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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوا  بموويفي  إلوى تتعلق بمحتوو  هوذه الوثيقوة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكورينبرنامج األغذية العالمي 

 :مكتب التقييم ةمدير H. Wedgwood السيدة 2030-066513رقم الهاتف: 

 :مكتب التقييم، التقييممويفة  D. Prioux de Baudimont السيدة 2945-066513رقم الهاتف: 

 
 .(2645/2558-066513، يرجى االتصا  بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: لاستفسار عن توفّر وثائق المجلس
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العالم ويتعرض بانتظام للكوارث الطبيعيوة ملول الفيضوانات  بلدانيشكل األمن الغذائي قضية حيوية في النيجر الذي يُعتبر من أفقر 

 وفترات الجفاف.

، فيموا بوين 7020( تفجرت خالهوا أمموة غذائيوة خطيورة فوي عوام 7022ـ7002يغطي تقرير التقييم هذا فترة مدتها خمس سنوات )

ل فتوورة التقيوويم واألخوور  بعوودها. كمووا اتسوومت هووذه الفتوورة بدرجووة عاليووة موون انعوودام يووين أخووريين انوودلعت إحووداهما قبأممتووين غووذائيت

  .ية العالميذاألغ برنامجاالستقرار السياسي بما كان له تأثير على األنشطة التي يضطلع بها 

ة المتبعووة سووتراتيجيلووق االسووتنتاجات الووواردة فيووه باالا لمجموول الحافظووة القطريووة للنيجوور. وتتعاسووتراتيجيويوووفر التقيوويم استعرا ووا 

إماء التغييورات التوي حودثت فيموا يألون األمون الغوذائي والسوياي السياسوي. ويتنواو  هوذا التقيويم  البرنامجوالطريقة التي تكيّف بها 

( أداء الحافظووة 3؛ للبرنااامجة سووتراتيجي( االختيووارات اال7؛ للبرنااامجة للحافظووة القطريووة سووتراتيجي( المواءمووة اال2ثاثووة جوانووب: 

 والنتائج المحرمة.

باالتسوواي والماءمووة نظوورا للقيووود والفوور   البرنااامجات عموول اسووتراتيجيوجوواءت نتيجووة التقيوويم إيجابيووة بشووكل عووام. فقوود اتسوومت 

ا ووطر المكتووب القطووري أن يعموول بوودون دعووم موون الحكومووة  7020و 7002المرتبطووة بمراحوول التقيوويم الوولاث: فيمووا بووين عووامي 

م لم دون إجراء أي تألطيط طويل األجل؛ وأخيرا خا  السنة األخيرة من الفترة التي يغطيها التقيي 7020النيجرية؛ ثم حالت أممة 

تحدث أي أممة كبر  وكانت العاقة مع الحكوموة عاقوة بنّواءة. واتسومت جميوع األنشوطة بتوافقهوا موع احتياجوات السوكان، كموا توّم 

 تحسين الفعالية عن طريق ميادة استعما  النقد كوسيلة لتوفير المعونة.

بالنسوبة ألنشوطة  بلوو  األهوداف المنشوودةتسونى قود وتتباين درجات األداء مون حيوا الفعاليوة والتوأثير بحسوب قطاعوات األنشوطة. ف

قابول لوم توؤد أنشوطة والتغذية المدرسوية. وفوي الم ،والمساعدة المقدمة للمر ى المصابين بالسل ،التغذية التكميليةو ،األغذيةتوميع 

الشواملة ثبت أن التغذية التكميلية مقابل العمل إلى تحسين اإلنتاجية الزراعية وفقا لما كان مرتقبا. وعلى الرغم من أنه  الغذاء والنقد

سهم في تألفيف حدة األممات عن طريق إنقواذ األروا،، وأن لهوا توأثيرا جيودا فيموا يتعلوق بتغذيوة األطفوا  المسوتهدفين، فو ن أثرهوا ت

روس نقن بفيوفيما يتعلق بمصارف الحبوب والدعم المقدم للمصابين  في النيجر يظل غير وا ح المعالم.العام على سوء التغذية 

 لم يتسن لفريق التقييم قياس األداء لغياب البيانات واألهداف المحددة. المناعة البشرية

 .أصحاب المصلحةالتقييم عشر توصيات موجهة إلى أربع مجموعات من يقدم و

 

 

  

 ملخـص
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مشروع القـرار


 
 

 

 ( 7022ـووووووو7002)يم الحافظوووووووة القطريوووووووة للنيجووووووور يحووووووويط المجلوووووووس علموووووووا بالوثيقوووووووة  تقريووووووور مووووووووجز عووووووون تقيووووووو

 (WFP/EB.A/2013/7-C/Rev.1( ورد اإلدارة عليووووه الوووووارد فووووي الوثيقووووة )WFP/EB.A/2013/7-C/Add.1 ويحووووا ،)

 على اتألاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته. البرنامج

 

 

 

 

 

  

                                                      
 على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة. طاعمشروع قرار، ولا هذا 
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 الخلفية

 سمات التقييم 

( بين أممتوين غوذائيتين 7020( تفجرت خالها أممة غذائية خطيرة )في 7022ـ7002ييم فترة خمسية )يغطي هذا التق  -1

(. كموا اتسومت هوذه الفتورة بدرجوة عاليوة مون 7027و 7002خطيرتين أخريين اندلعتا مباشرة قبل فتورة التقيويم وبعودها )فوي 

التقييم استعرا وا  . ويوفراألغذية العالمي بها برنامجا كان له تأثير على األنشطة التي يضطلع انعدام االستقرار السياسي بم

ة المتبعوة والطريقوة التوي تكيّوف بهوا المكتوب القطوري إماء سوتراتيجيا لمجمل الحافظة القطرية للنيجر. ويتنواو  االاستراتيجي

( المواءموة 2ياسوي. ويتمحوور هوذا التقيويم حوو  ثاثوة جوانوب: التغييرات التي حدثت فيما يألن األمن الغذائي والسوياي الس

 ( أداء الحافظة والنتائج المحرمة. 3؛ للبرنامجة ستراتيجي( االختيارات اال7؛ للبرنامجة للحافظة القطرية ستراتيجياال

 السياق

مون أعلوى معودالت النموو  حيوا يعوانيالعوالم.  بلودانمون أفقور  يشكل األمن الغذائي قضية حيوية في النيجر الذي يُعتبر  -2

ف نه يظل معتمدا على  ،مقترنة بمعدالت فقر مرتفعة وقطاع مراعي هش يواجه صدمات مناخية متكررة ،السكاني في العالم

فوي  64 البرناامجالمعونة الدولية لمواجهة التحدي المتملل في  رورة تووفير الغوذاء لسوكانه. وتملول المسواعدة المقدموة مون 

