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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 نظر فيهالالوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي ل
ذه                 وى ه ق بمحت ديهم استفسارات تتعل داء بعض المالحظات أو ل ون في إب ذين يرغب ة أعضاء المجلس ال دعو األمان ت

اه،    المذآورينتصال بموظفي برنامج األغذية العالمي       اال  إلى الوثيقة تم     ويفضل  أدن ك  أن ي داء   ذل ل ابت  المجلس  دورة قب
 .التنفيذي بفترة آافية

 
 :OEDEمدير مكتب التقييم  Mr K. Tuinenburg 2252-066513: رقم الهاتف

 :OEDEموظف التقييم  Ms A. Larmoyer 3480-066513: رقم الهاتف

ؤتمرات، وحدة خدمات   ل المساعد اإلداري  ،.Panlilio  C بالسيدةالالرجاء االتص ق     الم ديكم استفسارات تتعل  إن آانت ل
 .(2645-066513): بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم
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د               ات واأله ا األولوي يمن يواآب تمام امج القطري لل ق        وجد التقييم أن البرن ا يتعل امج فيم ذا سياسات البرن ة وآ رامج الوطني اف والب
آذلك يسهم هذا البرنامج، بصورة مباشرة، في خمسة    . بالمعونة الغذائية ألغراض التنمية سيما فيما يختص بالمساواة بين الجنسين      

ة  ة لأللفي ة الثماني داف اإلنمائي ن األه امج أداة و . م دمها البرن ي يق ة الت ل الحصص الغذائي ز  وتمث اد المراآ ى ارتي جيع عل ة للتش افي
 .الصحية والمدارس واإلسهام في سلة أغذية الفقراء واألسر الضعيفة

ى    . وعند تصميم البرنامج القطري الراهن، استخلصت الدروس من البرنامج السابق وأدت التحسينات إلى زيادة الفعالية               تنادا إل واس
نهج أآثر تنظيما للوصول إلى المناطق المستهدفة اعتمادا على معايير اختيار          تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها، فقد تم رسم         

ع وأسست الترتيبات اللوجيستية المحسنة سلسلة سلعية واسعة تمنع التسرب بدءا من الموانئ حتى              . واضحة وتجميع للتدخالت    مواق
د من أن        ويمكن م. التوزيع، وآليات مالئمة لتوزيع األغذية، فضال عن نظام فعال للرصد    ائي والتأآ ى مقصدها النه ة السلع حت تابع

تهدفين   تفيدين المس ى المس ة تصل إل ري  . األغذي امج القط ذ البرن تند تنفي ىويس ي   إل ي ينبغ يق الت ات التنس ة وآلي ل الحكومي  الهياآ
 .تشجيعها حتى تقوم األطراف الحكومية بدور متزايد في التنفيذ

يم         البرنامج القطري فعال، على وجه ا  ويعتبر ى فرصة التعل ات عل ات حصول الفتي رويج إمكان . لخصوص، في نشاطه الرئيسي لت
يم األساسي              ين الجنسين في مجال التعل ة دعم الحوامل     . فلقد تجاوز أهدافه المتمثلة بزيادة استيعاب الفتيات وسد الفجوة ب ا فعالي أم

ة، فه              ى       يوالمرضعات وأطفال ما قبل المدرسة، الذين يعانون من سوء التغذي ار إل ا االفتق ل وضوحا ألسباب من بينه ات  أق   البيان
اني من               . توثيق النتائج ل  في   ألوجه الضعف    شديد نتيجة      قصور وإن مدى مالءمة النشاط ليس موضع تساؤل، لكن تنفيذ النشاط يع

و التمكين االقتصادي    ، وه 3ولم ينفذ النشاط رقم     . ن نقص الموارد يحول دون وصوله إلى جميع المستفيدين المؤهلين         ، وأل التصميم
 . للمرأة، بسبب االفتقار إلى شرآاء التعاون المالئمين

ك          . ويوصي التقييم باتخاذ اإلجراءات لتحسين تنفيذ البرنامج      ات أفضل حول الجودة وذل امج أن يسفر عن بيان ويمكن لرصد البرن
د المؤشرات األساسية            و. من خالل تحسين التصميم واستخدام الوسائل اإلدارية مثل اإلطار اللوجيستي           ى، ينبغي تحدي آخطوة أول

 .لكل نشاط التي يمكن استخالصها من تحليل مستكمل لمدى هشاشة األوضاع في اليمن

وارد ونقصها                     ررة في الم أخيرات المتك ة للتصدي للت تراتيجية احترازي ا المشكالت العرضية      . ويوصي فريق التقييم بوضع اس أم
 . فيلزم حلها عن طريق المقر الرئيسي للبرنامجالمتعقلة بنوعية السلع وتعبئتها

ي تعمل في مجاالت          ويجب اتخاذ الترتيبات لتحسين القدرة المحدودة للشرآاء ولتكثيف التعاون والتنسيق مع الوآاالت األخرى الت
ي    وإن تحسينا أوسع في المكاتب الفرعية في الميدان على جميع مستويات تنفيذ المشروع من شأنه أن     . مماثلة يحسن التشابك المحل

 .ويسهم في زيادة فعالية البرنامج

 

 ملخـص
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 ∗مشروع القـرار
 

 

 10137.0 تقرير موجز عن تقييم البرنامج القطري لليمن"يحيط المجلس بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة 
)2002-2007( "(WFP/EB.A/2006/7-B). ات مع األخذ في الحسبان ويشجع على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصي

 .المالحظات التي أبداها المجلس أثناء المناقشات

 

                                                      
 الصادرة (WFP/EB.A/2006/16) هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات  ∗

 .في نهاية الدورة
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 نطاق التقييم وأسلوبه
ر       10137.0إن البرنامج القطري الثاني لليمن        -1 ذي في فبراي ة  2002شباط  / ، الذي أقره المجلس التنفي ة  بتكلف درها  آلي  ق

و           مليون دوالر، آان قد      47.3 دءا من يوني ران   / صمم أساسا ليستغرق خمس سنوات ب ايو    2002حزي ى م ار   /  وحت . 2007أي
انون األول    /  وسوف ينتهي في ديسمبر     )1(2003نيسان  / بيد أن التنفيذ لم يبدأ حتى أبريل       ا    2006آ مج القطري    ليواآب البرن

 .2007ثاني آانون ال/ ة المشترآة لألمم المتحدة بدءا من ينايرالتالي مع دورة البرمج

ا         -2 دير مدى م ى          أتاحه وآان الهدف من التقييم هو تق ك عل داف، وذل ق األه ة لتحقي ق ممكن امج القطري من طرائ  البرن
ائج  اس النت ةت المأس ه حقق ى تاريخ اءة       .  حت ة والكف دوى والفعالي ق بالج ا يتعل يم، فيم ائج التقي د بنت ع أن يسترش ن المتوق وم

ينفذه             وماتمقو ذي س الي ال امج  االستدامة، في تصميم البرنامج القطري الت يمن    البرن ق        .  في ال ا يتعل ينات فيم د التحس وبتحدي
 . الذي أثار عددا من القضايا اإلدارية المهمة2000بالبرنامج القطري السابق، فإن التقييم الراهن يتيح متابعة تقييم عام 

انون األول  /  ديسمبر 7تشرين الثاني حتى /  نوفمبر17د أجري التقييم في اليمن بدءا من     وق  -3 ق    . 2005آ د تكون فري وق
ق              يس الفري ة      )2(التقييم من ثالثة أعضاء أحدهم اقتصادي زراعي، وهو رئ ة والشؤون االجتماعي ، وآخر متخصص بالتغذي

ة،          رامج اإلنمائي امج           واالقتصادية ولديه خبرة في إدارة الب دة بنشاط برن ة جي ه معرف ة ولدي ان أخصائيا بالتغذي ا الثالث فك أم
 .األغذية العالمي

دين   -4 ع الشرآاء والمتعاق ية م ابالت استطالعية رئيس ق إجراء مق ي صنعاء عن طري ات ف ع البيان م تجمي د ت ع )3(وق  م
امج دة والمنالبرن م المتح ات األم ة ومنظم ة والحكوم ر الحكومي ات غي ع أصحاب . ظم ابالت م ق ليجري مق م الفري م انقس ث

اطق المشروع في سبع                              ة في من ون والسلطات المحلي تفيدون بصورة مباشرة والشرآاء المحتمل ك المس الشأن، بمن في ذل
ات عور          . محافظ مان الش ة لض ات القطري تخالص المعلوم ي اس ات وف ي االجتماع وميين ف راء الحك و النظ ارك ممثل وش

 . بالمسؤولية القصوى عن النتائج

 السياق القطري
ين المراتب   151حتل المرتبة من أقل البلدان نموا في العالم وي  واحد   إن اليمن هو    -5 ة     177 من ب دليلي للتننمي رقم ال  في ال

ام  رية لع ائي2005البش دة اإلنم م المتح امج األم ذي وضعه برن ام .  ال ي ع ي2003فف اتج المحل ن الن رد م ان نصيب الف  ، آ
الي و .  دوالرا520 اإلجم يش نح ن 42ويع ة م ي المائ كان ف بالدس ي  ال اهرة  ف ا أن ظ ر، آم ة ظل أوضاع الفق وء التغذي  س
اني   في سن الحمل من األنيميا  الالئيويعاني نصف النساء  . متفشية ا يع ة      آم ال دون الخامسة من سوء التغذي :  نصف األطف

زم و  53ئة من نقص الوزن و في الما  46 ا     59 في المائة من التق انون من األنيمي ة يع إن   ، في المائ ذلك ف ة من    32 آ  في المائ
در عددهم                . الرضع يولدون بوزن منخفض    ذين يق يمن ال ا معظم سكان ال ي يعيش فيه ة الت اطق الريفي ويترآز الفقر في المن

