
مكافحة الجوع في العالم



في أحد أيام االثنني من شهر مارس/آذار 
2010، أدخل برنامج األغذية العاملي في 
خدمته 130 بغالً وحصاناً حلمل شحنة 

جوية من األرز على وجه السرعة إلى 
منطقة موسامبي في هايتي.

الغالف: يقدم البرنامج األغذية الالزمة 
للوجبة الساخنة التي تقدم مرة واحدة كل 

يوم في بينشينات، وهي أكبر مدينة مخيمات 
في بورت أوبرنس. ويصطف األطفال أوالً؛ هذه 
الفتاة الصغيرة انتظرت في أفضل مالبسها 

التي ترتديها في يوم األحد، ثم انضمت إلى 
أمها وأخيها في خيمتهم لتناول الطعام. 

كانت بينشينات ملعب كرة القدم في املدينة 
قبل زلزال يناير/كانون الثاني 2010. 

يستخدم التقرير السنوي لبرنامج األغذية العاملي لعام 2010 بيانات وصور وقصص من السنة السابقة لتسجيل عمليات البرنامج 
خالل السنة التقوميية 2009.
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املديرة التنفيذية جوزيت شيران توزع 
البسكويت العالي الطاقة على سكان كاندابا 

 التي اجتاحها اإلعصار في الفلبني في 
أكتوبر/تشرين األول 2009.

كان عاماً آخراً حافالً بالتحديات 2009 
للبرنامج. ففي الوقت الذي 

ارتفع فيه عدد اجلوعى على نطاق العالم إلى 
أكثر من مليار نسمة مسجالً بذلك أعلى رقم 

على اإلطالق، تقلصت أمامنا أيضا السبل اآلمنة 
لتوصيل املساعدة اإلنسانية إلى السكان، وتعرض 

موظفو البرنامج وغيرهم من عمال اإلغاثة 
اإلنسانية العتداءات لم يسبق لها نظير.

تقدمي  من  التحديات  هذه  رغم  البرنامج  ومتكن 
 101.8 أرواح  إلنقاذ  وتغذوية  غذائية  مساعدة 
والعواصف،  بالنزاعات،  تأثروا  شخص  مليون 

وغير  املالية،  واألزمات  والتشرد،  اجلفاف،  ونوبات 
غذاء؛  دون  تركتهم  التي  الصدمات  من  ذلك 

نساء  املستفيدين  هؤالء  من  مليون   84 وكان 
إلى  يصل  أن  للبرنامج  كان  وما  وأطفاالً. 

تصدير
املديرة التنفيذية

السخي  الدعم  لوال  والضعفاء  اجلوعى  هؤالء 
اخلاصة  املانحة  واجلهات  الدول  به  جادت  الذي 
أمريكي  دوالر  مليارات   4 قدموا  الذين  واألفراد 

االقتصادية. احملنة  خالل 

لقد كان انفجار احتياجات اجلوع خالل السنوات 
القليلة املاضية دليالً واضحاً على أننا نعيش في 
عالم أصبح فيه اخلطر هو الوضع العادي اجلديد. 
وكشفت أزمة الغذاء والوقود واألزمة املالية عن 
ضعف الكثير من الدول في مواجهة الصدمات 
اخلارجية التي ميكن أن تلقي مباليني السكان في 

جحيم اجلوع وتضع جيالً بأكمله على شفا التقزم. 
وهذا التقزم - الذي هو توقف عن النمو - يؤدي إلى 

إصابة النمو بضرر ال سبيل إلى عالجه ويؤثر على 
صحة األطفال، وقدرتهم اإلدراكية، وإنتاجيتهم 

االقتصادية في املستقبل.
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إننا نتصدى لهذا اخلطر من خالل تلبية 
االحتياجات العاجلة ومساعدة الدول على بناء 
قدرتها على الصمود. فنحن في باكستان على 
سبيل املثال نساعد 5.5 مليون شخص متأثرين 
بارتفاع أسعار الغذاء. وعندما اندلع العنف في 
العام املاضي توسعنا خالل أسابيع لكي نصل 

إلى 2.6 مليون شخص آخر متأثر بالنزاع. وعندما 
اجتاحت الفلبني سلسلة من العواصف املدمرة 

سارعنا بتوسيع توفير األغذية من مليون شخص 
لتشمل 1.1 مليون شخص آخرين من املتضررين 

من الفيضانات دعماً ملعاهدة السالم في منداناو. 
وهذه القدرة على التوسع بسرعة للوصول إلى 

السكان الضعفاء أساسية للوصول إلى السكان 
املتضررين من الكوارث.

البرنامج أن نواصل عملنا  ويجب علينا في 
الناشئة مبزيد  مع الدول لكفالة نشر تدخالتنا 
إنعاش السكان  الفعالية والكفاءة لدعم  من 

واالقتصادات. وفي عام 2009، دعم البرنامج 21 
20 مليون  مليون طفل بالوجبات املدرسية، وزود 
شخص بالغذاء مقابل إنشاء األصول من قبيل 

واألراضي  اجملتمعية احملسنة  األساسية  البنية 
الوقت نفسه  املستصلحة مع املساعدة في 

على تلبية احتياجات األسر من الغذاء. ويواصل 
التركيز على حتسني قدرته على  البرنامج 

املناسبني  إلى السكان  املناسب  الغذاء  »توصيل 
في الوقت املناسب« حتى نحقق أكبر قدر من 

بخدمتهم. نقوم  ملن  التغذوية  الفعالية 

وهناك اجتاه متزايد نحو دعم استراتيجيات األمن 
الغذائي الشاملة التي تقودها البلدان. فاالحتاد 

األفريقي يعمل على تعزيز االستثمار األفريقي في 
برامج شاملة لألمن الغذائي والتكيف عن طريق 
الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا وبرنامج التنمية 
الزراعية الشاملة ألفريقيا. وفي الكويال في صيف 
2009 تعهد قادة مجموعة البلدان الثمانية بدعم 

استراتيجيات األمن الغذائي التي تقودها البلدان، 
ونحن نشهد كثيراً من املبادرات اإلقليمية والوطنية 

اجلديدة. وشهد عام 2009 تعاوناً استراتيجياً غير 
مسبوق بني وكاالت الغذاء املتمركزة في روما، 

وشمل ذلك التعاون اتفاق الوكاالت الثالث على 
إقامة أمانة مشتركة لدعم جلنة األمن الغذائي 

بعد تنشيطها.

للبرنامج تضعه في  إن اخلطة االستراتيجية 
وضع فريد ميكنه من االستجابة حلاالت الطوارئ 
مع تقدمي الدعم في نفس الوقت الستراتيجيات 

البلدان بزمامها.  األمن الغذائي التي متسك 
البرنامج مجموعة مضمونة من حلول  ولدى 

تتراوح  التي ثبتت فعاليتها، وهي  مكافحة اجلوع 
بني مبادرة الشراء من أجل التقدم الذي يربط 
والتركيز  باألسواق  احليازات الصغيرة  أصحاب 

التغذية. على 

ويبني تقرير هذا العام ما تتسم به احللول التي 
يتبعها البرنامج في مكافحة اجلوع من سعة في 

النطاق وضخامة مثيرتني لإلعجاب. ويدل تواصل 
الدعم املقدم من اجلهات املانحة على الثقة التي 
تضعها كثير من البلدان في قدرتنا على الوصول 

إلى اجلوعى والضعفاء.

جوزيت شيران
املديرة التنفيذية
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من واجه البرنامج  سلسلة 
التحديات 

2009، تطلب كل منها نهجاً جديداً في  في عام 
إيصال قدر من اإلغاثة لفقراء  النضال من أجل 

اجلوعى. من  العالم 

وكان أهم هذه التحديات الوجه املتغير للجوع 
في حد ذاته، الذي ما برح يتطور على مدار العام 

مع ارتفاع أعداد اجلوعى في العالم إلى أرقام 
قياسية، جاوزت املليار. وتضخمت صفوفهم بدخول 
قطاعات جديدة متاماً من اجملتمع، مبن فيهم ماليني 

من العمال احلضريني غير املهرة دفعتهم إلى الفقر 
واجلوع اآلثار املؤملة املتجمعة لألزمة االقتصادية 
العاملية وأسعار األغذية التي ترتفع على الدوام.

وفيما يتعلق بالبرنامج، فقد خلقت الزيادة احلادة 
في حجم وطبيعة اجلوع على الصعيد العاملي 

مأزقاً مزدوجاً. فهي لم تشمل فقط أشخاصاً 
يتجاوزون املستفيدين التقليديني من دعم 

البرنامج من بني اشد الريفيني فقراً في العالم، 
بل حدثت في وقت توفرت فيه إمدادات األغذية 

الدولية. وباختصار، كانت الرسالة واضحة: فكثير 
من الناس كانوا عاجزين عن إطعام أنفسهم في 

2009 ليس ألنهم ال يجدون الطعام، بل ألنهم لم 

يعودوا قادرين على دفع ثمنه.

واستجاب البرنامج بإيصال أغذية أكثر بكلفة 
أقل. حيث وصل إلى 101.8 مليون شخص - متثل 

النساء واألطفال منهم 84 في املائة - في 75 دولة 
في عام 2009. ومت تسليم 4.6 مليون طن متري وهي 

كمية غير مسبوقة، تزيد عن الكمية التي وزعت 
في عام 2008 البالغة 3.9 مليون طن متري، عندما 
أمكن الوصول إلى عدد أكبر قليالً من األشخاص 

وهو 102 مليون شخص.

ولكن البرنامج متكن من حتقيق هذا اإلجناز مبوارد 
أقل. وكان املانحون كرماء في عام 2009، فبلغت 
مساهماتهم 4.2 مليار دوالر أمريكي، وهو مبلغ 
يزيد كثيراً عن الرقم املستهدف من البرنامج 

وهو 3.7 مليار دوالر أمريكي ولكنه يقل عن املبلغ 

القياسي للمساهمات في 2008 البالغ 5 مليارات 
دوالر أمريكي. وثبت أن حشد هذه املستويات 

الهائلة من التمويل، وبخاصة في ظل الركود 
االقتصادي، هو من أكثر التحديات التي واجهت 

البرنامج تعقيداً في هذا العام.

وإذا كان التمويل قد طرح مشكالت في عام 2009، 
فقد نشأت صعوبات أخرى نتيجة لتدهور املناخ 

األمني بالنسبة ملوظفي البرنامج ومنشآته في 
جميع أنحاء العالم.

ففي هذا العام، كان البرنامج، وغيره من 
منظمات األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية، هدفاً 

جلماعات مسلحة مختلفة وعناصر حرمت من 
حقوقها املشروعة. وزاد من تفاقم احلالة حملة 
تضليل شنها محاربون يدعون إلى العنف جتاه 

 املنظمات اإلنسانية عامة ومنظمات 
األمم املتحدة خاصة.

وأبلغ في هذا العام عن أكثر من 600 حادث 
أمني ضد موظفي البرنامج ومنشآته شملت 

التخويف، والتحرش، واالحتجاز، واالختطاف، 
واملوت العنيف. ووقع أخطر هذه احلوادث في شهر 

أكتوبر/تشرين األول، عندما فجر انتحاري يحمل 
قنبلة نفسه وخمسة من موظفي البرنامج في 

مكتب البرنامج في إسالم أباد في باكستان. 
وبلغ مجموع من فقدوا أرواحهم 15 شخصاً أثناء 
العمل في خدمة البرنامج في عام 2009، بينما 

أصيب 35 آخرون. 

وكان أمن املوظفني، وال يزال، يحتل املرتبة األولى 
من اهتمام البرنامج. وفي الوقت نفسه، كان 

البرنامج يدرك أيضاً رسالته باعتباره وكالة 
إنسانية تعمل في الصفوف األمامية ومسؤولة 

عن أرواح املاليني من ضحايا احلرب واالضطرابات 
املدنية. واستجابة لهذين الشاغلني املتنافسني، 

اختار البرنامج أن يعتنق ثقافة أمنية تقوم على 
فكرة "كيف نبقى" لكفالة استمراره في التصدي 

الحتياجات اجلوع البالغة األهمية للسكان 
املتضررين في أي مكان في العالم.

استعراض عام 2009
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أحد سكان سانتا كروز في مقاطعة الغونا 
الفلبينية يخوض في مياه الفيضان التي 
شردت أكثر من نصف مليون شخص.
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ورغم انشغال البرنامج بالكوارث التي هي من 
صنع اإلنسان في عام 2009، فقد واكب أيضاً آثار 

الكوارث التي تسببت فيها الطبيعة. وسجلت 
استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث 
245 كارثة طبيعية في هذا العام، بينها 224 كارثة 

تتعلق بالطقس ونتج عنها 7,000 حالة وفاة.

وبالنسبة للبرنامج، فقد ظهر التحدي األعظم 
مع اقتراب عام 2009 من نهايته ومطلع العام 

اجلديد. ففي أوائل يناير/كانون الثاني 2010، ضرب 
هايتي زلزال قوته 7.0 درجات، دمر عاصمة البلد 

اجلزرية واألقاليم اجملاورة. وحتولت بورت أوبرنس إلى 
أنقاض في ثوان معدودة لتمهد لنصب املسرح 

 ألكثر عمليات الطوارئ التي واجهها 
البرنامج تعقيداً.

فلم يحدث من قبل أن طلب إلى البرنامج أن 
يقدم الغوث في بيئة حضرية أصابها هذا القدر 

من األضرار، وقد حرمت بالكامل تقريباً من بنيتها 
األساسية، وزاد من عرقلة العمليات القصور 

الشديد في قدرة احلكومة على االستجابة. وعلى 
الرغم من الصعوبات، استطاع البرنامج الوصول 

9 طن  إلى أكثر من مليوني مستفيد بأكثر من 000
متري من األرز في األسبوعني األولني.

وجاء زلزال هايتي في أعقاب كارثة متعددة اجلوانب 
 في اجلانب اآلخر من العالم. ففي أواخر 

سبتمبر/أيلول وطوال شهر أكتوبر/تشرين األول، 
ضربت الفلبني سلسلة من األعاصير االستوائية 

أغرقت 80 في املائة من العاصمة مانيال مبياه 
الفيضان الكريهة الرائحة ودمرت حقول األرز التي 
يعيش عليها البلد والواقعة في لوزون الشمالية.

املوظفون واملتطوعون يوزعون بسكويتا عالي الطاقة في 
بورت أوبرنس في يناير/كانون الثاني 2010 بينما تعمل 
قوات حفظ السالم التابعة لبعثة األمم املتحدة لتحقيق 
االستقرار في هايتي على ضمان سالمة البيئة.
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واستجاب البرنامج بعملية إغاثة ممتدة ينتظر أن 
تصل إلى أكثر من مليون شخص وتبلغ تكلفتها 

نحو 57 مليون دوالر أمريكي بانتهاء املبادرة في 
يونيو/حزيران 2010.

