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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

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

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)ير مكتب التقييم مد Mr K. Tuinenburg 2252-066513: رقم الهاتف

 :(OEDE)مسؤول التقييم  Mr R. Sirios 2223-066513: 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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 الوضع لقد أسفرت تدخالت برنامج األغذية العالمي في حاالت اإلغاثة عن مساهمات لها شأنها في إنقاذ األرواح واستعادة األمن الغذائي و        
ل واإلمداد التي  في االستجابة بسرعة لتحديات النقبراعة آبيرةالبرنامج آما أظهر  . التغذوي للمستفيدين والمحافظة عليهما وتحسينهما 

 . أحوال األمن المعقدة والمتغيرة باستمرار تطرحها

وال .  األجل الطويلاعتمادا على نفسها فيوقد آانت تدخالت اإلنعاش أقل نجاحا من حيث تمكين المجتمعات المتضررة من أن تصبح أآثر 
 الخاصة لالحتياجاتتحديدها من حيث ع سيئة  يراوثائق المشو.  التحول من مساعدات اإلغاثة إلى مساعدات اإلنعاشتوجد معايير للداللة على
. وباألخص، ال تفيد أنشطة اإلنعاش آثيرا في معالجة قيود األمن الغذائي الرئيسية. التدخالت المقترحةب تلبيتهاكيفية لبالسكان المتضررين و 

 ، إلى  في آثير من األحيان باإلضافة، من الناحية التقنية،    لتنفيذ أنشطة إنعاش معقدةالالزمة  المؤهالت ذوي   من  موظفي البرنامج  لقلةوآان 
 .سوء القدرة التقنية والتشغيلية للشرآاء المنفذين، أثر سلبي على تنفيذ تلك األنشطة ورصدها بصورة عامة 

 .ء االستخداموسو وثمة حاجة عاجلة إلى مبادئ توجيهية وأدوات مالئمة لتمكين الموظفين الميدانيين من معالجة قضايا الحماية  

تناقصت تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة آنسبة من إجمالي و. إلى حد آبيرلقد تحسنت الكفاءة بصفة عامة، وتحسنت تكاليف النقل 
 األغذية بيد أن توزيع حصص األغذية العامة تجاوز العدد الفعلي لمتلقي . الميزانية، وتحسنت تعبئة الموارد وتدعمت إدارة ذخيرة اإلمدادات

 فيما يتعلق للبرنامجومن الممكن أن يعزى ذلك إلى حد ما إلى سوء معايير االستهداف والمجال المحدود المتاح . في بعض مخيمات الالجئين
 . الالجئين مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في أعقاب تسجيلهم  أعدادباالتفاق على 

 ضوء على في عمليات توصيل األغذية توسيع أو تقليص إدارة ذخيرة اإلمدادات، مما مكن من وقد زاد النهج اإلقليمي من المرونة في 
 إضفاء الطابع أدىوقد . فرص أخرى إلدخال توحيد قياسي إقليمي إغفال وتم إدخال بعض المعايير اإلقليمية، إال أنه تم . الحاجات المتغيرة

قني المتاح للمكاتب القطرية وزاد من سهولة الوصول إلى ممثلي الجهات المانحة  لى تقوية الدعم التإالالمرآزي على المكتب اإلقليمي  
 . آانت ضعيفة بصورة عامةبين البلدانبيد أن االتصاالت . المحلية

 

 ∗مشروع القـرار
 

 لإلغاثة   الممتدة العمليات تقييم عن موجز تقرير"يحيط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة  
 (")10064.2و 10064.1و 10064.0 العمليات (وسيراليون وليبيريا غينيا في الساحلية أفريقيا غرب في واإلنعاش
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 . هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة ∗

 ملخـص
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 السياق التشغيلي
دأت األزمة في منطقة غرب أفريقيا الساحلية في ديسمبر           -1  على  ةالتحرير الوطني  مع إغارة جبهة     1989آانون األول   / ب

ا ُجرت البلدان المجاورة إلى النزاع              يريا؛ فسرعان م ، شنت الجبهة الثورية المتحدة، وهي حرآة       1991وفي عام   . شمال ليب
يراليونية تنتسب        ة س يما يقال    مقاوم وفي أواخر عام  .  قوات حكومة سيراليون   علىإلى الزمر المسلحة في ليبيريا، هجمات       ف

تمردو2000 ام الم نطقة     ، ق ي م توءات أرضية ف الل ن ن خ برى م لحة الك ارات المس ن الغ لة م يراليون بسلس نقار "ن الس م
بغاء  ن                          " الب ى جنب مع الالجئي با إل ية جن زوح المجتمعات المحل ى ن ا أدى إل يا، وهو م  في الجاريالنزاع أدى وقد . في غين
يريا    ة     إليب ى تغذي ير ل ل   ال من    آث ية اإلقالق ا       . قليم يس تش د ُأجبر الرئ نازل عن الحكم في أغسطس          وق ى الت ايلور عل آب / رلز ت
ية في أآتوبر        2003 ية وطن ة إنتقال وأنشأ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قوة .  العامذلكتشرين األول من / ، وأقيمت حكوم

 .حفظ سالم متعددة الجنسيات للمساعدة في إقامة السلم وتثبيت النظام في البالد

د     -2 ية      تطورت وق ة اإلقليم نمط دوري     األزم ا ل ذي يفسح الطريق أمام بذل جهود إلقامة وقف إلطالق                 وفق  من العنف ال
ات سالم هشة       نار بموجب اتفاق وآانت آل جولة من القتال مصحوبة بارتكاب فظائع ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات   . ال

 .يناإلناث والذآور، واالختطاف بالقوة، والتدمير والنهب العشوائيالقتل الجماعية، وبتر أعضاء الجسم، واغتصاب 

يرة                   و  -3 أعداد آب ن ب زوح المدنيي ة ن ن السمات الرئيسية لألزم ان من بي نزاع الليبيري، اتبعت حكومات         . آ ة ال نذ بداي وم
توح  اب مف يراليون سياسة ب يا وس وار وغين ير تحرريةآوت ديف ن لتوف يو. حق اللجوء لالجئي در ف يريامن المق ا  أن  ليب م

ن      تراوح بي  نسمة التمسوا اللجوء في بلدان مجاورة؛ وأن ما يصل إلى مليون نسمة آخرين قد نزحوا   800 000 و 700 000ي
يا في األغلب          ى مونروف ك إل ان ذل يا، وآ يون ونصف مليون نسمة منازلهم      . داخل در بمل ا يق  أدتو. وفي سيراليون، هجر م

ل السياسية في آوت ديفوار منذ عام             السلم في سيراليون في عام      إحاللومع  .  على نزوح أآثر من مليون نسمة      2002القالق
ادة      2002 ن   ، تمت إع ن   توطي يا وسيراليون تستضيفان ما يقدر بأنه     . معظم الالجئي زال غين  الجئ من آوت 200 000وال ت

 .ريايديفوار وليب

ام         -4 ول منتصف ع فال تزال األحوال في آوت     . ، آانت المنطقة هادئة بصفة عامة، وإن تكن مشوبة بالتوتر          2004وبحل
يس    اق مارآوس يار اتف اب انه ي أعق بة ف وار متقل ام  -ديف لم لع ناس للس ة   2003لي ن حكوم ة م زاب المعارض حاب أح  وانس

 .)1(المصالحة الوطنية

 قدمها برنامج األغذیة العالمي نظرة عامة على المساعدات التي ی
ام                 -5 يم في ع ى اإلقل م المساعدات إل دأ تقدي لة من عمليات الطوارئ القصيرة األجل         1990ب .  ببلدان بعينهاالخاصة بسلس

يات  ت العمل كالتوآان ى مش نطوي عل تمرار ت بب اس دان بس طة   اع ي األنش ك تعرض موظف ي ذل ا ف ن، بم انية م األم اإلنس
بؤ بالتحرآات السكانية، بما في ذلك التحرآات المتكررة عبر الحدود، يتطلب                   . للهجمات  ى التن درة عل ان عدم الق  التعديلوآ

تزايد                     المستمر ل   دة بشكل م ية معق ا جعل العمل ا، وهو م ة وتوزيعه م اتباع النهج اإلقليمي       . خطط توصيل األغذي ي، ت وبالتال
 .برمجة وفي النقل واإلمدادمبكرا لزيادة المرونة في ال

نهج         -6 باع ال برر الت ان الم وجود ميزانية عامة   يؤدي  وآان من المتوقع أن     . لمساعدات ا تخطيط    هو تسهيل    اإلقليمي    وآ
رونة والسماح            ادة الم ى زي يصها تبعا  قرارات إقليمية ومحلية سريعة بشأن تخصيص الموارد وإعادة تخص    باتخاذواحدة عل

تحرآات السكانية عبر الحدود        م مساعدات إلى األشخاص                      . لل ى تقدي يا الساحلية عل نطقة غرب أفريق ية م د اشتملت عمل وق
 .النازحين والالجئين والعائدين والسكان المضيفين المتضررين من الحرب

يز الرئيسي لمساعدا          -7 ان الترآ  األمني  الوضع على التوزيع المجاني لألغذية؛ فقد حد البرنامجتوحتى التسعينيات، آ
ة              ائد من فرص االضطالع بأنشطة إنعاش مجدي ام     . الس خبرته في العملية اإلقليمية    ل ا تقييم البرنامج أجرى ،  1996وفي ع

وبناء عليه، استبدلت . ةوأوصى التقييم بتخفيض تدريجي في توزيع األغذية العامة وتدعيم أنشطة اإلنعاش الموجه        . الليبيرية
يها                  ل عم ثر توج ية أآ تدخالت غذائ ة بشكل تدريجي ب ة العام ع األغذي ئة في العنف في عامي      أدتو. يات توزي زيادة المفاج  ال

ى تقليص التوسع في أنشطة اإلنعاش وتحول الترآيز مرة إل، 2003، والتي استمرت في ليبيريا حتى صيف     2001 و   2000
اعدات م مس ى تقدي ية إل ةثان ام تحسن وأدى .  اإلغاث د ع يراليون بع يا وس ي غين تقرار ف اد إ 2002االس ى إيج ودةل  فرص لع

                                                 
غاثة واإلنعاش اإلقليمية في منطقة غرب أفريقيا  آان المقصود في األصل أن يدرج في هذا التقييم استعراض للصالت ما بين العمليات الممتدة لإل )1(

