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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي لينظر فيها 
تعلق بمحتوى هذ                              م استفسارات ت داء بعض المالحظات أو لديه ن يرغبون في إب ة أعضاء المجلس الذي ه تدعو األمان

اه،     ماؤهم أدن ورة أس ي المذآ ة العالم رنامج األغذي ي ب يقة االتصال بموظف تم ويفضلالوث ك أن ي تداء ذل بل اب  دورة ق
 .المجلس التنفيذي بفترة آافية

 :OEDE)(مدير مكتب التقييم  Mr. K. Tuinenburg -2252066513: رقم الهاتف

 :OEDE)(بالتقييم الموظف المعني  Mr. R. Sirois -2223066513: رقم الهاتف

تعلق بإرسال الوثائق المتعلقة م استفسارات ت تماعات إن آانت لديك توزيع وخدمات االج رجاء االتصال بمشرف وحدة ال ال
 .(2328-066513): بأعمال المجلس التنفيذي أو استالمها وذلك على الهاتف رقم
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ى وجه ال                 ة هي عل ى مجاالت ثالث يم عل ز التقي تائج في مالي                  َترآَّ ى ن د األهداف والتوصل إل تدخل وتحدي تراتيجية ال خصوص اس
يا  ة عن التعرض                               . وموريتان يانات مهم ر ب رّيًا أن يوف ان ح بقاء واقتصاد الوحدات االستهالآية آ يات ال تعمقا آلل يال م غير أن تحل

ي آان يتعين فيم                       تدخل الت تراتيجية ال د اس يدة في تحدي يانات مف ة، وهي ب نقص األغذي ا يخصها أن يؤخذ في االعتبار ليس اإلنتاج  ل
ا أيضًا مساهمة قطاع تربية الماشية والهجرات الموسمية                  تغذوية فحسب، وإنم وفضًال عن ذلك، فإن النهج     . الزراعي والجوانب ال

 .اإلقليمي يحول دون تعزيز قدرات الهياآل الوطنية المتواجدة حاليا

د بّينت الطرق المتبعة في تحديد األهدا          ف جغرافيا آما أوضح المستفيدون من المعونة الغذائية أن هياآل المتابعة على المستوى   وق
ن مؤشرات    بر م دد أآ ر ع ر يقتضي تواف م أن األم ك رغ ة، وذل نقص األغذي تعرض ل يدة عن ال ات ج ا معلوم توافر له ي ت الوطن

تهالآية ياجات الوحدات االس يم احت ن أجل تقي ة م نقص األغذي تعرض ل تح ت. ال م ي ى ول تنادًا إل نطقة، اس ل م خصيص حصص لك
تاحة، تغطية شاملة لالحتياجات الخاصة بالمعونة الغذائية          يانات الم أما فيما يتعلق بالجهود التي ُبذلت لزيادة دقة تحديد األهداف . الب

راعاة مشكالت التعرض لنقص األغذية غير الموسمية، فإنها آانت عديمة الجدوى نظرًا                        رى مع م ى مستوى الق إلعادة توزيع  عل
تظم           ى نحو شبه من ية، عل ة داخل المجتمعات المحل يل أفضل لألوساط         . األغذي ى تحل تفيدين إل د المس تند تحدي ومن الواجب أن يس

يز في الوقت عينه على الدور الرقابي الذي يقوم به شرآاء            ا، مع الترآ رفة أفضل به ية ومع ية الثقاف  وضرورة البرنامجاالجتماع
 .هود فيما يخص تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطهابذل المزيد من الج

ار المباشرة واإلنجازات                 ي مستوى اآلث تائج عل د تمت دراسة الن وفي البداية، آان من البّين أنه ال تكاد تتوافر عمليات لمتابعة           . وق
أما . عمليات مسح تثليثي في هذا الصدداآلثار المباشرة من شأنها أن تتيح تحليل ما أدت إليه عمليات توزيع المعونة الغذائية وتنفيذ            

م يتم توزيع سوى نصف آميات المواد الغذائية في نهاية الفترة العجفاء، وذلك رغم بقاء آميات آبيرة        ي مستوى اإلنجازات، فل عل
نما ينبغي، في حاالت الطوارئ، اإلسراع في توفير المعونة الغذائية على نحو متواصل ومناسب                   يا، بي ن الواجب وم. في موريتان

تائج المرجوة                         يق الن تقدم المحرز نحو تحق راز ال أنها إب تابعة يكون من ش بات م اذ ترتي ية لتحليل     . اتخ إن الوحدة اإلقليم يرًا، ف وأخ
يم االحتياجات، يمكن لها أن تتيح للهياآل                               ى تقي يزها بصفة خاصة عل ي ينصب ترآ هشاشة األوضاع ورسم خرائطها، وهي الت

 .ليمية فرصة االستفادة من آفاءاتها التقنية، وذلك من أجل تحسين تحديد األهداف وتنسيقهالوطنية والمكاتب اإلق

 ملخـص



4 WFP/EB.3/2004/6-A 

 

 

 ∗مشروع القـرار
 

تقرير موجز عن تقييم عملية الطوارئ اإلقليمية في  "يحيط المجلس علمًا بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة    
 .(WFP/EB.3/2004/6-A)" 10249.0منطقة الساحل 

 

                                                 
 .لقرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة ا ∗
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 مدى التقييم
ية                       -1 نقاط التال ي ال ثة وتوصياتها عل ه البع ذي قامت ب يل ال تراتيجية التدخل؛ فعالية طرق توجيه        : انصب التحل ر اس تقدي

ة الغذائية؛ متابعة نتائج عملية الطوارئ اإلقليمية في غرب الساحل، وإمكانية توضيح هذه اآلثار ونسبتها إل                 ى مختلف  المعون
ية        ة في العمل بلدان الداخل ن بين خمسة بلدان، وهما مالي وموريتانيا؛ واستقبل هذان                  . ال تعمق ألوضاع بلدي يل م وُأجري تحل

ارات ميدانية؛ ومكث فريق التقييم فيهما في الفترة بين          بلدان زي  2003آانون األول /ديسمبر 16تشرين الثاني و/ نوفمبر16ال
. 

  حالة الطوارئ على المستوى اإلقليميلمحة عامة عن التدخل في
ية الطوارئ        -2  مساعدة السكان الذين آانوا يعانون من الجفاف وتدهور إنتاج الحبوب في خمسة             10249.0استهدفت عمل

دان هي    يا           : بل ي وموريتان يا والسنغال ومال رأس األخضر وغامب رت      . ال د تأّث بلدان ق ذه ال تفاوتة، فقد   ورغم أن ه بدرجات م
تغذية               ة وسوء ال نقص األغذي تعرض ل يها مشكالت ال ياة السكان               . ازدادت ف اذ ح ية هو إنق ام من العمل ان الهدف الع أما . وآ

تغذوية للسكان الذين تم تحديدهم ـ وعلى وجه الخصوص من                           ياجات ال ية االحت ثر خصوصية، فتمثلت في تلب األهداف األآ
نهم عرضة للخطر ـ واال          ان م تفاظ باألصول المادية ووسائل اإلنتاج المتاحة لألسر المستفيدة         آ وقد تعين أن تتم عمليات     . ح

توزيع فصليًا      ائدة علي المستوى الوطني في آل فصل             )  أشهر  3(ال تراتيجية مع الظروف الس تالءم االس ففي الفصل . وأن ت
تغذوي ى وقف تدهور الوضع ال توزيع إل يات ال ي الفصل. األول، أدت عمل ادي موجات الهجرة وتشجيع وف م تف ي، ت  الثان

ترة إعداد األراضي        ناء ف بقاء أث ى ال وفي الفصل الثالث، تمت عمليات التوزيع أثناء الفترة العجفاء . األشخاص األصحاء عل
يو          بتمبر     / الحرجة والتي دامت من يول ول /تموز حتى س ية، التي تبلغ تكاليفها نحو        . أيل ذه العمل رر في ه ان من المق  28وآ
ير  ي، توف يون دوالر أمريك م 55 000مل بلغ عدده تفيدين ي ية لمس واد الغذائ ن الم مة420 000 طن م يا .  نس وتلقت موريتان

ا    ادل          45 000وحده ا يع ة من إجمالي المواد الغذائية ـ وتلقت مالي             80 طن ـ أي م  في 7 طن، أي ما يعادل   4 000 في المائ
 .المائة

 استراتيجية التدخل

 دمة في التوجه االستراتيجي الوثائق المستخ
ه الخصوص    -3 ى وج ملت عل ّدة، ش يقات ودراسات ع ى تحق تناد إل وارئ  باالس ية الط تراتيجي لعمل توجه االس دد ال : ح

ن الدول لمكافحة الجفاف في منطقة               ة المشترآة بي بلدان اللجنة الدائم ة الزراعية ل دة للحمل , الساحلاستعراض منتصف الم
نعقد في سبتمبر           اآو الم ر اجتماع بام  عن  2002تشرين األول   /؛ والتقارير المشترآة الصادرة في أآتوبر     2002أيلول  /وتقري

اف في منطقة الساحل ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية            دول لمكافحة الجف ن ال ة المشترآة بي إطار اللجنة الدائم
ي وتقي   ن الغذائ ول األم ي ح نغال؛      العالم يا والس يا وموريتان رأس األخضر وغامب ي ال ي تغط بوب، والت ي الح ز ف يم العج

وُتتيح . واالستقصاءات التي اعتمد عليها تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها فيما يخص البلدان األربعة المذآورة أعاله         
يالت هشاشة األوضاع ورسم خرائطها،            ذاء، حسب تحل نقص الغ تعرض ل يل ال تائج تحل الحصول على المزيد من البيانات ن