 .)4( مليون نسمة19.8بنحو 

غ                      قلةومن بين المشكالت الرئيسية       -6 ذي يبل دل الخصوبة ال اع مع ية، وارتف ى الخدمات األساس ات الحصول عل  6 إمكان
ى تنس                  ة وإل ود لوضع    والدات لكل امرأة، وندرة الحصول على الخدمات الصحية واالفتقار إلى سياسة تغذوية وطني يق الجه

ى            عاني اليمن من ارتفاع معدالت األ     وي. هذه السياسة  نهن إل ة بي ة،   71مية، وخصوصا بين النساء حيث تصل األمي  في المائ
ادين األخرى في                آما ي  يم والتشغيل والمي عاني اليمن من ارتفاع معدل البطالة واشتداد التمايز بين الجنسين في مجاالت التعل

 . الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية

تحقيق بعض التحسن في التعليم في اليمن، فالتزال الفجوات التعليمية بين الجنسين فيه ضمن الفجوات األوسع                  ورغم    -7
د     وال االبتدائية    الالتي في سن االلتحاق بالمدارس     الفتياتفنسبة  . في العالم  ى   رسامسجالت في الم ة  61 تقتصر عل   في المائ

وتقل معدالت  . ن البالغين بي في المائة    30  في المائة مقابل   71 البالغاتة بين    وتبلغ نسبة األمي    في المائة من البنين،    84مقابل  
واني         عمل اج الحي ة وفي مجال اإلنت  النساء عن ثلث الرجال وأن تشغيل النساء يترآز في الزراعة البعلية منخفضة اإلنتاجي

اعي وا          . المحدود درة إمك     وهكذا، فإن ما تعانيه المرأة من األمية وصعوبة الحراك االجتم د ون ى تنظيم الموالي ار إل ات  الفتق ان
 . تها حيا نوعيةإلىتسيء جميعها لمشارآة في اتخاذ القرارات، الحصول على القروض، وقلة فرص ا

                                                      
 .بسبب التأخر في توافر الموارد )1(
 .، وزود التقييم الراهن بتصور لمدى ما أحرز من تقدم2000 عام قاد فريق تقييم البرنامج القطري السابق في )2(
لمزيد من التفاصيل يمكن . استخدمت البيانات المجمعة في اليمن للتثبت من مصداقية قاعدة البيانات التي تستخدمها المكاتب القطرية في أغراض الرصد )3(

 .الرجوع إلى مالحق التقييم الكامل
 .82-70الصفحات : Food and Nutrition Bulletin, 2005, 26 (I)انظر  )4(
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 المعالم الرئيسية للبرنامج القطري
تلبية احتياجاتها ى لعني من انعدام األمن الغذائي يتمثل الهدف العام للبرنامج القطري في تعزيز قدرات األسر التي تعا  -8

ة والحد     ة والتغذوي ا و  الغذائي تدام   من فقره ك بأسلوب مس ر  . ذل ان من المق ات    ر، في إطاره،   وآ ى النساء والفتي ز عل الترآي
 :من خالل األنشطة الثالثة التاليةواألطفال، وهو نشاط يمثل 

ئة من  في الما20 ما يقرب من وزون مستفيدا يح124 780ة لنحو الدعم التغذوي لتحسين الحالة التغذوية والصحي 
 توفير المعونات الغذائية والتوعية التغذوية للنساء واألطفال والمصابين  وآان من المقرر.موارد البرنامج القطري

 . مرآزا صحيا في المناطق الريفية45وذلك من خالل  ،بالدرن ومرضى الجذام قيد المعالجة

. البرنامج  في المائة من موارد70  ويمثل نحو-  في األآبر العنصرهوو -التعليم في التمتع بفتيات التعزيز فرص  
ربع غذائية منزلية حصص في صورة  مستفيد المعونة الغذائية من البرنامج 123 400من المقرر أن يتلقى آان و

 .ي الوفاء بمتطلبات األمن الغذائي األسريسنوية وذلك لتشجيع اآلباء على إرسال بناتهم إلى المدرسة ولمساعدتهم ف

يهدف إلى ي المائة من موارد البرنامج و ف10ويمثل نحو  - صغر العنصر األووه -دعم التمكين االقتصادي للمرأة  
 .  امرأة عن طريق بناء القدرات ونقل األصول12 130تحسين سبل معيشة 

دارها             47.3 البرنامج المخططة لمساهمات    وبلغ حجم الميزانية    -9 يمن مق ة ال  مليون دوالر مع مساهمة إضافية من حكوم
ون دوالر10.9 مل  .  ملي ذا يش ة 20وه ون دوالر لألغذي ح  116 000:  ملي ن القم ري م ن مت ويا ، ط يط الص ح، وخل  ، والقم

 . والسكر،والزيت النباتي

امج   -10 وع )5(85القطري ويغطي البرن ن مجم ة م ي 300 ناحي ة ف ة ريفي ل 19 ناحي ى أساس تحلي رت عل ة اختي  محافظ
ه دعم       . هشاشة األوضاع ورسم خرائطها عند بداية البرنامج القطري       د ضمن االستهداف الجغرافي توجي امج وق ى  البرن  إل

 .)6(ي أمس الحاجة للتدخالت الخاصةالمناطق التي تعاني من انتشار ظاهرة الفقر وانعدام األمن الغذائي والتي هي ف

رة           -11 ى  1998واستنادا إلى الدروس المستفادة من البرنامج القطري السابق للفت امج    أجريت ، 2001 إل رات في البرن  تغيي
راهن ى . )7(القطري ال رة عل ينات آبي ت تحس ات فأدخل دخالت والترتيب ع الت اطق وتجمي تهداف المن تية والرصداس . اللوجس

 ذلك استناده إلى السياسات من قبيل وويبين البرنامج القطري الراهن، بالمقارنة مع البرنامج السابق، برمجة قطرية أوضح،   
ين              الوطنيةوالبرامج اإلنمائية    اواة ب ى المس ز عل ة والترآي م المتحدة للمساعدة اإلنمائي  والتقييم القطري المشترك وإطار األم

 . فيما يتعلق باستهداف المناطقبسيط منهجه الجنسين وت

 النتائج الرئيسية والتوصيات 

 أهمية البرنامج القطري
ي تت             ايزم تيرآز هذا البرنامج القطري، بصورة واضحة، على ال         -12 الج المشكالت واألهداف الت ين الجنسين ويع  ماشى  ب

ة  .  لليمن )8(مع السياسات والبرامج اإلنمائية    ى         وتنص وثيق ر، بصورة واضحة، عل تراتيجية الحد من الفق ز التحاق   اس  تعزي
اطق ، وتقترح تقديم المساعدات المالية أو العينية للفتيات في بعض     بالتعليمالفتيات   يم      المن اليف التعل ى يتسنى تخفيض تك  حت

 .نامج القطري البرأنشطة الثاني من بالنشاطوهذا يتعلق مباشرة . التي تتحملها أسرهن

ات   -13 ع سياس امج القطري م ذلك يتماشى البرن ة وا آ ز التنمي ي تحفي المي ف ة الع امج األغذي اه لتزامات برن ززة تج ه المع
 .)9(، ويسهم في األهداف اإلنمائية لأللفيةالنساء

دى    -14 ي إح ة ه ة الغذائي ال    إن المعون ات واألطف ة األمه دمات صحة وتغذي ن خ تفادة م جيع االس ة لتش ق المالئم الطرائ
دارس   ى الم ات إل ذاب الفتي اءواجت ة  وإنش ر ذات األوضاع الهش رأة واألس دة الم دان  .  األصول لفائ دى البل ي إح يمن ه وال

                                                      
 288 ناحية من مجموع 85أثناء اإلصالح اإلداري قيد التنفيذ، ألغيت بعض النواحي وأنشئت نواحي أخرى وقد غطى البرنامج القطري في األساس  )5(

 .ناحية
 . من التقرير الكامل2-4انظر الفصل  )6(
، أن هناك (WFP/EB.1/2001/6/2; WFP/EB.1/2001/INF/11) بإدارة مكتب التقييم 2000ابق، الذي أجري في عام تبين من تقييم البرنامج القطري الس )7(

 .تباينا في مستويات المساعدة وهو األمر الذي أثار القلق
 ).2005-2001(، وخطة التنمية الخمسية الثانية 2025الرؤية االستراتيجية لليمن : أوراق استراتيجية الحد من الفقر )8(
 الترويج للمساواة بين 3، تحقيق التعليم األولي الشامل، والهدف 2الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية، استئصال الفقر المدقع والجوع، والهدف  )9(

 . تحسين صحة األم5 خفض معدالت وفيات األطفال، والهدف 4الجنسين وتمكين المرأة، والهدف 
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ة من منظوري األ           يلة مالئم ل وس ذائي القطري واألسري    المستوردة الصافية لألغذية حيث إن المعونة الغذائية تمث . من الغ
تراتيجية االستهداف في               واعتبر الفريق أن دراسة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها، والتي على أساسها وضعت اس

 .البرنامج القطري، تعطي صورة مالئمة لحالة األمن الغذائي في اليمن

 تخطيط البرنامج القطري
امج القطري ولتخطيط أنشطته       منطقيةت ثالثة أطر استخدم  -15 ة للبرن دى .  للصياغة اإلجمالي امج آانت    ول  صياغة البرن

المي            المنطقية األطر ة الع امج األغذي دا في برن ا  .  األساسي  المنطقي  ولوحظت جوانب القصور في اإلطار     ، أسلوبا جدي أم
يم     2003ام  صياغتها في عت المتعلقة باألنشطة، فقد أعيد    المنطقية األطر .  آجزء من جهد جامع لتحسين نظم الرصد والتقي

