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* وفقا ً لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة
لعام  ،0222فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم واإلحاطة ينبغي عدم مناقشتها إالَّ إذا طلب أحد أعضاء
المجلس ذلك تحديداً قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس على الطلب على أساس أن المناقشة تتفق مع االستخدام
السليم لوقت المجلس.
طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ .ميكن االطالع على وثائق اجمللس التنفيذي
يف صفحة برنامج األغذية العاملي على شبكة اإلنرتنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للعلم
تدعو األمانة أعضااااء المجلس الذي قد تكون لديهم أسااا لة فنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااا بموظفي
برنامج األغذية العالمي المذكوري أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
أمي المجلس التنفيذي بالنيابة:

السيد P. Ward

هاتف066513-0192 :

لالستفسار ع توفر وثائق المجلس ،يرجى االتصا بوحدة خدمات المؤتمرات (هاتف.)244290-0462 :
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شكر وتقدير
يود أعضاء المجلس التنفيذي الذي شاركوا في الزيارة الميدانية إلى جمهورية الو الديمقراطية الشعبية أن يعربوا ع
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تقديرهم ألمانة البرنامج ،وأن يتقدموا بالشااااااكر إلى أعضااااااااء الفريق القطري للبرنامج في فينتيان ،وواليتي لوانغنامتا
وأودومكسااااااي ،بقيادة المدير القطري ،السااااايد  ،Bradley Guerrantعلى مهنيتهم ،وإخالصاااااهم ،ودعمهم لتنييم يارة
ميدانية لم ت ُشبها شائبة وغنية حقا ً بالمعلومات.

مقدمة
-0

جمهورية الو الديمقراطية ال شعبية بلد جبلي غير ساحلي ،يبلغ عدد سكانه  4.4مليون ن سمة ينتمون إلى  61عرقا ً م
األعراق المختلفة ويتكلمون أكثر م  022لغة .وكان نمو ها االقتصاااااااادي مرتفعا ً في الفترة األخيرة ،حيث بلغت الزيادة
ال سنوية في نمو ناتجها المحلي اإلجمالي  8في المائة في المتوسط؛ وقد ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر م الضعف في
الساانوات الخمس األخيرة .و اد االسااتثمار يادة كبيرة في مجاالت التعدي  ،وساادود الطاقة الكهرمائية ،والمطاط ،والمو ،
حيث يوجه معيم اإلنتاج ألغراض التصااااادير ،وخاصاااااة إلى الصاااااي  ،والهند ،وتايلند ،وفييت نام .غير أن هذه الزيادة في
اإليرادات لم تك مو عة بالتساااااوي بي السااااكان أو في جميع المناطق الجغرافية .وم بي آثار ذلك حدوث يادة حادة في
التضخم ،مما تسبب في ارتفاع في أسعار األغذية والسلع األساسية األخرى ،يُلمس أثره أكثر ما يلمس لدى َم لم ي ستفيدوا
بع ُد م النمو االقتصادي.
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وفي حي كان لتدفق المسااتثمري األجانب بعا ااثار اإليجابية ،أشااار مختلف المسااؤولي إلى آثار ساالبية مثل عقود
إيجار األراضاااي الطويلة األجل ،التي تشاااكل تحديا ً لحقوق ملكية المزارعي م أصاااحال الحيا ات الصاااغيرة .وتؤثر هذه
االساااتثمارات أيضاااا ً على حالة األم الغذائي في المجتمعات الريفية ،فكان بعا المشاااروعات ضااااراً بالبي ة ،مثل أنشاااطة
التعدي التي أدت إلى انهياالت أرضية ،أو التلوث الكيميائي لألنهار والمجاري المائية.
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ويعتمد اقتصاد جمهورية الو على الزراعة بصفة أساسية ،كما أن أكثر م  82في المائة م السكان يعملون في هذا
القطاع .والغالت في المناطق المرتفعة – حيث يعيش أكثر م  22في المائة م السااااااكان – أقل بكثير منها في المناطق
المنخفضة م البلد .وعلى الرغم م تمتع جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بتربة خصبة ،ومناخ مناسب للزراعة ،وكثافة
سكانية منخفضة ،وما يكفي م األراضي الصالحة للزراعة ،ثمة جيول وفترات يسود فيها سوء التغذوية .ف سوء التغذوية
ينت شر على نطاق وا سع ويمثل هاج سا ً ملحا؛ إذ يوجد في هذا البلد ثاني أعلى معد لسوء التغذية في اإلقليم .كما أن االفتقار
إلى البنية األساااسااية المالئمة يعد م بي المشاااكل الخطيرة أيضااا :ذلك أن نساابة الطرق المرصااوفة تبلغ  92في المائة فقط،
وكثير م الطرق يصعب الوصو إليها أثناء ذروة الفترات المطيرة .ويشكل وجود ذخائر غير متفجرة أيضا ً عقبة رئيسية
بالنسبة للتنمية الزراعية واالقتصادية في مناطق معينة ،إذ تؤثر على قرابة  02في المائة م القرى في هذا البلد.
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ى آخر م التعقيد إلى حالة األم الغذائي .ففي التقرير
ويضاااااايف تدني توافر البيانات الزراعية وموثوقيتها مسااااااتو ً
القطري لعام  )1(،0299خلصااااااات منيمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى أن جمع البيانات الزراعية واإلحصااااااااءات
بشأنها لم يكونا كافيي بشكل عام .وعند التحضير لتسليم مسؤولية أنشطة البرنامج تدريجيا ً في نهاية المطاف ،يتحتم التركيز

