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تقر ر موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطر ة لتي ور-ليشت ()2020-2018
موجز تنفي ي
أُتري تقسس يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت لمسحور-لسشمي في يلفمرة بسن أكموبر/تشر ن يألوت  2019و ارس/آذير  2020وت اوت
ي مريتسجست برنا ج يألغق ت يلعالحي (البرنامج) وتدخةته ونظحه لرفمرة بسن تا ي  2015و .2019وقد يتبع يلمقسس نهجا تشاور ا ركز
ترى يال مخديم ،وأدى يلغرض يلحزدوج يلحمحثل في يلحساءلت ويلمعر  ،وي م ُ سر به في إتديد خطت ي مريتسجست قطر ت تد دة لمسحور-لسشمي.
وتضحن يلمقسس تقد ري لروضع يال مريتسجي للبرنامج ،و ساتحمه في يلذصائل ،ويلكفاءة يلمي ت بها ت فسق يلخطت ،ويلعوي ل يلمي تفسر
أديء البرنامج.
وتسحور-لسشمي ن يلبردية يلحمو طت يلدخل ن يلشر ذت يلدنسا .وتي تويته تذد اي شد دة في جات وء يلمغق ت ،إذ أة نسبت يلسكاة
يآل سن غقيئسا تي بذدود  25في يلحائت .وتوته خطت يلم حست يال مريتسجست يلوط ست لرفمرة  2030-2011تهود يلبرد يإلنحائست وتعكس
يلمزي ه بب اء يلدولت ويالند اج يالتمحاتي ويل حو يالقمصادي .ترى أة تذو ل يلسسا اي إلى أفعات ويته تذد اي بسبب تدة

ويي ن

ينعديم يال مقرير في يلذكو ت.
وتعمزم يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ويصرت تذوت البرنامج ن تقد يلحساتدة يلغقيئست إلى يلحشاركت في يلسسا اي وتعز ز يلقدريي
ن خةت يلمركسز ترى تذسسن تغق ت يألطفات دوة ن يلخا ست ويل ساء ويلحريتقاي يلذوي ل ويلحرضعاي ،وز ادة قدرة يلحؤ ساي
يلذكو ست يلوط ست ودوة يلوط ست لمقد يلخد اي يلحمعرقت باألغق ت ويلمغق ت و ة ل يإل ديد.
ووتد يلمقسس أة يلخطت تمحاشى ع يلسسا اي ويلخطط ويال مريتسجساي يلوط ست لأل ن يلغقيئي ويلمغقوي .و ع ذلك ،كاة ن يلححكن
تعز ز أتحست يلخطت ن خةت ز ادة يالتمحام بالمكا ل ويلرويبط ع تدخةي يلذكو ت ويلشركاء يإلنحائسسن يآلخر ن.

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 :

يلسسدة C. Perch
وظفت يلمقسس
تاتف066513-2214 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وقد قدم يلحكمب يلقطري ساتحاي فسدة في يلذويصل يلحموقعت ،بحا في ذلك ن خةت ر ائل يلمغسسر يالتمحاتي ويلسروكي وتعز ز
يلبسئت يلحويتست لص ع سا اي قائحت ترى يألدلت .كحا تزز ة ل يإل ديد ،وتي ت صر ركزي في ي مريتسجست يلذكو ت في جات يلمغق ت
يلمكحسرست .غسر أة يل قص يلذاد في يلمحو ل أدى إلى تقرسص يألنشطت ،ول م بروغ أتديف توفسر يألغق ت يلحغق ت يلحقوية ويلحمخصصت.
تقارة بشكل إ جابي ع يلمدخةي يلححاثرت في يلبردية ويلح اطق يألخرى .وكاة
ويرتفعت فعالست يلمكرفت في تدخةي يلمغق ت يلمكحسرست وتي َ
يال مهديف يلجغريفي صذسذا ،لكن أنشطت يلمغق ت يلمكحسرست يلحوتهت شهدي تعطسةي في خطوط يإل ديد قررت ن سمو اي يلذضور
في يلحريفق يلصذست ،وأثري بالمالي ترى يلمغطست.
كحا أدى تدم يلسقسن بشأة يلحويرد إلى يضطرير يلحكمب يلقطري إلى يلمضذست بالمخطسط يلحمو ط يألتل ويلطو ل يألتل وإلى تعد ل
يلعحرساي بشكل مكرر .وأثر نقص يلمحو ل ترى يلقدرة ترى شغل يلح اصب يال مريتسجست ،ويفمقر يلحكمب يلقطري إلى وظفسن لد ه ا
كفي ن يلخبرة ويألقد ست لرعحل ترى سموى يلسسا اي وب اء يلشريكاي.
وخرص يلمقسس إلى أة تذقسق إتادة يلهسكرت يلحؤ سست يلرئسسست يلح صوص ترسها في خارطت يلطر ق يلحمكا رت للبرنامج ،و ا رتبط بها
ن تذوت ن يلم فسق إلى يلمحكسن ،مطرب فمرة ز ست أطوت ن دة يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت وضع يلمقسس  .و حر يلحكمب يلقطري
بحرحرت ينمقالست سمحر خةلها يلعد د ن تساكره يلمشغسرست وإتريءيته و وظفسه في يلمعبسر تن ظروف يلحاضي .وحدد يلمقسس يلفويئد ن
ز ادة يلمعاوة بسن البرنامج و ظحاي يأل يلحمذدة يألخرى.
وتمضحن يلموصساي يألربع يلمي قد ها فر ق يلمقسس ضحاة حد أدنى لرمحو ل يلحسمديم ويلقي حكن يلم بؤ به وتعز ز يلشريكاي .ويأل رية
ضرور اة لعحل يلحكمب يلقطري بشكل ةئ  .وتركز توصسماة تشغسرسماة ترى يال مفادة ن نقاط يلقوة يلحويضسعست لدى البرنامج وإتادة
تقسس نهجه إزيء تعز ز يلقدريي .و عح ياللمزيم بمعز ز يلحساوية بسن يلج سسن وتحكسن يلحرأة ن خةت ا وصى به ن ي مريتسجساي
لرشريكت و ن ن ُهج ويضسعست.

مشروع القرار*
ذسط

يلحجرس

ترحا

بالمقر ر

يلحوتز

تن

تقسس

يلخطت

يال مريتسجست

يلقطر ت

لمسحور-لسشمي

()2020-2018

( )WFP/EB.2/2020/6-Dورد يإلديرة ترسه ) ،(WFP/EB.2/2020/6-D/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
تغطي يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت لمسحور-لسشمي فمرة يلثةث

-1

يلفمرة ن تام  2015إلى

ويي  .2020-2018غسر أة نطاق تقسس تقه يلخطت غطي

مصف تام  ،2019وذلك لحريتاة يلعحرساي يلسابقت وبالمالي لمقسس يال محرير ت يال مريتسجست

ويلمشغسرست .و جري يلمقسس تقد ري لروضع يال مريتسجي للبرنامج و دى ا تذقق ن يلمذوت يلحموقع للبرنامج في إطار يلخطت
يال مريتسجست يلقطر ت؛ وفعالست البرنامج في يلحساتحت في يلذصائل يال مريتسجست؛ ويلكفاءة يلمي ت بها ت فسق يلخطت يال مريتسجست
يلقطر ت؛ ويلعوي ل يلمي تفسر أديء البرنامج.
وقد ترى توقست يلمقسس بذسث ُسمرشد به في تصحس خطت ي مريتسجست قطر ت ثانست لمسحور-لسشمي ،باال مفادة ن يلعحل يلحسديني
يلقي أُتري في نوفحبر/تشر ن يلثاني ود سحبر/كانوة يألوت  .2019وي مخد ت في يلمقسس طريئق خمرطت ،باالتمحاد ترى

-2

بساناي يلرصد ،وي معريض يلوثائق ،ويلحقابةي شبه يلح هجست ع أصذاب يلحصرذت ويلحسمفسد ن .وأولي يتمحام خاص لوضع
هجست لمقسس تعز ز يلقدريي ،وتو تدف أ ا ي ن أتديف يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت .كحا ترى يالتمحام بوضع إطار
ا إذي كاة البرنامج حارس يلبر جت يلحريتست لرح ظور يلج ساني .وت تثرسث كل ن يلبساناي يألولست ويلثانو ت

هجي لمقسس

بع ا ت لمقرسل يالتمحاد ترى أي صدر وحسد ولضحاة صذت يل مائج.
السياق
تعد تسحور-لسشمي ويحدة ن أحدث دوت يلعال  ،فقد حصرت ترى ي مقةلها في تام  .2002ونمسجت لعائديي يل فط إلى حد كبسر،

-3

ويلمي تحثل  48في يلحائت ن يل اتج يلحذري يإلتحالي )1(،تُص ف تسحور-لسشمي يآلة ترى أنها ن يلبردية يلحمو طت يلدخل ن
()2

يلشر ذت يلدنسا.