ة          ة ثالث ى رؤي ود          . ثم خضعت هذه األطر للتنقيح للوصول إل ر عن الجه ذا التصميم يعب دد المراحل آه ومع أن تصميما متع
ة اإلدارة البر     بعض وآانت                           نلتحسين نوعي م تكن مرتبطة بصورة واضحة مع بعضها ال ة ل إن األطر المختلف ة، ف في  امجي

ا            ا بينه ة فيم ائج أو محصالت أو مؤشرات مختلف ا نت ثال، له ى   . بعض األحيان غير متناسقة، فهي، م ذا أدى إل غموض  الوه
 .)10( األطر في تخطيط البرامج واألنشطة وإدارتها ورصدها وتقييمهاإلى الحد من فائدةو

א:1א  א א  א
اطق المستهدفة                  1يهدف النشاط رقم      -16 ال دون الخامسة في المن  إلى تحسين تغذية وصحة الحوامل والمرضعات واألطف

. الفقيرة والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي، من خالل زيادة المتحصالت الغذائية وتحسين الممارسات التغذوية والصحية        
ى تحسين مع         درن        آذلك يهدف إل فاء المرضى بالجذام وال ى      لهدف التغذوي   ول. دالت ش امج واللجوء إل رامج صحة      للبرن  ب

اع معدالت                   تفشي وتغذية األمهات واألطفال يبررها تماما      سوء التغذية على نطاق واسع في اليمن، آما هو واضح من ارتف
اع معدالت            بينالتقزم والهزال    والدة وارتف ال    األطفال وانخفاض األوزان عند ال ات األطف اع معدالت الخصوبة     ،وفي  وارتف

 .بين النساء

ة وهي         فيها تقدمالتي 45واختيرت مراآز الصحة الـ       -17 تلزم خدمات فعال ي تس ايير الت المرافق  :  المعونة من خالل المع
ة صحية أ          ا  من حيث  الكافية وافر عامل وافر خدمات     لمساحة والتخزين والمياه والمعدات، وت ة، وت صحة  للو ممرضة أو قابل

ل         . وتغذية األمهات واألطفال وإمكانية الوصول إليها      ا يمث وتوجد مثل هذه المراآز الصحية في عواصم المقاطعات وهو م
 . انحيازا للمدن، األمر الذي يستبعد نسبة آبيرة من األشخاص الضعفاء في المناطق الريفية النائية

اطق إنشاء المراآز                                -18 ة في من ات حول مدى سوء التغذي ى البيان ار إل وقد أعيق تخطيط وتنفيذ هذا النشاط بسبب االفتق
ذ                 . الصحية ونقص البيانات عن تلك المناطق ذاتها       ا من م يكن معروف ونظرا ألن عدد السكان المؤهلين الرتياد تلك المراآز ل

ذ أن          . لى أسس واهية  لك النشاط آان يستند إ     الموارد لذ  البداية، فإن تخطيط   اء التنفي ة وأصبح واضحا أثن ي أن      قل وارد تعن  الم
ادون                               ذين يرت ا وهي نسبة محدودة في ضوء أن السكان ال ؤهلين الرتياده المراآز لن تدعم سوى قرابة نصف السكان الم

 .المراآز ال يمثلون سوى جزء يسير من السكان المؤهلين لذلك

زورون المراآز الصحية                      -19 ذين ي ال ال يم الحوامل واألطف ق تقي ال دون     . وقد اختير المستفيدون عن طري فبالنسبة لألطف
ى أساس    . ، استخدمت الرسوم البيانية التي ترصد النمو والتي تمثل إجراء معياريا مالئما           )11(الخامسة واختيرت الحوامل عل

ولم توضع معايير اختيار بشأن . مثيرا للتساؤل، أما قياس محيط العضد فربما يكون األآثر مالءمة الوزن الذي يعتبر أسلوبا     
د الوضع                 ى الشهر السادس بع دعم حت . المرضعات اللواتي يدرجن في البرنامج خالل فترة الحمل ويتأهلن بصورة تلقائية لل

اء الحمل في حين أن النساء               وهذا األسلوب يمثل إشكالية، ذلك ألنه يستبعد المرضعات سيئات ال          تغذية وغير المسجالت أثن
 .المسجالت اللواتي يتحسن وضعهن التغذوي يواصلن الحصول على الحصص

غير أن الحصة التي تعطى للحوامل      .  آافية من حيث حجمها وترآيبتها     )12( الشهرية المقدمة   الغذائية وتعتبر الحصص   -20
لة     والمرضعات   ي الس ا، إسهام ف ي، أساس ذلك فه ل، ل ة الخاصة للرضع والحوام ي الحسبان االحتياجات التغذوي ال تأخذ ف

 .الغذائية لألسر المستفيدة

ذا النشاط أو              -21 ررات ه ة حول مب دم معلومات آافي م تق وفيما يتعلق بدعم مرضى الجذام والدرن، فإن وثائق المشروع ل
 . المراآزاألهلية التي تطبقها أو معايير )13(سوغات تغطيتهم

                                                      
وآان على فريق التقييم أن يرسم إطارا متناسقا يستند إلى األهداف األساسية للبرنامج . وأهداف واضحة لقياس أداء البرنامجلم تكن هناك مؤشرات  )10(

 .القطري
 .و األطفاللوحظ أن معظم األطفال الذين يرتادون المراآز هم دون الثانية من العمر، األمر الذي يتطابق مع دورة التطعيم ويعتبر السن األآثر أهمية لنم )11(
أما الحصة الشهرية .  آيلو غرام من السكر1.2 لتر من الزيت و1.2 آيلو غراما من القمح و50تتكون الحصة الشهرية للحوامل والمرضعات من  )12(

 . آيلو غرام من السكر0.6 لتر من الزيت و0.6 آيلو غراما من خليط القمح والذرة و25لألطفال دون الخامسة فتتكون من 
 . في المائة من مراآز مكافحة الدرن في البالد آانت مستهدفة50في المائة من مراآز مكافحة الجذام في البالد و 100 )13(
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 . األعداد المخططة والفعلية لمختلف فئات المستفيدين1ويبين الجدول   -22

 2005 إلى 2003عدد المستهدفين، المخطط والفعلي، في المراآز الصحية، من عام : 1الجدول 
 2005 2004 2003 الفئة
 )14(الفعلي المخطط الفعلي المخطط الفعلي المخطط 

 751 8 580 9 858 7 020 9 166 5 200 8 الحوامل
 911 7 390 8 607 6 700 7 066 6 000 7 المرضعات

 860 13 000 12 259 14 000 11 320 7 000 10 األطفال دون الخامسة
 788 792 525 660 350 600 مرضى الدرن
 395 528 395 440 375 400 مرضى الجذام

 705 31 088 32 644 29 820 28 277 18 200 26 المجموع
 

ان                        -23 ذين آ اجين ال دد المحت يس بع الموارد المتاحة ول انين ب تفيدين المع را   يتحدد عدد المس ر آثي ارير    أآب ا تشير التق .  آم
ذه ال           إن موظفي المراآز ال       ونظرا لعدم وجود خطوط توجيهية واضحة بشأن ه ات، ف انوا يوزعون الحصص     تباين صحية آ

ديمها أتي أوًالً ل بتق ين . من ي ي المراآز الصحية وب املين ف ين الع وترات ب ار ت ة لالختي ررات المنطقي د سبب نقص المب وق
 .الزائرين وهو ما يؤثر سلبا على بقية الخدمات الصحية

ة           . ع من المراآز الصحية أن تقدم التوعية الصحية والتغذوية        آذلك، يتوق   -24 واد تعليمي المي م ة الع وقد أتاح برنامج األغذي
ز ع المراآ ي جمي ز  . ف ي المرآ ام ف وظفين واالزدح وافر الم دى ت ا لم دمات تبع ك الخ ة تل دى ونوعي اين م م توضع . ويتب ول

 . مؤشرات آما لم تجمع بيانات لرصد األداء في هذا المضمار

 אא:2א 
تيعاب               ب  التمتع لكي يتسنى زيادة المساواة بين الجنسين فرص        -25 ادة معدالت اس التعليم األساسي واستكماله من خالل زي

ة        ازل      الفتيات واستقرار معدالت حضورهن وتقليص معدالت تسربهن، يقدم برنامج األغذي ى المن المي حصصا تؤخذ إل  الع
 . آيلو غرام من الزيت آل ثالثة أشهر للواتي يذهبن إلى المدرسة خالل السنة2.7 آيلو غراما من القمح و50مقدارها 

ى  .  ناحية 85ولقد تعذر تقديم الدعم لجميع المدارس في النواحي المستهدفة وعددها             -26 ائج استقصاء قاعدي       واستنادا إل  نت
ام      ى    و 2003استكمل في ع ايير       إل ق مجموعة من المع ين أن نحو       )15(تطبي د     85 400 مدرسة تستوعب      1 300، تب ة ق  طالب

ار          . اختيرت للمساعدة  ايير االختي ان، آانت تؤجل التوزيعات          . بيد أنه آانت هناك تناقضات في تطبيق مع وفي بعض األحي
 .)16( أو بسبب نقص المواردفي بعض المحافظات ألسباب أمنية

وائم  ويتم تخطيط آل جولة توزيع على أساس البيانات المست          -27 ات  وفاة لق دارس و    ت المل  الفتي ات بالم المسجلة في قاعدة      حق
ب القطري ات المكت ام اال . بيان إن أرق ة، ف ات بالمدرس زام الفتي ب الت را لتقل اقونظ ادرا ملتح ة ن ة  الفعلي ع خط ا تتماشى م

