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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  

 مديرة مكتب الت ييم: H. Wedgwoodالسيدة  2030-066513رقم الهاتف: 

 مويف الت ييم، مكتب الت ييم:  R. Smithالسيد  -1493066513رقم الهاتف: 

 
 أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،لوحودة دودماا المورتمراا ينإلدارياين المساعدكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)الوقائق المتعل ة بأعما  المجلس التن يذي وذلك عل  الهاتف رقم:  بتوفر تتعلق
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 مول برنوامج، ويركوز علو  ع0230حزيران و/يونيوإلو   0232نيسوان /أبريوليغط  ت ييم الحافظوة ال طريوة ألفغانسوتان ال تورة مون 

. وقد ركز الت يويم علو  قومس مسوائل 022261والتشغيل  ف  إطار العملية الممتدة لإلغاقة واإلنعاش االستراتيج   األغذية العالم 

والسوويا   ،الوضووا االسووتراتيج ، نظوورا للوضووا اإلنسووان  الووذي ينطوووي علوو  تحوود  بشووكل دووا ( المواءمووة و3ت ييميووة رئيسووية: 

 ( وأداء الحافظة ونتائجها.1؛ للبرنامج ( والعوامل الت  دفع  صنا ال رار االستراتيج 0الجغراف  السياس  المع د؛ 

  سياسو  وأمنو  متغيور. ف ود ترالوا الت وا   تغيرا كبيرا علو  مود  فتورة الحافظوة، تراف و  موا سوياالبرنامج وقد شهدا عملياا 

معظوم الجهواا ال اعلوة  ا. وقود ركوزواإلدارةأموام التوردد فو  تمويول العمليوة بسوبب ال يوود المتعل وة بواألمن  0224األول  ف  عام 

يود عمليواا التشورد. الدولية عل  بناء الدولة واإلدارة ف  الع د األديور، ولكون االذتموام بودأ يتحوو  نحوو الشوواغل اإلنسوانية موا تزا

بانعدام األمن بالنسبة للموي ين والشركاء والتسييس المتزايد للحيز اإلنسان . وقد اسوتجا  المكتوب  للبرنامجوتتسم البيئة التشغيلية 

ال طري بسلسولة حاليوة مون ت ييمواا الوضوا الودادل  وعمليواا إعوادة ت يويم لشنشوطة التشوغيلية سواذم  نتائجهوا فو  اسوتكما  ذوذا 

 ت ييم. ال

الحكوموة، وتعاونو  بصوورة متزايودة موا ة سياسوتطوور الهيكول العوام لمتوائموة بصوورة وقي وة موا وولد الت يويم أن الحافظوة كانو  

التغذية. وكان  االتصاالا ليدة عن طريق بعض الوزاراا  ةالحكومة وما لهاا فاعلة أدر  ف  مجاالا األمن الغذائ  وسياس

 .ولكن ليس لميعها –التن يذية 

فو  مجوا  بصوورة وقي وة موا شوركاء حكووميين علو  المسوتو  المحلو   البرنامجومن الناحية التشغيلية، ولد الت ييم أنه بينما عمل 

وممءموة إدارتهوم لعمليوة  ،فو  بعوض المنواطق ، والرصد، والمتابعة، كان  ذناك تحدياا وشواغل تتعلق بشورعية الشوركاءالتسليم

شركاء من المنظماا غير الحكومية أقل من تعاونه ما الحكومة، وكوان  وتوا مه ما البرنامجتعاون وكان  .البرنامجتوزيا أغذية 

ذذا يُعز  ف  لانب منه إل  تحدي إيجواد شوركاء عمليوين وشورعيين مون المنظمواا غيور الحكوميوة علو  المسوتو  المحلو ، وفو  

وذوو حول تمليلو  لوم تكون بعوض المنظمواا غيور  –حوتم  دولو  متووائم موا قووة ا جودو  أعموا ب البرناامجلانب آدر إل  ارتبواط 

 الحكومية مستعدة لشدذ به.

لهودا اسوتراتيجية للمحافظوة علو  عودد المسوت يدين فو  التصوميم األصول  للعمليوة عون  البرنامجوإزاء حاالا ن ص التمويل، بذ  

  ابولم الشومو لكنهوا اتجهو  بشوكل عوام إلو   طريق تخ يض عملياا توزيا األغذية. وقد تباين  آقار ذذا الونهج حسوب النشواط، و

التركيز . وتحسن  نظم الرصد والت ييم بدرلة كبيرة دم  فترة الت ييم ووفرا بيانواا أساسوية إللوراء تعوديما تشوغيلية، موا أن 

اللاللوة تسود الموازيوة. وكانو  فور  المسواعدة البرنامجيوة مون األطورا   لمواءمة بعض األنشطة الت ييم ولد أنه كان  ذناك فر 

قغوراا ال ودرة لود   البرناامجاللغراا عل  المستو  الميدان  حيث تمنا اعتباراا األمن وصوو  مووي   األموم المتحودة؛ ويعوالج 

 ذذا ال ر .

وولد الت ييم أن عدة قغراا ف  األساس التحليل  لمستهدا ، بما ف  ذلك بيانواا عتي وة عون األمون الغوذائ  الووطن ؛ وعودم ك ايوة 

موول فوو  برمجووة األنشووطة التشووغيلية للجهوواا ال اعلووة األدوور ؛ وقضووايا تتعلووق بالعمقووة بووين الجنسووين والحمايووة علوو  المسووتو  التكا

 المجتمع ؛ والعمقاا المتباينة لغرافيا بين الحصو  عل  األغذية، وعدم المساواة، والنزاع، والتشرد.

 ملخـص
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الشوركاء، أنوه ال يمكون قيواس أداء ونتوائج الحافظوة اا قودر  تحود  مون التو يوود الالمت طوا، و الوصوو بسوبب وتعن  ندرة البيانواا، 

بسهولة. ف د أقرا حاالا التوقف ف  اإلموداداا، داصوة فو  عمليواا التوزيوا العوام لشغذيوة، وأنشوطة التغذيوة المدرسوية بصوورة 

يم ولد أن األنشطة المتوسوطة والطويلوة بين الشركاء والمست يدين. غير أن الت ي البرنامجسلبية عل  توقي  تسليم األغذية وصورة 

 األلل، ملل الغذاء م ابل إنشاء األصو ، ل ي  قبوال حسنا من لانب مجتمعاا المست يدين.

( إعوادة تركيوز الحافظووة فو  نطووا  الحيوز اإلنسووان  3 أن يعمول علوو : للبرنااامجينبغو  حيوث توصوياا رئيسووية.  سوو وي ودم الت يويم 

علوو  الموود  المتوسوو   أكبوور لسووبل معيشووة المجتمعوواا ( وال يووام بأنشووطة ممئمووة بدرلووة0باينووة؛ المووت لص وقوودراا الموووي ين المت

( وإدراج تحليول كامول للنوزاع فو  تصوميم 9( ومواصلة التحسين الجاري لتنمية ال درة الوطنية والشراكاا التشوغيلية؛ 1 والطويل؛

( 6( وزيادة االذتمام بالملكية الوطنية لجميوا البورامج؛ 5فعالية الحافظة؛ العملية الممتدة الجديدة لإلغاقة واإلنعاش من ألل تحسين 

 وتجديد االذتمام بالتحليل الجنسان  والتحليل الخا  بالحماية ف  إطار تصميم وتن يذ لميا األنشطة.

 

 

مشروع القـرار


 
 

 

ورد اإلدارة  (WFP/EB.2/2012/6-D)  ألفغانسوتانالحافظوة ال طريوة يحي  المجلوس علموا بالوقي وة  ت ريور موولز عون ت يويم 

، ويحث عل  اتخاذ مزيد من اإللراءاا بشأن التوصياا ما مراعواة WFP/EB.2/2012/6-D/Add.1 عليه الوارد ف  الوقي ة

 .االعتباراا الت  أقارذا المجلس أقناء مناقشته

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ورة.ذذا مشروع قرار، ولمطمع عل  ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرل  الرلوع إل  وقي ة ال راراا والتوصياا الصادرة ف  نهاية الد 
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 المقدمة

 سمات التقييم

العمليووة الممتوودة لإلغاقووة إطووار  فوو برنووامج األغذيووة العووالم  ن ووذذا  يالووذنشووطة ذووذا األال طريووة لحافظووة اغطوو  ت يوويم   -3

.0230حزيران و/يونيإل   0232نيسان /بريلأمن الممتدة دم  ال ترة  022261 واإلنعاش
(1)

  

خوذا ال وراراا، والمسواءلة عون تسهيل التعلم عن طريق ت ييم كيوف ولمواذا ات  ذدفان ذما ت ييم الحافظة ال طرية لوكان   -0

( مواءموة المكتوب ال طوري وموق وه 3طريق قياس أداء العملية ونتائجها. وقد ركز الت ييم عل  قمس مسائل ت ييميوة رئيسوية: 

