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 .(2328-066513): بأعمال المجلس التنفيذي أو استالمها وذلك على الهاتف رقم
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رد في هذا التقرير خالصة جامعة لنتائج عملية تقييم مس           تقلة لحافظة أنشطة التنمية واإلنعاش لبرنامج األغذية العالمي في أوغندا،          ت
ري     برنامج القط مل ال ي تش اش     10019.0والت ة واإلنع تدة لإلغاث ية المم اش للعمل ون اإلنع ي  10121.0 ومك روع اإلنمائ  والمش

يروس نقص المناعة البشرية          10139.0 تأثرة بف  وعام 1999لتي تم تنفيذها جميعا بين عام اإليدز، وهي العمليات ا/  لدعم األسر الم
 . 2004أيلول / وآلف مكتب التقييم فريقا للقيام بهذه العملية التي بدأ االضطالع بها في سبتمبر. 2005

؛ وأنه مهم أيضا بالنسبة   البرنامجورأى فريق التقييم أن تصميم حافظة أنشطة التنمية واإلنعاش في أوغندا مثال جيد لتنفيذ سياسات                
ة            ذي وضعته الحكوم ي الوطني ال وزع سوى           . لإلطار اإلنمائ م ي ه ل يات األغذية المقررة في حافظة             31غير أن ة من آم  في المائ

 .أنشطة التنمية واإلنعاش خالل الفترة التي ُاستعرضت

ل األنشطة اإلنمائية                        ى انخفاض مستويات تموي ب، إل يذ، من جان دل التنف ي المائة للبرنامج  ف 54 التي بلغت    –وُيعزى انخفاض مع
 في المائة للمشروع اإلنمائي، ومن جانب آخر إلى أن عدد المشردين داخليًا الذين عادوا إلى ديارهم آان أقل مما آان                 48القطري و 

وقد ازداد عدد األشخاص المشردين داخليًا في المخيمات ثالث مرات         . متوقعا، ولذلك آان من غير الممكن تنفيذ األنشطة اإلنعاشية        
ل الموارد من أنشطة اإلنعاش إلى أنشطة اإلغاثة بغية مساعدة األشخاص المقيمين في المخيمات           خ  م تحوي نتين، وت وأمكن . الل الس

دل بنسبة            توزيع المع ة    93إنجاز هدف ال ى المكتب القطري لتغيير استراتيجياته على نحو فّعال بحيث            .  في المائ ناء عل وينبغي الث
 .ة المتطورةتتناسب مع األوضاع اإلنساني

إال أن تأثير نصيب الفرد من الحصص الغذائية محدود في حاالت . وتبين على وجه العموم أن تنفيذ األنشطة اتسم بالكفاءة والفعالية       
توقعا ان م ا آ ا بم تفيدين قياس اع عدد المس ك بسبب ارتف يرة، وذل نظمة من . آث ى صعيد الم ناك دروس ينبغي استخالصها عل وه

ية إ     ود الرام تاج المحلي عن طريق الشراء المباشر من صغار المزارعين             الجه ى تنشيط اإلن ويحتاج المزارعون، من أجل زيادة     . ل
ا أن من الضروري                        ية؛ آم ى المدخالت الزراع ر سبل الحصول عل ى تواف تاج، إل  أن يعزز الشراآات مع المنظمات للبرنامجاإلن

الت    ك المدخ م تل تطيع تقدي ي تس زيد  . الت يه م ي توج غار      وينبغ روف ص ي ظ ي تراع راء الت راءات الش تحديد إج تمام ل ن االه م
ير  ه بمعاي ي الوقت نفس تزام ف ع االل ن، م برنامجالمزارعي تاحة لألنشطة . ال م الم يف الدع توى تكال اض مس ام أدى انخف ه ع وبوج

ية    يف الدعم المباشر وتكاليف الدعم األخرى            -اإلنمائ ي على استكمال المشروعات    إلى اإلضرار بقدرة المكتب القطر     – وهي تكال
ن والشرآاء                  درات الموظفي ناء ق ية وب ية، والخبرات التقن المدخالت غير الغذائ وفي بعض الحاالت أضّر ذلك بنوعية األنشطة،         . ب

 .السيما أنشطة الغذاء مقابل األصول، واستدامة التدخالت بصفة عامة ووضع استراتيجيات االنسحاب بصفة خاصة

ا        ؤدي نقص خطوط األس تظم والتي تستند إلى مؤشرات النتائج، إلى صعوبة التوصل إلى             وي ى نحو من يانات المجموعة عل س والب
 .نتائج تتجاوز المخرجات

 

 ملخـص
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 ∗مشروع القـرار
 

تقرير مختصر عن تقييم حافظة أنشطة التنمية واإلنعاش "يحيط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة    
 ).WFP/EB.A/2005/7-A" ( العالمي في أوغندالبرنامج األغذية

 

                                                      
 . هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة∗
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 هدف التقييم
يذها    -1 ام بتنف ي ق ية واإلنعاش الت تدامة حافظة أنشطة التنم ية واس اءة وفعال ية وآف ر أهم يم هو تقدي ذا التقي ان هدف ه آ

برنامج  المكتب القطري     ندا  لل ان الغرض هو تحمل المسؤولية     . في أوغ ى خالصة      وآ يذي والتوصل إل ام المجلس التنف  أم
ة من الدروس المستفادة من العمليات الجارية بغية تعزيز معارف المنظمة            وتوافرت للمكتب القطري نتائج التقييم في      . جامع

بتمبر ة س ول / نهاي دة لإلغاث      2004أيل تدة الجدي ية المم ياغة العمل ي ص ا ف تفادة به ت المناسب لالس ي الوق ك ف ان ذل ة ، وآ
يذي في                        ي للمجلس التنف ة األول دورة العادي ى ال م عرضها عل ي ت يقة البرنامج القطري التي يتعين     2005واإلنعاش الت ، ووث

 .عرضها على الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي في نفس السنة

 أسلوب التقييم ونطاقه
ة أنشطة ا  -2 يم حافظ برنامج القطري  شمل نطاق التقي ي تتضمن ال اش الت ية واإلنع ي 10019.0لتنم  والمشروع اإلنمائ

 .10121.0 ومكون اإلنعاش في العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 10139.0

 حافظة أنشطة التنمية واإلنعاش للبرنامج في أوغندا: الجدول األول
 /ها في سبتمبرعليالموافق التكاليف  مكونات اإلنعاش والتنمية فئة البرنامج

 2004أیلول 
 بالدوالرات  بالطن المتري  

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 
10121.0)1(. 

 الغذاء مقابل األصول
14 954  

  108 42 التغذية المدرسية 

  900 19 )2(الدعم االجتماعي 

مجموع العملية الممتدة لإلغاثة 
 واإلنعاش

 
76 962 44 400 

  280 6 التدريب المهني لألطفال المشردين واليتامى: المكون األول )3(1001.0البرنامج القطري 

  415 39 دعم التعليم ومحو أمية الكبار في آاراموجا: المكون الثاني 

  045 14 دعم الزراعة والتسويق: المكون الثالث 

 467 33 740 59  مجموع البرنامج القطري

اإليدز /معونة الغذائية لألسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشريةدعم ال )4(10139.0المشروع اإلنمائي 
 عن طريق توفير حصص منزلية والغذاء مقابل التدريب

10 313 6 528 

 395 84 015 147  المجموع

ي مجاالت األمن الغذائي واألغذية     وأجرى التقييم فريق يتألف من ثالثة خبراء استشاريين مستقلين يتمتعون بخبرات ف             -3
تغذية المدرسية والبرامج المتعلقة بقضايا الجنسين وفيروس نقص المناعة البشرية           وتلقى الفريق الدعم من ثالثة     . اإليدز/ وال

ات واستعرض هذا الفريق ملف.  يتمتعون بمهارات في عمليات التقييم والتوريد والنقل واإلمداد     بالبرنامجمن موظفي الموارد    
ائق    برنامج ووث ، حيث عقد مناقشات   2004أيلول  /  يوما خالل سبتمبر   23وأنفق في أوغندا    .  الرئيسية من مصادر خارجية    ال

ع  ة، ومستوى المحافظة ) 1(م توى المقاطع ي ومس ى المستوى الوطن يين عل ي ) 2(المسؤولين الرئيس برنامجموظف ي ال  ف
ية،            ر والمكتب القطري والمكاتب الفرع ن ) 3(المق تحدة وغيرها من الوآاالت الدولية،            م م الم المنظمات غير  ) 4(ظمة األم

                                                      
 .2005آذار /  مارس-2002نيسان / أبريل: لمدة )1(
سيكولوجي لألطفال المجندين سابقا واليتامى، ومساعدة المصابين بأمراض السل ومرض النوم وفيروس  تشمل أنشطة الدعم االجتماعي توفير الدعم ال)2(

 .اإليدز، والدعم التغذوي عن طريق مراآز التغذية العالجية والخاصة/ نقص المناعة البشرية
 .2005آانون األول / ديسمبر- 1999آانون األول / ديسمبر: لمدة )3(
 .2004آب / ابتداًء من أغسطسعشرة شهور :  المدة)4(
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ية،  ي ) 5(الحكوم تمع المحل نظمات المج ريق . م يل    53وزار الف رب الن يم غ و وأقال ا وغول ي آاراموج روع ف ا للمش  موقع
نجا، حيث أجرى مع المستفيدين األفراد ومجموعات الترآيز واأل                   باال وجي ي آام ي ومدينت سر مقابالت ذات   والجنوب الغرب

بيا ددة نس الم مح نات  . مع يار عي ن اخت ن الممك ن م م يك يم، ل وارد المخصصة للتقي توى الم امل الوقت ومس ى ع نظر إل وبال
ومع ذلك، جرى تثليث المعلومات مع مختلف األطراف المعنية، . عشوائية، وترتب على ذلك أن المقابالت قد ال تمثل الواقع     

 . المساهمين، وتم استطالع ردود الفعلوُعرضت النتائج على اجتماعات

 أنشطة البرنامج في أوغندا
ا ُتعد أوغندا، التي تشتهر بأراضيها الخصبة ومناخها المالئم للنمو، بلدا من البلدان التي أحرزت أآبر قدر من               -4 يرا م آث