غير أن األعاصير االستوائية التي ضربت الفلبني 
ألقت الضوء على حتد آخر واجهه البرنامج في 

عام 2009، وهو حتد يشترك فيه البرنامج مع بقية 
دول العالم. فأحوال الطقس الشاذة أصبحت 

أحواالً عاملية وتتطلب جهوداً متناغمة ومنسقة 
على الصعيد العاملي. وحتقيقاً لهذه الغاية، حسن 
البرنامج على مدار العام من تعاونه مع عدد كبير 

من منظمات األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية، 
وغير احلكومية، واملنظمات اخلاصة للتأهب للعدد 

املتزايد من الكوارث املتصلة بالطقس واالستجابة 
لها في عملنا.

 وشمل ذلك متابعة مشاريع التأمني الرائدة 
الناجحة التي اعتمدت على معامل الطقس والتي 
أجراها البرنامج في الصني وإثيوبيا، وإجراء تقديرات 

للجدوى على املستوى القطري في الصني، 
وإثيوبيا، وكينيا، ومالي. وواصل البرنامج، بدعم 

من مؤسسة روكفلر إعداد برنامج RiskView، وهو 
برنامج حاسوبي يقيس كمياً درجة اخملاطر املتصلة 

بالطقس على األمن الغذائي من حيث تكلفتها 
على العمليات.

 ودعماً ملستودع املعلومات املتعلقة بالكوارث 
املتصلة باملناخ والطقس، وقع البرنامج مذكرة 

تفاهم مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومع 
نهاية عام 2009 كان بصدد الدخول في ترتيب 

مشابه مع برنامج األمم املتحدة للبيئة.

ما عول البرنامج أيضاً على شراكاته مع الدوائر 
العلمية، العامة واخلاصة، في استحداث سلسلة 
من التكنولوجيات اجلديدة املبتكرة التي صممت 

لكفالة حتسني تأهب الوكالة للحاالت الطارئة 
وقدرتها على االستجابة بسرعة وفعالية أكبر عند 

وقوع هذه احلاالت.

وأثبتت مظاهر التقدم الذي حدث مؤخراً في 
التكنولوجيات الساتلية والتكنولوجيات األخرى 
لالستشعار عن بعد فعالية خاصة، حيث وفرت 
للبرنامج عيوناً في السماء تتنبأ باألخطار ذات 
الصلة باملناخ، وترصدها، وترسل إنذارات مبكرة 

بشأنها على مدار العام.

غير أن أحدث التكنولوجيات ال ميكنها أن تخفي 
حقيقة أن البرنامج قد واجه عدداً من التحديات 

غير العادية في 2009. وأثبتت هذه التجارب بوضوح 
أن النهج "املعتاد" ال يكفي عند البحث عن حلول 

للجوع العاملي.

وبناء على ذلك، بدأ البرنامج مبادرة جديدة في عام 
2009 وعجل بتنفيذ مبادرة أخرى كان قد بدأها في 

العام السابق.

عاجلت املبادرة اجلديدة سوء التغذية املزمن. وبدالً 
من التركيز على محتوى احلصص الغذائية العامة 

من السعرات احلرارية، بدأ البرنامج في تصميم 
برامج فردية تلبي االحتياجات التغذوية احملددة 

جلماعات منفصلة من الضعفاء ال سيما األطفال 
الصغار واألمهات. وفي الوقت نفسه جرى تطوير 

منتجات غذائية محسنة تغذوياً ومع التعجيل 
بإرسالها إلى اجلماعات املستهدفة.

يستخدم برنامج الشراء من أجل التقدم، الذي 
أطلق ألول مره في أواخر عام 2008، قدرة البرنامج 

على شراء األغذية كأداة لتحفيز اإلنتاج وربط 
صغار املزارعني باألسواق. وفى عام 2009، بدأ 

برنامج الشراء من أجل التقدم يكتسب زخماً. 
وبنهاية هذا العام، بدأ تنفيذ املشروع في 19 من 
39 طن متري من  21 بلداً رائداً مختاراً، بشراء 000

احملاصيل الغذائية من 80 منظمة من منظمات 
املزارعني في 13 بلداً. 

وأكدت هاتان املبادرتان النهج اجلديد الذي شرع 
2010 سعياً إلى  البرنامج في تنفيذه في عام 

املتغير  الوجه  التدابير مالءمة للتعامل مع  أكثر 
العاملي.  للجوع 

في أوغندا، األمهات واألطفال الصغار يحصلون 
على املساعدة الغذائية من البرنامج في أحد 

املراكز الطبية.
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أثناء استجابة البرنامج في عملية الطوارئ الواسعة 
النطاق اخلاصة بإعصار كيتسانا االستوائي، فلبينيون 

يستخدمون القوارب ووسائل النقل العائمة األخرى 
للتنقل في قرية في مقاطعة الغونا.
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 البرنامج واألهداف 
اإلمنائية لأللفية 

األرقام الرئيسية
التغيير

2009 - 2007 2009 2008 2007

املستفيدون

مليون شخص جائع في 75 بلداً )77 بلدا في 2008، 
و80 بلداً في 2007(  101.8 102.1 86.1

مليون امرأة وطفل  84.1 83.9 71.0

مليون الجئ  2.0 1.9 1.9

مليون مشرداً داخلياً  14.1 9.5 8.8

مليون عائد  2.1 0.9 0.8

كمية املعونة الغذائية

مليون طن متري من األغذية املوزعة   4.6 3.9 3.3

مليون طن متري من األغذية املشتراة  2.6 2.8 2.1

البلدان النامية واملساعدة املقدمة من  البرنامج

في املائة من املوارد اإلمنائية املتعددة األطراف التي 
وصلت إلى بلدان معايير التركز  89.7 87.7 88.5

في املائة من املوارد اإلمنائية التي وصلت إلى أقل 
البلدان منواً  70.0 66.0 74.0

في  بالطن  املشتراة  األغذية  من  املائة  في 
النامية البلدان   82.0 75.6 79.4

في املائة من موارد البرنامج التي وصلت إلى البلدان 
األفريقية جنوب الصحراء الكبرى

 67.1 68.0 72.0

مدرسية/حصصاً  وجبات  تلقوا  تلميذ  مليون 
منزلية غذائية   20.7 20.5 19.3

في املائة كانوا فتيات  46.7 49.3 46.6

الهدف الثاني لأللفية   حتقيق تعميم التعليم االبتدائي  

 الهدف األول لأللفية   القضاء على الفقر املدقع واجلوع

 الزيادة
- ال تغير

 النقص

10



األرقام الرئيسية
التغيير

2009 - 2007 2009 2008 2007

في املائة من املستفيدين كانت نساء وفتيات - 52.2 51.9 52.2

في  قيادية  مناصب  في  كن  امرأة   ألف 
األغذية إدارة  جلان   342 266 240

مليون امرأة تلقني حصصاً غذائية منزلية عند نقاط 
توزيع األغذية  6.5 6.7 5.1

مليون بطاقة استحقاق أسرية أصدرت بأسماء 
النساء من أجل التوزيع العام للغذاء   5.2 5.1 4.2

مليون طفل تلقوا املساعدة في عمليات البرنامج  62.1 62.2 53.6

مليون طفل شخص مرضهم بسوء التغذية تلقوا 
دعماً تغذوياً خاصاً  5.9 6.3 5.7

مليون امرأة ضعيفة تلقت دعماً تغذوياً إضافياً من 
خالل األنشطة اخلاصة بصحة األم والطفل  2.8 2.8 2

من البلدان اخلمسة وعشرين التي يوجد فيها أعلى 
معدل النتشار فيروس نقص املناعة البشرية ومرض 

اإليدز تلقت مساعدة من البرنامج
 15 17 20

مليون شخص متأثر بفيروس نقص املناعة البشرية 
ومرض اإليدز تلقوا مساعدة غذائية من البرنامج  2.6 2.4 1.8

بلداً تلقى مساعدة في إطار أنشطة الوقاية من 
السل وفيروس نقص املناعة البشرية ومرض اإليدز  43 47 50

مليون شخص تلقوا غذاء من البرنامج كحافز لبناء 
األصول، وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات 

واحلفاظ على سبل العيش
 20.4 21.3 17.1

شريكاً احتياطياً  18 15 15

بعثة مشتركة بني منظمة األغذية والزراعة 
والبرنامج نظمت لتقييم احملاصيل وإمدادات األغذية  9 10 12

بعثة تقييم مشتركة بني مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني والبرنامج مت تنظيمها    13 14 8

كياناً مؤسسياً ومن القطاع اخلاص قدمت الدعم مبنح 
هدايا  نقدية وعينية قيمتها 145 مليون دوالر أمريكي  115 150 84

منظمة غير حكومية عملت مع البرنامج  2 398 2 837 2 815

الهدف الثالث لأللفية   تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء

الهدف الرابع لأللفية   تخفيض معدل وفيات الطفل

الهدف اخلامس لأللفية   حتسني الصحة النفاسية

الهدف الثامن لأللفية   إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية

الهدف السابع لأللفية   كفالة االستدامة البيئية

الهدف السادس لأللفية   مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/مرض اإليدز واملالريا وغيرهما من األمراض 
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املناسبة األغذية 

شرع البرنامج في تنفيذ نهج جديد ومحسن 
للتغذية في 2009، فأطلق مبادرات تستهدف 

تسليم األغذية املناسبة في الوقت املناسب إلى 
اجلماعات املناسبة من األشخاص.

وبهذا يتقدم البرنامج خطوة يتجاوز بها عمليات 
التسليم اجلماعي لكميات األغذية الكبيرة إلى 

تقدمي املساعدة املصممة خصيصاً مبا يجعل 
التدخالت أكثر مالءمة لالحتياجات التغذوية احملددة 
للجماعات الشديدة الضعف، مع تركيز خاص على 

األمهات واألطفال الصغار.

وحتقيقاً لهذه الغاية، واصل البرنامج تشجيعه 
لتطوير منتجات غذائية جديدة أثناء العام ووسع 
نطاق سلة غذائه لتشمل مجموعة من السلع 

احملسنة تغذوياً، معززة كلها بالفيتامينات واملعادن 
والبروتينات، واألحماض الدهنية الضرورية.

وفى الوقت نفسه، زاد البرنامج من وتيرة توزيع 
املنتجات احملسنة على اجلماعات الضعيفة. 

وتضاعف عدد األطفال دون اخلامسة، واألمهات 
املرضعات، واحلوامل الالئي يحصلن على حصص 

290 في عام 2009  األغذية املقواة، فارتفع إلى 000
125 في عام 2008. وزادت عمليات تسليم  من 000
املنتجات الغذائية اخملصصة لألطفال دون العامني 
ثماني مرات تقريباً في نفس الفترة حيث زادت من 

.115 15 إلى 000 000

وكانت القوه الدافعة وراء جهود البرنامج هي 
اإلحصائيات املروعة. فقد أصيب نحو 200 مليون 

طفل دون اخلامسة في البلدان النامية بالتقزم أو 
نقص التغذية املزمن، في حني يعانى ما يقرب من 
130 مليون من نقص الوزن. وميوت نحو 3.5 مليون 

التغذية

منظمة بروشيكا احمللية غير الهادفة للربح 
توضح كيف تستخدم مساحيق املغذيات 

الدقيقة التي يوزعها البرنامج في املناطق التي 
تضررت من اإلعصار في بنغالديش في عام 2008.
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طفل دون اخلامسة كل عام، والسبب الرئيسي في 
ذلك هو نقص التغذية.

ودائماً ما يتسبب املرض في حرمان ماليني األطفال 
من مستقبل مشرق، ويؤثر سلباً على منوهم 

العقلي والبدني، وتترتب عليه عواقب تبقى معهم 
طول العمر. فنقص التغذية املزمن في العامني 

األولني من احلياة ميكن أن يحد من النمو اإلدراكي، 
ويقلص من األداء املدرسي، ويقلل من الدخل 

احملتمل بعد البلوغ.

ويتمتع البرنامج بوضع فريد ميكنه من مكافحة 
هذه الكارثة حيث أن الغذاء هو املصدر الرئيسي 

للتغذية. وفى العام املاضي، سلم 4.5 مليون طن 
متري من األغذية ألكثر من 101 مليون جائع. ومن 

خالل كفالة وجود أفضل تغذية ممكنة في كل 
نشاط غذائي، ومن خالل إعداد هذه التدخالت 
بعناية شديدة لتحقيق أعظم األثر، يستطيع 

البرنامج أن يحقق للجيل القادم مستقبالً أفضل 
 وهو يكافح اجلوع وسوء التغذية في جميع 

أنحاء العالم. 

وقد اقتصرت قدرة البرنامج على حتقيق التوازن 
األمثل بني الغذاء والتغذية، حتى وقت قريب، على 
حتسني السلع األساسية كطحني احلبوب والزيوت 

النباتية باملغذيات الدقيقة، وكذلك لتعزيز منتجات 
غذائية متخصصة كخليط الذرة بالصويا، 

والفيتامينات، واملعادن، والبروتينات. غير أن التقدم 
الذي حدث مؤخراً في العلوم والتكنولوجيا ساعد 

البرنامج، بالتعاون مع شركائه من القطاعني 
العام واخلاص، ليس فقط في حتسني املنتجات 

الغذائية املوجودة بل أيضاً بالبدء في استحداث 
منتجات جديدة. 

وفى العام املاضي أعد البرنامج تركيبات ملساحيق 
مغذيات دقيقة تنثر على األغذية املطهوة لكفالة 

اجلرعات اليومية املوصى بها من الفيتامينات 
واملعادن. وراح يطور جودة أغذيته املقواة اخمللوطة؛ 

واستكشاف الوسائل الكفيلة بتعزيز األغذية 
األساسية كاألرز؛ ودراسة إمكانية استخدام أغذية 

جاهزة ملنع أو عالج سوء التغذية؛ وإجراء البحوث 
عن املكمالت الغذائية اإلضافية.

وعندما اجتاح الزلزال هايتي، استهدف البرنامج 
16 امرأة  53,000 طفل دون اخلامسة و 000

حامل ومرضع بأغذية خاصة للحيلولة دون سوء 

التغذية. ووزع البرنامج البسكويت العالي الطاقة 
الغني باملغذيات الدقيقة والغذاء التكميلي 

Supplementary Plumby، وهو عجينة أساسها 

الفول السوداني مقواة باملعادن، والفيتامينات، 
واألحماض الدهنية التي تعجل بشفاء األطفال 

الذين يعانون سوء التغذية. 

واستخدم البرنامج مساحيق املغذيات الدقيقة 
في بنغالديش، وكينيا، ونيبال في 2009، وأجرى 

عمليات تقييم الحقة تبني منها انخفاض معدل 
انتشار فقر الدم بنسب تراوحت بني 15 و 50 

في املائة. وبعد توزيع األغذية املقواة باملغذيات 
الدقيقة في كولومبيا في العام املاضي انخفضت 
مستويات فقر الدم بني األطفال دون اخلامسة من 

48 في املائة إلى 29 في املائة.

وفى مصر، قدم البرنامج دعماً  لبرنامج لتقوية 
الطحني لكفالة أن يكون كل الطحني املستخدم 

في صنع اخلبز البلدي مقوًى باحلديد وحمض 
الفوليك ملنع حاالت النقص في املغذيات الدقيقة.