أخيره     التوزيع، األمر الذي يؤدي إلى       ع أو ت ى أخرى        تقديم التوزي ة إل ة   عدد الحصص   2ويوضح الجدول    .  من جول الغذائي
 .الموزعة في آل جولة منذ بداية البرنامج

 

 )17(عدد الفتيات المسجالت طوال فترة تنفيذ البرنامج القطري: 2الجدول 
 2005-2004 2004-2003 2003-2002 الصف

1 17 463 43 235 36 170 
2 13 036 18 470 28 990 
3 9 761 14 599 14 176 

                                                      
 .، وليس من المتوقع أية زيادة نظرا لنقص األغذية المتاحة للتوزيع2005آانون األول / اعتبارا من أوائل ديسمبر )14(
 . طالبات10 طالبة أو يقل عن 250آز الحضرية وتلك التي يزيد فيها عدد الطالبات عن على سبيل المثال، استبعدت المدارس في المرا )15(
 . 31انظر الفقرة  )16(
وقد . وقد جمعت تلك األرقام خالل التوزيع األخير لألغذية من قاعدة بيانات الرصد في المكتب القطري. تمثل األرقام االلتحاق في نهاية السنة التعليمية )17(

 .تقييم من مصداقية البيانات آما هي موضحة في مالحق التقرير الكاملتثبت فريق ال
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4 7 653 10 507 11 558 
5 4 719 7 740 7 493 
6 3 399 5 006 5 534 
7 1 755 3 139 3 156 
8 1 187 1 866 2 155 
9 927 1 536 1 412 

 644 110 098 106 900 59 المجموع
 4 77 * (%)الزيادة السنوية 
 85 * *  (%)الزيادة الكلية

 430 104 920 94 400 85 العدد المخطط للمستفيدات
 

ات الم       10زيادة سنوية نسبتها    قطري ل خطط البرنامج ال    -28 دارس،  اتلتحق  في المائة في عدد الفتي ة       بالم ادة الفعلي  لكن الزي
ات ال وسجل . في المائة في السنة الثالثة 4نية و في المائة في السنة الثا   77آانت   رة   عدد الفتي ادة آبي ات زي بتمبر  ملتحق /  في س
ايو           2003أيلول   ى في م ار   /  بعد أن شهدت األسر التوزيعات األول ة       ويمكن تفسير ذروة االلتحاق      . 2003أي  في السنة الثاني

ازل و ي المن واتي آن ف ات الل ر من الفتي دد الكبي ن بالع دارسبالاآلن ألحق ر م ي عم اد، وف ر من المعت ذبتهن  أآب د أن اجت بع
 .األغذية إلى المدارس

دريبا حول          . واتصفت توزيعات األغذية بجودة التخطيط والتنظيم       -29 وتلقى المعلمون الرئيسيون في المدارس المستهدفة ت
المي         امعززرصد  فأثناء التوزيعات يقوم فريق لل    . ةالبرنامجياإلجراءات   حديث  بت بممثلي وزارة التربية وبرنامج األغذية الع

ا                   . عدد المستفيدين واإلشراف على عمليات التوزيع      ة شكاوى رئيسية أو حاالت عدم انضباط فيم ولم يواجه فريق التقييم أي
 .وهذا يمثل تحسنا آبيرا بالمقارنة مع البرنامج القطري السابق. يتعلق بعملية التوزيع

א:3א   א
ادرات        3استهدف النشاط     -30 ارات ومب تدام من خالل تحسين المه  تحسين سبل معيشة نساء الريف وأسرهن بأسلوب مس

يم  قد نفذ  ذا النشاط يكن ه ولم  . التشغيل بما في ذلك المشروعات والمقاوالت الصغيرة        بسبب نقص التصميم     عند مرحلة التقي
ذا المجال هي                . واالفتقار إلى شرآاء مالئمين للتعاون     ا في ه ارات يمكن اقتراحه ة خي اء ) 1: (وهناك ثالث ل     إلغ  النشاط ونق

ى   ) 3(لمعونة الغذائية ببرامج أخرى مالئمة قيد التنفيذ، أو لإلحاق عنصر ) 2(الموارد إلى األنشطة األخرى، أو   ز عل الترآي
 .)18(تعليم الكبار

 إدارة البرنامج
 عامة ووزارة التعليم، لكن مع اضطالع  وزارة الصحة ال: تنفذ األنشطة، بصورة رسمية، من جانب شريكين اثنين هما       -31

ذ والرصد       ة التخطيط والتنفي رره ا   . المكتب القطري لبرنامج األغذية العالمي بدور رئيسي طوال عملي ذا األمر تب لحاجة  وه
فضال عن  إلى التأآد من المراقبة المالئمة للبرنامج القطري حتى يتسنى الحيلولة دون سوء اإلدارة، آما حدث في الماضي،                  

وقد أنشأ الشرآاء إدارات مخصصة لمشروعات المساعدة    . للموظفين الحكوميين ة  يداراإلقدرات  استمرار الحاجة إلى دعم ال    
ى الم قين عل ع وجود منس ة م ة والغذائي تويات المرآزي ى مستوى س اطقعل ين . المحافظات والمن ال ب اون فع دو أن التع ويب

ة    لكن العالقة بين المكتب القطري والشرآاء      ، على مختلف المستويات   البرنامجالشرآاء و  ا طابع العالق ة مانحة    له ين جه  ب
ة    وعميل أآثر من    داني               طابع العالق ى المستوى المي اوية خصوصا عل ين أطراف متس ز إحساس     و.  ب  الشرآاء   ينبغي تعزي

وطنيين  ق  ال ن طري امج ع ك البرن ن  بتمل د م دريجي لمزي ل الت يهم   التحوي ة إل ؤوليات اإلداري ام والمس توى   المه ى المس  عل
 . القدراتبناءلنفيذ تدابير المرآزي ومستويات المحافظات والمناطق، جنبا إلى جنب، مع ت

رأ  -32 ى ال ى أنوانته امجي إل م بال إدارة البرن ا تتس ا م ة نوع ي: مرآزي وظفين  فه درات الم ل ق و آام ى نح تغل عل م تس  ل
 .الميدانيين في أنشطة من قبيل الرصد المتعمق وبناء القدرات على مستوى المناطق

                                                      
، خطط برنامج األغذية العالمي لتجربة إضافة عنصر للغذاء مقابل التدريب في خطة للقروض الصغيرة للنساء الريفيات أثناء 2005في أواخر عام  )18(

 . بصورة أآثر فعالية1 حتى يتسنى معالجة احتياجات النشاط 3ر إلغاء النشاط ، تقر2006وفي أوائل عام . الفترة المتبقية من البرنامج القطري
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 تخطيط الموارد وإدارتها 
امج،              نقص المعلومات المتعلقة باألعد   نظرا ل   -33 ان تخطيط البرن دارس إب اد المحتملة للمستفيدين في المراآز الصحية والم

ا   على أساس الموارد      إال بصورة تقريبية    حساب المتطلبات من الموارد    فلم يمكن  ا         المحتمل توافره ات ثبت أنه ، وهي متطلب
 .تقديرهابخست في 

امج       سلبيتأثير من الموارد والمتاح منها  حتياجات  آان للتفاوت المتكرر بين اال    و  -34 ى سمعة برن امج وعل ى أداء البرن عل
نقص المزمن في              . األغذية العالمي وشرآائه   ليمها وبسبب ال وارد وتس أخر في تخصيص الم وقد نجمت الفجوات بسبب الت

 .)19(موارد البرنامج

من قبيل تعليق أو إرجاء     اتخذت في آل حالة على حدة        الموارد من خالل قرارات       إتاحة فيوقد عولج التأخر والنقص       -35
ي     ذ ف تبعاد التالمي ع واس والت التوزي دى ج ن إح ا م ات بأآمله تبعاد محافظ ع واس ن . الصف األولالتوزي تراتيجيات الك س

وارد  لكفالة توافر اة العالمي أن يبذل الجهود وينبغي للمقر الرئيسي لبرنامج األغذي.  ليست الحل األآثر مالئمة التكّيف هذه  لم
ع ا نبالتناسب م ا يمك ى المكتب القطري بأسرع م نوية إل ى المكتب . الحتياجات وإرسال المخصصات الس ين عل ا يتع آم
 . معايير األولوية واستراتيجيات الطوارئ لمعالجة جوانب القصورائه أن يضعواالقطري وشرآ

 جستياتهاإدارة المعونة الغذائية ولو
المي         أدخل تعديل رئيسي على       -36 ة الع امج األغذي ه برن ذي يضطلع ب وى ال البرنامج القطري الراهن يتمثل في الدور األق

تياتها  ة ولوجس ة الغذائي ي إدارة المعون رره ،ف و دور تب ع  وه اق واس ى نط وء اإلدارة عل ابقة لس رات الس ار .  الخب ي إط وف
داد         واآلن،  . يبات الجديدة، تصل المعونة الغذائية إلى المستفيدين المستهدفين       الترت ى خطوط اإلم د تمت السيطرة عل إن  وق ، ف

درات    المسؤولية الرئيسية عن لوجستيات األغذية يجب إعادتها بصورة تدريجية إلى الشرآاء إلى جانب اتخاذ تدابير بناء الق
 . شفافوإنشاء جهاز إلدارة اللوجستيات على نحو

أخر    وعلى امتداد البرنامج القطري، حدث بصورة متكررة          -37 ليم أو   أن ت ا   آانت  التس ة السلع أو تغليفه من مستوى    نوعي
المي        . البرنامج في تنفيذ    ةالكفاء، األمر الذي أعاق     غير مالئم  ة الع امج األغذي ا في االستجاب      وآان المقر الرئيسي لبرن  ة بطيئ

