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انية                    وفير المساعدة اإلنس ا عدة أعوام في ت ين يعمالن مع م المتحدة لشؤون الالجئ المي ومفوضية األم ة الع امج األغذي استمر برن
ى أن  2002تموز  /وقد تعزز هذا التعاون بمذآرة تفاهم منقحة وقعت في يوليو        . لالجئين والمشردين  ، وبموجبها اتفقت الوآالتان عل

ولى  امجيت اس البرن ى أس ا        ، عل تان وزامبي دا وباآس ي أوغن ة ف ع األغذي امج توزي ؤولية برن اليف، مس ل التك ع تحم ي وم  تجريب
 .وتقرر تقييم المشروعات التجريبية بعد عام من التنفيذ. وسيراليون وآينيا

ات راء التقييم ان إج رين يتولي ل خبي ار وتموي ي اختي ان ف ترآت الوآالت يم،. واش ة للتقي ى منهجي ان عل ت الوآالت دتا واتفق  وأع
ى                 ايتهم؛ وعل اختصاصات ترآز على التكاليف وعمليات النقل واإلمداد، واإلدارة والتنسيق، واالحتماالت المرتقبة للمستفيدين وحم

دان الخمسة                         ع البل ارير في جمي دا لوضع التق ووصفت دراسات    . أساس آل ذلك حدد الخبيران إطارا للتقييم، واستخدما شكال واح
 .ي غضون عام واحد، الوضع وأوجزت النتائج الرئيسية لكل بلدالحالة، التي أجريت ف

ة       ع األغذي دة لتوزي ات الجدي ة الترتيب ر فعالي و تقري دف ه ان اله ائج  . وآ تهدفت النت ال)1(واس ا   م إع ي آلت ات ف انعي السياس  ص
ال تكليف                 )2(المنظمتين، و    ق باحتم ا يتعل تقبال فيم رار مس امج  تيسير صنع الق ع األغذي    البرن ر،         بتوزي دان أآث وفير   )3(ة في بل  ت

 .المساءلة لمجلسي الوآالتين

و يلقى الضوء                        الموجزويتبع هذا التقرير     ل؛ فه ر التجميعي الكام دان وفي التقري  نفس الشكل المتبع في دراسات الحالة لفرادى البل
 .على االتجاهات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات المستخلصة من دراسات الحالة القطرية

ة، اضطلع  ع األغذي ي لتوزي ي إطار المشروع التجريب امجوف ي البرن ة ف ع األغذي ين عن توزي  بمسؤولية مفوضية شؤون الالجئ
 .وآان الهدف من التغييرات تحسين نظام تسليم األغذية. مخيمات ومستوطنات الالجئين

ى    وساعد المشروع التجريبي على إيجاد عملية للنقل واإلمداد أآثر اتساقا وتكامال            تربط جميع جوانب توزيع األغذية، من الميناء إل
ين   . المستفيدين وآان من الصعب تقدير الوفورات العامة في التكاليف لكل دراسة حالة، وإن آان هناك اختالف مقدر في التكاليف ب
 . من دوالرات الواليات المتحدة لكل طن متري، وذلك حسب البلد26 و8 يتراوح بين البرنامجالمفوضية و

اول  امجوح ي البرن ل المشروع التجريب م المفوضية قب دت معه ذين تعاق ذين ال ن الشرآاء المنف تفادة م ن المسؤولون .  االس م يك ول
 .الحكوميون عالمين دوما بمذآرة التفاهم المنقحة، وإن آان الممثلون في جميع البلدان الخمسة يساندون المشروع التجريبي

ايتهم                  ولم يطرأ أي تغيير على ما يتصور       دة المسؤولة عن حم ة الرائ ان  . ه الالجئون من أن مفوضية شؤون الالجئين هي الوآال وآ
وى  ود األق امجالوج ذين للبرن رآاء المنف ين والش ة والالجئ دير الحكوم دان محل تق ي المي ي  .  ف ذ المشروع التجريب اعد تنفي د س وق

امج  د البرن م المتح ة األم اره وآال ؤولية باعتب ل المس ل آام ى تحم ة  عل ع األنشطة المرتبط ؤولة عن جمي ة والمس ة باألغذي ة المعني
 .باألغذية

 .2006 نتائج هذا التقييم في االجتماع القادم الرفيع المستوى، المقرر عقده في أوائل عام البرنامجوستستعرض المفوضية و

 

 ∗مشروع القـرار
 

 

امج األغذية العالمي ومفوضية األمم المتحدة لشؤون التقييم المشترك بين برن”يحيط المجلس علما بالوثيقة المعنونة 
 على اتخاذ إجراء بشأن البرنامجويحث ) WFP/EB.1/2006/7-D (“الالجئين للمشروعات التجريبية لتوزيع األغذية

 .النتائج، مع وضع االعتبارات المطروحة في أثناء المناقشات في الحسبان

 

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

 ملخـص
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 مقدمة
امج     -1 اعدتهم؛ وبرن ين ومس ة الالجئ ؤولة عن حماي دة المس ة الرائ ين هي الوآال ؤون الالجئ دة لش م المتح مفوضية األم

م المتحدة               ة لألم ة التابع ة الغذائي ة المعون وفير                  . األغذية العالمي هو منظم ا طوال عدة أعوام في ت ان مع د عملت الوآالت وق
ين المفوضية و           .المساعدة اإلنسانية، ومنها األغذية، لالجئين     اهم ب ذآرات تف امج  وقد وقعت م ام      البرن  1994 و 1985 في ع

 .2002 و1997و

ى        البرنامجوتمّثل التغيير الرئيسي في أحدث مذآرة تفاهم في االتفاق على أن يتولى               -2 ة عل  مسؤولية نظام توزيع األغذي
ك النقل الفرعي من نقاط التسليم األمامية إلى نقاط التسليم النهائية في عمليات             أساس تجريبي ومع تحمل التكاليف، بما في ذل       

ا في               . البلدان الخمسة  ة ويوزعونه وفي الماضي آانت المفوضية وشرآاؤها المنفذون ينقلون األغذية إلى نقاط التسليم النهائي
 .المخيمات والمستوطنات