رة        ية بالم ير آاف توافرة غ نات الم ات العي ن مجموع بكر؛ ولك ذار الم ام اإلن يانات نظ تخدم ب ا تس ا أنه تغذوية، آم بعًا . ال وت
ة   ن المعون تفيدين م دد المس رات ع تدخل وتقدي تراتيجية ال يا واس داف جغراف د األه ا تحدي ًا م د تضح نوع لالستقصاءات، فق

 .الغذائية

ار        -4 تعلق بإط يما ي ا ـ ف م أنه تاج الزراعي رغ ى اإلن ي الصياغة عل تخدمة ف ائق المس ب الوث ي أغل تمام ف ينصب االه
الج أيضًا الجوانب التغذوية واألمن الغذائي           يل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ـ تع وبصفة . االستقصاءات الخاصة بتحل

تقارير        إن ال المشترآة الصادرة عن إطار اللجنة الدائمة المشترآة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل                خاصة، ف
ة العالمي ترمي إلى تحليل المتغيرات الزراعية، بينما يستند األمن الغذائي في                       رنامج األغذي زراعة وب ة وال نظمة األغذي وم

ى ثالث قواعد رئيسية هي           يا إل ي وموريتان ربية الحيوانية والهجرة إلى الخارج أو إلى المراآز الحضرية الزراعة والت: مال
والنسبة المئوية الخاصة بكل من هذه المكونات الثالث للدخل تتفاوت إلى حد بعيد من مكان إلى آخر، غير أن                   . األآثر أهمية 

 .راسةالزراعة ال تمثل بالمرة المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة إلى غالبية السكان الذين شملتهم الد
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ة في مالي جزءًا ال يتجزأ من النظام                                -5 تفيدين من المعون تحديد المس يار ل يه االخت ع عل ذي وق نهج االستراتيجي ال د ال ُيع
ى المستوى الوطني          ه عل يم عمليات التوزيع في بعض المناطق، حتى وإن آان المقصود                  . المعمول ب م تعم د ت ك، فق ومع ذل

 شخص تقريبًا 75 000ولم تغطي المعونة المقدمة من برنامج األغذية العالمي سوى .  حصص إعاشة محدودة الكمية  توزيع  
ة أشهر        ى مدى ثالث ان من المقرر ـ في تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها لشهر أآتوبر                     . عل د آ يا، فق ا في موريتان أم

ل، وهي           2002 تراتيجيات تدّخ يذ ثالث اس ر   :  ـ تنف يذ ب ثفة في المجتمعات المحلية األآثر تأثرًا              تنف تغذية العالجية المك امج لل
ية مجانية لألسر المعرضة النعدام األمن الغذائي يمكن توفيرها عند                 ة غذائ م معون ال؛ وتقدي تغذوي لألطف لتحسين الوضع ال

يذ أنشطة برام                        ب؛ وتنف ابل التدري ذاء مق ابل العمل والغ ذاء مق رامج الغ ج الغذاء مقابل العمل والغذاء     االقتضاء عن طريق ب
تنفاذ المخزون                  تفادي اس ك ل ي، وذل دام األمن الغذائ ي من انع ي تعان ابل التدريب لألسر الضعيفة الت ويتضح من وثيقة   . مق

 000 شخص سيتلقون حصص إعاشة آاملة خالل تسعة أشهر وحتى نهاية الفترة العجفاء، وأن نحو       120 000المشروع أن    
يتلقون حص      300 يبدأ بعد ثالثة أشهر من الترويج في تقديم                      شخص س يرها س ص إعاشة محدودة خالل ستة أشهر، أي توف

 .الحصص الكاملة

 مالءمة استراتيجية التدخل
عيفة            -6 ر الض ية لألس توزيع المجان يات ال وى عمل روع س يقة المش ي وث ررت ف ي تق تدخل الت تراتيجية ال ي اس ال تغط

ذي يخالف التوصيات المقررة في تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها                    المعرض  ي، األمر ال دام المن الغذائ ومن . ة النع
. جانب آخر، فإن هذه االستراتيجية تنص على أن تتم عمليات التوزيع في غامبيا والسنغال في إطار األنشطة المجتمعية أوالً           

 .تقييم االحتياجات علي المستوى الوطني بمشارآة برنامج األغذية العالميوتلتزم االستراتيجية التي تقررت لمالي بآليات 

ة        -7 ى هشاش ز عل وارئ وأن ترآ ية الط أهداف عمل يقًا ب باطًا وث يارها ارت م اخت ي ت تراتيجية الت بط االس ي أن ترت وينبغ
ا ُصممت                اف؛ غير أنه ة الجف ناجمة عن حال ية ال  دون مراعاة التدخالت الهيكلية الجارية في إطار البرامج األوضاع الظرف

يا            ي تخص موريتان ك الت يما تل نهج المتبع في مالي إلى تنفيذ عمليات عامة وفورية لتوزيع آميات         . القطرية، والس ويدعو ال
بل الفترة العجفاء                     ك ق يا، وذل د األهداف جغراف د تحدي ير من السكان بع ى عدد آب ة عل في منتصف سنة محدودة من األغذي

وسنرى أدناه المشاآل التي أفضى إليها هذا النهج؛ ولكن نظرًا إلى الموارد البشرية والمخزونات المتاحة وضرورة           . .2003
ية ذات الصلة، فإن ذلك النهج آان على األرجح هو االختيار الواقعي الوحيد         بادئ التوجيه ا تأخير والم ة دونم ع األغذي توزي

يل بضمان تغطية غ     وآان من المقرر تنفيذ عملية توزيع أخرى تكون أآثر دقة في تحديد األهداف؛ غير أن               . ذائية عاجلة الكف
ومن جانب آخر، فقد قامت آل من غامبيا  . برنامج األغذية العالمي لم يقم بتنفيذها نظرًا ألنها قد تمت دون معونة غذائية منه             

ية            تدخالت الهيكل ية وال تدخالت الظرف ع األمر، فإن من المستحيل الفصل بين هذين الشكلين من              .والسنغال بدمج ال  وفي واق
ة ألسباب ظرفية عن األشخاص المعرضون                      نقص األغذي ة أو حتى فصل األشخاص المعرضون ل نقص األغذي تعرض ل ال

 .لذلك ألسباب هيكلية، إذ أن هذين الشكلين يرتبط أحدهما باآلخر ويتواجدان معا

إن التعرض النعدام األمن الغذائي ُيعد معلمًا أساسيًا من شأنه أن يحدد النهج                        -8 تغذية، ف ة وال يل األغذي ن من دل ا يتبي وآم
بع لتصميم عمليات التدخل، بل واستراتيجيات تحديد المستفيدين          وليس من الممكن تصميم استراتيجية تدخل فّعالة ما لم    . المت

تعرض ل          د أمكنة المجموعات الضعيفة       ُتجرى دراسة لمشكالت ال ة وتحدي وال يمثل اإللمام باحتياجات السكان     . نقص األغذي
يل شامل للعوامل التي تفضي إلى تعرض أولئك السكان النعدام األمن الغذائي             يام بتحل ن سوى خطوة نحو الق ووفقًا . المعنيي

ي                   ة معاي ثمة ثالث يل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها، ف ياري لتحل ر ال غنى عنها لتقدير انعدام األمن الغذائي، لإلطار المع
يها واستهالآها            : وهي  ية الحصول عل ية، وقابل واد الغذائ ر الم ومن ثم، فمما يثير الدهشة  إعطاء قدر آبير من األهمية         . تواف

تراتيجية التدخل، بينما لو ُأجري تحليل متعمق آلليات البقاء ـ التي               يار اس تاج الزراعي في اخت ى عجز اإلن  يتبعها السكان إل
ى                  ة عن سبل الحصول عل يانات مهم توافرت ب تظمة، ل اف غير المن ة لحاالت الجف نقص األغذي تعرض ل زايد ال ة ت لمواجه

 .)1(المواد الغذائية

                                                 
. لم تؤخذ في االعتبار ـ في التحليل الوارد في القسم الخاص بمالءمة استراتيجية التدخل ـ آل البيانات المتاحة والمستخدمة: مالحظات المكتب اإلقليمي )1(

األوضاع ورسم خرائطها قام، في تعاون وثيق مع مكتبه في روما والمكاتب وقبل تصميم استراتيجية التدخل، فإن القسم اإلقليمي المكلف بتحليل هشاشة 
 .اإلقليمية، بتقييم التأثير الناجم عن الجفاف، وذلك عن طريق تحليل آافة العناصر واستخدام البيانات األولية والثانوية

عن مختلف البعثات والتقييمات والتحقيقات التي أجرتها عدة مؤسسات وهكذا، فقد تم إعداد استراتيجية التدخل بعد إجراء مشاورات حول النتائج المنبثقة 
منظمة األغذية والزراعة وشبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعات ومرصد /اللجنة الدائمة المشترآة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل(ووآاالت، 

والتحقيق الخاص  " أطباء بال حدود" المملكة المتحدة ومنظمة -ج األغذية العالمي ومنظمة أوآسفام األمن الغذائي ونظام اإلنذار المبكر في موريتانيا وبرنام
وبينما أنصب االهتمام في بعثة اللجنة الدائمة المشترآة بين الدول ) 2002تشرين األول /بتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها الذي أجري في أآتوبر

منظمة األغذية والزراعة على اإلنتاج الزراعي، فإن آل الجهات المؤثرة األخرى قامت بتقييم الوضع استنادًا إلى لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل 
 .مجموعة من المؤشرات التي تشمل أغلب العوامل التي تؤثر على األمن الغذائي

