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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي لينظر فيها

في إبداء بعض المالحظات أو لديهم استفسارات تتعلق بمحتوى هذه تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين يرغبون 

 دورة قبل ابتداء ذلك أن يتم ويفضل االتصال بموظفي برنامج األغذية العالمي المذآورة أسماؤهم أدناه،  إلىالوثيقة

 .المجلس التنفيذي بفترة آافية

 

 :(OEDE)كتب التقييم القائم بأعمال مدير م Mr J. Lefèvre 2358-6513 06: رقم الهاتف

 :(OEDE)آبير موظفي التقييم  Ms A. Waeschle 2026-6513 06: رقم الهاتف

دة التوزيع وخدمات االجتماعات إن آانت لديكم استفسارات تتعلق بإرسالفي وح C. Panlilioبالسيدة الرجاء االتصال 

 .(2645-066513): ى الهاتف رقمستالمها وذلك علاالوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي أو 
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 في طاجيكستان التي ُأِقرَّت للفترة الممتدة من 10231 تقييم مستقل للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش حصيلة لنتائجهذا التقرير 

 من مكتب بطلبييم وُأجري التق. 2006آانون األول / وتم تمديدها إلى ديسمبر2005 حتى يونيو حزيران 2003حزيران /يونيو

 .2006نيسان /التقييم وبدأ تنفيذه في أبريل

 في طاجيكستان في مواجهة البرنامجوالغرض من التقييم هو إثراء نقاش استراتيجي حول الشكل المستقبلي للبرنامج الذي ُينفِّذه 

 .ية في طاجيكستان والمعونة الغذائالبرنامجورآَّزت بعثة التقييم بشكل خاص على دور . الموارد المتدهورة

وخلصت بعثة التقييم إلى أن المعونة . وتعَتبر طاجيكستان من أفقر البلدان التي تأسست في أعقاب انهيار االتحاد السوفييتي السابق

ه وبالنظر إلى تدهور الموارد فإن المكتب القطري جدير بالثناء على تساؤل. الغذائية ما زالت مالئمة الستعادة ُسبل المعيشة هناك

. عن مالءمة المعونة الغذائية واستمرار الحاجة إليها، وعلى ترآيز اهتمامه على مسألة االستدامة واستراتيجيات االنسحاب

. ويواجه المكتب القطري حاليًا خطر تقليص حجم العملية بشكل آبير في أعقاب االنسحاب من طاجيكستان في المستقبل القريب

على أن التفاوض على استراتيجية .  بأن تشمل جميع المشروعات استراتيجية انسحابمجللبرناوتوصي التوجيهات المؤسسية 

وترى بعثة التقييم أنه ينبغي . انسحاب مع الشرآاء، بما في ذلك حكومة طاجيكستان، لم يحظ باهتمام ُيذَآر وقت تصميم العملية

 والحكومة عندما للبرنامجاإلنجازات المشترآة  وضع استراتيجية انسحاب مسؤولة بغرض آفالة عدم انهيار البرنامجعلى 

 .يسحب مساعداته من طاجيكستان

وال يشَترط استمرار .  بعد اإلنهاء التدريجي للمساعدةالبرنامجوالغرض من استراتيجية االنسحاب هو آفالة استمرار فوائد أنشطة 

نشطة المستدامة، من قبيل الغذاء مقابل التعليم، ودعم األنشطة بعد انتهاء المشروع، ولكن البعثة توصي بإيجاد حلول لتمكين األ

وتخلص البعثة إلى الحاجة إلى مواصلة العملية الحالية . عالج الُسل، والتغذية التكميلية، حتى يمكنها االستمرار بالموارد األخرى

 وإنهائه تدريجيا ودمج البرنامجمن لتمكين البرنامج القطري من تصميم وتنفيذ استراتيجية انسحاب عن طريق توحيد الدعم المقدم 

 أن يجعل آل نشاط ُيَنفَّذ في إطار العملية الجديدة مشروطًا باستراتيجية البرنامجوينبغي على . األنشطة في ميزانية الحكومة

 حتى برنامجالانسحاب محدَّدة زمنيًا ومتفق عليها مع الحكومة؛ ويشمل ذلك اتفاقات بشأن تقاسم التكاليف يتم فيها خفض مساهمة 

 .تتوقف تمامًا في غضون مدة زمنية متفق عليها

 ملخـص
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 ∗مشروع القـرار
 

 -تقرير تقييم موجز عن تقييم العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش"يحيط المجلس علمًا بالمعلومات والتوصيات الواردة في 

ن اإلجراءات بشأن هذه ، ويشجع على اتخاذ مزيد م)WFP/EB.2/2006/6-Bقة الوثي(" 10231.0طاجيكستان 

 .التوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي أثارها أعضاء المجلس أثناء النقاش

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

 في طاجيكستان، وُأجري التقييم في 10231.0 تقييم مستقل للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش حصيلة لنتائجهذا التقرير   -1

، يجب تقييم جميع البرامج البرنامجووفقًا لسياسة التقييم في .  مكتب التقييمبطلب من 2006نيسان / أبريل27 إلى 5الفترة من 

 أمام المجلس التنفيذي، إتاحة الفرصة للمساءلة شهرًا حالما تدخل دورة المشروعات من أجل 12التي تزيد مدتها على 

وتم هذا التقييم بناء على طلب المكتب القطري لالسترشاد به في . ادة من التجربة وشرآائه من االستفالبرنامجولتمكين 

 .2006آانون األول /تصميم مرحلة جديدة للمساعدة بعد ديسمبر

وآفاءتها  وفعاليتها 10231.0 مالءمة العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  مدىوآان الهدف من التقييم هو تقدير  -2

 والمعونة الغذائية في طاجيكستان من أجل إثراء النقاش حول مستقبل العمليات البرنامجواستدامتها، مع الترآيز على دور 

 بيانات تقدير )2( االستعراض المكتبي للوثائق، بما في ذلك تحليل توزيع األغذية؛ )1(وشملت أساليب التقييم . في هذا البلد

، والوزارات، ووآاالت البرنامج إجراء مقابالت مع موظفين من )3(ائطها وبيانات الرصد؛ هشاشة األوضاع ورسم خر

 في خوجاند، وآوالب، للبرنامج زيارة المكاتب الميدانية )4(األمم المتحدة، والجهات المانحة، والشرآاء المنفِّذين؛ 

 مقابالت مع السلطات )6(شرين ذات األولوية؛  من المقاطعات االثنتين والع15 مشروعًا في 33 زيارة )5(وآورغان آبه؛ 

ونوِقَشت استنتاجات التقييم في اجتماعات مع . المحلية، وأعضاء لجان المشروعات الفرعية، والمشارآين والمستفيدين

 .المكتب القطري، والمكتب اإلقليمي، والحكومة، وأصحاب الشأن في األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والمقر

 10231.0ق العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش سيا

 من آثار  في طور النهوضطاجيكستان هي أحد بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض غير الساحلية التي مازالت  -3

 50 000 وأودت بحياة 1997-1992 والحرب األهلية التي دارت رحاها في الفترة 1991 تقالل عن االتحاد السوفيتي فياالس

، هبط الناتج المحلي اإلجمالي هبوطًا حادًا 1991وبعد عام . 2002-2000شخص، والجفاف الذي اجتاح البالد في الفترة 

بسبب انهيار االقتصاد الموجَّه والتحوُّل إلى نظام السوق، وانهيار العالقات االقتصادية مع جمهوريات االتحاد السوفيتي 

 . في المائة من ميزانيتها40 وتوقُّف مخصصات الميزانية التي آانت تحصل عليها من موسكو والتي آانت تموِّل السابق،

ارتفاع معدالت الفقر وانعدام األمن من وما زالت طاجيكستان، وهي من أفقر دول االتحاد السوفيتي السابق، تعاني   -4

ئة من  في الما64؛ ويعيش في السنة دوالرا أمريكيا 316دى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الغذائي، حيث ال يتع

 في المائة 9.4وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة .  دوالر أمريكي يوميا2.15 البالغ السكان تحت خط الفقر

وتعتمد البالد على صادراتها من . 1990ئة من مستويات عام  في الما63  نسبة االقتصاد سّجل،2005-2001خالل الفترة 

 في 50 من مواطني طاجيكستان العاملين في االتحاد الروسي وتمثل تحويالتهم 800 000القطن واأللومنيوم، وتحويالت 

ة، ال سيما في وازداد متوسط اإليرادات، ولكن التفاوت في الدخل والنفقات شهد زياد. المائة من الناتج المحلي اإلجمالي

وعلى الرغم من الصادرات التجارية والمعونة الغذائية الدولية فإن فرص الوصول إلى الغذاء ما زالت . المناطق الريفية

 في المائة من سكان الريف، ممن يعيشون في مناطق العجز 27 مليون نسمة، منهم 1.05تمثِّل تحديًا آبيرًا لما مجموعه 

 .الغذائي المهمَّشة
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وتشهد طاجيكستان أعلى . وأما المؤشرات االجتماعية التي هبطت في أعقاب االستقالل فلم تستعد مستوياتها السابقة  -5

وترتفع معدالت انتشار .  مولود حّي1 000 حالة وفاة بين آل 89معدالت الوفيات بين الُرضَّع في آسيا الوسطى، حيث تبلغ 

