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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
لج هور ة أف قيا الوسطى للفت ة  - 2012نتصف 2017

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة

الخلفية
-1

تقدم هذه الوثيقة رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقييم الحافظة القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى خالل الفترة من عام
 2012حتى منتصف عام .2017

-2

وأجرى التقييم تقديرا للمواءمة والوضع االستراتيجي للب ا

في جمهورية أفريقيا الوسطى ولجودة اتخاذ القرارات والعوامل

التي تؤثر في اتخاذها وأداء الحافظة ونتائج أنشطتها ككل .وتم أيضا تقدير جدوى الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للفترة
.2020-2018
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وجمهورية أفريقيا الوسطى بلد غير ساحلي يبلغ عدد سكانه  5ماليين نسمة .ورغم الموارد الطبيعية واألراضي غير المستغلة
في الزراعة التي يزخر بها هذا البلد ،لم تتحقق إمكانات النمو فيه بسبب سوء الحوكمة واألزمات السياسية والعسكرية المتكررة
طوال عدة عقود.
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ومنذ ديسمبر/كانون األول  ،2012واجهت جمهورية أفريقيا الوسطى موجة جديدة من النزاع السياسي وبين الطوائف شمل
أراضيها كافة .واستمر تشريد السكان ،وتدمير البنية التحتية وشبكات األمان االجتماعي ،وتخفيض األنشطة االقتصادية
والخدمات العامة طوال أكثر من ثالث سنوات ،فتبددت جميع مكاسب التنمية المحققة في السنوات السابقة ،وحلت كارثة اجتماعية
واقتصادية وإنسانية لم يسبق لها مثيل .ويبلغ عدد المشردين داخليا في الوقت الحالي  700 000شخص ،فضال عن 500 000

-5

الجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى يعيشون في بلدان مجاورة.
حرز تقدُم في تحسين مستوى األمن بفضل تضافر جهود بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في
وأ ُ ِ
جمهورية أفريقيا الوسطى وقوات دولية أخرى .بيد َّ
أن الوضع ال يزال هشا ومتقلبا ،ال سيما في المحافظات التي ما يزال استمرار
وجود مجموعات مسلحة فيها يبث الخوف ويثير حوادث عنف متفرقة.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد F. Bona Fogah Gomez

السيد A. Dieng
المدير اإلقليمي

المدير القطري

لمكتب داكار اإلقليمي

بريد إلكترونيfelix.gomez@wfp.org :

بريد إلكترونيabdou.dieng @wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وأث َّر النزاع الممتد في مؤشرات التنمية االجتماعية واالقتصادية الضعيفة لهذا البلد ،فجاءت جمهورية أفريقيا الوسطى في
المرتبة  187من أصل  188بلدا في مؤشر التنمية البشرية لعام  .2015وتقلَّص الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  36.7في المائة
في عام  ،2013وأخذ ينتعش ببطء ،فزاد بنسبة  1.3في المائة في عام  2014و 5.5في المائة في عام  .2015وفي أبريل/نيسان
 ،2015كانت نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي أقل من نظيرتها في العام الدراسي  2012-2011بنسبة  3.1في المائة.
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وألحقت األزمة أضرارا بالغة بالزراعة واإلنتاج الحيواني ،وهما المصدر الرئيسي لكسب عيش ثلثي السكان ،فأضحى األمن
الغذائي على الصعيد الوطني عرضة للمخاطر.
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وحسب تحليل السياق ،نفَّذ الب ا  ،خالل السنوات الخمس المنصرمة 18 ،عملية إلنقاذ الحياة ،ودعم تعافي السكان الضعفاء،
في أهداف

ووفر المساندة في مجالي النقل الجوي واالتصاالت لجهات إنسانية دولية فاعلة أخرى في البالد .واستند الب ا
مشروعاته إلى احتياجات السكان -إن تيسر الوصول إليهم -وأولويات الحكومة وخططها ،وأُطر تدخالت وكاالت األمم المتحدة،
وشارك في آليات التنسيق ذات الصلة بهذا الشأن .وابتدع الب ا