 تأثير الجفاف علي األمن الغذائي لألسر، ولهذا الغرض وعلى وجه الخصوص، فقد تم في إطار االستقصاء الخاص بهشاشة األوضاع ورسم خرائطها تقييم
 .تم أيضا تقييم توافر المواد الغذائية وقابلية الحصول عليها واستهالآها، فضًال عن االستراتيجيات المتاحة إلدارة المخاطر والتي تلجأ إليها األسر
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 االستراتيجية اإلقليمية
المناسبة لمواجهة األزمة الغذائية التي تفشت     أتاح البعد اإلقليمي إثارة حس الجهات المانحة والحصول على استجابتهم             -9

اح هذا البعد تعزيز دور المكتب اإلقليمي                   ا أت اف والفشل المحصولي؛ آم تابعة من الجف د ثالث سنوات مت يا بع في موريتان
ائق        تقديم الوث ة الخاصة ب بعد اإلقليمي الجمع، في إطار استراتيجية تدخل     . وتبسيط اإلجراءات اإلداري اح ال ك أت واحدة، آذل

 .ومع ذلك، فإن البلدان المعنية لم تحصل على المزايا بدرجات متساوية. بين خمسة بلدان آانت تعاني من الجفاف

تدخل، مثل الحصص الغذائية وتشكيلة األغذية والشرآاء المنفذون ومدة المساعدة                 -10 إن طرائق ال يذ، ف ة التنف ا من جه أم
ان حريًا تنفيذها داخل إطار عدة استراتيجيات تدخل وطنية منفصلة       تختلف من      ك آ ى آخر، ولذل د إل إال أنه لم يتم تنسيق . بل

ى المستوى اإلقليمي، والسيما على طول الحدود بين موريتانيا ومالي حيث تم توزيع المعونات          تدخل عل تراتيجية ال يذ اس تنف
تلفة      ترات مخ ى ف ك، فقد تلقت ا        . عل لكومونات الحضرية في مالي معونة غذائية، بينما استبعدت نظيراتها في      وفضال عن ذل

تفيدين                    د المس ة في تحدي زيادة الدق يرة ل ود آب يا، حيث ُبذلت جه توزيع العام لحصص غذائية           . موريتان ي ال د اختارت مال وق
 و 1 800نيا أتاحت توفير وأخيرا، فإن الحصص الغذائية الموزعة في موريتا. مخفضة على جميع سكان المناطق المستهدفة

 . سعرا حراريا1 050 سعر حراري، بينما أتاحت الحصص الغذائية الجزئية ـ لكنها وزعت توزيعا عامًا في مالي ـ 2 100

دال                         -11 ى المستوى اإلقليمي ب تراتيجية عل يذ اس دة واآلراء المعارضة لتنف اه تلخيص للحجج المؤي رد أدن من المستوى  وي
إثارة حس الجهات المانحة باإلقليم بأآمله، وبذلك يتم تفادي تفضيل بلٌد على حساب بلٍد آخر؛          : والحجج المؤيدة هي   . الوطني 

رارات المتعلقة بتخصيص االعتمادات والسلع الغذائية، فضال عن التنسيق بين           اذ الق زايد سلطة المكتب اإلقليمي في اتخ وت
ن و     ن اإلقليميي بادل المعلومات بين البلدان التي تعاني من الجفاف؛                    العاملي م؛ وتحسين وسائل االتصاالت وضمان ت توزيعه

 .وتبسيط اإلجراءات اإلدارية، بحيث يتم في وثيقة مشروع واحدة تجميع استراتيجيات التدخل الوطنية الخمس

ا الحجج المعارضة فهي         -12 ناقص سلطة اتخ   : أم رارات على المستوى الوطني، فقد يمكن لبعض البلدان أن تكون  ت اذ الق
ة العالمي في تلك التي                               برنامج األغذي ية ل تراتيجيات الوطن دان أخرى؛ وصعوبة دمج االس ى بل ياس إل موضع إجحاٍف بالق

تابعة الوطني في موريتانيا،                            از الم ى تجاوز سلطات جه يل إل اف؛ والم ى نحو مباشر أوضاع الجف  مما قد يلحق    تخص عل
 .الضرر بتعزيز القدرات الوطنية؛ واحتمال أن يفتقر تفسير المبادئ التوجيهية إلى التناسق

ان من الممكن معالجة معظم المشاآل التنفيذية على المستوى الوطني، مما يزيد من أهمية التالحم الوطني وتعزيز                -13 آ
تدخ        درات، وهو مجال ي الفعل          الق ة العالمي ب رنامج األغذي يه ب ومع ذلك، فقد آان من الممكن االحتفاظ للمكتب اإلقليمي . ل ف

اطر   وال وتش ة وتخصيص األم ع األغذي ثل توزي يق، م ات والتنس بادل المعلوم رارات الخاصة بت اذ الق لطات اتخ بعض س ب
ادة . االختصاصات برر زي تطور البطيء أن ت وارئ ذات ال االت الط ن لح تآزر  وال يمك د تضر ب ي ق ية الت ياآل اإلقليم  اله

ية                    درات الوطن تعزيز الق تراتيجية الخاصة ب ية االس ك األول تعارض بذل تدخل، ف تراتيجيات ال وفيما يتعلق بسلطات اتخاذ    . اس
 .القرارات على المستوى الوطني، ينبغي تشجيع تحقيق أقصى درجة من الالمرآزية واإلبقاء عليها

  توصية
ة ل     � الء األولوي ية، والسيما فيما يتعلق بالكوارث التي تتسم بإمكان توقعها وبطء                  إي ياآل الوطن زيد من الدمج في اله م

يات على المستوى الوطني وتعزيز القدرات الوطنية بالنسبة إلى                  ن العمل توافق بي ك من أجل تشجيع ال ا، وذل تطوره
ثل هذه التدخالت؛ وهذه الفوائد أآثر أهمية من بعض المزايا ا              يذ م لمناظرة التي تنطوي عليها التدخالت اإلقليمية،      تنف

 .مثل حشد الموارد وتقديم وثيقة واحدة

 

 فعالية طرق تحدید المستفيدین
ى آخر                 -14 د إل يرا من بل ا آب تفيدين تفاوت د المس ية طرق تحدي تفاوت فعال يم مستويين لتوجيه االحتياجات     . ت د حدد التقي وق

تغذو  وتنص وثيقة المشروع على    .  التحديد الجغرافي وتحديد المستفيدين جغرافيا وتحديد المستفيدين من المعونة        :  ية وهما ال
ية                  ى المؤشرات التال تحديد الجغرافي عن طريق اللجوء إل يام بال الوضع التغذوي واالستهالك الغذائي ومستوى اإلنتاج      : الق

يلة بضمان األمن الغذائي عل            وارد الكف ى مستوى األسر واحتياطيات الحبوب ومستوى األسعار والهجرة غير المعتادة      والم
 .واستخدام أقصى درجات استراتيجيات البقاء وتواجد الشرآاء التنفيذيين
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 التحدید الجغرافي في مالي
م   -15 م يق برنامجل ةال توزيع األغذي تفيدين أو ب تحديد المس رنا.  بنفسه ب ي يشكل وب ي مال يم سوق الحبوب ف ادة تنظ مج إع

ي، وهو نظام اجتاز مراحل التشغيل األولى ويعمل اآلن بصورة                             عنصرًا من عناصر نظام األمن الغذائي المعزز في مال
ى ويتول.  في المائة من الميزانية ـ وآذلك المستثمرين80ويضم هذا البرنامج الحكومة ـ التي يقع على عاتقها تمويل          . مناسبة 

ة العالمي في هذا البلد مهمة رئيسية تتمثل في التنسيق بين الجهات المانحة، آما أنه يضمن          برنامج األغذي المكتب اإلقليمي ل
وتقع على . أداء األمانة العامة لبرنامج إعادة تنظيم سوق الحبوب، فيشارك بذلك في آل إجراء من إجراءات اتخاذ القرارات     

 .ويتم اتخاذ القرارات بتوافق اآلراء. عداد الملفات و متابعتهاآاهل البرنامج األخير مهمة إ

تم التنسيق في إطار البرنامج المذآور أعاله على مستويين            -16 فتعقد لجنة إدارة الجهات المانحة اجتماعات متعددة أثناء    . ي
نظمات ا    ية والم بلدان المعن ية لل ثات الدبلوماس نة للبع تماد     الس ة واع نة بدراس ذه اللج وم ه برنامج؛ وتق ذا ال ي ه ارآة ف لمش

ى الملفات التي أعدتها واعتمدتها اللجنة التقنية            تنادًا إل ة اس رارات المهم يات والق أما لجنة توجيه وتنسيق نظام األمن . الميزان
ت                          د اجتماعات من ا تعق يادة الرئيسي ـ فإنه از التشاور والق ي تشكل جه  المعنيين  )2(ظمة تضم آل الوزراء    الغذائي ـ وهي الت

ا أن مرصد األسواق الزراعية                            . والشرآاء  ي، آم ي المخزون الوطني لألمن الغذائ تاج الزراعي في مال ر مكتب اإلن ويدي
 .يضمن شفافية عمليات سوق الحبوب ويدير الصندوق المشترك للتبادل للتعويض واألمن الغذائي

ة           وفي    -17 تفادت  من المعون ي اس ا الت ية هي وحده ى الحدود الموريتان ة عل يكورو الواقع ايس وآول نطقة آ إن م ي، ف مال
ناير               ية في ي ع مجان ية توزي ة العالمي خالل عمل رنامج األغذي نها ب دم جزءًا م ي ق ية الت ي   /الغذائ انون الثان ًا  . 2003آ وخالف

الي ـ مثل قرية نيورو ـ قد استفادت هي أيضًا من عمليات التوزيع    لألوضاع في موريتانيا، فإن بعض القرى الحضرية في م        
ية  ن              . المجان رى بي تبعد  سوى ثالث ق م تس رية نظرًا لكونها أقل ضعفًا من غيرها وألنها آانت تستفيد من مصارف           16ول  ق
 .الحبوب

