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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوا  بمووي    إلو  تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التن يذي ب ترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  وي ضلأدناا،  المذكورينبرنامج األغذية العالم  

 :مكتب الت ييم ةمدير H. Wedgwood ةالسيد 2030-066513رقم الهاتف: 

 :الت ييم، مكتب الت ييم ةموي  D. Prioux de Baudimont ةالسيد 2945-066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،لوحودة دودماا المورتمراا اإلداريينالمساعدين كبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعما  المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  بتوفير تتعلق
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كان اقتصاد زمبابوي ف  الماض  مزدذرا وكان  ُمصدرا صافيا للمنتجاا الزراعية، غيور أن أحووا  اقتصوادذا الكلو  فو  ال تورة 

، أد  0222. وفو  عوا  0222األمر إل  انهيار اقتصادي كامول عوا  تراجع  بصورة مستمرة وانته   0222و 0222بين عام  

وغير ذلك من عوامل إلو  بودء التحوو  نحوو  شاملتحويل االقتصاد إل  الدوالر وتحرير األسواق والتوصل إل  االت اق السياس  ال

 األفضل ف  االقتصاد عموما وف  أوضاع األمن الغذائ .

، اسوتجا  0222إلو  عوا   0222. ودال  ال ترة من عوا  0202و 0222ف  زمبابوي بين عام   البرنامجويغط  الت ييم عملياا 

إلو  األدوذ  0222ماليوين مون المسوت يدين، وقود انت ول فو  عوا   7المكتب ال طري بت ديم المعونة الغذائية بكمياا ذائلوة ل ائودة نحوو 

 بنهج أكثر مرونة يستند إل  السوق.

؛ ياا الحكوموة والشوركاءاسوتراتيجاتساقه مع  واالستراتيج   البرنامجتموضع  مد  حسن ( 0سائل: وقد ركز الت ييم عل  قالث م

 الت  تح   .وما ذ  النتائج أداء الحافظة،  كيف كان( 3؛ يةستراتيجاال هديارات البرنامجكيف حدد ( 0

ياتها ومووع اسوتراتيجمووع سياسواا الحكومووة و البرناامجاالسووتنتاجاا التو  دلووه إليهوا الت يويم فيمووا يتعلوق بمواءمووة عمول  وقود كانو 

ة عموموا علو  الورغم مون السوياق المضوطر . وفو  حوين أنوه كوان إيجابيو وللبرناامجية لوكاالا األمم المتحدة ستراتيجاألذداف اال

ا  للمزيود مون ية المتعل وة بالحكوموة، ف ود كوان ذنواك مجوستراتيجذناك تآزر جيد مع وكاالا األمم المتحدة فيما يتعلق بال راراا اال

لعوال  فو  إاوار ا إنشواء األصوو  والودعم التغوذويم ابول إنشاء األصو  والن ود م ابل التآزر حو  معظم األنشطة، والسيما الغذاء 

 بمضاداا ال يروساا الرجعية.

ياا االستجابة ف  الصدماا السياسية واالقتصادية والتغيوراا فو  السياسواا الوانيوة. وقود ستراتيجوتمثل  المحركاا الرئيسية ال

ية وبك اءة لوضع برامج جديد ولتعديل البرامج ال ائموة. واسوتكمل قدراتوه الدادليوة استراتيجاستخد  المكتب ال طري األدلة بصورة 

مر الذي ساعد عل  توليد أدلة إضافية لتصوميم وتن يوذ أدواا جديودة ، األللبرنامجبالدراية من المكتب ال طري ومن الم ر الرئيس  

ة. وانطالقا من دورا ال يادي فو  تحليول مسوائل الجووع واألمون لكترونيمن قبيل التحويالا الن دية والن د م ابل الحبو  وال سائم اإل

قووراراا برنامجيوة وللتووأقير علو  ال ووراراا الغوذائ  علو  صووعيد الوبالد ككوول، اسوتخد  المكتووب ال طوري المعلومواا بك وواءة التخواذ 

 ية الت  تتخذذا الحكومة وغيرذا من أصحا  المصلحة.ستراتيجاال

والك واءة وال عاليوة. غيور أن عوامول  صولة بوالواقعساس معايير الأعل  ودله الت ييم إل  أن أداء الحافظة كان جيدا بصورة عامة 

 اسوتراتيجية، والون ه فو  تودريب المووي ين الطبيوين التوابعين للشوركاء، وعود  وجوود صوالحة للعمولمن قبيل االفت ار إل  معداا 

لعال  بمضاداا ال يروساا الرجعية ومن نتائج ذوذا الودعم. وقود كوان ذنواك ف  إاار ا درو  فعالة، حّدا من أداء الدعم التغذوي

إنشواء  م ابولأنشوطة مون قبيول الغوذاء    كموا أنلوم يوتم جمعهوا بشوكل منهجو الحصوائلألن مرشوراا  صعوباا أكبر ف  ت دير األقر

إنشاء األصوو  لوم تبودأ إال فو  وقو  متوأدر نسوبيا دوال  ال تورة الخاضوعة لالسوتعراق. ووجود الم يّموون أن  م ابلاألصو  والن د 

ا إذا تم  معالجة بعض المشاكل المتعل ة بالتصميم. وقد كان معظوم الحافظوة إيجابيأن تعط  أقرا  األنشطة الت  بدأا مردرا يمكن

مسوتدامة. علو  أن األنشوطة التو   حصوائلاستجابة لحالة الطوارئ الخاصة باألمن الغذائ ، وذ  استجابة ال يُـتوقع أن توردي إلو  

 ملخـص
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لم تح وق إال  ،روس ن ه المناعة البشرية أو السلب ي نيـُــ صد منها أن تكون مستدامة، من قبيل الدعم الصح  والتغذوي للمصابي

 مساذمة محدودة ف  االستدامة.

 وأدر  تشغيلية. يةاستراتيجتوصياا  تن سم إل قمان  توصياا وقد قد  الت ييم 

 

مشروع القـرار

 

 

 

ورد اإلدارة  (WFP/EB.A/2012/7-B) يلزمبوابوييحوي  المجلوس علموا بالوقي وة يت ريور مووجز عون ت يويم الحافظوة ال طريوة 

علوو  اتخوواذ مزيوود موون اإلجووراءاا بشووأن التوصووياا مووع  حوو ، وي(WFP/EB.A/2012/7-B/Add.1)فوو  الوقي ووة الوووارد عليووه 

 مراعاة االعتباراا الت  أقارذا المجلس أقناء مناقشته.

