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تقر ر موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطر ة إلندونيسيا ()2020-2017
موجز تنفي ي
مُتري تقي يلمقسس لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت إلندونسسسا بسن ونسو/حز رية  2019و ا و/م ار 2020ى ولمقسس يال محرير ت يال مريتسجست
ويلمشغسرست ،غحي تقي يلمقسس منشحت برنا ج يألغق ت يلعالحي البرنامج) يلح فقة ن ا ر/كانوة يلثاني  2016إل

ونسو/حز رية 2019ى

و مبع يلمقسس نهجا تشاور ا ركز تر يال مخديم ،لمذقسا غرضسن زدوتسن تحا يلحساءلت ويلمعر إلرشاد إتديد يلخحت يال مريتسجست
يلقحر ت يلقاد ت إلندونسسساى
وإندونسسسا برد مو ط يلدخل قائ تر تسرسل تر ي تشر عي عقد وبسئت سا اي وط ست قو ت فسحا معرا بالم حست ويلحساتدة يالتمحاتست
ويلصذتى و مدى يل حو يالقمصادي يلسر ع إل ز ادة يلمفاوتاي ويلفجويي يلجغريفست في يأل ن يلغقيئي ويلمغق تى كحا ويته يلبرد كويرث
طبسعست مكررةى وقد تذوت البرنامج ن يلحساتدة يلغقيئست يلحباشرة إل نهج تعز ز يلقدريي يلقحر ت في تام 2016ى
وخرص يلمقسس إل مة يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت حققت نمائج إ جابست تر يلرغ

ن منها نفقي لبضع

ويي فقط وبحويرد ذدودة

وويتهت تذد اي مخرى في يلم فسقى
و مسا تصحس يلخحت يال مريتسج ست يلقحر ت ع يلسسا اي يلوط ست وخحط يلم حست وكقلك ع مطر يأل

يلحمذدةى وتم اوت يلخحت

يال مريتسجست يلقحر ت يحمساتاي يلسكاة يلضعفاء ويالتمباريي يلج سانست ويلحمعرقت بالذحا ت ضحن عا سر يل هج يلحعمحد لمعز ز يلقدرييى
و ظر مصذاب يلحصرذت يلخارتسوة ،بحا في ذلك يلذكو ت ،إل البرنامج كح ظحت تحمرك يلخبرة يلمق ست يلةز ت لة مجابت لذاالي
يلحويرئ ،وتحع وتذرسل بساناي يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت ولد ها تةقاي تق ست مفضل ن يلعةقاي يال مريتسجست يلرفسعت يلحسموىى وكانت
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 تمسييا يتسيياقا تا ا ع ا عمحده البرنامج ن صييحرذاي قسا ييست مو حار يياي تذر ر تى و رت
توتسه م ت ي مفساريي بهقي يلشأة إل د رة يلمقسس في البرنامجى
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
يلسسدة A. Cook
د رة يلمقسس
تاتف066513-2030 :

يلسسدة M. Honjo
وظفت يلمقسس
تاتف066513-2234 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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مكبر يلحساتحاي في تعز ز يلقدريي في يلحجاالي يلفرد ت ويلحؤ سست وفي "يلحسار ن" يلحمحثرسن في تصحس بري ج مصذاب يلحصرذت،
ويإل صات ،ويلرصد ويلمقسس  ،ويلفعالست يلحؤ سستى وتمويءم ساتحاي البرنامج ع يلمذسس اي يلكبسرة يلمي م ُدخرت تر يلحسموى يلوط ي،
تر يلرغ ن مة تقه يلحساتحاي غسر قابرت لرقساس كحساى
وفي يلوقت نفسه ،ل م بشكل كا ل تذد د تبعاي تركسز يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت تر تعز ز يلقدريي حصري قبل تصحس يلخحت
يال مريتسجست يلقحر تى وتسرط تجربت ت فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلضوء تر يلع اصر يلمي بغي تعد رها لمعظس إ كاناي تقي
يل وع ن يل هج ،بحا في ذلك يلمحو ل ،ويلحويء ت ع يل ُظ يلذكو ست ،وتسكل يلحوظفسن وقدريته  ،وت فسق يألنشحت خارج إطار
يلحشروتاي ،ويالتفاقاي يلر حست ع يلحؤ ساي يلذكو ست ذيي يلصرت ،ونظام يإلبةغ يلححروب لرمعبسر تن يلحكا ب يل اتجت تن
يالنخريط في تعز ز يلقدريي يلقحر تى
و مكوة ت اك حاتت خاصت إل مة تذدد يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلمالست ا يلقي معسن تغسسره لمسسسر يلخحاب يلفعات لرسسا اي
يلوط ستى
و قدم يلمقسس

بع توصساي للبرنامج في إندونسسسا تي :إحديث تذوت ي مريتسجي في يلموته ،ي م ادي إل نجاح منشحمه؛ وإتريء تذرسل

هجي و معحا لرشريكت؛ ويل ظر في إتريء تعد ةي ت ظسحست لمسسسر يالنخريط في مد اي يلسسا اي؛ وتفعسل يلدروس يلحسمفادة ع
يلكساناي يلذكو ست ذيي يلصرت؛ وتجربت يلمعد ةي يلحقمرحت تر نُظ يلرصد ويلمقسس ويإلبةغ؛ وتعز ز مدوير البرنامج يلم ظسحست
ويلم سسقست يلحذمحرت؛ وتذد د إتريءيي لمأ سن يلمحو ل يلذكو يى

مشروع القرار

*

ذسط يلحجرس ترحا بالمقر ر يلحوتز تن تقسس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت إلندونسسسا )WFP/EB.2/2020/6-C )2020-2017
ورد يإلديرة ترسه  ،)WFP/EB.2/2020/6-C/Add.1و ذث تر يتخاذ يلحز د ن يإلتريءيي بشأة يلموصساي يلويردة في يلمقر ر،
ع ريتاة يالتمباريي يلمي مثارتا يلحجرس مث اء اقشمهى

*

تقي شروع قرير ،ولةطةع تر يلقرير يل هائي يلحعمحد ن يلحجرس ،رت يلرتوع إل وثسقت يلقريريي ويلموصساي يلصادرة في نها ت يلدورةى
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ال قدمة
س ات التقييم
مُتري تقسس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت إلندونسسسا في يلفمرة بسن ونسو/حز رية  2019و ا و/م ار 2020ى وبغست تقسس

-1

ونسو/حز رية

يال محرير ت يال مريتسجست ويلمشغسرست ،غحي يلمقسس منشحت البرنامج يلح فقة ن ا ر/كانوة يلثاني  2016إل

 ،2019بمقسس كل ن البرنامج يلقحري يلسابا إلندونسسسا  )2016ويلخحت يال مريتسجست يلقحر ت لرفمرة 2020-2017ى و ن
خةت مربعت م ئرت رئسسست ،قوم بمقسس يلوضع يال مريتسجي للبرنامج وإل مي دى نفق البرنامج يلمذوت يال مريتسجي يلحموقع
في إطار يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت؛ و ساتحت يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت في يلذصائل يال مريتسجست؛ و دى كفاءة ت فسق
يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت؛ ويلعوي ل يلمي توضح مديء البرنامجى و أتي تقي بعد تقسس لرذافظت يلقحر ت مُنجز في تام 2014ى
وت تذد د توقست يلمقسس لمقد

-2

مدلت ودروس إلرشاد وضع يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلحقبرت للبرنامج في إندونسسساى

و يلحسمخد وة يلرئسسسوة لهقي يلمقسس ت يلحكمب يلقحري للبرنامج في إندونسسسا ،ويلحكمب يإلقرسحي آل سا ويلحذسط يلهادئ،
ويلشعب يلمق ست في قر البرنامج ،وحكو ت إندونسسسا وشركاء آخروةى
ومترى فر ا خارتي سمقل يلمقسس با مخديم طريئا خمرحت ،ي م ادي إل بساناي يلرصد ،وي معريض يلوثائا ويلحقابةي شبه

-3

يلح ظحت ع مكثر ن  200ن مصذاب يلحصرذت تر يلحسمو سن يلوط ي ويلحذريى وت تحع يلبساناي وتذرسرها ويلمذقا ها
بع ا ت لضحاة صذت يل مائج ويالنمباه لرسر ت ويالتمباريي يلج سانست ويألخةقستى وشهد يلمقسس بعض يلقسود في تقسس حصائل
منشحت تعز ز يلقدريي في البرنامج بسبب يلفجويي  )1في يلحؤشريي ويلبساناي ويرتفاع عدت دورية مصذاب يلحصرذتى
السياق
برغ تدد كاة إندونسسسا ،يلمي تعمبر مكبر برد تزري في يلعال  263 ،رسوة نسحت ،وتي عرضت لكويرث طبسعست مكررة ثل

-4

ص فت إندونسسسا كبرد مو ط يلدخل
يلزالزت يألخسرة في لو بوك و والو زي  )2018وتسونا ي ضسا وندي )2018ى و ُ
ق تام  ، 2010تر يلرغ ن مة يلوتسرة يلسر عت لر حو يالقمصادي مدي إل ز ادة تدم يلحساوية وي محرير يلمفاوتاي يلجغريفست
في يلدخل ويأل ن يلغقيئي ويلمعرس ويلحساوية بسن يلج سسن ،حسث عسش 9ى 25رسوة شخص تذت خط يلفقر  25دوالري م ر كسا
لرفرد في يلشهر)ى

