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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل هذه الوثيقة

ظفي االتصددددددا  بمو إلى تتعلق بمحتوى هذه الوث قة أسدددددديلة    ةلديهم قدد توو  تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس الت ف ذي بفترة كا  ة. دورةقبل ابتداء  ذلكأ  يتم  ويفضلأدناه،  المذكورينبرنامج األغذية العالمي 

 مديرة موتب التق  م:  H. Wedgwood الس دة 2030-066513رقم الهاتف: 

 كب رة موظفي التق  م، موتب التق  م: J. Wattsالس دة  -9132066513رقم الهاتف: 

 
 (.2645-066513االتصا  بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف رقم: لالستفسار عن تو ر وثائق المجلس الت ف ذي، يرجى 
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ش والتأث رات  ي ب غالدي البرنامج إنشاء األصو  التي اضطلع بها مقابلق ًم هذا التق  م الحصائل التي حققتها برمجة أنشطة الغذاء 

 لبرنامجااألصددو  التي ي فذها  مقابل إنشدداءال اجمة ع ها، وهو ي درج  ي إطار سددلسددلة من عمل ات تق  م تأث ر أنشددطة ال قدا الغذاء 

. وشدددددد التق  م على التعلم من خال  تحديد الدروو وأوجت التغ  ر الوف لة بتعايا التأث رات  ي الصددددمود ع شسددددبل ال ي صددددمود 

وس اسة الحد من  (9133) األصو  مقابل إنشاءاألصدو  مع دل ل اررشادات المتعلقة بالغذاء  مقابل إنشداءومواءمة برمجة الغذاء 

  ي اآلونة األخ رة. البرنامجأخطار الووارث اللذين اعتمدهما 

وتلقى  (.9133-9112) 311311األصدددددو   ي البرنامج القطري لب غالديش  مقابل إنشددددداءوشدددددمل التق  م ع صدددددر الغذاءا ال قد 

يوما طوا  سدددتة أشدددهر  ي  29و 21المشددداركو  أجورا ماجي ب ن األغذية وال قد لمدة سددد ت ن على أسددداو مدة عمل تتراو  ب ن 

ة إلى سدددتة أياي  ي األشدددهر السدددتة المتبق ة. وتضدددم ي موضدددوعات التدريب التطط   للحد من أخطار السددد ة وتدريبا لمدة خمسددد

 الووارث والتأهب لمواجهتها والتغذية وال ظا ة الصح ة وتمو ن المرأة وأنشطة إدرار الدخل والمهارات الح ات ة.

، المرتبة 9139خ رة، احتلي ب غالديش،  ي عاي ورغم انطفاض انتشدددار الفقر وحدوث تحسدددن  ي األمن الغذائي  ي السددد وات األ

بلدا  ي مؤشددددر الت م ة البشددددرية لعاي  362من أصددددل  318والمرتبة  9139بلدا  ي المؤشددددر العالمي للجوا لعاي  22من ب ن  86

 . وب غالديش معرضة أشد التعرض للووارث وللتأث رات السلب ة ال اشية عن تغ ر الم اخ.9133

 قابل إنشدداءمالغذاء وال قد المشددتملة على ع صددر  األنشددطة ي ب غالديش حقق تأث رات ملموسددة من خال   لبرنامجا وأبا  التق  م أ 

األصددو  التي اضددطلع بها. واتسددمي األصدددو  الم شدداة الموجهة لتطف و مطاطر الووارث بحسددن االسددتهداق وبصدددلتها الوث قة 

والقصور الذي شاب نظم الحفاظ على األصو ، كاني  ،ا ي من الوضدو بالسد ا  الوط ي. ورغم ا تقار المسدؤول ات إلى القدر الو

المبتغاة م ها. وُحو ّظ على األصددددددو  التي تحد من أخطار الووارث على نحو  األغراضمعظم األصدددددو  قابلة للتشدددددغ ل وتؤدي 

صددادية اع ة وإتاحة الفرص االقتمباشددر بدرجة أ ضددل من غ رها. وتأكدت التأث رات  ي الب ية الح وية المادية و ي ارنتاج ة الار

 وولوج األسوا .

مشدار،، بلغي نسبة  99 111 لصدال األصدو  والتدريب  وائد  ورية  ي مضدمار األمن الغذائي  مقابل إنشداءوحقق الغذاء وال قد 

حالة وإيجابا ب اسددةالدرواتسددم اسددتهداق أ قر األشددطاص بالفعال ة وقُرمني المشدداركة سددلبا بعدد سدد وات   ي المائة. 21ال سدداء م هم 

وثمدة أدلدة نوع دة دامغدة على التحو  االجتماعي وتمو ن المرأة، كما أكد التحل ل المقار   األسددددددر المع شدددددد دة التي تعولهدا امرأة.

 التأث رات الملموسة التي حدثي  ي الدخل والمدخرات. ب د أ  األدلة توحي بعدي استدامة األمن الغذائي  ي األجل الطويل.

 التق  م بتوث ق الدروو والتحديات  ي ب غالديش توث قا وا  ا لتعايا البرمجة  ي المستقبل  ي ب غالديش و ي مواتب وأوصدى  ريق

 األصددددو ، كما أوصددددى مقابل إنشدددداءالمتعلقة ببرنامج الغذاء  البرنامج إرشدددداداتالقطرية األخرى وللمسددداهمة  ي ت ف ذ  البرنامج

حصو  المشارك ن على خدمات توم ل ة وبتأص ل خط  إدارة األصو   ي ال هج الذي يأخذ الفريق بمأسسة نموذج الشبوة ت س راً ل

 وبتعايا نظم الرصد والتق  م حتى يتس ى ق او الحصائل المبتغاة. لبرنامجبت ا

  

 ملخـص
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 مشروع القـرار
 

 

ديش صددددمود سددددبل الع ش  ي ب غالتقرير موجا عن تق  م أثر الغذاء مقابل إنشدددداء األصدددو   ي  يح   المجلس علما بالوث قة "

(9116-9133)" (WFP/EB.2/2013/6-A/Rev.1ورد اردارة عددلدد ددهددد )الددوارد  ددي الددوثدد ددقدددة ) اWFP/EB.2/2013/6-

A/Add.1 على اتطاذ مايد من ارجراءات بشددددددأ  التوصدددددد ات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس  البرنامج(، ويحث

 أث اء م اقشتت.

 

  

                                                      
 على القرار ال هائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوا إلى وث قة القرارات والتوص ات الصادرة  ي نهاية الدورة. طالاهذا مشروا قرار، ولال 
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 مقدمة

 التقييمسمات 

 ي إطار ع صدددددر  (1)البرنامجاألصدددددو  التي ي فذها  مقابل إنشددددداءال قد و أجرى هذا التق  م تق  ما لتأث ر برامج الغذاء  -3

( الذي يُ فَّذ بالتعاو  مع حوومة ب غالديش. وتمثلي أهداق 9133-9112) 311311تعايا الصدددددمود  ي البرنامج القطري 

مود سبل األصدو ،  ي تق  م الحصائل وأوجت التأث ر  ي ص مقابل إنشداء  م، بصدفتت جاًء من سدلسدلة تتعلق بتأث ر الغذاء التق

الع ش أماي الووارث وتحديد التغ  رات المطلوبة لايادة هذه التأث رات واسدددددتطالص دروو لتحسددددد ن مواءمة برامج الغذاء 

 (2)وس اسة الحد من أخطار الووارث. 9133لعاي الغذاء بغ ة إنشاء األصو   األصو  مع دل ل اررشادات بشأ  مقابل إنشاء

 وت او  التق  م أربعة أسيلة عامة رئ س ة هي:

  األصو   ي األ راد الم تم ن إلى األسر  مقابل إنشاءماهي التأث رات السلب ة واريجاب ة ال اجمة عن أنشطة الغذاء

 المع ش ة والمجتمعات المحل ة المشاركة  ي هذه األنشطة؟

 الحصائل وأوجت التأث ر؟ ما هي العوامل ذات التأث ر الحاسم  ي 

  األصو  حتى تعالج ال تائج المستطلصة من السؤال ن األو   مقابل إنشاءما هي السبل الوف لة بتحس ن أنشطة الغذاء

 الثاني؟و

د التق  م بغ ة اختبار نظرية التغ  ر التي تُقّدي  ي نطاقها مدخالت الغذاء أو ال قد مقابل العمل  ي إنشداء األصو  أو   -9 وأُعِّ

 لقاء الوقي الذي يُمضى  ي التدريب وذلك لتحق ق ما يلي:

 لقص ر؛تحس ن األمن التغذوي لألسر المع ش ة  ي األجل ا 

  ي األجل المتوس ؛ سبل الع شتحس ن الب ية الح وية المادية ور ع ارنتاج الاراعي وزيادة خ ارات  

   تشمل القدرة على التعامل مع الووارث  ي األجل األطو . سبل الع شتحق ق تحس  ات مستدامة  ي صمود 

 تُبرت ضرورية رحداث التغ  راتا تحق ق الحصائل المبتغاة ما يلي:وتتضمن الع اصر ذات الصلة التي اع  -1

 تحل ل األوضاا تحل ال مالئما؛ 

  األصو  المستو  ة لمعاي ر الجودة؛ مقابل إنشاءأنشطة الغذاء 

 المساعدة التق  ة وسواها من القدرات؛ 

 توا ر الغذاء والع اصر غ ر الغذائ ة؛ 

 وغ ره من الجهات الفاعلة؛ البرنامج المدخالت التوم ل ة من 

 . الملو ة من قمبل المجتمع المحلي واأو الحوومة مع وجود ترت بات مالئمة للحفاظ على األصو 

امرأة من ثالث مجموعات  3 911وشدددمل نهج الطريقة المطتلطة الُمتبع  ي التق  م دراسدددة اسدددتقصدددائ ة شددداركي   ت   -1

( األسددر المع شدد ة 9األصددو ؛ ) مقابل إنشدداءال قد و ( األسددر المع شدد ة المشدداركة  ي العمل المتعلق بالغذاء3متماياة هي: )

وُعقمدت  ( األسددددر الشددددديدة الفقر  ي قرى المقارنة.1الشددددديدة الفقر غ ر المشدددداركة  ي القرى التي تُجرى   ها التدخالت؛ )

غ ر المباشدددرة ا العرضددد ة ال اشدددية عن أنشدددطة  اآلثارقارنة لق او مقارنة ب ن المشدددارك ن وغ ر المشدددارك ن ومجموعة الم

                                                      
الذي  ألصو بل إنشاء امصطل  ال قداالغذاء مقاعن وهو يستطدي  ي هذا التقرير برمتت عوضا لب غالديش القطري  الموتبمصطل  الغذاء وال قد مقابل إنشاء األصو  هو المصل  المفضل لدى  )1(

 .درج البرنامج على استطدامت

م البرنامج الُمق َّم ونُفِّذ قبل اعتماد اررشادات والس اسة، ب د أ  أهدا ت مشابهة بوجت عاي كما أ  اختصاصات التق  م شددت ع )2(  لى التعلم.ُصمِّ
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وُجمعي الب انات ال وع ة من خال  الم اقشدددددات التي دارت  ي مجموعة الترك ا مع  األصدددددو . مقابل إنشددددداءالغذاء وال قد 

. وأنجا  ة التشددارك ةالرجا  وال سدداء ومن تق  مات األصددو  والمقابالت مع مقدمي المعلومات الرئ سدد  ن والتقديرات الريف

 .9131التق  م  ريق مستقل وأُجرمي العمل الم داني  ي شهري ن سا ا أبريل وأيارا مايو 

دت ساع سترجاااال ّن من ق او األثر وجود مشوالت مردها إلى الب انات األول ة والطتام ة المحدودة. ومع أ  نُهج بوت  -9

تأث رات،  إنها لم تُموِّن من إجراء تق  م نوعي لآلثار مثل اآلثار  ي األمن الغذائي ومسددتويات التغذية لألسددر  ي بلورة  هم ال

طُبِّق قد   كلالمع شددد ة  ي األجل القصددد ر أو اسدددتطالص صدددالت سدددبب ة مباشدددرة ب ن التدخالت والتغ  رات المالحظة. ولذ

ألسددددر ا ي وغ ر المشددددارك ن  ي القرى التي أُنجات   ها التدخالت والتحل ل المقار  الشددددامل للقطاعات على المشددددارك ن 

 واعتمد تحل ل الت ف ذ والعوامل الس اق ة على مصادر ثانوية وسجالت إدارية وب انات نوع ة. (3)المع ش ة المقارنة.

 السياق

 (4)،3391ا9131 ي المائة  ي  13.9إلى  3223ئة  ي عاي  ي الما 92تراجعي نسددبة انتشددار الفقر  ي ب غالديش من   -8

من أصل  86ب د أ  ب غالديش تحتل المرتبة  وأُحرمز تقدي ملموو  ي تحق ق األمن الغذائي الوط ي خال  العقدين الماض  ن.

رنامج األمم  ي مؤشدددر الت م ة البشدددرية لب 362من أصدددل  318والرتبة  9139لعاي  (5)بلدا  ي المؤشدددر العالمي للجوا 22

 .9133المتحدة ارنمائي لعاي 

بلدا تُعتبر معرضة بشول حاد لحلو  الووارث  39وب غالديش شدديدة التعرض للووارث وهي تحتل المركا األو  ب ن   -2

ب ية وأنماط الم اخ المتقلبة ويؤثر تدهور ال(7).9116و 3261كدارثدة طب ع دة ب ن عامي  932 قدد حلدي بهدا  (6)الطب ع دة بهدا،

سدلبا  ي األسدر المع شد ة وإنتاج األغذية والصحة والتغذية. ودأبي الحوومة على مواجهة تغ ر الم اخ من خال  إسترات ج ة 

التي تركا على الحد من أخطار الووارث بإنشاء الب  ة التحت ة وتعاياها،  (8)9112وخطة عمل ب غالديش لتغ ر الم اخ لعاي 

 الطوارئ  ي الم اطق الساحل ة المعرضة للووارث.حاالت مثل إقامة مآوي 

 األصول مقابل إنشاءوصف برنامج الغذاء والنقد 

وتغ رت األهداق لتلب ة  3228األصددددددو   ي ب غالديش م ذ عاي  مقابل إنشدددددداءأنشددددددطدة الغدذاء وال قدد  البرناامجنفّدذ   -6

األصدددو   مقابل إنشددداء، اسدددتهدق برنامج الغذاء وال قد (9)9133-9116االحت اجات المتغ رة. وخال   ترة التق  م المرجع ة 

ات على للحد من أخطار الصدددددم األعجفموسددددم الواألصددددو  بتو  ر العمل  ي األجل القصدددد ر خال   سددددبل الع شحماية 

أصدددددو  مدرة للدخل والتأهب لمواجهة الووارث. و ي اآلونة  المجموعات الضدددددع فة وتقل ل درجة تعرضدددددها لها بإنشددددداء

                                                      
ا تراض أ  مجموعة المقارنة شديدة الشبت بوضع  محددة، وهي الفترة الالحقة للتدخالت  ي هذه الحالة. وهو يقوي علىيستطدي التحل ل القطاعي الشامل الب انات المستمدة من  ترة زم  ة  (3)

لقطاعي تطب قت  ي التحل ل ا أية  وار  أول ة ب ن المجموعة المشاركة ومجموعة المقارنة، وهو أمر ال يمون المشارك ن دو  التدخل. ويمون أ  يراعي تحل ل الب انات المجمعة، قبل التدخل وبعده،

 الشامل.