 ، وسوء التغذية المزمن في عموم البالدانتشار سوء التغذية الحاد عن  2004 لعام ح التغذويوآشف المس. المالريا والُسل

ويعاني نظام التعليم من هبوط معدالت المواظبة على الدراسة، .  على التوالي في المائة31.4 و في المائة7.6 العام بنسبة

لمشارآة الكاملة من جانب الفئات الضعيفة، وانخفاض رواتب واتساع الفجوة بين الجنسين، وزيادة الحواجز أمام ا

 .المعلِّمين، وتدهور البنية األساسية

 مليون دوالر أمريكي لدعم عمليتين 172، حيث قدَّم 1993 بدور نشط في طاجيكستان منذ عام البرنامجواضطلع   -6

 في 10231.0 في تنفيذ العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش البرنامجوشرع . رئممتدتين لإلغاثة واإلنعاش وعمليتي طوا

 بما قيمته ا متريا طن134 084 مليون مستفيد في عامين بالتزامات غذائية مقدارها 1.5 للوصول إلى 2003تموز عام /يوليو

وتدعم أولويات العملية . مائة لإلغاثة في ال35 في المائة من الموارد لإلنعاش، و65وتم تخصيص .  مليون دوالر أمريكي75

 .الممتدة لإلغاثة واإلنعاش استراتيجية التنمية الوطنية، وتقدير احتياجات األهداف اإلنمائية لأللفية

التمويل، حيث لم  هو انخفاض مستويات 10231.0وآانت العقبة الرئيسية أمام تنفيذ العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   -7

وأفضى تقلُّص الموارد إلى . 2005حزيران / في المائة عند تاريخ اإلقفال األصلي في يونيو44تتوفر الموارد إال لما نسبته 

انخفاض ميزانية التشغيل بينما ظلت متطلبات التشغيل واإلبالغ على نفس مستواها في العمليات القطرية الكبرى؛ ونتيجة 

وما زالت طاجيكستان تعاني انخفاض مستوى التمويل في المساهمات المقدمة إليها . ون بعبء العملذلك فقد ناء الموظف

وسوف تقطع الجهات المانحة الرئيسية . حيث أعلنت الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى عن اعتزامها وقف المساعدات

وتسود حالة من عدم التيقُّن بشأن التمويل في . 2007مساعدتها اإلنمائية إلى طاجيكستان، بل وقد تنسحب من البلد في عام 

 من المنظمات غير الحكومية ممن يعتمدون على هذه الجهات المانحة؛ وتشكك البرنامجالمستقبل بين عدد من شرآاء 

 .جهات شريكة أخرى في استمرار مالءمة المعونة الغذائية

مثل العقبة الرئيسية في أن الوزارات ال تتجاوب مع المساعدة القائمة على المعونة الغذائية وعلى الجانب الحكومي، تت  -8

وتفاقمت هذه الحالة جرَّاء بطء وتيرة تطبيق إجراءات . بنفس القدر الذي تتجاوب به السلطات والمجتمعات المحلية

مزارعين عن تحقيق األمن الغذائي من تخصيص األراضي وتحرير الزراعة وعدم اآتمال تنفيذها، مما أعاق صغار ال

 .خالل إنتاجهم الخاص بهم

 التنفيذ

وبالنظر إلى انخفاض مستويات التمويل فقد تم تمديد تاريخ إقفال العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش حتى نهاية   -9

 ا متريا طن47 067 حجم المشروع وذلك بإلغاء تخصيص ، تم تقليص2006شباط /وفي فبراير. 2006آانون األول /ديسمبر

، ساهم االتحاد الروسي 2005تشرين الثاني /وفي نوفمبر.  مليون دوالر أمريكي51.7من المساعدات وخفض الميزانية إلى 

لموارد،  من مجموع ا11.6 طن متري من دقيق القمح للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش، أي ما يمّثل 13 350بما مقداره 

 .وهو ما ينبغي أن يكفي لسائر المشروع

 في المائة في شكل مساهمات نقدية لشراء 37 في المائة من مجموع المساهمات، منها 55وتمّثل التبرعات العينية   -10

قل تكاليف الشراء اإلقليمي، بما في ذلك وت. القمح والبقول من آازاخستان، مما آان له أثره في تحسين آفاءة تكاليف العملية
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وأما السلعة الوحيدة التي يشتريها المكتب القطري محليًا فهي . )1(النقل، عن نصف التكاليف المرتبطة بالمساهمات العينية

 .الملح في غياب فوائض المحاصيل المتاحة للشراء المحلي

 مستويات التمويل، حافظ المكتب القطري على األهداف األصلية للمشروع في الفترة بين وعلى الرغم من انخفاض  -11

، مما أسفر عن زيادة مفرطة في تكاليف الدعم المباشر مقارنة بمستوى 2005 ومنتصف عام 2003منتصف عام 

وُأغلق اثنان من المكاتب  2005 وظيفة منذ منتصف عام 22واستجابة لنقص الميزانية التشغيلية، تم إلغاء . المساهمات

وعلى الرغم من التدابير الرامية إلى تحقيق وفورات في التكلفة فسوف . الفرعية األربعة وما يرتبط بها من مرافق التخزين

 مما سيؤدي إلى ترحيل مخزونات إلى مرحلة 2006آانون األول /تواجه العملية عجزًا في تكاليف الدعم المباشر في ديسمبر

 .عملية مع عدم توفر أي تكاليف للدعم المباشر من أجل دعم التوزيعجديدة من ال

 موارد المساهمات، اختار انكماشوفي ظل .  جرَّاء عجز الموارد2005 و2004وانخفضت معدالت التنفيذ في عامي   -12

قابل التعليم، وهي أنشطة آان من المرجح أن تحقق المكتب القطري ترآيز الموارد الشحيحة على أنشطة من قبيل الغذاء م

العالجية، وبعض أنشطة الغذاء /أآبر األثر، آما اختار ترآيز الموارد على أنشطة، مثل دعم عالج الُسل، والتغذية التكميلية

. حة أخرى التزامات مع الشرآاء الذين آانوا يحصلون على تمويل تكميلي من جهات مانللبرنامجمقابل العمل حيث آان 

، أوقف المكتب 2005ومنذ أواسط عام . وتقلَّصت عمليات توزيع الغذاء على الفئات الضعيفة وانخفض عدد المستفيدين

 .القطري األنشطة المرتبطة باألمن الغذائي، والغذاء مقابل التدريب، وإدرار الدخل، والتغذية المؤسسية للمرضى النفسيين

 في المائة من الكمية 52، أي ما يمّثل ا متريا طن74 443، سلَّم المشروع 2005آانون األول /وفي نهاية ديسمبر  -13

 في 58 في المائة من الكمية المزمعة ألنشطة التغذية المدرسية، و116وبلغ متوسط المساعدات المسلَّمة فعليًا . المزمعة

 في المائة للغذاء 25 في المائة للصحة والتغذية، و26 لتغذية الفئات الضعيفة، و  في المائة50المائة لإلغاثة من الكوارث، و 

 1.2وبلغ عدد المستفيدين .  في المائة لألمن الغذائي13إدرار الدخل، و / في المائة للغذاء مقابل التدريب21مقابل العمل، و 

 .إال بزيادة تشتيت الموارد في المائة من المجموع المزمع، ولكن ذلك لم يتحقق 85مليون شخص، أي 

 مالءمة الدعم المقدَّم من البرنامج وفعاليته وآفاءته واستدامته وترابطه

 المالءمة

 مالئمة الستعادة ُسبل المعيشة، 10231.0تعتبر جميع األنشطة التي تساندها العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   -14

كومة بشأن التنمية في استراتيجية التنمية الوطنية ووثيقة الحد من الفقر؛ وما زالت أنشطة تغذية الفئات واستراتيجيات الح

وتعَتبر أنشطة مثل الغذاء مقابل التعليم، . الضعيفة واإلغاثة من الكوارث مالئمة في غياب الحماية االجتماعية الكافية

ر الدخل، مالئمة ألنها تتصدى ألسباب الفقر وانعدام األمن الغذائي؛ وال إدرا/والغذاء مقابل العمل، والغذاء مقابل التدريب

وأما التغذية التكميلية والعالجية ودعم . تتصدى أنشطة تغذية الفئات الضعيفة واإلغاثة من الكوارث إال ألعراض الفقر

ابين بسوء التغذية يساعد على مرضى الُسل فإنها تتصدى أساسًا لألعراض، ولكن التثقيف التغذوي ألمهات األطفال المص

 .عالج بعض األسباب

                                                      
طن متري، بينما يمكن شراء / دوالر515 بلغ 2005متوسط مجموع تكلفة الطن المتري المَسلَّم لمستودعات البرنامج بالنسبة للمساهمات العينية في عام  )1(

 .طن متري/ دوالر221وز نفس السلع من آازاخستان وتسليمها إلى نقاط التسليم األمامية بتكلفة ال تتجا
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وما زالت المعونة الغذائية مالئمة لتغذية الفئات الضعيفة، والغذاء مقابل التدريب، والصحة والتغذية، ولكنها لم تعد   -15