أيضا مبادرات جديدة ،مثل التحويالت القائمة على النقد،

والشراء من أجل التقدم ،للمساعدة في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية المستهدفة على الصمود.
-9

وترحب اإلدارة بنتائج التقييم وبالتوصيات المنبثقة عنه التي ستكون مرشدا ومعينا في إعداد الخطة االستراتيجية القطرية.
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وت ِبين المصفوفة التالية اإلجراءات المزمع اتخاذها والجداول الزمنية لتنفيذ التوصيات.
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات
التوصية 1
ينبغي للب ا
أ)

أن يقوم بما يلي:

تقديم الدعم ،ال سيما من خالل أنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول
و/أو طريقة القسائم ،لعمل الشركاء المشاركين بشكل مباشر في
إعادة إرساء أسس السالم (اليونيسف ،برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،إدارة الشؤون المدنية في بعثة األمم المتحدة المتكاملة
المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى،
وخالف ذلك)؛

ب) المساهمة في حصر القدرات المؤسسية الوطنية لزيادة تركيز
أنشطة الب ا لتعزيز القدرات وزيادة فعاليتها ،مستنفرا ما يتوافر
من خبرة ومعرفة لدى المقر والمكتب اإلقليمي؛
ج) كفالة مشاركة الوزارات الرئيسية والجهات الفاعلة الوطنية بانتظام
في تصميم مشروعاته ورصدها؛
د)

تعزيز أوجه التآزر مع المجتمع المدني المعني وسائر من الجهات
الفاعلة ويشمل ذلك مجال التعليم؛

ه) التثبت من إلمام شركائه إلماما تاما بأهمية التقيد بالمبادئ اإلنسانية
التي تقوم عليها المساعدة اإلنسانية وتذكيرهم بذلك بانتظام؛
و)

العمل ،كلما أمكن ذلك ،مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق
الدولي للتنمية الزراعية في مأسسة الشراكات ألغراض البرمجة
وجمع األموال ،والسيما في مجالي قدرة الزراعة على الصمود
والمساواة بين الجنسين.

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة لج هور ة أف قيا الوسطى للفت ة  -2012نتصف 2017

جهة التنفي
المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر -وحدة سبل العيش
والصمود ،وشعبة الشراكات مع
الحكومات ،وفريق سلسلة اإلمداد
والتحويالت القائمة على النقد ،ودائرة
المساعدة التقنية وتعزيز القدرات
القطرية

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

ال وعد النهائ للتنفي

موافقة.
يُنفذ الب ا أصال أنشطة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول
(مستخدما عمليات التوزيع العينية و/أو عن طريق القسائم) التي تساهم
في التماسك االجتماعي وإعادة بناء السالم .وتتسق تدخالت الب ا
المعتزم تنفيذها في الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة في الفترة
 2020-2018مع الركن ( 2الحصول على الخدمات االجتماعية
األساسية) في الخطة الوطنية لإلنعاش وبناء السالم لجمهورية أفريقيا
الوسطى .وفي يناير/كانون الثاني عام  ،2018شرع الب ا في
التعاون مع وحدة الشؤون المدنية في بعثة األمم المتحدة المتكاملة
المتعددة األبعاد إلعادة االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى ،ومع
شركاء آخرين لدعم المشروع الوطني لنزع السالح ،وتسريح الجنود،
وإعادة اإلدماج.

قيد التنفيذ

وسيواصل المكتب القطري دعمه لعملية بناء السالم من خالل الغذاء
مقابل إنشاء األصول.

اكتمل تنفيذها

واكتمل حصر القدرات المؤسسية الوطنية بالتعاون مع وكاالت أخرى
منضوية في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنسانية .ويوقع
الب ا  ،كل سنة ،على مذكرات تفاهم وخطط عمل مشتركة مع
وزارات التخطيط ،والزراعة ،والصحة والتعليم .ويقدم المكتب القطري
للمكاتب التقنية في هذه الوزارات المساعدة التقنية وسواها من أشكال
الدعم الالزم لتنفيذ خطط عملها السنوية ،داعيا المكتب اإلقليمي والمقر
لتقديم الدعم عند الحاجة.