 .في بعض األحيانآما أنه لم يستجب لها ، ات المكتب القطري في هذا المضمارلطلب

كال   -38 ا المش ليم  وأم ي التس أخير ف ة بالت ف     ت المتعلق ا بتكثي يمكن معالجته ا ف ات أو جودته واع المنتج ة أن دم مالءم  وع
د      ذت ثالث عمل      . المشتريات المحلية من البل د نف ذت                    وق ا نف امج القطري، آم دة البرن ة من القمح لفائ ات للمشتريات المحلي ي

 .وأتاحت هذه العمليات بديال مجديا واقتصاديا عن التسليمات من الخارج. مشتريات أآثر للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 الرصد
ائي    هناك نظام راسخ ومستديم لرصد سلسلة السلع         -39 ع النه ى التوزي تفيدين  عبدءا من الموانئ حت ى المس ذل    . ل م يب ه ل لكن

ة ويرجع هذا جزئيا إلى جوانب النقص في مؤشرات اإلطار     . الكثير لرصد أداء النواتج والمحصالت والتأثيرات       ات المنطقي
ات وتصنيفها      مجال    وفي األهداف، ومن ناحية أخرى، إلى العقبات في         دأ المك    . جمع البيان د ب تب القطري بإنشاء رصد        وق

 .للنتائج يستند إلى نموذج معدل أعده برنامج األغذية العالمي

 تقييم النتائج والفعالية

א:1א  א  א
ات توجد  وال . إن التقييم المتعمق آلثار هذا النشاط قد أعيق بسبب االفتقار إلى البيانات            -40 ات للرصد    بيان  أساسية وال بيان

تهدفين  ذوي للسكان المس ة . حول الوضع التغ اد المراآز الصحية والحال ة عن ارتي ات بصورة منتظم ع البيان دأ جم م يب ول
 .  تحقيق أهدافهفي سبيلهدالئل شفوية أن هذا النشاط يستفاد من و. 2005التغذوية فيها إال منذ أوائل عام 

رة استالم الحصص              63وتكشف بيانات رصد تقييم النمو أن         -41 وا فت ذين أآمل ال ال ة من األطف ة  في المائ بوا   الغذائي  اآتس
ة     اعهم التغذوي نت أوض وزن وتحس ي ال ادة ف عات       . زي اط المرض ي أوس وزن ف ادة ال ن زي ة ع ات منتظم وافر بيان م تت ول

 .والحوامل
                                                      

 من الملحق الرابع من التقرير 1- في المائة، آما هو مبين في الجدول ألف49، ظل البرنامج القطري غير ممول بنسبة 2005حزيران / في يونيو )19(
 .الكامل
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ة              -42 وافر الحصص الغذائي أخير      . ويعتمد ارتياد المراآز الصحية إلى حد آبير على ت ة، بسبب ت وافر األغذي دما ال تت وعن
 .، فإن ارتياد هذه المراآز يتناقص بصورة ملحوظة)20(التسليمات

، وهي ال توجد   والتغذوية التي تقدم في المراآز الصحية  وال تتوافر بيانات عن االستفادة من خدمات التوعية الصحية    -43
ارات  ي اإلط ةف ا ي   . المنطقي و م ة، وه دمات فعال ذه الخ ون ه دما تك فوعن وظفين،  توق وافر الم ى ت ن   عل ل أن تتحس يحتم

 .الممارسات التغذوية والصحية

ام             وأما البيانات المتعلقة بتأثير الحصص المقدمة       -44 ، األمر  2004 إلى مرضى الدرن والجذام فلم تتوافر إال عن أواخر ع
 .براز نتائج واضحةبإ البرنامج القطري، استهالللتأخر في ل نظرا يسمح، الذي ال

 א:2א 
ه    -45 ق أهداف ي تحقي ة ف ة متقدم امج القطري فعالي ت البرن ذ الم فنس. أثب وع التالمي ن مجم ات م ين ببة الفتي دارس لتحق الم

ى    2003-2002 في المائة في      32المدعومة من برنامج األغذية العالمي زادت من         ة في        42 إل  46، و 2004-2003 في المائ
 في المائة 80 الفتيات بنسبة فيذ البرنامج القطري، ازداد التحاقففي غضون ثالث سنوات من تن     . 2005-2004في المائة في    

ة  األهداف المتمثلة في استقرار       تحقيق وال توجد هناك بيانات مجمعة تبين فعالية      . وتجاوز الزيادة السنوية المخططة     المواظب
 .)21( وأن التسرب قد تراجعت قد تعززمواظبةوتشير دالئل شفوية إلى أن ال. وتقليص التسرب

ام التحاق  مهم للمشروع جليا  ويصبح التأثير ال    -46 ات   بوجه خاص عند مقارنة أرق امج     ب الفتي ي يساعدها البرن دارس الت الم
ى        3فعلى سبيل المثال، يعرض الجدول      . مع المدارس التي ال تتلقى هذه المساعدات        هذه المقارنات لمنطقتين اثنتين مشيرا إل
 . السنوات المدرسية قبل تنفيذ البرنامج وبعده

 )22(المدارس غير المعانة المدارس المعانة من البرنامج معمقارنة االلتحاق ب: 3دول الج
 منطقة غيل عمر، محافظة حضرموت

 المدارس غير المعانة المدارس المعانة من البرنامج السنة

 نسبة البنات إلى البنين بنات بنين نسبة البنات إلى البنين بنات بنين 

2001/2002 1 414 657 31/69 1 458 680 68/32 
2004/2005 1 588 1 000 39/65 1 473 726 66/34 

  7 1  52 12 لزيادة المئوية لنسبةال
 منطقة المال، محافظة لحج

 المدارس غير المعانة المدارس المعانة من البرنامج السنة

 لبنيننسبة البنات إلى ا بنات بنين نسبة البنات إلى البنين بنات بنين 

2001/2002 1 817 680 73/27 1 868 1 107 62/38 
2004/2005 1 917 1 488 56/44 1 814 1 206 60/40 

  9 3-  119 6 لزيادة المئوية لنسبةال
 

ات التحاقآذلك يتبين من المدارس غير المعانة، نزوعا أقل صوب زيادة         -47 د تصور    .  الفتي ذا يؤي ق ل وه د جو  جو والفري
ين         يعدو.  في اليمن  يفضي إلى تعليم الفتيات وتزايد في الوعي بتعليمهن        ادة عدد المعلمات من ب اء المرافق األساسية وزي  بن

االت               العوامل التي تؤثر   يمن والوآ ة ال ة في هذا االتجاه، األمر الذي يستلزم دعما قويا من جانب حكوم دو، مع   . اإلنمائي ويب
 .)23( هي العامل الذي له أآبر تأثير على التحاق الفتيات بالمدارسأن األغذية، ذلك

                                                      
 .آما آان الحال في أثناء زيارات التقييم )20(
وتنفذ الئحة وزارة التربية التي تقضي بأن االمتناع عن الحضور يؤدي إلى . يقوم المعلمون في آل مدرسة من المدارس بحفظ سجالت الحضور اليومية )21(

يمكن رؤيته فازدياد عدد الفتيات اللواتي يحضرن الصفوف العليا . وأشارت جميع األطراف المعنية أن الحضور لم يكن مشكلة عادة. الفصل من المدرسة
 ). في التقرير الكامل6انظر الجدول (آمؤشر على أن المزيد من الفتيات يبقين في المدارس وأن معدالت التسرب تتقلص 

 .إن المدارس المعانة من البرنامج والمدارس غير المعانة التي خضعت للمقارنة لديها مبان متجاورة وأصول وظروف متماثلة )22(
 .أثير األبنية الجديدة وتأثير األغذية في التقرير الكاملانظر المقارنة بين ت )23(
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  الهدف الشامل للبرنامج القطري تحقيقالفعالية في المساهمة في
ذائي األسري، يمكن إعطاء التوضيحات                      -48  فيما يتعلق بالهدف الشامل للبرنامج القطري، والمتمثل في تعزيز األمن الغ

 :التالية

إن توزيعات الحصص في المراآز الصحية وفي المدارس لها تأثير مباشر قصير األجل على األمن الغذائي لألسر  
 . المستفيدة

. البشرير مباشرة من خالل بناء الرصيد أما التأثيرات المحتملة طويلة األجل على األمن الغذائي األسري فهي غي 
 جيدا واألطفال األصحاء أآثر مقدرة على التصدي للتحديات المستقبلية بشأن سبل لفتيات المتعلماتفالمرجح أن تكون ا

 .المعيشة

دارس بغض النظر                      -49 ى الم ويستهدف النشاط الرئيسي لبرنامج األغذية العالمي في اليمن جميع الفتيات اللواتي يذهبن إل
ي        يم                          عن فقرهن أو حالة أمنهن الغذائي تمش ين الجنسين في مجال التعل ايز ب ل في سد فجوة التم ه الرئيسي المتمث . ا مع هدف

وم            ذي يق ذا النشاط ال راض أن ه يمكن االفت ونظرا ألن نظامه في االستهداف الجغرافي يرآز على المناطق األشد هشاشة، ف
 . به البرنامج يصل بصورة رئيسية إلى األسر الفقيرة والهشة

اين حا  -50 ذائيوتتب دعم الغ ة نشاط ال راض . ل م ويمكن افت ة ه ى حصص غذائي ذين يحصلون عل تفيدين ال أن معظم المس
تم       ؤهلين ي مؤهلون لذلك وفقا لفقرهم وحالة أمنهم الغذائي، لكن من الواضح أيضا أن معظم السكان الذين يحتمل أن يكونوا م

 :يوهذا يمكن تفسيره بما يل. استبعادهم

توجه المساعدات عن طريق المراآز الصحية التي تكون مجهزة بالكامل بخدمات صحة وتغذية األمهات واألطفال في  
وأما المراآز الصحية غير المستهدفة بسبب .  التي اختيرت لتدخالت البرنامج القطري85 منطقة من المناطق الـ 45