حاالت ما بعد الطوارئ، يحتاج المزارعون وفي . مالئمة آأداة لتحقيق األمن الغذائي أو المشروعات المدرَّة للدخل

وال . ومجموعات النساء إلى فرص مستدامة للوصول إلى المدخالت وائتمانات اإلنتاج واألسواق بدًال من المساعدة الغذائية

من الغذائي تالئم أنشطة الغذاء مقابل العمل إعادة إعمار البنية األساسية إّال في المناطق التي ترتفع فيها معدالت انعدام األ

وبين األسر التي تعاني ضيق فرص الوصول إلى األراضي أو فرص إدرار الدخل؛ وأما في األماآن األخرى فإن أنشطة 

 .النقد مقابل العمل ُتعتَبر أآثر مالءمة من أنشطة الغذاء مقابل العمل

 فعالية المعونة الغذائية في األنشطة

א  א א
 في المائة إلى ما يقرب من 85ساهمت أنشطة الغذاء مقابل التعليم بدور فعَّال في زيادة المواظبة على الدراسة من   -16

إقبالهم على تلقي  انتباه األطفال وةي المدرسة قد ساعد على زيادة ُمدوأفاد المعلمون أن تقديم وجبة ساخنة ف.  في المائة100

األعلى، ساعد تقديم حصص غذائية منزلية للتلميذات في الفصول من الخامس حتى الحادي عشر وفي الصفوف . الدروس

وساعدت التغذية المدرسية على زيادة مواظبة المعلمين، ولكنها لم .  بين الجنسينتسجيل تضييق الفجوة في معدالت العلى

 . في المائة تقريبًا100ألساس آان بالفعل  بالمدارس االبتدائية ألن خط اتسجيلأثرًا آبيرًا على معدالت التحقق 

א  א
، استطاع المستفيدون من تغذية الفئات الضعيفة خفض نفقاتهم الغذائية البرنامجبفضل المساعدات الغذائية المقدمة من   -17

، ولكن النفقات الغذائية عادت إلى البرنامجدة مساعدات  في المائة خالل م48 في المائة من مجموع دخلهم إلى 74من 

وافتقرت تغذية الفئات الضعيفة بشدة إلى الفعالية في استعادة ُسبل المعيشة . مستواها السابق بمجرد توقُّف الحصص الغذائية

تهداف على الرغم من بسبب عدم إمكانية التنبؤ بالمساعدات وتشتُّتها، واآلثار المؤقتة على ُسبل المعيشة، وضعف االس

 . في آل منزل على حدةالبرنامجعمليات التحقق التي آان يجريها 

א  א א א
وتفيد التقارير أن المساعدة .  لإلغاثة من الكوارث الطبيعية مالئمةالبرنامجمازالت المساعدات الغذائية المقدمة من   -18

وثمة ارتباط قوي بين تغذية .  آانت سريعة وفعَّالة وأنها خفَّضت مديونية ضحايا الكوارثالبرنامجذائية المقدمة من الغ

 .الفئات الضعيفة بين ضحايا الكوارث وأنشطة الغذاء مقابل التعليم لتشييد المساآن في مناطق إعادة التوطين

א  אא
قد رآزت ألن المكاتب القطرية والمكاتب الفرعية ذلك آانت أنشطة الغذاء مقابل العمل فعَّالة في إنشاء األصول   -19

مع الشرآاء القادرين على آفالة توفير ما يكفي من المدخالت غير الغذائية، واإلشراف على عملها بشكل يكاد يكون تاما 

فعة ألن الحصص الغذائية لم تكن توزَّع على المستفيدين إال بعد التصديق وآانت نوعية األصول مرت. الجوانب الهندسية

 . تلك األصولإلدامة فيدين لجنة من المستبعد إنشاءعلى اآتمال العمل، و
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المكتب القطري هو والهدف من الغذاء مقابل العمل حسب ما هو محدَّد في مصفوفات اإلدارة القائمة على النتائج في   -20

، ولكن معظم المستفيدين أفادوا بأن تحويل “زيادة قدرة اُألسر التي تعاني انعدام األمن الغذائي على التغلُّب على الصدمات”

 .وآانت المساهمة في ُسبل المعيشة محدودة وقصيرة األجل. الموارد لم يحقق أي آثار طويلة األمد

א  א
وثبتت فعالية المعونة . اجتذب الحافز الغذائي السكان الضعفاء اللتماس واستكمال العالج من الُسل وسوء التغذية الحاد  -21

 في المائة بدون الغذاء؛ 54 في المائة في مقابل 94الغذائية في دعم عالج الُسل، حيث بلغت نسبة إآمال العالج مع الغذاء 

وتشمل .  في المائة بدون الغذاء63 في المائة في مقابل 88لذين تم شفاؤهم باستخدام الغذاء وبلغت نسبة المرضى ا

 .المحصالت اإليجابية األخرى الحد من العدوى وتقليل خطر المقاومة المضاعفة للعقاقير جّراء عدم إآمال العالج

وفي معظم الحاالت، ساعدت التغذية التكميلية الُرضَّع . ا أنقذت حياة األطفالوآانت التغذية العالجية فعَّالة ألنه  -22

وتمّثل الهدف الثانوي .  في المائة من الوزن المعياري في غضون ثالثة أشهر85المصابين بسوء التغذية على الوصول إلى 

 .م تتبع تلك التغييراتفي تحقيق تغييرات سلوآية بين األمهات من خالل التثقيف التغذوي والصحي؛ ولم يت

 األنشطة الملغاة من العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش
شملت األنشطة التي ُألغيت من العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش توفير البذور واألسمدة والحصص الغذائية في إطار   -23

وساعدت هذه . ك ألنها لم تمكِّن األسر الضعيفة من تحقيق األمن الغذائيالمشروعات الفرعية لتحقيق األمن الغذائي وذل

وآان الغذاء . األنشطة األسر على زراعة أول محصول، ولكنها لم تتمكن من مواصلة اإلنتاج بعد موسم الحصاد األول

لمهنية؛ وآان التدريب فعَّاًال، مقابل التدريب فعَّاًال في تمكين النساء الضعيفات من المشارآة في التدريب على المهارات ا

ولم . ويصدق ذلك أيضا لو توفرت الموارد، بما في ذلك الدعم الكافي. وأصبح الكثير من المستفيدين يمتهنون العمل الحر

 الرامية إلى استعادة ُسبل العيش ألنها آانت بمثابة تحويل البرنامجتحقق التغذية المؤسسية للمرضى النفسيين أهداف 

 .إلى الحكومةللموارد 

 آفاءة التكاليف

 بين جميع أنشطة العملية الممتدة لإلغاثة مردودية التكاليفحققت أنشطة الغذاء مقابل التعليم أعلى مستوى من   -24

تعليم بالكفاءة ألن واتسمت أنشطة الغذاء مقابل ال.  من حيث التكلفةاألقل مردوديةواإلنعاش؛ وآان التعليم مقابل العمل 

 في نقل البرنامجوآانت التكلفة التي تحملها . الحصص الغذائية شملت البقول التي ترتفع أسعارها في السوق المحلية

الحصص الغذائية في إطار أنشطة الغذاء مقابل التعليم من الواليات المتحدة هي نفس التكلفة التي يتحملها المستفيدون عند 

وآان الغذاء .  دوالر أمريكي يوميًا لكل تلميذ0.12ليًا؛ ولم تتجاوز تكلفة الوجبة الساخنة في المدرسة شراء نفس الغذاء مح

 من حيث التكلفة ألن الحصص الغذائية تألفت أساسًا من دقيق القمح، وهو سلعة رخيصة في مردوديةمقابل العمل أقل 

 الغذائية في إطار أنشطة الغذاء مقابل التعليم من الواليات وبلغت تكلفة نقل آيلوغرام واحد من الحصص. األسواق المحلية

 من شراء األغذية من البرنامجولو تمكَّن .  دوالر أمريكي لشرائها محليًا0.37 دوالر أمريكي مقارنة بما قيمته 0.51المتحدة 

مردودية ن ُيحسِّن من  دوالر أمريكي وهو ما آان من شأنه أ0.22آازاخستان لوصل سعر نقل آيلوغرام من القمح إلى 

 تسليمه بسعر أقل ألنه يشتريه للبرنامج ألن معظم القمح المباع في السوق المحلية مستورد من آازاخستان، ويمكن التكاليف

 .بالجملة ويوزعه مباشرة على المستفيدين
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 االستدامة

أآثر األنشطة استدامة؛ وأما األنشطة األقل استدامة فكانت تغذية الفئات آانت أنشطة الغذاء مقابل العمل وعالج الُسل   -25

ويمثِّل الحفاظ على استدامة التغذية التكميلية والعالجية والغذاء مقابل . )2(الضعيفة، والتغذية المؤسسية، واألمن الغذائي

 .التعليم تحديات رئيسية

ستدامة البنية األساسية المنشأة أو التي ُأعيد إصالحها من خالل أنشطة الغذاء مقابل العمل ألن وهناك احتماالت ال  -26

وال تبقى فوائد تغذية الفئات .  للحفاظ على تلك األصولالمستفيديناألصول التي تكونت آانت معمرة، آما تشكلت لجان من 

