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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصال بموظفي برنامج
األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
مدير شعبة إدارة ورصد األداء:

السيد C. Kaye

هاتف066513-2197 :

كبير مستشاري البرامج ،إدارة تسيير العمليات:

السيد G. C. Cirri

هاتف066513-3677 :

مستشار البرامج ،فرع إدارة األداء وإعداد التقارير:

السيد C. Martino

هاتف066513-3576 :

لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي ،يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات (هاتف.)044202-9462 :
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الخلفية
-1

تعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على توصيييييييات تقييم حافظة البرنامج القطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية للفترة
 .9002-9002و ركز التقييم على المواءمة والتموضيييييير االسييييييتراتيجي لعمليات البرنامج في هذا البلد؛ وعلى المحركات
الدافعة للقرارات االستراتيجية؛ وأداء عمليات البرنامج ونتائجها.

-2

وقد أعاق االفتقار إلى الموارد تنفيذ األنشييييييطة المزمعة .وتعترف نتائج التقييم بتأثر اتخاذ القرارات بالقيود المالية،
األمر الذي ح ّد أيضييييييا م من عمل المكتر القطري مر الشييييييركاء والحكومة وقدرتع على البحت عن حلول ابتكارية لمواجهة
التحديات.

-3

ويسيييير البرنامج أن يالحظ أن التقييم ،وعلى الرغم من قيود الموارد ،خلُص إلى أن الحافظة تتصييييف عمومام باألهمية
وهي متوائمة مر احتياجات النساء والرجال ومر سياسات الحكومة وأولوياتها.

-4

لتعزيز أنشييييييطيية البرنااامج في جمهورييية الكونغو

وترحيير اإلدارة بييالنتييائج والتوصيييييييييات بيياعتبييارهييا تتي الفر
الديمقراطية ،وخصيييوصيييا م م ن خالل تقوية القدرة على التأهر وتوسيييير نطاق العمل مر الشيييركاء في المجاالت األسييياسيييية.
والعمل جار حاليا م على عدد من هذه األنشطة وسيـُسترشد بنتائج التقييم عند اتخاذ تدابير أخرى.

-5

وتعرض المصفوفة التالية التدابير المزمعة واإلطار الزمني للتنفيذ.
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ()4101-4112
التوصيات

جهة التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

التوصية  :0ينبغي أن يضع المكتب القطري ،بحلول نوفمبر/تشرين الثاني ،4102

المكتر القطري

موافق عليها.

خطة لالستعداد لتدخالت الطوارئ ،بحيت يمكن تكييفها مر مختلف السيناريوهات،

المكتر اإلقليمي

بدعم من المكتر اإلقليمي ،سيقوم المكتر القطري بإعداد خطط التأهر في حال

وبحيت تر ّكز على تحسين القدرة على االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ وتحركات

الطوارئ بحلول شهر يونيو/حزيران 9002؛ الموارد الحالية ودورات تناوب

السكان ،أي حاالت النزوح والعودة ،في األنحاء الشرقية.

الموظفين تجعل من غير الممكن األخذ بالموعد النهائي المحدد في نوفمبر/تشرين

التنفيذ

يونيو/حزيران 9002

الثاني .9006
المكتر القطري

تشمل أنشطة دعم خطة التأهر ما يلي:


اجتماع وطني للتنسيق بين مجموعة األمن الغذائي وآلية االستجابة السريعة
لتنقالت السكان؛



تطبيق الخطوط التوجيهية الصادرة عن مجموعة األمن الغذائي والمنقحة

أنجزت
قيد التنفيذ

في يونيو/حزيران 9006؛


إطالق عملية خاصة في فبراير/شباط  9006لتعزيز تنسيق مجموعة األمن

قيد التنفيذ

الغذائي في كيفو الشمالية وكاتانغا ولتدعيم القدرة على التقدير – هذه العملية
تعاني من نقص التمويل؛


