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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

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

يقة    ى   الوث ورة أسماؤهم أدناه،                إل ة العالمي المذآ رنامج األغذي  دورة قبل ابتداء    ذلك أن يتم    ويفضلاالتصال بموظفي ب
 .المجلس التنفيذي بفترة آافية

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

 :OEDE  آبير مسؤولي التقييم  Mr J. Lefevre 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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.  في السودان مسألة محورية في الجهود اإلنسانية، وآانت تدخالته مسألة حاسمة في إنقاذ األرواح     البرنامجآانت عملية الطوارئ التي توالها       
ع     اق واس ى نط هم عل تفيدون أنفس انية والمس ؤون اإلنس ية بالش االت المعن ة والوآ ات المانح ه الجه لم ب ر تس ذا أم و . وه ام موظف برنامجوق  ال

 .وشرآاؤه بتوزيع األغذية في ظل ظروف صعبة، بل آثيرا ما آانت محفوفة بالمخاطر، على مدى فترة طويلة

ذه هو الحد من سوء التغذية الحاد المنتشر على نطاق واسع بحيث يصل إلى أقل من                  ية الطوارئ ه ان الهدف من عمل  في المائة، وهو 18وآ
ان قا     ذي آ ا على الصعيد الوطني في عام  المستوى ال فيد بأن المعدل العام ي 2003 -2002غير أن تقدير االحتياجات السنوية للفترة . 2002ئم

غ          اد بل تغذية الح بة أعلى من ذلك آثيرا في بعض المناطق      21لسوء ال ل آانت النس ة، ب  منتشرا لسنوات  الشديدوقد ظل سوء التغذية.  في المائ
 .أآثر شموال، مع زيادة جهود الشرآاء، فلن يكون هناك ما يبرر االعتقاد بأن األوضاع في السودان سوف تتحسنوما لم تتبع نهج . عديدة

ادل            ية الطوارئ تع وارد لعمل بارا من مارس                  70.4وخصصت م يد االستعراض اعت ثالث ق راحل ال ة من متوسط الم . 2004آذار /  في المائ
يرا عن المقرر               ل آث ة تق وأدت عوامل مثل إعادة التوزيع     . لها، آما أن توقيت تسليمها لم يكن هو التوقيت األمثل دائما          وآانت الشحنات المقدم

ة المتلقين، إلى خفض الكميات التي                        يدة عن أماآن إقام توزيع بع اط ال ا، حيث آانت نق افات نقله ليم وتلف الشحنات بسبب طول مس د التس بع
 .تسلمها بعض المتلقين المستهدفين

آما ينبغي له  .  بصورة أوثق في جمع وتحليل المعلومات التغذوية، السيما في مناطق انعدام األمن الغذائي المزمنالبرنامج وينبغي أن يشترك  
 .أن يعزز خبرته الميدانية في مجال التغذية في عمليات الطوارئ الكبيرة بغرض تحسين قدرته على قياس النتائج وتحقيق أهدافه األساسية

 . من خبرة في ممارسة العديد من عمليات التوزيعالبرنامجبعد التوزيع فعاال نسبيا نظرا لما اآتسبه موظفو ما لتوزيع وويعتبر رصد عمليات ا

وم  برنامجيق نقل الجوي، من حيث الشمول القطري والواسع ال ي مجال ال يما ف ي السودان، الس رة ف تية مؤث يات لوجس يود .  بعمل ثل الق وتتم
ل األغذية         ام نق ية أم وإلى جانب األنشطة الجارية التي تقوم      . في ضعف إمكانات الطرق والسكك الحديدية ومحدودية العمليات اإلنسانية        الرئيس

ية، تصدى                  ية األساس ر البن ة السودانية في تطوي ا الحكوم برنامج به يذ عمليات خاصة شملت إصالح الطرق                ال ذه المشكالت من خالل تنف  له
 .وإزالة األلغام

نقل        يف ال بر تكال ى أقصى حدوده ومع استمرار حالة انعدام األمن أصبح                       تعت نقل إل د نظام ال رتفعة، ولكن مع تمدي ي م محدود  البرنامجالداخل
 .آما أن هناك حاجة إلى تحسين نظام تتبع األغذية.  على ضغط التكاليفالقدرة

ى األنشطة          تحول إل انية بشأن ال ية بالشؤون اإلنس يرة   تحسنت توقعات الجهات المانحة والمعن ية في السنوات األخ ذا تحوال   . اإلنمائ ان ه وآ
ة الجارية وإمكانات تنفيذ أنشطة لإلنعاش واإلعمار باستخدام المعونة الغذائية                       ياجات اإلغاث ية الحت رات واقع ن وضع تقدي يا، ولكن يتعي . إيجاب

ة أن يساعد             ة اإلغاث توزيع أغذي ى   ويمكن ل ن من مخاوف انقطاع اإلمداد ال          عل ر المتلقي يومي من األغذية، وبذلك يمكنهم اختيار عمليات   تحري
 .اإلعمار التي يحتاجون إليها بدون الحاجة إلى آليات الغذاء مقابل األصول

 

 ملخـص
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 ∗مشروع القـرار
 

 عملية الطوارئ في السودان      أحاط المجلس التنفيذي علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم     
(WFP/EB.3/2004/6-E). 

 

                                                           
 .لتوصيات الصادرة في نهاية الدورة هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات وا ∗
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 نطاق التقييم ومنهجه
ية الطوارئ التي ينفذ       يجر ُأ  -1 يم عمل 2004آذار / آانون الثاني ومارس/  في السودان في الفترة من يناير    البرنامج ها تقي

 :بهدف .)1(
 ؛تقدير مدى إنجاز أهداف العملية وطرح توصيات بشأن تصميم مرحلة أخرى في المستقبل  

 تحديد الدروس المستفادة من السودان لتطبيقها على عمليات طوارئ أخرى؛      

 ؛للبرنامجتحقيق المساءلة أمام المجلس التنفيذي   

يم ثالث مراحل لعملية الطوارئ          -2 ناول التقي وبحث . )2(2002آذار /  حتى مارس2001نيسان /  تشمل الفترة من أبريل  يت
ريق ال   يه             ف ا يشير إل يذ م يم مدى تنف برنامج، تقي ية شريان الحياة في السودان، بالقطاعين     ال ية بعمل االت األخرى المعن  والوآ

 بدال من للبرنامجواقتضى تعقد عملية التقييم وضيق الوقت الترآيز على األداء التشغيلي . )3(الشمالي والجنوبي في السودان    
ى دوره في عملية          يز عل وقد أآد فريق التقييم على الجوانب اللوجستية والتغذوية نظرا         . ‘‘حياة في السودان  شريان ال ’’الترآ

تهما  ية الطوارئ     في  ألهمي ذه   عمل وال تشمل هذه العملية األزمة القائمة في إقليم دارفور نظرا ألن فريق التقييم رخص   . )4( ه
 .رئ منفصلةطوالعملية  ُجعلت موضع البرنامجله بزيارة هذا اإلقليم، ولكن استجابة 

  الخاصة بالسودان وتوسعاتها10048عملية الطوارئ 
دام األمن الغذائي في القطاع الجنوبي في السودان إلى الصراع بين الحكومة وجيش                           -3 رجع السبب الرئيسي في انع / ي

تحرير السودان الذي بدأ في عام        الحرآة الشعبية      هذا الصراع بين نزوح السكان وبين عقود متتالية        ويتراوح تأثير   . 1983ل
 . ماليين البشر في الجنوبإفقارالتنمية وتوقف من 

ر  -4 ا أث يم  آم ة آسال وإقل ية من السودان، وبخاصة والي ناطق الشرقية والغرب ي الم ع األطراف األخرى ف  الصراع م
 .لنشاط الزراعي فيهادارفور حيث أدى القتال إلى انقطاع ا

ى تكرار حاالت الجفاف والفيضانات الدورية الغزيرة            -5 دام األمن الغذائي أيضا إل رجع أسباب انع ففي خالل الفترة . وت
تنفاد األصول    ى اس نوب إل ي الج زاء األخرى ف ودان وبعض األج مال الس ي ش اف ف وارئ أدى الجف ية الط مولة بعمل  المش

 .اإلنتاجية والموارد الطبيعية والمخزونات

ام              -6 نذ ع ة والحرآة الشعبية لتحرير السودان إلى               2002وأدى إحالل السالم النسبي م ن الحكوم  ومفاوضات السالم بي
يات اإلغ                         تحول من عمل انية في ال ية بالشؤون اإلنس دى الجهات المانحة والمعن ى اإلنعاش     إنعاش األمل ل ة إل ويتيح هذا  . اث

ة  يات اإلغاث ن عمل تهاء م تحول الفرصة لالن ن ال ة ، ولك ياجات اإلغاث وداحت ع وج تبقى م يس ات ف تعلق تحدي تخدام ب ما ي اس
 .المساعدات الغذائية في دعم عمليات اإلنعاش واإلعمار

 الظروف التي یمارس فيها البرنامج عملياته
دى           ي  -7 يود ل تعرض له من ق ا ت ية وم ريدة للعمل ليم بالخصائص الف ر اإلنجازات وجوانب الضعف جب التس وآانت .  تقدي

ية شريان الحياة في السودان هي أول نموذج       وآما هو متوقع في حالة الحرب األهلية آان . يتم التفاوض بشأنهللوصول عمل
ومدارج  موقعا لإلسقاط 350 الذي استخدم  البرنامج رئيسيا لقلق    تأمين وصول المعونة إلى المستهدفين واستمرارها مصدرا      

 .رفض السماح بالطيران رقما قياسياحاالت  بلغ عدد 2002وفي عام .  في السودانالطائرات

يات       -8 برنامج تواجه عمل يما في القطاع الجنوبي                ال يودا شديدة، الس ية األس  ف.  في السودان ق اسية للنقل في السودان     البن
يات اإلغاثة عقبات عديدة في موسم األمطار عندما يصبح الكثير من الطرق غير صالح للعبور ومد                يئة، وتواجه عمل رج اس

                                                           
 .البرنامج مكتب التقييم في خبيران استشاريان محليان وموظفان من تألف فريق التقييم من ثالثة خبراء استشاريين دوليين، بما في ذلك رئيس الفريق و )1(
آذار /  مارس31 ولكن الموعد األقصى في هذا التقييم هي 2004  وتم تمديد المرحلة الثالثة إلى عام10048.02 و10048.01 و10048.00 عمليات الطوارئ  )2(

