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تماح وثائق يلحجرس يلم فسقي ترى وقع البرنامج ترى يإلنمرنت ).(https: //executiveboard.wfp.org

تقر ر موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية ال ؤقتة لج هور ة الكونغو الد قراطية ()2020-2018
موجز تنفي ي
أُتري تقسس لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت لجحهور ت يلكونغو يلد حقريطست ( )2020-2018بسن أكموبر/تشر ن يألوت 2019
و ارس/آذير  2020وغطى ي مريتسجست برنا ج يألغق ت يلعالحي (البرنامج) ،وتدخةته ،ونظحه في يلفمرة يلويقعت بسن تا ي 2017
و .2019ويتمحد تقي يلمقسس نهجا تشاور ا و ُ ركزي ترى يالنمفاع بذسث خدم يلهدف يلحزدوج لرحساءلت ويلمعر وأنار أنشطت يلمذضسر
لخطت ي مريتسجست قطر ت تد دة لجحهور ت يلكونغو يلد حقريطست.
وترى ي مديد يلفمرة  2019-2018نجح البرنامج في تو سع ساتدته يلطارئت ي مجابت لرعدد يلحمصاتد ن يألز اي في بسئت اد ت،
ويتمحاتست ،و ؤ سست بالغت يلصعوبت .ويتسحت يلحساتدة يلغقيئست بذسن يال مهديف في يلح اطق يلح كوبت بال زيتاي أو بالصد اي
يلخطسرة يألخرى ،غسر أة يأل ر ي مدتى خفض يلذصص بطر قت ينمقائست بغست يلوصوت إلى يألتديد يلحمزي دة ن يلحسمفسد ن يلحسمهدفسن
في ظل تأخسريي وفجويي تحو رست .وتركز يلدت يلمغقوي أ ا ا ترى عالجت وء يلمغق ت يلذاد يلحعمدت في حسن ترقت أنشطت يلوقا ت
ن وء يلمغق ت ويرد أقل .وأتاحت ز ادة كبسرة في يلمحو ل تو سع تدخةي يلصحود يلمي رتبط بعضها بالبرنا ج يلحم ا ي لرمغق ت
يلحدر ست بالح مجاي يلحذرست .كحا دت البرنامج بفعالست يالتصاالي و ة ل يإل ديد يإلنسانست .وكاة أديء ديئرة يأل

يلحمذدة لخد اي

يل قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست تسدي بدوره.

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 M. Carbon
وظف أوت لرمقسس
تاتف066513-4272 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وفي حسن ت يتخاذ بعض يإلتريءيي يلرئسسست لمعز ز ححا ت يلحجحوتاي يلسكانست يلحسمهدفت للبرنامج فقد كاة ت اك يفمقار إلى ا تذماته
تقه يلحهحت ن تذرسل ورصد لرحخاطر إلى تا نب يتمحاديي في يلحسزينست .كحا يكمسبت يلجهود يلحبقولت لضحاة يلحساءلت أ ام يلسكاة
يلحمضرر ن يلزخ  ،ترى أة يلشكاوى ل تم يال مجابت لها في يلوقت يلح ا ب في يلغالب .وأُد جت سألت يلحساوية بسن يلج سسن وتحكسن
يلحرأة إد اتا تسدي في أنشطت يلصحود و مؤدي ترى يألرتح إلى يل هوض بالوضع يالقمصادي يالتمحاتي لر ساء ،غسر أنه تادة ا أُتحل
يلحرضى وذوي يإلتاقت في تقه يألنشطت.
 .ورغ يلجهود يلدؤوبت لضحاة تسرس يلحساتدة في يلوقت يلح ا ب فية بري ج البرنامج تانت ن تأخسريي تسسحت في يلحسدية ،حا أدى
إلى تويقب خطسرة ترى يلحمضرر ن أحسانا .وكانت تكرفت توز ع يألغق ت ويلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد شبسهت بحا تو قائ في يلبردية ذيي
يلظروف يلعسسرة يلححاثرت.
ول تسفر يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت تن تذوت رذوظ في شريكاي البرنامج .كحا ل ذافظ البرنامج ترى صةي سا ست
مس ت ع يلذكو ت يلوط ست ،وكاة بالحسمطاع إضفاء طابع ي مريتسجي أشد ترى تةقاي يلشريكت ع يلشركاء يلحمعاونسن .ووفري يلخطت
للبرنامج إطاري رتعسا أوحد لرذوير ع يلحانذسن يلق ن ي مجابوي بمقد يلمحو ل بحا محاشى ع يالحمساتاي يلحمصاتدة .وفي يلوقت ذيته
ظرت تديبسر تخصسص يلحانذسن لرحويرد وي عت حا حد ن رونت البرنامج وقدرته ترى يلمفاتل يلعاتل.
وتمس تحرساي البرنامج في تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست بالة ركز ت إلى حد بعسد؛ وال تمسح نظ يلرصد ويإلبةغ يتخاذ يلقريريي
و ويء مها بصورة فعالت ي م ادي إلى يلبساناي .و جري يتخاذ يإلتريءيي لمعز ز قدرة يلحوظفسن ويل هوض بالعحرساي بغست تذسسن إديرة
خاطر يلمدلسس ويأل ن يلبالغت يلمي تويته يلعحرساي.
وباخمصار ،وبفضل قوة قدريي البرنامج في تحرساي يلمقد ر ،ويلحساتدة يلغقيئست ،و ة ل يإل ديد ،وتعبئت يأل ويت ،فقد ي مطاع أة
سمجسب إلى حاالي طويرئ م مالست و مصاتدة في يلبةد ،غسر أة تربست يلذاتت إلى يلحساتدة يلغقيئست كانت تزئست فذسب بفعل قسود
يلمحو ل .وتعرضت تحرساي البرنامج أحسانا إلتهاد بالغ بسبب نقص أتديد يلحوظفسن وضعف أنظحت يألنشطت يلديخرست لررصد وإديرة
يلحخاطر يلمي ل تم ا ب ع نطاق يلعحرساي و ساقه ا .كحا أة ت اك فسذت إلر اء تةقاي ي مريتسجست أ من تكفل يل هوض بيد اج أنشطت
يلصحود وإحةت يلسةم في ساتديي البرنامج بذسث حكن له أة سه بقسط أوفى في تهود عالجت أوته يلضعف يلهسكرست يلحمعرقت
بالمغق ت ويأل ن يلغقيئي في تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست.
و طرح يلم قسس ثةث توصساي ي مريتسجست وثةث توصساي تشغسرست .وتمعرق يلموصسماة يال مريتسجسماة يألولساة بالمحوضع يال مريتسجي
للبرنامج في يلبرد ،وتدتو إلى أة ذافظ البرنامج ترى دوره يلقسادي يلذا

في يلحساتدة يلغقيئست يلطارئت وأة سه أ ضا بعزم أقوى

في عالجت نقاط يلضعف يلهسكرست .ولرمحكسن ن ذلك فية يلموصست يلثالثت تي أة خرط البرنامج ينخريطا ي مريتسجسا أ من ع يلحانذسن،
ويلذكو ت ،ويلشركاء يلحمعاونسن .أ ا يلموصساي يلمشغسرست فمذض البرنامج ترى ز ادة يلع ا ت بالحسائل يلها ت يلمي تشحل كل تدخةته
وتي :يلرصد ويلمقسس وضويبط يلحخاطر ،ويإلنصاف يلج ساني ،وححا ت يل اس ويلبسئت ،و ريتاة ظروف يل زيتاي ،ويلحساءلت أ ام
يلسكاة يلحمضرر ن.

مشروع القرار*
ذسط يلحجرس ترحا بالمقر ر يلحوتز تن يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت لجحهور ت يلكونغو يلد حقريطست ()2020-2018
) (WFP/EB.2/2020/6-B/Rev.1ورد يإلديرة ترسه ) ،(WFP/EB.2/2020/6-B/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

أُتري تقسس لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت لجحهور ت يلكونغو يلد حقريطست ( )2020-2018بسن أكموبر/تشر ن يألوت
 2019و ارس/آذير  2020وغطى ي مريتسجست برنا ج يألغق ت يلعالحي (البرنامج) ،وتدخةته ،ونظحه في يلفمرة يلويقعت بسن
تا ي  2017و .2019و خدم تقي يلمقسس يلهدف يلحزدوج لرحساءلت ويلمعر ن خةت تقد ر يل مائج يلفعرست يلحذققت بالحقارنت ع
يلخطط ع خرق فرص لرمعر ترى يألصعدة يلوط ست ،ويإلقرسحست ،ويلحؤ سست .وأناري نمائج يلمقسس أنشطت يلمذضسر لخطت
ي مريتسجست قطر ت تد دة لجحهور ت يلكونغو يلد حقريطست.

