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اللغة األصلية :اإلنكليزية

تقارير التقييم
للنظر

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة

لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

الخلفية
-1

تعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
لجمهورية الكونغو الديمقراطية (.)2020-2018

-2

وقد شمل التقييم استراتيجية الب ا  ،وتدخالته ،ونظمه في جمهورية الكونغو الديمقراطية للفترة  .2019-2017وإذ اتبع التقييم
نهجا تشاوريا مركزا على االستخدام ،ساهم في تحقيق الهدف المزدوج للمساءلة والتعلم وأرشد إعداد الخطة االستراتيجية
القطرية الجديدة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

-3

وتتكون التوصيات من ثالث توصيات استراتيجية
وأدى التقييم إلى تقديم ست توصيات وعدة توصيات فرعية مفصلة تتصل بها.
ّ
وثالث توصيات تشغيلية .وينبغي للمكتب القطري أن ينفذ التوصيات ،بدعم من الشعب أو الوحدات في المقر في بعض الحاالت.

-4

ويعرب المكتب القطري في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن امتنانه للفريق المعني بالتقييم للمالحظات التي قدمها بشأن تنفيذ
التحول االستراتيجي من حافظة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ()2020-2018
العمليات السابقة ،مما ساعد على توجيه
ّ
إلى الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة للفترة ( 2024-2021للموافقة) .ويطرح سياق العمل في حاالت الطوارئ وفي مجال
بناء القدرة على الصمود في جمهورية الكونغو الديمقراطية التحديات على الدوام وسيظل هذا الوضع على ما هو عليه في
المستقبل المنظور .وقد سمحت الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للمكتب القطري بتعزيز الطابع االستراتيجي والشمولي
لنهجه المتبع في إطا ر جهوده المتصلة بحاالت الطوارئ وببناء القدرة على الصمود ،وسيساعد التقييم المكتب القطري ومن
يدعمه من زمالء في المكتب اإلقليمي على تقييم مواطن القوة والضعف في العمليات المقبلة .وتتواءم التوصيات المنبثقة عن
التقييم مع األولويات الوطنية المتعلقة بإدارة األزمات والتنمية وإطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ،التي

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد C. Jibidar

السيدة L. Castro
المديرة اإلقليمية

المدير القطري

الجنوب األفريقي

بريد إلكترونيclaude.jibidar@wfp.org :

بريد إلكترونيlola.castro@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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أسهمت جميعها في صياغة الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2024-2021كما تعطي الموظفين والشركاء فكرة واضحة
عن المجاالت التي يقدم فيها الب ا
-5

قيمة مضافة في السعي لتحقيق هدف القضاء على الجوع وبمقدوره مواصلة القيام بذلك.

وتبيّن المصفوفة الواردة أدناه ما إذا كان الب ا

يوافق أو يوافق جزئيا أو ال يوافق على التوصيات والتوصيات الفرعية.

وتعرض اإلجراءات التي اتخذت أو ينبغي اتخاذها لتنفيذ التوصيات ،إلى جانب المسؤوليات والجداول الزمنية المتصلة بها.
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

التوصية  :1ترقية قدرة الب ا على االستجابة
الطارئة ،بما في ذلك عبر توسيع تغطية تقديرات
األمن الغذائي ،والنهوض بحسن توقيت االستجابة،
وتحسين تكيف طرائق المساعدة الغذائية مع
احتياجات المستفيدين)2022( .

المكتب القطري

موافقة

 1-1المساهمة في الجهود المبذولة لتوسيع نطاق
التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي في البالد
من خالل مساندة تقديرات األمن الغذائي في
المناطق غير المغطاة حاليا.)2022( .

المكتب القطري

موافقة

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )1نظرا الرتفاع تكاليف العملية التي ال يمكن
توقع أن تستمر الحكومة فيها (غطى التصنيف
المتكامل لمراحل األمن الغذائي األخير بالفعل
 109أقاليم من أصل  145إقليما) ،سيعمل
الب ا مع منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة من أجل إعداد اقتراحات لتمويل
توسيع نطاق التغطية كي تشمل األقاليم التي ال
تنفذ فيها المنظمتان حاليا العمليات وسيسعى
إلى االستفادة من الموارد العالمية لتحقيق هذا
الهدف.

وحدة البرامج والفريق المعني
بتحليل هشاشة األوضاع
ورسم خرائطها في المكتب
القطري (المقر ،وشعبة البحث
والتقدير والرصد)

ديسمبر/كانون األول
2022

 )2سيُستعرض مستوى االستجابة المؤسسية
للطوارئ من أجل عمليات المكتب القطري
مرتين في السنة ،تمشيا مع البروتوكوالت
المؤسسية المتعلقة بالطوارئ .وينتقل الب ا
أيضا من دورة تدوم ثالثة أشهر إلى دورة
تستغرق ستة أشهر لتقديم المساعدة الطارئة
من أجل زيادة تأثير عمليات الطوارئ على
المستفيدين إلى أقصى حد.

وحدة االستعداد للطوارئ
واالستجابة لها في المكتب
اإلقليمي (المكتب القطري،
وشعبة عمليات الطوارئ في
المقر)

ديسمبر/كانون األول
2022

 )3سيضع الب ا اتفاقات على مستوى البلد
مع المؤسسات الحكومية كإطار شامل
للمشاركة المنتظمة والمحددة المهام فيما يتصل
بالتقديرات واالستقصاءات على مستوى

وحدة البرامج في المكتب
القطري (المكاتب الفرعية)

ديسمبر/كانون
2022

األول
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

 2-1تعزيز حسن توقيت عمليات الب ا عبر
إذكاء وعي المانحين بأهمية اإلتاحة المبكرة
والتخصيص المرن لألموال والمساهمات العينية
وزيادة عدد الموظفين وقدراتهم بما يتماشى مع
الحجم المتصاعد للتدخالت)2021( .

وحدات البرامج والعالقات مع
الجهات المانحة والموارد البشرية
في المكتب القطري

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

المقاطعات .وهذا أمر سيضمن اتساق التعاون
مع أصحاب المصلحة هؤالء ونقل المهارات
التقنية.
موافقة

 )1يستهدف المكتب القطري رفع مستوى
التمويل غير المخصص/المرن/المتعدد
السنوات من الجهات المانحة اإلنسانية
واإلنمائية التقليدية وغير التقليدية .وبفضل
جودة المساهمات من وحدة البرامج والفريق
المعني بالرصد والتقييم ووحدة سلسلة اإلمداد
والوحدات األخرى المعنية ،ستعد اقتراحات
لتزويد الب ا بأكبر قدر ممكن من المرونة،
حسب شروط الجهات المانحة .وسيواصل
المكتب القطري المشاركة مع الجهات المانحة
للتوصل إلى توافق اآلراء بشأن إعادة تعديل
المخصصات لتتواءم مع أوجه القصور وتنظيم
اجتماعات فصلية لتوفير أحدث المعلومات في
الوقت الفعلي وتقديم التقارير المرحلية.
وسيدعم المكتب اإلقليمي جهود المكتب
القطري الرامية إلى تيسير المشاركة مع
الشركاء المحتملين لتقديم الموارد وتكثيفها.

