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 مللخص التنفيذيا

املقدمة من املؤسسة ، ملراقبة ما بعد توزيع املساعدات م2118 أأكتوبر 25-21 الفرتةخالل والأخرية الثالثةمعلية التحقق امليدانية ُأجريت 

 فقراالأرس الأشد بني من مصنفة أأرسة  1131س بل معيشة حتسني الأمن الغذايئ و لتعزيز ، NFDHRالوطنية للتمنية والاس تجابة الإنسانية 

أأرسة مرشوطة بعمل  731بتوزيع مساعدات نقدية لـ  NFDHRقامت ولتحقيق ذاك الهدف .  مديرية الرمج مبحافظة احملويتيف واحتياجا

املاعز لـ و غنام الأ من مساعدات غري مرشوطة ، وقامت كذكل بتوزيع املس تفيدين يف تأأهيل وصيانة واصالح الارايض الزراعية اخلاصة هبم

املتاكمةل يف "الغذاء الربامج  مضن يندرج NFDHRاذلي تنفذه  FSLبرانمج الغذاء وس بل املعيشة  .أأرسة 55خالاي لـ أأرسة و توزيع  345

  . (UNOCHAمن مكتب الأمم املتحدة للشؤون الإنسانية ) بمتويلتنفذها يف املنطقة  اليتواملياه والرصف الصحي والاحصاح البييئ" 

 رشكة أأي أأكسسنفذهتام تان الل عمليات املراقبة الأوىل والثانية ل  ممكةل (الثالث PDMالـ معلية املراقبة الثالثة ملا بعد التوزيع )عترب ت 

ابلتدابري الإنسانية  NFDHRالزتام اس مترار من التأأكد مت يف هذه املراقبة الأخرية ، وم2118وسبمترب  أأغسطس يلالستشارات يف شهر 

اس تكامل من و مقابل العمل،  التحويالت النقدية من  الثالثةاملرحةل  اإجنازسالمة من كذكل مت التأأكد و ،خالل تقدميها املساعدات الأساس ية

رتفاع مس توى معرفة االتحقق من  متكام ، مريضبشلك وتدريب املس تفيدين الأغنام املركزة و  ابلأعالفتوزيع املساعدات املرحةل الثانية من 

الثالث  PDM. وبنتاجئ الـ قبة الثانيةااملر يف املتحصل علهيا نتاجئ ل اإىل نتاجئ مرضية مقارنة ابأ لية الشاكوى بمن نشاط املساعدة ابلأغنام املس تفيدين 

بنجاح، حيث وقد س بق تأأكيد جناهحا يف تنفيذ نشاط املساعدة خبالاي النحل  FSLيع أأنشطة برانمج من تنفيذ ج  NFDHRتأأكيد انهتاء ميكن 

 .الأول PDMيف الـ 

بسبب الأمطار الغزيرة  ،الثالث PDMاإجراء الـ أأايم فامي عدا اليوم الأول والثاين خالل  ،املقابالت مع املس تفيدين وهجا لوهجةجيع أأجريت 

الثاين والثالث يذ الاس تبيان مت تنف   و وعورة الطرق اجلبلية فقد مت التصال الهاتفي بأأرقام املس تفيدين لإجراء الاس تبيان معهم يف ذاك اليومني.

صوصية عند اس تبيان أ راء النساء مراعاة خلبنساء مؤهالت ومتت الاس تعانة . هجزة الهاتف اذلكيةاملثبت عىل أأ  KOBO collect تطبيقبواسطة 

 بصحبة طبيب بيطري ملتابعة ما بعد توزيع الأغنام.الثانية والثالثة متت الزايرة امليدانية و وتقاليد املنطقة، 

 دلت عىلو أأهنا اس هتدفت الفئات الأشد فقرا واحتياجا، وعداةل، و أأن معلية اختيار املس تفيدين اكنت شفافة  PDMنتاجئ الـ مجمل أأظهرت 

س تجيب للمعايري ت حرصها عىل رىض املس تفيدين، من خالل اعامتدها ل لية عىل اجلاد والقوي ابلتدابري الإنسانية الأساس ية، و  NFDHRالزتاما 

نتاجئ الاس تبيان ينت ب ية لس تقبال الشاكوى والتغذية الراجعة. من خالل حرصها عىل وجود أ ل كذكل و عند توزيع املساعدات، الفنية والإنسانية 

ومه يف أأمس أأتت هلم و مة ءالماحتياجات املس تفيدين واكنت املساعدات لبت اليت قدمت هلم، حيث املساعدات ىض املس تفيدين عن مجمل ر

 . كام دلت نتاجئ اس تطالع أ راهئم احلاجة لها

لهيام هممة الأرشاف عىل تنفيد برانمج بتعييهنا لمرأأتني أُ  ،فامي خيص متكني املرأأة NFDHRمتزيت  هبذا التعيني يف املنطقة، و  FSLولكت اإ

 وهام ترشفان مرأأتني ل عرب مشاهدهتموصلت للمجمتع احمليل بصورة غري مبارشة  ،قضااي املساواة بني الرجل واملرأأةخاصة برسائل توعية ارسلت 

واجملمتع املنطقة  عىل اإرشاك نساء NFDHRحرص بشلك عام فقد دلت النتاجئ عىل . و مات الانسانية هلمتقدمي اخلدو  FSLعىل تنفيذ برانمج 

ليت ترأأسها نساء حصول الأرس ا وقد أأدى هذا احلرص اإىللعزل والقرى والأرس املس هتدفة، ا اختيارو  احمليل يف اختيار طريقة تقدمي املساعدات

 اللجان شاركة النساء بفعالية يفيف املنطقة دون م العادات الاجامتعية  ذكل احلرص فقد حالت ورمغ ،عىل حصة ل بأأس هبا من املساعدات



ة ابلنساء مراعاة بسبب عدم تشكيل مجموعات معل خاص عند تنفيذ نشاط النقد مقابل العملحىت معلية اختيار املس تفيدين أأو  أأثناءاجملمتعية 

 .الاجامتعيةوالتقاليد للعادات 

فرد عىل  8511أأرسة و تعزيز الأمن الغذايئ لـ  1131يف حتسني س بل عيش  FSLدلت مؤرشات اخملرجات والنتاجئ عىل جناح برانمج 

 عىل النحو التايل:وخالصهتا ، الأقل مضن الأرس املس هتدفة ابملساعدات يف مديرية الرمج مبحافظة احملويت

 ةياعل الف % الفعيل املس هتدف Indicatorsات  ر ـــــاملؤش

 114 9131 7911 # الأفراد املس تفيدين من جيع أأنشطة املرشوع -1

نتاتأأهيل نقدية مقابل العمل يف # الأرس اليت تلقت مساعدة  -2  111 731 731 ج الغذاءمواردها الارضية لإ

 111 345 345 لرتبية الأغناموتدريب س تلزمات مب # الأرس اليت تلقت مساعدة  -3

 111 55 55 لرتبية النحلوتدريب س تلزمات مب # الأرس اليت تلقت مساعدة  -4

 81% 91.3% 114 (FCS >42) 42تزيد عن بدرجة غذاء ها للاس هتالك برفع الأرس املس هتدفة  % -5

 81% 94.5% 118 (IDDS>5) 5ل تقل عن برفع تنوعهم الغذايئ الفردي بنقاط الأفراد املس هتدفني  % -6

  Outputsاخملرجات 

 أأرسة مع مساعدهتا ابلنقد لرشاء احتياجاهتا الغذائية الاساس ية. 731تأأهيل واصالح أأرايض ومدرجات  -1

 أأرسة. 55تدريب وتوفري مس تلزمات تربية النحل لعدد  -2

 أأرسة.   345تدريب وتوفري اصول حيوانية لعدد  -3

 Outcomesالنتاجئ 

 أأرسة فقرية. 731من خالل صيانة وتأأهيل الارايض واملدرجات الزراعية وقنوات الري لعدد س بل املعيشة القامئة عىل الزراعة اس تعادة  -1

نتاج الزراعي  -2  لها. وفري الرثوة احليوانيةأأرسة فقرية، بت 345احليواين وتأأمني س بل عيش حتسني الإ

نتاج العستأأمني س بل عيش  -3  أأرسة فقرية. 55ل، تعزز من دخل اإضافية، برتبية النحل واإ

 من الأرس املس هتدفة. %91.3جتاوزت احلد الفقري غذائيا والهش وأأصبحت مقبوةل عند  FCSدرجة الاس هتالك الغذايئ الأرسي  -4

 Impactالأثر 

 فرد عىل الأقل.   8511أأرسة وزايدة التنوع الغذايئ الفردي لعدد  1131تنوع الاس هتالك الغذايئ الأرسي لـ حتسني تعزيز الأمن الغذايئ و 

وجدوا مياه اإضافية يف الربك د فق اجملمتع احمليل من نتاجئ التدخالت اليت نفذهتا املؤسسة الوطنية يف املنطقة املس هتدفة. س تفادكام ا

يصال املعاد تأأهيلها وأأصبح  لاإ الاحندارات صيانة  أأكرث سهوةل، بعد اإىل الأسواق لعرض منتجاهتم أأو لرشاء احتياجاهتمم وصوهلهيم و املساعدات اإ

يت قدمهتا اس تفاد اجملمتع الريفي احمليل من غري املس تفيدين من اخلدمات البيطرية اجملانية الكام ابحلجارة. الأكرث وعورة ورصف العقبات الشديدة 

 أأثناء متابعة الطبيب البيطري لعملية ما بعد توزيع الأغنام عىل املس تفيدين، كام اس تفاد كذكل بعضمن الأهايل  تاهجاي ملن  NFDHRمؤسسة 

 .امليداين اذلي ُأعطي للمس هتدفني مربو النحل يف املنطقة من التدريب

 مقدمة -1
 اللتني والثانية الأوىلة املراقبممكال لعملية ليكون  ترشكة أأي أأكسس لالستشاراتنفذه اذلي  هو اخلتايم والثالثالتقيمي هذا يعترب 

ية املؤسسة الوطنية للتمن قدمهتا اليت ت املساعداتوزيع ملراقبة ما بعد  ،م2118سبمترب يف هناية شهر يوليو وقبل منتصف شهر الرشكة  امأأجرهت

يف واحتياجا  فقراالأكرث الأرس ن بني مصنفة مأأرسة  1131تعزيز الأمن الغذايئ وحتسني س بل معيشة ل ( NFDHRوالاس تجابة الإنسانية )

املياه والرصف و  الغذاءيف " املتاكملمج انالربمن  %39ما نسبته  (FSL)س بل املعيشة و الغذاء  يُشلك مكونمديرية الرمج مبحافظة احملويت. 