 تصادف مع مظاهرات 2004آذار /  وصول البعثة إلى أبيدجان في أواخر مارسولكن من المؤسف أن. الساحلية وعملية الطوارئ اإلقليمية في آوت ديفوار
 .  ولذلك أسقط هذا الجزء من اختصاصات البعثة. دانية القيام بزيارات ميوهو ما أدى إلى استحالةآبرى معادية للحكومة واضطرابات سياسية، 
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يز    تراتيجيات اإلنعاش في هذين البلدين      إل الترآ  و 2003بيد أن توزيعات األغذية العامة آانت ال تزال تمثل في عامي  . ى اس
 .البرنامج في المائة من السلع التي يقدمها 60 نسبة 2004

 الممتدة لإلغاثة واإلنعاش وعملية الطوارئ اإلقليمية في آوت  اإلقليمية، تم تحويل التنسيق بين العملية2003وفي عام   -8
ى المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية، وهو مكتب                ار إل يا في داآ وار من المكتب اإلقليمي لغرب أفريق ديف

تابع     التنسيق دون     برنامج اإلقليمي ال المسؤولية  للبرنامجوعلى الصعيد القطري، يتحمل الممثلون القطريون       .  في أبيدجان  لل
 .وطنية عن تنسيق وتنفيذ أنشطة اإلغاثة واإلنعاش التابعة لكل منهمال

د دعمت     -9 لة من العمل        وق نطقة بسلس ية في الم ة الغذائ يات المعون درة معززة في مجال النقل     عمل ير ق يات الخاصة لتوف
 . لدوائر العمل اإلنسانيواإلمداد

 نطاق التقييم
 :آانت االختصاصات العامة للتقييم تتمثل فيما يلي  -10

 ؛)2(تقييم فعالية العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  

 ؛)3(وفحص آفاءة التنفيذ 

 .ا ومساوئ النهج اإلقليمي والتثبت من مزاي 

 الفعالية

 صياغة المشروع
ام       -11 راحل من العملية            2003في ع يذ ثالث م ان يجري تنف  مع القيام بتوزيعات    )4(اإلقليمية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش    ، آ

يراليون  يريا وس يا وليب ي غين ة ف د . )5(لألغذي نة واح ية س ل عمل تمرت آ د اس يا  وق ي غرب أفريق يات ف بر العمل ت أآ ة ومثل
ا مدى    تفيد  750 000، وغطت    وأطوله ام     .  مس تكلفة العامة إلى       2003وفي ع  حجمها إلى  ارتفع مليون دوالر و   75، زادت ال

يرة124 000 يرية األخ ة الليب تري بسبب األزم راحل نفس الغرض التشغيلي.  طن م يع الم ان لجم ووآ اذ األرواح  وه  إنق
 .ات اإلغاثة والمساهمة في مرتقبات اإلنعاش الطويلة األجلتقديم مساعدب

ات      -12 د الحاج ث تحدي ن حي عيفا م روع ض يق المش ان توث ية  بالة الخاصآ كان المتضررين وآيف ة س تدخالت مواجه ال
ترحة االمق ناك .  له ن ه م يك اط   ول ل نش داف آ دد أله يذ، ، أو وصف مح تراتيجيات التنف رات األداء  وأ  اس تائج  وأمؤش الن
توقعة  ية    آانت و. الم ا  هي   10064.2 العمل ي تضمنت   وحده على تبرير ساعد  للتحليل تم إعداده فيما بعد، وًا منطقيًاإطار الت

 .)6( تصميم المشروع وتنفيذهمما ساعد على توجيهاألنشطة أآثر 

 التوصية 
لمشاآل، وتحديد احتياجات من يتلقون    ا ل تحلين تحسين لضماإلغاثة واإلنعاش لتحسين أنساق العمليات الممتدة    �

وينبغي أن تكون األطر  . المعونة الغذائية والروابط مع أهداف الوثيقة، وأنشطة محددة إلنجاز هذه األهداف        
 .المنطقية، بما في ذلك استراتيجيات التنفيذ ومؤشرات األداء والنتائج المتوقعة جزءا ال يتجزأ من صياغة المشروع    

                                                 
 ".المتوقع أن يبلغه مع أخذ األهمية النسبية لهذه األهداف في االعتبار أهداف العملية، أو بلغه تحقيقالمدى الذي : "  الفعالية )2(
 ".مقياس لكيفية تحويل المدخالت االقتصادية إلى نواتج: " الكفاءة )3(
التقرير الموحد  وإن لم يرد في حرآة السلع،  وتحليل تقارير نظام معالجةيرد في. التوسع الثاني-10064التوسع األول و -10064 و 10064 العمليات  )4(
 .2003 في عام 6721الممتدة لإلغاثة واإلنعاش السابقة  آميات صغيرة من األغذية في إطار العملية  وزعت أيضا، أنه قد2004لمشروع لعام ل
 من أجل ا متريا طن88 570 مستفيد في آوت ديفوار من جملة 25 600 طن متري من أجل 5 000التوسع األول أيضا على -10064ملت العملية  اشت )5(

 . مستفيد في آوت ديفوار3 300سوى  2003 في سنةلم يتلق مساعدات غذائية والواقع أنه . اإلقليم
 .فيذ أنشطة معينة داخل آل بلد أعدت المكاتب القطرية أطرا منطقية إلرشاد تن )6(
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 تنفيذال
يذ تدخالت           -13 ية تنف توقف فعال برنامج ت ن        ال ية الشرآاء المنفذي ى فعال القدرة المؤسسية     .  عل لحكومية في اإلقليم ضعيفة    اف

ي  نزاع األهل ن ال نوات م د س ة بع م أن . للغاي برنامجورغ ع ال ه م نظراء ينسق تدخالت يذ ال إن التنف بين، ف ن المناس  الحكوميي
ي ا ية            )7(لفعل ية ووطن ية دول نظمات غير حكوم تواله م برنامج ويساهم   .  ت ن من خالل             ال يف الشرآاء المنفذي اء بتكال  في الوف

يه للطن الواحد                        تفق عل ابل سعر محدد م ناولة، مق ن والم بري والتخزي نقل ال ية ال توقع من الشرآاء المنفذين أن     .)8(ميزان  وي
ية     ية والتقن ير الغذائ الت غ روا المدخ واد اإل   يوف ياه وم أوى، والم ثل الم ة م دات ال المطلوب حاح، ومع يص بذور، طه ، وال

وازم الدعم التقنية األساسية من مواردهم الخاصة          ليسوا إال وآالء    معظم الشرآاء المنفذين     ولكن الواقع هو أن   . واألدوات ول
ن باالتصال بنفس و ذلك أن يقوم الشرآاء المنفذومن الناحية العملية، آثيرا ما يعني    . البرنامج بالنيابة عن    يتولون أداء المهام  

ول أنشطة  ي تم ة الت ات المانح برنامجالجه يذ ال م التنف وارد إضافية لدع ى م د .  للحصول عل اعد وق تمر يس تعراض مس اس
 . حل هذه القضيةعلىألسعار النقل البري والتخزين والمناولة إلى حد ما 

تم   -14 ن    اريخت ا ي ادة   الشرآاء المنفذي ى أساس       ع تاحة      عل م الم ية، والقدرة        موارده ن، والميزان على المتوافرة  من الموظفي
داد    نقل واإلم ا يتأثر    . ال محدودة البرنامج  المنظمات غير الحكومية المتاحة في المنطقة لتنفيذ أنشطة         الوضع بأن مجموعة  آم

ة  يل من        . للغاي م يجر إال قل يم   ال فل وآان لذلك عواقب   . ات التقنية واالستراتيجية والتشغيلية للشرآاء المنفذين     مسبق للقدر  التقي
ير من تدخالت             ية الكث ى فعال لبية عل برنامج س برنامج ، اضطلع  2003 و2002وفي عامي   . ال  باستعراض تقني لشرآائه  ال

ن في سيراليون آشف عن مواطن ضعف جسيمة في عملية االختيار األولية، وقلل عدد الشر        إلى 40آاء المنفذين من المنفذي
انون األول    / وفي ديسمبر   . 16 برنامج ، قلص    2003آ ية في ليبيريا عندما تبين              ال تغذية التكميل استعراض من   من أنشطة ال

ي أن معظم موظفي الشريك المنفذ لم يكونوا مؤهلين لعملهم بدرجة آافية، وأن المعايير الدولية لم تكن ت         وأن الشريك راعتقن
ر المع      م يوف ة ل ي وضعت الستعراض سيراليون، واألدوات السريعة والبسيطة التي     . دات المالئم ية الت ير التقن بر المعاي وتعت

 .استحدثتها وحدة التغذية في ليبيريا، مبادرات طيبة وخطوات في االتجاه الصحيح

 التوصية 
 التقني  التقدير في ذلك سنوية، بما الستعراضات  اال عن طريق  القدرة التقنية للشرآاء المنفذين    قديرتحسين ت �

 . الشريك المنفذ التقنية على تنفيذ االقتراح بفعالية  وتقدير قدرةلالقتراح 
  

 عنصر اإلغاثة
ة      حددت   -15 ة،         ب أنشطة اإلغاث ة العام ع لألغذي ا توزي ى الالجئين و   وخاصة   أنه  داخليا في المخيمات، وتغذية  المشردينعل

 .المخيمات، بما في ذلك التغذية العالجية والتكميلية والوقائية لصحة األم والطفلشفائية في 

ففي أعقاب القتال الذي . الناجمة عن األوضاع األمنية المتغيرة دائما بسرعة لتحديات النقل واإلمداد  البرنامجاستجاب     -16
ع في مونروفيا في عام    في عملية إعادة تأهيل للميناء من خالل عمليات البرنامج معظمه حول الميناء، بدأ ووقع، 2003اندل

 .العملوسرعان ما عاد الميناء إلى . 2003خاصة فور عودة الموظفين الدوليين إلى مونروفيا في النصف األخير من عام 

د أسهمت     -17 ة،        وق ة العام فائية،      ب  مصحوبة  توزيعات األغذي تغذية الش يرا   برامج ال  في إنقاذ األرواح واستعادة      إسهاما آب
ي و ن الغذائ ينهما، وخاصة  الوضع األم يهما وتحس ة عل تفيدين والمحافظ تغذوي للمس بة لال ن بالنس ة م ال دون الخامس ألطف

م دون الخامسة من العمر من سكان                  تتسم   و. العمر والنساء الحوامل والمرضعات        يات من ه بأنها  المخيمات    معدالت وف
ن السكان المضيفين بصورة عامة               نها بي تقرة وأفضل م سائد بين  هو أدنى مماوشيوع الهزال في المخيمات     . منخفضة ومس

 )9(.أو مماثل لهالسكان المضيفين المحيطين 

 الوفيات وتقليل سوء   تالفي عن ثقة    لكي يعزى   بيانات تكفي  فليس هناك . ينبغي أال تغيب بعض التحذيرات عن األذهان        -18
ى تقديم المعونة الغذائية وحدها        تغذية إل إن فعالية تدخالت التغذية الشفائية، حيث تكون هناك عالقة مباشرة وواضحة بين         . ال