2004. 
يعني   إدارة عملياته فيها من الخرطوم، بينما البرنامج المناطق التي تسيطر عليها حكومة السودان والتي يتولى في التقرير علىالقطاع الشمالي يدل   )3(

 .، والذي يتولى البرنامج إدارة عملياته من نيروبي، وآيشوغيوالشعبية لتحرير السودانالحرآة / القطاع الجنوبي المناطق التي يسيطر عليها جيش
 ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والبرنامج للقطاع الجنوبي في عام البرنامجفريق التقييم أيضا على نتائج استعراض تقني مشترك بين  اعتمد  )4(

2003. 
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رات غير صالحة لالستخدام          ا أن رفض السلطات السماح بهبوط الطائرات وتعدد مشكالت األمن وإخالء     . هبوط الطائ آم
تعرض له شحنا      ا ت ن وم برنامج ت الموظفي ى    ال تفيدين ورصد         من هجمات أدى إل ى المس ى الوصول إل ه عل إضعاف قدرت

رامجه  دام األمن على        وتفرض   . ب ة انع  اتباع نمط معين من العمليات، مثل اإلسقاط الجوي في القطاع الجنوبي     البرنامجحال
ذ هذا الوضع في االعتبار لدى النظر       ويجب أن يؤخ  . حيث ال تستطيع فرق التوزيع أن تظل في مواقعها ألآثر من ثالثة أيام             

ة    ي للمعون توزيع النهائ ية ال دى فعال ي م تراتيجية   . ف ودان اس تحرير الس عبية ل رآة الش ة أو الح ك الحكوم يةوال تمل   مرض
 .، السيما في القطاع الجنوبي محدودةلمنظمات غير الحكوميةالسلطات المدنية أو أن قدرات الالستجابة اإلنسانية، آما 

وآان . تواجه إدارة العملية تعقيدات تتمثل في ضرورة الفصل بين القطاعين الشمالي والجنوبي في بلد مزقته الحروب       -9
من الصعب اجتذاب الموظفين الالزمين، ومن ثم ارتفع معدل تغير الموظفين من المستويات العليا، فضال عن تزايد ضغط                     

 .العمل

 لطوارئ وغایاتهاأهداف عملية ا
 :األهداف الرئيسية للمرحلة الثالثة من عملية الطوارئ هي  -10

 اإلسهام في إنقاذ األرواح بتحسين الوضع التغذوي للمستهدفين، مع الترآيز بشكل خاص على النساء؛    

 األمن الغذائي من خالل دعم عملية إحالل     لسكان المعرضين النعدام  في حالة ااإلسهام في وقف الهجرة وقت الشدة  
 ؛المشردين داخليا  السالم وإعادة توطين الالجئين و    

 .اإلسهام في إنعاش وإعمار البنية األساسية االجتماعية واالقتصادية من خالل إنشاء األصول   

تعلق بالمرحلة األخيرة من عملية الطوارئ،             -11 يما ي  في المائة من االحتياجات الغذائية      90 المفترض أن يغطي     آان من ف
 في المائة إلجراءات أخرى تشمل 10وحددت نسبة   . الضعيفة والمشردين داخليا  من التوزيع العام لألغذية على المجموعات       

تغذية التكميلية و        3 ة لل  في المائة للتغذية    2دريب و  في المائة للغذاء مقابل الت     2.5 في المائة للغذاء مقابل العمل و      2.5 في المائ
م استهداف     . المدرسية في حاالت الطوارئ        ة من المستهدفين من المرحلة الثالثة بسبب الصراعات القائمة               73وت  في المائ

 .بينما خصصت النسبة الباقية لحاالت الجفاف وانعدام األمن الغذائي

ية طوارئ م            -12 توقع لعمل ا هو م ة على المجموعات                 آم ام لألغذي توزيع الع ى ال يز عل م الترآ تدة ت الضعيفة والمشردين  م
 .، وقد شمل ذلك تحقيق أهداف متواضعة لإلنعاش وإحالل السالمداخليا

 الدقة وتوفير إطار    إن تحويل عملية الطوارئ إلى عملية إغاثة ممتدة وإنعاش يتطلب عمليات تخطيط استراتيجي بالغة               -13
ا ل له ي طوي ية . زمن بادئ التوجيه ن أن الم رغم م برنامجوبال ىلل ز عل ع ترآ تراتيجية  وض ي ل اس ه ينبغ اش فإن إلنع

تدة واإلنعاش تجمع بين عناصر اإلغاثة واإلنعاش                       ة المم يات اإلغاث بارها أن عمل وينبغي . لالستراتيجيات أن تضع في اعت
 .س وضع استراتيجيات محليةتخطيط أن تقوم على أسالعملية ال

 )5(التوصية
ينبغي وضع استراتيجيات اإلغاثة واإلنعاش بما يسمح بتحويل عملية الطوارئ إلى عملية إغاثة ممتدة وإنعاش ابتداء من  

تنفيذ استراتيجيات محددة محليا وأهداف تقوم على أساس تقديرات واقعية بشأن آيفية تلبية احتياجات اإلغاثة العاجلة   
 ).31-2(ويمكن دعوة الجهات المانحة إلى المشارآة في عملية التقييم  . ية وتعزيز السبل المعيشية وحما

  أداء عملية الطوارئ
 إنقاذ األرواح

ى نطاق واسع، سواء بين المستفيدين أو السلطات المحلية أو الجهات المعنية بالشؤون اإلنس                       -14 ه عل لم ب انية، أن  من المس
برنامج تدخالت     غير أنه من الصعب تقدير إسهامات برامج التغذية العامة واالنتقائية ألن            . آانت حاسمة في إنقاذ األرواح     ال

م من   من غير الواضح        برنامج  مساعدات    آ ية  ال تفاد            تصل   الغذائ تفيدة أو آيف يس ى األسر المس نها   إل وال توجد بيانات    .  م
يات أو األمراض أو سوء التغذية        أساسية أو إشارية عن نسبة الو          من وخرى، األمؤثرة  العوامل   آثيرا من ال   آما أن هناك  . ف

 . عنهاالبرنامجإسهام المعونة المقدمة من عزل الصعب 

                                                           
 هذا التقرير الموجز سوى أهم التوصيات ذات نوال يتضم.  للتقييمد التوصية يشير إلي رقم الفقرة الواردة في التقرير الكاملالرقم الوارد بين قوسين بع )5(

. ييمويرجى من المطلعين على هذا التقرير الرجوع إلى تقرير التقييم الكامل لالطالع على المزيد من التوصيات المقدمة من بعثة التق.  للمنظمةاألهمية العامة
 .وال يسمح حجم وثيقة المجلس التنفيذي بإدراج جميع التوصيات في التقرير الموجز ونسق التتبع المرفق
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ن   -15 برنامجيمك كل أفضل   لل ة بش ه موثق ت إنجازات اح إذا آان ن نج ه م ا حقق ى م هل عل كل أس ن بش تف.  أن يبره قارير ال
ى        برنامج حاالت   الشهرية تشير إل يها    ال وأسهم في إنقاذ األرواح، مثلما حققه في المنطقة الغربية    الضعفاء   ساعد السكان     ف

ترة          ى في الف يل األعل ولكن ال يوجد تسجيل . لطيران يحول في السابق دون الوصول إليها       حين آان حظر ا    2002 -2001للن
 . إلى االعتماد إلى تقارير سرديةقييمفريق التبحيث اضطر أو تحليل منتظم 

 التوصية
قد  التي الممارساتوثق أفضل ت من المكتب اإلقليمي لشرق ووسط أفريقيا والمقر، أن    بمساعدةينبغي للمكاتب القطرية،  

 ).9-6(في إنقاذ األرواح في السودان أسهمت بفضلها المعونة الغذائية تكون 
 المكاتب الميدانية ينبغي للمقر أن يستعرض   إلى على النتائج ومتطلبات اإلبالغ  القائمةاإلدارةفي سياق تعميم مبادئ  

، وإمكانية قياس هدف إنقاذ األرواح في حاالت الصراعات وربط هذا القياس  1األولوية االستراتيجية المؤسسية رقم 
 ).10-6 (البرنامجبالمعونة الغذائية المقدمة من 

 تحسين الوضع التغذوي
أو الحفاظ على المستوى التغذوي للمستهدفين مع الترآيز        /تحسين و ’’يحقق هدف اإلسهام في إنقاذ األرواح من خالل            -16

دا      ى النساء تحدي والمؤشر الرئيسي في ذلك هو خفض المعدل العام لسوء التغذية الحاد إلى ما دون المتوسط الوطني                   . ‘‘عل
بالغ    ة،      18ال ل              في المائ ان المتوسط أق ك إذا آ ل من ذل ير المؤسسية في        . أو أق ا للمعاي برنامج ووفق د يكون من األفضل  ال  ق

د هدف خف      ا دون          تحدي ى م اد إل تغذية الح ام لسوء ال دل الع ة  15ض المع د استخدم هذا المعيار فعال في القطاع   .  في المائ وق
غير أن هذا الوضع خارج عن      .)6( بأنه الحد الحرج   2004 -2003الحتياجات للفترة   السنوي ل ير  دتق ال الجنوبي وأشير إليه في    

 .)7( العوامل األخرى غير الغذائية في التغذية بسبب الدور الذي تلعبهالبرنامجسيطرة 

ي جمع         -17 ناطق الت ة تكفي لبيان االتجاهات             تفي الم ترة طويل يانات لف يها الب أعلى من الحد    معدالت سوء التغذية     ظلت ف
بالغ       استطاع تحسين الوضع التغذوي في بعض المواقع فسوف         البرنامجوبينما تشير الدالئل إلى أن      .  في المائة  15الحرج ال

ود لوضع نهج شامل لعالج سوء                             يذ وغيرهم الجه بذل شرآاء التنف م ي ا ل اد م تغذية الح ام لسوء ال دل الع تعذر خفض المع ي
 .التغذية

ى المساعدات من                 -18 ي تحصل عل ناطق الت برنامج في الم ام لسوء التغذية الحاد، مثل واليتي              ال دل الع يها المع رتفع ف  وي
بحر األحمر وآسال، ينبغي          فال يوجد دليل آاف     . أال يستنتج من ذلك أن سوء التغذية ال يستجيب للمعونة الغذائية           للبرنامجال