من مكتب الأمم املتحدة بمتويل  ،م2118أأكتوبر  -ينايرخالل الفرتة من  املس هتدفةيف املنطقة  NFDHRنفذته اذلي " حصاح البييئالصحي والا

 .(UNOCHAللشؤون الإنسانية )

ت بتلكيف استشاري للقيام بدراسة ميدانية لتقيمي جودة تنفيذ أأنشطة املرشوع وتقيمي أأثر وجدوى تدخال اقتضتمعايري اجلودة يف املرشوع 

 تقدم يف مديرية الرمج، من أأجل حتسني جودة وفعالية املساعدة اليت ابملساعداتة املس هتدف الأرسالامن الغذايئ وحتسني س بل املعيشة عىل 

 من خالل هذه الاس تجابة الإنسانية الطارئة.



اخلالصة الهنائية للنتاجئ الثاين، و  PDMما بعد معليات التوزيع اليت متت بعد صدور تقرير الـ مراقبة نتاجئ س يعرض هذا التقرير 

أأرسة واليت  55 ىلعمبا يف ذكل مراقبة توزيع خالاي النحل  ،خملتلف أأنواع املساعدات املقدمةمراقبة ما بعد توزيع جيع معليات الرتامكية من 

ذايئ قيمي خمرجات ونتاجئ وأأثر الربانمج يف تعزيز الأمن الغت اإىل تطرق التقرير كام سي  ،الأول PDMـ بشلك مس تفيض واكيف يف ال اعرضت نتاجئه

 .س بل معيشة الأرس املس هتدفةوحتسني 

 PDM ما بعد التوزيع مراقبة أأهداف -2

كام  شلك مريضل اجناز مراحل برانمج املساعدات ب امتكابتأأكيدات ميدانية عن واجلهة املاحنة  NFDHRاملرشوع مبؤسسة مديري  تزويد. 1

  اكن خمططا هل.

 .املس هتدفنيحتياجات ل اهتتلبية املساعدات و مالءممدى التحقق من و  ،تنفيذ برانمج املساعداتوكفاءة فعالية تقيمي . 2

 نشطة املرشوع.لأ تنفيذها توزيعها للمساعدات و خالل والفنية ابلتدابري الإنسانية الأساس ية  NFDHRالتأأكد من الزتام  .3

براز 4  .القصورو  أأوجه النجاحادلروس املس تفادة للمساعدة يف معلية التعمل و عرض . اإ

 العملمهنجية  -3

السكن مناطق و جلنس ااس تبيان أ راء عينات عشوائية متثل املس تفيدين من حيث  واملالحظات امليدانية عىل الثالث  التقيمياعمتد 

تنفيذ  مت. الثاين PDMات اليت وزعت بعد صدور تقرير الـ املساعداملس تفيدين من أأخذ أ راء عىل م، مع الرتكزي هل املقدمةاملساعدات ونوع 

. املثبت عىل أأهجزة الهاتف اذلكية KOBO collect تطبيقبواسطة وجعت البياانت م 2118 أأكتوبر 25-21 الفرتةخالل  الثالثس تبيان الا

فامي عدا الاس تبيان  ،سكهنم يف مناطقوهجا لوجه  مع املس تفيدينجري الاس تبيان أ  اس تخدمت س يارة دفع رابعي للتنقل بني مناطق املس تفيدين و 

عرة يصعب الوصول مناطق بعيدة و و لوجودمه يف  مع بعض املس تفيدين بواسطة التلفون الس ياروالثاين، فقد مت جري يف اليوم الأول اذلي أُ 

لهيا   للعاصفةنتيجة يف المين لغربية االامطار اليت هطلت بغزارة عىل املرتفعات اجلبلية  بسبباجلبلية الوعرة الطرق ترضر من  بسبب تنايم القلقاإ

، وتقاليد املنطقةية صوص راعاة خمل النساءاس تبيان أ راء جراء ابمرأأة مؤهةل لإ الاس تعانة  تومت. حمافظة املهرةأأثرت بشلك خاص عىل "لبان" اليت 

 .  املناطق اجلبلية شديدة الوعورةواس تخدمت س يارة دفع رابعي للتنقل يف

املتعلقة  الطريقة الأكرث فعالية يف اس تنباط املعلومات اس تخدمتفقد  ،عند املس تفيدين لقياس مؤرشات تنوع واس هتالك الغذاء

، وذكل ابلسامح للمس تجيب 1(IDDSو HDDS) يف املبادئ التوجهيية لقياس التنوع الغذايئ الفردي والأرسي جاء ابلتنوع الغذايئ حبسب ما

بعد الانهتاء من و  ة والطعام،عىل نوع الوجبالتأأشري ذكل خالل يمت و ، ت الطعام الرئيس ية واخلفيفةوجبا يفام أألكه يف اليوم السابق ابلتذكر احلر ع

جتنب تنفيذ ومت  ،سب املعمتد دلى برانمج الغذاء العامليحب  املصنفة ،مجموعات الأغذية اخملتلفةجدول يف البياانت  تفرغمعلية الاس تبيان 

هيمت املسلمون بتناولها ابلأطعمة اليت  IDDSو  HDDS اليومية لـ قميال وبعد يوم امجلعة حىت ل تتأأثرمبارشة الاس تبيان بعد الأعياد الاسالمية 

وعي للأرسة درجة اس هتالك الغذاء الاس بما تتناوهل الأرسة يف يوم امجلعة عند حساب وطبعا مت احتساب  ،وجه اخلصوصيف تكل الاايم عىل 

FCS . 



  (PDM) ما بعد التوزيع مراقبة نتاجئ -4

اليت قدمهتا  املساعداتاجاميل عدد الأرس اليت اس تفادت من من  %19.3، أأي بنس بة PDMخالل الثالثة أأرسة رب  218مت اس تطالع أ راء 

NFDHR .الاس تبياانت اليت اجريت يفاملس تفيدين وعدد يبني وجود تناسق نس يب بني عدد  1الشلك التوضيحي رمق  يف منطقة الرمج 

د ق الاهامتم ابس تبيان أ راء النساء ووجود اكدر نسايئ خاص ابس تبيان أ راء املس تفيداتة أأن ، مع مالحظاملس هتدفة يف مديرية الرمجاملناطق 

الشلك  ام هو واحض يفكزايدة طفيفة يف نس بة الاس تبياانت اليت اجريت مع النساء مقارنة مع نسبهتن مكس تفيدات ابلنس بة للرجال اإىل أأدى 

 . 2التوضيحي رمق 

 س تبياانت يف املناطق املس هتدفة.عدد املس تفيدين وعدد الا بني: مقارنة  رمس توضيحي 

 الاس تبياانت مع الأرس اليت ترأأسها نساءالأرس املس تفيدات ونس بة عدد  رابت: مقارنة بني نس بة عدد 2رمس توضيحي 



 حتت العناوين التالية: نتاجئ الاس تبيانوميكن تلخيص 

 عداةل اختيار املس تفيدين 1.4

هل اكنت معلية اختيار املس تفيدين عادةل؟ وهل خصصت  ني:اإجاابت من مشلهم الاس تبيان عن سؤال 3 التوضيحي رمقالشلك يوحض 

 ،ية اختيار املس تفيدين اكنت عادةلبأأن معل أأجابوا ابلإجياب  %94.5أأن يبني اجلزء الأيرس من الشلك املساعدات للفئات الأشد فقرا واحتياجا؟ 

ثبات ، أأو لستبعاد بعض املس تحقني بسبب عدم امتالكهم لبللك املس تحقني يف املنطقة اتعدم مشول املساعدل ابلنفي %4.6أأجاب بيامن  طاقة اإ

  . وهجة نظرمهعند اللجان اجملمتعية حبسب هوية، أأو لوجود نوع من اجملامالت 

 .فقط واحتياجا فقرا الأشد الفئات لتس هتدف املساعدات وحرص املس تفيدين، اختيار عداةل:  رمس توضيحي 

؟ وحرصها علهيم فقرا واحتياجالفئات الاشد ل املساعدات اس هتداف يوحض اجاابت السؤال املتعلق مبدى السابق ف من الشلك الأمين زء اجلأأما 

بيامن احتاجًا، و  فقراً ن الفئات الأشد مه ممن املساعدات املس تفيدين جيع أأن من اذلين مشلهم الاس تبيان ب %95 ومن الشلك يتضح اطمئنان

وقال  ،من الفئات الأشد فقرا واحتياجامه فقط املس تفيدين  بأأن بعض %1.9رأأي اكن يف حني  ،كذكلمه بأأن معظم املس تفيدين  %3.7 أأجاب

  .من املس تفيدين فقط مه من الفئات الأشد فقرا واحتياجا( بأأن قةل %1.5مس تجيب واحد فقط )

اجابوا عن سؤالنا السابق اذلي ورد يف التقرير الأول، حول أأس باب  NFDHRتنفيذ برانمج املساعدة يف عىل بأأن القامئني  ذكرهاجلدير 

، بأأن يعي(بين اجلليب، بين البدي، غاليب ورب )اذلاري، فقط وحرص املساعدات عىل أأربع عزل من الاس هتداف استبعاد عزةل "بين الغسال" 

