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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاااال الس ال ال
برنامج األغ ة العالسي الس كور

قد تكون لد هم أسااا اة فنية تتعاق بسحتوى ه ه الوثيقة إلى االتصاااا بسوظفي

أدناه ،و فضل أن تم ذلك قبل ابتدال دورة الس ال التنفي ي بفترة كافية.

مد رة مكتب التقييم:

السيدة H. Wedgwood

رقم الهاتف066513-2030 :

موظفة التقييم:

السيدة M. Sende

رقم الهاتف066513-2539 :

منسقة تقييم الحافظة القطر ة:

السيدة S. Burrows

رقم الهاتف066513-2519 :

لالستفسار ع توفر وثائق الس ال التنفي ي ،رجى االتصا بوحدة خدمات السؤتسرات (هاتف.)344260-5462 :
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موجز تنفيذي

غطي تقييم حافظة البرنامج القطر ة ل سهور ة الكونغو الد سقراطية الفترة  .5360-5332و ركز التقييم عاى ما اي )6 :موالمة
عسا يات البر نامج وتسركز ها االسااااااتراتي ي في الب اد  )5العوا مل السح ِّر كة لاقرارات االسااااااتراتي ية  )0أدال ون تائج عسا يات
البرنامج .وطرأت خال فترة التقييم تغييرات كبيرة عاى ح م الحافظة ومحور تركيزها وإدارتها وحالة مواردها.
و وجد في جسهور ة الكونغو الد سقراطية واحدة م أكبر حافظات البرنامج .و طرح الباد تحد ات خطيرة تتعاق باألم والبنية
األساسية لالتصاالت التي تحتاجها العناصر الفاعاة اإلنسانية التي تساعد أعداداً كبيرة م السكان الستضرر م األمزمات السستدة
واالنعدام السزم في األم الغ ائي.
وخاص التقييم إلى أن الحافظة مالئسة عسوما ً الحتياجات النسال والرجا والسياسات واألولو ات الحكومية ومتوائسة معها .وجسيع
السكونات الرئيسااية مالئسة عسوماً ،ولك بالنظر إلى أن االحتياجات تفوا القدرة عاى تابيتها ،واجه السكتب القطري صااعوبات في
إ اد توامزن مالئم بي السكونات ولم تكيَّف في كل الحاالت مع البي ة الد نامية أو لم شاااارل عاى النحو الكافي في اليات التنسااايق.
وفي حي أن البرنامج ال زا عتبر عنصااااااراً فاعالً جوهر ا ً في الباد ،فإن مركزه االسااااااتراتي ي في بعك األماك تدهور خال
الفترة السشسولة بالتقييم .وأرست التدابير التي اتخ ت مؤخراً األساس الستعادة ثقة أصحاب السصاحة.
وتأثرت عسايات صاااااانع القرار في البرنامج بحاقات مفرغة أ ّدت فيها القيود السالية إلى تضااااااييق مشااااااااركة البرنامج القطري في
التنسيق السشترل بي الوكاالت واآلليات السؤسسية االستراتي ية وتحد د حاو ابتكار ة لاتغاب عاى التحد ات .وأ ّدى ضيق نطاا
الخبرة التقنية إلى الحد م فعالية البرنامج ،ال سااايسا في حوار الساااياساااات حو االنتقا م الطوارن إلى التنسية .وتراجعت قدرة
البرنامج عاى تابية االحتياجات في الوقت السناسب وبطر قة متناسبة بسبب االفتقار إلى استراتي ية مالئسة لاسياا الستقاب ،وعدم
وضاااااع خطوط توجيهية تشاااااغياية واضاااااحة ،وانعدام السرونة ،وما ترتب ع ذلك م اثار ساااااابية عاى مركز البرنامج في بعك
السناطق وعاى الدعم السق َّدم م السانحي .
وتم قياس أدال الحافظة ونتائ ها أساسا ً م خال بيانات عاى مستوى النواتج وكشف ذلك ع تركيز كبير عاى مساعدات اإلغاثة
طوا فترة التقييم .غير أن حافظة أنشااطة البرنامج تغيَّرت بسرور الوقت ،وسا ات التغ ة السدرسااية مز ادة أكنر م الالمزم مقارنة
بساااائر األنشاااطة ،ال سااايسا مسااااعدات اإلغاثة في حاالت النزوح السستدة وحاالت النزوح الستكررة الصاااغيرة النطاا .ولم تساااتغل
اإلمكانات الهائاة لانقد والقسائم إالّ في حدود هامشية طياة الفترة السشسولة بالحافظة .وبالرغم م ضيق نطاا التدخالت التغ و ة،
فقد تبيَّ أنها أكنر فعالية ووردت تقار ر تفيد بأنها ساااهست في مز ادة معدالت السواظبة عاى مز ارة السراكز الصااحية .ونتفِّ ت معظم
أنشاااطة بنال القدرة عاى الصاااسود في ثالع مقاطعات وأ ّدى تدهور الحالة األمنية في أواخر عام  5365إلى تأخير خطط البرنامج
التي كانت تهدف إلى التحو نحو اإلنعاش وبنال القدرة عاى الصسود.
و حدِّد التقييم التحد ات والفرص و طرح ثساني توصيات بشأن التركيز اإلنساني القصير األجل والتحو الستوسط األجل م أجل
مز ادة فعالية واستدامة برامج البرنامج.
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مشروع القـرار

حيط الس ال عاس اا ً بااالوثيقااة ”تقر ر موجز ع تقييم الحااافظااة القطر ااة ل سهور ااة الكونغو الااد سقراطيااة (“)5360-5332
( )WFP/EB.2/2014/6-Cورد اإلدارة عايه الوارد في الوثيقة  WFP/EB.2/2014/6-C/Add.1و ش ا ِّ ع عاى مواصاااة
العسل في تنفي التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها الس ال في مناقشاته.

 ه ا مشروع قرار ،ولالطالع عاى القرار النهائي السعتسد الس ال ،رجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نها ة الدورة.
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مقدمة
سمات التقييم
تناو تقييم الحافظة القطر ة جسيع أنشااااااطة البرنامج في جسهور ة الكونغو الد سقراطية من عام  5332حتى عام
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 ،5360باسااااااتن نال ال خد مات ال و ة لاسساااااااا عدة اإلنساااااااان ية .وركز التقييم عاى ثال ثة م االت )6 :السوال مة والتسركز
االساااااتراتي يي لاحافظة  )5جودة العوامل التي تساااااتند إليها الخيارات االساااااتراتي ية  )0أدال الحافظة ونتائ ها .وتهدف
تقييسات الحافظة القطر ة إلى تحقيق هدفي مزدوجي تسنالن في السسااااااااللة والتعام .وأتجري التقييم عاى د فر ق تقييم
مساااتقل ونف ت األعسا السيدانية في جسهور ة الكونغو الد سقراطية خال ياااهري مارسواذار وأبر لونيساااان  .5366وقام
الفر ق بتكسيل استعراض البيانات والوثائق بسقابالت يبه منظسة يسات نحو  572م أصحاب السصاحة ،بس فيهم مسناون
ع ال هات السانحة.