)2

الجدول  :1ال ؤشرات االجت اعية واالقتصاد ة
 263رسونا

إتحالي تدد يلسكاة )1
يلعحر يلحموقع ت د يلوالدة )2

69.4

نصسب يلفرد ن يل اتج يلحذري يإلتحالي )1

 3 892دوالري م ر كسا

درتت دلسل يلم حست يلبشر ت )2

0.707

سموى يلفقر*

 9.74في يلحائت

ؤشر تدم يلحساوية بسن يلج سسن )2

0.451

عدت ينمشار يلمقزم بسن يألطفات دوة ن يلخا ست
عا ل تس ي بشأة يلدخل )2
*

عدت

يلفقر

ت

يإلتحالي

في

إندونسسسا

)2018

)3

قدره

 30.8في يلحائت )2017
)2017 38.1
82ى9

يلفصل

يألوت)

و66ى9

يلفصل

يلثاني)ى

يلحكمب

يلحركزي

لإلحصاء

:)2018

https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2018.htm

يلحصادر )1 :ؤشريي يلم حست يلعالحست لرب ك يلدولي؛  )2تقر ر يلم حست يلبشر ت لبرنا ج يأل يلحمذدة يإلنحائي – 2019ى بساناي تام  2018ا ل ُقكر خةف ذلكى

 )1تقي شحل ؤشريي تعز ز يلقدريي يلقحر ت يلحؤ سست وال شحل ؤشريي لرذصائل في يإلطار يلح حقي لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت و ؤشريي تغسسر يلسسا اي
لممبع يألدلت تر تغسسريي يلسسا اي يلحسموحاة ن يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت مو درتت يلمأثسر تر يلسسا ايى
 )2يلب ك يلدوليى 2018ى يلحة ح يلقحر تhttps://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview :ى
 )3شريكت يأل يلحمذدة ن متل إطار يلم حست ،يلمقر ر يلس وي لعام ،2018
https://www.un.or.id/component/bdthemes_shortcodes/?view=download&id=d171b369612cf3efbe9f5367bda75eى

4
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وتويته إندونسسسا تذد اي تمعرا باأل ن يلغقيئي ويلمغق ت ،حسث تذمل يلحرتبت  70ن بسن  119بردي في ؤشر يلجوع يلعالحي
لعام 2019ى وبس حا تذسن تويفر يلغقيء ،فية يلوصوت إلسه وي مخدي ه ال زيالة حثةة إشكالستى وتشسر يلمقد ريي إل مة 2ى20
رسوة شخص كانوي عانوة ن نقص يلمغق ت في تام ،2017

)4

وإل يرتفاع سمو اي يلمقزم بسن يألطفات دوة ن يلخا ست

وز ادة ينمشار يلسح ت بسن يلبالغسنى و بدو مة يأل باب يلجقر ت ألنحاط يلمغق ت تقه تي نقص يلحعرفت باألغق ت يلحغق ت ويلعاديي
يلغقيئست يلسسئتى  )5كحا يرتبحت يلحسمو اي يلح خفضت لإللحام بالقريءة ويلكمابت بسن يل ساء بححار اي تغق ت يألطفات يلرد ئتى
-6

)6

ولدى حكو ت إندونسسسا بسئت سا اي وط ست قو ت فسحا معرا بالم حست ويلحساتدة يالتمحاتست ويلصذتى و ع ذلك ،ل تمرت تحسع
يلسسا اي إل إتريءيي تر يلحسموى يلحذري؛ فقد متاقها يلمسرسل يلهر ي يلمشر عي يلحعقد في يلبرد وتحرست يلة ركز ت يلمي
بدمي في تام  2000ل قل جحوتت كبسرة ن يلحسؤولساي ،بحا في ذلك يلحسؤولست تن خصصاي يلحسزينست ،إل يلجهاي
ويلح اطاى

-7

)7

)8

وترشد خحت يلم حست يلوط ست يلحمو حت يألتل لرفمرة  )RPJMN 2019-2015يلمزيم يلذكو ت بمذقسا متديف يلم حست
يلحسمدي ت،

)9

بهدف تذسسن نوتست يلذساة و عالجت تدم يلحساوية ن خةت يلم حست يلحجمحعست؛ وز ادة ي مذقاقاي يلرتا ت

يالتمحاتست وتضسسا فجويي يلدخل؛ وتعز ز إنماتست ي لحبقاي يالقمصاد ت يلحمو حت ويلدنسا ويلذد ن يلفقر؛ وز ادة يلم حست بدوة
تدتور يلبسئتى
-8

و محاش إطار شريكت يأل يلحمذدة ن متل يلم حست إلندونسسسا ع متديف خحت يلم حست يلوط ست يلحمو حت يألتل ،و وضح دت
يأل يلحمذدة لرذكو ت فسحا معرا بالذد ن يلفقر ،ويلم حست يلحسمدي ت يلح صفت ،و بل يلعسش ويلعحل يلةئا؛ ويلذصوت يلح صف
تر يلخد اي يالتمحاتست ويلذحا ت يالتمحاتست؛ ويال مدي ت يلبسئست وتعز ز يلقدرة تر يلصحود م ام يلصد اي؛ وتذسسن يلذوكحت
ويلوصوت يلح صف إل يلعديلتى

)10

الخطة االستراتيجية القطر ة للبرنامج
-9

كانت يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت إلندونسسسا لرفمرة  2020-2017ويحدة ن مول يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت يلريئدة في
البرنامجى وكاة تدفها محثل في ويصرت يلمذوت يلحبكر ن يلحساتدة يلغقيئست يلحباشرة إل تعز ز يلقدريي يلقحر ت ،ع يلمركسز
تر ثةث حصائل ي مريتسجست )1 :تخفسض ينعديم يأل ن يلغقيئي يلشد د؛  )2تذسسن يألنحاط يلغقيئست؛  )3يالرتقاء بالقدرة
يلروتسمست يلوط ست ى وشحرت جاالي يلمركسز يلرئسسست تقد يلحشورة بشأة يلسسا اي ،وت حست يلقدريي يلمق ست ،وتقا
لدت خحت يلم حست يلذكو ست يلشكةة  1و)2ى

)4

ظحت يألغق ت ويلزريتت لأل يلحمذدة وغسرتاى 2018ى حالت يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت في يلعال ى

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/2018/en/ى
 )5دري ت تكرفت يل ظام يلغقيئي لعام  2017برتا ت البرنامج ووزيرة يلمخحسط يإلنحائي يلوط يى
 )6يلحرتع نفسهى
 )7يلجهت تي وحدة إدير ت دوة سموى يلحقاطعتى
https://www.adb.org/publications/government -decentralization-program-indonesia )8ى
 )9يلةئذت يلرئا ست رق 2017/59ى
 )10إطار شريكت يأل يلحمذدة ن متل يلم حست 2020-2016ى

يلحعرفت
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الشكل  :1خط رؤ ة الخطة االستراتيجية القطر ة 2020-2017
الهدف االستراتيج ( 1هدف التن ية ال ستدامة )2
دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الهدف االستراتيج 1

الهدف االستراتيج 2

القضاء على الجوع عن طر ق ح ا ة إمكانية الحصول على الغ اء

تحسين التغ ة

النتيجة االستراتيجية  ( 1ا ة التن ية ال ستدامة )1-2

النتيجة االستراتيجية  ( 2ا ة التن ية ال ستدامة )2-2

ت تع كل فرد بإمكانية الحصول على الغ اء

أال ان أحد من سوء التغ ة

الحصيلة االستراتيجية  :1تخفيض
ان دام ا من الغ ائ الشد د بنسبة 1
ف ال ائة سنو ا ،مع إعطاء ا ولو ة
للسكان وال ناطق ا كثر ض فا
باستخدام نهج قائم على ا دلة

الحصيلة االستراتيجية  :3االرتقاء
بقدرة إندونيسيا اللوجستية ف
حاالت الطوارئ من أجل االستجابة
الوقت ال ناسب
للكوارث ف
وبطر قة منسَّقة

الحصيلة االستراتيجية  :2ز ادة نسبة ال ستهلكين اإلندونيسيين
ال ن ت دون أط ة أكثر توازنا ،ب ا كِّن إندونيسيا من بلوغ
ال ستوى ال ستهدف لن طها الغ ائ الوطن ال نشود ،وهو
 92.5بحلول عام 2019

الناتج  :1-1تعز ز نُظ تحع يلبساناي
تن يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت وتذرسرها
يلحسمو سن يلوط ي ودوة
تر
يلوط ي

الناتج  :1-3تعز ز شبكت يإل ديديي
يإلنسانست يلوط ست

الناتج  :1-2يلقسام بذحةي
ُ صححت خصسصا لرمرو ج
لألطعحت يلحمويزنت لدى
يلسكاة يلحسمهدفسن

الناتج  :2-2تصحس بري ج
وط ست لرذحا ت يالتمحاتست
ويلوتباي يلحدر ست لمذسسن
يلوضع يلمغقوي لرحسمفسد ن

النشاط  :1دت يلذكو ت في تحع
بساناي تن يأل ن يلغقيئي ويلمغق ت
وتذرسرها ن متل وضع سا اي
وبري ج ُ ثر

النشاط  :4تعز ز يال معديد لرحويرئ
ويال مجابت لها تر يلحسمو سن
يلوط ي ودوة يلوط ي ن خةت
إنشاء شبكت مكا رت ن يلحريكز
يلروتسمست

النشاط  :2يلمرو ج لألطعحت
يلحمويزنت لحعالجت نقص
يلمغق ت وفرط يلوزة

النشاط  :3تذسسن كفاءة يلبري ج
يلوط ست لروتباي يلحدر ست
ويلذحا ت يالتمحاتست ومثرتا
يلمغقوي

يلحصدر :يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت إلندونسسسا في البرنامج )2020-2017ى

الشكل  :2نظرة عامة على البرنامج القطري والخطة االستراتيجية القطر ة للبرنامج
من نا ر/كانون الثان  2016إلى منتصف عام 2019
2015
2016
2017
2018
2019
ال فصل الثاني ال فصل األول ال فصل الرابع ال فصل الثالث ال فصل الثاني ال فصل األول ال فصل الرابع ال فصل الثالث ال فصل الثاني ال فصل األول ال فصل الرابع ال فصل الثالث ال فصل الثاني ال فصل األول ال فصل الرابع ال فصل الثالث
األحداث في إندونيسيا
زلزال لومبو