(4)http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=bg&v=69 

(5)2012. Global Hunger Index. Washington, DC ).IFPRIInternational Food Policy Research Institute ( متعدد األبعاد يعتمد على مؤشرات و  ات  ؤشرم. هذا المؤشر

 األطفا  ونقصا  الوز  لدى األطفا  وقصور التغذية.

(6)ingdom.Knited UMaplecroft. 2010. Natural Disasters Risk Index 2010. Bath,   

(7) -casestudy-drr-http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/projects_initiatives/Bangladesh

transformational-changeا 

  http://www.moef.gov.bd/climate_change_strategy2009.pdfوزارة الب ية والغابات. داكا: (8)

 .9112،  إ  ت ف ذه بدأ  ي عاي 9116األصو  بدأ رسم ا  ي عاي  مقابل إنشاءالغذاء وال قد  برنامجرغم أ   (9)

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=bg&v=69
http://www.moef.gov.bd/climate_change_strategy2009.pdf
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ّجعي المجتمعات المحل ة على تحديد احت اجاتها وأولوياتها ب فسددددها وعلى اخت ار األنشددددطة المراد ت ف ذها وذلك  األخ رة، شدددُ

 م شأة.لتعايا ملو ة هذه المجتمعات لألصو  ال

مل و  دوالر أمريوي. وتمي مواءمة تعايا  81التقديرية المتعلقة بع صددددددر تعايا الصددددددمود  لبرنامجوبلغي نفقات ا  -2

الحوومة ردارة الووارث وشبوة األما  وتغ ر الم اخ. وشاركي الحوومة  ي تمويل  الصمود على نحو ج د مع إسترات ج ات

 لدائرةاالمحل ة والت م ة الريف ة والتعاون ات، من خال   اردارةهذا الع صدددر. وتمثل الشدددريك الحوومي الرئ سدددي  ي وزارة 

 المحل ة التابعة لهذه الوزارة. لإلدارةاله دس ة 

ا   -31  99 111قرابة  األصو  شملي مقابل إنشاءمشروعا من مشروعات الغذاء وال قد  123وخال  الفترة المرجع ة، أُنجم

ومثلي الحماية من موجات الف ضاناتا  مقاطعة. 31مقاطعة  رع ة تقع  ي  19 ي المائة م هم من ال ساء،  ي  21مشدار،، 

 ي المائة  11ب  ما مثلي إتاحة الب  ة التحت ة للمواصددددالت وعلى رأسددددها الطر    ي المائة من األصددددو ؛ 83المد البحري 

  ي المائة. 9وإدارة الم اه 

وحتى يقتر  تعايا المعر ة بفرص العمل، تلقى المشاركو  أجورا تشولي من األغذية وال قد لمدة س ت ن، على أساو   -33

يوما لمدة سدتة أشهر  ي الس ة وتدريبا لمدة خمسة أو ستة أياي  ي الشهر خال  األشهر الستة  29و 21مدة عمل تتراو  ب ن 

المتبق ة. وتضددددمن التدريب التطط   لتقل ل مطاطر الووارث والتأهب لمواجهتها والتغذية وال ظا ة الصددددح ة وتمو ن المرأة 

 واألنشطة المدرة للدخل والمهارات الح ات ة.

 النتائج

 األصولأداء 

ق تعل ة الحدائ -األصدددو  هي مقابل إنشددداءأُجري تق  م لسدددتة أنواا من األصدددو  الم شددداة بفضدددل برنامج الغذاء وال قد   -39

تعل ة األراضدددددي، والسدددددواتر الواق ة والطر  والبمر، والق وات. وكاني معظم األصدددددو  عاملة وتؤدي الغرض والم ال ة، 

 م ها، ب د أ  بعضها لم يوتمل إنشاؤها أبدا.المبتغى 

ال تائج ذات الصددلة بالحفاظ على األصددو  وبملو تها، حسددب أنواا األصددو . وتعتبر المحا ظة على  3ويُب ِّن الجدو    -31

لم يوونوا على علم بحالة الحفاظ  المج ب ن  ي المائة من 99األصددو  عامال حاسددما لضددما  اسددتمرار الفوائد، غ ر أ  نحو 

 على األصو  أو بالجهة المسؤولة عن إدارة األصو  والحفاظ عل ها.
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 األصول( مقابل إنشاءملكية األصول والمحافظة عليها ) المشاركون في أنشطة الغذاء والنقد  -1الجدول 

أصول محافظ عليها  نظام الملكية نوع األصول

 بالقدر المالئم

عليها  أصول محافظ

 بقدر غير مالئم

 غير معروفة

 31 6 63 عاي الطر 

 22 3 75 عاي السواتر الواق ة

 41 7 52 (10) ناد   تعل ة األرض

 25 1 74 خاص تعل ة الحدائق الم ال ة

 16 3 81 ناد   الق وات

 غ ر مضم ة ناد   البر،

ب ظاي ملو تها،  المحا ظة على الم ا ع الطاصددددددة، مثل تعل ة الحدائق الم ال ة  وتقتر  حالة المحا ظة على األصددددددو   -31

ومن أسباب هذه الفوار  مدى  وم ا ع األندية، مثل الق وات، أ ضدل من المحا ظة على الم ا ع العامة الصدر ة، مثل الطر .

أ راد المجتمع المحلي بتعايا المسددؤول ة الحوا ا المباشددرة لدى األسددر المع شدد ة ودرجة تحومها  ي األصددو  وإموان ة ق اي 

المشدددددتركة. و ي بعو األح ا ، ال تعتبر المجتمعات المحل ة نفسدددددها مسدددددؤولة عن الطر  أو السدددددواتر الواق ة أو ترى أ  

وكاني ص انة األصو  ذات الصلة المباشرة بالحد من أخطار الووارث  (11)توال ف الصد انة تفو  ما يمون أ  تستثمره   ها.

 من ص انة األصو  األخرى، بغو ال ظر عن الملو ة. أ ضل

 التأثيرات الحيوية المادية

.  على سدددددب ل المثا ، مثلي 9أسدددددفر كل نوا من األصدددددو  عن عدة  وائد ح وية مادية على ال حو الُمب َّن  ي الجدو    -39

لواق ة وتعتبر السددواتر ا لمواصددالت، سددواتر واق ة من الف ضددانات أيضددا.ب  ة تحت ة ل باعتبارهاالمجددة  أو الطر  المشدد دة

تآكل التربة وشدددواطأل األنهار وزيادة الحد من الف ضدددانات و شددددةأكثر األصدددو  تحق قا لحصدددائل ح وية مادية مثل تطف و 

الح وية المادية المفاد  إنتاج الطضدددروات ور ع ارنتاج ة الاراع ة. وبوجت عاي، يمثل ازدياد عدد األشدددجار أكثر الحصدددائل

 ع ها والمحققة من األصو  الم شأة، تل ها زيادة إنتاج الطضروات.