الجدول  :1ال ؤشرات االجت اعية االقتصاد ة
السنة
2019

ال ؤشر
جحوع يلسكاة

القي ة
 1.4رسوة

2018

يلعحر يلحموقع ت د يلوالدة

69.0

2018

نصسب يلفرد ن يل اتج يلحذري يإلتحالي ( عادت يلقوة يلشريئست)

 3 154.92دوالر أ ر كي

2019

درتت دلسل يلم حست يلبشر ت

0.626

2014

يلسكاة يلق ن عسشوة دوة خط يلفقر يل ات تن ينخفاض يلدخل يلبالغ  1.90دوالر
أ ر كي في يلسوم

 30.3في يلحائت

2014

عا ل تس ي لردخل

ت

28.7

2018

درتت ؤشر يلم حست يلج سانست

0.899

2018-2013

يلهزيت – يلحعمدت ويلذاد – بسن يألطفات ( 4-0يلوزة بال سبت لرطوت)

 11في يلحائت

2018-2013

يلمقزم – يلحعمدت ويلذاد – بسن يألطفات ( 4-0يلطوت بال سبت لرعحر)

 51في يلحائت

2018-2013

يلوزة يلحفرط – يلحعمدت ويلذاد – بسن يألطفات ( 4-0يلوزة بال سبت لرعحر)

 1في يلحائت

يلحصادر :برنا ج يأل يلحمذدة يإلنحائي .2019 .تقر ر يلم حست يلبشر ت لعام http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf .2019؛ يلب ك يلدولي .ؤشريي يلم حست يلعالحست؛
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/؛ ظحت يأل يلحمذدة لرطفولت (يلسونسسف) .تقر ر حالت يألطفات في يلعال لعام  :2019يألطفات ويلغقيء ويلمغق ت،
يلحمذدة لرسكاة .لوحت عرو اي كاة يلعال .
مغسرhttps://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019 .؛ ص دوق يأل
يل حو يلجسد في تال
.https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard

()1

بادرة يلشفافست في يلص اتاي يال مخريتست في تسحور-لسشمي .2017 .تقر ر يلحصالذت لعام .2017

.https://eiti.org/files/documents/2017.tl-eiti.report.pdf
( )2يلب ك يلدولي 2019 .يلبساناي :تسحور-لسشمي.https://data.worldbank.org/country/timor-leste .
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وتعمبر يلزريتت ،وال سحا زريتت يلكفاف ،قطاتا هحا لحعظ يلسكاة ،وخاصت لرفقريء .ترى أة إنماتست يلقطاع خفضت وال
تحثل يلزريتت ّإال  17في يلحائت ن يل اتج يلحذري يإلتحالي غسر يل فطي )3(.و سمحر وتود أوته هحت النعديم يلحساوية بسن
يلج سسن ،و ثسر يلع ف يلج ساني بال َغ يلقرق ،وقد أدي يألتريف يالتمحاتست يلضارة إلى ينعديم يلحساوية في حصوت يل ساء
ويلب اي ترى يلغقيء.

-5

وتويته تسحور-لسشمي تذد اي حادة في جات وء يلمغق ت (ينظر يلجدوت  .)1وخةت يلفمرة  2018-2016كاة لد ها ثالث أترى
عدت ل قص يلمغق ت في طقت آ سا ويلحذسط يلهادئ ،إذ أة ا نسبمه  24.9في يلحائت ن جحوع يلسكاة عانوة ن نقص
يلمغق ت ،قارنت بحا نسبمه  11.4في يلحائت في يلح طقت ككل )4(.ووتدي دري ت أتر ت تام  2018أة نسبت يلسكاة يلق ن حكن
()5

يتمبارت آ سن غقيئسا ال تز د ترى  25في يلحائت.
-6

وتوتّه يلخطت يلوط ست لرم حست يال مريتسجست لرفمرة  2030-2011تهود يلم حست في تسحور-لسشمي ،وتعكس يلمزيم يلبرد بب اء يلدولت
ويالند اج يالتمحاتي ويل حو يالقمصادي .ترى أة تذو ل يلسسا اي إلى أفعات ويته تذد اي بسبب تدة

ويي ن ينعديم

يال مقرير في يلذكو ت.
خطة البرنامج االستراتيجية القطر ة
-7

تركز يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ترى حصسرمسن ي مريتسجسمسن (ينظر يلشكل  ،)1و محثل يلهدف يلعام في ي محرير تذوت
البرنامج ن تقد يلحساتدة يلغقيئست إلى يلحشاركت في يلسسا اي وتعز ز قدريي يلذكو ت:
أ)

تحسين تغذية األطفال دون سن الخامسة والنساء والمراهقات الحوامل والمرضعات باتجاه تحقيق األهداف الوطنية
بحلول عام .2025

ب)

ي مةك يلحؤ ساي يلذكو ست يلوط ست ودوة يلوط ست لقدريي عززة ترى تقد يلخد اي يلحمعرقت باألغق ت ويلمغق ت
و ة ل يإل ديد ترى نذو سمديم بذروت تام .2020

( )3يلب ك يلدولي .2018 .تسحور-لسشمي – تشخسص قطري هجي :ساريي القمصاد تد د و بل تسش سمدي ت.
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/524131528837983427/timor-leste.systematic-country-diagnostic-pathways-for-a-new-economy-and-sustainable-livelihoods
( )4ظحت يألغق ت ويلزريتت لأل يلحمذدة ،ويلص دوق يلدولي لرم حست يلزريتست ،و ظحت يأل يلحمذدة لرطفولت ،وبرنا ج يألغق ت يلعالحي ،و ظحت يلصذت يلعالحست.
 .2019حالت يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت في يلعال  .2019يالحمريز ن حاالي يلمباطؤ ويالنكحاش يالقمصادي .يلصفذاي .127-126
.http://www.fao.org/3/ca5162ar/ca5162ar.pdf
( )5تذرسل يلمص سف يلحمكا ل لحريحل يأل ن يلغقيئي .2023-2018
.http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151924/
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الشكل " :1خط الرؤ ة" للخطة االستراتيجية القطر ة لتي ور-ليشت

يلحصدر :البرنامج2017 ،
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وي م ادي إلى يلمخطسط يلقائ ترى يالحمساتاي ،تمطرب يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت برغ  16.9رسوة دوالر أ ر كي .ترى أنها،
حمى ا ر/كانوة يلثاني  ،2020كانت حولت ب سبت  30في يلحائت ،أي بحا قسحمه  5.1رسوة دوالر أ ر كي .و قل تحو ل يلمدخةي
يلمغقو ت يلحباشرة تن تحو ل أنشطت تعز ز يلقدريي .ونظري لغساب يلدت

ن يلحانذسن ،فقد تاء عظ يلمحو ل يلحوته لرخطت

( 66في يلحائت ،أو  3.3رسوة دوالر أ ر كي) ن خصصاي ن لج ت تخصسص يلحويرد يال مريتسجست في البرنامج .وتاء
تانب آخر ن يلمحو ل ن تهاي انذت خاصت ( 319 000دوالر أ ر كي) ،و ن يلذكو ت (  210 000دوالر أ ر كي)،
وأ مريلسا ( 140 000دوالر أ ر كي) ،وتحهور ت كور ا ( 98 000دوالر أ ر كي).

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 بالنسبة للسياسات ،والخطط ،واالستراتيجيات الوطنية ،والت وضع االستراتيج
-9

تري ويء ت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ع يلسسا اي ويلخطط ويال مريتسجساي يلوط ست يلحمعرقت باأل ن يلغقيئي ويلمغقوي.
وقد يلمز ت تسحور-لسشمي ،بحوتب يلسسا اي ويال مريتسجساي يلوط ست ،باتباع نهج معدد يلقطاتاي إزيء وء يلمغق ت .وتركزي
أنشطت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت إلى حد كبسر ترى ت اصر خمارة تمصل تذد دي بالمغق ت .وكاة تصحس يلخطت حكسحا بشكل
ا ب إذ حدّ ن تدخةي البرنامج يلحباشرة بال ظر إلى يلحويرد يلحماحت ،ترى أنه كاة ن يلححكن تعز ز أتحست يلخطت ن
خةت ز ادة يتمحا ها بالمكا ل ويلصةي ع تدخةي يلذكو ت ويلشركاء يإلنحائسسن يآلخر ن .وبس حا يتمرفت يلخطت بالشريكاي
ترى أنها " ركز ت" ،فينها ل تركز ترى يلدور يال مريتسجي لرشريكاي في تعز ز تهود البرنامج.