-2

ويتمحد يلمقسس نهجا تشاور ا و ُ ركزي ترى يالنمفاع .و ق رحرت يال مهةت ،حدد فر ق يلمقسس أربعت جاالي ويضسعست ذيي
أتحست خاصت لربرد حا اتد ترى ر

خطوط يلمذقسق في كل سألت تقسسحست .وتقه يلحجاالي تي :تكسُّف البرنامج ع يلظروف

يلقا ست لربرد؛ ود ج تدخةي البرنامج ضحن ذور يلعحل يإلنساني ويلم حست ويلسةم؛ وتذد د يألولو اي ويال مهديف؛ ويلشريكاي
يال مريتسجست.
-3

وتري بعثت يلمقسس يلرئسسست يلخاصت بجحهور ت يلكونغو يلد حقريطست ترى دى ثةثت أ ابسع ونصف يأل بوع في شهري
نوفحبر/تشر ن يلثاني ود سحبر/كانوة يألوت  . 2019وشحل يلمقسس إتريء قابةي ع جحوتت م وتت ن أصذاب يلحصرذت
في تاصحت يلبةد وأث اء أ بوتسن ن يلز اريي يلحسدينست إلى اطق تدخةي البرنامج .كحا تضحن يلمقسس ي مقصاء جمحعسا
صغري ال مطةع يالنطباتاي تن أديء البرنامج بشأة يال مهديف ويلحساءلت أ ام يلسكاة يلحمضرر ن .ونوقشت ي م ماتاي
يلمقسس وتوصساته ترى يلحسموى يلديخري في البرنامج خةت حرقت تحل شبكست في ارس/آذير .2020
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وركز يلمقسس ترى يلبعد يلج ساني لربري ج ن خةت يإلقرير بالمذسزيي يلثقافست ،وتذقسق يلمويزة يلج ساني في صفوف يلحجسبسن
ترى يال مقصاء ،ويلمحاس جحوتاي يلحسمفسديي ن يل ساء ويلب اي وتذرسل يل مائج ن ظور يلحرأة .أ ا يلقسود ترى يلمقسس
فمحثرت في تضارب يلبساناي ترى سموى يلذصائل بسن يلحقاطعاي ،ويلمغسريي في ي محاريي يإلبةغ ترى دى فمرة يلمقسس ،
وصعوبت يلوصوت إلى بعض يلحويقع ويألنشطت يلحسدينست بسبب يلعريقسل يأل ست وقسود يلسفر يلحمعرقت باإل بوال .ترى أنه تويفري
بس اناي ويفست وتري ز ارة ويقع كافست ال مخةص نظريي سمبصرة بشأة كل يلحوضوتاي ،ويلمدخةي ،و ساريي يلعحل
ذيي يألولو ت.

السياق
-5

تذمل تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست يلحرتبت يلثانست ن حسث يلحساحت بسن يلبردية يألفر قست ،وتمحمع بحويرد طبسعست ويفرة ،و مس
كانها يلبالغ تددت نذو  84رسوة نسحت بالفموة ويلم وع يلبالغ ،ترحا بأة ن يلح مظر أة مضاتف تقي يلعدد خةت يلس ويي
يلعشر ن يلحقبرت .و وفر قطاع يلزريتت يلعحل ل سبت  70في يلحائت ن يلسكاة كحا سه ب سبت  40في يلحائت ن يل اتج يلحذري
يإلتحالي .ورغ يلظروف يلطبسعست يلحويتست تدي لرزريتت ،فية يلغالبست يلعظحى ن يلحزيرتسن ت ن فئت زيرتي يلكفاف ،كحا
ت درج يلكونغو يلد حقريطست في تديد بردية يلعجز يلغقيئي .وأ فري تقود ن يلذوكحت يلرد ئت ويلمدخل يألت بي إلى خرق أوضاع
تشت في خمرف أرتاء يلبةد تمس باخمةت يلحؤ ساي ،وتفشي يلفساد ،وتدتور يلب ى يلمذمست ،ورديءة يلخد اي يلعا ت ،ويالندالع
يلحمكرر لر زيتاي وأتحات يلع ف يلحرتبطت أ ا ا بالحويرد يلطبسعست ،وتهجسر يلسكاة ،وفاشساي يأل ريض ،وصعوبت يلوصوت
إلى يألريضي ويأل ويق ،وتقسسد وصوت يلحساتديي يإلنسانست.
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يلحطولت في يلعال  .ورغ يلعد د ن يتفاقاي
وكانت يل زيتاي يلكونغولست قد بدأي تام  ،1996وتي تعمبر ن بسن أشد يألز اي
َّ
يلسةم ،فقد ظرت يلدوريي يلحمقطعت لر زيع يلذاد تؤثر ترى يلحقاطعاي يلشرقست .كحا تمويتر يل زيتاي ضحن يلطويئف ويإلث ساي،
و مصاتد تدد يلحشرد ن ديخرسا باطريد وقد وصل إلى قريبت  4.5رسوة شرد .وفر نذو  0.9رسوة كونغولي ن بةدت  ،في
حسن لجأ زتاء  0.5رسوة شخص إلى تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست تربا ن أحديث يلع ف في دوله  .و ق طرع تام 2018
تانت يلكونغو يلد حقريطست ن فاشسمسن فصرمسن لإل بوال ،يألولى في يلحقاطعت يال مويئست ،ويلثانست في قاطعمي شحات كسفو
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وإ موري .ويلفاشست يألخسرة ال ابق لها ن حسث يلضخا ت وقد ص فمها ظحت يلصذت يلعالحست ترى أنها ن يلطويرئ يلصذست
يلعحو ست يلمي تثسر قرقا دولسا .كحا تعرضت يلبةد لفاشساي يلذصبت ويلكولسري تام .2019
-7

وفي تقي يلسساق فية ؤشريي يلم حست تبقى خفضت تدي ،حسث تذمل تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست يلحرتبت  179ن أصل
 189بردي حسب دلسل يلم حست يلبشر ت لعام ( 2019يلجدوت  .)1وتعسش نسبت تقدر ب ذو  76.6في يلحائت ن يلسكاة ترى أقل ن
 1.90دوالر أ ر كي و سا .وفي تام  2019كاة ت اك حسب يلمص سف يلحمكا ل لحريحل يأل ن يلغقيئي  15.9رسوة شخص،
بس ه  4.6رسوة طفل ،في يلحرحرت  3أو أترى ( سمو ا يألز ت ويلحجاتت) ،و 27رسوة شخص آخر في يلحرحرت  ( 2سموى
يإلتهاد) .ووصرت نسبت يألطفات دوة ن يلخا ست يلحصابسن بالمقزم إلى  43في يلحائت ،بس حا تانت نسبت  8في يلحائت ن
يلهزيت ،ونسبت  22في يلحائت ن نقص يلوزة .وفي ساق يل زيع يلحسرح تعد فئما يلحشرد ن ديخرسا ويلعائد ن يألكثر تأثري باالنعديم
يلذاد لأل ن يلغقيئي.
الجدول  :1ال ؤشرات االقتصاد ة االجت اعية
ال ؤشر

1
2
3

2017

2019

81 398 764

)2018( 84 068 091

888.6

)2018( 932.1

43.88

)2018( 44.46

0.435
( 176ن أصل )188
()2016

0.459
( 176ن أصل )189
76.6

جحوع يلسكاة )(1
نصسب يلفرد ن يل اتج يلحذري يإلتحالي (حسب تكافؤ يلقوة يلشريئست بالدوالر
يأل ر كي) )(1
كاة يلح اطق يلذضر ت ك سبت ئو ت ن جحوع يلسكاة ()1

4

يلدرتت ويلمرتسب حسب دلسل يلم حست يلبشر ت )(2

5

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

)2016( 77.1

6

يل سبت يلحئو ت ن يلسكاة يلحعانسن ن يلفقر يلذاد يلحمعدد يألبعاد )(2

)2016( 72.5

74.0

)2016(59.1

60.4

)2015–2010( 42.6

)2016–2010( 42.7

)2016( 693

693

)2016( 0.8

)2018( 0.7

0.663
( 153ن أصل )160

0.655
( 156ن أصل )160

يل ساء14.5 :
يلرتات35.0 :
()2015–2005

يل ساء36.7 :
يلرتات65.8 :
()2018–2010

يل ساء ويلب اي70.5 :
يلرتات ويألوالد71.8 :