السياق
-5

ق َّدر عدد سااااكان جسهور ة الكونغو الد سقراطية بنحو  72.2مايون نسااااسة( .)1وبالرغم م السوارد الطبيعية والسعادن
صنِّف في السرتبة السادسة والنساني بعد السائة مع الني ر م بي  687باداً في مؤير التنسية
الهائاة التي زخر بها الباد فقد ت
البشااااار ة لعام  ،)2(5360و دخل ضاااااس بادان الع ز الغ ائي( )3ذات الدخل السنخفك وأقل البادان نسواً( .)4وخال العقد
الفائتي  ،يااهدت جسهور ة الكونغو الد سقراطية حربي كبيرتي مرتبطتي باالضااطرابات في كيفو الشااسالية وكيفو ال نوبية
في يرا البالد عقب اإلبادة ال ساعية التي يهدتها رواندا في عام  6226ووصو نحو  6.5مايون الجئ رواندي .وتكونت
في اإلقايم عشرات ال ساعات السساحة.

-0

داخايا ً في كيفو الشاسالية وكيفو ال نوبية والسقاطعة

وتسيَّزت الفترة  5360-5332بتحركات متكررة وعودة السشارد
با عددهم  5.7مايون نساااسة في كيفو الشاااسالية وكيفو
الشااارقية وكاتانغا .و عيك أكنر م نصاااف السشااارد داخايا ً ال
ال نوبية.
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و سنل االفتقار إلى الحسا ة ضد العنف أحد السشاكل الرئيسية التي تواجه السكان في الشرا( .)5واستخدمت ال ساعات
السساحة والقوات السساحة التابعة لاحكومة العنف ال نسي ضد السدنيي  ،ال سيسا النسال ،عاى نطاا واسع .و عاني ال هامز
الحكومي ضعفا ً يد داً عاه غير قادر عاى توفير الحسا ة لاسشرد داخايا ً والالج ي والعائد .
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وعرقات القيود األمنية ،بسا فيها اسااااااتهداف السنظسات اإلنسااااااانية م جانب ال ساعات السساااااااحة ،وتردي حالة البنية
األساسية لالتصاالت ،وصو عسا اإلغاثة اإلنسانية ،ال سيسا وكاالت األمم الستحدة.
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وتبي الخر طة التفاوتات اإلقايسية في حالة األم الغ ائي .ولم طرأ أي تحس ماسوس في الفترة م عام  5332حتى
عام  .5360وخال الفترة  ،5365-5366تعرض  66في السائة م سكان الر ف في جسهور ة الكونغو الد سقراطية النعدام

(http://www.indexmundi.com/democratic_republic_of_the_congo/demographics_profile.html )1

( )2برنامج األمم الستحدة اإلنسائي .5360 .تقر ر التنسية البشر ة  .5360نيو ورل.
( )3السوقع الشبكي لسنظسة األغ ة والزراعة ،قائسة البادان لعام .5360
( )4مؤتسر األمم الستحدة لات ارة والتنسية.
( )5خطط العسل اإلنسانية لافترة  5360-5332وخطة التنفي اإلنسانية لعام  ،5360السد ر ة العامة لاسعونة اإلنسانية والحسا ة السدنية في االتحاد األوروبي.
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يد د في األم الغ ائي( .)6و عتبر انعدام األم الغ ائي في السناطق الغربية مزمنا ً بسبب السشاكل الهيكاية و رجع أ ضا ً في
السناطق الشرقية إلى النزاعات السستدة.
الخريطة :التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية4101 ،

م تا ال ريطة
ير م مول ف التح يل
تتا بيانا كافية عنها
مناط
ف الحد األدن
غوط
وا ة تح
زمة
طوار
مجاعة
منطقة تت ق م ونا ن انية
مناطق سك أن تنزلق إلى مرحاة أخطر إذا لم
تحصل عاى السساعدة اإلنسانية

إن اإليااااارات السسااااتخدمة وطر قة عرض السواد في ه ا السنشااااور ال تعبر بأي حا م األحوا ع موقف برنامج األغ ة
أرض أو مد نة أو منطقة.
العالسي بشأن السركز القانوني أو حدود أو تخوم ألي باد أو
ِ
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وترتفع معدالت انتشاااار ساااول التغ ة الحاد العام( ،)7وتتفاوت كنيراً بي السقاطعات والسناطق الساااكنية ،وال ترتبط في
كل األحيان بالنزاع .وتت اومز معدالت سول التغ ة الحاد العام في ست مقاطعات العتبة الحرجة التي حددتها منظسة الصحة
العالسية بنساابة  63في السائة .وتز د حاالت التقزم ع  23في السائة في ثالع مقاطعات م بي السقاطعات اإلحدى عشاارة.
و ن م ساااول التغ ة ع عوامل هيكاية ليسااات كاها مرتبطة بانعدام األم الغ ائي ،وتشاااسل تردي الخدمات الصاااحية ،وعدم
كفا ة ستبل الحصو عاى السال الصالح لاشرب ،وسول مسارسات تغ ة األمهات واألطفا .
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و وجد نحو  5.2في السائة م السااكان مصااابي بفيروس نقص السناعة البشاار ة .وال حصاال سااوى  65في السائة م
السرضااى السصااابي بالفيروس السسااتوفي لاشااروط عاى العال السضاااد لافيروسااات الرجعية ،وتنخفك معدالت السشاااركة

( )6التحايل الشامل لألم الغ ائي وهشاية األوضاع ال ي أجراه البرنامج في عام  5366تحايل بيانات .5365-5366
( )7منظسة األمم الستحدة لاطفولة (اليونيسف) .الدراسة االستقصائية العنقود ة الستعددة السؤيرات لعام .5363
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في فحوص فيروس نقص السناعة البشاار ة وأنشااطة الوقا ة م انتقا العدوى م األم إلى الطفل .و نتشاار نقص التغ ة بي
ما قرب م  25في السائة م السرضى السصابي بفيروس نقص السناعة البشر ة ال

تاقون العال السضاد لافيروسات

الرجعية ،وال حصل عاى دعم تغ وي سوى  2.5في السائة م هؤالل السرضى.
-2

وارتفع معد االلتحاا العام في السدارس عاى السسااااااتوى الوطني م  46في السائة في عام  5336إلى  20في السائة
في عام  ،5363ولك االلتحاا بالسدارس عوقه النزاع السستد ونزوح السااكان ،والقيود السالية ،وعدم كفا ة البنية األساااسااية
السدرسية .وبا معد السواظبة عاى الدراسة  72في السائة فقط عاى السستوى الوطني في عام .5363

حافظة البرنامج في جمهورية الكونغو الديمقراطية
-63

توجد في جسهور ة الكونغو الد سقراطية أكبر حافظة للبرنامج .ونف البرنامج من عام  5332حتى عام  5360ثالع
عسايات مستدة لإلغاثة واإلنعاش ،بسا فيها العساية السس تدة ال ار ة لإلغاثة واإلنعاش  533263و 2عسايات طوارن بسا
فيها عساية طوارن لالست ابة العاجاة وعسايتان خاصتان لتعز ز الاوجستيات .وفي عام  ،5360جتسعت األنشطة في إطار
العساية السستدة لإلغاثة واإلنعاش  533263لتزو د البرنامج بسرونة أكبر في استخدام السوارد لتنفي استراتي يته الشاماة.