 الحكومة من الحفاظ على استدامة النشاط في غياب المعونة  لدى األسرة؛ وال تتمكنمخزونات األغذيةالضعيفة إال ببقاء 

 .الغذائية، وال توجد أي استراتيجية لالنسحاب

وال يزيد المعدل . وفيما يتعلق ببرنامج عالج الُسل، فإن الفوائد التي تعود على المرضى تعَتبر، فيما يبدو، مستدامة  -27

 في المائة وذلك أساسًا بسبب مقاومة 10 و 5لمائة؛ وتتراوح نسبة المعاد قبولهم في البرنامج بين  في ا1األساسي عن 

العقاقير، ولكن برنامج عالج الُسل في حد ذاته ال تتوفر له حتى اآلن مقومات االستدامة بدون مساعدات غذائية من 

حيث تبلغ معدالت المتخلفين المعاد قبولهم مستويات وينطبق نفس الشيء على التغذية التكميلية والعالجية، . البرنامج

ويعَتبر انهيار . البرنامجمعقولة، ولكن النشاط ال يمكن على األرجح الحفاظ على استدامته بدون مساعدات الغذائية من 

ارتفاع وشملت المشاآل انخفاض الرواتب، و. العمليات في ثالثة من المراآز التي ُسلِّمت إلى وزارة الصحة مثار قلق

آما تعتمد مواصلة . معدالت تنقالت الموظفين، وعدم وجود ميزانية لزيارة القرى لتحديد األطفال المصابين بسوء التغذية

يمكن  ال ، وهو ما من مؤسسة العمل ضد الجوع2007نيسان /أنشطة التغذية التكميلية والعالجية على تمويل يتجاوز أبريل

 .التيقُّن منه

وفيما يتعلق بأنشطة الغذاء مقابل التعليم، يمكن أن تتقوض بسهولة التحسينات في معدالت المواظبة على الدراسة   -28

وتعتمد التغذية المدرسية على المعونة الغذائية، ولذلك .  من طاجيكستانالبرنامجوقدرة التالميذ على الترآيز إذا انسحب 

وعلى الجانب اإليجابي، .  بدون التفاوض على استراتيجية لالنسحابالبرنامجوقفت مساعدات فإنها يمكن أن تنهار إذا ت

 .قامت الحكومة بإدراج برنامج للتغذية المدرسية في المدارس االبتدائية ضمن خطة التنمية الوطنية

وآان يكفي تقديم منحة من البذور . تحقيق األمن الغذائيوثمة شكوك حول استدامة المشروعات الفرعية المتعلقة ب  -29

واألسمدة والمساعدة الغذائية لمرة واحدة لتمكين المستفيدين من البدء في زراعة المحاصيل الغذائية، ولكنها ليست آافية 

رعية في مجال الغذاء وُتعَتبر المشروعات الف. لتمكينهم من تحقيق األمن الغذائي أو مواصلة اإلنتاج في السنوات الالحقة

 .إدرار الدخل مستدامة؛ وهناك الكثير من المشروعات التي تدر أرباحًا/مقابل التدريب

 الترابط

 وبين 10231.0ُيعَتبر االرتباط بين المساعدات المقدمة من البرنامج في إطار العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش   -30

وآان . ويلة األجل التي تقدمها الجهات الفاعلة األخرى أقوى مما آانت عليه في إطار المشروعات السابقةالمساعدات ط

تصميم المشروع يتطلب من المكتب القطري االستعانة بالشرآاء في التنفيذ، ولكن البرنامج اختار التنفيذ المباشر بالشراآة 

 .مع السلطات والمجتمعات المحلية

                                                      
 .تحصل الفئات المحرومة على منحة تقدم لمرة واحدة وتتألف من الغذاء والبذور واألسمدة عالية الجودة لتمكينها من البدء في زراعة القمح أو البطاطس )2(
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 على تحويل الغذاء مقابل التعليم من المنظمات غير الحكومية إلى إدارات التعليم على مستوى البرنامجوساعد قرار   -31

 ووزارة التعليم على المستوى المرآزي، البرنامجوال يقوم تعاون قوي بين . المقاطعات في إيجاد إحساس بالملكية المحلية

تعاونًا طيبًا على المستوى اإلقليمي وعلى مستوى المقاطعات بين المكاتب الميدانية التابعة ولكن البعثة رأت أن ثمة 

 وبين السلطات المحلية التي قامت بنقل الغذاء من نقاط التسليم النهائية إلى المدارس؛ وقامت المجتمعات المحلية للبرنامج

.  منتظمة ومتسقةات المحليةساهمات الحكومة والمجتمعوآانت م. ة التكميلية بشكل منتظمبتوفير خشب الوقود واألغذي

 . آعنصر في استراتيجية لالنسحابالبرنامجوتتيح روح المساهمة المحلية فرصة يمكن أن يستثمرها 

ادات على مستوى وترتبط عمليات تغذية الفئات الضعيفة ارتباطًا جيدًا بالسلطات المحلية من خالل اشتراك القي  -32

 بالتحقق من قوائم المستفيدين مباشرة البرنامجوقام . المقاطعات الفرعية والقرى في وضع قوائم المستفيدين والتوزيع

ويمكن تعزيز الصالت مع المنظمات القروية لموازنة هيمنة القيادات المعيَّنة على مستوى . وأشرف على توزيع األغذية

وينبغي تعزيز الصالت مع وزارة العمل والرفاه االجتماعي لتحسين التكامل مع ُنظم الحماية . المقاطعات الفرعية والقرى

 .االجتماعية

 ارتباطًا جيدًا مع وزارة الطوارئ ومع الجهات المانحة البرنامجوترتبط عناصر اإلغاثة من الكوارث التي يقدمها   -33

 . في فريق التقييم والتنسيق السريعين في حاالت الطوارئبرنامجالاألخرى من خالل عضوية 

وفيما يتعلق بأنشطة الغذاء مقابل العمل، تحول البرنامج عن االعتماد على الشرآاء من األمم المتحدة والمنظمات غير   -34

ارات الزراعة والمياه على مستوى المقاطعات، والمجتمعات الحكومية لتوجيه التنفيذ بالشراآة مع الحكومات المحلية وإد

 .المحلية

 في توفير المعونة الغذائية البرنامجويدخل برنامج عالج الُسل في صميم عمل وزارة الصحة؛ وهناك تكامل بين دور   -35

وسعت . ة القصيرة األجل الخاضعة للمراقبة المباشرةعلى األجل القصير وبين الفوائد طويلة األجل لبرنامج المعالج

مؤسسة العمل ضد الجوع على إشراك وزارة الصحة في أنشطة مراآز التغذية التكميلية والعالجية ولكن الرّد آان مخيِّبًا 

 .لآلمال

 القضايا الشاملة لعدة قطاعات

 التقدير

رئيسية، حيث أجريت ثالثة تقديرات لهشاشة األوضاع بالتزامن مع العملية الممتدة لإلغاثة يمثِّل التقدير مسألة   -36

ونتيجة ذلك امتنع .  باستخدام ُمخَتلف األساليب، وتباينت مناطق انعدام األمن الغذائي في آٍل منها10231.0واإلنعاش 

 انعدام األمن الغذائي الشديد السبعة المحددة في ولم تتطابق أي واحدة من مقاطعات. المستخِدمون عن الوثوق في النتائج

 مع أي من مقاطعات انعدام األمن الغذائي الشديد االثنتي عشرة المحدَّدة في تقدير هشاشة األوضاع ورسم 2003تقدير عام 

ًا بحيث آان وآانت نتائج التقدير الثاني لهشاشة األوضاع ورسم خرائطها مثيرة للجدل وحساسة سياسي. 2005خرائطها لعام 

 .من الضروري إجراء تقدير ثالث في وادي راشت وبادخشان في محاولة لحسم الجدل
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א  א א
هناك ارتباط ضعيف بين االحتياجات المقدَّرة وآميات األغذية المبرَمجة في المقاطعات ذات األولوية المحدَّدة في   -37

 .ويبدو واضحًا وجود إفراط وتفريط في البرمجة. الدراستين الرئيسيتين لهشاشة األوضاع ورسم خرائطها

א  א א א
 يصعب استخدامه في تنفيذ 2005يرى مستخدمو البيانات المستهَدفون أن مسح هشاشة األوضاع ورسم خرائطها لعام   -38

على أن المكتب . االستهداف على مستوى المقاطعات ومن المستحيل تقريبا تطبيقه على مستوى المقاطعات الفرعية

التجميعي مثيرًا للجدل ومرفوضًا من مستخدمي البيانات وآان النهج . القطري يرى أنه مضطر الستخدامه في االستهداف

وفي آثير من األحيان، أسفر تحديد المتوسطات في . ألنه يضم بطريقة مفتعلة مجموعات متضاربة من األشخاص الضعفاء

المجتمعات المحلية في أي مقاطعة وعبر المقاطعات في منطقة ما عن تكوين صورة غير دقيقة مما أدى إلى تعقيد 

ومن الناحية النظرية، قد يكون نهج المسح الشامل صحيحًا إحصائيًا، ولكن هذا التطبيق . الستهداف بدًال من توضيحها

للنظرية لم يوفِّر أساسًا سليمًا للمعلومات التي تستند إليها قرارات البرمجة؛ ومن ثم فقد انخفضت فائدته التشغيلية ألنه آان 

