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تقر ر موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطر ة للكاميرون ()2020-2018
موجز تنفي ي
قدَّر تقسس يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت لركا سروة يألتحست يال مريتسجست لبرنا ج يألغق ت يلعالحي (البرنامج) و ساتحمه في تذقسق
يلذصائل يال مريتسجست لهقه يلخطت ،وكقلك ي مدي ت يلمدخةي ،وكفاءتها ،وتغطسمها ترى ي مديد يلفمرة يلفاصرت بسن تام  2017و مصف
تام  .2019و وفر يلمقسس يأل اس لرحساءلت أ ام أصذاب يلحصرذت فسحا معرق بأديء البرنامج ويلدروس يلمي حكن أة ت سر تهود إتديد
يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحقبرت.
وت درج يلكا سروة ضحن يلشر ذت يلدنسا ن يلبردية يلحمو طت يلدخل ،ولك ها تذل في رتبت مأخرة وفقا لدلسل يلم حست يلبشر ت ،كحا أنها
تمس بمزي د يلفويرق في يلدخل .و ُحر ت يلبةد ن يال مقرير بفعل نشاط تحاتت بوكو حريم في إقرس يلشحات يألقصى ،وتدفق يلةتئسن
ن تحهور ت أفر قسا يلو طى إلى إقرسحي يلشرق وأدي اوي ،ويألز ت يل اشبت في يإلقرسحسن يلشحات يلغربي ويلج وب يلغربي .وفي تام
 2019كاة ت اك نذو  749 430شخصا عانوة ن ينعديم يأل ن يلغقيئي يلشد د ،في حسن وصل تدد يألطفات دوة ن يلخا ست
يلحصابسن بسوء يلمغق ت يلذاد يلشا ل( )1إلى  277 000طفل.
وتبسن لرمقسس أة إدخات خطت ي مريتسجست قطر ت قد تزز ن يلموته ويلمحوضع يال مريتسجسسن للبرنامج في يلكا سروة فسحا مصل بحجاالي
يال مجابت لألز ت ،ويلمغق ت ،وب اء يلقدرة ترى يلصحود ،ويلشريكاي ،ودت

جمحع يلعحل يإلنساني .ويرتكزي يلخطت يال مريتسجست

يلقطر ت ترى يألولو اي يلح بثقت تن يالحمساتاي يلحقدَّرة ويال معريض يال مريتسجي يلوط ي لهدف يلقضاء ترى يلجوع ،كحا أنها تويء ت
تحو ا ع يلسسا اي يلوط ست .وتحسزي يلخطت باتساقها ع إطار تحل يأل

يلحمذدة لرحساتدة يإلنحائست لركا سروة وأ هحت في تقو ت

تعاوة البرنامج وال سحا ع يلوكاالي يلمي تمخق ن رو ا قري لها.

)(1

يإلطار يلح سق ،وي مقصاءيي يلرصد ويلمقسس يلحوحد ن لذاالي يإلغاثت ويالنمقات ( حاري) لعا ي  2017و.2018

وفقا لسييسا ييت يلمقسس ( ،) WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1( )2021-2016وتوخسا الحمريم يية ت وي ييمقةت ي ييم ماتاي يلمقسس  ،فية تحرست تذر ر تقي يلمقر ر
كانت ذدودة وبالمالي فية بعض يلعباريي يلويردة فسه قد ال تسق يتساقا تا ا ع ا عمحده البرنامج ن صطرذاي قسا ست أو حار اي تذر ر ت .و رتى توتسه
أ ت ي مفساريي بهقي يلشأة إلى د رة يلمقسس في البرنامج.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
يلسسدة A. Cook
د رة يلمقسس
تاتف066513-2030 :

يلسسد D. Habtemariam
وظف يلمقسس
تاتف066513-3169 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy

WFP/EB.2/2020/6-A

2

وفي خض يألز اي يلثةث يلمي تعصف بالكا سروة تكسَّف البرنامج ع يلوضع يل اشئ و اند أكثر ن  1.6رسوة نسحت ،ولبَّى
يالحمساتاي يلغقيئست يلحا ت في أقالس تعاني بشدة ن يل زيع وينعديم يأل ن يلغقيئي .ويتَّبع يلحكمب يلقطري نهجا بدئسا في بسئت تحل
حسا ت سا سا و ح يألولو ت إلديرة يلحخاطر .وكانت تديبسر يلمغطست ويال مهديف يلجغريفي ا بت تحو ا ،ولو أة تذد اي يلوصوت
أتاقت في بعض يألحساة تطبسق عا سر يال مهديف ترى نذو مسق.
ورغ يل مائج يلطسبت يلمي حققمها يلمغق ت يلحدر ست ن حسث ز ادة عدالي ياللمذاق ويال مبقاء ،فقد ت خفض نطاق تقي يل شاط بسبب
نقص يلمحو ل .وكانت أنشطت إنشاء يألصوت ويلم حست يلزريتست مويضعت ن حسث يلذج لك ها لقست يتمحا ا مزي دي .أ ا يلحركست يلوط ست
ألنشطت ب اء يلقدرة ترى يلصحود لدى يلةتئسن فكانت ذدودة .وكفل برنا ج يلمغق ت يلمكحسرست يلشا رت يلقي نفقتا البرنامج تقر ب خد اي
يلمغق ت إلى ويقع يلحجحوتاي يألشد ضعفا ،ولك ه ل سفر تن تعز ز رحوس لرقدريي يلحذرست.
وفي حسن تذقق تقدم في إنشاء آلساي يلشكاوى ويلمعقسباي ،ن حسث يلذحا ت ويلحساءلت أ ام يلسكاة يلحمضرر ن ،فقد كانت ت اك شويغل
تمعرق باخمسار طريئق يلحساتدة يلغقيئست ،وتو ا تطرب ينخريطا أو ع ع فوضست يأل يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن .وقد وضع البرنامج
ي مريتسجساي تشغسرست بشأة ذور يلعحل يإلنساني ويلم حست ولك ه ل عح ريتاة ظروف يل زيتاي أو إحةت يلسةم .وكاة ت اك إد اج
مزي د لةتمباريي يلج سانست في يلبر جت ،حا أ ه في يل هوض بعحرساي يال مهديف وتحع يلبساناي يلحريتست لهقه يالتمباريي ،ترى
أنه تذقق يلقرسل ن يلمقدم فذسب بشأة حصائل يلمذوت في يلح ظور يلج ساني.
ويتس تانب يلكفاءة يلبري جست ببطء تسرس يلبري ج ،ويرتفاع تكالسف يلحعا ةي ،وتكرر ينقطاع خطوط يإل ديد ،وتو ا رتع في يلحقام
يألوت إلى تويئق يلحويرد يلبشر ت ويلحالست ويلمذد اي يلسساقست يلقا ست .ولعب رفق يإلديرة يلشا رت لرسرع يلمابع للبرنامج وديئرة يأل
يلحمذدة لخد اي يل قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست دوري حا حا في يلمخفسف ن خاطر يإلديرة يلحرتبطت بال ُحهل يلز ست .غسر أة تزي د
يلحرونت في يلحويرد يلح مظر ن يلمذوت إلى نهج يلخطط يال مريتسجست يلقطر ت ل مذقق.
وترى وته يلعحوم فية البرنامج حقق نجاحا تزئسا فذسب في تذقسق آ اله يلطحوحت يلحعرَّقت ترى يلمذوت ن يلبر جت يلقائحت ترى
يلحشروتاي إلى يلبر جت يال مريتسجست يلقطر ت .ول كن البرنامج سمعدي حق يال معديد لألز اي يلثةث يلمي نُكبت بها يلبةد ،ويلمي
أدي إلى تذو ل ويرده بعسدي تن عالجت يأل باب يلجقر ت يلكا ت وريء ينعديم يأل ن يلغقيئي و وء يلمغق ت .وتذسق يلشكوك با مدي ت
يل مائج بال ظر إلى ذدود ت يلشريكاي يلطو رت يألتل ،وتدم يلسقسن يلمحو ري ،وضعف يلقدريي ويلحركست يلوط ست.
و طرح يلمقسس

ت توصساي تي :تقو ت يل ُهج يال مريتسجست إزيء يلمغق ت ،ويلقدرة ترى يلصحود ،ويلقدريي يلوط ست؛ وتعز ز يلشريكاي

يال مريتسجست ،ويلمحو ل ،ويلدتوة؛ ويال مثحار في قاتدة لألدلت لحساندة يلمركسز يال مريتسجي وي مريتسجست ت فسق يلخطت يال مريتسجست
يلقطر ت؛ وتدتس قدرة يلحويرد يلبشر ت ترى ت فسق يلحشروتاي يلجار ت ويال معديد لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحقبرت؛ ويل هوض بمديبسر
يال معديد لرطويرئ وبكفاءة وفعالست رسرت يإل ديد وت فسق يلبري ج؛ وتقو ت يلرصد ويلمقسس  ،وتقا

يلحعارف ،ويإلبةغ تن يل مائج.

مشروع القرار*
ذسط يلحجرس ترحا بالمقر ر يلحوتز تن تقسس يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت لركا سروة ((WFP/EB.2/2020/6-A) )2020-2018
ورد يإلديرة ترسه ) ،(WFP/EB.2/2020/6-A/Add.1و ذث ترى يتخاذ يلحز د ن يإلتريءيي بشأة يلموصساي يلويردة في يلمقر ر،
ع ريتاة يالتمباريي يلمي أثارتا يلحجرس أث اء اقشمه.