المجيبون على الدراسة االستقصائية بشأن أنشطة الغذاء والنقد  الحصائل الحيوية المادية ) -3الجدول 

 األصول( مقابل إنشاء

تعلية الحدائق  تعلية األراضي 

 المنزلية

متوسط جميع  القنوات الطرق السواتر الواقية

 األصول

عدد الحصائل اريجاب ة المفاد متوس  

 ع ها 

3.07 3.73 6.11 4.72 4.93 4.33 

 047 1 152 339 76 372 102 عدد المالحظات 

 

  

                                                      
 ؛ وال يمون تحديد مستطدمي الم ا ع العامة الصر ة.امجموعة محددة من المستطدم ن يمون تحديده معم ا ع األندية تقع  ي م الة ب ن الم ا ع الطاصة والعامة  (10)

م حا إجمال ة س وية ومشروعات للحماية االجتماع ة يمون استطدامها  اتاالتحاد وتتلقى مجالساالتحاد )المجلس( أدنى مستوى من مستويات الحوومة الم تطبة  ي ب غالديش.  باريشاد يمثل (11)

 دوالر أمريوي. 99 111 – 39 111حلي. ويعتمد حجم الم   على سوا  االتحاد وهي تتفاوت من س ة إلى أخرى، وتبلغ  ي المتوس  لص انة الب  ة التحت ة على الصع د الم

http://www.lgd.gov.bd/index.php?option=com_content&view=articlhttp://www.lgd.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=15&

e&id=15& 

http://www.lgd.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=15&
http://www.lgd.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=15&
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حصدددددائل إيجاب ة أكثر من األصدددددو   -السدددددواتر الواق ة والطر  والق واتأي  -وحققي الم ا ع العامة وم ا ع األندية  -38

الطاصددة. وسدداعدت تعل ة الحدائق الم ال ة  ي تحسدد ن زراعة الطضددروات واألشددجار. وأتاحي األصددو  العامة وأصددو  

األندية  رصددددا جديدة ردرار الدخل وأنشددددطة اقتصددددادية واسددددعة ال طا  للمجتمعات المحل ة بأسددددرها وحققي األمن المادي 

وأدت األصدددو  العامة وأصدددو  األندية أغراضدددا أخرى أيضدددا،  على سدددب ل المثا ، سدددهلي  رث.بتو  ر الحماية من الووا

 التحس  ات  ي الق وات ال قل وإدارة الم اه.

 اإلنتاجية الزراعية وولوج األسواق

الواق ة والق وات عامال مسدداعدا  ي زراعة مايد من األراضددي.  ، شددولي السددواتر1على ال حو الموضدد   ي الجدو    -32

 ي المائة من المج ب ن على الدراسددة االسددتقصددائ ة أ  السددواتر الواق ة كاني  عالة أيضددا  ي إنجاز دورة  61وأ اد أكثر من 

  ي المائة بأ  الق وات زادت خصوبة التربة من خال  الري. 21محصول ة إضا  ة. وأ اد أكثر من 

 األصول( مقابل إنشاءحصائل اإلنتاجية الزراعية )المجيبون على الدراسة االستقصائية بشأن الغذاء والنقد  -2الجدول 

تعلية  تعلية األراضي حصيلة إنتاجية األراضي

الحدائق 

 المنزلية

السواتر 

 الواقية

المتوسط  القنوات الطرق

لجميع 

 األصول

 51 95 54 88 30 21 مزيد من األراضي المزروعة

 26 51 33 82 4 1 دورة محصولية إضافية

 27 90 29 51 1 0 زيادة خصوبة التربة

 38 62 40 78 26 15 زراعة محاصيل جديدة

 39 47 82 73 1 0 تكاليف إنتاجية أقل

 1.75 3.25 2.31 3.53 0.61 0.36 عدد الحصائل اإليجابية المفاد عنها متوسط 

  152 339 76 372 102 عدد المالحظات 

لَّلي ويُفاد بأ  الطر  ق ولعل تحسد ن وصدو  الم تجات الاراع ة إلى األسوا  يمثل أهم تأث ر ناشأل عن تش  د الطر .  -36

الوقي الالزي ل قل الم تجات الاراع ة إلى األسدوا  وخفضي توال ف نقلها وأتاحي  ت  أسوا  جديدة  ي م اطق كاني تفتقر 

إلى الطددمدات من قبل. وتف د المعلومات بأ  عددا أكبر من التجار يدخلو  هذه الم اطق، مما يوسددددددب الماارع ن مايدا من 

القوة  ي مسددداومات األسدددعار. وذكر اث ا  وثمانو   ي المائة من المشدددارك ن الذين أجابوا على الدراسدددة االسدددتقصدددائ ة إ  

  س ر الحصو  على المدخالت.الطر  خفَّضي توال ف الم تجات الاراع ة بت

 سبل العيش

وجد التق  م بوجت عاي تأث را إيجاب ا  ي الدخل السدد وي لألسددر المع شدد ة المشدداركة  تجاوز دخل كل م ها دخل األسددر   -32

ومن  (12)دوالر( خال  الس ة التي سبقي الدراسة االستقصائ ة. 89تاكا )نحو  9 911المع ش ة  ي مجموعة المقارنة بمقدار 

من القرى التي أُجريي   ها التدخالت وغ ر المشارك ن  خو  غ ر المشارك نال اح ة أرحصائ ة ال يوجد  ر  ملموو ب ن د

  ي مجموعة المقارنة.

                                                      
 قابل إنشاءم، ال تتضمن الدخو  المفاد ع ها التحويالت المباشرة من الغذاء وال قد لب انات الدخل ع دما كاني أغلب تدخالت تعايا الصمود قد انتهي. ولذلك المرجع ةتلك هي الفترة الام  ة  (12)

 األصو .
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وتب َّن أ  التدريب على أنشددطة إدرار الدخل مثّل إحدى اآلل ات الرئ سدد ة لتعايا ال مو  ي دخل األسددر المع شدد ة. و ي   -91

 المائة. ي  1.12ة  ي الدخل من أنشددددددطة إدرار الدخل تفو  مجموعة المقارنة بمقدار المتوسدددددد ، حقق المشدددددداركو  زياد

الُمدِّرة للدخل أهم ة ال  ي زيادة دخل األسددر المع شدد ة  حسددب بل و ي تقل ل الهشدداشددة ب ن األسددر  األنشددطةويوتسددى ت ويع 

 المع ش ة الشديدة الفقر التي تواجت التقلبات والصدمات الموسم ة.

وتمثل المدخرات ال قدية وسدددد لة مهمة لتقل ل الهشدددداشددددة ح ا  الصدددددمات وتعايا القدرة على التو ف معها. وعازت   -93

 3 111نقطة ميوية وزادت متوس  حجم المدخرات بأكثر من  98المشداركة  ي البرنامج احتما  مراكمة المدخرات بمقدار 

 ي المائة من  26.9ويتجلى األثر بصدددددورة أوضددددد   ي المقاطعات السددددداحل ة ح ث ذكر  (.دوالر أمريوي 39 قرابةتاكا )

  ي المائة  ي المجتمعات غ ر المشاركة. 16المشارك ن أ  لديهم مدخرات مقارنة ب سبة 

 31حو ب ن المشارك ن ب  - ي ذلك األراضي القابلة للاراعة والحدائق الم ال ة والبمر، بما -وارتفعي ملو ة األراضدي  -99

 ي المائة مقارنة بمجموعة  ةوزادت نسددددبة األسددددر المع شدددد ة التي تمتلك دواجن أو ح وانات ب سددددبة تسددددع (13)نقاط ميوية. 

 ة، زادت ق مة األصو  لدى المشارك ن ب حو وحسب التحل ل الشامل للقطاعات لإلجابات على الدراسة االستقصائ المقارنة.