لهيا قد اُ    .التحقق بناء عىل معايري الأولويةستبعدت يف مرحةل العزةل املشار اإ



 نوع ومكية املساعدات 2.4

أأرسة  731هنا مساعدات نقدية لـ م، يف مديرية الرمج أأرسة 1131عىل  UNOCHAبتوزيع املساعدات املموةل من  NFDHRقامت 

بقية أأما . هبم واصالح الارايض الزراعية اخلاصةصيانة تأأهيل و يف بعمل املس تفيدين ( مرشوطة الأرس املس هتدفةاجاميل من تقريبا  %65 )أأي

من  %31وايل أأي حل) أأرسة 345 ابلأغنام أأو املاعز لـغري مرشوطة مساعدات تنوعت ما بني ، مساعدات غري مرشوطةنحت مُ فقد الأرس 

 .4 كام هو واحض يف الشلك رمق (من الأرس املس هتدفة %5أأي أأرسة ) 55 خبالاي النحل لـغري مرشوطة ساعدات أأو م  (الأرس املس هتدفة

 نوع املساعدات اخملصصة للأرس املس تفيدة. رمس توضيحي 

 

  :لرثوة احليوانيةابساعدة مكوانت امل  -أأ 

از نس بة الاجن ويوحض كذكل ،مرحلتنيأأرسة يف مديرية الرمج عىل  345يبني مكية ونوعية املساعدة ابلأغنام اليت اس تفادت مهنا  1اجلدول رمق 

من هذا النوع من دفني للمس هتنس بة اإىل العدد الإجاميل يف لك مرحةل س بة املس تفيدين اذلين اس تلموا املساعدة عىل ن  عامتدالك مرحةل ايف 

و  1اذلين مشلهم الاس تبيان ابهنم قد اس تلموا اكمل املساعدات املذكورة يف اجلدول رمق من املساعدة ابلأغنام اجع املس تفيدون  .املساعدة

 ية الأغنام.وا من ادلورة التدريبية يف ترب اس تفاد

 

 .احليوانية ابلرثوة مس تفيد للك املعمتدة املساعدة ومكية نوعية

 المكية الوحدة البيان

 جنازالإ نس بة 

 يف هناية املرحلتني املرحةل الثانية املرحةل الأوىل

 %111 %21 %79 1 عدد ذكر ضأأن/ماعز 

 %111 %21 %79 2 عدد أأنىث ضأأن/ماعز

 %111 %21 %79 - - تطعمي ورعاية حصية للحيواانت 

 %111 %111 %1 71 كيلو أأعالف مركزة 

 %111 %111 %1 - - املس تفيدينتدريب وتوعية 



كوانت موميكن تلخيص تقيمي عىل مرحلتني،  ابلأغناممكوانت وانشطة املساعدة من اجناز جيع  NFDHRانهتاء الثالث  PDMوقد اثبت الـ 

 هذا النشاط عىل النحو التايل:ومراحل 

كام ان توقيت . نطقةعىل سوق امل مت اجناز النشاط عىل مرحلتني مما سهل توفري الأغنام من الأسواق احمللية والقريبة من املنطقة دون الضغط  -

رشاء الأغنام يف مومس الأمطار اكن مناسب جدا، فقد اكنت الأغنام رخيصة المثن ومعظمها حامل مبواليد، وهذا يفرس رسعة اس تفادة 

 ن من املساعدات ابلأغنام مقارنة ابملس تفيدين خبالاي النحل. املس تفيدي

الأفضل اخليار  مل يكن هو انث"اإ  2ذكر :  1للك أأرسة مبعدل " جنس الأغنام املوزعةان عن مكية ونوعية الأغنام، اإل  %97.2رمغ رىض  -

 تاكثر أأرسعابلتايل  س تحقق هلو أأكرث ولدات س تعطي املس تفيد من الاغنام فالثالث اانث  ،مس تفيد توزيع ثالث اإانث للكخبيار مقارنة 

تلقيح ملية فية لع اكيف املنطقة املوجودة غنام الأ ذكور حيث ان  انث فقطالاغنام عىل املس تفيدين من الإ توزيع ابلإماكن ، واكن من الثنتني

بقاء عىل ذكور الأغنام لتلقيح الاانث اإن عدم ح .أأنىث( 31ذكر :  1اإانث تقريبًا أأو حىت  11ذكر :  1)بنس بة  الاانث اجة املس تفيدين لالإ

 سأأدى اإىل ترصف املس تفيدين بذكور الأغنام سواء بييعها والاس تفادة من مثهنا يف رشاء أأغذية رضورية أأو بذحبها والاس تفادة من محلها، ولي

حاجهتا لتلقيح صوصا وان خاليت مل تعد صاحلة للتسمني، يف ذكل ما مينع من وهجة نظران، وبل وميكن نصح املس تفيدين ببيع اذلكور البالغة 

 .المثنوالاس تفادة من فارق اإانث بدل عن اذلكور رشاء ميكن للمس تفيدين ، و قد انهتتالإانث 

تالهما من لفحص الأغنام للتأأكد من مطابقهتا للمواصفات قبل اس  وشلكت جلنة من اخملتصني ابملعايري الفنية والصحية،  NFDHRأألزتمت  -

جراء جحر حصي مؤقت للأغنام املورد، كام قا لرضورية اللقاحات اخالل فرتة احلجر الصحي اعطهتا للتأأكد من خلوها من الامراض و مت ابإ

قد تظهر  وضعت دلى اللجان اجملمتعية ملعاجلة أأي امراضكام قامت املؤسسة برشاء مجموعة من الادوية  قبل تسلمي احليواانت للمس تفيدين.

أأمر غري املس تفيدين  وتعترب اخلدمة البيطرية اليت قدمت للمجمتع احمليل من الطبيب البيطري.حمليطة ابملس تفيدين حتت ارشاف يف املنطقة ا

 .انمج الغذاء وحتسني س بل املعيشةالإجيابية لرب الانشطةويسب للمؤسسة مضن اإجيايب 

ل ان الأكياس مل حتتوي عىل شعار كجم من  71وفرت املؤسسة  - ملموةل ول ول شعار اجلهة ا NFDHRالاعالف املركزة للك مس تفيد، اإ

لأعالف املركزة حتتاج ملراجعة فامي يتعلق ابلتوصية بعدم اس تخدام االيت وزعها اخملتصون مواصفات العلف املركز، كام ان تعلاميت اس تخدامه 

زيد من فرصة ولدة التوامئ، وتوجد منشورات رمسية تؤدي اإىل زايدة خصوبة الأغنام و تالأعالف املركزة ف، (1)صورة رمق  قبل فرتة التلقيح

كل حتض عىل زايدة اس تخدام الاعالف املركزة خالل ت ،دلول عربية خاصة مبا يسمى "ابدلفع الغذايئ" خالل موامس التلقيح عند الأغنام

 الفرتة.

 ابلزتامن مع توزيع الأغنام. منذ املرحةل الأوىل مل يبدأأ  تدريب وتوعية املس تفيدين  -

علاميت تمت وضع رمق الشاكوى يف املادة التدريبية يف الصفحة ما قبل الأخرية بشلك غري ظاهر، بيامن وزع الرمق اخلاص لحد املدربني يف ورقة ال  -

دارة املرشوع شار رمق الشاكوى بني املس تفيدين ابملساعدة ، مما أأضعف نسبيا من انت (1)صورة رمق  بشلك واحض دون ان يس تأأذن من اإ

 ابلأغنام.



 : تعلاميت اس تخدام الأعالف املركزة اخلاصة ابلأغنام واملاعز.صورة 

 مكوانت املساعدة خبالاي النحل:   -ب

من املساعدة خبالاي فيدون اجع املس ت أأرسة يف مديرية الرمج.  55يبني مكية ونوعية املساعدة خبالاي النحل اليت اس تفادت مهنا  2اجلدول رمق 

 .تدريبية يف تربية النحلال ورة و اس تفادوا من ادل 2املذكورة يف اجلدول رمق املساعدات قد اس تلموا اكمل هنم اباذلين مشلهم الاس تبيان النحل 

رضها عن  %6.7اس تلموا خالاي حنل بأأهنم راضون عن نوع ومكية خالاي النحل، وعربت النس بة الباقية و  ومشلهم الاس تبيانممن  %93.3عرب وقد 

ممن تدربوا عىل تربية  %93.3اكن شامال واكفيا حسب وصف فقد التدريب عىل تربية النحل أأما  .أأهنا اس تلمت املزيد من خالاي النحل لو

  اكيف اإىل حد ما.وصفت التدريب ابلفقد النس بة الباقية الاس تبيان، أأما  النحل ومشلهم

 .النحل خبالاي املساعدة من مس تفيد للك املساعدة ونوع مكية:  جدول 

 المكية الوحدة البيان

 3 عدد طوائف حنل بداخل خالاي من النوع البدلي

 1 عدد خلية حديثة فاضية

 1 عدد ومعدات لرتبية النحل )قناع، مدخن، ابكت أأساس مشعي، علب غذاايت، أأقفاص للملاكت، عتةل، وفرشاة(أأدوات 

نتاج العسل  4 أأايم تدريب املس تفيدين عىل تربية النحل واإ

 

 : مكوانت املساعدة ابلنقد املرشوطة ابلعمل -ت

من نشاط النقد اجع املس تفيدون أأرسة يف مديرية الرمج.  731يبني مكية ونوعية املساعدة ابلنقد مقابل العمل واليت اس تفاد مهنا  3اجلدول رمق 

جاميل اكمل املساعدة املالية أأهنم اس تلموا باذلين مشلهم الاس تبيان مقابل العمل   29511بواقع و  وعىل ثالثة مراحل رايل ميين للك أأرسة 885511ابإ

.ل يف لك مرحةلراي

 : عدد أأايم العمل ومبلغ املساعدة املالية للك مس تفيد من املساعدة ابلنقد مقابل العمل. 3جدول 

 المكية الوحدة البيان

 جنازالإ نس بة 

 املرحةل 

 الأوىل

 املرحةل 

 الثانية

 املرحةل

 الثالثة 

 1/3 1/3 1/3 36 يوم عدد أأايم العمل

 1/3 1/3 1/3 885511 رايل مقدار مبلغ املساعدة املالية

 



يوحض اجاميل نتاجئ الاس تبيان اليت اجريت  5الشلك التوضيحي رمق  

اس تفادوا  و رأأي املس تفيدين اذلين مشلهم الاس تبيانعن  يف جيع املراحل

لموها اليت اس ت مقدار املساعدة املاليةيف من نشاط النقد مقابل العمل 

عن  %87وكام هو واحض يف الشلك فقد عرب . اذلي بذلوه مقابل العمل

عىل  %44و  %43رضامه عن املبلغ وقالوا بأأنه مقبول أأو اكيف بنس بة 

بسبب ارتفاع الأسعار وغالء بأأن املبلغ قليل  %13رأأى بيامن التوايل، 

 2.31الثاليث  Likert Scaleاملتوسط املرحج ملقياس ليكرت . وبلغ املعيشة

مما يدل عىل مبلغ النقد مقابل العمل ل يزال مقبول عند املس تفيدين، لهنم 

 يعملون من اجل تأأهيل ممتلاكهتم اخلاصة. 