.من مجموع المساعدة اإلنسانية التي تلقاها النيجر أثناء فترة التقييم المائة
(1)

قد حلّت بالبلد ست كووارث طبيعيوة أثنواء فتورة و 

التوي أدت إلوى ، 7002 عوام ، وخاصوة موجوة الجفواف الكبور  فوي7020و 7002و 7002و 7002 أعوامالتقييم: فيضانات 

لوم يبلوإ إنتوال الحبووب  ،وفوي كول عوام مون ثاثوة ،ثني عشور األخيورة. وعلى مد  األعوام اال7020ة في عام األممة الغذائي

. 7027و 7002المستو  الامم لتلبية االحتياجات الغذائيوة للسوكان؛ كموا أن ثواث أمموات غذائيوة كبور  تفجورت فيموا بوين 

فر الغووذائي فوووي اال وومحا  بعووود الحصوواد فوووي الغوووذائي فووي النيجووور بووالتطور الموسووومي: يبوودأ التوووواويتسووم انعووودام األموون 

في مايو/أيار أو يونيو/حزيران ويأخذ في االشتداد تودريجيا حتوى موسوم الحصواد  جدبأكتوبر/تشرين األو ، ثم يبدأ موسم ال

ام األمن التالي. وتظل درجة تأثير االنعدام الغذائي في النيجر مرتفعة. فقد بلإ العدد المطلق لألشألا  الذين يعانون من انعد

من مجموع السكان( وذلك بعود الحصواد مباشورة فوي  في المائة 36)أي  7022في نوفمبر/تشرين اللاني  ليونم 2.2الغذائي 

فوي  20مة )أي موا يعواد  نس يونمل 2.2 بلإ هذا الرقم جدبفي بداية موسم ال 7020عام من اإلنتال الجيد؛ وأثناء أممة عام 

 من السكان(.  المائة

تعورض النيجوور لدرجووة عاليووة موون انعوودام االسووتقرار السياسووي خووا  فتورة التقيوويم بمووا كووان لووه أثوور مباشوور كبيوور علووى و  -3

كووان يوورأس  7020. فووي الجووزء األو  موون الفتوورة محوول االسووتعراض وحتووى شووهر فبراير/شووباط للبرنااامجالحافظووة القطريووة 

بشأن تعديل الدستور بهدف  7002بعدما نظم استفتاء في مايو/أيار  متزايدة ةجه معار الذي وادو تانجا اممالنيجر الرئيس 

نجووا. أطووا، انقوواب عسووكري بالسوويد تا، 7020كووم لفتوورة ثاللووة. وفووي فبراير/شووباط تمكووين الوورئيس موون المكوووث فووي سوودة الح

ثوم انتألابوات  7022ناير/كوانون اللواني واستولت على الحكم حكومة عسكرية انتقالية إلى حين تنظيم انتألابات تشريعية فوي ي

اتبعوت سياسوة االسوتقا  الوذاتي  . وكانوت إدارة تانجواإيسوفو محمدوأتت بالرئيس الحالي السيد  7022رئاسية في مايو/أيار 

مون الغذائي حتى أنها قللت من شأن مشكات الوفرة الغذائية بل نفتها. وتغير هذا الو ع سريعا بعد االنقاب وتولي السلطة 

                                                      
س الذي ومجموع اإلسهامات وااللتزامات بالمساعدة اإلنسانية، وفقا لنظام المتابعة المالية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أثناء السنوات الألم للبرنامجالنسبة بين مجموع المصروفات المباشرة  (1)

 يغطيها التقييم.
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. وتواصول إدارة الورئيس 7020الديمقراطية الذي اعترف تماما بألطوورة األمموة الغذائيوة فوي  الستعادةالمجلس األعلى قِبل 

 هذه السياسة. ، اتباعالتي تولي أهمية كبيرة لألمن الغذائي، إيسوفو

 الحافظة القطرية للبرنامج في النيجر

 ،(700022و 204220و 202020أثناء فترة التقييم بتنفيذ ثاث عمليات ممتدة لإلغاثوة واإلنعوا) ) البرنامجا طلع   -4

(. وتّم اختيار األنشوطة وفقوا لطبيعوة 204260و 207220وبرنامجين قطريين ) ،(700022و 700220وعمليتي طوارئ )

بق الجووزء األو  موون فتوورة التقيوويم العمليووة الممتوودة . وإذ طووا7020وال سوويما األممووة الغذائيووة لعووام  ،الكوووارث التووي حلّووت

فو ن هوذه الفتورة توأثرت بتوداعيات األمموة الغذائيوة ، 204220 العمليوة الممتودة 7002، ثم ابتداء من سبتمبر/أيلو  202020

ة،: وقد شملت األنشطة المنفوذة عمليوات إغاثوة غذائيو7002لعام 
(2)

والتنميوة الريفيوة بموا فيهوا دعوم مصوارف  وأيضوا التغذيوة 

فوي دعوم التنميوة أيضوا الحبوب وبرامج الغذاء مقابل العمل الهادفة إلى تعزيوز صومود األسور. وسواهم البرنامجوان القطريوان 

ومر وى السول الألا وعين للعوال. ومنوذ أمموة  البشورية فيروس نقن المناعوة الريفية والوجبات المدرسية وتغذية مر ى

وتحوويات  مساعدة مالية عن طريق أنشوطة النقود مقابول العمول البرنامجأنشأ  ،700220إطار عملية الطوارئ  وفي 7020

 7022و 7004األحداث الرئيسوية التوي وقعوت فيموا بوين عوامي  2نقدية لاستعا ة بها عن توميع األغذية. ويو ح الشكل 

  .البرنامجوأيضا العمليات التي نفذها 

 داث: تسلسل األح0الشكل 

                                                      
 .وجهة عمليات توميع مجانية م  يطلق عليها في النيجر (2)
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 استنتاجات التقييم 

  ستراتيجيالمواءمة والموقع اال

ات حكوموة النيجور. أثنواء الفتورة اسوتراتيجيموع سياسوات و البرناامجثمة فترتان متميزتوان فيموا يتعلوق بمواءموة حافظوة   -5

والتزاموه بوالقرارات الناجموة عون  البرناامجولئن كانت هناك مواءموة شوكلية فوي إطوار مشواركة ، األولى في يل إدارة تانجا

خافات كبيرة على صعيد كانت هناك في الواقع ، فقد لنيجرعملية التألطيط التي تديرها الحكومة بشأن المعونة الغذائية في ا

قا  الذاتي الغذائي أثناء تلك الفترة أد  بها إلى إعاقة عمليات االلتزام الشديد إلدارة تانجا باالست . إذ أنستراتيجيالتوجه اال