 على عاتقها مسئولية جمع وتحليل معلومات المتابعة التي من شأنها أن            يضم نظام اإلنذار المبكر فرقًا تقنية إقليمية تقع          -18
دام األمن الغذائي            د انع بقًا تحدي يح مس ة الكوارث الغذائية وتقدير              . تت ياطات لمواجه اذ االحت نظام في اتخ ذا ال ثل دور ه ويتم

ر طرق عملية التدخل وأنماطها             نها وتقري د أماآ ا وتحدي اعية ـ الطبية ـ التغذوية المتعمقة مدى       وتبين التحقيقات االجتم  . مداه
افها          م اآتش ي ت ة وتتابع تنفيذ                . خطورة المشاآل الت بات المساعدة العاجل إعداد طل وم ب ية األساسية تق ية دعم التنم ا أن خل آم

ا في حالة الطوارئ          ير الواجب اتخاذه فهم وتفسير وتستند منهجية هذا النظام على مقارنة البيانات الظرفية والهيكلية ل   . التداب
ية               )3(تطور المؤشرات    ي  سنة متوسطة أو مرجع تنادًا إل ك اس ة عددًا       2003 ـ 2002وخالل موسم     .  ، وذل ، أصابت األزم

يرًا من السكان ولم يكف مستوى المخزونات الوطنية المخصصة لألمن الغذائي لتلبية االحتياجات                يعتزم  البرنامجوآان  . آب
ت          ياجات باالع ى  تغطية نحو سدس االحت  في المائة من هذه 20 طن، غير أن مساهمته الحقيقية لم تمثل سوى    4 000ماد عل

 .التوقعات، ذلك ألن جملة المواد الغذائية لم يكن قد تم تسليمه إلى المخزون الوطني لألمن الغذائي

 التحدید الجغرافي في موریتانيا
تولى مفوضية األمن الغذائي         -19 ئولية إدارة األزمات في موريتانيا وتتلقى دعمًا من مرصد األمن الغذائي المسئول                ت  مس

ناطق العرضة لألخطار والسكان الضعفاء على نحو منتظم                 تابعة الم د وم رنامج تحدي وبحلول نهاية الموسم الزراعي    . عن ب
ئات   2001 ـ 2000 الث ف جيل ث اح تس د أت ية ق ية والكيف رات الكم ير المؤش إن تفس ن  ، ف دام األم تعرض النع ن أوضاع ال  م

ي  ي، وه برى       : الغذائ ية آ ناطق جغراف ع م ي أرب ك ف وى، وذل ئة القص رتفعة والف ئة الم تدلة والف ئة المع يم  . الف م تقي د ت وق
 .لالحتياجات الخاصة بالمعونة الغذائية العاجلة

ي في شر                 -20 ى حدود مال ة عل ناطق الواقع يز الم يا بكونها مناطق إلنتاج الحبوب باالعتماد            تتم ق وجنوب شرق موريتان
اً   ار أساس ى األمط روية       . عل زراعة الم ياض وال ة الح ية وزراع زراعة البعل ن ال نهر بي نطقة ال ع م تان  . وتجم ا المنطق أم

ية ا                             تمر وترب زراعة ال ناطق ل ا م ي ـ فإنهم ى التوال توت عل نطقة األف نطقة الشمال وم ا م تان ـ وهم لماشية والزراعة   األخري
ية  ن غير آافية بالمرة، وتقل فيهما األنشطة الرعوية      . البعل ن المنطقتي وتعاني منطقة األفتوت من . إال أن المحاصيل في هاتي

 .مشكالت معظمها مشكالت هيكلية، وآثيرا ما تتعرض ألزمات عنيفة غير موسمية

ناطق العرض   -21 د الم تم تحدي رعوي ي م الزراعي ال ن الموس ن م ي فترتي ة  : ة للمخاطر ف ي نهاي ت ف م المؤق ناء الموس أث
بتمبر  ناء الموسم النهائي في آخر فبراير     /س ول أث . شباط، عند انتهاء الموسم الشتوي وزراعة الحياض واألراضي السبخة/أيل

إن إجراءات تحديد المناطق الغذائية                  يقة، ف ية دق تحديدات آم يام ب دال من الق  الريفية العرضة للمخاطر تستند إلى مجموعة       وب

                                                 
 عادة تنظيم سوق الحبوب ووزير اإلدارة اإلقليمية ووزير المواصالت الوزير المسئول عن برنامج إ:  الوزراء المعنيون باألمن الغذائي هم)2(

 .ووزير الموازنة
تضم هذه المؤشرات، ضمن ما تضم، معدالت سقوط األمطار موزعة توزيعا مناسبا في الزمان والمكان والفيضانات ووضع المفترسات واألنشطة  )3(

 افر أسواق الحبوب والماشية وهياآلهاالمعمول بها وإمكانات قطاع الزراعة وتنقل السكان وتو
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تابعة من التقديرات الكيفية للعوامل والمؤشرات        وتصنف آل منطقة ريفية في آل مقاطعة من        .  الخاصة باألمن الغذائي   )4(مت
 .البلد حسب درجة تعرضها لنقص األغذية) محافظات(مقاطعات 

د         -22 اط تحدي نها في نواآشوت حتى مستوى القرى، على البيانات                     ترتكز أنم م تعيي ي ت ك الحصص الت تفيدين، وآذل المس
واردة في آخر إحصاء للسكان تم تحيينه وفقًا لمعدل نمو سنوي يصل إلى                   ية ال  في المائة، والتي ُتقاس حسب 2،4الديمغراف

ددة ف   ر المح ير الفق ى معاي تند إل ذي يس ة ال نقص األغذي تعرض ل امالت ال د   2000ي مع ك تحدي د ذل يح  بع ذي يت ر ال ، األم
يم           ى مستوى األقال ة عل نقص األغذي تعرض ل امالت ال ية أن تؤدي إلى فوارق بين       . مع ذه العمل ومن الواضح أن من شأن ه

 .المستوى المقدر لعدد العاملين والعدد الحقيقي لألشخاص الضعفاء

ًا لم   -23 يرًا، وخالف ي      وأخ رى ف ي أج ة العالم برنامج األغذي ي ل ب اإلقليم إن المكت ي، ف ي مال دث ف ا ح
توبر  يل أوضاع الهشاشة ورسم خرائطها الستكمال المعلومات التي سبق توافرها                   2002 األول تشرين  /أآ  دراسة عن تحل

وضع التغذوي في عدد من   وقد وّفر هذا التحقيق معلومات إضافية عن ال       . لدى الهياآل الوطنية ومصادر المعلومات األخرى     
 .المناطق المعرضة للمخاطر، ولكنه لم يعطي آل المعلومات الالزمة في هذا الصدد

د ُاستخدمت عدة معايير للتحديد الجغرافي وتعيين الحصص الغذائية                  -24 ر، فق ة األم ومع ذلك، فقد آان ينبغي ـ      . وفي نهاي
يل األ       ى تحل تنادًا إل همية النسبية للعوامل األخرى التي تتدخل في اقتصاد الوحدات االستهالآية ـ القيام بتحليل أوسع نطاقًا               اس

ى انعدام األمن الغذائي الهيكلي، وزيادة دقة دور المعونة الغذائية في مثل             اف غير الموسمي عل ناجمة عن الجف يرات ال للتأث
 .هذا السياق

 توصية
تآزر وتحس    � ن ال زيد م جيع الم ة       تش يل هشاش ي وإدارة تحل ن الغذائ ور األم تابعة تط ية بم ن اإلدارات المعن تعاون بي ين ال

تابعة لبرنامج األغذية العالمي، وذلك من أجل التنسيق بين النهج الخاصة بكل منها ومؤشرات                      األوضاع ورسم خرائطها ال
 .التعرض لنقص األغذية عند حدوث أزمات غذائية

  

 ونة الغذائية في ماليتحدید المستفيدین من المع
يذ المعونة ـ توزيع                          -25 ًا لطرائق تنف رر ـ وفق ان من المق ه آ ية، إذ أن ة الغذائ تفيدين من المعون د للمس تم تحدي م ي آيلو  27ل

م إحصاؤهم في غرامًا من الحبوب على مدى ثالثة أشهر لكل شخص من السكان الذين يواجهون صعوبات تغذوية، والذين ت    
ية    ات المعن ي جاءت عن طريق نظام              . الكومون ك الت ية وتل رتها اإلدارة المحل ي وف يانات الت ن الب تفاوت بي إن ال ك، ف ومع ذل

ى عدم االلتزام بالحصة الغذائية الفردية المقررة، فتراوحت الحصة المتوسطة بين                         د أفضت إل بكر عن السكان ق ذار الم اإلن
 . آيلو غرامًا للفرد35 و13

 تحدید المستفيدین من المعونة الغذائية في موریتانيا
يقة المشروع، االضطالع بتوزيع عام لحصص غذائية آاملة على الجماعات المستهدفة مع          -26 ًا لوث رر، وفق ان من المق آ

رى   توى الق ى مس تفيدين عل د المس ي تحدي يق ف ر المس  . التدق دد األس د ع تم تحدي ي   وي بة الت مة األنص ريق قس ن ط تهدفة ع
ومن ثم، فإن األمر ال يتعلق بتحديد األسر التي تعاني          . تخصصها لجان المحافظات لكل قرية على الحصة الغذائية المقررة            

ي، وإنما بتقدير عدد األشخاص الذين يمكن لهم االستفادة من األغذية المقررة          دام األمن الغذائ الفعل من انع  ويكمن الفارق. ب
رية هي معايير غير موضوعية                                 ير تخصيص األنصبة لكل ق يًا في أن معاي تفيدين جغراف د المس نهج ونهج تحدي ذا ال ن ه بي