برنامج يثبت أن مساعدات       ية عن العوامل األخرى التي تسهم في          لبت    ال توافر معلومات آاف ا ال ت درة، آم ياجات المق االحت
 واستمرار حالة سوء التغذية  على نحو مزمنوقد يؤدي نقص المعونة الغذائية في مناطق انعدام األمن الغذائي         . سوء التغذية  

 .وة إلى اتباع نهج متعدد القطاعات أن يدعو بقللبرنامجوبدال من ذلك ينبغي . إلى تفاقم سوء التغذية

يانات        -19 توافر ب ية   ال ت ة واف دور االحتياجات         وال ت  تغذوي يل آاف ل الغذائية في سوء التغذية حتى يمكن أن تسترشد بها         حل
ودان أو    ي الس برمجة ف يات ال د عمل ائدة أن ترص ات الس يات للم  . االتجاه يذ عمل ي تنف ك ينبغ ية   لذل تغذوية المنهج بة ال راق

تظمة  يات المسح            والمن بة وعمل يات المراق زيج من عمل أمنية آافية وهي الشروط التي ويتوقف ذلك على توافر شروط   .  أو م
 .حاليا في جنوب السودانال تتوافر 

برنامج يجب أن يشترك      -20 يل البيانات والم     ال ويشمل ذلك تحليل العوامل . علومات التغذوية بصورة أوثق في جمع وتحل
ببة لسوء التغذية        مذآرة التفاهم العامة    وآلوت. ستجيب لمعونة اإلغاثة في مناطق انعدام األمن الغذائي المزمن        يال  الذي  المس

ن  برمة بي برنامجالم ة ال تحدة للطفول م الم نظمة األم يرة ل) اليونيسيف( وم نظمة األخ يلم يادة ف يدور الق ن التنف نود ذ، ولك  ب
نفذ           تغذية ال ت تعلق بال يما ي رة ف  حيثما ال تستطيع اليونيسيف أو أي منظمة    وسوف تستمر األحوال الحرجة في الظهور     . المذآ

يل آاف له          ذوي أو وضع تحل ية إجراء مسح تغ دور     . غير حكوم برنامج وينبغي أن يكون في مق ذه الفجوة، وهذا    ال  سد ه
 .ألجل معايتطلب توافر حلول قصيرة وطويلة ا

رض          -21 تغذية بغ ال ال ي مج افية ف ية إض ة تقن ر دراي ي تواف تغذية   ) 1(ينبغ ة بال ات الخاص دار ) 2(إدارة المعلوم إص
ية                  تغذية االنتقائ رامج ال تغذية وب ناء قدرات موظفي     ) 3(التوجيهات للمكاتب الفرعية بشأن ال  وشرآاء التنفيذ في    البرنامجب

                                                           
معدالت سوء التغذية انخفضت بعض الشيء " أن 2004شباط /  فبرايرالصادر فيوالبرنامج  يبين تقرير التقدير المشترك بين منظمة األغذية والزراعة  )6(

وبالمقارنة بعام .  في المائة15 ولكنها ظلت أعلى من مستوى الحد الحرج البالغ 2002الذي آانت عليه في عام )  في المائة20> (عن المستوى المرتفع 
إن الوضع : "ويصف التقرير الوضع التغذوي العام آما يلي".  في المائة21 إلى 24من ) سوء التغذية الحاد( انخفض المعدل العام لفقدان الوزن 2002
ولذلك فإن هذا التقرير يحث على توخي الحذر . ي أخذ يصبح مزمنا بدال من أن يكون موسميا في معظم المناطق بسبب عدم تلبية االحتياجات األخرىالتغذو

 ".في تقدير التوقعات المتعلقة بحدوث أي تحسن سريع في الوضع التغذوي بعد تحسن اإلمدادات الغذائية العامة في القطر
 عليه المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية أيضا، فإن نسبة سوء التغذية الحاد إذا زاد على صتغذية في حاالت الطوارئ، بحسب ما تن  في سياق ال )7(

 .البرنامج في المائة في آتيب التغذية الصادر عن 15وتستخدم نسبة .  في المائة فإن ذلك يعني أزمة تغذوية خطيرة10
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تغذية    مج  ذي يحرزه        ) 4(ال ال تقدم ال  أن يعزز درايته للبرنامجوينبغي .  في بلوغ أهدافه التغذوية األساسية     البرنامجرصد ال
 .هالالمؤسسية ودوره في مراقبة الجوانب التغذوية وتحلي

 التوصيات
سودان هو خفض     الهدف من عمليات الطوارئ وعمليات اإلغاثة الممتدة واإلنعاش المقبلة في ال      يكونينبغي أن  

 ا ، أو الحفاظ على مستواه في المائة15 البالغ  العالية لسوء التغذية إلى ما دون المعدل العام لسوء التغذية الحادالمعدالت
النداء إلى أن يضع  أن يدعو للبرنامجوبالنظر إلى الحاجة إلى اتباع نهج شامل، ينبغي .  في المائة15 أقل من تإذا آان

 ).30-2(حكومة لتحقيق هذا الهدف  ال/  المتحدة استراتيجية مشترآة بين الوآاالتملقادم لألماإلنساني الموحد ا
 معلومات نوعية عن أسباب سوء التغذية في مناطق انعدام األمن الغذائي المزمن واالرتفاع  يجمع أن للبرنامجينبغي  

 ).53-3(المستمر في معدالت سوء التغذية الحاد إذا سمحت ظروف األمن بذلك   
 ).36-3( أن تشمل التدريب على مفاهيم التغذية األساسية التدريبية البرنامجخطط لينبغي  
 لعمليات المسح التغذوي باالشتراك مع اليونيسيف وشرآاء التنفيذ من أجل الحصول  سنويةينبغي وضع خطة عمل   

 ).34-3(على التزامات منهم 
 أن تهتم باحتياجات مراقبة التغذية وأن تعيد التأآيد تدة واإلنعاشكل عملية من عمليات الطوارئ واإلغاثة المم  ل ينبغي 

وفي حالة عدم استطاعة اليونيسيف أو أي منظمة غير حكومية توفير البيانات    . على الترتيبات المبرمة مع اليونيسيف
 ).37-3( أن يخصص ميزانية لهذا الغـرض للبرنامجوعمليات التحليل، ينبغي 

 ).38-3( درايته ودوره في مجال مراقبة التغذية  عميد أن للبرنامجينبغي  
 

ية بسبب انقطاع المساعدات                   -22 ة الغذائ رمجة المعون ألة ب ان بصفة مؤقتة في        نشأت مس أة وإن آ آانون الثاني  /  يناير فج
 أي عمليات رصد إضافية لتحديد      البرنامجالقطاع الشمالي، ولم ينفذ     في  منذ فترة طويلة    المشردين داخليا     عن بعض      2004

ذا اال        ان ه ا إذا آ ى           م لبيا عل ر س د أث ن العبء األآبر في مواجهة هذه                  المشردين نقطاع ق ك النساء الالتي يتحمل ا في ذل  ، بم
بعض او. األوضاع ة أشهر ل دة ثالث ية لم م الحصص الغذائ برره    المشردينأن توقف تقدي ا ي ان له م ا آ ان من  ربم ه آ ألن
 .استعدادات آافية لمواجهة هذه المرحلة االنتقاليةلم يتخذ  البرنامجفإن ، مكتفون ذاتيا أنهم ضالمفتر

 التوصية
 في المخيمات، بما في للمشردينعمليات الفحص قبل وقف تقديم المساعدات الغذائية وجود  أن يتأآد من للبرنامج ينبغي 

 )56-3 (ضعفات أشد الناس ذلك عمليات الرصد اإلضافية ووسائل االستجابة الحتياجا

دم ي  -23 برنامج  ق ا يوزع                 ال ف، آم ن أل تعويض عن نقص فيتامي وى لل  الملح المدعم باليود للتعويض عن نقص        الزيت المق
يود  ته  وال تهدفين أو اس ى المس ة وصولها إل نه ال يرصد بدق يقة، ولك ات الدق ير المغذي ذرة والصويا لتوف يط ال وال . الآهاخل

ية                ذه السلع الغذائ ير عن استخدام األسر له ة        . يعرف الكث رغم من أن معون برنامج وبال ية تهدف إلى الحد من سوء        ال  الغذائ
 .التغذية بالمغذيات الدقيقة فإن محصلة هذه العملية غير معروفة

م وضع       -24 تعديل في السودان لتوفير التو         ت جيهات بشأن البدائل قصيرة األجل التي تعوض عن غياب سلع سلة           جداول ال
ة  تقارير     . األغذي يد ال زيادة وتف  إال أنه يبدو أن النقص في. توفير السعرات الحرارية المقررة   آثير من الحاالت ل    الحبوب في    ب

ة األخرى        لة األغذي ؤدي      سلع س ة ي دة طويل تفيدين من المغذيات الكبيرة               لم ى خفض متحصل المس والدقيقة المطلوبة مما    إل
 .)8(التغذيةيرفع معدالت سوء 

 التوصية
 ).43-4( التوجيهية المؤسسية في حالة حدوث نقص في السلع الغذائية الغنية بالمغذيات الدقيقة المبادئينبغي وضع  
ناجم عن العجز فيها،    وللمستفيدين بشأن أهمية المغذيات الدقيقة وسوء التغذية الالبرنامج لموظفي المعلوماتينبغي توفير  

 ).44-4(المغذيات الدقيقة وضع  وبشأن المبادئ التوجيهية لتعزيز 

 اإلنعاش واإلعمار
رغم من       -25 يق أهداف متواضعة في مجال                    أن  بال تعلق باإلنعاش وإحالل السالم، مع تحق ا ت ية تضمنت أهداف ذه العمل ه

ذاء        ابل العمل والغ ذاء مق تغذية المدرسية في حاالت الطوارئ، فإن الوثائق المعتمدة للعملية لم تربط        الغ ابل التدريب وال  مق
 .األنشطة المقررة بإنجاز أهداف اإلنعاش، وهو األمر الذي يعبر عن عدم تطبيق المبادئ التوجيهية المؤسسية بالقدر الكافي

                                                           
ويتعين تشجيع الجهات  . داد تتوافر له الموارد بشكل أفضل أن يصحح التوازن بين السلع ويساعد على تالفي هذه المشكلة من شأن توفير خط إم )8(