برامج   نفذة لل ية الم ير الحكوم ية غ نظمات الطب ية الم تغذية، متصلة بفعال وء ال يل س تدخل وتقل ون . ال د يك تغذية نجلوق اح ال
 .بتوفير السلع الغذائيةمما له  بقيام المنظمات غير الحكومية بتوفير الرعاية الطبية واألدوية  أآبرالشفائية عالقة

                                                 
 في مخيمات الالجئين في غينيا وليبيريا، تتولى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مسؤولية توزيع السلع الغذائية األساسية، وتعمل من خالل شرآاء  )7(

 المسؤولية الكاملة عن توزيع السلع الغذائية على نامجالبر، تولي 2003آذار / وفي مارس. منفذين من المنظمات غير الحكومية المختارة بشكل مشترك
 . والمفوضيةالبرنامج بين 2002عام لمشترآة التفاهم المذآرة في  بها يالالجئين في سيراليون آأحد مشاريع االختبارات التجريبية التي أوص

. ن المتري المحدد عند وضع ميزاينة العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المتوسط المرجح لتكلفة النقل البري والتخزين والمناولة للط البرنامج يستخدم  )8(
 دوالرا 117 دوالرا بالنسبة لسيراليون و108 دوالرا بالنسبة لليبريا و 95التوسع الثاني -10064وآان سعر النقل البري والتخزين والمناولة بالنسبة للعملية 

 .بالنسبة لغينيا
 .من سوء التغذية عند وصولهمعادة ات مع حدوث تدفقات آبيرة جديدة من النازحين الذين يعانون مي تقلب شيوع الهزال في المخ )9(
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رى المحيطة، آجزء من استراتيجية إلزالة التفاوت في األ                    -19 تم تشجيع النساء في الق   االجتماعية واالقتصادية  وضاعوي
يمات   كان المخ رة لس فائية الموف تغذية الش ات ال تخدام خدم ى اس تمعات المضيفة، عل ن والمج را . لالجئي ية لضعف ونظ البن

ذه الخدمات وأصبحت تعتمد على                            ى ه ير الحصول عل ى حد آب در إل ية تق إن المجتمعات المحل ية، ف ية الصحية المحل التحت
يرة        رافق المخيمات بدرجة آب ا عاجزة            أن ا  ولكن من المؤسف     . م الفعل أنه عن عند إغالق المخيمات    لحكومات أظهرت ب

 .إقامة مستوى مماثل من الخدمات للمجتمعات المحلية، ما لم تدعم بتدخالت إنمائية إضافية

 التوصية
 برامج مستدامة ومتكاملة لصحة األم والطفل   بأن تقام عن طريق المساعدات اإلنمائية تقوية الدعم المقدم للمستفيدين  �

مستوى المجتمع المحلي داخل المجتمعات المحيطة بالمخيمات، لتحل محل التغذية الشفائية في البرامج المنفذة     على 
 .داخل المخيمات 

 

 عنصر اإلنعاش
يها في الوثائق على أنها                    -20 ي يشار إل اش، الت سية في حاالت   التغذية المدر : ، ما يلي  "شبكات األمان "تشمل أنشطة اإلنع

ية      تغذية المؤسس بذور؛ وال ة ال زراعة؛ وحماي ابل ال ذاء مق ل؛ والغ ابل العم ذاء مق ب؛ والغ ابل التدري ذاء مق وارئ؛ والغ الط
 .)10(الضعيفةللجماعات 

يذ أنشطة اإلنعاش الفعالة يمثل أآبر التحديات لفئة العمليات الممتدة                    -21 ان تصميم وتنف لإلغاثة واإلنعاش؛ وهذه العملية    آ
تثناء    .  متي ينبغي أن يحدث التحول من مساعدات اإلغاثة إلى تدخالت اإلنعاش  لتحديدفال توجد معايير راسخة     . ليست باالس

ة األجل، ال توجد دالئل           بات اإلنعاش الطويل تعلق بالمساهمة في مرتق يما ي  على أن أنشطة اإلنعاش قامت بدور له  تذآروف
 . اعتمادا على نفسهاي تمكين المجتمعات المحلية من أن تصبح أآثرشأنه ف

يذها     -22 اش وتنف طة اإلنع ياغة أنش بدو أن ص يها  ال ي ت ف د روعي كان   ق ا الس ي يواجهه ية الت ي الرئيس ن الغذائ يود األم ق
ذي حددته شتى الدراسات المضطلع بها في           نحو ال ى ال  المنطقة، بما في ذلك تحليل هشاشة األوضاع ورسم المستهدفون، عل

 .قليال من المساعدة لصياغة أنشطة أفضلإال توفر المواد اإلرشادية المعيارية المتاحة ال و. خرائطها

ةُأجري  -23 ة باألغذي تدامة األنشطة المدعوم دود الس يل مح ث.  تحل بيل الم ى س ي بعض الحاالت عل تمرت نفس فف ال اس
ى الدعم              ية في الحصول عل ابل العمل من أجل إعادة تأهيل المزارع سنة بعد أخرى               المتصل ب   المجتمعات المحل الغذاء مق

نما تضطلع بنفس مخططات إعادة التأهيل        في تمكين المستفيدين من أن  البرنامج دراسات لتحديد فعالية تدخالت      ُتجرولم  . بي
ثر اعتمادا على ال        تهدف برامج حماية البذور، المدعومة من منظمة األغذية والزراعة لألمم           ومثال ذلك أن  . ذاتيصبحوا أآ

تحدة و   برنامج الم نع   ترمي  ،  ال ى م ن  إل أو البرنامج  بيد أنه ليس في مقدور .)11(من استهالك أرصدتهم من البذور   المزارعي
دا أن برامج حماية البذور أسفرت                زراعة أن يؤآ ة وال نظمة األغذي  لمزارعونعن زيادة المحاصيل التي يحصدها ا     عل  بالفم

 . آان الزراع المستفيدون يعتمدون على أنفسهم حالياإذاالمستفيدون أو ما 

 التوصيات 
 قضايا من قبيل معايير اإلشارة إلى التحول   إدراجتحسين المبادئ التوجيهية المعيارية الخاصة بأنشطة اإلنعاش و  

 .ألنشطة المقترحة واالستدامة والفعالية  مالءمة اومن اإلغاثة إلى اإلنعاش  
 م األمن الغذائي القصير األجل في أنشطة اإلنعاش بشكل مباشر وبحيث تشمل استراتيجيات  اعدانمعالجة أسباب  

تحقيق االعتماد على الذات أو  عند واضحة إلنهاء للنشاط، سواء من خالل اإلنهاء التدريجي للمساعدة الغذائية  
 . أنواع أخرى من المساعدة عندما يكون تقديم المزيد من األغذية ال يزال مطلوبا   التحول التدريجي إلى  

 التثبت من فعالية المساعدة الغذائية والدروس      على إدخال العمل بالرصد الالحق في أنشطة اإلنعاش للمساعدة     �
 .المستفادة

 

ن الحاالت أن  -24 ير م ي آث تدخالت حدث ف يل ا ال يها إال القل م يوجه ف زمعة ل دورة مشروعلم بار ل ن االعت ية اتم  العمل
ة واإلنعاش، وخاصة مدة العملية        تدة لإلغاث السنة تطابق  الفترة التي تغطيها تدخالت التغذية المدرسية ال   ومثال ذلك أن  . المم

 .المدرسية بأآملها

                                                 
 في وثائق  آثيرا ما يغفل وصفها آما تشمل هذه األنشطة تقديم الدعم للعائدين ولبرامج نزع السالح وإعاة اإلندماج، على الرغم من أن هذه األنشطة )10(

 .نعاشالعملية الممتدة لإلغاثة واإل
 .إلى حد بعيداألمن الغذائي في الفترات التي يقل فيها  تمثل حماية البذور أحد التدخالت غير الغذائية القليلة التي توفر مساعدة غذائية أثناء مواسم العجز  )11(
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 التوصية 
 . العملية  مدة   تنفيذها بالكامل في حدودضمانصياغة أنشطة اإلنعاش و  �

 

اع   أدى    -25 دل   ارتف نقالت مع ى        ت ن إل ن الدوليي ام      عرقلة  الموظفي يذ بشكل ع الموظفين من حيث وقد تطلبت الثغرات   .  التنف
يات    نات خاصة     عمل يام بتعيي م قليل    ، مع    الق آما . إضافيةناط بهم فجأة مسؤوليات     ت للموظفين الذين    التنبيه أو اإلعداد  من  تقدي
تقا   ن من          رأن االف ى استمرارية الموظفي  الذاآرة المؤسسية  زادت إعاقة آما  . ذاآرة مؤسسية داخل المكاتب القطرية    إنشاء    إل

 . الجدد، وضعف إدارة نظم الملفات بصفة عامةالوافدين إلى توثيق للخبرات أو إعداد مذآرات تسلم إلرشاد نتيجة لالفتقار

 التوصية 
 مذآرات التسليم ومذآرات اإلحاطة القطرية السنوية التي يعدها  عن طريق التأآد منالمؤسسية  تدعيم الذاآرة  �

 حلقات االتصال التقنية شاملة ومتاحة بسهولة     ومديرو المكاتب القطرية ونواب مديري المكاتب القطرية وموظف     
نية أن تكون القرارات التشغيلية    وينبغي أن يكفل موظفو حلقات االتصال التق  . للموظفين الجدد والبعثات الزائرة    

موثقة على النحو الصحيح وأن تكون ملفات المكاتب القطرية، بما في ذلك الملفات اإللكترونية، محفوظة على   
 .الوجه الصحيح 

 

يود تحد من        -26 ة ق ى     ثم درة المكاتب القطرية عل لي     ضمان   ق يذها بشكل س واالضطالع بالرصد  مصياغة المشاريع وتنف
ال،    ك  الفع ة عدد  بسبب  وذل ويتضاعف ذلك بفعل الدعم التقني المحدود المتاح من المكتب .  ذوي المعرفة التقنية الموظفينقل

يا والمكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية                  حلقات االتصال التقنية في     وموظفُعين  وقد  . اإلقليمي لغرب أفريق
وعلى الرغم من توافر الدعم التقني بشكل محدود، فقد حاول          . ة بدون خبرة سابقة تقريبا في المجاالت التقنية       المكاتب القطري 

 .ويتجاوز نطاق أنشطة اإلنعاش المدعومة في آل قطر القدرة التقنية.  أنشطة اإلنعاشآافةآل مكتب قطري أن ينفذ 