اإلدارة في المكتب القطري
(وحدة الشراكات ووحدة
البرامج في المكتب القطري؛
واإلدارة ووحدة الشراكات في
المكتب اإلقليمي)

ديسمبر/كانون األول
2021

 )2يجري المكتب القطري تحليال للفجوة في
المهارات ويرسخ خطة تدريبية لتلبية متطلبات
التشغيل .وبعد الموافقة على الخطة
االستراتيجية القطرية للفترة ،2024-2021
سيجري المكتب القطري استعراضا لعدد
الموظفين لمواءمته مع الموارد المتاحة وحجم
العمليات.

وحدة الموارد البشرية في
المكتب القطري (وحدات
المكتب القطري)

ديسمبر/كانون األول
 2020الستكمال خطة
التدريب
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

 3-1تعديل طول دورات توزيع األغذية
والتحويالت القائمة على النقد ليتالءم مع احتياجات
المتلقين للمساعدة بدال من اعتماد دورات عامة.
()2020

وحدة البرامج في المكتب القطري

موافقة

 4-1النظر في التوسع في استخدام آليات تسليم
التحويالت القائمة على النقد بالشراكة مع كيانات
القطاع الخاص في ميادين مثل التحويالت بالهواتف
المتنقلة ،على أن يتم انتقاؤها استنادا إلى تقدير
شامل لقدرات شركاء القطاع الخاص)2023( .

الفريق المعني بالتحويالت القائمة
على النقد في المكتب القطري

موافقة

رد اإلدارة

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

التحول االستراتيجي في الخطة
 )1أُدمج هذا
ّ
االستراتيجية القطرية للفترة .2024-2021
وبموافقة الجهات المانحة وبالتشاور مع
مجموعة األمن الغذائي ،سيضطلع المكتب
القطري بتكييف دورات المساعدة الغذائية
والحصص الغذائية بشكل موسمي لتغطية
فترات الجدب والفترات األطول (دورة لتقديم
المساعدة مدتها ستة أشهر مقارنة باألشهر
الثالثة الحالية) ،من خالل تصميمها وتكييفها
على أساس تحليل لالحتياجات وتقييم تأثيرها
على مختلف الفئات السكانية المستهدفة.
وسيعتمد النجاح في تحقيق هذا الهدف على
توافر الموارد على نحو ثابت.

وحدة البرامج في المكتب
القطري (مجموعة األمن
الغذائي)

ديسمبر/كانون األول
2020

 )1سيسعى الب ا بالتعاون مع الشركاء إلى
توسيع نطاق الشراكات مع كيانات القطاع
الخاص لتوفير التحويالت القائمة على النقد
بشكل آمن ،وال سيما من خالل المبادرات
التجريبية مع فوداكاش ( )Vodacashوبرامج
المصرف التجاري Trust Merchant
 Bankللتحويالت النقدية بالهواتف المتنقلة.
وتهدف االستراتيجية النقدية المشتركة
لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي اعتمدها
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
الب ا
(اليونيسف) ومفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين إلى وضع آلية تعاونية وشاملة
مشتركة تستند إلى نهج واحد للتحويل وبرمجة
نقدية مشتركة ،من تقييم االحتياجات إلى
الرصد.

وحدة البرامج والفريق المعني
بالتحويالت القائمة على النقد
في المكتب القطري (وحدة
الشؤون المالية ووحدة سلسلة
اإلمداد (المشتريات) ووحدة
المعلومات
تكنولوجيا
واالتصاالت في المكتب
القطري)

األول

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ديسمبر/كانون
2021
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

التوصية  :2استخدام المزايا النسبية للب ا
خارج نطاق المساعدة اإلنسانية لمساندة الشركاء
المنخرطين في مكونات التنمية وإحالل السالم من
المحور الثالثي)2022( .

المكتب القطري

موافقة

 1-2التوسع في البرمجة المشتركة مع منظمة
األغذية والزراعة ،ومنظمة الصحة العالمية،
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،والبنك
الدولي ،وال سيما في األشكال المشروطة من
المساعدة ،وتوسيع المشتريات من منظمات
المزارعين)2022( .

الفريق المعني ببناء القدرة على
الصمود ووحدة المشتريات في
المكتب القطري

موافقة

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

 )2استجابة لجائحة كوفيد ،19-سينفذ الب ا
بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة األغذية
والزراعة أول تحويالت حضرية قائمة على
النقد في كينشاسا ،بالتعاون الوثيق مع وزارة
الشؤون االجتماعية والصندوق االجتماعي في
جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 )1أرسى الب ا بفضل برامجه المشتركة
لبناء القدرة على الصمود شراكة راسخة مع
منظمة األغذية والزراعة يوسَّع نطاقها اآلن
لتشمل اليونيسف وصندوق األمم المتحدة
للسكان ومفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين .ومن خالل هذه البرامج المشتركة
سينهض الب ا مع الشركاء بعمليات الشراء
ال محلية الشاملة والمنصفة من المشاركين في
برامج بناء القدرة على الصمود ،مما يعني
تعزيز التغذية الجيدة للجميع .وسيواصل
المكتب القطري أيضا التعاون مع منظمة
الصحة العالمية في مجالي التغذية والصحة.
وسيدعم المكتب اإلقليمي المكتب القطري عند
الضرورة من خالل توفير الدعم التقني إلتاحة
فرص الوصول إلى األسواق للمزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يستفيدون

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

وحدة البرامج والفريق المعني
بالتحويالت القائمة على النقد
في المكتب القطري (وحدة
ووحدة
المالية
الشؤون
المعلومات
تكنولوجيا
واالتصاالت في المكتب
القطري)

مارس/آذار 2022

وحدة البرامج والفريق المعني
ببناء القدرة على الصمود في
المكتب القطري (وحدة
المكتب
في
المشتريات
القطري؛ والفريق المعني ببناء
القدرة على الصمود في المكتب
اإلقليمي)

ديسمبر/كانون
2022

األول
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

من البرامج المشتركة لبناء القدرة على
الصمود .وسيقدم المكتب اإلقليمي التوصيات
لضمان اتباع نهج شمولي في بناء القدرة على
الصمود وتحسين الدخل وتوفير حلول
مستدامة ،أخذا في االعتبار النظام الغذائي
بأكمله ومواطن ضعفه وهشاشته وسبل التغلب
عليها .وسيتعاون الفريق المعني ببناء القدرة
على الصمود والفريق المعني بالتغذية في
المكتب اإلقليمي عند اللزوم لدعم التعاون مع
منظمة الصحة العالمية.
 )2استنادا إلى الشراكات الراهنة ،سيضع
الب ا اتفاقات ومذكرات تفاهم وخطط عمل
مشتركة مع اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين وصندوق األمم المتحدة
للسكان من أجل العمل المتصل بحاالت
الطوارئ وبناء القدرة على الصمود في
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبناء على نهج المحور الثالثي ،سيدعم المكتب
اإلقليمي المكتب القطري في جمع البيّنات من
األدوات التحليلية التكميلية الخاصة بوكالة
معينة – من التقييمات إلى العمليات التشاورية
وأدوات القياس – لتنوير تصميم العمل
المشترك المتصل بحاالت الطوارئ وبناء
القدرة على الصمود وتنفيذه.