تسونام مضيق سوندا

بركان أ ون

تسونام وسط سوالو زي

السياسات واالستراتيجيات وال دراسات الرئيسية
خطة التنمية ال وطنية ال طويلة األجل 2025-2005
ال خطة الرئيسية لتعجيل وتوسيع نطاق التنمية االقتصادية في إندونيسيا 2025-2011
خطة التنمية ال وطنية المتوسطة األجل 2019-2015
إط ار شراكة األمم المتحدة من أجل التنمية 2020-2016
االستراتيجية الوطنية لت جيل
الوقا ة من التقزم

دراسة البرنامج بشأن ن جة
ة
استه ا

حركة أن اط الحياة الصحية

الخطة الرئيسية اللوجستية
اإلنسانية للبرنامج

خطط وأنشطة البرنامج
ال خطة االستراتيجية للبرنامج 2017-2012
البرنامج ال قطري 2016-2012 200245
البرنامج ال قطري 2020-2016 200194

ال خطة االستراتيجية للبرنامج 2020-2017
ال خطة االستراتيجية ال قطرية 2020-2017
النشاط أ موقع ف نوف بر تشر ن الثان

النشاط أ موقَّع ف مار
النشاط

موقَّع ف أبر ل نيسان

النشاط أ موقَّع ف أكتوبر تشر ن ا ول

النشاط

موقَّع ف

استجابة سوالو زي

نا ر كانون الثان

ار

االستراتيج ل من الغ ائ والتغ وي

النشاط

موقَّع ف مار

ار
ال وجد اتفاق تقن موقع لنشاط التغ ة

االست را

اتفاق الخطة االستراتيجية القطر ة موقَّع مع
الحكومة ف نوف بر تشر ن الثان
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وبحسزينست قررة قدرتا  13رسوة دوالر م ر كي ،ت تحو ل يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ب سبت  54في يلحائت فقط ن إتحالي
يالحمساتاي يلجدوت )2ى وتاء عظ يلمحو ل يلحقدم لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت حم يآلة ن تهاي انذت خاصت ،ويلوال اي
يلحمذدة يأل ر كست وم مريلسا ،و رسها ص دوق يأل يلحمذدة يلحركزي لحويتهت يلحويرئى
الجدول  :2ال ساعدة ال قدمة من البرنامج ف الفترة 2018-2012

البرنامج

اإلطار الزمن

عدد
ال ستفيد ن
ال باشر ن

ا موال ال طلوبة

ا موال ال ستل ة

(مليون دوالر
أمر ك )

(مليون دوالر
أمر ك )

النسبة
ال ولة

يلبرنا ج يلقحري 200945

2016-2012

417 000

41.9

16.3

39

يلبرنا ج يلقحري 200914

2020-2016

غسر ماح

14.8

1.4

9

يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت -2017
2020

2020-2017

غسر ماح

13.0

7.0

54

يلحصدر  :وثائا يلبرنا ج يلقحري ويلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،ويل ظرة يلعا ت تر يلمحو ل في البرنامج في  9مبر ل/نسساة 2019ى

نتائج التقييم
إلى أي مدى ستند ال وقف االستراتيج للبرنامج ودوره ومساه ته ال حددة إلى ا ولو ات القطر ة واحتياجات النا

فض عن

نقاط قوة البرنامج؟

الصلة بالسياسات الوطنية
-11

تمويءم يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ع خحت يلم حست يلوط ست يلحمو حت يألتل ويلسسا اي يلوط ست يلحمعرقت باأل ن يلغقيئي
ويلمغق ت ،فضة تن إطار شريكت يأل يلحمذدة ن متل يلم حست ومتديف يلم حست يلحسمدي ت ذيي يلصرتى

تلبية احتياجات الض فاء
-12

تم اوت تحسع يألنشحت يلويردة في يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يحمساتاي يألشخاص يلضعفاء ضحن عا سر خحت ي مريتسجست
قحر ت تركز تر تعز ز يلقدرييى وي مخدم البرنامج ويلذكو ت تذرسل تشاشت يألوضاع ور

خريئحها لمذسسن ي مهديف

يلبري ج يلذكو ست ألكثر يألشخاص ضعفاى و ات البرنامج بشكل غسر باشر في دت يلسكاة يلضعفاء في حاالي يلحويرئ ن
خةت دتحه يلمق ي لروكالت يلوط ست إلديرة يلكويرث و ساتحمه في تصحس ريكز يلروتسمسايى

التكيف ب رور الوقت
-13

تمس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت بالوتاتت ،كحا منها تحوري بحر قت إ جابست تحو ا لرمكسف ع يألولو اي يلذكو ست يل اشئت،
في حسن حققت يألنشحت يلفرد ت درتاي مفاوتت ن يل جاحى وكاة يال معديد لرحويرئ ويال مجابت لها تو يل شاط يألكثر نجاحا
ن حسث يلمكسف ،و رسه تذرسل تشاشت يألوضاع ور

خريئحها ،في حسن ل جر تعد ل منشحت يلوتباي يلحدر ست ويلمغق ت ع

تغسسر مولو اي يلذكو ت ب فس يلقدر يلحموقعى
-14

وتر يلرغ ن ذلك ،كاة تأثسر البرنامج تر يلخحاب يلوط ي ووضع يلسسا اي ذدودي بسبب يلوضع يال مريتسجي يألولي
للبرنامجى و محرب مي نهج لمعز ز يلقدريي في إندونسسسا فهحا تحسقا لرهسكل يلمشر عي لرذكو ت و وظفسن ذ كسن سا سا في
يلحكمب يلقحري محمعوة بحهاريي يالتصات يلمي تسحح له باالنخريط ع يلذكو ت بفعالستى وكانت تقه يلحمحرباي غسر وتودة،
وتأثر ت فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت بال ُهج يلحسمخد ت في بر جت يلحساتدة يلغقيئست يلحباشرةى وقات وظفو البرنامج إنه
كانوي أ روة في مة تكوة ت اك فرص مكثر لح اقشت يآلثار يلحمرتبت تر نهج يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت في رحرت يلمصحس
كفر اى

7

-15
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ول تُسمغل بشكل كا ل إ كانست يلحساتحت في يلح اقشاي تر

سموى يلسسا اي بشأة يأل ن يلغقيئي ويلمغق تى فقد متاقت يلقسود

يلمي تعاني ها آلساي إديرة يلحعرفت في البرنامج ،ثل يلمقار ر يلس و ت ويألطر يلح حقست ،يإلبةغ بدقت تن يإلنجازيي يلحمعرقت
ب الح مجاي يلمذرسرست و مجاي يالتصاالي ،وكقلك في يلخحاب ،وب اء يلعةقاي ع يلشركاء يلذكو سسنى

ال يزة النسبية
-16

مقر يلحسمجسبوة ن كل ن البرنامج ويلذكو ت بقدرة البرنامج تر يلقسام بدور ت سسقي وت ظسحي بسن يلوزيريي يلذكو ست
ويلشركاء بوصفها سزته يل سبست يأل ا ست ،ولكن ل عكس يلمحوضع يال مريتسجي يألولي لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت ذلك
صريحتى

ال واءمة مع شراكات ا مم ال تحدة
-17

تر يلرغ ن مة نقحت يالتصات يلرئسسست للبرنامج تي يلذكو ت ،فقد مقام شريكاي ع تسئاي يأل يلحمذدة ،بحا في ذلك ظحت
يألغق ت ويلزريتت لأل يلحمذدة بشأة مطرس يأل ن يلغقيئي ويلهشاشت  )FSVAونشريي يأل ن يلغقيئيى ومتسد ت شسط جحوتت
يلروتسمساي يلحمعرقت باال معديد لرحويرئ ويال مجابت لها خةت ي مجابت والو زي وال زيت البرنامج قود يلحجحوتتى

ما مدى وجودة ال ساه ة ال حددة للبرنامج ف الحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطر ة ف إندونيسيا؟

النواتج
-18

كانت مجاي تذرسل تشاشت يألوضاع ور

خريئحها ن مكثر يإلنجازيي يلمي حظست بمقد ر مصذاب يلحصرذت يلذكو سسنى

وترى يلذكو ت مة دري ت البرنامج بشأة نحقتت ي مهةك يألغق ت
يأل ن يلغقيئي ويلهشاشت و صت تذرسل تشاشت يألوضاع ور

)11

تقدم دخةي هحت لرخحط يلذكو ست يلجد دةى وكاة مطرس

خريئحها لذاالي يلحويرئ يإلقرسحست  )VAMPIREصدر ن

هحسن لربساناي لمعز ز ص ع يلقرير بشأة يال مهديف ،بحا في ذلك نشر يلبرنا ج يلوط ي لروتباي يلحدر ست ويلمعرسحاي يلرئا ست
بشأة يأل ن يلغقيئي ويلمغق تى
-19

وخةت فمرة ت فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،تذولت منشحت تذرسل تشاشت يألوضاع ور
باشر إل دت يل ُظ تر يلحسموى يلوط يى وتر يلرغ

خريئحها ن ينخريط دوة وط ي

ن بعض يلمذد اي في إديرة يلعةقاي يال مريتسجست ع يلوزيريي

يلم فسق ت ،فية ت اك إتحاتا قو ا بسن يلحسمجسبسن يلذكو سسن تر مة تحل البرنامج في جات تذرسل تشاشت يألوضاع ور
خريئحها كاة ذي صرت ،و ن يلحموقع ي محرير ينخريطه يال مريتسجي في وضع يلسسا اي تالست يلحسموىى و عد يلمكسف ع تغسر
يلح اخ ويلم بؤ بالكويرث يلبحسئت وضوتا ناشئا تا ا لرغا ت مثارته كل ن يلذكو ت ومصذاب يلحصرذت في البرنامجى
-20