 

 

 

 

 

  

                                                      
 الذي اعتمدا المجلس، يرج  الرجوع إل  وقي ة ال راراا والتوصياا الصادرة ف  نهاية الدورة.االع عل  ال رار النهائ  ذذا مشروع قرار، ولال 
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 الخلفية

 التقييم سمات

  والتشوغيل  الوذي أداا سوتراتيجالودور اال، وقد درس 0200أجري ت ييم للحافظة ال طرية لزمبابوي ف  سبتمبر/أيلو    -0

، وذو  فتورة كانو  الحافظوة فيهوا تشومل عمليتوين ممتودتين 0202إلو  عوا   0222ف  زمبابوي ف  ال ترة مون عوا   البرنامج

( كيوف 0وركوز الت يويم علو  قوالث مسوائل: عمليوة داصوة. إضافة إلو  ، إحداذما إقليمية واألدر  قطرية لإلغاقة واإلنعاش

( أداء 3المتخوذة فو  األنشوطة البرنامجيوة؛ ( ال و  المحركة دلف الخياراا 0يا؛ استراتيجن سه وحدد موقعه  البرنامجواء  

األموم المتحودة عمول رية وإاار ية ال طستراتيج. وقد حدد توقي  الت ييم بحي  تسهم استنتاجاته ف  وقي ة االهاالحافظة ونتائج

 .0200زمبابوي، وذما وقي تان من المزمع وضعهما ف  عا   ف للمساعدة اإلنمائية 

 السياق

بلدا ف  مرشر التنمية لد  برنامج األمم المتحدة اإلنمائ ، وذ  مرتبة أدن   077بين من  050تحتل زمبابوي المرتبة   -0

. ف ود كوان اقتصوادذا فو  0222الت  كان  تحتلها عوا   35ومن المرتبة  0220الت  كان  تشغلها عا   70بكثير من المرتبة 

 0222فو  ال تورة بوين عوام   كلو ادذا الغيور أن أحووا  اقتصوالماض  مزدذرا وكان  مصّدرا صافيا للمنتجاا الزراعية، 

فو  المائوة مون  72تراجع  بصورة مستمرة وانته  األمر إل  انهيار اقتصوادي كامول. ويعمول فو  قطواع الزراعوة  0222و

السكان؛ وقد تراجع ذذا ال طاع باستمرار منذ أوادر التسعينياا عندما أسوهم توزيوع األراضو  بوال وة وانهيوار األسوواق إلو  

. وكوان الرت واع مسوتوياا اإلصووابة 0222فو  المائووة عوا   32.3-فوو  المائوة ليصول إلو   2.2-بلو  فو  المتوسو   نموو سولب 

ب يروس ن ه المناعة البشرية والسل آقار سلبية عل  سبل العيش. وبل  انعدا  االست رار والعنف السياس  أوجهما فو  عوا  

يوة وت ييود فورل الوصوو  إلو  المنوااق الري يوة التو  تعوان  مون ف  بيئة ذيمن عليها التضوخم الجوامو واألزموة الن د 0222

 انعدا  األمن الغذائ .

 شوامل، أد  تحويل االقتصاد إلو  الودوالر وتحريور األسوواق والتوصول إلو  االت واق السياسو  ال0222وف  أوائل عا    -3

 0222عوام  فو  مورقرة وإلو  تحوو  كبيور نحوو األفضول فو  االقتصواد إل  إشاعة االست رار فو  أحووا  االقتصواد الكلو  ال

. وتحسوون  كثيوورا إمكانيووة الوصووو  إلوو  المجتمعوواا المحليووة الضووعي ة والتعوواون بووين مجتمووع المسوواعدة اإلنسووانية 0202و

 . فالمسوت بل السياسو االسوت رارإلو  تجودد انعودا   0200والحكومة. ويمكن أن تردي االنتخاباا الرئاسوية الم وررة فو  عوا  

 غير مضمون عل  الرغم من تحسن أحوا  االقتصاد الكل  واألمن الغذائ  بالنسبة لمعظم السكان ف  زمبابوي.

  زمبابوي في للبرنامج القطرية الحافظة

( 02302عمليتين ممتدتين لإلغاقوة واإلنعواش إحوداذما إقليميوة   البرنامج، ن ذ 0202إل   0222دال  ال ترة من عا    -4

 0222متميزتين تماما. ف   ال ترة مون عوا  (. وغط  الحافظة فترتين 02200( وعملية داصة  02525واألدر  قطرية  

، عندما أد  2009ماليين من المست يدين. وف  أوائل عا   7معونة غذائية ذائلة استهدف بها  البرنامج، قد  0222إل  عا  

انتعاش االقتصاد الكل  وإشاعة االست رار السياس  إل  تووفير الشوروا لتجريوب نهُوج ابتكاريوة، انت ول المكتوب ال طوري مون 

ت ديم المساعدة الغذائية العامة إل  استخدا  أدواا أكثر مرونة تستند إل  السوق. وشمل  أنشطة الحافظة تغذية المجموعواا 

؛ والودعم التغوذوي للمصوابين السوكان المتن لوين والضوع اءغذية المستندة إل  المدرسة وت وديم الودعم إلو  الضعي ة من قبيل الت

، وال سووائم إنشوواء األصووو ؛ وبرنووامج تجريبوو  للتحووويالا الن ديووة م ابوولب يووروس ن ووه المناعووة البشوورية؛ والغذاء/الن وود 
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 نية تهدف إل  تعزيز قودرة الحكوموة علو  الحود مون الجووع. أموا ة. كما ن ذ المكتب ال طري أنشطة لن ل الدراية التلكترونياإل

، وضومن  0222الستجابة مجتمع المسواعدة اإلنسوانية والحكوموة لت شو  الكووليرا فو  عوا   العملية الخاصة ف د قدم  الدعم

 استمرار توريد مواد اإلغاقة دون توقف إل  جانب التنسيق اللوجست  لمجتمع المساعدة اإلنسانية.

 التقييم تاجاتاستن

 يستراييجاال والموقع المواءمة

كان العمل ف  يل السياسة الحكومية واإلاار التشغيل  ال ائم دال  ال ترة المضطربة الخاضعة لالستعراق أمرا ف    -5

ياتها. اسوتراتيجال طرية متوائموة جيودا بصوورة عاموة موع سياسواا الحكوموة و البرنامجغاية التع يد. ووجد الت ييم أن حافظة 

ضوومن بيئووة تشووغيلية شووديدة علوو  االمتثووا  لمتطلبوواا المواءمووة وعلوو  تن يووذ برامجووه  وقوود عموول المكتووب ال طووري بشووكل جوواد

يوة تشوغيلية عمليوة الصعوبة يسودذا التضخم الجامو والمجابهة السياسية وسوء الحوكمة. وتطلب ذلوك وضوع دطووا توجيه

للتمكن من العمول ب عاليوة وتجواوز الكوال  الخطواب . وشومل  تحودياا العمول ضومن العمليواا والهياكول الحكوميوة المركزيوة 

؛ وتسوييس الخدمووة العامووة؛ وضووعف ال يوادة؛ وضووعف ال وودرة فوو  ن وه توودريب الموووي ين الحكووميين؛ وعوود  ك ايووة التمويوول

نجوا  أكبور علو  مسوتو  الحكوموة المحليوة، موع أن مووي    للبرناامجشوطة. وقود تح وق الووزاراا الرئيسوية علو  تن يوذ األن

 الحكومة المحلية كان ين صهم ما يك   من التمويل والمعداا والتدريب.