ه                   واتفقت الوآال   -3 دء عمل ام من ب د ع ة مشترآة      . تان، آجزء من التجربة، على تقييم المشروع في آل بلد بع وشكلت بعث
 .لتقييم توزيع األغذية الستعراض الدروس وأفضل الممارسات وإعداد دراسات الحالة

يم            -4 ة التقي ة مع            وجرى االشتراك في اختيار وتمويل خبيرين لالضطالع بمهم د جلسات إعالمي دءا بعق امج ، ب  في   البرن
رة من               ى    6روما واجتماعات مع المفوضية في جنيف في الفت و  9 إل ى باآستان في        . 2004تموز    / يولي ة إل وسافرت البعث

وبر      2004تموز  /يوليو وفمبر           /، وإلى سيراليون في أآت دا في ن ى أوغن ا في           /تشرين األول، وإل ى زامبي اني، وإل تشرين الث
 .حزيران /، وإلى آينيا في يونيو2005أيار  /مايو

ارير                    -5 ة وشكل وضع التق وى دراسات الحال يم محت ة المحددة للتقي ّددت أدوات   . وتوجز االختصاصات والمنهجي د ُح وق
ى باآ              ائر        جمع البيانات واالستبيانات واللقاءات مع أصحاب المصلحة المحليين في غضون البعثة إل ستان واستخدمت في س

رادى                . دراسات الحالة  وتوجز آل دراسة الحالة قبل وبعد تنفيذ المشروع التجريبي وتحدد الموضوعات المشترآة وسمات ف
 .البلدان

 التكلفة واإلمدادات: القسم األول

 مقدمة
 النقل الفرعي من نقاط )2(رة األغذية في نقاط التسليم األمامية؛     إدا )1(: هناك ثالثة مكونات في عملية توزيع األغذية        -6

ي          . توزيع األغذية على الالجئين    )3(التسليم األمامية إلى نقاط التسليم النهائية؛        ر المشروع التجريب ويستعرض هذا القسم أث
 . والشرآاء المنفذينالبرنامجعلى آل مكّون ويقيس العواقب على المفوضية و

 رآاء المنفذين إلدارة األغذية وعمليات توزيع األغذيةاختيار الش
ة  -7 ع األغذي ة وتوزي ذين إلدارة األغذي رآاء المنف ين الش تعراض تعي ة الس ي فرص روع التجريب ان المش عت . آ وس

م يكن تحقي             البرنامجالمفوضية و  ة، وإن ل ع األغذي دان       إلى تحقيق االتساق والتكامل في توزي اثال في البل ذا الهدف متم ق ه
 .الخمسة

ة               البرنامجوآانت المفوضية و    -8 ع األغذي ة وتوزي ذين إلدارة األغذي م  .  في الماضي يحاوالن تعيين نفس الشرآاء المنف ول
دء المشروع التجري        البرنامجيكن هذا مطبقا في جميع مخيمات الالجئين، ولكن          ذ ب ادة النظر في عدد         شرع، من ي، في إع ب

ا، حيث                . الشرآاء المنفذين وتخفيضه في أربعة من البلدان الخمسة        ة في آيني وظلت الحالة على ما هي عليه في فترة التجرب
ين المسؤولية                      البرنامجتقتصر مسؤولية    ذ ب  على إدارة األغذية، ولم يحدث تضارب في المصالح نتيجة جمع الشريك المنف
 .ية والمسؤولية عن توزيع األغذيةعن إدارة األغذ

تفظ   -9 امجواح يم  البرن ي اإلقل ة ف ات الواقع ي المخيم ة ف ليم النهائي اط التس ة ونق ليم األمامي اط التس ي نق ة ف إدارة األغذي  ب
ا            ا، ف      . الحدودي الشمالي الغربي بباآستان وفي مخيمي داداب وآاآوما في آيني ا في زامبي د     أم د تعاق امج ق  مع الشريك     البرن

 .2005تموز / يوليو1المنفذ المسؤول عن التوزيع ليتولى مسؤولية إدارة األغذية اعتبارا من 

ه     -10 ذي يعين ذ ال أن أصبح الشريك المنف دما ب ل ق ات مضى التكام ي بعض المخيم امجوف ع البرن ة وتوزي  إلدارة األغذي
 .نفسه مدير المخيم الذي تعينه المفوضيةاألغذية هو 
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 تنظيم توزيع األغذية قبل المشروع التجريبي وبعده
ة            -11 ع األغذي ة توزي ة عملي ا فرصة لمراجع دان الخمسة جميعه ان الهدف األول هو    . آان المشروع التجريبي في البل وآ

ات الرصد ووضع           تحسين نوعية الخدمة المقدمة إلى الالجئي      ن؛ أما الهدف الثاني فكان ازدياد المسؤولية نتيجة تحسن عملي
ين،                      البرنامجوقام  . التقارير ة في مخيمات الالجئ ع األغذي ة لتوزي ة الراهن ، في أربعة من البلدان الخمسة، باستعراض الحال

 .اداتوذلك للحصول على معلومات أولية قبل الشروع في التجربة، مع الترآيز على اإلمد

ّين                  البرنامجولم يؤثر المشروع التجريبي على قيام         -12 ة؛ وتع ليم األمامي اط التس ى نق أ إل  باإلمداد باألغذية من نقطة المنش
ادة                    ّين إع ع     جعل النقل الفرعي من نقاط التسليم األمامية إلى نقاط التسليم النهائية متسقا مع الوضع الجديد، آما تع يم توزي  تقي

 .األغذية في نقاط التسليم النهائية وتعديله

وأخذت جميع البلدان، باستثناء أوغندا، بالنظام الفردي لقياس الحصص حيث يجري تنظيم توزيع األغذية حسب حجم     -13
شجع على زيادة مشارآة الالجئين، ألن المخيمات        أما في أوغندا فالتفضيل لنظام التوزيع الجمعي، بافتراض أنه سي         . األسرة

 .مقسمة إلى مجموعات توزع األغذية على فرادى األسر

دان            -14 اختالف البل ة ب ات الموزعة            . وازداد االهتمام بتحديد المستفيدين؛ واختلفت الطريق تحكم في الكمي د ال وجرى توحي
ة                .  نتيجة لالستعانة بموازين حديثة    على المستفيدين، وذلك جزئيا    ى األغذي يش عشوائي عل ع تفت اك قرب مراآز التوزي وهن