ول ت فق ححرت قررة بشأة يلر ائل يلمغقو ت بسبب نقص يلحويرد ،في حسن قُد ت بعض يلحساتدة يلحمعرقت بالمغق ت إل يلذكو ت
تذت ظرت يلذحا ت يالتمحاتستى

-21

وقدم البرنامج دتحا تق سا إل وزيرة يلمعرس ويلثقافت لربرنا ج يلوط ي لروتباي يلحدر ست  ،)SMP – Progasيلقي تو ع ن
مربع اطا في تام  2016إل  64حقت في تام 2018ى وي مثحر البرنامج قدري كبسري ن يلحويرد يلبشر ت ويلحالست في
يلبرنا ج ،حا مدى إل ححاس كبسر ن تانب يلحديرس لربرنا ج وتب سهى غسر مة يلمغسسريي في يلهسكل يلذكو ي مدي إل نقص
يلدت يلحقدم إل تقي يلبرنا ج وتخفسض سزينسمه ب سبت  50في يلحائت في تام 2019ى وفي يل ها ت ،ت ت فسق يلبرنا ج يلوط ي
لروتباي يلحدر ست في مقل ن  15في يلحائت ن تحسع اطا يلبرد ،وخصصت خحس اطا فقط سزينساي ذرست لدت يلبرنا جى

-22

و ت تعرسا يلعد د ن منشحت يلذحا ت يالتمحاتست يلمكسفست بسبب قسود يلمحو لى و ن بسن يألنشحت يلمي نُفقي ،كانت دري ت تكرفت
يل ُظ يلغقيئست في تام  2017ويحدة ن مكثر دري اي البرنامج يلمي حظست بالمقد ر وتي ثات تسد تر يلحر قت يلمي حكن مة
تسات بها يلدري اي يلمق ست طو رت يلحدى في تشكسل سا ت يلذكو ت في جات يلذحا ت يالتمحاتستى و ن يل احست يألخرى ،فعر

 )11البرنامج  ،و ظحت يألغق ت ويلزريتت لأل يلحمذدة ،وحكو ت م مريلسا ،ووزيرة تخحسط يلم حست يلوط ست في إندونسسساى 2018ى نحقتت سمقبل ي مهةك يألغق ت في
إندونسسساى https://www.wfp.org/publications/2018-modeling-future-indonesia-food-consumptionى
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يلرغ

ن ي مثحاريي البرنامج في وحديي يلمدر ب تر يلذحا ت يالتمحاتست يلذكو ست ،فُقدي يلخبرة يلمق ست بسبب دورية

يلحوظفسن يلذكو سسنى و وضح ذلك يلقدرة يلحذدودة لح مج تق ي ويحد تر إحديث تغسسر في سدية يلسسا ايى
-23

و ويصل البرنامج ب اء شريكاي ي مريتسج ست ع وزيرة يلشؤوة يالتمحاتست ويال مثحار فسها ،بحا في ذلك شاركمه في يألفرقت
يلعا رت يلمق ست يلحع ست بال قد/يلقسائ تر يلحسموى يلوط يى وت اك إ كاناي ويضذت للبرنامج لرحساتحت في تحبسا يلقسائ
يإللكمرونست في بري ج يلحساتدة يالتمحاتست يلوط ست وفي يال مجاباي لذاالي يلحويرئ يلمي تقودتا يلذكو تى

-24

وشهدي منشحت يال معديد لرحويرئ ويال مجابت لها مكبر تو ع خةت دورة يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلذالست ،وذلك ن
يلمركسز تر إنشاء مت ريكز لوتسمست فقط إل يالنخريط يل شط في يلعد د ن حاالي يلحويرئ يألصغر حجحاى وشكرت
ي مجابت والو زي نقحت تذوت إ جابست في دور البرنامج؛ وتر يلرغ ن مة ذلك ي مغرق بعض يلوقت ،فقد مصبح البرنامج
يلوكالت يلريئدة لم سسا يلروتسمساي يلدولست ،وت ُ سا يال مجابت يلشا رت بوي حت ركز ت سسا يلحساتدة يإلنسانست إلديرة يلكويرث
يلمابع لريبحت م

ت وب شرق آ ساى وكاة رمي تحسع مصذاب يلحصرذت إ جابسا بشكل وحد فسحا معرا بدور البرنامج في

يال مجابتى وت اك توقع مة تسمحر جحوتت يلروتسمساي ،يلمي ؤدي فسها البرنامج دوري ريئدي ،في د يلفجويي في يل ظام يلوط ي
لة مجابت لذاالي يلحويرئى

ال ساه ة ف تحقيق نتائج رفي ة ال ستوى
-25

الحصائل االستراتيجية :مُحرز تقدم كبسر نذو يلذد ن ينعديم يأل ن يلغقيئي وبعض يلمذسس اي في جات يلمغق ت ،كحا مضح ن
يلحؤشريي يلبد رت لرذصائل يال مريتسجست يلمي وضعها فر ا يلمقسس ينظر يلجدوت )3ى

)12

غسر منه ال حكن تقسس درتت تأثسر

البرنامج تر يلحؤشريي تر يلحسموى يلوط ي ،و حكن مة تخمرف يلحساتحاي يلحذمحرت حسب يل شاط تر يل ذو يلحبسن مدناهى
الجدول  :3ال ؤشرات البد لة للحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطر ة
مؤشرات الحصائل

2016

2018

التغيير

الحصيلة االستراتيجية  :1نسبت
يلسكاة يلحص فسن تر منه عانوة
ن ينعديم يأل ن يلغقيئي

12.7

8.2

 4.5-نقحت ئو ت

الحصيلة االستراتيجية  :2منحاط
يل ظ يلغقيئست يلحرغوبت

88

90.7

 2.7+نقحت ئو ت

الحصيلة االستراتيجية  :3ضح ي)
إنشاء مت ريكز لوتسمست

0

0

0

يلحصدر :تقر ر إطار شريكت يأل يلحمذدة ن متل يلم حست لعام 2019ى

-26

ت ز ز القدرات :في يلحساريي يلخحست لمعز ز يلقدريي يلقحر ت يلجدوت  ،)4تقع مكبر ساتحاي يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت
لمعز ز يلقدريي في يلحجاالي يلفرد ت ويلحؤ سست وفي ساري تصحس بري ج مصذاب يلحصرذت وإنجازتا ورصدتا وتقسسحها،
ويلفعالست يلحؤ سستى وكانت يلحساتحاي في جات يلبسئت يلمحكس ست و ساريي يلسسا اي ويلمشر عاي ويلمخحسط يال مريتسجي
ويلمحو ل مقل متحستى

 )12نظ ري ألة يلحكمب يلقحري ل برغ تن ؤشريي تر سموى يلذصائل قبل تقر ره يلقحري يلس وي لعام  ،2019وألغريض تقسس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت،
وضع فر ا يلمقسس ؤشريي بد رت ي م ادي إل بساة حصائل يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت و ؤشريي إطار شريكت يأل يلحمذدة ن متل يلم حست "يل سبت يلحئو ت لرسكاة
يلق ن عانوة ن ينعديم يأل ن يلغقيئي" و"يل حط يلغقيئي يلحرغوب فسه"ى ينظر م ضا يلذاشسمسن  1و16ى
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الجدول  :4موجز نوع ل ساه ات إطار ت ز ز القدرات القطر ة ف مجال القدرات
النشاط : 1
تحليل هشاشة
ا وضاع ورسم
خرائطها

النشاط : 2
التغ ة

النشاط  3أ:
برنامج الوجبات
ال درسية

النشاط : 3
الح ا ة
االجت اعية

النشاط : 4
االست داد
للطوارئ
واالستجابة لها

ال سارات الخ سة
يلسسا اي ويلمشر عاي
يلفعالست يلحؤ سست ويلحساءلت
يلمخحسط يال مريتسجي ويلمحو ل
تصحس بري ج مصذاب يلحصرذت ويلم فسق ويلرصد ويلمقسس
ينخريط يلحجمحعاي يلحذرست ويلحجمحع يلحدني ويلقحاع يلخاص
ث ثة مجاالت
يلفردي
يلم ظسحي يلعحرساي ويلهساكل ويإلتريءيي)
يلبسئت يلمحكس ست يلسسا اي وتدبسر يلحويرد)

تظرسل ديكن = ويء ت كبسرة؛ تظرسل فاتح = ويء ت إل حد ا؛ مبسض = مدن حد ن يلحويء تى

-27

أهداف التن ية ال ستدامة :تحور يألديء يلوط ي قابل ؤشريي يلم حست يلحسمدي ت  2تحوري إ جابسا ق بدء ت فسق يلبرنا ج يلقحري
ويلخحت يال مريتسجست يلقحر تى  )13و ن يلحذمحل مة كوة البرنامج قد ات بشكل كبسر ن خةت منشحت تذرسل تشاشت يألوضاع
ور

خريئحها ويال معديد لرحويرئ ويال مجابت لها في يل مسجت يال مريتسجست  – 1غا ت يلم حست يلحسمدي ت  1-2وبدرتت مقل في

يل مسجت يال مريتسجست  – 2غا ت يلم حست يلحسمدي ت  2-2ن خةت يلمغق ت ويلذحا ت يالتمحاتست وبرنا ج يلوتباي يلحدر ستى
-28