 .يفتقر إلى آفاءة التكلفة

 دافاالسته

وآان االفتقار إلى بيانات حاسمة للتقدير . آان االستهداف الجغرافي ضعيفًا على مر الزمن وبين أنشطة المشروعات  -39

مسألة مثيرة للتحدي في االستهداف على مستوى المقاطعات، ولكن البرمجة على مستوى المقاطعات لم ترتبط ارتباطًا جيدًا 

ويبدو أن المقاطعات التي ُنفِّذت فيها أنشطة الغذاء مقابل التعليم قد . ح األساسي لهشاشة األوضاع ورسم خرائطهابالمس

 .اختيرت على سبيل المصادفة التاريخية وليس من خالل االرتباط بمقاطعات انعدام األمن الغذائي المحدَّدة

ية االستهداف في أنشطة تغذية الفئات الضعيفة بسبب عدم وجود توافق في اآلراء حول معايير واآتنفت الشكوك فعال  -40

اختيار المستفيدين، وضعف فرز قوائم المراجعة، وتناوب األشخاص في قوائم المستفيدين، وعدم موثوقية تغطية اُألسر 

لى الرغم من التحقق من قوائم المستفيدين في آل وع. التي ليس لديها عائل، وإعادة توزيع األغذية في المجتمعات المحلية

منزل على حدة، فقد ساهم تناوب المستفيدين وإعادة توزيع األغذية في وقوع أخطاء اإلضافة، حيث ُأدرجت أسر غير 

 .فقيرة، وأخطاء في االستبعاد، حيث تم إغفال أغفل آثير من األسر التي تعاني انعدام األمن الغذائي

ويعبِّر اختيار .  مقاطعة44 مدرسة في 1 700وتتسم أنشطة الغذاء مقابل التعليم بضعف االستهداف ألنها تغطي   -41

المقاطعات عن أولويات شرآاء البرنامج السابقين من المنظمات غير الحكومية وليس عن بيانات تحليل هشاشة األوضاع 

 في المائة من تالميذ المدارس 100ت مساعدتها، يغطي الغذاء مقابل التعليم وفي المدارس التي تم. ورسم خرائطها

وآان قرار الترآيز على الصفوف الدراسية من األول حتى الرابع وعدم استهداف إال . االبتدائية دون ما اعتبار لحالة فقرهم

لميذات المدارس الثانوية في وادي راشت المناطق الريفية قرارًا مالئمًا، وآذلك آان قرار توفير حصة غذائية منزلية لت

 .بسبب الفجوة بين الجنسين في اإلقليم

وأما االفتراض بأن الغذاء مقابل العمل موجَّه ذاتيًا إلى األشخاص الذين يعانون انعدام األمن الغذائي فهو غير صحيح   -42

 آيلوغرام من دقيق القمح لكل أسرة وعدًا جذَّابًا مقارنة 300 و 250راوح بين وُيعتبر الوعد بتوفير ما يت. في طاجيكستان

بعدم التيقن الذي يكتنف الحصول على فرصة عمل يومي، ولذلك تحرص األسر على الحصول على الغذاء مقابل العمل 
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ممارسة العمل تسعى إلى ونتيجة ذلك فإن األسر األقدر على . رغم تدني قيمة الحصص الغذائية مقارنة باألجر اليومي

على أن األصول التي تكونت من خالل . الحصول على الغذاء مقابل العمل وهو ما من شأنه أن يستبعد األسر المحرومة

 .أنشطة الغذاء مقابل العمل تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية بأسرها

لى االستهداف الذاتي ألن معدالت انتشار الُسل وسوء التغذية الحاد ترتفع بشكل غير وتميل أنشطة الصحة والتغذية إ  -43

 .متناسب بين األسر الفقيرة والفئات الضعيفة

قر أو إدرار الدخل األشخاص األف/وال يمثِّل المستفيدون من أنشطة األمن الغذائي والتدريب على الغذاء مقابل التدريب  -44

 .األشد ضعفًا؛ وتوافق بعثة التقييم على قرار المكتب القطري باستبعادهم من المستفيدين

 الرصد

، ال سيما فيما يتعلق بمؤشرات التأثيراتتحوَّل المكتب القطري بسالسة إلى اإلدارة القائمة على النتائج ورصد   -45

 . أنشطة الغذاء مقابل العمل وتغذية الفئات الضعيفةتأثيراتة قائمة إلى تحسين اإلبالغ عن الصحة والتعليم، ولكن الحاج

 االلتزامات المعزَّزة تجاه النساء

طرح ي المتاحة الموارد  انكماشولكن. يستحق المكتب القطري الثناء على تلبية جميع االلتزامات المعزَّزة تجاه النساء  -46

وتتمثل أنشطة المشروع الرئيسية التي تفيد النساء أآثر من الرجال في الحصص الغذائية المنزلية المقدمة إلى . مشكلة

إدرار الدخل، والتثقيف التغذوي ألمهات األطفال /الفتيات في إطار أنشطة التغذية المدرسية، والغذاء مقابل التدريب

المكتب القطري بتوسيع الحصص الغذائية المنزلية المقدمة للبنات لتشمل مقاطعات وُيعَتبر قرار . المصابين بسوء التغذية

انعدام األمن الغذائي الشديد االثنتين والعشرين مفيدًا للعملية الممتدة المقبلة لإلغاثة واإلنعاش، وإن آان من غير المفيد البدء 

 يؤدي قرار المكتب القطري بإلغاء الغذاء مقابل ومن المرجَّح أن. في نشاط جديد قبل ستة أشهر من إقفال المشروع

إدرار الدخل إلى خفض نسبة النساء بين المستفيدين، ولكن بعثة التقييم توافق على القرار ألن اإلشراف على /التدريب

بء إدرار الدخل يستغرق وقتًا أطول مما في األنشطة األخرى، وينوء الموظفون فعليًا بع/أنشطة الغذاء مقابل التدريب

 .العمل

 بناء القدرات

ولكن بناء القدرات يتطلب .  بناء القدرات المحلية المرتبطة بأنشطة العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاشالبرنامجحاول   -47

ء القدرات في إطار وتحقق أآبر نجاح لبنا. شريكًا راغبًا في العمل، ولم يكن لدى الحكومة دائمًا الرغبة في المشارآة

ويشترك .  على مستوى المقاطعات فما دونها في أنشطة الغذاء مقابل التعليم10231.0العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

موظفو الحكومة المحلية ومسؤولو المدارس واآلباء بدور منتظم في تنفيذ أنشطة التغذية المدرسية، ويتمتعون، فيما يبدو، 

وفي قطاع الصحة والتغذية، آان بناء القدرات في وزارة الصحة أقوى في برامج عالج السل عنه .  بذلكبالقدرة على القيام

 .وأما بناء القدرات في األنشطة األخرى فكان ضئيًال. في أنشطة التغذية التكميلية والعالجية
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 دروس للمستقبل

 استراتيجيات االنسحاب

وتشير الفقرة األولى من استراتيجية .  أن تشمل جميع وثائق المشروعات استراتيجية انسحابالبرنامجسة تتطلب سيا  -48

ولكن .  ضمنًا إلى االنتقال من العملية إلى برنامج إنمائي10231.0االنسحاب في وثيقة العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 . سيكون من الصعب االنتقال إلى برنامج إنمائيامجالبرنعلى ضوء ندرة موارد حافظة مشروعات التنمية في 

 إلى وضع استراتيجية انسحاب مسؤولة لكفالة عدم انهيار اإلنجازات المشترآة البرنامجوحدَّدت بعثة التقييم حاجة   -49

سؤولة أن تزيد من احتماالت استدامة ومن شأن استراتيجية االنسحاب الم.  والحكومة عندما تنتهي مساعداتهللبرنامج

ويمكن إسناد األنشطة إلى وآاالت أخرى أو تسليم المسؤولية عنها إلى اإلدارات الحكومية . الفوائد التي تجنيها األسر

 .ودمجها في ميزانية الحكومة

 الترابط والشراآة

ومثال ذلك أن .  رغم تفاوت مستوى الترابط مع الحكومة المرآزيةلبرنامجاتقدِّر حكومة طاجيكستان بوضوح أنشطة   -50

وتشهد المقاطعات واألقسام تعاونًا أقوى .  أآثر من وزارة التعليمالبرنامجوزارة الطوارئ ووزارة الصحة معنيتان بأنشطة 

ر الوزراء، والطابع السياسي الذي ويتمثل جزء من المشكلة على المستوى الوطني في ارتفاع معدل تغيي. مع إدارة التعليم

 إلى مواصلة الحفاظ على صالته القائمة مع القيادات المحلية، وذلك مثًال في منطقة البرنامجويرمي . تتسم به التعيينات

Sughdوإقامة روابط أوثق مع القيادات المحلية في المناطق األخرى ،. 