ة     . الموزعة يطبق على واحد على األقل من آل عشرة مستفيدين    تظم لتشكيلة األغذي وانطوت التجربة على رصد شهري من
 .ورصد ربع سنوي لما بعد التوزيع

د لموظفي      وأدى الو   -15 امج جود المتزاي ة المباشرة           البرن ن الرقاب ى تحّس ة إل ع األغذي ات توزي ان من نتيجة    .  في عملي وآ
ى                       رد عل الزم لحصول الف التنظيم األفضل لعمليات التوزيع في معظم المخيمات انخفاض دورة التوزيع وانخفاض الوقت ال

 .ولم تتغير نظم رصد اإلمدادات ووضع التقارير. األغذية

 النقل الفرعيم تنظي
ل        . )1( في ُنهج التعامل مع النقل الفرعي      البرنامجتختلف المفوضية عن      -16 فالمفوضية تعتبر النقل الفرعي من خدمات النق

ذ آجزء من إدارة ال                    ديمها هي وشريكها المنف ا تق ين عليه ي يتع ة الت افة والمنخفضة الكثاف م   العديدة القصيرة المس يم؛ ول مخ
امج وانتهى األمر    . ُتفصل التكلفة عن سائر أنشطة النقل، وغالبا ما آانت التكاليف الحقيقية غير متوافرة             ى     بالبرن تنادا إل ، اس

ل الفرعي بشكل مختلف       خبرته في النقل البعيد المسافة والعالي الكثافة المحسوبة تكلفته على أساس الحمولة، إلى تنظيم النق
 .با ما آانت التكلفة النهائية هي التي تملي الطريقة المختارةفي آل بلد؛ وغال

ا           -17 وم به ي يق امج وآانت االختيارات الت ة الخدمات تختلف           البرن ا، وإن آانت نوعي ررة بمزاياه دان الخمسة مب  في البل
 .باختالف البلدان

 الشرآاء المنفذين والحكوماتالترتيبات التعاقدية بين المفوضية والبرنامج و
ؤثرة    -18 ار األطراف الم ين آب ة ب ات التعاقدي تعراض الترتيب ن الضروري اس ان م امج المفوضية و–آ  والشرآاء البرن

ة         . المنفذين والحكومة  ين المفوضية والمكاتب القطري ا ب اوض عليه دة المتف ود الجدي امج وجرى إعداد العق  وشرآائها،  للبرن
ه من                         ل من التوجي دو بقلي التي اتسمت أحيانا بالشمول وغالبا بالصياغة الجيدة، على أساس الخبرة المتاحة لها، ولكن فيما يب

 .وآانت النتيجة اختالف العقود من بلد إلى آخر، حتى بالنسبة إلى الخدمات المتماثلة. المقر

دء الم   -19 ل ب ين        وقب رم ب دمات مب ة والخ ة العام اق للرعاي ن اتف زءا م كل ج ة يش ع األغذي ان توزي ي، آ روع التجريب ش
ود            دة العق ات؛ وآانت م ديرين للمخيم م بصفتهم م د معه ذين المتعاق اير   12المفوضية والشرآاء المنف انون / شهرا، من ين آ

الميزانية وتدرج في خدمات المخيم األخرى، مما   وآانت أجور توزيع األغذية تحسب على       . آانون األول /الثاني إلى ديسمبر  
دة      . جعل من الصعب تحديد التكلفة الحقيقية لتوزيع األغذية        وآانت المفوضية، آقاعدة، تجري استعراضات في منتصف الم

ى           البرنامجأما . وتسمح بتنقيح الميزانية  ذ عل دا مع شريك منف ان متعاق ة إذا آ ى أساس الحمول اليف عل إدارة  فكان يسدد التك
ى أساس             . األغذية في نقاط التسليم األمامية     ذ عل ى الشريك المنف رّد إل اليف ت وآانت باآستان هي االستثناء، حيث آانت التك

 .)2(البرنامجالمبلغ المتفق عليه مع 

تعمل لع   -20 ت تس ذين ظل ع شرآائها المنف بيا م ة نس ات متماثل د المفوضية اتفاق واموتعق اج المكاتب ،دة أع ك تحت ع ذل  وم
ذين  رآائها المنف ع ش ا م كال وضع تقاريره ا وأش د عقوده ى توحي ة إل دى . القطري امجول توى البرن ى المس د عل اق موح  اتف

                                                      
 .النقل الفرعي هو نقل المعونة الغذائية من نقاط التسليم األمامية إلى مستودعات أو مراآز نقاط التسليم النهائية في مخيمات الالجئين )1(
 .د التكاليف يجب أن يتم على أساس الميزانية المعتمدة، ال على أساس تكلفة الطنورد في توجيه إلدارة العمليات في برنامج األغذية العالمي أن سدا )2(
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ة مع شرآاء                      د مشاورات مكثف ة؛ وبع ر الحكومي امج الميداني للعمل مع المنظمات غي ر      البرن  الرئيسيين من المنظمات غي
 .)3(نسخة المنقحة على الميدان بموجب توجيه صدر مؤخرا عن إدارة العملياتالحكومية، عممت ال

 

 

 تقدير تكلفة المشروع التجريبي للمفوضية والبرنامج
اليف           -21 ة؛             )1(: ينطوي توزيع األغذية على ثالثة مكّونات أساسية للتك ليم األمامي اط التس ة في نق ل   ا )2( إدارة األغذي لنق

وفي إطار المشروع التجريبي، تحّمل .  توزيع األغذية على المستفيدين في نقاط التسليم النهائية أو بالقرب منها)3(الفرعي؛ 
دين      البرنامج ى                       )3( و )2( مسؤولية البن ا أدى إل ل، مم ا من قب ي آانت المفوضية تتحمله اليف الت ل التك ا نق ، وترتب عليهم

اليف     . البرنامج على   وفورات للمفوضية وزيادة نفقات    وقد أوجد المشروع التجريبي فرصا لترشيد العمليات بحيث تشمل تك
 .المكونات الثالثة