و عمبر حج بر جت البرنامج في إندونسسسا صغسري إل حد ا قارنت بذج يلبرد وقدرة يلذكو ت ،وت اك يلعد د ن يلجهاي
يلفاترت يألخرى يلمي تسات في يلمقدم يلقي ذققه يلبردى و ا حكن ي م ماته تو مة ساتحاي البرنامج مسقت وإ جابست ،حم لو
ل تكن قابرت لرقساس كحساى و ن يل احست يل وتست ،رى مصذاب يلحصرذت مة البرنامج سات بشكل مكبر في يأل ن يلغقيئي
ويال معديد لرحويرئ ه في يلمغق تى

االعتبارات الجنسانية
-29

مدرج يلحكمب يلقحري يالتمباريي يلج سانست في منشحمه لمعز ز يلقدريي يلقحر ت ،ولك ها ل تكن ن يل قاط ذيي يألولو ت في
يلخحت يال مريتسجست يلقحر تى وتر يلرغ

ن منه ال وتد ؤشر خاص باالتمباريي يلج سانست في يإلطار يلح حقي لرخحت

يال مريتسجست يلقحر ت ،فقد تضحن كل نشاط فردي بعض ت اصر تعحس يالتمباريي يلج سانست ،بحا في ذلك تص سف يلبساناي
حسب نوع يلج س في صاي تجحسع يلبساناي يلذكو ست ،ويلدتوة إل إشريك ريبحاي رتا ت يلحرمة تر يلحسموى يلحذري في
يلبرنا ج يلوط ي لروتباي يلحدر ست؛ ود ج يالتمباريي يلج سانست و ريتاتها في دري ت وزيرة يلشؤوة يالتمحاتست بشأة يلرجاة
يلقرو ت يلقادرة تر يلصحود؛ ويلمخحسط لموظسف محوتاي لة مجابت لذاالي يلحويرئ يلمي تد رتا يلذكو تى

الح ا ة وال ساءلة أمام السكان ال تضرر ن
-30

وت يل ظر في يتمباريي يلذحا ت ويلحساءلت م ام يلسكاة يلحمضرر ن م ضا في إطار نهج لمعز ز يلقدريي يلقحر ت ،تر يلرغ
ن منها مقل متحست حا تي ترسه في بري ج يلحساتدة يلغقيئست يلحباشرةى وت اصر يلذحا ت مكثر وضوحا في يلدت يلحقدم ن خةت
برنا ج يلوتباي يلحدر ست وبرنا ج يال معديد لرحويرئ ويال مجابت لها يلقي تضحن يلمفاتل ع جحوتاي كانست مضررة
ذددةى وكانت يلحديرس تر تر بآلست يلشكاوى ،ونظ البرنامج تدر با تر يلع ف يلج ساني في حاالي يلحويرئ و ع

)13

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/indonesiaى
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يال مغةت ويالتمديء يلج سسسن خةت ي مجابت والو زيى ومتربت يلجهاي يلفاترت دوة يلوط ست تن تقد رتا لردت يلقي قد ه
البرنامج في إد اج قضا ا يلحساءلت ويلذحا ت في ت سسا يلروتسمساي وإديرة توز ع يلحساتدةى

االستدامة
-31

مظهري يلبري ج يلذكو ست يلمي دتحها البرنامج إ كاناي لة مدي ت في جاالي ت حست يلقدريي يلمق ست ،وتحو ر يل ظ ووضع
إطار يلسسا اي ،ويلمكا ل يال مريتسجيى وربحا ل تكن يلحكوناي يلحذددة في يلبري ج يلمي دتحها البرنامج ثل يلمغق ت يلحدر ست
وححرت يلمغق ت تمحمع بحركست كافست مو تذظ بدت تر

سموى ا ب ن يلذكو ت لمكوة سمدي تى و مرتب تر ذلك آثار

بال سبت لمدبسر يلحويرد نظري ألة يلحركست ترتبط بحخصصاي يلحسزينست ديخل يلوزيرييى ومدى دورية وظفي البرنامج ويلحوظفسن
يلذكو سسن إل تذد اي مكبر لة مدي ت ومثر ربا تر يلقدرة تر يالنخريط في خحاب سا اي سمديمى
-32

وشكرت تحرست ال ركز ت يل ُ ظ يلذكو ست تذد ا شا ة ن حسث تخصسص يلحسزينساي يلحذرست وتسرسل آثار تعز ز يلقدريي
يلوط ست إل مصذاب يلحصرذت تر يلصعسد دوة يلوط يى وتعمبر شاركت وزيرة يلديخرست بالغت يألتحست لمذقسا يلبري ج
يلحسمدي ت يلحمعددة يلقحاتاي تر يلحسمو اي دوة يلوط ست ولك ها كانت غائبت إل حد كبسر في يتفاقاي البرنامجى

إلى أي مدى استخدم البرنامج موارده بكفاءة ف ال ساه ة ف نواتج الخطة االستراتيجية القطر ة والحصائل االستراتيجية؟
-33

ويته يلمقسس بعض يلمذد اي في تقسس كفاءة يلحويرد نظري لحبسعت يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت تعز ز يلقدريي يلبذت) ويلقسود
يلمي ويتهت تحع يلبسانايى

حسن التوقيت واالستجابة
-34

تاء يالنمهاء ن يألنشحت يلحقررة في إطار يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت في يلوقت يلح ا بى وفي يلوقت نفسه ،حظست ي مجابت
البرنامج لرفرص يل اشئت بقبوت تسد بشكل تام ولك ها كانت بحسئت في بعض يألحساة ،حسث ي مغرقت محسانا ا صل إل تا سن
ن طرب يلذكو ت يألولي حم تقد يلحساتدة يلمق ستى

-35

وكاة تذقسا يلحزي ت بسن توقست خحط البرنامج وخحط يل ظريء يلذكو سسن حثل تذد اى فعر
يلخحط يلذكو ست ويلحسزينست لعام  2019بذروت ارس/آذير  ،2018بس حا ينمه

بسل يلحثات ،ت يالنمهاء ن إتديد

البرنامج ن وضع خححه يلحقابرت في

ا ر/كانوة يلثاني 2019ى وقد مثر تدم يلحويء ت تقي في يلمخحسط تر يلكفاءة وترض البرنامج لحخاطر ذمحرت لرسحعتى
ورمي يلذكو ت مة طرباي البرنامج تأتي مأخرة في تدولها يلمخحسحي ،بس حا رمى البرنامج مة طرباي يلذكو ت تأتي في كثسر
ن يألحساة في وقت فمقر فسه البرنامج إل يلمحو ل يلةزم لة مجابتى

كفاءة ال وارد والتدابير البد لة
-36

حكن يتمبار تدوى تكالسف نُهج تعز ز يلقدريي مكثر فعالست ن حسث تدد يلحسمفسد ن غسر يلحباشر ن يلق ن ت يلوصوت إلسه
ن خةت يلبري ج يلذكو ستى وتر يلرغ ن تدم وتود دلسل رحوس خةت يلمقسس لمقد ر يلجدوى يلعا ت لمكالسف تقد يلحساتدة،
فية آلست سزينست يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت تمسح تذقسا تدوى تكالسف تسدة نسبسا كحا تمسح يلحرونت ويلوضوح لرم بؤ ،ولكن
كاة ت اك ي مث اءية تا اة :صعوبت نقل ب ود يلحسزينست بسن يألنشحت يلحخمرفت وتخصسص يلمحو ل تر

سموى يل شاط ،وال سحا

لبري ج يلوتباي يلحدر ست ويال مجابت لذالت يلحويرئ في والو زي ،حا حد ن يلحرونت في يال مجابت لرحرباي يل اشئت مو
يلمذوالي في يلسساقى
ما ه ال وامل الت تفسر أداء البرنامج ومدى قيامه بالتحول االستراتيج ال توقع ف إطار الخطة االستراتيجية القطر ة؟

استخدام ا دلة ال وجودة
-37

ي مرشدي يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت با معريض ي مريتسجي متري في تام  ،2015وم ُد جت عظ توصساي يال معريض
في تصحسحهاى وتغسر يلمذوت إل يلمكسف ع تغسر يلح اخ إل تركسز مكثر تحو ست تر يأل ن يلغقيئي بسبب يلقدرة يلحذدودة في
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يلحكمب يلقحري في ذلك يلوقتى كحا مشار يلحكمب يلقحري في رحرت تصحس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت إل مدلت مخرى ثل
تقسس حافظت البرنامج يلقحر ت إلندونسسسا لعام  ،2014و وتز تذرسل يلفقر في إندونسسسا لعام  ،2015ونهج يل ُظ لمذرسل تذسسن
نمائج يلمعرس ى

ت بئة ال وارد
-38

تر يلرغ ن تحو ل يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ب سبت  54في يلحائت إتحاال )14 ،فية سموى يلمحو ل ألنشحت تعز ز يلقدريي
في يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت تو مقرب إل  35في يلحائت إذي ي مُبعدي م ويت يال مجابت في والو زي ن يلدخل يإلتحاليى
وتر يلرغ

)15

ن يلجهود يلحكثفت يلمي بقلها يلحكمب يلقحري ،فية يلمحو ل يلحموقع ن يلذكو ت ل مذقا حم يآلة وخفضت

يلجهاي يلحانذت يلث ائست يأل ا ست دتحها بشكل كبسرى
-39

و ن متل يلمكسف ع تقي يل قص في يلمحو ل ،قام يلحكمب يلقحري بمعد ل يتجاه يلبر جت؛ وملغ وظائف البرنامج يلعرسا؛ ومبق
وظفي البرنامج يلوط سسن تر م اس تقود خد ت قصسرة يألتلى ومثري تحرست إلتادة تسكرت يلحوظفسن تر

ع و اي يلحوظفسن

وربحا كوة نقص يال مثحار في تدر ب يلحوظفسن قد مثر م ضا تر قدرة البرنامج تر يالنخريط في حوير تر