-66

و بي الشاااكل  6األحداع الرئيساااية خال فترة تقييم الحافظة القطر ة ،واالسااات ابات التشاااغياية م البرنامج .وبالنظر
إلى الحالة اإلنساااانية السستدة في األنحال الشااارقية ،ركز البرنامج عاى الهدف االساااتراتي ي  .)8(6وياااسات األنشاااطة السنف ة
عسايات التومز ع العام لألغ ة ،والسسااااااعدات العينية ووأو تحو الت النقد والقساااااائم (الهدف االساااااتراتي ي  )6والتدخالت
التغ و ة (األهداف االستراتي ية  ،6و ،0و )2والتغ ة السدرسية (الهدفان االستراتي يان  6و )0وإنشال األصو (الهدف
االستراتي ي  .)0وقدم البرنامج أ ضا ً الدعم م خال مبادرة الشرال م أجل التقدم ،والسشتر ات السحاية ألنشطة البرنامج
وتقد م السساعدة التقنية لوضع سياسات واستراتي يات اإلن ار السبكر (الهدف االستراتي ي  .)2وتسهم التغ ة السدرسية في
الهدف االساااااتراتي ي  6كتغ ة مدرساااااية طارئة في إطار عسايات الطوارن أو الهدف االساااااتراتي ي  0في إطار العسايات
السستدة لإلغاثة واإلنعاش .و نصااااب التركيز األساااااسااااي في جسهور ة الكونغو الد سقراطية عاى وظيفة التغ ة السدرسااااية
كشبكة أمان اجتساعي ودورها في تحقيق األهداف التعايسية (الهدف االستراتي ي .)0

( )8م الخطة االستراتي ية ( :)5360-5338الهدف االستراتي ي األو  -إنقاذ األرواح وحسا ة سبل كسب العيك في حاالت الطوارن الهدف االستراتي ي النالث  -استعادة الحياة وستبل كسب
العيك وإعادة بنائها في حاالت ما بعد الصراع أو حاالت ما بعد الكوارع أو حاالت االنتقا
السسؤولية والسشتر ات السحاية.

الهدف االستراتي ي الخامل :تعز ز قدرات البادان عاى الحد م ال وع م خال استراتي يات تسايم
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الشكل  :0األحداث الرئيسية واستجابات البرنامج خالل فترة تقييم الحافظة القطرية4101-4112 ،
متمردو كاتنغا ومي ي يا الما
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ويااكات خطط العسل اإلنساااني الساانو ة اإلطار االسااتراتي ي السشااترل لالساات ابة اإلنسااانية خال فترة تقييم الحافظة
القطر ة .وتراجعت السساااهسات الساانو ة في خطط العسل اإلنساااني وتباطأت وتيرتها فيسا بي عامي  5338و ،5365عندما
توقف الهبوط ال ي أعقب تصااااااااعد األمزمة في مقاطعتي كيفو .وتاقى البرنامج تسو الً كبيراً تراوح بي  56و 66في السائة
مولت
م م سوع تسو ل خطط العسل اإلنسااااااااني في الفترة  .5365-5338عاى أنه بالرغم م أن خطة العسل اإلنسااااااااني ِّ
بشااكل جيد نساابيا ً في عام  5360حيث با مسااتوى تسو اها  73في السائة ،لم تت اومز السوارد السخصااصااة لابرنامج  54في
السائة م الس سوع ،بسا في ذلك االعتسادات السخصصة لخدمات النقل ال وي (الشكل  .)5وأطاق البرنامج است ابة طارئة
م السستوى  5في  65د سسبروكانون األو  5360لسعال ة ثغرة السوارد في تابية احتياجات برنام ه.
الشكل  :4خطط العمل اإلنساني ومخصصات البرنامج4101-4112 ،
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السصدر :السوقع الشبكي  7 ،ReliefWebوليووتسومز .5366

استنتاجات التقييم
المواءمة والتمركز االستراتيجي
-60

واجه البرنامج صعوبات في موامزنة أنشطته م أجل تابية االحتياجات .وتساييا ً مع وال ته الرئيسية ،أعطى البرنامج
األولو ة ألنشطة اإلغاثة في األنحال الشرقية التي تأثرت بالنزاعات السستدة وال د دة ،عاى حساب التدخالت في السقاطعات
الغربية التي كانت تعاني انعداما ً مزمنا ً في األم الغ ائي .واتخ البرنامج و ضعا ً را سخا ً في إطار خطة العسل اإلن ساني بسا
توالم مع خطة العسل اإلنساني ولم ستنسر سوى القايل في اليات التخطيط الطو ل األجل .ونتي ة ل لك لم تتناسب است اباته
مع طبيعة انعدام األم الغ ائي وتومز عه ال غرافي.

وأدى ضيق فرص الحوار وضعف مشاركة الساطات الوطنية إلى تضييق افاا الشراكة .وتع ِّزمز الحكومة دورها في
-66
القيادة وهو ما ت اى في صاااياغة الساااياساااات الوطنية وإنشاااال أتطر لاتنسااايق ،منل األفرقة السواضااايعية القطاعية ،وإطالا
اإلطار الوطني لتنساايق العسل اإلنساااني في فبرا رويااباط  5366م أجل تعز ز التنساايق مع وكاالت األمم الستحدة .عاى أن
البرنامج واجه صاااعوبات في السشااااركة في ه ه األفرقة السواضااايعية ألن العناصااار الفاعاة األخرى تبوأت أدواراً أوضاااح
سسحت لها بالسشاركة بفعالية أكبر في كل أطياف العسل اإلنساني وصوالً إلى التنسية.
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وغطت أنشااطة البرنامج نساابة كبيرة م السااكان ال

اسااتهدفتهم م سوعة األم الغ ائي ،ولك البرنامج ،كسشااارل

في قيادة الس سوعة ،لم حقق التوقعات الستعاقة بتنسيق االست ابة السر عة ونشر السعاومات واستحداع أساليب مبتكرة.
و قوم البرنامج بدور ثانوي في م سوعة التغ ة التي تقودها منظسة األمم الستحدة لاطفولة (اليونيسااااااف) وو كالة
-64
التعاون الدولي ،ومنظسة العسل لسكافحة ال وع .ولم تنفَّ خطط التعاون مع منظسة اليونيسااااف في السكافحة الستكاماة لسااااول
التغ ة الحاد السعتد م خال النظام الصاااحي( )9إالّ ع طر ق اتفاقات محددة عاى السساااتوى السيداني .وارتبطت أنشاااطة
البرنامج الرامية إلى معال ة سااول التغ ة بتدخالت إنقاذ األرواح (الهدف االسااتراتي ي  )6أو بنهج أكنر توجها ً نحو التنسية
(الهدفان االسااااااتراتي يان  0و .)2وبالنظر إلى الحضااااااور الطو ل للبرنامج في جسهور ة الكونغو الد سقراطية ،والتحد ات
كاف.
الهيكاية التي تنطوي عايها معال ة سول التغ ة ،لم تطور ذلك النهج بشكل
ٍ
-67

والبرنامج هو السنظسة الوحيدة السعنية بالتغ ة السدرسااااااية التي تسنل أولو ة ثانو ة لس سوعة التعايم وت اومز عدد
السسااتفيد

السسااتهدفي م برامج التغ ة السدرسااية السق َّدمة م البرنامج حتى اآلن األعداد السسااتهدفة م الس سوعة .ولم

عسل البرنامج في إطار منه ي لتكو

عالقات تكاماية مع أنشطة الشركال.