ان                     -22 ع؛ وآ اليف التوزي ل الفرعي وتك ة عن النق ي، سوى معلومات قليل ولم يكن لدى المفوضية، قبل المشروع التجريب
امج ية  البرن ن المفوض م م ة  أعل ليم األمامي اط التس ة لنق اليف الجاري ي  . بالتك روع التجريب اح المش د أت امجوق  فرصة للبرن

ه      ذي يدفع امج التفاوض مع شريك منفذ واحد على عقد خدمات لنقاط التسليم األمامية والنهائية، مقلال بذلك من المبلغ ال  البرن
ز بأفضل نسبة                 بالمثل في وضع أ    البرنامجوآان  . للنفقات العامة للشريك المنفذ    ي تتمي ل الفرعي الت تاح له اختيار خدمة النق

ام أدق                    بين التكلفة والخدمة؛ وآانت الرسوم تتحدد في العادة على أساس الحمولة، ولذلك توافرت في المشروع التجريبي أرق
 .للتكاليف

قاط التسليم األمامية والتوزيع النهائي في نقاط التسليم النهائية بين وقد تراوحت التكاليف المشترآة إلدارة األغذية في ن      -23
ة  35وذهب حوالي . )4( دوالرا في زامبيا25 دوالرا من دوالرات الواليات المتحدة للطن المتري في باآستان و       12  في المائ

ـ  ا ال ة؛ أم ليم األمامي اط التس ى نق اليف إل ى ن65من التك ذهبت إل ة ف ة الباقي ي المائ ى  ف ان عل ذلك آ ة، ول ليم النهائي اط التس ق
ين                      البرنامج ة تراوحت ب ليم النهائي اط التس اليف إضافية لنق  للطن   دوالرا 21 و 6، في إطار المشروع التجريبي، أن يدفع تك
 .المتري

 تكاليف إضافية تراوحت بين     البرنامجتحميل  وأدى الجمع بين تكاليف النقل الفرعي وتكاليف نقاط التسليم النهائية إلى              -24
تان و 8 ي باآس ري ف ا26,25 دوالرات للطن المت ي زامبي دة ف ات المتح ات .  دوالرا من دوالرات الوالي ى أساس آمي وعل

امي      ي ع ت ف ي وزع ة الت ة الغذائي اليف     2004 و2003المعون ط التك ل متوس ة، وص ة الخمس روعات التجريبي ي المش  ف
ى    المباشرة اإلضافية  ة الموزعة وهي               دوالر   15,61 إل ى الكمي ري بالنسبة إل ا، أي حوالي        149 492للطن المت ا متري  طن

 . من ماليين دوالرات الواليات المتحدة في بلدان التجربة الخمسة لفترة اثنى عشر شهرا2,3

ل الفرع     -25 اليف النق زى لتك ات ذات مغ د مقارن نَّ عق م يتس د  )5(يول ل بل ي آ غيل ف روف التش تالف ظ بب اخ ي .  بس وف
د المدى من                ل البعي ة النق ام                 86سيراليون، خفض متوسط تكلف ري في ع ات المتحدة للطن المت  دوالرا من دوالرات الوالي

ى 2003 ام  66 إل ي ع ري ف دة للطن المت ات المتح ن دوالرات الوالي د 2004 دوالرا م يم السحب البعي ادة تنظ ة إلع ، نتيج
 . واالستغناء عن النقل الفرعي2004أيلول /مدى في سبتمبرال

 والتي لم تكن واضحة بشكل مباشر       البرنامجوهذا المعدل المتوسط ال يشمل شتى التكاليف غير المباشرة التي يتحملها              -26
دعم المباشر وت            اليف ال ين بتك ة المتعلق دي الميزاني ا في بن اليف التشغيل المباشرة األخرى، أو لشمولها في       بسبب وروده ك

ه       . الميزانية العامة للمكتب القطري    امج والعبء الحقيقي اإلضافي الذي يتحمل ع من          البرن رب في الواق  دوالرا للطن    18 يقت
 .المتري

ا    هي توفير للمفوضية يرد بهذا الوصف        البرنامجوالزيادة في أعباء      -27 ذا النحو           . في ميزانيته ى ه يس عل : ولكن األمر ل
اليف أو لمعالجة             ادات في التك ة الزي فالمفهوم أن الوفورات المتحققة للمفوضية يعاد رصدها لبنود أخرى في الميزانية لمقابل

د         البرنامجواألعباء اإلضافية التي يتحملها     . قيود أخرى في الميزانية    ل ال ا في تفاصيل النق ى حد م اخلي والتخزين   تظهر إل
داخلي    ل ال ابات النق ي حس ؤثر ف ن أن ت ة يمك اليف أخرى ومشروعات فرعي اك تك ة ألن هن ر دقيق ن غي ة، وإن تك والمناول

 .والتخزين والمناولة

                                                      
 .2004أيار / مايو7 المؤرخ OD/2004/02التوجيه  )3(
  إلى أن بعد المسافة وظروف التشغيل الصعبة يزيدان منللبرنامجفي رد على نسخة أولية من هذا التقرير، أشار المكتب القطري لزامبيا التابع  )4(

 .تكاليف النقل الداخلي، وال سيما بالنسبة إلى مخيم الالجئين في أوآويمي الذي يضم عددا قليال منهم ويتصف بتكاليف تسليم عالية نسبيا للطن المتري
 .البرنامجآما يرد في ميزانيات “ النقل إلى ما بعد نقطة التسليم األمامية”أو “ النقل الفرعي” )5(
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ا هي أو                     -28 زال آم انخفضت بشكل طفيف    وبوجه عام فإن التكلفة المشترآة للنقل الفرعي والتوزيع النهائي لألغذية ال ت
ع    ام التوزي ى   . نتيجة للفرص المتاحة لتحسين نظ بة إل ة بالنس ذه التكلف د زادت ه امجوق ى  البرن بة إل ا انخفضت بالنس  ولكنه

 .المفوضية، مما حّسن في آلتا الوآالتين من فهم هيكل تكاليف المكونات الثالثة لتوزيع األغذية

 تسجيل الالجئين وإعادة اعتمادهم
ة   -29 ع األغذي ات توزي ال لعملي يط الفع ة ضرورية للتخط داد الدقيق دة . إن األع ديث قاع داوم المفوضية تح ع أن ت والمتوق