د              يا، بع ية بأفريق نجاح في مجال التنم نزا      15ال عات العسكرية التي انتهت في آامباال وجنوب البلد عندما تكونت           سنة من ال
ام          ية في ع ة الحال نجاح الظاهري يخفي أن            . 1986الحكوم ذا ال  - 2003 في المائة من ميزانية الحكومة لفترة        46غير أن ه

ناطق آثيرة في البلد تعاني من النزاعات األهلي                 2004 ا عن طريق الجهات المانحة وأن م تم تمويله ة وانخفاض مستويات  ي
ية؛ وأن     ة من السكان يعيشون على أقل من دوالر أمريكي واحد في اليوم   35التنم وحتى تحرير هذه الوثيقة، لم . )5( في المائ

يف في الشمال مع جيش الرب للمقاومة        نزاع العن د ال  مليون نسمة في المخيمات، واألراضي الزراعية 1.6ويعيش : يحل بع
تمد ال       تجة، ويع ية          غير من ات الغذائ ى المعون امال عل اد يكون آ تمادا يك ن الماضيين، تفشت في    . سكان اع ى مدى العقدي وعل

اء فيروس نقص المناعة البشرية                ناجمة عن وب تامى ال ندا ظاهرة الي  في المائة من األسر األوغندية      42إذ تقوم   : اإليدز/ أوغ
يروس، وسوء ال                    ذا الف يجة له ّتم نت ل تي ى األق ل واحد عل  في المائة من    70وُيقّدر أن   . تغذية، واألمراض والنزاعات  بدعم طف

 .  في المائة من أسر معوزة10 في المائة ال مأوى لهم و20األطفال الضعفاء في جينجا يتامي، و

 لمدة ثالث سنوات  10120.0، وافق المجلس التنفيذي على العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش          2002شباط  / وفي فبراير    -5
بلغ    ن تخصيص      103وبم ن دوالر أمريكي، تعّي واستندت استراتيجية اإلنعاش إلى .  في المائة منه ألنشطة اإلنعاش34 ماليي

ام   مال خالل ع ي الش اد ف ذي س بي ال دوء النس تراض أن اله راد  2001اف نزاعات وأن األف ة ال رب نهاي ى ق را عل ان مؤش  آ
يا سيشرعون        ة غذائية            المشردين داخل ارهم ويحتاجون لمعون ى دي ودة إل وشمل مكون اإلنعاش توزيع طرود أغذية      . في الع

ن، وإنشاء األصول في إطار نشاط الغذاء مقابل إنشاء األصول، وتوفير التغذية المدرسية في مدارس الحضانة                     ى العائدي عل
يد إنشاؤها، والدعم االجتماعي ألآثر الفئ             ي أع ية الت دارس االبتدائ ات ضعفًا آاألفراد المصابين بفيروس نقص المناعة و الم

 .اإليدز واألطفال الذين آانوا قد ُاختطفوا في ليالند/ البشرية

تداء من يونيو                    -6 رب اب نها جيش ال ي ش  وأدى ذلك إلى منع األفراد المشردين       2002حزيران  / اشتدت حدة الهجمات الت
ودة إ       يا من الع /  نسمة في فبراير   500 000وبدال من ذلك، ارتفع عدد هؤالء من        . لى ديارهم لبناء سبل عيشهم من جديد      داخل

ندما تمت الموافقة على المشروع، إلى   2002شباط    ودل ذلك على أن . 2004تشرين األول /  مليون نسمة في أآتوبر1.6، ع
ناك   ت ه اش آان ة واإلنع تدة لإلغاث ية المم وارد المخصصة للعمل ون    الم ن مك دال م ة ب ون اإلغاث ل مك ن أج يها م ة إل  حاج

رونة بنية الميزانية، تمكن المكتب القطري من تحويل الموارد وتحقيق              . اإلنعاش   في المائة من الهدف المعدل      93وبفضل م
 . )6(لإلغاثة من حيث آميات األغذية

 20 وبمبلغ )7( سنوات5 لفترة 1999أيار / ي أقره المجلس التنفيذي في مايو     ، الذ 10019.0واستهدف البرنامج القطري      -7
ة الستئصال الفقر عن طريق التدريب المهني لألطفال المشردين واليتامى،         يون دوالر أمريكي، دعم خطة عمل الحكوم مل

ية الكبار والزراعة والتسويق، خاصة في مناطق ما بعد النزاعا          تغذية المدرسية ومحو أم وفي . ت ومستوطنات الالجئينوال
بر ي  / نوفم رين الثان ي   2001تش روع اإلنمائ ي المش ر اإلقليم ر المدي تأثرة    "10139.0، أق ر الم ي لألس م الغذائ م الدع تقدي

 .  بسبب نقص التمويل2004آب / ، غير أن تنفيذ هذا المشروع تأّخر حتى أغسطس"اإليدز/ بفيروس نقص المناعة البشرية

                                                      
 .www.fondad.org، 2004شباط /  المنتدى المعني بالديون والتنمية، فبراير)5(
 ماليين 204أيلول آانت الميزانية اإلجمالية للعملية الممتدة / وفي سبتمبر. عدلت الميزانية األصلية أربع مرات لتتناسب مع األوضاع اإلنسانية المتغيرة )6(

 . في المائة منها لإلنعاش22ي آان ينبغي تخصيص دوالر أمريك
 عندما أقر المجلس التنفيذي تمديد الفترة الزمنية للتنسيق بين دورة التخطيط وبين خطة العمل 2004أيار /  عدلت الميزانية مرتين، أخرها في مايو)7(

 . مليون دوالر أمريكي33.5، بلغت الميزانية الكلية 2004أيلول / وفي سبتمبر. الخاصة باستئصال الفقر وإطار األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية
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 النتائج

 األهمية
ن أن تصميم حافظة أنشطة التنمية واإلنعاش متسق مع سياسات                -8 االنتقال من األزمة إلى " لحفز التنمية أو     البرنامجتبي

تراتيجية     ) WFP/EB.A/98/4-A" (اإلنعاش  ات االس ريق أن الحافظة تتمشى مع خطة عمل             . 4 و 3 و 2واألولوي ووجد الف
ة الستئصال      زراعة           الحكوم ى تحديث ال ية إل ر وخطتها الرام ك مع الشرآاء على المستوى الوطني والمحلي           . الفق أآد ذل وت

روي  يالند، حيث أجبرت الهجمات المتواصلة التي                        . والق ة بصورة خاصة لألوضاع في ل ية مالئم ة الغذائ ن أن المعون وتبي
ى اللجوء للمخيمات، ومنعت المزارعين من زر            رب السكان إل نها جيش ال ع أراضيهم، مما أدى إلى انعدام األمن الغذائي ش

 .على نطاق واسع في هذه المنطقة

ية في البلد وأعلى                   -9 أدنى مؤشرات التنم تكررة، وتتسم ب اف الم ي من حاالت الجف نطقة مهمشة تعان ا م د آاراموج وُتع
ن مشكالت التنمية عن طريق توفير أنشطة التغذية المدرسية، ومحو           حاليا التصدي لعدد م    البرنامجويتولى  . معدالت العنف  

اء األصول  ابل إنش الغذاء مق ية الخاصة ب تدخالت التجريب بار وال ية الك ير أن . أم برنامجغ م األطراف ال أن معظ أنه ش ، ش
أخذ في االعتبار أن األنشطة الرئيسية في آاراموجا أنشطة رعوية                 م ي ة األخرى، ل قابالت مع المستفيدين   وآشفت الم . الفاعل

، بالتعاون مع الحكومة واألطراف البرنامجعن ميل إلى االعتماد إلى حد ما على المعونة الغذائية، مما يوحي بضرورة قيام        
 . المعنية، بدراسة آيفية االستجابة لهذا الوضع

 الجئا من جمهورية الكونغو الديمقراطية  200 000اع؛ وهي تؤوي وُتمثل منطقة غرب النيل إحدى مناطق ما بعد النز     -10
ر لهم         ن يوف  دعما عن طريق أنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول والتغذية المدرسية في إطار العملية  البرنامجوالسودان الذي

ة واإلنعاش بصورة أساسية         تدة لإلغاث  بتوجيه أنشطته   البرنامجيقوم  ولتفادي التوتر بين السكان المضيفين والالجئين،       . المم
ن         ن الفئتي ى آل من هاتي نجم عن معدالت اإلنتاج المخفضة جيوب ينعدم فيها األمن الغذائي      . إل يل، ت نطقة غرب الن . وفي م

ا زالت محدودة، غير أن                   يم أن التغطية م ريق التقي  يتصدى لهذا الوضع بصورة ابتكارية عن طريق حفز         البرنامجووجد ف
 .من خالل عمليات الشراء المحلية والتدريب في مجال المناولة بعد الحصاداإلنتاج المحلي 

 الكفاءة
ل المدخالت إلى نتائج على نحو اقتصادي                    -11 ية تحوي يان آيف ًا لب اءة مقياس وتؤدي الصعوبات الخاصة بقياس    . ُتشكل الكف

ى اقتصار هذا التحليل على           ة إل تائج المحقق ولتكوين . )8(الكفاءة التكاليفية لتسليم المدخالت التي تستند إلى تحليل القيمة ألفاالن
تحويل االقتصادية في حالة أضخم مكونين من                    يمة ال تفيدين، حسبت ق ة للمس يمة االقتصادية للحصص المقدم رة عن الق فك

 . ل أنشاء األصولالتغذية المدرسية والغذاء مقاب: مكونات حافظة أنشطة التنمية واإلنعاش، وهما

طة    -12 ن ألنش ي، يمك دول الثان ي الج ن ف ا يتبي برنامجوآم تغذية   ال ن ال تفيدين م ية للمس ير حصص غذائ ندا توف ي أوغ  ف
ية، ومشروعات في مجال اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية              اإليدز ومرض السل، وذلك بأسعار تعادل تلك       / المدرس

ي  ية          الت تفيدون في األسواق المحل ا المس ية ويوحي بأن المساعدة النقدية التي                .  يدفعه اءة التكاليف اع الكف ى ارتف ك عل دل ذل وي
ا    برنامج يقدمه ل تكلفة           ال ن تكون أق ياته ل ناطق عمل إال أن القيم ألفا المرضية في حالة الحصة اإلجمالية تخفي قيم ألفا .  في م