يل ساء ويلب اي60.8 :
يلرتات ويألوالد66.5 :

7
8
9
10

مو ط يلعحر يلحموقع ت د يلوالدة )(2
يل سبت يلحئو ت لألطفات دوة ن يلخا ست يلحصابسن بالمقزم )(2
عدت وفساي يأل هاي ( قابل كل  100 000ن يلحويلسد يألحساء) )(2
عدت ينمشار فسروس يإل دز (ك سبت ئو ت في صفوف يلسكاة ن تحر
 49-15ت)

11

ؤشر تدم يلحساوية بسن يلج سسن )(2

12

يل سبت يلحئو ت لرسكاة ن تحر 25
يلثانوي ترى يألقل )(2

13

عدت يلحشاركت في يلقوى يلعا رت (يل سبت يلحئو ت ن جحوع يلسكاة ن تحر
 15ت فحا فوق) )(2

ت فحا فوق يلذاصرسن ترى يلمعرس

يلحصادر )1 :يلب ك يلدولي؛  )2تقار ر يلم حست يلبشر ت ويلمذد ثاي يإلحصائست 2019-2016

الخطة االستراتيجية القطر ة ال ؤقتة لج هور ة الكونغو الد قراطية
-8

كاة يلجانب يألتظ

ن دت البرنامج وتها قبل يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت إلى تقد يلحساتدة يلغقيئست لضذا ا

يل زيع يلحسرح ويلحجحوتاي يلضعسفت يألخرى ،وإلى يلحساندة يلروتسمست لصالح جمحع يلعحل يإلنساني .وفي ضوء يلوضع
يلسسا ي يلحمغسر فقد تقرر يتمحاد خطت ي مريتسجست قطر ت ؤقمت لجحهور ت يلكونغو يلد حقريطست تسبق يلخطت يال مريتسجست
يلقطر ت يلكا رت وتغطي يلفمرة يلويقعت بسن تا ي  2018و 2020ترى أال تمضحن أ ت تذوالي ي مريتسجست بارزة .وتر ي يلخطت
يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت إلى تذقسق يلذصائل يال مريتسجست يلخحس يلحعروضت في يلجدوت  2أدناه.
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الجدول  :2الحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطر ة ال ؤقتة لج هور ة الكونغو الد قراطية
الحصيلة االستراتيجية

النسبة ال ئو ة من ال ج وع
ال يزانية
ا صلية

التنقيح
الخامس
لل يزانية

66

59

7

22

9

8

 :4تعزز يلحؤ ساي يلوط ست قدرتها ترى يلذدّ ن ينعديم يأل ن يلغقيئي و وء يلمغق ت ،وتسمجسب لرصد اي
بذروت تام 2020

1

1

 : 5تصبح لدى يلحجمحع يإلنساني يلقدرة ترى يال مجابت لرصد اي تن طر ق شريكاي بذروت تام 2020

16

10

ال ج وع

100

100

 :1محكّن يلسكاة يلحسمهدفوة يلحذرو وة ن يأل ن يلغقيئي ويلحمأثروة بالصد اي ن تربست يحمساتاته يلغقيئست
يأل ا ست في أوقاي يألز ت
 :2ذسِّّن يلسكاة يلحذرو وة ن يأل ن يلغقيئي ويلضعفاء في يلح اطق يلحمأثرة بال زيع ويلصد اي وضعه
يلمغقوي تحشسا ع يلبروتوكوالي يلوط ست بذروت تام 2020
 :3ذسن يلحزيرتوة أصذاب يلذسازيي يلصغسرة ويلحجمحعاي يلحذرست يلضعسفت في يلح اطق يلحسمهدَفت
ويلحعرّ ضت لألز ت ،وخاصت في يألتزيء يلشرقست ن يلبردُ ،بل تسشه يإلنماتست و ذ ِّسّ وة أ ه يلغقيئي.
وقدرته ترى يلصحود بذروت تام 2020

يلحصادر :يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت لجحهور ت يلكونغو يلد حقريطست ( )2020-2018ويلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت لجحهور ت
يلكونغو يلد حقريطست ،يلم قسح يلخا س.

-9

وتضح ت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت يألصرست سزينست إتحالست تبرغ نذو  723رسوة دوالر أ ر كي وبرغ تدد جحوع
يلحسمهدفسن فسها  6.7رسوة سمهدف ترى دى ثةث ويي .وترى تعد ل يلحسزينست بالز ادة خحس ريي خةت تا ي 2018
و 2019لمويكب تصاتد يالحمساتاي يل ات تن تدتور يلوضع يإلنساني ،بذسث وصرت قسحمها إلى  1.19رسار دوالر أ ر كي
في حسن تضاتف تدد يلحسمفسد ن تقر با لسصل إلى  11.7رسوة سمفسد .وترقى البرنامج يلمحو ل ن  24تهت انذت خةت فمرة
يلمقسس  ،وتصدري كل ن يلوال اي يلحمذدة يأل ر كست ،ويلححركت يلحمذدة لبر طانسا يلعظحى وإ رل دي يلشحالست ،وألحانسا قائحت
يلحساتحسن.

-10

وفي تام  2019تد َّخل البرنامج في تشر ن قاطعاي يلبةد يلست ويلعشر ن (يلشكل  .)1وإلى تانب يلحكمب يلقطري في
ك شا ا فقد كاة للبرنامج  19كمبا تهو ا وفرتسا في يلبةد تض  643وظفا.
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الشكل  :1ع ليات البرنامج ف ج هور ة الكونغو الد قراطية

ع ليات البرنامج ن رة عامة
وليو ت و

توز ع يألغق ت
توز ع يألغق ت في اطق تفشي يإل بوال
يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد
يلمغق ت
يلحطات يلحدر ست
يألغق ت قابل إنشاء يألصوت
يلصحود
إصةح يلطرق

ج هور ة الكونغو الد قراطية

أنشطة البرنامج

يلحصدر :البرنامج2019 ،

نتائج التقييم
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 االستراتيجية والقدرة على التكيف
-11

كانت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت مويئحت بشكل تسد ع يلسسا اي ويلغا اي يلوط ست حسث أنها ي م دي أ ا ا إلى
أتديف يلم حست يلحسمدي ت .وكانت تدخةي البرنامج هحت لةحمساتاي يلحم وتت لرحجحوتاي يلحسمهدفت يلحذددة في وثسقت يلخطت
يلحقكورة .وتركزي عظ تهود البرنامج ترى يال مجابت لذاالي يلطويرئ ويالحمساتاي يلحز ت لرحذرو سن ن يأل ن يلغقيئي
يلق ن ت تذد دت تبر يلمقد ريي يلحذرست لأل ن يلغقيئي وتشاشت يألوضاع .وتضرر سموى تربست يالحمساتاي بفعل يالفمقار إلى
يلحويرد ذيي يلموقست يلح ا ب ،حا أ فر تن خفض حصص يألغق ت ويلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد وإلى يخمصار دة دوريي
يلموز ع بغست يلوصوت إلى أكبر تدد حكن ن يلحسمفسد ن يلحسمهدفسن .وتكسَّف البرنامج بشكل تسد ع يالحمساتاي يلحمغسرة،
وذلك ثة فسحا معرق بحعالجت وء يلمغق ت.

-12

وتحمع البرنامج بفضل قدرته يلحعروفت في ساد ن يلمق د ر ،و ة ل إ ديد يلعحل يإلنساني ،ويلخد اي يلحشمركت بحزي ا نسبست
رذوظت في توتسه وتسرس يلحساتدة بسرتت وترى نطاق وي ع في ظل بسئت تسسرة لرغا ت .كحا أظهر البرنامج قدرة ترى يلذفاظ
ترى رونمه ويال مجابت لألز اي يلجد دة ،وتو ا مضح ن ي مجابمه ألز ت إ بوال .ترى أة تقه يلحرونت كانت ذكو ت بشدة
بدت يلحانذسن.