ا      و  -27 ان من الصعوبة بمك رامج   آ ة ب ة ل ن إقام ذاء مقابل العمل في المنطقة، ويرجع ذلك إلى حد ما إلى االتجاهات  فعال لغ
ك إلى نقص الشرآاء المنفذين الذين لديهم خبرة تقنية مالئمة وقدرة على التنفيذ                       ذاء، وآذل ابل الغ ية إزاء العمل مق . االجتماع

 .تدريبآما ثبت أن من الصعب تنفيذ تدخالت الغذاء مقابل ال

 التوصية 
تقليل نطاق أنشطة اإلنعاش المدعومة في آل بلد لترآيز الخبرة التقنية المتاحة المحدودة داخل البلد على عدد أقل                �

 .  ويعتبر الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب أوضح األنشطة المرشحة لإللغاء     . من األنشطة
 

تعلق بال      -28 يما ي تغذية المدرسية في حاالت الطوارئ نشاط اإلنعاش              وف بر ال تفيدين، تعت وارد وعدد المس ام للم مستوى الع
د توسعت        ى حد     الرئيسي، وق ير في آل من غينيا وليبيريا طوال عام          إل وفي غينيا، يعكس هذا التوسع . 2004 و2003 يآب

ى   ي إل رار الرام الء الق تمام إي ن االه زيد م ى  م يفةإل تمعات المض ة   المج ن ومعالج وع النازحي ود جم ن وج  المتضررة م
ائم  االختالل  ة       الق ن المساعدات المقدم تغذية المدرسية في حاالت الطوارئ في هذه الفترة الفت                   .  بي والتوسع السريع في ال

ى وجه الخصوص        نظر عل ة مدرسية في حاالت الطوارئ في ليبيريا في عام                 ف. لل با تغذي ناك تقري م يكن ه ، وأعيد 2002ل
بر    استه  ي     / اللها في نوفم هناك لم يكن   بيد أنه   . 2004ذار  آ/  تلميذ في مارس   240 000 وآانت تصل إلى      2003تشرين الثان
ير   من الوضوح بشأن األهداف العامة للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ أو الكيفية التي ستنهى بها تدريجيا األنشطة                 آث

 .اإلنعاش أو الكيفية التي ستحول بها تدريجيا إلى أنواع أخرى من المساعداتالمدعومة في إطار العملية الممتدة لإلغاثة و

 التوصية 
آاف  استكمال مشروع المبادئ التوجيهية الحالية بشأن التغذية المدرسية في حاالت الطوارئ لتوفير إرشاد          �

 . للموظفين الميدانيين الذين ينفذون هذه األنشطة   

 اعتبارات األمن وقضایا الحمایة
رارات التشغيلية                 -29 ير من الق ى الكث بارات األمن عل يد أنه نادرا ما تم توثيق االعتبارات األمنية التي تقوم           . هيمنت اعت ب

ير    م آب ي الوقت الراهن فه برامج ف ي ال دى موظف توافر ل ا ال ي يرا م ه الصحيح؛ وآث ى الوج غيلية عل رارات التش يها الق عل
باب ال ائدة لألس غيلية الس ات التش ى الممارس و إل ي تدع ثال آان. ت ن  تفم ع األرز م تئناف توزي تمرة باس بات مس ناك مطال  ه

تفيدين والحكومات والمنظمات غير الحكومية والشرآاء المنفذين وغيرهم من وآاالت األمم المتحدة والجهات المانحة،                المس
ل ومن موظفي        برنامج ب  بالبرغل الذي يقل عنه قيمة للمساعدة      التسعينيات باستبدال األرز      قرار في منتصف   إال أنه اُتخذ  . ال
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ى  يلولة دون عل ن الح بل المقاتلي تحرش من ق ن لل تفيدين المدنيي بتعرض المس تماالت عق يل اح ة وتقل ع األغذي تحول  توزي
 .المعونة عن هدفها

د   -30 ى وق برنامجأول واال تزايدا لش تماما م اء اه تعلق بحمايتهنغل النس يما ي ك، ف ززة  وذل تزاماته المع ع ال يا م اه  تمش تج
نازحات أو الالتي يعشن في              . النساء  يات ال قضايا الحماية  استرعت  وقد  . نزاع يواجهن مخاطر معينة   أوضاع  فالنساء والفت

صندوق إنقاذ الطفولة بنشر / الالجئين مع قيام مفوضية األمم المتحدة لشؤون 2002المجتمع الدولي في عام  في اإلقليم انتباه     
وع الجنس                    ى ن ائم عل ر عن العنف الجنسي والعنف الق به     تقري ذي يرتك انية في مخيمات الالج        وموظف ال ين ئ الشؤون اإلنس

 )12(.والنازحين داخليا

ود     -31 تحدة لشؤون         تق م الم تهان الج        مفوضية األم نع االم ية م ن عمل نسي وغيره من صور االمتهان في مخيمات          الالجئي
نة            ر لالجئات وسائل آم ن، وتوف الغ عن االمتهان   وال تلحق بهن وصمة        الالجئي  أقل وضوحا بالنسبة    ألوضاعبيد أن ا  . لإلب

 .آليات اإلبالغ ضعيفة أو غير موجودةو. لحمايتهم واضح تفويضي وآالة من وآاالت األمم المتحدة أل فليسللنازحين، 

برنامج استهلت مكاتب       -32 تهان الجنسي، بما في ذلك            ال ير الرسمية لمعالجة االم نطقة عددا من التداب توقيع " 1" في الم
تحدة المشترآة للسلوك؛             م الم ة األم ى مدون ن عل يع الموظفي باع سياسة  " 2"جم أي على  بموجبها توقع عدم التسامح،  منات

تشغيل موظفات إضافيات، وال " 4"توعية جميع الموظفين؛ لالقيام بتدريب  " 3"عقوبة الفصل فورا؛    موظف ينتهك المدونة     
ة؛        يما آراصدات لألغذي وق اإلنسان؛               " 5"س خطابات تفاهم مع " 6"دعم حمالت التوعية في المخيمات تغطي قضايا حق

ن من استخدام المساعدات                      نع الموظفي ن تشترط وجود نظم لم انية في االستغالل الجنسي أو أشكال          الشرآاء المنفذي اإلنس
تهان األخرى؛      في باالشتراكقيام آل مكتب قطري برسم خطط عمل لمكافحة التحرش واالمتهان الجنسيين، وذلك   " 7"االم

 .آثير من األحيان مع وآاالت األمم المتحدة األخرى الموجودة في البلد

ذ   غير أن      -33 ر ه د      أث ير غير مؤآ يال      . ه التداب ك أن قل ثال ذل على وعي بتفاصيل خطة عمل     آانوا   من موظفي البرامج       وم
ي  المكتب القطري      ، البرنامج ولم يقم.  البتةه لم يربل أن بعضهم ذآر أنهبشأن مكافحة التحرش واالمتهان الجنسيين؛   المعن

نظمة، الستحداث أدوات ومبادئ توجيهية مالئمة لتمكين          بوصفه    الموظفين الميدانيين، وبخاصة الراصدين الوطنيين، من      م
ى الوجه المالئم                  م عل ناء عمله ا أث ي يواجهونه ة الت ليس لديهم تفويض وذآر الموظفون الدوليون أنهم  . معالجة قضايا الحماي

 . قضايا الحماية في الميدان لمواجهةأدوات مالئمة وتوجيه واضحأو والية واضح، 

 التوصية 
وينبغي أن تكون هناك مبادئ .  من معالجة قضايا الحماية بفعاليةالبرنامجالئمة لتمكين موظفي تصميم أدوات م �

توجيهية واضحة بشأن هياآل اإلبالغ بحيث يعرف آل موظف من الذي ينبغي له أن يبلغه بقضايا االمتهان، وما هي 
 .اإلجراءات التي يمكن له أن يتوقعها

 آفاءة التنفيذ
ام   -34 ة واإلنعاش لع نة لإلغاث تدة الراه ية المم م المباشر للعمل ة الدع بر تكلف لع، 28و ،2004تعت ة الس ة من تكلف ي المائ  ف

بالنسبة لجميع العمليات الممتدة فقد بلغ متوسط هذه التكلفة    .  لإلغاثة واإلنعاش  األخرىالممتدة   مرتفعة بالمقارنة مع العمليات   
ة واإلنع    ن عامي       لإلغاث يما بي ي أقرت ف لعمليات التي في حالة ا في المائة من إجمالي تكلفة السلع 19، 2000 و1996اش الت

وا، و           بلدان نم ل ال ة      22تجري في أق ة ا     في المائ يات التي تجري في بلدان يعتبر مؤشر التنمية البشرية لبرنامج           في حال لعمل
يها منخفضا          ي ف تحدة اإلنمائ م الم ذه ا  ولكن    .)13(األم بيا إذا قورنت    ه تكلفة منخفضة نس بعمليات مماثلة تلقي فيها اعتبارات ل

ية، مثل منطقة البحيرات الكبرى وأنغوال               ى الميزان باء إضافية عل وقد قدرت تكلفة الدعم المباشر للعملية الممتدة       . األمن بأع
ترة          ة واإلنعاش في الف  في  39 المائة، في حين أنها تبلغ        في 36 من أجل منطقة البحيرات الكبرى بنسبة        2003-2001لإلغاث

 .2004لعام الحالية المائة في عملية أنغوال 

ناقص مستوى          -35 بات من حيث تكاليف    وينبغي أن يت الموظفون وجد وبالفعل تنفيذ العملية بدأ  الدعم المباشر حالما  المتطل
يات في مو     م قعاواآلل ترافق ؛ و ه ادة        ي ذا في الع ، عادةوتتطلب تدخالت اإلنعاش . التحول من اإلغاثة إلى اإلنعاشزيادة مع  ه

ة، آميات أقل من األغذية بالنسبة إلى عدد متلقي المعونة الغذائية                  ة مع تدخالت اإلغاث آما تتطلب تدخالت اإلغاثة  . بالمقارن
.  إنفاقا أآبر على تكلفة الدعم المباشر لكل طندعما تقنيا أآبر من موظفي البرامج التابعين لبرنامج األغذية العالمي، ومن ثم    

                                                 
 :ء المنفذين والتشغيليينمذآرة للشرآا). 2002( مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وصندوق إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة  )12(

Sexual V0ilence and Exploitation: the Experience of Refugee Children in Guinea, Liberia and Siera Leone استنادا إلى نتائج وتوصيات أولية من بعثة ،
 .2002شباط /  وفبراير2001تشرين الثاني /  نوفمبر30تشرين األول إلى /  أآتوبر22لتقييم، ل
)13(  “Review of Emergency and Protracted Relief and Recovery Budgets to Develop Practical Guidelines for DSC/ODOC Budgeting”, WFP, April 