و قود البرنامج م سوعة الاوجستيات التي رى أعضال الس سوعات األخرى أنها منتدى رئيسي في سياا الاوجستيات
-68
السحفوف بالكنير م التحد ات .وه ه الس سوعة السشهود لها بأنها واحدة م أكنر الس سوعات نشاطا ً وكفالةِّ ،
تعزمز صورة
البرنامج .غير أن تنساايق أنشااطة الاوجسااتيات تعقد بساابب السسااافات بي السقاطعات وكنشاااسااا ووجود منسااق الس سوعة في
كنشاسا في الوقت ال ي كانت تعسل فيه م سوعته أساسا ً في األنحال الشرقية.
-62

ولم تخ البرنامج وضااااااعا ً قو ا ً في األتطر واإلجرالات السو َّج هة نحو التنسية ولم تتسااااااتغل عاى النحو الكافي فرص
التعاون مع سااااائر ال هات الفاعاة .و تفق العد د م أهداف البرنامج مع إطار عسل األمم الستحدة لاسساااااعدة اإلنسائية لافترة
 ،5367-5360ولك أنشطة البرنامج اإلنسائية الوحيدة تسنات في مشروع الشرال م أجل التقدم بالرغم م أن السشتر ات
السحاية تساااااااهم أ ضااااااا ً في التنسية الزراعية .وخالفا ً لوكاالت األمم الستحدة األخرى ،بدو أن البرنامج لم سااااااتطاع فرص
الحصو عاى تسو ل إنسائي.

-53

ويسات البرامج السشتركة في إطار االست ابة اإلنسانية دعم الالج ي الكونغوليي العائد

بالتعاون مع مفوضية األمم

الستحدة لشااؤون الالج ي ومنظسة األغ ة والزراعة لألمم الستحدة ،ولك البرم ة السشااتركة مع الشااركال م أجل اإلنعاش
تكاد تكون منعدمة حتى في الحاالت التي كان سك أن تساهم فيها بدور بال األهسية.
-56

وظات السفاهيم ال سائدة ع البرنامج حتى و ضع اال ستراتي ية القطر ة لافترة  5367-5360التي القت ترحيبا ً وا سعا ً
تصااوره عاى أنه فتقر إلى الشاافافية في أنشااطته وخطوط إمداداته ،وأنه تساام بالضااعف في التعر ف بأدواره وأنشااطته عاى
طو نطاا العسل اإلنساني واإلنسائي.

-55

ولم تنل العساية السستدة ال د دة لإلغاثة واإلنعاش  533263الدعم الستوقع م السانحي  ،و رجع ذلك في جانب منه
إلى طاب أموا السساااااعدة اإلنسااااانية ألنشااااطة تعالج األسااااباب الهيكاية ال ساااايسا أنشااااطة التغ ة السدرسااااية ،بينسا واجهت
االحتياجات اإلنسااانية الساحِّة األخرى نقصااا ً في التسو ل .وأدى ضااعف قدرة البرنامج عاى االساات ابة بساارعة لالحتياجات
الحادة وتحد د واستخدام أنسب طرائق التومز ع العام لألغ ة أ ضا ً إلى عزوف بعك السانحي الرئيسيي ع دعم عساياته.

( )9برنامج األغ ة العالسيومنظسة اليونيسف .م كرة تفاهم مؤرخة وليووتسومز  ،5332تحد نات واتفاقات محددة عاى السستوى القطري.
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وبالرغم م أن أهداف البرنامج تتسايى مع السبادن اإلنسانية الدولية والسسارسات السايسة فقد تضررت ه ه األهداف
في بعك األحيان بساااابب اسااااتراتي يات التنفي  ،ال ساااايسا في الحاالت التي افتقر فيها االسااااتهداف ال غرافي واألسااااري إلى
االساااااتقال الكافي مسا أضااااار بالحياد ة ،وك لك في الحاالت التي كان قدم فيها طرف م أطراف النزاع قوافل الحراساااااة
السساحة ،وهو ما أضر بالحياد ة وعدم االنحيامز واالستقال  .و تعارض تخفيك أح ام الحصص الغ ائية است ابة لحاالت
انقطاع خطوط اإلمداد مع معا ير السيناا اإلنسااااااني والسعا ير الدنيا في م ا االسااااات ابة لاكوارع .واتخ السكتب القطري
مؤخراً تدابير لتحسااي الحسا ة ،ولكنه لم قم بإجرال تحايل أو معال ة ياااماة لسسااائل م قبيل االبتزامز أو الفساااد أو العقبات
التي تحو دون الحصو عاى األراضي في األنحال الشرقية.

جودة الخيارات االستراتيجية والعوامل المؤثرة عليها
-56

لدواع مالية في عام  5366إلى ترل السكتب
أدى انتداب موظفي اإلدارة الحاساااااسي وموظفي السساااااتو ات الوساااااطى
ٍ
القطري بدون قدرة تقنية كافية ،مسا أدى إلى عرقاة مشاركته في اآلليات السؤسسية عاى السستوى االستراتي ي وفي السعي
إلى إ اد حاو مبتكرة لاتحد ات التشغياية .وانطوى ذلك عاى اثار سابية عاى وضع البرنامج في بعك السناطق.

-52

ولم وفِّر البرنامج القدرة الالمزمة إلجرال تقييسات ساااااار عة لالحتياجات في بدا ة األمزمات ال د دة ولم تعاون مع الية
االسااااات ابة السااااار عة لتحركات الساااااكان( .)10وق َّوض ذلك قدرته عاى االسااااات ابة السااااار عة وأفضاااااى إلى اختال التغطية
ال غرافية .وبدالً م تحد د الطر قة األنسب لاتومز ع العام لألغ ة ،أتجري التحايل لتبر ر استخدام النقد والقسائم في الحاالت
التي كان فيها ه ا األمر مزمعا ً بالفعل .ونتي ة ل لك ،التسل بعك السانحي يركال اخر

لتابية االحتياجات الغ ائية.

ولم توفِّر اليات تحد د االحتياجات التغ و ة أو التعايسية للبرنامج صااااورة ياااااماة .ولم ك تحايل االحتياجات التغ و ة
-54
كامالً وكان نطاا االستهداف التغ وي محدوداً .وال ستاك البرنامج القدرة التي تسكنه م تحد د االحتياجات التعايسية.
-57

وأفضااى اختبار طرائق النقد والقسااائم في عام  5366إلى وضااع خطة لاتوسااع قتاصاات بعد ذلك في عام  5365لدواع
أمنية وبسبب االرتفاع في أسعار األغ ة في كيفو الشسالية ،والسوارد البشر ة ،ومسائل اإلدارة .وأ ّدى ذلك إلى تراجع الزخم
في البرنامج ،بينسا اساااتفاد الشاااركال الستعاونون م السعرفة السكتسااابة لتحساااي نته هم في تقد م النقد والقساااائم .وقام بعك
السانحي بتحو ل التسو ل إلى منظسات غير حكومية مسا أحدع ارتباكا ً بشأن دور البرنامج السستقباي في النقد والقسائم .وال
توجد لدى السكتب القطري استراتي ية بشأن الز ادة الستوقعة في استخدام النقد والقسائم.