وحدة البرامج في المكتب
القطري (وحدة البرامج في
المكتب اإلقليمي)

ديسمبر/كانون
2022

األول
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

 )3سيعمل المكتب القطري على تنشيط
المبادرات المشتركة مع الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية قدر المستطاع في مجال
الخدمات المالية المتاحة لمنظمات المزارعين
والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة.

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)
وحدة البرامج والفريق المعني
بالقدرة على الصمود في
المكتب القطري (وحدة البرامج
في المكتب اإلقليمي)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات
ديسمبر/كانون
2022

األول

وسيدعم المكتب اإلقليمي المكتب القطري عند
الضرورة في إطار هذا التعاون مع الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية في تحديد الجهات
الفاعلة الرئيسية في النظام الغذائي التي يمكنها
االستفادة من الخدمات المالية.
 )4سيستعرض المكتب القطري الفرص
المحتملة للتعاون بين الوكاالت وعلى المستوى
المحلي لوضع خارطة طريق لالرتقاء بنهج
المحور الثالثي في الب ا .

وحدة البرامج في المكتب
القطري (وحدة البرامج في
المكتب اإلقليمي)

ديسمبر/كانون
2022

األول

 )5سيبذل المكتب القطري قصارى جهده للعمل
مع البنك الدولي على متابعة المبادرات الرامية
إلى حماية االستثمارات في القطاع الزراعي
أثناء فترات الطوارئ.

وحدة البرامج والفريق المعني
بتحليل هشاشة األوضاع ورسم
خرائطها في المكتب القطري
(وحدة سلسلة اإلمداد في
المكتب القطري)

ديسمبر/كانون
2022

األول

تعزيز دعم سلسلة
 )6سيواصل الب ا
اإلمداد لمنظمة الصحة العالمية.

وحدة سلسلة اإلمداد في المكتب
القطري

ديسمبر/كانون
2022

األول

 )7سيبرم الب ا المزيد من االتفاقات بشأن
اإلمدادات الغذائية مع المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة حيثما أمكن.

وحدة سلسلة اإلمداد في المكتب
القطري

ديسمبر/كانون األول
2021
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

 2-2زيادة الجهود المبذولة للوقاية من سوء التغذية
الحاد والمزمن بالشراكة مع اليونيسف)2022( .

الفريق المعني بالتغذية في المكتب
القطري

موافقة

 3-2تعزيز الشراكة مع صندوق األمم المتحدة
للسكان في سبيل دعم الضعفاء من صغار األوالد
والبنات ،وتدعيم قدرتهم على إدارة حاالت الحمل
وتفادي األمراض المنقولة جنسيا)2022( .

الفريق المعني بالحماية االجتماعية
في المكتب القطري

موافقة

رد اإلدارة

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

التدريب للمزارعين
 )8سيوفر الب ا
أصحاب الحيازات الصغيرة لتعزيز قدرتهم
التنافسية ودرايتهم بالسوق.

وحدة سلسلة اإلمداد والفريق
المعني بالمشتريات في المكتب
القطري

ديسمبر/كانون األول
2021

 )1سيضع المكتب القطري مذكرة تفاهم مع
اليونيسف بشأن استجابة مشتركة للوقاية من
سوء التغذية الحاد.

الفريق المعني بالتغذية في
المكتب القطري

األول

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

ديسمبر/كانون
2022

وقد أدت البرامج حتى اآلن إلى توسيع الجهود
المشتركة بين اليونيسف والب ا والحكومة
والشركاء لضمان توفير خدمات التغذية من
أجل تعزيز سلسلة الرعاية ،بتولي مجموعة
التغذية قيادة العمل أساسا على الصعيد الوطني
وعلى مستوى المقاطعات .ويجري رسم
خرائط تقارب التدخالت والتغطية الجغرافية
ويضمن التنفيذ ،حيثما أمكن ،إتاحة الخدمات
المتعلقة بسوء التغذية الحاد المعتدل والشديد في
المنطقة نفسها ومواصلة توسيع نطاقها لتشمل
برامج أخرى تكميلية ومتعددة القطاعات.
وستسترشد مذكرة التفاهم بخطة العمل العالمية
بشأن الهزال التي تحدد بوضوح التزامات
الوكاالت وأدوارها ومسؤولياتها وأوجه
مساءلتها بهدف تسريع وتيرة التقدم المحرز في
الوقاية من سوء التغذية الحاد.
 )1سيواصل الب ا وصندوق األمم المتحدة
للسكان توطيد شراكتهما من خالل وضع خطط
عمل مشتركة لتحديد العقبات والتصدي لها في
إتاحة الممارسات والموارد والخدمات المتصلة
بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

الفريق المعني بالحماية
االجتماعية ووحدة الشراكات
في المكتب القطري (الفريق
المعني بالتغذية في المكتب
القطري)

ديسمبر/كانون
2022

األول
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

 4-2دعم التدخالت التي توفر فرص متنوعة
إلدرار الدخل لالجئين ،بالتعاون مع مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين)2022( .

الفريق المعني بالشراء من أجل
التقدم والفريق المعني بالمساعدة
الغذائية مقابل إنشاء األصول في
المكتب القطري

موافقة

 5-2مواصلة دعم أنشطة إحالل السالم باستخدام
النموذج الذي جرى اختباره في مقاطعة تنغانيقا.
()2021

وحدة البرامج في المكتب القطري

موافقة

التوصية  :3االنخراط على نحو استراتيجي أقوى
مع المانحين ،والحكومة ،والشركاء المتعاونين.
()2022

المكتب القطري

موافقة

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

واستخدامها .وقد يشمل ذلك استخدام الرسائل
ومسارات اإلحالة واالستفادة من برامج
ومنصاته لتوفير السلع األساسية
الب ا
المتعلقة بالصحة اإلنجابية.
 )1في ظل العمل بقيادة مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين وبدعم من الحكومة والجهات
المانحة ،سيجرب الب ا المزيد من أنشطة
االعتماد على الذات الطويلة األمد لالجئين عن
طريق برنامجه المشترك لبناء القدرة على
الصمود في إقليم أوبانجي.

وحدة البرامج والفريق المعني
ببناء القدرة على الصمود في
المكتب القطري (مفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين،
ووحدة البرامج والفريق المعني
ببناء القدرة على الصمود
ووحدة االستعداد للطوارئ
واالستجابة لها في المكتب
اإلقليمي)

 )1سيستكمل الب ا تحليال مراعاة ظروف
النزاعات سيساعد على تحديد األنشطة المناسبة
المصممة لتتالءم مع السياق االجتماعي
والثقافي المحدد الذي ينبغي تنفيذها فيه .ويستند
ذلك بصفة عامة إلى النهج المجرَّ ب في تنغانيقا.

الفريق المعني بالحماية
االجتماعية ووحدة الشراكات
في المكتب القطري (الفريق
المعني ببناء القدرة على
الصمود في المكتب القطري)

وسيدعم المكتب اإلقليمي المكتب القطري في
مواصلة استكشاف سبل التعاون مع مفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن االنتقال
من االستهداف القائم على الوضع إلى
االستهداف القائم على هشاشة الوضع في حالة
الالجئين الساعين إلى تحقيق االعتماد على
الذات ،على أساس نموذج التعاون المستخدم
بالفعل في أنغوال ،وموزامبيق ،وزامبيا.