ترتير أولويات الموارد من خالل استعراض للميزانية لتقليص نطاق العمل

قيد التنفيذ

على أن يتبر ذلك استعراض متواصل لالحتياجات المتوقعة؛


وضر اتفاقات شراكة احتياطية مر المنظمات غير الحكومية ألغراض

يونيو/حزيران 9002

االستجابة السريعة والتوزير العاجل عند الحاجة؛

االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ الجديدة.
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إنشاء مخزون للطوارئ داخل البالد يشمل األغذية والنقد ألغراض

يونيو/حزيران 9002

جهة التنفيذ

التوصيات

التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

التوصية  :4ينبغي زيادة استخدام طرائق المساعدة الغذائية البديلة .وعلى المكتر

المكتر القطري

موافق عليها

القطري أن يضر استراتيجية وخطة تنفيذ مدتها ثالث سنوات للفترة

وحدة النقد من أجل

سيطبق المكتر القطري نموذج األعمال الذي وضعتع دائرة النقد من أجل التغيير،

ديسمبر /كانون األول

 9002-9002/9006موجَّهة نحو تحقيق التوازن في استخدام طرائق التحويالت من

التغيير

وهو نموذج يحدد مسؤوليات وأدوار خطط النقد من أجل التغيير .وستشكل لجنة توجيع

9006

أجل تحسين فعالية وكفاءة المساعدة الغذائية .ويتطلر ذلك إنشاء لجنة توجيهية لصياغة
االستراتيجية ،ووضر تعريف واض
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عاملة بالفعل بحلول ديسمبر /كانون األول .9006

لألدوار الداخلية والمسؤوليات ،وتعزيز

الشراكات.

المكتر القطري يعقد اجتماعات شهرية إلدارة النقد من أجل التغيير.

قيد التنفيذ

منذ أوائل عام  ،9006أجرى المكتر القطري تقديرات متعددة القطاعات لما يحتمل

قيد التنفيذ

القيام بع من تحويالت النقد من أجل التغيير .وشمل ذلك تقديرات األسواق في
مايو/أيار–يونيو/حزيران في كاتانغا ،ورصد األسواق في كوفو الشمالية واالستوائية.
التوصية  :1ينبغي تعزيز قدرات المكتب القطري ومكاتب المناطق لتيسير تحقيق
األهداف االستراتيجية للبرنامج في جمهورية الكونغو الديمقراطية:

المكتر القطري

موافق عليها جزئيام

المكتر اإلقليمي

ال يمكن حاليا م تخصيص أحد كبار الموظفين على النحو الموصى بع ألن قيود التمويل

ديسمبر /كانون األول

الموارد البشرية

فرضت تخفيضات في الموظفين على مستوى المكتر القطري ،في الوقت الذي يواجع

9002

فيع البرنامج تحديات في حشد ما يكفي من الموظفين المتمتعين بالخبرة لالستجابة
لحاالت الطوارئ المتعددة من المستوى  ،2وخصوصا م في مقار العمل الناطقة
بالفرنسية والمتصفة بالمشقة.


التوصية  -1أ) :ينبغي تحسين التعاون بين مقر البرنامج والمكاتب اإلقليمية
والمكتب القطري من أجل سد الثغرات في الموارد البشرية عن طريق إسناد
الوظائف الرئيسية إلى الموظفين المتمرسين وكبار الموظفين من أجل زيادة أداء
البرنامج وتحسين مكانتع ،وال سيما في تنسيق الطوارئ ،والتغذية ،والنقد

لمعالجة الثغرات في القدرات ،سيقوم البرنامج بما يلي:
المكتر القطري



توظيف موظف فني مبتدئ يرسل إلى غوما؛



تحديد أحد متطوعي األمم المتحدة للعمل في وزارة التعليم.