 .بالمرة، آما أنها تعتمد على الحجج التي يقدمها ممثلو السكان والسلطات القروية

رر في طرائق التنفيذ التي وضعها              -27 ان من المق  أن تتولى مفوضية األمن الغذائي والمنظمات غير الحكومية         لبرنامجاآ
ع روية  )5(األرب ان الق ع اللج تعاون م ا بال تها وتوزيعه ة ومناول ي األغذي تفيدين وتلق يار المس ة اخت يذ مهم ي التنف ارآة ف  المش

ية بر. والسلطات المحل ي نوفم اوري ف تماع تش اد اج رغم انعق ك، ف ع ذل ي /وم ير ، 2003تشرين الثان نظمات غ تارت الم اخ
تلفة        باع نهوج مخ ية إت د ُاستخدمت معايير عديدة وفقًا للمواقع التي تمت زيارتها، وهذه المعايير هي     . الحكوم األسر التي : فق

ة،   ر، والمرضى، واألسر الضعيفة المعدم املون، والفق ر، وأعضاء األسر الع ون، وأصول األس اء، والمعوق ها النس ترأس

                                                 
تشمل هذه التقديرات، من بين ما تشمل، قياس معدل سقوط األمطار وحالة الزراعة والرعي واألنشطة األخرى المدّرة للدخل؛ وحالة األسعار  )4(

 واإلمدادات والوضع الصحي والتغذوي والبنى التحتية واألنشطة اإلنمائية
 .المملكة المتحدة، ومنظمة ورلد فيجن- اللوتري العالمي، ومنظمة أوآسفاممنظمة أآورد، واالتحاد (5)
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تامى واألسر التي                وحجم األسرة، واألس      ل، والي ات واألرام تامى، والمطلق ن وي اال معوقي ي ترأسها النساء وتضم أطف ر الت
 .يرأسها معوقون أو مرضى

تعرض لنقص األغذية ـ الذي ال ُيطبق على نحو منتظم ـ عمليات اقتراض المواد الغذائية التي          -28 يخص أحد مؤشرات ال
فالحاصل أن األسر تقترض موادًا غذائية من التجار أثناء الفترة العجفاء، أي في الوقت الذي               . عض األسر الفقيرة   تمارسها ب  

يه األسعار      رتفع ف يمة السوقية، أي عندما ترتفع األسعار             . ت ناء موسم الحصاد وبالق تم التسديد أث م ي فمن الناحية النظرية، . ث
ترض جوال بما قيمته        وفي موسم الحصاد، فإن قيمة     .  قيمته الضعف، ولكن على أساس األسعار السارية       ، وُيسدد بما  100ُيق

ته              ا قيم ى م نخفض إل د ت ى النصف، فينبغي في المتوسط تسديد ضعف القيمة       . 50الجوال ق نخفض إل ونظرًا ألن األسعار ت
بداية        ي ال ي ُاقترضت ف واد الت ية الم عاف آم ة أض ته أربع ا قيم ة، أي م وقية المقترض ية  وف. الس ائق التقن تعلق بالوث يما ي

نظم التضامن السائدة واللجوء إلى                       م ل يها وصف مالئ رد ف ه ال ي ية، فإن ة الغذائ تفيدين من المعون د المس المستخدمة في تحدي
ذي تخضع له األسر الضعيفة في المجتمعات المحلية          تظم ال ى نحو من تدانة عل وُيعد نظام االستدانة آما هو مطبق في . االس

 . المحلية في موريتانيا شكال من أشكال الربا، آما أن من شأنه إبقاء األسر على حالها من الفقرالمجتمعات

ة أسرة ضعيفة في                -29 د أي تم تحدي م ي ومن الناحية الرسمية، فقد تم تحديد أآثر من .  موقعًا تمت زيارتها   15 مواقع بين    6ل
ا يربو          900 ويقتضي مفهوم تحديد األسر أن تلك التي يتم تحديدها         .  أسرة تلقت مساعدة عاجلة    2 200على   أسرة، غير أن م

م عن وسطهم    م تحديده ن ت ن عزل األشخاص الذي ن الممك ان م و آ ا ل ة المطاف، آم ي نهاي ية ف ة الغذائ تهلك المعون ستس
نظر عن الصالت السائدة التي تت                      ي، بصرف ال رية أو في مجتمع محل فمن . حكم في الحياة اليومية للسكان   االجتماعي في ق

نهج، بدال من محاولة                                ذا ال ية في ه ائع االجتماع ائدة ودمج الوق ًا للظروف الس تفيدين وفق د المس ية تحدي يف عمل الواجب تكي
 .تكييف الواقع وفقًا للنموذج

ية والدراسات ال          -30 ائق المرجع ية والوث بادئ التوجيه متعلقة بتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها الصادرة عن إن الم
برنامج  ة تشير إلى ضرورة إجراء تحليل مفصل لمشكلة التعرض لنقص األغذية ألن القيام                     ال نقص األغذي تعرض ل  بشأن ال

ل األسباب غير ويبين الدليل الميداني لعمليات الطوارئ أن تحلي. بتقييم مبدئي سريع ليس من شأنه تعميق تحليل هذه المشكلة    
تعرض لنقص األغذية                     تحقق من حاالت ال نه لل بقاء ال غنى ع ومن الواجب أيضا أن يتم في هذا       . الظاهرة واستراتيجيات ال

ية في مواجهة الظروف السائدة وإشراك المجتمعات المحلية إلتاحة إجراء تحديد             درات المجموعات المعن راعاة ق يل م التحل
تفهمه        ة وي تاز بالدق يع    لألهداف يم بله الجم ى ضرورة تحديد األسر وفقًا                    .  ويتق يل ينص عل ذا الدل إن ه ية أخرى، ف ومن ناح

ية  ادات االجتماع نطقة-للع ي الم ائدة ف ية الس نقص  .  الثقاف تعرض ل كلة ال يق لمش د دق تغذية تحدي ة وال يل األغذي ي دل رد ف وي
ة، وه                        ية أخرى غير األغذي راعاة شروط مبدئ ه من الواجب م ة، غير أن ى وجه الخصوص الصحة والعناية          األغذي ي عل

 .الطبية

ه إذا اقتضى األمر                       -31 ى أن ة العالمي ينص عل برنامج األغذي يات الطوارئ ل يل الميداني لعمل إن الدل ك، ف وفضال عن ذل
ى وجه السرعة دون أن تتوافر معلومات دقيقة، فإن تحديد ال                      ام عل توزيع الع ى ال مستفيدين جغرافيا يبقى اإلمكانية    اللجوء إل

تاحة في البداية، حيث تخفض الحصص إلتاحة التوزيع على نطاق أوسع         يدة الم ويتم، بوجه عام، االعتماد على آليات . الوح
ية          تابعة للمجتمعات المحل توزيع ال ادة ال ة والتغذية             . إع يل األغذي ا ورد في دل ًا لم  ، فكلما آان التحديدللبرنامجوأخيرا، ووفق

يف تطبيقه        ية، ازدادت تكال ياآل خارج ى ه تندًا إل يقًا ومس وعليه، فمن األفضل واألآثر واقعية القبول بأخطاء في التحديد . دق
 . تضيف إلى المجموعة المستهدفة وال تستبعد منها

وع المعايير المستخدمة وظاهرة إعادة التوزيع، فإن      وإذا أخذت في االعتبار الجهود المبذولة في اختيار المستفيدين وتن           -32
ل بالضرورة ترآيز توزيع الحصص                  ا يق ية، آم ل فاعل تفيدين يصبح أق د المس ومن ثم، فإذا لم يتم تحليل ظواهر إعادة  . تحدي

د المستفيدين سوف تستلزم وقتًا طويال وتكاليف مرتفعة وتفتقر إلى الفعالية                    ة تحدي ادة دق إن زي توزيع، ف فضال عن ذلك،   و. ال
ذي يزيد صعوبة وضع معايير محكمة الدقة                        إن الوحدة االستهالآية ليست هي األسرة فحسب، األمر ال وبناء على ذلك، . ف

يات االجتماعية في تحديد المستفيدين؛ وتلك هي المسؤولية التي تقع على عاتق اللجان القروية التي يمكن          راعاة اآلل ينبغي م
ًا ات وفق يص المعون ا تخص ةله يرها الخاص تفادي  .  لمعاي بة ل راف والمراق ام اإلش ي مه ن تول رآاء المنفذي ن للش ويمك

 .التجاوزات، والسيما في القرى المختلطة التي تقطنها مجموعات سكانية عديدة ذات عادات اجتماعية متباينة

 

 التوصيات
ية            � رفة أفضل باألوساط االجتماع ي          -ضمان مع ترابط ف يات الدعم وال ية وآل نها في تحليل مشكلة التعرض        الثقاف ما بي

ية                   ة الغذائ تفيدين من المعون د المس يه تحدي تند إل ذي يس يل ال ة، وهو التحل نقص األغذي وفي هذه الحالة، ينبغي، منذ . ل
ية في تحديد المستفيدين، وبخاصة عند عدم توافر البيانات                   واد الغذائ ع الم ادة توزي بداية، دمج ظواهر التقاسم وإع ال

 .ق الوقت الالزم لجمع المعلومات وقلة الوسائل المتاحةالكافية وضي

در من التآزر بين األطراف المشارآة وتحديد أدوار ومسؤوليات آل منها على نحو أفضل          � بر ق مثال ذلك . ضمان اآ
ية بواسطة المجتمع المحلي وممثليه واإلشراف على عملية                   ة الغذائ تفيدين من المعون يار المس ان من شأن اخت ه آ أن