ديسمبر/كانون
2022

األول

ديسمبر/كانون األول
2021
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 1-3البناء على الموقع المركزي للب ا في نظام
المعونة اإلنسانية في جمهورية الكونغو
الديمقراطية للدعوة إلى توفير المزيد من تمويل
المانحين لبناء القدرة والصمود)2022( .

اإلدارة العليا في المكتب القطري

موافقة

 )1سينظم الب ا جلسات إحاطة ويوسع
نطاق التواصل مع مجتمع الجهات المانحة
األوسع لتدعيم قاعدته المانحين المساهمين في
أنشطة بناء القدرات وبناء القدرة على الصمود.
وستُستكشف أيضا فرص الشراكة لدعم الحلول
المستدامة التي تنهض ببناء القدرة على
الصمود بالتعاون مع الحكومة ،والمؤسسات
المالية الدولية ،والقطاع الخاص.

اإلدارة العليا في المكتب
القطري (وحدة الشراكات
ووحدة البرامج في المكتب
القطري)

ديسمبر/كانون
2022

األول

 2-3تعزيز شراكة الب ا مع الحكومة ،بما في
ذلك على مستوى المقاطعات ،عبر البناء الموجه
للقدرات المهمة لصياغة السياسات واالستراتيجيات
وتنفيذها ،وترويج قيادة الحكومة ومشاركتها بشكل
أقوى حيثما كان ذلك مناسبا)2022( .

وحدة البرامج في المكتب القطري
والمكاتب الميدانية

موافقة

في إطار الخطة
 )1سيعمل الب ا
االستراتيجية القطرية ( )2024-2021عن
كثب مع البرنامج الوطني للتغذية
( )PRONANUTلتعزيز قدرات النظراء
الحكوميين على مستوى المقاطعات وعلى
الصعيد الوطني في مجال إنتاج األغذية المغذية
واستهالكها.

وحدة البرامج في المكتب
القطري

ديسمبر/كانون
2022

األول

 )2سيعمل الب ا مع وزارة الزراعة إلذكاء
الوعي بأهمية التقييمات وجمع البيانات وغير
ذلك ألغراض التخطيط الوطني (مثل استخدام
تقييم للمحاصيل لتصميم االستراتيجية الجديدة
لوزارة الزراعة) وزيادة ملكية الحكومة
واستثماراتها.

وحدة البرامج والفريق المعني
بتحليل هشاشة األوضاع ورسم
خرائطها في المكتب القطري

ديسمبر/كانون
2022

األول

 3-3وضع اتفاقات طويلة األجل مع مجموعة من
الشركاء المتعاونين العاملين في القطاعات
والمناطق الجغرافية المهمة من خالل االنتقاء
المسبق للمنظمات القادرة واتفاقات الشراكة األطول
أجال)2022( .

اإلدارة العليا ووحدة المشتريات
ووحدة البرامج في المكتب القطري

موافقة

 )1سيواصل المكتب القطري اتباع المبادئ
التوجيهية الصادرة عن الب ا بشأن اختيار
المنظمات المؤهلة وسينقح إجراءاته الداخلية
لمواءمة مدة االتفاقات على المستوى الميداني
مع مدة مصادر التمويل المرتبطة بها.

وحدة البرامج والفريق المعني
بالحماية االجتماعية ووحدة
الشراكات في المكتب القطري
(وحدة الشراكات مع المنظمات
غير الحكومية في المقر)

ديسمبر/كانون األول
2020
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

 4-3القيام ،عند إبرام اتفاقات ميدانية مع الشركاء
المتعاونين ،بتنظيم دورات تخطيط داخلية يتم فيها
االتفاق على الجداول الزمنية لألنشطة
والمدفوعات .كما أن على الب ا أن يكفل تلقي
الفرق المالية للشركاء المتعاونين دعما أوثق في
اإلبالغ عن النفقات والشؤون المالية)2022( .

اإلدارة العليا ووحدة المشتريات
ووحدة البرامج في المكتب القطري

موافقة

التوصية  :4تقوية الرصد والتقييم ،ونظم اإلدارة
والرقابة الداخلية ،للحد من مخاطر العمليات من
خالل زيادة قدرة وظائف الرقابة الداخلية ،وال سيما
النظم التي تولَّد عبرها المعلومات واألدلة ،وتحديد
التطلعات المشتركة فيما يتصل بالمتطلبات بشأن
تغطية الرصد ،وعمليات جمع البيانات ،ووتيرة
الرصد ،وأخذ العينات)2023( .

المكتب القطري (شعب الموارد
البشرية والتخطيط واألداء
المؤسسيين وتكنولوجيا المعلومات
في المقر)

موافقة

 1-4تقوية قدرة الموارد البشرية لخطي الدفاع
األول والثاني من خالل تدريب العاملين الذين

اإلدارة العليا في المكتب القطري
وشعبة الموارد البشرية في المقر

موافقة

رد اإلدارة

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )2سيرسم المكتب القطري الخرائط
المواضيعية والجغرافية للشركاء المتعاونين
قبل بدء الخطة االستراتيجية القطرية للفترة
.2024-2021

وحدة البرامج والفريق المعني
بالحماية االجتماعية ووحدة
الشراكات في المكتب القطري

ديسمبر/كانون األول
2020

 )3سيعزز المكتب القطري استكمال مصفوفة
المخاطر لكل شريك ويحدد إجراءات تخفيف
المخاطر ذات الصلة.

وحدة البرامج والفريق المعني
بالحماية االجتماعية ووحدة
الشراكات في المكتب القطري

ديسمبر/كانون األول
2020

 )1سينظم المكتب القطري دورات تخطيط
داخلية لالتفاق على الجداول الزمنية لألنشطة
والمدفوعات وصياغة اإلجراءات التشغيلية
الموحدة.

وحدة البرامج في المكتب
القطري (وحدة الشؤون المالية
ووحدة المشتريات في المكتب
القطري)

ديسمبر/كانون األول
2021

 )2سييسر المكتب القطري الدورات التدريبية
لوحدات الشؤون المالية والبرامج لدى للشركاء
المتعاونين على أساس خطة عمل لبناء قدرات
الشركاء المدرجين في قائمة االختيار النهائية،
بالتعاون مع الشركاء المتعاونين.

وحدة الشؤون المالية في
المكتب القطري (وحدة البرامج
في المكتب القطري)

ديسمبر/كانون األول
2021

اإلج اءات الت

 )1سيدرب الب ا
األول والثاني.

نبغ اتخاذها

الموظفين في خطي الدفاع

مكتب االمتثال في المكتب
القطري

يونيو/حزيران 2021
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

يتحملون مسؤوليات تتعلق بنظم اإلدارة والرقابة
الداخلية وعبر تعيين خبراء إضافيين معنيين
باالمتثال)2021( .

ووحدة الموارد البشرية في المكتب
القطري

 2-4السعي لتبسيط منصات وقواعد بيانات اإلبالغ
وتحسين تكاملها ،وتطوير لوحات متابعة تتيح
الوصول بشكل أسهل إلى المعلومات)2022( .

شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين
وشعبة تكنولوجيا المعلومات في
المقر

رد اإلدارة

موافقة

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )2سيعزز المكتب القطري وحدة االمتثال
بتزويدها بموظف وطني ،إذا سمح التمويل
بذلك.

