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تقر ر موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطر ة لبنغالد ش ()2020-2017
موجز تنفي ي
مُتري تقسس لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت لب غةد ش بسن مكموبر/تشر ن يألوت  2019و بمحبر/م روت 2020ى و غحي يلمقسس منشحت
برنا ج يألغق ت يلعالحي (البرنامج) يلح فقة ن  2016إل  2019لمقسس يال محرير ت يال مريتسجست ويلمشغسرستى و ذقا يلمقسس غرضا
زدوتا محثل في يلحساءلت ويلمعر إلثريء يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلقاد ت لب غةد ش ن خةت نهج تشاوري ركز تر يال مخديمى
وب غةد ش برد مو ط يلدخل ن يلشر ذت يلدنسا ولد ه بسئت سا اي وط ست قو ت في جاالي يلم حست ،ويلذحا ت يالتمحاتست ،وتغسُّر يلح اخ،
ويلحساوية بسن يلج سسن ،ويلمغق تى و قمرة يل حو يالقمصادي يلسر

بمفاوتاي تغريفست سمحرة في يلدخل ،ويأل ن يلغقيئي ،ويلمعرس ،

ويلحساوية بسن يلج سسنى و ويته يلبرد كويرث طبسعست مكررة وشد دة ،و سمضسف ق تقود متديدي كبسرة ن التئي يلروتس غسا ن
سانحارى
وتبسَّن ن يلمقسس مة يألديء يلعام للبرنامج في إطار يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت محاش تحو ا
و مسا

حصائل يلخحت ومتديفها يلحعر ت

يلسسا اي يلوط ست ويلمدخةي يإلنسانست في ب غةد شى وي مجاب يلحكمب يلقحري بفعالست لةحمساتاي يلحمزي دة في يلبرد تر

يلرغ ن منه ل وته يتمحا ا كافسا لإلقصاء مو يإلد اج تر م اس يلج س مو يإلتاقت مو غسرتحا ن يلعوي لى وكاة نهج ز ادة يلمغحست
وحج يلمدخةي

يلذكو ت ناتذا بصفت تا ت ،حا مدّى إل تو س نحاق تغحست جحوتت ن يلبري ج يلوط ستى

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
ا عمحد البرنامج ن صييحرذاي قسا ييست مو حار يياي تذر ر تى و رت
كانت ذدودة وبالمالي فية بعض يلعباريي يلويردة فسه قد ال تمسييا يتسيياقا تا ا
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 A. Shneerson
وظفت يلمقسس
تاتف066513-3744 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ومحرز البرنامج تقد ا في تذقسا يلذصائل يال مريتسجست تر يلرغ ن مة تقدم بعض يألنشحت كاة مكبر ن غسرتاى وفي تام ،2017
كاة يلمقدم بحسئا ،حسث وضعت نُظ يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت في يلوقت يلقي ت فسه تو س نحاق يال مجابت ن يلحسموى  3ألز ت
التئي يلروتس غساى وكانت يلذصسرت يال مريتسجست  5إضافت ناتذت لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت َّك ت البرنامج ن تزو د يلحجمح
ذلك ،ل كن البرنامج قادري تر مة ُس ِّ ّجل تحا ا نمائج تدخةته مو إ ها ه في متديف يلم حست

يإلنساني بخد اي شمركت وثوقت؛ و
يلحسمدي تى

وكافح البرنامج لر ذفاظ تر ي مريتسجست لمعبئت يلحويرد ن متل توفسر ويرد كافست و رنت بالقدر يلكافي لمحو ل يلخحت يال مريتسجست
يلقحر ت بأ رتاى وظهري م ضا بعض يلمذد اي يلمشغسرست في إديرة قدرة يلحوظفسن تر ت فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت وفي يلوقت
نفسه تكسسف يحمساتاي يلحويرد يلبشر ت لة مجابت ألز ت يلروتس غساى
وتر يلرغ ن تهود البرنامج فية قدرته تر إحديث تذوت ي مريتسجي في تعز ز يلقدريي ل تكن مسقت ول تكمسب طابعا ؤ سسا
بعدى وثبت مة إنشاء شريكاي فعالت تغحي يلسساقاي يإلنسانست ويإلنحائست م ر صعب بسبب تدم برورة فه

ؤ سي شمرك لحا ت حوي

ترسه يلشريكاي يال مريتسجست مو إتادة تقسس يلمحوض يال مريتسجي للبرنامجى
ومشاد يلحجمح يلدولي تر نحاق وي

بذج ي مجابت البرنامج لمدفقاي التئي يلروتس غسا و رتمها وتغحسمها ق تام 2017ى وبذروت