 ( مقارنة بغ ر المشارك ن.اأمريو  ادوالر 311تاكا ) 33 111

 األمن الغذائي

رغم التأث رات الواسعة نسب ا  ي دخل األسر المع ش ة وأصولها،  إ  ال تائج المتعلقة باألمن الغذائي  ي األجل الطويل   -91

، لم تُظهمر نتائج الدراسددة االسددتقصددائ ة، بعد احتسدداب المتغ ر الديمغرا ي، أي  ر  1غ ر حاسددمة. وكما يتضدد  من الجدو  

ب ن المجموعة المشداركة ومجموعة المقارنة من ح ث قدرة األسر المع ش ة على تو  ر ثالث وجبات غذائ ة  ي ال وي خال  

بة على الدراسة االستقصائ ة وجود أي تأث ر ملموو  ي درجات الت ويع الغذائي. ولم يتض  من ب انات ارجا السد ة السدابقة.

ولوحظ وجود بعو الفوار  ب ن مجموعة المقارنة وغ ر المشدددارك ن  ي القرى التي أُجريي   ت التدخالت، ب د أ  الب انات 

 الحال ة ال تت   استطالص است تاجات واضحة بشأ  اآلثار العرض ة.

 أثير في األمن الغذائي والتغذيةالت -4الجدول 

 الت ويع الغذائي األمن الغذائي  ي العاي الماضي 

 0.01- 0.00 المشاركو 

 *0.09- ** 0.07 غ ر المشارك ن

p < 0.01**; p < 0.1* ( إحصاءاتt )القوية،  ترة الثقة 

ر األصددو  وغ  مقابل إنشدداءوال توجد  رو  ملموسددة ب ن أرقاي اسددتهال، الغذاء للمشددارك ن  ي برنامج ال قد والغذاء   -91

 ي المائة من المج ب ن من جم ع المجموعات عن أرقاي مقبولة. ووثقي  21المشارك ن ومجموعة المقارنة، إذ أبلغ أكثر من 

الم درجة  ي نطا  الدرجة  زيادات ملموسددددة  ي نسددددب المشددددارك ن الميوية الب انات الثانوية المسددددتمدة من تقارير الرصددددد

. وتجدر ارشارة إلى أ  ق اسات المتابعة لول من تقريري التق  م والرصد أُجريي (14)"المقبولة" من اسدتهال، المواد الغذائ ة

 61، المواد الغذائ ة مقبولة. غ ر أ  أث اء المواسددم المتسددمة بو رة نسددب ة  ي األغذية، ح ن يُرجَّ  أ  توو  درجات اسددتهال

قابل م ي المائة من المج ب ن على الدراسدددة االسددددتقصددددائ ة أ ادوا بأ  عمل ات توزيع األغذية  ي إطار برنامج الغذاء وال قد 

                                                      
 يملك أرضا. = 3و= ال يملك أرضا  1، ح ث 3و 1تقع  ي نطا   1.3نقاط ميوية أل   31 ُسِّرت بأنها  (13)

 .9133و 9131، البرنامج الموحدا  الصادرا  عن  المشروعاتقريرا  (14)
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ون يأُنجات أث اء  ترات ش  األغذية، مما يوحي بأ  األغذية المقدمة لبي حاجة وقي توزيعها، حتى وإ  لم  األصو  إنشداء

 الدل ل  ي األجل الطويل بشأ  االستهال، حاسما.

وزعمي مجموعات الترك ا والمشدددددداركو   ي المقابالت أ  تعل ة الحدائق الم ال ة والتدريب أسددددددفرا عن  وائد غ ر   -99

ائق الم ال ة وتحس  ا  ي التغذية. وأظهرت مباشدرة  ي مضمار األمن الغذائي والتغذية؛ إذ أنهما أحدثا زيادة  ي زراعة الحد

ب انات الدراسدة االستقصائ ة أ  معر ة المشارك ن بطهي الطضروات واستطداي المراح و الصح ة كاني أعلى من معر ة 

وهو أمر قد يؤثر تأث را غ ر مباشددر  ي األمن الغذائي من خال  تحسدد ن  المائة، ي  32إلى  38المجموعات األخرى ب سددبة 

من المج ب ن أنهم  12وشددولي هذه الموضددوعات جاًء من ع صددر التدريب على المهارات الح ات ة: أ اد  ة والتغذية.الصددح

 ي المائة  ي ال ظا ة وال ظا ة الصددددددح ة. ولذلك، يجوز أ  تُعاى هذه المعر ة على نحو  11تلقوا تدريبا  ي مجا  التغذية و

 األصو . مقابل إنشاءمقبو  إلى برنامج الغذاء وال قد 

 الهشاشة حيال األزمات والتكيف معها

األصددددددو  الذين أجابوا على الدراسددددددة  مقابل إنشدددددداءتلقى أربعة وسددددددتو  من المشددددددارك ن  ي برنامج الغذاء وال قد   -98

اء وال قد ك ن  ي برنامج الغذواتض  أ  المشار االستقصائ ة تدريبا  ي تطف و الهشاشة ح ا  الووارث والتأهب لمواجهتها.

األصدددو  كانوا على دراية أكبر بتق  ات التأهب لجم ع أنواا الووارث على وجت التقريب من غ ر المشدددارك ن  مقابل إنشددداء

 ب د أ  مؤشرات إسترات ج ة التو ف ال تُظهر  رقا يُذكر ب ن المشارك ن ومجموعة المقارنة. (.3الشول  نظرا)

 الشكل1 : الدراية بالتأهب للكوارث *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * المج بو  الذين ذكروا وس لة واحدة على األقل من وسائل التأهب ل وا الووارث المع ي.

 تمكين المرأة

تمثل التأث رات المعروضددة  ي األقسددداي السدددابقة التأث رات التي أ ادت ع ها ال سددداء، أل  ال سددداء هن الالتي أجبن على   -92

ي جم ع   أ  األرقاي المتعلقة باألسددر التي تعولها نسدداء أسددوأ من تلك التي يعولها رجا  وذلك االسددتقصددائ ة. غ رالدراسددة 
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قريب. وتعتبر األسددر التي تعولها نسدداء  ية من الفقراء أكثر حرمانا ويبدو أ  مؤشددرات الدراسددة االسددتقصددائ ة على وجت الت

األصدددو  كاني أقل من المجموعات األخرى. غ ر أ  طب عة  مقابل إنشدداءاسددتفادتها من المشددداركة  ي برنامج الغذاء وال قد 

بدو، إذ يُرج  أ  توو  مشدداركة األسددر ي   مااخت ار المشددارك ن الم الة إلى الفقراء اسددتهد ي هذه المجموعة بصددورة  عالة 

 (.13مشاركة غ رها )انظر الفقرة  األصو  أكثر من مقابل إنشاءالمع ش ة التي تعولها نساء  ي برنامج الغذاء وال قد 

إتاحة األطفا  والسقائف وأشدادت ال سداء المج بات على الدراسدة االستقصائ ة بتو  ر رعاية  و ي مجموعات الترك ا،  -96

الحصدددو  على م اه الشدددرب وارصدددحا . وبفضدددل هذه المبادرات المراع ة للمرأة أصدددبحي ب ية العمل مؤات ة بدرجة أكبر 

 لمشاركة المرأة.