(http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/APCAS23/documents_OCT10/APCAS -10-11_- )1
Lao_Ctry_report.doc
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على أهمية الوصو إلى بيانات جيدة مصنفة وفي الوقت المناسب ،وهو أمر ذو أهمية حاسمة للرصد والتقييم .وهناك مجا
كبير للتحسااااااي فيما يتعلق بجمع البيانات على األرض .كما أن القواعد الوطنية الشااااااديدة الصاااااارامة والمسااااااتهلكة للوقت،
والخاصة باالعتراف بالمنيمات غير الحكومية تترك أثراً سلبيا ً على جمع بياناتها.

اجتماعات التنسيق
المكتب اإلقليمي
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بدأت يارة المجلس باجتماع مع المكتب اإلقليمي في بانكوك حيث قدمت سااااالسااااالة م العروض لمحة عامة إقليمية،
وتفاصااايل ع اللوجساااتيات ،وحالة المناخ ،وحاالت الطوار  .وتم اساااتعراض نوع البرامج في ساااياق  96بلداً تساااتفيد م
انخراط البرنامج فيها .و سُ لط ال ضوء أي ضا ً على ال صعوبات المالية التي تواجه اإلقليم ،خا صة على ضوء التحو العام م
العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش وعمليات الطوار إلى البرامج القطرية والعمليات اإلنمائية ،وهو ما أدى إلى اسااااتمرار
نقص التمويل.
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وتعد آسااايا اإلقليم الذي يضااام أكبر عدد م األطفا الذي يعانون م ساااوء التغذية في العالم ،وال يتلقى فيه المسااااعدة
ساااوى  4في المائة فقط م المحتاجي إليها .ونقص التغذية هو الشااااغل الرئيساااي في  90بلداً م بي البلدان األربعة عشااار
التي تشااااملها العمليات ،وهو مسااااتمر على الرغم م أرقام النمو االقتصااااادي القوية في الساااانوات األخيرة في معيم بلدان
اإلقليم .ويواصل تغير المناخ تأثيره على أنشطة البرنامج – فنسبة  82في المائة م الكوارث الطبيعية لها عالقة بالمناخ –
وهو أحد المحركات وراء برامج االساااااتعداد للطوار وبناء القدرة على الصااااامود .ويركز البرنامج على النُهج الميساااااورة
التكلفة والقابلة للتوساااااايع ،والتي تعد أبسااااااط لتنفَّذ بالتعاون مع الحكومات ،مع أن الحكومات في حاجة إلى مزيد م اإلقناع
العتماد االستراتيجيات وتقديم التمويل الال م لها.
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وبالن سبة للتعاون فيما بي الوكاالت التي تتخذ م روما مقراً لها على الم ستوى اإلقليمي ،فهو يجري ب صورة أ سا سية
مع منيمة األغذية والزراعة على المساااتويي اإلداري والتشاااغيلي .وال يوجد مكتب للصاااندوق الدولي للتنمية الزراعية في
بانكوك ،ولذلك فإنه ال يقوم بأي دور تنساايقي في اإلقليم .وعلى المسااتوى القطري ،يتعاون البرنامج مع المنيمة والصااندوق
كليهما .وعلى سبيل المثا  ،بعد تجربة ناجحة في تيمور ليشتي ،تستطلع المنيمة إمكانية المساهمة في تكرار مبادرة "تحدي
القضااااااااء على الجوع" في أماك أخرى م اإلقليم .كما يتولى البرنامج جمع بيانات مرجعية مشااااااتركة مع منيمة األمم
المتحدة للطفولة (اليونيسف).

المكتب القطري
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قدم الموظفون في مكتب البرنامج القطري في فينتيان لمحة عامة شااااملة ع الحالة الوطنية ،مع تساااليط الضاااوء على
تحديات األم الغذائي والتغذية في الواليات المختلفة .ويحتفظ البرنامج بوجود في ساابع واليات ،وحقق خما ً بشااأن مسااألة
سوء التغذية .غير أن التوافر المحدود لإلح صاءات الموثوق بها يجعل م ال صعب تتبع التح س في الو ضع التغذوي .ويعد
انعدام األم الغذائي أكثر شااااااادة في الواليات الشاااااامالية والجنوبية .وهناك فرق واضاااااا بي المناطق المرتفعة والمناطق
المنخفضة :فنسبة  42في المائة م أراضي هذا البلد جبلية ،وتوجد في المناطق المنخفضة مؤشرات للتنمية البشرية أعلى
بشكل ملحوظ منها في المناطق المرتفعة.
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وال يزا نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة يمثالن أكبر التحديات بالنساااااابة لجمهورية الو الديمقراطية الشااااااعبية؛
فعلى الرغم م الزيادة التي تحققت في الناتج المحلي اإلجمالي بنسااااابة تساااااعة أمثا تقريبا ،ال تزا معدالت التقزم تتجاو
نسبة  62في المائة .ويدعم البرنامج بقوة أنشطة الحكومة في مجا االستعداد للطوار واال ستجابة لها ،ع طريق مساعدة
المؤسسات الوطنية المعنية على بناء قدراتها لمواجهة الكوارث الطبيعية المختلفة التي تؤثر على هذا البلد.