دون        يفة أو ب ة المض اعدة الحكوم ا، بمس ل محله ا يح ة أو م ات الحصص الغذائي ألة بطاق نظم مس ية وأن ت ات األساس البيان
ة         البرنامجوبعد تولي   .  التجريبي من هذا الوضع    ولم يغير المشروع  . مساعدتها  مسؤولية توزيع األغذية، أصبح مشغوال بدق

 .أعداد سكان المخيمات وبالحاجة إلى بطاقات للحصص الغذائية تسهل قراءتها ويصعب تغييرها

 المالك الوظيفي
امج  المفوضية أو     لم يغير المشروع التجريبي أعداد الموظفين في           -30 ذين     البرن و المفوضية      .  أو الشرآاء المنف ا موظف أم

اجم عن       البرنامجالزائدون عن الحاجة نتيجة لتحويل بعض األنشطة إلى   نقص في الموظفين الن  فقد أعيد تكليفهم لمعالجة ال
امج وظلت أعداد موظفي    . مشاآل التمويل  ذلك ف         البرن ا، ول ر تقريب ذين دون تغيي ي     والشرآاء المنف ر المشروع التجريب إن أث

 والمفوضية إلى زيادة وجودهما في المخيمات في أثناء عمليات توزيع       البرنامجوسعى  . على تكاليف الموظفين ال يكاد يذآر     
 .األغذية، ولكن آان يعوزهما في أوغندا العدد الكافي من الموظفين ألداء هذه المهمة

 اإلدارة والتنسيق: القسم الثاني

 مقدمة
المي،              -31 ة الع امج األغذي ين وبرن يشمل المشروع التجريبي التنسيق والتخطيط بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئ

تفيدين  ات والمس ذين والحكوم رآاء المنف ع الش و . وم ة يولي ة المؤرخ ة المنقح اهم العالمي ذآرة التف ائق م مل الوث وز  /وتش تم
، التي تقترح المشروع التجريبي ولكن دون تحديد البلدان المشارآة، وخطط العمل السنوية         البرنامجة و  بين المفوضي  2002

 .المعدة على مستوى المكاتب القطرية والميدان، واالتفاقات مع الشرآاء

 التنسيق بين المفوضية والبرنامج والشرآاء المنفذين
ديري                      تراوح اختيار ال    -32 ين م اون ب ر والتع ى صعيد المق بلدان التي تشارك في المشروع التجريبي بين قرارات تتخذ عل

 .المكاتب القطرية لكلتا الوآالتين

ا                                 -33 ان يجب أن يكون عليه ي آ وة الت نفس الق ا ب ة دائم ا القطري التين ومكاتبهم ري الوآ ين مق ان  . ولم يكن االتصال ب وآ
د،          ا بفوائ االتصال بين البلدان المشارآة في المشروع التجريبي قليال أو منعدما، وهو االتصال الذي آان يمكن أن يعود عليه

 .مثل التبصر في الدروس المستفادة

ري              -34 تويين القط ى المس ري أو عل توى القط ى المس ل عل ط عم داد خط ي إع تراك ف ى االش رة إل دان آثي دت بل وعم
ى طرح                      . والميداني االت؛ وآانت هي السبيل إل وعقدت في جميع البلدان اجتماعات متماثلة ثنائية وبرامجية وفيما بين الوآ

ات                . يواستعراض حالة المشروع التجريب    ذون في بعث وجرت العادة على أن تشترك وآاالت األمم المتحدة وشرآاؤها المنف
 .سنوية مشترآة للتقييم توفر معلومات قيمة عن حالة األغذية في مخيمات الالجئين

ذين من      للبرنامجمية  ويعتبر تسجيل الالجئين، الذي تتحمل المفوضية والحكومات مسؤوليته، بالغ األه           -35  والشرآاء المنف
ة            ع األغذي ات توزي دان الخمسة             . حيث الحاجة إلى أرقام صحيحة لعملي ر  . ودرجة اشتراك الحكومات تختلف في البل وتعتب

ى          ين عل ة؛ ويتع ع األغذي جيل وتوزي ة للتس ات مهم ية مكون درها المفوض ي تص ة الت ات الحصص الغذائي امجبطاق  البرن
 . والشرآاء المنفذين مواصلة العمل معا لتحسين التسجيل وإصدار بطاقات الحصص الغذائيةوالمفوضية والحكومات

 التنسيق مع الحكومات
ة                البرنامجللمفوضية و   -36 دان التجرب د من بل ة في آل بل ي؛ وفي       :  اتفاقات قانونية مع الحكوم اق ثالث رم اتف ا أب ي آيني فف

 .غطي رسائل التفاهم الثنائية المساعدة الغذائية لالجئينالبلدان األخرى ت
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ي        -37 ا بالمشروع التجريب وا فيه ي ُأبلغ . وشارك المسؤولون الحكوميون في اجتماعات التنسيق المشترآة بين الوآاالت الت
امج لمفوضية و ومع ذلك فإن الكثيرين منهم لم يكونوا على علم بمذآرة التفاهم بين ا     ؛ ويمكن للمشارآة في استعراض     البرن

 .هذه المذآرة أن تيّسر االتصال والتفاهم بين وآاالت األمم المتحدة والحكومات

 التنسيق مع الشرآاء المنفذين
ت     -38 يق المش ات التنس الل اجتماع ن خ ي م روع التجريب ا بالمش ذون أيض رآاء المنف غ الش االتُأبل ين الوآ عى . رآة ب وس

امج ة   البرن ع األغذي ال توزي ي مج ذين للمفوضية ف رآاء المنف نفس الش تعانة ب ى االس رآاء  .  إل نفس الش تعانة ب ت االس وآان
ة        . المنفذين في إدارة المخيمات وتوزيع األغذية أنجع الخيارات وأآثرها فعالية اقتصادية           ات ثالثي وقد وقعت المفوضية اتفاق