-10

وترى تقي فقد برز تعارض بسن يلمذد اي يلعر ضت يلمي تهدف يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت إلى عالجمها ويل طاق يلضسق
لألنشطت يلمي يلمز ت باالضطةع بها .وينصبّ يلمركسز ترى تةج وء يلمغق ت يلذاد يلحعمدت ور ائل يلمغسسر يالتمحاتي
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ويلسروكي ،ع قدر ذدود ن يألنشطت يلوقائست يلمي تمجاوز يلمغسسر يلسروكي ،ودوة وتود رويبط ويضذت بالمدخةي يلحريتست
لرمغق ت .وكاة يالفمقار إلى يلفرص يلحباشرة لمعز ز تغق ت يلحريتقسن ن خةت يلمغق ت يلحدر ست أحد يلحعوقاي ع أة يلخطت
تضح ت أنشطت أخرى تسمهدف يلحريتقسن ترى وته يلمذد د.

االستهداف
-11

بال سبت لبرنا ج يلمغق ت يلمكحسرست يلحوتهت ،ي مهدفت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلفئاي يألكثر ضعفا ن خةت يلمركسز ترى
يل برد اي يلمي تشهد أترى سمو اي وء يلمغق ت .ترى أة البرنامج ل محكن ن تذقسق يلمغطست يلكا رت في يلح اطق يلحسمهدفت،
ول تقدم يلخطت ي مريتسجست ويضذت لروصوت إلى كاة يلح اطق يل ائست.

-12

صححت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت بذسث تضحن تعحس يلحساوية بسن يلج سسن ن خةت ت اصر ذددة ت سانسا و ريتست
وقد ُ
لرحساوية بسن يلج سسن وتذو رست ت سانسا .وتحثرت إحدى يلسحاي يلحركز ت لرخطت في تركسزتا يلقوي ترى تذسسن يلذالت يلمغقو ت
لجحسع يلب اي يلحريتقاي وكسر حرقت تويرث وء يلمغق ت ن تسل إلى تسل ،ع أة تقي يلمركسز ل طبق ّإال بشكل غسر باشر
– ن خةت ر ائل يلمغسسر يالتمحاتي ويلسروكي.

ال واءمة واالتساق مع شراكات ا مم ال تحدة
-13

تري ويء ت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ع إطار تحل يأل

يلحمذدة لرحساتدة يإلنحائست  ،2020-2015وبحوتبه تعاوة

يلحكمب يلقطري ع وكاالي يأل يلحمذدة يألخرى بحا في ذلك ع ظحت يأل يلحمذدة لرطفولت (يلسونسسف) بشأة وء يلمغق ت
يلذاد يلحعمدت ،ووضع يلحبادئ يلموتسهست لرعةج ،ويلمدر ب يلحشمرك ،ودت يلحعديي ،و ع ظحت يلصذت يلعالحست بشأة صذت
يألطفات ويلحريتقسن ،و ع ظحت يألغق ت ويلزريتت لأل

يلحمذدة بشأة ت سسق قطاع يأل ن يلغقيئي .غسر أة يإلطار ل ذقق

غرضه يلحمحثل في توفسر صت لعحل يأل يلحمذدة ع يلذكو ت ،وفي يال مفادة ن يلحزي ا يل سبست لروكاالي ،وفي يلعحل كجهت
تجحع بسن يلذكو ت ويلجهاي يلحانذت لمعبئت يلحويرد .وخةت فمرة يلمقسس  ،يتبعت وكاالي يأل يلحمذدة إلى حد كبسر ي مريتسجساي
فرد ت بدال ن ي مريتسجساي تحاتست ،لجحع يأل ويت ،حا عود في تانب ه إلى يلمغسسريي يلحمكررة في يلذكو ت ،ولكن أ ضا
()6

إلى يالفمقار إلى آلساي تمسح فرصا لرذوير يلح مظ ويلحساءلت.

ما مدى ونوعية مساه ة البرنامج ال خصوصة ف تحقيق حصائل الخطة االستراتيجية القطر ة ف تي ور-ليشت ؟

تحقيق النواتج وال ساه ة ف الحصائل
-14

يلذصسرت يال مريتسجست  : 1تذسسن تغق ت يألطفات دوة ن يلخا ست ويل ساء ويلحريتقاي يلذوي ل ويلحرضعاي باتجاه تذقسق
يألتديف يلوط ست بذروت تام  .2025وقد حددي يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ناتجسن في إطار تقه يلذصسرت:
أ)

ذصل يألفريد يلحسمهدفوة ترى أغق ت غق ت وتثقسف تغقوي ريتي يالتمباريي يلج سانست ن أتل تذسسن حالمه
يلمغقو ت وت و ع غقيئه وتحكس ه .

ب)

سمفسد يلسكاة يلضعفاء ن تعز ز قدرة يلذكو ت ترى ت فسق بري ج يلمغق ت يلوط ست يلقائحت ترى يلحساوية بسن يلج سسن
ن أتل تذسسن يلوضع يلمغقوي.

-15

وبشكل تام ،ل تذقق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت أتديفها يلحمعرقت بموفسر يألغق ت يلحغق ت يلحقوية ويلحمخصصت في تا ي 2018
و( 2019ينظر يلجدوت  .)2فقد تانى كة تق ن يلع صر ن ن برنا ج يلمغق ت يلمكحسرست يلحوتهت ن نقص حاد في يلمحو ل .وت
تذقسق أو تجاوز أتديف يل ويتج يألخرى ذيي يلمكرفت يلح خفضت نسبسا في إطار يلذصسرت يال مريتسجست  ،1ثل ترك يلحمعرقت
بالمدر ب ويلوصوت إلى يلر ائل يلمغقو ت يلمي دتحها البرنامج.

( )6يأل يلحمذدة .2019 .إطار تحل يأل يلحمذدة لرحساتدة يإلنحائست في تسحور-لسشمي لرفمرة  ،2020-2015تقر ر يلمقسس  ،صفذت .47
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الجدول  :2بيانات نواتج الخطة االستراتيجية القطر ة – الحصيلة االستراتيجية  2018 ،1و2019
النشاط

مؤشر النواتج

1

كحست يألغق ت يلحقوية يلحقد ت (طن مري)

2018
الناتج

2019
النسبة
ال تحققة

الهدف

الهدف

الناتج

النسبة
ال تحققة

110

866

12.7

108

432

25.0

1

كحست يألغق ت يلحغق ت يلحمخصصت يلحقد ت (طن
مري)

51

144

35.4

5

72

6.9

2

تدد يلدوريي يلمدر بست وحرقاي يلعحل يلح ظحت

8

6

133.3

7

10

70.0

2

تدد يل ظريء يلحدربسن ترى ت حست يلقدريي في جات
صذت وتغق ت يألم ويلطفل وأنشطت يلمغق ت .تدد
يلحوظفسن يلذكو سسن وغسرت ن وظفي يلشركاء
يلوط سسن يلق ن مرقوة يلحساتدة يلمق ست ويلمدر ب

180

160

112.5

51

58

87.9

2

تدد أنشطت يلحساتدة يلمق ست يلمي ت يالضطةع بها

12

-

-

8

16

50.0

1

تدد يلرتات يلق ن حصروي ترى ر ائل يلمغق ت يلمي
دتحها البرنامج .تدد يلرتات ويألوالد يلق ن ت
يلوصوت إلسه ن خةت نُهج ر ائل يلمغسسر
يالتمحاتي ويلسروكي يلشخصست

5 603

6 000

93.4

6 377

7 200

88.6

1

تدد يل ساء يلةتي حصرن ترى ر ائل يلمغق ت يلمي
دتحها البرنامج .تدد يل ساء ويلب اي يلةتي ت
يلوصوت إلسهن ن خةت نُهج ر ائل يلمغسسر
يالتمحاتي ويلسروكي يلشخصست