2002. 
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ة    ة   حجة   وثم د   قوي نعاش، وخاصة عندما تتضاعف    إلى اإل تكاليف الدعم المباشر أثناء التحول      حيث  من  المتطلبات  زيادة  تؤي
رتفع المتصل باألمن        اق الم هو المتوقع  ال فكاك منه ألن     في وضع   العمليات الممتدة لإلنعاش واإلغاثة     هكذا تقع   و. بفعل اإلنف

 .العمليةمدة أن تتناقص احتياجات تكلفة الدعم المباشر أثناء 

 التوصية 
تزويد تدخالت  من إمكان    للتأآد الصيغة الخاصة بتحديد تكلفة الدعم المباشر للعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش      تنقح �

 . على األمنةالعامالنفقات وأموال تغطي بالدعم التقني الكافي اإلنعاش 
 

د    -36 نقل انخفاضات    وق يف ال ي تكال يرة حدثت ف ورات الحجم،     آب ا عن وف ى حد م م، نتجت إل زايد   رغ بات  ت  من المتطل
ية اعدات الغذائ ام . المس ي ع بة   2003وف ي بنس نقل الخارج يف ال ي تكال زايد إجمال م أن  10، ت ط، رغ ة فق ي المائ ية  ف الكم

لع  ي لس تى زاداإلجمال بة تش با50 بنس ة تقري ي المائ ن  .  ف بة م ناولة آنس ن والم ي والتخزي نقل الداخل يف ال وتناقصت تكال
 . في المائة بعد سنتين18 إلى 2001 في المائة في عام 22إجمالي الميزانية من 

وارد         -37 ئة الم أنه في تعب زاد مستوى المساهمات، بالمقار   . وحدث تحسن له ش ة مع   ف ياجات  ن درة، من  االحت  في 85المق
ية      ة للعمل ى    10064المائ  بحلول  10064.2 في المائة من الموارد للعملية       40تم توفير   و؛  10064.1 في المائة للعملية      100 إل

براير  باط / ف م أن . 2004ش ام  17ورغ نذ ع ية م يات اإلقليم ي العمل دا ساهمت ف ية 2001 بل تحدة األمريك ات الم إن الوالي ، ف
ا قدمت أآثر من       و  في المائة 80 في المائة من إجمالي الموارد؛ وقدمت الواليات المتحدة والمفوضية األوروبية معا      50حده

 .منها

ية                 و  -38 ة الغذائ يا الساحلية آانت المعون نطقة غرب أفريق يد الذي آانت الجهات المانحة        هي   في م ورد اإلنساني الوح الم
االت األخرى             . بصدده ة  سخي  ك أن الحكومات والوآ تائج ذل  لدعم أنشطة أقل مالءمة من المعونة   البرنامجإلى  تتطلع  ومن ن

ن                         اء برواتب الموظفي يادات الصحية أو المساعدة في الوف ي المدرسية والع ييد المبان ل تش ثل تموي ية، م د  . الغذائ تعرض وق
برنامج  دال م         من أجل     ضغوط   ل ال ى األنشطة التي يمكن أن يكون للمعونة الغذائية           دعم تدخالت أخرى ب يز عل  فيها  ن الترآ

 . نسبيةميزة

م يحدث        ُدعمت   -39 دادات ول دادات  انقطاع   إدارة اإلم يل من الحاالت  في اإلم وانخفض عدد الشحنات اإلقليمية .  إال في قل
ى نقص اإلم     ى آخر للتغلب عل نطقة إل د في الم ن عامي   من بل يما بي ى النصف ف بات . 2003 و 2002دادات إل يد أن الطل ب

يريا إلرسال شحنات تجاوزت إلى حد آبير معدالت التوزيع السائدة في الربع األول من عام        ة من ليب  وترتب ،2004المقدم
 .الذرةدقيق  بعض األغذية في المخازن، وخاصة تلف ذلك إفراط في اإلمدادات وعلى

ل من المخطط باستمرار          -40 ة أق ية من األغذي توزيعات الفعل ترحيل آميات آبيرة ومن النتائج المترتبة على ذلك . آانت ال
ند      ان ينبغي أن     ما  من السلع ع آان وهو الموعد الذي ، 2002آانون األول / ديسمبرففي . نهاية فترة آل عملية ممتدة   يكون  آ

ية  ون العمل ي أن تك تكملت10064ينبغ د اس يه ق د وزع إال ،  ف ن ق م يك نحو المخطط له    55ل ى ال لع عل ن الس ة م ي المائ .  ف
ية     ام  خالل  ووزعت السلع المتبق ية         2003ع ى العمل ير قاصم عل ان له تأث ك آ ي  . 10064.1، غير أن ذل آانون / ديسمبر فف

ي  2003األول  تكملت، بق د اس ية ق ذه العمل ون ه ان ينبغي أن تك ندما آ ي ا40، ع ع ف لع دون توزي ن الس ة م تا . لمائ ي آل وف
ن          د العمليتي م تمدي ن، ت يحات   عن طريق     الحالتي ية في ا تنق ان االستثناء من ذلك العملية  . لميزان ، التي تمت فيها 10064.2وآ
هر أغسطس ي ش توزيعات ف ية  أي  2003آب / ال يذي لتلب ة المجلس التنف بل موافق بات الق رتفعةالطل نم ناجمة ع ة ا  ال ألزم

     )14(.يريةالليب

ام          -41 ن السمات في ع ان من بي ية        2003وآ ية الطوارئ المدرجة في العمل تفادة من ميزان ، وهو ما مثل 10064.1 االس
ة من السلع الغذائية        10إضافة    ي نهبت من مونروفيا أثناء النزاع فالتي  طن متري 7 000 تفوق الـوآانت الزيادة .  في المائ
 .2003صيف 

اءة           -42 ثال لسوء الكف وقد أسفر ذلك عن    . المحيطة بتحديد أرقام لالجئين المستهدفين     المستمرة   الصعوبات   هو   وأوضح م
ى تخطيط المساعدة الغذائية لمعظم الالجئين بصرف النظر عن              يل إل ، وباإلضافة إلى ذلك. الفعلية من األغذية االحتياجات  م

ن في المخيمات في غينيا                      ن سجلتهم مفوضية شؤون الالجئي ن الذي ان عدد الالجئي العدد الفعلي لسكان تفوق إلى حد بعيد آ
ى عدد الحصص الغذائية                 .)15(المخيمات  ك بشكل مباشر عل ر ذل إلجراء  يخطط   البرنامجوقد أخذ   . لكل مخيم المقررة   ويؤث

                                                 
اب االستجابة الفورية من  أمواال من حسالبرنامجاستخدم قد و . من ستة إلى ثمانية أشهر عادة يستغرق وصول الهبات العينية إلى إقليم غرب أفريقيا )14(

 . لتعجيل توصيل وإتاحة المعونة الغذائية في اإلقليم2003التوسع الثاني في صيف عام -10064خالل العملية 
 البرنامج وقد قدمت حصص غذائية آاملة من .  نسمة32 000 تبين األرقام الرسمية للمفوضية أن مخيم المين في غينيا يضم سكانا مسجلين عددهم  )15(
)  إسبانيا–أطباء بال حدود  (  Medicos sin fronteras-Spaiمنظمة ل الصحة المجتمعية التابعون أخصائيوبيد أن العمل الذي قام به . ؤالء السكان آل شهرله

ليات التحقق، المضطلع بها  عمبينتو.  الجئا فقط آانوا من المقيمين في المخيم بانتظام22 672الذين آانوا يقومون بزيارات منزلية منتظمة، يشير إلى أن 
 . آبيراوقد انخفضت األعداد المسجلة منذ ذلك الحين انخفاضا. مبالغا فيهافي غينيا بعد زيارة بعثة التقييم، بجالء أن األرقام األولية آانت 
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ية لعدد من الالجئين       األعداد بل على أساس ،  فحسبالغذائيةاالحتياجات على أساس ال  مطلوب، هويفوق ما توزيعات غذائ
 . أيضاالفعلية لسكان المخيمات

ا                   و  -43 يريا حسنة التوجيه وفق ة في ليب ة العام م تكن توزيعات األغذي إذ يتلقى آل شخص موجود في مخيم     .  لالحتياجات ل
ه رسميا حص          ترف ب ن مع ة بالمجان        للنازحي ة من األغذي ن يعيشون في أنواع أخرى من               . ة آامل ير من النازحي يد أن الكث ب

ة، وبشكل محفوف بالمخاطر في آثير من األحيان وبدون االستفادة من المساعدات اإلنسانية                 وعلى الرغم من   . أماآن اإلقام
ان في المخيمات الرسمية للنازحين داخليا،      أآبر في العادة من معيشة السك     بدرجة  األمن  بانعدام  أن ظروف معيشتهم تتصف      

تظمة             ية من ى مساعدات غذائ إنهم ال يحصلون عل وقد ظل الكثير من سكان المخيمات يتلقون حصصا غذائية مجانية على . ف
ى أنها استحقاق، بغض النظر عن                        ى الحصة اآلن عل نظر إل تدة، بحيث ُي ترة مم ففي ليبيريا، قام   . الفعليةاالحتياجات  مدى ف

رتفعة من           ال يع نسبة م تفيدون بب يق   مس ذرة الموزع من خالل توزيع األغذية العامة في عام            دق وتستخدم النقود في   . 2004ال
معدالت وتشير التفاوتات في . الذرةدقيق  آغم من 50 آغم مقابل 2-1.5 يبلغ بمعدلآثير من األحيان في شراء األرز، ولكن   
ى أن مع            تفيدين إل ن المس يما بي تغذوية ف ة العامة ال يعتمدون على مساعدات اإلغاثة التي                 ال ع األغذي تفيدين من توزي ظم المس

 .ا القولتدعم هذالتي مؤشرات نقصا في البيد أن ثمة . التغذويةاحتياجاتهم  في تلبية البرنامجيقدمها 

ن    -44 تفاهم بي رة ال م أن مذآ برنامجورغ ام ال ية لع كل    2002 والمفوض ن بش داد الالجئي ر أع ي تقدي ه ينبغ ى أن دد عل  تش
دى        يس ل . مقابل األرقام المسجلة لدى المفوضيةفي  بديلة   بشأن أرقام  مجال آبير للمناورة في التفاوض       البرنامجمشترك، فل

ود               ة جه ا أن المفوضية قاومت بصفة عام برنامج آم المخيمات  والجهات المانحة لتقليل الحصة العامة المقدمة إلى سكان    ال
 .الدعم لبرامج االعتماد على الذات في مناطق المخيماتزيادة إلى جانب 

