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امج ساعدات   إن هذا التقرير، الذي يوجز نتائج تقييم مستقل لم         ين عامي        البرن ويض من        2005 و 1979 للصين ب د أعد بتف ان ق ، آ
ايو        ار   / مكتب التقييم وبوشر به في م امج                  . 2005أي يم آخر برن ى تقي ة وإل ى دراسة مكتبي تند إل ا يس وهو يشمل استعراضا تاريخي

 . 2005األول آانون /  وتم تصفيته تدريجيا في ديسمبر2001شباط / قطري وافق عليه المجلس في فبراير

امج قطري واحد        67 مليار دوالر من خالل      1 ماليين طن متري من األغذية بقيمة        4 حتى اآلن    البرنامجولقد قدم    .  مشروعا وبرن
غ      رة       1.16وأسهمت الحكومة بمبل أموال نظي ار دوالر آ ة              .  ملي ى قروض بقيم ة عل ة الزراعي دولي للتنمي  148ووافق الصندوق ال

 .  خالل الفترة موضع االستعراضالبرنامج مليون شخص من مساعدات 30حو واستفاد ن. مليون دوالر

رة                   ز تطوير األسر الفقي ووجد فريق التقييم أن المعونة الغذائية، إضافة إلى المدخالت المالية والفنية، آانت عامال منشطا في تعزي
ا       وتعكس المؤشرات االقتصادية واالجتماعية تحسنا في ظروف     . في مناطق المشروع   ي يجب أن ينظر إليه تفيدين الت معيشة المس

ة في ظروف المعيشة في الصين               ة                   . في سياق التحسينات العام ا قيست من حيث األصول اإلنتاجي تثنائية إذا م ائج اس وآانت النت
ة  ة الغذائي ي إدارة المعون اءة ف ة    ،والكف ب الحكوم ن جان وارد م ادة والم دخالت القي ن م دعم م ي ب ا حظ و م ب .  وه ا مكت إدارة أم

ام        الذي يتم المشروع الممول من جانب الحكومة،        من خالله تنسيق البرامج، فقد أثبت فعاليته ويمكن أن يكون نموذجا التفاقات اقتس
ى   . التكاليف في البلدان ذات القدرات المماثلة      ة ازدادت إل آذلك فقد آانت الترتيبات فعالة حيث إن نسبة األموال النظيرة من الحكوم

 . وغطت حكومة الصين تكاليف النقل البحري وجميع تكاليف النقل البري. ثناء البرنامج القطري أ2.8 : 1

ة                  رامج رفيع ى ب ان إل وإن التعاون والتضافر فيما بين وآاالت األمم المتحدة، وبخاصة الوآاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، يؤدي
ة من        . تدريب والصحة وتوليد الدخل   النوعية عندما تنسق جيدا خصوصا في مجاالت التعليم وال         ة المقدم إن المساعدة الفني وهكذا، ف
د            البرنامجمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمعبأة بواسطة          أو من خالل مشروع شامل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ق

 . البرنامجأسهمت في استدامة المشروعات التي يساعدها 

ة    رة          وفي المحصلة النهائي امج القطري للفت إن البرن ة                   2005-2001، ف تثمارات في البني رة من خالل تضافر االس ائج واف ق نت  حق
روض الصغيرة    نح الق ة وم ق االجتماعي دريب والمراف ة والت ية اإلنتاجي ة    . األساس ي للتغذي اط تكميل ذ نش ط تنفي ن المخط ان م وآ

ة      . اسعالمدرسية لكن محدودية األموال حالت دون تنفيذه على نطاق و          ين شخص   4وبلغ عدد المستفيدين قراب ل    - مالي ا يمث  وهو م
 طن متري، أي ما يعادل 230 000 وبلغت المساعدات المقدمة لهم     – في المائة من المجموع المستهدف من األنشطة األساسية          87
وارد المخططة       66 ود و               .  في المائة من الم ة ونق ى شكل أغذي ة عل ة المقدم يا في     وآانت المدخالت الحكومي التزامات عامال رئيس

ى تشتت     2004 و 2003ومن جهة أخرى، فإن التغطية الطموحة والنقص في المساهمات في عامي            . نجاح هذا المشروع   ا إل  قد أدي
رامج      البرنامجآذلك فإن تحول    . الموارد، األمر الذي أدى إلى تخفيض فعالية بعض األنشطة         اهج الب  من مناهج المشروعات إلى من

تدامة بعض األنشطة                في التسعي   ر في مدى اس د أث ى مستوى النشاط، ق ي عل يم الفن ى تراجع في التقي ذي أدى إل وأسفر . نات، وال
، بسبب التصفية التدريجية للمساعدات عن تقليص مقدرة المكتب القطري على رصد األنشطة في عامي   البرنامجتخفيض موظفي   

 .ة وعلى إعداد تقرير عن التصفية التدريجي2005 و2004

 

 ∗مشروع القـرار
 

 

 .(WFP/EB.1/2006/7-A)" 2005-1979 للصين في الفترة البرنامجتقييم مساعدات "يحيط المجلس علما بالوثيقة 

 

                                                      
 . هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة ∗

 ملخـص
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 مقدمة

 هدف التقييم ونطاقه
م عناصر مساعدات         -1 امج تتمثل أهداف التقييم في استعراض وإيجاز أه امج    26  للصين خالل  البرن يم البرن ا وتقي  عام

دة                   للبرنامجالقطري الراهن    ا فائ  مع الترآيز على مخرجات األنشطة وتأثيرها واستخالص الدروس التي يمكن أن تكون له
رة       . مشترآة امج القطري للفت يم البرن ى 2005-2001ولقد ترآز تقي امج االتساق مع صالحيات    ) 1: ( عل ، وسياسات  البرن

ة وااللتزا  ز التنمي اءتحفي اه النس ززة تج ات المع ذها؛ ) 2(؛ )1(م ذ؛ ) 3(تصميم األهداف وتنفي تهداف والتنفي أثير ) 4(االس الت
 .الميزانية والموارد) 7(التنسيق والشراآات ومشارآة المستفيدين؛ ) 6(الرصد واإلبالغ؛ ) 5(واالستدامة؛ 

 المنهجية
ة    -2 فر بعث ل س ا، قب ي روم م ف اعدات  ت تعراض مس داد اس ى الصين، إع يم إل امجالتقي ائق  البرن ى وث تنادا إل  للصين اس

ذه        رت ه د وف يم وق ارير التقي ي وتق تعراض الفن ارير االس تكمال وتق ارير االس ة وتق ارير المرحلي ررة والتق روع المق المش
 .التقارير بيانات إحصائية للعمل والتقييم في الميدان

ى  9وقد تشكلت بعثة التقييم، التي زارت الصين من         -3 ايو 28 إل ار  /  م ة       2005أي ة األغذي ة من منظم يس البعث ، من رئ
ة                رأة في التنمي ري ودور الم ة وال ة لصيانة الترب . والزراعة لألمم المتحدة واستشاريين في الشؤون االقتصادية واالجتماعي

يم       وقد رافق هذه البعثة في الميدان مسؤول         يم من مكتب التقي امج القطري          . التقي يم البرن م تكريس معظم الوقت لتقي د  . وت وق
اي، و   3730زارت البعثة المشروعات التي انتهت وهي    يم غوانغه ي       3355 في إقل ة الت يم غانسو، واألنشطة الحالي  في إقل

يم غانسو   في منطقتي فنغشان وتياناي في إقليم غوانغهاي ومنطقة ليكسيان في   البرنامجيساعدها   ابالت مع    .  إقل وأجريت مق
 . وعقدت اجتماعات تقييم مشترك مع موظفي مكتب إدارة المشروعاتالبرنامجالمستفيدين من مساعدات 

امج القطري        2000-1979ويستعرض الجزء األول من هذا التقييم الفترة       -4 ا للبرن اني تقييم اول الجزء الث ، في حين يتن
رة  اعدة    2005-2001للفت اش بمس ة أو االنتع ات التنمي ترآة لعملي دروس المش ث ال زء الثال تخلص الج امج، ويس ي البرن  ف
 .الريفيالقطاع 

استعراض وتقييم السنوات اإلحدى وعشرين األولى من مساعدات : الجزء األول
 2000-1979البرنامج في الصين، 

 تقييم مساعدات البرنامج للصين
ري   4 وعلى برنامج قطري واحد والتي قدمت نحو البرنامج مشروعا يساعدها 67وافق المجلس على    -5  ماليين طن مت

ا  ار دوالر1قيمته غ  .  ملي ة بمبل همت الحكوم رة 1.16وأس أموال نظي ار دوالر آ ة   .  ملي دولي للتنمي ندوق ال دم الص ذلك ق آ
 .  مليون شخص30 نحو البرنامجواستفاد من مساعدات . 1996الر بدءا من عام  مليون دو148الزراعية قرضا بمقدار 

 : )2( في أربع مراحل رئيسية2000-1979 للصين في الفترة البرنامجويمكن عرض مساعدات   -6