45 072

18 000

250.4

13 552

16 800

80.7

يلحصادر :يلمقار ر يلقطر ت يلس و ت لعا ي  2018و.2019

-16

وترى سموى يلذصائل ،تُظهر بساناي يألديء تذد اي فسحا معرق بحعدالي يالنقطاع تن تةج وء يلمغق ت يلذاد يلحعمدت
ويلمعافي ه وتدد يألطفات يلق ن ت يلوصوت إلسه  .وقد زيدي نسبت يلحصابسن بسوء يلمغق ت يلذاد يلحعمدت يلق ن ينقطعوي تن
يلعةج ول معافوي ،بالحقارنت بحا تو قرر ،حا عمبر شكرت شائعت ت شأ تن طوت يلفمرة يلمي مطربها تةج وء يلمغق ت يلذاد
يلحعمدت .وقد كانت تغطست يلحسمهدفسن ن يألطفات دوة ن يلخا ست أقل بكثسر حا تو قرر ،وينخفضت أكثر في تام .2019
ويرتبط يألديء في إطار تقي يلحؤشر بانقطاع خطوط يإل ديد حا أدى إلى تدم توفر إ ديديي يلمغق ت ،وبالمالي إلى تدم إحضار
يألطفات إلى يلحريفق يلصذست .و ن ناحست أخرى ،كانت تغطست يلذوي ل ويلحرضعاي أترى ن يلحسمو اي يلحسمهدفت ،وشهدي
تذس ا كبسري في تام .2019

-17

يلذصسرت يال مريتسجست  :2ي مةك يلحؤ ساي يلذكو ست يلوط ست ودوة يلوط ست لقدريي عززة ترى تقد يلخد اي يلحمعرقت
باألغق ت ويلمغق ت و ة ل يإل ديد ترى نذو سمديم بذروت تام  .2020ولهقه يلذصسرت ناتج ويحد:
أ)

تسمفسد يلفئاي يلضعسفت ن يلبري ج يلذكو ست يلمي تسمرشد بالبساناي ويلمذرسةي يلحص فت طبقا لحعا سر يلجودة وتدتحها
ز ادة يلقدريي لدى يلذكو ت يلحركز ت ويلذكو اي يلحذرست ترى إديرة ة ل يإل ديد ،حا ضحن إتاحت بل يلذصوت
ترى يلغقيء ويإل ديديي يلطبست.

-18

وركزي بساناي يل ويتج ترى أحديث يلمدر ب وتقد يلحساتدة يلمق ست ويألديء ،وتبا ت يلحؤشريي يلحبرغ ت ها يخمةفا كبسري
(ينظر يلجدوت  .)3وت تجاوز بعض يألتديف ب سبت  50في يلحائت ،بس حا ل تمجاوز يلحؤشريي يألخرى نسبت  25في يلحائت ن
يلقس يلحسمهدفت .وال ذدد عظ يلحؤشريي أنويع يلمدر ب أو يلقدريي يلمي ت تعز زتا.
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الجدول  :3بيانات نواتج الخطة االستراتيجية القطر ة – الحصيلة االستراتيجية  2018 ،2و2019
النشاط

مؤشر النواتج

3

تدد يلدوريي يلمدر بست وحرقاي يلعحل ت ت ظسحها

3

تدد يلحوظفسن يلذكو سسن وغسرت ن وظفي يلشركاء
يلوط سسن يلق ن مرقوة يلحساتدة يلمق ست ويلمدر ب

2018
الناتج

2019

الهدف

الناتج

النسبة
ال تحققة

النسبة
ال تحققة

الهدف

8

4

200.0

2

4

50.0

178

100

178.0

55

80

68.7

3

تدد أنشطت يلحساتدة يلمق ست يلحقد ت

4

6

66.7

7

8

87.5

4

تدد يلدوريي يلمدر بست وحرقاي يلعحل يلح ظحت

3

12

25.0

15

20

75.0

4

تدد يلحوظفسن يلذكو سسن وغسرت ن وظفي يلشركاء
يلوط سسن يلق ن مرقوة يلحساتدة يلمق ست ويلمدر ب

73

-

-

115

165

69.7

4

تدد أنشطت يلحساتدة يلمق ست يلحقد ت

10

12

83.3

6

8

75.0

يلحصادر :يلمقار ر يلقطر ت يلس و ت لعا ي  2018و.2019

-19

وترى يلرغ ن يلم قسذاي يلمي أدخرت ؤخري ترى إطار يل مائج يلحؤ سست للبرنامج ( ،)2021-2017ل تظهر أ ت ؤشريي
فسدة لقساس ا تذقق ن تقه يلذصسرت في تقه يلحرحرت .و ع ذلك ،فقد رأى يلمقسس أة ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت قدم
ساتحاي فسدة في تعز ز يلقدريي ذ يي يلصرت بالقانوة ويال مريتسجساي ويإلتريءيي يلديتحت ،ويلح ظحاي يلمي تعحل بشكل
تسد ،ويألشخاص يلحمعرحسن ويلحهرة.

-20

غسر خطط له وتو سرط يلضوء ترى يلمزيم يلذكو ت
وكاة يل جاح في يلدتوة لرمحو ل يلذكو ي لإل ديديي يلمغقو ت إنجازي َ
بالذصسرت يال مريتسجست  .1وشحرت يأل ثرت يألخرى ترى يل جاح دري ت تجر بست لمقو ت يألرز أدي إلى تشكسل فر ق تا ل تق ي
تابع لوزيرة يلزريتت و صا د يأل حاك .كحا قدم البرنامج يلدت لصساغت قانوة بشأة تقو ت يألغق ت مظر يلحويفقت ترسه .باإلضافت
إلى ذلك ،أتربت يلذكو ت تن يتمحا ها بيد اج تقو ت يألرز في برنا ج يلمغق ت يلحدر ست.

-21

وأُتري في تام  2019تذرسل بشأة " د فجوة يلحغق اي" يتمبره تحسع أصذاب يلحصرذت يلوط سسن إنجازي هحا في ب اء يلوتي
بقضا ا يلمغق ت يأل ا ست .و سجري يلب اء ترى تقه يأل س في يلحسمقبل ،ترى أة تقه يلدري ت ي مُخد ت بالفعل إلرشاد تذرسل
يأل يلحمذدة يلقطري يلحشمرك لعام  ،2019و ن يلحموقع أة تسمرشد بها يال مريتسجست يلوط ست يلجد دة لرمغق ت .وتُسمخدم يل مائج
ال معريض قائحت وتباي يلمغق ت يلحدر ست .وأشار يلشركاء يإلنحائسوة إلى يلقسحت يلموتو ت لمذرسل تكرفت يلطعام ضحن يلدري ت
في إظهار أة دخل يأل ر خفض تدي بذسث ال حك ه تذحل تكرفت يألطعحت يلحغق ت ،ولكن كانت ت اك أ ضا تعرسقاي فادتا أة
نحوذج " د فجوة يلحغق اي" عقد و صعب شرحه.

-22

وقدم البرنامج ساتحت هحت في تعز ز ة ل إ ديد يإل ديديي يلطبست ترى يلحسموى يلحركزي ن خةت إدخات تذسس اي ترى
يل ظ ويإلتريءيي .غسر أة البرنامج قرل ن تقد ره لذج تعز ز يلقدريي يلم ظسحست يلحطروب ن حسث تحق وتودة و دة
يلمغسسريي يلهسكرست ويإلتريئست يلةز ت و جحوتت يلحهاريي يلمي ذماتها إلسها وظفو البرنامج.

-23

وبقت البرنامج تهودي كبسرة لمدر ب يلحوظفسن يلذكو سسن أث اء ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت في تا ي  2018و،2019
لكن يلحساتحاي في تعز ز يلقدريي ترى يلحسموى يلفردي كانت حمى يآلة تدر جست ولسست تذو رست.

ال ساواة بين الجنسين وت كين ال رأة
-24

أث اء ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ،أحرز البرنامج تقد ا رذوظا في تولسد يألدلت ويلدتوة إلى يالتمحام باالحمساتاي يلمغقو ت
لرحريتقاي ،وخرق فرصت لر ائل يلمغسسر يالتمحاتي ويلسروكي يلمي تعالج يلحعا سر يلج سانست يلضارة في توز ع يألغق ت ديخل
يأل رة .و ع ذلك ،كاة وصوت ر ائل يلمغق ت يلمي دتحها البرنامج إلى يل ساء أكثر ن وصولها إلى يلرتات ،حا شسر إلى
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أة ت اك حاتت لروصوت إلى يلحز د ن يلرتات ويألوالد بر ائل تغقو ت تريتي يالتمباريي يلج سانست وتعالج يألتريف يلج سانست
يلضارة.