 تااسوتراتيجيبموا يتعوارض و جودبمواسوم التوميع األغذية ورفو  اإلقورار بانعودام األمون الغوذائي ولوو بدرجوة قليلوة أثنواء 

ود حكومة منتألبة ديمقراطيوا وج والتحو  التدريجي مع ،7020. أما في الفترة التي تلت انقاب البرنامجالتدخل التي يتبعها 

فقد تحسنت األو اع بشكل جذري. ففي هذه الفترة تاشت أسباب التوتر ولوحظ قيام مواءموة وثيقوة ودائموة بوين  7022في 

  واألنشطة التي تضطلع بها الحكومة. البرنامجأنشطة 

أعطى المكتب القطري األولوية للتعواون موع الهيئوات الحكوميوة علوى المسوتويين الووطني واإلقليموي. وأقيموت عاقوة و  -6

التوي تملول ، ألمموات الغذائيوة وإدارتهوالمنوع االوطنيوة  الهيئةعمل بالغة الفعالية مع أهم األطراف الحكومية الفاعلة في إطار 

اعدة الغذائية. وعلى الصعيد اإلقليموي يتعواون المكتوب القطوري تعاونوا وثيقوا موع الجهام العام الرئيسي لتألطيط وتنسيق المس

اللجوان الحكوميووة اإلقليميوة ودون اإلقليميووة المكلفوة بتألطوويط ومراقبوة المسوواعدة الغذائيوة علووى المسوتو  المحلووي. ومون أجوول 

 7027ا  يقووم المكتوب القطوري منوذ عوام مساعدة هذه اللجان على تأدية دورهوا المتملول فوي الرقابوة الميدانيوة علوى نحوو فعو

بتقديم دعم مالي لها شريطة أن ترفوع لوه تقوارير بشوأن مياراتهوا الميدانيوة. ويشوكل هوذا اإلجوراء الجديود تغييورا هاموا مقارنوة 

الشووريكة موون أجوول توونقات  ميزانيووات للمنظمووات غيوور الحكوميووة بالممارسووات السووابقة التووي كانووت تنطوووي علووى تألصووين

 لحكوميين. وسوف يتيح هذا اإلجراء للمسؤولين المحليين أن يتولوا العمليات بأنفسهم. المويفين ا

ات وأهوداف شوركائه الرئيسويين فوي منظوموة األموم المتحودة. اسوتراتيجيمع  للبرنامجأنشطة الحافظة القطرية  وافقتتو  -7

وتّمت بوجه خا  مواءمة األنشطة مع نشاط منظمة األمم المتحدة للطفولة في مجا  التغذية. وتتعاون المنظمتان فوي إطوار 

منسوقا حتوى  البرناامجفريق العمل المناط به التغذية التكميلية الشاملة، والمجموعة المسؤولة عن التغذية. وإن لوم يكون نشواط 

فو ن الو وع تغيّور إذ تسوعى المنظمتوان إلوى توسويع نطواي لألموم المتحودة،  منظموة األغذيوة والزراعوة وقت قريوب موع نشواط

التنسيق بينهما بحيا تسهران على أن تحصل أيضا المجتمعات المحلية المنتفعة بتوميع األغذية وأنشطة إنشاء األصو  مون 

وكانت درجة المواءمة عالية أيضا مع برنوامج األموم المتحودة المشوترك . منظمة األغذية والزراعةعلى حبوب من  البرنامج

إلوى التوقوف عون تقوديم  7022فوي يونيوو/حزيران  البرناامجإلوى أن ا وطر  فيوروس نقون المناعوة البشورية/اإليدمبالمعني 

ة اسووتراتيجيا . ولوووحظ وجووود مواءمووة بسووبب نقوون األمووو بفيووروس نقوون المناعووة البشووريةالمسوواعدة للمر ووى المصووابين 

وتشغيلية مع أنشطة عدد محودود مون المنظموات غيور الحكوميوة أو مشوروعات إنمائيوة تضوطلع بهوا السولطات الحكوميوة فوي 

قطاعي الصوحة والتنميوة الريفيوة فوي حالوة تووافر التمويول الكوافي لضومان الحضوور المسوتمر فوي المنواطق التوي ينشوط فيهوا 

القائمين بالرعاية على أمهات األطفا  المقبولين في مراكز التأهيول التغوذوي المشودد المتألصصوة حصن )توميع البرنامج 
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.سوء التغذية الحاد، أو مصارف الحبوب، أو أنشوطة الغوذاء مقابول العمل/النقود مقابول العمول(المصابين بفي رعاية 
(3)

كوذلك  

 .7023ـ7002للفترة  للبرنامجة جيستراتيلألطة االمع االحافظة القطرية  توافقأفاد التقييم ب

 ةستراتيجيتحديد الخيارات اال

شرع المكتب القطري في استحداث أدوات تحليلية مائمة واستألدامها في سوبيل ميوادة فعاليوة المسواعدة الغذائيوة. فمون   -8

الحكوميوة لإلنوذار المبكور. ويقويم  ةبتقوديم الودعم المسوتمر للمنظومو معالمه تحليل مواطن الضعف ورسمناحية تضطلع وحدة 

مويفو المكتب عاقة عمل وثيقة مع نظرائه فوي تلوك المنظوموة، وقود سواعدوهم علوى إجوراء العديود مون التحلويات النقديوة. 

جغرافي لتقديم المسواعدة ومن ناحية أخر  قام المكتب مؤخرا ب عداد إطار تحليلي مبتكر يستألدمه في عمليات االستهداف ال

 مركزا رائدا في النيجر فيما يألن تحليل و ع األمن الغذائي. البرنامجالنقدية. وهكذا يحتل 

ف بوان إدارة تانجوا كانوت  والحكوموة. البرناامجات تدخل المكتب القطري بالعاقات القائمة بوين استراتيجي بشدةتأثرت و  -9

البرنامجية للمكتب محدودة ألنه كوان يواجوه نوعوا مون المقاوموة إماء سوعيه إلوى تألطويط عمليوات اإلغاثوة الغذائيوة الأليارات 

والتغذية التكميلية الشاملة، وا طر إلى التوقف عن أنشطة الغذاء مقابل العمل التي منعتها الحكوموة فوي شوهر أبريل/نيسوان 

 ،ومصوارف الحبووب ،ليور معار وة الحكوموة وال سويما التغذيوة المدرسوية. ومن ثم شرع في تنفيذ األنشوطة التوي ال ت7002

فقود  7022و 7020. أما بحلو  الحكوومتين الجديودتين فوي فيروس نقن المناعة البشريةودعم المر ى المصابين بالسل وب

ة، وبورامج الغوذاء تسنى للمكتب برمجة أنشوطة هاموة فوي المجواالت الرئيسوية: عمليوات إغاثوة غذائيوة، وتغذيوة تكميليوة شوامل