قيد التنفيذ

شاركت وزارات التخطيط ،والزراعة ،والصحة ،والتعليم في إعداد
الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة منذ مرحلة التصميم .وسيستمر
الرصد من خالل التقارير التقنية الفصلية ،وزيارات مواقع المشروعات
والنشرات اإلخبارية الشهرية.
وسَّع المكتب القطري ،في اآلونة األخيرة ،نطاق تعاونه مع جهات
المجتمع المدني الفاعلة المعنية ،تعزيزا للفعالية التشغيلية لبرامج
الب ا وزيادة في تأثيرها في المجتمعات المحلية الريفية والحضرية.
وفي مجال األنشطة المتعلقة بالتعليم ،يعمل الب ا بالفعل في إطار
شراكة مع منظمات غير حكومية وروابط اآلباء والمعلمين.
سيواصل الب ا إبراز تدخالته بشكل أفضل ،مستعينا في ذلك بوسائط
اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي .ويتواصل الب ا مع الشركاء

قيد التنفيذ

قيد التنفيذ

قيد التنفيذ
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة لج هور ة أف قيا الوسطى للفت ة  -2012نتصف 2017
رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

جهة التنفي

الممتثلين للمبادئ اإلنسانية .وهو يرصد هذا االمتثال باستمرار :أُرسلت
مؤخرا رسالة تُذكِر جميع الشركاء المتعاونين بمنع االستغالل واالنتهاك
الجنسيين ،ويُحاط المستفيدون من الب ا علما على الدوام بالمبادئ
وجه أنشطته وأنشطة شركائه ويُزادون إلماما بها.
التي ت ُ ِ
يتعاون الب ا تعاونا وثيقا مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
في المشاريع الميدانية ،مثل تقديرات األمن الغذائي وحماية البذور.
وسيتعاون مع منظمة األغذية والزراعة في إكساب هذه الشراكة بعدا
مؤسسيا بإدراجها في مذكرة تفاهم .وليس للصندوق الدولي للتنمية
الزراعية وجود في هذا البلد.
التوصية  :2الت و ل
ينبغي أن يدرس الب ا بيئة المانحين بغية تقدير نطاق المانحين
ورغبتهم في تمويل أنشطة الب ا لإلنعاش في جمهورية افريقيا
الوسطى .وعلى الب ا أن يستعرض أيضا أسلوبه في إبراز الترابط
الثالثي األبعاد مع أنشطته للغذاء مقابل إنشاء األصول والشراء من أجل
التقدم بغية التأكد من قدرة المانحين الحاليين والمحتملين على اتخاذ
قرارات مستنيرة بشأن مخصصات التمويل

التوصية :3

لو ات ا ن الغ ائ وال صد

ينبغي على الب ا

أن يقوم بما يلي:

أ) االرتقاء بدوره االستراتيجي في مجال األمن الغذائي بتعزيز
استخدام األدوات الحالية والقيام بدور طليعي في مساعدة الحكومة
في إعداد استراتيجية وطنية لمعلومات األمن الغذائي وكفالة ملكية
الحكومة لشبكة "للترصد المخفري" للمواقع التي ستُستخدم في
جمع المعلومات المجدية؛
ب) مواصلة تعزيز ُنظم الرصد ،بشكل مركزي في المكتب القطري
وفي المكاتب الفرعية؛
ج) إعداد خطة استراتيجية رسمية للرصد تُحدَّدُ فيها أهداف التغطية
بوضوح ،وتراعي بشكل منتظم المستويات المختلفة من معيقات
األمن والوصول القائمة في البلد بتخطيط وتائر وطرائق مختلفة

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر -شعبة الشراكات مع
القطاع الخاص ،ووحدة سبل العيش
والصمود ،ووحدة الشراء من أجل
التقدم

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي

ال وعد النهائ للتنفي

الفصل األخير من عام 2018

موافقة.
كجزءٍ من الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المعتمدة ،أشرك
الب ا بالفعل مانحين ذوي تو ُجه إنمائي في أنشطة الغذاء مقابل إنشاء
األصول ،والشراء من أجل التقدم .ومنذ يناير/كانون الثاني  ،2018يقوم
مانحون ُجدد بتقديم التمويل لهذه األنشطة -االتحاد األوروبي والنرويج
للغذاء مقابل إنشاء األصول.