( والعوامل التو  0الجغراف  السياس  المع د؛  االستراتيج  نظرا للوضا اإلنسان  الذي يتسم بالتحدي بشكل دا  والسيا 

 ( وأداء العملية ونتائجها عل  مد  فترة الحافظة.1ونوعيته؛  للبرنامج حرك  صنا ال رار االستراتيج 

 لإلغاقووة الممتوودة التاليووة، وإعووداد العمليووة للبرنااامجل نتووائج الت يوويم العمليووة الحاليووة لوضووا اسووتراتيجية قطريووة وتسووتكم    -1

.0239واإلنعاش، الت  ستبدأ ف  
(2)

  

 سياق أفغانستان

يل  أفغانسوتان دولوة ذشوة لع وود، مون الناحيوة السياسوية ومون حيوث مرشوراا التنميوة علو  حود سوواء. وقود سويطرا   -9

علو  اسوت رار ذوذا البلود وبرنامجوه  –والوكواالا المانحوة، واألموم المتحودة وغيرذوا  ، وواا المسولحةال –لهاا فاعلة دولية 

فو  المائوة مون اإلن وا  العوام للحكوموة  43كان  المعونة تسواذم بنسوبة ، 023وبحلو  عام  .0223، داصة منذ عام اإلنمائ 

أكبور مموا يسوببه النوزاع. وتعتمود مرشوراا  من األفغوان عددف  قتل  ،األفغانية. ويتسبب ال  ر، وداصة انعدام األمن الغذائ 

، ولكنها ال تزا  من أسوأ المرشراا ف  العالم. وتتعرض أفغانستان ألنماط 0222األمن الغذائ  عل  بياناا ترلا إل  عام 

منادية دورية، إذ تشوهد محاصويل سويئة تع بهوا غالبوا محاصويل ليودة نسوبيا، موا االعتمواد الودائم علو  وارداا الحبوو  مون 

كمووا أن األحوووا  الموسوومية والتضوواريس تعوود موون  ،لبلوودان المجوواورة. وتعوود معوودالا اسووتخدام األراضوو  منخ ضووة للغايووةا

المحدداا الهامة لشمن الغذائ . ويكمن الحل اإلنمائ  عل  المد  الطويول فو  تحسوين البنيوة األساسوية، وملكيوة األراضو ، 

قلوة األصوو ، وضوعف الصوحة، وانخ واض  –إلنتالية. وتت اقم عوامل ال  ر وإدارة مستجمعاا المياا، والتكنولوليا لزيادة ا

 سوتبعادأعلو . ويكمون الكليور مون أسوبا  اال إلو قواا االلتماعيوة وعمقواا ال وو  مون مسوتو  ال ريوة مبسوبب الع –الددل 

. ويعمول التشورد المتزايود االلتماع  وال وار  الجنسوانية فو  الممارسواا السياسوية والل افيوة التو  تت واوا علو  نطوا  البلود

علوو  ت وواقم ذووذا  – 0230موون المشووردين دادليووا فوو  عووام  952 222يولوود نحووو  كووان حيووث –النوواتج عوون الج ووا  والنووزاع 

 المسائل.

مواد متزايود اعت يولودفو  المائوة،  92و 16وتعمل المعونة عل  تشويه االقتصاد. وما ولوود نسوبة بطالوة تبلو  موا بوين   -5

عل  ويائف قطاع الخدمة استنادا إلو  ولوود لهواا فاعلوة دوليوة. ويعود ال سواد مصودر اسوتياء رئيسو  بوين أفوراد السوكان؛ 

، ةوالسووبب فوو  ذووذا ال سوواد ذووو تولي ووة موون ضووعف مرسسوواا الدولووة وسوويادة ال ووانون، وسووو  المخوودراا غيوور المشووروع

 طن، والتدفق الهائل من األموا  األلنبية. والمستوياا الرئيسية للتعاقد والتعاقد من البا

                                                      
 الت ييم الرئيس .خدماا األمم المتحدة للن ل الجوي للمساعدة اإلنسانية ف  ت رير من صل مرفق بت رير العملية الخاصة ليرد ت ييم  (1)
 .0230تن يح لميزانية العملية الممتدة لإلغاقة واإلنعاش ف  عام  سيكون ذناك أيضا (2)
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ول د أد  االنخ اض المزما لمعظم أفراد ال وة ال تاليوة التابعوة لل ووة الدوليوة للمسواعدة األمنيوة فو  إطوار منظموة حلوف   -6

سويما  المتوسوطة األلول، وال اإلنمائيوةإل  زيادة حدة الن اش حو  األولوياا  0239 نهايةشما  األطلس  ومغادرتها بحلو  

ف  قطاع الصحة واألمن األساسيين. وما أنه قد يتم الح اي عل  مستوياا التمويل فو  المسوت بل ال ريوب، إال أنوه يحتمول أن 

اتخواذ قوراراا اسوتراتيجية وصوعبة تتعلوق  تنخ ض ف  السنواا المح ة، وذو ما ي تضو  مون كافوة الجهواا ال اعلوة الدوليوة

 باألولوياا.

 حافظة البرنامج في أفغانستان 

دوالر أمريكوو مليووار  05المسوواعدة اإلنمائيووة الرسوومية ألفغانسووتان  مجموووع تجوواوز  -2
(3)

. وقوود 0232-0226فوو  ال توورة  

طنوا  836 880سونواا يبلو   1برقم مستهد  علو  مود   0232نيسان /يلأبراستهل  العملية الممتدة لإلغاقة واإلنعاش ف  

دوالر أمريكو . وتعود ذوذا قوان  أكبور عمليوة ممتودة ُدططو  حتو  ا ن فو   مليوار 3.0 لو متريا مون األغذيوة بتكل وة تزيود ع

 .للبرنامجف  المائة من إلمال  الميزانية العالمية  4ل ملالعالم، إذ ت

مليوون أفغوان   2.6واإلنتوال  لنحوو  بشوريوتهد  العمليوة الممتودة إلو  تعزيوز األمون الغوذائ  وتحسوين رأس الموا  ال  -8

 يعانون من انعدام األمن الغذائ . ونتائجها الم ررة ذ :

  (؛للبرنامج 3وتحسين استهمك األغذية )الهد  االستراتيج  حاد التغذية التلبي  معدالا سوء 

 (؛0المبكر والطوارئ والرصد )الهد  االستراتيج   لإلنذارنظم إنشاء و 

  وتحسين فر  الحصو  علو  األصوو  فو  حواالا االنت وا ، وااللتحوا  بالمودارس، والحصوو  علو  التعلويم، وزيوادة

 (؛1 )الهد  االستراتيج  يما  األسرالرأس 

  (؛9النالح لمرض السل )الهد  االستراتيج  العمج فر  ألغذية الم واة وتحسين اإنتاج عل   درة الوزيادة 

  تملكهوا الحكوموة حلوو  للجووع إيجوادالمحليوة، وإحوراز ت ودم نحوو  البرنامجوزيادة فر  السو  عن طريق مشترياا 

 (.5)الهد  االستراتيج  

، أدا قيود التمويل وبداية الج ا  إل  إعادة تحديد أولوياا العمليوة الممتودة لإلغاقوة 0233واعتبارا من منتصف عام   -4

مليون مست يد عن طريق تخ يض نشاط الغذاء م ابول التعلويم، وتحويول األنشوطة فو   9.5واإلنعاش ليصبح الرقم المستهد  

 المبينة أدناا.والية األنشطة  19. وتشمل العملية الممتدة الت  تعمل ف  والية متضررة من الج ا  إل  عملية للطوارئ 39

 اإلغاثة 

 .التوزيووا العووام لشغذيووة للسووكان المتضووررين موون الصوودماا، والمشووردين دادليووا،  وفرتوو المسوواعدة الغذائيووة الطارئووة

 ابول إنشواء األصوو /والغذاء والعائدين، ومعظمهم فو  المنواطق الري يوة. ويوتم االضوطمع كلموا أمكون بأنشوطة للغوذاء م

 م ابل العمل.

 تعمول بنظوام الن د/ال سوائم الغذائيوة، داصوة لشسور المعيشوية التو  يرأسوها معواقون أو ةمشروع شبكة األموان الحضوري .

 أرامل لديهم فر  عمالة محدودة وال يحصلون عل  دعم من آلياا شبكاا األمان األدر . 

                                                      
 االقتصادي(. الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية ف  الميدان 0230)إحصاءاا المعونة لعام  0232-0226مليار دوالر أمريك  متحصما صافية من المساعدة اإلنمائية الرسمية لل ترة  25.50 (3)
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  .تكميلية مولهة لشط ا  دون سون الخامسوة والحوامول والمرضوعاا، إلو  لانوب  ت دم تغذيةصحة وتغذية األم والط ل

 أنشطة للشركاء ف  مجا  التغذية العملية ورصد النمو.