ل اإن تقارب نس بة من وصفوا املبلغ املايل ابلاكيف مع نس بة من وصفوه ابملقبو 

مبعايري مقدار املساعدات املالية املرشوطة  NFDHRيدل عىل الزتام 

رفع أأكرث من أأجور العمل يف املنطقة، حىت ل ت ابلعمل واليت جيب أأل تكون

من معدلت الاجور املتعارف علهيا يف املنطقة وحىت ل تدفع مبن دلهيم 

 اعامل لرتك اعامهلم من اجل العمل يف برانمج املساعدة ابلنقد مقابل العمل. 

 

 أ لية توزيع املساعدات 3.4

.4كام هو واحض من اجلدول رمق  عىل مراحلجيع املهام والانشطة بنجاح، واكن تنفيذ الانشطة وتوزيع املساعدات  NFDHRاهنت 

م عام خالل اخملتلفة املساعدات توزيع مراحل

وبشلك عام مع ذكل و ظمه، لول بعض التأأخري يف تنفيذ املرحةل الثانية من توزيع الأغنام، تنفيذ الأنشطة عىل مراحل اكن مناس با يف معو توقيت 

 تكل يف اكنت معظم الاانث املوزعة حامةل مبواليدفقد  ،ل ذروة مومس املطار يف المين مناس با جدارشاء الأغنام وتوزيعها خالفقد اكن توقيت 

  .من الأغنام اليت اس تلموها من املؤسسة عىل مواليد جديدة لأغنامابحصول املس تفيدين يفرس رسعة ما ، وهذا الفرتة

هجود اس تثنائية كعادهتا قد بذلت  NFDHRالنقاشات الفردية وامجلاعية أأن مؤسسة املالحظات امليدانية و و  الاس تبيانتاجئ ن  تبني

 بعض املؤرشات ادلاةل عىل جودة أ لية توزيع املساعداتيبني  6الرمس التوضيحي رمق . املراحلاملساعدات خالل جيع ممتازة يف معلية توزيع و 

 عند توزيعها للمساعدات. NFDHRاليت اتبعهتا مؤسسة 

 : رىض املس تفيدين عن مبلغ النقد مقابل العمل. توضيحيرمس 



.املساعدات توزيع أ لية جودة عىل ادلاةل املؤرشات بعض :  رمس توضيحي 



راقبة خالل جيع مراحل معليات املسلسة وأ منه بأأجامع أ راء من مشلهم الاس تبيان  اكنت الأغنام توزيعمعلية يبني ان  6الشلك التوضيح رمق 

ابلتعاقد مع مكتب رصافة كطرف اثلث لتسلمي احلوالات املالية  NFDHRقامت . كام A -6كام هو واحض يف الشلك رمق  %111بنس بة و 

 ال اإىل مركز مديرية الرمج،الانتقمناطق املس تفيدين ومل ترمغهم عىل وشلكت جلان لتوزيع الأغنام وخالاي النحل اإىل للمس تفيدين يف مناطقهم، 

 اعداتصعوابت عند اس تالم املسخالل جيع مراحل معليات املراقبة بعدم مواهجهتم لأي اذلين مشلهم الاس تبيان من  %95.6فقد أأفاد ولهذا 

جيعها متعلقة فقط بوعورة الطريق ومش هيم عىل الاقدام صعودا بأأهنم واهجوا بعض الصعوابت، اكنت  %4.4أأفاد ، بيامن ( B –6)الشلك رمق 

ذهبوا اإىل مراكز التوزيع مش يا عىل املس تفيدين من  %95.6يبني أأن  C -6الشلك رمق . ونزول يف الطرق اجلبلية وصول اإىل مركز التوزيع

 مالية يفتاكل هذا قالت نفس النس بة تقريبا بأأهنا مل تنفق أأي ول ، E -6كام هو واحض يف الشلك رمق  منازهلممراكز التوزيع من  بسبب قربالأقدام 

معلية التوزيع الكثري من الوقت مل تأأخذ . D -6كام هو واحض يف الشلك رمق  اإىل مساكهنموخالاي النحل أأو لنقل الأغنام  للوصول ملراكز التوزيع

كام هو واحض يف الشلك  %87.2مل تتجاوز النصف ساعة كام افاد من اذلين مشلهم الاس تبيان، و %97.2حيث مل تتجاوز ساعة واحدة كام افاد 

 . F -6رمق 

ليه، بأأن  طابقهتا للمواصفات لتأأكد من مل رباء وفنيني لفحص الأغنام خبملعايري الفنية والصحية، واس تعانت اب الزتمت NFDHRمما جيدر الإشارة اإ

جراء جحر حصي مؤقت للأغنام مث قبل اس تالهما من املورد،    للمس تفيدين.ها واعطهتا اللقاحات الرضورية قبل تسلمي ( 2)صورة رمق قامت ابإ



 .للمس تفيدين تسلميها قبل وتطعميها مراقبهتا الأغنام فيه وضعت اذلي الصحي احلجر ماكن :  صورة 

بأأهنم مل يدفعوا أأي رشوة للحصول عىل املساعدات، واقروا ابس تالهمم  %111الاس تبيان بنس بة  فقد اجع املس تفيدون اذلين مشلهممن هجة أأخرى 

 لاكمل املساعدات.

من الرجال أأرابب الأرس املس تفيدة  %3.8بأأن حوايل خالل معليات املراقبة الثالث بشلك عام تشري نتاجئ الاس تبيان 

مرضهم أأو بسبب انشغاهلم ، 7، كام هو واحض يف الشلك رمق بدل عهنم لس تالم مساعداهتمهئم لتفويض أأقرابقد اضطروا 

القيود بسبب  %35.3ىل اإ بني النساء لتصل فاإن النس بة ترتفع وللمقارنة عدم تواجدمه يف املنطقة أأثناء معلية التوزيع، لأأو 

اجملمتعية اإضافة لأس باب أأخرى مثل أأس باب الرجال اكملرض او الانشغال.

 

 لس تالم غريمه فوضوا اذلين نس بة: رمس توضيحي

.الاجامتعي النوع حبسب عهنم بدلً  املساعدة



 أ لية الشاكوى والتغذية الراجعة 4.4

خبصوص  ابلإجيابارتفعت نس بة اذلين أأجابوا يف الاس تبيان الثالث 

ل ان اذلين  .8 الشلك رمقيف كام هو واحض  %81.1اإىل  أ لية الشاكوىمعرفهتم ب اإ

 %78مل يتجاوزوا الـ  (775377744)شاكوى خاص لتلقي ال مق اجابوا بوجود ر

من بني اذلين اجابوا ابلإجياب، أأما البقية فقد ذكروا خيارات أأخرى كنقل 

الشكوى عرب اللجان اجملمتعية او عرب السلطة احمللية او عرب مندوب أأو مكتب 

NFDHR  .جيع اذلين ُأخذت أ راهئم مل يقدموا أأي شكوى من قبل يف املديرية

لأغنام ا وأأ نشاط املساعدة ابلنحل ين من املس تفيداملالحظ ان كام افادوا، و 

قد اس تخدموا طرق اخرى غري رمق الشاكوى لطلب املساعدة الفنية والبيطرية 

لتواصل اببعد اس تالهمم للمساعدات، اكلتصال ابملدرب بصورة مبارشة أأو 

 اءن برانمج الغذعيف املنطقة  ةامليداني مع املسؤوةلعرب اللجان اجملمتعية الهاتفي 

وظفي احملرتم ملاجلاد و تعامل ال يبدو ان و ، اذلي تنفذه املؤسسة الوطنية

NFDHR ذا الهنج ما ساعد يف اتباع ههو  ،مع املس تفيدين واجملمتع بشلك عام

 %111وصف من التواصل وطلب اخلدمات بعيد عن رمق الشاكوى، حيث 

يد مس تف  يصف أأيابحملرتم، ومل  NFDHRممن اس تطلعت أ راهئم تعامل موظفي 

 .نوعا ما" "حمرتم ـ "غري حمرتم" أأو حىت ابلـتعامل املوظفني ب

.الأغنام لرتبية التدريبية واملادة  نشاط من املس تفيدين كرت عىل الشاكوى رمق وجود : صورة 

 

 

 .الشاكوى بأ لية املس تفيدين معرفة:  رمس توضيحي 



 مالمئة املساعدات ورىض املس تفيدين 5.4

حيث  ،الثخالل معليات املراقبة الثيبني بعض مؤرشات مالءمة املساعدات ورىض املس تفيدين اذلين مشلهم الاس تبيان  9الشلك رمق 

بأأن املساعدات قد اتت يف الوقت املناسب ومه بأأمس احلاجة للمساعدات، كام ان اختيار توقيت توزيع  %111اجع املس تفيدون بنس بة 

ى حضاحلوالات املالية اكن مناس با جدا، فقد مت توزيع أأول حوالات نقدية قبل عيد الفطر املبارك مبارشة واثين احلوالات النقدية مع عيد الأ 

