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 مذآرة للمجلس التنفيذي
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تعلق بمحتوى هذه                               م استفسارات ت داء بعض المالحظات أو لديه ن يرغبون في إب ة أعضاء المجلس الذي تدعو األمان

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

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

 :(OEDE)التقييم المسؤول عن  Mr S. Green 066513-2908: 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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ة الغذائية التي يقدمها         ثل المعون  في المائة من إجمالي المعونة الغذائية المقدمة 50ي الوقت الحاضر زهاء  إلى إريتريا فالبرنامجتم
تريا، أو حوالي        ى إري ، 1995وبعد فترة من تعليق األنشطة في عام .  في المائة من االحتياجات التقديرية إلريتريا من األغذية       33إل

ام              تريا في منتصف ع يات في إري لية تقييم للحافظة لتقدير فعالية وتأثير المساعدة وأجرى مكتب التقييم عم  . 1999استؤنفت العمل
 .المقدمة منذ استئناف العمليات

يرة من السكان                           ة لشرائح آب ير اإلغاث م صوب توف نحو الصحيح والمالئ ى ال ة عل ى أن الحافظة آانت موجه يم إل د خلص التقي وق
، قلل بشكل جسيم من     2003 وأوائل عام    2002عام  بيد أن نقص الموارد، وال سيما في        . الريفيين المتضررين من الجفاف والحرب    

برنامج مدى وصول أنشطة        تها  ال ة وأعداد المستفيدين بالمقارنة مع                       .  وفعالي ير في توزيعات األغذي ك عن نقص آب د أسفر ذل وق
تزمة    ام المع ام               . األرق دءا من منتصف ع د تحسنت األحوال ب تقريبا، ، بحيث آان أآثر من مليون نسمة، أي ثلث السكان           2003وق

 .يتلقون المساعدة في وقت القيام بالتقييم

. الغذائية آحصص تغذية عامة إلى المستفيدين المتضررين من الجفاف والحربلبرنامج  في المائة من مساعدة ا    90ويقدم أآثر من    
ل من        دم أق رامج شتى في مجاالت التغذية المدرسية، والتغذية التكميلي                10ويق نها من خالل ب ة م ة والعالجية، ومحو أمية  في المائ

وتستخدم األنشطة المنفذة مؤخرا في مجال اإلنعاش مقادير        . اإليدز/ البالغين ودعم الناس المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية       
وارد        برنامج صغيرة من م ى جهود آبيرة في البرمجة واإلدارة والتنسيق            ال نها تحتاج إل ة، ولك ومن المهم أن .  السنوية من األغذي

 .يواصل المكتب القطري التسليم بأسبقية عمليات التوزيع العامة لحصص األغذية المنتظمة على أآثر الناس تعرضا للتضرر

ريق التقييم أن يعثر على دليل موضوعي مباشر يعتد به على إنجاز له شأنه بالمقارنة مع األهداف الرئيسية للحافظة،      م يستطع ف ول
اد          تغذوي وزي ثل تحسين الوضع ال ) الزوبا(وفي الكثير من األقاليم     . ة سبل الحصول على األصول المادية والمعارف والمهارات       م

يها  ي يعمل ف برنامجالت يماال اد والشامل انشغاال جس تغذية الح نها بشأن سوء ال بلغ ع دالت الم ير المع يانات المسح . ، تث وتشير ب
ى أن معدالت سوء التغذية بالنسبة لألطفال              د إل ثة العه دون الخامسة من العمر والنساء البالغات لم تتغير بشكل هام بل وربما            الحدي

ام           نذ ع د ازدادت م ية لوفيات الرضع واألطفال دون الخامسة نقصا مطردا       . 2002تكون ق ابل، أظهرت المعدالت الوطن وفي المق
ام      نذ ع ا يعتبر نتيجة لزيادة تغطية التطعيم واستكمال التغذية بفيتامين أ            -1985م لف، وانخفاض معدالت الخصوبة فيما بين  وهو م

وآانت الفرص . البرنامجالنساء وتحسن الخدمات الصحية على مدار نفس الفترة، أآثر مما هو نتيجة للمعونة الغذائية التي يقدمها       
تاحة    برنامج الم رزق المستدامة قليلة، بالنظر إلى الجفاف الطويل األمد والنزوح السكاني المستم                لل ر؛ وال يوجد تأثير     لدعم سبل ال

 .آبير واضح

ويعزى الفشل الظاهر في تحسين الوضع التغذوي إلى مجموعة شتى من العوامل، وهي أساسًا استمرار ظروف الجفاف المزمن،                  
نقص الشديد في توفير الموارد ألنشطة        ، وإعادة التوزيع المجتمعي، وتقاسم المعونة 2003 وأوائل عام 2002 في عام البرنامجوال

ى نطاق واسع       الغ ية عل دأت في عام              . ذائ ي ب اف الت رغم من ظروف الجف ى ال  في الكثير من أنحاء إريتريا، مع حدوث 1999وعل
ام   ي ع تقالل ف نذ االس اف م االت الجف وأ ح ن   2002أس اف الذي ن الجف تفيدين المتضررين م ن المس دا م يل ج ناك القل ان ه د آ ، فق

وفي المناطق التي آان القرويون يحصلون فيها على معونة غذائية  . 2002 عام   يحصلون على معونة غذائية في النصف الثاني من       
برنامج من    ا يقل إلى حد بعيد عن احتياجاتهم اليومية من السعرات                            ال ى م يم يحصلون عل ريق التقي ن استجوبهم ف ان معظم الذي ، آ

نات نات والفيتامي رارية والبروتي ي أ . الح توزيع المجتمع ادة ال يات إع بر عمل غال  وتعت ن دواعي االنش ية م ة الغذائ م المعون و تقاس
 .الكبير، حيث تقلل فعالية االستهداف واألثر التغذوي على حد سواء

ادة التوجيه األخير للحافظة صوب أنشطة اإلنعاش إلى عرقلة التحسينات في أداء أنشطة اإلغاثة الضرورية لمعالجة                     ؤدي إع د ت وق
توزيع المجتمعية وسوء          ادة ال يات إع إن أنشطة اإلنعاش ليست آافية في حد ذاتها لتوفير شبكة األمان الغذائي        . التغذية المستمر عمل

اة من عدم األمن الغذائي بسبب تغطيتها الجزئية للجماعات الديموغرافية واالجتماعية                     ناس معان ثر ال ة لدعم أآ وآثيرا ما . الالزم
ا                وم به ي يق ة الت برنامج تستهدف أنشطة اإلنعاش واإلغاث تلفة من المستفيدين ومناطق جغرافية مختلفة؛ ونادرا ما             ج ال ماعات مخ

ؤازر بعضها البعض، وال تعكس استراتيجية قطرية شاملة متسقة ذات أدوار واضحة وعالقات مترابطة فيما بين أنشطة عمليات                    ت
 .الطوارئ والعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

نقطة بداية لزيادة الفعال       يم، آ ية، بتوجه استراتيجي أآبر صوب توفير المعونة الغذائية وإدارتها، وتحسين رصد انعدام ويطالب التقي
ة واإلنعاش            ن أنشطة اإلغاث بر بي ة، وتضافر أآ ع األغذي واستمرار استخدام عملية الطوارئ المستجيبة في  . األمن الغذائي وتوزي

تريا             ى معظم إري ر عل ذي يؤث دام األمن الغذائي المزمن ال ي أمر غير مناسب      معالجة انع وثمة حاجة إلى تأآيد . في الوقت الحال
برنامجي أآبر في مجاالت من قبيل فعالية االستهداف، ومشارآة المستفيدين في إدارة اإلغاثة، وخاصة النساء، والتخطيط لحاالت                 

 ملخـص
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زايا الدعم الطويل األجل ذي التوجه ا                    . الطوارئ  يلها لم تراتيجية واضحة في تحل إلنمائي، مثل التعليم ومحو  ويجب أن تكون االس
 .األمية الوثيقي الصلة بأنشطة يمكن أن تحدث تأثيرا مباشرا بدرجة أآبر على االعتماد على الذات واإلنعاش

 

 ∗مشروع القـرار
 

 ).WFP/EB.3/2004/6-B(يحيط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في تقرير التقييم الموجز لحافظة إريتريا    

 

                                                 
 .رجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى ال ∗
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 دمةمق
ام             -1 يق األنشطة في ع د تعل تأنف    1995بع برنامج ، اس تريا في منتصف عام          تشغيلية نشطة ال  األ ال ، بادئا  1999 في إري

يات طوارئ، وفي عام               لة من ست عمل  ن قام بعملية إغاثة ممتدة وإنعاش لدعم السكان المعرضين للتضرر الذي    2003بسلس
روا    اف الحرب و  بتأث يمة ا    . الجف  النفقات في إطار   مليون دوالر، باستثناء     150زهاء  البرنامج   لمساعدات   إلجماليةوبلغت الق

م      اوز الحج ع تج ن، م اش الراهنتي تدة واإلنع ة المم وارئ واإلغاث ي الط در عمليت نان المق نذ  500 000باألط تري م ن م  ط
 .2003ر من مليون مستفيد بمنتصف عام وقد نما هذا الدعم ليصل إلى أآث. 1999استئناف الدعم في عام 

  في المائة من جميع المساعدات الغذائية      92، تم تقديم    2003حزيران  /  إلى يونيو  2002حزيران  / وفي الفترة من يونيو     -2
رها    ي يوف برنامج    الت ى المستفيدين المتضررين من الجفاف والحرب آحصص تغذية عامة يبلغ          ال  طنا  81 736 مجموعها   إل

تريا  ية وقدمت نسبة     . )1(م  طنا متريا من خالل برامج متنوعة في مجاالت التغذية        7 245 في المائة المتبقية والتي تبلغ       الثمان
تريا،      5 198(المدرسية    نا م ة   6 ط ية والعالجية    ) في المائ تغذية التكميل تريا،   341(، وال نا م ة  0.4 ط ، ومحو أمية ) في المائ

ن    تريا،      1 354(البالغي نا م  طنا  352(اإليدز  /  المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية     األشخاص، ودعم   ) في المائة  1.5 ط
 .)2() في المائة0.4متريا، 

د أصبح  -3 برنامج وق ه ال نذ عودت ام م ي ع تريا ف ى إري اهما 1999 إل يمس نقص ا رئيس ة ال ية لمواجه ة الغذائ ي  بالمعون ف
ية،            ة األساس تريا من األغذي ياجات إري ر   احت د وف بيد .  في بعض السنوات أآثر من نصف إجمالي المعونة الغذائية المقدمة فق