ين والمتضررين    مساعدة أغذية الطوارئ     :1979-1982 )1( ة      لالجئ وارث الطبيعي دأ .  من الك امج ت مساعدات   وب  البرن
 .)3(بتقديم مساعدات أغذية الطوارئ لالجئ الهند الصينية في إقليمي آواندونج ويونان من خالل المشروعات العاجلة

ة والسمكية      المساعدات اإلنمائية القطاعي :1983-1990 )2( ان  ة في المشروعات الحرجي ان القطاع   . ومنتجات األلب وآ
اب          ة في أعق ة        . )4( إنشاء نظام للمسؤولية األسرية        الزراعي يشهد تحوالت مهم ة لإلنتاجي ة األولوي وأعطت الحكوم

                                                      
االلتزامات المعززة تجاه النساء لضمان األمن الغذائي ): 2007-2003(سين ، وسياسات المساواة بين الجن)WFP/EB.A/99/4-Aالوثيقة (تحفيز التنمية  )1(
 ).WFP/EB.3/2002/4-Aالوثيقة (
 .19انظر الخريطة في صفحة  )2(
ة في وتمت الموافق.  للمساعدة في حاالت الطوارئ1998 و1984 ماليين دوالر بين عامي 5إضافة إلى ذلك، بدئ بتنفيذ أربع مشروعات عاجلة قيمتها  )3(

وتم .  مليون دوالر لمساعدة المتضررين من الفيضانات في مناطق أنهوي وهوباي وهونان وجانكسي93 وقيمتها 6045 على عملية الطوارئ 1998عام 
 .(WFP/EB.2/2000/3/1) 2000تقييم هذه العملية في عام 
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ذ   البرنامجوأسهم . الزراعية واإلنتاج اإلجمالي وأظهر ذلك معدالت نمو ملحوظة     رة    في تنفي ة آبي  مشروعات قطاعي
 ).الملحق في 1الشكل انظر (حيث بلغت مساعداته ذروتها في هذه الفترة 

ة الزر :1991-1996 )3( ة التنمي ة المتكامل ا   . اعي اطق اختارته ي من ة ف دة اإلنتاجي اعدة تحسين القاع ذه المس تهدفت ه اس
وترآز  . الحكومة إلدخال تحسينات في إمدادات المياه وصيانة التربة عن طريق أنشطة الغذاء مقابل العمل والتدريب       

ات  . صميم والتنفيذتصميم المشروع على الجوانب الفنية بدال من ترويج مشارآة المزارعين أثناء الت            وارتؤي أن اآللي
 .الموجودة وفي منظمات المزارعين آافية

ة  :1997-2000 )4( ة المتكامل ة الريفي دأ .  التنمي امجب ة       البرن نهج التنمي ن م ه م دل دعم عينات، يب ي منتصف التس ، ف
راء،        باإلضافة إلى تلبية االحتياجات     ،الزراعية المتكاملة إلى منهج التنمية الريفية المتكاملة، إذ        ة للفق ة والدخلي  الغذائي

تلزم خدمات              . فقد عالج أيضا تكوين رأس المال البشري       ة يس وقد أدى إقرار الحكومة بالحد من الفقر بصورة جوهري
ام           رار في ع امج  من جانب وزارة الزراعة و        1996متكاملة إلى اتخاذ ق ة         البرن ة الزراعي دولي للتنمي  والصندوق ال

 .بإنشاء شراآة برامجية
دارها              :  في معظمها من القمح     البرنامجآانت المدخالت الغذائية من       -7 ى حصة أسرية واحدة مق تفيدون عل تحصل المس

وع من األنشطة      3.25 ة    .  آيلو غرام من القمح عن آل يوم عمل وفقا لما حددته أنماط العمل لكل ن ة الغذائي وأسهمت المعون
ذائي وفي                            ف البرنامجالمقدمة من    دام األمن الغ اني من انع ي تع رة الت د لألسر الفقي ة قصيرة األم ي تلبية االحتياجات الغذائي

دم     . إيجاد األصول لسبل معيشة أآثر استدامة      ذلك ق امج آ دريب مخصصة   البرن ة    .  خدمات ت واستخدمت المساعدات الغذائي
ن  امجم ا  البرن ث إنه ورات حي ت وف ي حقق ة الت ة الحكوم دعم لميزاني وب   آ ع الحب ادة بي ة وإع ديم اإلغاث ة بتق د ملزم م تع ل

اوض   . للمناطق الهشاشة والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي        امج وف ة في نفس               البرن ورات الحكومي ذه الوف تثمار ه  في اس
 . المناطق المشروع لتحسين مرافق التعليم والصحة واإلصحاح

 )2000-1979(االستنتاجات من مساعدات البرنامج للصين 

 تقييم إجمالي
ة                       البرنامجآانت تجربة     -8 وءة للتغذي تفيدين واإلدارة الكف ة المس ة وتعبئ تثنائية من حيث اإلنجازات المادي  في الصين اس

ة وا       . والدعم الحكومي المطرد   ة    وتبرز جميع تقارير التقييم اإلنجازات البارزة فيما يتعلق بزيادة إنتاج األغذي لتوسع في البني
 .األساسية اإلنتاجية وتحسين ظروف معيشة المستفيدين

ة                        -9 ة التنمي ز عملي ة، عامال منشطا في تعزي ة والفني ى المدخالت المالي ة، باإلضافة إل ة الغذائي د  . ولقد آانت المعون ويع
ل األراضي           ومشروعاته بمثابة نماذج تحتذى لبقية ال      البرنامجمنهج   امج الحالي لتحوي ة آالبرن ر الغذائي ة وغي رامج الغذائي ب

وبرنامج هضبة شمالي الصين الذي يموله البنك الدولي في منطقة أنشون في إقليم غويزو الذي استخدم موارده الخاصة في    
 .توسيع أنشطة مشروع البرنامج

اء                 مجالبرناوقد حظي تنفيذ أنشطة       -10 رة في بن ة الكبي ة الريفي وة العامل ة الق رات السلطات الصينية في تعبئ  بمساعدة خب
ة  ز اإلنمائي ن    . المراآ اعدة م ة المس روعات اإلنمائي ازات المش س إنج امجوتعك ادية  البرن ة واالقتص والت االجتماعي  التح

دئ بتن               دما ب ات، عن ل الثمانين ة، وأدت         الجارية والنمو االقتصادي، التي بدأت في أوائ ذ اإلصالحات االقتصادية والزراعي في
، وهو  1984 و1978 في المائة سنويا بين عامي  15إلى زيادات ضخمة في اإلنتاج الزراعي ونمو دخل المزارعين بنسبة         

ة األنشطة                 . الذي ال يزال متواصال وإن آان ذلك بمعدل أقل         د أهمي زارعين نتيجة تزاي وحدث تغير جذري في بنية دخل الم
 .الزراعية بدعم من القطاعات الصناعية واإلنشائية التي تحتاج بصورة مستمرة إلى اليد العاملةغير 

 التأثير على األمن الغذائي األسري
ويس                  البرنامجإن تأثير تدخالت      -11 ذها في هضبة ل  )5( على األمن الغذائي األسري قد اتضح في المشروعات التي تم تنفي

وتبعا للموقع والتوقيت، آان الترآيز ينصب       ). انظر الملحق  (البرنامجفي التسعينات حيث سلمت نسبة آبيرة من مساعدات         
ل                   اه لتحوي إما على تطوير وحماية المساحات المروية من خالل أشغال البنية األساسية وإعادة تشييد مناطق مستجمعات المي

ع          المنحدرات التي تسقط فيها األمطار إلى        ة لتجمي مصاطب مروية، أو على تطوير المزيد من األنشطة المحدودة في منطق
اه                     ع المي ري المحدودة في المنخفضات وتجمي ادة التشجير وشبكات ال المياه بالجمع بين الزراعة البعلية في المصاطب وإع

                                                                                                                                                            
رئيسية في تخصيص حقوق استخدام األراضي الزراعية للمزارعين  بإصالحات زراعية واقتصادية في الصين شملت التجديدات ال1979بدئ في عام  )4(

 . وقد ترافق ذلك مع تحول من التسويق الحكومي للمنتجات الزراعية إلى السوق الحرة. األفراد على أساس عدد أفراد األسرة
ع وتدهور التربة، سبل المعيشة ويزيد من  آيلو متر مربع، ويهدد االنجراف على نطاق واس631 000تغطي هضبة لويس في شمال غربي الصين  )5(

 .معدالت الترسب في النهر األصفر، األمر الذي يزيد من مخاطر الفيضانات
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ات االق          . على مستوى المزرعة   ة الماشية في نفس           آما نفذت أنشطة تهدف إلى اإلنتاج التكميلي آإنشاء الغاب تصادية أو تربي
 . المنطقة والحصول على مجموعات المستلزمات الزراعية الموسمية وتحسين الطرق الفرعية

ذاتي   -12 اء ال ادة الغالت واالآتف ين األراضي عن زي ة بتحس ال المتعلق فرت األعم دخالت . وأس ل ت امجوقب ت البرن ، آان
ار من المنحدرات و    0.75ية ألسرة متوسطها أربعة أشخاص تبلغ       األرض الزراع  ار من المصاطب   0.17 هكت ان  .  هكت وآ