*

تقي شروع قرير ،ولةطةع ترى يلقرير يل هائي يلحعمحد ن يلحجرس ،رتى يلرتوع إلى وثسقت يلقريريي ويلموصساي يلصادرة في نها ت يلدورة.
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مقدمة
س ات التقييم
-1

قدَّر تقسس يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت لركا سروة يلمحوضع يال مريتسجي للبرنامج ودوره؛ ونطاق وتودة ساتحاته يل وتست في
يلذصائل يال مريتسجست لرخطت؛ وكفاءته؛ ويلعوي ل يلمي تفسر أديءه ،و دى نجاحه في ت فسق يلمذوت يال مريتسجي يلحأ وت ،ترى
دى يلفمرة يلححمدة بسن تام  2017و مصف تام  )2(.2019و وفر تقي يلمقسس أدلت حكن أة تُسمخرص ها يال م ماتاي يلحمصرت
بأديء البرنامج ويلدروس يلةز ت لم و ر تهود إتديد يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحقبرت .كحا أة يلمقسس سسر ساءلت البرنامج
أ ام أصذاب يلحصرذت .وأترى يلمقسس فر ق خارتي بمكرسف ن كمب يلمقسس يلحسمقل في البرنامج ،ويشمحل ترى تحل سديني
في يلكا سروة ن  29أغسطس/آب إلى  13بمحبر/أ روت  .2019و أتي يلمقسس تقب تقسس لرذافظت يلقطر ت تام  2017وفَّر
توصساي أرشدي تهود ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت.

-2

وي م د يلمقسس إلى ي معريض بساناي ثانو ت ،ع ي مكحالها بحقابةي ع  147ن قد ي يلحعرو اي يلرئسسسسن ،و ديوالي
 13تحاتت تركسز ع يلحسمفسد ن ،ويلحشاتدة يلحباشرة خةت ز ارة ويقع يلحجمحعاي يلحذرست و خسحاي يلةتئسن .وطبَّق يلمقسس
هجست ريتست لةتمباريي يلج سانست غطت أنشطت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ق تام  2018فصاتدي ويلعحرساي ذيي يلصرت
في تام  .2017وويته فر ق يلمقسس بعض يلقسود ترى يلوصوت يلحذري ،لكن ذلك ل ؤثر ترى صذت نمائجه ألنه تحكن ن تثرسث
صادر يلحعرو اي.

السياق
-3

برغ تدد كاة يلكا سروة قريبت  25رسوة نسحت ،وتي ت درج في تديد يلشر ذت يلدنسا ن يلبردية يلحمو طت يلدخل ،ع ينخفاض
()3

رتبمها في دلسل يلم حست يلبشر ت (يلحرتبت  150ن أصل  189بردي تام )2019

()4

وتزي د يلفويرق في يلدخل (يلجدوت .)1

وتسمرشد سا ت يلم حست يالقمصاد ت برؤ ت  2035يلذكو ست وي مريتسجست يل حو ويلعحالت لرفمرة  .2020-2010و ُحر ت يلبةد
ن يال مقرير بفعل نشاط تحاتت بوكو حريم في إقرس يلشحات يألقصى ق تام 2014؛ ويل زيع في إقرسحي يلشحات يلغربي
ويلج وب يلغربي بسن يلقويي يلذكو ست ويلحجحوتاي يل اطقت باإلنكرسز ت يلمي تسعى لرذصوت ترى قسط أكبر ن يال مقةت
يلقيتي ق تام 2017؛ وتدفُق زتاء  250 000التئ ن تحهور ت أفر قسا يلو طى إلى إقرسحي يلشرق وأدي اوي ق تام .2013
وفي تام  2019شاركت يلكا سروة في ي معريض وط ي طوتي أظهر إحريز تقدم مويضع ترى طر ق تذقسق أتديف يلم حست
يلحسمدي ت.

) (2ي معرض يلمقسس يألنشطت ن تام  2017يلمي تويصرت تام .2018
) (3يلمص سف يلقطري لبرنا ج يأل يلحمذدة يإلنحائي.http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/CMR.pdf .
) (4يرتفعت قسحت ؤشر تس ي ن  0.39تام  2007إلى  0.44تام .2014
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الجدول  :1ال ؤشرات االقتصاد ة االجت اعية
2017

2019

24 566 045

)2018( 25 216 237

3 645

)2018( 3 785

)2016( 54.4

)2018( 55.8

ال ؤشر
1

جحوع يلسكاة

2

(أ)

نصسب يلفرد ن يل اتج يلقو ي يإلتحالي (حسب تكافؤ يلقوة يلشريئست بالدوالر
(أ)
يأل ر كي)

3

يل سبت يلحئو ت لسكاة يلح اطق يلذضر ت

(ب)

 151( 0.556ن أصل  150( 0.563 )189ن أصل )189

4

يلدرتت حسب دلسل يلم حست يلبشر ت

5

يل سبت يلحئو ت لرسكاة دوة خط يلفقر يلق ن عسشوة ترى  1.90دوالر أ ر كي
(ب)
و سا حسب تكافؤ يلقوة يلشريئست

6

(ب)

يل سبت يلحئو ت لرسكاة يلحعانسن ن يلفقر يلذاد يلحمعدد يألبعاد

7

مو ط يلعحر يلحموقع ت د يلوالدة

8

(ب)

)2016( 24

23.8

)2016( 25.8

25.6

58.6

(ب)

يل سبت يلحئو ت لألطفات دوة ن يلخا ست يلحصابسن بالمقزم

ت ()2016

)2015–2010( 31.7

(ب)

9

عدت وفساي يأل هاي ( قابل كل  100 000ن يلحويلسد يألحساء)

10

عدت ينمشار فسروس يإل دز (ك سبت ئو ت في صفوف يلسكاة ن تحر 49-15
ت)

(ب)

58.9
(ج)

ت

)2016–2010( 31.7

)2016( 596

596

3.7

)2018( 3.6

(ج)

 141( 0.569ن أصل  140( 0.566 )160ن أصل )160

11

ؤشر تدم يلحساوية بسن يلج سسن

12

يل سبت يلحئو ت لرسكاة ن تحر 25
(ب)
ترى يألقل

13

عدت يلحشاركت في يلقوى يلعا رت (يل سبت يلحئو ت ن جحوع يلسكاة ن تحر
(ب)
 15ت فحا فوق)

(ب)

ت فحا فوق يلذاصرسن ترى يلمعرس يلثانوي

يإلناث32.5 :

يإلناث32.7 :

يلقكور)2016( 39.2 :

يلقكور40.9 :

يإلناث71.2 :

يإلناث71.2 :

يلقكور)2016( 81.2 :

يلقكور81.4 :

(أ) يلب ك يلدولي .ؤشريي يلم حست يلعالحست.
(ب) برنا ج يأل يلحمذدة يإلنحائي .تقار ر يلم حست يلبشر ت ألتويم  2016و 2017و .2019يلبساناي سمخرصت في  18ا و/أ ار .2020
(ج) تشسر يلبساناي إلى أحدث

-4

ت.

ووفقا لرسسا ت يلوط ست بشأة يلحساوية بسن يلج سسن لرفمرة  2020-2011فية يألتريف يلج سانست يلثقافست يالتمحاتست تحثل تقبت
كأديء أ ام بروغ يلذقوق ويلفرص يلحمساو ت .وبسن تا ي  2017و 2019ينخفضت درتت يلكا سروة حسب ؤشر تدم يلحساوية
()5

بسن يلج سسن ن  0.569إلى  ( 0.566ن يلحرتبت  140إلى يلحرتبت  141ن أصل  160بردي).
-5

و شحل يلحانذوة يلرئسسسوة لرحساتدة يإلنحائست يلر حست كة ن يالتذاد يألوروبي ،وفرنسا ،وألحانسا ،وص دوق يل قد يلدولي،
()6

ويلوال اي يلحمذدة يأل ر كست ،ويلب ك يلدولي.

أ ا بال سبت لرحساتدة يإلنسانست فية يلحانذسن يلرئسسسن لها ت يلحد ر ت يلعا ت

لرعحرساي يألوروبست لرذحا ت يلحدنست ويلحعونت يإلنسا نست يلمابعت لرحفوضست يألوروبست ،وألحانسا ،ويلساباة ،ويلسو د ،ويلص دوق
()7

يلحركزي لحويتهت يلطويرئ يلمابع لأل يلحمذدة ،ويلوال اي يلحمذدة.
البرنامج ف الكاميرون
-6

بدأ البرنامج بدت يلكا سروة في تقد يلسبعس اي ن يلقرة يلحاضي .وخةت فمرة يال معريض تانت يلكا سروة ن أز اي
معددة ترتع إلى أ باب ديخرست وإلى آثار أحديث يلبردية يلحجاورة ترى حد ويء .وفي ا ر/كانوة يلثاني  2019أشاري
تقد ريي خطت يأل يلحمذدة لة مجابت يإلنسانست إلى أة ت اك  665 000ن يلحشرد ن ديخرسا ،و 385 000التئ ،ن تحهور ت
أفر قسا يلو طى ونسجسر ا أ ا ا ،و 92 000تائد .و عرض يلشكل  1أنشطت البرنامج في يلكا سروة تام .2020

) (5برنا ج يأل يلحمذدة يإلنحائي .2019-2017 .ؤشر تدم يلحساوية بسن يلج سسن.http://hdr.undp.org/en/data# .
)(6
)(7

ظحت يلمعاوة ويلم حست في يلحسدية يالقمصادي – لج ت يلحساتدة يإلنحائست.https://www.oecd.org/countries/cameroon/ .
كمب ت سسق يلشؤوة يإلنسانست .2019 .يلدري ت يلقطر ت لركا سروة.

.https://www.alnap.org/help-library/cameroon-country-study-humanitarian-financing-task-team-output-iv
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الشكل  :1البرنامج ف الكاميرون ف عام 2020

يلحصدر :وحدة يلدت يلجغريفي يلحكاني في البرنامج.