ال طرية متوائمة جيودا موع وكواالا األموم المتحودة البرنامجوكان  حافظة   -2
 1)

العوا  كموا كانو   علو  المسوتو  النظوري 

مون قبيول  –ياا والمسوتو  الت نو  ستراتيجمتماشية مع الوالياا المحددة. وكان  المواءمة جيدة عل  مستو  السياساا واال

غيور أن المواءموة كانو  أضوعف علو  مسوتو   –إنشاء األصو  وإدارة سوء التغذية الحواد م ابل الخطوا التوجيهية للغذاء 

 التن يذ.

موع  البرناامج تعاونية مع الحكومة. وستراتيجوكان التآزر جيدا مع وكاالا األمم المتحدة األدر  حو  المناقشاا اال  -7

زمبوابوي، والمجموعواا، فو  األموم المتحودة للمسواعدة اإلنمائيوة عمول ألموم المتحودة، بموا فيهوا إاوار التابعوة ل التنسويقآلياا 

إنشواء  م ابل.عل  أنه كان ذناك مجا  أكبر لتح يق التآزر مع معظم البرامج، وأبرزذا الغذاء/الن د وحدةلموعملية النداءاا ا

بمضواداا ال يروسواا الرجعيوة كودعم تكميلو  لتح يوق سوبل العويش األصو  والدعم التغوذوي للمصوابين الخاضوعين للعوال  

 المستدامة.

(. فتغذيووة المجموعوواا الضووعي ة 0203-0222  لبرنااامجلية سووتراتيجخطووة االالع متوائمووة تمامووا موو وكانوو  الحافظووة  -2

0  سوتراتيجالهودف االمتوائموة بوضوو  موع  سوكان المتن لوين والضوع اءوالتغذية المستندة إل  المدرسة والدعم الم ود  لل
 2)

، 

  سوتراتيجالهودف اال وموع 0  سوتراتيجائمين مع الهودف االإنشاء األصو  والتحويالا الن دية متو م ابلكما أن الغذاء/الن د 

بمضاداا ال يروساا الرجعية وبالسل ف د كانو  متوائموة موع الهودف الخاضعين للعال  . أما أنشطة ت ديم الدعم للمصابين 3

 .4  ستراتيجاال

                                                      
وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعن  ب يروس  ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ومنظمة األمم المتحدة للط ولة، ومكتب تنسيق الشرون اإلنسانية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  (1 

 االيدز./ن ه المناعة البشرية
؛ منع الجوع الحاد واالستثمار ف  تدابير االستعداد للكوارث والتخ يف من حدتها :0  الهدف االستراتيجإن اذ األروا  وحماية سبل كسب العيش ف  حاالا الطوارئ؛  :0الهدف االستراتيج   (2 

الحد من الجوع ون ه : 4؛ الهدف االستراتيج  استعادة الحياة وُسبل كسب العيش وإعادة بنائها ف  حاالا ما بعد الصراع أو حاالا ما بعد الكوارث أو حاالا االنت ا : 3تراتيج  الهدف االس

 التغذية المزمنين.
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 يةستراييجاال خياراتيحديد ال

واألمون الغوذائ  فو  زمبوابوي،  الدور ال يادي ف  تجميع وتحليل البياناا الخاصة بمسائل الجووعكان للمكتب ال طري   -2

ية للحكوموة وغيرذوا مون أصوحا  سوتراتيجواستخد  المعلوماا ف  اتخاذ قراراا برنامجية وفو  التوأقير علو  ال وراراا اال

والرصود والت يويم وبوين الوحوداا البرنامجيوة،  اورسوم درائطهو ذشاشوة األوضواعالمصلحة. وذناك رواب  قوية بين تحليول 

دارجيوة لتوليود  خبوراااسوتكمل المكتوب ال طوري قدراتوه الدادليوة ب األمر الوذي يضومن ت اسوم المعلومواا واسوتخدامها. وقود

م ابول والن ود  ،المزيد من األدلة المستخدمة لتوجيه تصميم األدواا الجديودة وتن يوذذا: وذوذا األدواا ذو  التحوويالا الن ديوة

 ة.لكترونيوال سائم اإل ،الحبو 

ياا االسووتجابة فوو  الصوودماا السياسووية واالقتصووادية والتغيووراا فوو  السياسوواا سووتراتيجوتمثوول المحوورك الرئيسوو  ال  -02

ضع برامج جديدة وتعديل بعمل ممتاز بتحديدا بكي ية تغير األوضاع عل  األرق واستخد  األدلة لو البرنامجالوانية. وقا  

بصورة داصوة، عمول المكتوب ال طوري موع الشوركاء علو  تحليول السياسواا  0202و 0222البرامج ال ائمة. ودال  عام  

فئواا البورامج الصوحيحة دوال  ذوذا  البرناامجياا الحكومية وعل  تحسين فهم كي ية المواءمة معها. وقد ادتار ستراتيجواال

 لعملية داصة تدعم االستجابة اللوجستية لت ش  الكوليرا.ال ترة، بما ف  ذلك إضافته 

وقا  المكتوب ال طوري بعمول رائوع بتنسوي ه للعمليواا الدادليوة واألنشوطة البرنامجيوة موتك ال بصوياغة البورامج بصوورة   -00

ذشاشة ف  وحداا البرامج واللوجستياا وتحليل الوضو  وبإدارتها وتن يذذا جيدا. ويعود ذلك لحسن ال يادة وداصة شديدة 

بوين مختلوف فيما تطلب التحسين ذو تنسيق استهداف المست يدين ت الوحظ أنه ا الت جاالأحد الم. واورسم درائطه األوضاع

وتلووك التوو  تووديرذا وكوواالا أدوور  موون قبيوول اليونيسووف ومنظمووة األغذيووة  البرنااامجبوورامج  وكووذلك بووين، البرنااامجبوورامج 

 والحكومة. يف  زمبابوي يتعزيز االنتعاش اتحادالتنمية الدولية وإدارة والزراعة و

 هاونتائجالحافظة  أداء

 نظرة عامة للمساعدة المقدمة للمستفيدين 

قدمتا ف  أوجهما المسواعدة لسوبعة ماليوين مون المسوت يدين فو  عوا   ممتدتين لإلغاقة واإلنعاششمل  الحافظة عمليتين   -00

اإلقليميوةالممتدة ، وعملية داصة واحدة. وكان  نسبة التمويل العا  ف  العملية 0222
 3)

فو  المائوة وقودم  المسواعدة  25.5 

فو  المائوة مون  40لسبعة بلدان ف  الجنو  األفري   كانو  تتعورق النعودا  األمون الغوذائ  وألقور االيودز. وتل و  زمبوابوي 

انوا متريوا مون  442 225ف  المائوة ووفورا  70. أما نسبة تمويل العملية الممتدة ال طرية ف د بلغ  ت  تم تسليمهااألغذية ال

ف   50ذية معظمها لتغذية المجموعاا الضعي ة، إل  جانب عنصر صغير يتعلق بشبكة األمان. وتل   العملية الخاصة األغ

المائة من التمويل المطلو  لها، واستخد  ذذا التمويول فو  تعزيوز ال ودرة اللوجسوتية لود  المنظمواا اإلنسوانية علو  احتوواء 

 ت ش  الكوليرا. 