لطالب املدارس. كام ان توزيع الأغنام والنحل اكن مناس با ايضا خالل مومس الامطار يف احلوالات النقدية مع ابتداء العام ادلرايس  واثلث

بأأن املساعدات اكنت مالءمة ذكروا من املس تطلعة أ راهئم  %91.3أأنه مت استشارهتم حول نوع املساعدات اليت يفضلوهنا.  %86المين. ذكر 

، أأما بأأن املساعدات غري مالءمةمن اذلين أأخذت أ راهئم قالوا  %1.7 ما،بأأهنا مالءمة نوعا  %9، بيامن قال تليب الاحتياجاتو  بشلك اكمل

ارتفاع  النتاجئكام أأظهرت . ( فيدل عىل مالءمة املساعدات لحتياجات املس تفيدين2.91الثاليث ) Likert Scaleاملتوسط املرحج ملقياس ليكرت 

أأفادوا  %1.5البقية و  %5فقد بلغت   نوعا مانيراضنس بة ال أأما، %94.5بشلك اكمل عن املساعدات اليت قدمهتا املؤسسة اإىل نس بة الراضني 

جيع . NFDHRيدل عىل رىض املس تفيدين عن املساعدات اليت قدمهتا ( 2.94)، واملتوسط املرحج ملقياس ليكرت الثاليث نيغري راضبأأهنم 

 أأجعوا بعدم حدوث مشالك او ارضار بسبب املساعدات اليت قدمهتا املؤسسة للمس تفيدين يف مديرية الرمج. املس تجيبني 

.املس تفيدين ورىض املساعدات مالءمة مؤرشات:  رمس توضيحي 

 النساء واملس ننياملس تفيدين و مشاركة  6.4

، يف نشاط النقد مقابل العمل لمجموعات العم وتشكيلاختيار املس تفيدين معلية يف بفعالية  املنبثقة عن املس تفيدين اللجان اجملمتعيةشاركت  

موظفي  املس تفيدين وبني بنيوصل كحلقة ونسقت وسهلت معلية توزيع املساعدات اخملتلفة، ومعل بعض أأعضاء اللجان اجملمتعية الأكرث نشاطا 

وكام . الشاكوى أ ليةاليت يطلهبا مربو النحل والأغنام دون أأن يضطروا لس تخدام  اخلدمات الفنية والبيطرية عند طلب NFDHRمؤسسة 

 أأما البقية، %84اإىل ت وصليف الاس تبياانت الثالثة  أأجابوا مبعرفهتم بطريقة اختيار املس تفيديننس بة من فاإن   11 يف الشلك رمقهو واحض 

كشوفات املس تحقني  ارمه مضناختيأأهنم من بني املس تفيدين اذلين مت املس تفيدين رمغ  اختيارأأفادوا بعدم معرفهتم بكيفية وطريقة ف (16%)

 %86للمساعدة، ويالحظ أأن هذه النس بة قريبة من نس بة من مت استشارهتم حول نوع املساعدات اليت يفضلوهنا، حيث بينت النتاجئ أأن 

و  %57 يوحض أأن 11 الشلك رمقاجلزء الأمين من من هجة أأخرى ادوا ابستشارهتم حول املساعدات اليت يفضلوهنا. فقط من املس تجيبني أأف



من  %27 أأجاب دمت هبا املساعدات، بيامنقليل يف الطريقة اليت ق  أأجابوا بأأهنم سامهوا عىل التوايل بشلك اكمل او  املس تجيبنيمن  16%

 .يشعروا مبشاركهتم يف الطريقة اليت قدمت هبا املساعداتمل م أأهناملشاركني يف الاس تبيان ب

 .الانسانية اخلدمة هبا قدمت اليت الطريقة يف ومشاركهتم اختيارمه، بطريقة املس تفيدون معرفة:  رمس توضيحي 

 

غائبة اكنت لكهنا  ،من املساعدات حارضة مكس تفيدةاكنت املرأأة ف ،خالل معليات املراقبة نسبية كام بينت معلية التحققاكنت  مشاركة املرأأة 

. يف اإرشاكها NFDHRد رمغ هجو  املساعدات بشلك عاموطريقة تقدمي املس تفيدين  اختياراختاذ القرارات اجملمتعية فامي يتعلق بعملية عند 

شاركهتم م  عىل أأساس النوع الاجامتعي بشأأنخالل جيع معليات املراقبة مقسمة ذت أ راهئم اخمن يلخص اجاابت  12رمق التوضيحي الشلك 

ر ااختيمعلية بفعالية يف هتن مبشاركلنساء شعور اعدم يتبني مقارنة ابلرجال اإجاابت النساء ومبقارنة املساعدة، تقدمي يف الطريقة اليت متت هبا 



الأرس اليت حصول  يففعال أأثر  رص املؤسسة عىل اإرشاك النساءذكل فقد اكن حلورمغ  ،الطريقة اليت قدمت هبا املساعداتو املس تفيدين 

من  %11حوايل  أأن نس بة الأرس اليت تعولها امرأأةيوحض  11الشلك التوضيحي رمق . من املساعداتل بأأس هبا نساء عىل حصة ترأأسها 

رس الاليت حصلن عىل مساعدات مضن الأ  ،)نساء وفتيات(اإجاميل عدد الأرس اليت اس تفادت من املساعدات، لكن نس بة الإانث كأفراد 

 املس تفيدة، يه أأكرب من نس بة اذلكور.

 

 .العمرية والفئة الاجامتعي والنوع املنطقة حبسب املساعدات من املس تفيدين وعدد نس بة :رمس توضيحي 

 

  



 

 .الأجامتعي النوع حبسب الانسانية اخلدمات هبا قدمت اليت الطريقة يف املس تفيدين مشاركة :  رمس توضيحي 

اليت يعولها الفقرية لأرس اأأداي حلصول  NFDHRفالحرتام اجملمتعي وحرص ، اكنت حارضة وذوي الاحتياجات اخلاصة مشاركة املس نني 

ق املس هتدفة يف املناطاملؤسسة اذلي تنفذه  ساعدات برانمج الغذاءاحلصول عىل م يف أأولوية عىل ذوي احتياجات خاصة أأو افراد مس نون 

نس بة يوحض ان  13الشلك التوضيحي رمق . اصةاخلحتياجات الاذوي من دلهيا افراد لأرس اليت كذكل منحت الأولوية ل، يف مديرية الرمج

  .الشلكواحض يف هو كام ات اخملتلفة املس تفيدة من املساعداميل ال رس من اإج %16وصلوا اإىل عاما  61الأكرب من  الأرس أأرابب

 



 .العمرية الفئة حبسباملساعدات  من املس تفيدة الأرس أأرابب عدد: 13رمس توضيحي 

 املرشوعوأأثر تقيمي نتاجئ  7.4

 حتسنياإىل  يف املنطقة املس هتدفة NFDHRاذلي تنفذه  FSLبعد أأن أأدت تدخالت برانمج للمرشوع  الإجيايب Impactثر من الأ  تأأكدمت ال 

. ومت قياس ذكل من خالل عىل الأقلفرد  8511ع الغذايئ الفردي لعدد زايدة التنو فقرية، و أأرسة  1131الاس هتالك الغذايئ الأرسي لـ درجة 

 املؤرشات والنتاجئ اليت حققها املرشوع الانساين، ويه عىل النحو التايل:

 أأرسة 1131 تنوع واس هتالك غذاءة زايد 1.7.4

عند املس تفيدين  (FCSومؤرش درجة اس هتالك الغذاء الأرسي ) (IDDS & HDDSالفردي والأرسي ) قمي مؤرش التنوع الغذايئمتت مقارنة 

 قبل وبعد تقدمي املساعدات للتأأكد من النتاجئ اليت حققها املرشوع. 

حملة عن قدرة الأرسة عىل الوصول اإىل اجملموعات الغذائية اخملتلفة، ويمت حسابه مبعرفة يعطي هو مؤرش  HDDSمؤرش التنوع الغذايئ الأرسي 

هذا املؤرش يف  يفيدكام (. 5السابقة، كام هو موحض ابجلدول رمق )عدد اجملموعات الغذائية اليت تس هتلكها الأرسة خالل الساعات الأربع والعرشين 

 الل تكل الفرتة. خللأرسة ختمني الوضع الاجامتعي والاقتصادي للأرسة خالل فرتة حمددة من خالل معرفة تنوع الاس هتالك الغذايئ املزنيل 

داف يف حاةل عدم اس هت IDDSعن  HDDSهو مؤرش للتنوع الغذايئ عىل مس توى الفرد، و قد يعرب الـ  IDDSمؤرش التنوع الغذايئ الفردي 

شهرا عىل وجه اخلصوص، برشط عدم وجود فرد أأو أأكرث يف العائةل ممن يتناولون بشلك منتظم أأو ش بة منتظم  23-6النساء والاطفال ما بني 

ات دوجبات غذائية رئيسة أأو خفيفة خارج املزنل، وهذا الرشط متوافر يف اجملمتع الريفي يف منطقة الرمج، حيث توجد القرى املس هتدفة ابملساع



يف مناطق بعيدة جدا عن املطامع واماكن رشاء الوجبات اخلفيفة بشلك واحض وجيل حبيث ميكن اس تخدام نفس عدد مجموعات التنوع الغذايئ 

 .2الارسي للتعبري عن التنوع الغذايئ مجليع افراد الارسة عىل مس توى الفرد 

  والارسة  للفرد اليويم الغذايئ التنوع مؤرش حبساب اخلاصة الغذائية اجملموعات

  اجملموعات الغذائية

   كرونةاملع -ادلخن  -الشعري -اذلرة الرفيعة -اذلرة الشامية -الأرز واحلبوب الأخرى القمح  الأرز واخلزب بأأنواعه:

   ثوم –بصل  –بطاط حلو  -بطاط  -ابذجنان  –ابميا  –قرع  -كوسه  خرضوات مطبوخة:

   بيبار –كراث  –جفل  –بقدونس  –كزبرة  –جرجري –ملفوف  –خس  –جزر  -طامطم  خرضوات سلطة:

  الفواكه

  الفول السوداين -الاكجو  –جوز  –لوز  مكرسات:       حلبه –عدس  –البازلء  –فاصوليا  –فول بقوليات: 

  الأرانب  -ادلواجن والطيور -املاعز  -حلوم الأبقار 

  مأأكولت حبرية -أأسامك 

  البيض 

  القشطة  –اجلنب  -الزابدي  -للنب : ااحلليب ومش تقاته

  احللوايت  –املرىب  –العسل  -منتجات السكر -السكر 

  السمن -الزبدة ادلهون والزيوت: 

  للشاي المكيات القليةل من احلليب املضاف -مرشوابت الطاقة   -القهوة  –الشاي  -امللح  -هبارات ال

 (       x)       ساعة 24مجموع عدد الأصناف الغذائية املتناوةل خالل 

 

 

 

 .  للأرسة غذايئ تنوع درجة أأقل حققت اليت للأرس الرتامكية املئوية النس بة : رمس توضيحي 

 مجموعة غذائية.   12اإىل  HDDSمجموعات رئيس ية بيامن تصل مجموعات التنوع الغذايئ الارسي  9اإىل  WDDSتقل مجموعات التنوع الغذايئ اخلاصة ابلنساء يف 



 

يه أأقل درجة تنوع مس هتدفة  5درجة .  14كام هو واحض يف الشلك التوضيحي رمق  11اإىل  4تراوحت ما بني  HDDSنتاجئ املسح ان بينت 

من الأرس، حيث وصلت أأقل درجة  %81من الأرس، ويه نس بة أأعىل من املؤرش املطلوب حتقيقه ل  %94.5من املرشوع وقد حققهتا 

HDDS  بقسمة واحملسوب )لتنوع الغذايئ مجليع الأرس املس هتدفة اليت مشلها الاس تطالع ، يف حني بلغ متوسط درجة ا5.7الأرس اإىل  %81لـ

  .من الأرس كام هو واحض يف الشلك السابق %73وقد حققته   6.11( للأرس عىل عددمه الإجاميل HDDSمجموع 

 NFDHRذه ليت حققها الربانمج اذلي تنفتعترب املؤرشات اوجد مؤرش حمدد لأقل تنوع غذايئ مناسب غذائيا وحصيًا، لكن من هجة أأخرى يل 

ذ ما قورنت  الرمجمنطقة بني الأرس املترضرة يف   التنوع الغذايئخنفاض املنطقة، حيث يالحظ اابلتنوع الغذايئ للأرس غري املترضرة يف مرضية اإ

عن سوق  بعد الأرسالطرق و  وعورة ش باكتبسبب بغض النظر عن مقدار دخل الأرسة، وذكل للأرس يف املنطقة بصورة عامة املس هتكل 

راعة ز ، مما يعيق تزودمه بسهوةل ابلأنواع الغذائية غري املنتجة يف املنطقة. مفديرية الرمج فقرية ابلتنوع احملصويل حيث تسود فهيا مركز املديرية

يه احلبوب صبحت لرئييس يف أأن اوهذا هو السبب ا .راعة اخلرضوات والفواكهتغيب عن الرتكيبة احملصولية املنتجة يف املنطقة ز احلبوب و 

 . ةيع الأرس يف املنطقة بصورة يوميالغذاء الرئييس يف قامئة اجملموعات الغذائية اليت تس هتلكها ج 

م 1996هو مؤرش مت تطويره بواسطة برانمج الأغذية العاملي يف عام  ،The Food Consumption Score (FCS)مؤرش الاس هتالك الغذايئ 

ر وتنوع اس هتالك الارسة للأغذية اخملتلفة املقسمة يف مجموعات حسب قميهتا الغذائية النسبية عىل مدار الأايم الس بعة السابقة. ، ويدل عىل تكرا

وعىل أأساس هذا املؤرش ميكن تصنيف مس توى اس هتالك الأرس للغذاء بأأحد الفئات الثالث: فقري غذائيا، حرج، أأو مقبول. استناًدا اإىل دليل 

، و املقبوةل غذائيا من 28اإىل  21( فقد مت رفع حدود الفئة احلرجة غذائيا من 2118الصادر عن برانمج الغذاء العاملي ) 3ك الغذاءحتليل اس هتال

 كام غذاهئم، نوعت  فقر رمغ يويم بشلكلتكون مالءمة أأكرث للمجموعات الساكنية ذات التكرار العايل يف اس هتالك السكر وادلهون 42اإىل  35

 .6هو موجود عند اجملموعات الساكنية حمل ادلراسة يف منطقة الرمج كام هو موحض ابجلدول رمق 

 

 نتيجة لسلوك الأرس املنتظم يف اس هتالك السكر وادلهون . FCS: القمية املعدةل ملؤرش  6جدول 

 FSCالقمية املعدةل ملؤرش  FSCالقمية الأساس ية ملؤرش  الفئة الغذائية للأرسة

 Poor  <21  <28فقري 

 Borderline 21 - 35 28 - 42حرج 

 Acceptable  >35  >42مقبول 

 

3 Food consumption analysis; calculation and use of the food consumption score in food security analysis. World Food Programme, February 2008. 



لفة من الأغذية مجموعات خمتلتسع  حول تكرار اس هتالك أأرسته مت حساب قمية املؤرش من خالل طرح أأس ئةل يف الاس تبيان عىل رب الأرسة 

خالل الس بعة الأايم السابقة لالس تبيان، مث يمت رضب تكرار اس هتالك الأرسة الاس بوعي للك مجموعة غذائية يف الوزن النس يب لها حبسب 

  .7اجلدول رمق 

 

 : الوزن النس يب للمجموعات الغذائية حبسب أأمهية قميهتا الغذائية. 7جدول 

 الوزن النس يب مجموعات الغذاء

 2 القمح، اذلرة الشامية، اذلرة الرفيعة، الشعري، ادلخن، واحلبوب الأخرى واملكرونة  واحلبوب بأأنواعه:  الأرز

 3 الفول السوداين -الاكجو  –جوز  –لوز  مكرسات:       حلبه –عدس  –البازلء  –فاصوليا  –فول بقوليات: 

 1 أأي نوع من اخلرضوات 

 1 الفواكه

 4 حلوم الأبقار واملاعز وادلواجن والبيض والأسامك

 4 للنب و الزابدي وغريها من الاجبانا

 0.5 السكر ومنتجات السكر، العسل

 1.5 الزيوت وادلهون والزبدة

 1 الهبارات والشاي والقهوة وامللح، ومرشوابت الطاقة، ومكيات صغرية من احلليب للشاي

 

 

 



 .  غذايئ اس هتالك درجة أأقل حققت اليت للأرس الرتامكية املئوية النس بة: رمس توضيحي 

 

، اخلط الأمحر  15كام هو واحض يف الشلك التوضيحي رمق   97 – 26للأرس املس هتدفة تراوحت ما بني  FCSنتاجئ املسح الغذايئ ان بينت 

. اكن هدف الربانمج 6عىل التوايل، وهام احلدان الفاصالن لتصنيف الأرس غذائيا حبسب اجلدول رمق  42و درجة  28والأصفر يوحضان درجة 

احلرج من الأرس املس هتدفة ابملساعدات قد جتاوزت احلد  %91(، وكام تشري النتاجئ فان FCS>42من الأرس للحد احلرج غذائيا ) %81جتاوز 

 15، ويه نس بة أأعىل من املؤرش املطلوب حتقيقه من برانمج املساعدات. الشلك رمق 15واصبحت أ منه غذائيا كام هو موحض يف الشلك رمق 

اليت مشلها الاس تطالع  4مجليع الأرس املس هتدفة FCS، يف حني بلغ متوسط 52.3الأرس قد وصلت اإىل  %81لـ  FCSيوحض أأن أأقل درجة 

ات اليت حققها برانمج الغذاء وس بل العيش ؤرشاملعترب ت و  .15من الأرس كام هو واحض يف الشلك رمق  %63ققت هذه ادلرجة وقد ح  63.44

اذلي اكنت  FCSمقارنة مبتوسط شري اإىل حتسن املس توى الغذايئ عند مجموع الأرس املس هتدفة ت كبري و مرضية اإىل حد  NFDHRاذلي تنفذه 

 (.FCS = 41.5عليه الأرس يف السابق عند القيام بدراسة اجلدوى )

الإجاميل للأرس. عددالللأرس عىل  FCSمجموع يساوي مجليع الأرس املس هتدفة اليت مشلها الاس تطالع  SCFمتوسط 



 . برانمج  تدخل بعد  الغذايئ اس هتالكها درجة حسب املس هتدفة الأرس تصنيف: رمس توضيحي 

 

بط اكللحوم والفواكه واخلرضوات ل يزال منخفضا عند معظم الساكن احملليني، حيث يرت س هتالك بعض اجملموعات الغذائية ا املالحظ ابن تكرار

بعض الأرس عند  FCSمؤرش لهذا ميكن القول ابن ارتفاع و .  5أأو يوم الأثننيامجلعة اس هتالكها يف معظم الاحيان ابلأعياد بشلك خاص ويوم 

، (HDDS<5)فقريا من حيث التنوع نظاهما الغذايئ اإىل احلد ال من اإن اكن  ( ل يعين أأهنا وصلتFCS>42)اإىل املس توى املقبول غذائيا 

قة(، واليت حتصل بصورة يومية )ابعتبار احلبوب غذاء وحمصول رئييس يف املنط بوبفاملؤرش سريتفع للحد املقبول عند الأرسة اليت تس هتكل احل 

ابس مترار تقدمي  ولهذا نويص برانمج الغذاء يف املنطقة.اليت يوزعها والبقوليات العدس ،  وتس هتكل يف احياان أأخرى 6عىل اللنب احياان من جرياهنا

 املساعدات حفاظا عىل املنجز اذلي حتقق.