االستدامة
-25

تموفر لدى حكو ت تسحور-لسشمي يلحويرد يلحالست يلةز ت لحويصرت يال مريتسجساي ويلبري ج يلمي تدتحها يلخطت يال مريتسجست
يلقطر ت .وقد كانت يلحسزينست يلوط ست لعام  2019أكبر ن سزينست تام  .2018وفسحا تدي يأل ويت يلقاد ت ن يلشركاء يإلنحائسسن،
جري تحو ل عظ يلحسزينست ن ص دوق يل فط في يلبةد ،يلقي برغ رصسده  15.8رسار دوالر أ ر كي في تام .2019

-26

باإلضافت إلى ذلك ،تحثل بري ج يلحسموى يلوط ي يلمي تدتحها يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت حصت صغسرة ن سزينست يلذكو ت.
وترى بسل يلحثات ،ت تذد د إتحالي يلحخصصاي لوزيرة يلصذت في تام  ،2020بحا شحل تقد يلدت لبرنا ج يلمغق ت يلمكحسرست
يلحوتهت يلمابع للبرنامج ،بحبرغ  59.6رسوة دوالر أ ر كي في سزينست  ،2020لكن يلمذرسل يألخسر شسر إلى أة سا اي
وخطط يلمغق ت يلمي أقرتها يلذكو اي يلحمعاقبت ل تحوت بشكل كافٍ ويتمحدي ترى تحو ل يلحانذسن لسد يلعجز .وكانت سزينست
تام  2019رتذت بقوة نذو يال مثحاريي في يلب ست يلمذمست يلعا ت ،بس حا ل تشكل قطاتاي يلصذت ويلزريتت ويلمعرس عا ّإال
 12في يلحائت ن نفقاي سزينست يلدولت.

-27

و فسحا معرق بالقدريي يلمق ست ،ت اك تذد اي تحرست أ ام تسرس سؤولست ت سسق برنا ج يلمغق ت يلمكحسرست يلحوتهت ن البرنامج
إلى وزيرة يلصذت .وترى يلرغ ن توفر يلمحو ل نظر ا ،فية يلحويرد يلمي قُد ت بالفعل لهقي البرنامج ل تكن كافست .أ ا
ساتحاي البرنامج في تعز ز يلقدريي فهي ال تزيت في رحرت بكرة ،وتشسر يلحةحظاي يلحسدينست إلى أة يلحريفق ويتهت
صعوبت في توز ع يإل ديديي في يلحسدية ،كحا طرأي تخفسضاي أثري ترى كحست يإل ديديي يلحقد ت وترى ي محرير مها.

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

تحقيق النواتج ض ن اإلطار الزمن ال حدد والتغطية ال قررة
-28

تانى البرنامج ن تأخسريي وينقطاتاي في خطوط يإل ديد في أنشطمه يلحمعرقت بالمغق ت يلمكحسرست نمسجت لمذد اي يلمحو ل .وكانت
يلمأخسريي طولت بشكل تام ،وي محري ن  3إلى  10أشهر .وأثري فمريي ينقطاع خطوط يإل ديد ترى يلحشمر اي وتسرس
يألغق ت ،حا أثر بدوره ترى سمو اي يلذضور في يلحريفق يلصذست .وبرغ إتحالي تدد يلحسمفسد ن يلحسمهدفسن ن برنا ج
يلمغق ت يلمكحسرست يلحوتهت  72 000سمفسد؛ ول م يلوصوت ّإال إلى  13 660سمفسدي فقط ن أصل  48 100سمفسد سمهدف
في تام  ،2018ولكن في تام  2019ت تجاوز يلهدف يلس وي يلبالغ  24 050سمفسدي ،حسث أ كن يلوصوت إلى 26 321
سمفسدي .كحا أثر نقص يلحويرد أ ضا ترى تغطست يلبرد اي ،ول م يلوصوت ّإال إلى  6برد اي ن أصل  13ن يلبرد اي يلمي
كاة ن يلحقرر يلوصوت إلسها .كحا أدي يلمغطست يلحذدودة لعةج وء يلمغق ت يلذاد يلحعمدت ،يلقي دتحه البرنامج ،إلى يخمةت
يلمويزة في يلدت ترى سموى يلبرد ككل ع تةج وء يلمغق ت يلذاد يلشد د يلقي تقد ه يلسونسسف .وفي حسن أة يال مهديف
يلجغريفي لربرد اي كاة صذسذا ،فقد يتمُبري يلمغطست غسر كافست لمذقسق يلمأثسريي يلحسمدي ت يلحرغوبت ترى ؤشريي وء
يلمغق ت.

ف الية التكاليف وكفاءة التكاليف
-29

يزديدي فعالست تكالسف برنا ج يلمغق ت يلمكحسرست يلحوتهت أث اء ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت وقورنت بشكل إ جابي بمدخةي
حاثرت في بردية و اطق أخرى .وكاة مو ط يلمكرفت لكل سمفسد ت شفاؤه أقل بكثسر في إطار يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت
قارنت بالعحرست يإلنحائست يلسابقت ،لكل ن جحوتمي يلحسمفسد ن :بال سبت لألطفات يلحمعافسن دوة ن يلخا ست ،ينخفض مو ط
يلمكرفت ن  52.3دوالر أ ر كي إلى  22.9دوالر أ ر كي ،وبال سبت لرذوي ل ويلحرضعاي يلحمعافساي ،ينخفض مو ط يلمكرفت
ن  41.7دوالر أ ر كي إلى  16.2دوالر أ ر كي.
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ونظر يلحكمب يلقطري في سألت كفاءة يلمكالسف في يلقريريي يلحمعرقت بالموظسف ،وزيد ن ي مخديم يلحمطوتسن ن يأل يلحمذدة
ويلوكالت يلكور ت لرمعاوة يلدولي ويلحمدربسن ن يأل يلحمذدة وتا عت تسحور-لسشمي يلوط ست .ترى أة يتمحاد يلحكمب يلقطري
يلشد د ترى حروت يلموظسف يلح خفضت يلمكرفت تقه ل ؤد بالضرورة إلى تعز ز كفاءة يلمكالسف في ت فسق يلخطت يال مريتسجست
يلقطر ت ،بال ظر إلى يلذاتت إلى وظفسن محمعوة بالخبرة يلكافست لرحشاركت ترى سموى يلسسا اي وب اء يلشريكاي.

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
-31

أدى تدم يلسقسن بشأة تخصسص يلحويرد إلى يضطرير يلحكمب يلقطري إلى يلمضذست بالمخطسط يلحمو ط يألتل ويلطو ل يألتل
وإلى تعد ل يلعحرساي في كثسر ن يألحساة وفقا لأل ويت يلحماحت .وطويت عظ تام  ،2019ويته يلحكمب قسودي شد دة ترى
يلسسولت ول محكن ن يلعحل ّإال بفضل ا ترقاه ن يلسرف ن يلحقر .وبذروت نها ت تام  ،2019زيدي يلحساتحاي بشكل رذوظ
ع يلمذو ةي يلكبسرة ن لج ت تخصسص يلحويرد يال مريتسجست وقدوم ذمسن ن يلصسن ويلساباة.

-32

و شسر تذرسل يلحسزينست إلى أة ت اك نقطت حرتت صعب ترى يلحكمب يلقطري أة ويصل ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت
عرفت ترى أنها تكالسف يلحوظفسن وتكالسف
دونها .و عرض يلشكل  2يإلنفاق يلفعري لرحكمب يلقطري ترى يلمكالسف يلثابمت (يل ُح َّ
يلدت يلحباشرة ،بعد تعد رها لمم ا ب ع تكالسف يلحوظفسن) ،كحا بسن رصسد ت فسق كل نشاط .وفي تام  ،2018تحكن يلحكمب
يلقطري ن ت فسق بعض يألنشطت ذيي يال مخديم يلكثسف لرأس يلحات .أ ا في تام  ،2019فقد كاة ت اك يلقرسل تدي ن يأل ويت
يلحماحت ألي أنشطت وكاة ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت قسدي بشدة ،ع ا مرتب ترى ذلك ن آثار ترى وتود البرنامج
ووضوحه ترى يلحسموى يلمشغسري.

الشكل  :2الخطة االستراتيجية القطر ة لتي ور-ليشت  :تحليل التكاليف الثابتة مقابل التكاليف ال فتوحة (دوالر أمر ك )

يلحصدر :سزينست يلذافظت يلقطر ت يلحقررة بالحقارنت بال فقاي يلفعرست ،نظام ونجز.