دة شهر               1اإلنتاج من الحبوب يبلغ نحو       ة لم اك فجوة غذائي ة أشهر آل سنة      ين طن متري لألسرة بحيث تبقى هن . )6( أو ثالث
ين     وقد أسفرت أنشطة المشروع، وخصوصا منحدرات المصاطب، عن تحقيق زياد       راوح ب اج األسرة يت  1.4 و1.3ة في إنت

 . طن متري وهو ما يغطي االحتياجات األساسية لألسرة

تعراض    -13 رة موضع االس ي الفت ردة ف دخل الزراعي واألسري بصورة مط إن  . ازداد ال ي ف ة الكل توى التنمي ى مس فعل
آذلك حدث تغير في ترآيب دخل األسرة،         . قم المسجل قبل تنفيذ المشروع    صافي دخل األسرة بالسعر الثابت بلغ ضعف الر       
بة   ن نس ية ازداد م ة الماش ن تربي ا م ى 10إذ أن دخله ة إل ي المائ ا أن  30 ف باب أهمه اج الزراعي ألس ن اإلنت ة م ي المائ  ف
ازير   ف الخن ي عل تخدمت ف وب اس وائض الحب روع. ف ل المش ل  ،وقب ة تمث ت الزراع ة م 75 آان ي المائ رة  ف ل األس ن دخ

ل عن                   .  في المائة  25واألنشطة المساعدة آانت تمثل      ا ال يق ل م  في   50وبعد المشروع أصبح التشغيل خارج المزرعة يمث
زارع المشروع                 داخلي        . المائة من دخل األسرة وزاد الدخل من المحاصيل النقدية وإنتاج الفاآهة في م د ال دل العائ ان مع وآ

ى مستو       ويس،                    االقتصادي، الذي حسب عل ة في هضبة ل يم القطاعي للزراعة البعلي ة     17ى المشروع خالل التقي  في المائ
 . في المائة12وتكلفة رأس المال في ذلك الوقت آانت 

 مدى االستدامة
ادة مدى    أسهمت زيادة مشارآة المستفيدين في تصميم المشروعات ورصدها من خالل التقييم الريفي المشترك     -14  في زي

ا في منتصف التسعينات                          . االستدامة دئ به ي ب اه ومراآز الصحة، وهي الت ة لتخزين المي فإنشاء الطرق والمرافق المحلي
اء                               الي وخففت من أعب تدامة اإلجم د ساعدت في تحسين مدى االس امج القطري، ق يا ألنشطة البرن وأصبحت مرآزا رئيس

 .المرأةالعمل اليومية خصوصا الملقاة على عاتق 

ومعلوم أن تحسين مشروعات الري الرئيسية وصيانتها وتشغيلها يستلزم االستثمارات التي تقدمها الحكومة حاليا وهو                 -15
زارع والت          . ما ال ينعكس تماما في تكاليف اإلنتاج على مستوى المزرعة          ين الم وات المشترآة ب ة الرئيسية والقن ا األبني ي أم

زارع مدرجة في    . تقع مسؤوليتها على عاتق إدارة حفظ المياه، فتحظى اآلن بصيانة وتشغيل جيدين   ولم تكن القنوات في الم
بكة   ة الش اق فعالي ذي أع ر ال تكمالها، األم تم اس م ي اء ول امج اإلنش ن  . برن ة م ن المشروعات المعان زءا م دريب ج ان الت وآ

يم                   لكن تأثيرها آان في بعض األحيا      البرنامج ا لمستويات تعل ا مالئم وى دائم ن محدودا بسبب وسائل التعليم، ولم يكن المحت
اتهم ية أو احتياج راد أو ظروفهم المعيش اذ  . األف الزم اتخ ن ال ة أن م ر التجرب اثال إذ تظه ديا م ة تح ى البيئ أثير عل ويظل الت

 .إجراءات إضافية لتالفي المخاطر التي تهدد البيئة آاإلصابة بالتملح

أثيره في                               -16 م يكن ت ي ل ة الت ى تطوير المرافق اإلنتاجي ية، عل ترآزت المشروعات في أوائل التسعينات، بصورة رئيس
ة           رة فكانت في أغلب                    . األجل الطويل على مستوى األسرة يحظى باألولوي ي غرست باألشجار خالل الفت اطق الت ا المن أم

ين       الحاالت ضمن حقوق االستخدا    ا لألسرة فكانت قاصرة      . م المشترك لألرض ولم تكن متعاقدا عليها مع المنظم ا منافعه أم
ة                 ة االجتماعي د للمنفع رى وآانت تستخدم العوائ دفع للق د            . على ريع منخفض ي ة فق ة المتكامل ة الريفي وفي مشروعات التنمي
 . األصول والممتلكاتانصب االهتمام على تطوير األسرة وآانت النتيجة أن المستفيدين اآتسبوا

 االستراتيجية ومدخالت الحكومة والشراآة
نهج  .  قد تم تطويعها لتعزيز تكامل متطلبات الحد من الفقر       البرنامجإن منهج وتصميم المشروعات المعانة من         -17 وشدد م

ارير    .  مقابل األصول لتحقيق المنفعة المباشرة لألسر       التنمية الريفية المتكاملة على بناء القدرات اإلنسانية والغذاء        وتظهر تق
ة وإجراءات تطوير  رامج محو األمي ي وب دريب الفن ين الت ع ب ذ منتصف التسعينات أن الجم ذة منف يم المشروعات المنف تقي

روعات   ي المش زارعين ف ارآة الم لوب مش ي أس ا ف وال إيجابي ق تح دأت تحق رأة ب اليب التقي . الم اعدت أس د س ي وق يم الريف
 . المشترك المستخدمة أثناء التخطيط والرصد في تنفيذ منهج التنمية الريفية المتكاملة

ى                                 -18 ة عل ة من المكاتب الفني اندة الفني ة فضال عن المس وي من جانب الحكوم وآان متاحا دائما الدعم المالي والفني الق
 . فإن هيكل مكاتب إدارة المشروعات التي أتاحتها الحكومة آان فعاال لتنفيذ المشروعآذلك. مستوى األقاليم والمدن

                                                      
/  يونيو–أيار / مايو). هضبة لويس(البيانات في التقييم القطاعي لألنشطة المساعدة التي يقدمها البرنامج لتنمية ووقاية الزراعة البعلية في الصين  )6(

 .SCP:10 – Document 10/3-D Add.1/35:35". 1992حزيران 
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اعدات   -19 ت مس امجوآان املة البرن ة الش ة للتنمي رامج الحكوم ة بب ن  . )7( مرتبط ة م ة المعان ذت المشروعات اإلنمائي ونف
امج رة والن البرن تهدفة الفقي اطق المس ي المن راف   ف ة واالنج ذائي وتتعرض للتعري ز الغ ن العج اني م ي تع ة والت ان . ائي وآ

اف ى زراعة الكف ية، عل ون، بصورة رئيس ذين يعول زارعين ال تفيدون من الم اعدات . المس د مكنت مس امجوق ي ،البرن  الت
ا ساعد     في المائة من مجموع استثمارات هذه البرامج، من تحقيق تنفيذ واستكمال متواف 30 و 20تراوحت بين    ق وسريع مم

 .الحكومة على تحقيق أهدافها طويلة األجل في مجال التنمية الريفية

م       -20 ع دع ة، م ق االجتماعي دريب والمراف ة والت ق اإلنتاجي ي المراف تثمارات ف افر االس دوليوبتض ندوق ال ة الص  للتنمي
اهرة   ائج ب روض الصغيرة نت ت الق ة، حقق ة     .الزراعي ة والزراع ة األغذي دمتها منظم ي ق ة الت اعدات الفني إن المس ذلك ف  آ

 . لتقديرات المشروعات واالستعراضات الفنية والتقييم آانت مفيدة بوجه خاص من حيث الفعالية ومدى االستدامة

 2005-2001تقييم البرنامج القطري، : الجزء الثاني

 نظرة إجمالية
تراتيجية          -21 في ضوء النتائج الملحوظة في مجال استئصال الفقر والتي حققتها الحكومة منذ الثمانينات، ناقش المجلس اس

دمها              2000الخروج في دورته العادية الثالثة لعام        ي يق ة للمساعدات الت امج  وتمت الموافقة على التصفية التدريجي  في   البرن
ول ديسمبر انون األول / الصين بحل وم أن . 2005آ امجومعل د البرن ق ) 2005-2001( القطري الجدي د وضع ووف ان ق آ

 مليون من األسر الفقيرة مرآزا بوجه خاص على         1.7 مساعدة   البرنامجوقد استهدف ذلك    . )8(2001شباط  / عليه في فبراير  
ن خالل    ال البشري م ي رأس الم تثمار ف ن االس رة م ين األسر الفقي ة، وهي تمك ز التنمي ات تعزي دريب، أولوي يم والت التعل