 

 ابلنقد مقابل العمل. أأرسة 731اس تعادة س بل معيشة  2.7.4

افادوا بنس بة و نشاط النقد مقابل العمل، يف عام فقد أأكد جيع من اجابوا عىل الاس تبيان عىل أأمهية ورضورة الاعامل اليت قاموا هبا بشلك 

تاج الغذاء عىل املدى املتوسط والطويل يف ان الأرس املس تفيدة قدرات  أأنبأأن أأصوهلم ومواردمه الانتاجية قد حتسنت، ومن الطبيعي  111%

 .ماصة هباخلح قنوات الري ويف اصالالزراعية أأراضهيم ومدرجاهتم صيانة دمع الأرس الفقرية ابلنقد مقابل العمل يف  بعدازدادت قد 

ا و من هجة أأخرى فان حتليل أأوجه انفاق املس تفيدون للمساعدة املالية اليت حصلوا علهيا من نشاط النقد مقابل العمل، يدل عىل اهنم قد احس ن

املس تفيدين أأولوايت انفاق وحض ي 17رمق  . الشلكاس تغالل انفاق املساعدة املالية يف رشاء أأغذية اساس ية تدمع الهدف العام من تقدمي املساعدة

للمساعدات املالية اليت اس تلموها عىل ثالث دفع. النتاجئ دلت ان املس تفيدين انفقوا املساعدات النقدية يف رشاء  - اذلين مشلهم الاس تبيان -

جتمع للتسوق يف مركز مديرية الرمج يوم الأثنني يعترب يوم

هداء الأرس املتجاورة لبعضها البعض ابللنب. تنترش يف املنطقة ظاهرة اإ



بسبب تزامن موعد تسلمي  %32.1 ، مث يف رشاء مالبس الأطفال بدرجة اثنية وبنس بة %96.2املواد الغذائية الرضورية بدرجة اساس ية وبنس بة 

يف فقوا املساعدات املالية من أأن اخنفاض نس بةادلفعة الأوىل والثانية من املساعدات املالية مع عيدي الفطر والأحضى عىل التوايل. توحض النتاجئ 

لهيا الأرس تلجاولكها من مؤرشات التكيف اليت  التداوي أأو يف تعلمي الأطفال   .لصعبةيف الظروف ا الفقرية اإ

 

 . الية اليت اس تلموها من امل للمساعدات  املس تفيدين انفاق أأولوايت:  رمس توضيحي 

تنوع زايدة يف د سامه قالفطر والأحضى  تزامن تسلمي ادلفعة الأوىل والثانية من املساعدات املالية مع حلول عيديو اجلدير ابذلكر أأن توقيت 

املالية أأو ساعدات ظم امل معيلجئون يف الظروف الصعبة واحلالت الطارئة اإىل انفاق  ينفأأغلب املس تفيدعند املس تفيدين،  اس هتالك الغذاء

ل أأن املس تفيدين أأنواع كنوع من اكلقمح والسمن والسكر  لكها يف رشاء املواد الغذائية الأساس ية فقط املساعدات،  من هذهالتكيف، اإ

دما عندما اس تلموا ادلفعة الاوىل والثانية من املساعدات، وهو ما مل يفعلوه عن اء اللحم والفاكهةأأكرب لرش خصصوا نس بة دين، وبسبب العي

انفاق ظهرت حالت ام ك التنوع الغذايئ أأقل كام افاد املس تفيدون خالل النقاشات املفتوحة.الانفاق عىل اس تلموا ادلفعة الثالثة حيث اكن 

 -وقد تكون اس تثنائية بسبب التأأثري اخلاص للعيدين، حيث قام بعض املس تفيدين ( %1.8وان اكنت بنس بة ضئيةل جدا ) للمساعدةأأخرى 

 .خصوصا عىل النساء كام يه عادة المينيني يف الأعيادو  ،هئمقراباعىل جزء من املساعدات املالية توزيع ب  -وخصوصا كبار السن 

نت 345 عيشتعزيز س بل  3.7.4   اج احليواينأأرسة ابلإ

جيابي أأثر نشاط املساعدة ابلأغنامكون   .ادخله من مصادرسن س تح رس و للأ  يئغذاالتنوع ال عىل مس توى الأرس املس تفيدة، فالأغنام عززت من  ااإ

وقع حدوث أأثر سليب عىل البيئة بسبب الرعي اجلائر مثالً، يتهذا ل ول  من اذلين اخذت أ راهئم  %98.6املرعى متوفر للأغنام  حبسب رأأي  

ة املتتالية يف املرحلتني الهنائية للمراقبنتاجئ ال مناس بة ول تشلك ضغطا بيئيا عىل موارد الرعي يف املنطقة. عىل الأرس الأغنام املوزعة  مكيةلن 

يف حني تاكثرت  ،(18كام يبني الشلك رمق ) لالس تبياناملس تجيبني من  %56.9عند  ل ابلزايدة ول ابلنقصان أأغنام أأعدادعدم اختالف تبني 

اإانث الأغنام  ةارتفاع نس بول غرابة يف حوامل. انث لإ  فقط بسبب اس تالهممفرتة بس يطة من املس تفيدين وزاد عددها خالل  %22.2 أأغنام

من هجة . ىدة املرعا مع مومس الأمطار وزايأأغناهمم حبيث تأأيت مواليدهتلقيح احلوامل يف مثل هذا التوقيت، حيث يرص الساكن احملليون عىل 



لأس باب متعددة كام يربر املس تفيدون، لكن اذلين مت اس تطالع أ راهئم املس تفيدين من  %21.8اعداد اغنام خنفاض اجئ تويح ابالنتأأخرى ف

هتم لها بعد عدم حاجل قميهتا أأو محلهاس تفادة من ذلحب من اجل الاالسبب الراحج ان بعض املس تفيدين قد اس تغنوا عن ذكور الأغنام ابلبيع أأو ا

  .معلية تلقيح الإانث

 : نس بة الزايدة والنقصان يف عدد الأغنام بعد توزيعها عىل املس تفيدين. رمس توضيحي 

 برتبية النحل وانتاج العسل أأرسة 55 لـ تأأمني س بل عيش اإضافية 4.7.4

اعدة خبالاي اس تطالع الأثر الإجيايب للمس، اإل ان ممن مشلهم الاس تبيان بأأهنم راضون عن نوع ومكية خالاي النحلاملس تفيدين  من %93.3عرب 

لنوع من اذلين تلقوا هذا ايكفي ان لكن  اذلي ظهر عند من اس تفادوا ابلأغنام.امللموس ، مقارنة برسعة الأثر  7اإىل مزيد من الوقتيتاج النحل 

حرص عىل حضورها ايضا بعض  ،يف تربية النحل ملدة أأربعة أأايماكفية وشامةل بتلقهيم دلورة تدريبية  -وبنفس النس بة السابقة– ساعدات افادواامل 

 ملتوسط والطويل.املنطقة عىل املدى ا ويف هذا فائدة أأكيدة جممتعية وتمنوية لساكن ،مريب النحل يف املنطقة اذلين مل يصلوا عىل مساعدات

 تذليل بعض العقبات والصعوابت اليت تواجه أأهايل املنطقة 5.7.4

اكفة انواع املساعدات اليت ن ممن غري املس تفيدين اجملمتع احمليل  ، بل واس تفادمن املرشوع بشلك مبارشمل تقترص املنفعة عىل الارس املس تفيدة 

عابشلك عام، سواء من نشاط النقد مقابل العمل اذلي ااتح  قدمت يدة رصف بعض الطرق شدو  املسايق والربك العامةبعض دة تأأهيل اإ

يف عزةل غاليب ام حدث كبعض اللجان اجملمتعية اس تجابة لطلب  اليت وفرت حمليًا دون أأي تاكليف اإضافيةو يف املرحةل الثالثة الوعورة ابلأجحار 

اإن صيانة الطرق ورصف العقبات والاحندارات الشديدة ابحلجارة قد سهلت من  .يف التقرير السابققصص جناح كرصدت اليت وربيعي، و 

يصال املساعدات اإىل املس تفيدين كام سهلت وصول املس تفيدين اإىل الأسواق لعرض منتجاهتم أأو لرشاء احتياجاهتم.   اإ



 . ودمع اجملمتعية اللجان مببادرة احمللية ابلأجحار رصفت اليت  الوعرة الطرق بعض:  صورة 

. من ودمع اجملمتعية اللجان مببادرة تأأهيلها وبعد أأثناء التارخيية املغربة بركة:  صورة 

ملن يطلهبا  NFDHRة اليت قدمهتا مؤسس البيطرية اجملانيةمن اخلدمات من غري املس تفيدين اجملمتع الريفي احمليل  من هجة أأخرى فقد اس تفاد

من التدريب امليداين  املنطقة يفبعض مربو النحل كذكل اس تفاد ، كام لعملية ما بعد توزيع الأغنام عىل املس تفيدينالطبيب البيطري أأثناء متابعة 

نتاج من خالل بتحسني س بل عيشهم للمس هتدفني عطي اذلي أُ  .العسلتربية النحل واإ

.املس تفيدين غري من اكنوا ولو احمليل اجملمتع أأفراد بعض لأغنام قدمت اليت البيطرية الرعاية :  صورة 

 واملساواة بني الرجل واملرأأة متكني املرأأة 6.7.4

لهيام هممة الأرشاف عىل تنفيد برانمج ب فامي خيص  NFDHRمتزيت   تحرص. و يف املنطقة FSLمتكني املرأأة بتعييهنا لمرأأتني أأولكت اإ

NFDHR رس املس هتدفة، لعزل والقرى والأ ا اختيارو  طريقة تقدمي املساعداتيف اختيار  – واجملمتع احمليل بصورة عامة - عىل اإرشاك النساء



ادات الع . ورمغ ذكل احلرص فقد حالتيت ترأأسها نساء عىل حصة ل بأأس هبا من املساعداتحصول الأرس ال وقد أأدى هذا احلرص اإىل

من  .ذ نشاط النقد مقابل العملعند تنفيمعلية اختيار املس تفيدين أأو  أأثناءشاركة النساء بفعالية يف اللجان اجملمتعية يف املنطقة دون م الاجامتعية 