ال واءمة واالتساق مع أنشطة ا مم ال تحدة ا خرى
-13

يرتكزي تدخةي البرنامج ترى إطار تحل يأل يلحمذدة لرحساتدة يإلنحائست يلقي ينمهى تام  ،2017ويلمقد ر يلقطري يلحشمرك
لعام  ،2019وخطت يال مجابت يإلنسانست لرفمرة  .2019-2017وثحت آلساي كمحرت لضحاة يالتساق بسن وكاالي يأل

يلحمذدة
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ونظام يلحجحوتاي ،بحا سسر تبادت يلحعرو اي ويلم سسق .و قس البرنامج شريكت مس ت ع

ظحت يألغق ت ويلزريتت لأل

يلحمذدة ،وتي شريكت تمطور أكثر فأكثر في جات يلبري ج يلحمعرقت بالصحود .أ ا يلشريكاي ع ص دوق يأل يلحمذدة لرطفولت
(يلسونسسف) و فوضست يأل

يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن فهي شريكاي تر قت وترست ،كحا أة ت اك إ كانست لمعز ز يلشريكت ع

ص دوق يأل يلحمذدة لرسكاة .وتعد يلرحةي يلجو ت لديئرة يأل يلحمذدة لخد اي يل قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست حسو ت لحجمحع
يلعحل يإلنساني و ذور ت لجهود يال مجابت لإل بوال.
ما هو مدى ونوعية مساه ة البرنامج ال خصوصة ف تحقيق الحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطر ة ال ؤقتة؟

تنفي النواتج وال ساه ة ف تحقيق الحصائل
-14

يرتفع تدد يلحسمفسد ن يلق ن ت يلوصوت إلسه باطريد ترى دى فمرة يلمقسس ووصرت نسبمه إلى نذو  90في يلحائت ن يلرق
يلحسمهدف .ترى أة دى تذقسق يلذصائل يأل ا ست ويألرقام يلحسمهدفت ن يلحسمفسد ن قد تبا ن ن حصسرت ي مريتسجست إلى
أخرى .وتركزي يلغالبست يلساحقت ن يلحسمفسد ن يلق ن ت يلوصوت إلسه ضحن نطاق يلذصسرت يال مريتسجست  1يلمي قام البرنامج
تبرتا بمقد يلحساتدة يلغقيئست (ترى شكل أغق ت تس ست ،وبصورة مزي دة كمذو ةي قائحت ترى يل قد) إلى يلحمضرر ن ن
يل زيع ويألز اي يألخرى (يلشكل  .) 2ولكن يلقسحت يإلتحالست لرمذو ةي يل قد ت وكحست يألغق ت يلحوزتت كانت أقل بصورة
رذوظت ن يلحقاد ر يلحز عت ،حسث ترى خفض يلذصص بشكل ينمقائي لروصوت إلى أتديد مزي دة ن يلحسمفسد ن يلحسمهدفسن.
وتذسن يأل ن يلغقيئي في يلح اطق يلمي تدأي فسها يلموتريي ولك ه ي محر في يلمدتور في يلح اطق يلحمأثرة بال زيتاي أو
بصد اي أخرى ثل يإل بوال ،ترحا بأة ساتدة البرنامج أدي ترى يألرتح لرغا ت إلى يلذد ن تقي يلمدتور .وترى دى يلفمرة
يلحع ست زيد البرنامج بشكل كبسر ن تدد يلحديرس يلحدتو ت بأنشطت يلمغق ت يلحدر ست ،وذلك أ ا ا في أشد يلح اطق عاناة ن
ينعديم يأل ن يلغقيئي وتأثري بال زيع.
الشكل  : 2عدد ال تأثر ن بالنزاع أو بالصدمات ا خرى ال ن تم الوصول إليهم من خالل ال ساعدة الغ ائية ير ال شروطة
يلحصدر :بساناي تام  2017ن يلمقر ر يلقطري يلس وي لعام  ،2018وبساناي تا ي  2018و2019
ن أدية إديرة يلحكاتب يلقطر ت "كو ست".

-15

وفي إطار يلذصسرت يال مريتسجست ( 2بشأة يلمغق ت) ترى يلمشد د ترى عالجت وء يلمغق ت يلذاد يلحعمدت ن خةت يلمغق ت
يلمكحسرست يلحوتهت ،وكاة ت اك تذسن رذوظ في يلوصوت إلى يلحسمفسد ن يلحسمهدفسن بسن تا ي  2018و.2019أ ا تهود
يلوقا ت ن وء يلمغق ت يلذاد ويلحز ن تبر يلمغق ت يلمكحسرست يلشا رت فينها ظرت باطريد تصل إلى تدد أقل بكثسر حا تو
سمهدف ،وذلك بسبب يالفمقار إلى يلمحو ل ذي يلموقست يلح ا ب وبفعل يلحصاتب يلروتسمست .وترى ا بدو فية بساناي يلحريكز
يلصذست تشسر إلى أة عدالي نجاتت عالجت وء يلمغق ت يلحعمدت كانت أترى بشكل رذوظ ن يلحعا سر يلدنسا لحشروع " فسر"
في كل يلحقاطعاي.

8

-16
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وقام البرنامج ،في إطار يلذصسرت يال مريتسجست  ، 3بموفسر يلحساتدة يلمق ست لح ظحاي يلحزيرتسن ن أصذاب يلذسازيي يلصغسرة
ن خةت بادريي يلشريء ن أتل يلمقدم ،ويلحساتدة يلغقيئست قابل إنشاء يألصوت ،ويلحساتدة يلغقيئست قابل يلمدر ب في جات
يلمغق ت .وأدى ح يألولو ت لرحساتدة يلطارئت إلى خفض عدالي تذقسق يألرقام يلحسمهدفت يلحز عت ن يلحسمفسد ن في أنشطت
يلصحود ،ولو أة يلز ادة يلضخحت في يلمحو ل أتاحت تو سع يألنشطت وتعز ز أتديد يلحسمفسد ن ترى دى فمرة يلمقسس  .وكانت
عظ

ظحاي يلحزيرتسن يلحدتو ت ظحاي نسائست وترى ربطها بحبادريي يلمغق ت يلحدر ست بالح مجاي يلحذرست .وتانت

بري ج يلمغق ت يلحدر ست بالح مجاي يلحذرست ن نقص يلمحو ل وت تضسسق نطاقها بشكل شد د لرغا ت حمى تام  2019حسن تحكن
البرنامج بفضل دت يلحانذسن يلحمجدد ن تو سع تقه يلبري ج رة أخرى .وشهدي أنشطت يلحساتدة يلغقيئست قابل إنشاء يألصوت
ز ادة ضخحت تام  ، 2019حا تزز يلصحود يلطو ل يألتل تبر تذسسن يلب ست يلمذمست وتسسسر يلوصوت إلى يأل ويق ويلقسام في
يلوقت ذيته بمربست يحمساتاي يأل ن يلغقيئي.
-17

وتذقسقا لرذصسرت يال مريتسجست  4فقد شرع البرنامج في تعز ز يلقدرة يلذكو ست فسحا مصل بالذحا ت يالتمحاتست ،ويلمغق ت،
ويأل ن يلغقيئي ،ويال معديد لرطويرئ ،ويلذد ن خاطر يلكويرث ،وتوفسر يلمذرسةي يلحسم دة إلى يألدلت .وبسبب قسود يلحويرد
يقمصري تقه يألنشطت ترى تدر ب يلحوظفسن يلذكو سسن ترى رصد يأل ن يلغقيئي ويإلنقير يلحبكر ،وكقلك ترى يال معديد
لركويرث في قاطعت شحات كسفو.

-18

وتحثرت يألنشطت يلرئسسست في إطار يلذصسرت يال مريتسجست  5في توفسر يلدت يلمق ست لرجوينب يلروتسمست ن خةت صاي إديرة
يلحعرو اي ويلم سسق وأنشطت ديئرة يأل

يلحمذدة لخد اي يل قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست .و اند البرنامج يتصاالي و ة ل

إ دي د يلعحل يإلنساني بفعالست ،ويضطرع بقسادة جحوتت يلروتسمساي ،ووفر خد اي يل قل ويلمخز ن ،وقاد حمى أكموبر/تشر ن
يألوت  2018جحوتت يالتصاالي في حاالي يلطويرئ .كحا تحرت ديئرة يأل يلحمذدة لخد اي يل قل يلجوي لرحساتدة يإلنسانست
بشكل تسد خةت تا ي  2018و ،2019وأبدي رونت حسو ت في تو سع نطاق يلخد اي ي مجابت لطارئت يإل بوال.