ة بشأن             ة المتردي وارد الطبيعي ى الم د عل وتمكين األسر الفقيرة من امتالك األصول والحفاظ عليها، وتمكين األسر التي تعتم
 .أمنها الغذائي أن تتحول إلى سبل معيشة أآثر استدامة

عالجة الصعوبات اإلنمائية المترابطة من خالل أربعة عناصر أساسية في            واستمر منهج التنمية الريفية المتكاملة في م        -22
اه    )4(المرافق االجتماعية؛   ) 3(ري؛  تنمية األراضي وال  ) 2(االستثمار في القدرات البشرية؛     ) 1: (النشاط وهي  صيانة المي

ة    . مشاريع المستقلةوتم تنظيم تنفيذ البرنامج القطري، مثلما آان األمر في السابق، من خالل ال        . والتربة رح نشاط التغذي واقت
وال         وافر األم ات            . المدرسية التكميلي تبعا لمدى ت ى أن يسترشد االستهداف بتقني اليم عل ذ األنشطة في عشرة أق رر تنفي وتق
 . وحدة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها

ادة تدريج   -23 ى زي امج القطري إل ا البرن ن  ودع ة م ي نصيب الحكوم ة ف ام 1.5:1ي ي ع ى 2001 ف ام 2:1 إل ول ع  بحل
دار                86 البرنامجوبلغت التكاليف اإلجمالية التي تحملها      . 2003 ة مق ه الحكوم ذي قدمت ر ال ل النظي  مليون دوالر وبلغ التموي
اء مرافق        م 148أن يقدم قروضا مقدارها     الصندوق الدولي للتنمية الزراعية     وآان على   .  ماليين دوالر  210 ون دوالر لبن لي

 .البرنامجزراعية نظيرة وتطوير القدرات البشرية المقابلة وتوفير القروض الصغيرة للمستفيدين من مساعدات 

 استراتيجية البرنامج القطري وتصميمه
ام                -24 ذ ع ا من ل هشاشة األوضاع ورسم خرائطه را      1998استخدمت تقنيات وحدة تحلي الستهداف المقاطعات األشد فق

ات  ذه المقاطع ي ه ر ف دن األفق ن   . والم را م ددا آبي روعات ع ب إدارة المش ار مكت دما اخت رزت عن ية ب ن صعوبة رئيس لك
ه         . المقاطعات والمدن  ثال في اي م إقليم غوانغه ة، و   74 مقاطعات و   10ف ة و   10 590 مدين وفي ضوء    .  أسرة  260 000 قري

إن عدد         م تخفيضهما         الموارد المخططة ف د ت ا ق د إدارة المشروع           . األنشطة وتأثيره ى تعقي رى أدى إل وإن ضخامة عدد الق
 .وزيادة التكاليف اإلدارية

را            -25 روة، من خالل أسلوب شفاف يشمل               . وأعطت خطط تنمية القرى األولوية لألسر األشد فق ذاتي للث يم ال ان التقي وآ
ا            . تمع المحلي، منهجا فعاال الستهداف األشخاص األشد فقرا       االتفاق مع المج   ي زارته تفيدة الت وقد تبين أن جميع األسر المس

ا                        رد الواحد، أنه دقع أو األسر ذات الف ر الم اني من الفق ي تع اجزة الت بعثة التقييم في غانسو وغوانغهاي، بما فيها األسر الع
 .)9( يان500 و200وع آان يتراوح بين فقيرة وأن معدل الدخل الفردي سنويا قبل المشر

                                                      
 .على سبيل المثال، برنامج التنمية الشاملة لهضبة لويس في الثمانينات والتسعينات، وتنمية غربي الصين في أواخر التسعينات وأوائل عقد األلفين )7(
 .WFP/EB.1/2001/8/1الوثيقة  )8(
 .2005حزيران / نيو يان في يو8.3آان الدوالر األمريكي يعادل  )9(
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 )10(تنفيذ األنشطة األساسية للبرنامج القطري

 االستثمارات في مجال القدرة البشرية
تثمار في مجال               24، في إطار البرنامج القطري، أن يخصص        البرنامجآان على     -26 ة لالس ه الغذائي  في المائة من معونت

دى    . وقد أبقي على هذه النسبة رغم انخفاض مستوى المساهمات      . شريةالقدرة الب  وافر ل د ت امج وق ة من    72 البرن  في المائ
التوسع في محو األمية وخصوصا في أوساط ) 1: (وآانت األهداف تتمثل في  . الموارد المخطط لهذا النشاط تمهيدا لتوزيعها     

اء؛  ة؛  ) 2(النس ة واإلداري رات الفني ين الخب ي   تع) 3(تحس ا ف ة وخصوص ية للصحة والتغذي ب األساس وعي بالجوان ق ال مي
 .تحسين قدرات الحكومة في مجال التنفيذ) 4(أوساط النساء؛ 

زارع        -27 دريب الم ي وت يتم تنفيذ هذا النشاط من خالل برامج الغذاء مقابل التدريب بما في ذلك التدريب على التعليم المهن
دولي    ع والتدريب على اآتساب الخبرات الفنية واإلدارية للمرشحين للحصول على قروض صغيرة من                للمزار الصندوق ال

ة وتشمل       . والتدريب في المجاالت األساسية للصحة والتغذية لفائدة المرأة       للتنمية الزراعية    وتمول الحكومة األنشطة التكميلي
 .لقابالتتدريب المدربين ومعلمي المدارس وأطباء القرى وا

ة     -28 ارج المزرع ل خ تطلعن للعم واتي ي اء الل زارعين وبخاصة النس ب الم ن جان ا م ة ترحيب و األمي دريب لمح ي الت ولق
ين             . وتنويع مصادر دخلهن   ا ب دا         1:2 و 1:1.6وتراوحت نسبة النساء إلى الرجال في مجال التدريب م ة ج  وهي نسبة مقبول

، األمر  2004 و2003 في عامي  البرنامجوتأثر التدريب لمحو األمية بصورة خاصة بنقص موارد . ع األهدافبالمقارنة م 
ين  50ففي قرية ليتاي في إقليم غانسو، حيث آانت نسبة األمية     . الذي أدى إلى تخفيض جديد في عدد المستفيدين         في المائة ب

ام       70الرجال و  إن  2002 في المائة بين النساء في ع ين     25، ف ط من ب ا فق دورة محو      555 بالغ ا استطاعوا االلتحاق ب  بالغ
 .األمية

 ) موارد البرنامج(التوزيع اإلجمالي على األنشطة األساسية : 1الجدول 
 )11(2005 أيار/ مايو، حتى 2005-2001في الفترة 

 الكمية المستفيدون األنشطة

 % الفعلي المخطط % الفعلي المخطط 

 72 718 60 196 84 87 488 133 4 400 724 4 رة البشريةاالستثمارات في القد
 69 644 99 565 144 43 906 072 1 000 480 2 تنمية األراضي والري
 49 794 31 727 64 45 600 574 600 267 1 المرافق االجتماعية
 72 037 38 024 53 60 799 587 800 976 صيانة المياه والتربة

 66 193 230 512 346 87 488 133 4 400 724 4 مجموع البرنامج القطري
 

 عناصر األرض والمياه والموارد الطبيعية
ا      عولجت التنمية الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية في إطار البرنامج القطر           -29 ة   )1: (ي من خالل نشاطين اثنين هم تنمي

ا بصورة مشترآة في                  . اهصيانة األراضي والمي  ) 2(األراضي والري؛    ق ودرس ى نحو وثي وهذان النشاطان مترابطان عل
ذه النسبة                       57 البرنامجففي البرنامج القطري، آرس     . التقييم ى ه ذين النشاطين وأبقي عل ة له ه الغذائي ة من معونت  في المائ

 .النشاطين تمهيدا لتوزيعها في المائة من الموارد المخططة لهذين 71 للبرنامجوقد أتيح . رغم تدني مستويات التمويل

اهرة          -30 ي               . وتم تنفيذ طائفة من األنشطة حققت نتائج ب ا يل ل فيم ري تتمث ة األراضي وال تطوير  ) 1: (وآانت أنشطة تنمي
ري؛  م ال تال   ) 2(نظ فوح ال ى س ات عل ة الخزان ة الصغيرة وإقام دود النهري اء الس ري وبن اه ال اء أحواض مي اء إنش ل وإنش

ل           . تعميق التربة ) 4(تسوية األراضي؛   ) 3(األخاديد والمصاطب للصرف؛     اه فكانت تتمث أما أنشطة صيانة األراضي والمي
مشاتل األغراس ومشاجر الحطب؛     ) 2(حماية نظم الري ومرافق الطرق وضفاف األنهار بغرس األشجار؛      ) 1: (فيما يلي 

ة      ) 5(تطوير مراعي الهضاب؛    ) 4(إغالق مناطق الغابات الطبيعية؛     ) 3( إنشاء الوحدات     )6(إدخال زراعة النباتات الطبي
 .الصغيرة للغاز الحيوي