-7

و ن تام  2017وحمى مصف تام  2019تألفت حافظت البرنامج في يلكا سروة ن برنا ج قطري ويحد ،وتحرسمي طويرئ
إقرسحسمسن  200777و ،)200799وتحرست خاصت ويحدة رتبطت بديئرة يأل يلحمذدة لخد اي يل قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست
(يلشكل  ،)2ويألنشطت يلحوتهت إلى يإلغاثت ،ويإلنعاش ،ويلم حست في ظل يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت .ودتحت ساتديي
البرنامج يلةتئسن ،ويلعائد ن ،ويلحشرد ن ديخرسا ،ويلحجمحعاي يلحضسفت ن خةت يألغق ت ويلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد،
وتركزي ترى إقرسحي يلشحات ويلشرق و طقت يألز اي يلجد دة في يلشحات يلغربي ويلج وب يلغربي يلمي تشهد أترى يلحسمو اي
ن حسث يالحمساتاي يإلنسانست وينمشار يلفقر وينعديم يأل ن يلغقيئي.
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(أ)

الشكل  :2ل حة عامة عن حافظة البرنامج ()2019-2017

(أ) يلحصدر :كمب يأل يلحمذدة لم سسق يلشؤوة يإلنسانست .2019 .لحذت تا ت تن يالحمساتاي يإلنسانست لعام .2019

.https://reliefweb.int/report/cameroon/cameroun-aper-u-des-besoins-humanitaires-2019-janvier-2019
-8

وتجحع يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت لركا سروة لرفمرة  2020-2018يألنشطت ضحن وثسقت ويحدة تسم د إلى يإلطار يال مريتسجي
يلجد د للبرنامج ويلعحرست يلمشاور ت يلوط ست لة معريض يال مريتسجي لرقضاء ترى يلجوع .وتقي يلمذوت في يل هج شدد أكثر
ترى يلمخطسط يلحجمحعي؛ وتعز ز يلقدرة يلوط ست فسحا مصل بشبكاي يأل اة؛ ويلمغق ت؛ ويلحساوية بسن يلج سسن؛ ورصد يأل ن
يلغقيئي؛ ويلشريكاي ،وال سحا ع يلوكاالي يلمي تمخق ن رو ا قري لها .وتر ي يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلمي تسمغرق
ثةث

ويي إلى تذقسق ت حصائل ي مريتسجست (يلجدوت .)2
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الجدول  :2الحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطر ة للكاميرون ()2020-2018
يلذصسرت يال مريتسجست  :1تحكسن يلسكاة يلحمضرر ن ن يلكويرث ،بحن فسه يلةتئوة ويلحشردوة ديخرسا ويلسكاة يلحضسفوة في أقالس يلشحات يألقصى ويلشحات
وأدي اوي ويلشرق ،ن يلذصوت بشكل آ ن ترى أغق ت كافست و غق ت أث اء يألز اي وبعدتا.
يلذصسرت يال مريتسجست  :2تحكسن يأل ر يلضعسفت في حاالي يل زوح ي لححمد ويلحجمحعاي يلحذرست يلحعرضت لرخطر في يلح اطق يلمي تعاني ن ينعديم يأل ن يلغقيئي
بصورة ز ت ن يلذصوت بشكل آ ن وترى دير يلس ت ترى أغق ت كافست و غق ت وز ادة قدرتها ترى يلصحود إزيء يلصد اي.
يلذصسرت يال مريتسجست  :3ينخفاض عدالي وء يلمغق ت بسن يألطفات يلق ن تمريوح أتحارت بسن  6أشهر و 59شهري ويل ساء ويلرتات يلضعفاء في يألقضست ذيي
يألولو ت يلحعانست ن ينعديم يأل ن يلغقيئي وفقا لرحعا سر يلوط ست لعام .2020
يلذصسرت يال مريتسجست  : 4ز ادة كبسرة في دخوت أصذاب يلذسازيي يلصغسرة يلق ن عانوة ن ينعديم يأل ن يلغقيئي ،وال سحا يل ساء ،في يألقضست ذيي يألولو ت
في أقالس يلشحات يألقصى ،ويلشحات ،وأدي اوي ،ويلشرق ،لمعز ز يتمحادت ترى يلقيي و بل تسشه وتذسسن إنماتسمه بذروت تام .2020
يلذصسرت يال مريتسجست  : 5يلشريكاي يلفعالت تدت تحل يلذكو ت لمذقسق يلقضاء ترى يلجوع بذروت تام .2030
يلذصسرت يال مريتسجست  : 6حصوت جمحع يلعحل يإلنساني في يلكا سروة ترى خد اي يأل يلحمذدة لر قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست إلى حسن تويفر بديئل رضست.

النتائج
إلى أي حد ستند الت وضع االستراتيج للبرنامج ،ودوره ،ومساه ته ال خصوصة إلى ا ولو ات القطر ة واحتياجات الناس ونقاط
قوة البرنامج ذاته؟

ا ه ية بالنسبة للسياسات ،والخطط ،واالستراتيجيات الوطنية ،والت وضع االستراتيج
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كاة يال معريض يال مريتسجي يلوط ي لهدف يلقضاء ترى يلجوع تام  2016أدية تا ت لحويء ت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت
ع يألتديف يلوط ست لرم حست يلحسمدي ت ويلسسا اي ويألولو اي يلوط ست ذيي يلصرتّ ،إال في بعض يلذاالي ثل ح يألولو ت
لب اء قدرة يلةتئسن ترى يلصحود .وأترب أصذاب يلحصرذت يلوط سوة تن تقد رت لرشريكت ع البرنامج ،وال سحا فسحا معرق
بدتوته إلى خساريي يلسسا اي يلحوتهت نذو يلم حستّ ،إال أنه رأوي أة ت اك حاتت إلى ويرد إضافست لحعالجت يلقدرة يلوط ست في
جات يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت وإ ةء يتمحام أشد لسة ت يألغق ت ،وتو ا ُعمبر أولو ت وط ست.

-10

وفي ساق ناشئ و م وع فقد حدد يلعحل يلمذرسري للبرنامج طائفت م وتت ن يحمساتاي يأل ن يلغقيئي ويلمغقوي وتحل ترى
تربسمها .ويتمحد يلحكمب يلقطري تحوضعا بدئسا للبرنامج ي مجابت لةحمساتاي يلعاترت في يلح اطق يلحمأثرة بال زيع ويلمشرد.
و َّخر يلحكمب يلحزي ا يل سبست للبرنامج ،يلحشهود لها ن تانب أصذاب يلحصرذت ،وتي قدرته يلروتسمست وشبكمه يلمشغسرست
يلوي عت ن يلحكاتب يلفرتست ذيي يلحويقع يلجسدة ،ن أتل تربست يحمساتاي يلةتئسن ويلحشرد ن ديخرسا.

-11

وتكسَّف البرنامج بشكل تسد ع يلوضع يلحمفاق في إقرسحي يلشحات يلغربي ويلج وب يلغربي .وكانت يلحساتدة يلغقيئست يلمي قد ها
ا بت الحمساتاي يلسكاة ،وتركزي ترى يلحساتدة يلغقيئست يلعا ت ،ويلمغق ت يلحدر ست ،ويلمغق ت تبر برنا ج لرمغق ت يلمكحسرست
يلشا رت ،ويلحساتدة يلغقيئست قابل إنشاء يألصوت وغسر ذلك ن يل ُهج يلحبمكرة يلحع ست .غسر أة فه البرنامج لأل باب يلجقر ت
ويحمساتاي يلقدرة ل كن كافسا ،وكانت أوتهُ يلمآزر بسن حصائل خطمه يال مريتسجست يلقطر ت يلست يلطحوحت وأنشطمه ذدودة.
وأناري توصساي تقسس يلذافظ يلقطر ت تام  2017تصحس يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ،ولكن يلموصساي بشأة أوته يلمآزر
يلديخرست ويلخارتست وتحمسن تهود تعز ز يلقدريي ،ل ترق يالتمحام يلكافي خةت ت فسق تقه يلخطت .وفي غضوة فمرة يلم فسق
يلقصسرة نسبسا فية تصحس يلخطت ينمقص ن يلذج يلفعري لرحخاطر يلحرتبطت بانخفاض سموى ركست وقدرة يلحؤ ساي يلوط ست
ويلحذرست.

WFP/EB.2/2020/6-A

8

ال واءمة واالتساق مع إطار ع ل ا مم ال تحدة لل ساعدة اإلن ائية
-12

يتسقت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت بشكل تسد ع إطار تحل يأل يلحمذدة لرحساتدة يإلنحائست لركا سروة ،حا أدى إلى يتساق
أقوى وأحسن توقسما بسن البرنامج ووكاالي يأل

يلحمذدة يألخرى .وحفز تقي يالتساق يلم سسق يلقطاتي يلمشغسري ،ثل إتريء

يلبعثاي يلحشمركت ترى يلحسموى يلة ركزي و سَّر تعبئت يلحويرد لبر جت يلصحود في إقرسحي يلشحات يألقصى ويلشرق .و ع
ذلك فقد كاة بحقدور البرنامج ،وضحن إطار هحمه ،أة ضطرع بدور أبرز فسحا مصل بيطار تحل يأل

يلحمذدة لرحساتدة

يإلنحائست وفر ق يأل يلحمذدة يلقطري .وكاة ت اك ت سسق بسن البرنامج ويلوكاالي يلمي تمخق ن رو ا قري لها غسر أة ذلك ل
مس بالصبغت يلر حست .وكاة يلمعاوة ع ظحت يأل

يلحمذدة لرطفولت (يلسونسسف) و فوضست يأل

بشأة يلمغق ت ويال مهديف ذفوفا بالحصاتب .وترى تكس يلدور يلذا

يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن

يلقي قام به يلشركاء يلحمعاونوة في يلم فسق يلحسديني

لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت فية يلشريكاي ع يلح ظحاي غسر يلذكو ست ي م دي إلى أتديف قصسرة يألتل ،ول كن يتمحام
البرنامج باالنخريط يال مريتسجي ويال مفادة ن دري ت تؤالء يلشركاء كافسا .وثحت إ كانست لمو سع يلشريكاي يال مريتسجست ع
يلح ظحاي غسر يلذكو ست ،ويلحؤ ساي يلحالست يلدولست ،ويلقطاع يلخاص.
ما مدى ونوعية مساه ة البرنامج ال خصوصة ف تحقيق الحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطر ة للكاميرون؟
-13

تذقق تقدم ترى طر ق تذقسق يلذصائل يال مريتسجست يلست لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت فسحا مصل بالحسائل يلشا رت .وبصورة
إتحالست فقد كاة أديء يلحكمب يلقطري تسدي في جات تسرس يل ويتج .وكانت يلذصائل يال مريتسجست لرخطت طحوحت في ضوء
إطارتا يلز ي يلحذدد بثةث

ويي ،كحا أة يلخطت ذيتها ال تمسح بساة يلمغسريي يلفعرست ترى يألتل يلحمو ط أو يلطو ل بال سبت

لأل ن يلغقيئي لرحسمفسد ن.