 اإلنعاش 

 / تووووفر فووو  الم وووام األو  اإلدارة ألحوووواض الصووور  الصوووغيرة الغوووذاء م ابووول التووودريب.  الغوووذاء م ابووول إنشووواء األصوووو

لتدريب المهن  ف  المناطق المعرضة للكوارس. وتستهد  الجماعاا المعرضة ملول ومستجمعاا المياا، ونظم الري، وا

 المشردين دادليا والعائدين. 

 /ت وودم البسووكوي  عووال  الطاقووة، وحصصووا غذائيووة منزليووة كحووافز للبنوواا، الغووذاء م ابوول التوودريب الغووذاء م ابوول التعلوويم .

ئ  ولديها مرشراا ضعي ة داصة بالتعليم والعمقة بين الجنسين. وللمدارس ف  األحياء الت  تعان  من انعدام األمن الغذا

وبدأ تشغيل مشروع تجريب  للولباا الطازلة ف  قمان  والياا. ويشمل الغذاء م ابل التودريب أنشوطة التودريب المهنو  

 والتدريب عل  محو األمية الذي يستهد  المرأة ف  الم ام األو .

  .تح  ل ترة قصيرة  دم حزمة من المساعداا الغذائية للمرض  الذين يتل ون العمج يدعم البرنامج الوطن  لمرض السل

 المراقبة المباشرة ف  العياداا.

 تنمية القدرة 

  .ن ألوول إنشوواء احتيوواط  مووي وودم الوودعم للحكومووة االحتيوواط  االسووتراتيج  موون الحبووو  ومرافووق التخووزين المجتمعيووة

 ودعم إنشاء الصواما والتدريب. ،مجتمعيةاستراتيج  من الحبو  تستكمله مرافق تخزين 

 .تهد  إل  رب  لمعياا المزارعين باألسووا  المحليوة وشوراء منتجواا الموزارعين مون  مبادرة الشراء من ألل الت دم

يودعم الجهوود مون ألول  البرناامجعمليواا الشوراء، ولكون  إتمامألل العملية الممتدة. وقد حا  ارت اع أسعار ال مح دون 

 زيادة اإلنتالية وتحسين تخزين ال مح والصويا.

 .تشمل ت ديم مغذياا دقي ة والتدريب عل  المطاحن الخاصة لت وية الدقيق من ألل االستخدام التجاري ما  ت وية الدقيق

 .البرنامجبعض المشترياا من لانب 

  علو  التحليول الووطن  لن واط الضوعف، وذوو  ةل تنمية ال ودريشم تحليل األسوا .ذشاشة األوضاع وإنشاء نظام لمراقبة

 المبكر ولما المعلوماا السوقية. لإلنذارنظام وطن  

 نتائج ال

 المواءمة وتحديد الوضع االستراتيجي

عليوه فو  منتصوف عوام  فو  بيئوة مختل وة تماموا عموا كانو  0224مم  العمليوة الممتودة لإلغاقوة واإلنعواش فو  عوام صُ   -32

شوجع   ،، كان الحوديث الرئيسو  عون أفغانسوتان ينصوب علو  بنواء الدولوة وتنميتهوا. ونتيجوة لوذلك0224. فحت  عام 0230

 تصميم العملية الممتدة.ت كيرا ف   عند  الطموح   تودب البرنامجالرئيسية الجهاا المانحة 
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العام األو  من العملية الممتدة، تغير المناخ ف  البلد بصورة لذرية. وأد  التدذور الملحوي فو  األمون غير أنه دم    -33

األمن بالنسبة لكافة الجهاا ال اعلة الدولية. –وتكاليف  –إل  ادتزا  النطا  التشغيل  وزيادة شواغل 
(4)

واعتمدا الجهواا  

فو  المائوة ف و  مون التمويول فو  عوام  95أكلور تح ظوا، لتتورك للعمليوة الممتودة موق ا ماليوا  للبرنامجالمانحة الرئيسية التابعة 

 .0230، ما تخ يضاا أدر  متوقعة ف  عام 0233

أا أولويواا حكوموة عل  رصود أنشوطته بصوورة وقي وة. وبود البرنامجوف  الوق  ن سه، انخ ض  بدرلة كبيرة قدرة   -30

لتمويل مون لانوب المرسسواا الماليوة اللنائيوة اتتحو  بعيدا عن االعتماد عل  الدعم المتعدد األطرا  ونحو  أفغانستان أيضا

 والدولية.

علو  تضوييق  ذيوة بدرلوة كبيورة، بينموا عمول أيضواتخ يض المصروفاا المباشرة لتسليم األغ البرنامجتعين عل   قدو  -31

استطاعته الس ر إل  مناطق واسعة ف  لنوو  والية، إال أنه لم يعد ف   19. وما أنه يل يعمل ف  للعملية النطا  الجغراف 

لوادة للحافظوة، اسوتنادا  ، كان  ذناك عمليوة إعوادة ت يويم0233من منتصف عام  ا  تان ومناطق كليرة ف  الشر . وبدءأفغانس

لبحوث اإلمكانيواا المتاحوة فو  بيئوة  –الت يويم للحافظوة ال طريوة  سهم فيوه ذوذايو –إلراءا  البرنامجطلب إل  تحليل دارل  

 .أمن تشهد قيودا متزايدة

 التواؤم مع احلكومة 

العام لسياسة الحكومة، عل  الرغم مون ولوود هيكل التطور ووقي ة ما متوائم بصورة ممئمة  البرنامجولد الت ييم أن   -39

األغذيوة  ، إلو  لانوب منظموةالبرناامجقدر من عدم االتسا  ف  االستراتيجياا الوطنية المتعل وة بواألمن الغوذائ . وقود وافوق 

ة ، علوو  دعووم سووتة مجوواالا مواضوويعية لشموون الغووذائ  تتماشوو  مووا االسووتراتيجية اإلنمائيووة الوطنيوووالزراعووة لشمووم المتحوودة

 ها.لميعليس ما و ،الرئيسية . وكان  االتصاالا ليدة ما بعض الوزاراا التن يذية0224الرئيسية ألفغانستان لعام 

  الربنامجالتواؤم مع سياسة  

، والتحو  المرسس  من وكالة للمعونة الغذائية إل  للبرنامجاألذدا  المرسسية  مت  ة ماكان  أذدا  العملية الممتدة   -35

: الن د/ال سووائم، واألغذيووة ذوو ( 0233-0232) البرنااامجوكالووة للمسوواعدة الغذائيووة، ومجوواالا التركيووز األربعووة لخطووة إدارة 

لهووود  ألغذيوووة )اااسوووتهمك تحسوووين التكميليوووة المولهوووة، والتغذيوووة المدرسوووية، واسوووتراتيجياا تسوووليم المسووورولية. غيووور أن 

( كان ذدفا فض اضا بحيث يصعب أن يكون مجديا أو قابم لل ياس فو  أفغانسوتان. وأصوبح الحود مون أدطوار 3االستراتيج  

، داصة عون طريوق الغوذاء م ابول للبرنامج( األولوية الرئيسية بالنسبة 0)الهد  االستراتيج   يةالكوارس عل  مستو  ال ر

م ابل العمل/الغذاء م ابل إنشاء األصو  كان  أقر  إل  األنشطة المجتمعيوة منهوا إنشاء األصو . ونظرا ألن أنشطة الغذاء 

بالنسوبة  ينجاز األصو  المجتمعية، ولم يتم لما بياناا عن رأس الما  األسورإإل  األنشطة ال ردية، ف د استند الرصد إل  

)الهود  االسوتراتيج   يالموا  األسور أكد أنه لم يكن ذناك أي دليول علو  حودوس تغييوراا فو  رأستلكل مشروع فرع ؛ و

1.) 

  

                                                      
 .0233-0232يون دوالر أمريك  ف  ال ترة مل 35ومكاتبه ومركباته بنحو  البرنامجزادا تكاليف أمن موي    (4)
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 التواؤم مع املمارسة اجليدة الدولية 

بداية  يتطلب  أدذ السيا  كن طة  -36
(5)

قاعدة معلوماا دقي ة وسليمة. وولد الت ييم أن التصوميم األصول  للعمليوة الممتودة  

متوائمة بال ودر الكواف  ومسوتجيبة بتاتا أن تكون لعملية الممتدة للم يتسن تحليم دقي ا للنزاع. فبدون ذلك، لم يتضمن أو يطبق 

 للتغييراا السياقية عند حدوقها.

ة الممتودة دوم  إلوراء تن يحواا رئيسوية فو  ميزانيوة العمليو البرناامجوتعن  االستجابة لت لب األسعار أنوه يتعوين علو    -32

  عامين. ويتعين عل  الحافظة أن تتحو  نحو ما ذو ممكن بدال من التمسك بطموحاتها األصلية.