بقو            ذرة وال ة ال اءة في حال ل آف ل، وهو ما يدل على أن من الواجب شراء هذه السلع عند توافرها في األسواق المحلية، إذا               أق
ك نقدية بذل وارد ال ندا  . سمحت الم ي أوغ تدخالت ف ية الخاصة بال راء المحل يات الش ثل عمل وع 45وتم ن مجم ة م ي المائ  ف

بقول            الذرة وال تعلق ب يما ي توزيع، خاصة ف الغذاء       . )9(ال ذاء مقابل العمل والدعم    وفي األنشطة الخاصة ب ابل التدريب والغ  مق
يف التي يتحملها             بدو أن التكال ن، ي دم لالجئي  في المائة من األسعار التي يدفعها المستفيدون        25-22 أعلى بنسبة    البرنامجالمق

 في المناطق إذا اشتروا نفس الحصص في األسواق، هذا على افتراض أن األغذية متوافرة وأن الموارد النقدية ستكون بديال               
 .التي ترتفع فيها معدالت انعدام األمن الغذائي

                                                      
.  لتسليم السلع من مصدر خارجي إلى المنطقة المعنيةالبرنامجالقيمة ألفا هي النسبة بين السعر في السوق المحلية وبين مجموع التكاليف التي يتحملها  )8(

وتؤخذ األسعار المحلية آمتوسط األسعار التي تطبقها أربعة مراآز تجارية في . حيث التكاليف، آانت الصفقة محايدة من 1أقرب إلى  وآلما آانت القيمة
 .البرنامجمناطق مشروعات 

وتفيد تقديرات شرآة اتحاد تجار الحبوب .  طن متري تم شراؤها محليا88 000 طن متري من بينها 196 000، وّزع المكتب القطري 2004 في عام )9(
 . طن متري475 000نتاج المحلي يبلغ األوغنديين أن اإل
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 الكفاءة التكاليفية:الجدول الثاني
 القيمة ألفا البرنامج قياس الكفاءة

 0.984 )11(برنامج التغذية المدرسية: 10121.0العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  )10(النسبة ألفا

، فيروس نقص المناعة 10139.0البرنامج القطري / 10121.0العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 
 اإليدز/البشرية

1.055 

 1.006 ، المصابون بمرض السل10121.0العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 0.751 ، الغذاء مقابل التدريب10121.0العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 0.784  مقابل العمل، الغذاء10121.0العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 0.783 ، الالجئون10121.0العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

   
ـ                   -13 ترة ال تفيدين المستهدفين خالل ف ى المس ع حصص موحدة عل تم توزي ه ي  أيام المعيارية في حالة 210إذا افترضنا أن

تغذية المدرسية و       رنامج ال يما ي    90ب ا ف خص الغذاء مقابل العمل، فإن قيمة التحويل االقتصادية لحصص برنامج التغذية   يوم
بلغ نحو        يا   26المدرسية ت تحملها     .  دوالرا أمريك ي ي يف الت بلغ التكال برنامج وت  26.50 أيام 210 في تسليم الحصص خالل ال

ب   نقل ال نقل الخارجي وال يف ال لع وتكال يف الس ك تكال ي ذل ا ف ي، بم يون دوالر أمريك اط مل ى نق ناولة إل ن والم ري والتخزي
توزيع األخيرة    دوالر أمريكي؛ ويتحمل 69.30 يوما 90وتبلغ قيمة التحويل االقتصادية لنشاط األغذية مقابل العمل خالل . ال

برنامج  بلغ    ال  والخالصة، هي أن التكاليف التي يتحملها.  دوالر أمريكي لتوصيل الحصة إلى نقطة التسليم األخيرة   70.60 م
 . لتسليم األغذية للمستفيدين ال تكاد تفوق قيمة هذه األغذيةبرنامجال

 

 قيمة التحویل االقتصادیة: الجدول الثالث
 بالدوالرات األیام البرنامج قياس الكفاءة

 10121.0العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  )12(قيمة التحويل االقتصادية
 الغذاء مقابل العمل

90 69.30 

: 10121.0تدة لإلغاثة واإلنعاش العملية المم 
 برنامج التغذية المدرسية

210 25.98 

مجموع الدخول المحولة لكل أسرة مع افتراض اشتمالها على 
 . یوما90 أیام وفرد بالغ خالل 210ثالثة أطفال خالل 

: التغذیة المدرسية  والغذاء مقابل العمل
77.94 + 69.3 

 147.24 

  

فلم يبلغ قسم : وجدت بعثة التقييم أن وحدة اإلمدادات والنقل التابعة للمكتب القطري تقوم بدعم البرنامج على نحو فّعال         -14
ير  ن أي تأخ برامج ع نقل        . ال دادات وال ن اإلم ترآة بي ائف المش يق الوظ ي تنس ز، فه ى تعزي تاج إل ي تح االت الت ا المج أم

ذي با         توريد، األمر ال برمجة وال وينبغي . ت ضروريا ألنشطة التنمية واإلنعاش التي تنفذ بمعدل أبطأ من عمليات اإلغاثة       وال
أن يحظى المكون الثالث باهتمام خاص، ألن عمليات الشراء من صغار المزارعين تشمل استالم منتجات المزارع وتسديد          

ا يتطلب بالضرورة طريقة مختلفة في اإلدارة              زارع مباشرة، مم نها للم لضروري تقدير إمكانيات الشرآاء وإعادة ومن ا. ثم
 .النظر في معدالت النقل البري والتخزين والمناولة تبعا لذلك

                                                      
تعتبر القيمة ألفا للتغذية المدرسية مساوية للتنمية في إطار البرنامج القطري تلك التي تخص العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش، حيث أن األمر يتعلق  )10(

 .بنفس النسب
كاليف التي يتحملها البرنامج لتسليم السلع من مصدر خارجي إلى المنطقة المعنية،  لقيمة ألفا هي النسبة بين السعر في السوق المحلية وبين مجموع الت)11(

وتؤخذ األسعار المحلية آمتوسط األسعار التي تطبقها أربعة مراآز تجارية في . ، آانت الصفقة محايدة من حيث التكاليف1أقرب إلى  وآلما آانت القيمة
 .البرنامجمناطق مشروعات 

خالل تنفيذ أنشطة الغذاء مقابل العمل، والغذاء مقابل  قتصادية هي قيمة السوق المحلية للحصة المقدمة إلى المستفيدين آحافز أو أجر قيمة التحويل اال)12(
 . فهي تبين قيمة فائدة البرنامج االقتصادية التي تعود على آل مستفيد خالل فترة تنفيذ البرنامج. التدريب، وبرامج التغذية المدرسية
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 الفعالية
تدخالت أن حافظة أنشطة التنمية واإلنعاش آانت بطيئة عند بدايتها، باستثناء مكونات التغذية                  -15 ي لل ن التسلسل الزمن يبي

ك أن أنشطة الحافظة ال تسفر إال عن نتائج محدودة، السيما على مستوى الناتج                     . المدرسية  ى ذل وتعود أسباب  . ويترتب عل
  إلى انخفاض معدل عودة المشردين داخليا إلى ديارهم - وهي أسباب خارجة إلى حد بعيد عن إرادة المكتب القطري          –ذلك  

ية            تمويل المخصصة لألنشطة اإلنمائ ك، يؤدي عدم جمع بيانات األداء بانتظام على            .وانخفاض مستويات ال  وفضال عن ذل
تائج المحرزة                تحقق من الن يد ال ى تعق ناتج إل أن تخطيط أنشطة اإلنعاش والتنمية وانطالقها        . مستوى ال يم ب ريق التقي ّلم ف وُيس

د تسفر عن مزيد من النتائج، أثناء مرحلة                       رى أن حافظة األنشطة ق ه ي ا أن ال، آم تا طوي التنفيذ القادمة، شريطة استغرق وق
 .توافر الموارد الكافية

 الغذاء مقابل األصول
ية        -16 بادئ التوجيه ًا للم برنامج وفق ذا النشاط يرمي إلى حماية سبل العيش في        لل إن ه ابل األصول، ف الغذاء مق  الخاصة ب

دمات       ام الص مود أم ى الص درة عل ز الق ات وتعزي االت األزم تراتيجية  (ح ة االس ول   ) 2األولوي اء األص ريق إنش ن ط ع
ذاء          ابل األصول لصالح الالجئين في إطار العملية              . والمساهمة في استهالك األسر للغ ذاء مق نفذ أنشطة الغ ندا، ت وفي أوغ

تدة لإلغاثة واإلنعاش؛ ويندرج نشاط الغذاء مقابل األصول لصالح المجتمعات المحلية المضيفة في إطار ال                مكون الثالث  المم
برنامج القطري    نفذ سوى                 . لل م ي ورة أعاله، ل ى األسباب المذآ نظر إل  في المائة من حافظة األنشطة المقررة للغذاء     20وبال

 .؛ ولم تتوافر بالتالي سوى نتائج قليلة عندما قامت بعثة التقييم بزيارتها2004آب / مقابل األصول في أغسطس

ي أنشئت هي بصفة رئيسية إنشاء السدود والمشاجر وبرك األسماك والطرق المجتمعية وأنشطة                       -17 وآانت األصول الت
ابل التدريب      ذاء مق يدة النوعية، آانت الفوائد طويلة األجل تتعرض                    . الغ رك األسماك ج يم أن المشاجر وب ريق التقي ووجد ف

. ئية، وهو األمر الذي يرجع عادة إلى مسؤولية الشرآاء المتعاونين         أحيانا للخطر بسبب نقص الصيانة والمدخالت غير الغذا       
برنامج وينبغي    أداء مسؤولياتهم المتفق عليها في مذآرات                           لل تزمون ب د لكي يضمن أن شرآاءه يل زيدا من الجه بذل م  أن ي

ي  م التقن ب والدع ير التدري تعدون لتوف م مس تفاهم وأنه درات . ال ظ، أن ق وء الح برنامجولس تعرض ال ة  ت يل بسبب قل للعراق
يف الدعم المباشر األخرى وتوقيتها غير المتوقع              وال المخصصة لتكال وتتعرض مكونات البرنامج القطري بصفة     . )13(األم

 .خاصة للضرر بسبب انخفاض الحد األقصى لتكاليف التشغيل المباشرة األخرى، وانخفاض مستوى التمويل بصفة عامة