وأن توقيتهوا ومسوتواذا كانوا مالئموين ألوضواع  متصولة بوالواقعوعموما، وجد فريق الت ييم أن المساعدة الم دموة كانو    -03

بتعديل كمياا المساعدة اإلنسوانية واسوتهداف المسوت يدين وادتيوار  األمن الغذائ . وقد قا  المكتب ال طري، بصورة مالئمة،

المتغيوورة، كمووا أددوول الووتعلم موون الخبوورة المكتسووبة فوو  العموول الميدانيووة والمشووروعاا األنشووطة لتلبيووة احتياجوواا األحوووا  

عموما مع األعوداد المخطو  لهوا؛ وفو   التجريبية. وقد كان  األعداد ال علية للمست يدين من تغذية المجموعاا الضعي ة مت  ة

عوداد المخطو  لهوا تجواوزا كبيورا، مموا عكوس تجاوزا األعداد ال عليوة للمسوت يدين األ 0222وأوائل عا   0222أوادر عا  

                                                      
 ية الممتدة اإلقليمية؛ والبياناا لم تكن موزعة حسب البلدان.من مجموع التمويل المطلو  للعملمئوية مجموع التمويل الذي تم استالمه كنسبة  (3 
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زيادة كبر  ف  عدد الناس الذين يعانون من شدة انعدا  األمن الغوذائ . وفيموا يتعلوق باألنشوطة الصوحية والتغذويوة، عكسو  

المسوتندة ال وارق بين أعداد المست يدين ال عليين واألعداد المخط  لها تعديالا ف  البرامج، منها موثال االنت وا  مون الرعايوة 

، كموا عكسو  حالوة تووفر المووارد. بمضواداا ال يروسواا الرجعيوةللعال   إل  المنز  إل  ت ديم الدعم للمصابين الخاضعين

ال وارق بين أعداد المسوت يدين ال عليوين واألعوداد المخطو  لهوا  إنشاء األصو ، تعز  م ابلوفيما يتعلق بأنشطة الغذاء/الن د 

البرنامجيووة التوو  فرضووتها تغيووراا فوو  السياسوواا الحكوميووة. وأمووا بالنسووبة ألنشووطة التحووويالا الن ديووة، ف وود زاد  عووديالاللت

مسووت يد، عنوودما توووفرا  02 222مسووت يدا، بعوود أن كووان العوودد المخطوو  لووه  52 222عوودد المسووت يدين ليصوول إلوو   البرنااامج

 الموارد لذلك.

 حسب النشاطب المقدمةدة المساعييم تق 

ل ب. ح  و  تغذيوة المجموعواا الضوعي ة الهودف المتمثول فو  إن واذ حيواة النواس وحمايوة سويغذية المجموعاات العافيفة  -04

اإلمداداا وتمكن المكتب ال طري من تعديل كمية المساعدة بزيادتها وإن اصها موع  د العيش. ولم يطرأ أي ان طاع ذا  ف  

إل  أوائل عا   0222عل  التكيف مع الظروف المتغيرة، ودصوصا ف  ال ترة من عا   البرنامجقدرة  تغير األحوا . وأدا

إل  زيادة كبيرة ف  أعداد المست يدين عن األعداد المخط  لها، وبوذلك أمكون تخ يوف حودة أيوة حالوة اووارئ ممكنوة.  0222

 ااق الت  تحتا  إليها.كما أد  االستهداف الجغراف  ال عا  إل  ت ديم المساعدة ف  المن

. تل   األا ا  ف  سن الدراسة ف  المنااق الت  تعان  من انعدا  األمن الغوذائ  الغوذاء التغذية المستندة إلى المدرسة  -05

بغض النظر عن حضورذم ف  المدارس. وكان الستخدا  المودارس كمواقوع للتغذيوة أذميوة كبور  بالنسوبة للنجوا  فو  ت وديم 

عنودما كانو   0222وأوائول عوا   0222بصورة داصة فو  أوادور عوا   إيجاب ذذا المساعدة، وذ  مساعدة كان لها إسها  

 الحاجة عل  أشدذا.

. كان أداء األنشطة الصحية والتغذوية جيدا وح    النتائج المرجوة. غير أن أنشطة ت وديم األنشطة الصحية والتغذوية  -02

واجهو  قيوودا مون قبيول عود  ك ايوة أجهوزة  يوةبمضواداا ال يروسواا الرجعللعوال   المساعدة الغذائية للمصوابين الخاضوعين

واسوتخدا  ذوذا المرشور كمعيوار وحيود لالنخوراا فو   –بما فو  ذلوك قيواس مرشور كتلوة الجسوم  –ال ياس وعد  دقة ال ياساا 

العووال  أو الخوورو  منووه. وتحسوون  درجوواا اسووتهالك األغذيووة تحسوونا كبيوورا بسووبب مووا قووا  بووه المكتووب ال طووري موون توزيووع 

مر الذي تم التح ق منه ف  سياق الرصد بعد التوزيع. عل  أنه ب يو  بعوض الودرجاا يضوعي ةي. وموع أن ت وديم لألغذية، األ

، فووإن المسوواعدة البرنااامجالحوووافز لالدتبووار الطوووع  الخووال ب يووروس ن ووه المناعووة البشوورية لووم يكوون موون أذووداف بوورامج 

 ، وينبغو  االعتوراف بوأقر ذلوك: ف ود تضواع   أرقووا  الم دموة مون دوال  ذوذا النشواا سواعدا علو  زيوادة االدتبوار الطووع

السول وفيوروس ن وه ب. ولهذا أذميته نظرا ألن معد  اإلصابة المشتركة 0222و 0227االدتبار الطوع  ت ريبا بين عام  

مودة ف  المائة. وكان  الخطوا التوجيهية لهذا النشاا تشوير إلو  وجوو  اسوتمرار الودعم ل 22و 22المناعة البشرية ذو بين 

ستة أشهر، غير أن المدة المتوسطة للمشاركة كان  أاو  من ذلك. وأفاد المست يدون بأن وضعهم الصح  العوا  قود تحسون. 

 وقد  أحد الشركاء المتعاونين أدلة عل  زيادة وزن المصابين.