لتحسووين ال اعوودة التحليليووة لبرمجتووه، وتووم تحديوود المخوواطر واتخوواذ توودابير  البرنااامج، سووع  0233ومنووذ منتصووف عووام   -38

التخ يف من آقارذا. غير أن التغييراا كان  مدفوعة أساسا بالحالة التشغيلية وليس بالمرالعة االستراتيجية المرغوبوة فو  

 المتوقا ف  المست بل.والسيا  السياس  واالقتصادي واألمن  الحال  

، نظورا لعمقتوه بحكوموة توالوه شورعيتها للبرنامجوكان ت لص الحيز اإلنسان  ف  أفغانستان يملل قضية حادة بالنسبة   -34

 –ولم يوفق حت  ا ن  – البرنامجاألمم المتحدة المتكاملة. وقد لاد   بعلة ضمنموقعه لتحديا من بعض قطاعاا السكان، و

 النزاع.مناطق ف  لوصو  إل  السكان الدعوة لالم يم عن دور منسق الشرون اإلنسانية، لزيادة من ألل فصل دور المنسق 

  وكاالت األمم املتحدة، واملؤسسات املالية الدولية، واجلهات املاحنة –التواؤم مع الشركاء يف التنمية 

فووو  أفغانسوووتان، وقووودم موووددما ذاموووة علووو  المسوووتو   د وووعبصوووورة وقي وووة موووا ذيكووول المعونوووة الم البرناااامجتعووواون   -02

، وفيموا يتعلوق بأولويواا اسوتراتيجياا التنميوة الوطنيوة ألفغانسوتان. ويشوترك ال طريألمم المتحدة ااالستراتيج ، ملل فريق 

فو   ما المنظمةوالزراعة، وله عمقاا عمل وقي ة ما منظمة األغذية والزراعة ف  قيادة مجموعة األمن الغذائ   البرنامج

وما م وضية األمم المتحدة لشرون الملئين، ومكتب األمم المتحدة المعن  بالمخدراا والجريموة، عون  ،المناطق المستهدفة

 عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.  إلطارطريق ال ريق العامل المعن  بسبل المعيشة المستدامة والزراعة التابا 

  التواؤم مع املنظمات غري احلكومية 

حتو  أوائول  البرناامجكان  نسبة الشركاء الحكوميين إل  الشركاء من المنظماا غير الحكومية الوذين ين وذون حافظوة   -03

إل  زيوادة المنظمواا غيور الحكوميوة الوطنيوة التو  يعمول معهوا،  رنامجالب وقد سع  .ت ريبا 15إل   65 من تبل  0230عام 

مشواكل ماليوة  رة الوطنيوة، ولكون كانو  ذنواك أيضواولكن ما موالهة بعض الصعوباا. وكان ال يد الرئيس  يتملول فو  ال ود

ظمواا غيور الحكوميوة عنود التن يوذ عون المسوتو  الموراد أصوم وقامو  المن –وبالتال  رسوومها  –عندما ت ل حمولة األغذية 

، الدوليوة يتم بسوهولة تغطيوة ذوذا التكواليف مون لانوب المنظمواا غيور الحكوميوةوبال عل بتغطية لانب من التكاليف األولية. 

أدوور  فوو  ن ووس المنط ووة. ومووا أن  مشووروعااالتوو  يمكنهووا فوو  أغلووب األحوووا  الحصووو  علوو  أموووا  تكميليووة عوون طريووق 

 ود ولود الت يويم أن ال لوة الم ترضوة مون المنظمواا غيور الحكوميوة لوم تكون فالمنظماا غير الحكومية تتركز ف  شر  البلود، 

 أساسوابالخطورة الت  ُصورا بها عادة. وكان التحدي يتملل ف  تحديد شركاء عمليين من المنظماا غير الحكومية المحلية 

بعض المنظماا غير الحكومية عن استصوا  العمل ما وكالة تابعة لشمم المتحودة، نظورا   ة محلية. وقد تساءللديهم معرف

علوو  وضووا مووا زالوو  تصوور بعووض الجهوواا المانحووة  كمووا أنللمشوواكل المرتبطووة ببرنووامج دولوو  متوووائم مووا  قوووة احووتم  . 

 ون فيها ذذا الشعار مصدر دطر بالنسبة للمست يدين.شعاراا وطنية عل  منتجاا المساعدة حت  ف  المناطق الت  قد يك

                                                      
 مبادئ للعمل الدول  الجيد ف  الدو  الهشة، باريس.. 0222لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ف  الميدان االقتصادي.  (5)
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 المحركة لصنع القرار االستراتيجي للبرنامج في أفغانستان  ىالقو

لل يود التشغيلية دم  فترة الت ييم، بما ف  ذلك تغطيوة الحافظوة للمسوت يدين واسوتهدافهم؛  البرنامجوتم ت دير استجاباا   -00

لجهووود المبذولووة لتحسووين توووافر واسووتخدام المعرفووة والمعلوموواا؛ والوونهج تجوواا تنميووة ال وودرة؛ والجهووود المبذولووة لتعظوويم وا

 . للبرنامج استخدام ال درة الت نية الدادلية

 التغطية واالستهداف 

 19تمو  تغطيوة  إذالعمليوة الممتودة لإلغاقوة واإلنعواش،  فو  وقي وة  وررت ريبا إلو  عودد المسوت يدين الم البرنامجوصل   -01

(. وذذا يعكس نهج ت ضيل  الشمو  عل  التركيز  الذي تميزا 3والية، ولكن بأحجام منخ ضة من األغذية )انظر الجدو  

 عل  امتداد فترة الت ييم.  البرنامجبه برمجة 

 ، المقررة والفعلية األغذيةكميات ن ويالمستفيدأعداد : 2الجدول 

 قررالممن نسبة ال ونالفعلي   ونقررالم المستفيدون

2010 7 052 200 6 556 047 93 

2011 7 317 475 6 972 839 95 

 من المقررنسبة ال الفعلية قررةالم (بالطن المتري) كميةال

2010 197 115 145 267 74 

2011 273 022 163 806 60 

 .لبرنامجا ارير الموحدة عن المشروعاا ف ت البياناا  :المصدر

لهووا  للبرنااامجالتابعووة  بعينهووا مجموعوواااسووتهدا  وعلوو  المسووتو  البرنووامج ، كانوو  آليوواا االسووتهدا  الجغرافوو  و  -09

مبرراتها الواضحة والمعلنة فيما يتعلق باالحتيالاا السياقية. فعل  سبيل الملا ، كان برنامج الغوذاء م ابول التعلويم يسوتهد  

مرشوراا ذزيلوة للتعلويم. وفو  إطوار ذوذا  واليوة والتو  تولود بهوا أيضوا 19فو  األحياء الت  تعان  من انعدام األمن الغوذائ  

حووافز الولبوواا الغذائيووة المنزليووة لل تيوواا يتملوول فوو  المتعلووق بمسووتهدا  لعيووار األكلوور تحديوودا االسووتهدا  األولوو ، كووان الم

 ف  المائة ف  معدالا االلتحا . 05األحياء الت  تولد بها قغراا لنسانية تزيد عن 

، والملئون العائدون، والحوامول والمرضوعاا، المشردون دادليا –وكان  المجموعاا الرئيسية المحددة لمستهدا    -05

 ( ، وأط وا  المودارس)نشواط دعوم مرضو  السول( واألط ا  دون الخامسوة الوذين يعوانون مون سووء التغذيوة، ومرضو  السول

قريبووة مون المجموعوواا  – )الغووذاء م ابول التودريب(والنسواء المتوو  ي ت ودن مهواراا ال ووراءة والكتابوة  ،)الغوذاء م ابول التعلوويم

المعرضة الت  حددتها دطة التنمية الوطنية ألفغانستان. غير أن ذوذا المجموعواا تسوتهدفها طائ وة مون الجهواا ال اعلوة فو  

علو  المسوتو  التشوغيل   البرناامجن س الوق ، وقد أشار العمل الميدان  لهذا الت ييم إل  ن ص ملحوي فو  اتسوا  اسوتهدا  

 حت  فترة أديرة.