مقابل العمل والنقد مقابل العمل. فامداد على نحوو ملحووي نصويب هوذه األنشوطة فوي الحافظوة. وعلوى إثور انتهواء فتورة إدارة 

والحكوموة. وقود حودد  البرناامجتانجا عاد تقديم المساعدة الغذائية للفئات الضعيفة من السكان إلى صدارة اهتماموات كول مون 

بما أسفر عن مكسب كبير على  7020ا هاما متملا في ميادة حصة المساعدة النقدية ابتداء من عام يجياستراتالمكتب خيارا 

فوي  32مستو  الكفاءة نظرا ألن هذا الشكل من المساعدة أقل تكلفوة مون عمليوات توميوع األغذيوة )تبلوإ نسوبة التووفير مهواء 

 (.المائة

 أداء الحافظة ونتائجها

     ل م    د ن الم دم  ل م اعد  عام  ن 

شكلت األنشطة الألاصة بالصحة والتغذية أكبر قسط من الحافظة فيما يتعلوق بحجوم المسواعدة الغذائيوة كموا يتضوح مون   -10

الغذائية في  . ف ذا أدرجنا التغذية التكميلية الشاملة وتوميع حصن الحماية في بند  الصحة والتغذية  ف ن المساعدة7الشكل 

موون المجموووع فووي الفتورة محوول االسووتعراض. وبعوود الصوحة والتغذيووة تووأتي عمليووات توميووع  فووي المائوة 22هوذا القطوواع تملوول 

(. وتسوفر  وألامة العمليوات فوي المائوة 22( والتغذيوة المدرسوية )فوي المائوة 22( ثوم التنميوة الريفيوة )في المائة 24األغذية )

عون إدرال  700220وعمليوة الطووارئ  204220إطار العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعوا)  في 7020المنفذة لمواجهة أممة 

لم  700220سائر أنشطة الحافظة في الفترة محل االستعراض في المرتبة اللانية، وذلك على الرغم من أن عملية الطوارئ 

لووى عجووز فووي عمليووات المسوواعدة الغذائيووة وفووي موون المبلووإ الموودرل فووي الميزانيووة، ممووا أد  إ فووي المائووة 47  إال بنسووبة تُمووو  

 على التوالي من المبالإ األصلية(. في المائة 27و في المائة 27التحويات النقدية )الممولة بنسبة 

 

                                                      
وبرنامج دعم األنشطة المجتمعية لمصارف الحبوب؛ ومشروع اإلدارة المتكاملة  كير منظمة ،تعاونية المساعدة واإلغاثة في كل مكاندد؛ أطباء با حدود سويسرا لمراكز التأهيل التغذوي المش (3)

 الغذاء مقابل العمل. للبيئة ومشروع التنمية اإلقليمية لداكورو ألنشطة
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 (3100ـ3112: توزيع المساعدة الغذائية بحسب القطاعات )3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكتب القطريالمصدر: 

 

  تقييم المساعدة المقدمة بحسب النشاط 

. علووى الوورغم موون الفوواري الكبيوور بووين عوودد عمليووات التوميووع المزمعووة حمايااةالغذائيااة وح ااص الاغاثااة اإلعمليااات   -11

فو ن المسواعدة المقدموة كانوت ذات أهميوة حيويوة فوي إنقواذ األروا، ومسواعدة  7020والعمليات التي تمت بالفعول إبوان أمموة 

أتاحوت، عنودما بلغوت  علوى تنظويم عمليوة البرناامجالنيجر علوى تفوادي وقووع كارثوة إنسوانية هائلوة. ومموا يلفوت النظور قودرة 

مون سوكان النيجور علوى الورغم مموا عاقهوا مون جوراء انعودام تعواون إدارة تانجوا. إال أن فريوق  في المائوة 32أوجها، مساعدة 

التقييم يجاد  صواب قرار تمييز توميع حصن الحماية المألصصة لألسر فوي إطوار التغذيوة التكميليوة الشواملة، موع توقوف 

الموجهة إلى األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي. إذ أن هذا القرار حرم من المسواعدة قرابوة عمليات اإلغاثة الغذائية 

يح لها الحصو  على التغذية التكميلية الشاملة ولئن كانت في حالة تمن األسر التي ليس لديها أطفا  في عمر ي في المائة 20

ا خفف من اآلثار العملية لهذا القورار ارتفواع مسوتو  تقاسوم الحصون معتدلة أو خطيرة من انعدام األمن الغذائي. غير أن م

 بين األسر.

شوهرا لهوا  73إلوى  4إلى األطفوا  مون  جدبأثناء موسم ال. التغذية التكميلية الشاملة الموجهة التغذية التكميلية الشاملة  -12

ولوئن كوان فريوق التقيويم يور  أن هوذه  ( تحسوين النتوائج التغذويوة.7األطفوا ؛ ( إنقاذ أروا، عن طريق منوع وفيوات 2هدفان: 

التغذية التكميليوة الشواملة أسوهمت بالفعول فوي إنقواذ أروا، ف نوه يور  أن أثرهوا علوى سووء التغذيوة أقول و ووحا. ويتبويّن مون 

التوأثير اإليجوابي لوم يسوتمر طووا  أن هناك تحسنا وا حا في معدالت سوء التغذيوة ولكون هوذا  7027البيانات المجمعة عام 

على نحو كامل هدفها فوي  تغذية التكميلية الشاملة تحقق إذنالف، كما أن مشكات تتعلق باالستهداف تظل قائمة. جدبموسم ال

وربما تسهم أيضا في تحسين الو ع التغذوي لألطفا ، غير أنه تظل هناك تساؤالت بشوأن اسوتهدافها ودرجوة  إنقاذ األروا،

 ها بسبب تعدد أسباب سوء التغذية لد  األطفا .تأثير

57%

16%

15%

11%

 بالما      ال    وال      

 بالما       و    األ     

 بالما      ال نم   ال      

 بالما      ال      المد     
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 التغااذوي للم ااابيءحوامال والمرعاا ات فاي مرالااه الت هيال للتكميليااة لفافاال الم ااابيء بساوء التغذيااة والغذياة تال  -13

يحقق برنامج التغذية التكميلية الموجه إلى األطفا  المصوابين بسووء التغذيوة المعتود  هدفوه الرئيسوي  بسوء التغذية الم تدل.

