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* وفقا ً لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة
العادية الثالثة لعام  ،2000فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم واإلحاطة ينبغي عدم مناقشتها
إالَّ إذا طلب أحد أعضاء المجلس ذلك تحديداً قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس على الطلب
وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع برنامج األغذية العالمي على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org
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مذكرة للمجلس التنفيذي
هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للعلم.
تدعو األمانة أعضااااااااء المجلس التنفيذي الذي قد تكون لديهم أساااااايلة فنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااااا بالموظفي
المذكوري أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس بفترة كافية.

السيدة H. Spanos
أمينة المجلس التنفيذي
أمانة المجلس التنفيذي
هاتف066513-2603 :
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شكر وتقدير
يود أعضاااااء المجلس التنفيذي الذي واااااركوا في الميارة الميدانية إلى بمهورية باكسااااتان اإلساااانمية أن يعربوا ع
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تقديرهم ألمانة البرنامج ،وأن يتقدموا بالشااكر إلى الفريق القطري للبرنامج في إساانم اباد ،وبشاااور ،وكاراتشااي ،والهور،
وكويتا ،بقيادة مديرة المكتب القطري ،لوال كاسااااااترو ،على مهنيتهم في تنايم ميارة ميدانية لم تشاااااابها واااااااائبة وغنية
بالمعلومات .ويود األعضاااء أيض اا ً توبيش الشااكر إلى حكومة باكسااتان على اسااتضااافة الميارة ،ويعربون ع وااكرهم على
وبش الخصوص للموظفي الوطنيي المتفاني في المكتب القطري للبرنامج في باكستان.

مقدمة
أبرى أعضاااء المجلس التنفيذي للبرنامج ميارة إلى باكسااتان في الفترة م  6إلى  14ساابتمبريأيلو  2015م أبل
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بلورة فهم أفضااااال لبرمجة المسااااااعدة الغذائية المق َّدمة م البرنامج في واحدة م كبريات عملياتش .وتألف الوفد م السااااايد
 ، Samuel Beeverالممثااال الااادائم المنااااوا ألسااااااترالياااا ورئيس المجلس التنفياااذي القاااائماااة دا ) ،ومعاااالي السااااااياااد
 ، Crisantos Obama Ondoساااااااافااياار غااياانااياااا االسااااااااتااوائااياااة وماامااثاالااهاااا الااادائاام الااقاااائااماااة ألااف) ،والساااااااايااادة
 Sylvia Maria Leticia Wohlers de Meieالممثااال الااادائم المنااااوا لغواتيمااااال القاااائماااة بيم) ،ومعاااالي السااااااياااد
 Andrzej Halasiewiczالومير المستشار والممثل الدائم لبولندا القائمة هاء) .وق َّدم الممينن في أمانة البرنامج ،السيدة
 ،Harriet Spanosأمينة المجلس التنفيذي ،والسااااايد  ،Erich Stromeyerالموظف الفني المبتدئ ،الدعم بكل اقتدار إلى
الوفد.

السياق السياسي واالجتماعي – االقتصادي وحالة األمن الغذائي
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إن باكسااتان ،التي يتخطى عدد سااكانها  180مليون نساامة ،تتميم بالتنوع وتسااودها تباينات ابتماعية – ثقافية وعرقية
ولغوية صااار،ة ،وفروف في التنمية االقتصااادية بي مناطقها .ويحتل البلد المرتبة السااادسااة والعشااري بي أكبر اقتصااادات
العالم م حيث تعاد القوة الشرائية ،والمرتبة الرابعة واألربعي م حيث الناتج المحلي اإلبمالي.
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صاف لألغذية يحقق ما يقرا م  22في المائة م ناتجش المحلي اإلبمالي م المراعة؛ وتشير
وباكستان بلد مصدِّر
ٍ
التوقعات إلى أن إنتاج القمح سيس ِّجل مستوى قياسيا ً يبلغ  26.4مليون ط متري في عام  )1 .2015على أنش بالرغم م قوة
اإلنتاج الوطني لألغذية فإن انعدام األم الغذائي األساااري وساااوء التغذية يبعثان على القلق .وتصااانَّف باكساااتان في المرتبة
السادسة واألربعي بعد المائة بي  187بلداً في مؤور التنمية البشرية لعام  ،2014وتوبد فيها بيوا للفقر المعقد .ويعاني
 22في المائة م السااكان نقا التغذية  )2ويؤدي نقا الكمية المسااتهلكة م السااعرات الحرارية إلى معد سااوء تغذية حاد
عام نسبتش  15.1في المائة بي األطفا دون الخامسة م العمر ،وانتشار التقمم بنسبة  44في المائة.

 )1منامة األغذية والمراعة ،الناام العالمي لإلعنم واإلنذار المبكر ع األغذية والمراعة.
 )2منامة األغذية والمراعة ،والصندوف الدولي للتنمية المراعية ،وبرنامج األغذية العالمي ،2015 .حالة انعدام األم الغذائي في العالم  .2015روما.
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و قد ا،تصااااااات الحكومة بمكافحة انعدام األم الغذائي وسااااااوء التغذية باألولوية في رؤية عام  2025التي حددتها
استراتيجية التنمية الوطنية لباكستان ،كما تُعد الحكومة ثاني أكبر مساهم في عمليات البرنامج في باكستان .ويمك للبرنامج
أن يقوم بدور مهم في دعم األم الغذائي والتغذية وتعميم واااااابكات األمان االبتماعي في إطار بهود الحكومة لميادة النمو
االقتصادي والد،ل.