-58

و توضعت خطة وم سوعة أدوات لارصد باالستناد أساسا ً إلى تقار ر الشركال والز ارات السيدانية التي أجراها موظفو
البرنامج .ومسا حد م الرصااااد السباياااار واإليااااراف عاى الشااااركال الستعاوني القيود السفروضااااة عاى تساااابل الوصااااو ،
والسوظفون ،ونقص التسو ل .كسا و تعرقل تحايل البيانات في الوقت السناساااااااب بساااااابب تأخر تقد م التقار ر إلى السك تب
القطري .واختبر الرصد م جانب أطراف ثالنة عاى نطاا ضيق وتبيَّ أنه ش ِّكل خياراً واعداً في السستقبل ،ير طة توفير
سااابل الوصاااو  .ولم ك واضاااحا ً كيفية اساااتخدام معاومات الرصاااد لتحساااي التنفي أو توجيه التخطيط ،ولم تنفَّ توصااايات
التقار ر والبعنات(.)11

( )10تشترل في قياداتها منظسة اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
( )11توصيات بشأن السسائل ال نسانية م  :البرنامج .دراسة الحالة الخاصة ب سهور ة الكونغو الد سقراطية لعام  .5360روما وتوصيات بشأن العنف ال نسي والعنف القائم عاى نوع ال نل مقدمة
م  :البرنامج 5366 .العنف ال نسي وغيره م ضروب العنف القائم عاى نوع ال نل واألم الغ ائي في بعنة جسهور ة الكونغو الد سقراطية .روما وتوصيات بشأن الوصو اآلمان إلى حطب
الوقود والطاقة البد اة م  :الا نة النسائية لالج ي والبرنامج .5366 .ال خيار أمامنا :الوصو اآلم إلى حطب الوقود والطاقة البد اة في يرقي جسهور ة الكونغو الد سقراطية .نيو ورل.

2

WFP/EB.2/2014/6-C

أداء الحافظة ونتائجها
خال فترة تقييم الحافظة القطر ة ،سااعد البرنامج  0.2مايون مساتفيد سانو ا ً وومزع ما م سوعه  645 844طنا ً متر ا ً

-52

م األغ ة.
وركزت اسااات ابة البرنامج في حاالت الطوارن عسوما ً عاى السناطق التي كان م األ سااار عايه الوصاااو إليها ووأو

-03

السناطق التي كانت توجد فيها منظسات غير حكومية ياااااار كة دولية أو محاية بالرغم م االحتياجات الكبيرة في السناطق
األخرى .وأ ّدى غياب اسااااتراتي ية مناساااابة لاسااااياا الستقاب وعدم وجود خطوط توجيهية تشااااغياية واضااااحة واالفتقار إلى
السرونة إلى إضااعاف قدرة البرنامج عاى االساات ابة بساارعة لالحتياجات .ووصااات يااحنات البرنامج في مدة تراوحت بي
 62و 23وما ً م وصو السواد غير الغ ائية في إطار االست ابة السر عة لتحركات السكان بعد انتهال السرحاة الحادة.
و رى الكنير م أصااااااحاب السصاااااااحة ال أتجر ت مقابالت معهم ،ال ساااااايسا السانحون ،أن البرنامج لم عط أولو ة
-06
واضحة لالست ابة لاطوارن في أعقاب نزوح السكان ولم ك قادراً عاى اختيار وتنفي أنسب الطرائق التشغياية.
ولم بدأ االساااتهداف عاى أسااااس هشااااياااة أوضااااع األسااار في مخيسات غوما خال فترة التقييم بالرغم م أن ثالع

-05

درا سات ا ستق صائية فيسا بي عامي  5366و 5366أ يارت إلى أن ما تراوح بي  06و 66في السائة م الس شرد

داخاياً

مس عيشون في السخيسات لم كونوا عانون أي هشاية في األوضاع .وال توجد أي استراتي ية متوسطة األجل له ا النوع
م االسااااتهداف .وكان اسااااتهداف الف ات الضااااعيفة في التدخالت الصااااحية والتغ و ة تمرضاااايا ً بالرغم م أن التغطية كانت
ضعيفة مقارنة باالحتياجات ،باستننال التغطية في كيفو الشسالية.
وق َّدم البرنامج مساااعدات عينية في إطار التومز ع العام لألغ ة إلى  0.6مايون يااخص ،أي  85في السائة م م سوع

-00

السسااااااتفيد م الحافظة في عام  ،5332وانخفك ه ا العدد إلى  6.0مايون يااااااخص ،أي  65في السائة م الس سوع في
عامي  5365و .5360ون م ه ا االنخفاض ع نقص السوارد ا ل ي أثر عاى خطوط اإلمداد .وتأثر أ ضاااااااا ً التومز ع العام
لألغ ة بسااااابب الز ادات في أنشاااااطة الحافظة األخرى ،ال سااااايسا التغ ة السدرساااااية .وتس َّك البرنامج م الوصاااااو إلى
السستفيد

م التومز ع العام لألغ ة بأعداد أكبر م السقرر ،حيث باغت نسبتهم  660في السائة ع طر ق تخفيك الحصة

الغ ائية الفرد ة وعدد السعرات الحرار ة.
الشكل  :1التوزيع العام لألغذية العينية المقررة والفعلية
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13

وباغت نسبة استخدام التومز ع العام لألغ ة  2في السائة في عام  5360بينسا كان استخدام النقد والقسائم هامشيا ً مقارنا ً
بإمكاناته السحتساة وتم تومز ع ما قرب م  4مال ي دوالر أمر كي م خال برامج النقد والقساااااااائم في خسل مقاطعات.
وبالرغم م أن تحايالت فعالية التكاليف (قيسة أوميغا) خاصاااات إلى أن برامج النقد والقسااااائم سك أن تحقق فعالية تكاليفية
أكبر مسا في التومز عات العينية ،لم قم البرنامج بإجرال تحايل منه ي لتكاليف وفوائد مختاف الخيارات ولم ك قادراً في
كل الحاالت عاى تنفي أنسب الطرائق.