ن المج بات على الدراسددة  ي المائة م 91وثمة مؤشددرات بأ  عبيا مفرطا أُلقي على عاتق ال سدداء المشدداركات، إذ أ    -92

األصدو  أثارت مشدداكل ذات صددلة بأعبائهن من األعما  الم ال ة.  مقابل إنشدداءاالسدتقصددائ ة ذكر  أ  أنشدطة الغذاء وال قد 

 81وورد ذكر تقاسددم المسددؤول ات كث را أيضددا كما أُشدد ر إلى أ  تو  ر رعاية األطفا  خفف من أعباء العمل. وذكرت نحو 

 األصو ، إذا اقتضى مقابل إنشاءوسدعهن إرسدا   رد رخر من أ راد األسدرة للق اي بأنشطة الغذاء وال قد من المشداركات أ  ب

  ي المائة بديال ع هن بسبب المرض أو الحمل أو التاامات أخرى. 11األمر ذلك. وقد أرسلي 

 ي المائة من أعضدداء لج ة المشددارك ن وارتفعي هذه ال سددبة من  29مثلي ال سدداء قرابة  ،9133و 9112وب ن عامي   -11

للمرأة. وبوجت عاي،  ق اا الحوومة بإسدد اد مايد من مواقع المسددؤول ةإ ي  البرنامجع دما نج   9112 ي المائة  ي عاي  91

 ت  ي وضدددددع المرأة. وكما يتضددددد  من أ اد عدد كب ر من أ راد المجموعات المشددددداركة وغ ر المشددددداركة بحدوث تحسددددد  ا

مقابل  ي المائة من غ ر المشددددددارك ن أ  أعما  الغذاء وال قد  83 ي المائة من المشددددددارك ن و 61، أ اد أكثر من 8الجدو  

األصدو  والتدريب كا  لها ضدلع  ي زيادة مشاركة المرأة  ي اتطاذ القرارات  ي األسر المع ش ة. وحسب المقابالت  إنشداء

 ودين الرئ س  ن بالمعلومات، سهل تعايا الصمود حدوث تحو  اجتماعي  ي أدوار الج س ن.مع الما

األصول في تمكين المرأة مقابل إنشاءالغذاء والنقد  اآلثار المنظورة لبرنامج -6الجدول   

 مئوية من المجيبين على الدراسة االستقصائية( ةنسبك) 

 المشاركينغير  المشاركون التأثير المنظور في النساء

 82 85 تحسن الوضع  ي المجتمع

 51 75 مساهمة اجتماع ة أكبر

 50 75 االستفادة من برامج التمويل البالغ الصغر

 61 83 مايد من اتطاذ القرارات األسرية

 11 37  مايد من اتطاذ القرارات  ي الشؤو  المال ة األسرية

 23 44 مايد من اتطاذ القرارات االجتماع ة

 2 14 من اتطاذ القرارات  ي إدارة األصو  المجتمع ةمايد 

 التوزع االجتماعي االقتصادي لآلثار

بدت األسر المع ش ة المشاركة أ قر من األسر المع ش ة  ي كلتا المجموعت ن األخري ن. وت اقص احتما  المشاركة  ي   -13

 الدراسةنقطة ميوية لول س ة إضا  ة من  3.2األصدو  ب سبة ذات مغاى إحصائي قدرها  مقابل إنشداءبرنامج الغذاء وال قد 

ها األصددو  التي تعول مقابل إنشدداءيمضدد ها عائل األسددرة. ويُرج  أ  توو  نسددبة األسددر المشدداركة  ي برنامج الغذاء وال قد 
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بر كبر حجم األسدددرة أيضدددا عامال إيجاب ا  ي ويعت(15)نقطة ميوية. 98إلى  91نسددداء أكبر من تلك التي يعولها رجا  بمقدار 

 المشاركة.

و ي القرى التي أُجريي   ها التدخالت، أ اد المج بو  على الدراسدة االستقصائ ة من المشارك ن وغ ر المشارك ن أ    -19

واق ة  . واتسم توزيع الفوائد ال اشية عن السواتر الالفقراء والفقراء المدقع ن استفادوا استفادة قصوى من جم ع أنواا األصو

والطر  بقددر أكبر من التواز   ي جم ع المجموعدات، ب  ما ُذكمر أ  إقامة الحدائق الم ال ة، وهي أصددددددو  خاصددددددة، أ اد 

 الفقراء والفقراء المدقع ن  ي المقاي األو .

 العوامل المؤثرة في التأثير

األنهار وغ رهما من شددواطأل  ي ب غالديش بالفقر المدقع وبتعرضددها للف ضددانات وتآكل  (Char)شددار تشددتهر م اطق   -11

بل سددداللذا  ضدددربا الم اطق السددداحل ة الج وب ة  ي اآلونة األخ رة  -ودمر ارعصدددارا  ي سددد دار وأيال الووارث الطب ع ة.

الهشاشة ح ا  الصدمات الطب ع ة واالستهداق  المدقع. وبسدبب هذه لدى أسدر مع شد ة عديدة أضدحي تعاني من الفقر الع ش

طة عاز الدعم المجتمعي ألنشاألصو  بغ ة الوصو  إلى أشد المواقع هشاشة، ت   مقابل إنشاءالجغرا ي لبرنامج الغذاء وال قد 

 األصو  ب ن المشارك ن وغ ر المشارك ن على حد سواء. مقابل إنشاءالغذاء وال قد 

وكا  للسدد ا  االقتصددادي دور مهم  ي تحديد مدى توا ر ال د العاملة.  في المواقع التي تتوا ر   ها خ ارات عمل بديلة   -11

أ ضددددل أجرا، تعذر على الم ظمات غ ر الحووم ة إيجاد العدد الوا ي من األشددددطاص المؤهل ن الراغب ن  ي المشدددداركة  ي 

ويُفاد أ  معد  األجور الم طفو كا  عامال  عاال  ي قصدددر المشددداركة على  األصدددو . مقابل إنشددداءال قد أنشدددطة الغذاء و

 األصو . مقابل إنشاءالمجموعات األ قر و ي تقل ل جهود ال طب المحل ة للحصو  على موارد برنامج الغذاء وال قد 

وم ل ة تقدمها الم ظمات غ ر الحووم ة أو وكاالت الت م ة األخرى  ي اسدددتدامة حصدددائل  وائد ت أو وجود خدمات وأثّر  -19

األصو   ي األجل الطويل. وكاني معظم ال ساء الالتي يعان ن من الفقر المدقع بحاجة إلى  مقابل إنشداءبرنامج الغذاء وال قد 

ل. وأتاحي برامج الم ظمات غ ر الحووم ة األخرى مايد من الدعم لالسددتفادة مما تلق  ت من تدريب  ي كسددب مايد من الدخ

 ي القرى التي أُجريي   ها التدخالت التمويل البالغ الصدغر ومشروعات تحويل األصو  وغ ر ذلك من أوجت الدعم التق ي. 

 ي  92وذكر ثمان ة وثالثو   ي المائة من المشددددارك ن أنهم يسددددتف دو  من خدمات الم ظمات غ ر الحووم ة مقارنة ب سددددبة 

 ي المائة  ي مجموعة المقارنة. وذكر واحد وتسعو   98المائة من غ ر المشارك ن  ي القرى التي أُجريي   ها التدخالت و

 ي  69 ي المائة من غ ر المشددارك ن و 21 ي المائة من المشددارك ن أنهم يسددتطدمو  خدمة واحدة على األقل مقارنة ب سددبة 

 المائة  ي مجموعة المقارنة.

 8الجدو   وترد  ي وأتا  إنشداء شدبوة  عالة أُديرت بوفاءة التعاو  القائم على الماايا ال سدب ة لدى الم ظمات الشريوة.  -18

 المعلومات عن أعضاء الشبوة الرئ س  ن وأدوارهم التي ُجّمعي من المقابالت وم اقشات مجموعة الترك ا.