تفيدين المشارآين في أنشطة الغذاء مقابل األصول تلقوا حصصا منخفضة في                    -18 توزيع أن المس يانات ال يل ب ويظهر تحل
ام  يلوغراما30 (2004ع ام )  آ يلوغراما51 (2003وع ان   ).  آ ابل األصول، آ ذاء مق اط الغ ية لنش بادئ التوجيه ا للم ووفق

ن          ا بي رمجة م يلوغرام و   100ينبغي ب يلوغرام لكل    200 آ تفيد من النشاط المذآور      آ وُيعزى انخفاض الحصص، من   .  مس
تعديالت التي ُأجريت باالستناد إلى نقص التمويل، ومن جانب آخر، إلى القرارات التي ُاتخذت على المستوى                      ى ال ب، إل جان

روي لتقاسم العمل والحصص ذات الصلة بالتساوي بين أبناء القرى        أعداد آبيرة وينجم عن ذلك أن األغذية توزع على. الق
يات هي من الضآلة بحيث يستحيل أن تسهم بشكل ملحوظ في دخول األسر، آما أنها ال تكفي لتغطية النقص بين حين                          بكم

 . وآخر في االستهالك

 الزراعة ودعم التسویق
 عن طريق تنشيط إنتاج الذرة والبقول 2اتيجية يساهم المكون الثالث للبرنامج القطري أيضا في تحقيق األولوية االستر       -19

يا  ن   . محل برنامج ويعل  في المائة من السلع المحلية التي يحتاج إليها المكتب القطري في أوغندا من 10 عن استعداده لشراء ال
ي اعتمدها           بات الجودة الت تزام بمتطل ن، شريطة االل برنامج مجموعات صغار المزارعي ن أجل  وم .  واألسعار التنافسية  ال

اهم                  ير الجودة، س تزام بمعاي ى االل ن عل درات المزارعي ز ق برنامج   تعزي ية المشارآة في تنظيم           ال نظمات غير الحكوم والم
تها            تها وتعبئ يفها وتنقي ة وتجف ن األغذي االت تخزي ي مج ب ف م التدري دم له م، وق ات تجمعه ي رابط ن ف غار المزارعي ص

تجارية الصغيرة، فضال ع        زويدهم بالمعلومات الخاصة باألسواق    وممارسات المشروعات ال وفي إطار هذا المكون، . ن ت
 .عرض على برنامج الغذاء مقابل العمل إنشاء مرافق التخزين والطرق في المجتمعات المحلية

دد المزارعين الذين                       -20 ه بالنسبة لع برنامج القطري تجاوز أهداف أن ال اد المكتب القطري ب  في  25 تم تدريبهم بمقدار     وأف
غ          با، بحيث بل ة تقري  من رؤساء مجموعات    1 170ومن بين هؤالء، آان هناك      . 2004 مزارعا صغيرا في عام      5 659المائ

ن    زارعا  30 796المزارعي دور          .  م م يكن بمق ه ل برنامج إال أن بتمبر    ال ول أن يشتري من صغار المزارعين سوى     /  في س أيل
تريات 3.7 ن مش ة م ي المائ ام  ف ي ع ية؛ وف بة 2003ه المحل ة6.2، بلغت النس ي المائ ى  .  ف ية إل ك بصورة أساس زى ذل وُيع

                                                      
 في المائة من تكاليف التشغيل 6 في المائة وتبلغ تكاليف التشغيل المباشر األخرى 10ا يتعلق بالتدخالت اإلنمائية، تمثل تكاليف الدعم المباشر  فيم)13(

تراتيجي وتتوافر األموال للمكتب القطري عندما تبرمج، وهو ما يضر بتخطيط المشروعات ذات اإلطارات الزمنية الطويلة والتخطيط االس. المباشر
 .لمخططات بناء القدرات
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بعة في                       توريد المت ير وإجراءات ال ن بمعاي تزام المزارعي ي تحول دون ال برنامج الصعوبات الت ك، ليس       . ال ى ذل وإضافة إل
 .ذور واألدوات وشرآائه ضمان توفير المدخالت التكميلية مثل اإلرشاد والبالبرنامجبمقدور 

يح المشتريات المحلية من صغار المزارعين فرصة ممتازة            -21 وأعلن المزارعون  .  ليساهم في عملية التنمية    للبرنامجوتت
ابالت أنهم زادوا دخولهم من اإلنتاج الزراعي بنسبة             زارعهم  في المائة وأنهم استثمروا عائداتهم في تحسين م        20خالل المق

تعلقة الرسوم المدرسية والفواتير الطبية          م الم غير أنه ينبغي للمكتب القطري أن يولي االهتمام الالزم لوضع          . وتسوية ديونه
 .ورصد اتفاقات الشراآة المتعلقة بهذا المكون بغية ضمان جودة ونطاق تغطية أنشطة التدريب والمدخالت غير الغذائية

 دعم التعليم
تراتيجية                       -22 ة االس يق األولوي ذا الجانب من حافظة األنشطة في تحق ، وهي زيادة فرص الوصول إلى التعليم     3يساهم ه

تراتيجية   ة االس ين، واألولوي ن الجنس تفاوت بي ه ال ن أوج د م ال4والح تغذوية لألطف ين األوضاع الصحية وال . ، وهي تحس
وقد أوقف . ، والتعليم األساسي البديل في آاراموجا وصفوف محو أمية الكبار الوظيفية          ويشمل هذا الجانب التغذية المدرسية     

برنامج  بديل في آاراموجا، وذلك من أجل استعراض جودة هذا المشروع ومدى                   ال يم األساسي ال ه للتعل تة دعم  بصورة مؤق
ية ة الغذائ ية المعون ي منتصف الصب . أهم بة ف ية وج تغذية المدرس روعات ال ر مش دارس وتوف يذ الم داء لتالم بة غ اح ووج

دارس الثانوية في آاراموجا والمدارس الثانوية التي تستقبل الالجئين                 يذ الم ذه الوجبات لتالم ير ه تم أيضا توف ية؛ وي االبتدائ
 .في أروا

ق المكتب القطري   -23 رنامجه 80وحق ي ب ية ف تغذية المدرس داف ال ن أه ة م ي المائ ة  ف تدة لإلغاث ية المم  القطري والعمل
اش، بحيث شمل في المتوسط            يذ في      300 000واإلنع برنامج   وأمن   . 2004-2002 تلم توفير سلة آاملة من األغذية دون  ال

يدة النوعية، وتمشت مع العادات الثقافية السائدة، ووجدها األطفال             دادات؛ وآانت الوجبات ج وفي ". لذيذة"انقطاع في اإلم
يل    دارس، آانت هناك مشكالت تتعلق بإعداد األغذية أفضت إلى تأخر تناول الوجبات أو إلغائها                عدد قل وفي معظم .  من الم

ن على نحو جيد؛ ويسعى                     اء والمعلمي ة ورابطات اآلب دارس، تعمل لجان إدارة األغذي  إلى تحسين أداء عمليات    البرنامجالم
 .اإلدارة التي يشوبها الضعف في الوقت الحالي

تظم، لكن محاوالت              -24 ى نحو من ناتج عل تم جمع مؤشرات ال  للتحقق من عدد المستفيدين بعد الرؤوس تدل البرنامجال ي
يها   غ ف د بول يم والرياضة ق تها وزارة التعل ي أعلن المدارس الت تحاق ب دالت االل ون مع تمل أن تك ن المح ى أن م وخالل . عل

دم المعل     ابالت، ق ية عن المؤشرات الرئيسية مثل المواظبة، واالهتمام بالتعلم، وقدرة التالميذ                    المق يانات إيجاب اء ب مون واآلب
تيعاب، وتحسين األداء التعليمي           يز واالس ى الترآ ه ينبغي تحسين نوعية التعليم التي تبينها نسبة                  . عل يم أن ريق التقي ووجد ف

ن  ي         /المعلمي ية، الس نى التحت واد والب يذ، والم  بالدعوة إلى ذلك البرنامجما في الصفوف الدنيا؛ ومن الضروري أن يقوم   التالم
 .مع اليونيسيف

ى الحد من الجوع قصير األجل    -25 توازنة أدى إل ية م ير وجبات غذائ يم والرياضة، أن توف يانات وزارة التعل ادت ب وأف
ى في تحسن األوضاع الصحية والتغذوية للت            وساهمت الحصص المنزلية المخصصة للفتيات في آاراموجا في        . الميذوتجل

ن   يا م ين بالصفوف الدن ن الجنس تفاوت بي ه ال ى 44خفض أوج ة إل ي المائ ي الصف األول52 ف يات ف ن الفت ة م ي المائ .  ف
ر عن ارتفاع وسيكون من شأن زيادة الحصص الغذائية المخصصة للفتيات حاليا في الصفوف من األول إلى السابع أن تسف                

 .معدالت استكمال الدراسة و الحد من ارتفاع معدالت التسرب في الصفوف العليا

رنامج التغذية المدرسية منخفضة في المناطق التي يدعمها                -26 ؛ وذلك أن البرنامج المذآور ال      البرنامجومازالت تغطية ب
دارس في آل إقليم ومقاط           ووجدت بعثة التقييم أن بعض الطلبة ينتقلون من المدارس غير المدعمة إلى            . )14(عةيشمل آل الم

دارس المدعمة   وتتلقى المدارس التي توفر تغذية مدرسية دعما ال يغطي سوى وجبة واحد في اليوم؛ ويتم توفير وجبتين       . الم
 .آلما تطور النظام

 اإلیدز/دعم األسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشریة
تراتيجية                    -27 ة االس يق األولوي ذا المكون من حافظة األنشطة في تحق ، عن طريق تحسين األوضاع التغذوية    3يساهم ه

ويشمل هذا النشاط المكون األول للبرنامج القطري،  . اإليدز/والصحية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية        
ة واإلنعاش والبرنامج اإلنمائي المستقل              ومكون الدعم االجت     تدة لإلغاث ية المم وعند تصميم البرنامج   . 10139.0ماعي للعمل

ام      م يكن فيروس نقص المناعة البشرية 1998القطري في ع ، غير أن المكون األول للبرنامجاإليدز يمثل أولوية بالنسبة /، ل
تامى وا   يا للي با مهن ر تدري ذي يوف برنامج القطري ال ن ال تامى   م م الي اطا لدع ية نش ية العمل ن الناح ات م ال الضعفاء ب ألطف