 . آمية صغيرة فقط من المعونة الغذائية على الرغم من الجفاف الحاد في تلك السنة2002 قدم في عام البرنامجأن 

 أهداف البرنامج
ناك عنصران رئيسيان           -4 ان ه برنامج مساعدات   في   آ م الدعم               : ال اف، وتقدي م الدعم للسكان المتضررين من الجف تقدي

ن المتضررين من الحرب          ن والمطرودي يا والعائدي ن داخل تقع في هي وقد ظلت األهداف بدون تغيير إلى حد آبير و. للنازحي
 :واسعة النطاق مجاالت ةثالث

 على بانتظامحصول  فرص ال توفير  عن طريق   والنازحين المتضررين من الجفاف  إنقاذ أرواح األسر   (1)
 الحصص الغذائية؛  

 التغذوي للسكان المتضررين من الجفاف والحرب، وال سيما األطفال والحوامل    الوضع وتحسين  (2)
 والمرضعات؛

 اآتساب الرزق أو إعادة بناء مصادر/الحصول على األصول المادية، والمعارف والمهارات، و فرص وزيادة  (3)
 .وحمايتها

 االستراتيجية وقضایا التصميم

 وثاقة الصلة والمالءمة
ام         -5 ول منتصف ع ثر من        2003بحل ان أآ ة    89 (700 000، آ تفيدين من        ) في المائ برنامج من المس   يحصلون على ال

ان   ة، وآ ة عام نهم 86 000حصص تغذي ط م ة11( فق ي المائ ن )  ف تغذية   م ية، وال تغذية المدرس رامج ال ن ب تفيدين م المس
ية  يروس نقص المناعة البشرية         / التكميل رامج ف ية، وب وارتأى الفريق أن عمليات الطوارئ التي      . )3(اإليدز، مجتمعة / العالج

ى    تند إل م  تس ة       تقدي ة عام اة من         ألضعف    تغذي ثرهم معان دام السكان وأآ  الجفاف،  األمن الغذائي من الذين تتضرروا من        انع

                                                 
 في المائة من التغذية العامة قدمت من خالل عملية 83، إلى أن 2003تشرين األول /  أشارت أحدث بيانات شهرية متاحة للفريق عن شهر أآتوبر )1(

نشطة  وتجري شتى هذه األضمنًا.2003حزيران /  إلى يونيو2002حزيران /  استنادا إلى البيانات التي قدمها المكتب القطري عن الفترة من يونيو )2(
 .  اإلنعاشية في إطار العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

وقد زادت نسبة المستفيدين الذين يحصلون على تغذية .  عندما آان برنامج التغذية المدرسية في حالة تشغيل آامل2003أيار /  األرقام عن شهر مايو )3(
/ وبحلول شهر أآتوبر). الجفاف(ة السنة الدراسية وزيادة عدد المستفيدين من التغذية العامة نهايفي عامة منذ ذلك الحين، نتيجة النخفاض التغذية المدرسية 

 ). في التقرير الرئيسي3أنظر الجدول ( في المائة من جميع المستفيدين 99، آان المستفيدون من التغذية العامة يمثلون 2003تشرين األول 
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ة    بر مالئم ياجات التغذوية للنازحين والعائدين والمطرودين يمكن تبريرها      . تعت إن دعم االحت ثل، ف  ال يمتلكون ما دامواوبالم
 . فيها المحاصيل وليس لديهم سوى مصادر قليلة أخرى الآتساب الرزقنأي أراض يزرعو

ير من          -6 يد أن الكث دا في إطار         نشطة   األب تدة لإلغاثة واإلنعاش     األحدث عه ية المم  مثل محو أمية البالغين ودعم   - العمل
يروس نقص المناعة البشرية        قد تكون مثيرة لالهتمام ومبتكرة      - اإليدز أو المتضررين منه والتغذية المدرسية     / المصابين بف

نها  ا بالنظر إلى             ولك ة تمام د ال تكون مالئم وقد يصبح ذلك مشكال على وجه . اثة في السياق الراهنالحاجة إلى اإلغ شيوع   ق
ندما  واردتخصصالخصوص ع حيحة الم وارد إدار  الش ن أو م ية أو موظفي لعا أساس ت س واء آان ية ألة، ي، س طة العمل نش

اش  ة واإلنع تدة لإلغاث ابالمم ى حس يةعل ة األساس اش  نشطةوبعض األ.  اإلغاث ة واإلنع تدة لإلغاث ية المم ة اللعمل  الموجه
ياجا                  ا ناس احت ثر ال ى أآ د ال تصل بالضرورة إل د ق ثة العه ك أن   ؛لحدي  إلى عوامل أخرى دون مراعاة       يستند  االستهداف وذل

 .الحافظة آكلفي   االستهدافومن شأن هذا أن يقلل من فعالية. )4(للضعف

 استراتيجية الحافظة ومبرراتها
يفة من الدعم       -7  المقدم آتغذية عامة وإغاثة للسكان المتضررين من الجفاف والحرب، ومن األنشطة الحديثة             الحافظة تول

ة نحو اإلنعاش         بر موجه ي تعت د الت ة إلى توفير أمن غذائي في حاالت الطوارئ    .العه تغذية العام السكان ألضعف وتهدف ال
 . )5(حيث موارد األغذية من - منها  في المائة92 -من الحافظة الجزء األآبر إلى حد بعيد ويعتبر 

ى استحداث               -8  صغيرة نسبيا من مقادير من أنشطة اإلنعاش الجديدة التي تستخدم         عدد يعمل المكتب القطري بنشاط عل
نوية  ة الس وارد األغذي برنامجم يق لل برمجة واإلدارة والتنس ي ال يرة ف ود آب ذل جه ى ب تاج إل ت تح ن)6(. وإن آان م  وم  المه

توزيع المنتظم لحصص األغذية              يات الطوارئ المصاحبة لل بقية عمل ليم بأس  وأشدهم معاناة من  األشخاصأضعفلى عالتس
نشطة الجزئية ألتغطية الوبالنظر إلى . ص الوقت والموارد لدعم التغذية العامة وتحسين التنفيذ      يخصوت األمن الغذائي،    انعدام

ية و ات الديموغراف ة للجماع ية   اإلغاث المة الغذائ بكة الس ير ش ا لتوف د ذاته ي ح ي ف ا ال تكف كان، فإنه ية ضمن الس االجتماع
 . األمن الغذائيوأشدها معاناة من انعدام أقسام المجتمع المحلي أضعفالضرورية لدعم 

ا تستهدف أنشطة اإلنعاش واإلغاثة           و  -9 يرا م   متضافرة تكونفهي لم تصمم بحيث . رياإريتمختلفة من   ) زوبا (مناطقآث
املة و          تراتيجية قطرية ش تعكس اس ق أو ل ا أدوار وعالقات واضحة فيما بين عملية الطوارئ وأنشطة العملية الممتدة            متس ة به

اش  ة واإلنع ى        . لإلغاث نظر إل تكررة، بال ل الم يرة األج وارئ القص يات الط ة عمل ول مالءم اؤل ح ن التس ا م د أيض  وال ب
ياجات  ة        االحت ى اإلغاث تدة إل وتبرز التأخيرات الوخيمة   .  األمن الغذائي المزمن في الكثير من أنحاء إريتريا        بإزاء انعدام  المم

دة الحاجة إلى برمجة أطول أجال                وارد للمشاريع الجدي ير الم وبالنظر إلى احتمال اإلغاثة الممتدة، فإن من المهم أن       . في تدب
تراتيجية            وم المكتب القطري بوضع اس ية         يق ة الغذائ ى المعون تماد عل ثل، يجب على المكتب القطري أن        . لتجنب االع وبالم

ثل التعليم ومحو األمية بالنسبة ألنشطة تحدث أثرا                          ضحا اويكون    توجه م ي ال ل األجل اإلنمائ زايا الدعم الطوي يل م  في تحل
 . مباشرا بشكل أآبر على االعتماد على الذات واإلنعاش

 المخاطرافتراضات التصميم وتقييم 
يز     -10 مستجيبة في المقام األول، ولكن برامج اإلنعاش الفعالة لها طابع استراتيجي           بأنها ذات طبيعة    عمليات الطوارئ   تتم

 . من العوامل الخارجية والظروف التي تخرج عن نطاق سيطرة المكتب القطري طائفةأآبر وال بد من أن تفترض

 :وعلى المستوى التشغيلي، تعتمد أنشطة اإلنعاش التي يقوم بها المكتب القطري على  -11

 شرآاء منفذين مناسبين لديهم القدرة على دعم التنفيذ الكفء ورصد عمليات اإلنعاش؛  

 وهي المدخالت   بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب،   البرنامجتوفير المدخالت المصاحبة غير الصادرة عن      
 الضرورية من أجل شتى أنشط اإلنعاش؛   

توافر الموظفين والخبرة التقنية في المكتب القطري من أجل تغطية شتى البرامج الجديدة التي تدخل في صميم             
 عمليات اإلغاثة، بداية من التصميم مرورا باإلدارة والتنسيق والرصد؛    

  أو تزويدها بالموارد؛  استعداد الجهات المانحة لتمويل أنشطة اإلنعاش   

                                                 
ية أو في المدارس، والتسجيل لدى المنظمات غير الحكومية التي تدعم المصابين بفيروس نقص المناعة  عوامل من قبيل االنتظام في فصول محو األم )4(

 اإليدز / البشرية
 .2003حزيران /  إلى يونيو2002حزيران / يونيومن  استنادا إلى بيانات قدمها المكتب القطري عن الفترة  )5(
/  إلى يونيو2002حزيران /  من حيث الوزن في الفترة من يونيوالبرنامجفقط من جميع موارد أغذية  في المائة 8 استخدمت أنشطة اإلغاثة هذه نسبة  )6(

 .2003حزيران 
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قدرة اللجنة اإلريترية لإلغاثة وإعادة التأهيل على توصيل آميات صغيرة من السلع الغذائية إلى عدد آبير من نقاط         
 . التوزيع النهائية المرتبطة بشتى األنشطة، ومن ثم ضمان توفير اإلمدادات على نحو يعتمد عليه 

تح     -12 م ي ومن بين األمور التي تثير االنشغال .  عليها نجاح عمليات اإلغاثةيعتمدقق بالكامل العديد من االفتراضات التي  ل
 .البرنامجعلى وجه الخصوص توافر شرآاء منفذين مناسبين لديهم المهارات والقدرات المالئمة لتنفيذ برامج 