 .المانحة على تقديم الموارد، بما في ذلك الموارد النقدية، لزيادة المرونة في شراء السلع المقواة بالمغذيات محليا أو إقليميا
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ان من العسير استهالل           -26 ابل العمل والغذاء مقابل التدريب، آما      آ ذاء مق   توسيع نطاقآانت هناك قيود علىأنشطة الغ
تغذية المدرسية    يق األهداف المنشودة                   . ال تم تحق م ي ج ملموسة فل يق نوات رغم من تحق تحديد  من الضروري       أن رغم و. وبال

املة  داف ش اهل ل أه ى تج نطوي عل ه ي ر فإن يةآمؤش ن. ألوضاع المحل يذ األولك ة   تنف دم آفاي رغم ع ا ب طة يمضي قدم نش
 .الموظفين وإمكانات شرآاء التنفيذ ونقص الخبرة التقنية

تغذية المدرسية في حاالت الطوارئ حققت نجاحا، السيما في جنوب السودان            -27 ية أن ال رى الشرآاء والسلطات المحل ي
مجاالت التحسن سرعة توزيع السلع، وتحسين التنسيق والتعاون مع اليونيسيف،          وتشمل  . حيث يحظى التعليم بأولوية عالية      

ال  د الفع يون أن  . والرص ون الميدان ظ الموظف اع والح درة     إيق وق ق د يف وارئ ق االت الط ي ح ية ف ة المدرس ع األغذي توزي
 .توفير التعليم لعدد أآبر من التالميذالمدارس على 

انية              ت   -28 ية بالشؤون اإلنس تعلق     زايدت توقعات الجهات المانحة والمعن يما ي تحول إلى األنشطة اإلنمائية في        ف ية ال بإمكان
ذا     ورغم . السنوات األخيرة    د  أن ه يا،      ُيع إن    تحوال إيجاب تحول ب  ف يدا عن عمليات اإلغاثة      ال  هذه التوقعات   ينطلق بناء على  ع

ناء على تقدير موضوعي الحتياجات          يس ب  تحديات تواجه استخدام المعونة الغذائية بشكل فعال في         ثمةو. اإلغاثة الجارية ول
ار،          تلك التحديات شمل تو.  هو الغذاء مقابل العملالبرنامجخاصة ألن المبدأ الذي يسير عليه       ودعم أنشطة اإلنعاش واإلعم

درات     ت والق تهداف والتوقي ية واالس ية الجغراف يات    . التغط ري عمل ى مدي ن عل برنامجويتعي ن   ال زيد م دروا الم  أن يص
 .وخي التأني والواقعية بدون إضعاف الحماس للتحول من اإلغاثة إلى اإلنعاشويوصوا بتالتوجيهات 

 التوصيات
لعمليات التغذية رسم خرائط األوضاع لتحديد المجاالت المشترآة   ل يضطلعا بعملية ينبغي لليونيسيف والبرنامج أن  

 ).32-7(ووضع برمجة مشترآة في هذه المجاالت    المدرسية في حاالت الطوارئ 
 قليل من أنشطة اإلنعاش الحيوية في السودان بدال من وضع حافظة متنوعة قد يكون    عدد  أن يرآز على  للبرنامجينبغي  

 ).41-7(من الصعب إدارتها 
اعتماد مشروعات جديدة  يذ مشروعات الغذاء مقابل األصول ينبغي عدم   غير المجدي تنف منفي المناطق التي يكون فيها  

 وشرآائه أن يرآزوا على تحسين استهداف ورصد عمليات التوزيع العام    البرنامجوينبغي لموظفي . في هذا المجال
 ).42-7(ووضع استراتيجيات لإلغاثة واإلنعاش  

جية الخاصة بالسودان  وثيقة االستراتيفي ردب القطرية أن تعيد النظر في مفهوم الغذاء مقابل اإلنعاش الذي ي   ينبغي للمكات 

 موضوعات البرنامج 

 اتتقدیر االحتياج
ى    باإلضافة   -29 تق    إل ثات ال ياجات   ل دير السنوي  بع ية التقدير في            في مجال إ    الحت ة، آانت عمل دادات المحاصيل واألغذي م

تعلقة باألمن الغذائي              بر مصدر للمعلومات الم ية الطوارئ عن توصيات هذا التقدير             . السودان أآ بر حجم شحنات عمل ويع
د أن درسها           ي ُعدِّلت بع برنامج الت تمد بعض الجهات المانحة والشرآاء ع          . ال ذه المعلومات     ويع ى ه ولكن رغم ما أنفقه     . ل

برنامج  دائما بتوصيات التقدير، ويتجلى ذلك بوضوح      ال تقتنع   الجهات المانحة   فإن   ، من وقت وجهد في تعزيز هذه العملية       ال
 .)9(2003عام في 

ت   -30 يتين   عولج نتين الماض ي الس ي   ف ور ف ه القص ية أوج نتقدير العمل ياجاتوي لالس ود ل الحت ت جه ين ، وبذل تحس
عتمد عليها ي التقدير اإلقليمية التي     اتوتم عقد التدريب للمنظمات غير الحكومية والنظراء المشترآين في عملي         . )10(منهجيتها

 فإن ،ةمرحلة التقدير اإلقليمية هي عملية تشارآيورغم أن . الحتياجات، مما أسهم في بناء القدرات المحلية     السنوي ل   تقديرال 
 .بعض الشرآاء والموظفين الميدانيين يرون أنهم لم يستشاروا بالقدر الكافي بشأن قرارات البرمجة النهائية

ب  -31 نوي لتقدير ال ريعت ياجاتالس را الحت يمأم ترفا ق نه ًا ومع ته، ولك ه بعض ي بقيم ه القصور واج ى أوج ن عل ي يتعي الت
برنامج  ت  ال ثر               . هامعالج ية لتصبح أآ ذه العمل تطور ه راراً إذ ينبغي أن ت د االتفاق بشأن نموذج              تك تم بع م ي  وبساطة، ولكن ل
 . في السودانالبرنامجوينبغي وضع شكل رسمي لألفكار التي تتردد منذ سنوات عديدة بشأن دور . موحد لها

                                                           
 المعنيين بالقطاع الجنوبي فإن الجهات المانحة التي تمارس عملها من نيروبي تعتقد أن البرنامجرار التقييم من جانب موظفي  وفقا لالستجابة لمشروع ق )9(
 .كون أقل من االحتياجات الفعليةي القطاع الجنوبي قد  السنوي لالحتياجات فيقديرالت

 وحدة لتقدير 2003 في عام ُأنشئتو.  المستخدمةمنهجياتوخاصة ال االحتياجات،  جهودا آبيرة لتحسين تقديرالبرنامج على المستوى المؤسسي بذل  )10(
  .احتياجات الطوارئ
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 التوصيات
 أن يوثق   البرنامج ينبغي لمقر  ،النطاق في السودانعة واس االحتياجات ات الواسعة في تقديرالبرنامجبناء على خبرة  

 ).14-3(ي حاالت الطوارئ المزمنة والمعقدة  الدروس المستفادة من تقدير االحتياجات الغذائية ف 
17-3( االحتياجات ات أن يضع استراتيجية اتصال لتقديرللبرنامجتحقيقا للمصداقية وضمانا التباع نهج تشارآي، ينبغي   

.( 

 افاالستهد
ليم       -32 رغم تس  نسبة السلع التي ، فإن إلى نقاط التوزيع النهائية2002 -2001للفترة التوزيعات المقررة  في المائة من 66ب

تفيدين ليست واضحة          ى المس ى مشكلة الوصول آان االستهداف قضية مثارة في السودان واتخذت       . وصلت إل فباإلضافة إل
ينه   إجراءات    دة لتحس توزيع        . عدي ادة ال وال يبدو أن هناك بديال عمليا .  بين األقرباء أمر شائع    عن طريق التقاسم     غير أن إع

تادة توزيع المع ع نظم ال ية  . للعمل بشكل مباشر م ال التحليل يام باألعم ن للق ير موظفي ب توف ا ويتطل ثل تحدي نهج يم ذا ال وه
وة في نظ              تفادة من جوانب الق تباقية لالس توزي  واالس ع المعتادة وعالج جوانب الضعف فيها، مثل ضعف دور المرأة في         م ال

 .اتخاذ القرارات

وتولت السلطات المحلية  . لمستفيدينالمتاحة ل فرضت بعض الضرائب على الموارد مما ساهم أيضا في تقليل الكميات               -33
 .)11(الهياآل التقليديةعتماد على تنظيم هذه العملية في القطاع الجنوبي باال

نظرا النخفاض حجم السلع الموزعة بسبب قصور التسليم ومشكالت التوقيت واآلثار الناجمة عن إعادة التوزيع، فإنه                  -34
ي                    راء الجوعى في السودان ال يحصلون أح بارهم أن الفق ن أن يضعوا في اعت بار المديري ى آ ن عل ى غذاء يكفي  يتعي انا عل

 .لتحقيق أثر تغذوي ملموس

ى   -35 ه يجب عل يم أن ريق التقي رى ف برنامجي ة جعل من أن يال ا للمهم برى وفق ة آ ي أولوي توزيع النهائ ية ال  تحسين فعال
 .بالبرنامجاألساسية المنوطة 

 التوصيات
نقلها إلى أدنى مستوى إداري ممكن حتى يتسنى للمجتمع بعن التوزيع لمسؤولية امرآزية  ال أن يحقق للبرنامجينبغي  

 ).13-5(المحلي أن يفرض قدرا أآبر من المساءلة على قادته   
 يقبل الممارسات المعتادة اإليجابية، وينبغي تدريب البرنامجينبغي أن يكون الموظفون الميدانيون على إدراك آامل بأن   

 ترتيبات للتوزيع يرتضيها جميع األطراف  الموظفين على التفاوض بشأن وضع 
)5-14.( 
ينبغي التكليف بإعداد تحاليل للهياآل االجتماعية السياسية وديناميات المجتمعات المحلية وعالقات القوى القائمة بغرض  

 ).15-5( توزيع أغذية اإلغاثة يتعرضون للتمييز ضدهم في تحديد المخاطر التي يتعرض لها األفراد الذين 

 واإلمداداتوارد الم
برنامجيضطلع   -36 دادات  ال ية إم وي،   بعمل نقل الج تعلق بال يما ي يما ف يرة، الس مل آب ث تش ي بحي نطاق الوطن يز ال وتتم

دادات   وآانت   . بالتغطية الواسعة    برنامج إم ويسلم .  العمود الفقري لعملية شريان الحياة في السودان        تشكل منذ فترة طويلة    لل
برنامج  ى تحسين ممرات النقل البري المستخدمة في تحرك السلع                ال  األموال المخصصة وقد تم في النهاية تسليم  بالحاجة إل