غذيوة. وقود ادتيورا وذذا الموقف يتغير ا ن بوضا مزيد من النماذج المنس ة عن طريق مجموعوة األمون الغوذائ  والت  -06

رائدة ف  النظام المتكامل لتصنيف مراحل األمن الغذائ  التوابا لشموم المتحودة، ومون المتوقوا أن يبودأ  ةكدول أفغانستان أيضا

 .0230 عام رأوادف  

شك، ما أن الت ييم لم يكن فو  وضوا يسومح  دون واسعةتعد ال جوة بين نظرية االستهدا  والممارسة  ،وف  أفغانستان  -02

موق وا متسوامحا تجواا نظوم التوزيوا الخاصوة بالمجتمعواا المحليوة، ولكون كانو  ذنواك شوواغل  البرناامجله بت ديرذا. ويتخوذ 
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كانون اللوان  /يناير. وقد أنشأ المكتب ال طري وحدة امتلا  ف  هايبو/أو تسرعن ولهتها  األغذيةحويل دطيرة من عملياا ت

. وقود أيهورا لهوود ذوذا الوحودة بالبرناامجعن تحسين تنظيم وإدارة عمليواا التوزيوا المجتمعو  الخاصوة  ةمسرول 0233

نتائج مبشورة، منهوا علو  سوبيل الملوا ، عوودة السولا الم  وودة. غيور أن قيوود الوصوو  والتوييوف تجعول مون غيور المحتمول 

 المشكلة بصورة شاملة.معالجة ذذا 

المرتبطة ب يود الوصو  واإلدارة عن بُعود عاليوة،  اإلقصاء/راجاإلدأدطاء وعن ولهتها  تحويل األغذيةوتعد مخاطر   -08

مون ذلوك. ولوم يوتمكن فريوق الت يويم مون تحديود اسوتراتيجية  ويحتمل أن تزداد إذا تودذور السويا  السياسو  واالقتصوادي أكلور

ينووة داصووة مع إلووراءااي تضوو  تجاوزذووا اتخوواذ  حويوول األغذيووةإلدارة المخوواطر يووتم موون دملهووا تحديوود عتبووة لت لبرنااامجل

. وقود قطعو  التحسويناا المرسسوية الموذكورة فو  ال  ورة السواب ة شووطا موا فو  إغمقه، بما ف  ذلك وقف النشاط أو باإلدارة

موا عودم التسوامح لشغذيوة  تحويول، ولكن موازنة ال بو  البراغمات  بولوود البرنامجالتخ يف من شواغل الجهاا المانحة و

 ف  بلد يتسم بالتحدي ملل أفغانستان.  للبرنامج صعبة بالنسبة الرسم  معه ال يزا  يملل معادلة

 الرصد والتقييم 

توزيوا األغذيوة فو  أفغانسوتان. وكانو  لعل  رصد عملياته  البرنامجي يد األمن وفر  الوصو  بدرلة دطيرة قدرة   -04

ت ض  بالتعاقد ما فر  داصة لمساعدة البرامج البرنامجاستراتيجية 
(6)

تسوافر إلو  عودد متزايود مون المنواطق التو  يصوعب  

 عل  موي   األمم المتحدة الوصو  إليها.

منحدرا البرنامجوكان منحن  تعلم   -12
(7)

يجوري  الماقلوةفيما يتعلق بتعيين فر  مساعدة البرامج. وولد الت ييم أن ال ضايا  

 التصدي لها بصورة استباقية، ومن المحتمل أن تردي إل  تحسن كبير بمرور الوق .

نشواء وحودة ونظوم إ 0233ة للرصد. وتشمل التغيراا التو  أُلريو  منوذ عوام ظمقوية أو من جهوكان ذناك افت ار إل  نُ   -13

تتيح لما وتوزيا البياناا ف  الوق  الح ي و . غيور أن ذوذا  –رشراا رئيسية لشداء بما ف  ذلك وضا م –للرصد والت ييم 

 النظم عمل  بصورة غير مترابطة، وذناك حالة إل  مواءمتها.

اا، ملول نظوم تجاا دعم الونظم الوطنيوة لجموا البيانو –وإن لم تطبق بطري ة منهجية  –وكان  ذناك بعض النهج الجيدة   -10

 معلوماا إدارة التعليم ف  وزارة التعليم، ولما وتحليل بياناا الصحة والتغذية ف  وزارة الصحة العامة.

 الضرر إحلاق عدممبدأ العالقة بني اجلنسني، واحلماية، و 

الورواب   نأولكون بموا تعد أفغانستان بيئة بالغة التع يد والتحدي بالنسبة للعمول الجنسوان  مون لانوب الوكواالا الدوليوة.   -11

،وآدورين للبرناامجساسوية بالنسوبة أكانو  موق وة ليودا و الجنسانية وتحسين األمن الغذائ بين التصدي لل وار  
(8)

ذوذا فونن  

 .إلحاحا وأذمية الت  تواله عمل المكتب ال طريمن بين المسائل األكلر تعد المسألة 

ووضوا مرشور للمسواواة بوين  ،وعل  الرغم من بعض الدعم الم يود للونظم الوطنيوة، بموا فو  ذلوك وزارة شورون المورأة  -19

تووه تجوواا المسوواواة بووين الجنسووين فوو  ن الوفوواء بالتزاماعووبعيوود  البرنااامجالجنسووين بالنسووبة لعمليووة النووداءاا الموحوودة، إال أن 

                                                      
 مليون دوالر أمريك  سنويا. 0.5فرقة لمساعدة البرامج بتكل ة إضافية صافية قدرذا  391ما  البرنامج، تعاقد 0230ف  منتصف عام  (6)
و  المكاتب الميدانية، والمنازعاا حو  ة عل  مستمن بين التحدياا الت  حددا ارت اع معد  دوران الموي ين، وقيود ال درة، وغيا  المرأة ت ريبا ف  فر  مساعدة البرامج، وتحدياا اإلدار (7)

  مستوياا الرواتب المختل ة.
 ر   بشأن األمن . نشرة  . نُهج مبتكرة تجاا العمقة بين الجنسين واألمن الغذائ0230واضحة بشأن ذذا الرواب . ومن األمللة األدر  معهد دراساا التنمية،  البرنامجتعد سياسة الحماية ف   (8)

guides/food-www.eldis.org/go/topics/resource-التال   Eldis، يوليو/تموز. برايتون، المملكة المتحدة )متاح عل  موقا موارد مركز 80 ، العدد والجنسينالغذائ  

)gender&id=59402&type=document-and-security-security/food; ،  وتتاح موارد منظمة األغذية والزراعة عل  الراب-home/gender-www.fao.org/gender/gender

why/why-gender/en/ 

http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/food-security/food-security-and-gender&id=59402&type=document)
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/food-security/food-security-and-gender&id=59402&type=document)
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/food-security/food-security-and-gender&id=59402&type=document)
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 البرناامجأفغانستان. ف د كان  الجهوود ضوحلة وغيور منهجيوة بشوكل عوام، وت ت ور إلو  ر يوة مرسسوية واضوحة عون أذودا  

ودون توليه بشأن استراتيجياا التن يذ، وت ت ور إلو   ،بالنسبة للعمقة بين الجنسين واألمن الغذائ  دم  فترة العملية الممتدة

أن يح  وه وحودا، ودون عمليواا مسواءلة واضوحة أو تودريب  البرناامجلتح يق ما ال يسوتطيا  األدر  وكاالاالا ما شراكا

 دادل  شامل. 

وقوود تووم تحديوود قضووايا معينووة داصووة بالحمايووة عوون طريووق بعلوواا الرصوود المنتظمووة، ولكوون ذووذا ال ضووايا لووم تعووالج فوو    -15

إلو  اسوتجابة أقوو  وأوضوح بالنسوبة للعمقوة بوين البرناامج  ويحتواج الرغم من إلراء تودريباا علو  الحمايوة.البرمجة عل  

 من ألل إقراء ذذا االستجابة.  عدم إلحا  الضرر ولم يكن من الواضح ولود تحليل كامل لمبدأ  الجنسين والحماية.

 استخدام الشراكات 

بدرلة كبيرة عل  شراكاته التشغيلية للنهوض بواليته ف  أفغانستان. فخم  فترة الت ييم، عمل بصوورة  البرنامجيعتمد   -16

 .دم  المنظماا غير الحكومية أيضاأكلر است اضة من دم  الحكومة، وإن كان من 

بك اءة الشركاء وقدرتهم عل  التن يذ. وتجري حاليا عملية رسم دورائ  ير أنه كان  ذناك شواغل رئيسية فيما يتعلق غ  -12

. وستظل الحكومة شريكا ذاما، غير أن عوام المحل  ستساعد عل  وضا نموذج شراكة من ح للمساعدة ال ائمة عل  المجتما

  .ن يذالتحكومية عل  مستو  غير ال جهاا ال اعلةقد يشهد تحوال ممئما ف  طرائق التن يذ، ما زيادة التركيز عل  ال 0231

 الُنهج جتاه تنمية القدرة 

فو  إطوار تن يوذ العمليوة  –ولويس لوذريوا  –عل  الرغم من أذدا  العمليوة الممتودة، يلو  تنميوة ال ودرة نشواطا فرعيوا   -18

 إمكانيوةبعد تحو  اإلطوار الوذذن  المرسسو  مون   ق حفلم يت .للتن يذ  ررةمترابطة ومالممتدة، دون بذ  أي لهود متس ة أو 

توم تخطيطهوا ورصودذا المسورولية دالئول كليورة علو  نُهوج لتسوليم  العمل  إل   تمكوين ا دورين مون العمول . وليسو  ذنواك

 بخم  الشراء من ألل الت دم. 