 .يد المستفيدين بواسطة الشرآاء المنفذين تفادي تكرار الجهود الناجم عن عمليات إعادة التوزيع المنتظمةتحد
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 النتائج
ية الطوارئ هو إنقاذ حياة السكان                 -33 ام لعمل ، ومن ثم، )في اإلطار المنطقي" التأثير"عولج ذلك تحت بند   (إن الهدف الع

ة العالمي وحدها           فال يمكن    رنامج األغذي يقه عن طريق تدخالت ب وفي إطار هذا التقييم، فإن النتائج المنبثقة عن تباين .  تحق
ى الترآيز على تلبية االحتياجات التغذوية في هذه                              يا، نظرًا إل ي وموريتان ية خاصة في مال ثل أهم تغذية تم معدالت سوء ال

ر الهدف التغذوي قد تحقق إذا بقت معدالت سوء التغذية على ما هي أو تحسنت              وعلى مستوى اآلثار المباشرة، يعتب    . العملية
ة                  ية تدخل عاجل يه في غياب عمل تنتهي إل ا آانت س تفيدين من المعونة                 . عم إن أعداد المس ى مستوى المخرجات، ف ا عل أم

 .ذين المستويين من النتائجويرد أدناه عرض له. الغذائية والكميات الموزعة في الوقت المناسب تعد مؤشرات أداء مفيدة

 نتائج اآلثار المباشرة
تثناء بعض الدراسات والتحقيقات الدورية التي تتيح                            -34 تظمة باس تابعة من ناك م م تكن ه ار المباشرة، ل ى مستوى اآلث عل

ية        ة الغذائ ار المعون تابعة آث يس من الممكن رد أي تغيير يطرأ ع            . م م، فل لى معدالت سوء التغذية إلى برنامج األغذية      ومن ث
ثر تقدير، فإن استقصاءات التغذية التي ُأجريت من أجل تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها قد تمثل                   . العالمي  ى أآ وعل

ية  ي القياسات التثليث ًا ف يد أيض ات وتف ون . مصدرًا إضافيًا للمعلوم تابعة أن يك ية للم زة الوطن ي لألجه ك، ينبغ ع ذل ي وم  ف
تائج                      تقدير الن ا ل تد به ي ُيع ا يكفي من المعلومات الت ير م ا توف تاحة ليست مدعمة، آما أنها تفتقر إلى           . مقدوره يانات الم فالب

تة     تند إلى هذه البيانات تحليل منتظم يتيح قياس اآلثار المباشرة          . مؤشرات أداٍء ثاب ذا فال يمكن أن يس ومن ثم فليس من . وهك
 . غ األهداف المعينةالممكن تقييم مستوى بلو

ومن جانب آخر، فهناك خلط يخص الدور اإلقليمي المحدد لنظام تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها، وذلك ألن                     -35
باره نظاما للمتابعة على المستوى الوطني، في حين أن مسؤوليته األولى هي تحليل                      ى اعت يل إل ية تم  هشاشة المكاتب اإلقليم

ات االستقصائية   راء الدراس ريق إج ن ط رائطها ع م خ تابعة  . األوضاع ورس يات الم ية تخص عمل بادئ توجيه توافر م وت
 .والتقييم لحاالت تخفيف وطأة الكوارث، مما قد يفيد في إعداد التدابير الالزمة لمواجهة مثل هذه الحاالت

 

 توصية
ى المستويات        � تظمة عل تابعة من ير م ؤدي       ضمان وضع تداب ية الطوارئ ت ن أن عمل أنها أن تبي ية يكون من ش الوطن

تائج المرجوة        ى الن الفعل إل وهناك خطر حقيقي يتمثل في اعتبار تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها المصدر           . ب
تدخل                    ية ال ناجمة عن عمل ار المباشرة ال يانات عن اآلث ة وفي غالب األحيان، فإن اإلدارة اإلقليمي . الرئيسي لجمع الب

اءات         يم االستقص ياجات وتنظ يم االحت ى تقي ا عل ز جهوده ي ترآ رائطها، والت م خ اع ورس ة األوض يل هشاش لتحل
 .العشوائية ُتعد، من وجهة نظر، الهياآل الوطنية جهازا رئيسيا من األجهزة الوطنية للمتابعة
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 نتائج المخرجات
 .ن بعض النتائج الرئيسية على مستوى المخرجاتومع ذلك، فمن الممكن تبيي  -36

  1)2003أیلول /حتى نهایة سبتمبر(المعونة الموزعة في نهایة الفترة العجفاء 
التوزیع المقرر في  

2003 
  حتى(التوزیع الفعلي 

 )أیلول/ سبتمبر30
حتى (النسبة المئویة 

 )أیلول/ سبتمبر30
النسبة المئویة لحاالت الطوارئ 

لحقيقية في ا/ المتوقعة
 المجموع في البلد/األقاليم

     الرأس األخضر

 0 0 0 394 2 10249.9عملية الطوارئ 

  69 399 2 473 3 06263.0 المشروع اإلنمائي

   399 2 867 5 جموع

     غامبيا

 33 122 860 2 340 2 10249.0 عملية الطوارئ

  65 550 4 026 7 5932.01المشروع اإلنمائي 

  60 280 1 120 2 2729.03روع اإلنمائي المش

   690 8 486 11 جموع

     مالي

 28 100 000 4 000 4 10249.0عملية الطوارئ 

  110 336 10 375 9 10205.0البرنامج اإلقليمي 

   336 14 375 13 جموع

     موریتانيا

 53 42 502 18 632 43 10249.0عملية الطوارئ 

  100 000 10 000 10 )بقايا (101477.0عملية الطوارئ 

  53 502 28 632 53 مجموع عمليات الطوارئ

  56 458 6 500 11 10209.0البرنامج اإلقليمي 

   960 34 132 65 جموع

     السنغال

 31 48 428 1 999 2 10249.0عملية الطوارئ 

  52 114 3 000 6 10088.0البرنامج اإلقليمي 

   542 4 999 8 جموع

 41 48 790 26 365 55 10249.0، عملية الطوارئ المجموع

   927 64 859 104 جموع العام

   137 28 494 39 وع البرامج اإلقليمية والمشروعات اإلنمائية

 . ال تشمل ما تبقى من عمليات التدخل األخرى في مالي والسنغال.-1

 

ر بالمالحظة أن عملية الطوارئ اإلقليمية ال تمثل سوى نصف الكميات الكلية التي قرر برنامج األغذية العالمي                  وجدي   -37
ة   بلدان الخمس ا لل و   . تقديمه ير نح م توف د ت ية      40 000فق برامج اإلقليم يما ال برنامج، والس رى لل روعات أخ ن مش ن م  ط
ية     الموزعة في نطاق تلك البرامج والمشروعات هي أآثر أهمية إذ وعلى وجه اإلجمال، فإن الكميات  . والمشروعات اإلنمائ

تقديرات السنوية          71بلغت    ة من ال بعًا لكل بلد بين عمليات                     .  في المائ ة ت وارق مهم ناك ف ية الطوارئ، فه تعلق بعمل يما ي وف
ية الفعلية والمقررة        واد الغذائ ع الم لمتوسط في البلدان الخمسة،    فالواقع أنه لم يتم توزيع سوى نصف هذه الكميات في ا          . توزي

ن أن األمر                           ا يبي اء، مم ترة العجف ة الف د تسعة أشهر أو في نهاي ا، أي بع يات بأآمله ك الكم ع تل تم توزي رّيًا أن ي ان ح نما آ بي
 .يقتضي مراعاة الظروف الوطنية وقدرات االستيعاب في العمليات اإلقليمية

 )10249.0(وارد المتاحة ، حسب الم2003أیلول / سبتمبر30التوزیع المرجح حتى 
 

االحتياجات الغذائية  المواد الموزعة  المواد الغذائية النسبة المئویة   1النسبة المئویة القصوى
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 االستالم/للتوزیع االحتياجات/للتسليم بالفعل التي ُسلمت بالفعل الفعلية
 

 0 0 0 0 394 2 الرأس األخضر

 86 142 860 2 318 3 340 2 غامبيا

 0 100 000 4 000 4 000 4 مالي

 51 84 502 18 565 36 632 43 موريتانيا

 119 40 428 1 199 1 999 2 السنغال

   790 26 082 41 365 55 المجموع

 . طنًا من المخزون الوطني لألمن الغذائي في مالي4 000تم اقتراض آل الكمية البالغة . -1

المواد الغذائية  ( 2003أيلول / سبتمبر30ء اهتمام خاص إلى عمليات التوزيع الفعلية والمرجحة حتى      من الواجب إيال      -38
 في المائة 100، ذلك ألن العملية قد تلقت )المسلمة بالقياس إلى االحتياجات، والمواد الموزعة بالقياس إلى الكميات المستلمة   

وارد    يا، فإن نسبة الموا        . من الم تعلق بغامب يما ي  في المائة من االحتياجات، نظرًا لتوافر آميات 100د الموزعة تزيد على     وف
ثل سوى                . إضافية  توزيع ال يم دل ال إن مع ك، ف  في المائة، وذلك إن أخذت  في االعتبار الكميات التي تم تسليمها   86ومع ذل
الفعل  يح الكميات التي ُسلمت تغطية                      . ب ان من الممكن أن تت د آ يا، فق ا في موريتان  في المائة من االحتياجات، غير أن  84أم

بلغ سوى        م ت يات الموزعة ل ة من مجموع يمكن أن يبلغ   42الكم وأدى متوسط عمليتي الطوارئ في .  في المائة51 في المائ
دل التوزيع إلى            ادة مع ى زي يا إل ( في المائة من االحتياجات بفضل الكميات الكبيرة المتبقية من العمليات السابقة             53موريتان