ام        الخاصة   خطة الطوارئ    إن  -13 د  2003 بالمكتب القطرى لع ى حد آبير       تع ، 10261لعملية الطوارئ الراهنة    مبررا   إل
ا تتبدى بالفعل           فهي    دأت أبعاده روفة ب ة مع الج أزم والخطة تقّيم بشكل سطحي مخاطر عديدة محتملة، ولكنها ال تتضمن      . تع

تراتيجيات إلدارة المخاطر بالنسبة للمخاطر القليلة التي تم تحديدها           م يتم النظر في عدد من المخاطر التي تواجه تنفيذ       ول. اس
برنامج أنشطة    نقص الحرج في الوقود، والهجمات المتكررة على المرآبات التي توصل المعونة الغذائية أو على       ال ثل ال ، م

برنامج موظفي    نقدي للمعونة الغذائية المقدمة ألنشطة اإلنعاش       / ال ترحة للتسييل ال  تغطي خطة وال. الشريك، والسياسة المق
 .الطوارئ ما هو ضروري من تنسيق الوآاالت اإلنمائية لألمم المتحدة والحكومة استجابة لحالة طوارئ حرجة

 

 عمليات اإلدارة والتنفيذ

 تخطيط النشاط
يمة لتخطيط األ               -14 ام المكتب القطري باستحداث أدوات ق ه لتطويرها    هو    و ةطنش ق  حّسن إلى حد بعيد   وقد  . يواصل دعم

ه التخطيطية في        ترة قدرت ناطق و       .  األخيرة  الف نة م ية الطوارئ الراه د استهدفت عمل دا من المستفيدين باالستناد إلى اعدأوق
وعلى الرغم من هذا التحسن الكبير في . مؤشر نوعية المواسم، وهو ما يمثل تقدما له شأنه في تصميم االستجابة للطوارئ     

ذ      إن ه درات، ف د ودراسات             الق ثة العه تغذوية الحدي أخوذة من المسوح ال  لم سبل العيش ا المؤشر وغيره من المعلومات الم
تفيدين في                دد الشهري للمس تحديد الع ك ل د ذل ناطق تستخدم بع  خطط التوزيع، أو لمواءمة يجب أن تشملهم الفرعية الذين الم
ناطق في أعقاب موسم الزراعة الرئيسي لعام     يار الم ونتيجة لذلك، تختلف أعداد المستفيدين الذين يحصلون على . 2003اخت

ية في أي         ة غذائ نطقة معون ي  م دد المخطط من المستفيدين المحددين باستخدام مؤشر نوعية المواسم           ة فرع تعقد ولم .  عن الع
ات من هذا النوع       تحليل /  المواسم لألعداد المخططة للمستفيدين أو للكميات المصاحبة لذلك باستخدام مؤشر نوعية     أي مقارن

إن استخدام مثل هذه األدوات في مرحلة التصميم فقط من عملية ما، . هشاشة األوضاع ورسم خرائطها، مع األعداد الفعلية        
ناطق المخططة المحددة، يثير التساؤل حول فائدة مؤشر                    ير بالم ى حد آب ة غير ذات صلة إل توزيعات الالحق نما تكون ال بي

ك،  ورغم . نوعية المواسم    رصد ما بعد التوزيع، وهو ما يمكن أن يصبح، لو تم    ل أآبر   اهتماما أخذ المكتب القطري يولى       ذل
ية، أساسا لمواءمة البرنامج وتحسينه أثناء تنفيذه    ويرى فريق التقييم أن هذا يعتبر مبادرة هامة من شأنها أن تساعد في . بفعال

 . توصيل المعونة الغذائيةغيرنتائج أخرى التي تقوم بها المنظمة لتأآيد التوصل إلى األعم الجهود 

م يكن       -15 ناك   ل ير من ال    ه ناية آث ن الراهنتين، عملية الطوارئ والعملية الممتدة لإلغاثة     الواضحة  ع ن العمليتي  بالتنسيق بي
ية                     ية الثان ا في إطار العمل ن األنشطة المضطلع به يما بي اش، أو ف آلتا العمليتين تهدفان إلى تحسين األمن      ورغم أن    . واإلنع

ن السكان          الوضع الغذائي و   يما بي تغذوي ف ا آثيرا ما تعمالن في مناطق مختلفة ومع جماعات مختلفة من             الضعفاء  ال ، فإنهم
تفيدين   إذا ما آان لمختلف األنشطة الجارية في إطار عملية اإلغاثة   ا تحسين التنسيق ضروري      وبصفة خاصة سيكون     . المس

 . لألسر المعرضة للتضررفي يوم من األياموفر األمن الغذائي أن ت

 االستهداف والتغطية
من بين القرى التسع التي زارها الفريق والتي تحصل على تغذية عامة لألسر المتضررة بالجفاف، أبلغت قريتان فقط        -16

ناس                ثر ال ع تستهدف أآ د وتوزي ية تحدي األسر عن إعادة   ووذآرت الغالبية العظمى من المبلغين من القرى         . اضعف عن عمل
ع متساوية للسلع الغذائية، بغض النظر عن      ونتيجة لذلك، آان األفراد يحصلون .  األسر أو آمية األغذية المتاحةضعفتوزي

ة              ل من الحصة الكامل ى أق ة عل ية القمح المتلقاة شهريا التي أبلغ ع          . بصفة عام ان متوسط آم نها المستفيدون من التغذية وآ
ة من      ن العام اف    المتأثري م  13.1 بالجف  وعلى  )7(. آغم 3.5 آغم؛ وقد هبطت إلى      17.25 بالمقارنة مع مقدار الحصة البالغ       آغ

ائدون والمطرودون عن متوسط يبلغ                  نازحون والع غ ال ك، أبل .  آغم10 آغم، مع وصول أدنى آمية إلى        16.1النقيض من ذل
ذه ا د تناقصت ه ثر األسر وق ية أآ يام غالب ك بسبب ق ثر من ذل نقل ضعفا لحصة أآ يف الطحن وال يع القمح لتغطية تكال بب

                                                 
 يشير المكتب القطري إلى أن هذا االنخفاض في الحصص التي يتلقاها المستفيدون لم ينتج فقط عن إعادة توزيع األغذية وتقاسمها على المستوى  )7(

 .جع أيضا إلى انخفاض الحصص الغذائية في أوقات العجز ير قدالمجتمعي، وإنما
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تقادها لمصادر دخل أخرى   ى إنجاز هدف   . الف ك بشكل مباشر عل ر ذل د أث برنامج وق ي تحسين ال ن الوضع  ف تغذوي بي  ال
 .أضعف السكان

م يجد الفريق      و  -17  من توزيعات إلى أناس  األسر   استبعاد أضعف ى ومخيمات النازحين التي زارها، شاهدا على        في القر ل
ة  تغذية العام تبعاد(ال أ اس ل آانت).خط ى  ب واهد واضحة عل ناك ش يةوصول ه اعدة الغذائ اس المس ى أن ن  إل وا م م يكون  ل
 .لديهم وسائل أخرى للحصول على الغذاءآانت في المجتمع المحلي وأضعف السكان 

دادات               -18 ن من وجود إم ا تبي ية           ورغم م ة الغذائ يها من المعون ي اختيرت لزيارة الفريق، فإن تغطية   يعول عل رى الت للق
برنامج تفاوتة   ال ت م تفيدين آان دد المس ية وع ناطق الجغراف ث الم ن حي نذ   .  م ت م ي حدث اف الت االت الجف وأ ح الل أس وخ

ام  ي ع تقالل ف ا  2002االس ي قدمه ية الت ة الغذائ برنامج، انخفضت المعون ن ال ى 167 000 م تري إل ن 39 000 طن م  ط
تري  ان هناك القليل جدا من المستفيدين المتضررين من الجفاف الذين يحصلون على دعم من          . )8(م  في النصف البرنامجوآ

ي من عام        في  إال بصفعة جزئية   الموارد   فينقص الحرج    هذا ال  حّلي ولم. 1999، رغم استمرار الجفاف منذ عام       2002الثان
براير  ندما    2003شباط   / ف ية لحوالي       ُأتيحت  ع وارد آاف  في المائة المخططة    الستين مستفيد يحصلون على نسبة      400 000 م

 من الناس المتضررين من الجفاف المستهدفين      738 450  الـ  هذا العدد آان ال يزال أقل بكثير من        ولكنمن الحصة الكاملة،      
رة          . أصال  راجع م د شهرين ونصف الشهر من التأخير، وال ية الطوارئ الجديدة       أخرى وبع دأت عمل وارد، ب يود الم ى ق  إل

يو  10261 ي آانت مصممة في األصل لدعم        غير أن  . 2003تموز  /  في يول ية الت ذه العمل بوب   900 000ه تفيد في دي  مس
 600 000 إلى دعم ما هو أقل من        2003 عام   آخرها األمر في    بارآا وأنزيبا وشمالي البحر األحمر ومايكل، انتهى ب       -وغاش 

 .بارآا فقط- ديبيب وغاشمنطقتيمستفيد في 

تناظر بين ما شيء من الحدث فقد  ذلك،  ومع  .  وأن التخطيط لها صعب    ال تفتأ تتغير  من المسلم به أن حاالت الطوارئ          -19
ورا في تصميم          ا ومذآ ان مخطط وهذا التفاوت في اإلمدادات المقدمة للمستفيدين، سواء  .  المشروعات وبين التنفيذ الالحق    آ

وال بد من أن تعدل الخطط وتصميم المشروعات وتوثق . من حيث الوزن أو الموقع الجغرافي، يجعل الرصد والتقييم صعبا        
دل     بشكل رسمي    ا إن يع ع المستهدفة     م ام والمواق د  .  أساس األحج م تع اف المستندة إلى مؤشر نوعية المواسم والتي  األهدول

بيد أن من شأن الخطة   . عليهبناء   توفر أساسا سليما يمكن رصد وتقييم األداء         10261شكلت أساس تصميم عملية الطوارئ         
 .على نحو يعتد به من رصد األداء واألطراف المعنية فيه البرنامجالمنقحة المعتمدة أن تمكن 

  وإدارتهااإلمدادات
جد  التي ال يعول عليها وأعداد       المقادير من   على وجود وضع   2002 من السلع منذ أوائل      ات بيانات إجمالي اإلمداد   دلت  -20

تفيدين      تفاوتة من المس وقد أثرت التأخيرات الوخيمة في وصول األغذية إلى البلد في مستهل العمليتين الجديدتين، وهو ما     . م
رجع با   وارد الموفرة للعمليات األبكر، تأثيرا             ي طء استجابة الجهات المانحة والعجز في الم ى ب ى إل  على آبيرالدرجة األول