ال ساعدة الغ ائية ال امة
-14

اند البرنامج خةت تا ي  2018و 2019نذو  1.6رسوة نسحت ،ولبَّى يالحمساتاي يلغقيئست يلشد دة ،ووصل إلى  89في يلحائت
ن يلحسمفسد ن يلحقرر ن تبر تحرساي توز ع يألغق ت وإلى  77في يلحائت ه

ن خةت يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد .وترى

سموى يلذصائل فقد يرتفعت درتاي ؤشر ي مريتسجساي يلمصدي يأل ر ت ،إال أة يلمذسن في درتاي يلم وع يلغقيئي كاة
مبا ا (يلجدوت .)3
الجدول  :3درجات مؤشر استراتيجيات التصدي ا سر ة والتنوع الغ ائ حسب اإلقليم
اإلقليم

الطر قة

يلشرق

نوع الجنس

درجة مؤشر استراتيجيات التصدي
قي ة ا ساس

يلشحات
يألقصى

درجة التنوع الغ ائ

ال تاب ة
ا خيرة
)(2018

الرقم
ال ستهدف
آخر السنة
)(2018

يلمذو ةي
يلقائحت ترى
يل قد

ذكر

3.47

6.50

≤3

5.78

أنثى

2.82

5.23

≤3

5.72

5.78

يألغق ت

ذكر

6.91

8.36

≤3

5.57

4.85

≥5

أنثى

8.10

7.51

≤3

5.47

5.23

≥5

يلمذو ةي
يلقائحت ترى
يل قد

ذكر

10.80

20.69

≤12

5.67

3.88

≥5

أنثى

12.77

30.11

≤12

5.02

4.01

≥5

يألغق ت

ذكر

19.78

26.70

≤10

3.82

3.92

≥5

أنثى

20.50

35.01

≤10

3.79

3.93

≥5

يلحصدر :البرنامج .2019 .يلمقر ر يلقطري يلس وي لركا سروة .2018
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000104204/download/.

قي ة ا ساس

ال تاب ة
ا خيرة
)(2018

الرقم
ال ستهدف
آخر السنة
)(2018

5.43

≥5
≥5
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التغ ة ال درسية
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ع تزي د ي مةك وزيرة يلمربست لز ام ال مريتسجست يلحشمركت يلحوضوتت تام  ،2017فقد كاة أديء البرنامج تسدي حسث قدم
َّ
ووزع يلوتباي ترى  99 936ترحسقي ( 125في يلحائت ن يلرق يلحز ع) .وفي تام  2018قُد ت
يلحساتدة إلى  140در ت
يلوتباي ل ذو  76 000ترحسق في  134در ت يبمديئست ( ا ز د ترى  90في يلحائت ن يلرق يلحز ع) ،بم ا ب بسن يإلناث
ويلقكور وصل إلى ( 0.93بحا حقق يلرق يلحسمهدف يلبالغ > .)0.7وت تشكسل لجاة إديرة يلحطات وتدر بها ،بحشاركت نشطت
ن سؤولي يلوزيرة ،ويلسرطاي يلحذرست ،و وظفي البرنامج .وكانت ت اك ز ادة في عدالي ياللمذاق ويال مبقاء في يلحديرس
يالبمديئست يلحعانت ن البرنامج :فقد يرتفعت عدالي ياللمذاق ن  94.2إلى  97في يلحائت ،ع فويرق طفسفت بسن يألوالد ويلب اي،
في حسن زيدي عدالي يال مبقاء ن أقل ن  50في يلحائت بصورة إتحالست إلى  74في يلحائت لرب اي و 68في يلحائت لألوالد،
حا شسر إلى تذسن ويضح في يلذصائل .وفي إقرس يلشرق يألقصى أ ُغرقت  124در ت أل باب أ ست وينمقل يلحسمفسدوة إلى
اطق سمهدفت أكثر أ ا .وكاة ن يلحقرر إنهاء دت البرنامج ألنشطت يلمغق ت يلحدر ست في أويئل تام  2020بسبب قرت
يلمحو ل.

ال ساعدة الغ ائية مقابل إنشاء ا صول
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شهدي يلحساتدة يلغقيئست قابل إنشاء يألصوت تذس ا ن حسث دت تدد أكبر ن يلحسمفسد ن .ففي تام  2017اندي أنشطت
يلحساتدة يلحقكورة  5 763شاركا ،برغت نسبت يل ساء بس ه  52في يلحائت في إقرسحي يلشحات ويلشرق .وفي تام  2018و ع
بدء ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ،وصل تدد يلحشاركسن في أنشطت يلحساتدة يلغقيئست قابل إنشاء يألصوت إلى 12 900
شارك تبر  22يتفاقا سدينسا ،بحا ات في يإلنعاش يلحبكر ويلمحا ك يالتمحاتي ع تذوت تدر جي نذو نهج " سم د بقدر أكبر
إلى يلصحود" .وأشاري يل مائج يلفور ت لرحساتدة يلغقيئست قابل إنشاء يألصوت إلى ت وع طسب لرحذاصسل ،ع تذوت يلحشاركسن
ن يلحذاصسل يل قد ت يألحاد ت ثل يلمبغ إلى يلزريتت يلحجمحعست يألكثر ت وتا.

االستجابة التغ و ة
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قرب البرنامج أنشطت يلمغق ت يلمكحسرست يلشا رت إلى يلحجحوتاي يلسكانست يألشد ضعفا ن خةت نهج جمحعي إال أنه ل عزز
َّ
يلقدرة يلة ركز ت ترى نذو رحوس .وفي إقرس يلشحات يألقصى تحكن يلحسمفسدوة ن يلذصوت ترى أغق ت غق ت وأكثر ت وتا
بفضل يالنمقات إلى طر قت يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد وإدخات أنشطت يلحساتدة يلغقيئست قابل إنشاء يألصوت يلحمصرت بالح مجاي
يلغقيئست يلذسوينست ويلح مجاي يلذرتست غسر يلخشبست .وتمحمع غالبست وظفي البرنامج وإديرته بفه طسب لر هج يلحريتي لرمغق ت،
وترى إذكاء يلوتي في صفوف يلشركاء بهقي يلصدد .و ع ذلك فحا تزيت ت اك فسذت ماحت إلبريز يألنشطت يلحريتست لرمغق ت
ضحن يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ،وكقلك تكسسف يألنشطت ع يلسساق يلحذري ،ويالتمحام باأل باب يلجقر ت النعديم يأل ن
يلغقيئي و وء يلمغق ت.

ت ز ز القدرة الوطنية
-18

وفَّر البرنامج دتحا غسر مكافئ ألطر يلسسا اي و صاي يلشريكاي ذيي يألولو ت في يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت .وتانت
أنشطت تدر بست شمى في جات يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت يلخاصت بأصذاب يلحصرذت يلذكو سسن ن ضعف رويبطها ع حار اي
يلم فسق أو ن تدم رصد حصائرها ترى نذو تسد .ويضطرع البرنامج بدور أ ا ي في يلدفع قد ا بال ظ يلوط ست لمذرسل يأل ن
يلغقيئي يلمي تغطي يألقالس يلمي عحل فسها .ترى أة آفاق تو سع يل طاق ويال مدي ت كانت ذدودة .وفي يلبدي ت حقق يلفر ق
يلعا ل يلحع ي باأل ن يلغقيئي تقد ا بطسئا نمسجت ضعف يلقسادة يلذكو ست و ذدود ت فعالست يألدوير يال مشار ت للبرنامج و ظحت
يألغق ت ويلزريتت لأل يلحمذدة .وفي تام  2019تاءي يلبعثاي يلحشمركت بسن البرنامج و ظحت يألغق ت ويلزريتت ويلذكو ت
في يلوقت يلح ا ب لم شسط يلفر ق يلعا ل ترى يلحسموى يلة ركزي .وشارك البرنامج في قسادة جحوتت يأل ن يلغقيئي حا
َّهل يال مجابت لألز ت في إقرسحي يلشحات يلغربي ويلج وب يلغربي .وحظي ت سسق البرنامج لربر جت يل قد ت بمقد ر بالغ في
صفوف أصذاب يلحصرذت ترى يلحسمو سن يلوط ي ويلة ركزي.
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دائرة ا مم ال تحدة لخدمات النقل الجوي لل ساعدة اإلنسانية
-19

وفَّري تقه يلديئرة خد اي وثوقت و هحت ل قل يلحسافر ن في يلكا سروة وتشاد .وفي تام  ،2018وطبقا لحا تو ز ع ،ت نقل
 8 454سافري و 22ط ا مر ا ن يلشذ اي يلخفسفت لصالح  50ظحت سجرت في يلكا سروة .ولقست تقه يلخد اي رضا وي عا.
وأثبمت يلديئرة أتحسمها يلذا حت في نجاح يلعحرساي يإلنسانست ،وتو ا شحل تقد خد اي يإلخةء يلطبي ويأل ي.