األهداف والبرامج
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أتاحت الميارة الميدانية فرصة الستعراض وراكة البرنامج مع حكومة باكستان وأصحاا المصلحة اآل،ري  .وتمثل
الغرض م الميارة في االتصااااا مباواااارة بالمسااااتفيدي م البرامج والمشاااااركي فيها ،والشااااركاء المتعاوني والحكومة،
للوقوف منهم على أثر برامج البرنامج وأولوياتها في المستقبل؛ ومراقبة عمليات البرنامج الميدانية؛ ودراسة دوره كشريك
للحكومة ولفريق األمم المتحدة القطري؛ والوقوف ع كثب على تنفيذ ساااياساااات البرنامج واساااتراتيجياتش .وهذا التقرير هو
النتيجة الرئيسية التي أسفرت عنها هذه الميارة.
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وانتقل المندوبون أثناء وبودهم دا،ل البلد إلى أقاليم ،يبر با،تونخوا ،والسااااااند ،وبنجاا ،لميارة مجموعة م مواقع
المشااااااريع ولمقابلة المساااااتفيدي والمساااااؤولي الحكوميي والشاااااركاء المتعاوني والعناصااااار المتعاونة م القطاع الخاص
وموظفي البرنامج  .واسااااتفاد الوفد في إساااانم اباد م مجموعة م اللقاءات الرفيعة المسااااتوى التي وااااملت ابتماعات مع
الومراء وكبار المسؤولي وممثلي وكاالت األمم المتحدة الشريكة وأعضاء المجتمع الدولي.
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وأقيمت مأدبة غداء مع الموظفي الذي تضاارروا م القصااف الذي تعرض لش مكتب البرنامج في إساانم اباد في عام
 ،2009ومع أسرة السيدة ميهرين عباس التي لقيت حتفها في حادث سيارة أثناء سفرها في بعثة إلى منطقة واغي في كويتا
في مطلع عام  .2015وعقد ابتماع مع كل موظفي البرنامج ،وكان ذلك بمثابة المحطة الرسمية األ،يرة للميارة الميدانية.

البرنامج القطري لباكستان
االستراتيجية والعمليات
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تتصدى عمليات البرنامج في باكستان للتحديات والسياقات المتنوعة لألم الغذائي والتغذية .وتغطي األنشطة المنفذة
في إطار العملية الممتدة الحالية لإلغاثة واإلنعاش  )200250والية البرنامج اإلنساااااانية واإلنمائية ساااااعياً إلى تحقيق أربع
أولويات اساااتراتيجية تتمثل في دع م الحكومة في تيساااير عودة المشاااردي ودعم األواااخاص الذي ما مالوا مشاااردي ؛ ودعم
األم الغذائي والتغذية للمجتمعات المحلية الضااااااعيفة؛ وتعميم قدرة الحكومة على االسااااااتعداد واالسااااااتجابة ،وبناء قدرة
المجتمعات المحلية على الصمود؛ وتعميم قدرة الحكومة على تصميم برامج تغذوية وإدارتها وتوسيع نطاقها.
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ويُعرا الوفد ع تقديره لحكومة باكسااااتان باعتبارها أكبر بلد مضاااايف يسااااهم في عمليات البرنامج ولتبوئها المرتبة
الثامنة عشااارة كأكبر مانح للبرنامج بشاااكل عام في عام  .2015وتبرعت الحكومة منذ عام  2013بما قدره  519 000ط
متري م القمح بما قيمتش  198مليون دوالر أمريكي ألنشطة اإلغاثة التي اضطلع بها البرنامج .واستكملت تلك المساهمات
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بتمويل م المانحي الدوليي م أبل عمليات الطح وتقوية دقيق القمح ونقلش وتوميعش وألنشاااااطة الرصاااااد .و،لا الوفد
إلى أن هذه الشراكة يمك أن تش ِّكل نموذبا ً تحتذي بش سائر الحكومات في ميادة مساهماتها لعمليات البرنامج.
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ويختلف التركيم النسبي على كل أولوية م األولويات االستراتيجية للبرنامج تبعاً للمنطقة في باكستان .م ذلك على
سبيل المثا أن حكومة ،يبر با،تونخوا أوضحت بقوة أنها في حابة إلى مواصلة برمجة اإلغاثة التقليدية م ،ن التوميع
العام لألغذية لدعم السااااكان المشااااردي ولدعم عودتهم إلى مناطقهم األصاااالية .ويتطلع الشااااركاء الحكوميون في السااااند إلى
وس ابل كسااب العيش .وفي إقليم بنجاا،
مساااعدة م البرنامج في أنشااطة بناء القدرة على الصاامود ،بما يشاامل دعم التغذية ُ
تنار الحكومة إلى البرنامج ليس بوصااافش منفذاً مباوااارا ،بل كشاااريك في النواحي التقنية وفي بناء القدرات ،لنساااتفادة م
معارفش و،براتش في مجا التأهب للكوارث ،وللحد م ،سااااار األغذية واالسااااتجابة لها ،والتغذية المدرسااااية المنتجة محليا.
وترددت بي الجهات التي حاورها الوفد في الومارات االتحادية نفس اراء الناراء في المقاطعات والمناطق.