ن من                ة المدعومي تغذية العام تفيدين من ال برنامج عدد المس د    .ال  إلى حد ما باالقتراض من آل الوضع من حدة هذا   خفف وق
، مع  عوالآثر  األوآانت اإلمدادات الخاصة بالنازحين في المخيمات       . يميةمن أرصدة األغذية داخل البلد ومن األرصدة اإلقل       

يل من ال     دادات       الخطيرة تأخيرات   قل تفيدين من التغذية العامة المتضررين من الجفاف             .  أو انقطاع في اإلم يد أن عدد المس ب
ر إمدادات                  اوت بحسب تواف يل تف ادة التأه ة وإع ترية لإلغاث نه اللجنة اإلري ذي أبلغت ع  .)9( آنفاوقش السلع، على نحو ما نال

ي     ناك نقص ف ان ه امل، آ تهدفين بالك تفيدين المس ياجات المس ية احت تاح لتلب بوب ت ت الح ندما آان ات، ع ي بعض األوق وف
 .اإلمدادات من الملح المعزز باليود والزيت والبقول

ا     -21 ي           آم دادات وآانت في بعض األح فيذ أنشطة العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش الموجهة       لتنان غير وافية     تعطلت اإلم
ية          تائج صحية وتعليم يق ن ى تحق ن                 هي  إل ية البالغي ية، ومحو أم تغذية المدرس ية، وال ية والعالج تغذية التكميل وآان نقص  .  ال

ة األنشطة الجديدة في أثناء انتظار استجابة الجهات المانحة ل              ائعا في بداي ة ش . لنداءات قبل وصول المساهمات الفعليةاألغذي
 . لعمليات التغذية العامة عادة، آان المكتب القطري يمنح أعلى األولوياتوفي الحاالت التي حدث فيها نقص

 الشراآات والتنسيق
ة                   -22 يدة مع حكوم ات عمل ج ام المكتب القطري عالق تريا أق ودا      إري ذل جه تأآد م   وب  استراتيجيات الحكومة  ن أن دور  لل

 .   علىالمستوى القطريللبرنامجلتخطيط البرنامجي ل توفر المعلوماتوأهدافها 

وم     -23 برنامج يق ة وجهود اإلغاثة داخل البالد، و               ال د في تنسيق األغذي دور رائ أمانة الفريق يؤدي من بين ما يؤدي دور      ب
ي ل  امل القطاع ية الع ة الغذائ ي  . لمعون تدى مثال ريق من ذا الف بر ه ات   اويعت تعلقة بالسياس يعية والم ايا المواض ة القض  لمناقش

                                                 
، ولكنها امتدت لتغطي حالة 2002شباط / ، والتي آان مخططا لها في األصل أن تنتهي بنهاية فبراير10049 تم تغطية ذلك في إطار عملية الطوارئ  )8(

 . 2003أيلول / األمر في سبتمبرانتهت في آخر الطوارئ المستمرة، بحيث 
حزيران / عدم وجود مستفيدين من التغذية العامة المتضررين من الجفاف في الفترة من يونيوقلة أو  تشير البيانات التي قدمها المكتب القطري إلى   )9(

 .2003آانون األول /  إلى يناير2002
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ية        ة الغذائ برمجة المتصلة بالمعون   أغذية اإلغاثة، ووسائل االستهداف المالئمة     توجيهوينبغي معالجة القضايا الخاصة ب      . وال
 إيجاد نهج منسق إزاء حزمة      الواسع لضمان ق المحتاجة، في هذا المنتدى      ، والحد األدنى لالحتياجات الغذائية للمناط     الموحدة
 .اإلغاثة

ن أن ي  -24 ن الممك ة  ؤديوم ع حكوم ب القطري م ا المكت ي أقامه راآات الت يق والش تريا التنس ن إري رآاء الحكوميي  والش
ن  ى المنفذي طة الت إل ية بأنش ب الفرع يام المكات هيل ق ير  تس د آب ى ح يدان إل ي الم يذ ف د و. نف ريق ق ظ الف تعدادالح نة اس  اللج
ترية  يل        اإلري ادة التأه ة وإع االتصاالت الممتازة بشكل عام آما الحظ عن طيب خاطر في جميع األقاليم،     للمشارآة    لإلغاث

 .بين رؤساء المكاتب الفرعية ونظرائهم الحكوميين

بوب وغاش     ة الراهن أربع    الوقت  في    جبرنامل لو  -25 ية في دي   وهو مابارآا وأنزيبا وشمالي البحر األحمر،- مكاتب فرع
ة واال   ي ع الحكوم تفاعل م ن ال نه م تجابةمك يا س يرة ل برنامج ايا المتغ ات والقض ة    . لحاج ات المانح ن الجه ير م يد أن الكث ب

ار       تخذ مق ية ت نظمات غير الحكوم زية  والم يس ل  مرآ ي  ا حضور ميد ه ول ومن شأن هذا أن يحد . الوقت خارج أسمرة آل  ان
 .بشكل بالغ من التنسيق الميداني والتخطيط البرنامجي المتكامل مع الشرآاء المنفذين

 الرصد واإلدارةمعلومات 
ام المكتب القطري مؤخرا           -26 يح إطاره الخاص بالرصد       ق اليبه  وه الميداني وأدوات    بتنق ية قبل بعثة التقييم لا أس وقد . ميدان

يانات للمساعدة في       ُأنشئت  اعدة ب ة  ق بيد أنه لم يكن قد تم وقت االضطالع بالبعثة إال .  البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها مقارن
 .اختبار القليل من األدوات الجديدة؛ ولم تكن قاعدة البيانات قد استغلت بعد، وهي تحتاج بالفعل إلى تعديالت

ير مزيدا من القلق        -27 ا يث التي تم جمعها في آل و إلى حد آبير  التي تفتقر إلى التوحيد    مجموعات المعلومات الميدانية     ومم
ة شتى من االستمارات      من المكاتب الفرعية باستخدام           البرامج في المكتب    وواألنساق، والصعوبة التي يواجهها موظف    طائف

ير من هذه المعلومات وتقديمها إلى الفريق، ناهيك              القطري في ا     ان الكث   ملخصات مقارنة  شكلعلى  تقديمها  عن  آتشاف مك
ية أو ت  إطار عن طريق   ويهدف الموظفون في المكتب القطري والمكاتب الفرعية إلى التغلب على مواطن الضعف هذه              . حليل
 .جديدينالبيانات الرصد وقاعدة ال

اعديال و  -28 تطيع المس يونس يون الميدان ن ون الوطن برنامج  التابعي ع  وارصديأن لل يات توزي يان عمل ن األح ير م ي آث  ف
افات، واالتصاالت غير ال                  د المس ن، وبع دد المحدود من الموظفي ا بسبب الع ناء حدوثه ة أث  اإلريترية مع الوآالة سيئةاألغذي

 .لإلغاثة وإعادة التأهيل

ه    الم ورغم أن المعلومات      -29 ى ال  قدم لبيانات  آثيرا ما تتأخر، فإنها هي األساس ل       ريترية لإلغاثة وإعادة التأهيل   إللجنة ا  إل
تفيدين، و                     ة وعدد المس ا المكتب القطري عن توزيعات األغذي ي يقدمه ية الت بع   لالكم نقل   ولتت ي   ال ن والمناولة  المحل والتخزي

يلها       نظام   ومدخالت    ذه المعلومات دقيقة في الحاالت المتعلقة بتقديم المعونة            وينبغي   . معالجة حرآة السلع وتحل أن تكون ه
يروس نقص المناعة البشرية                 ية، وف ية، ومحو األم تغذية المدرس ثل ال ية، م تعاش أو التنم ية لدعم أنشطة اإلن اإليدز، / الغذائ

ن        ن والمطرودي ن والعائدي تغذية النازحي يد أن    . ول في حالة إغاثة المجتمعات المحلية المتضررة      تصبح إشكالية     المعلومات   ب
وبالنظر إلى مدى إعادة التوزيع التي . تدفقات األغذيةمن حيث للحافظة إلى حد بعيد من الجفاف، وهو ما يعتبر أآبر مكون       

ة عن استخدام قوائم المستفيدين آأساس لتوزيعات األغذي               نوقشت أعاله    ة، فإن المعلومات المتلقاة عن     ، وعجز لجان اإلغاث
ة       تفيدين زائف حسب  بال العرض يتم بحسبونتيجة لنقص المعونة الغذائية، فإن توزيع األغذية . حجم الحصص وأعداد المس

ن        الطلب   على آمية األغذية المتاحة مقسومة      يتوقف آمستفيدين والمسجلين في قوائم رسمية        أي أن عدد األشخاص المحددي
ى حجم الحصة ا       ك   . حدد لمعل تها اللجنة اإل           آانت ولذل ي قدم تفيدين الت ريترية لإلغاثة وإعادة التأهيل والتي أبلغ       أعداد المس

 . بينما يعتبر حجم الحصص مبالغا فيهأقل مما ينبغيعنها المكتب القطري 

 مشارآة المستفيدین
رمجة               -30 ة في ب يدة للغاي تفيدين مف برنامج مشارآة المس  للمستفيد شكال من اإلحساس بملكية البرنامج، وهو ما         تيح، إذ ت  ال

ته وييسر اإلنهاء التدريجي  لموارد                ئذ من فعالي تجاه  البرنامج اتويعالج آل من التزام   .  في نهاية األمر   البرنامجيعزز حين
َززة     النساء  تزامات المع منصب على نوع التخطيط ال ضرورةت، واجاتيح دور المرأة في جميع مراحل تقييم االإزاءها واالل

 .الجنس، واستهداف وتوزيع األغذية

تريا   و  -31 ي إري نة ف برامج الراه ق ال نجاح تحق ن ال تفاوتة م ات م تفيدين درج ارآة المس ث مش ن حي توى  .  م مل مس ويش
اه واحد    تقاسم معلومات   والمشارآة األساسي      رارات   في اتج تفيدين  من صانعي الق ى المس يما يتعلق ببرنامج التغذية  .  إل وف

العامة، وجد الفريق أن القليل جدا من المستفيدين على وعي باستحقاقاتهم األساسية من األغذية أو يعرفون إلى متى ستستمر      
ية أو آيف سيتخذ هذا القرار         ة الغذائ  وجد أن   فقدمات،  الحظ الفريق مشارآة المستفيدين وتقاسم المعلو     أن ي وبدال من   . المعون