الح ا ة وال ساءلة أمام السكان ال تضرر ن
-19

تذظى يلحبادئ يإلنسانست تحو ا باحمريم بالغ في تدخةي البرنامج  .وتشكل سألت يلذحا ت أولو ت مصاتدة بال سبت للبرنامج
وقد ت يتخاذ إتريءيي أ ا ست لمعز ز ححا ت يلحجحوتاي يلسكانست يلمي سمهدفها البرنامج ،ولو أة يلمقسس كشف تن يفمقار إلى
ت اصر تذرسل يلحخاطر ،ويلرصد ،ويلحويرد يلةز ت لهقي يلغرض .ويكمسبت يلحساءلت أ ام يلسكاة يلحمضرر ن يلزخ  ،ولكن
يلمعرسقاي ويلشكاوى ل تذظ بحم ابعت هجست أو أنها ل تعالج في يلوقت يلح ا ب .وكانت ت اك نقاط ضعف في آلساي يلشكاوى
يلحسمخد ت ،ول كن يلسكاة يلحمضرروة ترى تر بوتودتا أو أنه ترددوي في يلرجوء إلسها .ترى أنه ت يتخاذ خطويي لحعالجت
بعض نقاط يلضعف تقه.

ال ساواة بين الجنسين وت كين ال رأة
-20

تع مبر سألت عالجت ينعديم يلحساوية بسن يلج سسن ويلع ف يلج ساني أ ا ست لرمصدي النعديم يأل ن يلغقيئي و وء يلمغق ت في
تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست .ول ترتكز يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت ترى تذرسل ت ساني قطري شا ل .وت إد اج
يالتمباريي يلج سانست في جات تق د يألغق ت ويلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد أ ا ا ن خةت يلمسحست يلمفضسرست لر ساء كحسمفسديي
في قويئ يلموز ع ،غسر أة ذلك ل كن كافسا إلحديث تغسسر في يلد ا ساي يلج سانست .وفي حسن أة يلمدخةي ي مهدفت تددي أترى
قرسة ن يل ساء بالحقارنت ع يلرتات ،فية نسبت يل ساء يلرويتي ت يلوصوت إلسهن قابل يألرقام يلحسمهدفت كانت أقل با محرير
حا تو ترسه يلذات في صفوف يلرتات وينخفضت تقه يل سبت إلى  77في يلحائت تام  .2019ترى أنه كاة ت اك إد اج أفضل
في أنشطت يلصحود ،ويلمي رتَّح أنها يألقدر ن بسن يلمدخةي ترى يل هوض بالحكانت يالتمحاتست ويالقمصاد ت لر ساء في يلحجمحع
يلحذري وفي يأل رة.
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االستدامة ونهج ال حور الثالث
-21

ينخرط البرنامج  ،إ ها ا ه في سألت يال مدي ت ،في أنشطت وي عت لب اء يلقدريي تهدف إلى خرق قدرة وط ست لمقد ر يأل ن
يلغقيئي .وأتاحت يلحساتدة يلغقيئست يلحشروطت للبرنامج أة محوضع إلى حد ا في إطار يلحذور يلثةثي (يلشكل  )3في بعض
يلبري ج .ترى أة ت اصر إحةت يلسةم ظرت ذيي طابع تهوي خصوص ول تُدرج بشكل صر ح في يال مريتسجست .ول تكن
ي مريتسجساي يلخروج يلحذرست لةنمقات ن يألشكات غسر يلحشروطت لرحساتدة إلى يألشكات يلحشروطت ويضذت في يلغالب ،كحا
ل كن ت اك تمبع أو دت كاف لرحسمفسد ن خارج نطاق حاالي يلطويرئ لمعز ز صحودت ويلذد ن يتكاله ترى يلحساندة
يلطارئت في يألتل يلطو ل .ويتس د ج يال مدي ت يلبسئست في يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت بالضعف وكانت ت اك حاتت
إلى تقو ت يلدري ت يلمق ست بشأة تذد د يلحخاطر يلبسئست ويلمخفسف ن وطأتها.
الشكل  :3مساعدات البرنامج ف إطار ال حور الثالث ف ج هور ة الكونغو الد قراطية

يألغق ت ويلمذو ةي
يلقائت ترى يل قد غسر
يلحشروطت

يلحصدر :تقسس يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت

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

حسن التوقيت
-22

رغ يلجهود يلدؤوبت لضحاة تسرس يلحساتديي في يلوقت يلح ا ب فقد تانت بري ج البرنامج ن تأخسريي في يلحسدية .وترتع
تقه يلمأخسريي إلى يلمو ع يلسر ع لرعحرساي في ظل ظروف تسسرة لرغا ت ،وإلى يلمأخر في يلذصوت ترى يلمحو ل بسبب قرت
يلمحو ل يلحمعدد يلس ويي ويلحفاوضاي يلحطولت ع يلحانذسن ،و سائل يلم سسق ،ونقص أتديد يلحوظفسن .وكانت يلعويقب غسر
يلحقصو دة لهقه يلمأخسريي قا ست أحسانا ،بذسث يضطر يلحشردوة ديخرسا ويلةتئوة إلى يتمحاد ي مريتسجساي تص ٍد ؤذ ت حا
خرَّف آثاري ربست ترسه وترى يلحجحوتاي يلسكانست يلحضسفت ،وأدى في أ وأ يلذاالي إلى تصاتد خطر يلحجاتت في صفوف
يألشد حر انا ن يأل ن يلغقيئي.

التغطية واالستهداف
-23

و َّعت تحرساي البرنامج في تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست ن تغطسمها يلجغريفست ي مجابت لرذالت يلحمغسرة لسوء يلمغق ت وينعديم
يأل ن يلغقيئي .غسر أة حج يالحمساتاي في يلبةد تائل ،ورغ ز ادة يلحساتدة يلغقيئست للبرنامج فحا تزيت ت اك يحمساتاي
ضخحت غسر رباة  ،وتو ا رتع أ ا ا إلى قسود يلمحو ل .و عمحد يلمقد ر ويال مهديف يلفعاالة لأل ر يألشد حر انا يتمحادي
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شد دي ترى قدريي يلشركاء يلحمعاونسن ،وتي قدريي مفاوتت تدي ،ثرها ثل يالنطباتاي يلحجمحعست بشأة فعالست يال مهديف
(يلشكل  .)4و عاني يلحرضى وذوو يإلتاقت تادة ن يال مبعاد ،وال سحا فسحا معرق بأنشطت ب اء يلصحود وإة كاة يأل ر ال
قمصر ترسها فذسب.
الشكل  :4انطباعات السكان ال ستهدفين بشأن وضوح االستهداف وهشاشة أوضاع ا شخاص ير ال ختار ن

12%
29%
38%
26%
62%

33%

يلحصدر :يال مقصاء يلحجمحعي لمقسس يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت

كفاءة التكلفة
-24

تحكن البرنامج ن تعبئت ويرد ضخحت بذروت نها ت تام  2019ولك ه ل صرف كل يأل ويت يلحماحت ،وتو ا رتع أ ا ا إلى
تأخر إتاحمها .وكاة ن يلصعب يلم بؤ بحعدت تكالسف يلدت يلحباشرة بال ظر إلى تكالسف يلم فسق يلحذرست غسر يلحموقعت .ترى أة
تكالسف توز ع يألغق ت ويلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد ينخفضت ق تام  ، 2018وكانت يلمكالسف لكل سمفسد أقل كثسري ن
يلحموقع ،ولو أة ذلك حكن أة ُ سب تحو ا إلى تخفسض يلذصص لكل سمفسد.

-25

وشحرت إتريءيي كبح يلمكالسف يخمسار طريئق يلحساتدة يلح ا بت باال م اد إلى يلمكالسف يلمشغسرست ويلمذرسةي يلسوقست؛ ويلمخفسف
ن خاطر يلمدلسس ،وذلك ثة تبر تطبسق نظام " كوب" لمسجسل يلحسمفسد ن بغست يلمخرص ن حاالي يلمسجسل يلحمعدد في
أنشطت يلطويرئ ويلصحود؛ وخفض تكالسف يل قل؛ وإلقاء سؤولست يلخسائر ترى تاتق يلشركاء يلحمعاونسن؛ وتجحسع يلحويرد ع
وكاالي يأل يلحمذدة يألخرى.