وبحلول عام 2009، كان البرنامج قد عمل على 
تقوية أكثر من 70 في املائة من طحني القمح في 

البلد. ومت تدريب أكثر من 500 من عمال الطحن 
في 106 مطاحن على تقنيات التقوية، ومراقبة 

اجلودة، والوعي التغذوي.

مؤسسة مبشري اإلحسان 
اخليرية، التي تؤوي 81 طفالً، 

هي من املستفيدين من 
برنامج الوجبات الساخنة 
التابع للبرنامج، الذي قدم 

8 وجبة ساخنة يومياً في  400
 جاكميل، هايتي، في 

يناير/كانون الثاني 2010.
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الليزر  شعاع  مشروع 

سوف تكافح مبادرة قيمتها 50 مليون دوالر 
أمريكي نقص التغذية في بنغالديش وإندونيسيا 

من خالل تغييرات في األغذية والنظافة 
الشخصية والسلوك. وهذه املبادرة التي أطلقت 

في عام 2009، هي مبادرة يقودها البرنامج وتعمل 
 Fortune مع 500 شركة من شركات مجموعة

وشركات أخرى في القطاع اخلاص باإلضافة إلى 
ثالث من وكاالت األمم املتحدة، هي البرنامج، 

واليونيسف، ومنظمة الصحة العاملية. والهدف 
هو االستفادة من قوة األعمال العاملية، واإلقليمية، 

واحمللية. وشركاء البرنامج املؤسسون هم شركات 
Unilever وKraft Foods وDSM إضافة إلى التحالف 

العاملي من أجل حتسني التغذية.

وكخطوة أولية، أجرت مجموعة بوسطن 
االستشارية حتليالً للفجوة في بنغالديش لتحديد 

األسباب األساسية لسوء التغذية في البلد 
واحللول احملتملة. وقدمت شركة Heinz أيضاً متويالً 

يسمح للبرنامج بإجراء رسم خلرائط التغذية 
في بنغالديش ملساعدته في إعداد استراتيجيته 

التغذوية القطرية.

وسوف يستخدم مشروع شعاع الليزر احللول 
التغذوية الكثيرة املتاحة فعالً في السوق، لكفالة 

وصول احملتاجني إليها. وعند حتديد الفجوات في 
املنتجات واخلدمات، سوف يدعو مشروع شعاع 

الليزر الشركاء إلى مد يد العون لتوفير حلول 
جديدة ملكافحة جوع األطفال في البلدان األخرى. 

وثمة حاجة ماسة إلى أغذية مغذية خاصة 
لألطفال دون الثانية، ومع ذلك فإن هناك نقصاً في 

املنتجات أو اخلدمات في السوق. ويهدف مشروع 
شعاع الليزر إلى استخدام األدوات احلالية بطريقة 

منتظمة مع إيجاد بيئة محفزة تصبح فيها 
االبتكارات حقيقة واقعة. 

بني  اجلوع  على  القضاء  شراكة 
)ريتش(  األطفال 

من األمثلة املهمة للتنسيق الفعال على 
املستوى القطري شراكة نطاق شراكة القضاء 

على اجلوع بني األطفال، التي يستضيفها 
البرنامج في مقره في روما. وقد أقيمت 

هذه الشراكة بني منظمة األغذية والزراعة، 
والبرنامج، ومنظمة الصحة العاملية، 

واليونيسف في عام 2008، وهي تهدف إلى 
تيسير عمليات قطرية إلعداد تقديرات 

االحتياجات الشاملة، واملناصرة، وتخطيط 
األعمال والتنسيق بهدف تقدمي نهج متعدد 

األنشطة، ومتكامل للتعامل مع نقص التغذية 
في مرحلة الطفولة.

اخلاص  القطاع  مع  الشراكات 

ال تزال الشراكات مع القطاع اخلاص متثل عامالً 
في توجه البرنامج نحو حتسني استراتيجيته 

التغذوية، حيث جلبت اخلبرات الفنية للقطاع 
اخلاص في خدمة وحدة التغذية فيه. وعمل خبيران 

متخصصان من شركة DSM لعلوم احلياة مع 
البرنامج في عام 2009، فعمل أحدهما في مشروع 

لتعزيز األرز في مصر وشارك اآلخر في بحث حول 
تصميم مساحيق املغذيات الدقيقة وتسليمها 

في كينيا. وأضيف إلى قائمة موظفي البرنامج 
ستة من خبراء التغذية أثناء العام، دفع شركاء من 

القطاع اخلاص أجورهم جميعاً. وواصلت شركة 
Kemin Industries تقدمي العون للحصول على خدمات 

متخصصني في األغذية واملعامل على مستوى 
دولي للمساعدة في زيادة صالحية تخزين األغذية. 

البرنامج احلصص الغذائية لالجئي بوتان في  يقدم 
التغذية التكميلية لكبار  نيبال الشرقية مبا في ذلك 
السن، واألطفال الذين يعانون سوء التغذية، والنساء 
واملرضعات.  احلوامل 
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في شيمالتينانغو، غواتيماال، 
يوزع البرنامج غذاء 
 ،)Vitacereal( فيتاسيريال
وهو ثريد من الذرة والصويا أعد 
لتغذية النساء واألطفال الذين 
يعانون سوء التغذية. 
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معظم املباني في وسط مدينة بورت 
أوبرنس دمرت بالكامل تقريباً بفعل 
الزلزال، األمر الذي جعل استجابة 
أمراً جوهرياً.  السريعة  البرنامج 
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يتي ها

في الساعة 53 :16 من بعد ظهر يوم 12 يناير/
كانون الثاني، ضرب هايتي زلزال قوته 7.0 درجات. 
وكانت بؤرة الزلزال تقع على مسافة أقل من 20 

كيلومتراً من جنوب غرب العاصمة، بورت أوبرنس. 
ولم يستغرق األمر سوى 35 ثانية ليتحول جزء 

كبير من املدينة إلى أنقاض و 20 دقيقة لتنقشع 
السحابة الترابية الهائلة التي ارتفعت فوقها. 

230 شخص  كان حجم الدمار هائالً: فقد مات 000
في العاصمة والبلدات واملناطق الريفية احمليطة 
 4 300 شخص، من بينهم 000 بها؛ وأصيب 000

فقدوا أطرافهم؛ وترك ما يقرب من مليون شخص 
بال مأوى. وانهارت مبان بأكملها لتقتل كل من كان 

فيها تقريبا. ودمر القصر الوطني - املقر الرسمي 
لرئيس هايتي - بالكامل تقريباً وأصبح في ليلة 

وضحاها رمزاً للحالة التي كانت عليها هايتي. 

وعندما طلبت حكومة هايتي املساعدة الدولية، 
استجاب البرنامج لعملية طوارئ لتقدمي املساعدة 

لنحو مليوني شخص في منطقة الزلزال. 

وشكل البرنامج، باعتباره الوكالة الرئيسية 
في مجالي اللوجستيات واتصاالت الطوارئ، 

مجموعات عنقودية في القطاعني. وفى خالل 48 
ساعة كانت وسائل االتصال األساسية، مبا في 

ذلك البريد اإللكتروني، تعمل بكامل طاقتها. ولم 
مير وقت طويل، إال وكانت مجموعة االتصاالت قد 

أنشأت وسيلة اتصال السلكية عن طريق اإلنترنت 
الالسلكي، وشبكتني السلكيتني، وحجرات السلكي 

تعمل على مدار الساعة ومكتب مساعدة في 
مجال تكنولوجيا املعلومات لتقدمي املساعدة الفنية 

جملتمع املساعدة اإلنسانية بكامله. 

وزادت وتيرة الدعم اللوجستي جملتمع املساعدة 
اإلنسانية، بتقدمي تعاون مدني - عسكري حيوي، 

وخدمات النقل املشتركة داخل هايتي ومن 
اجلمهورية الدومينيكية اجملاورة، ومحاور عبور في 
كل من هايتي واجلمهورية الدومينيكية لتعزيز 

الطوارئ: إنقاذ األرواح 

نقل البضائع، والنقل اجلوي، وتيسير عبور احلدود ودعم الرحالت 
اجلوية لنقل البضائع اخلاصة باخلدمات اجلوية اإلنسانية لألمم 

املتحدة التي يقودها البرنامج. وأرسلت ثالث طائرات هليكوبتر 
من طائرات النقل الثقيل إليصال الغوث إلى املناطق التي 

يتعذر الوصول إليها واستؤجرت اثنتان من الطائرات الثابتة 
اجلناحني لنقل الركاب. 

وفى نفس الوقت، بدأ البرنامج مشاريع للغذاء والنقود مقابل 
العمل لتقدمي اإلغاثة الفورية وبدأ يعمل مع حكومة هايتي 

والوكاالت األخرى لتنفيذ برامج إنعاش في األجل األطول، مبا في 
ذلك قسائم نقدية ومشاريع تغذوية. 

وكان أثر الزلزال على موظفي البرنامج شديداً. فقد قتلت 
املساعدة الشخصية للمدير القطري في بيتها، بينما فقد 

سائقان طفالً لكل منهما. وفقد آخرون أصدقاء وأقارب أو 
أصيب أفراد من عائالتهم. وشهد ما يقرب من 90 في املائة من 

املوظفني بيوتهم تتلف أو تدمر. 

وخرج موظفون من املكتب الفرعي في جاكميل - املدينة 
التي تضررت كثيراً على الساحل اجلنوبي - يوزعون بسكويتا 

عالي الطاقة على من بقوا على قيد احلياة في مهبط 
املطار بعد ساعات من الزلزال، كما كان احلال مع موظفي 

بورت أوبرنس، وكان كثير منهم موظفني محليني لديهم 
بيوتهم.  مطالب ملحة في 
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وكانت هذه اجلهود بداية عملية الطوارئ 
للبرنامج، التي سرعان ما أصبحت مبفردها أكبر 
عملية إنسانية لإلغاثة. وكان التركيز الرئيسي 

على العاصمة، التي كانت تؤوي أكثر من 2.5 
مليون شخص. وجلأ الناجون من الزلزال، الذين 
أجبروا على اخلروج من بيوتهم، إلى حوالي 300 

مستوطنة عشوائية حول املدينة. 

وسلم البرنامج في املرحلة األولى من استجابته 
حصص طوارئ - معظمها من البسكويت العالي 

الطاقة اخملزون لإلغاثة من العواصف أو املنقول 
جواً من اإلقليم - إلى الناس في اخمليمات، التي 

كان بعضها يؤوى مئات، بينما كان بعضها اآلخر 
يعج بآالف األشخاص كمخيم "شان دو مارس" في 

وسط بورت أوبرنس. 

وبعد أيام من الزلزال، بدأ البرنامج في تسليم 
احلصص الغذائية اجلافة - األرز، الفول، الزيت، 

السكر، امللح - للمستشفيات ودور األيتام األطفال 
في العاصمة. وكان من هذه الدور "نوتردام دو 

ال ناتيفيتيه"، حيث مات أكثر من 50 طفال حتت 
األنقاض، وإن كان حوالي 80 طفالً بقوا على قيد 

احلياة ونقلوا إلى مبنى مجاور. 

وسرعان ما بدأت عشرات الرحالت اجلوية التي 
حتمل املعونة تصل يومياُ إلى مطار بورت أوبرنس 

الدولي، حيث انتقل البرنامج ومعظم منظمات 
األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية األخرى. ونقلت 

إمدادات أخرى براً بالشاحنات من اجلمهورية 
الدومينيكية اجملاورة، حيث أقام البرنامج محوراً 

لوجستياً إقليمياً. 

في كارفور، هايتي، ساعدت وكالة 
السبتني الدولية للتنمية واإلغاثة في 
توزيع األغذية التي يسلمها البرنامج.
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ومع نهاية يناير/كانون الثاني، كانت تستعمل 5 
ممرات للمعونة، براً، وبحراً، وجواً. ومع نهاية مارس/آذار     

2 طن متري من مواد اإلغاثة  مت تسليم نحو 500
داخل هايتي إلى بورت أوبرنس واملناطق اجملاورة. وفى 

الفترة نفسها حمل أسطول من 855 شاحنة سلعاً 
3 طن متري  من سانتو دومينغو، ونقل أكثر من 200

23 متر مربع من املواد غير الغذائية  من األغذية و000
إلى 75 منظمة إنسانية مختلفة، تشمل بذوراً 

وأغذية إلى منظمة األغذية والزراعة. 

جوزيت  للبرنامج،  التنفيذية  املديرة  ووصلت 
يناير/  21 املنكوبة في  العاصمة  إلى  شيران، 

التي استمرت  زيارتها  أثناء  وأجرت،  الثاني.  كانون 
وكبار  احلكوميني،  املسؤولني  ليومني، محادثات مع 

والدبلوماسيني،  األمريكيني،  العسكريني  القادة 

اإلغاثة.  وموظفي  واملانحني، 

كما استمعت إلى روايات مباشرة من موظفي 
البرنامج احملليني وقدمت لهم العزاء وتأكيدات 

بأنهم سيحصلون على الدعم إلعادة بناء بيوتهم 
التي أصابها التلف. 

في  التالية تصعيداً كبيراً  املرحلة  وشهدت 
بتنفيذه  البرنامج  التي يقوم بها  عملية اإلغاثة 

عمليات توزيع عامة حلصص أرز ملدة أسبوعني 
16 موقعاً في العاصمة. وقد أطلقت  من خالل 

هذه املبادرة القائمة على الكوبونات في شراكة 
واملنظمات  البلدية،  والسلطات  احلكومة،  مع 

الواليات املتحدة  غير احلكومية، وجيش 
التابعة لبعثة األمم  األمريكية، وكتائب األمن 

حصل هؤالء األطفال على وجبة 
ساخنة يومياً من البرنامج في 
مخيم "كامب بيشينات"، وهو مخيم 
للمشردين في جاكميل، هايتي. 
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لتثبيت  االستقرار في هايتي،  لتحقيق  املتحدة 
سعر األرز املستورد في السوق احمللي. ووصل 

2.2 مليون  عدد املستفيدين من األرز إلى نحو 
مستفيد في األسبوعني األولني من العملية. 

وفى فبراير/شباط، أطلق البرنامج وشركاؤه 
حملة تغذية في اخمليمات للنساء احلوامل 

واملرضعات واألطفال دون اخلامسة، بتوزيع حصص 
ملدة ثالثة أسابيع من البسكويت العالي الطاقة 

وأكياس Plumpy’Doz، وهو مكمل غذائي مغذ 
جاهز لالستعمال. 

وبعد شهر من الزلزال، الذي خصص له يوم حداد 
وطني، أعلن البرنامج استراتيجية إنعاش طويلة 

األجل قائمة على األغذية والنقود ملساعدة 
الضحايا في إعادة بناء حياتهم. وشملت اجلهود 

إعادة إطالق مشاريع الغذاء مقابل العمل والتوسع 
فيها وإعادة تفعيل عملية تسليم الوجبات 

الساخنة ألطفال املدارس.