  

                                                      
 ي المائة بالمقارنة  98 ي المائة وب سبة  91األصو  ب سبة تفو  األسر غ ر المشاركة   ت بمقدار  مقابل إنشاء  توو  المرأة عائلة لألسر المع ش ة المشاركة  ي برنامج الغذاء وال قد يُرج  أ (15)

 مع األسر الشديدة الفقر  ي قرى المقارنة.
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 تنفيذ تعزيز الصمود شبكة -6الجدول

 الدور الجهة الفاعلة

 المحلية لإلدارةالهندسية  الدائرةموظفو 

 )مهندسون/ مهندسون مساعدون(

 اخت ار المشروعات رصد تطوير األصو 

 توزيع األغذية، الت س ق موظفون حكوميون آخرون

المسداعدة  ي اخت ار المشدارك ن، ارشدراق العاي على الت ف ذ ورصدده )غ ر رسمي(،   الممثلون المنتخبون على الصعيد المحلي

 حل المشوالت، كفالة استدامة األصو  بعد البرنامج

دور ق ادي  ي اخت ار المشددارك ن، ت سدد ر التطط   على المسددتوى المحلي، المسدداعدة  موظفو المنظمات غير الحكومية

 تو  ر التدريب مل ن، رصددددددد تطوير األصددددددو ، ي اخت ار المشددددددروعات، تحف ا العا

 للمستف دين

المشدددددداركة  ي التطط   على الصددددددع د المحلي، المسدددددداعدة  ي إعداد المشددددددروعات   لجنة المشاركين

 توزيع األجور واألغذية، المحا ظة على األصو . واخت ار الموقع، الرصد،

العمل ددات الم دددان ددة، تقددديم الدددعم التق ي للم ظمددات غ ر الحووم ددة، ارشدددددددراق على  للبرنامج  المكتب القطري والمكتب الفرعي

 التواصل مع الوزارات الحووم ة على الصع د الوط ي

 

وأدت المسداءلة على مستويات عديدة إلى تحس ن الفعال ة وقلَّلي من حاالت التسرب. وزادت لجا  المشارك ن مستوى   -12

 المحل ة والمشددددارك ن. واحتفظي لإلدارةاله دسدددد ة  الدائرة أو بق امها بدور الوسدددد   ب ن الم ظمات غ ر الحووم ةالشددددفا  ة 

المحل ة بدور إشرا ي، ب  ما تولي اللجا  مسؤول ة توزيع ال قد واألغذية؛  لإلدارةاله دس ة  الدائرةو الم ظمات غ ر الحووم ة

ة إلى اللج ة  ي حالة وجود تفاوتات. وتولي اللجا  أيضددددا رصددددد المواظبة وبذلك كا  بوسددددع المشددددارك ن التوجت مباشددددر

 وارشراق على العمل الم داني.

وموَّن تفويو ارشددددراق الم داني للجا  على هذا ال حو الم ظمات غ ر الحووم ة من الترك ا على إنشدددداء واسددددتدامة   -16

ة الخت ار المشددارك ن وتصددم م المشددروعات وتطوير األصددو . وشددول موقف المسدددؤول ن شددراكات مع الوكاالت الحووم 

الحووم  ن من الشددددددراكددة مع الم ظمددات غ ر الحووم ددة عددامال مهمددا؛  في جم ع المواقع، مددا عدددا موقعددا واحدددا، اعترق 

معظم الممثل ن المحل  ن  المسددددددؤولو  بددور الم ظمدات غ ر الحووم دة ووصددددددفوا عالقات العمل معها بأنها إيجاب ة. وأبدى

 األصو  وساعدوا الم ظمات غ ر الحووم ة على ت ف ذها. مقابل إنشاءدعمهم لمشروعات الغذاء وال قد 

ة قبتقديم المسدداعدة التق  ة والموا  الدائرة اله دسدد ة لإلدارة المحل ةو ي بعو األح ا ، أدى الشددرط القاضددي بأ  تقوي   -12

إلى تأخ ر ت ف ذ المشددددددروعات وتوزيع ال قد واألغذية. وخلُص التق  م إلى أ  الشددددددبوة لم تعالج  على الطط  والعمل الُم جا

 .المسؤو  عن متابعة الص انة بشأ  غ ر متأكدينأعضاء ها  ص انة األصو  على نحو  عا ، تاركة

مم  للمشددارك ن واتسددمي اردارة المرنة   -11 التي انتهجتها الم ظمات غ ر الحووم ة باألهم ة أيضددا.  على سددب ل المثا ، سددُ

 العاجاين عن العمل بسبب المرض أو ألسباب أخرى بإرسا  عامل بديل من أسرتهم المع ش ة.

ارك ن. وأ اد المشاركو  بأنت كا  عل هم تغط ة توال ف واسدتدعى نقل األغذية قدرا كب را من العمل من قمبل لج ة المشد  -13

 تاكا لول طن من األغذية لتغط ة توال ف ال قل إلى نقاط التوزيع. 111ال قل  ي بعو الحاالت، رغم تطص ص مبلغ 

ن الم اان ة. وشددددملي الجهات الفاعلة ويقتضددددي الت ف ذ ال اج  مواءمة السدددد اسددددات على ال حو المالئم وتو  ر الدعم م  -19

 المحل ة والت م ة الريف ة والتعاون ات ووزارة األغذية ووزارة إدارة الووارث. اردارةالرئ س ة على الصع د الوط ي وزارة 
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 االستنتاجات والتوصيات

 التقييم الشامل

بمثابة  -أغلبهم من ال سدددددداء -شددددددطص 91 111الغذاء أو ال قد ألكثر من  رنامجالبخال  الفترة المرجع دة للتق  م، قدي   -11

 ي تو  ر الحماية من  أجور لقاء مشدددداركتهم  ي إنشدددداء األصددددو  أو  ي التدريب. ويتمثل الغرض من األصددددو  الم شددددأة

 الووارث الطب ع ة، الس ما الف ضانات.

لى ع ارجاباتواسددتهد ي األغذية المقدمة سددد ال قص  ي الغذاء وحسددَّ ي اسددتهال، األغذية  ي األجل القصدد ر. ب د أ    -11

الدراسدددة االسدددتقصدددائ ة توحي بأ  التأث رات  ي اسدددتهال، األغذية  ي األجل القصددد ر ل سدددي مسدددتدامة  ي األجل األطو . 

 ر المالئمة تق  م الصددالت ب ن ال تائج المباشددرة والتأث رات  ي األجل وعرقلي الدراسددات االسددتقصددائ ة األول ة والطتام ة غ

 الطويل  ي األمن الغذائي والتغذية.

ظ وجود   -19 إيجاب ة عبر التأث رات  ي األجل المتوسددد ، من ب  ها اآلثار  ي الب ية الح وية المادية و ي ارنتاج ة  رثارولوحم

 الاراع ة. وتجلَّي التأث رات أيضا  ي ازدياد عدد األنشطة المدرة للدخل ب ن المشارك ن.

لطويل زيادة الدخل السدد وي والمدخرات ال قدية ب ن المشددارك ن وشددملي مؤشددرات التأث رات  ي الصددمود  ي األجل ا  -18

وزيادة المعر ة بالتأهب للووارث ومواجهتها. ولم يو ر إنشددداء األصدددو  المادية الحماية المباشدددرة للمشدددارك ن من الووارث 

ا ، أصب  على سب ل المث حسدب بل وامتدت رثاره لتشمل أ رادا رخرين  ي المجتمعات المحل ة التي أُجريي   ها التدخالت.  

إلى المدارو والمرا ق الصددح ة أسددهل بفضددل الطر ، كما أتاحي السددواتر الواق ة مالذا  وصدو  الجم ع، بمن   هم الفقراء،

 يحمي الجم ع من م اه الف ضانات.