  للربنامجاستخدام القدرة التقنية الداخلية 

لهود مبهرة وبناءة لمعالجة قيود التوييف وتحسين ال ودرة الوطنيوة الدادليوة.بُذل    -14
(9)

وموا تنواقص المشواركة الدوليوة  

واالتجواا نحوو االنت وا ، سويزداد الودافا إلو  التوأميم وستنحسوور البصومة الدوليوة بدرلوة أكبور. وسويكون ذنواك تصوور دووا  

 لهذا الغرض. ة بالتخطي  يتيح فرصة لتطوير استراتيجياا وأدواا ممئم

 أداء الحافظة ونتائجها

. كموا أن التودادل ذواوتأقير بالنسبة لت ييم فعاليوة برامجوه للبرنامج ال تزا  ندرة البياناا ف  أفغانستان تملل قيدا رئيسيا  -92

 المبذولة إللراء قياس دقيق.المع د بين حاالا توقف اإلمداداا وقيود الوصو  يسبب ارتباكا للجهود 

ف د أقرا حاالا التوقف ف  اإلمداداا، وداصة ف  إطار التوزيا العام لشغذية، والغذاء م ابل التعليم، بصورة سلبية   -93

 ئه ومست يديه. ما شركا البرنامج. وقد أقر ذذا عل  عمقة ف  الوق  المحددلخدمة مست يديه  البرنامجعل  لهود 

 أنشطة العملية الممتدة لإلغاقة واإلنعاش. نتائجعن  امولز 0وي دم الجدو    -90

                                                      
المحليين لسد اللغراا، واقتراح برنامج للتدريب بالتعاون ما الجامعاا المحلية، وتعيين مويف  بما ف  ذلك عن طريق استخدام دبراء استشاريين ل تراا قصيرة، ووضا قائمة بالموي ين (9)

 الجدد للعمل ف  مناطق النزاع. نلتنمية ال درة. وليس ذناك شرط مرسس  إللراء فرز من الناحية السيكولولية للمعيني
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 نتائج أنشطة العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش :1الجدول 

  اإلغاثة

التوزيا العام لشغذية 

 والغذاء م ابل العمل

اإلمداد، ومساذماا الجهاا المانحة بمرور الوق ، وحاالا إغم  حدود باكستان عند ن اط دطوط تأقر األداء بحاالا توقف 

  .رئيسية، وأحيانا بعض الصعوباا ف  الوصو 

وعل  الرغم من أن المست يدين است بلوا التوزيا العام لشغذية باالمتنان إال أنه كان أقل األنشطة تأقيرا من حيث تلبية األذدا  

. غير أن التوزيا العام عن ولهتها ألغذيةاتحويل الرئيسية، بسبب ضعف االستهدا ، والتسليم المت طا، وبعض عملياا 

 فاا السكان المعرضين بدرلة عالية حيث ينتشر الجوع.لشغذية يسهم بطري ة ذامة ف  ر

الوقاية من سوء التغذية 

 الحاد

، إل  لانب شركاء األمم المتحدة، عملية الن اش والضغ  من ألل تح يق المزيد من االتسا  بالنسبة للتغذية ف  البرنامجتول   

د ح ق برنامج تعاون  ما منظمة األمم المتحدة للط ولة سياسة الحكومة، ملل السياسة الجديدة لشمن الغذائ  والتغذية. وق

)اليونيسف( بشأن األنشطة الوقائية والعملية نتائج طيبة؛ وتسع  وزارة الصحة العامة إل  إدماج ذذا النهج ف  حزمتها 

االستدامة من  تمديد نشاطه إل  ما بعد حاالا الطوارئ. غير أن البرنامجاألساسية الخاصة بالخدماا الصحية، وطلب  من 

 حيث شراء األغذية ليس  عملية.

شبكة األمان االلتماع  

 ةالحضري

بما ف  ذلك حالة تأدير لمدة ستة أشهر ف  منط ة مزار  –مشاكل حادة  ةشهدا أنشطة شبكة األمان االلتماع  الحضري

المستهدفون ذم المعرضون بصورة مزمنة وارت اعا نسبيا ف  تكاليف المعامما، وارتباكا م اذيميا. وكان السكان  –الشريف 

والذين يستح ون تل   مساعداا شبكة األمان عل  المد  الطويل بدال من المساعدة ف  حاالا الطوارئ أو تحسين سبل كسب 

الستطمع ت ديم مساعداا شبكة األمان لل  راء  البرنامجفتح  مجاالا لديدة أمام  العيش. غير أن الخط  التجريبية

 لحين وضا استراتيجية وطنية للحماية االلتماعية ودطة لشبكة األمان.  الحضريين

  اإلنعاش

 الغذاء م ابل التعليم

 

ف  المائة من مجموع موارد العملية الممتدة. وأدا حاالا ن ص الموارد إل  تباين كبير  05استأقرا التغذية المدرسية بنسبة 

وكان من بين أسبا  ضعف األداء إغم  طر  اإلمداد عبر الحدود الباكستانية،  وال علية للمست يدين.  ررةبين األعداد الم

د الهندي تتعلق بالجودة واإلمداد. وقد عان  نشاط الغذاء م ابل  ودسائر األغذية أقناء التخزين ف  باكستان، ومشاكل ما الُمور 

لية لمستجابة الطارئة من ألل عودة األط ا  التعليم من حاالا قصور ف  التصميم وارتباك م اذيم ؛ فتصميمه األصل  كآ

 البرنامجإل  المدارس بعد فترة النزاع لم يعد قابم للتطبيق ف  بلد أصبح فيه الطلب عل  التعليم ي و  المعروض. وقد عمل 

لصعب بصورة لادة من ألل تصحيح ذذا المشاكل أقناء تن يذ برنامجه الخا  بالغذاء م ابل التعليم، ولكن سيكون من ا

 التغلب عل  التحدياا بدون إعادة تصميم رئيس .

 الغذاء م ابل التدريب

 

. ف د قوبل برنامج الغذاء م ابل التدريب بت دير كبير البرنامجكان استهدا  ذذا المكون الصغير نسبيا من بين أنجح أنشطة 

استراتيجية قوية وشاملة للشراكة تضاذ  لودة اإلمداد ول   طلبا من لانب المجتمعاا المحلية. غير أن تنظيم فعاليته تتطلب 

 المضمون باألغذية.

الغذاء م ابل إنشاء 

 األصو 

 

 م ابلإعادة تصميم دادل ، باعتماد نهج أكلر تركيزا وتكامم بمرور الوق . وقد تجاوز برنامج الغذاء  البرنامجشهد ذذا 

بيرا من لانب المشاركين. وقد واله ذذا النشاط بعض تحدياا إنشاء األصو  الهد  الذي وضا من ألله ول   ت ديرا ك

التن يذ، وذناك شواغل تتعلق باستدامة بعض األصو  الت  أنشئ . وعل  الرغم مما يمكن أنه يح ق مزيدا من االتسا  ما 

 أنشطة أدر ، إال أنه كان واحدا من البرامج األكلر صمحية وفعالية.

ط أيضا من حاالا ان طاع اإلمداداا، وداصة ال مح. وكان االستهدا  عمليا، دون التمييز بين المرض  الذين عان  ذذا النشا دعم مرض  السل

. وكان  ذناك دالئل قوية عل  تح يق نتائج إيجابية ف  تح يز هالغذائ  والمرض  الذين ال يعانون منيعانون من انعدام األمن 

المراقبة المباشرة. غير أنه ال تتاح نتائج تتجاوز ا قار المح زة. فنلراء المزيد تح  ل ترة قصيرة المرض  الستكما  العمج 

 من الرصد ف  الوق  الح ي  ، داصة احتيالاا المرض ، من شأنه أن يدعم التن يذ.
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تعد األذدا  الخاصة بمرشراا االلتزاماا المحسنة تجاا النساء منخ ضة نسبيا، وكان الت دم استنادا إل  ذذا المرشراا  المساواة بين الجنسين

ملل المرشراا الخاصة بالمرأة ف  المناصب ال يادية ف  لجان إدارة األغذية ف  عام  –مختلطا. ف د أيهرا بعض المرشراا 

 د.وجهمن تضافر النهج أكلر تنظيما وولكن ال بد من ا تبذ  لهود متضافرة. أنه يمكن تح يق نتائج طيبة عندم – 0233

 تنمية القدرة 

تنمية ال درة عل  نطا  

 الحافظة

لم يكن ذناك أي دليل عل  بذ  لهود متس ة لتنمية ال درة بالشكل أو الكلافة المطلوبة ف  تصميم العملية الممتدة لإلغاقة 

غير أن  –ملل لما البياناا وتحليلها ف  وزارة الصحة العامة  –واإلنعاش. ف د قدم  مساذماا كبيرة ف  بعض الوزاراا 

لوانب تن يذ العملية الممتدة. وقد اعتمد ذد  العملية الممتدة الخا  بننشاء  يا منتنمية ال درة يل  بشكل عام لانبا فرع

مجالس للتنمية المجتمعية بدرلة كبيرة عل  شركاء لديهم قدرة محدودة عل  تنمية قدرة المجالس. فالطبيعة التعاقدية للعمقة 

 والشركاء المتعاونين ال تساعد عل  تح يق أذدا  تنمية ال درة الخاصة بالعملية الممتدة.  البرنامجبين 