وفى حني يواصل البرنامج تقدمي دعم شريان احلياة 
للذين عانوا من أسوا كارثة تُسجل في هايتي، فإن 

تركيزه في األشهر القادمة سينصب على إرساء 
األساس التغذوي لعملية إعادة تأهيل وإنعاش 

البلد في األجل الطويل. وفى فبراير/شباط، 
استضاف البرنامج اجتماعاً رفيع املستوى في 

روما بالنيابة عن هايتي، والبرازيل، والواليات املتحدة 
إلطالق شراكة عاملية تتعلق باخلطط اإلمنائية 

في األجلني املتوسط و الطويل في هايتي، هدفها 
مساعدة هايتي في إعداد خطة لألمن الغذائي 

كجزء من اجلهود األكبر إلعادة التعمير.

لفلبني ا

في بداية اخلريف انطلقت عاصفة استوائيه كبيرة 
يرافقها إعصاران استوائيان من احمليط الهادئ في 

تتابع سريع لتضرب جزيرة لوزون الشمالية في 
الفلبني. وقتلت العواصف الثالث أكثر من ألف 
شخص في شهر واحد وشردت عشرات اآلالف 

ودمرت آالف الهكتارات من أراضي األرز الرئيسية. 

وضربت عاصفة كيتسانا االستوائية منطقة 
مانيال العاصمة في 26 سبتمبر/أيلول في ذروة 
أمطار الرياح املوسمية. وفي 24 ساعة، سقط 

على العاصمة 455 مليمتراً من األمطار. وهي 
أشد األمطار التي هطلت على العاصمة غزارة 
منذ أكثر من 40 سنة. وأغرقت 80 في املائة من 
مانيال واملناطق احمليطة بها مبياه الفيضان حيث 

بلغ عمقها في بعض األماكن ستة أمتار، وأدت إلى 
فرار جماعي لسكان املدن. 

وبعد ثمانية أيام ضرب إعصار بارما مرتفعات لوزون 
الشمالية، وتولدت عنه رياح بلغت سرعتها 175 

كيلومتراً في الساعة. وحامت العاصفة وعكست 
مسارها مرتني ودمرت أهم املناطق املنتجة لألرز 

في البلد، حيث يزرع أكثر من نصف محصول األرز 
في البلد وعندما انتهى إعصار بارما أخيراً، كان 
500 مزارع قد فقدوا محاصيلهم من األرز.  000

وأدت الرياح الشديدة واألمطار الغزيرة إلى انهياالت 
أرضية قّطعت الطرق وعزلت عشرات من البلدات 

والقرى اجلبلية. وفي 31 أكتوبر/تشرين األول، 
أصيبت املنطقة مرة أخرى عندما انطلق اإلعصار 

االستوائي ميريني من احمليط الهادئ ليغرق 
بسيوله العاصمة الغارقة أصالً وضواحيها. 

وإجماالً، تضرر من تتابع العواصف ما يقرب من 10 
ماليني شخص نصفهم من األطفال. وكان أكثر 

من أربعة ماليني من هؤالء في حاجة إلى مساعدة 
من نوع ما أو إغاثة أو مساعدة مبكرة لإلنعاش. 

وبعد أسابيع من انتهاء العاصفة، كان 1.7 مليون 
شخص ما يزالون يعيشون في مناطق شبه غارقة 
في مياه الفيضان الكريهة الرائحة أو نزحوا عنها. 

وعندما طلبت حكومة الفلبني املساعدة 
اإلنسانية الدولية، استجاب البرنامج بعد ثالثة 

أيام بعملية طوارئ لتقدمي إغاثة غذائية لألشخاص 
الذين تضرروا بشدة لفترة مبدئية مدتها ثالثة 
أشهر. ومت تقدمي األرز، والسمك املعلب، والزيوت 

النباتية ملن هم في أشد احلاجة إليها، بينما قدم 
لألشخاص الشديدي الضعف - األمهات الشابات 

واألطفال دون اخلامسة من العمر - دعم تغذوي 
تكميلي في شكل بسكويت عالي الطاقة مقوى 
بالفيتامينات واملعادن واملغذيات الدقيقة األخرى. 
وقدمت شركة TNT اخلاصة الشريكة للبرنامج 

الدعم لهذا اجملهود بإرسال طائرتني من طراز بوينغ 
747 من طائراتها محملتني بالبسكويت. 
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وعندما تكشف احلجم الكامل لألضرار التي 
أحدثتها العواصف الثالث، مت تنقيح تقديرات كمية 

املعونة الالزمة وزيادتها. وبلغت امليزانية اإلجمالية 
للتكاليف التي حتملها البرنامج في إيصال 

اإلغاثة ألكثر من مليون شخص 56.8 مليون دوالر 
أمريكي، ومت متديد اجلدول الزمني لتقدمي املساعدة 

حتى يونيو/حزيران 2010. 

وعندما بزغ فجر العام اجلديد، انتقل التركيز في 
عملية الطوارئ التي نفذها  البرنامج، بحيث 

زاد االهتمام باألنشطة املتعلقة بالغذاء مقابل 
العمل لتقدمي املساعدة في األجل املتوسط لألسر 

التي فقدت سبل كسب العيش. 

ومتشياً مع التركيز اجلديد في البرنامج على حتسني 
التغذية، تقلصت برامج التغذية التكميلية 

لألطفال واألمهات الشابات في أوائل 2010 لصالح 
50 طفل يتراوح عمرهم بني سن  استهداف 000

ستة أشهر وسنتني. وأطلق البرنامج أيضاً مشروعاً 
رائداً الستعمال مسحوق املغذيات الدقيقة لتلبية 
16 طفل ملدة ستة  االحتياجات التغذوية لنحو 000

أشهر. وكان الهدف النهائي هو مساعدة النساء 
واألطفال على استعادة أوضاعهم وحمايتهم من 

سوء التغذية أثناء تعافيهم من الدمار. 

 فيليب مارتو من خدمة طيران البرنامج )إلى اليسار(، جان شتاينفيك من 
مجلس الالجئني النرويجي )املعار إلى البرنامج - يرتدي السترة ( وناتاشا 

كوشوا من خدمات األمم املتحدة للنقل اجلوي للمساعدة اإلنسانية )في 
املالبس الوردية( يناقشون مع دليل محلي استخدام طائرات الهليكوبتر 

في مناطق تاناي التي يصعب الوصول إليها في الفلبني. 
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 اللوجستيات: 
حل املشكالت

العمل اجلماعي: مجموعة اللوجستيات

 اللوجستيات هي لب عمليات البرنامج. فعندما 
حتدث حالة طوارئ، يجد البرنامج طريقة 

لالستجابة خالل ساعات، فيقدم األغذية التي 
تكون احلاجة إليها ماسة والغوث املنقذ لألرواح براً، 

وبحراً، وجواً. ولكن االستجابة الفعالة حتتاج إلى 
عمل جماعي. ويضطلع البرنامج، باعتباره الوكالة 

الرئيسية اخملتارة في مجموعة اللوجستيات 
العاملية، أيضاً بتنسيق اخلدمات واملوظفني من أجل 
جهود مجتمع املساعدة اإلنسانية األوسع إليصال 

الغوث إلى ضحايا الكارثة. 

وفى عام 2009، واصل البرنامج االضطالع بدور 
في قيادة فريق املساعدة اإلنسانية العاملي. وحتت 

إشرافه، حافظت مجموعة اللوجستيات على 

عملياتها في جمهورية الكونغو الدميقراطية، 
وهايتي، والصومال، وسريالنكا بينما زادت جهود 

اإلغاثة للحاالت الطارئة في إندونيسيا وباكستان 
واألراضي الفلسطينية احملتلة والفلبني وساموا 
وزميبابوي وأنهيت تدريجياً العمليات املنجزة في 

جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد. 

وتراوحت عمليات مجموعة اللوجستيات أثناء 
العام من حيث نطاقها وحجمها، بني تبادل بسيط 

للمعلومات وجتميع النقل اجلوي والبحري والبري 
املشترك. وكان الهدف من كل ذلك حتسني سرعة 

االستجابة اإلنسانية وفعاليتها باستخالص 
أقصى فائدة ممكنة من األصول اللوجستية 

اجملمعة، ومن خبرة املنظمات املشاركة وجتربتها.

شاحنات البرنامج في الطريق من غوما إلى 
ماسيسي لتسليم املساعدة الغذائية
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البرنامج  يستضيف  العمل،  هذا  ولتنظيم 
في  العاملية  اللوجستيات  مجموعة  دعم  خلية 

اخللية حلشد  روما، ومت تشكيل هذه  مقره في 
وأعضاؤها  الطوارئ،  العاجلة في حاالت  القدرة 

اجلوع،  العمل ضد  من منظمة  منتدبون 
املدنية  الطوارئ  ووكالة  الدولية،  كير  ومنظمة 

لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  السويدية، 
واملنظمة  والبرنامج،  واليونسيف،  الالجئني، 

العاملية.  للرؤية  الدولية 

اخللية  تتعامل معها  حالة طارئة  أول  وحدثت 
العام عندما أطلق  2009 في مستهل  في 

املسكوب  الرصاص  عملية  اإلسرائيلي  اجليش 
الذي استمر  في قطاع غزة. ومع تطور الصراع 
املنظمات  متزايدة من  أعداد  استجابت  يوماً   23

للمحاصرين  عاجله  إغاثة  مواد  بتقدمي  اإلنسانية 
القتال.  في وسط 

وخالفاً حلاالت الطوارئ األخرى، لم يكن العائق 
اللوجستي الرئيسي في غزة هو تدمير أو فقدان 

البنية األساسية؛ بل القيود على احلصول على 
املساعدة التي فرضتها السلطات اإلسرائيلية. 

واستجابة لذلك، أنشا البرنامج خدمة نقل 
مشتركة جملتمع املساعدة اإلنسانية خصص 

ضابطاً مدنياً - عسكرياً لتوحيد الطلبات اليومية 
لتقدمي أنواع مختلفة من املساعدة إلى قطاع 
غزة. ومت إنشاء خمسة محاور عبور وثالثة ممرات 

7 طن متري  لوجستية، نقل من خاللها نحو 000
من مواد اإلغاثة إلى القطاع بواسطة 31 وكالة 

من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية 
احمللية والدولية. 

وفى وقت الحق عام 2009، طلب من مجموعة 
اللوجستيات االستجابة حلالة طوارئ من نوع 

مختلف عندما ضربت عاصفة استوائية وإعصاران 
استوائيان الفلبني في تتابع سريع، ونتج عن ذلك 

فيضان وتشرد للسكان على نطاق واسع. 

وفى احلال شحن البرنامج أربعة مولدات للطاقة 
كمنحة للمستشفيات وقدم قوارب مطاطية 

للمساعدة في تسليم البضائع إلى املناطق التي 
يتعذر الوصول إليها براً وأنشئت خدمة جوية 

إنسانية تابعة لألمم املتحدة تتألف من طائرتي 
هليكوبتر من طرازMI-171. ومع نهاية العملية، 

كانت طائرتا الهليكوبتر قد نفذتا 389 دورة نقلتا 
خاللها 410 أطنان مترية من األغذية ومواد اإلغاثة 

للحكومة ومجتمع املساعدة اإلنسانية وأقلتا 
3 راكباً، مبن فيهم الفرق الطبية وفرق التقدير.  392

وقدمت شركات Agility وTNT وUPS الشريكة 
152 رحلة  للبرنامج خمس شاحنات نفذت 

1 طن متري من شحنات  000 وحملت أكثر من 
اإلنسانية. املساعدات 

األزمة من  اخلروج  إثيوبيا: 

 كان إيصال األغذية إلى إثيوبيا، وهو بلد غير 
ساحلي، يطرح دائماً مشكلة أمام البرنامج. 

والسبب الرئيسي في ذلك هو أن املساعدة املنقولة 
عن طريق البحر يجب أن تدخل البلد من خالل ميناء 

وحيد يقع في جيبوتي اجملاورة ثم ينقل براً ملسافة 
500 ميل إلى العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.

وفي العامني املاضيني، زادت كثافة الضغط على 
ميناء جيبوتي واملمر البري، وتصاعدت باطراد مع 
الزيادة املستمرة في احتياجات إثيوبيا اإلنسانية. 

ويتنافس البرنامج على الوقت واملكان مع شحنات 
البضائع التجارية واحلكومية أيضاً، التي غالباً ما 

تعتبر السلطات الكثير منها شحنات ذات أولوية 
أعلى. وزادت املشكلة تفاقماً بسبب حاالت النقص 

احلاد في شاحنات النقل للمسافات الطويلة، 
األمر الذي أعاق شحنات األغذية وأدى إلى تأخيرات 

طويلة في وصولها إلى املستفيدين.

واستجاب البرنامج في مايو/أيار 2009 بفتح 
ممرين جديدين إلى إثيوبيا، للخروج من األزمة التي 

كانت متثلها جيبوتي. ففي الشمال، أعاد البرنامج 
تشغيل ميناء بورسودان على ساحل السودان 

على البحر األحمر، وهو طريق كان يستخدم 
في املاضي إليصال مواد اإلغاثة إلى شمال 

غرب إثيوبيا. وفي اجلنوب، أنشأ البرنامج طريقاً 
جديداً متاماً، باستخدام ميناء بربرة على الساحل 

الصومالي خلليج عدن.

واحتاج املمران إلى مفاوضات مطولة مع احلكومات 
والسلطات اخملتلفة املعنية. وكان ميناء بربرة يحتاج 

أيضاً إلى حتسينات مبدئية، حيث مت تركيب آالت 
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التعبئة في األكياس وتطوير سعة املستودعات 
بإقامة 20 وحدة تخزين متنقلة، قادرة على مناولة 

8 طن متري من القمح. 000

وسرعان ما مت تشغيل ممري بورسودان وبربرة، فخففا 
الضغط على جيبوتي املثقلة بحملها. ومع نهاية 
عام 2009، رست في بورسودان ثالث سفن، أفرغت 

65 طن متري من احلبوب الغذائية - معظمها  000

من القمح - نقلت بالشاحنات إلى مدينة 
جيداريف الواقعة على احلدود وسلمت للمجتمعات 

املستفيدة في غوندير وويريتا في شمال إثيوبيا.

وفي اجلنوب، سرعان ما تطور ممر بربرة ليصبح بديالً 
جليبوتي يحقق جدوى التكلفة ويوفر الوقت، ال 

سيما في اإلقليم الصومالي املضطرب من إثيوبيا، 
على باب الصومال ذاته. ومع تلقص املسافات، 

انخفضت تكاليف النقل انخفاضاً شديداً ومن 
املنتظر أن تنخفض بدرجة أكبر بعد انتهاء األعمال 

اجلارية لتجديد الطرق.

ووصلت أول سفينة للبرنامج محملة باحلبوب إلى 
ميناء بربرة في مطلع شهر يونيو/حزيران. وتبعتها 

ثالث سفن أخرى، غادرت آخرها بربرة في نهاية 
ديسمبر/كانون األول. وبلغ مجموع املساعدات 

 100 الغذائية التي مرت من امليناء الصومالي 000
طن متري في عام 2009.

غير أن شبكة الطرق حتتاج إلى حتديث. فكثيراً ما 
حتتاج شركات النقل إلى عدة أيام إلكمال الرحلة 
من بربرة إلى جيجيغا على مسافة 300 كيلومتر، 

وعادة ما تسير ناقالتها في قوافل من 30 شاحنة أو 
أكثر. ومعظم الطريق إما من احلصى أو األسفلت 

املكسر. واألعطال ال تنتهي، واحلوادث شائعة 
وبعضها مميت.