 على األقل. في المائة 22وهو بلو  معد  شفاء يساوي 

. الت هيل التغاذوي المشاددافالهء الم ابيء بسوء التغذية الحاد في مراله المرافقات ألتوزيع ح ص على األمهات   -14

. وقود تحقوق هوذا الهودف إذ االنقطاع عن العالتهدف المساعدة المقدمة لمراكز التأهيل التغذوي المشدد إلى خف  معدالت 

وهوي نتيجوة جيودة جودا. والحوظ فريوق التقيويم  فوي المائوة 3المرصودة في نهاية فترة التقييم كانوت دون  نقطاعأن معدالت اال

أطفوالهن أسوفر عون تحسون فوي تنووع وكميوات األغذيوة رافقن لوواتي يولد  ميارة ميدانية أن توميع حصن علوى األمهوات ال

 المتوافرة في مراكز التأهيل التغذوي المشدد. 

. يعد تووفير الودعم الغوذائي لصوالح المر وى يروس نقص المناعة البشريةبفتقديم الدعم للمرعى الم ابيء بالسل و  -15

، وتوقوف فوي هوذا 7022جزءا مون حافظوة األنشوطة حتوى يونيوو/حزيران  بفيروس نقن المناعة البشريةالمصابين بالسل و

ت فوي تحقيوق هوودف التواريخ بسوبب انعودام التمويول. ولوم تجموع أي بيانوات مون شووأنها أن تبويّن إذا كانوت هوذه المسواعدة أسوهم

على اكتساب خمسة كيلوغرامات على األقل أثناء األشهر الستة  بفيروس نقن المناعة البشريةمساعدة المر ى المصابين 

األولى من تلقي المعونة الغذائية. ويبدو أن المساعدة المقدمة للمر ى المصابين بالسل أسهمت في بلو  أهداف إيجابية فيما 

كن البيانات الألاصوة بالنتوائج ال يوفرهوا سوو  شوركاء التنفيوذ مموا يليور بعو  الشوكوك إماء التعويول يتعلق بنجا، العال ول

 عليها. 

. الحوظ فريوق التقيويم أن هوذه األنشوطة تسوهم بقودر كبيور فوي الحود مون أنشطة الغذاء مقابل ال مال والنقاد مقابال ال مال  -16

الغوذاء مقابول العمول  عم األصوو  الناشوئة فوي إطوار أنشوطةم األمن الغوذائي. وبصوورة عاموة تود عف األسر من حيا انعدا

ل بغيوة ميوادة وإصا، الممرات من أجل قطعان مواشوي الرّحو ،والنقد مقابل العمل تأهيل األرا ي الزراعية وحماية البرك

نظموات غيور الحكوميوة الشوريكة. غيور أن المكتوب اإلنتال. وتم اختيار أنواع األشوغا  موع المجتمعوات المحليوة وب شوراف الم

القطري لم يحدد نتائج معينة ولم يجمع بيانات تتيح تقدير تأثير تلوك األصوو . ويور  فريوق التقيويم أن أوجوه قصوور خطيورة 

ة. فوي تنفيوذ مشووروعات الغوذاء مقابوول العمول والنقود مقابوول العمول أدت إلووى الحود مون إسووهامها فوي تحسووين اإلنتاجيوة الزراعيوو

لمنع األممات الغذائية وإدارتهوا التوي تحودد النطواي  ةالوطني هيئةوتعز  أوجه القصور هذه إلى أن دورة التألطيط السنوية لل

الجغرافووي لتلووك المشووروعات ال توورتبط بالمواسووم الزراعيووة، وإلووى غيوواب إطووار للمسوواعدة علووى الموود  الطويوول، ولوويس إلووى 

 ها المكتب القطري.قصور في النماذل الفنية التي يستند إلي

ة وطنية لمصارف الحبوب عن طريوق تووفير دعوم موالي استراتيجيأسهم المكتب القطري في إعداد  .م ارف الحبوب  -17

النجوا، وعلوى غورار  . وعلى الرغم من هذا7022ة في ستراتيجي. واعتمدت هذه اال7020ـ7002لحكومة النيجر في الفترة 

الغذاء مقابل العمل والنقد مقابل العمل لم يحودد المكتوب القطوري أهوداف التوأثير للمصوارف وال المؤشورات  ما حدث ألنشطة

التي من شأنها أن تتيح له متابعة أداء تلك المصارف بعد إنشائها. وسجل فريق التقيويم موا يشوير إلوى ممارسوات إداريوة سويئة 

 لتي مارها مما يعني أن هناك ثغرات في عمليات التدريب والمتابعة التي تنفذها األطراف الشريكة. في مصارف الحبوب ا

.التغذية المدرسية  -18
(4)

امداد بانتظام عدد المستفيدين مون برنوامج التغذيوة المدرسوية أثنواء فتورة االسوتعراض دون ميوادة  

لغذائية مما أد  فيما يبدو إلى تقلين الحصة الفردية. وعلى الرغم من ذلك توحي معدالت القيود منايرة في حجم المساعدة ا

                                                      
 من إجمالي عدد المدارس الواقعة في المناطق الريفية. في المائة 2و 4ما يتراو، بين  البرنامجأثناء الفترة محل االستعراض مللت المدارس التي تتلقى مساعدة  (4)
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والموايبووة وانعوودام التسوورب والنجووا، فووي امتحووان نهايووة المرحلووة االبتدائيووة بووأن أنشووطة التغذيووة المدرسووية تحقووق األهووداف 

 المنشودة.

 االستنتاجات والتوصيات

 التقدير ال ام

من األهمية أن تؤخذ في الحسبان ثاث مراحل محوددة تألضوع كول واحودة ، العام للحافظة القطرية تسايفيما يتعلق باال  -19

عمول المكتوب القطوري فوي يول قيوود شوديدة دون الحصوو  علوى دعوم  7020و 7002منها لقيود وفر  معيّنوة. ففيموا بوين 

إلووى  وورورة اإلسووراع والفاعليووة فووي  7020ته. ثووم أدت األممووة الغذائيووة لعووام اسووتراتيجيالحكومووة فيمووا يألوون أهووم جوانووب 

مواجهتها وتأجيل جميع األنشطة األخر  واستبعاد أي تألطويط طويول األجول. أموا عخور عوام مون الفتورة التوي يغطيهوا التقيويم 

 تسم بعاقة بنّاءة مع الحكومة. فهو الذي فعا لم يألضع لضغوط ولم يشهد أممة غذائية كبيرة وا ،7022وهو عام 

أن إدارة المكتوب القطوري  نتائج الحافظة ير  فريق التقيويم وبعد تحليل مألتلف العوامل الألارجية والداخلية التي تفسر  -20

ل منها. ففوي المرحلوة األولوى ل مائمة لكات تدخّ استراتيجيحيا اعتمدوا  ،ومويفيها نجحوا في التعامل مع المراحل اللاث

اسووتطاع المكتووب أن يواصوول توووفير مسوواعدة غذائيووة  ووئيلة دون إثووارة معار ووة الحكومووة التووي كووان موون شووأنها أن تعوورض 

كان هذا هو االختيار األسولم اسوتنادا إلوى افترا وات العمول الممكون فوي يول حكوموة مون وللألطر وجود المكتب في النيجر. 