االختيار قيد التنفيذ
ديسمبر /كانون األول
9006

والقسائم ،والتغذية المدرسية.
سن المكتب القطري اتصاالته مع الجهات المانحة
 التوصية  - 1ب) :ينبغي أن يح ِّ

يشمل العمل المزاد الذي يقوم بع المكتر القطري مر المانحين اطالع المانحين

بشأن خططع وعملياتع ودوره التشغيلي في أثناء تحولع من المعونة الغذائية نحو

والحكومة ومجتمر المساعدة اإلنسانية على مذكرة مفاهيم األولويات الصادرة مؤخرام؛

أنجزت

استراتيجية للمساعدة الغذائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية .وعلى البرنامج
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جهة التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

التوصيات
أن يضر وينفذ استراتيجية لجمر األموال من مصادر التمويل اإلنسانية والطويلة

المكتر القطري بدعم من

واجتماعات شهرية مر المانحين في كينشاسا؛ واجتماعات فردية؛ وزيارات ميدانية.

األجل.

مركز االمتياز (برازيليا)

وقد حقق المكتر اإلقليمي  20في المائة من الموارد المطلوبة لعام .9006

التنفيذ

تم تعيين موظف للعالقات مر المانحين ومهمتع وضر استراتيجية لحشد التبرعات.

أنجزت

تجري حاليا م مناقشة برامج أطول أجالم مر المانحين والحكومة وذلك كجزء من صياغة

قيد التنفيذ

العمليات المزمر بدؤها في عام .9004
التوصية  :2ينبغي للمكتب القطري أن يبدأ في التحول نحو برنامج قطري لمساعدة

المكتر القطري

موافق عليها جزئيام

البرنامج على التحول من السير على نهج إنساني بحت نحو نهج أكثر توجها م نحو

شعبة االبتكار

في سبتمبر/أيلول  ،9006بدأ المكتر اإلقليمي المشاورات الستعراض االستراتيجية

المكتر اإلقليمي

القطرية بغية توجيع عملية وضر واحد أو أكثر من المشروعات للفترة .9002-9004

التنمية ،مر التركيز على األنشطة واألهداف التي تستفيد من البرامج واألدوات الطويلة
األجل .وسوف تش ِّكل هذه العملية األساس لمواءمة أنشطة البرنامج القطري مر إطار
عمل األمم المتحدة المقبل للمساعدة اإلنمائي للفترة :9099-9002


التوصية  - 2أ) :ينبغي أن يقوم المكتب القطري بصياغة مشروع إنمائي
لتدخالت تغذوية تدعم المكافحة المتكاملة لسوء التغذية الحاد من خالل
االستراتيجية الوطنية لمكافحة سوء التغذية الحاد وبرامج صحة وتغذية األم
والطفل ،والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والسل في الفترة
 .9002-9006وبالنظر إلى األسباب الهيكلية لسوء التغذية في جمهورية الكونغو
الديمقراطية يوصى بأن يسير عالج سوء التغذية الحاد المعتدل وفق نهج إنمائي
ذي مك ِّون مجتمعي قوي يعالج أيضا م سوء التغذية المزمن ونقص المغذيات الدقيقة.

قيد التنفيذ

مركز االمتياز (برازيليا)

سيقوم المكتر القطري بصياغة مشروع إنمائي للتغذية للفترة  9002-9004إذا أبدى

نهاية عام 9002

المانحون تأييدهم لذلك بحلول شهر نوفمبر/تشرين األول  .9002وستكون نقطة
الدخول هي الوقاية من سوء التغذية المزمن ،مر روابط قوية بمبادرة تحسين مستوى
التغذية .وستشمل المكونات األساسية تنمية القدرة لدى عاملي الحكومة والمجتمعات
المحلية على العالج المتكامل والوقاية المتكاملة ،فيما يتعلق بسوء التغذية المعتدل
الحدة ،من خالل نظام الصحة ،وتجرير تقديم مكمالت المغذيات الدهنية األساس
للوقاية من التقزم ،مر ما يتصل بذلك من تغيير السلوك في مجال تغذية الرضر وصغار



التوصية  - 2ب) :ينبغي أن يستعرض المكتب القطري برنامج التغذية
المدرسية ،من أجل زيادة التركيز على األخذ بنهج إنمائي ال مركزي/إقليمي.
ويوصي فريق التقييم بأن تستند التغذية المدرسية إلى قاعدة يشترك فيها أصحاب
المصلحة المتعددون ويمكن أن تلتقي فيها مختلف األهداف :الصحة المدرسية بما