 .لهذا الغرض

ادات سنوية في           -37 بات من   حدثت زي  في  70.4 السلع، غير أن الموارد المتاحة لعملية الطوارئ هذه آانت تعادل              المتطل
ط من متوسط موارد          ة فق  المعدل عن المستوى العام لعمليات الطوارئ في فترة السنوات        هذا يقل و .)12(المراحل الثالثة المائ

ثالث  يد ال تعراضق ور سودان  . االس ى ب ى وصول الشحنات إل كلة أيضا، حيث أدى إل ثل مش تزامات يم ان توقيت االل وآ
ي من السنة            ا في النصف الثان ذه الصعوبات باستخدام المخزونات المرحلة واالقتراض من         وأمكن . وممباس ر ه يف أث  تخف

 .المشروعات األخرى

داد               -38 تدفق عبر خطوط اإلم ية هي ال بيا في القطاع الشمالي في ديسمبر              . القضية الثان يرة نس آانون / فالمخزونات الكب
ن ديسمبر    2002األول   انون األول    /  وبي براير  2003آ ة        2004شباط   /  وف ى حدوث حال تظاظ   تشير إل بصفة  إال   تفسر  ال    اآ

                                                           
 لعمليات القطاع الجنوبي إلى أن حصص األغذية قسمت بين  2003 لعام البرنامجخلص االستعراض التقني المشترك بين منظمة األغذية والزراعة و  )11(

 .ائية قلل من العبء الواقع على األسرة في اقتسام حصتها الغذائية مع المجتمع المحلي األوسعغذ الالعملياتتناقص  ولكن العشيرةأعضاء 
 لميزانية المرحلة  ة الالحقتومع التعديال. 2004آذار /  مارس–شباط / هذه هي نسبة الموارد المتسلمة للمراحل الثالث اعتبارا من فبرايرآانت   )12(

 في 85 العامة تعادل البرنامجوآانت نسبة تمويل عمليات . 2004آب /  في المائة اعتبارا من أغسطس66.9 الثالث إلى الجارية انخفضت موارد المراحل
 . عن هذه السنواتللبرنامج وفقا لما ورد في التقارير السنوية 2002 في المائة في 76 و 2001المائة في 



WFP/EB.3/2004/6-E 11 

 

يجة ل     ية آنت ادي         جزئ ناء المخزون الع يد الرئيسي    . الستمرار في ب ان الق قلة الطرق وضعف إمكانية النقل الجوي من هو وآ
تابعة        ة إلى القطاع الشمالي زيادة وسوف تتطلب زيادة المعونة الغذائي      .  في القطاع الشمالي      برنامجل لمحاور االتصاالت ال

 .مرافق النقل، مثل الطائرات والشاحنات وسفن نقل البضائع

ا زال    -39 بع السلع      م نظاما عظيم القيمة في التوصل     ) آومباس( ويعتبر نظام معالجة حرآة السلع وتحليلها        .أمرا مشكال  تت
داد          ى معلومات عن خط اإلم ة في السودان تؤدي عملها منفردة مما يجعل من الصعب              غير أن مك   . إل باس األربع اتب آوم

 نظما منفصلة غير متجانسة في رصد تدفق السلع البرنامج في ويستخدم موظفو اإلمدادات والبرامج. رصد خط اإلمداد آله   
تفيدين    ى المس ذ       . إل ن ه بار المدي          ويجب الجمع بي ة لك ير صورة مفهوم ن ه المعلومات حتى يمكن توف درك الموظفون  . ري وي

باس                  نظام آوم برمجة ب يانات ال اعدة ب ط ق ه ينبغي رب م إنشاء قاعدة البيانات هذه، لكن لم يحدث تقدم           . القطريون أن د ت   في وق
 . في بلدان أخرى نفس التحديالبرنامجوتواجه عمليات . إقامة الصلة

 التوصيات
في هذا آبار مسؤولين    تحت إشراف اإلمدادؤون وينبغي أن توضع ش. يجب تعيين موظف مختص بخط اإلمداد فورا  

 ).21-4(لممرات الواقعة في القطاعين الشمالي والجنوبي   المجال عن ا
 ).18-10(ط الكامل في إطار نظام آومباس بين الخرطوم وممباسا ونيروبي وآمباال ولوآيكوغو     يجب الرب 
 على مستوى  البرنامجن خطوط اإلمداد وبين معلومات    ينبغي أن يحدد المقر طريقة للتوفيق بين المعلومات اللوجستية ع     

 ).20-10(المكاتب القطرية 

 ينالجنسقضایا تمایز 
ام   -40 برنامجق د  ال دور رائ ودان   لمناصر و ب ي الس وارئ ف ية الط ار عمل ي إط اء ف رآاء   لنس ه ش ترف ب و دور اع ، وه

برنامج  ق    . ال د حق برنامج فق القطاعين الشمالي والجنوبي نحو إرساء القواعد المؤسسية لاللتزامات المعززة تجاه  تقدما في ال
اء ام الخاصة . النس رق المه ات االتصال وف ثل جه راءات اإلشراف، م م وضع إج ت. وت ع وُعدل تعاقد م يات ال اذج اتفاق  نم

ذه االلتزامات المعززة            بر عن ه ا يع ويجرى .  الجنسين اهتماما وثيقا لقضايا  التقدير السنوي لالحتياجات    ولي  يو. الشرآاء بم
 .البرنامجإصرار بناء على تمثيل النساء في لجان اإلغاثة 

ين في القطاعين الشمالي والجنوبي على أنه يجب على اإلدارة أن           الجنسقضايا تمايز   يوافق الموظفون المسؤولون عن       -41
يذ ا           ى رصد تنف باهها إل  وشرآاء التنفيذ البرنامجويشمل ذلك التأآد من أن موظفي . اللتزامات المعززة تجاه النساء تحول انت

 .موثوق بها بشأن تحقيق األهداف المتعلقة بالجنسينيقدمون معلومات يرصدون و

 التوصيات
بالنسبة لمنسقي قضايا امج تعزيز األداء والكفاءة  نبر/ األداءينبغي إلدارة المكتب القطري أن تتأآد من أن إدارة وتقييم   

عن مسؤولية آل طرف عن تنفيذ االلتزامات المعززة تجاه النساء، آما ينبغي    ُتعبِّر الجنسين وجميع الموظفين  تمايز 
 ).6-8(تقييم أداء الموظفين المسؤوليات المتعلقة بهذه االلتزامات عند  مراعاة 

 ).8-8(ي األنواع األخرى من التدريب  الجنسين بشكل متزايد فقضايا تمايز ينبغي أن يدمج التدريب  

 الرصد والتقييم
ا زال ا     -42 نواتج والمحصالت           م ى مستوى ال ية، وهو ما         نقطة لرصد عل وجود صعوبات عملية   يدل على    ضعف مؤسس

األداء           ة المعطاة للمعلومات الخاصة ب ناك  . وانخفاض األولوي وى المحصالت فيما يتعلق ألداء على مستمحدود ل   رصد وه
ى السواء          ة واإلنعاش عل يات اإلغاث ذا الصدد أن                . بعمل ة في ه ن المشكالت الماثل  ال يقوم بدور مباشر في      البرنامجومن بي

 .جمع المعلومات المتعلقة بمؤشراته واتجاهاته الرئيسية المتعلقة بسوء التغذية

 وأعطى 2003في عام له صة  صي في الخرطوم مؤخرا خطوات لتحسين الرصد بإنشاء وحدة مخاتخذ المكتب القطر    -43
املة         ا يانات ش اعدة ب ة لوضع ق يذ نظام شامل للرصد بسبب تعدد أعمال                      . ألولوي ان من الصعب تنف وفي القطاع الجنوبي آ

ات وصول الشحنات وضعف الوجود الميداني               بؤ بإمكان تال واستحالة التن ما بعد التوزيع يعتبر وصد التوزيع غير أن ر. الق
بيا نظرا ألن موظفي           ا نس  يتولون العديد من عمليات التوزيع، ولكن يبدو أن تقارير الرصد ال تحظى باالهتمام  البرنامجقوي

ن        ن الشمالي والجنوبي عقبة أمام          ويشكل  . الكافي من جانب المديري الغ المستخدمة في القطاعي اذج اإلب ن نم االختالف بي
 .الغ على المستوى القطرياإلب

دمة واألداة الوحيدة المستخ.  للمكاتب القطرية مما أوجد ثغرة في دورة الرصد   ا مؤسسي ا إداري المقر بعد تقرير   ا ُيدخللم    -44
يا هي      ذي           حال ادي عن المشروعات ال تقرير الع  لتقييم  هذا التقريرال يصلحو. صمم أساسا آتقرير سنوي للجهات المانحة    ال

 .غطي احتياجات اإلدارة بالكاملياألداء التشغيلي وال 

 التوصية
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برنامجية نموذجا موحدا لتقارير المكاتب القطرية بغرض مساعدة المديرين على اتخاذ قرارات  ُيدخل أن للمقر ينبغي  
10 (هجريبي نظرا لحجم وتعقد عمليات   وينبغي أن يستخدم هذا النموذج في السودان على أساس ت   . معلوماتالمستندة إلى 

-11.( 

 قضایا اإلدارة 
ية الطوارئ على مكتبين قطريين، حيث لم يكن أمام                   -45 يكل اإلداري لعمل توزع اله  خيار سوى تشغيل نظامين     البرنامجي

ن مع توفير القيا       . في وقت واحد      ن القطاعي ك ينبغي تحسين التنسيق بي بالغرض دات العليا المسؤولة لتعميق اإلحساس ولذل
ترك ى و.)13(المش نة، أصبح عل بادرات السالم الراه تطاع ضوء م برنامج بمس يكل اإلداري لل ي اله نظر ف يد ال  اآلن أن يع

 .لعملياته في السودان

اش، أصبح بعض ال   -46 ام الماضي صوب أنشطة اإلنع ي الع تحول ف ع ال ابم ى اآتس ة إل ي حاج ن ف  مجموعات موظفي
تلفة من    إعداد استراتيجية  عند  ،  للبرنامجوينبغي  . مهارات في مجال تقدير وتخطيط ورصد األنشطة الموجهة لإلنعاش        ال مخ