ناً  10 000 لمت في السنغال            ).  ط ي ُس يات الت ثل الكم  48 في المائة من االحتياجات، غير أن الكميات الموزعة بلغت 40وتم
وفيما يتعلق بمالي، فإن هذا البلد لم يكن قد تلقى شيئًا .  في المائة 119في المائة من االحتياجات بالقياس إلى حد أقصى نسبته          

رة عند القيام بالتقييم؛ وم       في المائة من االحتياجات، حيث أنه تم اقتراض المواد          100ع ذلك، فقد غطت عمليات التوزيع       بالم
ي ن الغذائ ي لألم ة العالمي سوى . من المخزون الوطن رنامج األغذي دد ب رر أال يس ن المق ان م ك 750وآ بًا، وذل نًا تقري  ط

يم            ية التقي م توضح خالل عمل باٍب ل ة ب          . ألس ة أغذي وزع أي م ت يرًا، فل رة في الرأس األخضر     وأخ أما غامبيا ومالي، فهما    . الم
 .البلدان الوحيدان اللذان التزما ببرنامج التوزيع أثناء الفترة العجفاء وقبل موسم الحصاد

نفذون األربعة لبرنامج األغذية العالمي مسئولين عن وضع تدابير ت             -39 ان الشرآاء الم يا، آ حديد المستفيدين وفي موريتان
ع نحو   نة        34 000وتوزي يات س ا آم يها بقاي ي أضيفت إل ية الت ية، وهى الكم ية الطوارئ اإلقليم ي إطار عمل نًا ف . 2002 ط

ثل، حتى  نا تم ي موريتاي ن، ف ن التوأمتي ي إطار العمليتي يات الموزعة بواسطة الشرآاء ف ال، آانت الكم  31وبوجه اإلجم
انون األول    /ديسمبر  ررة، مع تفاوت تراوح بين                    67،،  2003آ يات المق ة في المتوسط من الكم  في المائة   75 و 47 في المائ

ارآين بعًا للمش ن     . ت اق هاتي ي نط ية ف واد الغذائ وع الم ث مجم ثل ثل ت تم ابقة، فكان يات الس ن العمل ية م يات المتبق ا الكم أم
 .العمليتين

د أن تأخير وصول          -40 ى حد بعيد إلى توزيع نصف                     ومن المؤآ ي أدت إل ية هو من األسباب الرئيسية الت ة الغذائ  المعون
يرة                        يات الكب ى الكم ن، نظرًا إل يد المحددة ولك ط في المواع ررة فق ية المق  المتبقية من العملية السابقة – طنا  25 نحو    –الكم

فهناك عوامل آثيرة حدت . المعونة في موريتانيا، فمن الممكن إعادة النظر في قدرة استيعاب        2003والمقرر توزيعها خالل    
درة، وهي بصفة خاصة  ذه الق ن ه رية   : م وارد البش ن الم ي م ة العالم رنامج األغذي ياجات ب دي الحت يل ج ر تحل دم تواف ع

به             ع ش ن؛ والوض ة التخزي ئ وطاق ام الموان ثل ازدح تية م يود اللوجيس ير الق م؛ وتأث ذا الحج ية به ة عمل ة لمواجه والمادي
ت  ن لتغطية عمليات                           االح ية؛ وسحب الموظفي ليم النهائ اط التس ى نق ية إل واد الغذائ نقل؛ وصعوبة توصيل الم كاري لوسائل ال

درا من التكيف والموائمة                       ا اقتضى ق ية شريكة، مم نظمات غير حكوم يذ؛ وإدخال م ير طرائق التنف يف تغي . أخرى؛ وتكال
ي بلغت                تجارية ـ الت واردات ال د أدت ال يرًا، فق ناقات لوجيستية          80 000وأخ ى اخت نًا من الحبوب ـ إل والخالصة أن هذه .  ط

تائج، وذلك ليس على مستوى المخرجات فحسب، وإنما أيضًا فيما                  يذ والن ية أضرت آل الضرر بمستوى التنف يود الحقيق الق
 .يخص اآلثار المباشرة

 

 توصية
اف من أجل اإلسراع في تلبية                         � ود في آل حاالت الجف زيد من الجه ذل م االحتياجيات التغذوية على نحو متواصل    ب

اء  ترات العجف ي الف م، وبخاصة ف داف   . ومالئ ذ أه وارد ـ أن ُتؤخ ير الم ية لتوف يات الداخل تعلق باآلل يما ي ي ـ ف وينبغ
بار، وذلك لضمان توفير المواد الغذائية على نحو أفضل وفي الوقت المناسب، عند تعرض حياة                     المشروع في االعت

 . ومن شأن هذه الجهود الرامية إلى تحسين إجراءات المنظمة أن تتيح حلوال لهذه المشاآل.السكان لألخطار



   

 

14
 

W
FP

/E
B

.3
/2

00
4/

6-
A

تشرین /توصيات إلى برنامج األغذیة العالمي نوفمبر
 2003آانون األول /الثاني ودیسمبر

 )2004تموز /یوليو(رد اإلدارة والتدابير المتخذة  جهة التنفيذ

 استراتيجية التدخل 

   اإلقليميةاالستراتيجية 
إيالء األولوية إلى مزيد من الدمج في الهياآل الوطنية، 

وبخاصة في حالة الكوارث التي يمكن توقعها تتسم ببطء 
تطورها من أجل تشجيع التآزر وتعزيز القدرات على 

وهذه الفوائد . المستويات الوطنية لتنفيذ مثل هذه التدخالت
ا التدخالت على أهم من بعض المزايا المناظرة التي توفره

 .المستويات القومية، مثل حشد الموارد وتقديم وثيقة واحدة

المكاتب القطرية بالتعاون مع وحدة دعم البرامج 
 التابعة للمكتب اإلقليمي وشعبة السياسات

تند التحليل الوارد في تقييم اإلشكالية المتعلقة بالنهج اإلقليمي إلى عملية تحقق دقيقة        ل، فإن اختيار وبطبيعة الحا. ال يس
نطقة الساحل في خريف                      الغ الخصوصية في ظروف م ي ب وغ هدف عمل ى بل ان يرمي إل ية آ ية اإلقليم صيغة العمل

ذي اتخذه المكتب اإلقليمي إلى القدرات اإلدارية لخمسة مكاتب قطرية وطلب ضمان         . 2002 رار ال ذا الق تند ه د اس وق
 .رد إذا دعت الضرورة إلى ذلكقدمته الجهات المانحة بشأن إمكانية مراقبة الموا

وقد تم إعداد استراتيجية . ومن الضروري توضيح أن المكاتب القطرية تتولى بالكامل مسئولية آافة األنشطة التشغيلية
ع الفرق الوطنية واحترام إرادة الشرآاء في آل بلد من البلدان المعنية            تعاون م تدخل بال وفي موريتانيا، تم اإلطالع . ال

يان    ى الب دى مرصد األمن الغذائي ونظام اإلنذار المبكر واستخدامها، فضال عن تحقيقات         عل تاحة ل ات والمعلومات الم
ناطق المستهدفة                   تدخل والم تراتيجيات ال تحديد اس ك ل يل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها، وذل وفوق ذلك، فإن . تحل

ي شارك ميدانيًا في تحقيقات تحليل هشاشة األوضاع           وقد أعرب المسئولون في .  ورسم خرائطهامرصد األمن الغذائ
ع قسم تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها التابع لبرنامج                       يل م تهم في المشارآة في التحل ذا المرصد عن رغب ه

 .األغذية العالمي، آما أنهم طلبوا مساعدة تقنية في مجال تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها

قطري في موريتانيا على تمويل للعمل على نحو وثيق مع مرصد األمن ، حصل المكتب ال2003تموز/وفي يوليو
وفي . 2004الغذائي، وستقوم الوحدة المحلية لتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها بتقديم دعم تقني للمرصد طيلة 
 مالي مالي،  تمثلت االستراتيجية المعتمدة بناء على طلب المكتب القطري في العمل على نحو وثيق مع حكومة

وحتى يثبت العكس، فإن آل هذه الجهات التزمت بأداء . والمستثمرين عن طريق برنامج إعادة هيكلة سوق الحبوب
 .دورها داخل نطاق المكاتب الوطنية والمكتب اإلقليمي

 آفاءة وفعالية طرق تحدید المستفيدین

 تحدید المستفيدین جغرافيًا
 بين اإلدارة تشجيع المزيد من التآزر وتحسين التعاون

الوطنية لمتابعة وتطوير األمن الغذائي وإدارة قسم تحليل 
هشاشة األوضاع ورسم خرائطها التابع لبرنامج األغذية 

العالمي من أجل تنسيق نهجها ومؤشرات هشاشة األوضاع 
 .في حالة األزمات التغذوية

المكاتب القطرية بالتعاون مع وحدة دعم البرامج 
 ليمي وشعبة السياساتالتابعة للمكتب اإلق

م استخدام مصدرين هما               يًا، ت تفيدين جغراف تحديد المس تعلق ب يما ي مرصد األمن الغذائي، عن طريق نظامه الخاص       : ف
بكر في موريتانيا، وتحقيق تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها لسنة               اإلنذار الم وقد ُاستخدمت في هذين   . 2002ب

يم  ية لتقي رات التال ر  المصدرين المؤش ية واألس تمعات المحل ي المج ي ف ن الغذائ ية  :  وضع األم واد الغذائ عار الم أس
ى األسواق والبنى األساسية األخرى؛ ومصادر الدخول المتاحة؛ واالستهالك                  رها؛ وسبل الوصول إل والماشية وتواف