الشراكات والت اون
-33

ينصبت يلشريكاي يلحركز ت يلمي أقسحت ترى شركاء يلسسا اي ويلذوكحت :يلوزيريي ويلوكاالي يلذكو ست يألخرى .و ثرت
يلجهود يلحبقولت لب اء ثل تقه يلشريكاي تحة كبسري قام به يلحكمب يلقطري يلصغسر .وت د إبريم يالتفاقاي يلحوقعت ،تعمحد طبسعت
يلعحل يلح جز وقسحمه ترى تدة توي ل ،وال سحا توفر يلمحو ل وقدرة يلحويرد يلبشر ت لدى البرنامج ويلوزيرة أو يلوكالت يلشر كت
في تخطسط وإديرة يألنشطت يلحشمركت.

-34

وت تذد د تدد ن يلشركاء يلحذمحرسن في جات يلحساوية بسن يلج سسن وتحكسن يلحرأة ن خةت تحرست سح ولكن يل مائج يلعحرست
كانت ذدودة .كحا وضع يلحكمب يلقطري قمرحا لرعحل باالشمريك ع ص دوق يأل
لرحساوية بسن يلج سسن وتحكسن يلحرأة (تسئت يأل

يلحمذدة) ،و ظحت يأل

يلحمذدة لرسكاة ،وتسئت يأل

يلحمذدة

يلحمذدة لرطفولت (يلسونسسف) بشأة بادرة يالتذاد
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ق لرمحو ل ألة يلحانذسن ل
يألوروبي ويأل يلحمذدة في جات كافذت يلع ف يلج ساني .و ع ذلك ،ل م يخمسار البرنامج كحمر ٍ
روي له سزة نسبست في جات يلحساوية بسن يلج سسن وتحكسن يلحرأة.
-35

وأث اء ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ،كاة يلمعاوة ويلجوالي يلدري ست فسحا بسن بردية يلج وب حت رئسسست في ي مريتسجست
البرنامج لمعز ز قدريي يلذكو ت .وقام حثروة ن تدة وزيريي بز ارة كحبود ا ويلصسن ويله د لمبادت يلخبريي ويلححار اي
يلجسدة في جاالي ثل سا ت يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت يلحدر ست وتقو ت يألرز وأنظحت يإلنقير يلحبكر .ترى أة ن يلسابق ألوينه
تقسس دى تقا

يلحشاركسن لرحعارف يلمي يكمسبوتا أو تطبسقه لها.

ال وارد البشر ة وخبرات ال وظفين
-36

أتري ي معريض لرهسكل يلم ظسحي لرحكمب يلقطري وت تعد ره في يلحريحل يألولى ن ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت بهدف
توضسح يلمسرسل يإلديري ،وتذد د يلوظائف يأل ا ست وإتادة تص سفها ،ود ج وحديي إدير ت وإلغاء بعض يلوظائف .وكاة يلديفع
يلرئسسي وريء يلمخفسضاي في إتحا لي تدد يلحوظفسن تو يالحمساتاي يلحسدينست يلمشغسرست .وفي حسن أة نقص يلمحو ل ل ؤثر
بشكل كبسر ترى أتديد يلحوظفسن ،فقد أثر ترى قدرة البرنامج ترى لء يلح اصب يال مريتسجست – وترى وته يلخصوص ،كاة
يلحكمب يلقطري فمقر إلى يلحوظفسن ذوي يلخبرة ويألقد ست يلةز مسن لرحشاركت ترى سموى يلسسا اي وب اء يلشريكاي .كحا
ويته يلحكمب يلقطري تبدال ر عا لرحوظفسن ،وكاة عظحه عحل بحوتب تقود قصسرة يألتل .وقد أدى تقي بالضرورة إلى
يالنمقاص ن يتساق يألديء وإلى إضعاف يلقيكرة يلحؤ سست (ينظر يلشكل .)3
الشكل  :3موظفو ال كتب القطري ف تي ور-ليشت حسب طول ال قد ،والجنس ،وال وقع

يلحصدر :بساناي يلحكمب يلقطري

اإلدارة القائ ة على النتائج
-37

كاة ي مخديم بساناي يلرصد لإلديرة يلقائحت ترى يل مائج قو ا في شاركت البرنامج يلحباشرة في برنا ج يلمغق ت يلمكحسرست يلحوتهت،
ترى أة تقي يال مخديم كاة ذدودي في جاالي أخرى .وحمى أويخر تام  ،2019تحع البرنامج بساناي تممبع أتديد يلحسمفسد ن
و خزوناي يألغق ت في كل رفق ،و ّك ت بساناي يلرصد ن يلم بؤ باحمساتاي يلموز ع و ن تقد ر أتديد يلحسمفسد ن ويألنشطت
يلححاثرت يألخرى .وبدءي ن تام  ،2018ركزي تحسع يألنشطت يألخرى في يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ترى تعز ز يلقدريي،
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وتقا حت بشكل أ ا ي نفس يلحؤشريي يلثةثت لحسموى يل ويتج ،ويلمي تقسس تدد أحديث يلمدر ب ويألنشطت ويلحشاركسن .ول
تقدم يلحؤشريي عرو اي تن طبسعت يألنشطت أو تحا إذي كاة يلحشاركوة قد تعرحوي أي شيء وتحا إذي كانوي ريضسن تن يل مائج.
و موفر يلمغسسريي يلمي ت إدخالها في تام  2019عرو اي إضافست ،لكن بعض يلحؤشريي ال تزيت تا ت لرغا ت ،حا جعل
إظهار يلرويبط بسن يل ويتج ويلذصائل في ة ل يل مائج ضعسفا إلى حد ا.

االستنتاجات
-38

إة تذقسق إتادة يلهسكرت يلحؤ سست ،ترى نذو كبسر ،وفق ا ت ص ترسه خارطت يلطر ق يلحمكا رت ،و ا رتبط بقلك ن تذوت ن
ت فسق يلبري ج إلى يلمحكسن ،مطرب وقما .و كحن يلمذدي في ي مدي ت يلجهود يلةز ت وتوتسهها لفمريي طو رت بحا فسه يلكفا ت.
وتغطي يلفمرة يلحشحولت بهقي يلمقسس يلخطويي يألولى في تحرست مطوت.

-39

وويصل البرنامج في تسحور-لسشمي تذوله ن دوره يإلنساني باأل اس إلى دور شحل ذور يلعحل يإلنساني ويلم حست ويلسةم
بر مه ،و ن يلم فسق إلى تقد يلحشورة وتعز ز يلقدريي .و حر يلحكمب يلقطري بحرحرت ينمقالست ال زيت خةلها كثسر ن يلهساكل
يلمشغسرست ويإلتريءيي ويلحوظفسن ويلحهاريي عكس يلظروف يلسابقت ،ول م بعد يالتمحاد يلكا ل ألنظحت يلرصد ويلحبادئ
يلموتسهست يلجد دة بشأة أ ور ها ،ترى بسل يلحثات ،تعز ز يلقدريي ويلحسائل يلج سانست .وقد أدى ذلك إلى ز ادة يلمذد اي
يلمي تويته يلحكمب يلقطري في ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ،ترى يلرغ ن يلجهود يلمي بقلها وظفوه يلحرمز وة و ا
قو وة به ن تحل دؤوب.

-40

و ثرت يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يبمكاري تا ا وكانت في يلوقت نفسه تطوري في ي مريتسجست البرنامج يلسابقت .وقد كانت
يبمكار ت في إدخات تسكل تد د لمخطسط وإديرة تحل البرنامج ،ع ا مرتب ترى ذلك ن تذد اي إدير ت وتحو رست و ا مطربه
ن ويرد بشر ت .و حكن أ ضا يل ظر إلى تقه يلمذد اي ترى أنها فرص لرعحل بشكل أكثر كفاءة وشفافست ،ويء ديخل البرنامج
أو في تةقاته ع يلجهاي يلحانذت ويلذكو ت ويلشركاء يإلنحائسسن .وأدي ذدود ت يلحويرد إلى تقسسد دى إ كانست ي مغةت تقه
يلفرص ،ترى يلرغ

ن وتود بعض يلفويئد يإلدير ت .و ع ي محرير يالنمقات إلى دورة يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلمالست،

ت اك جات إلتادة تقسس يلوتود يلقطري للبرنامج في تسحور-لسشمي بصورة أكثر تعحقا.
-41

وقد ي محر ينعديم يأل ن يلغقيئي ويلمغقوي في تسحور-لسشمي ترى دى يلعقد يلحاضي .وكاة تركسز يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت
خةت فمرة يلمقسس ذي صرت باألولو اي يلقطر ت ويحمساتاي يل اس وي م د إلى نقاط قوة البرنامج وخبرته في توينب يلمغق ت
ويلروتسمساي .و ع ذلك ،فية بعض يالفمريضاي يأل ا ست يلمي قوم ترسها تصحس يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ويلحمعرقت
با معديد يلذكو ت لمحو ل ساريي تحل البرنامج وتولسها سؤولسمه ل تكن صذسذت ،و رتع ذلك تزئسا إلى يلمغسسريي في
يلذكو ت يلوط ست .باإلضافت إلى ذلك ،أدى يلمركسز ترى قرت ن يلع اصر يلحخمارة ل هج معدد يلقطاتاي إزيء يأل ن يلغقيئي
ويلمغق ت ،دوة تذد د كا ل ألدوير يلشركاء وكسفست ربط ساتحاي البرنامج به  ،إلى ت اقض بسن يلمذد اي يلوي عت يلمي عى
البرنامج إلى عالجمها ويل طاق يلضسق لحساتحاته.