 .ق األشد فقراعدم امتالآها للمرافق المالئمة فربما تكون في المناط

 .توجد المراآز الصحية المدعمة في مراآز المناطق وبالتالي فإن معظم المناطق الريفية تبقى مهملة 

 على المراآز الصحية تعني أن العديد من  الغذائية المستخدم في توزيع الحصص األنصبة الموارد ونظامقيودإن  
 . نون مؤهلين للمساعدة ال يمكن دعمهمالسكان الذين يتمكنون من الوصول إلى مرآز صحي ما ويكو

ى اإلطالق، لكن في ضوء انتشار                                -51 ل يكون أفضل من عدم المساعدة عل  سوء   ويمكن المجادلة بأن مساعدة عدد قلي
ن، في أحسن األحوال      التغذية على نطاق واسع وقاس  ذه يمك دم مساهمة    في اليمن، فإن النشاط آما تم تصميمه وتنفي ، أن يق

تراتيجية               . هامشية في تخفيف حدة المشكلة     ى اس تند إل اهج أوسع تس اع من زم اتب ة، يل ينات المطلوب ولتحقيق المزيد من التحس
 .منسقة مع جميع األطراف المعنية

ة في               ومما يعيق الفعالية اإلجمالية والتأثير العام للبرنامج القطري، القص            -52 االت العامل امج مع الوآ ور في تنسيق البرن
 .الميادين ذات العالقة

 ية التكاليفالكفاءة
بيا                 -53 ة نس ة مكلف ل عملي يمن يمث درها             . إن البرنامج القطري في ال دة، وق ة المعتم ه اإلجمالي ون   58فمن ضمن تكاليف  ملي

ة  لع الغذائي ة الس د أن قيم غ دوالر، نج ون دوالر فضال عن 20تبل رة  20 ملي غيل المباش اليف التش ون دوالر أخرى لتك  ملي
 .)24(األخرى

ى تخصيص                 -54  دوالرا لكل    76ويفضي تفصيل تكاليف التشغيل المباشرة األخرى، بحسب العدد المتوسط للمستفيدين، إل
د   . 2 النشاط في إطارلحصص لل مستفيد من ثالث توزيعات  دوالرا لك50، و1مستفيد في آل عام للنشاط      اليف تع وهذه التك

ل في             . مرتفعة لكن تظل مقبولة بالمقارنة مع المشروعات األخرى        ذ يتمث وهناك عامل رئيسي يسهم في ارتفاع تكاليف التنفي
ى   ب بسبب صعوبة التضاريس ورداءة ال       )25(ازدياد تكاليف النقل الداخلي والتخزين والمناولة      ة     ن ات األمني . األساسية والترتيب

ري للنشاط   90 و1 دوالرا للطن المتري للنشاط     122 وتبلغ تكلفة ذلك في المتوسط     ادل   2 دوالرا للطن المت ا يع  في  50 أي م
 .التكاليف والتأمين والشحن في حالة القمح شاملة قيمةالالمائة من 

                                                      
 .تشمل تكاليف التشغيل المباشرة األخرى النقل الدولي والمحلي والتخزين والمناولة والتأمين )24(
 .بما في ذلك رسوم الموانئ )25(
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دمها                 يةالتكاليفخر للكفاءة   وفير منظور آ  ويمكن ت   -55 ي يق ة الت اليف األغذي ة مع تك امج  بمقارنة أسعار الجملة المحلي ، البرن
ا               . بما في ذلك، جميع تكاليف التسليم      ي يتحمله اليف الت ين التك امج وال توجد هناك فروق ملحوظة ب  واألسعار السوقية     البرن

 .)26(الراهنة للقمح أو الزيت النباتي في اليمن

 ستدامة االمقومات
وافر مقومات        الفريق،   نظر  -56 دير ت دى تق تدامة  ل امج   االس د من        للبرن ى أبع ا    مقومات  القطري، إل تدامة األنشطة ذاته  اس

فإذا ما توقفت . والتي تعتمد بصورة واضحة على مزيد من دعم برنامج األغذية العالمي وتترآز على إمكانية استدامة اآلثار            
ات      االلتحاق إذ أن   : ساعدات البرنامج اآلن، فإن آثاره سوف تستمر        م را حاسما بالنسبة            ب الواسع للفتي ق تغي د خل دارس ق الم

ة األجل                                 ار طويل ه آث ة سوف تكون ل أن إسهاما في تحسين التغذي راض ب يم، ويمكن االفت للفتيات اللواتي حصلن على التعل
د بصورة      . العقليةللمستفيدين من حيث تحسين قدراتهم البدنية و       ي أصبح يؤي وآما أشير إلى ذلك من قبل، فإن المجتمع اليمن

اه     متزايدة تعليم الفتيات وأن برنامج األغذية العالمي         ذا االتج دعم ه ذا، يمكن ا  . ي رغم من أن      ول ى ال ه، عل راض أن  التحاق فت
ى المستويات   الفتيات سوف يتراجع بالتأآيد في حالة التصفية التدريجية لمساعدات البرنامج،           إال أنه من المستبعد الرجوع إل

 .)27( بدون المساعدات الغذائية يبقون بناتهم في المدارس حتىالمتدنية السابقة، وأن بعض اآلباء سوف

ى      ويجب بذل الجهود الجادة مثال لجعل التدخال      .  االستدامة مقومات ينبغي تعزيز    ورغم ما تقدم، فإنه     -57 ادا عل ت أقل اعتم
ى الشرآاء والبحث                      دعم برنامج األغذية العالمي السيما من خالل زيادة التعاون مع الوآاالت األخرى ونقل بعض المهام إل

ة             ذه الجهو     . عن مصادر أخرى محتملة للتمويل، بما في ذلك زيادة مساهمات الحكوم ل ه تراتيجية         ومث ل جزءا من اس د تمث
 .البرنامجفي مرحلة مقبلة وفي ضوء حالة الموارد المتقلبة التي يعاني منها  التي يجب وضعها االنسحاب

 . اإلدارة أو اإلجراءات المتخذةواستجابةوفيما يلي موجز بأهم توصيات التقييم   -58

 

 

                                                      
أما تكاليف الزيت النباتي التي . ألسعار الجملة المحلية في اليمن دوالرا للطن المتري وهو مماثل 230تبلغ تكاليف شراء القمح التي يتحملها البرنامج  )26(

 في 27انظر صفحة ( دوالرا للطن المتري 875 دوالر للطن المتري مقارنة بسعر الجملة الراهن في اليمن الذي يبلغ نحو 900يتحملها البرنامج فتبلغ نحو 
 ).التقرير الكامل

بيد أن مثل . قابالت معهم خالل التقييم أنهم سوف يرسلون بناتهم إلى المدرسة بغض النظر عن الحصص الغذائيةأشار العديد من اآلباء الذين أجريت م )27(
 .هذه االدعاءات يجب معالجتها بحذر نظرا ألنه من غير المقبول اجتماعيا القول علنا بأن الحصص الغذائية آانت السبب الوحيد إلرسال الفتاة إلى المدرسة
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 ليمن تقييم البرنامج القطري في ا–توصيات التقييم ومصفوفة استجابة اإلدارة : الملحق
  منالمتخذةاإلجراءات  )1(لتوصياتا

 جانب
 استجابة اإلدارة واإلجراءات التي اتخذتها

 )15الفقرة  (المنطقي المتعلق بالنوعية التخطيط استنادا إلى إطار -1
 واضح وواقعي ومتناسق مع وضع ترتيب جلي لألهداف والمؤشرات  منطقيإعداد إطار

ذات الصلة واالفتراضات المناسبة آأساس لتخطيط البرنامج المالئمة والقابلة للتثبت واألنشطة 
 .القطري وأنشطته وتنفيذها ورصدها

 .تعزيز الجهود إلنشاء نظم لرصد النتائج
الل مسيرة تنفيذ البرنامج  إعادة في التخطيط خأيالتعبير بوضوح في اإلطار المنطقي عن أن 

 .القطري

المكتب القطري، المكتب 
اإلقليمي مع وزارة 

لصحة العامة ووزارة ا
 التربية

 
دائرة : المقر الرئيسي

التغذية، دائرة التغذية 
 المدرسية

 وحدة تحليل األداء

ينبغي إدخال المزيد من التحسينات في البرنامج : المكتب اإلقليمي/ المكتب القطري
ونظرا لقصر فترة . القطري الجديد ليتمشى مع متطلبات اإلدارة القائمة على النتائج

واستخدم . فيذ، يمكن للمكتب القطري أن يتقصى فقط البيانات المتصلة بالنتائجالتن
ويتوقع أن يبدأ المكتب القطري . 2005نموذج لرصد النتائج في المدارس في عام 

 .2006برصد اآلثار في عام 
 .المكتب القطري عند الطلبدائرة التغذية المدرسية  ودائرة التغذيةوسوف تساعد 
يمكن الحصول على جميع اإلرشادات والتوجيهات الضرورية : داءوحدة تحليل األ

إضافة إلى ذلك، فقد . في آتيب الخطوط التوجيهية للمشروعات على شبكة االنترنيت
استنبطت أدوات النهج المشترك للرصد والتقييم لتقييم نظم الرصد والمراقبة استنادا 

منظمة وقصد منها ضمان اتباع  النتائج وأهداف الالقائمة علىإلى مبادئ اإلدارة 
منهج منسق في المنظمة بشأن الرصد والتقييم بما في ذلك تحديد المؤشرات لقياس 

آذلك يمكن لفريق النهج المشترك للرصد والتقييم أن . العمليات والمخرجات والنتائج
 . في مجال تصميم واستعراض نظم الرصدالدعم عند اللزوميقدم 