 .عملية الطوارئ، أن يستعرض هيكل الموظفين ومواصفاتهم في القطاعين الشمالي والجنوبي

ن، حيث يخصص للقطاع الشمالي                    ت  -47 ن القطاعي ية الدعم المباشر بي  في  49 في المائة والقطاع الجنوبي      51نقسم ميزان
نها    ة م ة تساؤالت بشأن ما إذا آان هذا التخصيص يضمن توافر األموال الكافية لدعم البرنامج في        . المائ . القطاعينآال وثم

ى أن       نظر إل ة من السلع يمر عبر          75وبال  في المائة من المعونة الغذائية يوزع في مناطق         60 القطاع الشمالي وأن      في المائ
 .)14(الدعم المباشرتسيطر عليها الحكومة، فإنه قد يتعين على اإلدارة أن تعيد النظر في مخصصات تكاليف 

 التوصيات
 ).27-10( أن يعيد النظر في هيكل إدارة عملياته في السودان للبرنامجينبغي  
د من أن هيكل وعدد ومواصفات الوظائف يناسب تنفيذ عملية أن يتصدر استعراض الموارد البشرية للتأآ  ينبغي للمقر  

 )46-10(موجهة لإلنعاش 
 أن يعيد النظر في تقسيم ميزانية تكاليف الدعم المباشر بين القطاعين، بما في ذلك المعونة الغذائية التي   للبرنامجينبغي  

 ).44-10(مستفيدين في آل قطاع  تمر عبر القطاعين وتوزع على ال  
 

                                                           
 اإلمداد  وإدارة خطالشؤون اللوجستية المكاتب اإلقليمية، بما في ذلك الدعم المقدم لتطوير البرامج و ينبغي التسليم بالدعم الذي يقدم حاليا من المقر ومن )13(

 .والتوريد وتكنولوجيا المعلومات واالتصال والموارد البشرية وتعبئة الموارد
ستية في جنوب السودان، حيث ال تكاد توجد الطرق أو فالشؤون اللوج.  تقوم ميزانية الدعم المباشر على أساس الحاجة وليس على أساس آمية الشحنات )14(

 .وينبغي مراعاة هذه المسألة عند تخصيص ميزانية تكاليف الدعم المباشر. أن الطرق الحالية تحتاج إلى إصالح، أآثر تعقيدا وتكلفة من القطاع الشمالي
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  عمليات الطوارئ في السودان-ملخص توصيات التقييم واستجابة اإلدارة: الملحق
 )2004تموز / یوليو( اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة  المنفذةالجهة )2004آذار / مارس(. *التوصيات

ملية الطوارئ إلى عملية ينبغي وضع استراتيجيات اإلغاثة واإلنعاش بما يسمح بتحويل ع
تدة وإنعاش ابتداء من تنفيذ استراتيجيات محددة محليا وأهداف تقوم على أساس                 ة مم إغاث
بل          ز الس ة وتعزي ة وحماي ة العاجل ياجات اإلغاث ية احت ية تلب أن آيف ية بش رات واقع تقدي

 ).31-2(ويمكن دعوة الجهات المانحة إلى المشارآة في عملية التقييم . المعيشية

مكتب اإلقليمي لشرق ووسط ال
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 القطريين

ن  ترآة بي نوية المش ثة الس ى البع برنامجباإلضافة إل تقدير ال ية ب زراعة المعن ة وال نظمة األغذي  وم
دة في أآتوبر          ية الموف دادات الغذائ تشرين الثاني، سيقوم   /  نوفمبر –تشرين األول   / المحاصيل واإلم

برنامج ي اإلال ية ، ف ل تلب ن أج ل م م والعم تقديم الدع االت ب ن الوآ ترك بي اني المش ار اإلنس ط
ية          رحلة االنتقال انية في الم ياجات اإلنس داد المرحلة التالية تكملة المعونة            . االحت دى إع م ل ومن المه

امل من الجهات المانحة       ية بدعم آ امل بالمساعدات غير الغذائ ية بشكل آ يقدم المكتب  . الغذائ وس
 . القطري بمساعدة من المقر إذا تطلب األمر ذلكالبرنامج الدعم لفريق مكتب اإلقليمي

ويجري بحث مشروع الدليل . تم إنشاء قاعدة بيانات عن المنظمات غير الحكومية لتيسير الشراآات
دة، وتجرى إعادة هيكلة وتدعيم وحدة الدعم التقني             ية الجدي يات االنتقال ذي سيوجه العمل ي ال الميدان

يل   هشاشة األوضاع ورسم خرائطها بغرض توسيع نطاق عملها ليشمل تحليل السبل المعيشية              لتحل
 .وتقديم المشورة السياساتية وبناء القدرات وتقديم الدعم التقني

 من المكتب اإلقليمي لشرق ووسط أفريقيا والمقر، أن يوثق  بدعمينبغي للمكاتب القطرية،    
في إنقاذ األرواح في    قد أسهمت بفضلها    الغذائية   المعونة   الممارسات التي قد تكون   أفضل   

 ).9-6(السودان 

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 القطريين

االستراتيجية ثق أفضل الممارسات بتوجيه من المكتب اإلقليمي لشرق ووسط أفريقيا وشعبة            ستو 
ارئ وانعدام حالة األمن يؤديان إلى فرض قيود إال أن تعقد عملية الطو. روما/ والسياسات والبرامج

يما يتعلق بمعدل                         يما ف يه، الس ية ومعلومات المسح بشكل يعول عل يع المعلومات األساس ى تجم عل
تغذية    يات وال تم   . الوف برنامج ويه ائل الحماية ويأمل في تحسين توثيق األثر اإلنساني، بما في    ال  بمس

 . المدنيين المتأثرين بالصراعاتذلك اإلبالغ المستمر عن حظر الوصول إلى

في سياق تعميم مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج ومتطلبات اإلبالغ في المكاتب الميدانية             
، وإمكانية قياس 1 رقم  الحاليةينبغي للمقر أن يستعرض األولوية المؤسسية االستراتيجية    

عونة الغذائية المقدمة من هدف إنقاذ األرواح في حاالت الصراعات وربط هذا القياس بالم
 ).10-6 (البرنامج

مكتب قياس األداء / المقر
 واإلبالغ

تولى مشروع      برنامج ي ا في ذلك                   ال تراتيجية، بم ات االس يع األولوي يدة المدى فحص جم رؤية بع  لل
، في سياق عملية تخطيط تشارآية ستؤدي في النهاية إلى وضع بيانات 1األولوية االستراتيجية رقم 

ة وأد نقحةرؤي ياس م ية  . وات ومؤشرات ق توزيع خالصة واف الغ ب ياس األداء واإلب ب ق ام مكت وق
ايو            تراتيجية في م ات االس تعلقة باألولوي ار   / بالمؤشرات الم  وهي تبين مؤشرات النواتج      2004أي

ياس والمكاتب المسؤولة  اليب الق ياس وأس تواتر وأدوات الق والمحصالت وتفاصيل األغراض وال
ن والت   يما يتعلق بمؤشرات المحصالت الخاصة بمعدل الوفيات وسوء التغذية      . فسيرات والموردي وف

ثر تفصيال بالمشارآة بين              إدارة األمن الغذائي وشبكات األمان واإلغاثة،     يجري وضع توجهات أآ
تغذيةو ي   إدارة ال ا ف ازال جاري ل م را ألن العم الغ نظ ياس األداء واإلب ب ق يات ومكت  وإدارة العلم

 .ألساليبتجربة بعض ا

 

يات الطوارئ وعمليات اإلغاثة الممتدة واإلنعاش المقبلة        ينبغي أن يكون الهدف من عمل المكتب اإلقليمي لشرق ووسط د  يقوم تحدي أن،   س ع أصحاب الش ي تجرى م ات الت ى أساس المناقش ية عل تغذوية األول داف ال األه

                                                           
 .)ترد أرقام الفقرات بين قوسين(وع إلى التقرير الكامل فيما يلي ملخص التوصيات، ولإلطالع على النص الكامل للتوصيات رجاء الرج *
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  عمليات الطوارئ في السودان-ملخص توصيات التقييم واستجابة اإلدارة: الملحق
 )2004تموز / یوليو( اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة  المنفذةالجهة )2004آذار / مارس(. *التوصيات

ا دون           في السودان هو خفض المعدالت          ى م تغذية إل ية لسوء ال  في المائة الذي 15 العال
ثل  اد، أو الحفاظ على مستواها إذا آان أقل من                    يم تغذية الح ام لسوء ال دل الع  في  15 المع

ة  ى اتباع نهج شامل، ينبغي        . المائ ى الحاجة إل نظر إل  أن يدعو إلى أن يضع للبرنامجوبال
ن الوآاالت                   تراتيجية مشترآة بي تحدة اس ألم الم ادم ل نداء اإلنساني الموحد الق حكومية / ال

 ).30-2(لتحقيق هذا الهدف 

أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 
 القطريين

يا وت ات عمل بلوغ الغاي مح ب ي ستس ية الت طة التكميل ريف األنش ي . ع ليم بالصعوبات الت ويجب التس
تعترض الحصول على الموارد الكافية بالسرعة الالزمة للعمليات نظرا لما لها من أثر على تحقيق        

 .الغايات

غي للبرنامج أن يجمع معلومات نوعية عن أسباب سوء التغذية في مناطق انعدام األمن ينب
اد إذا سمحت ظروف                تغذية الح اع المستمر في معدالت سوء ال ي المزمن واالرتف الغذائ

 ).53-3(األمن بذلك 

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 القطريين

 جمع آل البرنامجاألمن وإمكانات الموظفين الميدانيين والشرآاء سيتولى بقدر ما تسمح به ظروف   
نة ع      ك أسباب سوء التغذية إذا أمكن             المعلومات الممك ا في ذل تفيدين، بم تغذوي للمس ن المستوى ال

 .ذلك، بالتعاون الوثيق مع وآاالت األمم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية

ع المقر، إدارة التغذية بالتشاور م ).36-3(ية ـشمل التدريب على مفاهيم التغذية األساسينبغي لخطط البرنامج أن ت
المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
 أفريقيا ووحدة الترقي المهني

تغذية تولى إدارة ال ي ت برنامج ف ام  ال نذ ع ية م ل عالم ات عم د حلق ترك بعض . 2000 عق د اش وق
برنامج موظفي    ومن المقرر تنظيم تدريب مشترك مع    . ريب اإلقليمية  من السودان في أنشطة التد      ال