-42

وكاة لر قص يلشد د في يلمحو ل تأثسر هسحن ترى أديء يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت لمسحور-لسشمي حمى يآلة وكاة له آثار ترى
تدة سمو اي .وقد ت تقرسص يلجهود ول تمذقق تحسع يألتديف ،لكن يلحكمب يلقطري قدم ساتحاي فسدة في حصائل ن قبسل
ر ائل يلمغسسر يالتمحاتي ويلسروكي وتعز ز يلقدريي ن خةت يلدري اي ويلدتوة .كحا اتد في تعز ز ة ل يإل ديد ،وتي
ت صر ركزي في ي مريتسجست يلذكو ت في جات يلمغق ت يلمكحسرست .و ع يالتمريف بأة تعز ز يلقدريي مطرب وقما ،فية ت اك
تذد اي أ ام تذقسق يلقدريي يلم ظسحست ويلفرد ت يلحسمدي ت يلحطروبت في يلوكاالي يلذكو ست.

-43

وكاة يال مهديف يلجغريفي لرمدخةي يلمغقو ت ا با .وكانت يلمغق ت يلمكحسرست يلحوتهت أكثر فعالست ن حسث يلمكالسف في ظل
وتقارة يل مائج بشكل تسد ع نمائج تدخةي حاثرت في بردية أخرى .غسر أة تدم
يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت قارنت بالحاضي،
َ
وتود تدفق كاف و مظ لرمحو ل أدى إلى ينقطاع في خطوط يإل ديد حا قرل ن تذقسق أتديف يلمغق ت و ن يلمغطست.
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و عمبر يلموظسف يلحةئ وب اء يلشريكاي يلفعالت تا رسن حا حسن لر جاح ،لكن يلعا رسن كانا قسد ن بسبب نقص يلحويرد يلحالست.
وقد حد ذلك ن تعسسن كبار يلحوظفسن ،حا قسد بدوره قدرة يلحكمب يلقطري ترى يلدتوة ترى سموى يلسسا اي .كحا أة يالفمقار
إلى يلحويرد ع ي أة يلمزي اي يلشريكت يلمي تعهدي بها يلذكو ت ويلحكمب يلقطري ل تؤ ِد كرها إلى يتخاذ إتريءيي تحرست .ونمسجت
لقلك ،فية يلحكمب يلقطري ورغ إقريره بأتحست يلشريكاي ،فينه ل محكن ن ي مغةت إ كاناتها يلكا رت.

-45

وترى يلرغ ن يلخطويي يإل جابست يلمي يتخقتا البرنامج لمربست يالحمساتاي يلحذددة لر ساء ويلب اي ،فقد كاة ن يلححكن يلقسام
بالحز د (بالشريكت ع يلذكو ت ووكاالي يأل يلحمذدة يألخرى) لضحاة يلمذقسق يلكا ل ل مائج تذو رست ت سانست وحصائل تغقو ت
لر ساء ويلب اي ،ولرب اء ترى يلمقدم يلحذرز في تسرسط يلضوء ترى يالحمساتاي يلغقيئست لرب اي يلحريتقاي.

-46

و حدد يلمقسس فويئد حقسقست ن يلمعاوة بسن البرنامج ووكاالي يأل يلحمذدة يألخرى ،و ن صرذت البرنامج تعز ز تقه يلجهود
يلحشمركت حسث أصبذت يل ُهج يلحمعددة يلقطاتاي ويلمي شارك فسها أصذاب صرذت معددوة أكثر ضرورة لمذقسق أتديف
يأل ن يلغقيئي ويلمغقوي .و ذمحل أة وفر إطار تحل يأل

يلحمذدة لرمعاوة في جات يلم حست يلحسمدي ت إطاري تد دي لمذقسق

ذلك.

الدروس
-47

شسر يلمقسس إلى تدد ن يلدروس يلمي قد حكن تطبسقها في بسئاي حاثرت.

-48

و بغي ّأال قرل البرنامج ن أتحست تذد اي تعز ز يلقدريي يلمي ويتهها في يلبردية يلحمو طت يلدخل ن يلشر ذت يلدنسا،
وال سحا ترى يلحسموى يلحذري في يلبردية يلمي قوم فسها يلذك ترى أ اس يلة ركز ت .و جب توخي يلذقر في تقسس تحرست
تسرس يلحسؤولست إلى يلذكو ت يلحضسفت وت فسقتا بطر قت تمج ب يالنقطاتاي يلحفاتئت .وتعمبر صورة البرنامج و حعمه و ويرده
أقوى ت د ا شارك في أتحات يلم فسق ترى نطاق وي ع .فهقه يلحشاركت تح ذه قدري أكبر ن يلحصديقست ويلقبوت لدى أصذاب
يلحصرذت ت د تذوله نذو أدوير أخرى وتسهل ترسه توفسر يلحويرد ألنشطت ثل تعز ز يلقدريي.

-49

وقد ظهر أة يالفمريض يلقائل بأة ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت حكن أة بدأ ترى يلفور بعد يلحويفقت ترسها غسر ويقعي،
و بغي يل ظر في إ كانست يلمعرض لحثل تقي يلمأخسر ت د تصحس يلخطت .وقد تحثل أحد يلمذد اي يأل ا ست أ ام ت فسق يلخطت في
يلوقت يلح ا ب في تحرست يالتفاق ع يلوزيريي يلحع ست يلدت يلدقسق يلقي سقد ه البرنامج ،وفي وضع يلمرتسباي يلحؤ سست
يلةز ت ع يلذكو ت يلحضسفت.

التوصيات
-50

لموصسمسن ن يلموصساي يلح بثقت تن يلمقسس طبسعت ي مريتسجست .فهحا تذددية يلطرق يلمي حكن للبرنامج ن خةلها تقد
ساتحاي فعالت في تسحور -لسشمي ن خةت كمبه يلقطري يلصغسر بمحو ل كاف و حكن يلم بؤ به وبعحل ي مباقي بالشريكت ع
يلذكو ت ،وكقلك ع وكاالي يأل

يلحمذدة يألخرى ن خةت إطار تحل يأل

يلحمذدة لرمعاوة في جات يلم حست يلحسمدي ت.

وتهدف توصسماة تشغسرسماة إلى تركسز ساتحاي البرنامج ترى يلحجاالي يلمي حكن أة عمحد فسها ترى نقاط قوته يلحويضسعست
يلري خت وترى تعز ز يل هج ويأل السب يلمي سمخد ها لمعز ز قدرة شركائه يلوط سسن .و جري تعحس ياللمزيم بمعز ز يلحساوية
بسن يلج سسن وتحكسن يلحرأة ن خةت ا وصى به ن ي مريتسجساي يلشريكت ويل ُهج يلحويضسعست .وتموخى يلموصساي يألربع
جمحعت ساتحت ويضذت يلمركسز و سمقرة و مآزرة وفعالت ن تانب البرنامج في تسحور-لسشمي طويت دورة يلخطت يال مريتسجست
يلقطر ت يلحقبرت.
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نوعها

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

التوصية
1

لكي ظل البرنامج ترى أتحسمه وفعالسمه في تسحور -لسشمي ،بغي أة مكفل يلحقر بمأ سن حد أدنى ن يلمحو ل يلحسمديم
ويلقابل لرم بؤ ضحن وتود فر ق أ ا ي أدنى ثابت في يلحكمب يلقطري .و بغي تشكسل يلفر ق بذسث حك ه أة شارك
في يلذوير يلسسا ي ويلدتوة ترى سموى رفسع ع يلذكو ت ويلشركاء يآلخر ن ،وأة ركز ترى تعز ز يلحويرد يلحذرست
ويلدولست .و بغي تعبئت يلحز د ن يلخبريي يلمق ست وخد اي يلدت لحبادريي ذددة بحجرد تأ سن يلمحو ل غسر يأل ا ي.