 .منفذين والحكومات، مع رصد ميزانيات لكل نشاطمع الشرآاء ال

 . نتيجة إيجابيةللبرنامجواعتبر معظم الشرآاء المنفذين تزايد الوجود الميداني   -39

 التنسيق مع المستفيدين
التي تعقد مرة واحدة على األقل في الشهر، لتعميم المعلومات          اسُتخدمت اجتماعات تنسيق المخيمات وتوزيع األغذية،         -40

ى    ن المفوضية إل ة م ع األغذي ل توزي ة وتحوي روعات التجريبي ن المش امجع الغ  . البرن ؤولية إب ين مس ادة الالجئ ولى ق وت
 . باختالف المخيمات والبلدانالهزيلالمعلومات، واختلف األثر 

دد  -41 دان وح م البل ي معظ ين ف ان الالجئ ة للج ات اختصاصات عام ذه . ت المفوضية والحكوم ز ه ك تعزي ع ذل ن م ويمك
 .االختصاصات التي تحتاج إلى مراجعة مع سكان المخيمات، وخصوصا بعد إجراء انتخابات أو تغيير الموظفين

م                وهناك حاجة في جميع البلدان إلى استمرا        -42 االت األم ة وأدوار ومسؤوليات وآ ع األغذي ر حمالت التوعية بشأن توزي
 .المتحدة والشرآاء المنفذين والحكومات ولجان الالجئين

 الرصد
ة       البرنامجقام    -43 ع األغذي شير في   وأ. ، في بداية التجربة، بتعيين موظفين أو نقلهم لضمان الرصد المحّسن لعمليات توزي

ع، ولكن المكاتب                  ات التوزي تقلة لرصد عملي ة مس ر حكومي بعض بلدان التجربة إلى أن الوضع المثالي هو إيجاد منظمة غي
 .)6(القطرية لم توافق آلها على ذلك

امج ه المفوضية و  وفي معظم البلدان استقر بشكل جيد الرصد ربع السنوي لما بعد التوزيع، الذي تتوال               -44  والشرآاء   البرن
 .المنفذون

دان                          -45 ع بل ة في جمي وأجرت المفوضية وشرآاؤها المنفذون المسؤولون عن الصحة دراسات استقصائية سنوية للتغذي
 . والشرآاء المنفذين المسؤولين عن توزيع األغذيةالبرنامجالتجربة، بمشارآة 

طبوا من                           -46 ذين ُش ين ال ذائي لالجئ د األمن الغ واتسمت بعثتا التقييم المشترآتان في أوغندا وزامبيا بأهمية بالغة في تحدي
 .قوائم الحصص الغذائية على أساس توافر األرض وموسمي حصاد ناجحين واالآتفاء الذاتي من األغذية

 التقارير
ذين    -47 رآاء المنف ع الش ة م ا الثنائي ى اتفاقاتهم ا عل ي تقاريرهم ي أن تنبن ا ف ا رغبتهم دة آلتاهم م المتح ا األم دت وآالت . أب

 يتطور في   – في زامبيا    البرنامج مثل أشكال تقارير     – أشكاال موحدة لوضع التقارير ظل بعضها        من المنظمتين وحددت آل   
 .فترة المشروع التجريبي

ذين توضيح مصارف                البرنامجولما آانت للمفوضية و     -48  التزامات مستقلة ِقبل المانحين وآان مطلوبا من الشرآاء المنف
 .التمويل الذي يحصلون عليه، فإن الوآالتين يجب أن تستعرضا احتياجاتهما في مجال وضع التقارير وتحققا اتساقها

 التدريب وبناء القدرات
درة               -49 ز ق ك تعزي ا في ذل اهم المنقحة بوصفهما من األنشطة المشترآة، بم أدرج التدريب وبناء القدرات في مذآرة التف

 .الالجئين على تصريف أمورهم في المخيمات

                                                      
نيا، على سبيل المثال، بالمسؤولية األساسية عن الرصد، مع االستعانة بمنظمات غير حكومية للقيام بعمليات تفتيش عشوائي لـ  في آيالبرنامجيحتفظ  )6(

 . في المائة من جميع الحاصلين على أغذية10
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دان      البرنامجوأسندت المفوضية التدريب على الحماية إلى موظفي        -50 ين في البل ذين والحكومات والالجئ  والشرآاء المنف
وآان مطلوبا في معظم البلدان استمرار التدريب على الحماية وعلى اإلجراءات األساسية         . الخمسة جميعها في فترة التجربة    

 .لوضع التقارير

آاء المنفذين في مجال اإلمدادات، وإدارة المستودعات، والقضايا  بتدريب موظفي الشرالبرنامجوفي فترة التجربة قام    -51
 في زامبيا أن التدريب المتكرر الناجم عن آثرة تنقل موظفي الشرآاء            البرنامجوآان مما شغل    . الجنسانية، والرصد والتقييم  

 .المنفذين تترتب عليه تكاليف آبيرة

ا             وال بد من استمرا     -52 ي ينظمه ة الت امج ر حلقات العمل المشترآة للتوعي دان في مجال             البرن  والمفوضية في بعض البل
روس نقص المناعة البشرية                   وع وفي ى الن ائم عل م            /الجنسانية والعنف الجنسي والق االت األم ائر وآ اون مع س دز، بالتع اإلي

 .المتحدة والشرآاء المهتمين باألمر

اهم المنقحة في                  البرنامجواشترآت المفوضية و    -53 ذآرة التف  في تنظيم حلقات عمل إقليمية للتوعية بالمسائل المرتبطة بم
ة في        2005وفي عام   . أآرا والقاهرة، حضرها مشارآون من الحكومات وبعض الشرآاء المنفذين         ، عقدت حلقة عمل إقليمي

ى القي          ذه             دار السالم لتدريب الموظفين والشرآاء عل دة، وتضمنت ه ة الجدي ادئ التوجيهي ا للمب يم مشترآة وفق ات تقي ام ببعث
اهم  ذآرة التف ق بم ة جلسات تتعل تمرار المشروع   . الحلق رر اس اطق أخرى إذا تق ي من ة ف ل مماثل ات عم د حلق رر عق والمق

ترآة واالختصاصات  ويمكن لهذه الحلقات أن تتضمن استعراضات لخطط العمل المش     . التجريبي أو تنفيذه في بلدان أخرى     
 . والعمليات التجريبية لتوزيع األغذيةالبرنامجوغير ذلك من الوثائق ذات الصلة بالمفوضية و