 التوصيات 
عدد الالجئين، واألرقام المسجلة ومعايير االختيار، عالوة على استراتيجيات المواجهة      مسألة  لخاصإيالء اهتمام  

 في بعثات التقييم البرنامجمشارآة وعقب ء القائمة واألمن الغذائي والمستويات المطلوبة من المساعدة الغذائية أثنا  
 .المشترآة

تقدير  في البرنامج والمفوضية، لتأآيد مسؤولية البرنامجالتنقيح المقبل لمذآرة التفاهم بين في اتباع صياغة أقوى  �
ن  بمسؤولية المفوضية ع ، مع االعتراف في نفس الوقت األمن الغذائي لالجئين وعدد من يتلقون المعونة الغذائية   

 .تسجيل الالجئين
 

تحدة األخيرة بشأن األمن          -45 م الم ان لقواعد األم عبء هامة بالنسبة لعمل موظفي البرامج في المكاتب القطرية ونتائج آ
م  يريا، يتطلب تنظيم       . عمله ي ليب متابعة ال ا من آثير ،موظفي المكتب القطري   من   ميدانية، مثل زيارات الرصد   الزيارات  الفف

يع التصاريح الالزمة، سواء من داخل البلد أو من المقر الرئيسي لألمم المتحدة    اإلبيروقراطية و  ال ى جم ة للحصول عل . داري
ارات الرصد األساسية حدثا آبيرا بدال من آونه جزءا من العمل التنفيذي المعتاد         ك، يصبح تنظيم زي يجة لذل وآان من . ونت

وي إلى         يل ق ك م من هم أقل خضوعا للقيود      الرصد المعتادة على الشرآاء المنفذين الذين        أسفار إلقاء عبء معظم     عواقب ذل
ع المشروع                  ية ومواق ى المجتمعات المحل  تهمخبرين آثيرا ما تكون     بيد أن الشرآاء المنفذ   . حيث السفر وسهولة الوصول إل

 .ء العام رصد األدايقع الضرر علىمحدودة ببرامج المعونة الغذائية؛ ومن ثم 

 التوصية 
مستويات تعديل ووتبريرها،  إلى حد بعيد األمن انعدام  بالتكاليف المتزايدة لعمليات التنفيذ في مناطق   االعتراف  �

 .المتزايدة من وقت الموظفين وعبء عملهم  المتطلبات  تكاليف الدعم المباشر للتعويض عن  
 

يل عن           -46 نجم عبء ثق في المكتب القطري بتقديم تقارير، وهي المطالبة النابعة من المكاتب اإلقليمية، عالوة على             موظي
ويتم جمع . صرف اهتمام موظفي البرامج عن إدارة العمليات ورصدهاإلى مختلف الشعب في المقر الرئيسي، وهناك ميل          

نها، ولكن                     بَلغ ع يدان وُي ية في الم يانات الكم ير من الب در آب من التحليل الشامل للبيانات على سوى قدر محدود هناك ليس  ق
القليل من  إال  هناك  ال يوجد   ونتيجة لذلك،   . مستوى المكتب القطري للمساعدة في توجيه عملية مواءمة البرامج أو تحسينها               

ية عن فوائد العمليات أو فعالية أنشطة جمع البيانات واإلبالغ عنها               ستعراضات آمية   ا ومن المفيد إجراء  . المعلومات التحليل
 . المتطلبات الخاصة باإلبالغمنتظمة للوقت الذي تنفقه المكاتب القطرية في تلبية 

 التوصيات 
مع التأآيد في  بشأن اإلبالغ الداخلي البرنامجإجراءات وتبسيط  تقليل عن طريق المزيد من اإلبالغ الفعال ضمان 

 .وزيادة التحليل قليل من جمع البيانات  توقد يعني ذلك ال . امج إدارة البرن  علىنظم اإلبالغ التي تساعدالوقت نفسه على 
اإلبالغ من داخل البالد وتحديد طرق لترآيز المناقشات على التحليل وليس على       لمتطلبات استعراض منتظم  إجراء  �

 . البيانات الكمية وعدد التقارير 
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 النهج اإلقليمي
يات اإلقليم    -47 أوال، زاد المكتب اإلقليمي لغرب إفريقيا من مرونة إدارة اإلمدادات، مما           . ية ثالثة مواطن قوة رئيسية    للعمل

نه من التوسع في عمليات توصيل األغذية أو تقليصها في ضوء الحاجات المتغيرة داخل مختلف البلدان وفيما بينها                    بيد . يمك
 .أدناهآما يبين النقاش أن هناك حدودا لهذه المرونة، 

ير اإلق              -48 بعض المعاي م إدخال العمل ب يا، ت يد القياسي للحصص، والنهج الشامل         لوثان األخص التوح ية، وب   ذي الشعب  يم
فائية                  تدخالت الش نزوح، وال ى المتضررين من ال ة عل توزيعات العام ثالث، وال ان    ،ال ك من قدرة       .  وشبكات األم د زاد ذل وق

يا على إدارة اإلمدادات        المكتب اإلقلي   التوحيد القياسي للحصص على منع اجتذاب النازحين عبر        ساعد  آما  . مي لغرب أفريق
 .الحدود الدولية للحصول على المزيد من السلع المفضلة

ل   وأخيرا،     -49 ان نق ار        آ ى داآ زية     المكتب اإلقليمي إل يد  في إطار الالمرآ ا ل . ًا مف ره المكاتب القطرية،   فوفق ا تذآ  ازدادم
يون اإلقليميون منذ إدخال الالمرآزية                    ه المستشارون التقن ذي يقدم ي ال رار الدعم التقن آما أن الجهات المانحة    . مستوى وتك

ياحا بمخاطبة المكتب اإلقليمي مباشرة بشأن القضايا أو الشواغل، في حين آان                         ثر ارت ي أآ ى الصعيد المحل الموجودة عل
 . ال بالمقر الرئيسي يتطلب اتباع نهج أآثر رسمية وبيروقراطيةاالتص

ان         -50 ه آ يد أن نهج اإلقليمي، وقد تم إغفال بعض الفرص لزيادة التوحيد القياسي                     من الم  ب زيد من خالل ال مكن إنجاز الم
 .عبر اإلقليم

 التوصية 
ية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ألن البلدان تعالج مشاآل متماثلة، وجماعات  زيادة التوحيد القياسي للعمليات اإلقليم   �

 جوانب أخرى من أجل   ُتبحثوباإلضافة إلى حجم الحصة وإلى السلة الغذائية،        . سكانية متماثلة، وخلفيات متماثلة
 . الشرآاء المنفذينومعايير تقييم،  إدارة األغذية أسلوب  توحيدها القياسي، بما في ذلك تصميم بطاقات التموين، و

 

نظام التسلسل       ظلت روابط االتصاالت         -51 يد ل ى حد بع ن المكاتب القطرية، والمكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم  تخضع إل بي
ر الرئيسي يا والمق انية، والمكتب اإلقليمي لغرب أفريق اعدات اإلنس ن . المس دود م در مح ناك ق ان ه يم وآ االت االتصتنظ

ن المكاتب القطرية، حتى عندما يكون لألحداث التي تقع في أحد البلدان دالالت بالنسبة للبلد المجاور،                     وتقاسم المعلومات بي
ن      ثل تحرآات الالجئي لمعلومات أن يعزز خبرة الموظفين التقنيين      امن شأن وجود مستوى أفضل من االتصاالت وتقاسم          . م

 . الخبرات وعلى توثيق اإلجراءات أو النهج الجديدةشجع على تقاسميداخل البلدان وأن 

يقها          -52 ن تطب دة يمك ية جدي بادئ توجيه غيلية أو م راءات تش رية إج ب القط تهلت المكات ا اس يرا م كآث بلدان  آذل ي ال  ف
 .ريحدث إال أحيانا وبالمصادفة إلى حد آبير، أن تم تقاسم هذه األموولم . المجاورة

ومن الممكن لزيادة تقاسم الخبرة التقنية أن يساعد على فعالية  . ثمة تفاوت في توافر الخبرة التقنية في المكاتب القطرية          -53
 العمليات، وخاصة عمليات اإلنعاش

ث                -54 وارد ظاهرية أآ رونة في إدارة الم د تكون الم ية    ق نها حقيق وللمكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا سيطرة آاملة على          . ر م
بلدان، ولكن          ن ال يما بي ة الدعم المباشر ف ية تكلف ى مخصصات األغذية     إال  تكون له    التخصيص ميزان سيطرة محدودة عل

 .حالما تتقدم المكاتب القطرية بطلبات للحصول على موارد

 التوصيات 
دان ونشر المعلومات والخبرات من خالل عقد اجتماعات منتظمة لحلقات االتصال   تدعيم االتصاالت فيما بين البل 

 .التقنية
تقوية الدعم التقني اإلقليمي للمكاتب القطرية من خالل فرقة تقنية دون إقليمية من خبراء المكتب القطري ومن خالل    

 .إعادة تخصيص تكاليف الدعم المباشر من أجل وظائف تقنية إضافية   
وينبغي أن تتقدم المكاتب القطرية   .  آل على حدة بلدان  للع الموارد الغذائية والنقدية لإلقليم وليس       تخصيص جمي �

بطلبات مباشرة للحصول على الموارد إلى المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا، الذي ينبغي له أن يبت في توزيع األغذية        
 . والنقد بحسب البلدان  
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 د اإلدارة، العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لمنطقة غرب أفریقيا الساحلية توصيات تقریر التقييم الموجز وردو
 ) 10064.2 و10064.1و 10064(

 )2004ب آ/ أغسطس(رد اإلدارة واإلجراء المتخذ  :الجهة المنفذة )2004نيسان / إبریل-آذار/ مارس(التوصيات المقدمة إلى البرنامج 
 الفعالية

 اتصياغة المشروع
 توجيه الصياغة علىين أنساق العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش للمساعدة  تحس-1

تحديد من يتلقون المعونة الغذائية والصالت مع و للمشاآل، بحيث تكفل تحليال أقوى
في إنجاز هذه بصفة خاصة لنشاط اأهداف الوثيقة، عالوة على تحديد مساهمة 

ا في ذلك استراتيجيات التنفيذ منطقية، بمالطر وينبغي أن تكون األ. األهداف
 جزءا ال يتجزأ من صياغة ومؤشرات األداء والنتائج المتوقعة من آل نشاط مقترح

 .المشروع

ستعمل إدارة العمليات، بالتعاون مع وحدة الطوارئ واالنتقال، على تحسين وتنقيح المبادئ التوجيهية  إدارة العمليات 
والمبادئ التوجيهية لإلطار المنطقي متاحة . الوة على أنساقهاللعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش، ع