-99

ويشاااكل التنوع الثقافي واللغوي تحديا ً لتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات ألنه ال توجد لغة مشاااتركة مساااتخدمة على نطاق
واسااع .ففي القرى النائية تؤدي الترجمة ،م اإلنكليزية إلى اللغة الالوية وم ثم إلى اللغة (اللغات) المحلية ،إلى حاالت م
سااوء الفهم .وفي مناقشااة مع منسااق األمم المتحدة المقيم ،اتض ا أن الحكومة تواجه تحديات لجمع الضاارائب بطريقة فعالة.
وهذا يؤدي إلى اعتمادها على المعونة األجنبية لتنفيذ األنشطة اإلنمائية.
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ويمك االطالع على معلومات إضاااااااافية ع البي ة التشااااااغيلية التي يعمل فيها البرنامج وأهداف برامجه في الوثيقة
()2

"استراتيجية البرنامج القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية للفترة ."0292-0299

الزيارات إلى الوزارات
أثناء وجودنا في فينتيان لمدة يوم ونصااف اليوم ،عُقدت اجتماعات مع مسااؤولي الحكومة ،ساالطت الضااوء على أهمية
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البرنامج كشاااريك في التنمية فيما يتعلق بهدف تحقيق األم الغذائي والتغذية الجيدة لكافة الساااكان .وقد أُشاااير في العديد م
الو ارات السبع التي شملتها الزيارة إلى استمرار الصعوبات الناش ة ع جغرافية هذا البلد ،وخاصة تباعد القرى الصغيرة
في المناطق الجبلية ،فضالً ع افتقار البلد إلى الخبرة في مجاالت رئيسية م قبيل التعليم ،واالستعداد للطوار واالستجابة
لها .وبدا معيم المحاوري واثقي م النتائج المتوقعة م الخطط اإلنمائية التي تتوالها الحكومة االتحادية ،بما في ذلك
خطة بلوغ مركز البلد المتوساااااط الدخل بحلو عام  .0202غير أنه ال يزا م الصاااااعب تقدير مدى ما توليه الحكومة م
استعجا للقضاء على سوء التغذية على نطاق البلد ككل ،وما إذا كانت لديها القدرات الكافية للتنفيذ.
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وتتمثل سياسة الحكومة في التعامل مع صغر حجم القرى الجبلية والمسافات الكبيرة التي تفصل بينها في إعادة توطي
المجتمعات المحلية م المناطق المرتفعة في مجموعات قروية ،باالقتران مع تشييد المرافق الال مة لتقديم خدمات الصحة،
والصارف الصاحي ،والتعليم .وتواجه هذه الممارساة تحديات ،نيراً ألن الكثير م القرويي يميلون إلى العودة إلى المناطق
المرتفعة للعيش أو العمل في حقولهم ألن األراضي الزراعية ال تتوافر بالقدر الكافي في المناطق المنخفضة.

المكاتب الفرعية
-92

ار الوفد واليتي شااماليتي (لوانغنامتا وأودومكساااي) ،حيث يوجد مكتبان فرعيان في عاصاامتيهما يديرهما موظفون
وطنيون؛ ويوجد مكتب فرعي ثالث في والية سااايكونغ الجنوبية .وتنطوي حالة الموارد البشااارية للمكتب القطري والمكاتب
الفرعية على تحديات .فمرتبات الموظفي الوطنيي أقل بكثير منها في القطاع الخاص ،وحتى في المنيمات غير الحكومية،
وهذا يجعل م الصااااااعب االحتفاظ بالمواهب ،وخاصااااااة الموظفي م ذوي المهارات اللغوية .ويبحث البرنامج ووكاالت
األمم المتحدة األخرى وسائل لتقديم مجموعات تعويضات محسنة.