-02

َّ
تحسااانت درجات اساااتهالل الغ ال بي السساااتفيد
وفي عام ،5366

م التومز ع العام لألغ ة والسسااااعدة الغ ائية م

أجل إنشاااال األصاااو  ،وهو ما شاااير إلى كفا ة توافر األغ ة وإمكانية الحصاااو عايها داخل األسااارة .وحقق ما قرب م
 88.6في السائة م السسااتفيد

م أنشااطة التومز ع العام لألغ ة والغ ال مقابل األصااو والنقد والقسااائم درجات مقبولة أو

حد ة في استهالل الغ ال .غير أن درجات استهالل الغ ال تدهورت بي السستفيد

م التومز ع العام لألغ ة والنقد والقسائم

عندما تأخر وصو يحنات األغ ة.
-04

ونتف ت معظم أنشطة بنال القدرة عاى الصسود في كيفو الشسالية وال نوبية ،وجرى تنفي  64في السائة منها في كاتانغا.
م أنشااااااطة الغ ال مقابل األصااااااو م  6( 66 333في السائة) في عام  5332إلى

وبالرغم م امزد اد عدد السسااااااتفيد

 8( 524 333في السائة) في عام  ،5360أدى تدهور الحالة األمنية في أواخر عام  5365بالبرنامج إلى التركيز عاى
اإلغاثة ،وتساابب ذلك في تأخير خطط التحو نحو اإلنعاش والصااسود (الشااكل  .)6ووفقا ً ألصااحاب السصاااحة الداخايي  ،لم
ركز البرنامج عاى بنال القدرة عاى الصاااااسود في جسهور ة الكونغو الد سقراطية ألنه لم باور را ة واضاااااحة لاقدرة عاى
الصسود في حاالت النزاع .ورأى العد د م مسناي السانحي أنه م الصعب األخ بنهج لبنال القدرة عاى الصسود في سياا
تتكرر فيه النزاعات .وقامت وكاالت األمم الستحدة ،بسا فيها البرنامج ،مؤخراً بصااااااياغة اساااااات ابة مشااااااتركة م أجل
االستقرار( ،)12و عكف الشركال الستعاونون مع البرنامج عاى وضع استراتي يات لبنال القدرة عاى الصسود والتركيز عاى
مخططات يبكات األمان في مناطق العودة.
الشكل  :2األعداد المقررة والفعلية للمستفيدين من الغذاء مقابل األصول

180%
160%

154%

200

140%

120%

150

102%

100%
80%

60%

62%

63%

58%

40%

100
50

السنوات

20%

0

0%
2013
ال

2012

2011

مقابل الم طط ل

ال

2010
الم طط ل

السصدر :تقار ر السشروعات السوحَّدة الصادرة ع البرنامج.

( )12االست ابة السشتركة م وكاالت األمم الستحدة م أجل االستقرار والصسود .م كرة مفاهيم( 5360 ،غير منشورة).
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وبدت التدخالت التغ و ة (الشااااااكل  )2فعالة ،ولك نطاا التغطية كان منخفضاااااااً ،باسااااااتننال كيفو الشااااااسالية .واختار
-07
كاف إلى اإلدارة الس تسعية .واستقر عال سول التغ ة الحاد السعتد عند
البرنامج نساذ الخدمة السؤسسية وق َّدم دعسا ً غير
ٍ
نحو  033 333حالة سنو ا ً باال ستناد إلى القدرات بدالً م االحتياجات .و ساهم البرنامج في تح سي معدالت السواظبة عاى
مز ارة السراكز الصحية م جانب األمهات الحوامل والسرضعات ،غير أنه لم تم توثيق التحسينات في معدالت سول التغ ة
وغيرها م الحصائل.
وق َّدم البرنامج الدعم التغ وي إلى السرضااااااى السصااااااابي بفيروس نقص السناعة البشاااااار ة ال

-08

خضااااااعون لعال

الفيروسااااات الرجعية ،وذلك لتعز ز مواظبتهم عاى العال ولتحسااااي حالتهم التغ و ة .وتد تقار ر السرضااااى عاى العالقة
السبايرة بي انقطاع خطوط اإلمداد ومعدالت التخاف ع العال .
وتتطاب معال ة معدالت سول التغ ة الحاد العام السرتفعة نه ا ً هيكاياً ،بسا في ذلك تحسي السعرفة بالعوامل األساسية

-02

والعوامل التي تقف ورال حدوثه .و قدم البرنامج الدعم إلى البرنامج الوطني لاتغ ة واالسااااتراتي ية الوطنية لسكافحة سااااول
التغ ة الحاد م خال هياكل نتظم الصااااحة ،و تطاب نه ا ً إنسائيا ً لتحسااااي أدال نظام الصااااحة ،وذلك بالشااااراكة مع منظسة
اليونيسف .وكان سك ل هود البرنامج الرامية إلى تحسي القدرات السحاية أن تتخ وضعا ً أفضل داخل برنامج إنسائي.
الشكل  :5األعداد الفعلية مقابل األعداد المقررة للمستفيدين من التدخالت التغذوية
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السصدر :التقار ر السوحَّدة ع السشروعات.

-63

وعال ت الحافظة التحد ات السرتبطة بسول التغ ة الحاد ،ولكنها لم تشسل سوى مكونات محدودة لاغا ة لسعال ة سول
التغ ة السزم ال ي تعترف بأنه مشااااااكاة خطيرة .وتسااااااتحق الت ربة السزمعة في العساية السستدة الحالية لإلغاثة واإلنعاش
اإليادة ولك استخالص الدروس السستفادة وتوسيع نطاا الت ربة سينطو ان عاى تحد ات.

-66

واتسااااااع نطاا التغ ة السدرسااااااية إلى  0.2مرة مقارنة بح سها األصاااااااي خال فترة تقييم الحافظة القطر ة ،وهو ما
تطاب موارد إضافية .وخفِّضت أح ام الحصص الغ ائية وأعداد أ ام التغ ة نظراً لهبوط الكسيات الستاحة.

-65

وكشااافت اإلحصاااالات السدرساااية والسقابالت التي أتجر ت مع الشاااركال الستعاوني والسساااؤولي في السدارس ع أن
َّ
تحس انت في السدارس السسااتهدفة .وي ا ع البرنامج الساااطات الوطنية
معدالت االلتحاا واالسااتبقال بالنساابة لألوالد والفتيات
عاى إدرا التغ ة السدرسية في سياساتها التعايسية.
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-60

15

غير أن التغ ة السدرساااية ت اومزت السعا ير السحددة لتدخالت الطوارن .وتفتقر طبيعة وتكاليف البرنامج الحالي ال ي
ستند إلى نهج مركزي ويرال خارجي ،إلى االستدامة .وبالنظر إلى أن البرنامج هو ال هة الفاعاة الوحيدة في بي ة مؤسسية
ضاااعيفة فإن إدماجه في اساااتراتي يات التعايم في الباد مساااألة صاااعبة ،ولك وعي الحكومة السركز ة امزداد وهنال التزامات
محدودة عاى مستوى السقاطعات.

-66

ولم تعالج بطر قة متسااقة السسااائل الشاااماة ،م قبيل السساااواة بي ال نسااي  ،والعنف ال نسااي والعنف القائم عاى نوع
ال نل ،والحسا ة واألم  ،والبي ة وعدم اإلضرار.

-62

ويسل الدعم الاوجستي السق َّدم إلى عسايات البرنامج هيكالً مالئسا ً مصحوبا ً بدعم قوي م السكاتب الفرعية واألسطو
اإلقايسي في كامباال ،واسااتخدام أربعة مسرات لإلمداد ،وأسااطو م الشاااحنات الصااالحة لكل التضااار ل ،ومرفق الشاارال
اآلجل .وباإلضااااااافة إلى دعم عسايات البرنامج ،لبَّت خدمات الاوجسااااااتيات السق َّدمة م البرنامج إلى األوساااااااط اإلنسااااااانية
احتياجات حقيقية.

-64

ومسا سَّر قدرة البرنامج عاى سد النغرات التي حددتها م سوعة الاوجستيات دور البرنامج كقائد لاس سوعة .وبالرغم
م أن أنشااااااطة الس سوعة ودور البرنامج في توفير الخدمات ك َّسل كل منهسا اآلخر فإن الكياني ساااااايسااااااتفيدان م مز ادة
الوضوح في الفصل بي األدوار والسسؤوليات.