 برمجة اإلغاثة لدعم عودة المشردي
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أبرى الوفد ميارة إلى مخيم بالوماي في ناوواايرا ومركم المساااعدة اإلنسااانية ،ارج المخيمات في بيشاااور للوقوف
على مساعدات اإلغاثة المق َّدمة إلى المجتمعات المحلية التي تشردت بسبب أعما فرض القانون والناام في المناطق القبلية
الخاضعة لإلدارة االتحادية .وتُق ّدم ،وهريا ،بدعم م الحكومة مساعدات غذائية عينية إلى ما يربو على  1.5منيي وخا
م المشردي المؤقتي  ،بينما تح صل األ سر العائدة إلى مناملها على مساعدة غذائية لمدة ستة أوهر .وتم ِّك فرص أنشطة
النقد والغذاء مقابل العمل السكان الضعفاء ،وال سيما العائدي الجُدد ،م إعادة بناء أصولهم اإلنتابية وسُ بل كسب عيشهم.
وتم ِّود برامج التغذية المدرسااااية األطفا  ،وال ساااايما الفتيات المراهقات ،بأغذية مقواة ،وتسااااهم في ميادة معدالت البقاء في
المدرسة ،وال سيما بي الفتيات .ويوبد حاليا ً في ،يبر با،تونخوا والمناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية  66في المائة
م مجموع العدد المقرر للمستفيدي  ،و 88في المائة م مجموع العدد المقرر لعمليات توميع األغذية.
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والحظ أعضاااااااء الوفد أن عمليات التوميع العام لأل غ ذية في مخيم بالوماي تتم في إطار تدابير للحماية ،مثل تحديد
أماك انتاار للربا والنساء ،واستخدام موظفات مدربات في مكاتب التالمات ونقاط توميع األغذية للعمل مع المستفيدات.
وتاهر في أماك بارمة معلومات ع عملية التوميع وكذلك رقم الخط السااا ،الخاص بالشااكاوى ،والذي طُبع أيضاااً على
المواد الغذائية المو َّمعة .وأوضح موظفان في مكتب التالمات ،أحدهما تابع للشريك المنفذ واآل،ر تابع للبرنامج ،إبراءات
التعامل مع الشااكاوى دا،ل الموقع .وواااهد أعضاااء الوفد أيضاا ً تنفيذ تد،ل لمعالجة سااوء التغذية الحاد في المجتمع المحلي،
بما يشامل إحالة الحاالت المصاابة إلى ،دمات طبية مح َّددة ،كما الحاوا تنفيذ أنشاطة للتوعية بالناافة الصاحية وممارساات
تغذية األطفا ال صغار ،وم شاورات طبية أ سا سية ،وعمليات تطعيم ضد ولل األطفا  .وأبلغ عما ال صحة المحليون الوفد
أن الوصمة المرتبطة بالتطعيم ضد ولل األطفا لم تؤثر على استعداد المستفيدي للحصو على ،دمات صحية أ،رى.

وأوار المستفيدون م الربا إلى أن كمية األغذية المق َّدمة غير كافية إلطعام أسرهم الكبيرة؛ وتكفي الحصة الغذائية
-14
ألساارة تتألف في المتوسااط م سااتة أفراد اسااتناداً إلى دراسااة تناولت أحجام األساار ،باالوااترا مع الحكومة المحلية ،ولك
المسااتفيدي ذكروا أن العدد الفعلي لألساارة يتراوح بي وااخصااي وأربعة عشاار وااخصااا .وذكرت بعض النساااء المسااتفيدات
أنه يرغب في إضااافة األرم والشاااي إلى حصااا األغذية؛ وأعربت نساااء أ،ريات ع مخاوفه م عدم الحصااو على
مسااااعدة غذائية عندما يعدن إلى مناطقه األصااالية .وأواااار الجميع إلى أهمية االعتماد على المسااااعدة الغذائية المق َّدمة م
البرنامج.
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وقا األوااااااخاص المقيمون ،ارج المخيمات والذي يمثل المشااااااردون  98في المائة منهم ،أنهم قوبلوا بترحاا م
المجتمعات المحلية .ويمكنهم الحصااااو على التعليم ألطفالهم والرعاية الصااااحية ألساااارهم ،ولك تكاليف السااااك مرتفعة،
وأوار معام المشردي إلى ضيق فرص كسب العيش .وذكر أحد األوخاص أنش ال بد م توفر ورطي قبل عودة المشردي
إلى مناملهم :السنم واالستقرار ،وإصنح البنية األساسية والخدمات األساسية.
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وابتمع الوفد مع محافظ ،يبر با،تونخوا ،مهتاا أحمد ،ان عباسااااااي ،الذي أحاطهم بت،ر التطورات بشااااااأن عملية
العودة .والحظ المحافظ أهمية مشااااركة المجتمع المحلي في تصاااميم أنشاااطة إعادة اإلعمار وتنفيذها ،فقا إن رالنا

أدرى

ب هار .وأكد المحافظ أن الحكومة تهدف إلى ضااامان كرامة األواااخاص المشاااردي طوا عملية العودة ،وأضااااف أن رصاااد
أنشطة البرنامج يعني استمرار وصو المساعدة إلى المحتابي إليها حقا .ودافع بقوة ع مواصلة أنشطة اإلغاثة واإلنعاش
في عملية البرنامج المقبلة اعتباراً م ينايريكانون الثاني  .2016و،ن ابتماع عقد الحقا ،أكد الومير االتحادي للواليات
والمناطق الحدودية ،الفريق المتقاعد) عبد القادر بالوش ،م بديد ضااارورة مواصااالة مسااااعدات اإلغاثة .وأواااار الومير
أيضاااا ً إلى أن التعاون مع مفوضاااية األمم المتحدة لشاااؤون النبيي مطلوا لتيساااير عودة  1.5مليون البئ أفغاني مساااجَّل
،ن العامي  2016و.2017
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وتساء الوفد ع إمكانية إد،ا مساعدات نقدية .وأوار المحافظ عباسي إلى أنش يفضل المساعدة العينية ألنها تضم
استخدام المساعدة في الغذاء ،وتقلل احتماالت وقوع فساد .وأوار الومير بالوش أيضا ً إلى أن تقديم المساعدة العينية يحول
دون استخدام األموال النقدية في دعم األنشطة اإلرهابية المحتملة.