( )2متاحة (باإلنكليزية فقط) على الموقع التاليhttp://www.wfp.org/sites/default/files/WFP%20Lao%20PDR%20Country%20Strategy_ENG.pdf :
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الشركاء في التنمية
تشااااامل وكاالت األمم المتحدة الموجودة في جمهورية الو الديمقراطية الشاااااعبية ،ضااااام ما تشااااامل ،منيمة األغذية
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والزراعة ،والصااااااندوق الدولي للتنمية الزراعية ،واليونيسااااااف ،ومنيمة الصااااااحة العالمية ،ومكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة .وثمة اعتراف متباد على ما يبدو بأنه يمك مواصاالة تحسااي التعاون مع منيمة األغذية والزراعة،
التي تشااارك في رئاسااة مجموعة األم الغذائي ،نيراً للتواؤم بي األهداف ،كما أن المدير القطري الجديد يعطي طاقة لهذا
لعالقة .وقد التزمت كلتا الوكالتي بإصااادار مطبوعات مشاااتركة .وهناك تعاون واتصاااا بشاااكل جيد مع الصاااندوق الدولي
للتنمية الزراعية؛ وقد ار الوفد مشااروعا ً لتشااييد طريق فرعي ومشااروعا ً للتوسااع في حقو األر يجري تنفيذهما بتمويل
مشااترك م البرنامج والصااندوق .ويوجد تنساايق في العديد م المشااروعات الهامة مع اليونيسااف .وقد اعترف منسااق األمم
المتحدة المقيم في نهاية األمر بالدور النموذجي الذي يمك أن تقوم به وكاالت األمم المتحدة لدى الساااااالطات المحلية ع
طريق عملها على أساس مبادرة "وحدة العمل في األمم المتحدة".

مواضيع الزيارة إلى الواليات
التغذية
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تقوم استراتيجية التغذية التي يتبعها البرنامج في هذا البلد على ثالث ركائز:
 )9الدعم الغذائي للحوامل والمرضعات واألطفا ؛
 )0الثقافة التغذوية؛
 )0تنمية القدرات الحكومية.
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وفيما يتعلق بالطرق المحتملة للحد م حاالت نقص المغذيات الدقيقة ،فإن تقوية األر في هذه المرحلة تشااااااكل تحديا ً
أل سبال عديدة ،منها ،على سبيل المثا  ،أن معيم سكان جمهورية الو يأكلون األر الغروي ،وهو نوع م األر ت صعب
تقويته .واألهم م ذلك أن معيم األر الذي تسااااااتهلكه المجتمعات المحلية التي شااااااملتها الزيارة ال يُنتج لغرض البيع ،بل
لالستخدام المجتمعي ،ولالستهالك المعيشي لألسر بصورة أعم .ويعد الطح المركزي نادرا .وتصعب تقوية الزيت والمل
ألسااابال أخرى :وهي األساااعار في المقام األو  ،والحد األدنى م االساااتخدام ،والقيود المتعلقة بالمناخ فيما يتعلق بالتخزي
الطويل األجل.

الوجبات المدرسية – وجبات اإلفطار الخفيفة
-91

ار الفريق عدة مدارس في والية لوانغنامتا ،حيث تصااااااال معدالت التقزم إلى  42في المائة ،وهي م بي أعلى
المعدالت في البلد .وفي المدارس االبتدائية ،يحصاااااال التالميذ على وجبة سااااااريعة م شاااااارائ المو المقواة بخليط الذرة
والصويا في منتصف الصباح ،وهي وجبة تعدها يوميا ً أمهات متطوعات يحصل على أر إضافي كحافز للعمل في مطبخ
المدرسة .ويعمم هذا البرنامج في جميع مدارس الوالية ،حيث يغطي البرنامج  14في المائة م المدارس االبتدائية .ويرجع
المدرساااون والمديرون الفضااال إلى هذا البرنامج في تحساااي معدالت االلتحاق واالساااتبقاء ،وتحساااي درجات االختبارات،
و يادة فترات انتباه األطفا  ،ورغبة ااباء المتزايدة في ترك أطفالهم في المدرساااااة لفترات بعا اليهر .وبرغم نجاح هذا
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البرنامج ،إال أنه واجه تحديات عديدة ،م بينها حاالت عدم االتسااااااااق في المنتج المقدم ،وعدم موثوقية إمدادات المياه،
وإحجام أفراد المجتمع المحلي مم ال يوجد لهم أطفا في المدارس ع المشاركة .وكان م األسبال األخرى المثيرة للقلق
اساااتخدام النيران المكشاااوفة التي تعتمد على حرق األخشاااال لغرض الطهي في حيز مغلق ال توجد به تهوية كافية .وتعاني
المنطقة بالفعل م معدالت عالية م أمراض الجها التنفسي ،وهذه الممارسة يمك أن تؤدي إلى رفع هذه المعدالت.
-02

وأثناء االجتماعات مع المكتب القطري ،قيل أن برنامج وجبات اإلفطار الخفيفة ،الذي اسااااااتهل بعد تلقي منحة عينية،
سااايتم تطويره ليتوافق مع ساااياساااة التغذية المدرساااية لجمهورية الو ،والتي تعتمد على وجبة منتصاااف النهار .وينطوي هذا
االتجاه على ثالث مزايا )9 :يوجد لدى األطفا حافز أقوى للبقاء في المدرساااة إلى ما بعد اليهر؛  )0وسااايكون م الساااهل
تسااليم المسااؤولية ع البرنامج إلى الحكومة (انير أدناه)؛  )0وهو أكثر توافقا ً مع الثقافة المحلية ألنه ليس م المعتاد تناو
أي نوع م وجبات اإلفطار الخفيفة.