 المستفيدون والحماية: القسم الثالث

 مقدمة
ة                 -54 ع األغذي ات توزي يم    . جرى تشجيع الالجئين في البلدان الخمسة جميعها على المشارآة في عملي ومساهمتهم في التقي

اء من                        . ضرورية ة؛ وجرى االنته رة البعث تبيان موحد في باآستان واستخدم طوال فت تبيانا تغطي      271وُوضع اس  39 اس
 .مخيما ومستوطنة

 مشارآة المستفيدين وتصورهم
ين    يبدو أن هناك فهما عاما في المخيمات ألدوار ومسؤوليات وآال      -55 ان يتع ذين، وإن آ تي األمم المتحدة وشرآائهما المنف

ات أو                        د االنتخاب ات، وخصوصا بع ذين والحكوم التين والشرآاء المنف ة بشأن دور الوآ االستمرار في تقديم إحاطات منتظم
 .حدوث تغييرات في عضوية لجان الالجئين

روع التجري   -56 ذ المش ؤّد تنفي م ي دة    ول ة الرائ ا الوآال ى المفوضية باعتباره ين إل رة الالجئ ي نظ ر ف دوث تغيي ى ح ي إل ب
 .المسؤولة عن حماية الالجئين ومساعدتهم

د اختصاصات للجان       البرنامجويجب على المفوضية و    -57 ى تحدي ين عل  والحكومات والشرآاء المنفذين العمل مع الالجئ
دان        الالجئين يجر  ين         . ي استعراضها دوريا وتطبيقها في المخيمات والبل اح لالجئ ادل لتت ارات تب ويجب إذا أمكن ترتيب زي

 .فرصة مقارنة أفضل الممارسات والدروس المستفادة في شتى المخيمات والبلدان

 الحماية وتسليم األغذية
ا بشأن                      آان معظم الالجئين الذين جرت مقابل       -58 بس أحيان اك ل ان هن ية، ولكن آ ة األساس م بالحصص الغذائي تهم على عل

ة         ع الشهرية ونصف الشهرية             . عدد المجارف فيما يتعلق بوزن الحصة الغذائي ات التوزي ع هو عملي رون    . والمتب ق آثي وعل
ة       ي لتغطي ة ال تكف ة الغذائي ولهم إن الحص ابلتهم بق رت مق ن ج يما لغي 30 أو 15مم ا، وال س ر   يوم زوجين أو لألس ر المت

 .الصغيرة

د زادت                    -59 ي، وإن آانت ق ذ المشروع التجريب ولم تكن التأخيرات في التسليم أو مشاآل التوريد مرتبطة بالضرورة بتنفي
تكمال حصصهم الغذ  اتهم الس رك مخيم ى ت رة إل ان آثي ي أحي ذين يضطرون ف ين، ال ى الالجئ اطر عل ن المخ ةم وأدت . ائي

ة،    اآل تتصل بالحماي ى مش دان إل ي بعض البل ا أدى ف ر، مم اء أآث ين أعب ل الالجئ ى تحمي ة إل ليم األغذي ي تس أخيرات ف الت
 .النساءوبخاصة بالنسبة إلى األسر المعيشية التي تعولها 

ين   -60 ات الالجئ يم مخيم ة وتنظ د والثقاف اك، حسب البل ان هن ديدي  وآ راد الش ى األف ة عل ع األغذي ام خاص بتوزي ، اهتم
ة الضعاف ة بحماي ائل المتعلق ات  . الضعف؛ وتضاءلت المس ى الضعاف عملي ة إل اعدة الخاصة المقدم ة المس ملت أمثل وش
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خدمات  توزيع مستقلة أو مناطق توزيع مستقلة، والمساعدة المقدمة من قادة المخيمات أو لجان األغذية، والدعم المقدم من ال               
 .وأشارت استجابات آثيرة إلى أن األصدقاء أو األقارب يساعدون الضعاف على حمل أغذيتهم إلى المنزل. المجتمعية

أرض         -61 م ب وجرى في أوغندا وزامبيا شطب بعض الالجئين من قوائم الحصص الغذائية ألن الحكومات المضيفة زودته
ة          ولم يثر . يزرعونها  الالجئون الذين لم يعودوا يحصلون على حصص غذائية أي مسائل مهمة، وإن آانت الحكومات المعني

اف             دان اآلن من جف ووآالتا األمم المتحدة بحاجة إلى مواصلة مراقبة هؤالء الناس، وخصوصا في أثناء ما يشهده بعض البل
 .وهذا ما يقع خارج سيطرة المشروع التجريبي. وحصاد هزيل

  الهوية وبطاقات الحصص الغذائية والتسجيلتحديد
ات، وإن   . يختلف التسجيل وبطاقات الحصص الغذائية من بلد إلى آخر وداخل البلدان ذاتها             -62 ويختلف أيضا دور الحكوم

ة       ات الحصص الغذائي دار بطاق جيل وإص ن التس ؤولة ع ية مس ة أن المفوض فة عام وم بص ان المفه اء آ امج، وإعط  البرن
 .وشرآائه المنفذين آخر المعلومات عن قوائم السكان من أجل عمليات توزيع األغذية

ة          -63 ذه         . وتعتبر بطاقات الحصص الغذائية وسيلة الحصول على األغذي اد وإصدار ه ادة اعتم ام إع وتولت المفوضية زم
الخاصة للحصص الغذائية واالحتفاظ بها في مراآز         “ الداخلية”في زامبيا إصدار بطاقاته      رأى   البرنامجغير أن   . البطاقات
 .)7(التوزيع

راد األسر      -64 ة   –واشتكى الالجئون من أن تسجيل المواليد يستغرق وقتا طويال للغاية وأن بعض أف  أو المجموعات اإلثني
ة       –ا  في حالة الصوماليين في آيني     ع أسماء              .  قد شطبوا من بطاقات الحصص الغذائي ألة رف ك مس نهم مع ذل م يطرح أي م ول