 دعم األم الغذائي والتغذية في المجتمعات المحلية
-18

انتقل أعضاااء الوفد إلى منطقة تهتهة في مقاطعة السااند لمراقبة تنفيذ أنشااطة معالجة التقمم .وتشااير تقديرات الحكومة
المحلية إلى أن  58في المائة م األطفا في المنطقة يعانون فقر الدم النابم ع الفقر وأمومة المراهقات ،وتلوث المياه،
وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي ،ونقا البروتي الحيواني .ويوفِّر برنامج األ،صائيات الصحيات الذي تديره الحكومة
بدعم م البرنامج ومنامة األمم المتحدة للطفولة اليونيساااااف) ومنامة الصاااااحة العالمية ،مجموعة م التد،نت التغذوية
وتد،نت الوقاية م التقمم ،بما في ذلك تقديم التطعيمات واألغذية المغذية المتخصاااصاااة للحوامل والمرضاااعات واألطفا
الذي يعانون ساااوء التغذية .وتقوم األ،صاااائيات الصاااحيات في رالمراكم الصاااحيةر المحلية بتثقيف الحوامل والمرضاااعات
بأهمية األغذية المغذية المتخصااصااة وأهمية تغذيته الخاصااة م أبل األبنة .وتعمل األ،صااائيات الصااحيات أيض ااً على
التوعية بالممارسااات الصااحية السااليمة ،مثل غساال األيدي قبل تناو الطعام ،وإبراء رصااد للنمو والومن .وتبيَّ ألعضاااء
الوفد أن الربا يدعمون هذه األنشاااطة بقوة ،وتعرفوا على الطريقة التي يمك بها لتلك التد،نت أن تم ِّك النسااااء م أداء
دوره كمقدمات للرعاية دا،ل األسرة.

 تعميم القدرة على التأهب للصدمات ،وبناء القدرة على الصمود في المجتمعات المحلية
-19

م األهمية البالغة أن تكون لدى الحكومة قدرة على االستعداد للصدمات واالستجابة لها والنهوض منها ناراً لتعرض
باكسااااتان لاواهر بوية موساااامية وكوارث طبيعية مفابية .وتعرَّف الوفد على اسااااتثمارات البرنامج في البنية األساااااسااااية
رالماديةر النممة لنستعداد ،وناقش استثمارات البرنامج في رالمهاراتر م أبل بناء القدرات والتدريب مع الحكومة.
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أراض م الحكومة، ،مسة م بي مرافق االستجابة
وأنشأ البرنامج ،بدعم تمويلي م المانحي وبمساهمة في وكل
-20
ٍ
اإلنسااااااانية الثمانية المقرر إنشاااااااءها .ومار الوفد هذه المرافق في ،يبر با،تونخوا وفي بنجاا .وأوااااااار مدير هيية إدارة
الكوارث في إقليم بنجاا إلى أن حكومة اإلقليم ب َّددت المخمونات بالفعل مرة أثناء موساااااام الفيضااااااانات ،ن هذا العام.
وتشااااااماال المخمونااات المحتفظ بهااا أغااذيااة ومواد غير غااذائيااة ،مثاال مواد اإليواء الخيااام) والقوارا ومولاادات الكهرباااء
ومحركات القوارا.
وفيما يتعلق ببناء القدرات ،أعرا مدير هيية إدارة الكوارث في اإلقليم ع تقديره لقيمة إدارة المساااتودعات والتدريب
-21
على المحاكاة الذي يقدمش البرنامج إلى الموظفي في اإلقليم ،وأبدى اهتمامش بميادة بناء القدرات .وأُبلغ الوفد بأن توساااااايع
المسااااعدة م أبل االساااتعداد واالساااتجابة للكوارث في عملية البرنامج المقبلة سااايشااامل إدارة سااانسااال اإلمداد والسااالع،
ومواصاالة إدارة مخاطر الكوارث في المجتمعات المحلية ،وساانمة المدار  ،وتقييم المخاطر المتعددة وهشاااوااة األوضاااع
والمحاكاة اإلضافية لعمليات االستجابة.
-22

واساااااتكماالً لبرمجة اإلغاثة ،قام البرنامج بدعم التحو م توميع األغذية نحو برمجة القدرة على الصااااامود ،بما في
ذلك م ،ن األنشااطة التغذوية وأنشااطة ُساابل كسااب العيش .ومار الوفد مواقع أنشااطة ُساابل كسااب العيش في قريتي في
مقاطعة بادي في إقليم السند ،وهي منطقة ريفية ساحلية مع َّرضة للكوارث وتجتاحها فيضانات وأعاصير متكررة وتتعرض
آلثار مياه صااارف المنشااايات الصاااناعية و البلديات .وابتمع الوفد مع القرويي الذي وااااركوا في أنشاااطة إنشااااء األصاااو
المجتمعية ،بما في ذلك تشااااييد حوابم للوقاية م الفيضااااانات ،ونُام لصاااارف مياه القرى ،وأماك للطهي .وقام القرويون
بتكرار وتحسااي المطابا التي ُو ايدت م ،ن تد،نت النقد مقابل العمل .ونام القرويون أيض اا ً مجموعات عمل مسااؤولة
ع صاايانة حوابم الوقاية م الفيضااانات ونُام الصاارف في القرى .ووفقاً للرصااد الذي أبراه البرنامج للمشااروع ،امداد
عدد المجتمعات المحلية التي مادت أصولها بنسبة  22في المائة نتيجة للتد،ل ،بينما ترابع بنسبة  21في المائة عدد األسر
التي كانت دربات استهنكها لألغذية منخفضة.

 دعم القدرة على تصميم برامج التغذية وتنفيذها وتوسيع نطاقها
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،لا اسااااتقصاااااء تغذوي وطني نُشاااار في عام  2013إلى أن معدالت سااااوء التغذية الممم بلغت  43.7في المائة،
وبلغت معدالت فقر الدم بي األمهات  52في المائة ،ومعد انخفاض الومن عند الوالدة  31.5في المائة ،والهما لدى
األطفا دون الخامساااة م العمر  15.1في المائة .ويدعم البرنامج الحكومة وواااركاءها في تصاااميم برامج التغذية وتنفيذها
وتوسااااايع نطاقها .وم أمثلة الدعم في مجا الساااااياساااااات والدعوة إنشااااااء أمانة مبادرة تعميم التغذية في ومارة التخطيط
والتنمية ،وتقديم مساعدة تقنية إلى أمانة التحالف الوطني لتقوية األغذية التابع لومارة ،دمات الصحة الوطنية .ويشمل الدعم
المق َّدم إلى كل م الشااااركاء الحكوميي والشااااركاء في القطاع الخاص مساااااعدة للبرنامج الوطني إلضااااافة اليود إلى الملح،
وتقوية دقيق القمح تجاريا ً في اماد بمو وكشمير ،وتطوير وإنتاج األغذية المغذية المتخصصة والبسكويت العالي الطاقة.