متأدرا ف  ال ترة الخاضعة لالستعراق وذ  تمثل جوزءا صوغيرا ة لكترونيبدأ العمل بال سائم اإل .ةلتترونيالقسائم اإل  -07

من الحافظة، غير أنها اعتبرا نظاما آمنا وفعاال. وقد أزا  ذذا النشواا عمليوا المخواارة االئتمانيوة وقود  المسواعدة بصوورة 

اع األغذيوة المتووفرة بالسرية. ولوم يوتم الوتخله كليوا مون الوصوم غيور أنوه شوهد انخ اضوا كبيورا، نظورا ألن أنوو ممريحة تتس

 لتبديلها بال سائم اقتصرا عل  تلك المرتبطة باإلصابة ب يروس ن ه المناعة البشرية.
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إنشواء األصوو   م ابولالغوذاء  . مع أنه من المبكر ت ييم األقور الطويول األجول ألنشوطةإنشاء األصول مقابلالغذاء/النقد   -02

إنشاء األصو  الت  تمارسها ذيئواا أدور  فو   م ابلإنشاء األصو ، ف د استد  فريق الت ييم من أنشطة الغذاء  م ابلوالن د 

 تعزيوز االنتعواش فو  زمبوابوي اتحوادو االتحاد المعن  باألمن الغذائ  ف  الجنو  األفري   ف  حاالا الطوارئ –زمبابوي 

 مزمن لألمن الغذائ  واالعتماد علو  المعونوة الغذائيوة لتصول إلو  حالوةعل  أن األسر يمكن أن تخر  من حالة االنعدا  ال –

إنشاء األصو ، حي  استثمر معظم المسوت يدين قودرا مون  م ابلاعتماد أكبر عل  الذاا. وقد رحب المست يدون بالغذاء/الن د 

الغذاء/الن ود بورامج فو  تصوميم الوق  يتجاوز الساعاا األربوع المطلوبوة يوميوا. وحودد فريوق الت يويم بعوض الثغوراا الهاموة 

إنشاء األصو . ف   حين أن الهدف كان يتمثل ف  إنشواء األصوو  المجتمعيوة المحليوة، فوإن ال تورة مون مايو/أيوار إلو   م ابل

أكتوبر/تشرين األو  كان  أقصر مما يلز  إلنهاء األشغا ، ولم يكن ذناك استمرار مون سونة إلو  أدور  إال فو  الم ااعواا 

من انعدا  مزمن ف  األمن الغذائ . أما فو  الم ااعواا األدور ، أد  عود  تووفر الجهود المسوتمر إلو  اإلضورار  الت  تعان 

صو  المنتجة. إضافة لوذلك، كوان عودد األنشوطة أقول مون الوالز  وكانو  موجهوة لعودد قليول مون شغا  الالزمة إلنشاء األباأل

 ف  زمبابوي.  ةالمست يدين بالم ارنة بما يلز  للتنمي

. اسووتهدف المشووروع التجريبوو  للتحووويالا الن ديووة قووالث م ااعوواا مرذلووة للحصووو  علوو  تغذيووة التحااوي ت النقديااة  -02

 52 222 إلو  02 222 عودد المسوت يدين المباشورين مون البرناامج. وزاد 0222/0202لمجموعاا الضوعي ة دوال  ال تورة ا

فو  المائوة مون احتياجواا الغذائيوة لألسورة شوهريا؛ أموا  22الموارد لوذلك. وقوّدر أن الحصوه تغطو  عندما توفرا مست يدا 

المعاد  الن دي ف د استند إل  األسعار المحلية ودضوع للتعوديل شوهريا. ووجود فريوق الت يويم أن الهودف الخوال بوالتعلم ح وق 

موا قوورن بالغوذاء لوحودا أو بالن ود الم تورن بالغوذاء. وأد   النجا ، غير أن تأقير الن ود علو  التنووع الغوذائ  كوان محودودا إذا

للن ود م ابول الحبوو  وللتزويود  البرنامجذذا ترويج  من نتوزيع الن د دون أن ي ترن برسائل تغذوية إل  الحد من األقر الممك

يسترشوود بهووا تصووميم  بالزيوو  والب ووو  عينووا. ووجوود الت يوويم أن المكتووب ال طووري اسووتخد  نتووائج المشووروع التجريبوو  كوسوويلة

 .0200و 0202تددالا الن د م ابل الحبو  الت  جر  تن يذذا ف  عام  

. وقوود قوود  سووكان المتن لووين والضووع اء. تووم تح يووق الهوودف المتمثوول فوو  ت ووديم المسوواعدة للالسااتاا المتنقلااوا والعااففاء  -02

( عمووا  المووزارع التجاريووة السوواب ون الووذين تشووردوا بسووبب اإلصووال  0المسوواعدة ألربعووة أنووواع موون المشووردين:  البرنااامج

سور ( أعضواء األ4( المهواجرون الوذين ُرحــــوـلوا مون جنوو  أفري يوا؛ 3( المتضررون من عملية إعادة النظا ؛ 0الزراع ؛ 

كان، ودصوصوا مونهم مون ذوو فو  المنوااق الحضورية، فوإن مون المتضررة من ال يضاناا. ونظرا لتن ل ذوذا ال ئوة مون السو

المتعواونون عون تسوجيل المسوت يدين  ء، توقوف الشوركا0227 الصعب االحت اي بسجالا محّدقة للمست يدين. وف  أوائول عوا 

دموة إلو  الجدد عمال عل  تخ يف احتما  جعل المعونة الغذائية حافزا للهجورة إلو  المنوااق الحضورية. وأدا المسواعدة الم 

السووكان الووذين ت وووق مرشووراا ل المتعل ووة بهوومإلوو  تحسووين مرشووراا األموون الغووذائ  والتغذيووة  السووكان المتن لووين والضووع اء

إلدرا  السكان الشديدي ال  ر الذين يعيشون قر  مخيمواا المشوردين دادليوا. وقود ف ود ضغوا يستضي ونهم. ونجم عن ذلك 

كل ممتلكاتهم. وف  حين أن المساعدة الغذائية كان  عونا لهوم فإنهوا  يعادة النظا إعملية يالسكان الحضريون الذين شردتهم 

كافية إلعوادة بنواء سوبل العويش الخاصوة بهوم؛ ويمكون حتو  أن  لم تستكمل ف  المنااق المحيطة بالمدن بحلو  دائمة ولم تكن

السوكان المتعواونون فو  أن شوروا تخور   لديهم بعض التبعية. وتمثل أحد التحدياا التو  واجههوا الشوركاء أوجداتكون قد 

 د غير ال انون .يوال بحل مسبباا التشرمن ال ئة ذذا لم تكن مرتبطة باستعادة سبل العيش  المتن لين والضع اء