                                                      
 . ماليين دوالر، لكنه لم يحظ بتمويل سوى بنسبة واحد في المائة10بلغت تكلفة نشاط التغذية المدرسية التكميلي نحو  )10(
بل العمل، وبخصوص التصميم، فقد استهدف البرنامج نفس األسر بشأن آل من نشاط الغذاء مقابل التدريب ونشاط الغذاء مقا. المكتب القطري: المصدر )11(

 .وقد شارك الزوج أو الزوجة أو آالهما، لكنهما آانا يسجالن مرة واحدة آمستفيدين. لكن في سنوات مختلفة
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دريب أساسي               -31 د ت تفيدين استخدامها بع ى المس تم تنسيق األنشطة من      . وآانت األشياء التقنية بسيطة ويسهل عل ان ي وآ
دال                  ومن جهة . خالل خطة تنمية القرى     أخرى، آان تصميم األنشطة يترآز على تلبية احتياجات األسر في األجل القصير ب

د من          . من االستثمار في أصول المجتمع المحلي   ة الشرآاء الرئيسيين للمشروع لكن نظرا لوجود العدي وآانت القرى بمثاب
 .ياه األمطار ربما يحقق تكامال أفضلاألنشطة في مناطق جبلية نائية فإن الترآيز على قرى صغيرة في مستجمع واحد لم

ا    -32 و مخطط له ا ه ذ آم طة تنف ت األنش ل    . وآان اط العم ة أن أنم ا البعث ت به ي قام ة الت ارات الميداني رت الزي د أظه فق
ع                ديلها بالنسبة لكل موق اط ال      . اإلجمالية آانت تقدر بحسب نوع النشاط ولم يتم تع دت بعض أنم ك        وب عمل منخفضة، من ذل

اط عمل                       دت أنم ا ب اه وأشغال الصرف، بينم ات المي على سبيل المثال، وحدات الغاز الحيوي واإلسطبالت الصغيرة وخزان
 .أخرى مرتفعة، من ذلك على سبيل المثال، أنشطة تنمية األراضي في إقليم غوانغهاي

روي وأشغال          ويمكن أن تدرج، في خطط ال       -33 دروب والطرق واإلصحاح الق عمل، أشغال المجتمع المحلي األساسية آال
ة دعم المرشدين          . صيانة التربة آاألخاديد المسدودة    ابالت    . وتستلزم األنشطة المتعلقة بتحسين األراضي الجاف وأشارت المق

ي      ية الت ة األساس ات الفني ى التعليم را عل ان قاص اد آ ى أن اإلرش زارعين إل ع الم دن أو   م ي الم اد ف ز اإلرش دمها مراآ  تق
 . المقاطعة

 المرافق االجتماعية
بة     -34 تثمر نس ت تس ري، آان امج القط ي البرن ن   19ف ة م ة المقدم ة الغذائي ن المعون ة م ي المائ امج ف ق البرن ي المراف  ف

ذا        49ع التوزيعات وأن     في المائة من مجمو    15وبلغت نسبة التوزيع الفعلي     . االجتماعية  في المائة من الموارد المخططة له
امجالنشاط آانت متاحة  اللبرن دا لتوزيعه ا  .  تمهي رة مادي ة األسر الفقي د من عزل ي الح ل ف ية تتمث داف الرئيس وآانت األه

ا                اة     واقتصاديا بتحسين إمكانات وصولها إلى األسواق والخدمات الصحية ومياه الشرب المأمونة والحد من أعب ء العمل الملق
دة            إنشاء وإحياء الطرق واآلبار في ال      البرنامجودعم  . على عاتق المرأة   اه لفائ قرى وبرك احتجاز المياه وشبكات أنابيب المي

وال في        . األسرة ومواقد توفير الوقود والمراحيض والمستوصفات القروية لفائدة الرعاية الصحية األساسية             دم مقب ان التق وآ
 .بناء المرافق االجتماعية

ا   -35 اص، إنش ه خ تفيدون، بوج دح المس د امت بل   وق ى س أثير مباشر عل ا ت ان له ي آ ة الت اه المحلي دادات المي بكات إم ء ش
دوا                    يهم أن يعتم ان عل المعيشة الريفية، بتوفير المياه النظيفة حيث اعتاد القرويون من قبل أن ينضحوا المياه من األنهار أو آ

رى     آذلك أدى إنشاء الطرق إلى تحسين     . على ينابيع تبعد ثالث ساعات سيرا على األقدام        وحققت  .  إمكانات الوصول إلى الق
ا آانت                              ية، ولم ة الماش ى ملكي اج إل ذه المرافق تحت وبي الصين لكن ه مواقد الغاز الحيوي وإنشاء المراحيض نجاحا في جن

 .األسر الفقيرة ال تستطيع امتالك الماشية فهي بالتالي، ال تستطيع االستفادة من تلك المرافق

دد        -36 بب أن ع ا بس تهالآية إم ات االس ي احتياج ة ال تلب زين المادي ق التخ اه ومراف ع المي ى أن جم ل عل اك دلي ان هن وآ
اي في غوانسو، أو بسبب      205 خزانا لفائدة 21الخزانات المائية المحلية آان غير آاف، حيث آان هناك          ة ليت  أسر في قري

اه        . ما هو الحال في غوانغهاي    أن قدرات التخزين ال تلبي احتياجات األسر، آ        وإن توزيع الميزانية لبناء شبكات إمدادات المي
 .المحلية لفائدة عدد آبير من القرى، معناه توافر مبالغ محدودة لكل منها

  االقتصادية–مشارآة المستفيدين واآلثار االجتماعية 
اي،  . اليم التي زارتها البعثة مشارآة واسعة من جانب المستفيدين     المأخوذة من األق   )12(توضح األمثلة   -37 ففي إقليم غوانغه

اء، أي        60 من سكان الريف، من بينهم       682 701تبين أن    رقم المستهدف و     92 في المائة من النس ة من ال  في  55 في المائ
ا     –المائة من سكان مقاطعات المشروع       ة ع ى نهاي تفاد     . 2004م  قد استفادوا من أنشطة المشروع حت يم غانسو، اس وفي إقل

 . في المائة من الرقم المستهدف82 في المائة من النساء، أي 50 ريفيا، منهم 936 177

ة       . وأمكن تقليص الفجوة الغذائية السنوية من أربعة أشهر إلى شهر ونصف       -38 وب المقدم إن الحب وفي األجل القصير، ف
ين              .  غطت جزءا ضئيال من النقص الغذائي السنوي       البرنامجمن   ة تراوحت ب ى آمي  300 و   130وقد حصلت آل أسرة عل

دة شهر أو شهرين في السنة ألسرة تتكون من                         ة نقص غذائي لم آيلو غرام خالل السنوات الثالث وهي آمية تكفي لتغطي
 . خمسة أشخاص

غ           )13( مو  2 يمكن ألسرة تزرع الذرة على مساحة        وفي إقليم غوانغهاي،    -39 ة تبل و  200 في المنحدرات أن تحصد غل  آيل
ى       . غرام في المو الواحد قبل تحسين األراضي       ة إل ري، زادت الغل و غرام للمو الواحد    300وبعد إنشاء المصاطب وال .  آيل

رد السنوي ازدا                    ده، أن متوسط دخل الف ل المشروع وبع ى    350د من    وتبين مقارنة الوضع، قب ك ألسباب       600 إل ان وذل  ي

                                                      
 .جمعت بعثة التقييم البيانات الواردة في هذه الفقرة )12(
 .هكتار واحد=  مو 15 )13(
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وأتيح لعدد أآبر من األسر العمل في أشغال          . أهمها زيادة الغلة وتنويع األنشطة الزراعية وبخاصة في مجال تربية الماشية          
 . في المائة من مجموع دخلها20موسمية غير زراعية حيث إن الدخل منها يمثل ما ال يقل عن 

ة          -40 اه المنزلي دادات المي ين إم ة وتحس ية للصحة والتغذي ب األساس رأة بالجوان ي الم ق وع يم وتعمي ين التعل وأدى تحس
ا  . وتطوير اإلنتاج الزراعي الناجم عن المشروع، إلى حدوث انطالقة من حيث تحسين سبل المعيشة          لكن الموارد تم توزيعه

الموارد التي خصصت لكل قرية لم تكن آافية لتنفيذ خطة إنمائية مستدامة آما بين عدد آبير من القرى واألسر وبالتالي فإن       
 .لم تتمكن جميع األسر من أن تستفيد من إجراءات اإلصحاح القروية

 جوانب التمايز بين الجنسين
ن    -41 ة م ى المشروعات المعان ديالت عل ت تع امجأدخل ن البرن دءا م ي الصين ب ام  ف ي 1994ع رأة ف ة دور الم  لمعالج

بتمبر                     . التنمية ين في س رأة في بك المي للم ؤتمر الع اد الم ك، انعق ى ذل ول   / ومما حفز عل ام          1995أيل ك في ع ا أعقب ذل  وم
رار 1996 ن إق امج م اء البرن اه النس ززة تج ات المع بة   .  لاللتزام ا بنس تأثر حالي رأة تس إن الم ذا ف ن  57وهك ة م ي المائ  ف