سموى

يلسسا اي ع يلذكو تى
-40

و مكوة بل يلذصوت تر تحو ل حكو ي ذيي متحست ي مريتسجست لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلقاد تى وال تم ا ب يآللساي
يلحؤ سست يلذالست للبرنامج و صالح يلجهاي يلحانذت يلذالست بشكل تسد ع يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،يلمي تركز بصسغمها
يلذالست تر تعز ز يلقدريي يلقحر تى

الشراكات والتنسيق
-41

مقام البرنامج تددي كبسري ن يلعةقاي يلحم وتت ع كساناي حكو ست معددة يلجدوت )5ى و ع ذلك ،ت اك ت سسا ذدود نسبسا
بسن يألنشحت و سل إل تقسس يلعحل بسن يإلديريي بدال ن يلسعي إل إقا ت وصةي ي مريتسجست تبر منشحت يلخحت يال مريتسجست
يلقحر ت لب اء موته تآزرى كحا خرص مصذاب يلحصرذت يلذكو سوة إل مة يلححار ت يلذالست للبرنامج يلحمحثرت في توقسع يالتفاقاي
ع يلوزيريي يلم فسق ت يلفرد ت لسست فعالت بالحسموى يأل ثل ،حا حد ن قدرة البرنامج تر تسسسر إقا ت رويبط ي مريتسجست بسن
يلوزيريي يلم فسق تى

 )14وضع ويرد يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت في  9ونسو/حز رية 2019ى
)15

ساتحت يلموز ع ويإلحصاءيي يلحم بأ بها 23 ،ونسو/حز رية 2019ى
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الجدول  : 5الشراكات مع الحكومة حسب النشاط (على ال ستوى الوطن فقط)
الكيان

النشاط :1
أل ض ع
حي ه
خ ه

النشاط : 2
ي

النشاط : 3
ح ي الج عي

النشاط :4
االست داد للطوارئ
واالستجابة لها

وزيرة تخحسط يلم حست يلوط ست
وزيرة ت سسا يلم حست يلبشر ت ويلشؤوة يلثقافست
كمب يلرئسس
وزيرة يلزريتت
وزيرة يلمعرس ويلثقافت
وزيرة يلصذت
وزيرة يلشؤوة يالتمحاتست
وكالت يألرصاد يلجو ت ويلح اخ ويلشؤوة يلجسوفسز ائست
وكالت يأل ن يلغقيئي
يلحجرس يلوط ي إلديرة يلكويرث

يلحظررت = نع ؛ غسر يلحظررت = الى

-42

و رى يلحسمجسبوة يلذكو سوة مة البرنامج لد ه حالسا مفضل يلعةقاي تر يلحسمو سن يلمق ي ويلمشغسريى وفي يلوقت نفسه ،موقع
كبار يلحسؤولسن يلذكو سسن مة ؤدي البرنامج دوري مكبر ومكثر ي مريتسجست في يلخحاب يلوط ي بشأة يلسسا اي ،ولكن يلغربت
يلذالست لرحويرد يلقائحت تر يلحشروتاي ويالفمقار يل سبي لرمحو ل يألكثر رونت ذدية ن قدرة يلحكمب يلقحري تر يلقسام
بقلكى

-43

ونجذت يلشريكاي يلمي مُقسحت ع يلقحاع يلخاص في إطار يلخحت يال مريتسجست يلقحر تى ويأل ثرت يلجسدة لرشريكاي يلمق ست
ويلحالست ع شركت كارغسل يلمي لوحظت فسحا معرا ببر جت برنا ج يلوتباي يلحدر ست باإلضافت إل

جحوتت ن يلشريكاي

ع يلقحاع يلخاص في ي مجابت والو زي تحثل إ كانست لحويصرت تو سع يل حاق في دورة يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلقاد تى
-44

وتسرط يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت في إندونسسسا يلمي تركز تر تعز ز يلقدريي يلضوء تر يلذاتت إل ي مةك يلحوظفسن
تر تحسع يلحسمو اي يلحهاريي يلةز ت لرحشاركت في خحاب يلسسا اي و جاالي يلم حست ويالتصات يال مريتسجيى وتحثل تقه
يلحسائل شرطا سبقا لب اء شريكاي ي مريتسجست وتمحرب يال مثحار في يلمحو ر يلحه ي لرحوظفسن ،وال سحا يلحوظفوة يلوط سوةى
غسر مة ت اك نقصا في يلحويرد يلحؤ سست يلةز ت لمذسسن قدريي يلحوظفسنى

ال وامل اإلضافية الت
-45

ت ين النظر فيها

توتد في إندونسسسا حالسا تحرساي تخحسط ي مريتسجي ويز ت معددة باإلضافت إل تحرست تصحس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت
للبرنامج ،حسث معسن تر البرنامج مة سمثحر ويرده يلحذدودة ن يلحوظفسنى وفي حسن مة يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت
يلجد دة مزي ت ع دورة إطار يأل يلحمذدة لرمعاوة في جات يلم حست يلحسمدي ت ،فية توقست تصحسحها ال زيت غسر مزي ن ع
تحرست إتديد خحت يلم حست يلوط ست يلحمو حت يألتل يلقاد ت ويلخحط يال مريتسجست لرجهاي يلحانذت ،حا حكن مة ؤثر تر
يلمحو ل في يلحسمقبلى ولقلك بغي مة خرط البرنامج بعحا في حوير ع يلوكاالي يلذكو ست وتي تضع مطرتاى

االستنتاجات
-46

حققت يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت نمائج إ جابست تر يلرغ ن منها ت ُ فق ق بضعت
لمذد اي في يلم فسقى

ويي فذسب بحويرد ذدودة و ويتهمها
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وتمسا يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ع سا اي حكو ت إندونسسسا ومطر يأل يلحمذدة ويألولو اي يال مريتسجست للبرنامج و حكن
مة تسه في تشكسل يتجاه سا اي يلذكو تى وتعمبر يألنشحت يلح فصرت لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت ي مجاباي ا بت الحمساتاي
يلفقريء ومكثر يل اس ضعفا في إندونسسساى

-48

ويتس يلحوقف يال مريتسجي للبرنامج بالحرونت ن حسث يال مجابت لرحرباي يلحخصصت وإتريء يلمعد ةي يلةز تى فخةت ت فسق
يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،مضسفت يلعد د ن يألنشحت يلجد دة تذت ظرت يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،وكل ها بالعةقاي
يلخاصت بهاى وبشكل فردي ،كانت كل بادرة تد دة ا بت وذيي صرتى وبشكل تحاتي ،مدي يلحائفت يلوي عت ن يلعةقاي
يلحخصوصت تبر جحوتت ن يلحويضسع ويلوزيريي إل تشمست يلحاقت وي مثحار يلحويرد ،حا مدى إل تذد اي الحقت في
يلجهود يلمي بقلها البرنامج لسكوة له دور في وضع يلسسا ايى و ن خةت إقا ت صةي ي مريتسجست رفسعت يلحسموى ،سعزز
البرنامج يلمذرسل يال مريتسجي يلقي سجعره مقرب إل تذقسا ياللمزيم بالقضاء تر يلجوعى

-49

و ظر مصذاب يلحصرذت يلخارتسوة ،بحا في ذلك يلذكو ت ،إل البرنامج كح ظحت لد ها خبرة تق ست في يال مجابت لذاالي
يلحويرئ ويأل ن يلغقيئي ويلمغق تى وبالمالي ،ت اك إ كانست في مة خرط البرنامج بشكل كري ع قحاتاي معددة في جاالي
يلخبرة تقهى وتشسر يلمغسسريي في وتهاي نظر وتةقاي البرنامج بعد يلم سسا يلحباشر ال مجابت والو زي إل منه ربحا ال زيت
ت اك دور النخريط البرنامج يلحباشر في جاالي تقع خارج نحاق يال معديد لرحويرئ ويال مجابت لها ،حسثحا كاة ذلك ا با،
حم لو ل تركز يلخحت يلقحر ت يال مريتسجست إال تر تعز ز قدريي يلذكو تى

-50

و ات البرنامج في تذقسا حصائل رفسعت يلحسموى ،وتهم يلذكو ت با محرير يلدت يلقي قد ه البرنامجى وي م ادي إل خبرته
يلمق ست يلحعمرف بها ،وفي حات تويفر قدر كاف ن يلمحو ل ويلحوظفسن ،حكن مة عظ البرنامج سزته يل سبست ن خةت ترب
يلحعرفت يلدولست ويلقسام بدور ت سسقي وت ظسحيى

-51

وال تزيت يالتمباريي يلج سانست ويتمباريي يلذحا ت ذيي صرت بالخحت يال مريتسجست يلقحر ت ن خةت نهجها يلخاص بمعز ز
يلقدرييى وكانت ساتحت البرنامج يألولست في تقه يلحسائل تي ز ادة دقت يلموتست ودتحها نذو يالتمباريي يلج سانست ويلفئاي
يلسكانست يلضعسفت مث اء تحع يلبساناي وتذرسرها ويال مجابت وت فسق يألنشحت يلذكو ستى

-52

وتعمحد ي مدي ت دت البرنامج إل حد كبسر تر يإلديرة وياللمزيم يلذكو سسنى و ن يلحرتح مة تسمحر يل ُظ ويلبري ج يلذكو ست
يلمي ي مفادي ن دت البرنامج ،بس حا سظل عدت دورية يلحوظفسن يلذكو سسن يلحرتفع وال ركز ت يل ُظ يلذكو ست كمهد د ن
ذمحرسن لة مدي تى

-53

و ن يلصعب تقسس تدوى تكالسف يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت نظري ألنها تركز تر تعز ز يلقدريي يلقحر تى وفي حسن تمويءم
يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ع إطار شريكت يأل