اإلدارة في المكتب القطري
(وحدة الموارد البشرية في
المكتب القطري)

يونيو/حزيران 2021

 )1أعدت شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين في
عام  2020عدة لوحات متابعة تتاح كلها من
لوحة التحكم في أداة المكاتب القطرية لإلدارة
الفعالة (كوميت) وتدمج النفاذ السهل إلى
المعلومات وتسمح بذلك انطالقا من نظام
كوميت للرصد والتقييم ونظام دعم تنفيذ
اللوجستيات ( )LESSوشبكة الب ا ونظامه
العالمي للمعلومات (ونجز):

واألداء

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

شعبة التخطيط
المؤسسيين في المقر

ديسمبر/كانون
2020

األول

• أداة عرض بيانات المستفيدين
• أداة عرض التحويالت (األغذية
والتحويالت القائمة على النقد)
• تحليل االتجاهات المتصلة بالتحويالت
والمستفيدين
• التحقق من جودة المؤشرات
• وضع إدخال البيانات في نظام كوميت
• سجل أداء األنشطة
• اإلصدار الثاني لمطابقة السلع الغذائية
( 2.0نظام كوميت مقابل نظام دعم
تنفيذ اللوجستيات).
 )2تعتزم شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين في
عام  2021تحسين قائمة لوحات المتابعة
المتاحة وتوسيع نطاقها ،إذا سمح التمويل بذلك،
بإضافة ما يلي ذكره:

شعبة التخطيط
المؤسسيين في المقر

واألداء

ديسمبر/كانون
2021

األول
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

• أداة تتبع تاريخ االستعمال األفضل
لألغذية في عهدة الشركاء
• أداة تتبع تاريخ انتهاء المنح (تاريخ
الصرف النهائي) لمخزونات آخر
المدة التي لدى الشركاء
• أداة تتبع المؤشر الرئيسي ألداء
مطابقة السلع الغذائية
• تحليل لمذكرة اإلفراج عن األغذية
وتقرير خاص بها :نموذج لوثائق
كوميت المتحولة إلى عرض للتحليل
وتقرير استخراج البيانات (العمل
جار)
• تقرير المطابقة لنظام كوميت مقابل
نظام دعم تنفيذ اللوجستيات حسب
الموقع :نموذج للتقارير المتكاملة
لنظام كوميت والنظم األخرى (العمل
جار)
 )3ستسعى شعبة تكنولوجيا المعلومات
بالشراكة مع الشعب المعنية بتصريف األعمال
إلى دمج مصادر البيانات المتباينة من خالل
االستثمار في منصة/طبقة تكامل البيانات
وتمول طبقة التكامل في إطار
(.)DOTS
َّ
مبادرة مؤسسية حاسمة وهي مزودة بعدة
مجموعات من البيانات الرئيسية متاحة على
المنصة.

شعبة تكنولوجيا المعلومات في
المقر

ديسمبر/كانون
2021

األول

WFP/EB.2/2020/6-B/Add.1

15

رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

 3-4ضمان تكامل البيانات بين نظام دعم تنفيذ
اللوجستيات ونظام كوميت للرصد والتقييم بغية
تحسين تتبع األداء ،وتحديد الفجوات واإلجراءات
العالجية الممكنة)2022( .

شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين
وشعبة تكنولوجيا المعلومات في
المقر (المكتب القطري)

رد اإلدارة

موافقة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )1يجري إدخال العديد من أوجه التحسين على
نظام كوميت لتحسين مطابقة البيانات بينه وبين
نظام دعم تنفيذ اللوجستيات .وأوجه التحسين
الرئيسية هي التالية )1 :دمج رقم الدفعة؛ )2
وظيفة مذكرة اإلفراج عن األغذية التي تحمل
تاريخا سابقا؛  )3ربط مخزونات الشراكة
النهائية بالمخزونات االفتتاحية لشراكة أخرى؛
 )4أداة تحميل بيانات إكسل وجمع البيانات
باستخدام أجهزة متنقلة دون االتصال
باإلنترنت .ومن المقرر إدخال تدبيري التحسين
األول والثاني في نهاية عام  2020وما زال
ممولين.
تدبيرا التحسين الثالث والرابع غير َّ

التخطيط
شعبة
المؤسسيين في المقر

واألداء

ديسمبر/كانون األول
2021

 )2تشارك شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين
أيضا في إعداد اإلصدار الثاني لمجموعة
مطابقة السلع الغذائية ( 2.0نظام أداة كوميت
مقابل نظام دعم تنفيذ اللوجستيات) التي ستتاح
من لوحة التحكم ألداة كوميت بحلول نهاية عام
.2020

التخطيط
شعبة
المؤسسيين في المقر

واألداء

ديسمبر/كانون األول
2020

 )3تستكمل شعبة تكنولوجيا المعلومات طبقة
تكامل البيانات في منصة  DOTSلالستجابة
لهذه التوصية .ويشارك الفريق المعني بنظام
كوميت في شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين
في عملية التحقق النهائية .ومن المتوقع أن
تصدر شعبة تكنولوجيا المعلومات هذه المطابقة
بحلول نهاية عام .2020

شعبة تكنولوجيا المعلومات في
المقر

ديسمبر/كانون األول
2020

 )4سيواصل المكتب اإلقليمي والمكتب القطري
العمل مع شعبة التخطيط واألداء المؤسسيين

وحدة سلسلة اإلمداد في المكتب
القطري (وحدة البرامج في

األول

ديسمبر/كانون
2022
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

 4-4تكليف فريق الرصد والتقييم بإجراء المزيد من
التقييمات الالمركزية التي تيسر توثيق الممارسات
الفضلى والمساعدة على توليد المعرفة بشأن نقاط
القوة والضعف في العمليات ،وتزويده بالموارد
الضرورية)2023( .

اإلدارة العليا في المكتب القطري

رد اإلدارة

موافقة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

وشعبة تكنولوجيا المعلومات من خالل تقديم
التعليقات على أوجه تحسين النظام.

المكتب القطري؛ ووحدة سلسلة
اإلمداد في المكتب اإلقليمي)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )5تُبذل الجهود القصوى على مستوى المكتب
القطري لضمان مواصلة تحديث حركة السلع
من تسلمها إلى تسليمها إلى الشركاء .وقد حدد
المكتب القطري موظف لوجستيات يُعنى
بتعزيز المحاسبة السلعية.

وحدة سلسلة اإلمداد في المكتب
القطري (وحدة البرامج في
المكتب القطري؛ ووحدة سلسلة
اإلمداد في المكتب اإلقليمي)

ديسمبر/كانون
2022

األول

 )1سعيا إلى تكملة تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية المؤقتة ( )2020-2018وتقييم التغذية
المدرسية في حاالت الطوارئ ،سيطلب المكتب
القطري إجراء تقييم ألنشطة التغذية في عام
 2022لتنوير تنفيذ النشاطين  2و .3وسيطلب
المكتب القطري أيضا إجراء تقييم المركزي
ألثر التحويالت القائمة على النقد في عام
.2022

الفريق المعني بالرصد والتقييم
في المكتب القطري (وحدة
التقييم في المكتب اإلقليمي)

ديسمبر/كانون
2022

األول

 )2سيتولى مكتب التقييم قيادة تقييم ألثر
ومنظمة
المشروع المشترك بين الب ا
األغذية والزراعة واليونيسف لبناء القدرة على
الصمود في شمال كيفو وجنوب كيفو
( )2023-2020بالتشاور مع منظمة األغذية
والزراعة واليونيسف وبالشراكة التقنية مع
وحدة تقييم األثر اإلنمائي التابعة للبنك الدولي.