سيستعرض المكتر القطري استراتيجية التغذية المدرسية مر المكتر اإلقليمي ومركز
االمتياز في سياق صياغة البرامج الجديدة لعام  .9004وستنظم بعثات للدعم بحلول
ديسمبر/كانون األول  ،9006كما ستوضر مذكرة مفاهيم بحلول أبريل/نيسان .9002

أبريل/نيسان 9002
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األطفال ،مر جهات فاعلة في مبادرة تحسين مستوى التغذية.

التوصيات

جهة التنفيذ

التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

يشمل وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية؛ والحدائق المدرسية بما
يشمل وزارة الزراعة ومنظمة األغذية والزراعة؛ والحصائل التعليمية بما يشمل
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منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)/منظمة اليونيسف ووزارة
التعليم؛ والحصائل التغذوية بما يشمل وزارة الصحة ومنظمة اليونيسف
والبرنامج؛ وشبكات األمان االجتماعية بما يشمل البرنامج والبنك الدولي ووزارة
الشؤون االجتماعية؛ ومسائل المساواة بين الجنسين/الحماية بما يشمل صندوق
األمم المتحدة للسكان ،ومنظمة اليونيسف ،والبرنامج .وسوف يتطلر ذلك ما يلي:
 )0جهود من البرنامج الجتذاب التأييد واإلقناع؛  )9نهج متوسط األجل سيحتاج
إلى تمويل إنمائي؛  )2بحت جدوى مختلف النماذج في مختلف األقاليم .وانطالقام
من نظرية التغيير أو استنادام إلى إطار مماثل ،يستصوب إجراء تقييم متع ِّمق
ودراسة استراتيجية للبرنامج من أجل تحديد وتحليل متغيرات البرنامج ،بما في
ذلك تقدير التكاليف في مختلف المقاطعات من أجل ضمان استدامة األنشطة.
سن المكتب القطري جودة واستخدام رصد األداء والعمل في
التوصية  :5ينبغي أن يح ِّ

المكتر القطري

موافق عليها جزئيام

الوقت ذاته على تخفيض التكاليف عن طريق ما يلي )0 :استخدام شبكة معلومات

بدالم من تنفيذ شبكة معلومات األنشطة ( ،)ActivityInfoسيقوم المكتر القطري

األنشطة ( )ActivityInfoلتكوين صورة آنية أدق لكيفية تنفيذ األنشطة في كل

بتعميم أداة رصد وتقييم المكاتر القطرية في البرنامج (.)COMET

أنحاء البلد؛  )9زيادة رصد األنشطة على مستوى الحصائل ،ال سيما مكافحة سوء

يعمل المكتر القطري بالفعل على تعزيز الرصد والتقييم من خالل النظام الجديد الذي

التغذية الحاد؛  )2إنشاء نظام لتسجيل التوصيات وإدارتها ورصدها وتنفيذها من أجل
ضمان استخدامها على الوجع األكمل في بعثات البرنامج وتقييماتع.

يوليو/تموز 9006

قيد التنفيذ

يأخذ بع البرنامج في رصد التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية ،وقد أنشأ قاعدة
بيانات تغطي جمير األنشطة المضطلر بها مر الشركاء ،مر توفير مؤشرات شهرية
لألداء .وسيجري تعزيز آليات ضمان جودة بيانات المستوى الميداني والتغذية
االرتجاعية.
يشمل اإلطار المنطقي المنق للعملية الممتدة تمشيا م مر إطار النتائج االستراتيجية
مؤشرات التغذية المتعلقة بالتغطية العالجية ،وتغطية الوقاية من سوء التغذية المعتدل

ديسمبر/كانون األول
9006

الحدة ،والمشاركة في توزيعات األغذية ،والمستوى األدنى المقبول في النظام الغذائي.
7
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جهة التنفيذ