()8

الح ا ة وال ساءلة أمام السكان ال تضرر ن
-20

حقق يلحكمب يلقطري تقد ا هحا في إر اء آلساي لرشكاوى ويلمعقسباي .وأُبرغت فوضست يأل يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن بانمظام
بشويغل ححا ت يلحسمفسد ن فسحا معرق بحخسحاي يلةتئسن .غسر أة ترى يلحكمب يلقطري أة ولي يلحز د ن يالتمحام لرشويغل
يلحمصرت باخمسار طريئق يلمذو ل ن خةت يإلشريك يلحمويصل لكل أصذاب يلحصرذت يلحع سسن ،كي تمس

ساتديي البرنامج

بقسط أوفر ن يأل اة ويلكري ت .وأترب عظ يلحسمفسد ن تن تفضسره لطريئق يلحساتدة يلعس ست أو يلقسائ يإللكمرونست ،حسث
أنها تمسح له يخمسار أغق مه ويلذد ن خاطر يلع ف يلحرتبطت بال قد في آة عا.

ال بادئ اإلنسانية والوصول اإلنسان
-21

يتمحد البرنامج نهجا حقري لروصوت يإلنساني في يلح طقت يلحمضررة ن يألز اي في إقرسحي يلشحات يلغربي ويلج وب يلغربي
حسث كاة ن يلعسسر أحسانا يلذفاظ ترى يال مقةت يلمشغسري تن يلذكو ت ويلظهور بحظهر يلذساد .ول مفاوض البرنامج باشرة
ع يلحجحوتاي يلحسرذت غسر يلذكو ست ،ويتمحد ترى يلشركاء يلحمعاونسن في سائل يال مهديف ،وتوز ع يلحساتديي يلغقيئست،
وإد اج قضا ا يلج سانست ويلذحا ت ،حا قسَّد يلوصوت يلكا ل ويلحباشر إلى أشد يل اس ضعفا حن ذماتوة إلى يلحساتدة يلغقيئست
في يلح اطق يلحسمهدفت حسث ت شط يلحجحوتاي يلحسرذت غسر يلذكو ست .و سَّري شبكت يلحكاتب يلفرتست للبرنامج يلوصوت إلى
إقرسحي يلشحات ويلشحات يألقصى .وترى دت بعض يلحجمحعاي يلحذرست في نسجسر ا ينطةقا ن يلكا سروة في إطار تعاوة طسب
بسن كاتب البرنامج .ولقي البرنامج قبوال جمحعسا تسدي حا َّهل يلوصوت يإلنساني .وكاة ن يلعسسر ترى وظفي البرنامج
َّ
يلحوزتت إلى يألشد ضعفا بسبب شكةي ينعديم يأل ن ويل زيتاي
يلوصوت إلى ويقع يلموز ع وضحاة وصوت يلحساتديي
يل اتحت تن يلحجحوتاي يلحسرذت غسر يلذكو ست إلى تانب ا تو فروض ن تعرسحاي ولويئح أ ست .وأضر ذلك بمكسف
البرنامج يلفعات يأل ثل وبقدرته ترى إتريء تذرسل تحسق لر زيع لم و ر يلبر جت وضحاة يلمطبسق يلحمسق لحعا سر يال مهديف
وي مريتسجساته.

ال حور الثالث
-22

وضع يلحكمب يلقطري ي مريتسجساي تشغسرست بشأة ذور يلعحل يإلنساني ويلم حست ولك ه ل عح

ريتاة ظروف يل زيتاي أو

إحةت يلسةم .و ات يلحكمب في يلحذور يلثةثي في يلكا سروة تبر ذور يلعحل يإلنساني ويلم حست وخطط يلقدرة ترى يلصحود.

ال ساواة بين الجنسين وت كين ال رأة
-23

غدي سألت تذسسن ريتاة يالتمباريي يلج سانست في يألنشطت أولو ت حولت ق تام  ،2017وتركزي ترى تحع يلبساناي
يلحريتست لةتمباريي يلج سانست وتدر ب وظفي البرنامج ويلشركاء في جات يلحساوية بسن يلج سسن وتحكسن يلحرأة لمفادي
إضرير أنشطت البرنامج بال ساء .وظل تطبسق عا سر تعحس يالتمحام باالتمباريي يلج سانست في يال مهديف ذفوفا بالحصاتب.
وكانت ت اك تهود م اثرة لمعحسق يلفه بالسساق فسحا مصل بالحسائل يلج سانست وآثار ذلك ترى يلبر جت يلحسم دة إلى يألدلت في
البرنامج .وبصورة إتحالست فية وتسرة يلمقدم نذو تذقسق أتديف يلمذوت في يلح ظور يلج ساني للبرنامج كانت بطسئت.

) (8يلحد ر ت يلعا ت لرعحرساي يألوروبست لرذحا ت يلحدنست و يلحعونت يإلنسانست .تقر ر تقسس خد اي يلطسرية بشأة تحرست ديئرة يأل يلحمذدة لخد اي يل قل يلجوي لرحساتدة
يإلنسانست ( ،)2018ي مقصاء رضا يلحسافر ن ( 2018نسبت يلرضا  88في يلحائت) و قابةي ع طائفت وي عت ن أصذاب يلحصرذت .تقسس يلروتسمساي يإلنسانست
ضحن تحرساي يلذحا ت يلحدنست ويلحعونت يإلنسانست لرحفوضست يألوروبست( 2017-2013 ،وثسقت  PDFفقط).
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االستدامة
-24

تمحثل يلرؤ ت يأل ا ست لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت في أة يال مدي ت تكحن في ت حست يلقدريي يلوط ست وإر اء يلشريكاي يلطو رت
يألتل لر هوض باأل ن يلغقيئي ويلمغقوي تبر يلمدخةي يلحجمحعست .ترى أة ي مدي ت يل مائج تظل غسر ؤكدة نظري لقرت يلشريكاي
يلطو رت يألتل ،ويلمحو ل يلحوثوق ،ويلحركست ويلقدرة يلوط ست.

إلى أي حد استخدم البرنامج موارده بكفاءة ف اإلسهام ف النواتج والحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطر ة؟

التغطية واالستهداف الجغراف
-25

تكسفت تديبسر يلمغطست ويال مهديف يلجغريفي بشكل تسد ع يلذالت يلحمطورة في يلكا سروة .وكانت تغطست البرنامج لةحمساتاي
في إقرسحي يلشحات يلغربي ويلج وب يلغربي ضعسفت تام  2019نمسجت تبا ن نجاح تهود تعبئت يأل ويت في تقه يلبسئت يلذسا ت
سا سا ،وبفعل قرت ي معديد البرنامج لرمسرس يلوي ع لرحساتديي في ساق غسر آ ن و ذدود ت خبرته يلسابقت ع يلشركاء
يلحمعاونسن يلمشغسرسسن .كحا تعرض البرنامج لحخاطر في يلحصديقست إزيء أصذاب يلحصرذت يلخارتسسن تام  2018بسبب تدم
كفا ت يلمعرسحاي يلخاصت باال مهديف .ول كن تطبسق عا سر يال مهديف مسقا ويرتُكبت أخطاء تد دة في يلبساناي بشأة
يلحسمفسد ن ن يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد .ول ترق يلعوي ل يألخرى يلحؤثرة ترى يال مهديف ،بحا فسها يأل ن ،ويلوصوت
يلحادي ،وحضور يلشركاء ،وإ كانست يال مهديف يلحشمرك ،وأوته يلمآزر ويلمكا ل ،ا تسمذق ن يتمحام.

حسن التوقيت وكفاءة التكاليف
-26

حدثت تأخسريي في تسرس ساتديي البرنامج بفعل شاكل يال مهديف يلحمريفقت ع بطء نشر صت البرنامج إلديرة عرو اي
يلحسمفسد ن وتذو ةته ( كوب) وقسود يأل ن ويلوصوت .كحا زيدي تكالسف يلحساتدة يلغقيئست نمسجت يألز اي يلثةث ،وتشم ُت
()9

وضخا ت يلعحرساي ،ويلعويئق يلروتسمست ويأل ست .و ا تزيت يلحسائل يلروتسمست تا ة ذركا طاغسا في يلمكالسف .وتظل تكالسف
ة ل يإل ديد ،وال سحا تكرفت يل قل ديخل يلبةد ،تالست بسبب يلحويقع يل ائست لرعد د ن يلحسمفسد ن ورديءة يلب ست يلمذمست لر قل.
وتأثري تودة ة ل يإل ديد وي محريرتا بأوته يلقصور في يلفر ق يلعا ل يلحع ي بسرسرت يإل ديد يلمابع للبرنامج ،وقرت يلحرونت
في تخصسص يلحويرد ،وينخفاض قدرة يلشركاء يلحمعاونسن.
-27

وكفرت يلخد اي يلمي قد ها رفق يإلديرة يلشا رت لرسرع تقرسل فمريي يلمأخسر تبر يخمصار يل ُحهل يلةز ت لويرديي يألغق ت،
وكانت تقه يلخد اي ذيي أتحست بالغت ترى وته يلخصوص ت د ا أُتسح يلمحو ل ذي يلموقست يلذساس (يلشكل  .)3وأثبت نهج
تقا

تكالسف طائريي ديئرة يأل

يلحمذدة لخد اي يل قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست بسن يلكا سروة وتشاد أنه فعات لرغا ت ن

حسث يلمكالسف وأدى إلى خفض يلمكالسف يلمشغسرست لكل سافر بحقدير  30في يلحائت بسن تا ي  2017و)10(.2018وحرل يلحكمب
يلقطري كفاءة وفعالست طريئق يلمذو ل يلبد رت بانمظام ولك ه ظل فمقري إلى تذرسل مسق لفعالست يلمكالسف لم و ر تحرست يتخاذ
يلقريريي.