ال الضعفاء الذين تيتموا بسبب هذا الوباء        ويرتبط هذا النشاط، الذي يستهدف األطفال األفراد عن طريق المؤسسات          . واألطف
رية    ناعة البش يروس نقص الم ية الخاصة بف تراتيجية الوطن بلد، باالس نوب ال ي ج ة ف دن الواقع ي الم ر /ف ي توف دز والت اإلي

                                                      
ومثال .  من الصعب حساب معدالت التغطية أيا آانت، ألنه ليس من السهل الحصول على اإلحصاءات ذات الصلة، آما أن األرقام تختلف اختالفا آبيرا)14(

 .مدارس االبتدائية في آاراموجا في المائة من األطفال الملتحقين بمدارس الحضانة وال44ذلك أن المعلومات المتوافرة تفيد بتغطية 
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ى دخل واالندماج من جديد في المجتمعات المحلية                       نهم من الحصول عل ية تمكي ال بغ ية لألطف ارات المهن وتفيد بيانات  . المه
توزيع الصادرة عن المكتب القطري، أن          مستفيد أثناء الفترة المستعرضة، مما يعني  32 700مساعدته إلى  وجهالبرنامج ال

 . في المائة63 في المائة وتوزيع األغذية المقررة بنسبة 97بة إنجاز هدف النشاط بنس

ناعة       -28 يروس نقص الم خاص المصابين بف اش األش ة واإلنع تدة لإلغاث ية المم م االجتماعي للعمل ون الدع تهدف مك يس
غذية بواسطة الشرآاء المتعاونين آالعيادات الطبية، ويتم توفير األ. اإليدز في مناطق النزاعات أو ما بعد النزاعات     /البشرية 

يا      تغذوية الدن ير الحصة ال ك لضمان توف ية، وذل ات الرجع الج المضاد للفيروس دم الع ي تق ية الت ير الحكوم نظمات غ والم
ن يعيشون مع اإلصابة بفيروس اإليدز ولمعيليهم          ،  مستفيد68 000ووصلت مساعدات المكتب القطري إلى     . لألشخاص الذي

ع              33أي   ه مع توزي ة من هدف يد الدراسة              80 في المائ ترة ق ة المستهدفة في الف يات األغذي ة من آم اد شرآاء  .  في المائ وأف
برنامج  تعاونون بأن توفير المعونة الغذائية لألشخاص الذين يعيشون مع اإلصابة بفيروس اإليدز أسفر عن نتيجة غير                  ال  الم

بار ب       تقدم لالخت ا أسهم في الحد من اإلصابات االنتهازية وزيادة االلتزام بنظم     مقصودة، وهي تشجيع ال ية، مم صورة طوع
ة    ناول األدوي درة على الشفاء عن طريق العالج المضاد للفيروسات الرجعية تتوقف على الظروف            . ت أن الق تقارير ب يد ال وتف

تغذوية للمريض    ناعة البشرية             . ال يروس نقص الم غ األشخاص المصابون بف  أن  – الذين شارآوا في المقابالت      -اإليدز/وأبل
ا هي بالترتيب          ثر إلحاح ة المضادة للفيروسات الرجعية والرسوم المدرسية       :شواغلهم األآ ة واألدوي واعتبر . مشاآل األغذي

 ".الدواء األول"موظفو الخدمات الصحية في أروا أن األغذية هي بمثابة 

ام   -29 ي ع ر2001وف ي  ، أق روع اإلنمائ ي المش ر اإلقليم ناعة    10139.0 المدي يروس نقص الم تأثرة بف ر الم م األس  لدع
 2004آب  /اإليدز عن طريق إحدى المنظمات غير الحكومية الوطنية؛ ولم يبدأ تنفيذ هذا المشروع إال في أغسطس               / البشرية 

تمويل      ود     . بسبب نقص ال برنامج وتعترض جه  إدراك الجهات المانحة الرئيسية ألهمية       في هذا المجال عقبات بسبب عدم      ال
ية في إطار العالج المضاد للفيروسات الرجعية               ية آاف ير حصة غذائ ويتولى القطاع الصحي إدارة البحوث والتدخالت      . توف

تقد هو حل المشكلة يتوقف على الدواء؛ وليس ثمة اعتراف بأن عددا آبيرا                  ي أن المع ا يعن دز، وهو م يروس اإلي لمكافحة ف
انون أيضا من انعدام األمن الغذائي        من    ويؤآد موظفو الخدمات الصحية والشرآاء المتعاونون أن توفير األغذية  . السكان يع

القدر الكافي يزيد من احتماالت الشفاء عند تعاطي األدوية المضادة للفيروسات الرجعية، غير أنه ال توجد، فيما يبدو، أدلة        ب
ك يد ذل ية لتأي برناموينبغي . علم ي جلل ن الغذائ اش واألم دالت اإلنع ن مع ة بي ة عن العالق راء دراس براء بإج ف خ .  أن يكل

يز الجهات المانحة في الوقت الراهن على الجوانب الطبية ينطوي على تمييز ضد األشخاص الذين يعيشون              ع أن ترآ والواق
 .مع اإلصابة بفيروس اإليدز ويعانون من انعدام األمن الغذائي

 الدعم التغذوي

 

دم    -30 برنامج يق بقا لمشروع العالج          ال ى مرضى السل وأسرهم ط يا إل ا غذائ دة قصيرة  ( دعم عن طريق المالحظة   ) لم
ة واإلنعاش                      تدة اإلغاث ية المم ك في إطار مكون الدعم االجتماعي للعمل بع   . المباشرة، وذل برنامج ويت  السياسات الوطنية    ال

ية         الخاصة بع    نظمة الصحة العالم ا م ي تدعمه تم توفير الدعم الغذائي لمرضى السل وأفراد أسرهم  . الج مرض السل الت وي
ويتسم الدعم الغذائي بالفعالية في الحد من معدالت التخلف ويزيد قدرات المرضى على الشفاء ويحقق         . طيلة مخطط العالج    

 .لصحية والعيادات الالمرآزية أن تغطية البرنامج مازالت منخفضةوُيبّين نقص المراآز ا. االستقرار في ظروفهم التغذوية

عات                     -31 تغذیة والحوامل والُمرّض انون من سوء ال ن یع ال الذی تغذوي لألطف  مراآز التغذية التكميلية ومراآز      - الدعم ال
ة واإلنعاش                تدة اإلغاث ية المم تغذية العالجية في إطار العمل برنامج ساعد   . ال تغذية التكميلية التابعة        ال ر مرآز ال ى تطوي  عل

ي          ة ف درات الحكوم ز ق الغ وتعزي ية، والتدريب والرصد واإلب تغذية العالج ية لمراآز ال بادئ التوجيه وزارة الصحة والم ل
يذ ك آشرط الزم للتنف تغذوية، وذل ر األوضاع ال تهدفين إل. تقدي تفيدين المس ودة المس دالت رصد ع ى أوضاع وبرهنت مع

ل            ية تدّخ ى فعال ة عل ة عادي برنامج تغذوي بات الغذائية للقائمين بالرعاية واألطفال الذين يعانون من سوء               ال ر المتطل ذي وف  ال
ن بالرعاية على توفير الرعاية الصحية لألطفال المعنيين             تغذية، وشجع القائمي ويتم في الوقت الراهن جمع بيانات واسعة . ال

ية        بات فعال نطاق إلث ية ومراآز التغذية العالجية         ال تغذية التكميل  حاليا وضع قاعدة بيانات مزودة    البرنامجويتولى  . مراآز ال
ع من مواقعه         تقاة من آل موق ويلتزم عدد من مراآز التغذية التكميلية ومراآز التغذية العالجية بالحد األدنى . بمعلومات مس

ى ا                 نحو نحو االقتصار عل ير، ولكن الخدمات ت ناطق الحضرية   من المعاي شبه الحضرية وتغطي بشكل محدود السكان         /لم
يمات ي المخ ن ال يقطنون ف ى . المضيفين والذي ل سبل الوصول إل تغذية، تق رتفع معدالت سوء ال ا، حيث ت ي آاراموج وف

تغذية العالجية            ية ومراآز ال تغذية التكميل ثل صحة األم والطفل والتوعية الت            . مراآز ال ية م ا األنشطة التكميل غذوية، فإنها  أم
ومثال ذلك . بصورة عامة غير موجودة وتؤدي في بعض األحيان إلى عدم تحقيق إمكانيات، بل وإلى سوء استخدام الموارد            

 .أنه ليس هناك متابعة ُتذآر لألطفال األصحاء تم شفاؤهم بعد أن آانوا يعانون من سوء التغذية
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د ال    -32 توافر بع م ت ملهن إال           ل م يش ون ل ذا المك ك ألن ه عات، وذل ل والُمرض ي للحوام م الغذائ ي الدع ة ف ية الكامل فعال
يدًا إلدخال أنشطة صحة األم والطفل في المناطق األآثر استقرارُا، حيث يمكن                      )15(مؤخرا  برنامج تمه ز ال يا تعزي تم حال ؛ وي

 . للشرآاء إدارة مثل هذه البرامج المعقدة

 قضایا الجنسين
رمجة األنشطة من حيث عدد الرجال والنساء المستهدفين، ولكن من الضروري تنمية                -33 ندرج قضايا الجنسين في ب ت

رار              اذ الق يادة واتخ درات النساء في مجاالت الق بدأ       . ق ادة، ي برنامج وفي الع تعلقة بقضايا الجنسين عن طريق         ال  أنشطته الم
ين يوفرون خدمات معينة، ولكن تبين أحيانا أن فهمهم للنتائج المترتبة على قضايا الجنسين آان محدودا الشرآاء المنفذين الذ 

 .وآانوا آثيرا ما ُتعوزهم القدرات الالزمة في مجال الموارد البشرية لتطبيق جوانب التمايز بين الجنسين

نا           -34 يروس نقص الم ّدر انتشار ف ه يعادل أربعة أمثال انتشاره فيما بين الرجال في         /عة البشرية  وُيق ن النساء بأن دز بي اإلي
اقل العدوى في المجتمعات المحلية المستهدفة هو في أغلب األحوال من الرجال، ولكن                   . )16(24 - 20سن    تقد أن ن ومن المع