يانات الخاصة بالهجرة؛ ومعدالت سوء التغذية؛ و            يا؛ والب تراتيجية اإلعاشة الدن ي؛ واس الوضع الصحي، وغير الغذائ
ك ة     . ذل يل هشاش ية لتحل بادئ التوجيه يه الم يل ُاتبعت ف ار خاص للتحل ق إط رات وف ذه المؤش ة ه يل آاف م تحل د ت وق

 .األوضاع الصادرة عن برنامج األغذية العالمي وغيره من المنظمات

يات    يم والتقن ن شرح المفاه ن الممك ه م بر أن ي يعت ة العالم رنامج األغذي إن ب ك، ف ع ذل ة  وم يل هشاش ية تحل ي عمل  ف
األوضاع ورسم خرائطها على نحو أدق تحديدًا، وأنه ينبغي نقلها إلى المؤسسات الوطنية لرؤية تحديد المستفيدين من                 

نظور واحد    ة العالمي في موريتانيا بالتعاون مع الوحدة اإلقليمية          . م رنامج األغذي إن مكتب ب ذه المالحظة، ف بعًا له وت
يل هشاشة األوضاع      ع مرصد األمن                         لتحل ي م تعاون التقن ائل ال تولى في الوقت الراهن وضع وس  ورسم خرائطها ي

 .الغذائي

   تحدید المستفيدین من المعونة
ضمان استناد تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها الذي        
تفيدين من المعونة إلى معرفة أفضل        د المس يه تحدي تند إل يس

ذه التوصية ل      المكاتب القطرية ام الوضوح       إن ه تدخل، قام برنامج األغذية العالمي في موريتانيا بتحديد             . يست واضحة تم ة ال ففي بداي
ع المنظمات غير الحكومية المشارآة ومرصد األمن الغذائي واألطراف المحلية                  تعاون م تفيدين بال تقاء المس ير ان معاي
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تشرین /توصيات إلى برنامج األغذیة العالمي نوفمبر
 2003آانون األول /الثاني ودیسمبر

 )2004تموز /یوليو(رد اإلدارة والتدابير المتخذة  جهة التنفيذ

ياتها  ية وآل ية الثقاف اط االجتماع الدعم لألوس ة ب  الخاص
يما بينها في      ترابط ف وفي هذه الحالة يتم منذ البداية دمج       . وال

د     ي تحدي ي ف توزيع الغذائ ادة ال اطر وإع رة التش ظاه
توافر بيانات آافية ولضيق             ندما ال ت تفيدين وبخاصة ع المس

 .الوقت الالزم لجمع المعلومات وقلة الوسائل المتاحة

 

تقار                  ى مجموع ال تناد إل ية باالس ة في المجاالت اإلنمائ يم التي سبق ذآرها  األخرى العامل يات التقي وقد تمت . ير وعمل
يا ومالي وفقًا لتوصيات الشرآاء والجهات المانحة وإرادة المسؤولين في المكاتب                   ية في موريتان ع مجان يات توزي عمل

ية  ة حسب المعتاد في مجتمع محلي تمثل بالضرورة جانبا من            . اإلقليم ع األغذي إن ظاهرة توزي ثال، ف بيل الم ى س وعل
وسوف يتبع المكتب اإلقليمي طريقة لتحديد . استراتيجية المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بعمليات التوزيعجوانب   

تفيدين تتخذ من القرية وحدة أساسية وتالئم على نحو أدق السياق االجتماعي، وذلك لعملية التدخل الممتدة لإلنقاذ                   المس
 .2005آانون الثاني / سوف تبدأ في ينايرفي موريتانيا والتي ) 10359.0(والتصحيح القادمة 

بر          يا في نوفم د في موريتان ي     / انعق ير بدور الشرآاء والمسئوليات الواقعة        2002تشرين الثان ه التذآ م خالل تماع ت  اج
اتقهم    ى ع ى المنظمات غير الحكومية يتعلق بمسؤولياتها في عملية تحديد المستفيدين والتوزيع         . عل . وأرسل خطاب إل
تراح    م اق يار    وت ير لالخت ان حرّيًا أن يثير االهتمام دراسة األسباب التي حدت بالمنظمات غير الحكومية          .  معاي ا آ ومم

ان                  يذ في آل مك اط التنف باع أنم تزام بإت ى عدم االل ع المنظمات غير الحكومية يعد         . إل تعاون م إن ال يا، ف وفي موريتان
ي   ى توج يم إل ؤدي تقي رّيًا أن ي ان ح د، وآ ثة العه ربة حدي ذه   تج راك ه ث أن إش تقبل، حي ي المس تعاون ف يات ال ه عمل

ة نظر المستثمرين تقدما ذا داللة            د من وجه يا يع نظمات ميدان  ، فإن برنامج األغذية العالمي قد 2004ومنذ بداية . الم
لمكتب وقد تلقى ا. قرر إعادة النظر في االتفاقات الموقعة مع المنظمات غير الحكومية بهدف تحسين تحديد المستفيدين

برنامج في                  ا مكتب ال ام به ي ق ية الت توزيع في المجتمعات المحل تفيدين وال د المس ية تحدي اإلقليمي معلومات عن عمل
يا  ية وفق الظروف السائدة في موريتانيا وتطبيقها             . تنزان ذه العمل يف ه ع الشرآاء من أجل تكي د جرت مناقشات م وق
 .هناك

 الحصول على النتائج
 شرةنتائج اآلثار المبا

ير متابعة منتظمة على المستوى الوطني             ضمان وضع تداب
ى        الفعل إل ل ب ية تتوص يح أن العمل أنها توض ن ش ون م يك
يل   ًا أن تحل تمل تمام ن المح رجوة؛ وم تائج الم يق الن تحق
ه المصدر    رى آأن د ُي رائطها ق م خ ة األوضاع ورس هشاش
ن    ناجمة ع رة ال ار المباش ن اآلث يانات ع ع الب الرئيسي لجم

تد يل . خلال ية لتحل إن اإلدارة اإلقليم يان، ف ب األح ي غال وف
ا    ز جهوده ي ترآ رائطها، والت م خ ة األوضاع ورس هشاش
ياجات وتنظيم االستقصاءات المتفرقة ُتعد،           يم االحت ى تقي عل
ي    ي ف امل الرئيس ية، الع ياآل الوطن ر اله ة نظ ن وجه م

 .األجهزة الوطنية للمتابعة

 

ع شع          تعاون م بة اإلدارة القائمة   المكاتب القطرية بال
 على النتائج

 

يل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها بمتابعة العملية من حيث هي آذلك، إذ أن هذه المهمة تقع على عاتق                 م ُيعن تحل ل
ن        ية والشرآاء الميدانيي تأثير : وقد أدى التحليل إلى تقييم ثالثة عناصر خاصة في هذه العملية، وهي        .  المكاتب اإلقليم

ى      اف عل يل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها                الجف تغذوي لألسر ـ تحل  ـ بعد الفترة العجفاء ـ تحليل  2002الوضع ال
  .2003 ؛ والوضع الغذائي لألطفال طيلة سنة 2003تشرين األول /أآتوبر

الحظ المسؤولون بالمكتب اإلقليمي والشرآاء، في أثناء تنفيذ العملية، مواطن ضعف في المتابعة على المستوى 
وتم اتخاذ تدابير في إطار السياسة الجديدة لإلدارة القائمة على النتائج، وهو األمر الذي يشكل مفهوما لم يكن . وطنيال

وقد ُنّص على التدابير التالية لتحسين بطاقات التجميع الخاصة بجهاز متابعة . 2003قد تحدد أثناء التنفيذ في 
 . األمن الغذائي والمنظمات غير الحكوميةمؤشرات األمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع مرصد

 ؛)IPSR 2005-2007في نطاق (استيفاء اإلطار المنطقي للعملية  �
 ، وصياغة مؤشرات المتابعة؛2004شباط /آانون الثاني وفبراير/مشاورات الخبراء في يناير �
 ؛2004حزيران / يونيو17 إلى 13استقصاء نموذجي من  �
 .2004الث من إقامة نظام مرجعي أساسي للفصل الث �
 

 النتائج على مستوى المخرجات
ل        ن أج اف م االت الجف ل ح ي آ ود ف ن الجه زيد م ذل م ب
ياجات التغذوية على نحو متواصل             ية االحت اإلسراع في تلب

م، وبخاصة في الفترات العجفاء       وينبغي ـ فيما يتعلق  . ومالئ
داف       ذ أه وارد ـ أن ُتؤخ ير الم ية لتوف يات الداخل باآلل

بار، وذلك لضمان توفير المواد الغذائية       المشروع في      االعت

المكتب اإلقليمي بالتعاون مع دائرة البرمجة وشعبة         
 الموارد

 

د المكتب اإل   أيلول /تموز وسبتمبر/قليمي لغرب أفريقيا اجتماعات لكل المستثمرين المتواجدين في المنطقة في يوليوعق
انون األول    /وديسمبر  ندن وبروآسل، آما أجريت مناقشات في نواآشوت وروما           . 2002آ ى ل ثات إل د أرسلت بع . وق

يد                   تعلق بالمواع ا ت انية، وإنم ية بالقضايا اإلنس وتتجاوز هذه  . اللوجيستية المتصلة بالعمليات والمشكلة ال تخص التوع
 . المناقشة نطاق هذه المشاورات نظرا ألنها غير خاصة بمنطقة غرب أفريقيا وحدها
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تشرین /توصيات إلى برنامج األغذیة العالمي نوفمبر
 2003آانون األول /الثاني ودیسمبر

 )2004تموز /یوليو(رد اإلدارة والتدابير المتخذة  جهة التنفيذ

ن تعرض حياة                 ى نحو أفضل وفي الوقت المناسب، حي عل
ومن شأن هذه الجهود الرامية إلى تحسين       . السكان لألخطار 

 .إجراءات المنظمة أن تتيح حلوال لهذه المشاآل
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