 المناور الجنساني
-24

بحث الوفد طوا الميارة ع أدلة تثبت مراعاة الفروف بي الجنسااااي في البرمجة .وتُمثل مبادرة التوميع المأمون في
مخيم بالوماي مثاالً يوضح مراعاة الفروف بي الجنسي في التوميع العام لألغذية ،وتشمل المبادرة مدا،ل ومكاتب توميع
وأماك انتاار منفصاالة للنساااء والربا  ،وموظفات لمساااعدة النساااء المسااتفيدات .وقدِّمت إلى أعضاااء الوفد إحاطة بشااأن
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التد،نت التي تستهدف النساء المهمشات والنساء المشردات اللواتي يعاني ضعفا ً وديدا ،وبشأن إنشاء مجموعة عمل معنية
بالمناور الجنساااااني إلبراء تقييمات بنسااااانية للتد،نت اإلنسااااانية وإلسااااداء المشااااورة إلى الوكاالت بشااااأن الثغرات بي
الجنسي في البرمجة ،وتعيي موظف متخصا في الشؤون الجنسانية والحماية في المكتب القطري التابع للبرنامج.
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والحظ أعضااااء الوفد أيضااااً األدلة التي تثبت التحديات التي تفرضاااها عملية التساااجيل ،وال سااايما على النسااااء ،وهي
عملية تعتمد على هيكل األساارة أو روااجرة العائلةر التي يرأسااها الربل .ويحتفظ ربا كثيرون بأكثر م موبة ،وال يمك
أن تسجَّل سوى موبة واحدة منه  .ويمك بالتالي حرمان الموبات راأل،رياتر وأطفاله م المساعدة .وتحا الشكاوى
ب شأن الت سجيل إلى الحكومة م ،ن الهيية الوطنية لقواعد البيانات والت سجيل ،ومفو ضية األمم المتحدة ل شؤون النبيي ،
وكذلك في بعض األحيان م ،ن مكاتب التالمات التابعة للبرنامج .وأواااار موظفو مخيم بالوماي إلى أن عدد الشاااكاوى
المقدمة منذ عام  2008يميد على  200 000وكوى ،معامها متصلة بالتسجيل.

-26

وعلم الوفد في أثناء مناقشااة مشاااركة المرأة في تخطيط وتنفيذ البرامج التغذوية أن المساااواة بي الجنسااي هدف معل
لدى حكومة إقليم السااااااند ا لذي تميد فيش معدالت اإلنجام الدراسااااااي بي البنات عنها بي البني  .وبالرغم م أن معدالت
مشااااركة المرأة تختلف تبعا ً لنوع المشاااروع ،تساااهم األ،صاااائيات الصاااحيات بدور بوهري في برامج التغذية والوقاية م
التقمم ناراً لسهولة وصوله إلى كل أفراد األسرة.
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حساااااانت تمثيل المرأة في من موظفي مكتب
وأ،يرا ،الحظ أعضاااااااء الوفد أنش بالرغم م أن الجهود المتضااااااافرة م
البرنامج في باكستان م  11في المائة في عام  ،2013فإن نسبة تمثيله ما مالت منخفضة ،إذ تبلغ  19في المائة .ويشجِّ ع
الوفد المكتب القطري والمقر الرئيسي للبرنامج على مواصلة العمل لمعالجة ذلك القصور.

 البرمجة في المستقبل
-28

اغتنم الوفد الفرصاااااة للتحقق مما إذا كان البرنامج يأ،ذ وبهات نار الحكومة في االعتبار ،وال سااااايما عند تصاااااميم
المرحلة المقبلة م عملياتش .وأكدت الجهات التي برى التحاور معها على المسااااااتوى االتحادي وفي حكومات األقاليم أنش
برى التشاااااااور معها أثناء عملية صااااااياغة المشااااااروعات ،والتي بدأت بتقييم ،اربي تناو العملية الممتدة الحالية لإلغاثة
واإلنعاش  200250وتقدير األم الغذائي والتغذية واسااتعراض االسااتهداف .وبدأت مشاااورات مع الحكومة على المسااتوى
االتحادي في نوفمبريتشااااااري الثاني  ، 2014أي قبل ساااااانة م عرض العملية الممتدة الجديدة لإلغاثة واإلنعاش ،وأعقبتها
مشااااااااورات متعمقة في مطلع ينايريكانون الثاني  2015في إقليم ،يبر با،تونخوا والمناطق القبلية ال خاضااااااعة لإلدارة
االتحادية ،وبالووااسااتان ،ووالية اماد بمو وكشاامير ،وإقليم بنجاا ،ثم السااند .وعقدت مشاااورات أيض ااً مع الجهات المانحة
ومع فريق األمم المتحدة القطري والمجتمع المدني .وبرى التحقق م نتائج تلك المشاورات ،ن ابتماعات عقدت في كل
األقاليم في واااهر مايويأيار .في أثناء إبراء الميارة الميدانية وعقب ابتماعات على المساااتوى الوماري ،كانت د،لت وثيقة
المشروع في مراحلها النهائية م المفاوضات مع الومارات االتحادية.
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وفيما يتعلق بتركيم المرحلة المقبلة م العمليات ،بات واضااااااحا ً للوفد أن التحدي الرئيسااااااي الذي يوابهش البرنامج
سااايكم في تقديم مسااااعدة متمايمة لحكومة واااريكة ذات مقدرة ا،ذة في االمدياد م أبل تمكينها م التغلب على التحديات
المتنوعة التي توابهها .وسوف يلمم توبيش اهتمام متواصل م أبل ضمان تحقيق توامن مناسب بي اإلغاثة م الطوارئ
واألنشااطة التي تُعمم التحو إلى التنمية م ،ن بناء القدرات والمساااعدة التقنية .وال يمك تلبية تلك االحتيابات الواس اعة
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النطاف إالّ م ،ن برنامج تشغيلي مرن .وبنا ًء على تلك االستنتابات ،يؤيد الوفد قرار البرنامج بشأن تصميم عملية ممتدة
أ،رى لإلغاثة واإلنعاش تيسِّر االنتقا المطرد ،تبعاً للاروف نحو برنامج قطري.