وتعمل احلكومة اإلثيوبية، بدعم من العديد من 
البلدان املانحة، على حتسني الطرق. وعندما يكتمل 

إصالح الطرق، ستحسن من السالمة وتختصر 
الوقت الالزم للنقل. ومن احملتمل أيضاً أن يساعد 

ذلك الواردات التجارية.

بربرة بإمكانية أن يتطور ويصبح حلقة  ويتمتع ممر 
ومتثل  اإلنسانية.  السلع  متوين منتظمة الستيراد 
100 طن متري التي مت شحنها من خالل  الـ 000

امليناء في 2009 نسبة 16 في املائة من واردات 
املقدمة إلثيوبيا.  البرنامج اإلجمالية من احلبوب 

2010 تبعاً  وميكن أن تتضاعف هذه األعداد في 
للممر.  اإلضافي  والتطوير  إثيوبيا  الحتياجات 
تتابع حاالت  واالحتياجات هائلة: فقد تضافر 

اجلفاف، وثبات ارتفاع أسعار األغذية، واالنهيار 
املالي العاملي لدفع قرابة ستة ماليني إثيوبي 

نحو حافة اجلوع.

سلطات اجلمارك اإلثيوبية 
تفتش شاحنات صوماليالند
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احلصار حتت  التسليم  سريالنكا: 

مع تصاعد الصراع الطويل في سريالنكا نحو 
ذروته الدامية في مايو/أيار 2009، زادت التحديات 
التي تواجه جهود البرنامج إليصال األغذية إلى 

احملاصرين في وسط أعمال القتال املتصاعدة.

وتقلصت بصفة مطردة القدرة على الوصول براً 
إلى منطقة فاني شمال شرق سريالنكا، التي 

كانت مسرح املعارك السابقة بني احلكومة وجبهة 
منور حترير تاميل إيالم، حتى أغلقت الطرق متاماً في 
النهاية في أواخر يناير/كانون الثاني. وتعرضت آخر 

قافلة للبرنامج كانت متجهة إلى فاني، والتي 
انطلقت يوم 16 يناير/كانون الثاني، إلطالق نار 

وبقيت محصورة داخل منطقة الصراع ملدة أسبوع 
تقريباً، وتركت موظفني قطريني ودوليني عالقني.

وفي فبراير/شباط، أعلنت سلطات سريالنكا عن 
"منطقة خالية من إطالق النيران" بامتداد اخلط 
الساحلي ملقاطعة مواليتيفو، وهي شريط من 
األرض طوله 12 كيلومتراً جتمع فيه عدد يصل 

100 شخص شردهم القتال. وللوصول  إلى 000
إلى هؤالء األشخاص، فتحت احلكومة والبرنامج 

طريقاً بحرياً إليصال املساعدة الغذائية ومواد 
اإلغاثة األخرى. غير أنه نظراً إلى عدم وجود مرافق 
للموانئ على ساحل مواليتيفو، اضطرت السفن 

إلى البقاء بعيداً عن الشاطئ مبئات األمتار، 
حيث كانت األغذية تفرغ في زوارق الصيد احمللية 

لنقلها إلى الشاطئ.

ويقول بيالي آتلو موظف اللوجستيات في 
البرنامج: "كنا نرسل الزوارق مليئة باألغذية، 
وكانت تعود إلينا باملرضى واجلرحى. لقد كان 

سباقاً محموماً، سباقاً ضد الزمن. كان البد أن 
تكون متأهباً على الدوام التخاذ إجراء سريع، وتبدأ 

في شحن األغذية على أي قوارب موجودة في 
ترينكومالي". ميناء 

وكانت األغذية تسلم حتت جنح الظالم، لتصل إلى 
مواليتيفو قبل الصباح. ووقع شركاء للبرنامج 
موجودون في مسرح األحداث - ميثلون احلكومة 
واللجنة الدولية للصليب األحمر - في مصيدة 
احلرب. وكان ال بد من تنسيق عمليات التسليم 

باستخدام الهاتف الساتلي، وسيلة االتصال 

الوحيدة التي كانت تربط الشركاء بالعالم. وبني 19 
 2 فبراير/شباط و 13 مايو/أيار، أرسل البرنامج 800
طن متري من األغذية على سفن ترفع علم اللجنة 

الدولية للصليب األحمر.

ويقول عدنان خان، املدير القطري للبرنامج في 
سريالنكا: "لقد كان فريق اللوجستيات يعمل على 

مدار الساعة للحصول على الترخيصات الالزمة 
من احلكومة والعسكريني إليصال املساعدة إلى 
منطقة الصراع، وكفالة عدم وقوع خسائر في 

األرواح بسبب عدم كفاية األغذية."

ومع زيادة حدة القتال، زاد عدد الفارين من الصراع 
زيادة مطردة. وبحلول شهر أبريل/نيسان، تضخم 

130 شخص  عدد السكان املشردين ليصل إلى 000
وكانت عمليات التوزيع التي يقوم بها البرنامج 
54 شخص كل يوم في املتوسط.  تصل إلى 000

ومع قرب نهاية عام 2009، أي بعد سبعة أشهر من 
 300 توقف العمليات العسكرية، أعيد توطني 000

شخص من املشردين في منطقة فاني. 

وملساعدة أهالي سريالنكا، بدأ البرنامج عملية 
خاصة تكلفتها 7.7 مليون دوالر أمريكي تهدف 

إلى تيسير التعاون بني الوكاالت في مناطق 
الصراع في شمال شرق سريالنكا. وفي إطار 

العملية اخلاصة، أدار البرنامج محاور مشتركة 
للمستخدمني في كولومبو، وجافنا، وفافونيا، 

باإلضافة إلى قاعدة لوجستيات في ترينكومالي. 
وأنشئت مواقع تخزين إضافية في فاني، منها 

موقع في أكبر مخيم للمشردين داخل البالد في 
مزرعة مينيك.

ومع انتهاء األعمال العسكرية املسلحة، يقوم 
البرنامج اآلن باملساعدة في إعادة توطني من 

شردهم القتال. ويعيش كثير منهم في مناطق 
نائية ويحتاجون إلى املساعدة الغذائية. وقليل 

من الطرق أزيلت منها األلغام وال يزال كثير منها 
في حالة شديدة التدهور. ويسعى البرنامج، مع 
احلكومة والقوات العسكرية والوكاالت املعنية 

بإزالة األلغام، للوصول إلى تلك املستوطنات 
النائية. واستخدمت املقطورات والشاحنات 

الصغيرة في تسليم املساعدة الغذائية التي 
ستدعم إعادة بناء البلد.

25



السماء في  عيون 

 إنها عيون البرنامج في السماء: منظومة 
من السواتل وأجهزة االستشعار عن بعد تدور 
حول األرض بال توقف. وهي إذ تدور حول األرض، 

تغير بسرعة من طريقة عمل البرنامج، وتدخل 
مجموعة من التكنولوجيات املبتكرة التي تساعده 

على أن يتأهب بصورة أفضل حلاالت الطوارئ، وأن 
يستجيب بوتيرة أسرع وبفعالية أكبر عند وقوعها. 

وللمعلومات أهمية بالغة عند وقوع الكوارث. 
ولتخطيط عمليات اإلغاثة، يحتاج البرنامج إلى 

صورة واضحة لألحداث على األرض. ولإلسراع 
بتقدمي املساعدة إلى من هم في حاجة إليها، 

يحتاج إلى بيانات دقيقة عن جملة أمور منها عدد 
األشخاص الذين يعيشون في املناطق املتضررة، 

وأين يوجدون، وأي الطرق واجلسور التي ال يزال من 
املمكن استخدامها.

وحتى وقت قريب جداً، كان احلصول على هذا 
النوع من املعلومات مسألة تستغرق وقتاً طويالً، 

ومكلفة في بعض األحيان. وغالباً ما تكون اخلرائط 
التقليدية قدمية. وبعثات التقدير التي يعمل بها 

املوظفون ميكن أن تكون بطيئة ومعرقلة إذا كانت 
تتحرك بالطريق البري، أو باهظة التكاليف إذا 

نفذت باستخدام طائرات الهليكوبتر.

ويختفي كثير من هذه املمارسات أمام التقدم 
في تكنولوجيا السواتل ورسم اخلرائط التحليلية. 

ومن أجل االستغالل الكامل لهذه التطورات 
التكنولوجية، وضع البرنامج قائمة بشبكة 

واسعة من الشركاء األكادمييني والعلميني 
ملساعدته، وأصبح يستخدم بوتيرة أكبر اخلرائط 

التحليلية واخلرائط املرسومة بناء على الصور 
الساتلية في استجابته األولية حلاالت الطوارئ 

وفي التخطيط للمراحل التالية من العملية.

وأصبح احلصول على الصور الساتلية وحتليلها 
اآلن أكثر سهولة، ليس فقط ألن احلكومات 

ووكاالت الفضاء فتحت حديثاً أقمارها الصناعية 
الستعمالها أكثر لألغراض املدنية، األمر الذي أتاح 
بدوره للشركات التجارية أن تشارك في األمر. وثمة 

أدوات جديدة ملكافحة اجلوع

أيضاً بروتوكوالت دولية جديدة لتيسير جمع وتبادل 
املزيد من الصور، وبسرعة أكبر. بل إن الوكاالت 

اإلنسانية، كالبرنامج، تستطيع اآلن أن تطلب 
تشغيل سواتل محددة، أو حتويلها إلى مسار معني.

وميكن أن يحدث هذا، ليس فقط بعد حدوث كارثة، 
كزلزال مثالً؛ بل أيضاً عندما تكون هناك كارثة 

على وشك احلدوث. وميكن للبرنامج أن يتتبع مسار 
عاصفة استوائية، فيعزز بذلك قدرته على التنبؤ 
والتأهب. وعندما ضربت ثالث عواصف استوائية 
الفلبني في خالل مدة تزيد قليالً عن الشهر في 

2009، استخدم البرنامج صوراً ساتلية أوسع 

نطاقاً للنظر من السماء إلى املناطق الريفية 
ذات األعداد املنخفضة من السكان، وحتول إلى 

صور تركز بشكل مباشر على املناطق احلضرية. 
وفي الواقع العملي، ساعدت التكنولوجيا املالئمة 

البرنامج في حتديد أهداف مساعداته.

مت فحص أيضاً مسارات األعاصير االستوائية بدقة 
باستخدام السواتل، التي جري تشغيلها مبوجب 
البروتوكوالت الدولية. وكانت املعلومات املتوفرة 

من السواتل والوسائل األخرى لالستشعار عن 
بعد ذات نفع هائل في إعداد استجابة البرنامج، 

كاملعلومات عن األماكن التي ميكن أن تضرب فيها 
األعاصير املدارية اليابسة، واألماكن التي تكون 
فيها التربة قد تشبعت متاماً باملاء حتى يصبح 

الفيضان حتمياً.

وتبني أن املهارات واملوارد التي حصل عليها البرنامج 
ذات أهمية جوهرية عندما وقع زلزال هايتي. ففي 
خالل ساعات من حدوث الكارثة، أنتج فريق رسم 
اخلرائط في املقر في فرع االستعداد واالستجابة 

حلاالت الطوارئ أول خرائط حتليلية للبرنامج. 
وأظهرت اخلرائط مراكز الزلزال وعدد األشخاص 

الذين يحتمل أن يتضرروا، فقدمت بذلك الصورة 
العامة الالزمة للبدء في العمل فوراً. ثم جلأ 

البرنامج بعد ذلك إلى إحدى اجلهات األكادميية 
والعلمية الشريكة، وهي جمعية "تكنولوجيا 
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املعلومات للمساعدة والتعاون والعمل في اجملال 
اإلنساني")ITHACA( ، وسرعان ما حصل على 

أفضل صور ساتلية متوفرة لتحليل أثر الزلزال.

وفي حني كان استخدام صور أخرى محدوداً بسبب 
الغطاء السحابي، كانت الصور التي حصلت 

عليها اجلمعية شديدة الوضوح وعلى درجة 
عالية من النقاء )بيكسل واحد لنصف متر على 
األرض( لدرجة أنه أمكن بسهولة رؤية كل مبنى 
انهار أو أصابه التلف وكل شارع مغلق. ثم أجري 
حتليل سريع لألثر بشأن العاصمة، بورت أوبرنس. 

وتتضمن هذه العملية ذات التكنولوجيا املتقدمة 
رسم خرائط باحلاسوب للمعلومات األساسية 

فوق الصور الساتلية للدمار إلخراج صورة فورية 
للحالة على األرض.

وميكن حتديث اخلرائط بسهولة مبعلومات جديدة، 
كاألماكن التي يتجمع فيها املشردون بصورة 

تلقائية، أو املكان الذي أنشئ فيه موقع لتوزيع 
األغذية. وعندما أصبح وضع األمن في املناطق 

احمليطة بعمليات التوزيع مقلقاً، أظهرت اخلرائط 
الطرق البديلة اآلمنة التي ميكن املرور منها. 

فاستجابت الحتياجات التشغيل الفعلية 
وساعدت البرنامج في إيصال األغذية ألكثر 

األشخاص احتياجاً إليها.

فاسو: بوركينا 
والقسائم النقود 

قدر  على  الزحام  هذا  اهلل  عبد  لم يشهد محل 
وسط  بصعوبة  طريقه  يشق  فهو  يذكر.  ما 

اجلدد  زبائنه  خلدمة  الزيت،  وعلب  الذرة  أكياس 
املظلم  احملل  وخارج  داخل  اصطفوا  الذين 
عاصمة  واغادوغو،  مشارف  على  الصغير 

فاسو. بوركينا 

املستفيدين من قسائم  اجلدد هم  زبائنه  كان 
لتوهم  عادوا  وقد  أفريقيا.  في  البرنامج 

وميكنهم  القريب،  القسائم  توزيع  مركز  من 
أمريكية  دوالرات   3 قيمتها  قسيمة  باستخدام 

وامللح،  والسكر،  الطهي،  وزيت  الذرة،  شراء 
والصابون.

للبرنامج  القطرية  املديرة  كونت،  أناليسا  تقول 
أسعار  ارتفاع  أن  "أدركنا  فاسو:  بوركينا  في 
هشاشة  من  خطيرة  حال  خلق  قد  األغذية 

القدرة  وتآكلت  احلضرية.  املناطق  في  األوضاع 
كانوا  أنهم  درجة  إلى  لألشخاص  الشرائية 

التي  احملالت  نفس  من  بالدين  الصابون  يشترون 
القسائم." خطة  من  جزءاً  اآلن  أصبحت 

ظهرت أول عملية لقسائم األغذية ينفذها البرنامج في أفريقيا في 
بوركينا فاسو، حيث ارتفع سعر السلع األساسية ارتفاعاً شديداً. 