قيد التنفيذ

سيستمر تعزيز قاعدة المانحين حول الترابط الثالثي األبعاد بين تدخالت
بناء السالم والتنمية والتدخالت اإلنسانية بإشراك صندوق األمم المتحدة
لبناء السالم وبنك التنمية اإلفريقي .

قيد التنفيذ

موافقة.
يشارك الب ا في قيادة مجموعة األمن الغذائي في جمهورية أفريقيا
الوسطى .وفي إطار شراكة مع الحكومة ،أنشأ الب ا مجموعة من
النُظم واألدوات لجمع البيانات والتحليل .وهو يوفر التدريب للوكاالت
والوزارات الحكومية الوطنية وفق خطة لتعزيز القدرات .وسيُنفَّذ نظام
رصد األمن الغذائي في جميع أنحاء البالد.
يواصل المكتب القطري تنفيذ خطته لتعزيز الرصد من خالل التدريب
والشركاء ،والتنفيذ الكامل لألدوات
المخصص لموظفي الب ا
المؤسسية ،مثل أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة (كوميت) ،وتعيين
راصدين إضافيين للمساعدة الغذائية على الصعيدين القطري والميداني.
وتحدد إجراءات التشغيل المعيارية للرصد والتقييم أدوار الموظفين
ومسؤولياتهم في جميع المكاتب.

الفصل الثاني من عام 2019

الفصل األول من عام 2019

الفصل األخير من عام 2018
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة لج هور ة أف قيا الوسطى للفت ة  -2012نتصف 2017

جهة التنفي

للرصد ،مثل استخدام الرصد الذي يقوم به طرف آخر ،والرصد
عن بعد باستخدام الهواتف واألجهزة اللوحية؛
د)

استخدام خطة الرصد االستراتيجية لتتبع ورصد المساءلة إزاء
السكان المتضررين بفعالية.

التوصية  :4ال ساواة بين الجنسين
ينبغي أن يُعِد الب ا استراتيجية تشغيل قائمة على األدلة إلدراج
المساواة بين الجنسين في البرمجة .وعليه بوجه خاص:
أ)

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي

الحرص على أن تقوم البرمجة على تحليل جنساني محدد؛

ب) تحسين ورصد حماية النساء والبنات وغير ذلك من الفئات
الضعيفة؛
ج) إعطاء األولوية لحصول المرأة على األصول المنتجة والخدمات
المالية وتحكمها في الممتلكات؛
د)

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ
توجد بالفعل إجراءات تشغيلية وتُستكمل استراتيجية رسمية للرصد
والتقييم.
اتُخِ ذت تدابير تكفل المساءلة لدى السكان المتضررين .وتُجمع بانتظام
معلومات تتصل بهذه المساءلة والحماية من خالل الرصد بعد التوزيع.
وشُغِلت خطوط االتصال المباشر للمستفيدين ،زيادة في تمكينهم عبر
آليات تتيح تقديم الشكاوى والتعقيبات بشأن أي جانب من جوانب تقديم
المساعدة الغذائية.

يعمل الب ا مع وزارة الشؤون االجتماعية وحماية المرأة في إطار
تعاون مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة
األمم المتحدة للمرأة).
التوصية  :5التغ ة
ينبغي للب ا
أ)

أن يعزز نُهج التغذية .وينبغي عليه بوجه خاص:

تعزيز االتساق في استهداف سوء التغذية الحاد المعتدل وسوء
التغذية الحاد الوخيم على التوالي بين الب ا واليونيسف لتحقيق
أقصى قدر من التآزر بين البرنامجين.