)(9

ن يلحز ع تسجسل ثحانسن بالحائت ن يلحسمفسد ن ن يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد بذروت نها ت تام .2019

)(10

يلمكالسف لكل سافر 425 :دوالري أ ر كسا تام  2017و 298دوالري أ ر كسا تام .2018
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الشكل  :3مقارنة ُمهل مرفق اإلدارة الشاملة للسلع ف الكاميرون

يلحصدر :رفق يإلديرة يلشا رت لرسرع.

ما ه ال وامل الت تفسر أداء البرنامج وإلى أي مدى استطاع البرنامج تحقيق التحول االستراتيج ال نتظر ف ظل الخطة
االستراتيجية القطر ة؟

ت بئة ال وارد الكافية ،والقابلة للتنبؤ ،وال رنة
-28

ل كن ن يلسهل ترى يلحكمب يلقطري أة سمذدث نهجا لرمحو ل معدد يلس ويي في يلوقت يلقي كاة فسه انذوه يلرئسسسوة،
بحا في ذلك يلحد ر ت يلعا ت لرعحرساي يألوروبست لرذحا ت يلحدنست ويلحعونت يإلنسانست ويلوكالت يأل ر كست لرم حست يلدولست ،عمحدوة
دورة تحو ل لس ت ويحدة .كحا أة يلحسموى يلعالي ن تخصسص يلحانذسن ضحن تسكل تحو ل يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ل
سحح بحبادلت يلسرع .وكاة يلحانذوة يآلخروة ،ثل ألحانسا ويلححركت يلحمذدة لبر طانسا يلعظحى وأ رل دي يلشحالست ،مذركوة
باتجاه يتمحاد دوريي تحو ل معددة يلس ويي .ونمسجت لقلك ،فقد تعقر ي مخةص تحو ل أكثر رونت وت وتا وقابرست لرم بؤ،
وينخريط يلشركاء يلحمعاونسن ترى أ اس طو ل يألتل.

الشراكة والت اون
-29

كر ت لر هوض بها .وأ فر ينخريط البرنامج
أولت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يتمحا ا وي عا لرشريكاي ويتمحدي حصسرت َّ
يل شط في يلفر ق يلعا ل يلحع ي بب اء يلقدرة ترى يلصحود ويلبعثت يلحشمركت ع وكاالي يأل يلحمذدة يألخرى في إقرس يلشرق
إلى تعبئت فعالت لرحويرد لبري ج يلصحود .وأدى يلذوير يلحكثف ع ظحت يألغق ت ويلزريتت ويلص دوق يلدولي لرم حست يلزريتست
بشأة ساندة أصذاب يلذسازيي يلصغسرة ويلمعاونساي يل سائست وتسسسر يلوصوت إلى يأل ويق إلى إبريز يلحزي ا يل سبست للبرنامج
في تقه يلحجاالي.

قدرة ال وارد البشر ة ودرا تها
-30

ل تربّ قدرة يلحويرد يلبشر ت ودري مها ا كانت يلذاتت تدتو إلسه في ضوء ضخا ت أتديف يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت .ورغ
تهود يلموظسف يلها ت فقد ظرت نسبت  30في يلحائت ن يلوظائف شاغرة في بمحبر/أ روت  .2019وأضري أوته يلضعف ن
حسث يإلديرة ويلقسادة بالمحوضع يال مريتسجي لرحكمب يلقطري ،ويال مفادة ن يلشريكاي يال مريتسجست ويلمحو ل يال مريتسجي،
ويلبر جت يلحمكا رت لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت.
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الرصد والتقييم
-31

بقت يلحكمب يلقطري تهودي لرمعا ل ع شكرت نقص يلحوظفسن في وحديي يلرصد ويلمقسس يلمي تحمرك عرفت طسبت باألنشطت
يلجار ت .و ع ذلك فية قدرة يلرصد ويلمقسس ل تكن كافست لرقسام بقساس يألديء ويإلبةغ ت ه بفعالست ،حا حد ن تويفر وي مخديم
يلح مجاي ذيي يلصرت لربر جت يال مريتسجست يلحسم دة إلى يألدلت .و مسق نظام يلرصد ويلمقسس ع يلحمطرباي يلحؤ سست ،إال أنه
تجز تن ي مخةص ،وتأطسر ،وإ اد يلذصائل ترى نذو فعات ،وتو ا قا ت ه بشدة يلذصائل  2و 3و 4و 5ترى وته
يلخصوص .ونمسجت لقلك ،ل م ي مخديم عرو اي يلرصد ويلمقسس في تحرست يتخاذ يلقريريي يال مريتسجست.

االستنتاجات
-32

كاة يلموته يال مريتسجي للبرنامج وتحوضعه ا بسن لةحمساتاي يلغقيئست ويلمغقو ت لرسكاة و مسقسن تحو ا ع يألولو اي
يلوط ست في ساد ن يأل ن يلغقيئي ،ويلمغق ت ،ويلذحا ت يالتمحاتست ،ع ي مث اء سألت ب اء يلقدرة ترى يلصحود في أو اط
يلةتئسن .وي م ار تصحس يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت بالدروس يلحسمفادة ن خبرة البرنامج في يلكا سروة ،ويالحمساتاي
يل اشئت يلحقدَّرة ،ويلحشاورة يلوط ست بشأة تدف يلقضاء ترى يلجوع ،ويتسق ع يال مريتسجساي يلحؤ سست للبرنامج .ترى أنه
كاة بالحسمطاع تطو ر أوته أ من لرمآزر يلديخري ويلخارتي ويال مرشاد بفه وتذرسل عحق لأل باب يلجقر ت ،ويلمعقسد يلسساقي
النعديم يأل ن يلغقيئي ويل زيتاي يلحذرست ويلمخفسف ن وطأة يلحخاطر .وأدي يألز اي يلحمعددة في يلكا سروة يلمي ات
البرنامج في يال مجابت لها إلى تانب نقص يلمحو ل يلةزم ألنشطت ب اء يلقدريي إلى إضعاف قدرة البرنامج ترى يلسعي إلتريء
حوير فعات لرسسا اي ع يلشركاء يلذكو سسن وإلى يلذد ن يلحركست يلوط ست.

-33

وتجرت زي ا البرنامج يل سبست يلجوتر ت في يلكا سروة بأوضح صورتا في تدخةي يال مجابت يإلنسانست .وتقه يلحزي ا تي
قدرته يلمذرسرست لأل ن يلغقيئي ،وقدرته يلروتسمست يلقو ت ،وخبرته في يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد ،ودتحه يل شط لرم سسق في
قطاتاي يلعحل يإلنساني ،ويأل ن يلغقيئي ،ويلمغق ت ،وتحك ه ن يلوصوت إلى يلحجمحعاي يلحذرست يل ائست تبر شبكت تشغسرست ن
قروة بأة ديئرة يأل
يلحكاتب يلفرتست ويلشركاء يلحمعاونسن .وفضة تن ذلك فية شركاء البرنامج في يلكا سروة ّ

يلحمذدة

لخد اي يل قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست تي تا ل تحكس ي أ ا ي في يال مجابت يإلنسانست.
-34

وبفضل يلمكسف ع يلظروف ويالحمساتاي يل اشئت فقد كاة أديء البرنامج تسدي في توفسر يلحساتدة يلغقيئست يلطارئت يلمي قد ت
يلدت ألكثر ن  1.6رسوة نسحت خةت تا ي  2018و .2019ورغ يل مائج يلويتدة لبرنا ج يلمغق ت يلحدر ست فينه جري
تضسسق نطاقه بسبب نقص يلمحو ل .وحظست أنشطت يلقدرة ترى يلصحود باتمحام مزي د ولك ها ظرت ت فق ترى نطاق ذدود
بذسث كاة ن يلصعب تقد ر فعالسمها وي مدي مها.

-35

وقرب برنا ج يلمغق ت يلمكحسرست يلشا رت يلقي نفقه يلبرنامج يلخد اي يلصذست ويلمغقو ت ن ويقع وتود يل اس يألشد ضعفا ولك ه
َّ
ل سه إ ها ا رحو ا في تعز ز قدريي يلهساكل يلحذرست يلمي تعمبر حا حت في ضحاة تودة وي مدي ت تهود توفسر يلخد اي.
ونُفقي يلموتسهاي يلحؤ سست بشأة يلبر جت يلحريتست لرمغق ت بصورة تزئست فذسب .وظرت يلرويبط ع يلقطاتاي يالقمصاد ت
يالتمحاتست ويلزريتست ،ويلضرور ت لرحساتدة ترى ترو ج يألطعحت يلصذست ،ضعسفت.

-36

وتانت ساندة البرنامج لرشركاء يلوط سسن في سدية ت فسق يألنشطت يلري ست إلى تذقسق أتديف يلم حست يلحسمدي ت ن يلمفاوي
وقصور يلحويرد .وتذقق تقدم في تعز ز يلقدريي في جات تذرسل يأل ن يلغقيئي وت شسط آلساي ت سسق يأل ن يلغقيئي ويلبري ج
يل قد ت؛ غسر أة البرنامج ل عحل ترى تذقسق أولو اي يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يألولست ويلذصائل يلحقابرت في تقي يلحسدية.