 نعاشالدروس المرتبطة بفئة العمليات الممتدة لإلغاثة واإل

وعلى الرغم من . آان التصميم األصلي للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش مفرطا في الطموح والتفاؤل بشأن الموارد  -51

انتهاء حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب األهلية وموجة الجفاف فقد تطلب التصميم مشروعًا أآبر وأآثر طموحًا عن أي من 

وينبغي أن يضع تصميم العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المقبلة تصورات مختلفة تبعًا لمختلف . مليات السابقةالع

 .فرضيات توفير الموارد

يذ عمليات ومن المرجَّح أن تختلف ترتيبات تنفيذ العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش عن الترتيبات المتبعة في تنف  -52

وإذا آانت الحكومة أضعف من أن تستجيب لحالة الطوارئ فيمكن تنفيذ . الطوارئ حتى وإن تشابهت ترتيبات التمويل

وأما إذا آان الهدف النهائي . عملية الطوارئ بشكل رئيسي من خالل الشرآاء من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

 لالنسحاب تعتمد على ترتيبات البرنامجرئ إلى التنمية، وإذا آانت استراتيجية  هو تيسير االنتقال من الطواللبرنامج

محكمة لتسليم المسؤولية إلى الحكومة، فيجب على العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش أن تعمل بالتنسيق مع السلطات 

 .المحلية والوزارات الحكومية منذ بدايتها

 فوائد أنشطته يمكن الحفاظ عليها بعد انتهاء إمكانية الحفاظ على البرنامجل االنسحاب من البلد، يجب أن يكفل وقب  -53

، ولكن ينبغي أن تكون األنشطة الواعدة، وهي في هذه الحالة أنشطة ذلكيشَتَرط مواصلة األنشطة ذاتها بعد  وال. المشروع

وليس في مصلحة . ذية المدرسية، قادرة على االستمرار بالموارد األخرىالغذاء مقابل التعليم ودعم عالج الُسل والتغ
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 أن يدع إنجازاته تنهار بعد انسحابه من البلد، ولذلك ترى البعثة أن ثمة حاجة إلى تنفيذ عملية جديدة لتمكين البرنامج

 .المكتب القطري من تنفيذ استراتيجية انسحاب

 البرنامج المقبل للبرنامج في طاجيكستان

ينبغي أن يعيد المكتب القطري ترآيز العملية بما يتماشى مع توفُّر الموارد وأن يحكم على مالءمة آل نشاط وعلى   -54

فعاليته وآفاءته واستدامته وأثره ومساهمته المحتملة في تحقيق األولويات الوطنية والدولية، بما في ذلك األهداف اإلنمائية 

وتوافق بعثة التقييم على قرار المكتب القطري بترآيز موارده الشحيحة على أنشطة الغذاء مقابل التعليم باإلضافة . لفيةلأل

إلى أنشطة الصحة والتغذية مع القيام في الوقت ذاته بمواصلة دعم تغذية الفئات الضعيفة والغذاء مقابل العمل ولكن على 

 . توجيه مخصصات من أموال الطوارئ لالستجابة للكوارث الطبيعيةوينبغي أن يواصل المكتب. نطاق محدود

ويوصي التقييم بتمديد تاريخ إقفال المشروع لتمكين أنشطة الغذاء مقابل التعليم من تغطية السنة الدراسية وإتاحة   -55

وسوف ترمي العملية الممتدة الالحقة لإلغاثة واإلنعاش . الوقت للتفاوض على تصميم عملية جديدة ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 البرنامجوينبغي أن يجعل .  وإنهائه تدريجيا، ودمج األنشطة في ميزانية الحكومةالبرنامجإلى توحيد الدعم المقدم من 

دة زمنيًا ومتفق إدراج آل نشاط في إطار العملية الجديدة الممتدة لإلغاثة واإلنعاش مشروطًا باستراتيجية انسحاب محدَّ

وينبغي أن تشمل آل استراتيجية انسحاب اتفاقات بشأن تقاسم التكاليف بحيث تنخفض فيها النسبة المئوية لمساهمات . عليها

وعند تعبئة نصيب الحكومة في ميزانية العملية الممتدة المقبلة . البرنامج سنويًا في العملية الممتدة الجديدة لإلغاثة واإلنعاش

واإلنعاش، ينبغي أن يستثمر مصمِّمو المشروع المساهمات القائمة المقدَّمة من المقاطعات والسلطات والمجتمعات لإلغاثة 

 . موارد للمشروعات الرائدة القائمة على تقاسم التكاليفالبرنامجوينبغي أن يخصص . المحلية

 

 التوصيات

 .ات التقييم ورد اإلدارة عليهايتضّمن الجدول الملحق توصي  -56
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  االستجاباتمصفوفة  - 10231.0 طاجيكستان -العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  تقييم عن موجز تقرير: الملحق

 )2006نيسان /أبريل(توصيات 
 الجهة المسؤولة 
 عن اتخاذ اإلجراء

 )2006تموز /يوليو(رد اإلدارة واإلجراء المتخذ 

 التمويل
ه               ينبغي أ  دِّم توقُّعات تباقي وأن يق دور اس ر الصندوق ب ن يقوم مق

ى     ة عل ار الموافق ن انتظ دًال م ة ب ات المقبل ل العملي أن تموي بش
 .المشروع قبل البدء في البحث عن الموارد

وال   ة األم إدارة تعبئ
 واالتصاالت

ك من       شرعت شعبة العالقات مع الجهات المانحة في عمليتها قبل الموافقة على المشروع بوق             اٍف وذل ٍت آ
ات ع العملي ي جمي ك بشكل منهجي ف ق ذل ل، ولكن ينبغي تطبي ؤ بالتموي ى . حيث التنب ه عل م تطبيق د ت وق

ا ينبغي أن                  . مشروعات استعراض أساليب العمل    ات مع الجهات المانحة أن دوره وتعترف شعبة العالق
ب ا      ري والمكت ب القط ن المكت ب م وف تطل روع؛ وس داد المش ت إع ذ وق دأ من عبة  يب راك ش ي إش إلقليم

وارد                   دير مستوى الم العالقات مع الجهات المانحة حتى تصبح هذه الشعبة ودائرة العمليات شريكين في تق
 .المتاحة أو التي يمكن إتاحتها

امج ينبغي أن   ر   يبحث البرن ات المانحة غي ام الجه ألة اهتم  مس
ين، وأن  ا، والص يا، وترآي ل روس تان، مث ة بطاجيكس التقليدي

 . التبرعات النقدية لتحسين آفاءة العمليةيجتذب

وال   ة األم إدارة تعبئ
ب  االت، المكت واالتص
 اإلقليمي، والمكتب القطري

 .وبدأ المكتب القطري العمل محليا للتأثير على الجهات المانحة. تمت الموافقة على ذلك: المكتب القطري
القطري في ترآيا مخصصات في الميزانية      ويوجد لدى المكتب    . تمت الموافقة على ذلك   : المكتب اإلقليمي 

ات              لتعبئة األموال، ويعمل المكتب مع وزارة الخارجية الترآية في أنشطة الشراآة، بما في ذلك دعم عملي
ة لصالح               . البرنامج وال إضافية من وزارة الخارجي ا التماس أم وسوف يواصل المكتب القطري في ترآي

 .اجيكستان ضمن هذا اإلطارالعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في ط
اد الروسي        : شعبة العالقات مع الجهات المانحة     دور مناقشات بشأن االتح ا      . ت يح جزء من موارده د أت وق

 .2005لعام 
 .في حالة الصين، تم تقديم قائمة محدَّثة بالعمليات، وُأدرَجت فيها طاجيكستان

وتم تشجيع ترآيا على المساهمة بشكل  في حالة ترآيا، تم الحصول على مساهمة صغيرة في وقت سابق؛            
 .منتظم في هذه العملية

ة،                   ة من العملي ة التالي ر في المرحل في حالة حدوث عجز خطي
ى  ي عل امجينبغ مح   البرن ا يس ة بم وال آافي وفير أم ل ت  أن يكف

أخير مفاوضات               لتنفيذ استراتيجية االنسحاب من أجل تالفي ت
ثالً          ك م ة، وذل وال     اإلنهاء التدريجي مع الحكوم  من خالل األم

 .متعددة األطراف

دريجي السلس،                    دائرة البرمجة اء الت سُينَظر على محمل الجد في الحاجة إلى موارد متعددة األطراف من أجل آفالة اإلنه
وال واالتصاالت من                             ة األم ل في العمل مع إدارة تعبئ يقًا يتمث ر تنس ة وأآث وإن آان ثمة خيار أآثر واقعي

 .لتعبئة الموارد لكفالة توفير الموارد الكافية لتلبية متطلبات المشروعأجل وضع استراتيجية 
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 )2006نيسان /أبريل(توصيات 
 الجهة المسؤولة 
 عن اتخاذ اإلجراء

 )2006تموز /يوليو(رد اإلدارة واإلجراء المتخذ 

 تصميم العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش
ة      دة لإلغاث دة الجدي ات الممت ميمات العملي دِّد تص ي أن ُتح ينبغ
واإلنعاش مختلف أنواع األنشطة واألهداف لمختلف تصورات        

شروعات االفتراضات    التمويل؛ وينبغي أن يتفادى مصمِّمو الم     
ة       ة للعملي وارد، وخاص وفير الم أن ت اؤل بش ي التف ة ف المفرط
وارد      داف الم ديل أه اش وتع ة واإلنع ة لإلغاث دة الثاني الممت