يلحمذدة ن متل يلم حست وإطار يأل

يلحمذدة لرمعاوة في جات يلم حست

يلحسمدي ت ،فقد حات تدم يلحزي ت ع خحط تحل يلذكو ت و ويتسد إتديد يلحسزينساي دوة مة ؤثر البرنامج تر يلسسا اي
يلوط ست ويلوزير ت مو يالند اج في يلمخحسط يلر حي ،وتو م ر ضروري لحويء ت ت فسق يألنشحت ودت تقا
-54

يلمكالسفى

ول م بشكل كا ل قبل يلمصحس تذد د تبعاي تقي يل وع ن يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت يلمي تركز تر تعز ز يلقدريي
يلقحر ت ،ويلمي كانت تد دة نسبسا تر البرنامج ويلذكو تى و سمعسن تعد ل ت اصر ثل توصسفاي يلحوظفسن وقدريته ،
ويلمحو ل يلحرة ،ويلحويء ت ع يل ُظ يلذكو ست وترتسب يالتفاقاي لز ادة إ كاناي تقي يل وع ن يل هج إل مقص حدى

-55

و م فر نقص يلمحو ل تن تديبسر معددة لمسو ت يلمكالسف مثري تر تسكل يلموظسف وتركسز يلبري جى ومثر ذلك بدوره تر قدرة
البرنامج تر تو سع نحاق يلخبرة يلحمعرقت بالشؤوة يلمق ست ويالتصاالي يلرفسعت يلحسموى يلححروبت لةنخريط في جات
يلسسا ايى وقد ذماج البرنامج إل وضع نهج خمرف لرمحو ل غسر رتبط بأنشحت ذددة ن متل يلقسام بدور معدد يلوظائف
لمعز ز يلقدريي يلقحر تى

-56

و محرب نهج تعز ز يلقدريي يلقحر ت في يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت في إندونسسسا خبرة تمجاوز يلخبرة يلمق ست في جات عسنى
وتقي شحل ح كت سا ست كبسرة وخبرة في جات يالتصاالي تبر تحسع سمو اي يلحوظفسن ،إل تانب يلذسا ست لرعحرساي
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ويلبروتوكوالي يلذكو ستى وال حمرك يلحكمب يلقحري حم يآلة قدرة كافست ن يلحويرد يلبشر ت لةنخريط في وضع يلسسا اي
مو إتديد يلخحاباي ،وال توتد آلساي ؤ سست مو ويرد كافست ماحت لدتحهى
-57

كحا مة تعدد تحرساي يلمخحسط ويالفمقار إل نُظ إديرة يلحعرفت يلحؤ سست ن متل يلذصوت تر يال مثحار ويلجهد يلةزم لمقد
دخةي في جات يلسسا اي وب اء يلعةقاي يال مريتسجست،

)16

قسد قدرة يلحكمب يلقحري تر ت فسق منشحت يلمفكسر يلحسم د إل

يألدلت بشأة يلذصائل يال مريتسجست مو يالنخريط في يلم سسا يال مريتسجي بسن يلقحاتاي قابل متديف يلم حست يلحسمدي ت يلرفسعت
يلحسموى ،حا حد ن ظهورتا في احت يلسسا ايى
-58

و مكوة ت اك حاتت خاصت في يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلقاد ت إل إتريء يلمعد ةي يلححروبت لةنخريط بفعالست في يلخحاب
يلوط ي لرسسا اي ،ويلذفاظ تر يلقدرة تر يال مجابت بحرونت لرحرباي يل اشئت وتذقسا ويء ت مفضل بسن نُظ البرنامج
ويلجديوت يلز ست ألتحاله وتوقسمها وترك يلخاصت بالذكو تى

-59

و رى فر ا يلمقسس مة ت اك إ كاناي كبسرة لعدم ي مخديم يلمعر يلحكمسب ن ت فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت في إندونسسسا ن
قبل يلحكمب يلقحري في إندونسسسا وحكو ت إندونسسسا فذسب ،بل م ضا إلرشاد يألطر يلحؤ سست يلعالحست ويل ُظ يإلدير ت ويل هج
يال مريتسجست لمعز ز قدريي البرنامج ن متل ز ادة إ كاناته إل مقص حد لم فسق نُهج يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلمي تركز
تر تعز ز يلقدريي في يلبردية يلحمو حت يلدخلى

التوصيات
-60

حوي يلجزء يألكبر ن يلموصساي تر تعز ز كوني ب اء يلعةقاي ويالتصات في يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلمي تركز
تر تعز ز يلقدريي يلقحر ت في إندونسسساى وفي حسن تركز يلعد د ن تقه يلموصساي تر إديرة وتشغسل يلخحت يال مريتسجست
يلقحر ت نفسها ،فية ت اك يتمباريي إضافست تمعرا بالعحرساي مو يلهساكل يلحؤ سست ،بعضها تر

سموى يأل يلحمذدة ككل في

برد اى وتقع تقه يلعوي ل يلحؤ سست خارج نحاق يخمصاص يلمقسس ولكن ؤ ل مة تمحكن ن يلحساتحت في يلمقسسحاي ويلمعر في
يلحسمقبلى

 )16تجدر يإلشارة إل مة ت اك جحوتت تد دة ن ؤشريي يلممبع يلحؤ سست يلمي جري تحو رتا لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلمي تركز تر تعز ز يلقدريي
يلقحر ت ،ولك ها ل تكن سمخد ت خةت يلفمرة قسد يال معريضى

التوصية
1

التوجه االستراتيج  :في إطار تصحس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،بغي مة سم د
البرنامج إل يل جاحاي ومة ظر في وضع يلموتهاي يال مريتسجست يلمالست:
 )1ويصرت يلمأكسد تر دت تذرسل تشاشت يألوضاع ور خريئحها  )VAMن
خةت تذسس اي صت رصد تذرسل تشاشت يألوضاع ألثر يألحديث يإلقرسحست
 )VAMPIREومطرس يأل ن يلغقيئي وتشاشت يألوضاع )FSVA؛
 )2تو سع نحاق يال معديد لرحويرئ ويال مجابت لها إل ا مجاوز يلروتسمساي و رسرت
يإل ديد لمشحل جاالي ثل يلقدرة تر يلصحود في يلقرى ولجاة يلكويرث وبري ج
يلذحا ت يالتمحاتست في حاالي يلحويرئ وتقسسحاي حاالي يلحويرئ؛
 )3إتحاء يألولو ت لهدف معدد يلقحاتاي سمهدف حاالي يلجفاف يلبحسئت يلظهور
ويلمكسف ع تغسر يلح اخ ،ويلقي حكن مة شحل يلم بؤ باأل ن يلغقيئي ،ويلم بؤ
بالحشرد ن ديخرسا ،ويلبر جت يالتمحاتست لرحشرد ن ديخرسا ،ويلبر جت يالتمحاتست في
حاالي يلحويرئ؛
 )4يلقسام ،بالمعاوة ع يلذكو ت ،با مكشاف يأل السب يلححك ت ويلح ا بت لةنخريط
يلحباشر في يلحجاالي يلمي حكن مة سمفسد فسها البرنامج ن سزيته يل سبست يلمق ست
لدت يلذكو تى

نوعها
ي مريتسجست

الجهة ال نية
يلحكمب يلقحري ،بدت ن يلحقر شعبت يلبري ج يإلنسانست
ويإلنحائست )PRO؛ وشعبت يلبذث ويلمقد ر ويلرصد
)RAM؛ ووحدة بري ج يلذد ن خاطر يلكويرث
ويلح اخ )OSZIR؛ وديئرة يلحساتدة يلمق ست وتعز ز
يلقدريي يلقحر ت )OSZI؛ وشعبت تحرساي يلحويرئ
)EME؛ ويلحكمب يإلقرسحي آل سا ويلحذسط يلهادئ

ا ولو ة
رتفعت

ال وعد
في غضوة  12شهري
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التوصية
2

الشراكة/االنخراط :في إطار تصحس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلجد دة ،بغي مة جري
البرنامج تذرسة وي معريضا هجسسن و معحقسن لشبكت تةقاته يلذالست ع يلوزيريي
ويلوكاالي يلشر كت ،بحا في ذلك:

نوعها
ي مريتسجست

الجهة ال نية
يلحكمب يلقحري ،بدت ن يلحقر شعبت يلبري ج يإلنسانست
ويإلنحائست )PRO؛ وديئرة يلحساتدة يلمق ست وتعز ز
يلقدريي يلقحر ت )OSZI؛ ويلحكمب يإلقرسحي

ا ولو ة
رتفعت

ال وعد
في غضوة  12شهري

 )1تذد د ور خريئط جحوتاي يلحصالح و ويقفها وحرفائها و حثرسها في يلوزيريي
ويلوكاالي يلحسمهدفت؛
 )2تقسس تودة يألبعاد يلمق ست ويلمشغسرست ويال مريتسجست لرعةقاي؛
 )3تذرسل لرشبكت لمذد د نقاط يلمقاطع ويلمعاوة؛
 )4تذرسل يلفجويي لمذد د يلوزيريي ويلوكاالي ويلحصالح يلجد دة يلمي لسست حم يآلة
تزءي ن تةقاي يلبرنا ج ولكن بغي مة تكوة كقلك؛
 )5تذرسل معحا لفجويي يلسسا اي ويإلصةحاي يلححروبت ن قبل يلذكو ت لمذقسا
تدف يلم حست يلحسمدي ت 2ى
3