ارآين ف دريب و المش ل الت ذاء مقاب اط الغ ل  50ي نش ل العم ذاء مقاب اط الغ ي نش ارآين ف ن المش ة م ي المائ ي .  ف ي إقليم وف
م من النساء     70غوانغهاي وغوانسو، نجد أن      ي ه يم    .  في المائة من المشارآين في تدريب التعليم المهن وأظهر أسلوب التقي

ة ومكاتب إدارة            الريفي المشترك أن التدريب يحظى بترحيب من جانب النساء           ذ القروي اللواتي شارآن في مجموعات التنفي
اليم                       . المشروعات ذ في أق م ينف ك ل يم وجدت أن ذل ة التقي ادة لكن بعث رأة في مجالي اإلدارة والقي ولقد آان مزمعا تدريب الم

 .غوانغهاي وغوانسو ونينغهاي

دريب وشرع       . ئي في عموم الصين خالل البرنامج القطري      وتعزز التعاون مع االتحاد النسا      -42 اد نشاط الت ونفذ هذا االتح
دخل    البرنامجواستخدمت موارد   . في تنفيذ خطة لتقديم القروض المحدودة      درة لل  ألغراض التدريب فيما يتعلق باألنشطة الم

ة    لصندوق الدولي والممولة بخطة القروض الصغيرة ل     ة الزراعي ان توقيت     .  للتنمي دخالت   وآ امج ت دولي     و البرن الصندوق ال
 .مهما لتحقيق ذلك النجاحللتنمية الزراعية 

 التنسيق والشراآات
دن، والتي آانت مسؤولة عن تخصيص                             -43 ى مستوى الم يم حت دءا من مستوى اإلقل قامت مكاتب إدارة المشروعات ب

تقلة                 وتوزيع الموارد، بتنسيق األنشطة في إطار           رامج مس إدارة ب ادة ب وم ع ي تق ة الت ادة المكاتب الفني ى      . قي ذا إل د أدى ه وق
ة               . تكامل جيد بين أنشطة البرنامج القطري       ذ القروي وءة آانت مجموعات التنفي ة آف د أنشأت المشروعات هياآل تنظيمي وق
 .ذات دور أساسي في تنفيذ هذه الهياآل

ر           وبذلت ال   -44 جهود لالستجابة للحاجة إلى تنسيق المساعدات الخارجية لدعم المنهج الحكومي المتكامل لتخفيف وطأة الفق
ين مرآز                     ات ب ة واالتفاق م المتحدة للمساعدة اإلنمائي م المتحدة من خالل إطار األم االت األم رامج وآ بما في ذلك تنسيق ب

ي               الصين الدولي للتبادل االقتصادي والفني وبرنامج األ       تثمارية الت ديم المساعدات للمشروعات االس ائي لتق مم المتحدة اإلنم
 . البرنامجوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية تحظى بدعم من 

ة للح        1996 التي بدأت في     البرنامجوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية     وقد أدت شراآة      -45 د  وتضافر القوى مع الحكوم
دريب وعناصر الصحة والقروض في األنشطة             من الفقر والجوع في المناطق الريفية النائية، إلى تعزيز إدماج التعليم والت
االت                      دها الوآ ي تتكب القطاعية المتعددة آما أدت إلى تأثير مهم في تحسين سبل المعيشة الريفية وتخفيض تكاليف التشغيل الت

خصوصا  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية     لتلكؤ في موافقة الحكومة على قروض       وقد طرأت مشكالت بسبب ا    . والحكومة
ل     البرنامجفي إقليم غانسو حيث بدأ       ا ضمان آامل بتموي دولي   التدريب في األنشطة المدرة للدخل دونم ة  الصندوق ال  للتنمي

ى                   22 649الزراعية، حيث إن     دء في األنشطة حت م يستطعن الب دريبهن لكن ل م ت  دخلت خطة القروض الصغيرة          امرأة ت
 . حيز التنفيذلصندوق الدولي للتنمية الزراعية ل

ين          -46 ة     ال يمكن تحقيق الفائدة الكاملة من الشراآة ب ة الزراعي دولي للتنمي امج والصندوق ال وزع    البرن نهج منسق ت  إال بم
 .ورا بعد أن يتم تنفيذ أنشطة الغذاء مقابل التدريب آما هو مخطط لهافالصندوق الدولي للتنمية الزراعية بموجبه قروض 

 الميزانية واستخدام الموارد واللوجيستيات
ة األساسية       2005نيسان  / وحتى أبريل .  طن متري  546 000وافق المجلس على      -47 ة المتكامل ، فإن أنشطة التنمية الريفي

ل من             81سبة قد تم تمويلها بن   ى أق ة عل ة المدرسية التكميلي وارد المخططة وحصلت التغذي ة من الم ة  1 في المائ .  في المائ
غ          19وهكذا، فإن نسبة النقص، وقدرها       ى عجز أساسي بل ام     38 في المائة خالل السنوات الخمس، أدت إل ة في ع  في المائ

اليم               مما تسبب في إلغاء األنشطة ف      2004 في المائة في عام      42 و 2003 ع األق ي إقليم آيجيانغ آما تسبب في عجز في جمي
ذ          ة    . األخرى، األمر الذي أسفر عن تدني معدالت التنفي ليمات أغذي أخرت تس امج وت وانئ الصين بسبب عوامل      البرن  في م

و              2004ففي عام   . خارجة عن إرادة المكتب القطري     رة الحصاد في يولي ة خالل فت ع األغذي وز تم / ، أدى التأخير إلى توزي
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ا           )14(وأصبحت الصين واحدة من نماذج استعراض أساليب العمل       . آب/ وأغسطس ا من شراء القمح محلي ، األمر الذي مكنه
راض  2004بمبلغ مليوني دوالر النطالق األنشطة من جديد في أواخر     اليف      4 واقت ة تك ة لتغطي ين دوالر من الحكوم  مالي

  .2005األغذية للبدء في التنفيذ في موعده في عام 

 

 )15()طن متري) (2005-2001(المساهمات اإلجمالية في البرنامج القطري : 2الجدول 
 المجموع سنويا التغذية المدرسية التنمية الريفية المتكاملة 

 % الفعلي الخطة % الفعلي الخطة % الفعلي الخطة 
2001 72 770 69 149 95 100 000 0 0 172 770 69 149 40 
2002 78 086 77 542 99 60 000 0 0 138 086 77 542 56 
2003 83 558 51 660 62 40 000 0 0 123 558 51 660 42 
2004 68 684 39 893 58 0 1 294 0 68 684 40 293 59 
2005 43 450 43 450 100 0 0 0 43 450 43 450 100 

 52 094 282 548 546 1 294 1 000 200 81 694 281 548 346 المجموع
 

ذها          -48 ي نف ة الت امج آانت الحكومة ملتزمة جدًا بمشروعات التنمي ي         . البرن رة الت ل النظي ك في نسبة التموي ى ذل د تجل وق
امج القطري     2.8:1ازدادت إلى    ي                      .  خالل البرن ة الت اليف الشحن البحري لألغذي ذي يغطي تك د ال د الوحي د الصين البل وتع

ة             2001 مليون دوالر منذ     5.8ي بلغت    والت البرنامجيسلمها   ري والتخزين والمناول  فضال عن تغطية جميع تكاليف النقل الب
ري    امج القط ار البرن ي إط دة ف طة الجدي ب إدارة    . لألنش ة بمكات وظفين واإلدارة الخاص اليف الم ة تك ت الحكوم ذلك مول آ

ديها              ويمكن أن تكون هذه اآلليات نم     . المشروعات التي نفذت هذه المشروعات     ي توجد ل دان الت ر في البل وذجا للتمويل النظي
دعم المباشر       . القدرات اليف ال وهكذا فإن تخفيض التكاليف اإلجمالية للعمليات تقلص تكاليف التشغيل المباشرة األخرى وتك

ك ألن ت       . المتاحة لدى المكتب القطري والتي تحسب آنسبة مئوية من التكاليف اإلجمالية           دعم    وآانت هذه مشكلة، ذل اليف ال ك
امي     ي ع ع ف تويات التوزي دني مس بب ت ت منخفضة بس ر آان ذا   . 2004 و2003المباش داء به ى االقت دان عل جيع البل ولتش

 . النموذج في اقتسام التكاليف، فإن الفريق يوصي باستكشاف آلية لتالفي تخفيض تكاليف الدعم المباشر

 الرصد
ام ح  -49 د نظ ات صممه    يوج دخالت والمخرج ين الم ة ب ى المقارن تند عل د يس وي للرص امجي ب إدارة البرن وم مكات  وتق

ى      . المشروعات برصده على مستوى المقاطعة ويخضع للمحاسبة على المستوى اإلقليمي          وترسل التقارير آل ستة أشهر إل
ب القطري ام . المكت ى ع ة م 2003وحت ة منتظم ارير تخضع لمتابع ذه التق ت ه رامج، آان ؤولي الب ل مس را . ن قب ن نظ لك