رجال الذين يطلبون المساعدة عند إصابتهم بالمرض تقل آثيرا عن                نسبة النساء؛ ولذلك، فإن من الصعب إلى حد       أن نسبة ال
يد الوصول إلى الرجال     المخصصة لفيروس نقص المناعة البرنامجوال تتجاوز نسبة الرجال الذين يستفيدون من أنشطة . بع

دز سوى     /البشرية  ة    20اإلي يات المراهقات المعرضات لخطر العدوى ال يستفدن من أنشطة محو أمية               .  في المائ ا أن الفت آم
 . وشرآاؤه بتحديد وسائل الوصول إلى هذه الفئات من السكانالبرنامجومن الضروري إذن أن يقوم . كبار الوظيفيةال

 التقدیرات واالستهداف والبرمجة
، ولكن االستهداف  المعونة إلى أآثر األقاليم ضعفا باالستناد إلى تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها   البرنامجيقدم    -35

ئولية الشرآاء المتعاونين             ى مس ع عل يم يق أما الدعم التغذوي والدعم االجتماعي للمصابين بفيروس نقص        . دون مستوى اإلقل
اإليدز، فهما ذاتّيا التوجيه، ألن أدني الشرائح األدنى دخال من السكان يفضلون االستعانة بالعيادات الصحية               /المناعة البشرية 

غير أن ذلك ال ينطبق بالضرورة على أنشطة الغذاء         . ية، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي      العامة الوطن 
ابل األصول   وباالستناد إلى مالحظات فريق التقييم في آراموجا ومنطقة غرب النيل، يتوقف التنفيذ على تواجد الشرآاء            . مق

ن يق        ى السكان الذي ن، وال يصل بالضرورة إل ياجا       المتعاوني ناس احت ثر ال ية وأآ ناطق نائ تولى الحكومة مع  . طنون في م وت
ياجات الغذائية والمسوح التغذوية على مدى ستة شهور،                          رات االحت الشرآاء رصد أوضاع األمن الغذائي عن طريق تقدي

 .ولكن هذه العمليات تجري بصورة أساسية من أجل تعديل الحصص الغذائية

يرا ما تكون آميات األغذية التي ُتوزع على آل مستفيد أقل مما آان مقررا، األمر الذي يثير التساؤل عما إذا آان                    -36 وآث
تائج المنشودة          ق الن د حق تدخل ق ابل األصول، والدعم التغذوي، والدعم االجتماعي،                  . ال ذاء مق ى أنشطة الغ ك عل وينطبق ذل

ى التغذية المدرسية        ل عل زداد معدالت سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي سوءا في المناطق النائية، ومازالت وت. وبدرجة أق
ة العالمي غير فعالة في هذه المناطق بسبب مشكالت انعدام األمن وعدم                           رنامج األغذي يا ب نفذه حال ذي ي برنامج ال ات ال مكون

 .توافر الشرآاء القادرين وقلة القدرات االستيعابية للسلطات اإلقليمية

 رصد األداء
ام       -37 تعلق بإصدار المبادئ التوجيهية الجديدة                         2003في ع يما ي رائدة ف دا من المكاتب ال د واح ان المكتب القطري ُيع ، آ

يات الرصد ى آاف . لعمل ن عل ن الموظفي تائج بي ى الن ة عل اإلدارة القائم تزام ب ة الوعي واالل اع درج ي ارتف ك ف تجلى ذل ة وي
تويات يانات ويجري    . المس ع الب دة لجم كال موح تحداث أش م اس ة الرصد؛ وت ب القطري بوضع مصفوفة لخط ام المكت وق

وتتطلب هذه األشكال جمع البيانات عن      . استخدامها حاليا في آافة مناطق البرنامج و المكاتب الفرعية، وإن تفاوتت النوعية            
ة، واستخدامها وتأث            ع األغذي تفيدين في إدارة األغذية        حرآة السلع، وتوزي تفيدين، ومشارآة المس ى المس ك عل إال أن . ير ذل

يم وجد أن المعلومات المتسقة ال تتوافر بسهولة في المكتب القطري          ريق التقي ولم تجمع المعلومات الخاصة بالنتائج على . ف
 . مستوى المخرجات على نحو منتظم ومتسق

و  -38 ا ه يات وآم م عمل ي معظ ال ف برنامج الح ى   ال ا إل ا بعده ة وم ع األغذي يات توزي ئولية عن رصد عمل رجع المس ، ت
و               وم موظف ية؛ وال يق ن بصورة أساس برنامج الشرآاء المتعاوني ة إال على أساس عشوائي        ال ذه المهم ولسوء الحظ، تتسم  .  به

تقاة من الشرآاء بعدم جودتها في بعض                ية المعلومات المس  على اإلبالغ عن    البرنامج األحيان، مما يعّوق قدرة      نوعية وآم
تائج        ى مستوى الن يما عل نجزة، الس تائج الم وتقتضي زيادة طلب الجهات المانحة لإلبالغ عن النتائج ضرورة أن يضمن . الن

                                                      
 بدأت مراآز التغذية التكميلية ومراآز التغذية العالجية أنشطتها أوال في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وذلك للتصدي لسوء التغذية الحاد الذي يعاني منه )15(

 .باراألطفال؛ وفي ذلك الحين، لم يتم اإلبالغ عن حاالت سوء التغذية التي يعاني منها الك
 .اليونيسيف وجمهورية أوغندا. اإليدز وبرنامج الحق في الحماية الذاتية/ فيروس نقص المناعة البشرية)16(
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برنامج يف ت         ال ن تكال زيد م تائج ي د الن أن رص لم ب ة أن تس ات المانح ي للجه الفعل؛ وينبغ ري ب تائج يج د الن يذ  أن رص نف
 .المشروعات

 االستدامة
د طويلة األجل على نحو متواصل عن طريق حافظة أنشطة التنمية واإلنعاش أمر واضح                      -39 يق فوائ ن أن احتمال تحق تبّي

ذاء مقابل التدريب؛ وينطبق ذلك                     تغذية المدرسية والغ ال البشري آال ذه األنشطة في رأس الم ندما تساهم ه بصفة خاصة ع
ن الذين ما آانوا ليحصلوا على التعليم لوال تدخل                  يا والالجئي ى المشردين داخل ويقتضي األمر دراسة إمكانيات    . البرنامجعل

وفي بعض الحاالت، تعترض استدامة الفوائد      . الحد من احتمال فقدان الشبان لمعارفهم الزراعية أثناء إقامتهم في المخيمات            
ناجمة عن أنشطة الغذ      اء مقابل العمل للخطر نتيجة النعدام المدخالت غير الغذائية واإلرشادات التقنية ولقلة الوضوح فيما              ال

 .وآان ذلك واضحا بصفة خاصة عند إنشاء برك األسماك والطرق. يتعلق بالمسؤوليات الخاصة بعمليات الصيانة

يما يخص أنشطة الدعم االجتما            -40 ا ف عي في العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والمكون األول للبرنامج القطري، فإن            أم
تهاء مساعدة          د ان ة األجل بع د طويل برنامج  الفوائ ى حد بعيد على قدرة الشرآاء على االضطالع باألنشطة   ال توقف إل وقد . ت

ودا في مجال بناء القدرات مع شرآائه في الوزارات والجها          ذل المكتب القطري جه ت الالمرآزية التي تمثلها، فضال عن ب
ي  تمع المحل نظمات المج ية وم ير الحكوم نظمات غ ى  . الم تند إل ي تس تثمارات الت ادة االس ى زي توقف عل تدامة ت إال أن االس

 .استراتجيات لالنسحاب تتسم بالوضوح ويتم االتفاق عليها مع الشرآاء

 مصفوفة التوصيات واستجابة اإلدارة
ذا التقرير ملخص للتوصيات الرئيسية التي أصدرتها بعثة التقييم واإلجراءات التي اتخذها             -41 رد في الملحق المرفق به ي

 . أو التي يعتزم اتخاذهاالبرنامج
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 الملحق

 –ملخص لتوصيات بعثة التقييم واستجابة اإلدارة 
 10139.0، المشروع اإلنمائي 10019.0، البرنامج القطري 10121.0لية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  العم–تقييم حافظة أنشطة اإلنعاش والتنمية  :أوغندا

 استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة نفذةمالجهة ال )2004تشرین األول /أآتوبر( مكتب التقييمتوصيات 

 )24، 22الفقرات (الشرآاء المتعاونون 

يف التشغيل المباشرة األخرى في بناء قدرات الشرآاء نظرًا للدور األساسي لموارد تكال .1
المحليين وإنجاز األهداف اإلنمائية، ينبغي زيادة الحد األعلى المفروض على تكاليف التشغيل 
المباشرة األخرى، خاصة بالنسبة لألنشطة اإلنمائية؛ وينبغي للجهات المانحة التي ترغب في 

آانون الثاني لتسهيل /التكاليف بالكامل آل سنة في ينايردعم التنمية تقديم أموالها مع استرداد 
 .عمليات التخطيط التي يقوم بها المكتب القطري

إدارة /إدارة العمليات
 األغذية

ويترتب على . ُتحد قيود تمويل التنمية من القدرة على برمجة الموارد الغذائية وغير الغذائية
ولذلك ينبغي . معونة الغذائية المتاحة للتنميةزيادة تكاليف التشغيل المباشرة األخرى خفض ال

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال . دراسة آافة الخيارات األخرى فيما يخص دعم القدرات المحلية
يوجد حد أعلى صارم لتكاليف التشغيل المباشرة األخرى، بل مبدأ توجيهي بياني يمكن تعديله 

مانحة متعددة األطراف توفير المساهمات وتطلب إدارة األغذية من الجهات ال. تبعا لألوضاع
غير أنه ليس بمقدور عدد من هذه الجهات القيام بذلك نظرا . في وقت مبكر من السنة التقويمية

 .لتوقيت سنتها الضريبية

وعند الضرورة، . ينبغي تقدير قدرة الشرآاء المتعاونين على الوفاء بما ورد في مذآرة التفاهم .2
 .مستعدًا لتوفير أنشطة التدريب والدعم التقني لضمان جودة النتائجامج البرنيتعين أن يكون 

أحيط بهذا علما وستجري متابعته مباشرًة بالنسبة ألنشطة اإلنعاش في إطار العملية الممتدة  المكتب القطري
. 2010-2006لإلغاثة واإلنعاش، والبرنامج القطري الجاري تنفيذه والبرنامج القطري الجديد 