ي مريتسجست

يلحقر – ساتد يلحد ر يلم فسقي
ورئسس يلشؤوة يلحالست ،إديرة
تسسسر يلحويرد؛ شعبت يلحالست
يلحؤ سست

رتفعت

د سحبر/كانوة يألوت
2021

2

بغي أة عحل يلحكمب يلقطري ترى تعز ز ت فسق يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت ن خةت يلشريكاي ،ع يلمركسز ترى ا
ري:

ي مريتسجست

يلحكمب يلقطري بدت ن يلحكمب
يإلقرسحي ويلحقر – إديرة يلشريكاي
ويلدتوة؛ شعبت يلبري ج يإلنسانست
ويإلنحائست ،حا عكس يالتفاق ترى
يلم سسق بسن وكاالي يأل يلحمذدة

رتفعت

 بغي للبرنامج أة قس تةقت أوثق وأكثر تركسزي ع يلذكو ت تسمفسد ن تفاتل ي مريتسجي أقوى و ن فه قح
لمعز ز يلقدريي وفرص تسرس يلحسؤولست .و بغي أة كوة شركاؤه يأل ا سوة وزيرة يلصذت ،ويلديئرة يلحسمقرت
لألدو ت ويلحعديي يلطبست ،ووزيرة يلزريتت و صا د يأل حاك ،ووزيرة يلمعرس ويلشباب ويلر اضت.

مصف 2021

 جب أة عحل البرنامج ن أتل تكا ل أقوى لبري جه ع بري ج وكاالي يأل يلحمذدة يألخرى ضحن إطار تحل
يأل يلحمذدة لرمعاوة في جات يلم حست يلحسمدي ت ،وتذد دي ع يلسونسسف بشأة يلعحل ع يلذكو ت لب اء وت فسق
ي مريتسجست معددة يلقطاتاي لرمغق ت وبشأة ويصرت يلعحل يل ُحريتي لةتمباريي يلج سانست فسحا معرق بسوء يلمغق ت
يلذاد يلحعمدت و ا مصل بقلك ن ر ائل يلمغسسر يالتمحاتي ويلسروكي؛ و ع ظحت يلصذت يلعالحست وص دوق يأل
يلحمذدة لرسكاة بشأة يلدت يل ُحريتي لةتمباريي يلج سانست لرمغق ت يلحدر ست (بحا في ذلك صذت يلحريتقسن) ويلمغق ت
و ة ت يألغق ت؛ و ع ظحت يألغق ت ويلزريتت بشأة يلم سسق يلحسمحر لقطاع يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت في تحسع
توينب تحل يلذكو ت.
3

بغي لرحكمب يلقطري أة كفل تقد يلحشورة يلمق ست يلحركزة و ساتحاي تعز ز يلقدريي في تسحور-لسشمي ،حا عمحد
ترى نقاط يلقوة يلري خت في البرنامج و سات بفعالست ن خةت يألطر يلقطاتست ويلشريكت يألو ع في يلحجاالي يلمالست:
 ت اصر ركزة و خمارة ال مريتسجست لرمغق ت معددة يلقطاتاي و ُ ريتست لةتمباريي يلج سانست:
 تقو ت ر ائل يلمغسسر يالتمحاتي ويلسروكي وخد اي يلمغق ت يألخرى ترى يلحسموى يلحسديني (بحا في ذلكضحن نظام يلخد اي يلصذست يلحجمحعست يلحمكا رت) ،ع تقد يلدت لمعز ز يلقدريي وتوفسر رويبط لرمويصل
يلحجمحعي في قطاتاي أخرى ثل يلزريتت ويلذحا ت يالتمحاتست؛
-

ة ل يإل ديد ويلروتسمساي ذيي يلصرت لموز ع رع يلمغق ت يلمكحسرست؛

 تةج وء يلمغق ت يلذاد يلحعمدت ،و حكن ذلك ن خةت بروتوكوت مكا ل تد د لسوء يلمغق ت يلذاد يلحعمدتو وء يلمغق ت يلذاد يلشد د ،بدءي ن يلمعاوة ع يلسونسسف في يلدري ت يلبذثست يلمشغسرست يلحقمرحت؛

تشغسرست

يلحكمب يلقطري بدت ن يلحكمب
يإلقرسحي

مو طت

مصف 2021
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التوصية

نوعها

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

 تذرسل تشاشت يألوضاع ور خريئطها :يال مفادة ن يلحبادريي يألخسرة ،وتطو ر تذرسل كا ل لهشاشت يألوضاع
ور خريئطها و ا رتبط بقلك ن خد اي لمعز ز يلقدريي في تسحور-لسشمي ن خةت وحدة صغسرة خصصت في
يلحكمب يلقطري دتو ت بقدريي البرنامج يألخرى لمذرسل تشاشت يألوضاع ور خريئطها في يلح طقت وربطها
بالحدخةي يلمق ست يلح ا بت لرصد يأل ن يلغقيئي يلوط ي ونظ يال معديد لرطويرئ ويال مجابت لها؛
 يلمغق ت يلحدر ست :تطو ر دور قوي لردت يال مشاري و ا رتبط بقلك ن خد اي تعز ز يلقدريي ع وزيرة يلمعرس
ويلشباب ويلر اضت ،ع يلمركسز بشكل خاص (بهدف تعظس يلفويئد في جات يلحساوية بسن يلج سسن وتحكسن يلحرأة)
ترى عا سر يألغق ت ويلمغق ت؛ ويلمغق ت يلحدر ست بالح مجاي يلحذرست وصةتها بمطو ر يل ظ يلغقيئست؛ و ة ل يإل ديد
ويلحسائل يلروتسمست ذيي يلصرت؛ ويال مخديم يلح ا ب لرسرع يلحقوية يلح مجت في تسحور-لسشمي؛ ويلصذت يلحدر ست،
بحا في ذلك صذت يلحريتقسن ،ع إ ةء يتمحام خاص لألبعاد يلج سانست؛ ودت يلرصد وإديرة يلبساناي؛ وإتطاء
يألولو ت لرمغق ت يلحدر ست في خصصاي يلحسزينست يلوط ست؛
 ت اصر ركزة ذددة لمطو ر يل ظ يلغقيئست :تقو ت يألغق ت ،و عا سر وت ظس ة ت يألغق ت (بالمعاوة ع ظحت
يلصذت يلعالحست) ،ويلصةي ن يلحزرتت إلى يلسوق لرمغق ت يلمكحسرست ويلحدر ست ،وتعز ز يلفرص ويلفويئد لر ساء
في يل ظ يلغقيئست.
4

بغي لرحكمب يلقطري أة عسد تقسس وتدتس نهج البرنامج وطريئقه إزيء تعز ز قدريي يلوكاالي يلذكو ست و ظحاي
يلحجمحع يلحدني ذيي يلصرت يلمي تدت تذقسق تدف يلم حست يلحسمدي ت :2


بغي لرحكمب يلقطري أة جري تقسسحاي شا رت لرقدريي كجزء ن تصحس يلخطت يال مريتسجست يلقطر ت يلجد دة.

تشغسرست

يلحكمب يلقطري بدت ن يلحكمب
يإلقرسحي ويلحقر :ديئرة يلحساتدة
يلمق ست وتعز ز يلقدريي يلقطر ت

رتفعت

مصف 2021

 لضحاة يإلديرة يال مريتسجست ألنشطت تعز ز يلقدريي ويلذصائل يلحسمدي ت ،بغي للبرنامج تذد د إطار رصد ا ب
بالمشاور ع يلذكو ت و ظحاي يلحجمحع يلحدني .وفي ساق يلقسام بقلك ،بغي لرحكمب يلقطري أة سمخدم يلحؤشريي
ذيي يلصرت يلحأخوذة ن إطار يل مائج يلحؤ سست وكقلك يلحؤشريي يإلضافست (بحا في ذلك ترك يلحمعرقت بالحسائل
يلج سانست) يلحمفق ترسها ع يل ظريء .وبالمشاور ع يلح ظحاي يلحسمفسدة ،بغي لرحكمب يلقطري أة ضحن أة م
رصد أتحات تعز ز يلقدريي بع ا ت وأة ت فق بدقت ترى يلحسمو سن يلحذري ويلوط ي.
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