التوصيات

التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ
يقدم المكتر اإلقليمي المساعدة التقنية المتعلقة باستقصاءات التغطية لتنمية القدرات
الحكومية .وستجمر االستقصاءات السنوية بيانات الحصائل مر التركيز على التغطية
والمشاركة .وسيجري تدرير موظفي البرنامج على جمر البيانات وتحليلها بصورة
محسنة.
سيحتاج المكتر القطري إلى دعم من المكتر اإلقليمي لتحسين استخدام البيانات
والتحليالت التي تولدها البعثات.
طوال عام  ،9002سيجري تدرير الشركاء المتعاونين على رصد وتقييم التغذية.
وتمتثل خطط المكتر القطري المحددة التكاليف للرصد والتقييم إلجراءات الرصد
والتقييم التشغيلية المعيارية الجديدة.

التوصية  :6ينبغي أن يعزِّز المكتب القطري إدارة اللوجستيات المشتركة بين

المكتر القطري

ديسمبر/كانون األول
9006
قيد التنفيذ
ديسمبر/كانون األول
9006

موافق عليها

الوكاالت ،بما في ذلك التمييز بوضوح أكبر بين دور البرنامج في تقديم الخدمات

تستخدم مجموعة اللوجستيات اجتماعاتها الشهرية في كينشاسا واألقاليم إلبالغ

ديسمبر/كانون األول

وأنشطة مجموعة اللوجستيات لتحسين فهم األدوار والمسؤوليات ذات الصلة .وسيكون

الشركاء عن أنشطتها ولتقديم الخدمات .ويشمل عرض قصير شروحا م واضحة لألدوار

9006

من األنسر أن يتخذ منسق مجموعة اللوجستيات من غوما مقرام لع ،ومن شأن ذلك أن

والمسؤوليات ضمن المجموعة.

يع ِّزز الصلة بالميدان ويحسِّن التنسيق وينسق طرق العمل بين المجموعات على مستوى

سيتطلر اتخاذ منسق مجموعة اللوجستيات من غوما مركزام لع موافقة رئيس مكتر

المقاطعات.

ديسمبر/كانون األول

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومنسق الشؤون اإلنسانية في جمهورية

9006

الكونغو الديمقراطية .وقد بدأت المناقشات ومن المنتظر التوصل إلى قرار نهائي في
هذا الشأن في ديسمبر/كانون األول .9006

المحلية من أجل تحسين فعالية وتوقيت تسليم األغذية ودعم اإلنتاج المحلي .ويتعين
أن ترتبط االستراتيجية بتحسين جهود االستجابة السريعة عن طريق استخدام القوة
الشرائية للبرنامج في دعم قطاع الزراعة لتحقيق األمن الغذائي .كما ينبغي تعزيز
الصالت بمبادرة الشراء من أجل التقدم.

وحدة الشراء من أجل

في حين أن اإلدارة توافق على الحاجة إلى استراتيجية للمشتريات أكثر طموحا م فإنها

التقدم

ال تعتق د أن المشتريات المحلية ينبغي أن ترتبط بالضرورة بتعزيز فعالية توريدات

المكتر اإلقليمي

األغذية وحسن توقيتها .فالتحديات المحددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تؤثر
على قدرة البرنامج على الدخول في اتفاقات شراء مر المنتجين المحليين ،من حيت

WFP/EB.2/2014/6-C/Add.1

التوصية  :7ينبغي أن يضع المكتب القطري استراتيجية طموحة واضحة للمشتريات

المكتر القطري

موافق عليها جزئيام

التوصيات

جهة التنفيذ

التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ
كونها تجعل من الصعر التنبؤ بمقدار ما يمكن للبرنامج أن يشتريع في سنة ما وبمكان
هذا الشراء.
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فالشراء من أجل التقدم في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتوقر أن يكون البرنامج
مشتري المالذ األخير وليس المشتري الرئيسي لما ينتجع أصحاب الحيازات الصغيرة.
وسيوسر المكتر القطري نطاق مشترياتع في إطار الشراء من أجل التقدم ،غير أن
األنشطة لن تربط باإلنعاش أو بالتنمية إال بعد أن تكتسر حجما م كافيام.
عمالم على تعزيز الشراء محليام ،سيتعاون المكتر القطري مر المكتر اإلقليمي للقيام
ديسمبر/كانون األول