وتعتبر العملية الممتدة الراهنة لإلغاثة واإلنعاش لمنطقة غرب أفريقيا . في دليل تصميم البرامج
، مثاال للنموذج 2004تشرين األول / الساحلية المعروضة في اجتماع المجلس التنفيذي في أآتوبر

.  من األطر المنطقية على مستوى المكاتب القطريةالمؤلف على النتائج، والمنطقي المحسن المنصب
ألولويات االستراتيجية؛ ومؤشرات األداء لترتيب وفقا لوينطوي هذا اإلطار المنطقي على ا

 .لويات االستراتيجيةواألفي إطار معروضة بوضوح بالنسبة لكل نشاط مقترح 
 التنفيذ

 للشرآاء المنفذين من خالل االستعراضات السنوية،  تحسين تقييم القدرة التقنية-2
 الشريك المنفذ التقنية على قدرةبما في ذلك آل من التقييم التقني لالقتراح وتقييم 

 .تنفيذ االقتراح بفعالية

المكاتب القطرية بالتعاون مع 
المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 
المساعدات اإلنسانية والمكتب 

 .اإلقليمي لغرب أفريقيا

 :قام المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية باإلجراءات التالية
اقترح نهجا للتقييم يستند إلى المكاتب القطرية، وقد اعتمده المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا والمكاتب 

 .نيسان/ بريلأالقطرية والشرآاء في 
رب أفريقيا، لمساعدة المكاتب القطرية  مع المكتب اإلقليمي لغبالتعاونقام بحشد موظفي الموارد، 

وفي غينيا، تمت اإلشارة إلى استعراضات أداء الشرآاء المنفذين . في عمليات التقييم واالستعراض
. البرنامجفي االتفاقات الثالثية المعقودة بين الشرآاء المنفذين ومفوضية شؤون الالجئين و

ستعراضات ألداء الشرآاء المنفذين؛ وتعقد وباإلضافة إلى ذلك، تم االضطالع بالفعل ببعض اال
 .اجتماعات شهرية ويتم اتخاذ إجراءات تصحيحية

 مع المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا، لمساعدة المكاتب القطرية على بالتعاوننظم مشاورات إقليمية، 
 .  استعراض التحديات التي تواجهها أثناء التنفيذ

 
 عنصر اإلغاثة

بأن تقام عن طريق المساعدات م إلى برامج صحة األم والطفل  تقوية الدعم المقد-3
  برامج مستدامة ومتكاملة وقائمة في المجتمع المحلي لصحة األم والطفلاإلنمائية

داخل المجتمعات المحلية المحيطة بالمخيمات لكي تحل محل برامج التغذية الشفائية 
 .داخل المخيمات

المكاتب القطرية بالتعاون مع 
اإلقليمي لتنسيق ودعم المكتب 

 المساعدات اإلنسانية

سيهدف المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية والمكاتب القطرية، بالتعاون مع المكتب 
مساعدة " 2"آفالة توافر الموارد والموظفين من وحدة التغذية، " 1"اإلقليمي لغرب أفريقيا، إلى 

وفي . 2005عام ل ذات صلةوضع برامج " 3" الراهنة، المكاتب القطرية على استعراض األنشطة
تقديم بعض الخدمات الصحية التكميلية خارج محيط في  الشرآاء المنفذون بالفعل أخذغينيا، 

 الحكومة بشكل أآبر في البرامج القائمة وبذل جهود اشتراكبيد أن الحاجة قد تمس إلى . المخيمات
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 عنصر اإلنعاش

 تحسين المبادئ التوجيهية المعيارية ألنشطة اإلنعاش وإدراج قضايا من قبيل -4
إلغاثة إلى اإلنعاش، ومالءمة األنشطة المقترحة، معايير اإلشارة إلى االنتقال من ا

 .واالستدامة والفعالية

ستعالج هذه القضية آجزء من تحسين وتنقيح المبادئ التوجيهية للعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  إدارة العمليات
وصيات  مبادرة تحسين نوعية البرامج، التي استهلت لتنفيذ تروعيت هذه القضية فيوقد . وأنساقها

 األجل فيم األمن الغذائي اعدان القيام بمعالجة مباشرة بشكل أآبر ألسباب -5
إما من خالل ،  لإلنهاءالقصير في أنشطة اإلنعاش وإدارج استراتيجية واضحة

اإلنهاء التدريجي للمساعدات الغذائية، عندما يتم تحقيق االعتماد على الذات، أو 
تدريجي إلى أنواع أخرى من المساعدات،عندما يكون تقديم المزيد من التحول ال

 .المساعدات ال يزال مطلوبا

المكاتب القطرية بالتعاون مع 
المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 

 انيةالمساعدات اإلنس

المعلومات داخل المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات / تم إنشاء فريق إلدارة األمن الغذائي
إعادة التأهيل في / اإلنسانية لتوفير دعم ومشورة تقنيين بشأن تأثير األمن الغذائي وأنشطة اإلنعاش

.  آوت ديفوار وليبريا، وهيحاالت األزمات بالنسبة للبلدان التي تغطيها العمليات على وجه الحصر
األمن الغذائي التابعة / آما سيقوم المكتب، بالتعاون مع وحدة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها

للمكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا برصد آثار أزمة آوت ديفوار وليبريا على حالة األمن الغذائي 
 .مالي وسيراليونمناطق سكانية معينة في بورآينا فاصو وغانا وغينيا و/ لجماعات

 إدخال العمل بالرصد الالحق للتنفيذ في أنشطة اإلنعاش للمساعدة على التثبت -6
 .من فعالية المساعدات الغذائية واستنباط الدروس المستفادة

المكاتب القطرية بالتعاون مع 
المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 

 المساعدات اإلنسانية

المعلومات التابع للمكتب ووحدة تحليل هشاشة /  األمن الغذائييتم القيام بهذا بواسطة فريق إدارة
 .األمن الغذائي في المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا/ األوضاع ورسم خرائطها

المكاتب القطرية بالتعاون مع  . العمليةمدة تنفيذها بالكامل خالل ضمان صياغة أنشطة اإلنعاش و-7
المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 

  اإلنسانيةالمساعدات

قام آل من المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية والمكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا بحشد 
 صياغة أنشطة اإلنعاش للمرحلة التالية من العملية الممتدة علىالخبراء لمساعدة المكاتب القطرية 
 .2005لإلغاثة واإلنعاش اإلقليمية في عام 

 مذآرات التسليم ومذآرات عن طريق التأآد من أنؤسسية  تدعيم الذاآرة الم-8
اإلحاطة القطرية الموجزة السنوية التي يعدها مديرو المكاتب القطرية ونواب 

مديري المكاتب القطرية وموظفو حلقات االتصال التقنية شاملة ومتاحة بسهولة 
صال التقنية وينبغي أن يكفل موظفو حلقات االت. للموظفين الجدد والبعثات الزائرة

توثيق القرارات التشغيلية على النحو الصحيح، وينبغي أن تحفظ ملفات المكاتب 
 .القطرية، بما في ذلك الملفات اإللكترونية، على النحو الصحيح

إدارة العمليات، بالتعاون مع 
المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 
المساعدات اإلنسانية والمكتب 
ب اإلقليمي لغرب أفريقيا والمكات

 .القطرية

 االستراتيجيات وتوضع. تصدر مطبوعات منتظمة مثل تقارير الحالة والوثائق المتصلة بالتقييم
ويقوم فريق .  صفحة موقع غرب أفريقيا على شبكة الويب لتسهيل االطالع عليهاعلىالمواضيعية 

 اإلنسانية بتحديد المعلومات التابع للمكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات/ إدارة األمن الغذائي
 .مواقع بديلة لنشر هذه الوثائق

لتعاون مع المكاتب القطرية با نطاق أنشطة اإلنعاش المدعومة في آل بلد لترآيز الخبرة التقنية تضييق -9 قام آل من المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية والمكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا بحشد 
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والغذاء مقابل العمل والغذاء . المتاحة داخل البلد على عدد أصغر من األنشطة
 .مقابل التدريب هما أوضح األنشطة المرشحة لإللغاء

المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 
 المساعدات اإلنسانية

 صياغة أنشطة اإلنعاش للمرحلة التالية من العملية الممتدة علىالخبراء لمساعدة المكاتب القطرية 
 .2005اش اإلقليمية في عام لإلغاثة واإلنع

 استكمال وضع مشروع المبادئ التوجيهية الحالي من أجل التغذية المدرسية -10
 .تلك األنشطةل المنفذينفي حاالت الطوارئ لتوفير إرشاد آاف للموظفين الميدانيين 

إدارة العمليات بالتعاون مع شعبة 
 .التغذية المدرسية

 .2004 اليونسكو وتنوي استكمال المبادئ التوجيهية بنهاية عام مةمساهتلقت شعبة التغذية المدرسية 

 اعتبارات األمن وقضایا الحمایة

 من معالجة قضايا الحماية البرنامج تصميم أدوات مناسبة لتمكين موظفي -11
وعلى األقل، ينبغي أن تكون هناك مبادئ توجيهية واضحة بشأن هياآل . بفعالية

ظف من الذي سيبلغ إليه قضايا االمتهان، وما هو اإلبالغ بحيث يعرف آل مو
 . توقعهيمكناإلجراء الذي 

إدارة العمليات بالتعاون مع وحدة 
 .الطوارئ واالنتقال

قامت وحدة الطوارئ واالنتقال والمكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية ومكتب التقييم 
رآز على حماية المستفيدين ت 2004أيلول / رباتخاذ خطوات لالضطالع ببعثة استعراض في سبتمب

ويتوقع أن تسفر البعثة عن نواتج عملية . البرنامج وجهة نظرفي منطقة غرب أفريقيا الساحلية من 
 قضايا مواجهة في تحديد مسؤوليات الحماية وفهمها، والبرنامجمثل اقتراحات بشأن أدوات لمساعدة 

ت أن توفر أساسا لتحسين السياسات والدعم التقني لعمليات وينبغي لهذه األدوا. الحماية في الميدان
 .ستراتيجيات التدخل في المستقبل في غرب أفريقياوال في مناطق النزاع، البرنامج

تعمل وحدة الطوارئ واالنتقال على مواصلة تطوير النماذج التدريبية الحالية بشأن القانون اإلنساني 
والغرض .  آجزء من تدريب فرقة االستجابة لحاالت الطوارئالدولي، والتي تقدم في الوقت الراهن

"المساعدة على تبيين موقف البرنامج بشأن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، " 1"من ذلك 
ودعم الموظفين الذين يعالجون قضايا متصلة بالقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك سبل " 2

 .اإلنسانيةالحصول على الحماية والمساعدات 
في غينيا، اضطلع المكتب القطري بالفعل بدورات توجيه للموظفين، عالوة على تقديم تعليمات بشأن 