ب) تحديد استراتيجية مالئمة للعمل مع وزارة الصحة والسكان؛
ج) النظر في إعداد نهج إنمائي لمعالجة سوء التغذية المزمن ،عندما
يكون ذلك مجديا.

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر -شعبة التغذية ،شعبة
الشراكات مع الحكومات.

قيد التنفيذ

موافقة.
تتضمن تقديرات األمن الغذائي تحليل المسائل الجنسانية حتى تكون
البرامج قادرة على إحداث تحول جنساني .ويُعتزم إجراء تقييم المركزي
لنتائج البرامج في مجال المساواة بين الجنسين ،وفقا للسياسة الجنسانية،
بغية تعزيز البرمجة المراعية لكل من الجنسين.
اتُخِ ذت تدابير لحماية المرأة والبنات وسواهما من الفئات الضعيفة.
وتُختار مواقع التوزيع بالتشاور مع المجتمعات المحلية ،وأنشئت آليات
للشكوى والتعقيب.
تحظى المرأة باألولوية في التدخالت التي يدعمها الب ا  .وهي تشارك
في اتخاذ القرارات بشأن استخدام المساعدة الغذائية المقدمة (وفق تقارير
الرصد بعد التوزيع).

تعزيز الشراكات مع الحكومة والوكاالت الدولية والكيانات التي
تقودها المرأة.

ال وعد النهائ للتنفي

الفصل األخير من عام 2018

قيد التنفيذ

قيد التنفيذ

قيد التنفيذ

موافقة.
لدى المكتب القطري برنامج مشترك يجري تنفيذه مع منظمة األمم
المتحدة للطفولة (اليونيسف) .ولدى الب ا أيضا مذكرة تفاهم مع
اليونيسف للتنفيذ المشترك للتدخالت التغذوية ،وسيسعى لتعزيز
االستهداف الجغرافي المشترك لبرامج ك ٍل من المنظمتين لمعالجة سوء
التغذية المعتدل وسوء التغذية الحاد الوخيم ،ووضع نظام مشترك للرصد
لتتبع أداء هذه البرامج.
أُعِدت مذكرة تفاهم بين الب ا ووزارة الصحة .ويعمل الب ا بشكل
وثيق مع الخدمات التقنية في هذه الوزرات في مجاالت السياسة

الفصل األخير من عام 2019

قيد التنفيذ
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات

التوصية  :6القسائم
ينبغ أن يُوسِع الب ا
ما يلي:
أ)

قدراته البرمجية ونطاق طريقة القسائم بإجراء

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة لج هور ة أف قيا الوسطى للفت ة  -2012نتصف 2017

جهة التنفي

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي

دراسات أكثر انتظاما للسوق؛

ب) مزيدا من التحليالت المقارنة لمختلف الطرائق المستخدمة في
التدخالت؛

التوصية  :7ال وارد البش ة
ينبغي على الب ا
أ)

المكتب القطري ،بدعم من المكتب
اإلقليمي

طلب إجراء استعراض لمالك الموظفين ونشره استنادا إلى عدد
الموظفين الالزم لتحقيق النتائج في إطار الخطة االستراتيجية
القطرية المؤقتة الجديدة؛

التوصية  :8اللوجستيات
ينبغي للب ا
أ)

أن يقوم بما يلي:

السعي لتحسين إدارة ممر دواال -بانغي الذي يخضع لمسؤولية
مكتب الكاميرون القطري ،مع اضطالع المكتب اإلقليمي بدور
تقني استشاري؛

ب) الدعوة لدى السلطات الوطنية ،من خالل اإلدارة العليا ،إلى توفير
العبور بشكل يخلو من المشاكل؛

المكتب اإلقليمي بالنسبة للنقطة
األولى ،والمكتب القطري ،بدعم من
المكتب اإلقليمي ،بالنسبة للنقاط
األخرى

قيد التنفيذ

الفصل األخير من عام 2018

قيد التنفيذ

موافقة.
سيطلب المكتب القطري إجراء استعراض لمالك الموظفين يُبتغى منه
التثبت من حصوله على المهارات الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية
القطرية المؤقتة.
في ديسمبر/كانون األول  ،2017أكمل المكتب القطري مشروعات
تحديث كل مكاتبه الميدانية بغية تحسين ظروف العيش والعمل في
مناطق التشغيل .وأضحت اآلن جميع المكاتب الميدانية مستوفية تماما
لمعايير الرفاه وللمعايير األمنية الدنيا للعمل التي يعتمدها الب ا .