 .؛ وليس لديهم الكثير من المعلومات وال فرص فعلية للتأثير على التطوراتفي حالة من الجهل واالعتمادالمستفيدين 
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تريا ضئيلة  -32 ي المجاالت األخرى لحافظة إري تفيدين ف ارآة المس ا أن مش تعاون . آم برنامجوي ع ال ى نحو طيب م  عل
ه يتعين القيام بالمزيد ل                 حكو ن، غير أن ن اآلخري تريا والشرآاء المنفذي ة إري  أن يكون لمتلقي المعونة الغذائية رأي لتأآد منم

ية        ة الغذائ ية المعون  في مختلف أنحاء    البرنامجوالتدريب والتوعية ضروريان في هذا المجال لالرتقاء بالتزامات             . في عمل
 .جميع مراحل دورة البرمجةالعالم تجاه مشارآة المستفيدين في 

ى وجه الخصوص انخفاض عدد النساء الممثالت في لجان اإلغاثة وعجز المكتب القطري                       -33 ومن دواعي االنشغال عل
يل          ذا التمث ن عن رصد ه ة فقط من أعضا  14إذ تشكل النساء   . أو الشرآاء المنفذي الثالثين ء لجان اإلغاثة الثالث و في المائ

 . بها الفريقالتي التقى

 الموظفون والموارد المؤسسية
ية وغيرهما من الموارد المتاحة لشرآاء             -34 ون والميزان بر الموظف  المنفذين عوامل حاسمة في نجاح حافظة        البرنامج يعت

د . المكتب القطري درأدىوق دى ات نقص الق ية ل ن  الشرآاء المنفالكاف ىذي برامج إل ن ال ير م ية الكث اءة وفعال ن آف د م  الح
ة من      برنامج المدعوم ية أو الجهات المانحة العاملة في إريتريا، آثيرا ما ال يكون            . ال نظمات غير الحكوم ة عدد الم ومع قل

ام   ير أم يار آب ناك خ برنامجه وارد   ال ن والم ن الموظفي ي م ا يكف ى م تقد إل ية تف االت حكوم ع وآ ل م وى العم م و.  س معظ
ن في حكومة إريتريا على درجة عالية من اإلخالص والتفاني، والكثير منهم على قدر طيب من التدريب والمقدرة،                    الموظفي

وارد                 ر الم يودا جسيمة بسبب عدم تواف م يواجهون ق تفاقم الحالة بسبب الخدمة الوطنية اإلجبارية وتجنيد موظفي         . إال أنه وت
 . بين حين وآخرالوآالة

 برنامجية المحققةالنتائج ال

 إنقاذ األرواح
ى أن معدالت وفيات الرضع واألطفال دون الخامسة من العمر                        -35 تاحة إل ثانوية المحدودة الم يانات ال إلى وجود تشير الب

ناقص مطرد      نذ عام    ت بيد . 2002 في عام  والجفاف الحاد1999ا من عام ء، على الرغم من تعاقب نوبات الجفاف بد   1985م
 التغذية في حاالت عوامل أخرى آثيرة غير  وما من شك في أن      . البرنامجأن من الصعب أن تعزى هذه التحسينات إلى دعم          
ى معدالت الوفيات، مثل زيادة             ر عل ة تؤث  التطعيم واستكمال التغذية بفيتامين ألف، وتناقص معدالت الخصوبة      شمولاإلغاث

اء، وتحسن الخدم        ن النس ترة    في ات الصحية    بي ا أن شدة ارتفاع .  نفس الف ، مع البرنامجتغذية في مناطق ال معدالت سوء آم
 . في حدوث أي تحسين من هذا القبيلالبرنامج، تثير الشكوك حول مساهمة 2002تزايد معدالت المسح منذ عام 

ثل المعونة الغذائية التي يقدمها       و  -36  في الوقت الراهن زهاء نصف ما يقدم إلى إريتريا، أو زهاء ثلث إجمالي              جالبرنامتم
ياجا  تريا من األغذية، و     تاحت ففي عام  : بيد أن األمر لم يكن آذلك على الدوام       . تصل إلى أعداد آبيرة من المستفيدين     هي   إري

ام      2002 ل ع تاحة لبرامج ا            2003 وأوائ دادات السلع األساسية الم . إلى ما هو دون االحتياجات بكثير      لبرنامج، انخفضت إم
اذ األرواح بسبب              تعلقة بإنق تائج الم د ازداد تضرر الن ام الحصص التي تحصل عليها الكثير من األسر           صغر  وق من و.  أحج

ائعة      ة من أجل الجفاف فيما بين سكان قرية بأآملها                 الممارسات الش تغذية العام ع حصص ال ادة توزي  الخسائر  تؤديآما  . إع
 الحصة مرة إلى إنقاصن النقل من نقاط التوزيع النهائية إلى األسر  عفي بعض األحيان    تنجم  الطحن وتلك التي    الناجمة عن   

 .وتكون النتيجة وجبة غذائية غير وافية ال تلبي االحتياجات التغذوية لمن يعتمدون على المعونة الغذائية بالكامل. أخرى

 سوء التغذیة
ام                     -37 نذ ع ية م ة الغذائ م دعم بالمعون رغم من تقدي ى ال ، فقد وجد فريق التقييم شواهد محدودة على أن المساعدة    1999عل

ير        ا تأث ان له م آ ى    مه تغذية   الحد من      عل ن المسوح     . سوء ال في حالة  أن سوء التغذية الحاد الشامل      التي أجريت مؤخرا    وتبي
ان في نطاق                ا ال دون الخامسة من العمر آ دا بالنسبة لمعظم ا    ألطف رتفع ج آما آان مستوى سوء . 2003 في عام لمناطقم

تراوح بين مرتفع إلى مرتفع جدا في جميع               ة األمهات ي وتشير بيانات المسح المحدودة المتاحة     .  في نفس السنة   المناطقتغذي
 في معظم   2002 ازدادت منذ عام     ألطفال دون الخامسة من العمر والنساء البالغات قد       ا في حالة إلى أن معدالت سوء التغذية      

 .معظم جهوده لإلغاثةالبرنامج  بما في ذلك تلك التي رآز فيها المناطق

ي يحصل فيها عدد ثابت من الناس على معظم احتياجاتهم اليومية من األغذية من المعونة              -38 ن الت وفي مخيمات النازحي
 بصفة يستطيعون، ُأبِلغ فريق التقييم بأن معدل سوء التغذية منخفض إلى حد آبير، وأن السكان            نامجالبرالغذائية التي يقدمها    

لة على الرعاية الصحية األساسية، وأن معدالت اإلصابة باألمراض مستقرة تماما مع ارتباط االعتالل        وسهبحصول  العامة  
 .بصفة عامة باألمراض الموسمية والبيئية
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نها ت                       -39 دة، ولك بلد معق ئة في داخل ال تغذية الردي ة سوء ال ى    مباشرة    رجعوأسباب حال سوء آمية ونوعية األغذية في      إل
تاحة     األسر، و   ة الفرص الم رعاية الصحية و     ل قل ى ال ، وسوء فهم ممارسات الفطام المناسبة واألغذية اإلصحاح لحصول عل

ال الصغار    ية لألطف ن ت  . التكميل إن سوء التغذية الحاد والمزمن له         وفي حي بولة، ف ال والرضع مق يات األطف ظل معدالت وف
ى األطفال دون الخامسة من العمر والحوامل والمرضعات، مما يفضي إلى معدالت مراضة مرتفعة، وتخلف                     الغ عل ير ب تأث

 . للوالدةعقلي، ونتائج سيئة

برنامج  يحاول المكتب القطري     و  -40 ية من خالل برنامج التغذية                      لل ى المساعدة الغذائ ن إل ناس المحتاجي ى ال  أن يصل إل
ية              ية والعالجية االنتقائ تغذية التكميل رامج ال ة الموجه وب ة محدودة بالمقارنة مع عدد          المؤسف ومن   . العام رامج األغذي  أن ب

ى الدعم الغذائي          ن إل ناس المحتاجي  إذا ألشد السكان ضعفا قاسيا التغذوي لواقع على الوضعاألثر اومن الممكن أن يكون  . ال
ان الفرد يحصل على ما          ا آ في  سعر حراري للبالغ 2 100احتياجاته اليومية من السعرات الحرارية البالغة      يقل بكثير عن    م

يوم  ة المتحصل اليومي من األغذية عن ضعفها                        وبالنسبة ال  . ال ن يسفر عدم آفاي تغذية، ل يئة ال رأة حامل س وسوء صحتها  م
ير من احتمال والدة طفل ناقص الوزن عند الوالدة                      ى حد آب ا سيزيد إل وتزيد احتماالت وفاة األطفال ناقصي   . فحسب وإنم

والدة في األسبوع األول من الحياة بسبب العدوى بمقدار أربع مرات، وقد يعانو                   ند ال وزن ع  أيضا من نقص في المناعة      نال
 .والنمو

ي أجراها الفريق، فإن معظم المستفيدين من التغذية العامة يحصلون           -41 ابالت الت ى المق تنادا إل على ما يقل بكثير عن واس
 .احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية والبروتينات والفيتامينات

 بناء األصول المادیة والمعارف والمهارات
م تكن     -42 ناك  ل ام     ه برنامج  أم نزوح السكاني،            ال اف وال عيش دعم سبل الإال فرص قليلة متاحة ل، في سياق استمرار الجف

تدامة،    ير الواضح            المس يل من التأث ناك إال القل يس ه اف ومن النزاع مع إثيوبيا والظروف                . ول بعد خمس سنوات من الجف ف
وقد أبلغت األسر عن وجود     . نتاجية أو فقدتها نتيجة للجفاف والنزوح     االقتصادية الصعبة، تخلت أسر آثيرة عن أصولها اإل          

يوانات الجر، بالمقارنة مع أحوالها قبل الحرب والجفاف                  ك ح ا في ذل ية، بم ثروة الحيوان دا من ال ورغم . أعداد منخفضة ج
ك ي     ذل ا نت د م ى ح ك إل ن ذل ت م ية تمكن ثروة الحيوان بعض ال تفاظ ب تطاعت االح ي اس ر الت إن األس ية ، ف ة الغذائ جة المعون

 .المنتظمة

م الدعم إلى العائدين، والنازحين الموجودين خارج المخيمات، والمطرودين                      -43 برنامج تقدي ام من ال   عند يتضمن جزء ه
ادة تأسيس طرق حياتهم      يامهم بإع  لها دور آبير في ضمان بيد أن  المعونة الغذائية ليس. الزراعيالتي يغلب عليها الطابع ق