ما ه

ال وامل الت تفسر أداء البرنامج وإلى أي مدى استطاع البرنامج تحقيق التحول االستراتيج ال نت ر ف ظل الخطة

االستراتيجية القطر ة ال ؤقتة؟

فهم السياقات واالحتياجات
-26

سمخدم البرنامج بساناي يلمقد ريي يلخاصت بوضع يأل ن يلغقيئي بشكل سمفسض ،وذلك مجرى في يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت
يلحؤقمت ويال مهديف وينمقاء يلمدخةي .كحا أة البرنامج تو يلوكالت يلقائدة يلحشاركت في سدية يأل ن يلغقيئي في تحهور ت
يلكونغو يلد حقريطست ،وبشكل تام فية عظ يألدلت ويلمذرسةي يلمي أتدتا كانت في تقي يلحجات .وي م اري يلخطت يال مريتسجست
يلقطر ت يلحؤقمت بالمذرسةي يلسساقست ويلبساناي يلمي وفرتها يلذكو ت ،ووكاالي يأل يلحمذدة ،ويلح ظحاي يألخرى.

الت و ل
-27

بال سبت لمحو ل البرنامج في تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست فية يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت توفر للبرنامج إطاري
رتعسا أوحد لرذوير ع يلحانذسن .وكاة يلحانذوة ترى درتت تالست ن يلسقظت بشأة يالحمساتاي يلمشغسرست للبرنامج ووفروي
يلمحو ل بحا محاشى ع تزي د اطق يال مهديف وتصاتد أتديد يلحذماتسن .وفي يلوقت ذيته فقد تعاظ تخصسص يلحانذسن
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لرمحو ل بالحقارنت ع يلفمرة يلسابقت لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت كحا وصرت يلحساتحاي مأخرة أحسانا ،حا حد ن
رونت البرنامج وقدرته ترى يلمفاتل يلسر ع .وترى توتسه يلمحو ل في يلحقام يألوت إلى يال مجابت لألز اي ،غسر أة يلحانذسن
أتربوي تن يتمحام مويصل بمعز ز يلصحود وبال ُهج يلطو ل يألتل لحعالجت يأل باب يلجقر ت لهشاشت يألوضاع.

الرصد واإلبالغ
-28

فق البرنامج في تحهور ت يلكونغو يلد حق ريطست تحرست ذيي طابع ال ركزي شد د تقودتا يلحكاتب يلفرتست .وتانت تقه يلعحرست
أحسانا ن تدم وضوح خطوط يلحساءلت وقرت تدفقاي يلحعرو اي .كحا كانت نظ رصد البرنامج غسر كافست التخاذ يلقريريي
يلفعالت يلحسم دة إلى يلبساناي ويلمكسف ع يلظروف يلحمغسرة .وتحشسا ع ساريي يلعحل يلحؤ سست فقد ي مخدم يلحكمب يلقطري
صاي ؤ سست معددة إلديرة يلحعرو اي بغست تحع قاد ر تائرت ن يلحعرو اي .غسر أة تديبسر تذرسل يلبساناي وتقا
يلحعرو اي ع دريء يلبري ج كانت ذدودة .وبسبب ذلك ،إضافت إلى يالفمقار إلى تحرساي يلمقسس و ريتعت يلذساباي

()1

ق تام

 ،2014فقد كاة ن يلصعب ترى البرنامج أة قدِّّر أديءه و ذدد يلحسائل يل اشئت لم و ر يلجهود يلفعالت التخاذ يلقريريي.

عدد ال وظفين وال خاطر ال حدقة بال ليات
-29

خرَّف يل قص يلشد د في تدد يلحوظفسن أثري ربسا ترى سألت حسن توقست يلعحرساي ورصدتا .وتبرز يلحخاطر يلجسسحت يلحمصرت
بالمدلسس ،ويأل ن ،وإديرة يلحويرد يلبشر ت ،يلذاتت إلى تعز ز نظ إديرة يلحخاطر يلمشغسرست و عالجت ضعف إدريك يلحوظفسن
ب ظام إديرة يلحخاطر في البرنامج  .و ن يلح مظر أة سفر تعسسن سمشار ع ي باال مثات في أغسطس/آب  2019تن تعز ز
يلقدريي في تقي يلحجات.

االستنتاجات
ل البرنامج ف بيئة بالغة الص وبة و واجه سلسلة ال سابق لها من االحتياجات من خالل ع لية شارفت قدراتها على النفاد.
-30

تةء ت تدخةي البرنامج تحو ا ع يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت ،كحا أة تقه يلخطت يتسقت ع يلسسا اي
ويال مريتسجساي يلريت ت لرجهاي يلفاترت يلدولست في تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست .وويصرت يلعحرساي يتساتها ن حسث يلذج
ويلمغطست يلجغريفست خةت فمرة يلمقسس بحا محاشى ع يالحمساتاي يل اشئت في يلبةد .ورغ يآلفاق يلويتدة لذكو ت تد دة ويلدت
يلحمويصل لرحانذسن فية توقعاي يأل ن يلغقيئي في تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست تبعث ترى يإلحباط .وي م دي ي مجابت البرنامج
إلى إديرته يلقو ت نسبسا لسرسرت يإل ديد وتوفسره لرخد اي يلحشمركت ،وتجاوبه يلوي ع ع حالت ديئحت يلمقرب .وتحكن البرنامج
بفضل حضوره يلحسديني ،ودري مه يلمق ست ،وقاتدة انذسه يلعر ضت ،ن أة خرط بشكل فعات سمخد ا نُهجا بمكرة في بعض
يألحساة.

-31

ترى أة يألدلت تُظهر أ ضا أة يلعحرست شارفت أحسانا ترى ي م فاد قويتا تحا ا رغ ي مجابمها يلشجاتت لةحمساتاي يلحمصاتدة.
و رتع ذلك في يلحقام يألوت إلى يلغا اي يلطحوحت لرخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت ويلز ادة يلسر عت في يحمساتاي
يلحسمفسد ن في ظل بسئت اد ت ،ويتمحاتست ،و ؤ سست تسسرة تدي .وكانت ت اك تأخسريي وينقطاتاي تد دة في يلمسرس في
يلحسدية بسبب حاالي توقف يلمحو ل ويفمقاره إلى يلحرونت ،وفجويي يلحويرد يلبشر ت ،وينقطاع خطوط يإل ديد ،ترى بسل يلحثات
ال يلذصر .وشجع تسكل يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت يألنشطت "يلح عزلت" ترى حساب يل هج يال مريتسجي ،ويلحمكا ل،
ويلحر ّكِّز ترى يلحخاطر يلقي كاة حكن له أة ساند تذوال رسة ن يال مجابت يلطارئت إلى ب اء يلصحود.

تحدد مستوى ا داء الجيد للبرنامج تب ا ل دى قدرته على فهم االحتياجات ال حلية الناشئة وإدارته لل خاطر ال حدقة بال لية وبالسكان
ال تضرر ن

( )1في يل صف يألوت ن تام  ،2020أترى كمب يلحريتعت يلديخرست في البرنامج ريتعت ديخرست لعحرساي البرنامج في تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست ركزي ترى
يلفمرة ن  1ا ر/كانوة يلثاني إلى  31د سحبر/كانوة يألوت  .2019ونُشري تقه يلحريتعت بعد إتديد تقر ر يلمقسس تن تقه يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت.
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اتدي يلمقد ريي يلحمس ت لأل ن يلغقيئي ويلمغق ت البرنامج ترى إر اء يألولو اي في بسئت تسسرة تفمقر إلى إطار وط ي فصَّل
لرسسا اي .ترى أة آلساي تعرسقاي يلحسمفسد ن ل تكن كافست .و ع أة البرنامج تزز كثسري ن قدرته ترى يلع ا ت بأ ر يألولو اي
يلشا رت يلحمصرت بالحساوية بسن يلج سسن ،ويلحساءلت أ ام يلسكاة يلحمضرر ن ،وتغسر يلح اخ ،و ريتاة ظروف يل زيتاي ،فية
يلم فسق في كل تقه يلحجاالي ا زت فمقر ترى يلعحق.

-33

وأتاح نهج البرنامج في تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست يلحمس بطابع ال ركزي قوي ت فسق أنشطت تخطسط ورصد قر بت ن
يلحسدية ويتخاذ يلقريريي بسرتت ،غسر أنه طرح أ ضا خاطر إديرة هحت ،وال سحا حسن ل تكن نظ يلحعرو اي ويلرقابت تعحل
بشكل تسد .كحا كانت ت اك خاطر تا ت ترى يل اس ويلحجمحع اي يلحذرست خضعت لمذرسل كا ل .وكاة وظفو البرنامج في
يلبةد دركوة تحا ا تق يلحخاطر ،وأُد جت إتريءيي يلمخفسف ن وطأتها ضحن أنشطت تصحس وت فسق يلبري ج ،ع تركسز خاص
ترى يألبعاد يلج سانست .غسر أة تهود يلرصد ويإلبةغ بشأة يلحخاطر يلذحائست ،ويلج سانست ،ويلبسئست يلمي تويته يلسكاة
يلحشحولسن بالحساتديي تانت ن تجزؤ شد د.