دورا ذاموا باعتبوارا الجهوة التو  ت وود  البرناامج. كموا لعوب 2118/2112استجابة البرنامج لتفشي وباء التوليرا فاي   -00

مجموعووة اللوجسووتياا فوو  حوواالا الطوووارئ، ودصوصووا أقنوواء ت شوو  وبوواء الكوووليرا. وبوودون أي موووي ين إضووافيين عمليووا 

بتنظيم دلية للمجموعة اللوجستية ف  ذراري قدم  لمجتمع المساعدة اإلنسانية وللحكومة  البرنامجوبمهلة قصيرة جدا، قا  
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اإلنسانية وإدارة المعلوماا وتيسير الن ل وتوريد اإلموداداا المساعدة  شحنااتية شمل  المستودعاا وتوحيد ددماا لوجس

. وقود للبرناامجالعائودة  طووارئالعالجوة الكووليرا وإمكانيوة الوصوو  إلو  مخزونواا وقوود مإل  مراكز  البرنامجمن مراكز 

 مع أن العملية الخاصوة لوم تحصول إال البرنامجالت  قدمها برة اللوجستية بال يادة والخأشاد مجتمع المساعدة اإلنسانية بأكمله 

 ف  المائة من التمويل الالز  لها. 52عل  

  النتائج ةسرالمفالعوامل 

والمتغيورة وال ودرة التو  أبوداذا  شوديدةتتمثل العوامل الرئيسية الت  ت سر النتوائج فو  األحووا  االقتصوادية والسياسوية ال  -00

كانوو  فتوورة عوود   0222وأوائوول عووا   0222المكتووب ال طووري علوو  االسووتجابة للتعاموول معهووا. ف وو  حووين أن ال توورة بووين عووا  

 0202إلو  عوا   0222سياس  واقتصادي بل  درجة التطرف ف  بعض األحيان، ف ود كانو  ال تورة مون أوائول عوا  است رار 

تصاد الكل . وقد دلل المكتب ال طوري علو  تووفر قيوادة قويوة لديوه اقترنو  بالم ودرة الت نيوة واإلداريوة، فترة است رار ف  االق

  وباالستخدا  ال عا  لألدلة ف  اتخاذ ال راراا، وبالمرونة الكبيرة.

 والتوصيات االستنتاجات

 الفام التقييم

ا. ف ود تمكون إيجابيو 0202-0222أعطواا فريوق الت يويم للحافظوة ال طريوة لزمبوابوي فو  ال تورة  يكان الت ودير العوا  الوذ  -03

جودة موي   المكتب ال طري وقيادته ال ويوة، مون التعامول موع فتورتين شوديدت  التميوز واالدوتالف ، ب ضل ارت اع البرنامج

، كوان التركيوز 0222ء. وحتو  أوائول عوا  وكان  أنشطة الحافظوة علو  صولة قويوة بوالواقع وجور  تعوديلها حسوب االقتضوا

مع االست ادة ف  الوق  ن سه من لديها ينصب عل  االستجابة لألزمة الغذائية بمساعدة األسر الت  يشتد انعدا  األمن الغذائ  

ائية. كما التحسن ف  األوضاع االقتصادية والسياسية. وقد حافظ المكتب ال طري عل  ت وقه التشغيل  ف  تن يذ المساعدة الغذ

واصل الحوار ال عا  مع الحكومة وأصحا  المصلحة اآلدرين، مما سواعد علو  تحسوين التنسويق وأد  إلو  نتوائج ملموسوة 

إنشواء األصوو  واالت اقواا علو  المسوتو  الميودان . وسواعد الودعم  م ابولمن قبيل الخطوا التوجيهيوة ألنشوطة الغذاء/الن ود 

 –علو  ضومان النجوا  فو  تعوديل بعوض البورامج  للبرنامجقليم  ومن الم ر الرئيس  الم يد والحسن التوقي  من المكتب اإل

 ووضع برامج أدر  من قبيل التحويالا الن دية. –والسيما البرامج الصحية والتغذوية 

فو   ذشاشوة األوضواعت ودير وذناك بعض المسائل الت  يتعين التصدي لها. فمع أن الت دير الري   الذي وضوعته لجنوة   -04

، وذلوك ألن نتائجوه للبرناامجزمبابوي لعب دورا شديد األذمية ف  االستهداف الجغراف ، فإن فعاليته كان  محودودة بالنسوبة 

يتطلووب أن تكووون ذووذا النتووائج موقوقووة علوو   البرنااامجفوو  حووين أن  غيوور موقوقووة إحصووائيا إال علوو  مسووتو  الم ااعوواا،

 بمضواداا ال يروسواا الرجعيوةللعوال   من الودعم التغوذوي للمصوابين الخاضوعين ّدا عدة عواملحوقد المستوياا األدن . 

ية اسوتراتيجك اية تودريب مووي   المستوصو اا والمستشو ياا واالفت وار إلو   وعد  صالحة للعملمنها عد  توفر المعداا ال

 فعالة للخرو .
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  االستنتاجات

إلو   0222كان  أنشوطة الحافظوة علو  صولة وقي وة باحتياجواا شوعب زمبوابوي. ف و  ال تورة مون عوا   .الصلة بالواقع  -05

يس ، وذو تغذية المجموعاا الضعي ة، االستجابة األكثور مالءموة نظورا ألقور الصودماا ، كان النشاا الرئ0222أوائل عا  

بعمل جيد ف  تعديل مستوياا المساعدة عل  أسواس األدلوة. وكانو  المسواعدة الغذائيوة  البرنامجالسياسية واالقتصادية. وقا  

عادة النظا ، والم دموة الذين شردتهم عملية إااق الحضرية الم دمة من دال  أنشطة تغذية المجموعاا الضعي ة لسكان المن

 0222لمدرسة لألا ا ، وقي ة الصلة بواقع االحتياجاا. ودال  ال ترة من أوائل عا  إل  االمستندة من دال  أنشطة التغذية 

 ، اغتونم المكتوب ال طوري ال ورل التو  أتاحهوا تحسون االسوت رار االقتصوادي والسياسو  لتجريوب أو توسويع0202وف  عا  

صو  والتحويالا الن دية، وذ  أنشطة كان لها ذدف موزدو  يتمثول فو  مسواعدة السوكان إنشاء األ م ابلأنشطة الغذاء/الن د 

بمضوواداا ممون يعوان  موون انعودا  األموون الغوذائ  ودعووم آليواا السووق. وكووان الودعم التغووذوي للمصوابين الخاضووعين للعوال  

نظورا الرت واع أعوداد المصوابين ب يوروس ن وه  صلة بالواقع فو  زمبوابويال يروساا الرجعية والمرض  المزمنين شديد ال

المناعووة البشوورية وبالسوول. وأتووا  الوودعم التغووذوي التكميلوو  ال رصووة لكثيوور موون المرضوو  لاللتووزا  بووالعال  واسووتعادة الوووزن 