 .2004اليونيسيف من أجل السودان في عام 

يف           ع اليونيس تراك م تغذوي باالش ح ال يات المس نوية لعمل ل س ة عم ع خط ي وض ينبغ
 ).34-3(وشرآاء التنفيذ من أجل الحصول على التزامات منهم 

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
المكتبين أفريقيا بالتشاور مع 

 القطريين

 سينفذ ذلك. نوافق

تدة واإلنعاش              لينبغي    ة المم يات الطوارئ واإلغاث ية من عمل  أن تهتم باحتياجات    كل عمل
برمة مع اليونيسيف                  بات الم ى الترتي يد عل يد التأآ تغذية وأن تع بة ال وفي حالة عدم  . مراق

يانات والتح       ير الب ية توف ير حكوم نظمة غ يف أو أي م تطاعة اليونيس ي  اس يالت، ينبغ ل
 ).37-3( أن يخصص ميزانية لهذا الغـرض للبرنامج

ع المقر، إدارة التغذية بالتشاور م
المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 

 أفريقيا 

د  رة   عق ل مذآ برنامج ويجرى تعدي يف وال ن لليونيس دراء التنفيذيي ن الم توى بي يع المس تماع رف اج
ن لتوضيح األدوار          ن الوآالتي برمة بي تفاهم الم ويجرى وضع الخطط لتطوير نظام . والمسؤولياتال

 .للرقابة التغذوية في السودان

يذي مؤخرا،                         إدارة التغذية،المقر ).38-3( أن يدعم درايته ودوره في مجال مراقبة التغذية للبرنامجينبغي  تمدها المجلس التنف ة، اع ائق عن سياسات األغذي ة ثالث وث بادرات الجاري تشمل الم
درة     يم ق  في مجال تقدير التغذية من خالل برنامج التدريب المعزز وبمشارآة مراآز لبرنامجاوتدع

راض ة األم برنامجو. مكافح تحدة    ال م الم ة لألم نة الدائم ي اللج ا عضو ف تغذيةو أيض ية بال . المعن
تغذية     ى أن يعمل       وتوافق إدارة ال برنامج  عل   على التأآد من إيفاد الخبرة الميدانية التغذوية الكافية        ال

 .إلى الميدان في عمليات الطوارئ الكبرى تحسينا لمراقبة األغذية

 

تأآد من           برنامج أن ي يات الفحص قبل وقف تقديم المساعدات الغذائية        وجود   ينبغي لل عمل
ن      يا المقيمي  في المخيمات، بما في ذلك عمليات الرصد اإلضافية ووسائل            للمشردين داخل

 )56-3 (ضعفااالستجابة الحتياجات أشد الناس 

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 القطريين

برنامج يسعى    تأآ    ال ى ال ى الحماية عند تقليص         إل تفيدين الضعفاء يحصلون عل د من أن معظم المس
ية، وسيعمل المكتب اإلقليمي مع المكتبين القطريين في تطوير شبكات األمان في           المساعدات الغذائ

 .غير أن التدخل السياسي عامل يجب التسليم به في بعض الحاالت. فمثل هذه الظرو
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  عمليات الطوارئ في السودان-ملخص توصيات التقييم واستجابة اإلدارة: الملحق
 )2004تموز / یوليو( اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة  المنفذةالجهة )2004آذار / مارس(. *التوصيات

بادئ التوجيهية المؤسسية في حالة حدوث نقص في السلع الغذائية الغنية           ينبغي وضع الم
 ).43-4(بالمغذيات الدقيقة 

يقة عن سياسات التقوية بالمغذيات الدقيق                 المقر، إدارة التغذية يذي مؤخرا وث تمد المجلس التنف وسوف توزع إدارة   . ةاع
 . المبادئ التوجيهية التشغيليةالتغذية

يقة      ات الدق ية المغذي أن أهم تفيدين بش برنامج وللمس ي ال ات لموظف ير المعلوم ي توف ينبغ
يها، وبشأن المبادئ التوجيهية لتعزيز                 ناجم عن العجز ف تغذية ال  المغذيات وضعوسوء ال

 ).44-4(الدقيقة 

  أعاله11االستجابة للتوصية انظر  المقر، إدارة التغذية

ا ب برنامج أن يقوم ية لينبغي لليونيسيف وال االت عمل تحديد المج رائط األوضاع ل م خ رس
المشترآة لعمليات التغذية المدرسية في حاالت الطوارئ ووضع برمجة مشترآة في هذه            

 ).32-7(المجاالت 

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 طريينالق

يل هشاشة األوضاع واليونيسيف في تحديد                   سيشترك المكتب القطري في السودان مع وحدة تحل
المجاالت المشترآة لعمليات برنامج األغذية المدرسية في حاالت الطوارئ ووضع برامج مشترآة          

 .في هذه المجاالت

برنامج أن يرآز على عدد قليل من أنشطة اإلنعاش الحيوية في الس               ودان بدال من ينبغي لل
 ).41-7(وضع حافظة متنوعة قد يكون من الصعب إدارتها 

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 القطريين

ال     نهج فع ذا ال رطوم ه ي الخ ري ف ب القط بق المكت ة . يط لة جاري د سلس ل  وتوج ات العم ن حلق  م
 .التشاورية التي ستيسر الترآيز على أنشطة اإلنعاش

 .ظر أيضا االستجابة للتوصية األولىان

ابل األصول  ذاء مق يذ مشروعات الغ ير المجدي تنف يها من غ ون ف ي يك ناطق الت ي الم ف
تماد مشروعات جديدة في هذا المجال           وينبغي لموظفي البرنامج وشرآائه   . ينبغي عدم اع

تراتيجيات  ام ووضع اس توزيع الع يات ال تهداف ورصد عمل ين اس ى تحس زوا عل  أن يرآ
 ).42-7(لإلغاثة واإلنعاش 

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 القطريين

بدأ      نوافق  غير أنه ينبغي مالحظة وجود أنشطة أآثر في مجال الغذاء مقابل األصول            .  من حيث الم
 .في القطاع الجنوبي، بينما يمكن للقطاع الشمالي أن يرآز على أنشطة اإلنعاش

 وثيقة يرد فيلمكاتب القطرية أن تعيد النظر في مفهوم الغذاء مقابل اإلنعاش الذي   ينبغي ل 
ام   ودان لع تراتيجية الخاصة بالس ن  2004االس تأآد م ير الضرورية لل ي المعاي ه يلب . أن

يد النظر في هذا المفهوم، آما يرد في دليل تصميم البرامج في                 ر أيضا أن يع وينبغي للمق
 )43-7(المنظمة 

ر  اور   /المق يات بالتش رة العمل دائ
رق    ي لش ب اإلقليم ع المكت م
ن    يا والمكتبي ط أفريق ووس

 القطريين

تولى  برنامجي ية  ال ين نوع ار األوسع لتحس ي اإلط نة ف اش المحس تراتيجيات اإلنع ألة اس ر مس  تقدي
بر  ي في حاالت الطوارئ وغير ذلك من المبادرات التي                     ال ر األمن الغذائ ز طرق تقدي امج، وتعزي

تجيب تدة          تس وارئ المم يات الط يعي لعمل يم المواض ار التقي ي إط بل ف ن ق ة م يات المقدم  للتوص
 .واإلنعاش

برنامج          برة ال ى خ ناء عل ى نطاق واسع          في    الضخمة ب ياجات عل ر االحت يات تقدي  في  عمل
 ينبغي لمقر البرنامج أن يوثق الدروس المستفادة من تقدير االحتياجات الغذائية             ،السودان 

 ).14-3(المزمنة وارئ المعقدة في حاالت الطو

ر ياجات  / المق ر احت دة تقدي وح
 الطوارئ

توصية واضحة، وسوف تتخذ وحدة تقدير احتياجات الطوارئ إجراء بشأنها بالتعاون مع المكتب              ال
ن      ن القطريي ى المستوى المؤسسي فقد اتخذ         . اإلقليمي والمكتبي ا عل  مؤخرا تدابير عديدة  البرنامجأم

 .2003ر االحتياجات، بما في ذلك إنشاء وحدة تقدير احتياجات الطوارئ عام لتحسين عملية تقدي

تحقيقا للمصداقية وضمانا التباع نهج تشارآي، ينبغي للبرنامج أن يضع استراتيجية 
 ).17-3(تقدير االحتياجات عمليات اتصال ل

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 القطريين

ل  ر      سيواص ي تقدي يذ ف رآاء التنف ة وش ات المانح ة والجه راك الحكوم ريان إش بان القط المكت
ك   ن ذل ا أمك ياجات آلم يكون . االحت دوروس يهات أوضح  ص ن توج تراح   ع أن اق يم بش ثة التقي  بع

 .ستراتيجية االتصال محل تقديرا

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط  إداري لمسؤولية عن التوزيع ونقلها إلى أدنى مستوىاينبغي للبرنامج أن يحقق المرآزية  ية         ة الغذائ ي تخصيص المعون ي ف تدخل السياس ن ال نظر ع اء، بصرف ال ب االقتض ق، حس نواف
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 )2004تموز / یوليو( اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة  المنفذةالجهة )2004آذار / مارس(. *التوصيات

13-5(ممكن حتى يتسنى للمجتمع المحلي أن يفرض قدرا أآبر من المساءلة على قادته        
.( 

أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 
 القطريين

 .وتوزيعها

ون الموظف  بل الممارسات ينبغي أن يك برنامج يق أن ال امل ب ى إدراك آ يون عل ون الميدان
ية، وينبغي تدريب الموظفين على التفاوض بشأن وضع ترتيبات للتوزيع       تادة اإليجاب المع

 ).14-5(يرتضيها جميع األطراف 

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 القطريين

ثة الت         ي تطرحها بع رة الت يم غير واضحة     الفك برنامج . قي ى الممارسات اإليجابية        ال فال  يعارض عل
ودان  ي الس تادة ف ن     . المع نظر ع ع بصرف ال ياق األوس ي الس تم ف تهداف يجب أن ي ير أن االس غ

 .الممارسات التقليدية المعتادة

يل للهياآل االجتماعية السياسية وديناميات المجتمعات المحلية               إعداد تحل يف ب ينبغي التكل
تعرض لها األفراد الذين                وعال ي ي د المخاطر الت ة بغرض تحدي وى القائم ات الق يمارس ق