 .والمخرجات لتصورات التمويل المحتملة

وارئ   دة الط وح
ال دير /واالنتق ب م مكت
ات ي،  /العملي ب اإلقليم المكت

 والمكتب القطري

 .موافقة على ذلكتمت ال: المكتب القطري
ي  ب اإلقليم ك  : المكت ى ذل ة عل ت الموافق ف    . تم د لتصورات مختل ل الجدي وذج العم وف يتصدى نم وس
ارًا                  . مستويات التمويل  ع المشروعات اعتب د في جمي وسوف يستخدم المكتب اإلقليمي نموذج العمل الجدي
 .2006من منتصف عام 

إلغاثة واإلنعاش ليس هو المجال المالئم لتحديد مختلف        تصميم العملية الممتدة ل   : وحدة الطوارئ واالنتقال  
وسوف تتضمن  . تصورات التمويل؛ وينبغي أن تشكِّل تلك التصورات جزءًا من الخطط التشغيلية القطرية           

وارد داخل القطر                  توجيهات االستهداف المقبلة قسمًا عن اتخاذ القرارات بشأن االستهداف وتخصيص الم
 .تمويلعلى ضوء مختلف تصورات ال

ل،              : مكتب مدير العمليات   ينبغي أال تحدد وثيقة العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش مختلف تصورات التموي
ى االحتياجات      ال، يمكن أن تشمل الخطط         . ولكن ينبغي أن تستند إل دة الطوارئ واالنتق ا أشارت وح وآم
 .التشغيلية للقطر خيارات متعددة للتمويل

مي    ع تص مل جمي ي أن تش ة    ينبغ دة لإلغاث ات الممت مات العملي
اوض    تم التف ًا ي دَّدة زمني حاب مح تراتيجية انس اش اس واإلنع
ويًال     مل تح رآاء وأن تش ة والش ع الحكوم ا م اق عليه واالتف
االت    ى الوآ ا إل ل تمويله ذلك تحوي طة وآ دريجيًا لألنش ت

 .الحكومية المالئمة

تراتيجية   عبة االس ش
م  ات ودع والسياس

رامج ب اإلق/الب ي، المكت ليم
 والمكتب القطري

ك      : المكتب القطري  ى ذل ة عل يبدأ            . تمت الموافق ه، س يم وترجمت ر التقي اء من وضع تقري تم االنته ا ي وحالم
ر   . المكتب القطري في إجراء مناقشات مع الشرآاء في الحكومة المرآزية والحكومة اإلقليمية    وسوف تعبِّ

 .ائج التي ستتحققالعملية الممتدة الجديدة لإلغاثة واإلنعاش عن النت
تراتيجيات      البرنامجوينبغي أن يربط    . تمت الموافقة على ذلك   : المكتب اإلقليمي   انسحابه بالسياسات واالس

داف   ة ذات الصلة بأه امجالحكومي ة   البرن ريكة الثنائي ات الش رين، خاصة الجه رآاء اآلخ طة الش ، وأنش
 .والبنك الدولي

 تغذية الفئات الضعيفة
امج  القطري    ينبغي على المكتب    في طاجيكستان تقليص       للبرن

 في   10حجم أنشطة تغذية الفئات الضعيفة بحيث ال تغطي إّال             
المائة من األشخاص الذين يعانون انعدام األمن الغذائي المزمن         

 .تمت الموافقة على ذلك المكتب القطري
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 )2006نيسان /أبريل(توصيات 
 الجهة المسؤولة 
 عن اتخاذ اإلجراء

 )2006تموز /يوليو(رد اإلدارة واإلجراء المتخذ 

ة مع       . أو وقف تلك األنشطة تماما     وينبغي إجراء اتصاالت وثيق
تف      اة المس ة مراع يدين من  وزارة العمل والرفاه االجتماعي لكفال

أنشطة تغذية الفئات الضعيفة في استراتيجيات الحكومة للحماية 
 .االجتماعية

 اإلغاثة من الكوارث/أموال الطوارئ
ل  ي أن يواص امجينبغ وال  البرن ن أم ات م ه مخصص  توجي

 الطوارئ لإلغاثة من الكوارث
 .تمت الموافقة على ذلك المكتب القطري

 التغذية المباشرة/الغذاء مقابل التعليم
ا         تفيدة حالي دارس المس ة المدرسية في الم ينبغي مواصلة التغذي
اش؛ وينبغي التريث               ة واإلنع دة لإلغاث ة الممت حتى نهاية العملي

ات   ي المقاطع اعدات ف دريجي للمس اء الت ي اإلنه " الصفراء"ف
ديرات هشاشة األوضاع ورسم خرائطه            ا لحين   المحدَّدة في تق

 .البدء في العملية الممتدة المقبلة لإلغاثة واإلنعاش

ا  البرنامجوسوف يحدد عدد المقاطعات الصفراء التي سينسحب منها  . تمت الموافقة على ذلك    المكتب القطري  تدريجيًا تبع
 .لمقدار وسرعة تدخُّل الحكومة

ل             ذاء مقاب إذا آانت الموارد شحيحة بدرجة ال تساعد أنشطة الغ
ات     الت ع المقاطع ة جمي لة تغطي ى مواص يم عل فراء”عل ، “الص

رض   ي أن يع امجينبغ ع    البرن ف م اليف بالنص م التك  تقاس
ة  ات المحلي ة والمجتمع ر  . الحكوم ص المق ي أن يخصِّ وينبغ

اء            موارد لتلك األنشطة الرائدة لتمكين المكتب القطري من الوف
 .بحصته في االتفاق

ك     المكتب القطري ى ذل اق عل م االتف وال      ت ة األم ن إدارة تعبئ دة م طة الرائ ك األنش وارد لتل ى الم ول عل ًا بالحص رهن
 .واالتصاالت أو دائرة البرمجة

يم في بعض            البرنامجإذا انسحب    ل التعل  من أنشطة الغذاء مقاب
ات  ة األوضاع “الخضراء”المقاطع دير هشاش ي تق دَّدة ف  المح

يم، أن           ا     ورسم خرائطها، فينبغي، من خالل إدارة التعل ق م  يوثِّ

 .تمت الموافقة على ذلك المكتب القطري
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ال   ز األطف ة وترآي ى الدراس ة عل دالت المواظب ى مع رأ عل يط
 .على دروسهم بعد توقف التغذية المدرسية

 الحصص الغذائية المنزلية/الغذاء مقابل التعليم
الحصص / أنشطة للغذاء مقابل التعليم البرنامجينبغي أّال يستهل    

رة من              الغذائية والم  نة األخي دة خالل الس دارس جدي نزلية في م
دء             المشروع الحالي، مع إرجاء استهالل تلك األنشطة لحين الب

 .في العملية الممتدة المقبلة لإلغاثة واإلنعاش

ة                     . تمت الموافقة على ذلك    المكتب القطري دة في حال دارس جدي دء في أي م دة الب ى أن المكتب القطري يشكك في فائ عل
 .2009لتدريجي للعملية الممتدة المقبلة لإلغاثة واإلنعاش بحلول نهاية عام اإلنهاء ا

 التعليم غير الرسمي/الغذاء مقابل التدريب
ي أال  ابعينبغ امج يت ل     البرن ذاء مقاب طة الغ ذ أنش تنفي

 .إدرار الدخل في إطار المشروع المقبل/التدريب
 .تمت الموافقة على ذلك المكتب القطري

ي أال ُت دعم     ينبغ ور ل ن األج دًال م ة ب تخَدم الحصص الغذائي س
وم              ة، وينبغي أن يق ر الطارئ تنمية المشروعات في الحاالت غي

امج رآاء    البرن ين الش اح ب يم األرب ة تقس د آيفي ا برص  دائم
 .المنفِّذين والعاملين

تراتيجية   عبة االس ش
م  ات ودع والسياس

رامج ي،  /الب ب اإلقليم المكت
 والمكتب القطري

 .تمت الموافقة على ذلك: اتيجية والسياسات ودعم البرامجشعبة االستر
 .تمت الموافقة على ذلك: المكتب القطري
 .تمت الموافقة على ذلك: المكتب اإلقليمي

 األمن الغذائي
ذائي إال   البرنامجينبغي أّال ُينفِّذ    المشروعات الفرعية لألمن الغ

ي تخ                 ك في األراضي الت تم ذل ضع  في حاالت الطوارئ وأن ي
ذ في             ي تنفَّ ة الت ة المشروعات الفردي لسيطرة األسرة؛ وفي حال

ديخان   زارع ال ت    )Dekhan(م ا إن آان د م ي رص ، ينبغ
ة       زارع الجماعي ى الم وارد إل المساعدة الغذائية تمثِّل تحويًال للم

اج         البرنامجمقابل العمال؛ وينبغي أن يرصد       ى إنت ا يطرأ عل  م
 .عدة الغذائيةالمستفيدين بعد سنة من إنهاء المسا

تراتيجية   عبة االس ش
م  ات ودع والسياس

رامج ي،  /الب ب اإلقليم المكت
 والمكتب القطري

رامج م الب تراتيجية والسياسات ودع عبة االس ياق  : ش ا خاصة بس د أنه ع تحدي ك، م ى ذل ة عل تمت الموافق
 .طاجيكستان