الشركاء
 حكومة باكستان
تعرَّف الوفد على أدلة كثيرة تثبت قوة الشراكة مع حكومة باكستان .وأوار المسؤولون على المستوى االتحادي وعلى
-30
مسااتوى األقاليم إلى البرنامج باعتباره وااريكا ً موثوقا ً وبادا .وتجلى التقدير الكبير للبرنامج في المسااتوى الرفيع للمسااؤولي
ال حكوميي الذي قابلهم الوفد ،بم فيهم أربعة ومراء .وأقنع الناراء في الحكومة االتحادية الوفد بضاااااارورة وضااااااع رؤية
طويلة األبل تربط اإلغاثة واإلنعاش وتربط االستجابة للطوارئ بالتنمية.
ويرى الوفد أن الحكومة لديها إحسااااااا قوي بملكية التنمية في البند وأ،ذت على عاتقها مسااااااؤولية قيادة العنقة مع
-31
البرنامج .وق َّدم ومير التخطيط والتنمية إحساااااان إقبا رؤية للطريقة التي ساااااتمضاااااي بها باكساااااتان قُدماً نحو ،طة التنمية
المسااااااتدامة لعام  2030م ،ن رؤية عام  2025المحددة في اسااااااتراتيجية التنمية الوطنية .والحظ أن التمام باكسااااااتان
بمكافحة ساااوء التغذية يتجلى في قرار الحكومة باالنضااامام إلى حركة األمم المتحدة لتعميم التغذية ،وإنشااااء برنامج وطني
للقضاااااااء على الجوع .والحظ الومير إقبا أن األم الغذائي ،مع ما يقترن بش م اعتبارات مح َّددة ،اصااااااة بالتغذية ،رك
بوهري في رؤية عام  .2025وأضاااف أن أفضاال إسااهام يمك للبرنامج أن يقدمش هو تقاساام المعرفة وتقديم الخبرة التقنية،
ودعم السياسات والتنفيذ ،وبناء القدرات.
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وو َّدد ومير األم الغذائي والبحوث مالك سيكاندر حياة ،ان بوسان على التقدم المحرم في تحدي القضاء على الجوع
وأكد ضااارورة إطنف مشاااروع رائد لأل،ذ بتجربة البراميل في دعم المراعة األسااارية والتغذية المدرساااية م أبل معالجة
انعدام األم الغذائي في المناطق الريفية .ويُمثل تعميم القدرة االقتصاااااااادية للمجتمعات المحلية وإتاحة األغذية بأساااااا عار
ميسورة والحد م سوء التغذية مجاالً ا،ر م المجاالت ذات األولوية .وأوار الومير بوسان إلى أنش سيبحث كيفية ال ُم ضي
في مبادرة تحدي القضاء على الجوع مع الومير األو في إقليم بنجاا.
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وقا سكرتير ،دمات الصحة الوطنية والتنايم والتنسيق السيد محمد أيوا ويا إنش يعترف بدعم البرنامج للتغذية في
باكسااااتان .ووااااملت األمثلة الدعم المق َّدم إلى الومارة م البرنامج وم منامة اليونيسااااف م أبل وضااااع ،طوط توبيهية
وطنية إلدارة سوء التغذية الحاد ،والدعم المق َّدم م البرنامج ،م أبل إضافة اليود إلى الملح وإنشاء التحالف الوطني لتقوية
األغذية.

وأعرا السكرتير ع رغبتش في أن تسترود الشراكة في مجا التغذية برؤية عام  2025م أبل ضمان اتساقها مع
-34
احتيابات باكساااتان .ونوقش أيضاااا ً مدى اتسااااع التعاون القائم والتعاون المحتمل في المساااتقبل مع الشاااركاء الحكوميي في
المقاطعات .وذكر المساااؤولون الحكوميون في إقليم الساااند أنهم يعترفون بجهود البرنامج في تنسااايق األنشاااطة مع اإلدارات
الحكومية ،وأواااااااروا إلى أهمية ما يقدمش البرنامج م برامج في مجا التغذية والوقاية م التقمم .ورداً على منحاة م
سااكرتير المالية بعدم إمكانية رصااد اعتمادات للكوارث الطبيعية الكبيرة ،اقترح البرنامج اسااتكشاااف ،برتش في مجا اليات
التأمي ضد الكوارث الطبيعية.

9
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وإمعانا ً في إثبات الدور القيادي لحكومة باكستان في التنمية ،أقام الومير األو في إقليم بنجاا ،محمد وهبام وريف،
-35
واااكنً بديداً م الشاااراكة مع البرنامج .وأكد الومير األو واااريف أن التمويل ليس القضاااية الرئيساااية ،ولك إقليم بنجاا
يحتاج إلى الخبرة التقنية م البرنامج في اتخاذ تدابير م أبل فعالية الساااااوف ،مثل ميادة ساااااعة تخمي القمح ،وبورصاااااة
السلع ،وإدارة تقلبات اسعار األغذية الموسمية ،وتحسي الصنت مع األسواف ،وقا إنش يلمس الدور المستمر للبرنامج في
بناء القدرات والتدريب على المحاكاة في مجا االسااااتعداد للكوارث ،ودعا البرنامج إلى االتصااااا مباواااارة مع مكتبش حو
تلك األولويات.
و،ن ابتماع عقد الحقا ،ق َّدم المدير اإلداري للشاااااركة الباكساااااتانية للتخمي والخدمات – احتياطي الحبوا الوطني

-36

لباكسااتان – إحاطة إلى الوفد بشااأن الدعم المق َّدم م الشااركة إلى إنتاج أصااحاا الحيامات الصااغيرة م ،ن دعم أسااعار
فوائض اإلنتاج؛ وأضااااف أن الشاااركة تكفل أيضاااا ً تحقيق األم الغذائي في باكساااتان ع طريق الحفاظ على االحتياطيات
االسااتراتيجية للقمح وتمويد البرنامج بالقمح الذي تساااهم بش حكومة باكسااتان .وأعل أيضااً أن مشااروعاً متعلقاً بميادة السااعة
التخمينية الحتياطيات الحبوا سيُعرض قريباً على الومير األو .
وكشااااافت االبتماعات التي عقدت مع سااااالطات األقاليم ع ارتفاع معد التنقنت بي الموظفي الحكوميي  .وينطوي

-37

ذلك على تحديات بالنسبة للبرنامج والشركاء في ضمان الوعي بأنشطتهم والمشاركة المستمرة في البرمجة.