تدعو الحاجة إلى شراكات استراتيجية أمتن للنهوض بإدماج عناصر الص ود وإحالل السالم بحيث ت كن البرنامج من تقد م مساه ة
أكبر ف م الجة جوانب الض ف الهيكلية لألمن الغ ائ والتغ ة
-34

تسرِّّط عظ وكاالي يأل يلحمذدة ويلح ظحاي غسر يلذكو ست يألضويء ترى أديء البرنامج يلقوي كقائد لة مجابت يإلنسانست .وفي
يلوقت ذيته مبرور فهوم لرحذور يلثةثي لرعحل يإلنساني ويلم حست ويلسةم تغطي فسه يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلحؤقمت
يال مجابت يلطارئت ،ويلم حست ،وكقلك (في بعض يأل اكن) يلحبادريي يلساتست إلى ترو ج يلسةم ويلمحا ك يالتمحاتي .و سمعزز
تقي يلعحل إذي ا زيد البرنامج ينخريطه ودتحه يلحشمرك ع يلشركاء ع يلذفاظ في يلوقت ذيته ترى قدرة يال مجابت يلعاترت
يلمي محمع بفضرها بمقد ر تظس .

-35

و عحل البرنامج لحساندة يلذكو ت ،بالمعاوة ع يلعد د ن يلحؤ ساي وترى شمى يألصعدة دوة تويفر ي مريتسجست ويضذت.
وتمسح يلحشاوريي يلحعقودة ع يلذكو ت يلحش َّكرت ؤخري فرصت ق ِّسّحت لضحاة تويؤم أولو اي يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلجد دة
ع رؤ ت يلذكو ت وأولو اتها بشأة سمقبل يلبةد.

-36

وتحكن البرنامج ن ت فسق تحرساي يلمسرس بفعالست بفضل قسا ه بقلك تبر يلشركاء يلحمعاونسن .غسر أة ت اك مسعا النخريط
البرنامج ترى نذو ي مريتسجي أقوى ع يلشركاء ن خةت يلحشاوريي يلح مظحت ويتفاقاي يلمعاوة يلطو رت يألتل يلمي معزز
ي محرير يلبر جت في يلحسدية.
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التوصيات
التوصية
1

ترقية قدرة البرنامج على االستجابة الطارئة ،ب ا ف ذلك عبر توسيع تغطية تقد رات ا من الغ ائ  ،والنهوض بحسن
توقيت االستجابة ،وتحسين تكيف طرائق ال ساعدة الغ ائية مع احتياجات ال ستفيد ن.

نوعها

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

استراتيجية

ال كتب القطري

مرتف ة

2022–2020

1 -1

يلحساتحت في يلجهود يلحبقولت لمو سع نطاق يلمص سف يلحمكا ل لحريحل يأل ن يلغقيئي في يلبةد ن خةت ساندة تقد ريي
يأل ن يلغقيئي في يلح اطق غسر يلحغطاة حالسا.

يلحكمب يلقطري

2022

2 -1

تعز ز حسن توقست تحرساي البرنامج تبر إذكاء وتي يلحانذسن بأتحست يإلتاحت يلحبكرة ويلمخصسص يلحرة لأل ويت
ويلحساتحاي يلعس ست وز ادة تدد يلحوظفسن وقدريته بحا محاشى ع يلذج يلحمصاتد لرمدخةي.

وحديي يلبري ج ويلعةقاي ع
يلحانذسن ويلحويرد يلبشر ت
(يلحكمب يلقطري)

2021

3 -1

تعد ل طوت دوريي توز ع يألغق ت ويلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد لسمةءم ع يحمساتاي يلحمرقسن لرحساتدة بدال ن يتمحاد
دوريي تا ت.

وحدة يلبري ج (يلحكمب يلقطري)

2020

4 -1

يل ظر في يلمو ع في ي مخديم آلساي تسرس يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد بالشريكت ع كساناي يلقطاع يلخاص في ساد ن ثل
يلمذو ةي بالهويتف يلحم قرت ،ترى أة م ينمقاؤتا ي م ادي إلى تقد ر شا ل لقدريي شركاء يلقطاع يلخاص.

فر ق يلمذو ةي يلقائحت ترى يل قد
(يلحكمب يلقطري)

2023

2

استخدام ال زا ا النسبية للبرنامج خارج نطاق ال ساعدة اإلنسانية ل ساندة الشركاء ال نخرطين ف مكونات التن ية وإحالل
السالم من ال حور الثالث .

استراتيجية

ال كتب القطري

متوسطة

2022–2021

1 -2

يلمو ع في يلبر جت يلحشمركت ع ظحت يألغق ت ويلزريتت ،و ظحت يلصذت يلعالحست ،ويلص دوق يلدولي لرم حست يلزريتست،
ويلب ك يلدولي ،وال سحا في يألشكات يلحشروطت ن يلحساتدة ،وتو سع يلحشمر اي ن ظحاي يلحزيرتسن.

فر ق يلصحود ويلشريء (يلحكمب
يلقطري)

2022

2 -2

ز ادة يلجهود يلحبقولت لروقا ت ن وء يلمغق ت يلذاد ويلحز ن بالشريكت ع يلسونسسف.

فر ق يلمغق ت (يلحكمب يلقطري)

2022

3 -2

تعز ز يلشريكت ع ص دوق يأل يلحمذدة لرسكاة في بسل دت يلضعفاء ن صغار يألوالد ويلب اي ،وتدتس قدرته ترى
إديرة حاالي يلذحل وتفادي يأل ريض يلح قولت ت سسا.

فر ق يلذحا ت يالتمحاتست
(يلحكمب يلقطري)

2022

4 -2

دت يلمدخةي يلمي توفر فرص م وتت إلدرير يلدخل لةتئسن ،بالمعاوة ع فوضست يأل يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن.

أفرقت يلشريء ن أتل يلمقدم
ويلحساتدة يلغقيئست قابل إنشاء
يألصوت (يلحكمب يلقطري)

2022
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التوصية
5 -2

نوعها

ويصرت دت أنشطت إحةت يلسةم با مخديم يل حوذج يلقي ترى يخمباره في قاطعت ت غانسقا.

3

االنخراط على نحو استراتيج أقوى مع ال انحين ،والحكومة ،والشركاء ال ت اونين.

الجهة ال نية

ا ولو ة

وحدة يلبري ج (يلحكمب يلقطري)

استراتيجية

ال كتب القطري

ال وعد
2021

مرتف ة

2022

1 -3

يلب اء ترى يلحوقع يلحركزي للبرنامج في نظام يلحعونت يإلنسانست في تحهور ت يلكونغو يلد حقريطست لردتوة إلى توفسر يلحز د
ن تحو ل يلحانذسن لب اء يلقدرة ويلصحود.

يإلديرة يلعرسا (يلحكمب يلقطري)

2022

2 -3

تعز ز شريكت البرنامج ع يلذكو ت ،بحا في ذلك ترى سموى يلحقاطعاي ،تبر يلب اء يلحوته لرقدريي يلحهحت لصساغت
يلسسا اي ويال مريتسجساي وت فسقتا ،وترو ج قسادة يلذكو ت و شاركمها بشكل أقوى حسثحا كاة ذلك ا با.

وحدة يلبري ج (يلحكمب يلقطري)
ويلحكاتب يلحسدينست

2022

3 -3

وضع يتفاقاي طو رت يألتل ع جحوتت ن يلشركاء يلحمعاونسن يلعا رسن في يلقطاتاي ويلح اطق يلجغريفست يلحهحت ن خةت
يالنمقاء يلحسبق لرح ظحاي يلقادرة ويتفاقاي يلشريكت يألطوت أتة.