وحصلت األسر على قسائم تستطيع استخدامها للحصول على الذرة، 
وزيت الطهي، والسكر، وامللح، والصابون من محالت تعاقدت مع البرنامج.
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ويهدف البرنامج إلى استخدام القسائم بوتيرة 
أعلى، وبخاصة في املناطق احلضرية، حيث توجد 

أسواق ولكن بعض الناس فقراء إلى درجة ال 
يستطيعون معها شراء الطعام. وتضخ برامج 

القسائم والتحويالت النقدية املال في االقتصادات 
احمللية حيث توجد بنية أساسية عاملة من 

األسواق واحملالت. كما أنها متثل بالنسبة إلى 
البرنامج شكالً مرناً من املساعدة الغذائية 

يخفض تكلفة نقل مخزونات األغذية الكبيرة 
وتخزينها.

وفيما بني شهري فبراير/شباط وديسمبر/
200 شخص  كانون األول 2009، حصل نحو 000
على قسائم في واغادوغو وبوبو ديوالسو، ثاني 
أكبر مدن بوركينا. وأظهر حتليل لألثر أجري في 

يونيو/حزيران 2009 أن األمن الغذائي لألشخاص 
املستهدفني قد حتسن، وأنهم زادوا وجباتهم 

اليومية من وجبة واحدة إلى وجبتني. كما أظهر 
أن البرنامج قد حرر بعض مواردهم لتلبية 

احتياجات أساسية أخرى، معظمها في مجال 
الرعاية الصحية واملالبس.

وعلى الرغم من أن التحويالت النقدية، التي كانت 
تصرف عادة مرة كل ستة أشهر، متثل تقريباُ أقل 

من نصف دخل األسر املستهدفة، فإنها كانت متثل 
غوثاً للنساء بصفة خاصة، حيث تكسب معظم 

النساء عيشهن من خالل جمع الرمال واألحجار 
مقابل 50 سنتاً يومياً.

وبالنسبة إلى سيلفي ديباما من واغادوغو، 
وهي إحدى املستفيدات من القسائم، فإن عدم 

االضطرار إلى الكفاح من أجل الطعام في األشهر 
الستة القادمة كان مبثابة حترير لها. وقد قالت 
عشية بدء تنفيذ هذا البرنامج في أوائل عام 
2009: "لدي أربعة أطفال، ولكني كنت اضطر 

إلى إرسال ابنتنا الصغرى إلى أبوي ألني لم أعد 
أستطيع إطعامهم جميعا". ومع توفر الطعام اآلن 
بسهولة أكثر داخل األسرة، أصبح بإمكان أطفالها 

اآلن احلضور إلى املدرسة بدالً من مساعدتها في 
جهودها اليومية جلمع املال لشرائه.

غير أنه يتعني عمل املزيد من أجل مساعدة 
املستفيدين من القسائم على إيجاد فرص لتوليد 
الدخل عندما يتوقف قيدهم في هذا  البرنامج. 

وتصنع إحدى اجلمعيات النسائية في واغادوغو، 
وتسمى "التضامن والعمل االجتماعي"، بدعم 

من البرنامج قطع الصابون وتبيعها في احملالت 
التي تعتبر جزءاً من هذا  البرنامج، لتتيح لهن 

سوقاً منتظمة ملنتجاتهن.

الهاتف قسائم  سوريا:   

تعيش سمر، وهي الجئة عراقية، في منطقة 
جارمانا اجملاورة لدمشق حيث تتولى تربية أطفالها 

الثالثة الصغار مبفردها. ويعتمد بقاء أسرتها 
على حزمة من املساعدات الغذائية التي يقدمها 
البرنامج تصل كل شهرين. ومنذ شهر سبتمبر/

أيلول املاضي، ساعد البرنامج على تخفيف األعباء 
عن سمر بتسليم األغذية بطريقة مبتكرة، من 

خالل هاتفها اجلوال.

Plumpy’Doz القسائم مقابل مركب

 Plumpy’Doz قام البرنامج بتسليم مركب
لألطفال في واغادوغو وبوبو ديوالسو من خالل 

نظام مبتكر للقسائم. ففي عام 2009، مت توزيع 
360 طناً متريا ًمن هذا املكمل الغذائي املغذي 
40 طفل  اجلاهز لالستعمال على أكثر من 000
 20 20 فتاًة و 089 دون الثانية من العمر - 237

صبياً. وتبلغ املراكز الصحية في هذه املواقع عن 
حتسن التغذية بني األطفال الذين حصلوا على 

هذا املنتج اخملصص، وهو مكمل غذائي على 
هيئة معجنات مصنوعة من الدهون النباتية 

وزبدة الفول السوداني والسكر واحلليب. وأطلق 
أطفال بوركينا على هذا املكمل الغذائي، الذي 

أصبحوا مغرمني به، اسم "الشوكوالته".

يستخدم البرنامج أغذية تكميلية جاهزة لالستعمال 
في عمليات الطوارئ وللمساعدة في منع سوء التغذية 
املعتدل أو العالج منه. واملفروض أن تستخدم هذه األغذية 
باإلضافة إلى حليب األم الطبيعي واألغذية األخرى 
لتغذية األطفال املعرضني بشدة خلطر سوء التغذية. 
مكونات مركب Plumpy’Doz: عجينة الفول السوداني، 
دهون نباتية، مسحوق حليب مقشود، شرش، دِكسترين 
مالتوزي، سكر.
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ومتثل هذه األم الوحيدة جزءاً من مشروع رائد 
مبتكر للبرنامج تتلقى فيه األسر رسائل نصية 

على هواتفها اجلوالة برمز ميثل "قسيمة افتراضية"  
لدى محالت بقالة حكومية مختارة. ويستطيع 

املستفيدون صرف القسيمة كلها أو جزءاً منها 
على أصناف كاألرز، أو الطحني، أو العدس، أو الزيوت 

النباتية، أو التونا املعلبة. وهم ليسوا مجبرين 
على صرف القسيمة كلها مرة واحدة، بل ميكنهم 

االختيار، وميكنهم أيضاً شراء املنتجات الطازجة 
السريعة التلف، كالبيض أو اجلنب، غير املدرجة في 

احلصص التقليدية.

وبالنسبة لسمر، يحقق هذا البرنامج فوائد 
متعددة، ليس أقلها أنها لم تعد مضطرة إلى نقل 

أكياس األغذية التي يصعب التعامل معها من 
مراكز التوزيع إلى البيت على عربة. وتقول: "ال يوجد 

سواي أنا وأطفالي الثالثة في البيت، ولذلك من 
الصعب أن أنتقل ملسافات بعيدة وأترك األطفال 
وحدهم لوقت طويل. أما اآلن فيمكنني أن أسير 
إلى احملل وأعود إلى البيت بسرعة". كما أن سمر 

سعيدة أيضاً باخليارات املتاحة لها اآلن.

يعيش مئات اآلالف من الالجئني في املدن السورية 
فراراً من الصراع في العراق اجملاور. وفي حني 

استخدمت الوكاالت اإلنسانية رسائل الهاتف 
والبطاقات الذكية في املاضي لتحويل النقود إلى 
من يحتاجون إليها، يُعتقد أن املشروع الرائد الذي 

ينفذه البرنامج هو املرة األولى التي يستخدم 
فيها الهاتف اجلوال في مساعدة األشخاص في 

احلصول على األغذية.

ويقول الدالي بلقاسمي، املدير اإلقليمي 
للبرنامج في الشرق الوسط وآسيا الوسطى 

وشرقي أوروبا: "إن ابتسامات األمهات وهن يأخذن 
احلليب والبيض من محل قريب من البيت هي 

التي جتعلنا نعمل بجد إليجاد الوسائل التي متنح 
الالجئني حياة طبيعية وهم يكافحون من أجل 

العيش في مكان جديد". 

واستمرت املرحلة األولى من املشروع الرائد 
ديسمبر/ حتى  من سبتمبر/أيلول  للبرنامج 

 3 كانون األول 2009 ووصلت إلى أكثر من 000
6 ماليني ليرة سورية  شخص، أنفقوا حوالي 

130 دوالر أمريكي( على األغذية. ومت متديد  000(
املشروع ألربعة أشهر أخرى بهدف مضاعفة عدد 

األسر التي يصل إليها.

وفي املرحلة األولية، كان يتم اختيار األسر املشاركة 
بطريقة عشوائية من بني 130,000 عراقي 

يحصلون اآلن على املساعدة الغذائية املنتظمة. 
وقد حضروا اجتماعات إعالمية، سلمت لهم فيها 

بطاقات هواتف خلوية، مقدمة بال مقابل من 
شركة MTN Syria خلدمة الهاتف اجلوال. وكانت 

كل أسرة حتصل، كل شهرين، على قسيمة لكل 
 1 شخص، قيمتها 22 دوالراً أمريكياً )حوالي 000

ليرة سورية(. وبعد كل صفقة، كانت األسر تتسلم 
رصيداً محدثاً، يرسل لها أيضاً من خالل رسائل 

نصية قصيرة على أرقام هواتفها اجلوالة.

وأعد البرنامج هذا املشروع الرائد بالتعاون مع 
املؤسسة العامة خلزن وتسويق املنتجات الزراعية 

واحليوانية، التابعة لوزارة االقتصاد والتجارة 
السورية. وتوفر املؤسسة السلع الغذائية من خالل 

احملالت التابعة لها في املناطق اجملاورة لدمشق 
حيث يعيش معظم الالجئني العراقيني.

وتقدر احلكومة السورية أن هناك أكثر من مليون 
الجئ عراقي في سوريا، يعيش معظمهم في 

شقق سكنية وأماكن إقامة خاصة أخرى. وكان 
مع الكثير منهم أموال عند وصولهم وكانوا 

ميتلكون فعالً هواتف جوالة ويستخدمونها. ولكن 
مدخراتهم تناقصت، ونظراً إلى أنه ال ميكنهم 
العمل بصورة قانونية، فإن املساعدة الغذائية 

ستكون ذات نفع لهم.

مشروع في دمشق يوزع قسائم 
أغذية البرنامج في شكل رسائل 
نصية على الهواتف اجلوالة 
إلى الالجئني العراقيني، الذين 
القسائم  هذه  يستبدلون 
باألرز، والطحني، والعدس، 
والسمك  واحلمص، 
املعلب، وحتى اجلنب 
أيضاً. والبيض 
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الشراء من أجل التقدم:
بناء القدرات

يدر حماس أديليو دي خيسوس عليه الكثير لم 
من الربح قط. فهذا املزارع املستأجر البالغ 

من العمر 26 عاما يحب العمل في السلفادور 
حيث ولد ولكنه نادراً ما يكسب من محصولي 

الذرة والفول أكثر مما ينفق عليهما. ولكن أديليو 
حقق ربحاً أخيراً في عام 2009، إلى حد كبير بفضل 

مشروع الشراء من أجل التقدم الذي ينفذه 
.P4P البرنامج، والذي يعرف أكثر باسمه اخملتصر

ويقول: "لقد حققت ربحاً صافياً بلغ 500 دوالر 
أمريكي بالبيع للبرنامج. ولو أنني بعت للذئاب 

]التجار احملليني[ حلققت ما يكفي فقط لتغطية 
نفقاتي. إن هذا املشروع يجعل ما أحب أن أعمله 

يستحق اجلهد الذي يبذل من أجله. إننا نعمل بجد 
ولكننا نحصل على املكافأة."

وتعد زيادة دخول املزارعني الصغار لب مشروع الشراء 
من أجل التقدم، الذي يستخدم قدرة البرنامج على 
شراء السلع الغذائية كأداة لتحفيز اإلنتاج الزراعي 

وحتسينه لدى املزارعني ذوي احليازات الصغيرة، 
باملساعدة على ربطهم باألسواق الزراعية.

وبدأ املشروع في سبتمبر/أيلول 2008 وجري تنفيذه 
في 19 من 21 بلداً رائداً مع نهاية 2009. ومت في 

39 طن متري من احملاصيل  هذه الفترة شراء 000
األساسية مبوجب عقود بني مشروع الشراء من 
أجل التقدم و80 منظمة من منظمات املزارعني 
في 13 بلداً. وبلغ عدد منظمات املزارعني التي مت 
حتديدها للمشاركة في املشروع حتى اآلن 356 

630 مزارع. منظمة متثل ما يقرب من 000

طاحونة في كابشوروا، 
أوغندا، تعد الذرة 
لالستهالك احمللي أو البيع.
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واجلمعية احمللية التي يشارك فيها أديليو في 
السلفادور، وهي جمعية El Pesote ، هي واحدة 

من هذه املنظمات. وفي إطار املشروع، حصل 
أعضاء اجلمعية البالغ عددهم 64 عضواً على 

املساعدة التقنية املقدمة من شركاء البرنامج 
لتحسني تقنياتهم الزراعية. كما أصبح بإمكان 

األعضاء أيضاً احلصول على رأسمال أساسي 
إلنشاء صندوق ائتمانات متجدد يتيح لهم شراء 
احلبوب واألسمدة ذات اجلودة العالية. ومت تدريبهم 
على مناولة املنتجات بعد احلصاد، ومعايير اجلودة، 

واإلدارة التنظيمية.

ونتيجة لذلك استطاع أعضاء هذه اجلمعية 
التعاقد مع البرنامج على بيع 97 طناً مترياً من 
الذرة. وباع اديليو 80 قنطاراً من الذرة، أو 3.6 طن 

متري، األمر الذي مكنه من استئجار أرض إضافية 
للموسم التالي. وتتفاوض جمعية املزارعني 

التي ينتمي إليها للحصول على قرض لتمويل 
مستودعاتها وبنيتها األساسية.

ويجمع مشروع الشراء من أجل التقدم بني طلب 
البرنامج على احملاصيل األساسية واخلبرة الفنية 
للشركاء في مجال العرض لبناء قدرة منظمات 
املزارعني، مبساعدتها في احلصول على االئتمانات 

وحتسني قدرتها على تقدمي منتج عالي اجلودة 
ألسواق مربحة.

50 من الشركاء، مبا فيهم  ويعمل أكثر من 
احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات 

احلكومية،  واملنظمات غير  والدولية،  احمللية 
والقطاع اخلاص مع البرنامج من أجل تنفيذ 

مشروع الشراء من أجل التقدم. واكتسب أكثر 
10 مزارع مهارات جديدة في اإلدارة  من 000

اجلودة،  ومراقبة  الزراعة،  وتقنيات  التنظيمية، 
بعد حصادها. املنتجات  ومناولة 

وبدأ اجلهد يؤتي ثماره. ففي مالي، لم يشارك 
املزارعون ذوي احليازات الصغيرة قط في عطاءات 

البرنامج املعتادة لشراء السلع الغذائية في 
البلد، وذلك إلى حد كبير بسبب الشعور السائد 

بأنهم ال ميلكون القدرة على بيع محاصيلهم 
للبرنامج. ثم تعاون احتاد Faso Jigi، وهو احتاد 

ملنظمات املزارعني، مع مشروع الشراء من أجل 
التقدم وسرعان ما استطاع أن يثبت أن أصحاب 

احليازات الصغيرة يستطيعون أن يفوزوا بعطاءات، بشرط 
أن يكون بإمكانهم إنتاج الكميات املطلوبة. وفي 2009، 
فاز االحتاد املذكور بعطاء لبيع 600 طن متري من احلبوب 

للبرنامج. ويقول مامادو تراوري البالغ من العمر 60 عاماً، 
وهو عضو في هذا االحتاد منذ وقت طويل:"كان البيع سريعاً، 

ودفعوا لنا في احلال وحققنا ربحاً جيداً."