نها ت تام  ،2019ترق  880 000التئ ساتديي غقيئست شهر تى وحافظ البرنامج تر دور يلقسادي يلقوي في قحاتاي يأل ن يلغقيئي
ويلروتسمساي ويالتصاالي في حاالي يلحويرئ ،وقدم يلم سسا يلح مظ ويلخد اي يلحشمركت يلمي اتحت في ي مجابت إنسانست شمركت
فعالتى
وخرص فر ا يلمقسس إل مة البرنامج لد ه آلساي لة مجابت يلسر عت يلفعالت ،وتو محم بوض تسد ح ّك ه ن مة ويصل دور يلحوثوق
ومة دت في يلوقت نفسه بري ج يلم حست يلوط ست و عززتا لرمخفسف ن يآلثار يلحو رت يألتل لركويرث تر يلفئاي يلضعسفتى
وم فر يلمقسس تن ت توصساي ،ها ثةث توصساي ي مريتسجست وثةث توصساي تشغسرست تهدف إل

عالجت يلحسائل يلرئسسست لرخحت

يال مريتسجست يلقحر ت يلحقبرت ويال مجابت لرمذد اي يلعاترت يلمي تفرضها تائذت رض فسروس كورونا في ب غةد شى وتهدف يلموصساي
يال مريتسجست إل تعز ز يلشريكاي يال مريتسجست؛ وتذسسن فعالست آلساي يال معديد لرحويرئ ويلمأتب ويال مجابت لها؛ وتعز ز دت شبكاي
يأل اة يالتمحاتي يلحريتست لرمغق تى وتركز يلموصساي يلمشغسرست تر ز ادة تعز ز يلقدريي؛ وتعز ز يلحساوية بسن يلج سسن وتدخةي
يإلد اج يالتمحاتي؛ وتعز ز إديرة يألديءى

مشروع القرار*
ذسط يلحجرس ترحا بالمقر ر يلحوتز تن تقسس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت لب غةد ش ((WFP/EB.1/2021/6-A) )2020-2017
ورد يإلديرة ترسه ) ،(WFP/EB.1/2021/6-A/Add.1و ذث تر يتخاذ يلحز د ن يإلتريءيي بشأة يلموصساي يلويردة في يلمقر ر،
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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مقدمة
س ات التقييم
ت تذد د توقست تقسس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت لمقد مدلت ودروس لة مرشاد بها في وض يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت

-1

يلقاد ت لب غةد شى
وغح يلمقسس يألنشحت يلمي نُفقي في تام  2016قبل يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،وكقلك ت فسق يلخحت في يلفمرة ن ارس/آذير

-2

 2017إل د سحبر/كانوة يألوت  2019ن متل تقسس يال محرير ت يال مريتسجست ويلمشغسرستى وت تصحس يلخحت يال مريتسجست
يلقحر ت لمقسس يلمحوض يال مريتسجي للبرنامج و دى قسام البرنامج بيحديث يلمذوت يلحموق في إطار يلخحت يال مريتسجست
يلقحر ت؛ وفعالست البرنامج في يلحساتحت في يلذصائل يال مريتسجست؛ ويلكفاءة يلمي نُفقي بها يلخحت؛ و دى ةء ت يلحريئا
يلمشغسرست لة مجابت ن يلحسموى  3ألز ت يلروتس غسا؛ ويلعوي ل يلحؤثرة تر مديء البرنامجى
ومترى فر ا خارتي سمقل يلمقسس با مخديم نهج معدد يأل السب ،باالتمحاد تر بساناي يلرصد ،وي معريض يلوثائا،

-3

 688ن مفريد يلحجمح يلحذريى وت يلمذقا

ويلحقابةي شبه يلح ظحت  264ن مصذاب يلحصرذت ويلح اقشاي يلحركزة
يألولست ويلثانو ت لضحاة صذت يل مائجى وم ُد جت يالتمباريي يإلنسانست و سائل يإلد اج يالتمحاتي تحا ا في
بدقت ن يلبساناي َّ
يل هج يلح هجي لرمقسس ى و ُ
طبقت عا سر مخةقست لضحاة كري ت يلحشاركسن في يلمقسس ويلذفاظ تر يلسر تى ول ويته يلفر ا مي
قسود رئسسست تضر بالسة ت يلعا ت لرمقسس ى
السياق
-4

تمحسَّز ب غةد ش يلمي قدَّر تدد كانها ب ذوي  163رسوة نسحت باقمصاد ر يل حو ،إذ برغ مو ط يل حو يلس وي في يل اتج
يلحذري يإلتحالي 6ى 7في يلحائت خةت يلفمرة ن  2016إل 2019ى ويكمسبت وض يلبرد يلحمو ط يلدخل ن يلشر ذت يلدنسا في
تام  )1(،2015وفي تام  2018ي موفت يلحعا سر لرخروج ن قائحت يأل يلحمذدة ألقل يلبردية نحوي في تام 2024ى( )2وتريت
يلفقر ( ن  85في يلحائت في تام  1972إل مقل ن  9في يلحائت في تام )2018؛( )3و