الوجبات المدرسية – تالميذ المدارس الداخلية غير النظاميين
في إحدى المدارس الثانوية التي ارها الفريق كان تالميذ المدارس الداخلية م القرى المجاورة يحصلون على حصة
-09
م األر تبلغ  62كيلوغراما ً لمدة أربعة أشهر في الفصل الدراسي الذي يستغرق أربعة أشهر؛ وقد ادت هذه الحصة م
 02كيلوغراما ً إلى  62كيلوغراما ً خال العام الماضي .وفي إحدى المقابالت ،أكد التالميذ فائدة حصة األر  ،نيراً ألنهم ال
يزورون أساارهم إال في نهاية األساابوع ،ويعمل معيمهم في األرض ،ويحصاالون على دعم مالي محدود للغاية م أساارهم.
وأفاد مساااؤولو المدرساااة بأنه قبل حصاااة األر  ،كانت األسااار تتوقف ع إرساااا أطفالها إلى المدرساااة عندما ينفذ األر .
وأعرل المسؤولون أيضا ً ع الحاجة إلى مكمل غذائي روتيني مثل األسماك ولحوم البقر المعلبة الستكما حصص األر ،
وأوصااااوا بقوة بأن تتعاون منيمة األغذية والزراعة ،والبرنامج ،وشااااركاء آخرون بصااااورة جماعية لتوفير التدريب على
البستنة أو صيد السمك .وتخطط المنيمة بالفعل مشروعا ً تجريبيا ً لمساعدة المجتمعات المحلية على راعة الحدائق المنزلية
ورعايتها.
-00

وهناك مشااكلة مشااتركة في واليتي لوانغنامتا وأودومكساااي ،وهي أن قليالً م الفتيات يواصاال الدراسااة في المدارس
الثانوية .ويبدو أن األسبال ثقافية بصورة أساسية :فااباء يطلبون م الفتيات العمل في المنز أو في الحقو  ،ألن االلتحاق
بالمدرسة فيما يبدو ال يعتبر استثماراً سليما .كما أن االفتقار إلى الصرف الصحي ،والمراحيا ،والمياه العذبة يمثل أيضا ً
عقبة أمام االساااتمرار في الدراساااة .وتميل الفتيات الالتي يتم إخراجه م المدرساااة إلى الزواج في سااا مبكرة ليصااابح
أمهات صاااغيرات أو شاااابات .ويعد تغيير مساااار هذا االتجاه أحد األهداف الهامة بالنسااابة للبرنامج والشاااركاء ااخري في
التنمية.

السياسة الوطنية للوجبات المدرسية
أثبت التنفيذ الناج للبرنامج الوطني للوجبات المدرسااااااية في قرية هويشاااااااي بمقاطعة "ال" قدرة المجتمعات المحلية،
-00
والحكومة الوطنية ،والبرنامج ،وآخري على التعاون لتوفير وجبات مغذية لألطفا دعما ً لتعليمهم .وروى مسؤولو المجتمع
المحلي أن األمر استغرق عشر سنوات لتوفير الدعم الكامل لهذا النشاط ،والذي يعتمد اان على الشراء بالكامل م القرية،
مع توفير حديقة مدرسية وبركة لألسماك ،ومساهمات سنوية م األر والدجاج يقدمها ااباء .ويحصل الطهاة على مكافآت
مالية محدودة للغاية نيير عملهم .وال يوجد في هذه القرية أي تساااارل للتالميذ ،وواصاااال أغلبيتهم الدراسااااة في الصاااافوف
التالية .غير أن المكتب القطري والمساااؤولي المحليي يعترفون بأن هذا مثا فريد ،وقد يكون م الصاااعب تكراره ألن هذه
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القرية ،بخالف معيم المجتمعات المحلية األخرى يمك الوصاااو إليها بساااهولة م أحد الطرق ،ولديها مصااادر مياه يعتمد
عليه ،وتضم سكانا ً متجانسي إلى حد كبير.
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وتخضاااع الساااياساااة الوطنية للوجبات المدرساااية التي اساااتهلت في عام  ،0299والمقرر اساااتمرارها حتى عام ،0291
لرقابة و ارة التعليم والرياضة ،بدعم م لجنة التغذية الوطنية التابعة لمكتب رئيس الو راء وو ارة الصحة.

صحة وتغذية األم والطفل
-02

مع أن أنشطة صحة والتغذية األم والطفل موجودة في جميع القرى التسع التي شملتها الزيارة ،إال أن الفريق تمك م
إجراء تقدير دقيق للطريقة التي تنفذ بها هذه األنشطة في ست م القرى المنتشرة في أنحاء واليتي لوانغنامتا وأودومكساي.
وقد أُجريت مقابالت مع األخصااائيي الصااحيي  ،والمسااتفيدي م البرامج ،والمسااؤولي المحليي  ،والراصاادي الميدانيي ،
وغيرهم لجمع معلومات أولية ع الخبرات مع المنتجات والبرامج .وشااملت األنشااطة أساااس اا ً تقديم الدعم التغذوي للحوامل
والمرضعات وأطفاله إلى جانب الثقافة الصحية والتغذوية.