 مالئمة للتن يذ.ة آلية لكترونيوالعيش ف  حياة منتجة. كما شجع عل  االدتبار الطوع . وشكل  ال سائم اإل

. دله الت ييم إل  أن إدارة أنشطة الحافظوة كانو  تتسوم بالك واءة. وأسوهم شوراء نصويب كبيور مون االحتياجواا التفاءة  -02

م ف  الوق  إسهاما كبيرا ف  ك اءة الحافظة، إذ قلل من تكل ة الن ل ودع –ف  المائة  25 –عل  المستويين اإلقليم  والمحل  

موا قيمتوه  02302ن سه االقتصاداا المحلية واإلقليميوة. وبلغو  تكل وة المسواعدة الغذائيوة المووردة فو  إاوار العمليوة الممتودة 

؛ أموا فو  للبرناامجفو  المائوة مون متوسو  التكل وة المرسسوية  05دوالرا أمريكيا للطون المتوري الواحود، أي أقول بنسوبة  534

فو  المائوة مون  00دوالرا أمريكيا للطن المتوري الواحود، أي أقول بنسوبة  205 د بلغ  ذذا التكل ة ، ف02525العملية الممتدة 

بسوبب  0222نادرة مع أنها حصل  دال  الربع الثان  من عا   اااإلمداددطوا التكل ة المتوسطة. وكان  االن طاعاا ف  

وباتـــوـباع قنوواا بديلوة للتمويول واألدوذ بتودابير ت شو ية سوواق العالميوة. ارت اع تكل ة الحبو  ودلوي  الوذرة والصوويا فو  األ

 م ابولالح اي عل  األنشطة البرنامجية األساسية. وبدأا ف  أوادر ال ترة المستعرضة أنشطة من قبيول الغوذاء تسن  شديدة، 

 ها.ائلونواتجها وحصة، ولذا لم يكن من الممكن قياس ك اءتها لكترونيإنشاء األصو  والن د م ابل الحبو  وال سائم اإل

ا بصورة عاموة. أموا األقور ف ود كوان مون الصوعب ت وديرا ألن مرشوراا إيجابي. كان ت ييم فعالية الحافظة الففالية واألثر  -07

 م ابوللم تــُجمع بصورة منهجية وألن بعض األنشوطة بودأا فو  وقو  متوأدر نسوبيا. ويمكون أن يكوون أقور الغوذاء حصائل ال

. ةا مع أن ذناك بعض المسائل الت  تحتا  إل  معالجوإيجابيإنشاء األصو  والن د م ابل الحبو   م ابلإنشاء األصو  والن د 

، تغذيوة المجموعواا الضوعي ةف  إاار ذ. كما اتسم  بال عالية المساعدة الم دمة ة آلية فعالة للتن يلكترونيويبدو أن ال سائم اإل

. وكان  حزمة المسواعدة الغذائيوة مالئموة وموجهوة السكان المتن لين والضع اءودعم أنشطة ، لتغذية المستندة إل  المدرسةوا

ليمة. ويعتبور قيواس فعاليوة الودعم التغوذوي جيدا من الناحية الجغرافية وقدم  إل  المجموعاا السوكانية الصوحيحة بآليواا سو

مسوألة مع ودة. ف ود تمخضو  المسواعدة الم دموة عون نتوائج جيودة مون حيو  ت وديم  للمصابين ب يوروس ن وه المناعوة البشورية

الحوافز لالدتبار الطوع  وتحسين التنوع الغذائ . غير أن المسائل الت نية المتعل ة بمعايير الددو  والخرو  تتطلب إجراء 

استعراق لها ل هم أقرذا عل  ذذا النشاا. وتشير دراسة أعدتها منظمة أاباء بال حدود أنه بالنسبة للنشواا الخوال بالسول، 

أد  الدعم التغذوي إل  تحسين معدالا العال  وإل  د ض معدالا التخلف عن العال  بغض النظر عن مرشر كتلة الجسم 

إنشواء األصوو  نظورا  م ابلإنشاء األصو  والن د  م ابلمن فعالية أنشطة الغذاء لد  المست يدين. ولم يكن من الممكن التي ن 
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ألن ذذا األنشطة لم تبدأ إال ف  اآلونة األديرة وألن األصو  المعنية كان  صغيرة الحجم كما أن تووفر الموددالا التكميليوة 

 كان محدودا.

نشوطة األاوو  أجوال التو  تهودف إلو  تورك مزيجا مالئما من األنشطة ال صويرة األجول واأل. شمل  الحافظة االستدامة  -02

حصيلة مستدامة. وقد تمثل الهدف من تغذية المجموعاا الضعي ة، وذ  ما يمثول أكبور أنشوطة الحافظوة، فو  تحسوين تغذيوة 

والودعم  ،اء األصوو م ابول إنشوإنشاء األصو  والن د  م ابلسر الشديدة التعرق النعدا  األمن الغذائ . أما أنشطة الغذاء األ

والن د م ابول الحبوو  فلوم تكون علو  درجوة عاليوة مون  ،الصح  والتغذوي للمصابين ب يروس ن ه المناعة البشرية وبالسل

 .  االستدامة، مما يعود ل لة توفر المددالا التكميلية أو ضعف النظم الحكومية أو ضعف إدماجها بتددالا سبل العيش

 التوصيات

 يةستراييجاال التوصيات

ي اساتراييجينبغي على المتتب القطري أا يواصل يفزيز ما لديا  ماخ ربارة ودراياة وموثوقياة وموقاع  :0التوصية   -02

  إاوار وانو  ويودرك المكتوب ال طوري أن حكوموة زمبوابوي بحاجوة إلو إلقامة أطاار وطناي للحماياة االجتماعياة ولتنفياذه 

شامل للحماية االجتماعية يمكن تشغيله ويستجيب لالحتياجاا وال ودراا الحاليوة ويشومل دطواوا توجيهيوة تشوغيلية وعمليوة 

االجتماعية مسوتوياا مختل وة مون الحووار المنسوق موع  ةتوعية عل  صعيد األقاليم والم ااعاا. وسيتطلب تن يذ إاار للحماي

 ال طاعية. اأعضاء فريق األمم المتحدة ال طري والوزارا جميع أصحا  المصلحة، بمن فيهم

ية القطريااة المقبلااة رطااة ل نتقااال مااخ سااتراييجينبغااي علااى المتتااب القطااري أا ياادر  فااي وثيقااة اال :2التوصااية   -32

يفرضااا األوضاااع السياسااية أو  المساااعدة اإلنسااانية إلااى التنميااة، مااع الحفااا  علااى القاادرة علااى يوساايع النطاااق إ ا

، غيوور أن موون 0222ة اقتصووادية وسياسووية منووذ عووا  إيجابيوووقوود شووهدا الووبالد عوودة تطوووراا  االقتصااادية إلااى ياادهور  بياار 