ة    ن إمكاني ل م ذي قل ر ال دا، األم د أصبح الرصد متباع رامج، فق ؤولي الب ادرة مس امجلمغ طة البرن ذ األنش ة تنفي ي متابع  ف
ة و              . وتأثيرها ا الحكوم ي تشارك فيه رامج المشروع الت ار لب ة واالختب ة المتكامل ة    ولقد آانت المتابع دولي للتنمي الصندوق ال
 . ، مفيدةالبرنامجوية الزراع

ي                           -50 ى مستويي األسرة والمجتمع المحل أثيرات عل ين الت ى نحو يب ق نظام     . ولم يكن نظام الرصد مصمما عل وإن تطبي
تلزم    ذي يس ر ال ة وإدارة المشروعات، األم دعم المتابع ن أن ي رى يمك ي بعض الق وعي ألنشطة المشروعات ف للرصد الن

دولي  وقد نفذت بعض األقاليم، مثل غوانغهاي، مسحا قاعديا استند على متطلبات       . وحات قاعدية في آل إقليم    مس الصندوق ال
ى اآلن       للتنمية الزراعية    ل حت م تخضع للتحلي ة أخرى،    . والتصميمات والتدريبات التي وضعها، لكن المخرجات ل ومن جه

 .إلى موارد مالية وبشرية لم تتوافر لدى المكتب القطري أثناء فترة التصفيةفإن نظاما للرصد والتقييم الكاملين إنما يحتاج 

 التصفية التدريجية ألنشطة المشروع وانتقال المكتب
ة و   -51 ين الحكوم ودة ب ة المعق ا لالتفاقي امجوفق مبر  البرن ي ديس روع ف طة المش ي أنش انون األول /  سوف تنته . 2005آ

ن وثيقة البرنامج القطري التزاما بتسجيل التصفية التدريجية ألغراض التعليم المشترآة لكن المكتب القطري أشار                   وتتضم
تراتيجية                . إلى أنه لم يقم بذلك بسبب قلة الموظفين        ذي صيغ في مخطط االس وإن جزءا من استراتيجية التصفية التدريجية ال

ة اء/القطري ي بن ل ف ان يتمث امج القطري، آ ة  البرن ل هشاش دة تحلي ي وح توى اإلقليمي ف ى المس رة عل ة النظي درات الجه  ق
                                                      

كاتب القطرية، إجراء جديد للبرمجة يسمح للمكتب القطري بإقرار التزامات لتقليص التأخيرات في تسليمات األغذية، يختبر حاليا في عدد ضئيل من الم )14(
 .على أساس تعهد أحد الجهات المانحة

 .، قبل البعثة7/4/2005وصلت الشحنة األخيرة في . الرقم يعبر عن إجمالي المساهمات للبرنامج القطري )15(
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ابع                م يت ا ول ك مهم ر أن ذل م يعتب إن المكتب القطري ل ذ، ف األوضاع ورصد خرائطها وإدارة الكوارث لكن، مع تطور التنفي
ال         . ذلك األمر  درتهم في أس م عززوا مق ى أنه و مكتب إدارة المشروعات إل يم الريفي   ومن جهة أخرى، أشار موظف يب التقي

وعند آتابة هذا   . البرنامجواعتبرت البعثة أن هذا يعد مساهمة هامة من جانب          . المشترك ورصد مخرجات ونتائج المشروع    
دريب،                          ل الت ة مقاب ة، آالتغذي ر المنتهي ة بأنشطة المشروع غي ة المتعلق ان الرصد أو المتابع ا إذا آ التقرير لم يكن واضحا م

ى     . 2005آانون األول  / سوف تنفذ بعد ديسمبر    ى المستوى اإلقليمي إل وأشارت المقابالت مع مكاتب إدارة المشروعات عل
ى            أن استمرار األنشطة اإلنمائية في مناطق المشروع من جانب الحكومة وسائر الوآاالت سوف يستند على النقود وليس عل

ذا       . ع الحكومة بمكتب صغير لإلبقاء على العالقات م    البرنامجوسوف يحتفظ   . األغذية ان دور ه ر، آ ذا التقري ة ه د آتاب وعن
 .المكتب قيد البحث

ى        2001وعندما أنشئ البرنامج القطري في        -52 ا و     21، آان المكتب القطري يحتوي عل ا محلي ين    9 موظف .  موظفين دولي
مبر ي ديس انون األول / وف دوليين سوى 2003آ وظفين ال ن الم ق م م يب ي  . 4  ل رامج الصين ف ادر آخر موظف للب د غ وق

د ديسمبر                 . 2005شباط  / فبراير ين بع دوليين والمحلي ة للموظفين ال تراتيجية مسارات مهني انون األول   / وتضمن هذه االس آ
ومن حسن الحظ، فإن المكتب القطري قد استفاد من موظفين ملتزمين ويعملون بمشقة أعيروا من المكاتب اإلقليمية                 . 2005

اك نقص حتمي في الرصد المستمر للمشروعات                     بإ دارة المشروعات ومن اتفاقات مع الجهات المانحة الثنائية لكن آان هن
 . ومدى التقدم لتحقيق النتائج

 االستنتاجات وتقييم البرنامج القطري 
اع        . امج القطري  شارك المستفيدون على نطاق واسع في األنشطة األساسية للبرن          -53 ون باإلجم تفيدون والفني ورحب المس

ذها           ة وخطط              . بعملية المشارآة سواء في إعداد المشروعات أو تخطيطها أو تنفي ذ القروي اد مجموعات التنفي إن إيج ذا ف وهك
 .تنمية القرى من جانب المجتمعات المحلية قد مكن سكان القرى من تصميم األنشطة التي تالئم احتياجاتهم

ل بفضل                               -54 ذائي األسري في األجل الطوي ى األمن الغ ر عل أثير آبي وآان لتنمية األراضي وإنشاء المرافق األساسية ت
درها المزارعون بنسبة             ة  30زيادة إنتاج الحبوب والتي ق اء        .  في المائ امج القطري في تخفيف أعب وساعدت أنشطة البرن

لكن زيادة مشارآة المرأة في األنشطة الزراعية آانت         . المرأة وفي إيجاد فرص جديدة لتوليد الدخل      العمل الملقاة على آاهل     
 . إضافة إلى أنشطتها التقليدية، األمر الذي زاد من األعباء الملقاة على آاهلها

و                     -55 ة وفي مجال الزراعة وفي حق دربين في محو األمي دريب           وإن تدريب الم ة وت ات الزراعي ة للتقني ات العملي ل البيان
لكن التدريب على اآتساب . القابالت ومعاوني الصحة في آل قرية من قرى المشروع، أتاح أساسا متينا لزيادة بناء القدرات    

ين           راوح ب دة تت ة لم ـ          5 و 4الخبرات الفني ة مع ال ام بالمقارن زارعين للح        10 أي ا للم م يكن آافي ام المخططة، ل ى    أي صول عل
 .المعارف المستدامة

ى قاعدة       -56 أثير عل وفي مجال عناصر األراضي والمياه والموارد الطبيعية، فقد آانت اإلنجازات اإلجمالية باهرة لكن الت
وا                 ة الم تفيدين مع محدودي ر عدد ممكن من المس رد، خصوصا في   الموارد الطبيعية انخفض بسبب المحاوالت إلدراج أآب

ى أشغال            . حالة نقص المساهمات   رى يمكن أن تشتمل عل ر شموال في مجتمعات الق اه أآث وإن تصميم خطة الستجماع المي
تدامة    ات االس ادة إمكان ا لزي ع نطاق ة أوس ة      . محلي ة لتلبي ة آافي ق االجتماعي اء المراف اط بن ة لنش وارد المكرس ن الم م تك ول

 .م يكن باإلمكان بناء مرافق اإلصحاح القروية الشاملة اعتمادا على الموارد المخصصةاحتياجات جميع األسر في القرى ول

امج وزادت من مساهماتها                   -57 ة للبرن ا راسخا بالمشروعات اإلنمائي ة التزام ين        . وأظهرت الحكوم د مكنت الشراآة ب وق
أثيرا                 من  البرنامجوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية      ان بحيث حققت ت دريب والصحة واالئتم يم والت  إدراج عناصر التعل

ومن جهة أخرى، برزت مشكالت تتعلق بتجميع األنشطة بسبب تأخير الحكومة في       . مهما على تحسين سبل المعيشة الريفية     
ة و   وآان لزاما إجراء استعراضات مشترآة بي     . الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   الموافقة على قروض     الصندوق  ن الحكوم

 . في اآلجال المتوسطة إلعادة صياغة عناصر المشروعات تبعا لمدى توافر المواردالبرنامجوالدولي للتنمية الزراعية 

ة           -58 يم سياسات          . واستهدف المنهج البرامجي التحول بعيدا عن المشروعات اإلفرادي ا أوضح تقي ة أخرى، وآم  ومن جه
 تتكون من عدد من المشروعات الخاصة       للبرنامجالبرامج القطرية التي وافق عليها المجلس التنفيذي "تحفيز التنمية، فإن    