 مقابل إنشددددداءشددددداطي برنامج األغذية وال قد لتشدددددج ع مشددددداركة المرأة  ي ن لبرنامجوثمة أدلة دامغة على أ  جهود ا  -12

األصو  وجمع ات المشارك ن أسهمي  ي إحداث تحو  اجتماعي  ي أدوار المرأة. وخال ا للتجارب السابقة، لم تمثل المرأة 

 وإدارية  ي اللجا . إشرا  تمجرد مصدر للعمل ال دوي بل وتولي أيضا مواقع 

ي األصو ، سع ا لتمو  ها   مقابل إنشاءالحث ثة لايادة مشداركة المرأة  ي أنشدطة الغذاء وال قد  البرنامججهود  وحققي  -16

األجدل الطويدل، نتائج ال تة لألنظار. وازداد اعتراق المجتمعات التي أُجريي   ها التدخالت، والمجتمع  ي ب غالديش بوجت 

لدى أسددددددرهن  ي وجت الووارث الطب ع ة المتواترة، وذلك رغم الحواجا  سددددددبل الع شبددور المرأة  ي الحفاظ على  عداي،

 استغال . أ ضلاالجتماع ة التقل دية. واستغل ع صر تعايا الصمود هذه الفرصة 

خرين. ة المشارك ن اآلغ ر أ  اسدتفادة األسدر التي تعولها نسداء والم درجة  ي الفية األكثر هشاشة تبدو اقل من استفاد  -12

األصدو  كاني مرهقة بدن ا وأثارت مشددوالت تتعلق باألعما   مقابل إنشدداءبعو ال سداء بأ  أنشدطة الغذاء وال قد  ذكرت قد 

الم ال ة. وثمة حاجة إلى أدلة كم ة ومقارنة تسدددت د إلى األدلة الوم ة القوية المسدددتمدة من التصدددورات التي ورد ذكرها أث اء 

 األصو   ي ح اة ال ساء. مقابل إنشاءعم ق  هم التأث رات ال اجمة عن أنشطة الغذاء وال قد التق  م، لت

ر تقاسددم المسددؤول ات عن أنشددطة الغذاء وال قد   -91 وأدى ب اء شددبوة إلى توضدد   األدوار وب اء الثقة وتعايا الشددفا  ة ويسددَّ

بوة لم تتطذ الطابع الرسددمي وثمة حاجة لتوث قها وتحديد السددبل الوف لة بايادة التآزر ب ن غ ر أ  الشدد األصددو . مقابل إنشدداء

 أعضائها بغ ة تحق ق األهداق القص رة والطويلة األجل.
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 ر الفيات  قرا،وأكد التق  م أهم ة العوامل المصدددددداحبة وم ها االسددددددتهداق المالئم حتى تلبي األصددددددو  احت اجات أكث  -93

 والملو ة من قمبل الحوومة والمجتمع المحلي؛ واألنشطة التوم ل ة؛ وإقامة الصالت باألسوا  بتش  د الطر .

صو ، مثل ألمتابعة صد انة اورغم الحصدائل اريجاب ة العديدة، شدابي التدخل بعو أوجت القصدور  ي الت ف ذ. وتمثل   -99

وثمة حاجة للتطط   واالنطراط على نحو أ ضددددل لتظل األصددددو  قابلة للتشددددغ ل  والق وات، مجاال رخر لالنشددددغا .الطر  

 وتواصل تحق ق الفوائد مع مرور الامن.

  م التأث رات  ي بغ ة تق وتُبرز نتائج التق  م أهم ة وجود ب انات م تظمة وقابلة للمقارنة عن الرصدددددد أث اء الت ف ذ وبعده  -91

األصدددو ، السددد ما  ي  مقابل إنشددداءاآلجا  القصددد رة والمتوسدددطة والطويلة وتعايا إدرا، مسددداهمة أنشدددطة الغذاء وال قد 

 الحصائل المبتغاة المعقدة والمستدامة ذات الصلة ب قاط  ي نظرية التغ  ر أو مسار التأث ر.

لي على نهج تعايا الصدمود المطور م ذ مطلع عاي   -91 إلى تحس ن األمن  9131وقد تؤدي التغ  رات الملموسدة التي أُدخم

لق وبعد  ترة السددد ت ن من العمل المتعالغذائي  ي األجل الطويل وتقلل الفقر  ي أوسددداط ال سددداء الشدددديدات الفقر وأّسدددرمهن. 

بالغذاء وال قد مقابل إنشدداء األصددو  والتدريب، و ي سدد ة ثالثة للبرنامج تقدي حوومة ب غالديش ومانحو  رخرو  م حا نقدية 

ومن المهم  لمرة واحدة والتدريب  ي مجا  ت م ة األعما  لل سددداء من أسدددر العامل ن، إضدددا ة إلى مطصدددص نقدي شدددهري.

ع الب انات حتى يتسددددد ى إجراء تق  م محتمل للتأث رات ال اجمة عن هذا ال هج الجديد، السددددد ما  ي األمن الغذائي ضدددددما  جم

 وسبل الع ش والتمو ن.

 التوصيات

ينبغي على المكتب مواصلة تزويد الحكومة بالدعم في الحد من أخطار الكوارث واالستفادة في البرامج  :1التوصية   -99

 ي  ا وا  ا وتعم مها على نطا  واسدع لالستي او بها. وي بغي توث ق الدروو توث قالمقبلة من تجربة عنصار تعزيز الصامود

اتباا الممارسدات الصدائبة ومواجهة التحديات المتواصدلة. وبما أ  ع صدر تعايا الصدمود يتواءي بصدورة ج دة مع سدد اسة 

أيضدددددا أ  يسددددددتطلص الدروو التي تدعم تورار ت ف ذ برامج  مقر البرنامجللحد من أخطار الووارث، ي بغي على  البرنامج

 (.للبرنامج)الموتب القطري  األصو   ي بلدا  أخرى. مقابل إنشاءالغذاء 

 مقابل إنشاءالغذاء والنقد  ينبغي على المكتب أن يعمل مع شركائه إلعداد نموذج إدارة الشبكة لبرنامج :3التوصاية   -98

األصول ومأسسته وصقله لتيسير التآزر بين مختلف الجهات الفاعلة وتعزيز الحصول على الخدمات التكميلية التي تؤدي 

 (.للبرنامج)الموتب القطري  إلى تحسين دخل األسر المعيشية واألمن الغذاء ألشد الفئات فقرا.

 مقابل إنشااااءإدارة األصاااول القابلة للتنفيذ جزءص أصااايال في نهج الغذاء والنقد ينبغي أن تصااابط خطط : 2التوصاااية   -92

وي بغي إنشداء لج ة لص انة األصو  لول أصل تم إنشاؤه، تتألف من ممثل ن للمجتمع المحلي، من ب  هم قادة الرأي  األصاول.

وممثلو  للحوومة المحل ة والمسؤولو  الذين يشاركو  عادة  ي اتطاذ القرارات بشأ  أنشطة الص انة. ويمون أ  تقوي لجا  

 الموتب القطري) المحل ة. اردارةوم اصرة الحصو  على األموا  المالئمة من المشارك ن بدور رل ات المساءلة االجتماع ة 

 (.على الصع د العالمي البرنامجوشركاؤه من الم ظمات غ ر الحووم ةا الحوومة و للبرنامج

غي أ  . وي بئل الرئيسااية المبتغاةينبغي إعداد نظم للرصااد تكون أكثر إحكاما حتى يتساانى قياح الحصااا :4التوصااية   -96

تشدمل هذه ال ظم جمع الب انات األول ة والطتام ة وإجراء تحل الت محددة الطابع لتعم ق  هم الع اصددر التي تسدداهم  ي تحق ق 

 دوي بغي، بوجت خاص، جمع وتحل ل ب انات إضا  ة عن أوجت تأث ر أنشطة الغذاء وال ق التأث رات والعمل ات التي تتحقق بها.

األصددددو   ي صددددحة المرأة وتغذيتها وتمو  ها وعن اسددددتدامة التغ  رات المتوقعة  ي األمن الغذائي  ي األجل  مقابل إنشدددداء

 (.والم ظمات غ ر الحووم ة للبرنامج الموتب القطري)الطويل. 
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