-04

وفي قرية هويهوك بوالية أودومكساي ،قامت مجموعة مؤلفة م األمهات ،والعاملي في الرعاية الصحية ،وممثالت
ع االتحاد النساااائي ،ومتطوعي الرعاية الصاااحية في القرية بتباد ما لديهم م تجارل مع مساااتحضااار ،Plumpy’Doz
وهو مكمل تغذوي يعتمد على الدهون .وأفاد الجميع بأن األطفا الذي تناولوا هذا المكمل التغذوي أصاااااابحوا أطو  ،وأثقل
و نا ً وأكثر صاااحة ونشااااطا ً م األطفا الذي لم يتناولوا هذا الغذاء .وأفادت األمهات بأن األطفا األكبر سااانا ً يتناولون هذا
المكمل أحيانا؛ وأوضاااااا المتطوع الذي يقوم بتو يع هذا الغذاء التكميلي كيف أنه يتتبع الحصااااااص الغذائية ويقدم النصاااااا
لألمهات بشااأن اسااتخدامه .وعموما ً كانت ااراء ع مسااتحضاار  Plumpy’Dozإيجابية ،ولك كان هناك إجماع في انتقاد
طريقة تغليفه ،حيث طلب المستفيدون وموظفو الرعاية الصحية أن يتاح هذا الغذاء في عبوات لحصص فردية .ومع أن هذا
المنتج ال يحتاج إلى تبريد ،وهو غير متاح على نطاق واسااااع ،إال أنه كانت هناك شااااواغل بشااااأن احتما التلف بمجرد فت
العبوة ،وبشأن عدم القدرة على مراقبة الكمية المستهلكة.

وعلى الرغم م الفوائد التي عادت على المجتمع المحلي م النطاق الواساااع ألنشاااطة صاااحة وتغذية األم والطفل ،إال
-02
أن بعا الممارسات الثقافية في هويهوك ،والتي توجد أيضا ً في أماك أخرى م البلد ،تشكل عقبة أمام إحرا التقدم .فعلى
سبيل المثا  ،تعطي إحدى المجموعات العرقية األولوية لتغذية الضيوف والرجا بدالً م األطفا  ،أثناء فترات الندرة ،كما
أن النساء يقم بحلب "اللبَأ" والتخلص منه ،بدالً م إرضاعه لحديثي الوالدة .وتشكل هذه الممارسات المتغلغلة عقبات أمام
تحسي الصحة والتغذية العامة للمجتمع المحلي.
وهناك آراء متفاوتة بشااااااأن طريقة عمل المراكز الصااااااحية .فاألمهات يسااااااتخدم هذه المراكز ويسااااااتفدن م الدعم
-08
التغذوي .ولك عندما يتعلق األمر بالثقافة الصاااحية والتغذوية ،ليس م المؤكد إلى أي مدى يتعلم القرويون بالفعل شاااي ا ً ما.
ويمك أن تتم عمليات الوالدة في المراكز الصااحية ،ولهذا يجري تشااجيعها ،ولك عندما يحتاج األمر إلى مرافق طبية أكثر
تعقيداً وإلى أدوية ،فإن هذه ال تتاح دائما ،ولهذا فإن العمليات األكثر إلحاحا ً مثل الوالدة القيصرية ليست ممكنة .وفي حاالت
َّ
الرض اع .كما أن اللغة تمثل عامالً آخر يزيد
كثيرة ،يوجد المسااتشاافى على بُعد ساااعات ،وهذا يسااهم في ارتفاع معد وفيات
األمور تعق يداً :ف غال با ً ال يتكلم الموظفون والمتطوعون في المراكز الصااااااح ية ل غة بعا القرويي  ،في حي أن كثيراً م
القرويي ال يتكلمون لغة الو الرسمية.
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وبينما يبدو أن لألغذية التكميلية الجاهزة لالسااااااتعما أثر على و ن الوليد ،فإن يادة الو ن الفعلي في الوال يات
المختلفة تحتاج إلى تأكيد بطرق أخرى غير المراقبة .ويعتزم البرنامج القيام بهذا التحليل في األشااهر القادمة .وم المنيور
العلمي ،فإن األم المصابة بالتقزم – التي يقل طولها ع  962سم – يحتمل أن يكون حوضها أضيق ،وهذا قد يفسر صعوبة
عملية الوالدة .ففي آسيا ،يعزى  1في المائة م الوفيات النفاسية إلى الوالدة المتعسرة.

-02

وفيما يتعلق بالثقافة التغذوية ،يمك استثمار الكثير في إجراء بحوث ع "االنحراف اإليجابي" ،الذي ينير إلى الناس
األيساااار حاالً ويراقب ما يفعلونه بصااااورة مختلفة ع ااخري  .ويوصااااى بشاااادة أن ينصااااب التركيز على تدريب مجموعة
أصااغر م النساااء النشااطات ،نيراً ألن تلقي النص ا شاافويا ً م النساااء األكبر ساانا ً والجديرات باالحترام ال يزا حتى اان
الطريقة الرئيساااية لنقل المعرفة في كثير م المجتمعات المحلية التي شاااملتها الزيارة .وهذا م شاااأنه أن يحسااا اإلشاااراف
اليومي والتوجيه في القرية.