فريق التقييم المستقل في مكتب
التقييم (الفريق المعني بالرصد
والتقييم ووحدة البرامج في
المكتب القطري)

ديسمبر/كانون األول
2023

 )3سيجري المكتب القطري استعراضا
ألنشطة التغذية المدرسية في عام .2022

الفريق المعني بالرصد والتقييم
في المكتب القطري

األول

ديسمبر/كانون
2022
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

التوصية  :5تجميع مسائل الحماية ،ومخاطر
االستبعاد ،والحماية البيئية ،ومراعاة ظروف
النزاعات ،والمساءلة أمام السكان المتضررين،
ضمن إطار واحد "للمخاطر على السكان" يولي كل
هذه المخاطر مستوى من االنتباه يماثل المستوى
الذي تحظى به مخاطر العمليات .ويمكن أن يستند
ذلك إلى العمل الجاري في المقر حول الضمانات
البيئية واالجتماعية)2022( .

المكتب القطري ووحدة الطوارئ
وحاالت االنتقال في المقر

موافقة

 1-5إنشاء إطار أوحد للمخاطر المحدقة بالسكان
يدمج عناصر الحماية ،والتماسك االجتماعي،
واالستدامة البيئية ،والشمول على مستوى تنفيذ
البرامج ،ويرتبط بضمان أشد فعالية للمساءلة أمام
السكان المتضررين)2022( .

وحدة الطوارئ وحاالت االنتقال في
المقر

موافقة

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )1ستُستخدم األنشطة الجارية لتحليل النزاعات
ومراعاة ظروف النزاعات في تنغانيقا وكاساي
وشمال كيفو لتحديد المخاطر المتعلقة بمراعاة
ظروف النزاعات سياق النزاعات بغرض
إدراجها في اإلطار المتكامل للمخاطر التي
يتعرض لها السكان وفي سجل البلد للمخاطر
في الوضع األمثل .وسيجري تتبع هذه المخاطر
المتعلقة بمراعاة ظروف النزاعات مع مرور
الزمن باستخدام تقارير رصد المخاطر.

وحدة البرامج في المكتب
حاالت
(وحدة
القطري
الطوارئ وحاالت االنتقال في
االستعداد
ووحدة
المقر
للطوارئ واالستجابة لها في
المكتب اإلقليمي)

ديسمبر/كانون
2022

األول

 )2عُيّن مؤخرا خبير في وحدة الطوارئ
وحاالت االنتقال في المقر وأُسندت إليه مهمة
إعداد مجموعة مؤسسية من مؤشرات األداء
الرئيسية للمخاطر التي يتعرض لها السكان
إلدراجها في التقارير الفصلية عن المخاطر.

وحدة الطوارئ
االنتقال في المقر

وحاالت

ديسمبر/كانون
2022

األول

 )3يستكشف المقر إمكانية إعداد مجموعة
أدوات متكاملة لتحليل السياق من أجل تحديد
المخاطر المتعلقة بالحماية والوصول ومراعاة
ظروف النزاعات إلدراجها في إطار المخاطر
التي يتعرض لها السكان

وحدة الطوارئ
االنتقال في المقر

وحاالت

ديسمبر/كانون
2022

األول
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

 2-5تحليل المخاطر المحدقة بالسكان قبل إطالق
البرامج وإدماج مثل هذه المخاطر في تقديرات ما
بعد تنفيذ األنشطة وفي نظم البيانات من خالل
التحليل المنهجي للمسائل الناشئة والفرص الناجمة
عن التنفيذ)2022( .

الفريق المعني بتحليل هشاشة
األوضاع ورسم خرائطها والفريق
المعني بالرصد والتقييم في المكتب
القطري

موافقة

 3-5تحسين االستهداف ،والعمل ،حسب االقتضاء،
على تكييف التدخالت بحيث ال يُستبعد األشد

الفريق المعني بتحليل هشاشة
األوضاع ورسم خرائطها والفريق

موافقة

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

 )1سيواصل المكتب القطري االمتثال
لسياسات الب ا ومبادئه التوجيهية واستخدام
أدوات تحليل المخاطر التي يتعرض لها السكان
(بما فيها المخاطر المتعلقة بالحماية والمساءلة
أمام السكان المتضررين والمساواة بين
الجنسين والنزاعات وغيرها من المخاطر
االجتماعية والسياسية والمخاطر القائمة على
الحقوق) .وجميع األنشطة المحددة في الخطة
االستراتيجية القطرية ( )2024-2021تستند
إلى تحليالت االعتبارات الجنسانية والمخاطر
وتستهدف المساهمة في بناء القدرة على
الصمود وتعزيز نظم غذائية وطنية منصفة
وشاملة .وعالوة على ذلك ،ستنهض عمليات
الب ا المعززة للرصد والتقييم ببيان تأثير
األنشطة على الفئات المستهدفة حسب الجنس
والعمر والتنوع بإتاحة بيانات محسنة التخاذ
قرارات مستنيرة وتحديد الممارسات الجيدة
التي يمكن توسيع نطاقها.

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)
الفريق المعني بتحليل هشاشة
األوضاع ورسم خرائطها
والفريق المعني بالرصد
والتقييم في المكتب القطري
(أفرقة الرصد والتقييم وتحليل
هشاشة األوضاع ورسم
خرائطها واالستعداد للطوارئ
واالستجابة لها وبناء القدرة
على الصمود في المكتب
اإلقليمي)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات
ديسمبر/كانون
2022

األول

وستدعم أفرقة الرصد واالستعراض وتحليل
هشاشة األوضاع ورسم خرائطها واالستعداد
للطوارئ واالستجابة لها وبناء القدرة على
الصمود في المكتب اإلقليمي جهود المكتب
القطري الرامية إلى تصميم نهج راسخ للرصد
والتقييم وتنفيذه.
 )1سيستكشف الب ا الشراكات مع منظمات
تعمل من أجل إدماج الشباب والنساء والسكان
المهمشين واألقليات واألشخاص المصابين
بفيروس نقص المناعة البشرية واألشخاص

الفريق المعني بتحليل هشاشة
األوضاع ورسم خرائطها

ديسمبر/كانون
2022

األول
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

حرمانا ،بما في ذلك المرضى وذوو اإلعاقة ،من
مساعدات الب ا )2022( .

المعني بالرصد والتقييم في المكتب
القطري

 4-5الحد من البصمة البيئية لعمليات الب ا
ودعم المبادرات التي تساعد على خفض انبعاثات
غازات الدفيئة ،والنهوض باالستخدام الكفوء للمياه،
وحماية الغابات واألراضي)2022( .

الفريق المعني بتحليل هشاشة
األوضاع ورسم خرائطها والفريق
المعني بالرصد والتقييم ووحدة
البرامج في المكتب القطري

رد اإلدارة

موافقة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

ذوي اإلعاقة بهدف تعزيز الشمول وتحقيق
التحول واإلنصاف في تلبية احتياجات هذه
الفئات عبر نهج المحور الثالثي.