ويعمل مشروع الشراء من أجل التقدم على عدة مستويات 
على امتداد السلسلة الزراعية ملساعدة املزارعني في بيع 

املزيد بأسعار أفضل. وفي أوغندا، يساعد املشروع في إنشاء 
مستودع، وهو تطور مهم في رأي جوسلني مانغوشو، وهي 

مزارعة في كابشوروا وأم لستة أطفال.

وتقول:"مناطق الدرس قليلة في الوقت الراهن، وال توجد 
مرافق مناسبة للتخزين، والسوق محدودة. ونحن نحصد 

الذرة عادة ونكدسه في مبان صغيرة، حيث يتعفن قبل أن 
نستطيع أن جند من يشتريه. وإذا استطعنا جتفيفه، فإن 

علينا أن ننقله إلى مبالي لنجد له سوقاُ. إن هذا املستودع 
سوف يحل الكثير من املشكالت."

مباين جاكسون، في الثالثني من عمره، 
أحد زراع الذرة في كابشوروا، أوغندا، يتفقد 

محصوله اجلديد.
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يضطر البرنامج في بعض األحيان إلى 
تأخير عمليات تسليم األغذية أو بعثاته 
امليدانية بسبب تهديدات على السالمة 

واألمن. وتتطلب كل قافلة محملة باألغذية 
إلى ترخيص أمني، يعتبر الفحص النهائي 

للسالمة، قبل انطالقها.
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ن كستا با

أصبحت التحديات األمنية التي تواجه البرنامج 
واضحة بدرجة مخيفة بعد ظهر اخلامس من 

أكتوبر/تشرين األول 2009، عندما تقدم انتحاري 
يحمل قنبلة، ذكر فيما بعد أنه من أعضاء 

جماعة طالبان، داخل مكتب البرنامج في إسالم 
أباد وفجر نفسه.

مات خمسة أفراد من موظفي البرنامج 
في االنفجار: موظف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بوتان أحمد علي احليوي؛ واملساعد 
املالي محمد وهاب؛ واملساعد املالي األول عبيد 

رحمن؛ وموظفة االستقبال غول روخ طاهر؛ 
ومساعدة املكتب فارزانا بركات. وأصيب أربعة 

آخرون من موظفي البرنامج إصابات خطيرة - 
سيد طاهر، عاطف شيخ، محمد منير، وكلهم 
أعضاء في وحدة املالية، وآدم موتيواال، الذي كان 

يعمل في اللوجستيات.

وحلقت باملبنى الذي يوجد فيه مكتب البرنامج 
أضرار جسيمة، نتج عنها انقطاع كامل 

للكهرباء، وتوصيالت الهاتف واإلنترنت.

وكان ميكن أن تكون النتائج أكثر سوءاً لوال أن 
البرنامج كان قد قام حديثاً بإكمال عملية تعزيز 
300 دوالر أمريكي في  األمن بلغت تكلفتها 000

املوقع استجابة للتهديد املتصاعد من جانب 
طالبان. فأقيمت احلواجز األمنية، ومت تعزيز اجلدران، 

وتركيب زجاج مقاوم لالنفجار. ونتيجة لذلك 
لم تنفجر إال نافذة واحدة، ولم يصب فرد واحد 

بشظايا الزجاج املتطايرة.

ومع ذلك، فقد أصاب احلادث البرنامج، ومجتمع 
املساعدة اإلنسانية كله في باكستان، بصدمة 

عميقة. وكان ذلك أول هجوم على البرنامج منذ 
وصوله إلى البلد في 1968. كما كان أول هجوم 

على مكتب لألمم املتحدة من خالل "جهاز متفجر 
مرجتل يحمله شخص"، وهو التعبير اخلاص  

الذي يستخدمه رجال األمن لإلشارة إلى املفجر 
االنتحاري. وقبل هذا الهجوم، كان التركيز األمني 

الرئيسي للبرنامج يتمثل في التدابير املتخذة 

األمن والسالمة 

حلماية املباني من السيارات املفخخة. وأبرز الهجوم 
الذي شنه املفجر االنتحاري احلاجة إلى إعادة النظر 

في االستراتيجيات األمنية.

أقيمت مكاتب مؤقتة في أحد فنادق إسالم أباد، 
حيث تتوفر أنظمة أمنية قوية بعد وقوع هجوم 

إرهابي على الفندق في وقت سابق. ومت اختيار مقر 
دائم جديد، من املقرر أن يعمل في مايو/أيار 2010 
في احلي الدبلوماسي في إسالم أباد الذي يتمتع 

بحماية أمنية متقدمة.

ومن اجلدير باملالحظة أن البرامج التابعة 
للبرنامج في باكستان استمرت ولم تتوقف إال 

لفترات قليلة. وقدم البرنامج املساعدة الغذائية 
احليوية لقرابة 10 ماليني شخص في البلد في 

350 طن متري من  عام 2009، مبا في ذلك 000
إغاثة الطوارئ لنحو 3 ماليني من املدنيني املشردين 

بسبب الصراع الذي تفجر في وادي سوات في 
وقت سابق من ذلك العام. 

أفغانستان  

لو تـأخر االنفجار جزءاً من الثانية، ملات على 
األرجح غالم حسن الذي يعمل سائقاً في 

البرنامج. ولكن القنبلة املوضوعة على جانب 
الطريق التي يتم التحكم فيها عن بعد انفجرت 
أمام سيارته الالندكروزر البيضاء مما جعل محرك 

السيارة ميتص االنفجار.

حولت القنبلة مقدمة الالندكروزر إلى كتلة 
معدنية مشوهة وفقد حسن الوعي، وأصيب 

إصابة شديدة في إحدى ساقيه وحوضه. وبعد 
أشهر من العالج الطبي والعالج الطبيعي في أربع 

مستشفيات في بلدين عاد حسن بحلول نهاية 
العام إلى العمل ليقوم بأداء مهام خفيفة.

غير أن الهجوم الذي تعرض له بينما كان يتقدم 
قافلة تابعة للبرنامج عبر مقاطعة باروان بوسط 

أفغانستان التي تنعم عادة بالسالم كان إشارة 
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على تدهور األمن الذي شكل واحداً من أكبر 
التحديات التي واجهها البلد في عام 2009، ليس 
بالنسبة للبرنامج فحسب، بل وجملتمع املساعدة 

اإلنسانية بأسره. ولألسف ساءت األمور مع اقتراب 
نهاية السنة.

وبعد ذلك بأربعة أشهر، وعقب فجر يوم 28 
أكتوبر/تشرين األول بفترة قصيرة، جتمع املوظفون 

الدوليون في كابل في مخابئهم بعد أن علموا 
أن رجاالً مسلحني باملدافع الرشاشة واملتفجرات 

يحاصرون منزالً خاصاً للضيافة يستخدمه 
موظفو األمم املتحدة، كان بعضهم قريباً إلى 
درجة أنهم كانوا يسمعون أصوات املتفجرات 

وطلقات الرشاشات. وتوالت األخبار ببطء على 
مدى الساعات العديدة التالية عن طريق الرسائل 

النصية واإلنترنت، وتزايد القلق بعد أن أصبح 
واضحاً أن عدداً من املواقع يتعرض للهجوم. مات 

اثنا عشر شخصاً بينهم خمسة زمالء من وكاالت 
أخرى لألمم املتحدة.

 وتزايد عدد املناطق في أفغانستان التي أعلن حظر 
دخول موظفي األمم املتحدة إليها في عام 2009 بسبب 
انعدام األمن، مما شكل مزيداً من التحديات فيما يتعلق 

بإيصال األغذية وتنفيذ البرامج. ورغم البيئة األمنية ، 
قدم البرنامج أغذية لنحو 9 ماليني أفغاني في جميع 

املقاطعات األربع والثالثني.

وبفضل االستثمارات املهمة في تعزيز األمن في 
مرافق البرنامج في عام 2009، متكن البرنامج من 
مواصلة العمل بطاقته الكاملة، دون أن يخفض 

أعداد املوظفني الذي فرض على وكاالت األمم 
املتحدة األخرى بسبب عدم مالءمة أماكن معيشة 

املوظفني. كما غير البرنامج بعض اإلجراءات 
املتبعة حلماية الشاحنات التجارية في املناطق التي 

وضعت عليها الفتات "مناطق محظور على األمم 
املتحدة دخولها"، بالعمل عن كثب مع اجملتمعات 
احمللية في بعض األماكن، وترتيب أطقم حراسة 

من الشرطة الوطنية األفغانية في أماكن أخرى، 
عندما تطلب شركات النقل ذلك. ونتيجة لهذه 

التغيرات، انخفض عدد الهجمات التي تشن على 
القوافل التجارية للبرنامج مبقدار الثلث مقارنة 
بالسنة السابقة، كما انخفضت كمية األغذية 
التي نهبت بنسبة 80 في املائة، حتى رغم ارتفاع 

العدد اإلجمالي للحوادث األمنية.

واتخذ البرنامج في أفغانستان خطوات ملموسة 
لتعزيز الرصد امليداني الذي اضطلع به في عام 

2009، ووضع استراتيجية لزيادة تعزيزه في السنوات 

املقبلة. وفي بعض مناطق أفغانستان التي ال 
يصل إليها موظفو األمم املتحدة بسبب القيود 

األمنية، وسع البرنامج من استخدامه ملراقبي 
األغذية الذين يستعان بهم من اخلارج في تقدير 

االحتياجات ورصدها واإلبالغ عنها.

وفي إطار هذا الترتيب يجري املوظفون املعينون 
محلياً غير املقيدين بالقواعد األمنية لألمم املتحدة 

تقديراً للمشاريع وعمليات رصد مكثفة للبرامج 
التي يدعمها  البرنامج. ويستخدم املراقبون نفس 

أسلوب التقييم املوحد ومجموعة أدوات التقدير 
والرصد واإلبالغ التي يستخدمها مراقبو البرنامج 
امليدانيون. ويعمل املراقبون الذين يستعان بهم من 
اخلارج بالتعاون املباشر مع اجملتمعات احمللية شأنهم 

في ذلك شأن موظفي  البرنامج.

الصومال

بداية  منذ  التدهور  في  مستمراً  األمن  برح  ما 
 .1991 عام  الصومال في  في  األهلية  احلرب 
الوضع سوءاً مع كل سنة متر، سواء  وازداد 

للوكاالت  أو  معاناتهم  طالت  الذين  البلد  ألهل 
تختلف  ولم  مساعدتهم.  حتاول  التي  اإلنسانية 

سابقاتها.  عن   2009 سنة 

فقد بدأت بقتل اثنني من موظفي البرنامج خالل 
ثالثة أيام في يناير/كانون الثاني أثناء عمليات 
توزيع األغذية في جنوب الصومال وانتهت في 

31 ديسمبر/كانون األول بانتقال جميع موظفي 

البرنامج من األجزاء اجلنوبية التي تسيطر عليها 
حركة الشباب في اجلنوب. وفي غضون ذلك أحرز 

تقدم حقيقي في ما قد ميثل أخطر البيئات 
وأكثرها تقلباً للوكاالت اإلنسانية.

وبعد عمليات القتل، استقطب البرنامج الدعم 
من اجملتمعات احمللية واجلماعات املسلحة واإلدارات 

في معظم اجلنوب ومتكن من استئناف تغذية 
الشعب. وبفضل دعم اجلهات املانحة وتفاني 

املوظفني الشجعان، أثبت البرنامج - وهو أكبر 
وكالة إنسانية تعمل في الصومال - أن توصيل 

املساعدات اإلنسانية ال يزال ممكناَ، وإن كان صعباً 
في أحيان كثيرة. و إجماالً وفر البرنامج األغذية 

لنحو 3.3 مليون صومالي في عام 2009 وأكثر من 
440 طن متري من األغذية. 000

وفي مجال الصحة والتغذية، ضاعف البرنامج 
قدرته على مساعدة األشخاص الذين يعانون 

سوء التغذية املعتدل ووفر العالج من خالل برامج 
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150 من النساء  التغذية التكميلية لنحو 000
واألطفال، كما أجرى اختبارات رائدة ألغذية 

تكميلية جاهزة لالستعمال لعالج حاالت سوء 
التغذية املعتدل. وبحلول ديسمبر/كانون األول 

18 طفل يتلقون  كان هناك ما يقرب من 000
أغذية تكميلية جاهزة لالستعمال في مقديشو 

وبونتالند وصوماليالند.

وفي العاصمة وفر البرنامج أغذية أساسية 
لوجبات ساخنة لنحو 80,000 شخص يومياً في 

16 مركزاً تديرها منظمة SAACID غير احلكومية، 

وذلك بالتعاون مع شركاء ومانحني منهم اجمللس 
الدامنركي لالجئني وإدارة املعونة اإلنسانية التابعة 

للمفوضية األوروبية، ووكالة التنمية الدولية 
التابعة للواليات املتحدة، وحكومات الدامنرك 

وفرنسا والنرويج والسويد. ورفع ذلك عدد الوجبات 
التي قدمت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى 

أكثر من 40 مليون وجبة.

البرنامج إعادة تأهيل ميناء مقديشو  وواصل 
رغم النزاع في املنطقة. فقد أزيل احلطام، 

مثل قوارب اجلر الغارقة من قاع البحر، ومت حفر 
10 أمتار بعد أن كان مترين  املراسي إلى عمق 
إلتاحة الفرصة لرسو سفن أكبر. ومت تركيب 

14 من حواجز االصطدام املهيأة  مولد كهربائي و 
للخدمة الشاقة وبناء خزان مرفوع للمياه 

64 لتر. وقامت خدمات األمم  000 العذبة بسعة 
التي  اإلنسانية  للمساعدة  اجلوي  للنقل  املتحدة 

176 طناً  15 ألف مسافر و  يديرها البرنامج بنقل 

مترياً من البضائع بني كينيا والصومال، وداخل 
 .2009 الصومال نفسها في عام 

والتقاء خطر القراصنة، وفرت عمليات احلراسة 
البحرية التي قدمها اإلحتاد األوروبي ومنظمة 

حلف شمال األطلسي احلماية لسفن حتمل 
263 طن متري من األغذية التابعة للبرنامج  000

- وهي كمية تكفي إلطعام 1.3 مليون شخص 
ملدة سنة. ومت توفير حراسة لتوصيل ما يزيد 

500 طن من أغذية البرنامج بأمان إلى  عن 000
املوانئ في الصومال منذ بدء نظام توفير املرافقة 

البحرية للسفن في عام 2007. 

وبعد ظهور ادعاءات بتحويل أغذية في الصومال، 
أجرى البرنامج حتقيقاً داخلياً، لم يثبت وجود أي 

أدلة على قيام موظفي البرنامج ببيع أغذية 
وال قيام اجلهات املكلفة بالنقل ببيع األغذية 

التي يقدمها البرنامج. ومع ذلك، شدد البرنامج 
عمليات التحقق والرقابة ورحب بأي حتقيقات 

مستقلة ميكن أن تظهر.