 القطاع الخاص
اساااتفاد الوفد م عدة فرص للتواصااال مع واااركاء البرنامج م القطاع الخاص .ويشااامل التعاون مع القطاع الخاص

-38

تطوير األغذية المغذية المتخصااااااصااااااة وإنتابها ،والشااااااراء المحلي ألكثر م  410 000ط متري م األغذية بما قيمتش
 200مليون دوالر أمريكي .منذ عام  ،2011ووبكة أعما حركة تعميم التغذية ،و،دمات تقوية األغذية واللوبستيات.
وأتاحت بولة في مرافق اإلنتاج التابعة لشاااااركة البساااااكويت اإلنكليمية المحدودة الخاصاااااة) فرصاااااة للوقوف على

-39

اسااااااتثمارات القط اع الخاص في مجا إنتاج األغذية المغذية المتخصااااااصااااااة وفي مجا البحث والتطوير .وتنتج الشااااااركة
اإلنكليمية للبسكويت منتجات غذائية مغذية متخصصة مصنوعة محليا ،ومستحضرات  Wawa Mumو،Acha Mum
التي ساااتُصااا َّدر قريبا ً إلى عمليات البرنامج في بلدان أ،رى .وأوضاااح المدير اإلداري للشاااركة ورئيساااها التنفيذي ،الدكتور
مينف منير ،أن الشااااااراكة مع البرنامج تعتمد على التتمر بي نموذج النمو الذي وضااااااعتش الشااااااركة ويتمثل في رالكوكب
والنا

والربحر وبي مهمة البرنامج في تعميم األم الغذائي .وأوااااار الدكتور منير إلى أن قطاع التنمية يمك أن يسااااتفيد

كثيراً م القطاع الخاص في وضع العنمات التجارية.
-40

والتقى الوفد أي ضا ً بممثلي ع القطاع الخاص ،ن حفل استقبا أقيم في كراتشي لمناقشة فرص تعميم الشراكات،
بما في ذلك الشراكة في مجا نقل المعرفة بشأن إدارة سنسل اإلمداد ،والشح  ،والتواصل الشبكي م ،ن وبكة أعما
حركة تعميم التغذية .وتعرَّف الوفد م ،ن ميارتش إلى محطة معالجة ال ِملح باليود على أفكار تحفيم األعما التجارية
الصغيرة النطاف للمساهمة في رفع مستوى التغذية وتحسي وظيفة الما والغدة الدرقية .ويعمل البرنامج م ،ن البرنامج
العالمي إلضاااااافة اليود إلى الملح ،إلنشااااااء وتعميم مختبرات لمراقبة الجودة م أبل تحساااااي معايير بودة إضاااااافة اليود
ورصاااااادها .وتم تمويد  70في المائة م كل الملح المنتج في عام  2015بكميات كافية م اليود وذلك يعود ،في بانب منش
إلى هذا العمل.
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 المجتمع الدولي
أتيحت للوفد فرصااة مقابلة ممثلي ع األمم المتحدة في إساانم اباد وبيشاااور وكراتشااي .وواا َّدد هؤالء الممثلون على

-41

أهمية دور البرنامج ،والتعاون الممتام بي البرنامج والمؤسااسااات الحكومية وسااائر وكاالت األمم المتحدة والمنامات غير
الحكومية .والحظ كثيرون أن مصداقية البرنامج مع الحكومة ساعدت على فتح األبواا أمام الوكاالت األ،رى.
وأواااد ممثلو الدو األعضاااء في البرنامج في إساانم أباد بقوة عنقة البرنامج مع الحكومة ،وواامولية نطاقش لمختلف

-42

مناطق البلد ووصااولش إليها ،وقدرتش على االسااتجابة بساارعة لنحتيابات .وأوااار بعض الممثلي إلى أنش يمك للبرنامج أن
يسااااااتفيد م عنقتش مع الحكومة بدربة أكبر في الدعوة لميادة الوصااااااو إلى وااااااركاء ا،ري  ،وتقديم اسااااااتجابات متعددة
القطاعات .ولي كانت باكساااتان نموذبا ً طيبا ً للطريقة التي يمك أن تعمل بها رمبادرة األمم المتحدة لوحدة العملر ،فإن ثمة
فرص ااً أمام الشااركاء الدوليي  ،بم فيهم البرنامج ،لتحسااي الصاانت مع اليات الدعم ،مثل الصااناديق االسااتيمانية المتعددة
المانحي التي يديرها البنك الدولي .ووصفت برامج البرنامج م أبل تعميم المناور الجنساني بأنها بديرة بالثناء.
وفيما يتعلق بالكفاءة التكاليفية ،حاي تركيم البرنامج على الفعالية وتعايم نطاف وصولش مساعداتش باستخدام األموا