 .تمت الموافقة على ذلك: المكتب القطري
 ى ذلكتمت الموافقة عل: المكتب اإلقليمي
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 التغذية المؤسسية
دعم ي أّال ي امجينبغ االت   البرن ي ح ية إال ف ة المؤسس  التغذي

ة وال  وارد للحكوم ويًال للم ل تح ا تمث ى أنه النظر إل الطوارئ ب
بل المعيشة؛ وينبغي أن تكون           تنطوي على أي أثر دائم على ُس

 .هناك دائمًا استراتيجية انسحاب متفق عليها

تراتيجية   عبة االس ش
م والس ات ودع ياس

رامج ي،  /الب ب اإلقليم المكت
 والمكتب القطري

ي              : شعبة االستراتيجية والسياسات ودعم البرامج     ة المؤسسية الت ديل التغذي تمت الموافقة على ذلك، مع تع
بعضها مثل التغذية المدرسية تكون مقبولة خارج سياق الطوارئ؛       : يمكن أن تغطي مجموعة من األنشطة     

ر                        وأما بعضها اآلخر، مث     ذها في غي ر المستصوب تنفي ام، فمن غي ل دور األيت ل دعم المؤسسات من قبي
 .حاالت الطوارئ
 .تمت الموافقة على ذلك: المكتب القطري
 .تمت الموافقة على ذلك: المكتب اإلقليمي

 التقدير
د         البرنامجينبغي أن يساعد     ديل وتحدي ى تع  المكتب القطري عل

اع ور   ة األوض ل هشاش تنتاجات تحلي ام  اس ا لع م خرائطه س
نوية     2005 ات الس تخدام البيان ة باس دة للبرمج دو مفي ى تغ  حت

 .ومصادر المعلومات الرئيسية

وحدة تحليل هشاشة األوضاع    
ا ل /ورسم خرائطه دة تحلي وح

م    اع ورس ة األوض هشاش
دة     ر، ووح ي المق ا ف خرائطه
اع  ة األوض ل هشاش تحلي
ب    ي المكت ا ف م خرائطه ورس

 .اإلقليمي

ة األ  دة هشاش ري            وح ب القط ي والمكت ب اإلقليم ع المكت تعمل م ر س ي المق ا ف م خرائطه اع ورس وض
تنتاجات هشاشة األوضاع        ك لتحديث اس الستعراض ودمج البيانات الثانوية، ال سيما المتعلقة بالتغذية وذل

 . حتى تغدو أآثر استجابة لما تحتاجه البرمجة من المعلومات2005ورسم خرائطها لعام 
ا في المكتب اإلقليمي         وحدة هشاشة األوض   ك       : اع ورسم خرائطه ى ذل ة عل وسوف تواصل    . تمت الموافق

ادة                  ات وإع ادة جمع البيان الوحدة المساعدة على تنقيح االستنتاجات، وهو ما قامت به بالفعل من خالل إع
ام                ا لع وسوف  . 2005التحقق من االستنتاجات التي خلصت إليها دراسة هشاشة األوضاع ورسم خرائطه

ديثها                        يتعين م تح ي ت نوية المتاحة الت ات الس  على المكتب القطري أن يتقاسم مع المكتب اإلقليمي آل البيان
 .مؤخرًا؛ وسوف توفِّر وحدة هشاشة األوضاع ورسم خرائطها الدعم لذلك

ة          البرنامجينبغي أن ُيعد     ة بشأن آيفي  إرشادات للمكاتب القطري
ا       في البرمجة   استخدام تقدير هشاشة األوضاع ورسم خرائطه

ة    الل مقارن ن خ ي م تهداف الجغراف ين االس ة تحس وآيفي
وح      ع المس ا م م خرائطه اع ورس ة األوض ات هشاش معلوم

ة و  ارف المحلي ة، والمع اءات الثانوي رى، واإلحص أو /األخ
 .التقديرات الريفية السريعة

وحدة تحليل هشاشة األوضاع    
 ورسم خرائطها

ة بشأن                ستقوم وحدة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خ       داد إرشادات للمكاتب القطري ر بإع ا في المق رائطه
ل هشاشة األوضاع ورسم       . إجراء تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها لالستهداف   دة تحلي وم وح وتق

ام بوضعه            ذي ق ز استخدام التصنيف الموحد للمراحل ال خرائطها وفرع تقدير احتياجات الطوارئ بتعزي
ة والزراعة ف      ة األغذي د من أصحاب           مكتب منظم ه العدي ه استخدام مسح يشترك في تم في ي الصومال وي

ة لالستهداف الجغرافي           ات المستخَدمة في       . المصلحة، آما تستخَدم فيه بيانات ثانوي تند مصادر البيان وتس
دير الريفي السريع                    ك التق ا في ذل ى مختلف المصادر، بم وُأعَدت توجيهات بشأن استخدام       . هذا النهج إل
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ادرة      تصنيف المراح ك في إطار مب دير احتياجات الطوارئ      ل في االستهداف وذل ى تق درة عل ز الق  تعزي

ي   لتوزيعها واختبارها  ى سياسة بشأن االستهداف في حاالت الطوارئ          .  بشكل تجريب ة عل وتمت الموافق
 .2006وذلك في الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي في عام 

 برمجةالصلة بين تقدير هشاشة األوضاع وال
ة               ى آاف دير والبرمجة والرصد عل ينبغي تعزيز الصلة بين التق

وينبغي إنشاء نظام للسماح بمقارنة عمليات التسليم       . المستويات
ى مستوى           المزمعة والفعلية مع االحتياجات الغذائية المقدرة عل

 .المقاطعات لكفالة تسليم األغذية لألشخاص األشد احتياجًا
 

 .وافقة على ذلكتمت الم المكتب القطري

 االستهداف
دام                 اة من انع ة للمقاطعات األشد معان وارد آافي ينبغي توجيه م
ر صرامة بشأن االستهداف                ايير أآث ذائي ووضع مع األمن الغ

 .داخل المقاطعات والقرى
 

 .تمت الموافقة على ذلك المكتب القطري

 الرصد
امجينبغي أن يساعد    ى إنشاء قا   البرن ة عل دة  المكاتب القطري ع

بيانات لرصد المشروعات الفرعية ورفع التقارير بشأنها بحيث     
 .تعّبر عن الصلة بين التقدير والبرمجة والرصد

ع   اس األداء ورف ب قي مكت
أنه  ارير بش ب /التق المكت

  والمكتب القطرياإلقليمي،

أنه       ك       : مكتب قياس األداء ورفع التقارير بش ى ذل ة عل نهج     . تمت الموافق ق ال اِقش فري المشترك  وسوف ين
يم الجاري   ق الرصد والتقي ار تطبي ة اختب ع المكتب اإلقليمي والمكتب القطري إمكاني يم م للرصد والتقي

 . شريطة توفُّر الموارد المالية2006وضعه قبل نهاية عام 
 .تمت الموافقة على ذلك: المكتب القطري
ك: المكتب القطري ى ذل ة عل ذه ال. تمت الموافق ذلك التصدي له تم آ ادرة وسوف ي ي إطار المب ألة ف مس

 .المتوقعة للنهج المشترك للرصد والتقييم
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 )2006نيسان /أبريل(توصيات 
 الجهة المسؤولة 
 عن اتخاذ اإلجراء

 )2006تموز /يوليو(رد اإلدارة واإلجراء المتخذ 

 بناء القدرات
ة لمواصلة أنشطة        البرنامجينبغي أن يقوم      ببناء قدرات الحكوم

ة          ة التكميلي ة  /الغذاء مقابل العمل ودعم عالج السل والتغذي التغذي
 .العالجية بعد انسحابه من البلد

ة واإلنعاش        تمت الموافقة عل   المكتب القطري دة لإلغاث ى ذلك، ولكن هناك حاجة إلى الموارد، وقد عانت هذه العملية الممت
 .من نقص التمويل طيلة فترة تنفيذها

 الترابط
اوض  ي أن يتف امجينبغ طة   البرن ذ أنش أن تنفي ات بش ى اتفاق  عل

تم     ى أن ي الغذاء مقابل التدريب واستراتيجية االنسحاب منها، عل
ى             ذلك مباشرة مع المق    ة التوصل إل اطعات في حال عدم إمكاني

 .اتفاق مع الحكومة المرآزية

 .تمت الموافقة على ذلك المكتب القطري

 البرنامج المقبل للبرنامج لطاجيكستان
ن  امجيمك ة للبرن ة لإلغاث دة الجاري ة الممت دِّد العملي  أن ُيَم

و  ة يوني ى نهاي اش حت ران /واإلنع ن  2007حزي تمكن م ى ت  حت
نة ة الس ة  تغطي داد عملي ت إلع ة الوق رها، وإلتاح ية بأس  الدراس

ة          دريجي بطريق ممتدة جديدة لإلغاثة واإلنعاش بهدف اإلنهاء الت
مسؤولة استنادًا إلى استراتيجية انسحاب يتم التفاوض عليها مع          

 .الحكومة

م نشرها في ش           . تمت الموافقة على ذلك    المكتب القطري المي       وُأقّرت بالفعل الميزانية المعدَّلة وت ه الع امج ونظام بكة البرن
 .2007حزيران /للمعلومات، وذلك لتمديد العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش حتى نهاية يونيو
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