ك      تقر، أو تعاود االستقرار، على األرض إلى                 . نجاحهم في ذل ي تس  من المدخالت والبنية  طائفةوتحتاج األسر المعيشية الت
دوام   ى ال تاحة عل م تكن م ي ل ية الت تريا  . التحت ة إري ثل حكوم االت أخرى، م ان من وآ تعاون والتنسيق المطلوب م يكن ال ول

 .لمنظمات غير الحكومية، جليا أو آافيا على الدواموالجهات المانحة وا

د     -44 تماد على المعونة الغذائية                    وق ن عن مخاوف بشأن االع ير من المسؤولين الحكوميي فمع الحصول على   : أعرب الكث
ة منتظمة من األغذية في صورة معونة غذائية لن يكون هناك حافز آبير لألس           توليد ر للعمل من أجل بقائها أو حصص آامل

ذا الخطر بواسطة االستهداف           . الدخل  م معالجة ه ناية ومن المه ة الغذائية ال تستطيع أن    .  بع  تحققومن الواضح أن المعون
بل  نهوض بس ية، لل دون مدخالت تكميل ير ب يشالكث ع  الع ترآة م برمجة المش ي ال ا ف ون مكون ن أن تك د م ال ب تدامة؛ ف  المس

 .ات المانحة واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميةالحكومة والجه

ال إن      -45 د يق بار أن             وق ية الك تغذية المدرسية ومحو أم ان ال ا إلى بناء   بإمك  األجل الطويل، فيالمعارف والمهارات، يؤدي
ا بعيدة وتعتمد على الكثير من العوامل األخرى                رغم من أن فوائدهم ى ال  أن برنامج التعليم مقابل العمل سيدعم   رئيوقد  . عل

 ). في التقرير الرئيسي7.5نظر القسم ا(من المعوقات عددا  المستدامة بشكل مباشر، إال أنه يواجه العيشسبل 

 التغذیة التكميلية
ان    -46 برنامجآ م ال ثة، يدع ارة البع ي وقت زي ل دون الخام 4 200، ف ان .  حامل ومرضع1 800سة من العمر و طف وآ

ام    ر ع ي أواخ ية ف تغذية المدرس رنامج ال دف ب ير 2003ه ك بكث ن ذل ى م ان- أعل د آ تغذية  16 700  فق رامج ال ي ب ل ف  طف
ك بعض برامج التغذية العالجية في إطار العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش، و               ا في ذل ية، بم  طفل في إطار 72 000المدرس

ية الط    ان العمل جاريا في التوسع       -وارئعمل وفي الوقت الراهن، وبالنظر إلى مستويات االلتحاق المنخفضة بالمدارس  .  وآ
ي تمس الحاجة إليها، فإن تأثير برامج التغذية التكميلية آان محدودا             ية الت نقص في المدخالت الغذائ دادات وال ومشاآل اإلم

 .تماما حتى اآلن

بر     -47  من بين المعوقات الرئيسية للبرنامج ألنه يتعين على الكثير من المستفيدين أن يقطعوا مسافات  فرص الوصول وتعت
ا يحد من المشارآة ويشجع على التخلف عن االستالم                        ية، وهو م توزيع النهائ اط ال ى نق يرة للوصول إل ومن الضروري  . آب

تغذية المدرسية إلى جميع المر          رنامج ال ل ب  توفير إمدادات برنامج مراعاةوينبغي أيضا . اآز الصحية والمحطات الصحيةنق
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تغذية المدرسية للقرى النائية التي لديها برامج           مستويات شدة ارتفاع   وبالنظر إلى   .  المجتمع المحلي  تقوم على لنمو  ارصد  لال
تغذية، ف      نة ينبغي            إنسوء ال ية الراه تغذية االنتقائ رامج ال ا أو أ      ب ه ينبغي     توسيع نطاقه رنامج أغذية موجه مثل         ن بدء في ب ال
 .التغذية الشاملة

 التغذیة العالجية
برنامج يدعم     -48  مستشفى وثمانية مراآز 15، بما في ذلك   على نطاق البلد   مرفقا صحيا    23 مراآز التغذية العالجية في       ال

اء            ا تغطية زه  2 400ل بكثير مما هو وارد في وثائق المشروع التي تقترح تغطية       وهو عدد أق   ؛ طفل 900صحية يقصد به
ة واإلنعاش و              تدة لإلغاث ية المم ل في إطار العمل والغرض من المراآز هو توفير .  طفل في إطار عملية الطوارئ 6 000طف

ع آجزء من عالج تغذوي مكثف للسماح لألطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد                        ائلة في الموق ة س  باستعادة ما يزيد    تغذي
 . في المائة من الوزن مقابل الطول80عن 

، وهو ما يشير إلى سبعة أطفال       2003 طفال في برنامج التغذية العالجية آل شهر في عام             174  ألحق  وفي المتوسط،     -49
ط لكل مرفق       2.5 و   2ن يعانون من سوء تغذية حاد يبلغ ما بين          ألطفال الذي في حالة ا  وبالنظر إلى أن معدل سوء التغذية       . فق

ى مستوى البالد، فبوسع المرء أن يتوقع وجود زهاء       ة عل وما .  طفل مصابين بسوء تغذية حاد في إريتريا10 200في المائ
ة       األمهات إلى البرنامج من بين المعوقات الرئيسية، وآثيرا ما يكون ذلك راجعا إلى المسافات التي تحتاج            باالنتفاع  زالت قل

 . قطعها

فاء بالنسبة لجميع المراآز في عام          و  -50 دل الش ان متوسط مع  في المائة في 66.5 في المائة، وزاد إلى 49.4 يبلغ 2002آ
 .)10( في المائة80 وآالهما أقل بكثير من المعدل المستهدف البالغ -2003عام 

 التغذیة المدرسية
ية،           -51 تغذية المدرس رنامج ال ان ب ند إجراء   آ دأ سنة تشغيله الثالثة       ع د ب يم ق وقد وصلت السنة األولى، وهي مرحلة .  التقي

ر حصصا جافة، إلى         ية توف  من تالميذ   80 000ووصلت أول سنة للتغذية السائلة إلى       .  مدرسة 134 طفل في    43 000تجريب
ي  ية ف دارس االبتدائ ناير.  مدرسة212 الم ن ي يما بي انون  / وف يآ يو2002 الثان ران /  و يون دم 2003حزي برنامجا، ق واد ل  م

 . دوالر350 000 بينما تبلغ قيمة الثانية مليون دوالر، 2.8 األولى منهاغذائية وغير غذائية تبلغ قيمة 

ه         و  -52 ذي يقدم تفق الدعم ال برنامج ي تغذية المدرسية مع أولويات حكومة إريتريا والتزام             من خالل    ال رنامج ال  البرنامج ب
يم األساسي           ى التعل نفاذ الشامل إل ه بدعم ال وعلى .  بفعالية لتصميم البرنامج وتنفيذهالبرنامجوقد تعاونت وزارة التعليم و. ذات

اب إد                      المدارس في أعق تحاق ب ادة في االل ن زي املة تبي ام الش رغم من أن األرق تغذية المدرسية، فإن بعض الشواهد   ال خال ال
دوام                     ى ال ة عل ية ليست فعال ة الغذائ ى أن المعون ية تشير إل تحاق بالمدارس،       في   األول نهوض باالل يلة لل األجل القصير آوس

يات             يما بالنسبة للفت يها، وال س تبقاء ف تظام واالس يد أن جميع     . واالن السائلة  في المدارس ذآروا أن التغذية       األطراف المعنية ب
ا يترتب على ذلك من تعزيز التعلم والمشارآة          وفي هذا الصدد، للتغذية السائلة ميزات . تسكن الجوع القصير األجل، مع م

لقد زادت التغذية في المدارس من      ف. شكل حصص تؤخذ إلى المنازل، ولكن آان لذلك ثمنه        على  واضحة على التغذية الجافة     
 .مدارس، واستقطعت وقتا من برنامج المدرسة بالنسبة للمدرسين والتالميذ ومديري اللمعلمينعبء العمل على ا

د     -53 ية       وق م وجبة غذائ م تقدي نازل       ت ى الم للوالدين إلرسال الفتيات إلى المدارس على نطاق القطر آحافز   موحدة تؤخذ إل
رغم من وجود درجات متفاوتة من المقاومة لتعليم                ى ال حيث  شرقي البحر األحمر،     منطقةففي  . الفتيات فيما بين األقاليم   عل

رافق إقامة قليلة، آان لهذه الحصة الغذائية تأثير أقل                    توجد  ة وم ية واجتماعية قوي يود ثقاف على زيادة التحاق الفتيات    بكثير   ق
المدارس  م ضرورة       . ب ير   ومن المه  بطاطين، وأسرة، وغتسالالشكل تسهيالت لإلقامة، ومرافق ل   على  دعم غير غذائي    توف

ال من االنتظام في المدارس           ن األطف يات، لتمكي جتذاب الفتيات والصبيان إلى    يرتبط ال لرعاية  بعينه ل وهناك واجب   . وناموس
تهم، و                   تعلق بتغذي يما ي ط ف يس فق ية، ل ية وشبه الداخل دارس الداخل ي يجب أن تكون منتظمة وآافية ومتوازنة،          هي   الم بل الت

 .غفل ذلك في الكثير من مثل هذه المدارسأ قد البرنامجويبدو أن . حتهم العامة ورفاههمبصيتعلق أيضا 

د     -54 تغذية المدرسية تجري بالفعل في إقليم شرقي البحر األحمر قبل وصول مساعدات                ولق بدعم وذلك   ،البرنامجآانت ال
ن ية والوالدي ة المحل ن الحكوم او. م و م تعلق بير  يثه يما ي ائل ف يار المس بررات اخت برنامجم بررات ال دارس، وم ذه الم  له

 .)11(الستدامة واإلنهاء التدريجيفي مجال ااستراتيجية المكتب القطري 

                                                 
ألطفال مبكرا قبل الشفاء الكامل ومدخالت األغذية  من بين بعض العوامل المؤثرة على معدالت الشفاء المنخفضة هذه، سوء حفظ الملفات، وخروج ا )10(

 . المراآز التي تتلقاهاالمحدودة
 ه يشير المكتب القطري في هذا السياق إلى أن انخفاض الموارد الحكومية اضطر حكومة إريتريا لسحب دعمها لبرنامج التغذية المدرسية في هذ )11(

 . المنطقة
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 أمية الكبارالغذاء مقابل التدریب ومحو 
ام       -55 ابل التدريب       تلقى  2003في ع ذاء مق تدربا،  41 426  الغ ان     م نهم من النساء والفتيات، في              86 آ ة م  665 في المائ