تغذية المستقبل
في قرية موكجود في والية لوانغنامتا ،وهي واحدة م أفقر الواليات في هذا البلد ،وحيث يتوقع أن يؤدي الجفاف إلى
-09
تخفيا محصااو األر في خريف  0296بنساابة  42في المائة ،الحظ الوفد نشاااطا ً تفاعليا ً بعنوان "تغذية المسااتقبل" .وهذا
النشاااط يُعلم المجتمع المحلي التغذية الصااحيحة ،بما في ذلك تقديم النصاا للسااكان بشااأن المصااادر المختلفة للنيام الغذائي
الصاااااحي والمتنوع ،مثل تناو غذاء "تارو" أو الذرة عندما ال يتوفر األر  ،أو تناو الحشااااارات والديدان للحصاااااو على
البروتي  .وقد أعدت نساء القرية عينة م األطباق المحلية بمكونات منتجة ومشتراة محليا ،بما في ذلك الديدان ،والجنادل،
والسااااناجب ،وأصااااناف مأكوالت متنوعة معدة م أطباق األر اللزج التقليدية .وتشااااارك قرية موكجود أيضااااا ً في برنامج
الوجبات المدرسااية التي تتضاام وجبات اإلفطار الخفيفة؛ وأبلغ رئيس القرية الفريق بأن المجتمع المحلي ساايواصاال التغذية
المدرسية حتى إذا توقفت المساعدة التي يقدمها البرنامج ألن التالميذ تعودوا على تناو هذه الوجبة.
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وباساااتخدام نموذج "تغذية المساااتقبل" ،قدم برنامج الوجبات المدرساااية التابع للبرنامج تدريبا ً ألعضااااء اللجنة القروية
المعنية بالوجبات المدرسية في جميع القرى المستهدفة .ويركز التدريب على أهمية التغذية ،وعلى معايير النيافة والصرف
الصااااحي السااااليمة الواجب اتباعها في عملية الطهي .ويجري أيضااااا ً إعداد تدريب تغذوي للجان المدرسااااية في المقاطعات
والواليات ،ولتالميذ المدارس االبتدائية والثانوية.

المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول
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ار الفريق ثالثة أنشطة للمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصو  :مشروعان للتوسع في حقو األر  ،ومشروع لبناء
طريق يربط بي قريتي متجاورتي  .وقد نُفذت هذه األنشااااااطة مع شااااااركاء في التنمية م منيومة األمم المتحدة؛ ونُفذ أحد
مشاااروعات التوساااع في حقوق األر مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،ونُفذ المشاااروعان ااخران مع
الصاااندوق الدولي للتنمية الزراعية .وقرية هويهوك ،التي نُفذ فيها مشاااروع مشاااترك مع هذا المكتب ،ليسااات القرية الوحيدة
التي يوجد فيها حضاااور للمكتب .فهو يعمل أيضاااا ً في الواليات الشااامالية م البلد ،التي تعتبر جزءاً م المثلث الذهبي الذي
كانت تُزرع فيه كميات كبيرة م بذور الخشخاش إلنتاج األفيون والهيروي .

-06

واالنطباع العام ع برامج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصو في المكتب اإلقليمي هو أن هذه البرامج تترك آثاراً
ملموسة وإيجابية بصورة مباشرة وبشكل أكبر على سبل معيشة القرويي  .وقد كان لمضاعفة مساحة حقو األر في إحدى
القرى ،وربط ها بطريق عابر إلى قرى قري بة جداً من ها م ال ناح ية الجغراف ية والث قاف ية واالجت ماع ية ،كا نت تربط ها في
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السااابق ممرات تساالكها البغا فقط ،أثر مباشاار وملموس على التجارة وتوفر األغذية والرفاه العام .وتتي الزيادة في اإلنتاج
الزراعي في هذه القرى إنشاااء احتياطيات م األر  ،الذي قد يصااب نادراً أو ال وجود له أثناء موساام األمطار .ولك نيراً
ألن معيم التمويل المتلقى يُخصاااااص لبرامج صاااااحة وتغذية األم والطفل أو الوجبات المدرساااااية فقط ،فإن الموارد الال مة
لتمويل هذا النوع م المشروعات تعد محدودة بطبيعتها ،ومحدودة بدرجة أكبر مما يريده عماء القرى وسلطات الواليات.
ويعد اختيار المساااتفيدي في بعا األحيان جانبا ً مثيراً للجد  ،ألنه توجد ،باعتراف المكتب القطري ،أسااار أفرادها أفقر م
أن يعملوا ،ألنه يتعي عليهم تخصيص كل وقتهم لزراعة الكفاف ولألعما المنزلية.
-02