 البرنامجعملياا شراء غير مسبوقة لل مح من وزارة الزراعة والري واللروة الحيوانية، وقد عمل  0233ألري  ف  عام  الشراء من ألل الت دم

يلة لتحسين الشراء المحل  من المزارعين. غير أن أحجام اإلنتاج كان  محدودة بجد  لتن يذ برنامج الشراء من ألل الت دم كوس

عل  زيادة اإلنتالية وتحسين تخزين ال مح والصويا. وتتل   مصانا التجهيز  البرنامجللغاية م ارنة باالحتيالاا. وقد ساعد 

 روعااعال  الطاقة، بما ف  ذلك لمشالالتابعة لل طاع الخا  مساعدة لصنا منتجاا الصويا وال مح، ملل البسكوي  

. 0230طنا متريا ف  عام  862، زادا إل  0233طن متري من البسكوي  ف  عام  322  قمقة مصانا . وأنتج  البرنامج

 .البرنامجوتعد ذذا نتيجة إيجابية، ولكنها ال تلب  حت  ا ن االحتيالاا الكبيرة لنشاط 

قاعدة معلوماا أفغانستان بالنسبة لتخطي  التددل الوطن ، عن طريق ت ديم الدعم  إسهاما كبيرا ف  البرنامجم  مساعداا قد للكوارسستعداد اال

للنظام الوطن  لمراقبة ذشاشة األوضاع، وتحليل األسوا ، وتنمية ال درة عل  إعداد الت ييم الوطن  المحسن للمخاطر وذشاشة 

 مشروعاارس يتطلب عمم أوقق ما المجتمعاا المحلية ف  تصميم وتن يذ للكوا ستعداد. غير أن اال0230األوضاع ف  عام 

 دائمة تزيل آقار الج ا  والتشرد.

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

نادرا ما كان يتعوين علو  مكتوب قطوري أن يعيود تشوكيل عمليوة ممتودة لإلغاقوة واإلنعواش بصوورة لذريوة ملول العمليوة   -91

فهوذا العمليوة مسوتمرة، وتشومل ال ضوايا الرئيسوية التو  حوددذا ت يويم الحافظوة . 0230-0233 الخاصة بأفغانسوتان فو  ال تورة

 :ال طرية ما يل 

 الشمول مقابل الرتكيز 

ف  أفغانستان تعبيرا عن الت ا   ف  ذلك الوق ، ولكن التمويل والنزاع المكلوف  البرنامجكان الطموح األول  لحافظة   -99

تسببا ف  يهور قيود تشغيلية قلل  ما كان يمكن تح ي ه بصوورة مع ولوة ضومن اإلطوار الزمنو  الموضووع. وكوان الوصوو  

للمست يدين عبور سونواا متعاقبوة مون تن يوذ العمليوة الممتودة بملابوة إنجواز كبيور، ولكنوه يمكون أن  ة رربال ر  من األعداد الم

توواتر  . فتخ ويضطاقتوهبموا ي وو   البرناامجفيهوا  عموليعن  استخداما للموارد بأقل من المسوتو  األملول فو  المنواطق التو  ي

 بمرور الوق ، كما يرقر عل  أذدا  تحسين األمن الغذائ .الحصص الغذائية، عل  سبيل الملا ، يضعف من تأقير التددل 
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، ولكون موا اإلب واء علو  الحافظوة ن سوها. فبعود أن أصوبح مون الحجوملل يوود التشوغيلية بتخ ويض  البرناامجوقد استجا    -95

وتن يوذ العمليوة  –طاقوة لبرنوامج الغوذاء م ابول التعلويم عوال  الالملل البسوكوي   –المتعذر ماليا توفير سلا غذائية عالية ال يمة 

الممتدة بنصف التمويل المتوقا لها ت ريبا، لم يعد من الممكن استمرار ذذا النهج. فينبغ  إعادة تعزيز التغييوراا فو  الر يوة 

 واالستراتيجية عن طريق توليه مرسس  لديد يركز عل  النتائج.

 نتائج احلافظة 

صوحة وتغذيوة األم والط ول بعوض النتوائج المشوجعة، داصوة حيلموا تحسون التعواون المشوترك بوين  روعااأيهرا مش  -96

ذو  بورامج  0233، كان  أنشطة الحافظة األضعف أداء  ف  عوام  ررةالوكاالا. ومن حيث النواتج ال علية م ابل النواتج الم

ال سوائم. وكوان االسوتهدا  يملول مشوكلة علو  نطوا  لميوا و الن ودتحوويما ولتودريب، الغذاء م ابل التعلويم، والغوذاء م ابول ا

واإلقصاء أكلر حدة حيلما توزع  راجال سائم. وكان  أدطاء اإلدو الن دتحويما األنشطة، وداصة التوزيا العام لشغذية، و

 المعونة الغذائية عل  المجتمعاا المحلية الت  شردذا النزاع، وذذا يرلا ف  لانب منه إل  صعوباا الوصو  إليها.

الذي حدس ف  عام ، ليس عل  األقل بسبب الزيادة ف  حاالا التشرد نتيجة للنزاع ةقائم ةاإلنسانيضروراا ظل التوس  -92

دوم  معوزولين الالسوكان علو  المعونوة الغذائيوة مون لانوب المشوردين أو  لتلبية الطلب المتزايد البرنامجضطر . وسي0230

 أشهر الشتاء. ويعد النهج المشترك بين الوكاالا لموالهة سوء التغذية الحاد مشجعا.

، موا للبرنامجش، ستعتمد زيادة تركيز التغطية ف  مناطق لغرافية مختارة عل  الميزة النسبية وبالنسبة ألنشطة اإلنعا  -98

زيوادة التكامول وتتبووا النتوائج دادوول حافظتوه الخاصوة، إلوو  لانوب البرمجووة المشوتركة موا عناصوور فاعلوة إنمائيووة أدور  فوو  

 الميدان.

 حتليل النزاع 

لعل التحليل األد  للنزاع ف  مرحلة تصميم العملية الممتدة لإلغاقة واإلنعاش كان سويمكن ذوذا العمليوة مون االسوتجابة   -94

بصووورة اسووتباقية لحوواالا الت لووب، موولم عوون طريووق زيووادة الوووع  بالمخوواطر المحتملووة، وتحديوود األولويوواا بالنسووبة لتتووابا 

بما فو  ذلوك عمليواا تخ ويض فو   –حيلما يلزم إلراء تغييراا وتحوالا  األنشطة، ووضا استراتيجياا للتخ يف واإلدارة

بصوورة أكلور شوموال،  –وذوو عنصور رئيسو  مون عناصور تحليول النوزاع  –والنطا . ويجري ا ن تحليل المخواطر  حجمال

، وتلوك تيجيةواالسوترالمخاطر، بموا فو  ذلوك المخواطر السياسوية جميا اولكن ذناك حالة إل  مزيد من االعترا  الواضح ب

 المتعل ة باالقتصاد السياس  للبلد، وليس مجرد المخاطر التشغيلية.

إيجابيا بصورة أساسية تجاا ال يود التشغيلية، ولويس اسوتباقيا فو  تصوميم أنشوطة مراعيوة للنوزاع. وموا  البرنامجوكان   -52

وضووعف مسوواءلة  عوون ولهتهووا ألغذيووةاتحويول أيضووا ضووحية لعمليوواا  مجالبرناااولوود سوولا عاليووة ال يمووة فوو  حوزتوه، كووان 

 –بموا فو  ذلوك الجهوود المتعل وة بوحوداا االمتلوا  والعمليواا  –الشركاء المتعاونين، ما أن اإلصمحاا المرسسية الجارية 

 ينبغ  أن تساعد عل  التصدي لذلك.

 االتساق 

مووا األولويوواا الوطنيووة قويووا، وإن دضووا ألولويوواا الجهوواا المانحووة. وذنوواك حالووة إلوو  زيووادة  البرنااامجكووان توووا م   -53

جعل أنشطة  االن راد بالعمل  غير عملية. إذ ينبغ  مواصلة وتوسيا التعواون األديور ياألموا  تناقص البرمجة المشتركة، ف

 منظمة األغذية والزراعة واليونيسف.  ف  سياسة األمن الغذائ  والتغذية، والممارسة الميدانية ما
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صوا قوي ف  مجموعت  األمن الغذائ  والتغذية عل  حد سوواء. ولوم تكون تنميوة ال ودرة علو  نطوا  للبرنامج  ويولد  -50

ولوويس لتوووفير موووارد  ينبغوو ؛ ف وود كووان ذنوواك اتجوواا السووتخدام الشووركاء كوووكمء لت ووديم الخوودماا، كموواالحافظووة ككوول ملموورة 

 مرسسية مستمرة.