يع        ا في جم  في المائة في المتوسط في االلتحاق بالبرنامج في         55 وتبين التقارير أنه حدثت زيادة بنسبة        .الستةالمناطق  موقع
نطقة    ام       م با في ع ة مع عام     2003إنزي بيد .  األخرىمناطقوالوآانت هناك معدالت إتمام مرتفعة في إنزيبا . 2002 بالمقارن

د       رابط  أن من الصعب تحدي ن المساعدة الغذائية وزيادة االلتحاق واالنتظام، ألن الغذاء آان يقدم في نهاية البرنامج بدال         ت  بي
تفقا عليه في األصل        ان م ا آ ن شهريا آم ومن المفترض أن الوعد بالمساعدة الغذائية قد حفز على االنتظام وعلى . من مرتي

 .تسربنقص معدالت ال

 التوصيات الرئيسية ورد اإلدارة
 .هذه الوثيقةملحق ردود اإلدارة المرفق في جدول طالع على  اإليرجى  -56
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  حافظة اإلغاثة في إریتریا-توصيات التقييم ورد اإلدارة : الملحق
 )التاریخ(ء المتخذ رد اإلدارة واإلجرا :جهة التنفيذ )التاریخ(توصية إلى البرنامج 

 االستراتيجية والتصميم
تقال من اإلغاثة إلى اإلنعاش وما يترتب             -1 يات االن ية إدارة عمل ى المكتب القطري، بغ ن عل  يتعي

ية بمزيد من الفعالية، أن يضع استراتيجية               تفيدة الرئيس تائج بالنسبة للجماعات المس يها من ن عل
تد       ك   . إلدارة الوضع الراهن المم آيف يمكن تحقيق مزيد من     ) 1: ( توضيحات بشأن   ويشمل ذل

ن     ات بي تحديد األوضح للعالق الل ال ن خ تائجهما م اش ون ة واإلنع طة اإلغاث ن أنش التضافر بي
ية الطوارئ المستجيبة جنبا إلى                 ) 2(األنشطة؛    يمة المضافة الستمرار استخدام أدوات عمل الق

اش؛     ة واإلنع تدة لإلغاث ية المم ع العمل ب م برر) 3(جن تراتيجية  م يه اس حة لتوج ات واض
ي؛      التفاعل بين أنشطة اإلغاثة   " 5"آيفية دعم قدرة الشرآاء المنفذين؛      " 4"االستهداف الجغراف

اش؛    وقد تكون عملية إغاثة    . استراتيجية إلنهاء جميع األنشطة ذات الصلة بالحافظة      " 6"واإلنع
ية ط                      دون وجود عمل بر ب ة أآ ى مكون إغاث تدة وإنعاش تحتوي عل وارئ في داخل الحافظة    مم

أنسب للتخطيط األطول أجال وتدبير الموارد، وقد تتيح إمكانية لتحسين التنسيق فيما بين أنشطة            
  .الحافظة

أحاط المكتب القطري علما بالتوصيات وسيعمل على صياغة عملية إغاثة ممتدة وإنعاش ترآز على إدارة  المكتب القطري
المكتب القطري على تفصيل احتياجات اإلغاثة الخاصة بالسكان وسيعمل . األوضاع الممتدة الراهنة

الضعفاء في العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش، وعلى تحديد أنشطة اإلنعاش للسكان المستهدفين بحسب 
 .آما سيعمل المكتب القطري على تحديد استراتيجية اإلنهاء تحديدا جيدا. االقتضاء

 الطوارئ تافتراضات التصميم والمخاطر وحاال
من المستحسن إجراء مزيد من التخطيط لحاالت الطوارئ لتغطية المخاطر التالية ضمن أمور                 -2

 :أخرى
 أو البرنامجالهجمات التي تشن على الشاحنات الناقلة للغذاء والشرآاء المنفذين أو مرآبات  •

 .مكابه
رآات النقل التجارية حاالت النقص الخطيرة في الوقود أو غير ذلك من الظروف التي تمنع ش •

 من تسليم المعونة الغذائية؛
 .السياسات الحكومية التي تقتضي تسييل جميع المعونات الغذائية المخصصة ألنشطة اإلغاثة �

بدأ المكتب القطري بالفعل إجراء مناقشات مع النظراء الحكوميين عن إمكانية حماية الشاحنات التي تنقل  المكتب القطري
البرنامج وثمة اقتراح يقضي بوضع أعالم وشعارات . اسية في مناطق الخطر الشديداألسالبرنامج سلع 

 . على نحو واضح على الشاحنات أثناء عملية التسليم
في البلد للمعايير الدنيا لألمن التشغيلي، وهي مزودة بدروع واقية من البرنامج تمثيل جميع مرآبات 

ى جميع المرآبات والمكاتب بما فيها المكاتب الفرعية في وقد وضعت أغشية واقية من التحكم عل. القذائف
 .الميدان

 .أنشأ المكتب القطري إمدادات من مخزونات الوقود في براميل في المكاتب الفرعية وفي أسمرة
لن يضطلع بأي البرنامج "بشأن التسييل على أن ) 1997(البرنامج الحالية البرنامج نص في سياسة 

..." الكامل في السوق الحرة لتمويل أنشطة ال تتعلق بالمعونة الغذائية المباشرةمشاريع تتضمن التسييل 
وسيعزز البرنامج القطري الحوار مع الحكومة مناصرة لمزيد من التوزيع المباشر للغذاء تمشيا مع 

 .بشأن التسييلالبرنامج سياسة 
 
 

 عمليات اإلدارة والتنفيذ
 التخطيط والبرمجة

ى ب        -3 ة حاجة إل ية االحتياجات المتغيرة لمختلف المناطق الجغرافية، ولكن            ثم تجيبة لتلب رمجة مس
ة تضر    تغذية العام ار ال ي إط م ف ن دعمه ن يتعي كان الذي ناطق والس ي الم ريعة ف تحوالت الس ال

ي لألسر      ي وهشاشة األوضاع           . باألمن الغذائ وينبغي لإلجراءات المحسنة لرصد األمن الغذائ
دة والسكان الجدد الذين يتعين دعمهم             ورسم خرائطها أن تستخدم         ناطق الجدي تحديد الم ا ل أساس

يذها              /و ي يجري تنف برامج الت وينبغي أن تكون هناك عمليات انتقال        . أو مواطن الضعف في ال
م ألي     تويات الدع ي مس ريعة ف يرات س ناك تغ ون ه ب، ال أن تك ن آث تم رصدها ع ية ي تدريج

 .منطقة جغرافية بعينها

وستقتصر أنشطة التغذية العامة، بموافقة . يعمل المكتب القطري على صقل استراتيجيته لالستهداف البرنامجتوصية مقدمة إلى 
واألدوات التي ستستخدم في ذلك هي مؤشر نوعية . شرآائه، على المناطق الجغرافية الحسنة التحديد

 .المواسم، ومؤشر استراتيجية المواجهة، والنظام الوطني لمراقبة التغذية

 الستهدافا
بذل -4 ي أن ي برنامج ينبغ ى   ال ير عل بر للتأث ودا أآ يل جه ادة التأه اش وإع ترية لإلنع نة اإلري  واللج

وقد يتطلب ذلك قيام الحكومات المحلية والمنظمات المجتمعية  . االستهداف في المجتمع المحلي      
بدء المكتب القطري بالفعل في مناقشة استراتيجية ومنهجية لالستهداف مع الحكومة على الصعيدين   القطريالمكتب

فقد : بارآا هي المنطقة التجريبية-وآانت غاش. المرآزي واإلقليمي من أجل إشراك المجتمعات المحلية
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  حافظة اإلغاثة في إریتریا-توصيات التقييم ورد اإلدارة : الملحق
 )التاریخ(ء المتخذ رد اإلدارة واإلجرا :جهة التنفيذ )التاریخ(توصية إلى البرنامج 

 للبرنامجويمكن  . األخرى بعملية ترويج وتوعية أآثر نشاطا للمجتمعات المحلية ولجان اإلغاثة          
تراتيجيات للنهوض             ن لوضع اس ن اآلخري ية والشرآاء المنفذي ئذ أن يدعم الحكومات المحل حين

ات واالفتراضات والمخاطر بالنسبة لكل استراتيجية               د المعوق ا تحدي تم به ويمكن . باالستهداف ي
 .حينئذ تجريب االستراتيجيات ورصدها وتقييمها قبل تكرارها على نطاق أوسع

مارسة بحيث يشكل بقية وبعد التقييم سيوسع نطاق الم. 2004حزيران / عقدت أول حلقة عمل في يونيو
 .البلد

   الشراآات والتنسيق

ب  -5 ة الجوان تجاوز مناقش ث ي ة بحي امل القطاعي لألغذي ريق الع يفة الف يع نطاق وظ  ينبغي توس
دادات    تية واإلم ذا الفريق منتدى مثالي لمناقشة ما يتصل بالمعونة الغذائية من قضايا            . اللوجس فه

تعلق ب        اتية وبرمجية ت ك لضمان وجود نهج منسق إزاء      مواضيعية وسياس ية وذل ة الغذائ المعون
تهداف         يارية لالس ة ومع ائل مالئم ة وس ة اإلغاث توجه أغذي ن س ك أي ن ذل ة؛ وم زمة اإلغاث ح

ناطق المحتاجة            ة للم يا من األغذي ياجات الدن ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون جميع . واالحت
ة اإلغا   ام أغذي ي نظ ية ف ة الرئيس راف الفاعل يود أو   األط اآل أو الق ة المش ة حاضرين لمناقش ث

نجاحات  يال حكوميا واسع النطاق مطلوب من أجل إدارة مناقشات مثمرة           . ال ويقتضي األمر تمث
ترآة     تراتيجيات مش ع اس ك وض ية وآذل ة الغذائ تراتيجيات المعون ول اس ون  . ح ي أن يك وينبغ

برنامج  ثر نشاطا في تعزيز الفريق            ال ة، أآ ع الحكوم  العامل لضمان إحداث التأثير ، بالشراآة م
 .األقصى والمتابعة التفصيلية للقضايا المثارة

 ينبغي أن يرمي إلى إيجاد تمثيل رفيع المستوى على صعيد متخذي القرارات المكتب القطري
أدخل اليونيسيف مؤخرا في عضوية هذا الفريق العامل وقد أصبحت الموضوعات المتعلقة بالتغذية 

  المناقشات المنتظمة؛التكميلية جزءا من
 .سيناصر المكتب القطري لدى الحكومة إشراك أطراف فاعلة أخرى في القطاع اإلنساني