اقتصور المكتوب علوى تووفير القودر األكبور مون  ،7020. وأثناء أمموة عوام البرنامجتوقف عمليات المحتمل أنها كانت تفضل 

شورع المكتوب فوي تحليول مجمووع أنشوطة الحافظوة  7022المساعدة الضرورية لتافوي وقووع كارثوة إنسوانية  وألمة. وفوي 

( توقوف توميوع حصون 2نوة ومنهوا: أن توؤدي إلوى تحسوين كفواءة المعو مون شوأنهاوأجر  عددا من التغييرات الهاموة التوي 

واالستعا وة عنهوا بتووفير اإلغاثوة  7020حماية في إطوار التغذيوة التكميليوة الشواملة التوي اسوتألدمت علوى نطواي واسوع فوي 

إلوى أن تحورم  7020مما أتا، إنهاء أخطاء االستبعاد الذي أد  في أول أمموة  ،الغذائية والتغذية التكميلية الشاملة في عن معا

األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي وليس لديها أطفا  فوي عمور يؤهلهوا للحصوو  علوى التغذيوة  البرنامجعدة من مسا

( تعديل التعليمات الألاصة ب حصواء المسوتفيدين بالتغذيوة التكميليوة الشواملة مون أجول التأكود مون حصوو  7 ؛التكميلية الشاملة

نموذل معيواري )تحليول اقتصواد األسور( لتوأمين اسوتهداف أكبور قودر مون األسور ( استعما  3 ؛جميع األطفا  المؤهلين عليها

الحاصلة على المساعدة الغذائية. وهكذا وخا  كل مرحلة من المراحل الحرجة اسوتطاع العواملون فوي المكتوب القطوري أن 

 تها. يتجاوموا الصعاب ومن ثم يستحقون تقديرا إيجابيا شاما فيما يتعلق بالحافظة القطرية برم

 االستنتاجات 

السكان: فقود أسوهمت  تاحتياجا ( مع7022ـ7002. تاءمت األنشطة المندرجة في الحافظة القطرية للنيجر )المالءمة  -21

فوي إنقواذ األروا،؛ وعون طريوق تووفير تغذيوة تكميليوة  7020عمليات توميع األغذية والتغذيوة التكميليوة الشواملة أثنواء أمموة 

فوي إدرال مسوألة سووء التغذيوة المعتود  فوي جودو  األعموا  الووطني؛  البرنامجلألطفا  الذين يعانون من سوء التغذية أسهم 

أو وحت البحووث أن المسواعدة  نقون المناعوة البشوريةاعدة المقدمة للمر ى المصابين بالسل وبفيروس وفيما يتعلق بالمس

المضواد للفيروسوات الغذائية، إلى جانب تشجيعها المر وى علوى اإلقبوا  علوى العوال، تزيود أيضوا معودالت النجوا، للعوال 

حد من  عف المجتمعات المحلية إماء أمموات المسوتقبل وتسهم أنشطة التنمية الريفية في ال ؛والعال المضاد للسل الرجعية

 وفي تعزيز صمودها؛ أما التغذية المدرسية فتسهم في كل من تحسين المستو  الدراسي للبنات والبنين.
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ويات النقديوة ابتوداء . جر  تحسين مستو  الكفاءة أثناء فترة االستعراض عون طريوق ميوادة اللجووء إلوى التحوالكفاءة  -22

وذلك بقدر كبير عون طريوق التحوويات غيور المشوروطة بشوروط مرتبطوة باإلغاثوة الغذائيوة أو بمودفوعات  7020من أممة 

مشروطة في إطار النقد مقابول العمول. وتقودر الوفوورات المتحققوة فيموا يتعلوق بالتكلفوة األحاديوة عنود التسوليم مقارنوة بتوميوع 

الغذائيوة سونويا خوارل  ت تكلفوة الطون الواحود مون المسواعدة(. وإجمواال تراوحو3الشوكل  انظور) المائوةفوي  32األغذية بمبلوإ 

فوي العوادة. وهوذه األرقوام ليسوت اسوتلنائية  البرناامجفووي المتوسوطات التوي يسوجلها  فوي المائوة 72و 2األممات بوين فترات 

   .بدرجة كبيرةسكانه متناثرون و غير ساحليبالنسبة لبلد 

 

(3100: تكلفة الطء الواحد مء المساعدة اإلنسانية ال ينية والنقدية )3الشكل   

 
 المصدر: بيانات وفرتها وحدة المكتب القطري المسؤولة عن التحويات النقدية والقسائم

 

فعاليتهوا وتأثيرهوا. فعلوى رأس يمكون توميوع أنشوطة الحافظوة القطريوة فوي ثواث مجموعوات بحسوب . الف الية والت ثير  -23

التصنيف تندرل األنشطة التي تحقق أهودافها بو وو، ولهوا توأثير إيجوابي: اإلغاثوة الغذائيوة والتغذيوة التكميليوة التوي توفرهوا 

بسوء التغذية المعتد  وتوميع حصن الحماية في مراكز التأهيل التغذوي المشودد وتقوديم للمصابين  التغذوي مراكز التأهيل

عدة للمر ى المصابين بالسل والتغذية المدرسية. إن جميع هذه األنشطة متسقة االستهداف وتحقق أهدافها. أما أنشوطة المسا

 هوواتينبووين واألغذيووة مقابوول العموول والنقوود مقابوول العموول فووا تسووهم فووي تحسووين اإلنتاجيووة الزراعيووة علووى النحووو الووامم. 

فيوه التغذيوة التكميليوة الشواملة مكانوة هاموة ومون الصوعب تقيويم فعاليتهوا ثمة مجموعة ثاللة مون األنشوطة تحتول ، المجموعتين

وتأثيرها: فلئن كانت تسهم با جدا  في تحقيق الهودف المتملول فوي الحود مون عثوار األمموات عون طريوق إنقواذ األروا،، وإن 

ى سووء التغذيوة فوي النيجور يظول غيور كانت فيما يبدو تعود بالفائدة التغذوية على األطفا  المستهدفين ف ن تأثيرها الشامل علو

وا ح المعالم. وينجم ذلك عن مشكات متعلقة باالسوتهداف وعون تعقيود أسوباب سووء التغذيوة عنود األطفوا . أموا فيموا يتعلوق 

 تحديودكان من الصعب على فريوق التقيويم  ،نقن المناعة البشريةبمصارف الحبوب وبمساندة المر ى المصابين بفيروس 

 بسبب غياب البيانات واألهداف المحددة. نلشأعراء في هذا ا
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 التوصيات

   توصيات موجهة إلى المكتب القطري 

 التغاذوي للم اابيء: إعداد برنامج تجريبي للتغذياة التكميلياة الوقائياة بواساطة عادد ماء مرالاه الت هيال 0التوصية   -24

يتعووين علووى المكتووب القطووري أن يألتووار منطقووة ينفووذ فيهووا بصووفة تجريبيووة برنووامج تجريبووي للتغذيووة  بسااوء التغذيااة الم تاادل.