-37

ويلمزم البرنامج بالحبادئ يإلنسانست وحافظ ترى حساده ،ولو أة يلمفاوض بشأة يلوصوت إلى يل اس يألشد ضعفا يلحذماتسن إلى
يلحساتدة يلغقيئست كاة صعبا في إقرسحي يلشحات يلغربي ويلج وب يلغربي .وكانت ت اك بعض يلشويغل يلخطسرة بشأة يلذحا ت
يلمي كاة بغي أة تذظى باتمحام أكبر ن البرنامج ،وذلك ن حسث يخمسار طريئق يلحساتدة يلغقيئست وتعحسق يالنخريط ع
فوضست يأل يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن ترى حد ويء .ووضع يلحكمب يلقطري ي مريتسجساي تشغسرست لربط يلحساتدة يإلنسانست
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ويإلنحائست لك ه ل بقت كبسر تهد في تعحس ريتاة ظروف يل زيتاي ضحن تدخةته أو في يال مفادة ن أنشطت يلحساتدة يلغقيئست
ويلقدرة ترى يلصحود في يلحساتحت بيحةت يلسةم.
-38

وكاة ت اك إد اج مزي د لةتمباريي يلج سانست في يلبر جت ،حا ات في تذسسن تحرساي يال مهديف وتحع يلبساناي يلحريتست
لةتمباريي يلج سانست ،إال أة تهود ترو ج يلحساوية بسن يلج سسن وتحكسن يلحرأة ل تو َّع بشكل كاف لمذقسق حصائل يلمذوت
في يلح ظور يلج ساني .ول كن فه البرنامج لرد ا ساي يلج سانست كافست ،بحا في ذلك صرمها بالع ف يلج ساني ،وكاة بحقدوره
أة معاوة بشكل أكبر ع وكاالي يأل يلحمذدة يألخرى و ظحاي يلحجمحع يلحدني في جات يلحساوية بسن يلج سسن.

-39

ويتس تانب يلكفاءة يلبري جست ببطء تسرس يلبري ج ،ويرتفاع تكالسف يلحعا ةي ،وتكرر ينقطاع خطوط يإل ديد ،وتو ا رتع
في يلحقام يألوت إلى تويئق يلحويرد يلبشر ت ويلحالست ويلمذد اي يلسساقست يلقا ست .وكاة ي مخديم رفق يإلديرة يلشا رت لرسرع
حا حا في يلمخفسف ن خاطر يإلديرة يلحرتبطت بال ُحهل يلز ست .وتأثري تودة ة ل يإل ديد وي محريرتا أ ضا بأوته يلقصور
في يلفر ق يلعا ل يلحع ي بسرسرت يإل ديد يلمابع للبرنامج ،وقرت يلحرونت في تخصسص يلحويرد ،وينخفاض قدرة يلشركاء
يلحمعاونسن.

-40

وكاة لرشريكاي أثر حا
وكاالي يأل

ترى فعالست وي محرير أنشطت البرنامج .وفي حسن بقت البرنامج تهودي دؤوبت لرذوير ويلم سسق ع

يلحمذدة يألخرى ،وال سحا يلوكاالي يلمي تمخق ن رو ا قري لها ،بشأة ب اء أولو اي ب اء يلقدرة ترى يلصحود

وت حست رسرت يلقسحت ،فينه ل

جح في تطو ر شريكاي ي مريتسجست ع يلجهاي يلحانذت يلرئسسست أو يلح ظحاي غسر يلذكو ست

لدت تعز ز يلقدريي يلوط ست.
-41

ول تكن تهود البرنامج إلقا ت يلقدريي يلبشر ت يلحطروبت ي مباقست أو م ا بت ع يلطرباي يلحوتهت إلى يلخطت يال مريتسجست
يلقطر ت أو ع ضخا ت يالحمساتاي يل اشئت .وتانى يلحكمب يلقطري ن ينعديم يلقسادة ويإلديرة يال مريتسجست ،في حسن أة
يلحطولت في يلموظسف أ فري تن يخمةت يلم ا ق بسن حج يلقوى يلعا رت ويالحمساتاي يلبر جست.
يلمأخسريي
َّ

-42

وحدي أوته يلقصور في يلرصد ويلمقسس

ن قدرة يلحكمب يلقطري ترى إثباي أتحست تدخةته وفعالسمها .وظل نظام يلرصد

ويلمقسس غسر كاف إلتاحت يلقساس يلح مظ إلنجازيي البرنامج ة ودت يتخاذ ة يلقريريي يلحسم دة إلى يألدلت.
-43

وب اء ترى ا تقدم فقد خرص يلمقسس إلى أة البرنامج حقق بصورة تزئست فذسب تطرعاته يلطحوحت لرمذوت بعسدي تن يلبر جت
يلقائحت ترى يلحشروتاي ونذو يتمحاد نهج يلمخطسط ويإلديرة يال مريتسجسسن ترى يلحسموى يلقطري .وتحعت يلخطت
يال مريتسجست يلقطر ت تدخةي البرنامج يلحخمرفت عا ضحن إطار ي مريتسجي وحسد وأكثر يتساقا .وأدي إلى يل هوض بحويء ت
تحوضع البرنامج يال مريتسجي ع يلسسا اي ويألولو اي يلوط ست و اتدي البرنامج ترى تحمسن تعاونه ع وكاالي يأل يلحمذدة
يألخرى ،وخصوصا يلوكاالي يلمي تمخق ن رو ا قري لها .كحا أدي تدر جسا إلى تذسسن إد اج يتمباريي يلحساوية بسن يلج سسن
ويلذحا ت في كل جاالي يلمدخةي.

-44

و ن تهت أخرى فية يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ل ت جح في تذضسر البرنامج تذضسري كا ة لحجابهت يألز اي يلحعقدة في
يلبةد ،حا حوت يالنمباه ويلحويرد بعسدي تن أنشطت يلمغق ت يلحدر ست ،وب اء قدريي يلصحود ويلقدريي يلوط ست .ول تمذقق ز ادة
يلحرونت يلح مظرة في يلمحو ل وز ادة تدد يلشريكاي يلطو رت يألتل يلمي كانت مظرة ن يتباع نهج يلخطت يال مريتسجست
يلقطر ت .ول تمعا ل إديرة يلحكمب يلقطري بالسرتت يلةز ت ع شكرت نقص يلحوظفسن ،وتو ا ترقل تسرس يلبري ج يلسرس
ويلذسن يلموقست في يلسساق يلعسسر لركا سروة .كحا أة تقه يلعوي ل حدي ن يلقدرة ترى يلمسرس خارج نطاق أتديف يال مجابت
يلعاترت لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت ويلقسام برصد ويف إلنجازيتها في يلحجاالي يألخرى .ونمسجت لقلك فقد تجز البرنامج تن
حفز تذوت قوي ن تدف "إنقاذ يألرويح" إلى تدف "تغسسر يلذساة" ،كحا ل ذرز تقد ا رحو ا في يل قل يلمدر جي ل ظ دت
يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت إلى يلذكو ت وفقا لحا تدفت إلسه يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت .و عمبر كة تق ن يلع صر ن أ ا سسن في
يلذد ن تشاشت يألوضاع وضحاة ي مدي ت يل مائج.
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التوصيات
-45

عرض تقي يلقس

ت توصساي ناتحت تن ي م ماتاي يلمقسس  .وثةث ن تقه يلموصساي ذيي حت ي مريتسجست وتقدم يإلرشاد لربري ج يلجار ت ولمصحس يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحقبرت لركا سروة،

أ ا يلموصساي يلباقست فمشغسرست .و ن يلح مظر أة مولى يلحكمب يلقطري ت فسق تقه يلموصساي ،بحساندة ن يلحكمب يإلقرسحي لغرب أفر قسا و قر البرنامج.
نوعها

التوصية
-1

تقو ة النُهج االستراتيجية إزاء التغ ة ،والص ود ،وت ز ز القدرات

1-1

التغ ة
 )1تحوضع البرنامج بصورة ترست كحسات في يال مريتسجست يلوقائست يلذكو ست ذيي يلجهاي يلحمعددة يلحع ست
وت فسق نظام شمرك لررصد ويلمقسس .
 )2تقو ت ي مدي ت يلخد اي يلمغقو ت يلحخصوصت في حاالي يلطويرئ.
 )3تدتس يلبر جت يلحريتست لرمغق ت بحا ري:

أ)

تذرسةي ساقست لأل باب يلكا ت لسوء يلمغق ت؛

ب) يلمذد د يلح هجي لرفرص في يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحقبرت؛
ج) إتادة صساغت يالتفاقاي يلحسدينست.
2-1

الص ود
 )1يلمو ع في نشر يلمخطسط يلمشاركي يلحجمحعي لبر جت يلصحود.
 )2إتديد حزم مكا رت جمحعست لرصحود.
 )3تقو ت ت فسق يال مريتسجست يلحمعددة يلس ويي ألنشطت يلحساتدة يلغقيئست قابل إنشاء يألصوت يلصادرة تام
 2018ويلحرتبطت با مريتسجست البرنامج لدت أصذاب يلذسازيي يلصغسرة ،بالمعاوة ع يلوكاالي يلمي
تمخق ن رو ا قري لها.
 )4إتحات بادئ يلحذور يلثةثي وأولو اته ،ويلمعر
"تدم يإلضرير".

ن تأثسريي تديبسر البرنامج في د ا ساي يل زيع و بدأ

استراتيجية

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

ال كتب القطري ،بدعم من ال كتب اإلقلي
وال قر (ش بة التغ ة ،وحدة إنشاء ا صول
وسبل كسب ال يش ،ووحدة ت ز ز القدرات
القطر ة)

مرتف ة

2021–2020
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التوصية
3-1

نوعها

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

ت ز ز القدرات
 )1وضع ي مريتسجست لمعز ز يلقدريي ترى يلحسمو اي يلم ظسحست ،ويلبسئست يلمحكس ست ،ويلفرد ت.
 )2ترتسب يلحزي ا يل سبست للبرنامج في يلكا سروة ن حسث يألولو ت.
 )3تذد د دور البرنامج في جات تعز ز يلقدريي يلوط ست يلحرتبطت بشبكاي يأل اة يالتمحاتي ،وذلك
بالشريكت ع:

أ)

يلب ك يلدولي و فوضست يأل يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن بشأة نظ تذد د يلهو ت ويال مهديف؛

ب) يلسونسسف بشأة يلمغق ت يلحدر ست ن أتل يلصذت ويلمغق ت؛

ج)

ظحت يألغق ت ويلزريتت بشأة يلمغق ت يلحدر ست بالح مجاي يلحذرست.