 . األنشطة اإلضافية على توافر األموال لتكاليف التشغيل المباشرة األخرىوتتوقف

 التأآد من توافر الموارد التكميلية الكافية، إما عن طريق التمويل المخصص لها  للبرنامجينبغي  .3
 .أو التمويل النظير، وذلك قبل انطالق النشاط

 للتمويل النظير في آافة مذآرات التفاهم قبل انطالق سيواصل المكتب القطري االلتزام بالنسبة المكتب القطري
 .أنشطة المشروع

 أن ُيدخل شرآاء متعاونين في صياغة وثائق المشروعات واالقتراحات األخرى للبرنامجينبغي  .4
 .الخاصة بالتمويل لتقديمها إلى الجهات المانحة لضمان امتالك الشرآاء لألنشطة والنتائج

إطار األمم المتحدة للمساعدات /شملت عمليات التقدير القطري المشترك. فيذ هذا البنديجري تن المكتب القطري
وتم تقديم مخطط . اإلنمائية ممثلي الحكومة والمجتمع المدني ووآاالت األمم المتحدة والشرآاء

 إلى الشرآاء والمساهمين اآلخرين أثناء إجتماع االستراتيجية 2010-2006البرنامج القطري 
وستشمل العملية االستشارية لتطوير مكونات البرنامج . 2005في فبراير شباط  المشترك

 .القطري الشرآاء المتعاونين وغيرهم من المساهمين في المناطق المستهدفة

لضمان جودة التدخالت الخاصة بأنشطة اإلنعاش والتنمية، ينبغي االستعانة بالمنظمات رفيعة  .5
تعاون التقني وبرنامج آاراموجا للمفوضية األوروبية ومنظمة المستوى آالوآالة األلمانية لل

 .األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 في الوقت الراهن مع الوآالة األلمانية للتعاون التقني في منطقة غرب النيل البرنامجيعمل  المكتب القطري
 غير أن حضور برنامج آاراموجا .ويشارك في تمويل أنشطة تربية األسماك وإنشاء السدود

 في الوقت الراهن مع ومنظمة البرنامجويعمل . للمفوضية األوروبية محدود في الميدان
ويتم في الغالب . األغذية والزراعة في أنشطة تقدير األمن الغذائي وتوزيع األدوات والبذور
حكومية، وفي معظم تنفيذ مشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بواسطة الوزارات ال

وسيقوم المكتب القطري برفع مستوى . عملياتهالبرنامجالحاالت، في المناطق التي ينفذ فيها 
 . شراآاته إلى أعلى مستوى
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 –ملخص لتوصيات بعثة التقييم واستجابة اإلدارة 
 10139.0، المشروع اإلنمائي 10019.0، البرنامج القطري 10121.0لية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  العم–تقييم حافظة أنشطة اإلنعاش والتنمية  :أوغندا

 استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة نفذةمالجهة ال )2004تشرین األول /أآتوبر( مكتب التقييمتوصيات 

 )43-42الفقرات (الرصد واإلبالغ 

ويتعين . ينبغي استعراض األطر المنطقية لضمان تحديد المؤشرات واألهداف وقابليتها للقياس .6
أطول لرصد المخرجات والنتائج مقابل األهداف الموضوعة؛ ومن الواجب أن تكريس وقت 

وقد يكون من . تستعرض اإلدارة هذه المسائل بشكل منتظم لضمان التنفيذ على نحو سليم
. الضروري توفير تدريب على وضع مؤشرات للنتائج قابلة للتحقق، وجمع البيانات وتحليلها

طلبات الرصد الواردة في مذآرات التفاهم، بما في ذلك  وينبغي للمكتب القطري استعراض مت
التكاليف اإلدارية الممنوحة للشرآاء، والترآيز بشكل أآبر على تطبيق مذآرات التفاهم فيما 

 . يتعلق بالرصد، بما في ذلك بيانات النتائج

ال ومتابعة جمع عّين المكتب القطري موظفا للرصد والتقييم لتعزيز قدراته في هذا المج المكتب القطري
وسينصب الترآيز على مسائل الرصد والتقييم في . البيانات الخاصة بمخرجات ونتائج البرنامج
ويحظى تدريب الموظفين والشرآاء في مجال . آل مذآرات التفاهم الموقعة مع الشرآاء

 .اإلدارة على أساس النتائج باألولوية بالنسبة للمكتب القطري

 عالية من تكاليف الدعم المباشر وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى ينبغي توفير مستويات .7
وينبغي إلدارة األغذية الدعوة مع الجهات المانحة إلى أن . لضمان القيام بالرصد على نحو سليم

تكاليف رصد النتائج عالية التكاليف إذ تشمل الدراسات األساسية، ودراسات التأثير وتعيين 
 . نة الغذائيةالمزيد من راصدي المعو

. ينبغي إدراج مبررات هذه التكاليف في الوثيقة المعروضة على المجلس التنفيذي للموافقة إدارة األغذية
 . وسيكون بإمكان إدارة األغذية عندئذ مناصرتها لدى الجهات المانحة

ي يجب توفير ميزانيات آافية لرصد العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والبرنامج القطر .8
 . وينبغي منح األولوية لوضع الخطوط األساسية وتحسين رصد النتائج. الجديدين

ويمثل انخفاض مستوى تكاليف . ستتواصل المسوح األساسية آلما دعت الضرورة إلى ذلك المكتب القطري
 .التشغيل المباشرة األخرى في البرنامج القطري الجديد تحديا آبيرا

 )41-40الفقرات (االستهداف والبرمجة 

 أن يوّسع نطاق أنشطة التنمية واإلنعاش لتشمل المناطق النائية التي تتسم للبرنامجينبغي  .9
بارتفاع معدالت سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي وفقا لتحليل هشاشة األوضاع ورسم 

 .خرائطها، وأن يقوم بتعويض الشرآاء المتعاونين إذا دعت الضرورة إلى ذلك

مازالت قلة الشرآاء القادرين في المناطق النائية التي تتسم بارتفاع معدالت سوء التغذية تمثل  يالمكتب القطر
وسيواصل المكتب القطري الترويج لجذب المزيد من الشرآاء عن طريق منتديات . تحديًا آبيرا

 .التنسيق في آاراموجا وأروا ومنطقة غرب النيل

 )37-35الفقرات (التغذیة 

 أن يستثمر في تنفيذ مزيد من المشروعات التغذوية الشاملة في المجتمعات برنامجللينبغي  .10
وفي األجل الطويل، ينبغي أن يشكل . المحلية؛ ويتعين تحديد المتطلبات الدنيا للتوعية التغذوية

دعم مرآز التغذية التكميلية ومرآز التغذية العالجية جزءًا من برنامج صحة األم والطفل، بما 
 رصد النمو على نحو منتظم، والذي يمكن أن يحل محل المسوح التغذوية المكلفة والتي  في ذلك

 . يتم القيام بها حاليا بشكل منتظم

يمثل وضع برامج تغذوية شاملة في المجتمعات المحلية أولوية في العملية الممتدة الجارية  المكتب القطري
 . 2010 -2006ديد لإلغاثة واإلنعاش المقررة في البرنامج القطري الج

 )26-24الفقرات (التورید على نطاق صغير 

ويتم تنفيذ معظم أنشطة . سيواصل المكتب القطري استعراض إدارة التوريد على نطاق صغير المكتب القطري النظر في تكليف منظمات للبرنامجوينبغي . من الضروري أن يتم استعراض إدارة هذا المكون .11
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 –ملخص لتوصيات بعثة التقييم واستجابة اإلدارة 
 10139.0، المشروع اإلنمائي 10019.0، البرنامج القطري 10121.0لية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  العم–تقييم حافظة أنشطة اإلنعاش والتنمية  :أوغندا

 استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة نفذةمالجهة ال )2004تشرین األول /أآتوبر( مكتب التقييمتوصيات 

ويقتضي األمر أن تضمن إدارة المكتب القطري التنسيق فيما بين . غير حكومية بتنفيذ المشروع
 . توريدالبرمجة، والنقل واإلمداد وال

التدريب في مرحلة ما بعد الحصاد بالتعاون مع شرآاء من المنظمات غير الحكومية، آما 
ة وجوانب ويتم في الوقت الراهن تحسين التنسيق بين البرمج.  تمويلها جزئياالبرنامجيتولى 

 .النقل واإلمداد، وتتولى إدارة المكتب القطري متابعته

 إلى التعاون مع الشرآاء المنفذين مثل الهيئة الدولية للتنمية البرنامجمن الضروري أن يسعى  .12
التعاونية الزراعية ومنظمة المتطوعين في المساعدة التعاونية عبر البحار والبرنامج العالمي 

، والوآالة األلمانية للتعاون التقني ومنظمة األغذية والزراعة  2000 الزراعية لتعزيز اإلنتاجية
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك لضمان توفير المدخالت التكميلية مثل اإلرشاد  

 .واألدوات والبذور، والتي ُتعد من األمور األساسية لنجاح األنشطة

وسيتم تقوية الشراآة الجارية أثناء تنفيذ . الراهن مع هؤالء الشرآاء في الوقت البرنامجيعمل  المكتب القطري
 .2010-2006البرنامج القطري الجديد 

 إمكانية الدخول في تعاقد مباشر دائرة المشتريات الغذائيةينبغي للمكتب القطري أن يدرس مع  .13
 الزراع، وذلك لتفادي باستخدام نتائج عطاءات التوريد العادية المعيارية آقاعدة ألسعار صغار

وفي نفس الوقت، ينبغي أن يتم تدريب . إجراءات العطاءات المواتية وإن آانت غير مستدامة
 . فئات صغار المزارعين في مجال متطلبات التسليم التجارية

دائرة المشتريات 
 الغذائية

كميات  على إجراء مناقصات بالنسبة للدائرة المشتريات الغذائيةوافق المكتب القطري و
األحكام "وقام المكتب القطري بتطبيق . الضئيلة، وال يدعى إليها إال رابطات المزارعين
والمسموح بها بموجب القواعد واللوائح " الخاصة بهذا الموضوع بالشراء من صغار البائعين