 
 مع الترآيز بوجه خاص على قضايا سوء التغذية  األوضاعةهشاش استعراض تحليل -2
 )45، 44، 41، 40، 38، 37، 36، 18الفقرات (

استعراض استراتيجية استهداف المناطق والمستفيدين في ضوء البيانات الجديدة حول الفقر 
 .وانعدام األمن الغذائي، بالشروع بتنفيذ عملية لتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها

ه خاص، تعزيز قاعدة المعلومات المتعلقة بالتدخالت الصحية والتغذوية وتحديد المعالم عن بوج
تحديد أهداف ). المقاييس البدنية والمغذيات الدقيقة(طريق إجراء استطالع على مستوى القاعدة 

 .البرنامج والموارد الالزمة تبعا لذلك

المكتب القطري مع وزارة 
الصحة العامة ووزارة 

 ةالتربي
 
 

المقر الرئيسي، وحدة 
تحليل هشاشة األوضاع 

 ورسم خرائطها

/ طلب المكتب القطري أمواال لتحديث تحليل هشاشة األوضاع المخطط له في يونيو
 . مع دعم فني من المكتب اإلقليمي2006حزيران 

إن وحدة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها جاهزة للمساعدة في تحديد 
ة لتحليل الهشاشة واستعراض بيانات الفقر الجديدة ومعايير احتياجات دراسة جديد

 . االستهداف
تم تدريب الموظفين المحليين المسؤولين عن عنصري الصحة : دائرة التغذية

تشرين الثاني / والتغذية في مجاالت تصميم االستطالع وتنفيذه وذلك في نوفمبر
ع على مستوى القاعدة وسوف يبدأ المكتب القطري بتخطيط وتصميم استطال. 2005

وسوف تكون هذه الدائرة على استعداد آذلك لتوفير الدعم . بدعم من دائرة التغذية
في أثناء الفني اإلضافي إلنشاء نظام سليم للرصد وقد اقترحت تقديم الدعم للتدريب 

                                                      
 .ومما له صلة بذلك الفقرات المذآورة بين أقواس. التوصيات ظهورها في تقرير التقييم الموجز إلى أقصى حد ممكنيعكس ترقيم  )1(
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 ليمن تقييم البرنامج القطري في ا–توصيات التقييم ومصفوفة استجابة اإلدارة : الملحق
  منالمتخذةاإلجراءات  )1(لتوصياتا

 جانب
 استجابة اإلدارة واإلجراءات التي اتخذتها

 . من خالل تنفيذ استقصاء التغذيةالخدمة
 )45، 28، 6الفقرات ( للتنسيق االستباقي التحرك -3

لكي يتسنى تحقيق آثار متضافرة، ينبغي القيام بدور نشط في تحقيق تنسيق فعال والتعاون مع 
 .الوآاالت التي تعمل في المجاالت ذات الصلة

ينبغي للبرنامج أن يستخدم خبراته ونتائج الرصد التي يحققها في المدارس لتشجيع الجهات 
 .ى توفير الدعم التكميليالفاعلة األخرى، على صعيد البلد والمحافظات، عل

المكتب القطري مع وزارة 
الصحة العامة ووزارة 

 التربية
 

دائرة : المقر الرئيسي
 التغذية المدرسية

 ومنظمة اليونيسيف بتنفيذ أنشطة مشترآة لدعم البرنامجشرع : المكتب القطري
ة وإن البرمجة المشترآة مع اليونيسيف ومنظمة الصح. 2006تعليم الفتيات في عام 
 .العالمية سوف تزداد
تنفيذ هذا، وبخاصة من خالل التعاون مع اليونيسيف، ينبغي : يةسدائرة التغذية المدر

 .تاليوتعزيزه في البرنامج القطري ال

 ) 46، 40، 39، 19، 18الفقرات ( اتخاذ إجراءات أشد فعالية فيما يتعلق بقضايا سوء التغذية -4
لتغذية، ينبغي لحكومة اليمن أن تقود المنظمات ذات في ضوء الحجم الخطير لمشكلة سوء ا

اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالمي والمنظمات غير (الصلة 
 . في جهود أساسية ومحددة ومنسقة) الحكومية

 وبرمجة مشترآة في مجال  يبذل الجهد للقيام بعملية فحصبرنامج األغذية العالمي أنلينبغي 
 التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة، وحمالتمع الجمع بين النوعية التغذوية تغذية سوء ال

 .واقتسام الخبرات حول النطاق التغذوي في المجتمع المحلي مع اليونيسيف وغيرها

المكتب القطري ووزارة 
الصحة العامة ووزارة 

 التربية

نظمة الصحة العالمية شرع برنامج األغذية العالمي واليونيسيف وم: المكتب القطري
ستقصاء مشترك واألطراف المنفذة في بذل الجهود لمعالجة القضية مع إجراء ا

 . وقد طلب توفير األموال.  البرنامج القطري الجديدللتغذية قبل استهالل
 

تغذية األمهات واألطفال و استراتيجية استهداف تكون أآثر مالءمة وفعالية بشأن نشاط صحة -5
 )19الفقرة (

التأآد من أن جميع النساء واألطفال المؤهلين الذين يرتادون المراآز الصحية يحصلون على 
أو تقليل عدد ) الحل المفضل(المساعدة، وبالتالي، زيادة الموارد لهذا النشاط لتلبية االحتياجات 

يير عاوفي الخيار األخير، ينبغي تحديد م). ثاني الحلول(المراآز الصحية التي تتلقى المساعدة 
 . والفعالية والكفاءة األوضاعهشاشةاألولوية، مع مراعاة جوانب 

وتوخي قصر ) استخدام مقياس محيط العضد(تعديل معايير االختيار واالستهداف بالنسبة للنساء 
 .االستهداف على األطفال دون الثانية

المكتب القطري ووزارة 
 الصحة العامة

 
 
 
 

دائرة : المقر الرئيسي
 التغذية

إن الموارد المخصصة للبرنامج القطري والمعايير بشأن االختيار : كتب القطريالم
. فيما يتعلق بصحة وتغذية األمهات واألطفال ال تشمل جميع المستفيدين المحتملين

 غير 3وقد زاد المكتب القطري الموارد للتغذية بنقل الموارد المخصصة للنشاط 
في البرنامج القطري الالحق استنادا إلى وسوف تتم مراعاة الخيار الثاني . المنفذ

 .نتائج استقصاء التغذية الذي سيساعد في إعادة تقييم وتنقيح معايير االستهداف
سوف يستخدم محيط العضد في اختيار النساء المستهدفات نظرا الرتفاع معدل 

 . التقزم
وزن ال: سوف يتواصل استهداف األطفال دون الخامسة عن طريق المعايير العادية

 .منسوبا إلى الطول والوزن منسوبا إلى العمر
سوف تدعم دائرة التغذية المكتب القطري في تحديد المعايير بشأن اختيار واستهداف 

 .محددةالمستفيدين في سياقات 
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 ليمن تقييم البرنامج القطري في ا–توصيات التقييم ومصفوفة استجابة اإلدارة : الملحق
  منالمتخذةاإلجراءات  )1(لتوصياتا

 جانب
 استجابة اإلدارة واإلجراءات التي اتخذتها

 )47، 35، 20الفقرات ( األغذية المقواة للنساء -6
ية الغنية بالمغذيات الدقيقة  للحوامل والمرضعات لتشمل األغذ الغذائيةتعديل ترآيبة الحصة

 . مع الشرآاء والنظراءاستكشاف جدوى تقوية األغذية محلياآخليط القمح والصويا، و

المكتب القطري ووزارة 
 الصحة العامة
دائرة : المقر الرئيسي

 التغذية

سوف يسعى برنامج األغذية العالمي بشأن البرنامج القطري القادم : المكتب القطري
وسوف يتابع .  للحوامل والمرضعات سيئات التغذيةوالزيوت المقواةلتوفير الدقيق 

  فيما يتعلق بالتقويةوزارة الصحةالبرنامج مدى التقدم الذي أحرزته اليونيسيف و
 .محليا

 للحوامل والمرضعات  الغذائيةسوف تقدم دائرة التغذية المشورة حول ترآيبة الحصة
وهي على استعداد للمساعدة في إعداد . مع مراعاة المتطلبات من المغذيات الدقيقة
 .دراسة الجدوى إلنتاج األغذية المقواة محليا

 )40، 28الفقرتان ( تعزيز التوعية الغذائية -7
 :، ومن أمثلة ذلك التوعية الصحية والغذائيةتعزيز
الفتيات في هذه و .)9 – 5( التوعية الصحية األساسية للطالب في الصفوف العليا إتاحة

عة العمرية غالبا ما يتسربن من المدرسة للزواج ويمكن تزويدهن بالخبرات التغذوية المجمو
 مثل هذا لديهن دافع قوي على تقديمالموظفات في المراآز الصحية آما أن . المالئمة قبل ذلك

وإن هذا من شأنه أن يحقق المزيد من التأثيرات . التدريب في اآتساب الخبرات ويجب تشجيعهن
زيادة عدد الموظفات في المدارس وربط آل من النشاطين المنفذين في إطار البرنامج : المرغوبة
 .القطري

، كبار في دعم تعليم ال3النشاط ونجح . في صفوف محو األميةإدخال التوعية الغذائية والصحية 
 . أنشطة البرنامج القطري رابطة بين أيضايوجدفإن ذلك سوف 

يصممه المكتب القطري 
 ة العامةووزارة الصح

 
ينفذه موظفو المرآز 

 الصحي
 

دائرة : المقر الرئيسي
 التغذية

سوف تبذل الجهود مع النظراء إلدراج الصف الخامس وما بعده : المكتب القطري
في التوعية الصحية وإيجاد رابطة بين عنصري الصحة والتعليم في البرنامج 