-2

ت ز ز الشراكات االستراتيجية والت و ل والدعوة.

1-2

ي مكحات إتديد ي مريتسجست تحع يأل ويت ،بحا محاشى ع يألولو اي يال مريتسجست لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت
يلحقبرت ،ع يلمركسز ترى يآلتي:
 )1ت و ع صادر يلمحو ل؛
 )2تعبئت يلحويرد ن أتل تعز ز يلقدريي يلوط ست؛
 )3تحوضع البرنامج كوكالت فّقة لربري ج يلمي تحولها يلذكو ت.

2-2

تعحسق ينخريط يلحانذسن في يلذوير يلمق ي يلحسم د إلى يألدلت وإلى يلدروس يلحسمفادة ن خبرة البرنامج.

استراتيجية

ال كتب القطري ،بدعم من ال كتب اإلقلي
وال قر (ش بة الشراكات مع القطاع ال ام
وتدبير ال وارد ،وش بة الشراكات مع القطاع
الخاص ،وش بة االتصاالت والدعوة
والتسو ق)

مرتف ة

2021–2020
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التوصية
3-2

نوعها

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

تقو ت يلشريكاي لدت يلبر جت ويألولو اي يال مريتسجست في:
 )1أنشطت يلحساتدة يلغقيئست قابل إنشاء يألصوت في ساقاي يلةتئسن – فوضست يأل
يلةتئسن؛

يلحمذدة لشؤوة

 )2ي مريتسجست ت فسق شمركت لدت أصذاب يلذسازيي يلصغسرة باال م اد إلى يلدروس يلحسمفادة تن يل ظ
يلغقيئست – ظحت يألغق ت ويلزريتت ويلص دوق يلدولي لرم حست يلزريتست؛
 )3يلقدرة يلوط ست ترى ت فسق ي مريتسجست فعالت لرمغق ت – يلسونسسف؛
 )4بري ج يأل يلحمذدة يلحشمركت لرصحود لعام  2019ويلدروس يلحسمفادة – يلفر ق يلعا ل يلحع ي بب اء
يلقدرة ترى يلصحود؛
 )5تعبئت دري اي تق ست إضافست بشأة يلحسائل يلج سانست ويلذحائست – ظحت يلخطت يلدولست ،وتسئت يأل يلحمذدة
لرحساوية بسن يلج سسن وتحكسن يلحرأة (تسئت يأل يلحمذدة لرحرأة) ،وص دوق يأل يلحمذدة لرسكاة،
ويالتذاد يلدولي لجحعساي يلصرسب يألححر ويلهةت يألححر؛
 )6يلحشروع يلوط ي لشبكاي يأل اة و صت كوب – وزيرة يالقمصاد ،ويلمخطسط ،ويلم حست يإلقرسحست،
ويلب ك يلدولي ،و فوضست يأل يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن.
-3

االستث ار ف قاعدة ا دلة لدعم التركيز االستراتيج واستراتيجية تنفي الخطة االستراتيجية القطر ة

1-3

يلسعي ،بالشريكت ع يلفر ق يلعا ل يلحع ي باأل ن يلغقيئي وفر ق ت سسق يلمغق ت يلحمعدد يلقطاتاي ،إلى وضع
تذرسل ساقي وحد لأل باب يلكا ت النعديم يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت ن أتل ا ري:
 )1يل ظر بانمظام في يلحسائل يلج سانست ود ا ساي يل زيع؛
 )2تذد د يلفرص لبري ج البرنامج ،ويإلقرير بالسساق يلحم وع لركا سروة.

2-3

إتديد نظر ت مس ت لرمغسسر ن أتل لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحقبرت ن أتل:
 )1تقو ت نهج يإلديرة يلحسم دة إلى يل مائج ن خةت ر

يلحساريي يلسببست في يلحجاالي ذيي يألولو ت؛

 )2توضسح وتأطسر يالفمريضاي يلمي ترتكز ترسها ساتحاي البرنامج في يلذصائل يلح شودة؛
 )3تذد د أوته يلمآزر يلديخرست ويلخارتست بوضوح في بري ج البرنامج.

استراتيجية

ال كتب القطري ،بدعم من ال كتب اإلقلي
وال قر (ش بة البحث والتقد ر والرصد،
وش بة ع ليات الطوارئ ،والدائرة ال نية
بالحصول على الغ اء)

متوسطة

2020
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التوصية
3-3

نوعها

الجهة ال نية

ا ولو ة

وضع ي مريتسجست شا رت لم فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت تذدد ا ري:

ال وعد
– 2020
منتصف
2021

 )1يإلتريءيي يلمشغسرست يلحعسار ت لة مهديف ،بحا في ذلك عا سر ح يألولو ت ويلخطويي يأل ا ست؛
 )2خطط يلم فسق حسب يل شاط ،ع توضسح تةقاي يلمريبط بجةء؛
 )3إتريءيي ويضذت لرمخطسط يالحمريزي لذحا ت يال مثحاريي يال مريتسجست ن تذو ل يلحويرد إلى
يحمساتاي يلطويرئ.
-4

ت ز ز القدرات البشر ة لتنفي ا ولو ات الجار ة واالست داد للخطة االستراتيجية القطر ة ال قبلة.

1-4

ز ادة يلدت لرحكمب يلقطري ن حسث يلقدرة يلبر جست تذقسقا لرفعالست يلمشغسرست.

2-4

يلمعجسل بوتسرة يلموظسف في يلح اطق ذيي يألولو ت.

3-4

تعز ز وحدة يلحويرد يلبشر ت لم فسق سا ت يلحويرد يلبشر ت هجسا.

4-4

تعد ل يلهسكل يلم ظسحي لسم ا ب ع يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحقبرت بحا ذقق يل هوض بالمويصل يلديخري،
ويلم سسق ،ويلبر جت يلحمكا رت.

-5

تحسين االست داد للطوارئ ،وف الية وكفاءة سلسلة اإلمداد والبرامج.

1-5

تعز ز آلساي يال معديد لرطويرئ في البرنامج إلتاحت يال مجابت يلح ا بت ن يلحسموى  2تبر تقو ت يلمخطسط
يالحمريزي ،ويلقدرة يلروتسمست في حاالي يلطويرئ ،ويلقدرة ترى دت يلشركاء يلحمعاونسن.

2-5

تعز ز إديرة خطوط يإل ديد يلغقيئست لرمخصسص يلدقسق لألغق ت ن خةت يتمقيب ز د ن يالتمحام ويلحويرد
يلحكر ت لحا ري:
 )1إنفاذ توقعاي يالحمساتاي يلسرعست؛
 )2إر اء إتريءيي يال مقديم ن خةت يلفر ق يلعا ل يلحع ي بسرسرت يإل ديد.

3-5

تذسسن فعالست وكفاءة يلشريكاي يلمشغسرست يلجار ت ن خةت:
 )1يلذد ن تدد يلشركاء يلحمعاونسن وي معريض قدرته ترى يتمحاد نُهج معددة يلقطاتاي ودري مه
يلحويضسعست يلشا رت؛

تشغيلية

ال كتب القطري ،بدعم من ال كتب اإلقلي
وال قر (ش بة ال وارد البشر ة)

مرتف ة

2020

2021
تشغيلية

ال كتب القطري ،بدعم من ال كتب اإلقلي
وال قر (ش بة ع ليات الطوارئ ،ووحدة
اللوجستيات والدعم ال يدان  ،وفر ق سلسلة
اإلمداد ،والتحو الت القائ ة على النقد
وا سواق)

متوسطة

2021–2020

2020
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نوعها

التوصية

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

 )2يل هوض يأل ثل بم فسق نظام يالتفاقاي يلحسدينست لرمقرسل ن يالنقطاتاي بسن يلعقود.
4-5

ي مكحات تذرسل يلكفاءة يل سبست لمكحسل تذرسل يلفعالست يلحسبق لم و ر يخمسار يلطريئق يلح ا بت لرسساقاي.

-6

ت ز ز الرصد والتقييم ،وتقاسم ال ارف ،والتواصل بشأن النتائج

1-6

يل هوض بفعالست وحسن توقست يلعحرست وقساس يل مائج ن خةت:

تشغيلية

ال كتب القطري ،بدعم من ال كتب اإلقلي
وال قر (ش بة البحث والتقد ر والرصد،
وش بة إدارة ا داء واإلبالغ ،وش بة
االتصاالت والدعوة والتسو ق)

متوسطة

2021–2020

 )1تصحس ؤشريي رصد هجست ( SMARTيلدقت ،قابرست يلقساس ،قابرست يلمذقسق ،يألتحست ،يلمأطسر يلز ي)
ل ويتج وحصائل يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحقبرت؛
 )2قساس قس مسقت و محا كت لألتديف يلحمو طت ويل هائست.
2-6

يال مثحار في قدرة يلرصد ويلمقسس لمقد ر كفاءة دت البرنامج لركا سروة وفعالسمه ن حسث يلمكرفت

3-6

تعز ز إ صات يألدلت يلبر جست ويلدروس يلحسمفادة ن خةت:
 )1ضحاة نشر تقار ر يال مقصاء ويلمقد ر في يلحوتد يلحذدد؛
 )2إنشاء آلساي تعر لمولسد قصص إ جابست تسم د إلى يلخبرة؛
 )3تسسسر يلمبادت يلح مظ بسن يلحكاتب يلفرتست لمحكسن يلمعر ويلمقا

يلمفاتري لرخبريي.
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