وأُثيرت م سألة اال ستمرارية وال صيانة أثناء مناق شات الفريق مع القرويي  ،نيراً ألن الطرق غالبا ً ما تتأثر ب شدة أثناء
موسااام األمطار ،وألن حقو األر تتطلب رعاية مساااتمرة .وعلم الفريق أنه توجد في جميع األحوا لجان لمراقبة أوضااااع
األصااااو المنشااااأة؛ غير أن الحطام الذي خلفه االنهيا األرضااااي الذي حدث أثناء موساااام األمطار ال يزا موجوداً في أحد
الطرق ،وهو ما أثار بطبيعة الحا شكوكا ً حو فاعلية الصيانة .ويتمثل أحد القيود الواضحة للغاية على المزايا االقتصادية
لزيادة إنتاج األر في الممارسات السوقية غير العادلة لتجار األر الذي يشكلون جبهة احتكارية :فقد قسموا مناطق عملهم
م الناحية الجغرافية ،وحددوا األساااااعار التي يشاااااترون بها م القرويي  .وحتى إذا توجه المنتجون إلى أقرل ساااااوق لبيع
إنتاجهم ،فإن التجار يرفضااون شااراءها منهم مما يضااطرهم إلى بيع إنتاجهم م األر بأقل م أسااعار السااوق ،وهذا يمنعهم
م االستثمار لمواصلة يادة إنتاجهم ،أو تنويع نيامهم الغذائي ،أو اإلنفاق على احتياجاتهم األسرية األخرى.

االستعداد للطوارئ
انتقلت وحدة االساااااتعداد للطوار واالساااااتجابة لها التابعة للحكومة مؤخراً م و ارة العمل والرعاية االجتماعية إلى
-04
و ارة الموارد الطبيعية والبي ة .وم المؤسااااف أنه لم يتم أيضااااا ً نقل فريق العاملي الذي كانوا يديرون هذه الوحدة ،والذي
كانوا يتعاون كثيراً مع الشااركاء في التنمية .وكان هذا يعني قيام البرنامج والشااركاء ااخري في التنمية ببناء قدرة أساااسااية
كخطوة أولية لتوفير الخبرة في هذا المجا .
وعالوة على ذلك ،ال يوجد في الواقع أي تقاسااام للمعلومات بي و ارات الحكومة ،أو مع سااالطات الواليات ،حتى في
-02
حاالت الطوار  .وتتخذ عملية صاااانع القرار طابعا ً رأساااايا ً إلى حد بعيد ،وتتم م أعلى إلى أساااافل ،مما يجعل م الصااااعب
اكتسال الخبرة على المستوى الميداني للتأثير على القرارات التي تتخذها الهي ات المختصة.

مالحظات وتوصيات
 الحظ الوفد انخفاضا ً عاما ً في "البرمجة القائمة على األغذية" ،وتركيزاً أكبر على تقديم الخدمات والدعوة .ويتض
تح ُّس التمكي والقدرة على الصمود م مؤشرات التقدم ونتائج أنشطة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصو  ،وأنشطة
البرنامج الوطني للوجبات المدرسية ،المكللة بالنجاح ،التي ارها الفريق.
 تشجيع المرأة بوصفها "صانعة تغيير" يسلط االهتمام على لجان المتطوعي القرويي  ،ويوفر هيكالً حقيقيا ً لتحفيز
النساء كي يقم بتثقيف مجموعات مستهدفة أخرى م النساء ع الصحة والتغذية.
 يلزم إيجاد سُبل مشتركة لل ُمضي قُدما؛ فيجب على الحكومة أن تتولى تعب ة وتخصيص قدرات وأموا كافية ومستقرة
لتحقيق التسليم التدريجي لبعا األنشطة في عام  ،0202بما في ذلك ع طريق التنسيق األفضل فيما بي أجهزة
الحكومة.
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 ينبغي لوكاالت األمم المتحدة تعزيز خطة التغذية المتعددة القطاعات لكي تتسق بشكل أكبر مع مبادرة وحدة العمل في
الميدان ،وينبغي أن تنير في إعداد خارطة طريق متعددة القطاعات لعملية التسليم المشترك للحكومة.
 الوصو إلى المعلومات عنصر أساسي لنجاح البرامج :فينبغي اتخاذ تدابير لتحسي قدرة الحكومة المحلية على جمع
البيانات الجيدة وتحليلها.
 ينبغي مواءمة الثقافة التغذوية بي الشركاء على األرض (منيمة األغذية والزراعة ،واتحاد الو النسائي ،والحكومة،
واليونيسف ،وغيرها).
 ينبغي للبرنامج مواصلة تطوير استراتيجية ونهج التغذية م أجل استهداف الفتيات المراهقات بشكل أفضل.
 ينبغي للبرنامج العمل مع موردي فيما يتعلق بإمكانية توفير حصص غذائية فردية م مستحضر .Plumpy’Doz
 تبلغ مساهمات القطاع الخاص والمساهمات الفردية حاليا ً  9مليون دوالر أمريكي سنويا .ويُش َّجع البرنامج وشركاؤه
في التنمية على البحث ع طرق أفضل وأكثر ابتكاراً لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
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