بما يلي:


تحديد مواقر موردي األغذية المحليين المهتمين ببرنامج الشراء من أجل

9002

التقدم ،واألغذية المتوفرة في المواقر المختلفة (المشتريات)؛


تقدير قدرات الموردين والكميات التي يمكن لكل منهم تقديمها من األغذية
المختلفة (المشتريات)؛



التعاقد مر الطحانين في المناطق التي تتوفر فيها إمكانية شراء الذرة من
مزارعي برنامج الشراء من أجل التقدم (اللوجستيات/المشتريات/وحدة
الشراء من أجل التقدم).

في األماكن التي ال يمكن فيها للمشتريات المحلية أن تعزز الكفاءة والفعالية ،سيواصل
المكتر القطري شراء األغذية من خالل المشتريات اإلقليمية والدولية ومن خالل آلية
الشراء اآلجل.
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التوصيات
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.

جهة التنفيذ

التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

المكتر القطري

موافق عليها

ديسمبر/كانون األول

المكتر اإلقليمي

تشمل أنشطة المكتر القطري لمعالجة المسائل الشاملة ما قامت بع نقطة التنسيق

9006

الجنساني من تدرير على المؤشرات الجنسانية وفرتع لجمير موظفي البرنامج ،وهو
تدرير أجري عن طريق االجتماعات عن بعد في أوائل عام  .9006وسيجري تطبيق
المؤشرات على مقترحات مشروعات الشركاء المتعاونين بنهاية عام .9006
تمشيا م مر اإلطار المنطقي المنق ألغراض إطار النتائج االستراتيجية ،يقوم المكتر

قيد التنفيذ

القطري بجمر البيانات حول المؤشرات الشاملة – الحماية والشراكة والمساواة بين
الجنسين – والبيانات المصنفة تفصيالم على أساس نوع الجنس.
وستوجع البيانات المستقاة من الميدان تصميم جمير وثائق المكتر القطري ،تيسيرام
لتعميم المسائل الشاملة من قبيل المساواة بين الجنسين والحماية وبلوغ تصنيف المؤشر

قيد التنفيذ

الجنساني -9ألف في مقترحات المشروعات وتنفيذها.
تدرج مسائل الحماية في أدوات الرصد والتقييم من قبيل رصد التوزير وما بعد

أنجزت

التوزير.

WFP/EB.2/2014/6-C/Add.1

التوصيات

جهة التنفيذ

رد اإلدارة واإلجراء المتخذ

التنفيذ

تلقى اثنان من موظفي المكاتر الفرعية التدرير على الحصول اآلمن على الحطر

ديسمبر/كانون األول

والطاقة البديلة ،مما نظمع التحالف العالمي للمواقد النظيفة في يونيو/حزيران 9006؛

9006
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وقد تم تشكيل أفرقة العمل المعنية بالحصول اآلمن على الحطر والطاقة البديلة؛
وسيجري توسير نطاق برنامج تجريبي في هذا المجال في كيفو الشمالية ليشمل مناطق
تواجد العائدين بحلول نهاية عام .9006
ساعد مستشارو الحماية الذين تم نشرهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية على إدماج
الحماية في البرامج .وتشمل األدوات قوائم مرجعية لرصد مسائل الحماية ،وهي قوائم
يجري العمل على تعميمها في عمليات المجموعات في كيفو الشمالية .ومن المتوقر

ديسمبر/كانون األول
9006

أن يتم استعراض جمير عمليات البرنامج في المناطق الشرقية باستخدام القوائم
المرجعية للحماية بحلول ديسمبر/كانون األول .9006
تشمل جمير ترتيبات المستوى الميداني شرطا م عن "عدم اإلضرار" .وهناك آليات

قيد التنفيذ

للشكاوى متوفرة في معظم مواقر التوزير.
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