 ).15-5( توزيع أغذية اإلغاثة ضدهم تمييز في مجال

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 القطريين

 لم تقدم دليال في يزية، آما أن البعثةالمكتب القطري في السودان ليس له علم بوجود ممارسات تمي    
 .هذا الصدد

ورا داد ف ن موظف مختص بخط اإلم تية . يجب تعيي وينبغي أن توضع الشؤون اللوجس
مالي           ن الش ي القطاعي ة ف رات الواقع تيين للمم ؤولين اللوجس بار المس راف آ ت إش تح

 ).21-4(والجنوبي 

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 رة النقل واإلمداددائالقطريين 

 .عين مسؤول عن خط اإلمداد في المكتب القطري

باال    ي وآم ا ونيروب ن الخرطوم وممباس باس بي ام آوم ار نظ ي إط امل ف ربط الك يجب ال
 ).18-10(ولوآيكوغو 

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 تحليل ودعم ودائرةالقطريين 
 الشحن

يل ودعم الشحن على التوصية الخاصة بتوفير قاعدة بيانات آومباس آاملة للمكتب          تحل توافق دائرة  
ررا منذ         . في الخرطوم    القطري  ك مق ان ذل د آ  2.0 على أن ينفذ مع تعميم استخدام النسخة فترة وق
عد استكمالها وب. 2004آب / ومن المقرر أن تعمم هذه النسخة في السودان في أغسطس. من النظام

اع    يتوفر لق دة بيانات آومباس في الخرطوم معلومات آاملة عن آميات السلع المتسلمة وتحرآاتها س
 .وتوزيعها في إطار عمليات السودان

يق بين المعلومات اللوجستية عن خطوط اإلمداد وبين             ر طريقة للتوف ينبغي أن يحدد المق
 ).20-10( على مستوى المكاتب القطرية البرامجمعلومات 

مليات بالتشاور دائرة الع/ المقر
 مع دائرة تحليل ودعم التنسيق

ستناقش دائرة تحليل ودعم الشحن هذه التوصية مع المكتبين القطريين ومكتب مدير العمليات للتأآد      
ي      يات ف رة العمل ن دائ يه الصادر ع ر التوج يانات، ويوف اعدة الب يارية لق يغة مع تماد ص ن اع  1م

 .ه المسألة إرشادات حول هذ2003تشرين األول / أآتوبر

امج تعزيز األداء نبر/ األداءينبغي إلدارة المكتب القطري أن تتأآد من أن إدارة وتقييم 
الجنسين وجميع الموظفين يعبران عن مسؤولية آل بالنسبة لمنسقي قضايا تمايز والكفاءة 

استعراض المسؤوليات طرف عن تنفيذ االلتزامات المعززة تجاه النساء، آما ينبغي 
 ).6-8( تقييم أداء الموظفين ة بهذه االلتزامات عندالمتعلق

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
أفريقيا بالتشاور مع المكتبين 

 القطريين

 .وتتخذ المكاتب القطرية اإلجراءات للتأآد من التنفيذ من خالل وحدات الموارد البشرية فيها. فقنوا

لجنسين بشكل متزايد في األنواع  افي مجال قضايا التمايز بينينبغي أن يدمج التدريب 
 ).8-8(األخرى من التدريب 

يد الوحد             وحدة الترقي المهني/ المقر ي أن تع ل وحدة الترقي المهن ن الجنسين النظر في موادها             تكف تمايز بي ية بقضايا ال ة المعن
يضا وتنظم الوحدة أ. التدريبية المؤسسية الجديدة، وأن تتضمن مشورتها رسائل خاصة بهذه القضايا

ن مكتب قياس األداء واإلبالغ ووحدة تقدير احتياجات الطوارئ والوحدة المعنية بقضايا                 تعاون بي ال
ذا الشكل من                 ن الجنسين لضمان إجراء ه تمايز بي وباإلضافة إلى مهمة وحدة الترقي     . ‘‘الفرز’’ال

تمايز                      ية بقضايا ال ا تدعم الوحدة المعن امل، فإنه تعلق بالتدريب الش يما ي ي ف ن الجنسين في     المهن  بي
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  عمليات الطوارئ في السودان-ملخص توصيات التقييم واستجابة اإلدارة: الملحق
 )2004تموز / یوليو( اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة  المنفذةالجهة )2004آذار / مارس(. *التوصيات

 .2005 -2004تصميم عملياتها التدريبية آما هو مقرر في خطة اإلدارة للفترة 

صدر نموذجا موحدا لتقارير المكاتب القطرية بغرض مساعدة المديرين         ي أن   للمقرينبغي   
تندة إلى           رارات مس اذ ق ى اتخ وينبغي أن يستخدم هذا النموذج في السودان       . معلوماتالعل

 ).11-10 (العملية الخاصة بهريبي نظرا لحجم وتعقد على أساس تج

يات        مدير العملياتمكتب / المقر  آجزء من المبادئ التوجيهية المؤقتة       غير إجباري لإلبالغ   ا معياري نموذجااقترحت إدارة العمل
ي المباشر مع دليل تصميم                    ي أدمجت في خط االتصال االآترون الغ في المكاتب القطرية الت لإلب

برامج  يع المكاتب القطرية         ال تاحة لجم الغ في المكاتب       .  وهي م ية اإلب ر عمل وسوف يستمر تطوي
 .القطرية آجزء من تحسين نوعية البرامج ومبادرات اإلدارة القائمة على النتائج

ط   ).27-10(ينبغي للبرنامج أن يعيد النظر في هيكل إدارة عملياته في السودان  رق ووس ي لش ب اإلقليم المكت
يا  يات وشعبة     ،أفريق  وإدارة العمل

 الموارد البشرية

 .ضح للعالقة بين القطاعين الشمالي والجنوبيينبغي وضع تحديد وا. نوافق

عدد ومواصفات وينبغي للمقر أن يتصدر استعراض الموارد البشرية للتأآد من أن هيكل     
 )46-10(الوظائف يناسب تنفيذ عملية موجهة لإلنعاش 

ر وارد البش/ المق عبة الم رية ش
والمكتب اإلقليمي لشرق ووسط      

 أفريقيا

 . تصل استجابة شعبة الموارد البشرية حتى بعد تمديد الوقت المحددلم. نوافق

ينبغي للبرنامج أن يعيد النظر في تقسيم ميزانية تكاليف الدعم المباشر بين القطاعين، بما            
ك المعونة الغذائية التي تمر عبر القطاعين وتوز           (تفيدين في آل قطاع  على المسعفي ذل

10-44.( 

ط   رق ووس ي لش ب اإلقليم المكت
ب     ع مكت اور م يا بالتش أفريق

 الميزانية

تولى المكتب اإلقليمي والمكتبان القطريان حاليا استعراض مخصصات تكاليف الدعم المباشر بين             ي
 .القطاعين

 حالة ينبغي للمكتب القطري في الخرطوم أن يضع، بالتعاون مع المقر، خطة طوارئ في
 )5-4(الكائنات العضوية المعدلة وراثيا إلى طريق مسدود وصول مسألة 

المكتب القطري في الخرطوم 
دائرة البرمجة وإدارة / والمقر

 توريد األغذية

 .سيناقش المكتب القطري في الخرطوم هذه المسألة مع دائرة البرمجة وإدارة توريد األغذية

بين توقيت تسليم شحنات األغذية وبين متطلبات ينبغي للمقر أن يحدد آيفية التوفيق 
 ).10-4(البرمجة في السودان 

ر دائرة البرمجة/ المقر ية    نظ تريات المحل ة للمش ة المقدم راف والموجه تعددة األط نقدية الم اهمات ال ة المس دم آفاي / ا لع
ية من أجل عملية الطوارئ في السودان فإن مسألة توقيت تقديم المساهمات العي   نية ضرورية اإلقليم

ة    ليم األغذي رعة تس مان س ال،        . لض يير األعم تعراض تس ار اس ي إط تلفة، ف دات مخ وم وح وتق
ومن المتوقع أن يؤدي .  وإسهاماته على طول الخطالبرنامجباستعراض طرق ووسائل زيادة آفاءة     

ف هذه استعراض تسيير األعمال، بما في ذلك التحديد المقترح لحساب االستجابة العاجلة، إلى تخفي   
 .المشكلة

 من أجل االسترشاد في المستقبل عمليات تقدير ينبغي للمكتبين القطريين أن يوثقا
المخاطر المستخدمة عندما تفرض االحتياجات والظروف ضرورة توزيع األغذية في 

 .منطقة تشهد نزاعا مسلحا لالسترشاد بها في المستقبل

المكتب اإلقليمي لشرق ووسط 
ع المكتبين أفريقيا بالتشاور م

 القطريين

 واإلدارة في توثيق ما يتخذ من قرارات بناء على     البرنامجستعمل وحدة األمن الميداني مع موظفي       
 .تقدير إمكانات الوصول وحالة األمن
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  عمليات الطوارئ في السودان-ملخص توصيات التقييم واستجابة اإلدارة: الملحق
 )2004تموز / یوليو( اإلدارة واإلجراء المتخذ استجابة  المنفذةالجهة )2004آذار / مارس(. *التوصيات

افة يتعين على المستفيدين قطعها                     ينب د مس رات عن أبع تقارير الرصد أن تشمل تقدي غي ل
يرا على اٌألقدام حتى يصلوا إلى نقا        ط التوزيع بغرض مساعدة المديرين في رصد مدى    س
 )30-5(فعالية آل عملية من عمليات التوزيع 

ط   رق ووس ي لش ب اإلقليم المكت
ن    ع المكتبي اور م يا بالتش أفريق

 القطريين

توزيع بالتشاور مع وحدة تحليل هشاشة                      اط ال ن نق افة بي ألة المس ستبحث إدارة المكتب القطري مس
 .البرنامجاألوضاع وموظفي 

ى    ة عل ي لألغذي توزيع النهائ ية ال ين فعال بر لتحس ة أآ اء أولوي ب إعط راء ’’يج الفق
 )31-5(‘‘ الجوعى

تة لتوزيع األغذية وأصبحت متاحة في إطار دليل تصميم البرامج            نشر  مدير العملياتمكتب / المقر ية المؤق بادئ التوجيه . ت الم
با           ية في إطار م بادئ التوجيه ذه الم ر ه درات تحسين النوعية استجابة للنتائج  وسوف يستمر تطوي

 .والتوصيات الحالية للتقييم المواضيعي لفئة عمليات اإلغاثة الممتدة واإلنعاش
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