ان      . )16("تدعى أنشطة داخل بلد ما لفترة معينة، عادة خمس سنوات، لتنفيذ هدف مشترك   ابقة آ نهج المشروعات الس وفي م
نهج البرامجي     . ن يجب أن يتضمن رصده وتقييمه     آل مشروع يخضع لبعض أشكال التقدير الذي آا        ى الم لكن بعد التحول إل

 . فإن التقدير آان يتم فقط على مستوى البرنامج القطري

ين         -59 راآة ب راض أن الش ى افت ين عل ي الص ري ف امج القط ميم البرن تند تص ة   واس ة الزراعي دولي للتنمي ندوق ال الص
امجو ن  سالبرن امجوف تمك الل   البرن ن خ تم م ي ت ديرات، الت ن أن التق ة   م ة الزراعي دولي للتنمي ندوق ال ار الص ي إط  ف

تطيع   ترآة يس دة مش تخدامها آقاع ن اس ة، يمك ه الذاتي امجإجراءات اهماته البرن دد مس ا، أن يح ن خالله اك . ، م ان هن ن آ لك

                                                      
  .؛ وشبكة بحوث التنمية2004تشرين الثاني / نوفمبر، "تقييم سياسات تحفيز التنمية في البرنامج"في الوثيقة ) 16(
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دها  ي أع ة الت دود للدراسات الفني تخدام مح دولي للاس ة الصندوق ال ة الزراعي امج القطري تنمي إن تصميم البرن الي ف  وبالت
ى       . أصبح أقل اتصاال بالموقع وبالقطاع مما آان عليه األمر في السابق  ا لتقتصر عل وتم تقليص تصميم األنشطة وتخطيطه

 . قائمة من األصول اإلفرادية التي يجب إيجادها، وفقدت المنهج الجغرافي أو الحد الفاصل المتكامل

 الدروس المستفادة: الثالثالجزء 
ى تحسين                             -60 ة إل يما من خالل الخطط الرامي ذائي األسري، الس آان لنشاط الغذاء مقابل العمل تأثير دائم على األمن الغ

ري     ة أو بشأن ال ة األراضي الجاف زارعين أساس      . تنمي ة وفي دخل الم ادة المطردة في اإلنتاجي ع  وأتاحت الزي ادة تنوي ا لزي
دريب          . األنشطة وتنمية المراآز االجتماعية والحصول على دخل من خارج القطاع الزراعي                ل الت ذاء مقاب د نشاط الغ ويع

وحققت أنشطة التدريب في محو األمية      . أمرا أساسيا لبناء قدرات اإلنسان لكن ال يمكن أن يحقق فائدته الكاملة آنشاط منفرد             
ويستلزم التدريب جهدا طويل . سية والتغذية تأثيرا مهما على تعزيز قدرة الفقراء وبخاصة النساء    وفي مجاالت الصحة األسا   

ة، عوامل            . األجل ينبغي أن يستمر بعد اآتمال المشروع       ر الغذائي وآانت التزامات الحكومة واإلشراف الفني والمدخالت غي
 .مهمة

يم الريفي                       ويمكن تحقيق نتائج أ     -61 اليب التقي تفيدين في دورة المشروع من خالل أس فضل من خالل زيادة مشارآة المس
دها   ا ورص روعات وتخطيطه داد المش ي إع ترك ف ة     . المش ن تلبي ن م د مك تفيدين ق ارآة المس ي مش ن ف إن التحس ذا ف وهك

ذ                 . االحتياجات الفعلية  اد مجموعات التنفي رى من خالل إيج ي          وتعززت إمكانات سكان الق رى الت ة الق ة وخطط تنمي القروي
را              . أفضت إلى زيادة االلتزام، في أوساط المستفيدين       وآانت زيادة االهتمام بدور المرأة ومشارآتها في أنشطة المشروع أم

يا ات         . أساس واق أو إمكان وافر األس ي ت واء ف روعات س ذ المش ي تنفي اح ف ي النج ة ف ة المختلف ل الخارجي همت العوام وأس
 .لقروض والمدخالت غير الغذائية واإلرشاد الزراعي والتزام الحكومة على جميع المستوياتالحصول على ا

. وتعد صياغة المشروعات واالستعراضات الفنية ومهام التقييم أدوات أساسية لتنفيذ المشروعات والتعليم المشترك  -62
منتظمة خالل التنفيذ، لتكييف خطط التشغيل تبعا لتغير االحتياجات أو المتطلبات الفنية وتلزم االستعراضات والتقييمات الفنية ال

وينبغي إيالء مزيد من االهتمام للصيانة وللحصول . وتعتبر المساعدات الفنية واإلشراف أمورا أساسية. الجديدة التي قد تبرز
ة واستعراضات منتصف المدة على مستوى المشروع أو وهكذا، فإن التراجع في التقديرات المتعمق. على المعارف الفنية

 .النشاط، منذ التحول إلى المنهج البرامجي وبالتالي، المشكالت المتعلقة بالجودة، آلها تظهر أهمية هذه األساليب

ر آاف  وعندما يتم توزيع الموارد المحدودة على نطاق أوسع، فإن التضافر المطلوب بي         -63 . ن أنشطة المشروع يصبح غي
تدام          املة   . فالتدخالت المتعددة في مجتمعات عديدة للوصول إلى المزيد من المستفيدين ال تؤدي إلى تأثير مس لكن اإلدارة الش

ل األجل،                       ة في التخطيط طوي لمستجمعات المياه أو التنمية السليمة لإلصحاح في القرى التي تشارك فيها المجتمعات المحلي
 .بتت أنها المنهج الكفء لتحقيق التنمية المستدامةأث

ومن األمور األساسية لتحقيق النجاح، القيمة المضافة التي يحققها التعاون فيما بين وآاالت األمم المتحدة والمؤسسات         -64
 والرصد المنتظمين لجميع األنشطة المنفذة بصورة       ومن جهة أخرى، فإن التقدير    . الدولية ومنظمات التعاون الثنائي وغيرها    

ام            . مشترآة يعد أمرا ضروريا    الء اهتم ه ينبغي إي ذ، فإن وعندما يكون هناك أآثر من مؤسسة دولية واحدة تشارك في التنفي
 .أآبر للتنسيق لضمان استخدام المدخالت في مواعيدها الصحيحة وأن توضع التقارير على نحو منسق

تراتيجية الخروج                   -65 دءًا باس ا، ب ويجب  . وينبغي إيالء اهتمام خاص لضمان التصفية التدريجية المالئمة لمكتب قطري م
ة من السلع والموظفين            وارد الكافي ا ينبغي ضمان الم ة األنشطة آم ه ألمر   . توافر حد أدنى من الموظفين الفنيين لمتابع وإن

 .لتدريجية، ضمان االستدامة واالستفادة من الخبراتأساسي، أثناء التصفية ا

ر                     -66 نهج المتكامل للحد من الفق يا للم را أساس زم أم دة            . ويعد العمل الحكومي الملت ان إنشاء المجموعة الرائ د آ ذا، فق ول
وة هام   ة، خط ا مجلس الدول ي عينه رة، الت اطق الفقي ة االقتصادية للمن امللتنمي ى األم زام  . ة إل م والت ى دع ك إل د أدى ذل وق

ة       زة الفني ين األجه ا ب اون فيم ان هيكل مكتب إدارة    . السلطات الحكومية على جميع األصعدة، األمر الذي أفضى إلى التع وآ
نه                          ز م ددة القطاعات وتعزي ة متع ذ المشروعات اإلنمائي ة بتنفي وزارات المعني اجح لمختلف ال ج المشروعات بمثابة تكامل ن

نموذج مكتب إدارة     (وهكذا فإن نموذج الزيادات المطردة في التمويل النظير وتمويل هياآل التنفيذ            . التنمية الريفية المتكاملة  
ادة  ) المشروعات ة إع داخلي تستوجب البحث عن إمكاني ل ال اليف الشحن البحري والنق ة تك ي تغطي ة ف ارآة الحكوم ومش

 .ت المماثلةتطبيقها في البلدان األخرى ذات القدرا
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Budget total approuvé 

Bureau du PAM 

< 5 000 000 

5 000 001 – 20 000 000 

20 000 001 – 40 000 000 
40 000 001 – 65 000 000 

> 65 000 000 

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Programme 
alimentaire mondial (PAM) aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, 

ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

البرنامج مكتب

الميزانية اإلجمالية المقررة

. على الوضع القانوني ألي منطقة أو بلد أو أي إقرار أو قبول بهذه الحدودالبرنامجطريقة رسم الحدود في هذه الخريطة ال تعني أي حكم من جانب 



WFP/EB.1/2006/7-A 15 

 

 الملحق 

 المساهمات المخططة للمشروعات المعانة من البرنامج
 المجموع حكومة الصين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية البرنامج

 بالدوالر األمريكي % التكلفة اإلجمالية % التكلفة اإلجمالية % التكلفة اإلجمالية
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