يإلديرة يلعرسا ووحدتا يلشريء
ويلبري ج (يلحكمب يلقطري)

2022

4 -3

يلقسام ،ت د إبريم يتفاقاي سدينست ع يلشركاء يلحمعاونسن ،بم ظس دوريي تخطسط ديخرست م فسها يالتفاق ترى يلجديوت يلز ست
لألنشطت ويلحدفوتاي .كحا أة ترى البرنامج أة كفل ترقي يلفرق يلحالست لرشركاء يلحمعاونسن دتحا أوثق في يإلبةغ تن يل فقاي
ويلشؤوة يلحالست.

يإلديرة يلعرسا ووحدتا يلشريء
ويلبري ج (يلحكمب يلقطري)

2022

4

تقو ة الرصد والتقييم ،ون م اإلدارة والرقابة الداخلية ،للحد من مخاطر ال ليات من خالل ادة قدرة وظائف الرقابة
الداخلية ،وال سي ا الن م الت تولَّد عبرها ال لومات وا دلة ،وتحد د التطل ات ال شتركة في ا تصل بال تطلبات بشأن
تغطية الرصد ،وع ليات ج ع البيانات ،ووتيرة الرصد ،وأخ ال ينات.

تشغيلية

ال كتب القطري ،وش بة ال وارد
البشر ة وش بة التخطيط وا داء
ال ؤسسين وش بة تكنولوجيا
ال لومات (ال قر)

مرتف ة

2023–2021

1 -4

تقو ت قدرة يلحويرد يلبشر ت لخطي يلدفاع يألوت ويلثاني ن خةت تدر ب يلعا رسن يلق ن مذحروة سؤولساي تمعرق ب ظ يإلديرة
ويلرقابت يلديخرست وتبر تعسسن خبريء إضافسسن ع سسن باال مثات.

يإلديرة يلعرسا (يلحكمب يلقطري)،
وشعبت يلحويرد يلبشر ت (يلحقر)،
ووحدة يلحويرد يلبشر ت (يلحكمب
يلقطري)

2021

2 -4

يلسعي لمبسسط
يلحعرو اي.

صاي وقويتد بساناي يإلبةغ وتذسسن تكا رها ،وتطو ر لوحاي مابعت تمسح يلوصوت بشكل أ هل إلى

شعبت يلمخطسط ويألديء يلحؤ سسن
وشعبت تك ولوتسا يلحعرو اي
(يلحقر)

2022

3 -4

ضحاة تكا ل يلبساناي بسن نظام دت ت فسق يلروتسمساي ونظام كو ست لررصد ويلمقسس بغست تذسسن تمبع يألديء ،وتذد د يلفجويي
ويإلتريءيي يلعةتست يلححك ت.

شعبت يلمخطسط ويألديء يلحؤ سسن
وشعبت تك ولوتسا يلحعرو اي
(يلحقر)

2022
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التوصية
4 -4

تكرسف فر ق يلرصد ويلمقسس بيتريء يلحز د ن يلمقسسحاي يلة ركز ت يلمي تسسر توثسق يلححار اي يلفضرى ويلحساتدة ترى
تولسد يلحعرفت بشأة نقاط يلقوة ويلضعف في يلعحرساي ،وتزو ده بالحويرد يلضرور ت.

5

تج يع مسائل الح ا ة ،ومخاطر االستب اد ،والح ا ة البيئية ،ومراعاة ظروف النزاعات ،وال ساءلة أمام السكان
ال تضرر ن ،ض ن إطار واحد "لل خاطر على السكان" ول كل ه ه ال خاطر مستوى من االنتباه اثل ال ستوى ال ي
تح ى به مخاطر ال ليات .و كن أن ستند ذلك إلى ال ل الجاري ف ال قر حول الض انات البيئية واالجت اعية.

نوعها

الجهة ال نية

ا ولو ة

يإلديرة يلعرسا (يلحكمب يلقطري)

تشغيلية

ال كتب القطري ،ووحدة حاالت
الطوارئ وحاالت االنتقال (ش بة
البرامج اإلنسانية واإلن ائية)
(ال قر)

ال وعد
2023

مرتف ة

2022

1 -5

إنشاء إطار أوحد لرحخاطر يلحذدقت بالسكاة د ج ت اصر يلذحا ت ،ويلمحا ك يالتمحاتي ،ويال مدي ت يلبسئست ،ويلشحوت ترى
سموى ت فسق يلبري ج ،و رتبط بضحاة أشد فعالست لرحساءلت أ ام يلسكاة يلحمضرر ن.

وحدة حاالي يلطويرئ وحاالي
يالنمقات (شعبت يلبري ج يإلنسانست
ويإلنحائست) (يلحقر)

2022

2 -5

تذرسل يلحخاطر يلحذدقت بالسكاة قبل إطةق يلبري ج وإد اج ثل تقه يلحخاطر في تقد ريي ا بعد ت فسق يألنشطت وفي نظ
يلبساناي ن خةت يلمذرسل يلح هجي لرحسائل يل اشئت ويلفرص يل اتحت تن يلم فسق.

أفرقت تذرسل تشاشت يألوضاع
ور خريئطها ويلرصد ويلمقسس
(يلحكمب يلقطري)

2022

3 -5

تذسسن يال مهديف ،ويلعحل ،حسب يالقمضاء ،ترى تكسسف يلمدخةي بذسث ال ُسمبعد يألشد حر انا ،بحا في ذلك يلحرضى
وذوو يإلتاقت ،ن ساتديي البرنامج.

أفرقت تذرسل تشاشت يألوضاع
ور خريئطها ويلرصد ويلمقسس
(يلحكمب يلقطري)

2022

4 -5

يلذد ن يلبصحت يلبسئست لعحرساي البرنامج ودت يلحبادريي يلمي تساتد ترى خفض ينبعاثاي غازيي يلدفسئت ،ويل هوض
باال مخديم يلكفوء لرحساه ،وححا ت يلغاباي ويألريضي.

أفرقت تذرسل تشاشت يألوضاع
ور خريئطها ويلرصد ويلمقسس
ووحدة يلبري ج (يلحكمب يلقطري)

2022

5 -5

تعز ز يلحساءلت أ ام يلسكاة يلحمضرر ن ن خةت يالتصاالي يلحةئحت ثقافسا ع يلسكاة يلحمضرر ن بشأة يلحخاطر ويلفرص.
وتو سع نطاق يإلبةغ لسشمحل ترى بساناي نوتست تن يالتمباريي يلج سانست و ريتاة ظروف يل زيتاي .وز ادة يالتصاالي
ع يلحسمفسد ن حوت عا سر يال مهديف ،ويلحبالغ يلحالست ،وطريئق يلحساتدة وتوقسمها.

أفرقت يلرصد ويلمقسس (يلحكمب
يلقطري)

2022

6

ادة التركيز على االعتبارات الجنسانية عبر إ الء ال ز د من االهت ام لشوا ل النساء ،والرجال ،وا والد ،والبنات ض ن
ال ج وعات السكانية ا شد ض فا ،والنهوض باستخدام الفرص الت تتيحها البرمجة.

1 -6

يل ظر هجسا في يالحمساتاي يلحخصوصت لر ساء ويلب اي في كل ساق لرمدخل.

تشغيلية

ال كتب القطري

وحدة يلبري ج وأفرقت تذرسل
تشاشت يألوضاع ور خريئطها
ويلرصد ويلمقسس (يلحكمب
يلقطري)

متوسطة

2022–2021

2021
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التوصية

نوعها

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

2 -6

يلمركسز ترى يلعحل ال ترى جرد يلجوينب يلحرئست لإلتذاف يلج ساني بل وكقلك بشأة يأل باب يالتمحاتست ويلثقافست يلكا ت
وريءتا.

وحدة يلبري ج (يلحكمب يلقطري)،
و كاتب يلح اطق ويلحكاتب
يلحسدينست

2021

3 -6

يلقسام ،تسسسري لر شاط يلحقكور في يلموصست  ،2-6بمقو ت يلشريكاي يال مريتسجست للبرنامج ع وزيرة يلحساوية بسن يلج سسن،
ووكاالي يأل يلحمذدة يألخرى ثل ص دوق يأل يلحمذدة لرسكاة ،وتسئت يأل يلحمذدة لرحساوية بسن يلج سسن وتحكسن يلحرأة.

يإلديرة يلعرسا ووحدة يلبري ج
(يلحكمب يلقطري)

2022

4 -6

إتاحت يلمحو ل يلحكرس لألنشطت يلحخصصت لرحساوية بسن يلج سسن ،بحا في ذلك في يلحكاتب يلحسدينست.

يإلديرة يلعرسا ووحدتا يلبري ج
ويلشريكاي (يلحكمب يلقطري)

2022
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