والشرآاء المنفذون ملتزمون بمدونة سلوك األمم المتحدة من خالل االتفاقات . إجراءات اإلبالغ
 .الثالثية األطراف

 آفاءة التنفيذ

فة الدعم المباشر في العمليات الممتدة  تنقيح الصياغة الخاصة بتحديد تكل-12
 إمكانية توفير الدعم التقني األساسي الكافي لتدخالت لضمانلإلغاثة واإلنعاش 

 .اإلنعاش، عالوة على توفير أموال لتغطية نفقات األمن الشاملة

إدارة العمليات بالتعاون مع مكتب 
 الميزانية

 التابعة إلدارة العمليات، لعالج قضية تكاليف هناك عملية استعراض جارية تقودها دائرة البرمجة
وينظر . الدعم المباشر، وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى وأسعار النقل الداخلي والتخزين والمناولة

 .بدال من ثالثة أوعية مختلفةواحد  مكون نقدي االتجاه نحو في األعمالاستعراض عملية ممارسة 

 الالجئين، وأرقام التسجيل، ومعايير االختيار، قضية عددخاص ل إيالء اهتمام -13
عالوة على استراتيجيات المواجهة القائمة، واألمن الغذائي ومستويات المساعدة 

المكتب اإلقليمي لغرب إفريقيا 
بالتعاون مع المكتب اإلقليمي 

نظم المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية والمكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا العديد من 
المشاورات دون اإلقليمية لمساعدة المكاتب القطرية في مناقشة القضايا الوثيقة الصلة مع مفوضية 
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عم المساعدات اإلنسانية لتنسيق ود .الغذائية المطلوبة، خالل وعقب مشارآة البرنامج في بعثات التقييم المشترآة
 .والمكاتب القطرية

وفي غينيا، هناك ترتيبات عمل جيدة بين . لجهات المانحةشؤون الالجئين والشرآاء اآلخرين وا
 . التحقق المشترآة ومسوح األمن الغذائي/ البرنامج والمفوضية بشأن عمليات التعداد

 اتباع صياغة أقوى أثناء التنقيح التالي لمذآرة التفاهم بين البرنامج والمفوضية -14
ي لالجئين وما يترتب على ذلك من  عن تقييم األمن الغذائالبرنامجلتأآيد مسؤولية 

بمسؤولية نفسه في الوقت مع االعتراف تحديد أعداد من يتلقون المعونة الغذائية، 
 .المفوضية عن تسجيل الالجئين

شعبة العالقات الخارجية بالتعاون 
 مع إدارة العمليات

لتقييم المشترآة، والتي  والمفوضية أن يتم توزيع المبادئ التوجيهية المنقحة لبعثات االبرنامجيتوقع 
وفي الوقت الراهن، يقوم . ينبغي أن تساعد على تحسين تصميم التدخالت الغذائية من أجل الالجئين

 التوزيع النهائي البرنامج والمفوضية بتقييم النتائج المأخوذة من خمسة بلدان حيث تولى البرنامج
ط مذآرة التفاهم الحالية بين  شهرا بموجب شرو12الشامل لألغذية على أساس تجريبي لمدة 

 النتائج وتقرران التغييرات تستعرض المنظمتان، 2005 التقييمات في عام وبعد اآتمال. المنظمتين
 ضوء هذه التوصية، أدخلت تغييرات بالفعل على علىو. المستصوبة في مذآرة التفاهم الحالية

 . خطابات التفاهم في غينيا

ليف المتكبدة في تنفيذ العمليات في المناطق التي  زيادة التكاإدراك ومراعاة -15
 تكاليف الدعم المباشر بناء تعديلم األمن واعدانة من تفعتستمر فيها مستويات مر

 .، للتعويض عن االحتياجات المتزايدة من وقت الموظفين وحجم عملهمعلى ذلك

المكاتب القطرية بالتعاون مع 
المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 

 اإلنسانية والمكتب المساعدات
 .اإلقليمي لغرب أفريقيا

الصلة باألمن في المرحلة التالية من العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش اإلقليمية ذات أدمجت التكاليف 
 .2005لعام 

 إجراءات اإلبالغ  وتبسيطتقليلبمزيد من الفعالية عن طريق  اإلبالغ ضمان -16
 على نظم اإلبالغ التي تساعد نفسهفي الوقت مع التأآيد ، البرنامجفي الداخلية 

 .وقد يعني ذلك جمع أقل للبيانات وتحليل أآثر لها. إدارة البرامج

المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا 
بالتعاون مع المكتب اإلقليمي 

لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية 
 والمكاتب القطرية

 أفريقيا ومكتب التقييم دورة تدريب على ، عقد المكتب اإلقليمي لغرب2004حزيران / في يونيه
وباإلضافة إلى مناقشة الطرق . اإلدارة المستندة إلى النتائج لموظفي المكاتب القطرية في اإلقليم

المتاحة للمكاتب القطرية لتصميم خطط عمل لتحليل عملهم وتقييم تقدمهم، اشتمل التدريب على 
 .سهل بها هذا النهج من عملية اإلبالغمناقشات عن اإلبالغ والكيفية التي يمكن أن ي

 المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية موظف معلومات عينأيار الماضي، / في مايو
عالقات عامة مع الجهات المانحة لدعم المكاتب اإلقليمية في تنفيذ المبادرات الرامية إلى / عامة

  . اإلبالغ على المستوى الميدانيمتطلباتتبسيط 

 اإلبالغ القطرية وتحديد طرق لترآيز لمتطلبات القيام باستعراض منتظم -17
 .المناقشات على التحليل وليس على البيانات الكمية وعدد التقارير

المكاتب القطرية بالتعاون مع 
المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 
المساعدات اإلنسانية والمكتب 

 .اإلقليمي لغرب أفريقيا

 2004حزيران / اإلدارة المستندة إلى النتائج في يونيهفي مجالرآز التدريب فقد ، نفاذآر أعاله آآما 
مع العامة العالقات / ويعمل موظف المعلومات العامة. على التحليل واالستفادة من جمع البيانات

 .الجهات المانحة مع المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا لدعم المكاتب القطرية

 النهج اإلقليمي
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 زيادة التوحيد القياسي اإلقليمي للعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش اإلقليمية -18
. ألن البلدان تعالج مشاآل متماثلة، وجماعات سكانية متماثلة وخلفيات متماثلة

وباإلضافة إلى حجم الحصة والسلة الغذائية، تراعى جوانب أخرى بشأن التوحيد 
إدارة األغذية، ومعايير أسلوب موين، والقياسي، بما في ذلك تصميم بطاقات الت

 .تقييم الشرآاء المنفذين

المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 
المساعدات اإلنسانية بالتعاون مع 

 المكاتب القطرية

قام المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية، من خالل مستشاره اإلقليمي للبرامج 
ي لغرب أفريقيا، بتنظيم مشاورات دون إقليمية لدعم المكاتب وبالتعاون الوثيق مع المكتب اإلقليم

القطرية فيما يتعلق بالتوحيد القياسي فيما بين منطقة غرب أفريقيا الساحلية والعمليات الممتدة لإلغاثة 
وقد تقاسم المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم . 2005واإلنعاش اإلقليمية لكوت ديفوار في عام 

مبادئه التوجيهية الجديدة بشأن مذآرات التفاهم مع المنظمات غير الحكومية المساعدات اإلنسانية 
آما تعقد اجتماعات استراتيجية إقليمية في داآار . مكاتب قطرية آجزء من هذا الجهدالتي لها 

 .وأبيدجان بشأن األمور المتعلقة بالتنفيذ
ت من خالل  تدعيم االتصاالت فيما بين البلدان ونشر المعلومات والخبرا-19

 .االجتماعات المنتظمة لنقاط االتصال التقنية
المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 

المساعدات اإلنسانية بالتعاون مع 
 المكاتب القطرية

قام المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية، بدعم من المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا، 
لمكاتب القطرية على تقاسم الخبرات وتشجيع حلقات بتنظيم مشاورات دون إقليمية لمساعدة ا

االتصال التقنية في المكاتب القطرية على استخدام صفحة الويب الخاصة بغرب أفريقيا لنشر 
 . المعلومات، بما في ذلك الوثائق، داخل المكاتب القطرية وفيما بينها

ن خالل فرقة تقنية  تقوية الدعم التقني اإلقليمي المقدم إلى المكاتب القطرية م-20
دون إقليمية من خبراء المكاتب القطرية ومن خالل إعادة تخصيص تكاليف الدعم 

 .المباشر لوظائف تقنية إضافية

المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 
المساعدات اإلنسانية بالتعاون مع 

المكاتب القطرية والمكتب 
 اإلقليمي لغرب أفريقيا

ويسرية موظفين إلى المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات  هيئة المعونة اإلنسانية السأعارت
 مجلس الالجئين أعار و-  مستشار إقليمي لألمن الغذائي وموظف إقليمي للنقل واإلمداد- اإلنسانية

.  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتا إقليمياالمكتب موظفعين  وقد . لقاعدة البياناتًاالنرويجي مدير
 في الوقت الراهن بمساعدة المكاتب القطرية على معالجة الشواغل التقنية ونوظفويقوم هؤالء الم

وباإلضافة إلى ذلك، يقوم موظف . للتغلب على هذه الشواغلفعالة من حيث التكاليف وتحديد طرق 
إعداد ويجري . معلومات عامة ومستشار برامج إقليمي بتقديم الدعم التقني أيضا، بحسب الطلب

بالتشاور مع المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا، وذلك ذا الدعم التقني بصفة منتظمة لتقديم همنصة 
 . الصلة في المقر الرئيسيذات مع الوحدات  المنصة وسيتم تقاسم

 . آل على حدةلبلدانال ل تخصيص جميع الموارد الغذائية والنقدية لإلقليم -21
صول على الموارد إلى وينبغي أن تتقدم المكاتب القطرية بطلبات مباشرة للح

المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا الذي ينبغي له أن يبت في توزيع األغذية والنقد 
 .بحسب البلدان

إدارة العمليات بالتعاون مع 
المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا 

والمكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم 
المساعدات اإلنسانية والمكاتب 

 .القطرية

. . ات المانحة تبرز المساهمات اإلقليمية مقابل المساهمات المخصصةال تزال المناقشات مع الجه
 للموارد يعمل ًا المكتب اإلقليمي لتنسيق ودعم المساعدات اإلنسانية مديرعينحزيران، / ووفي يوني

 .مع موظف المعلومات العامة في داآار التخاذ قرارات بشأن مخصصات الموارد الغذائية والنقدية
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