نسوبة الوومن إلوى الطوو  وتقول  ،شوهرا 73أشوهر و 4بوين  نالذي تتراو، أعمارهم مجميع األطفا   لصالحالتكميلية الوقائية 

نبغوي أن تودير هوذا البرنوامج التجريبوي األطوراف معوين. ويلوديهم عون المسوتو  ال عضودمحويط اليقل أو  ،ن المتوسطلديهم ع

سووء التغذيوة المعتود  فوي أمواكن متاخموة لمواقوع تلوك المراكوز. التغوذوي للمصوابين بالشريكة المسؤولة عن مراكوز التأهيول 

 وسوف يؤدي ذلك إلى توفير في التكاليف والوقت إذ يلغي الحاجة إلى إجراء عمليات اإلحصاء والتسجيل ويحود مون أخطواء

واإلقصوواء. وموون شووأن ذلووك أيضووا أن يوووفر منطلقووا لتنفيووذ إجووراءات متعووددة القطاعووات ترمووي إلووى تحديوود العواموول  درالاإل

 المتسببة في سوء التغذية عند األطفا  غير انعدام الحصو  على األغذية.

نقااص المناعااة رعااى الم ااابيء بالساال وبفيااروس : البحااع عااء حلااول أماارت للمشااكالت التغذويااة للم3التوصااية   -25

وتوقف المساعدة  الصندوي العالمي لمكافحة اإليدم والسل والماريابعد فشل الدورة الحادية عشرة من مفاو ات  .البشرية

فوي الحصوو   نقن المناعة البشوريةن بالسل وبفيروس وبسبب نقن التمويل استمر المر ى المصاب البرنامجالمقدمة من 

على األدوية ولكنهم لم يعودوا يحصلون على المساعدة الغذائية. وينبغي على المكتب القطري أن يفتح باب النقا) في إطوار 

 تحسوين مسوتو أو مبوادرة  (ريوتشالقضاء على الجوع بوين األطفوا  )فريق العمل المسؤو  عن التغذية أو في إطار مبادرة 

 .طويلال األجل على كاء يمكنهم تقديم المساعدة التغذويةالتغذية من أجل العلور على شر

كتب القطري أن يحصر عوددا مينبغي لل : وعع برنامج يمتد ل دة سنوات لدعم النشاا الهراعي الرعوي.3التوصية   -26

عون العمل لعودة سونوات،  مقابلنقد البل العمل ومقاالغذاء يمكنه أن يشرع فيها بأنشطة   العاليةمكانات ذات اإل من المناطق 

لمنووع األممووات الغذائيووة  ةالوطنيووهيئووة قودهووا التالفصوول بووين قراراتووه البرنامجيووة وعمليووة االسووتهداف الجغرافووي التووي طريووق 

 والزراعوةمنظموة األغذيوة وإدارتها. وعليه أن يقويم عاقوات طويلوة األجول موع شوركائه التنفيوذيين وأطوراف مانحوة أخور  )

. وقد بدأ المكتوب القطوري ( من أجل بناء برنامج متكامل للدعم الفني والماليوغير ذلك، والصندوي الدولي للتنمية الزراعية

فووي يزهووا وتعزهووذه المبووادرة  ةواصوولالعموول علووى ممووع تلووك األطووراف. ويجووب  بتحديوود مشووروعات مشووتركة 7027فووي عووام 

 السنوات القادمة.

ينبغي للمكتوب القطوري أن يحودد أهداف محددة. عء اريق وعع : ترشيد الدعم المقدم لم ارف الحبوب 4التوصية   -27

 اباعتبارهووأي  ،الطوووارئاإلغاثووة فووي حوواالت بأهدافووه فيمووا يتعلووق بمصووارف الحبوووب. فيمكنووه اعتبارهووا أساسووا أداة خاصووة 

ات المحليوة. وفوي هوذه الحالوة يعتبور نمووذل اإلدارة المعويّن الواجوب تطبيقوه توديرها المجتمعومسوبقا مألزنة احتياطية أرصدة 

الجماعيوة. أموا دارة ة إلدارة األرصودة واإلحسونإذ يقتصر دور المصارف علوى التركيوز علوى الممارسوات ال ،نموذجا بسيطا

المجتمعات المحلية في األجل الطويول الأليار اآلخر فيتملل في اعتبار مصارف الحبوب  نشاطا اقتصاديا  يسهم في صمود 

ويحتال إلى بلو  االستدامة المالية. وينبغي أن يتسم هذا النموذل اإلداري المندرل في منظوور طويول األجول بقودر أكبور مون 

الصرامة. والنموذجان جيدان ويوجد في النيجر شركاء تقنيون يتمتعون بالكفاءات الاممة في هوذا الشوأن. غيور أن النمووذل 

لمودة طويلوة وهوو موا يقتضوي مون المكتوب القطوري أن يدرجوه فوي رعايوة للاني يتطلب مزيدا من االستلمار في التودريب والا

 اتفاقات الشراكة الميدانية التي يعقدها. 
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. موون شووأن هووذا رسااية: ت هيااه تاادريب أعلاااء لجاااا إدارة الماادارس فااي مجاال إدارة شاادوا التغذيااة المد5التوصاية   -28

كتوب مينبغوي لللوذا واإلجوراء تمكوين المجتمعوات المحليوة المعنيوة مون أن تتوولى علوى نحوو أفضول أنشوطة التغذيوة المدرسوية. 

القطري أن يسعى إلى إقامة عاقات شراكة مع هيئات مؤهلة لتوفير هوذا التودريب فوي إطوار برنوامج لمحوو األميوة الوييفيوة 

 للكبار.

  البرنامجى المكتب القطري وإلى مقر توصيات موجهة إل 

: توسيع نطاق الدعم المقدم للتغذية المدرسية في المنااق المستهدفة مء أجل استي اب األافال دوا 6التوصية   -29

ميادة كبيرة في عدد  . من شأن هذا اإلجراء الذي يفضي إلى(3سء الدراسة وتالميذ المرحلة الثانوية )الدورة األساسية 

ن الماءمة بين تألطيط كميات األغذية المألصصة ( أن يحسّ حاليا تاميذ المرحلة االبتدائية فقطوهم األطفا  المستهدفين )

نتقا  من للتوميع والكميات المومعة فعا في المدارس التي تتلقى المساعدة وتؤمن التعليم قبل المدرسي، وأن يسهل اال

وال سيما فيما يألن البنات الاتي يجتزن امتحان نهاية المرحلة االبتدائية. ومن  7الدورة األساسية  إلى 2الدورة األساسية 

 البرنامجأجل تفعيل هذا اإلجراء ينبغي توفير ميادة في الميزانية ومن ثم بذ  جهد إ افي من جانب المكتب القطري ومقر 

 من أجل تأمين التمويل الامم.