 احليز السياسي، والشراكات، واسرتاتيجية املستقبل 

ذنواك مخواطر متزايودة تتعلوق  بوالحيز  التشوغيل  والسياسو . فشورعية الحكوموة تعود موضوا نوزاع فو  بعوض منوواطق   -51

فو  الطريوق الصووعب نحوو دعوم المرسسوواا  البرناامجأفغانسوتان. وسوتكون ات اقواا الشووراكة المن حوة حاسومة، بينموا يمضوو  

 إل  كافة المجتمعاا المحلية المحتالة. الحكومية وتعميم الحياد السياس  الممئم الذي يسمح له بالوصو 

وسيكون الشرط الحاسم للبرمجة ف  المست بل تحديد أنسب شركاء التن يذ. وذناك حل عمل  لاري تن يذا بال عل، وذوو   -59

  المراقبة، والتنسويق، وإدارة بناء شراكاا ما كياناا غير حكومية، ما العمل ف  ن س الوق  عل  تنمية قدرة الحكومة عل

 المعلوماا.

ومن المحتمل أن تظل أفغانستان مت لبة بدرلة كبيرة ف  المد  المتوس ، مموا يوردي إلو  ت لوص الحيوز التشوغيل  أموام   -55

إلو  الموازنوة بوين تركيوزا علو   ناامجالبر، وانخ اض التمويل. ولت ادي تكرار صنا ال رار التكي    السابق، يحتاج البرنامج

 مستو  التن يذ التشغيل ، ما ر ية أكلر استراتيجية ومراعية للنزاع بالنسبة للمست بل.

 التوصيات

 .من لانب المكتب ال طريتخاذ إلراءاا بشأنها ي دم ت ييم الحافظة ال طرية التوصياا التالية ال  -56

 وفقا لألولويات الوطنية، والبيئة التشغيلية، وقدرات الموظفين. عموماإعادة تشكيل الحافظة : 2التوصية   -52

استخدام االستعراض االستراتيج  الجاري وعملية إعادة المواءمة لتركيز نطا  الحافظة حو  األولوياا الرئيسوية  أ(-3

عمل ف  مجتمعاا محلية أقل، وما االحت اي بر ية أطو  ألم. وضمان إلوراء تحليول ف  المد  المتوس ، ما احتما  ال

، وتنميوة ال ودرة المشوروعاا كامل للنزاع لدفا عملية صنا ال رار عند تن يح ميزانية العمليوة الممتودة، بموا فو  ذلوك تتوابا

 ، وغير ذلك.يد من الضررمبدأ عدم إلحا  مزالمرسسية، واستخدام تحليل المخاطر االستراتيجية، وأدواا 

نظوورا لضوورورة تووأميم الويووائف وزيووادة اإلدارة عوون بعوود، فننووه يلووزم زيووادة الموووارد والتوييووف بالنسووبة ل ضووايا   (-3

 االمتلا ، وتزويد المجتمعاا بصوا أقو  ف  المساءلة واإلبمغ.

أفضوول عوون حافظووة أكلوور تركيووزا،  اسووتعراض اإلدارة الدادليووة، وتوودريب الموووي ين، وال وودرة علوو  التعبيوور بشووكل ج(-3

 وإدراج الحالة إل  ت ييم مستمر للمخاطر.

 في وضع استراتيجي أفضل لتعظيم الفعالية. ضمان أن يكون البرنامج: 1التوصية   -58

تحسين االسوتهدا  علو  نطوا  دورة العمليوة الممتودة لإلغاقوة واإلنعواش عون طريوق إلوراء تحليول وطنو  لمخواطر  أ(-0

جمووا محسوون للبيانوواا، باسووتخدام تحليوول ذشاشووة األوضوواع ورسووم ب لسووتكم  يُ و، انتظووامبيووتم تحديلووه ذشاشووة األوضوواع 

  بدرلووة أكبوور. وينبغوو  ربوو  البيانوواا الجديوودة درائطهووا، والتركيووز علوو  المنوواطق التوو  تعووان  موون انعوودام األموون الغووذائ

المستمدة من التحليل الوطن  لمخاطر ذشاشة األوضاع وتحليل ذشاشة األوضاع ورسم درائطها بالت ييماا الحالية الت  

تجريها األمم المتحدة ل ر  الوصو . ومواصلة العمل عن طريق مجموعة األمن الغذائ  والزراعة ومجموعة التغذيوة 

 االستهدا  المحسن، والتكامل، والبرمجة المشتركة. لتح يق
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 .جعل البرمجة مالئمة للسياق: 3التوصية   -54

االحت اي بال درة عل  االستجابة لحاالا الطوارئ )التوزيا العام لشغذية/الغذاء م ابول العمول، وصوحة وتغذيوة األم  أ(-1

 .لنزاعالزمنية المزمة لعملية الت ييم، داصة بالنسبة للسكان الذين شردذم اوالط ل( ما ادتصار ال ترة 

صوومحياتها، وفعاليتهووا، وك اءتهووا م ارنووة  بشووأنإعطوواء األولويووة لعمليوواا اإلنعوواش ال ائمووة علوو  رصوود التعلي وواا   (-1

 بدور رئيس .معه طواضود، بال ترة الساب ة، ما رب  الغذاء م ابل إنشاء األصو  ب درة المجتما المحل  عل  الصم

 االحت اي ببرنامج مح ز لمرض  السل، ولكن ما إبمغ أوضح عن األذدا . ج(-1

 بحث تحديد مجا  الغذاء م ابل التعليم وإعادة تصميمه. د(-1

 .المحدودة كلما أمكن ذلك لمساندة وضا سياسة وطنية للحماية االلتماعية ةاستخدام مبادرة شبكة األمان الحضري ذ(-1

 تحسين الشراكات التشغيلية :1التوصية   -62

 والجهاا المانحة.تحسين فر  البرمجة المشتركة ما مبادراا تكميلية لشمم المتحدة  أ(-9

علو  وضا معايير واضحة الدتيوار الشوركاء المتعواونين، تسوتند إلو  فعاليوة وك واءة التن يوذ، وإقاموة عمقواا بنواء   (-9

 ع ود واضحة وم صلة تحدد التوقعاا، واألدوار، والمسرولياا بالنسبة لكم الطرفين.

بحث طر  تحسين شراكاا المنظماا غير الحكومية عن طريق الجما بوين التن يوذ وتنميوة ال ودرة. ومون المحتمول  ج(-9

 لسير قُدما.محلية ذ  السبيل لالمجتمعاا عدد أقل من الأن تكون الشراكاا الطويلة األلل ما 

زيادة االتصاالا علو  مسوتو  المجتموا المحلو  والودعوة الخاصوة باالسوتح اقاا؛ وينبغو  أن يشومل ذوذا منظوورا  د(-9

 لنسانيا.

استخدام ذياكل مح زة للموي ين تعبر عما ي ضونه من وق  فو  التنسويق والتعواون كجوزء مون التخطوي  المشوترك  ذ(-9

 أدر .والمبادراا ما لهاا فاعلة إنمائية 

 زيادة التركيز على الملكية الوطنية.: 5التوصية   -63

 توليه اذتمام أقو  وأكلر وضوحا إل  تنمية ال درة الوطنية عل  تنسيق وتسهيل ت ديم الخدماا. أ(-5

لمخواطر  متجوددزيادة الدعم الم دم لمكتب اإلحصاءاا المركزية من ألل ال يام، عل  سبيل الملا ، بتحليل وطن    (-5

 ذشاشة األوضاع.

 تحسين التركيز على القضايا الجنسانية ونوعية الحماية في برمجة البرنامج. :6التوصية   -60

تجديوود التركيووز علوو  التحليوول الجنسووان  وتحليوول الحمايووة عنوود تصووميم النشوواط وتن يووذ اسووتراتيجياا لبوورامج مولهووة  أ(-6

 ومعممة، وللرصد واإلبمغ، استنادا إل  شراكاا استراتيجية وموارد قطرية. 

لتحسين التركيز  وذذا من شأنه أن يشمل وضا سلسلة من اإللراءاا ال ورية وال صيرة األلل والمتوسطة األلل  (-6

علوو  المسوواءلة عوون المسوواواة بووين الجنسووين. وينبغوو  وضووا بيووان عوون ر يووة المكتووب ال طووري، وتحديوود النتووائج المطلوبووة 

إلووراء مرالعووة لنسووانية للحافظووة تووردي فوو  نهايووة األموور إلوو  و واسووتراتيجياا التن يووذ موون ألوول المسوواواة بووين الجنسووين.

ممتوودة العمليووة إعووادة تصووميم النسووان  موون ألوول االسووتراتيجية ال طريووة الجديوودة، واسووتراتيجية كاملووة لتعموويم المنظووور الج

 االعتماد عل  شراكاا استراتيجية وموارد قطرية.. ولإلغاقة واإلنعاش



08 WFP/EB.2/2012/6-D 

 

إلو  إصودار المطوا  إلراء تحليل كامل للحافظة فيما يتعلق بمبدأ  عدم إلحا  مزيد من الضرر ، يردي ف  نهاية  ج(-6

 كي ية التصدي ل ضايا الحماية ف  االستراتيجية ال طرية الجديدة والعملية الممتدة الت  أعيد تصميمها.بيان للمكتب عن 
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