ل ان خربهتيف املنطقة، ورمغ تأأهيلهام العايل  FSLعىل تنفيذ برانمج بتوظيف امرأأتني للأرشاف امليداين  NFDHRقامت هجة أأخرى فقد   اماإ

النساء يع ج اإىل تكوين مجموعات معل خاصة ابلنساء يف نشاط النقد مقابل العمل مراعاة للعادات الاجامتعية، مما اضطر القليةل أأدت لعدم الانتباه 

ت املرأأة تتنازل ناكلقيام ابملهام البدنية بدل عهنن، ويف احياان اندرة ل  هئنل من أأقرابارجتلكيف النقد مقابل العمل اإىل املس تفيدات من نشاط 

رس اليت مل يؤثر عىل جناح الربانمج يف حتقيق هدفه مبساعدة الأ فاإن ذكل ما حدث رمغ و  ،للرجل عن بعض املساعدة املالية لقاء معهل بدل عهنا

جنحت فقد يف املقابل واء عرب املساعدات النقدية بدليل اننا مل نتلقى خالل الاس تبيان أأي شكوى أأو نلحظ أأي استياء بني النساء. ترأأسها النس

NFDHR  مرأأتني ترشفان بصورة غري مبارشة ومه يشاهدون المجمتع احمليل وصلت ل ساواة بني الرجل واملرأأة بقضااي امل ارسال رسائل توعية يف

 يف نشاط النقد مقابل العمل، وتقومان بتقدمي اخلدمات الانسانية هلم.عىل اعامهلم 



 تقيمي نتاجئ وأأثر املرشوعخالصة  6.7.4

 .املرشوعوأأثر خمرجات و جدول رمق  : ملخص ملؤرشات 

 مالحظات الفعالية % الفعيل املس هتدف Indicatorsات  ر ـــــاملؤش م

  108 5495 5110 مقابل العمل # الأفراد املس تفيدين من أأنشطة النقد -1

  128 3093 2415 # الأفراد املس تفيدين من أأنشطة الرثوة احليوانية -2

  115 442 385 # الأفراد املس تفيدين من أأنشطة خالاي النحل -3

من خالل مراجعة  114 9131 7911 # الأفراد املس تفيدين من جيع أأنشطة املرشوع -4

 كشوفات املس تفيدين

الأرس اليت تلقت مساعدة لتحسني س بل عيشها من خالل تأأهيل #  -5

 أأراضهيا وموارد انتاج الغذاء دلهيا من خالل نشاط النقد مقابل العمل

731 731 111  

  111 345 345 # الأرس اليت تلقت مساعدة لتحسني س بل عيشها برتبية الأغنام -6

شها عي # الأرس اليت تلقت مساعدة ومس تلزمات لتحسني س بل  -7

 برتبية النحل

55 55 111  

من خالل التدقيق و  111 1131 1131 # الأرس الاجاميل اليت تلقت مساعدات خمتلفة لتحسني س بل عيشها -8

مراجعة كشوفات 

 املس تفيدين

  42الأرس املس هتدفة بدرجة اس هتالك غذاء تزيد عن  % -9

(FCS >42) 

81% 91.3% 114  

 5دلهيا تنوع غذايئ أأرسي ل تقل عن الأرس املس هتدفة اليت  % -11

(HDDS >5) 

81% 94.5% 118  

الأفراد املس هتدفني اذلين دلهيم نقاط فردية للتنوع الغذايئ ل تقل  % -11

 (IDDS>5) 5عن 

81% 94.5% 118  

  111 %81.1 %81 الأرس املُدركة ل لية الشاكوى والتغذية الراجعة % -12

  135 %94.5 %71 داتاذلين يشعرون ابلرضا لتلقهيم املساعاملس هتدفني ابملساعدة  % -13

 : Outputsاخملرجات 

 أأرسة مع مساعدهتا ابلنقد لرشاء احتياجاهتا الغذائية الاساس ية. 731تأأهيل واصالح أأرايض ومدرجات  -1

 أأرسة. 55تدريب وتوفري مس تلزمات تربية النحل لعدد  -2

 أأرسة.   345تدريب وتوفري اصول حيوانية لعدد  -3

 :Outcomesالنتاجئ 

 أأرسة فقرية. 731من خالل صيانة وتأأهيل الارايض واملدرجات الزراعية وقنوات الري لعدد س بل املعيشة القامئة عىل الزراعة اس تعادة  -1

نتاج الزراعي  -2  لها. وفري الرثوة احليوانيةأأرسة فقرية، بت 345احليواين وتأأمني س بل عيش حتسني الإ

نتاج العسل، تعزز من دخل تأأمني س بل عيش  -3  أأرسة فقرية. 55اإضافية، برتبية النحل واإ

 :Impact الأثر

 عىل الأقل.   8فرد 8511أأرسة وزايدة التنوع الغذايئ الفردي لعدد  1131تنوع الاس هتالك الغذايئ الأرسي لـ حتسني تعزيز الأمن الغذايئ و 



قد يضطر مصمم املرشوع أأن جيدول نشاط النقد مقابل العمل عىل مراحل لأس باب مالية ومتويلية، فيقع يف مشلكة متعلقة بزايدة عدد أأايم 

لالنتظار اليويم،  رالراحة عن عدد أأايم العمل الفعلية اليت يوفرها للمس تفيد، وهكذا فاإما ان يضطر املس تفيد، اذلي معظم دخهل من العمل ابلأج

أأخر  ايل بتلكيف خشصويضطر ابلت، ، أأو يضطر ملغادرة منطقته للبحث عن معل خارهجا حىت تبدأأ املرحةل التاليةيف منطقته النائية دون معل 

قامس للمساعدة املالية تأأحياان يدث  ولهذاوهو بعيد عن املنطقة، من نشاط النقد مقابل العمل ان بدأأت املرحةل التالية  ليقوم ابلعمل بدل عنه

مي نشاط النقد مقابل ميكن التفكري عند الاضطرار لتقس  وحلل هذه الإشاكليةالبديل بدون عمل القامئني عىل املرشوع.  العاملفامي بني املس تفيد و 

بأأسلوب أأخر يعمتد عىل تقس مي املس تفيدين اإىل مجموعات رئيس ية، حبيث تؤدي لك مجموعة  ، ان تمت جدوةل املراحلالعمل اإىل مراحل متباعدة

 هبذا نياكمل الاعامل املنوطة هبا خالل مرحةل معينة، ويف املرحةل التالية تبدأأ مجموعة جديدة وهكذا حىت يمت الانهتاء من مساعدة لك املس هتدف

 النشاط.

انث البينت نتاجئ الاس تبيان اإىل ان الأطف -2  اكنتفملس ئولية الرعي النس بة الباقية أأما  ،%91حتملوا مس ئولية رعي الأغنام بنس بة قد  ذكور واإ

هود بدين أأكرب. ومن جمل لأعامل حتتاج واندرا ما يتوىل الرجال الرعي بأأنفسهم لتفرغهم يف الغالب  الأهماتو الزوجات ومهنم موزعة بني الراشدين 

فهم بسبب تلكي بعض أأطفال الأرسة  عىلابلأغنام وبني التأأثري السليب الأرس التأأثري الإجيايب الرسيع الناجت عن مساعدة هنا تنشأأ معضةل املوازنة بني 

عطاء أأولوية ادلراسةابلرعي خالل أأوقات  مس ئول  يكون خشص راشدابلرثوة احليوانية للأرس اليت يوجد هبا  ةمنح املساعدعند ، ولهذا جيب اإ

 ابملدارس. حقوالاإن مل يُ  اً ، حىت ل يتأأثر الأطفال سلبورعي الأغنامة بصورة رئيس ية عن تربي

نتاج العسل قامئةجناح متكني املس تفيدين من س بل عيش اإضافية اإن  -3 ناس بة امل بيئة ات الالزمة و ال املهار عىل توفر  ، يعمتدعىل تربية النحل واإ

 املس هتدفون ابملساعدة قريبون من الوداين وبعيدون عن أأعايل اجلبال وأأماكن زراعةلنحل، ولهذا يزداد جناح مثل هذا التدخل لكام اكن لرتبية ا

 القات، ولكام اكن املس هتدف ابملساعدة ذو خربة سابقة برتبية النحل أأو يسكن جبوار مربو النحل.

يرتبطان بدرجة رئيس ية بزايدة دخل الأرسة والفرد ويدلن عليه، اإل  IDDSوالتنوع الغذايئ الفردي  HDDSرمغ ان التنوع الغذايئ املزنيل  -4

وات اهنام يتأأثران أأيضا يف املناطق املس هتدفة يف منطقة الرمج بصعوبة قدرة الأرس عىل احلصول عىل بعض اجملموعات الغذائية اكلفواكه واخلرض 

ذايئ عرب لهيا، بغض النظر عن مكية ادلخل. وعلية ميكن زايدة التنوع الغبسبب عدم انتاهجا يف املنطقة وبعد الأسواق وصعوبة ومشقة الوصول اإ 

مام هذا أأ متكني اهايل املنطقة من التوسع يف زراعة البقوليات وادخال زراعة اخلرضوات اإىل مناطقهم، و تبقى مشلكة حشة املياه يف املنطقة عائقا 

 يات عىل الأمطار، كوهنا أأكرث فائدة غذائيا وأأغىل مثنا من احلبوب.اخليار ايضا، ولكن ميكن عىل الأقل التوسع يف زراعة البقول 

يف أأنشطة  عند تشكيل مجموعات العملجبعل مجموعات العمل خمتلطة بني الرجال والنساء مراعاة العادات والتقاليد الاجامتعية  عدمس يؤدي  -5

فراغ النشاط من مضمونه النقد مقابل العمل  مشاركة غري فعاةل.  وس يجعل مشاركة املرأأة ،اإىل اإ



 حقاتلـامل -6

 صور متنوعة اثناء الزنول امليداين للمراقبة الثالثة ملا بعد التوزيع 