ولاتغاب عاى حاالت انقطاع خطوط اإلمداد ودفع ع اة إنتا األغ ة ،ايااترى البرنامج  4 333ط متري م الساااع
-67
محايا ً في عام  ،5360بسا في ذلك  564طنا ً متر ا ً م خال الشااارال م أجل التقدم ،واساااتطاع ب لك تابية  66في السائة م
احتياجاته .وبالرغم م التحد ات العد دة ،كانت هنال إمكانية لز ادة السشااااااتر ات السحاية ،وكان سك التباع اسااااااتراتي ية
واضحة متوسطة األجل أن ساعد عاى التغاب عاى معظم التحد ات.

االستنتاجات والتوصيات
التقييم الشامل

 األهمية واالتساق واملالءمة
-68

كانت أنشاااطة البرنامج هامة ومالئسة لابي ة السعقدة والصاااعبة ،ولك التغطية ال غرافية والسوارد السخصاااصاااة لم تك
متناسااابة في كل األوقات مع االحتياجات في مختاف السناطق أو فيسا بي األنشاااطة .وامزدادت عاى وجه الخصاااوص التغ ة
السدرسية أكنر م الالمزم مقارنة باألنشطة األخرى ،خاصة بالنظر إلى أهسية الس ساعدة اإلنسانية في حاالت النزوح السستدة
وحاالت النزوح الستكررة الضيقة النطاا .وت سَّد ه ا التناقك في امزد اد عدد السستفيد

م التومز ع العام لألغ ة عسا هو

مقرر كل سنة.
-62

واتفقت أهداف الحافظة وأنشااطتها مع األهداف السؤسااسااية ،ومع األتطر االسااتراتي ية ل سهور ة الكونغو الد سقراطية
ومع سااااااياسااااااااتها الوطنية .ومع ذلك لم تتب

جهود كافية لتحد د جوانب الت مزر مع ال هات الفاعاة األخرى ،ال ساااااايسا في

األنشطة التي كان سك فيها لاتكامل أن ح ِّس النتائج ،وفي ظل العوامل الهيكاية والطابع السستد لالحتياجات.

6
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ورأى معظم أصااحاب السصاااحة أن البرنامج قوم بدور حيوي في جسهور ة الكونغو الد سقراطية .وم السفروض أن

-23

تسااااااسح السناقشاااااااات االسااااااتراتي ية وعسايات تحد د األولو ات في عامي  5365و 5360ومطاع عام  ،5366إلى جانب
السشاورات ذات الصاة وجهود التواصل ،للبرنامج بأن تخ وضعا ً أكنر رسوخا ً في مناطق تدخالته واستعادة ثقة السانحي .

 الكفاءة والفعالية
بالرغم م نقص التسو ل السزم  ،بدو أن البرنامج قد نفَّ األنشطة التغ و ة وأنشطة التغ ة السدرسية بفعالية .وحقق

-26

البرنامج مستو ات تمرضية فيسا تعاق باستهداف الف ات الضعيفة في التدخالت التغ و ة وفيسا تعاق بفعالية البرامج ،ولك
كان في اإلمكان تحسي الكفالة والفعالية.
وكان سك ألنشطة التومز ع العام لألغ ة أن تستفيد م التحايل السنه ي ألهسيتها وتكاليفها مقابل فوائدها عاى أساس

-25

اختيار طرائق السساعدة السالئسة.
وكانت قدرة البرنامج عاى تابية االحتياجات ال د دة في الوقت السناسااب وبصااورة متناساابة ضااعيفة بساابب افتقاره إلى

-20

اساااتراتي ية لاتكيمف مع الساااياقات الستقابة ،وعدم وضاااع خطوط توجيهية تشاااغياية واضاااحة ،وغياب السرونة والقدرة عاى
االسااتفادة م فرص تحسااي األدال .وأضاار ذلك بسااسعة البرنامج وأثّر عاى دعم السانحي له .وأدى بطل إدخا االسااتهداف
عاى أساس تقييسات هشاية األوضاع ،ال سيسا في مخيسات غوما ،إلى إضعاف فعالية وكفالة التومز ع العام لألغ ة .و ازم
وضع استراتي ية متوسطة األجل له ا النوع م االستهداف.
وحقق دعم الاوجستيات ن احا ً طيبا ً إلى حد ما .و نبغي أن يسر نهج األمم الستحدة الواحدة ترييد خدمات الاوجستيات.
-26
و تخ البرنامج وضعا ً قو ا ً سكنّه م أدال دور أكبر بصورة مطردة في خدمات الاوجستيات السشتركة بي الوكاالت.
و حتا نظام الرصد إلى تحسي في ظل استكشاف البرنامج خيارات م قبيل إجرال الرصد عاى د أطراف ثالنة.

-22

 التماسك واالستدامة
لم تك هنال سوى فرص قاياة نسبيا ً لوضع استراتي يات بالتعاون مع الساطات الوطنية نظراً لابي ة السؤسسية الهشة
-24
وتحساا
وضااعف قدرة البرنامج عاى السشاااركة وعاى أن تخ لنفسااه وضااعا ً داخل األتطر السوجَّهة نحو اإلنعاش والتنسية.
ِّ
السااياسااات والحوار وأتطر التنساايق الستبعة حاليا ً عاى السسااتوى السركزي وعاى مسااتوى السقاطعات افاا تكو

الشااراكات

وعالقات الت مزر في البرنامج ،ال سااايسا مع منظسة اليونيساااف ومنظسة األغ ة والزراعة ،م أجل تعز ز فعالية واساااتدامة
البرامج.
وتفتقر التغ ة السدرسية بشكاها الحالي إلى االستدامة .وكان سك تيسير ال مركز ة البرامج ع طر ق االستفادة م
-27
الدروس السستخاصة م النتهج السستحدثة في السقاطعات التي أبدت فيها الحكومات السحاية اهتساماً.

التوصيات
-28

تتسااق التوصاايات التالية ،حسااب ترتيب أهسيتها ،مع أولو ات االسااتراتي ية القطر ة  5367-5360وترمي إلى تعز ز
قدرات التنفي في السكتب القطري وافاا العسل داخل جسهور ة الكونغو الد سقراطية ،بسا في ذلك العسل م خال الشراكات
السعزمزة واتباع نهج أكنر توجها ً نحو التنسية م أجل تعز ز االستدامة.
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التوصييييييية  :0ينبغي أن يضييييييع المكتب القطري ،بحلول نوفمبر/تشييييييرين الثاني  ،4102خطة لالسييييييتعداد لتدخالت
الطوارئ ،بحيث سك تكييفها مع مختاف السينار وهات ،وبحيث تر ّكز عاى تحسي القدرة عاى االست ابة السر عة لحاالت
الطوارن وتحركات السكان ،أي حاالت النزوح والعودة ،في األنحال الشرقية.