االنخراط ال باشر :بغي مة ظر البرنامج في إتريء تعد ةي كمبست وت ظسحست إضافست
في يلحويرد يلبشر ت لمعظس إ كاناته لةنخريط وتقد دخةي في جات يلسسا ايى وتذقسقا
لهقه يلغا ت بغي مة قوم بحا ري ن بسن م ور مخرى:
 )1إتريء تذرسل معحا لرقدريي يلديخرست لرحكمب يلقحري لمذد د يلحهاريي ويلقابرساي
يلذالست لألدوير يلةز ت لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلجد دة وإنشاء دور ي مشاري
يالتصاالي يلرفسع يلحسموى يلحع ي بالحدخةي في جات يلسسا اي في يلحكمب
يلقحري؛
 )2يل ظر في توصسفاي يلحوظفسن تر م اس يالخمصاصاي يلذالست لمعز ز يلقدريي
يلقحر ت ويلمأكد ن ي مةك يلحوظفسن في ترك يلح اصب لرحهاريي يلح ا بت لمقد
دخةي في جات يلسسا اي وح كت في جات يلمويصل بشأة يلسسا اي؛
 )3إتادة تدر ب تحسع يلحوظفسن تر يلحهاريي يلةز ت لب اء يلعةقاي في دخةي
يلسسا اي؛
 )4تعسسن تدد مزي د ن خبريء يلمويصل ويلمذرسل في جات يلسسا اي وي مبقائه ؛
 )5تحو ر جحوتاي يلمعر يألفقي بسن يألقرية بشأة تعز ز يلقدريي يلقحر ت؛
 )6إقا ت شريكاي ع مكاد حسسن ذوي عرفت تالست و ذظوة باحمريم كبسر لحساتدة
البرنامج تر تذسسن وقعه في يلدفاع في جات يلدتوة إل وضع يلسسا اي
وإصةحها؛

تشغسرست

يلحكمب يلقحري ،بدت ن يلحقر شعبت يلبري ج يإلنسانست
ويإلنحائست )PRO؛ وديئرة يلحساتدة يلمق ست وتعز ز
يلقدريي يلقحر ت )OSZI؛ وشعبت يلحويرد يلبشر ت
ويلحكمب يإلقرسحي)

رتفعت

في غضوة  18شهري
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نوعها

التوصية

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

 )7تقو ت قدرة يلحكمب يإلقرسحي تر تعز ز يلقدريي يلقحر ت ويلمويصل بشأة تقد
دخةي في جات يلسسا اي ن خةت تذد د شخص رتعي لدت يلبر جت ويلمذرسل
يلحرتبحسن بالساحت يلمشر عست يلوط ست مو يلسسا اي ويلم فسق مو يلمويصل يال مريتسجي
في مد اي يلسسا ايى
4

االتفاقات القانونية :بغي مة مشاور البرنامج ع يلكساناي يلذكو ست ذيي يلصرت بشأة
تفعسل يلدروس يلحسمفادة ن يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلمي مساتده في يالنخريط بشكل
مفضل ع يلذكو ت ،بحا في ذلك:
 )1ي مكشاف فرص توقسع يتفاقاي تق ست ع يلذكو ت  )ProDocsتر
تخحسط يلم حست يلوط ست ،وخاصت لألنشحت يلحمعددة يلقحاتاي؛

سموى وزيرة

 )2إقا ت تةقاي ويتفاقاي ع وزيرة يلديخرست لجحسع يألنشحت – بحا في ذلك إدريج
يلوزيرة في يالتفاقاي يلمق ست يلحوقعت ع وزيرة تخحسط يلم حست يلوط ست لمعز ز يآلثار
يلمعاقبست ن يلحسموى يلوط ي إل يلحسموى دوة يلوط ي؛
 )3ت ظس تحرست تعاوة حكو ست بشأة تذد د يلمذد اي يلمي تويته زي ت خحط يلعحل،
ووضع يلحسزينساي ونظ وتحرساي تدبسر يلحويرد لرسحاح بد ج مفضلى

تشغسرست

يلحكمب يلقحري ،بدت ن يلحقر شعبت يلبري ج يإلنسانست
ويإلنحائست  ،)PROوديئرة يلحساتدة يلمق ست وتعز ز
يلقدريي يلقحر ت ))OSZI؛ ويلحكمب يإلقرسحي

رتفعت

في غضوة  6مشهر -
 12شهري
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ع ليات اإلب غ والرصد والتقييم الداخلية :بغي مة ظر البرنامج في إتريء تعد ةي
تجر بست تر نظ ومدويي يإلبةغ ويلرصد ويلمقسس ن متل تسجسل يلمقدم يلحذرز نذو
تذقسا يلذصائل يال مريتسجست طو رت يألتل بصورة مفضلى وتمضحن يلخحويي يلرئسسست
ا ري:

نوعها
تشغسرست

 )1ي معريض وثائا يلقويلب يلقائحت؛

الجهة ال نية
يلحكمب يلقحري ،بالمعاوة ع يلحكمب يإلقرسحي ويلحقر
شعبت يلبري ج يإلنسانست ويإلنحائست  ،)PROوشعبت
يلبذث ويلمقد ر ويلرصد  ،)RAMوديئرة يلحساتدة
يلمق ست وتعز ز يلقدريي يلقحر ت )OSZI؛ وشعبت
يلمخحسط ويألديء يلحؤ سسسن ))CPP

ا ولو ة
مو حت

ال وعد
في غضوة  18شهري

 )2إتريء شاوريي و اقشاي ع وظفي البرنامج ،بحا في ذلك يلقسادة يلسابقت ،لمذد د
يلفجويي في تحرساي يإلبةغ يلذالست ،ويلحجاالي يلمي م فسها تخصسص يلحويرد ن
ي لحوظفسن بشكل مكرر وكسفست تشجسع يلمكسف ويال مجابت يلحرنت لةحمساتاي
يلحارئت؛
 )3تجر ب ؤشريي تعز ز يلقدريي يلمي وضعها يلحقر ؤخري؛

في غضوة  39شهري

 )4تخصسص تحرست لة معريض ويلمعد ل بعد تام ويحد ن يلمجر ب – ربحا ن خةت
تقسس ال ركزي مو في إطار تحرست ي معريض مصف يلحدة لرخحت يال مريتسجست
يلقحر ت خةت يلس ت يلثالثت ن يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلمي تبرغ دتها خحس
ويي)ى
6

التنسيق والتنظيم :ي م ادي إل يلحزي ا يل سبست للبرنامج ،بغي لرحكمب يلقحري ،مث اء
تصحس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلقاد ت ،مة قوم ،بدت ن يلحكمب يإلقرسحي ،بينشاء
آلساي مو ترتسباي تعزز يألدوير يلم ظسحست ويلم سسقست يلحذمحرت للبرنامج ،باال مفادة ن
يلحعارف ويلخبريي يلعالحست يلذالست يلمي حمركها البرنامج ن متل إرشاد تعز ز يلقدريي
يلوط ست ،بحا في ذلك:
 )1ز ادة يلحشاركت في يألفرقت يلعا رت ويلحجحوتاي وت ظس يتمحاتاتها؛
 )2إنشاء مفرقت تا رت مفقست بسن يألقرية في البرنامج يلموصست  ))5 3ويلمعاقد ع
وظفسن رفسعي يلحسموى وي مبقائه يلموصست ))1 3ى

تشغسرست

يلحكمب يلقحري ،بدت ن يلحكمب يإلقرسحي

مو حت

في غضوة  18شهري
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ت بئة ال وارد:
م) نظري ألتحست يلمحو ل يلذكو ي لعحل يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلقاد ت في يلبرد،
وبغست إرشاد يلدورة يلقاد ت لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،بغي مة ذدد البرنامج
بروتوكوالي توتسهست لمأ سن يلمحو ل يلذكو ي ضحن خحت ي مريتسجست قحر ت تركز
تر تعز ز يلقدريي يلقحر ت كجزء ن ي مريتسجست مو ع نحاقا لمعبئت يلحويرد تشحل
تحو ة تقرسد ا وتحو ة ن يلقحاع يلخاصى

نوعها
تشغسرست

الجهة ال نية
يلحكمب يلقحري ،بدت ن يلحقر شعبت يلبري ج يإلنسانست
ويإلنحائست  ،)PROوديئرة يلحساتدة يلمق ست وتعز ز
يلقدريي يلقحر ت  ،)OSZIوشعبت يلشريكاي ع يلقحاع
يلعام وتدبسر يلحويرد  ،)PPRوشعبت يلمخحسط ويألديء
يلحؤ سسسن  ،)CPPويلحكمب يإلقرسحي)ى

ا ولو ة
خفضت

ال وعد
في غضوة  12شهري

ب) لدت تقي يل هج ويلمركسز تر يلمحو ل يلذكو ي ،بغي مة ضع قر البرنامج تحرست
بشأة يلدروس يلحسمفادة ،بحا في ذلك:
 )1د ج ي معريض يلدروس يلحسمفادة ن بردية معددة لمجارب البرنامج ع يلمحو ل
يلذكو ي ،بحا في ذلك تذرسل معحا لهساكل يلسسا اي ومطر يلحسزنت وآلساي
يلموقست يلمي قد تشكل حويتز م ام يلم فسق؛
 )2ت ظس تبادالي بسن يألقرية لحوظفي البرنامج ن يلحكاتب يلقحر ت لمعز ز
يلقدريي يلححاثرت ن متل يلمعر يألفقي؛
 )3تقد شاوريي ع مصذاب يلحصرذت يلذكو سسن ع بردية معددة ،حسثحا م كن،
لمقسس يلمذد اي ويلفرص يلحمعرقت بهقي يل وع ن تةقاي البرنامجى

في غضوة  27شهري

يلحقر شعبت يلشريكاي يال مريتسجست ))STR
يلحقر إديرة يلشريكاي ويلدتوة  – )PAشعبت يلشريكاي
يال مريتسجست  )STRوشعبت يلشريكاي ع يلقحاع يلعام
وتدبسر يلحويرد  ،)PPRبدت ن شعبت يلبري ج يإلنسانست
ويإلنحائست  ،)PROوديئرة يلحساتدة يلمق ست وتعز ز
يلقدريي يلقحر ت  ،)OSZIوشعبت يلمخحسط ويألديء
يلحؤ سسسن ))CPPى
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