 .الموتى من قوائم الحصص الغذائية

ات     -65 ؤولية المفوضية والحكوم ة ضمن مس ات الحصص الغذائي ين وإصدار بطاق جيل الالجئ درج تس ار . وين ي إط وف
ة                البرنامجدادت مطالبة   المشروع التجريبي، از   ع األغذي ات توزي ى المفوضية    .  بالدقة في أعداد السكان من أجل عملي وعل

 . العمل معا لتسوية المسائل المتعلقة بالتسجيل أو بطاقات الحصص الغذائيةالبرنامجو

 قضايا الجنسين
ين الحكومات          الوثائق األساسية الصادرة في إطار المشروع ال        -66 اهم ب ائل التف اهم المنقحة ورس ذآرة التف ي هي م تجريب

 المعززة تجاه النساء، تدعم الوآالتان آلتاهما دور النساء في أوضاع            البرنامجواتساقا مع التزامات    .  والمفوضية البرنامجو
دة ويظهر اسما عائل األسرة والزوجة في التسجيال. سيما عمليات توزيع األغذية    الالجئين، وال  رد  ،ت واالعتمادات الجدي  وي

وتشجع المفوضية   . اسما الزوج والزوجة في بطاقة الحصص الغذائية باعتبارهما شريكين في الحصول على هذه الحصص     
 . النساء على أن يكّن المتلقي الرئيسي للمعونة الغذائيةالبرنامجو

ذل   -67 امجويب ات  والمفوضية جهودهالبرن ي إدارة المخيم ي وظائف المسؤولية ف اء ف د من النس ين مزي ا من أجل تعي م
 . لجان الالجئين، وإن آانت في الغالب تتولى منصب النائب أو المساعدالنساءونادرا ما ترأس . وتوزيع األغذية

راك في التعليم، والقضايا الجنسانية، والتنمية، وتنظيم األسرة،   على االشتالنساء السلع الغذائية لتشجيع  البرنامجويقدم    -68
 .والتدريب في مجال الصحة والتغذية

 التدريب وبناء القدرات
 وشرآاؤهما بناء قدرات الالجئين من خالل التدريب في جميع البلدان الخمسة؛ ويشمل ذلك   البرنامجأيدت المفوضية و    -69

ة   تحد ى  . يد االختصاصات في مجال إدارة شؤون الالجئين، بما في ذلك لجان األغذي امج وعل  والمفوضية والحكومات   البرن
ى      دريب عل ون الت ات؛ ويجب أن يك ان المخيم ؤوليات لج تعراض أدوار ومس ل الس ات عم يم حلق ذين تنظ رآاء المنف والش

 . لجان األغذية أو أجريت انتخاباتالرصد واإلبالغ مستمرا، وأن يتكرر إذا حدث تغيير في عضوية

ي، حضرها                         -70 رة المشروع التجريب دان في فت وقد نظمت المفوضية حلقات عمل دورية في مجال الحماية في معظم البل
ذين            البرنامجمشارآون من    ين والمجتمعات المضيفة والشرآاء المنف ات ا    .  والحكومات والالجئ اج حلق ى      وتحت ذه إل لعمل ه
 .تكرارها سنويا

                                                      
لحصص الغذائية قد نوقشت مع المفوضية  لبطاقات لالبرنامجذ من رد المكتب القطري لزامبيا على نسخة أولية من هذا التقرير أن مسألة إصدار يؤخ )7(

وال تحل . والمقصود بالبطاقة تسجيل المعلومات الواردة من المفوضية والحكومة وفي بطاقات هوية الالجئين. والحكومة والشرآاء المنفذين في الميدان
 الحصص الغذائية مساعدة الشرآاء المنفذين على ومن شأن بطاقات. هذه البطاقة محل بطاقة الهوية التي تعتبر مستند الحماية األساسي لحاملها

، والمساعدة في تحديد الالجئين المستحقين للحصص الغذائية البرنامجاإلشراف بدرجة أآبر على عمليات توزيع األغذية، وتحسين مسؤوليتهم أمام 
إذ ترى أن إدراج بيانات شخصية في بطاقة المستفيد : النهجوال توافق المفوضية على هذا . غير من ُيعتبرون مكتفين ذاتيا بعد موسمين ناجحين للحصاد

 .يمكن أن تكون له على حاملها عواقب تتصل بالحماية
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ة                         -71 دريب في مجال المسائل الجامع دعم الت ا ومع شرآاء آخرين ل ويتعين على وآالتي األمم المتحدة آلتيهما العمل مع
روس نقص المناعة البشرية                        وع، وفي ى الن ائم عل انية، والعنف الجنسي والق دز، والتقييمات    ا/المتمثلة في القضايا الجنس إلي

 .المشترآة

ي يمكن أن                              -72 وطن، الت ى ال ادة إل ة لغرض اإلع ادة المفوضية، المشارآة في حمالت التوعي ويمكن لكلتا الوآالتين، بقي
 .تشمل تدريب الالجئين العائدين على االنتباه إلى األلغام
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 .شرآاء منفذين

 .شريكان منفذان: في بالوخستان 

   مخيمات7
 مسؤولة عن آامل  وآاالت إمداد4 
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 مخيما11
 مخيما جميعا آان هناك شريك 11في الـ  

منفذ واحد يتولى إدارة األغذية وتوزيع 
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 .منفذين

 مخيمات6
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 .يتولى إدارة األغذية وتوزيع األغذية
 مسؤولية إدارة البرنامجفي مخيمين تولى  

األغذية وشريكان منفذان مسؤولية توزيع 
 .األغذية

مخيمان
 األغذية في نقطتي البرنامجيدير  

 .تسليم اماميتين
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حدودي الشمالي الغربي ظلت     في اإلقليم ال   
 .البرنامجإدارة األغذية تحت مسؤولية 

 .الحث على خفض عدد الشرآاء المنفذين 

 مخيمات آان الشريك المنفذ 5في  
المسؤول عن إدارة األغذية وتوزيع 
األغذية هو نفسه مدير المخيم الذي 

 .عينته المفوضية
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إدارة األغذية في مخيمين إلى الشرآاء 

 المنفذين
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شريك منفذ واحد مسؤولية إدارة األغذية 
 . مخيمات جميعا5وتوزيع األغذية في الـ 

ي   ت إدارة 1/7/2003ف ة نقل  األغذي
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