ب) مضاعفة الجهود لتحسين ظروف العيش واألمن والحوافز في
المكاتب الفرعية الستقدام موظفين مؤهلين جيدا للمكاتب الميدانية
القريبة من المستفيدين.

قيد التنفيذ

موافقة.
يسبق كل تدخل من تدخالت التحويالت القائمة على النقد تقييم للسوق
وتحليل للجدوى .وبسبب معيقات التجارة وانعدام األمن ،أبان التحليل،
في بعض األحيان ،هشاشة األوضاع في السوق ،فحال ذلك دون توسيع
نطاق التحويالت القائمة على النقد في بعض المواقع المستهدفة.
سيُجرى بانتظام تحليل مقارن بين التحويالت العينية والقائمة على النقد
لتقييم كفاءة كل تدخل.
تُجمع هذه المعلومات بانتظام من خالل الرصد بعد التوزيع .وسيستمر
اختيار السلع األساسية التي يمكن الحصول عليها بالتحويالت القائمة
على النقد/القسائم بالتشاور مع المجتمعات المحلية المستهدفة.

ج) تحليل أفضل للعناصر التي تؤثر في خيارات السكان وأفضلياتهم.

أن يقوم بما يلي:

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ
واالستراتيجية التغذوية .وأُعِدت برامج لتوسيع نطاق المبادرات الميدانية
المشتركة المراعية للتغذية.
أُعِدت تدخالت مراعية للتغذية تهدف إلى الحد من مخاطر سوء التغذية.
وسيواصل الب ا العمل مع المجتمعات المحلية لتشجيع الممارسات
التغذوية الحميدة والنظافة الصحية.

ال وعد النهائ للتنفي

الفصل األخير من عام 2018

اكتمل التنفيذ

موافقة.
في ضوء التحديات المستمرة في دواال وازدياد العمليات في الكاميرون،
وتشاد ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،سيظل المكتب اإلقليمي مسؤوال عن
اإلدارة التقنية لمكتب دواال ،بينما يبقى موظفو المكتب خاضعين إلشراف
مكتب الكاميرون القطري .وسيظل مكتب دواال يعمل في تشاور وثيق
مع المكاتب القطرية في الكاميرون ،وتشاد ،وجمهورية أفريقيا الوسطى،

الفصل األخير من عام 2018
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات
ج) تخصيص تمويل كافٍ لمرافق صيانة الشاحنات؛
استخدام أسطوله من الشاحنات إلى أقصى حد.

ال وجز عن تقييم الحافظة القط ة لج هور ة أف قيا الوسطى للفت ة  -2012نتصف 2017

جهة التنفي

رد اإلدارة واإلج اء ال تخ

ال وعد النهائ للتنفي

ونيجيريا .وسيتيح هذا الترتيب للب ا أن يواصل تعزيز بيئته التشغيلية
في الممر وتحسين الخدمات المقدمة للمكاتب القطرية.
ستستمر االجتماعات المنتظمة بين إدارات المكتب القطري وسلطات
الجمارك في جمهورية أفريقيا الوسطى ،والكاميرون ،لمعالجة المسائل
التي تشغل بال الب ا  ،واختصار مدد عبور أغذيته التي تدخل البالد.
طور مرافق صيانة الشاحنات في بانغي.
ست ُ َّ

الفصل األخير من عام 2018

ستزيد إعادة هيكلة أسطول الب ا المعتزمة قدرات الشاحنات ذات
الدفع السداسي والثماني المالئمة للظروف السائدة في جمهورية أفريقيا
الوسطى ،مع االستغناء عن الشاحنات القديمة.
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