 ليشمل 2ين من النشاط وسوف يوسع البرنامج القطري الجديد عدد المستفيد. القطري
 وتشجيعهن على االلتحاق بالمراآز الصحية 12 إلى 10المراهقات في الصفوف 

 .وتقديم التوعية الصحية في المدارس
 .3من المرجح إنهاء النشاط 

سوف يتم تزويد المكتب القطري بالمزيد من مواد التعليم الصحية : دائرة التغذية
ن يرتب اإلجراءات المقترحة للتنفيذ مع شرآاء وينبغي للمكتب القطري أ. والتغذوية

 .التنفيذ المعنيين

 )26، 19الفقرتان ( المزيد من الرصد الدقيق -8
استعراض وتنقيح نظام التسجيل والرصد على جميع المستويات، بما في ذلك تحديد مجموعة من 

 جالت الحصصبما في ذلك س(المؤشرات المالئمة والمجدية والملموسة لمتابعة التوزيعات 
 .ورصد األداء)  المقدمة والفجوات والمدفوعات المرتجعةالغذائية

في المراآز الصحية وإنشاء )  ومؤشرات ملموسةصيغ وأدوات(تطبيق نظام معياري للرصد 
 .قاعدة بيانات على المستوى المرآزي في تصنيف البيانات المجمعة وتحليلها

فحصها فيما يخص قيد البيانات وأخطاء الصياغة م  قد ت2التأآد من أن قاعدة بيانات النشاط 
 .ه عدم االتساقجوأو

بناء القدرات في أوساط الموظفين والشرآاء للتأآد من أن البيانات قد تم تسجيلها وتبويبها 

المكتب القطري ووزارة 
التربية على الصعيد 

المرآزي وفي المحافظات 
 والمناطق

 
لرئيسي، دائرة المقر ا

التغذية المدرسية ودائرة 
 التغذية

سوف يتم تعزيز النظام الحالي ليشمل المؤشرات الملموسة آجزء : المكتب القطري
وسوف يتم تعزيز بناء قدرات النظراء في . من بناء القدرات وأنشطة الرصد والتقييم

 .لرصدمجاالت جمع البيانات وتحليلها ورصدها بما يسمح بإنشاء نظام قوي ل
سوف تدعم دائرة التغذية المكتب القطري آما هو مطلوب في تحديد المؤشرات وفي 

 .تصميم نظام للرصد
سوف يتيح التنفيذ المخطط لمسح للتغذية المدرسية : دائرة التغذية المدرسية

 .المعيارية وما يتصل بذلك من أنشطة التدريب، فرصة جيدة لمعالجة هذه القضايا
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 ليمن تقييم البرنامج القطري في ا–توصيات التقييم ومصفوفة استجابة اإلدارة : الملحق
  منالمتخذةاإلجراءات  )1(لتوصياتا

 جانب
 استجابة اإلدارة واإلجراءات التي اتخذتها

 وتحليلها على النحو المالئم
 
 )29الفقرة (ة البرنامج ومبادراته  المرآزية إدار-9

مشارآة موظفي المكتب الفرعي على نحو أوسع في أنشطة التخطيط والتنفيذ والرصد وبصورة 
 مع الشرآاء وسائر المنظمات التي تعمل في نفس المجاالت على )التشبيك (إقامة الشبكاتأخص 

 . المستويين المناطقي والمحلي

والمكتب الفرعي في ). عدن، تعز، الحديدة(ثة مكاتب فرعية  ثالللمكتب القطري المكتب القطري
عدن مخصص للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لكن أحد موظفيه يقوم بالمساعدة في 

أما المكتبان الفرعيان في . 2 و1رصد توزيع األغذية ويجمع البيانات للنشاطين 
ويوجد في آل منهما الحديدة وتعز فهما مسؤوالن بصورة رئيسية عن اللوجستيات 

ومن جهة .  وهو يشارك في رصد توزيع األغذية5موظف رئيسي بدرجة خ ع
أخرى، فإن موظفي المكاتب الفرعية يفتقرون إلى القدرات للمشارآة بصورة فعالة 

وقد طلب المكتب القطري . في تصميم البرنامج القطري وإدارته آما تقترحه البعثة
 .يد من التقارير التحليلية في المستقبلأن تبعث المكاتب الفرعية بالمز

 )33 و29الفقرتان ( زيادة مشارآة الشرآاء وتكثيف بناء القدرات -10
التوسع التدريجي في دور الشرآاء الحكوميين في إدارة اللوجستيات واالضطالع ببناء القدرات 

 . ذات العالقة
بما في هذا (تخطيط المشروعات مثال ذلك، في مجال . تكثيف التدريب في بناء قدرات الشرآاء

 .، والرصد وتأسيس وإدارة قواعد البيانات واإلدارة اللوجستية) انظر أعالهالمنطقياإلطار 

المكتب القطري مع وزارة 
الصحة العامة ووزارة 

 التربية
 
 

شعبة النقل والمشتريات 
 في المقر الرئيسي

التدريبات في مجال إدارة عقد برنامج األغذية العالمي العديد من : المكتب القطري
المستودعات وإدارة عقود النقل، األمر الذي أدى بالشرآاء إلى االضطالع 

وتدل الخبرات السابقة على أن تفويض . بالمسؤوليات في المجاالت ذات الصلة
المسؤوليات المالية اليزال سابقا ألوانه لكن هذا سوف يعاد النظر فيه في البرنامج 

وسوف تتكثف جهود . د شارك النظراء فعال في التخطيط والرصدولق. القطري القادم
 .11التدريب في إدارة اللوجستيات آما أشير إلى ذلك في االستجابة إلى التوصية 

 على استعداد لدعم جهود بناء القدرات الحكومية في إدارة دائرة تحليل ودعم الشحن
وإن التقييم المسبق . لهاالبيانات خصوصا من خالل نظام معالجة حرآة السلع وتحلي

لمبررات البرنامج وقدرات الحكومة سوف تكون ضرورية لتحديد االحتياجات 
 . ومستوى الموارد المطلوبة

 ) 32الفقرة ( تكييف الميزانية وخطط التخصيص لمعالجة جوانب القصور -11
ية حين توفيق االحتياجات ذات األولوية في خطط الميزانية السنوية مع المخصصات الفعل

 . والتخطيط تبعا لذلك مع الشرآاء. معرفتها على مستوى المكتب القطري
وضع المعايير وإعداد الخطوط التوجيهية والتخطيط في حاالت الطوارئ لمعالجة التأخيرات أو 

وتستخدم البيانات الجديدة والراهنة حول الفقر وانعدام األمن . رد المتوافرةاالنقص في المو
 . تأخر الموارد ونقصها األولويات للتدخالت في حالةالغذائي لتحديد

المكتب القطري مع وزارة 
الصحة العامة ووزارة 

 التربية

سوف توضع صيغة تخطيط الطوارئ بشأن التوزيعات القادمة : المكتب القطري
 .ومن ثم إدراجها في البرنامج القطري القادم

 .المكتب اإلقليميسوف يتابع ذلك 
 تعمل لزيادة مستوى التمويل متعدد األطراف الجهات المانحةشعبة العالقات مع 

 .الذي تعتمد عليه البرامج القطرية إلى حد آبير
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 ليمن تقييم البرنامج القطري في ا–توصيات التقييم ومصفوفة استجابة اإلدارة : الملحق
  منالمتخذةاإلجراءات  )1(لتوصياتا

 جانب
 استجابة اإلدارة واإلجراءات التي اتخذتها

 )34، 32، 30الفقرات ( تحسين االتصاالت بين المقر الرئيسي والمكتب القطري -12
يمات يستجيب لمتطلبات البرنامج القطري من حيث توقيت التسل أن المقر الرئيسي للبرنامجعلى 

نوع المنتجات ونوعيتها، واللجوء إلى الشراء المحلي عندما يكون ذلك مبررا من ووتعبئتها، 
وهناك حاجة إلى تحسين االتصاالت بين المكتب القطري للبرنامج والمقر . الناحية االقتصادية

 .الرئيسي
سرع ما يصال المخصصات من الموارد إلى المكتب القطري بأعلى المقر الرئيسي للبرنامج إ

 .يمكن، وبالتالي، إتاحة وقت آاف لتعديل الخطط تبعا لحالة الموارد

وحدة : المقر الرئيسي
البرمجة، شعبة العالقات 

مع الجهات المانحة، 
 ودائرة المشتريات الغذائية

فيما يتعلق بمدى مالءمة السلع، تعمل وحدة البرمجة، على نحو : وحدة البرمجة
ت مع الجهات المانحة ودائرة المشتريات الغذائية وثيق، مع آل من شعبة العالقا

وفي .  المشتريات والتسليماتتجنب تأخيرشروط للتفاوض مع الجهات المانحة بشأن 
المستقبل، فإن نموذج األعمال الجديد الذي يخضع للتجارب حاليا سوف يتيح برمجة 

ع عندما وإن ضمان الشراء المبكر للسل.  اعتماد السلفمسبقة لألموال من خالل
تكون المساهمات السنوية للمانحين متوقعة، من شأنه تعزيز توقيت التسليمات في 

 .فترات التنفيذ الحرجة
/  وبدئ بتوزيعها منذ يناير2006تمت الموافقة على التخصيصات المخططة لعام 

وإن المقر الرئيسي للبرنامج، باإلضافة إلى أنه يحدد مستويات . 2006آانون الثاني 
ات السنوية المخططة، فإنه يقدم اإلرشادات للمكاتب القطرية حول تخطيط المخصص

وينبغي للبرنامج القطري القادم لليمن أن يلتزم بالموارد . ميزانية البرنامج القطري
المخططة والمخصصة، وبالتالي، تقليص التفاوتات بين االحتياجات السنوية 

 .المخططة والمخصصات
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