آما يناقش الفريق العامل . ينبغي أن ُيالحظ أن هناك منتدى آخر للغذاء والتغذية تناقش فيه السياسات
 التغطية؛القطاعي لألغذية الحالي واالستهداف والمناطق الجغرافية التي تشملها 

.  الفريق العامل القطاعي لألغذية؛ فقد أعلنت الحكومة بأنه من مسؤوليتهاالبرنامجفي إريتريا ال يرأس 
 يسهل العملية ويؤدي دور أمانة الفريق؛البرنامج ولكن 

 دوره الحالي في الفريق العامل من أجل الحصول على مزيد من الدعم من جانب البرنامجسيستخدم 
 .لمناقشات والقرارات االستراتيجية والسياساتيةالحكومة بشأن ا

ن   -6 رآاء المنفذي ن الش يما بي يق ف نهوض بالتنس ثر لل و أآ ا ه ية بم ب الفرع وم المكات ي أن تق  ينبغ
 .والوآاالت الحكومية على مستوى المناطق لتعزيز فعالية البرامج الميدانية

 فيها وجود لمكتب منسق الشؤون اإلنسانية على مستوى يمكن للفريق القطري، في المناطق التي ليس المكتب القطري
 .المكتب الفرعي، أن يطلب من مكتب الشؤون اإلنسانية في أسمرة أن ينظم اجتماعات للتنسيق

وعلى مستوى المناطق، يتعاون البرنامج وينسق مع الشرآاء المنفذين والنظراء الحكوميين، وسيواصل 
 .تحسين عملية التنسيق

لبرنامج الفرعية أن تنظم اجتماعات الشرآاء إذا ما طلب منها ذلك باإلضافة إلى ما تقوم به يمكن لمكاتب ا
 .بالفعل

ال يوجد في مناطق مثل مصوع تمثيل على المستوى المحلي للمنظمات غير الحكومية، ولذلك : ملحوظة
سيق على صعيد من المهم أن يشارك موظفو المنظمات غير الحكومية على مستوى أسمرة في عملية التن

 .المناطق

   الرصد والتقييم

ام للرصد والتقييم  واإلدارة، وهو ما لم يرد له ذآر آثير في وثائق        -7 برامج مجال ه ية ال  إن نوع
ري    ب القط ائق المكت ي وث روع وف تويات األداء     . المش بروز لمس ن ال زيد م اء م ن إعط ويتعي

ع توسع المكتب               تائج، وبخاصة م ية المخرجات والن القطرى وتنوعه بحيث أصبح يشمل   ونوع
 .نطاقا متشابكا من أنشطة اإلغاثة

يقوم المكتب القطري في الوقت الراهن بتجريب استمارات رصد منقحة ومواءمة قاعدته الخاصة ببيانات  المكتب القطري
 .ومن المتوقع أن يحسن ذلك من فعالية نظام الرصد. الرصد

الرصد الالحق للتوزيع لتتبع المعلومات على مستوى سيشمل رصد تغذية اإلغاثة رصد التوزيع و
التقاسم، وآذلك استخدام / المخرجات وإحاطة المكتب القطري علما بشأن القضايا المتصلة بإعادة التوزيع

 .األغذية على مستوى األسرة
بيانات سينَفذ المزيد من تدريب الموظفين والنظراء لتعزيز المهارات المتصلة بجمع البيانات وتحليل ال

 .وآتابة التقارير
أعد المكتب القطري مشروعا أوليا لدليل الرصد لكي يستخدمه موظفو الميدان، وهو يقدم تعليمات بشأن 

وقد تم جمع تغذية مرتدة عن الدليل من المكاتب . الرصد وإطارا لقيام المكاتب الفرعية برصد منتظم
 .الفرعية وستدمج في النسخة المنقحة

وسيعمل . تمعات المحلية لزيادة وعيها بحجم الحصة الغذائية واالستحقاقات الغذائيةستتم توعية المج
 مع اللجنة اإلريترية لإلغاثة وإعادة التأهيل ووزارة الحكم المحلي لنشر المعلومات عن معايير البرنامج

زة تجاه االستهداف واستحقاقات الحصص الغذائية من خالل لجان اإلغاثة تمشيا مع االلتزامات المعز
 .النساء
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  حافظة اإلغاثة في إریتریا-توصيات التقييم ورد اإلدارة : الملحق
 )التاریخ(ء المتخذ رد اإلدارة واإلجرا :جهة التنفيذ )التاریخ(توصية إلى البرنامج 

سيتم القيام باستعراضات فصلية لمعلومات الرصد المجمعة المتصلة بكل مجال مواضيعي وتشترك فيها 
اإلدارة ونقاط االتصال المواضيعية ورؤساء المكاتب الفرعية والشرآاء المنفذين لكفالة استخدام 

تعزيز فعالية األنشطة المعلومات المجموعة من خالل الرصد في إحاطة صناع القرارات علما و
 .البرنامجية

. بيد أنه ليس من المجدي أو المستصوب أن يحاول المكتب القطري جمع بيانات متصلة بالتغذية وحده
فينبغي جمع هذه المعلومات من خالل النظام الوطني لمراقبة األغذية التابع لوزارة الصحة والمدعوم من 

 . 2003ألول آانون ا/ البرنامج والذي استهل في ديسمبر

 تعزیز مشارآة المستفيدین وااللتزامات تجاه النساء
يم والتوطيد آنقطة                     -8 زيد من التدع ى م ة مجاالت الحافظة إل تفيدين في آاف تاج مشارآة المس  تح

ير االلتزامات المعززة تجاه النساء والوفاء بها         ية وتأث تعزيز فعال ة ل وينبغي إيالء مزيد من . بداي
ع مشارآة النساء في آافة مراحل تصميم البرنامج والتخطيط البرنامجي، وال  االهتمام إلى تشجي  

 :سيما
تحتاج لجان اإلغاثة التي تعمل على مستوى المجتمع المحلي إلى توعية أفضل بأهداف  �

، وبأهمية االستهداف الفعال، وبدور وفوائد مشارآة المرأة البرنامجالمساعدة التي يقدمها 
 المعززة؛

 استراتيجيات لزيادة قدرات النساء في إدارة توزيع المعونة الغذائية واختيار ثمة حاجة إلى �
 .المستفيدين

2004آب /أغسطس(يقوم البرنامج بتنظيم البيانات األساسية لاللتزامات المعززة تجاه النساء في إريتريا  المكتب القطري
.( 

عات الغذاء مقابل التدريب في إطار يتعاون البرنامج مع االتحاد الوطني للنساء اإلريتريات في مشرو
 .برنامج محو أمية الكبار

سيقيم البرنامج اتصاالت مع االتحاد الوطني للنساء اإلريتريات واللجنة اإلريترية لإلغاثة وإعادة التأهيل 
ووزارة الحكومة المحلية بشأن استراتيجة تحسين مشارآة النساء في لجان اإلغاثة عند اآتمال البيانات 

 .سيةاألسا
ستكون االلتزامات المعززة تجاه النساء وخطة العمل الخاصة بااللتزامات جزءا من التدريب المقترح 

للمسؤولين في وزارة الحكومة المحلية على مختلف المستويات حتى يستطيعوا الترآيز على دور النساء 
 . في إدارة الغذاء

على األقل من % 50ة الكبار أن يكون بين ينبغي لرابطات اآلباء والمعلمين ولجان برنامج محو أمي
 .وسوف يرصد هذا ويسجل مع مراعاة القيود الثقافية والدينية. أعضائها من النساء

 الفعالية والنتائج
 النتائج والتغذیة

ناطق الحضرية   -9 ي الم تغذية ف وء ال وع وس تويات الج زايد مس ى ت تمام خاص إل الء اه ي إي .  ينبغ
يانات أسا   ع ب ي جم ذه        وينبغ م ه تعدة لدع االت المس د الوآ تراتيجيات وتحدي ع اس ية، ووض س

 . المجموعة

في البيانات الخاصة بتطوير الفرق المواضيعية إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، تشير خطة  المكتب القطري
 .العمل إلى مسح حضري قد يشارك فيه البرنامج

 .م الوطني لمراقبة التغذية، في الجوانب التقنية من مسح التغذيةتنظر حالية لجنة الخبراء، في إطار النظا
المكتب اإلقليمي لشرق وجنوب  سيلتمس المكتب القطري للبرنامج دعما إضافيا من المقر الرئيسي ومن

 .  أفريقيا بشأن قضايا التغذية
نظر في التغذية الشاملة آخيار الستهداف أضعف المجموعات إذا لم يت               -10 يسر زيادة تغذية    ينبغي ال

وينبغي توجيه ترآيز خاص على األطفال دون       . اإلغاثة الشاملة بحيث تغطي السكان المحتاجين     
الخامسة من العمر، والنساء الحوامل والمرضعات، والمراهقات والبالغات الالتي يكون مؤشر              

ن      ي حالته اض ف الغ االنخف مية ب تلة الجس ترك  . الك ي أن يش برنامج وينبغ حة   ووزارة الال ص
م     ى دع تمام إل الء اه ع إي املة، م ة ش رنامج تغذي ي ب بدء ف دوى ال يم ج ي تقي ا ف واليونيسيف مع

 . التسجيل/ المجتمع المحلي واشتراآه، وقدرات الموظفين وإجراءات الفرز

 الستهداف أضعف المجموعات؛" خيارا"وليست " بديل"ينبغي أن يالحظ أن التغذية الشاملة  المكتب القطري
 اليونيسيف والبنك الدولي في هذا المجال على أنه يجب تسوية مسائل مختلفة قبل أن يلتزم تدل تجربة
 البرنامج؛

قد يدرس البرنامج على أساس تجريبي التغذية الشاملة بالنسبة للمجتمعات المحلية المستهدفة التي ستجري 
 .رب وآذلك الوضع الغذائيوسيتم انتقاء القرى مع مراعاة تأثير الجفاف والح. توعيتها قبل التنفيذ

ى            -11 ير عل ين التأث ية لتحس تغذية العالج ط ال ية وخط تغذية التكميل ط ال ية خط ادة تغط ي زي  ينبغ
يا      برنامج وينبغي   . المجموعات الضعيفة غذائ ة رائدة في زيادة تغطية برامج           لل  أن يعمل آوآال

 ة في أنحاء البلدالتغذية االنتقائي

ي وزارة        المكتب القطري ات ف ي الطاق يم ف نقص الجس باره ال ي اعت ذا ف ا، آخ ان مجدي ثما آ ك حي برنامج بذل سيضطلع ال
 .الصحة، وهي المؤسسة الرائدة، وبين الشرآاء التنفيذيين اآلخرين
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