الممتدة لإلاغاثة  اتال ملي: الحد مء عدد فئات األنشطة عء اريق تجميع أشكال التدمل في إاار 2التوصية   -30

يواجه المكتب القطري تحديا حقيقيا في مجا  التألطيط بسبب حاالت األزمات. ، واالست انة ب مليات الطوارئ في واإلن اش

تمويل ذات ال العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعا)/عمليات الطوارئ   فئة  منوجود نظام مزدول: تندرل بع  العمليات 

دورتان اتين الفئتين حصل على قدر أقل من التمويل. ويناير هتي ت البرامج القطرية  ال فئةجيد، والبع  اآلخر في ال

المكتب القطري أن يرّشد يزتان. وإلى جانب احتما  وقوع أخطاء نتيجة لذلك يصبح من الصعب على اتألطيطيتان متم

حافظته الشاملة لمواجهة تقلبات االحتياجات. ويتسم الو ع دائما في النيجر بضرورة التسوية سواء قبل أي أممة أو بعدها 

عما تنن عليه الوثيقة يبتعد ذلك ، ورغم أن ومن ثم (.7023و 7002 عامي )وقد حدثت ثاث أممات كبر  فيما بين

،البرامج  المعنونة  استعراض فئات
(5)

للمكتب القطري والمقر تجميع كل العمليات المندرجة في الحافظة القطرية فيمكن  

، واال طاع عند االقتضاء بصفة دورية بتعزيز الدعم المقدم من هذه الممتدة لإلغاثة واإلنعا) اتالعملي إطار للنيجر في

افظة القطرية يظل دعم الوجبات المدرسية أبعد ما العمليات عن طريق إطاي عملية طوارئ. ومن بين جميع برامج الح

، لذلك قد يكون من األفضل استعما  إطار تمويلي عخر من أجل تقديم الممتدة لإلغاثة واإلنعا) اتالعملييكون عن تعريف 

 .خا مشروع إنمائي  من قبيلهذا الدعم 

: إبرام عقود أاول أجال في إاار اتفاقات الشرالة الميدانية التي ت قد مع الشرلاء التنفيذييء الرئيسييء. 8التوصية   -31

صر عجا  اتفاقات الشراكة الميدانية إلى الحد من فعالية األنشطة )الغذاء مقابل العمل، مصارف الحبوب( التي من يؤدي قِ 

لشركاء التنفيذيين لمدد أطو . وقد يعز ، جزئيا على األقل، غياب تألطيط تلك شأنها أن تستفيد في تنفيذها من وجود ا

األنشطة ورصدها إلى أن األطراف الشريكة في تنفيذها ال يسعها أن تتألذ نهوجا أطو  أجا بسبب قصر عجا  العقود التي 

 . البرنامجتبرمها مع 

                                                      
(5) WFP/EB.A/2010/11/Rev.1. 
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  البرنامجتوصية موجهة إلى مقر 

. ال تسمح نظوم إدارة ة بشكل أفللالنقدي تالتحويال راعي: إعادة النظر في النظم الم لوماتية للبرنامج لت9التوصية   -32

المعلومات المعمو  بها حاليا فوي المكتوب القطوري بضومان الرصود الجيود لعمليوات توميوع النقود. فعوادة موا يوتم حسواب نسوب 

ظة استنادا إلى حجم المنتجات الغذائية وال تؤخذ في الحسبان التحويات النقديوة. الفعالية وحساب الحصن النسبية في الحاف

وتضم الحافظة حصة متزايدة من البرامج تتألذ شكل تحويات نقدية، مما يلير مشكات لمويفي المكتب القطري وللمقيّمين 

تحليول نظوام  ات توميوع النقود علوى غورار لد  مراقبة مستويات األنشطة. فمون المفيود أن يوجود نظوام للمعلوموات يعوالج بيانو

الذي يعالج عمليات توميع األغذية، وأن يكون متوافقا مع هذا النظام، بحيا يسوهل التحليول  )كومباس(وإدارة حركة السلع  

الموحد لعمليات توميع النقد واألغذية باستألدام وحدة قياس مشتركة ملل قيمة طن أغذية تحسوب علوى أسواس سوعر مرجعوي 

 . البرنامجواحد. وسيتعين النظر في هذا األمر بصورة أشمل بمقر 

   توصية موجهة إلى المكتب القطري وحكومة النيجر والشركاء الفنيين المعنيين بمألتلف االستقصاءات عن

 أوجه الضعف

" لحااااالت اإلاغاثاااة واالنتقاااال ء  يالرصاااد والتقااادير الموحاااد" : دراساااة جااادوت ت اااديل استق ااااءات01التوصاااية   -33

(SMART) .مون أجول  واالستق اءات المرتبطة بها بش ا أوجه ع ف األسر مء أجل تطوير مستوت التحليال الجغرافاي

وأيضووا عمليووات  ،مواجهوة مشووكات االسووتهداف الجغرافووي التوي تليرهووا أساسووا العمليووات المتعلقووة بالتغذيوة التكميليووة الشوواملة

  والتقووودير الموحوووديِن لحووواالت اإلغاثوووة واالنتقوووا  الرصووود  أخووور  يكوووون مووون المفيووود أن تتووووافر، فوووي إطوووار استقصووواءات

(SMART)،  واالستقصاءات المرتبطة بها بشأن أوجه الضعف، دراسات تحليلية تبويّن بدقوة معودالت سووء التغذيوة وانعودام

يوصوى بتألفوي  مسوتو  التحليول  ،SMARTاألمن الغذائي على مستو  جغرافي أ يق نطاقا. وفيما يتعلق باستقصواءات 

مستو  اإلقليمي، وفيما يتعلق باالستقصاءات المصاحبة لها بشأن أوجه الضعف إلى مستو  المجتموع المحلوي. وهوذه دون ال

ولوذا التعديات تتطلب مساهمات كبيرة على المستو  المالي ومستو  الموارد البشرية مون جانوب شوتى الشوركاء المعنيوين. 

 لمنهجية الممكنة لتقييمها على المستويين الفني والمالي.ينبغي إجراء دراسة جدو  مسبقة لمألتلف االختيارات ا
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