-43

المتاحة ،بالتقدير ،وإن كان ينبغي ميادة توساايع اسااتخدام بدائل المساااعدة الغذائية العينية ،مثل البرامج القائمة على النقد ،في
إطار المشروع الجديد .وينبغي النار في مواصلة التركيم على االستهداف القائم على هشاوة األوضاع ،والتحو المقصود
ع اتباع نهج واااملة في التعامل مع السااكان المشااردي لفترات طويلة .ووااملت التحديات التي تواتر الحديث عنها صااعوبة
تعبية الموارد في غياا طلبات حكومية للحصااو على مساااعدة دولية ،والتخوف م أن يؤثر توقف دور المنامات الدولية
والمنامات غير الحكومية على قدرة البرنامج واآل،ري على تلبية االحتيابات .ويمك لعدم التيق م اساااتمرارية عمليات
المنامات غير الحكومية أن يؤثر تأثيراً ،طيراً على كفاءة المعونة ،وهو ما ينبغي لفت نار الشركاء الحكوميي إليش.
وبحث ابتماع مع الوكاالت الشريكة التي تتخذ م روما مقراً لها التعاون الراه والتحديات المشتركة .وعلم أعضاء
-44
الوفد أن منامة األغذية والمراعة لألمم المتحدة تعمل مع البرنامج دعما ً لحركة تعميم التغذية ،بوصااافها مشااااركاً في قيادة
وساابل كسااب العيش ،مثل ناام التصاانيف المتكامل
لمجموعة األم الغذائي ،وذلك في مجموع ة م تقديرات األم الغذائي ُ
لمراحل األم الغذائي وفي تيساااير عودة المشاااردي في المناطق القبلية الخاضاااعة لإلدارة االتحادية التي تك ِّمل فيها تد،نت
النقد مقابل العمل التي ينفذها البرنامج تد،نت منامة األغذية والمراعة إلنعاش ُسااابل كساااب العيش والمراعة على األبل
األطو  .ووااااااملت التحديات المشااااااتركة ظهور عنمات الفتور العام في همة المانحي  ،وتوقف المبادرات نتيجة للتغييرات
المتكررة في الناراء الحكوميي .
وأوار ممثلو الصندوف الدولي للتنمية المراعية ومنامة األغذية والمراعة أهمية الوسائل المالية المشتركة في تيسير
-45
ميادة التعاون .وأوصاااى الممثلون بأن تساااتكشاااف الهييات الرئاساااية للوكاالت التي تتخذ م روما مقراً لها وساااائل قانونية
ومالية تساااامح على ساااابيل المثا بتحويل التمويل بقروض م الصااااندوف الدولي للتنمية المراعية إلى ِمنح تكميلية تقدم إلى
البرنامج أو منامة األغذية والمراعة.

الموارد
-46

تلقى مكتب البرنامج في باكسااتان ،ن الساانوات الخمس األ،يرة تموينً بلغ في المتوسااط  278مليون دوالر أمريكي
سااانويا .وتُعد حكومة باكساااتان في أكبر مانح للبرنامج في باكساااتان بعد الواليات المتحدة األمريكية .ويشااامل كبار المانحي
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اآل،ري أسااااااتراليا ،وبلجيكا ،وكندا ،والمديرية العامة للمعونة اإلنسااااااانية والحماية المدنية التابعة للمفوضااااااية األوروبية،
وألمانيا ،وايرلندا ،وإيطاليا ،وبمهورية كوريا ،وسااااااويساااااارا ،وقطر ،والمملكة المتحدة ،والنرويج ،واليابان .ويبلغ مجموع
ميمانيااة العمليااة الممتاادة الحاااليااة لإلغاااثااة واإلنعاااش  676 )2015-2013مليون دوالر أمريكي ،منهااا  86في المااائااة
–  580.6مليون دوالر أمريكي – تم تلقيها بالفعل .والحظ الو فد أن القرارات المتعلقة بطرائق البرامج تؤثر على تعبية
الموارد ،وأقر بأن أي برنامج قطري مقبل سيجتذا أمواالً أقل بكثير وستكون مجموعة مانحيش محدودة بدربة أكبر مما في
عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش.

مالحظات وتوصيات
-47

يود الوفد أن يطرح المنحاات التالية:
 أكدت الميارة الميدانية العنقة القوية والقائمة على التعاون بي حكومة باكستان والفريق القطري للبرنامج.
 ح َّددت الحكومة بوضاااوح أهدافها بشاااأن األم الغذائي والتغذوي والتنمية الريفية؛ ويمك للبرنامج أن يسااااهم في تحقيق
تلك األهداف.
 تمر باكسااااااتان بمرحلة تحو وتوابش مجموعة متنوعة م التحديات في الوقت الذي يسااااااتمر فيش نموها ،ولذلك يجب أن
تتسااااام المسااااااعدة المق َّدمة م البرنامج بالمرونة وأن توامن بي اإلغاثة م الطوارئ وبي التحو إلى التنمية م ،ن
بناء القدرات والمساعدة التقنية.
 يلبي مشاااروع عملية البرنامج المقبلة الطلب الواضاااح م الشاااركاء الحكوميي  ،على المساااتوى األقاليم وعلى المساااتوى
االتحادي ،بشأن مواصلة عمليات اإلغاثة واإلنعاش.
 يشااجَّع المكتب القطري على مواصاالة اسااتخدام وبحث تدابير الكفاءة والفعالية والتكاليفية ،بما يشاامل إيجاد طرائق بديلة،
مثل برمجة النقد واالستهداف القائم على هشاوة األوضاع.
 بهود المكتب القطري الرامية إلى إواارا القطاع الخاص تسااتحق الثناء ،وينبغي مواصاالتها بقوة ،بما في ذلك م ،ن
وبكة أعما حركة تعميم األغذية وغيرها م المحافل.
 يرتبط البرنامج بعنقة وثيقة مع وكاالت األمم المتحدة األ،رى ،ولك التنساايق ،بما في ذلك تنساايقها مع الشااركاء ،يجب
أن يستمر.
 يش ِّجع المكتب القطري على استخنص الدرو

-48

المستفادة م العمل مع حكومة باكستان كمنسق في البلد المضيف.

ويوصاى بأن يعتمد المجلس التنفيذي هذا التقرير وبأن تساترواد بش اإلدارة في ضامان اساتمرار فعالية برامج البرنامج
م
في باكستان وكفاءاتها.
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