والفريق المعني بالرصد
والتقييم في المكتب القطري

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

المبادئ التوجيهية
 )2سيح ّدث الب ا
لالستهداف .وستُستخدم معايير كمية مثل درجة
االستهالك الغذائي ومؤشر استراتيجية التكيف،
مع بيانات مجموعة عبر استقصاءات هشاشة
األوضاع في صفوف أسر ضعيفة مختارة ،إلى
جانب معايير نوعية توضع بمشاركة المجتمع
من خالل مناقشات مجموعات التركيز
(سيش َّجع حضور األشخاص ذوي اإلعاقة،
وكبار السن ،والمرضى ،واألشخاص الذين
يعانون من سوء التغذية) ،وذلك لتقليل أخطاء
االستبعاد إلى أدنى حد.

الفريق المعني بتحليل هشاشة
األوضاع ورسم خرائطها
والفريق المعني بالرصد
والتقييم في المكتب القطري

ديسمبر/كانون
2022

األول

 )1سيواصل الب ا إدماج حماية البيئة في
جميع جهوده المبذولة لبناء القدرة على الصمود
في جمهورية الكونغو الديمقراطية .وتطبَّق
المبادئ الرئيسية المتعلقة باالستدامة البيئية
واالجتماعية ،أي :تحسين الكفاءة في استخدام
الموارد؛ وتشجيع الممارسات الجيدة واعتمادها
في حفظ الموارد الطبيعية ،بما فيها البذور
وحمايتها وتحسينها؛ واالرتقاء بسبل كسب
العيش المحسنة والمستدامة لتحقيق الرفاه
االجتماعي؛ وتعزيز قدرة األفراد والمجتمعات
والنظم اإليكولوجية على الصمود؛ وتدعيم
آليات الحوكمة المسؤولة والفعالة التي تقوم
على نُهج تشاركية.

الفريق المعني ببناء القدرة على
الصمود في المكتب القطري
(الفريق المعني ببناء القدرة
على الصمود في المكتب
اإلقليمي)

ديسمبر/كانون
2022

األول
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق
التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )2سيواصل المكتب القطري التزامه بسياسات
الب ا وأدواته لحماية البيئة لدى توافرها
(مثل أداة الب ا لفحص المخاطر البيئية
واالجتماعية التي استكملها المقر في
يوليو/تموز  ،)2020بأخذ الموارد المتاحة
ومتوسط شهري قدره  900موقع توزيع في
االعتبار.

وحدة البرامج في المكتب
القطري (الفريق المعني ببناء
القدرة على الصمود في المكتب
اإلقليمي)

ديسمبر/كانون
2022

األول

 )3سيعتمد المكتب القطري على دعم المكتب
اإلقليمي والمقر (برنامج المناخ والحد من
مخاطر الكوارث).

الفريق المعني ببناء القدرة على
الصمود في المكتب اإلقليمي
(برنامج المناخ والحد من
مخاطر الكوارث في المقر)

ديسمبر/كانون
2022

األول

 )4ستواءم األنشطة المقترحة في إطار
الحصيلة االستراتيجية  3المتصلة ببناء القدرة
على الصمود في الخطة االستراتيجية القطرية
للفترة  2024-2021مع االستراتيجية الوطنية
للحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات
وتدهورها ومع البرنامج الوطني للتكيف مع
تغير المناخ المعتمد في عام  .2012وتركز هذه
األنشطة على تكثيف الزراعة الواعية المراعية
للبيئة كاستراتيجية رئيسية للحد من تعرض

وحدة البرامج والفريق المعني
ببناء القدرة على الصمود في
المكتب القطري

وسيعين المكتب اإلقليمي مستشارا لشؤون
البيئة يكون مقره في مالوي ويقدم المساعدة
التقنية إلى المكاتب القطرية لنشر أداة فحص
المخاطر البيئية واالجتماعية ويبني القدرات
القطرية في هذا المجال.

ديسمبر/كانون
2022

األول
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

 5-5تعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين من
خالل االتصاالت المالئمة ثقافيا مع السكان
المتضررين بشأن المخاطر والفرص .وتوسيع
نطاق اإلبالغ ليشتمل على بيانات نوعية عن
االعتبارات الجنسانية ومراعاة ظروف النزاعات.
وزيادة االتصاالت مع المستفيدين حول معايير
االستهداف ،والمبالغ المالية ،وطرائق المساعدة
وتوقيتها)2022( .

الفريق المعني بالرصد والتقييم في
المكتب القطري

موافقة

التوصية  :6زيادة التركيز على االعتبارات
الجنسانية عبر إيالء المزيد من االهتمام لشواغل
النساء ،والرجال ،واألوالد ،والبنات ضمن
المجموعات السكانية األشد ضعفا ،والنهوض
باستخدام الفرص التي تتيحها البرمجة)2022( .

المكتب القطري

موافقة

وحدة البرامج والفريق المعني
بتحليل هشاشة األوضاع ورسم

موافقة

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

األسر الفقيرة للمخاطر المتعلقة بالمناخ ومن
أجل حفظ الغابات والمناطق المحمية.
وسيدعم المكتب اإلقليمي المكتب القطري عند
الضرورة لضمان إسهام تدخالت بناء القدرة
على الصمود في مساهمات جمهورية الكونغو
الديمقراطية المحددة على المستوى الوطني
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتخفيف آثار
تغير المناخ والتكيف معه بموجب اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
 )1سيعزز الب ا تركيزه في إطار الخطة
االستراتيجية القطرية ( )2024-2021على
المساءلة أمام السكان المتضررين .وتنفَّذ
مجموعة مختلفة من اآلليات اآلمنة والميسرة
لتقديم الشكاوى والتعليقات وسيص َّمم نظام متين
لتتبع تقديم التعليقات من المستفيدين وإليهم
وجمع البيانات عن التفضيالت في مجال
التواصل وينفَّذ في إطار الخطة االستراتيجية
القطرية لضمان استجابة اآلليات لتفضيالت
الفئات المختلفة.

 )1سيجري المكتب القطري تحليال جنسانيا من
أجل العناية بتدابير مخصوصة بشأن المساواة

وحدة البرامج والفريق المعني
بتحليل هشاشة األوضاع ورسم
خرائطها والفريق المعني
بالرصد والتقييم في المكتب
القطري (وحدة البرامج
والفريق المعني بالحماية
المكتب
في
االجتماعية
اإلقليمي)

مستشار الشؤون الجنسانية في
المكتب اإلقليمي (منسق

ديسمبر/كانون
2022

األول

مارس/آذار 2021
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

 1-6النظر منهجيا في االحتياجات المخصوصة
للنساء والبنات في كل سياق للتدخل)2021( .

خرائطها والفريق المعني بالرصد
والتقييم في المكتب القطري

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

بين الجنسين في جميع األنشطة على نحو أكثر
شموال.

الشؤون الجنسانية في المكتب
القطري)

 )2سيعزز المكتب القطري تحليل المسائل
الجنسانية في الدعوات إلى تقديم االقتراحات
التي تعد لعام  ،2021أخذا في الحسبان بشكل
منهجي االحتياجات المخصوصة للنساء
والبنات في كل تدخل يهدف إلى ضمان استفادة
النساء والرجال واألوالد والبنات المعرضين
النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية من برامج
المساعدة الغذائية المتناسبة مع احتياجاتهم
وقدراتهم المختلفة.