 إمكانية تخفيف عمليات  دائرة المشتريات الغذائيةوسيدرس المكتب القطري مع. الحالية
وسيقترن ذلك بتدريب فئات المزارعين في .  التنافسية لصالح رابطات المزارعينالعطاءات

 .مجال التعاون مع الشرآاء

 النظر في للبرنامجينبغي تخفيف وثائق شروط أداء المناقصات لصالح صغار الزراع؛ ويمكن  .14
 .قبول المخزون المادي آضمان للكميات الضئيلة

دائرة المشتريات 
 الغذائية

 المكتب القطري في التخلي عن شروط األداء لصالح بالنسبة لصغار الموردين نتيجًة سيبدأ
 .وسيتم شرح ذلك في تقرير لجنة السلع والنقل والتأمين. لقدراتهم المالية المحدودة

 )31-27الفقرة (دعم التعليم 

لمناطق المستهدفة؛ ينبغي لمرآز التغذية اإلضافية تطبيق االستهداف على نطاق اإلقليم وداخل ا .15
ويتعين دعم آافة المدارس االبتدائية عن طريق توزيع حصص متساوية من األغذية في أقرب 

 .وقت ممكن لمنع الطالب من التنقل تبعا لحجم الحصص

ليس من الممكن تنفيذ ذلك اآلن بسبب نقص الموارد والمشكالت التي يواجهها المكتب القطري  المكتب القطري
وتفضيل الحكومة دعم مشروع ) +HGSF(غذية المدرسية المنتجة محليا زائد مع برنامج الت
 .إلنتاج األلبان

يتعين تحسين أشكال وإجراءات الرصد التي تستخدمها وزارة التعليم والرياضة وموظفو التعليم  .16
في األقاليم ووحدة إدارة المشروع لضمان رصد وتحليل معدالت االلتحاق ومؤشرات النتائج 

وينبغي استحداث وسيلة إلدخال نتائج رصد التغذية في عملية . خرى ألغراض اإلدارةاأل
 . تصميم البرنامج وتنفيذه

وستساعد  . يتولى المكتب القطري حاليا متابعة ذلك عن طريق تمويل وآالة المعايير التعليمية المكتب القطري
. اءات الرصد وتوثيق النتائجنتائج الدراسة المكتب القطري والوزارة على إرسال أشكال وإجر

ويشارك أيضا موظف الرصد والتقييم في استعراض ومراجعة األشكال واإلجراءات في 
 .المكتب القطري

 مع الحكومة واليونيسيف لتحسين نوعية التعليم التي تنعكس البرنامجمن الضروري أن ُيرّوج  .17
 .لمرافق وغير ذلكفي النسبة بين المعلمين والتالميذ والمواد المدرسية وا

 حاليا تدابير للحصول على النتائج عن طريق الترويج لتوفير موارد تكميلية؛ البرنامجيتخذ  المكتب القطري
وهو عضو في مجموعة وآالة تمويل قطاع التعليم التي يرّوج عن طريقها من أجل تحسين 

 .نوعية التعليم مع الحكومة والجهات المانحة
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 –ملخص لتوصيات بعثة التقييم واستجابة اإلدارة 
 10139.0، المشروع اإلنمائي 10019.0، البرنامج القطري 10121.0لية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  العم–تقييم حافظة أنشطة اإلنعاش والتنمية  :أوغندا

 استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة نفذةمالجهة ال )2004تشرین األول /أآتوبر( مكتب التقييمتوصيات 

 )34-32الفقرات (اإلیدز  / يروس نقص المناعة البشریةدعم األسر المتأثرة بف

يعالج المكتب القطري مشكلة فيروس اإليدز عن طريق العديد من نقاط الدخول والشراآات  .18
ويتعين على المكتب القطري أن ينظر .  بإدارة مختلفةالبرنامجالمختلفة، مما يقتضي اضطالع 

 .لق بنهج أو نهجينفي ترآيز التوجه وتقوية القدرات فيما يتع

 إال على الوقاية من انتقال العدوى من األم إلى 2010-2006لن يرآز البرنامج القطري الجديد  المكتب القطري
إال أن احتياجات األشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة . الطفل ومرض السل

 . مام باآلفاق الواسعة للمشكلة باالهتالبرنامجاإليدز ضخمة ومازالت الحكومة تطالب / البشرية

عّبرت المكاتب الفرعية مع الشرآاء المتعاونين عن الحاجة إلى اإلرشاد فيما يتعلق بكيفية تنفيذ  .19
المبادئ التوجيهية للدعم االجتماعي آإنهاء مساعدة األفراد عن طريق خفض الحصص الغذائية 

 إلى تنظيم  اإليدز/ المناعة البشريةوحدة نقصوقد تحتاج . بالتدريج، وآيفية رصد النتائج
الخبرات المكتسبة في الفترة الممتدة من سنتين إلى ثالث سنوات من تنفيذ العمليات، وذلك  

 . لتعزيز عمليات التعليم التنظيمي

وحدة فيروس نقص 
المناعة البشرية 

المكتب )/اإليدز(
 القطري

ظمة مع الشرآاء إلحاطتهم بآخر يواصل المكتب القطري في الوقت الراهن عقد اجتماعات منت
 . المعلومات عن المبادئ التوجيهية ووسائل التنفيذ، بما في ذلك اإلنهاء التدريجي للمساعدات

اإليدز حاليا بوضع آتيب برمجة فيما يتعلق بهذا / تقوم وحدة فيروس نقص المناعة البشرية
 للبرنامجكاتب القطرية التابعة الموضوع، وسيتم إنجاز هذا الكتيب بالتعاون مع المساهمين والم

 . 2005آانون األول /؛ ومن المقرر أن يتم اختباره ميدانيًا في ديسمبر2005خالل عام 

 التكليف بإجراء دراسة أخصائية لبيان الروابط بين الحصول على حصص للبرنامجينبغي  .20
 .غذائية واستخدام العالج المضاد للفيروسات الرجعية

وحدة فيروس نقص 
/ لمناعة البشريةا

 اإليدز

تقوم الوحدة في الوقت الراهن بتكليف خبراء بإجراء دراسات في بلدان مثل بنين والكاميرون 
 .ومالي بغرض فحص الروابط بين التغذية وفعالية العالج المضاد للفيروسات الرجعية

 )39-38الفقرات (قضایا الجنسين 

ية قدرات النساء على القيادة واتخاذ القرارات من الضروري أن يقوم المكتب القطري بتنم .21
خالل األنشطة التي يضطلع بها، وذلك عن طريق تقوية قدرات البرنامج القطري على تطبيق 

 .جوانب التمايز بين الجنسين
 

 .2007-2003سيتم تدريب الموظفين والشرآاء على تنفيذ االلتزامات المعززة تجاه النساء  المكتب القطري

ي للبرنامج النظر في آيفية الوصول إلى الرجال و الفتيات المراهقات في إطار األنشطة  ينبغ .22
 .اإليدز/المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

يقوم المكتب القطري حاليا بمتابعة الموضوع عن طريق أنشطة التغذية المدرسية والوقاية من  المكتب القطري
 .لشرآاء في أنشطة الرعاية المحليةانتقال العدوى من األم إلى الطفل وا

 )19الفقرة (النقل واإلمداد 

من الضروري أن تختلف الجداول الزمنية الخاصة بتخطيط التدابير اللوجيستية للمشروع  .23
وبالنسبة إلى المكون الثالث للبرنامج . اإلنمائي عن مثيالتها في تخطيط عمليات الطوارئ

وينبغي . لنقل واإلمداد والتوريد وضع استراتيجية مشترآة، ينبغي لوحدتي ا10019.0القطري 
تعيين موظف اتصال في وحدة التوريد، مع تفضيل شخص تتوافر له معارف في مجال 
البرمجة لتبسيط وضمان تدفق المعلومات على نحو منتظم بين هذه الوحدة ووحدة التدابير النقل  

 .واإلمداد

ري في الوقت الحالي بمتابعة التنسيق بين تدابير النقل واإلمداد تقوم إدارة المكتب القط المكتب القطري
والبرمجة لمكونات البرنامج القطري عن طريق تخطيط األنشطة بصفة فصلية وطلبات 

 . وستقوم إدارة المكتب القطري بمتابعة توصيات بعثة التقييم. اإلرسال
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 –ملخص لتوصيات بعثة التقييم واستجابة اإلدارة 
 10139.0، المشروع اإلنمائي 10019.0، البرنامج القطري 10121.0لية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  العم–تقييم حافظة أنشطة اإلنعاش والتنمية  :أوغندا

 استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة نفذةمالجهة ال )2004تشرین األول /أآتوبر( مكتب التقييمتوصيات 

   )45 و14الفقرة (استراتيجية االنسحاب 

ومنطقة غرب النيل، ينبغي للبرنامج إنهاء مساعدته تدريجيا على نحو يضمن في آاراموجا  .24
إقامة شبكة أمان لألفراد األآثر ضعفا بأن توجه إليهم حصصا غذائية آاملة مائة في المائة، 

ونظرا ألن االقتصاد . وذلك إلى أن تقوم جهات مانحة متعددة الجوانب بتوفير برامج اإلنعاش
ورة أساسية، فإنه ينبغي إجراء دراسة االستجابة لالحتياجات في هذه  في آاراموجا رعوي بص

 . المنطقة
 

سيرآز البرنامج القطري الجديد على تعزيز برامج شبكات األمان مثل أنشطة التغذية المدرسية  المكتب القطري
. وصحة األم والطفل؛ ويرآز توسيع العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش على نفس المجاالت

وافق المكتب القطري على أن مشكالت الفقر في آاراموجا تتطلب نهجا متكامال يتجاوز وي
 الترويج مع الحكومة والشرآاء اإلنمائيين لوضع البرنامجوسيواصل . البرنامجنطاق أنشطة 

 .خطة شاملة للتنمية في منطقة آاراموجا

 أن تستند هذه الجهود إلى  وينبغي. ينبغي زيادة الجهود المبذولة لبناء قدرات الشرآاء .25
 . وتسليمه ألنشطتهالبرنامجاستراتيجيات طويلة األجل النسحاب 

إذا سمحت األموال المتفق عليها لتكاليف التشغيل المباشر األخرى، ستتم تقوية قدرات الحكومة  المكتب القطري
 .المؤسسية على االضطالع بإدارة برامج المعونة الغذائية
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