وخالفاً لضمانات التعاون التي تلقاها البرنامج 
في أوائل 2009، أظهرت اجلماعات املسلحة نهجاً 

أكثر تشدداً في اجلنوب مع اقتراب نهاية السنة، مبا 
في ذلك طلبات بدفع مبالغ مقابل األمن إضافة 
إلى شروط أخرى غير مقبولة. وقام البرنامج، مع 
تعرض موظفيه للتهديد والتخويف، بسحب آخر 

45 موظفاً منهم من أقصى جنوب الصومال، وهو 

مصمم على عودتهم بأسرع ما ميكن.

نساء ينتظرن األغذية التي يقدمها 
البرنامج حتت أنظار احلارس الرقيبة في 
مقاطعة باكول، في الصومال.
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اجمللس التنفيذي يناقش امتثال 
البرنامج للمعايير احملاسبية الدولية 
للقطاع العام قبل سنتني من املوعد 
املقرر لذلك.
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ضمان الشفافية: املعايير 
احملاسبية الدولية للقطاع العام 

يونيو/حزيران 2009، أمت البرنامج تنفيذ في 
املعايير احملاسبية الدولية للقطاع العام، 

معززاً بذلك مركزه كجهة رائدة داخل منظومة 
األمم املتحدة في املسائل املتعلقة باإلدارة املالية 

واملساءلة والشفافية.

واملعايير احملاسبية الدولية للقطاع العام هي 26 
معياراً صارماً لإلبالغ املالي واحملاسبة وضعها خبراء 

في االحتاد الدولي للمحاسبني لكي يستخدمها 
القطاع العام. وهي تعزز املساءلة والشفافية 

واالتساق في اإلبالغ املالي، من أجل دعم حتسني 
التسيير واإلدارة املالية الداخلية.

وفي عام 2005، وافقت اللجنة اإلدارية الرفيعة 
املستوى التابعة لألمم املتحدة على أن تأخذ وكاالت 

األمم املتحدة ومؤسساتها باملعايير احملاسبية 
الدولية للقطاع العام، وحددت يناير/كانون الثاني 

2010 هدفاً لتنفيذها وقام اجمللس التنفيذي 

للبرنامج بتقدمي ذلك املوعد إلى يناير/كانون الثاني 

2008. وبناء على ذلك أصدر البرنامج الكشوف 

املالية األولى املمتثلة للمعايير احملاسبية الدولية 
للقطاع العام في موعدها في يناير/كانون الثاني 
2008، وأصبح بذلك أول وكالة داخل منظومة األمم 

املتحدة تأخذ بهذه املعايير. 

ومنذ ذلك احلني حصلت الكشوف املالية لعام 
2008 على رأي للمراجعني اخلارجيني للبرنامج اقر 

فيه بسالمتها. وفي إطار اخلطوط التوجيهية 
للمعايير، يصدر البرنامج سنوياً خمسة كشوف 

مالية عن وضعه املالي، والتغيرات في صافي 
األصول/واألسهم، والتدفقات النقدية، ومقارنة 

امليزانية باملبالغ الفعلية.

وقد أعد فريق املعايير احملاسبية الدولية للقطاع 
العام في البرنامج دليالً للتنفيذ ودليالً مقتضباً 

لبيان املفاهيم األساسية، وأنشأ موقعاً على الويب 
 3 مكرساً لهذا الغرض، وقام بتدريب أكثر من 200

موظف على استخدام املعايير.
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wfp.org التواصل: موقع
في يناير/كانون الثاني 2009، أعاد البرنامج بناء 

موقعه العام على الويب، فجعل منه احملور الرئيسي 
ألعمال االتصاالت اخلاصة به. واستهدف ذلك حتويل 
املوقع إلى مصدر رئيسي للمعلومات عن اجلوع في 

العالم، وملتقى يعج باحلياة من أجل إشراك اجلمهور 
العام، والصحفيني، واملعلمني، والطلبة، والفنيني 

العاملني في مجال تقدمي املعونة.

وتطلب هذا شيئني رئيسيني: منصة تكنولوجية 
قوية قابلة للتكيف ومضمون متطور وفير. وقد وفر 
موقع wfp.org اجلديد كليهما. ففي عام 2009 نشر 

عليه ثالثة أضعاف املواضيع التي نشرت في السنة 
السابقة وردت من 58 مؤلفاً من أنحاء العالم.

ويبقي املوقع اآلن، بعد تعزيزه ببرامج متعددة 
الوسائط واستخدامه لتقدمي أهم األخبار اليومية 
عن اجلوع، مجتمع قراء البرنامج ملتزمني بقضايا 
اجلوع ومطلعني على ما يفعله البرنامج حملاربته. 

وقد ساعد املضمون املطور واحملسن على زيادة 
حركة تصفح املوقع بنحو 60 في املائة وعلى زيادة 
األموال التي جتمع عن طريق اإلنترنت بنحو 75 في 

املائة سنوياً.

وأحدثت حملة "مليار من أجل مليار" التي اضطلع 
بها البرنامج من أجل تعزيز املشاركة عن طريق 

اإلنترنت أكبر صدى له لدى الشبكات االجتماعية. 
وشوهد الفيديو املصاحب للحملة أكثر من 

600 مرة على موقع اليوتيوب؛ فأثبت بذلك  000

إمكانية جناح احلمالت التي تتم أساساً عن طريق 
اإلنترنت في إشراك الناس في احلرب على اجلوع.

ووصل مجموع األموال التي جمعت عن طريق 
اإلنترنت في عام 2009 إلى ما يزيد عن مليوني دوالر 
أمريكي. وزاد عدد مقدمي الدعم من خالل شبكة 

90 شخص. 72 شخص إلى 000 اإلنترنت من 000
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يوفر البرنامج الوجبات 
املدرسية إلى 22 مليون 
طفل في 60 بلداً، لتشجيع 
األسر الفقيرة على إرسال 
أطفالها إلى املدارس 
بانتظام. هذا الطفل 
الصغير واحد من بني 500 
تلميذ يتلقون األغذية في 
 Communauté مدرسة
Sainte Marie في هايتي 
يوم 12 أبريل/نيسان 2010، 
في ذكرى مرور ثالثة أشهر 
على الزلزال.
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املالحق



القوات العسكرية للواليات املتحدة تفرغ 
حصصاً غذائية لكي يقوم موظفو البرنامج 
بتوزيعها في هايتي.



امللحق األول
النفقات املباشرة )1( بحسب البلدان واإلقليم وفئات البرامج 
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 2006-2009 )آالف الدوالرات األمريكية(
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يتبع: امللحق األول
النفقات املباشرة )1( بحسب البلدان واإلقليم وفئات البرامج 
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 2006-2009 )آالف الدوالرات األمريكية(
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امللحق الثاني
مجموع املساهمات املؤكدة في عام 2009 )بآالف الدوالرات(
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أنغوال
أستراليا
بلجيكا
البرازيل
بوروندي

كندا
الرأس األخضر

الصني
كولومبيا

كوبا
اجلمهورية التشيكية

جمهورية الكونغو الدميقراطية
الدامنرك

مصر
أملانيا

غواتيماال
غينيا
هايتي
الهند

جمهورية إيران اإلسالمية
اليابان

الكويت
هولندا
النرويج

باكستان
بيرو

الفلبني
االحتاد الروسي

سلوفينيا
السودان
السويد
سويسرا

تايلند
اململكة املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية
زامبيا

أنغوال
أستراليا
البرازيل

بوركينا فاسو
بوروندي

كندا
الصني

كولومبيا
كوبا

اجلمهورية التشيكية
جمهورية الكونغو الدميقراطية

الدامنرك
مصر
فرنسا
أملانيا

غواتيماال
غينيا
هايتي
الهند

جمهورية إيران اإلسالمية
اليابان
األردن
كينيا

الكويت
لكسمبرغ
املكسيك

هولندا
النرويج
الفلبني

االحتاد الروسي
سلوفينيا 
السودان
سويسرا

تايلند
اململكة املتحدة 

الواليات املتحدة األمريكية

 2009 األعضاء،  2010 الدول  األعضاء،  الدول 

اجمللس التنفيذي للبرنامج 2010-2009

فالدميير ف. كوزنيتسوف
االحتاد الروسي )رئيساً(

سعادة خوسيه انطونيو ماركونديز دي كارفالهو 
)نائباً للرئيس(

كياال كيا ماتيفا
أنغوال

نويل د. دي لونا
الفلبني 

سعادة جيمس الكسندر هارفي
اململكة املتحدة

سعادة ساباس بريتيلت دي ال فيغا
كولومبيا )رئيساً(

سعادة آنيس فان أردين
هولندا )نائباُ للرئيس(

إنوسينت موكاسا مانيندي
جمهورية الكونغو الدميقراطية

سعادة جافاد شاخس تافاكوليان
جمهورية إيران اإلسالمية

جيري موشكا
اجلمهورية التشيكية

 2009 التنفيذي،  اجمللس  مكتب  هيئة  2010 أعضاء  التنفيذي،  اجمللس  مكتب  هيئة  أعضاء 
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جميع القيم النقدية هي بالدوالر األمريكي، ما لم يذكر خالف ذلك.

1 مليون. املليار يساوي 000

جميع كميات السلع الغذائية هي بالطن املتري، ما لم يذكر خالف ذلك.

املباشرة  التشغيل  وتكاليف  املباشرة،  الدعم  وتكاليف  واملناولة،  والتخزين  البري  والنقل  اخلارجي،  والنقل  األغذية،  املباشرة:  النفقات  تشمل 
األخرى، وهي ال تشمل تكاليف الدعم غير املباشرة وتكاليف دعم البرامج واإلدارة.

ال تتطابق اجملاميع الواردة في هذه الوثيقة مع حاصل اجلمع نظراً لتقريب األرقام.

تشمل بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض جميع بلدان العجز الغذائي )البلدان املستوردة الصافية للحبوب( التي يقل فيها متوسط الدخل 
الفردي عن العتبة التي يستخدمها البنك الدولي لتحديد أهلية احلصول على مساعدة املؤسسة الدولية للتنمية وعلى قروض البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمير بأجل استحقاق مدته 20 سنة. ويطبق مصطلح "بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض" على البلدان املدرجة بالفئتني 
األولى والثانية من فئات البنك الدولي. وتبلغ العتبة التاريخية لنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي لعام 2005، استناداً إلى أسلوب أطلس 

1 دوالر أمريكي. وفي عام 2009، صنفت منظمة األغذية والزراعة 82 بلدا ضمن بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض. البنك الدولي، 675

املعايير الثالثة لتحديد أقل البلدان منواً، التي يستخدمها اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، ويستعرضها كل ثالث سنوات، هي: )1( 
انخفاض مستوى الدخل، ويقاس بنصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي بحيث يكون أقل من 745 دوالراً أمريكياً حتى ميكن إدراج البلد في تلك 
الفئة وأكثر من 900 دوالر أمريكي للخروج منها؛ )2( وضعف املوارد البشرية ويقاس بدليل نوعية احلياة املادية املعزز- العمر املرتقب عند الوالدة، 
ومقدار ما يحصل عليه الفرد من سعرات حرارية، ونسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية معاً، ومعدل اإلملام بالكتابة والقراءة بني الكبار؛ 
)3( وانخفاض مستوى التنويع االقتصادي، ويقاس بالرقم القياسي للتنويع االقتصادي، وهو يشمل حصة التصنيع في الناجت احمللي اإلجمالي، 
وحصة القوة العاملة في الصناعة، ونصيب الفرد من استهالك الطاقة السنوي في األغراض التجارية، والرقم القياسي لتركز صادرات السلع 

الذي حدده مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية. وفي عام 2009، صنفت منظمة األغذية والزراعة 49 بلدا ضمن قائمة أقل البلدان منواً.

يجب على البرنامج، اعتبارا من عام 2007، الوفاء مبا يقتضيه مجلسه التنفيذي من تخصيص ما ال يقل عن 90 في املائة من األموال اإلمنائية 
املتعددة األطراف لبلدان التركز، وهي: )1( أقل البلدان منواً أو التي ينخفض فيها الدخل على قدم املساواة)1(؛ )2( مواجهة مشكلة سوء التغذية 

املزمن الذي يقاس بنسبة تقزم تزيد على 25 في املائة بني األطفال دون اخلامسة من العمر)2(.

975 دوالراً أمريكيا. )1(نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي أقل من 

2009. نيويورك. 2009. حالة أطفال العالم لعام  )2( إحصاءات التغذية في: اليونيسيف. 

الغالف: هايتي،  البرنامج/جيم فاريل؛ قائمة احملتويات: هايتي،  البرنامج/جيم فاريل؛ صفحة 2، الفلبني،  البرنامج/فيجاي فيالفرانكا؛ صفحة 5، 
الفلبني،  البرنامج/فيجاي فيالفرانكا؛ صفحة 6، هايتي،  البرنامج/أليخاندرو تشيتشيري؛ صفحة 7، أوغندا؛  البرنامج/غريت هندريكس؛ صفحة 
برونو ستيفنس/كوزموس  هايتي،   ،13 نوراني؛ صفحة  البرنامج/شيهزاد  بنغالديش،    ،  12 فيالفرانكا؛ صفحة  البرنامج/فيجاي  الفلبني،    ،9-8

للبرنامج؛ صفحة 14، نيبال،  البرنامج/لورا ميلو؛ صفحة 15، غواتيماال،  البرنامج/مكسيم باسييريس؛ صفحة 16، هايتي، برونو ستيفنس/
19، هايتي،  18، هايتي، برونو ستيفنس/كوزموس للبرنامج؛ صفحة  البرنامج/ماركو فراتيني؛ صفحة  17، هايتي،   كوزموس للبرنامج؛ صفحة 
برونو ستيفنس/كوزموس للبرنامج؛ صفحة 21، الفلبني،  البرنامج/باري كيم؛ صفحة 22، جمهورية الكونغو الدميقراطية،  البرنامج/ستيفاني 
سافاريود؛ صفحة 24، إثيوبيا،  البرنامج/أمير إسماعي؛ صفحة 27، بوركينا فاسو،  البرنامج/فنسنت كواتارا؛ صفحة 28، إيطاليا،  البرنامج/راين 
سكوليرود؛ صفحة 29، سوريا،  البرنامج/جون ريفورد؛ صفحة 30، أوغندا،  البرنامج/فانيسا فيك؛ صفحة 31، أوغندا،  البرنامج/فانيسا فيك؛ 
صفحة 32، أفغانستان،  البرنامج/سوزانا نيكول؛ صفحة 35، الصومال،  البرنامج/غوليد محمد؛ صفحة 36، إيطاليا،  البرنامج/راين سكوليرود؛ 

صفحة 39، هايتي، برونو ستيفنس/كوزموس للبرنامج؛ صفحة 40-41، هايتي،  البرنامج/أليخاندرو تشيتشيري.

مالحظات 

عامة مالحظات 

الصور



شعبة االتصاالت، والسياسات العامة 
والشراكات اخلاصة

Via Cesare Giulio Viola, 68 / 70 - 00148 Rome, Italy
رقم الهاتف: 2628-066513-39+ رقم الفاكس: 39-066513-2840+ 
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