-43

التوصيييية  :4ينبغي زيادة اسيييتخدام طرائق المسييياعدة الغذائية البديلة .وعاى السكتب القطري أن ضاااع اساااتراتي ية
وخطة تنفي مدتها ثالع سنوات لافترة 5366و 5367-5362موجَّهة نحو تحقيق التوامزن في استخدام طرائق التحو الت م
أجل تحساااي فعالية وكفالة السسااااعدة الغ ائية .و تطاب ذلك إنشاااال ل نة توجيهية لصاااياغة االساااتراتي ية ،ووضاااع تعر ف
واضح لألدوار الداخاية والسسؤوليات ،وتعز ز الشراكات.
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التوصيييية  :1ينبغي تعزيز قدرات المكتب القطري ومكاتب المناطق لتيسيييير تحقيق األهداف االسيييتراتيجية للبرنامج
في جمهورية الكونغو الديمقراطية:
 التوصية  -1أ) :ينبغي تحسين التعاون بين مقر البرنامج والمكاتب اإلقليمية والمكتب القطري من أجل سد الثغرات
في الموارد البشرية ع طر ق إسناد الوظائف الرئيسية إلى السوظفي الستسرسي وكبار السوظفي م أجل مز ادة أدال
البرنامج وتحسي مكانته ،وال سيسا في تنسيق الطوارن ،والتغ ة ،والنقد والقسائم ،والتغ ة السدرسية.
سن المكتب القطري اتصاالته مع الجهات المانحة بشأن خططه وعساياته ودوره
 التوصية  - 1ب) :ينبغي أن يح ِّ
التشغياي في أثنال تحوله م السعونة الغ ائية نحو استراتي ية لاسساعدة الغ ائية في جسهور ة الكونغو الد سقراطية.
وعاى البرنامج أن ضع و نف استراتي ية ل سع األموا م مصادر التسو ل اإلنسانية والطو اة األجل.

التوصيية  :2ينبغي للمكتب القطري أن يبدأ في التحول نحو برنامج قطري لسسااعدة البرنامج عاى التحو م الساير
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عاى نهج إنساااااااني بحت نحو نهج أكنر توجها ً نحو التنسية ،مع التركيز عاى األنشااااااطة واألهداف التي تسااااااتفيد م البرامج
واألدوات الطو اة األجل .وسوف تش ِّكل ه ه العساية األساس لسوالمة أنشطة البرنامج القطري مع إطار عسل األمم الستحدة
السقبل لاسساعدة اإلنسائي لافترة :5355-5368
 التوصية  - 2أ) :ينبغي أن يقوم المكتب القطري بصياغة مشروع إنمائي لتدخالت تغذوية تدعم المكافحة المتكاملة
لسوء التغذية الحاد م خال االستراتي ية الوطنية لسكافحة سول التغ ة الحاد وبرامج صحة وتغ ة األم والطفل،
والوقا ة م فيروس نقص السناعة البشر ة والسل في الفترة  .5367-5366وبالنظر إلى األسباب الهيكاية لسول التغ ة
مكون
في جسهور ة الكونغو الد سقراطية وصى بأن سير عال سول التغ ة الحاد السعتد وفق نهج إنسائي ذي ِّ
م تسعي قوي عالج أ ضا ً سول التغ ة السزم ونقص السغ ات الدقيقة.
 التوصية  - 2ب) :ينبغي أن يستعرض المكتب القطري برنامج التغذية المدرسية ،من أجل زيادة التركيز على األخذ
بنهج إنمائي ال مركزي/إقليمي .و وصي فر ق التقييم بأن تستند التغ ة السدرسية إلى قاعدة شترل فيها أصحاب
السصاحة الستعددون و سك أن تاتقي فيها مختاف األهداف :الصحة السدرسية بسا شسل ومزارة الصحة العامة ومنظسة
الصحة العالسية والحدائق السدرسية بسا شسل ومزارة الزراعة ومنظسة األغ ة والزراعة والحصائل التعايسية بسا
شسل منظسة األمم الستحدة لاتربية والعام والنقافة (اليونسكو)ومنظسة اليونيسف وومزارة التعايم والحصائل التغ و ة بسا
شسل ومزارة الصحة ومنظسة اليونيسف والبرنامج ويبكات األمان االجتساعية بسا شسل البرنامج والبنك الدولي
وومزارة الشؤون االجتساعية ومسائل السساواة بي ال نسي والحسا ة بسا شسل صندوا األمم الستحدة لاسكان ،ومنظسة
اليونيسف ،والبرنامج .وسوف تطاب ذلك ما اي )6 :جهود م البرنامج الجت اب التأ يد واإلقناع  )5نهج متوسط
األجل سيحتا إلى تسو ل إنسائي  )0بحث جدوى مختاف النساذ في مختاف األقاليم .وانطالقا ً م نظر ة التغيير أو
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استناداً إلى إطار مساثل ،ستصوب إجرال تقييم متع ِّسق ودراسة استراتي ية لابرنامج م أجل تحد د وتحايل متغيرات
البرنامج ،بسا في ذلك تقد ر التكاليف في مختاف السقاطعات م أجل ضسان استدامة األنشطة.
-40

يحسيييين المكتب القطري جودة واسييييتخدام رصييييد األداء والعمل في الوقت ذاته على تخفيض
التوصييييية  :5ينبغي أن
ِّ
التكاليف ع طر ق ما اي )6 :ا ستخدام يبكة معاومات األن شطة ( )13()ActivityInfoلتكو

صورة انية أدا لكيفية تنفي

األنشطة في كل أنحال الباد  )5مز ادة رصد األنشطة عاى مستوى الح صائل ،ال سيسا مكافحة سول التغ ة الحاد  )0إنشال
نظام لتسااا يل التوصااايات وإدارتها ورصااادها وتنفي ها م أجل ضاااسان اساااتخدامها عاى الوجه األكسل في بعنات البرنامج
وتقييساته.
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التوصية  :6ينبغي أن يع ِّزز المكتب القطري إدارة اللوجستيات المشتركة بين الوكاالت ،بما في ذلك التمييز بوضوح
أكبر بين دور البرنامج في تقديم الخدمات وأنشييطة مجموعة اللوجسييتيات لتحسااي فهم األدوار والسسااؤوليات ذات الصاااة.
وسااايكون م األنساااب أن تخ منساااق م سوعة الاوجساااتيات م غوما مقراً له ،وم ياااأن ذلك أن ِّ
عزمز الصااااة بالسيدان
و ح ِّس التنسيق و نسق طرا العسل بي الس سوعات عاى مستوى السقاطعات.
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التوصية  :7ينبغي أن يضع المكتب القطري استراتيجية طموحة واضحة للمشتريات المحلية من أجل تحسين فعالية
وتوقيت تسليم األغذية ودعم اإلنتاج المحلي .و تعي أن ترتبط االستراتي ية بتحسي جهود االست ابة السر عة ع طر ق
اسااتخدام القوة الشاارائية للبرنامج في دعم قطاع الزراعة لتحقيق األم الغ ائي .كسا نبغي تعز ز الصااالت بسبادرة الشاارال
م أجل التقدم.
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التوصية  :8ينبغي تحسين إدماج القضايا والتدابير الشاملة بشأن المساواة بين الجنسين والعنف الجنسي والعنف
القائم على نوع الجنس ،وعدم اإلضرار والحماية ،والوصول اآلمن إلى الحطب والطاقة البديلة ،والبيئة ،واحترام المبادئ
اإلنسانية ،في كل مراحل دورات المشروعات بما يتفق مع سياسات البرنامج.
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