وحدة البرامج في المكتب
(مكتب
القطري
المنطقة/المكتب الفرعي ،وحدة
البرامج)

ديسمبر/كانون األول
2020

 )3سيعيّن الب ا موظفا للشؤون الجنسانية
لدعم أنشطة منسقي الشؤون الجنسانية
ورصدها ودعم المكاتب الفرعية في تنفيذ
أنشطة ترمي إلى التحول في المنظور الجنساني
وتراعي االعتبارات الجنسانية.

وحدة البرامج في المكتب
القطري (وحدة الموارد
البشرية في المكتب القطري؛
والفريق المعني بالشؤون
الجنسانية في المكتب اإلقليمي)

ديسمبر/كانون األول
2020

 )4سيقوم المكتب القطري ،من خالل إجراء
المشاورات؛ وتحليل هشاشة األوضاع ورسم
خرائطها؛ والبحث والتقدير والرصد؛ ورصد
مرحلة ما بعد التوزيع؛ والتقييمات ،بإدماج
مؤشرات المساواة بين الجنسين في إطار
المشروعات في جميع عمليات الرصد والتقييم
ورصد األنشطة ،والتحقق من مشاركة النساء
والرجال على قدم المساواة في تصميم البرامج
والسياسات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية
وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

الفريق المعني بتحليل هشاشة
األوضاع ورسم خرائطها
والفريق المعني بالرصد
والتقييم في المكتب القطري
(الفريق المعني بتحليل هشاشة
األوضاع ورسم خرائطها
والفريق المعني بالرصد
والتقييم في المكتب اإلقليمي)

ديسمبر/كانون األول
2021
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ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

 2-6التركيز على العمل ال على مجرد الجوانب
المرئية لإلجحاف الجنساني بل وكذلك بشأن
األسباب االجتماعية والثقافية الكامنة وراءها.
()2021

وحدة البرامج في المكتب القطري
ومكتب المنطقة/المكتب الفرعي

رد اإلدارة

موافقة

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

 )5سيضمن الب ا أخذ آراء المستفيدين في
الحسبان وإدراجها وبالتالي استرشاد تنفيذ
البرامج والتدخالت بالتعليقات المقدمة التي
تصنَّف حسب الجنس والعمر.

الفريق المعني بالرصد والتقييم
في المكتب القطري

ديسمبر/كانون األول
2021

 )1بعد إجراء تحليل جنساني ،سيعزز المكتب
القطري أثناء عمليات التوزيع توعية
المستفيدين بشأن المحددات االجتماعية
والثقافية لعدم المساواة بين الجنسين عبر
الرسائل واألنشطة التثقيفية وأنشطة رسائل
التغيير االجتماعي والسلوكي ومن خالل إذكاء
وعي الرجال والنساء بأهمية اتخاذ قرارات
مشتركة في إطار األسرة.

مكتب المنطقة/المكتب الفرعي

ديسمبر/كانون األول
2021

 )2سيضمن المكتب القطري توزيع األدوات
والمواد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي
أعدتها الحكومة واستخدامها على نطاق واسع
لتخفيف آثار األسباب االجتماعية والثقافية لعدم
المساواة بين الجنسين.

مكتب المنطقة/المكتب الفرعي

ديسمبر/كانون األول
2021

 )3سيدعم المكتب القطري عن طريق برامجه
لبناء القدرة على الصمود الجهود الرامية إلى
زيادة عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية
في التعاونيات ومجموعات المزارعين
والمجتمعات ،بما يسمح بإيجاد حيز ألخذ آراء
النساء في االعتبار والمساهمة في تدعيم
قدرتهن على اتخاذ القرارات على المستوى
المجتمعي.

مكتب المنطقة/المكتب الفرعي
(الفريق المعني ببناء القدرة
على الصمود والفريق المعني
بالشؤون الجنسانية في المكتب
اإلقليمي)

ديسمبر/كانون األول
2021

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

وسيتعاون الفريق المعني ببناء القدرة على
الصمود ومستشار الشؤون الجنسانية في
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة ف التق

ال وجز عن تقييم الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة الكو غو الد ق اطية ()2020-2018

التوصيات والتوصيات الف عية و واعيد اإل جاز
ال وصى بها (و واعيد اإل جاز بين قوسين

الجهة ال سؤولة عن تنفي التوصيات
والتوصيات الف عية ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

رد اإلدارة

اإلج اءات الت

نبغ اتخاذها

الجهة ال سؤولة عن تنفي
اإلج اءات ( ع ال كاتب
والش ب الداع ة بين قوسين)

آخ وعد لتنفي
اإلج اءات

المكتب اإلقليمي من أجل دعم المكتب القطري
في تصميم برامج لبناء القدرة على الصمود
تعتبر النظم الغذائية واعتبارات نوع الجنس
كموضوع شامل.
 3-6القيام ،تيسيرا للنشاط المذكور في التوصية -6
 ،2بتقوية الشراكات االستراتيجية للب ا مع
وزارة المساواة بين الجنسين ،ووكاالت األمم
المتحدة األخرى مثل صندوق األمم المتحدة
للسكان ،وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة)2022( .

اإلدارة العليا ووحدة البرامج في
المكتب القطري

موافقة

 )1سيضع المكتب القطري إجراءات مشتركة
مع الحكومة عبر وزارة المساواة بين الجنسين
وكيانات األمم المتحدة األخرى (صندوق األمم
المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة) لمواصلة التصدي
للمحددات االجتماعية والثقافية لعدم المساواة
بين الجنسين وتدعيم العناصر المتصلة بالحماية
في إطار البرامج.

وحدة البرامج في المكتب
القطري

ديسمبر/كانون األول
2021

 4-6إتاحة التمويل المكرس لألنشطة المخصصة
للمساواة بين الجنسين ،بما في ذلك في المكاتب
الميدانية)2022( .

اإلدارة العليا ووحدة البرامج ووحدة
الشراكات في المكتب القطري

موافقة

 )1سيستهدف المكتب القطري الجهات المانحة
التي تقدر حق التقدير البرامج المراعية
لالعتبارات الجنسانية لجمع األموال من أجل
أنشطة ترمي إلى التحول في المنظور الجنساني
وسيعمل مع الشراكات في هذا الصدد.

وحدة الشراكات في المكتب
القطري (وحدة البرامج في
المكتب القطري؛ وحدة
الشراكات والفريق المعني
بالشؤون الجنسانية في المكتب
اإلقليمي)

ديسمبر/كانون األول
2021

 )2سينظم الب ا معتكفا لمنسقي الشؤون
الجنسانية ومديري البرامج في المكاتب الفرعية
لبحث األنشطة الجنسانية.

مكتب المنطقة/المكتب الفرعي
(وحدة البرامج والفريق المعني
بالشؤون الجنسانية في المكتب
القطري)

ديسمبر/كانون األول
2021

 )3سيخطط الب ا أنشطة جنسانية محددة
لكل مكتب فرعي ويخصص الموارد الالزمة
لذلك.

مكتب المنطقة/المكتب الفرعي
(وحدة البرامج وفريق الشؤون
الجنسانية في المكتب القطري)

ديسمبر/كانون األول
2021
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