الممكن أن تعود زمبابوي مجددا إل  عد  االسوت رار. وينبغو  للمكتوب ال طوري أن يحوافظ علو  المرونوة وعلو  ال ودرة علو  

ية ال طريووة أن ت ووّدر سووتراتيجيووة المجموعوواا الضووعي ة إذا وقعوو  أزمووة. وينبغوو  لعمليووة وقي ووة االتوسوويع نطوواق أنشووطة تغذ

إنشواء األصوو  بحيو  يمكون لمووارد  م ابولإنشاء األصوو  والن ود  م ابلال رل لتح يق التآزر بين األنشطة من قبيل الغذاء 

ية ال طرية أن ت ّدر وأن تنم  ال درة لود  ستراتيجي ة االأن تست يد من أنشطة المنظماا األدر . وينبغ  لعملية وق البرنامج

ية لتسووليم اسووتراتيجالحكومووة وغيرذووا موون أصووحا  المصوولحة علوو  تخطووي  األنشووطة وتنسووي ها وتن يووذذا، وذلووك كجووزء موون 

 المسرولياا. 

التشااغيلية الخاصااة بالاادعم التغااذوي للمصااابيخ ينبغااي علااى المتتااب القطااري أا يوسااع نطاااق ع قاياا   :3التوصااية   -30

إنشاااء األصااول، مااع  مقاباالإنشاااء األصااول والنقااد  مقاباالبفياارون نقااص المناعااة البشاارية وبالمسااتفيديخ مااخ الغااذاء 

اليونيسااو ومنظمااة األ ذيااة والزراعااة وو اااالت األماام المتحاادة األراارر والمااانحيخ والشاار اء المتفاااونيخ، بمااا فااي  لاا  

 م ابولفو  أنشوطة الودعم التغوذوي للمصوابين ب يوروس ن وه المناعوة البشورية والغوذاء . فالنجا  ترك لألنشطةالتخطيط المش

عمول إذا  والشركاء. وال يمكن تح يق ذلك النجوا  إال البرنامجإنشاء األصو  يتطلب التآزر بين  م ابلإنشاء األصو  والن د 

 وقيق مع الشركاء وعزز سمعته وما تح ق له من حسن االستجابة. لالمكتب ال طري بشك

. وينبغو  ينبغي على المتتب القطري أا ينظر في زيادة حصة األدوات المستندة إلى السوق في حافظتا  :4التوصية   -30

مون التوددالا المسوتندة  ويالا الن ديوة وغيور ذلوكة والتحولكترونيوعل  المكتب ال طري أن يستكشف توسيع نطاق ال سائم اإل
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إل  السوق تماشيا مع مبادئ الشراء من أجل الت د . ويمكن لتوسيع نطاق األدواا المستندة إل  السووق أن يخلوق التوآزر مون 

الموواد  دال  زيادة دعم المانحين والدعم الحكوم  لإلنتاجية الزراعية لد  أصحا  الحيازاا الصوغيرة وتنميوة قودرة تجوار

ة أن يووفر مزيودا مون المرونوة للمسوت يدين وأن لكترونيوالزراعية. ومن شأن التوسع ف  استخدا  األدواا الن دية وال سوائم اإل

 فعالية البرنامج.يزيد من 

 التشغيلية التوصيات

 هشاشاةيعفها لجنة يقدير ينبغي على المتتب القطري أا يواصل دعم التقديرات الريفية السنوية التي  :5التوصية   -33

. وذناك عدة مسائل في زمبابوي،  ير أا علي  أا يدعو الشر اء إلى إحداث يغييرات  بيرة في المنهج والفملية األوضاع

مون اسوتهداف ومون  البرناامجذذا الت ديراا بالنسبة لموا ي وو  بوه  تتعلق بال درة والمنهج واإلجراء والبنية وذ  تحّد من فائدة

. وينبغ  عل  المكتوب ال طوري أن يواصول ت وديم الودعم لوضوع الم ااعاا ادتيار للمست يدين عل  مستو  أدن  من مستو 

أن ي و  مع الشركاء بالدعوة  وعليه –دال  تعزيز مجلس الغذاء والتغذية بما ف  ذلك من  –سياسة لألمن الغذائ  والتغذوي 

 والعملية. منهجإل  استعراق شامل ومست ل لل

ينبغي على المتتب القطري أا يواصل يقاديم المسااعدة الغذائياة للمرضاى المازمنيخ الاذيخ يفاانوا ماخ  :6التوصية   -34

 البشورية اابمعوداا ال ياسو. وينبغ  األدذ قبل التوسع في  سوء التغذية،  ير أا هذا النشاط ينبغي أا يخعع ل ستفراض

والتدريب ف  ذذا المجا ؛ وينبغ  إجراء دراسة متعم ة المتثا  المصابين ورفاذهم التغوذوي فووق ودون معيوار االسوتهداف 

إذ  والتخور ؛ ؛ وينبغ  استعراق استخدا  الوضع التغذوي كمعيار رئيسو  للتسوجيل02.5المحدد بمرشر كتلة الجسم البال  

يتعين وضع مرشر أقو  قابل للتكرار للضوعف األسوري؛ وينبغو  اسوتنباا عمليوة تخور  محسونة تسوتند إلو  تحسون الوضوع 

 التغذوي وتشمل أنشطة تكميلية تتعلق بسبل العيش.

المسااتفيديخ مااخ باارامج البرنااامج ينبغااي علااى المتتااب القطااري أا يعاااعو الجهااود لتنسااي  يسااجيل  :7التوصااية   -35

. وينبغو  علو  المكتوب ال طوري أن وبرامج الجهات األررر لعماا التغطية السليمة ويحقيا  أقصاى ماا يمتاخ ماخ التا زر

 إلدارةيضاعف الجهود للجمع بين المساعدة اإلنسانية واإلنمائية. ويمكن إلجوراء مناقشوة موع برنوامج اإلغاقوة الممتودة التوابع 

م ابول األصوو  والن ود  إنشواء م ابولولية ف  المملكة المتحدة أن يردي إل  تنسيق الجهود فيما يتعلق بأنشطة الغذاء التنمية الد

والتووددالا الخاصووة بسووبل العوويش لألسوور التوو  يتخوور  أعضووادذا موون برنووامج الوودعم التغووذوي للمصووابين  األصووو  إنشوواء

  .بمضاداا ال يروساا الرجعيةالخاضعين للعال  

عما   إنجازهااينبغي على المتتب القطري أا يوحد عملية التفاوض على ايفاقاات المساتور المياداني و :8التوصية   -32

. فمن شأن العملية الموحدة واالت اقواا األاوو  أجوال أن ت يود على يسهيل ايخا  القرار ويفجيل بدء الشر اء المتفاونيخ بها

 لحة، من دال  ت ادي المناقشاا المشتتة.جميع أصحا  المص
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