ذلك ،ل كن يلذد ن يلفقر حضي

بوتسرة ويحدة ،إذ ال تزيت توتد تفاوتاي تغريفست في يلدخل ،ويأل ن يلغقيئي ،ويلمعرس  ،ويلحساوية بسن يلج سسنى
-5

وتُص َّف ب غةد ش في يلحرتبت يلثا ت ويلثحانسن بسن  117بردي في ؤشر يلجوع يلعالحي لعام  2019حسث جرت درتت برغت
8ى( 25يلجدوت  )1بالحقارنت
يلفائت تر يلرغ

3ى 30في تام 2010ى وقحعت ب غةد ش مشويطا ثابمت نذو تذسسن تغق ت يلحفل خةت يلعقد

ن مة يلكثسر ن يألطفات عانوة ن نقص يلحغق اي يلدقسقتى وتُسه يلعوي ل يالتمحاتست ويالقمصاد ت

ويإل كولوتست ،بحا فسها يألصل يلعرقي ويلمو

يلذضري وتغسُّر يلح اخ ،في تفاوتاي في يأل ن يلغقيئيى

()1
تا تى
نظرة
ب غةد ش
في
يلدولي
يلب ك
2020ى
يلدولي،
يلب ك
https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview#:~:text=Bangladesh%20reached%20the%20lower%20middle,t
rack%20for%20graduation%20in%202024ى
()2

ؤتحر يأل يلحمذدة لرمجارة ويلم حست2020 ،ى تقر ر مقل يلبردية نحوي لعام 2020ى

https://unctad.org/system/files/official-document/ldcr2020overview_ar.pdfى

( )3يلب ك يلدوليى 2018ى ب غةد ش :يلذد ن يلفقر وتقا

يالزدتارى

https://www.worldbank.org/en/results/2018/11/15/bangladesh-reducing-poverty-and-sharing-prosperityى
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الجدول  :1ال ؤشرات االجت اعية واالقتصاد ة
السنة
2020

القي ة

ال ؤشر

 163رسونا

جحوع يلسكاة

2017

يلعحر يلحموق ت د يلوالدة

2020

يل حو يلس وي لرسكاة

2019

نصسب يلفرد ن يل اتج يلحذري يإلتحالي (تر م اس تعادت يلقوة يلشريئست)

2017

درتت دلسل يلم حست يلبشر ت

2018

57

ت

05ى 1في يلحائت
 4 950دوالري م ر كسا
614ى0
32ى0

عا ل تس ي (تدم يلحساوية في يلدخل)

2017

درتت ؤشر يلم حست يلج سانست (يلفجوة يلج سانست)

719ى0

2019

درتت ؤشر يلجوع يلعالحي

8ى25

2017

يلمقزم

 31في يلحائت

2017

نقص يلوزة

 22في يلحائت

2018

حصت يلزريتت في يل اتج يلحذري يإلتحالي

 13في يلحائت

2011

-6

عدت يإللحام بالقريءة ويلكمابت بسن يلسكاة يلق ن تز د متحارت تر 7

وتر يلرغ

8ى 51في يلحائت

ويي

ن يلز ادة يلسر عت في يلمذصسل يلمعرسحي ويلمغسريي في يلسسا اي لصالح يلحرمة ،ال تزيت يلحعا سر يالتمحاتست

ويلقانونست يلحمذسزة تعسا تذقسا يلحساوية بسن يلج سسن (تدف يلم حست يلحسمدي ت )5ى و ُشكل يلع ف يلج ساني ويرتفاع عدالي
زويج يألطفات وححل يلحريتقاي صدر قرا بالغى
-7

وتمعرض ب غةد ش بشدة آلثار تغسُّر يلح اخ يلحمكررة ويلشد دة يلمي تضر بينماتها يلزريتي وتُسبب تجرة ديخرست إل يلح اطا
( )4

يلذضر تى وال تزيت تسمضسف ا مريوح بسن  850 000و 915 000ن التئي يلروتس غسا

ن سانحار ،عسش مغربه في

 34خسحا كمظا لرغا تى
-8

وتمحم حكو ت ب غةد ش ببسئت سا اي وط ست قو ت بشأة يلم حست ،ويلذحا ت يالتمحاتست ،وتغسُّر يلح اخ ،ويلحساوية بسن يلج سسن
ويلمغق تى وتوضح خحمها يلخحسست يلسابعت (يلمي تغحي يلفمرة  )2020-2016متديفها يإلنحائست يلوط ست ،بحا في ذلك تذقسا
()5

وض يلبرد يلحمو ط يلدخل ن يلشر ذت يلعرساى

وتشحل يلحجاالي يلحويضسعست ذيي يألولو ت يلذد ن يلفقر ،ويأل ن يلغقيئي

ويلجوع ،ويلصذت ،وتحكسن يلحرمةى
الخطة االستراتيجية القطر ة
-9

تحثل يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت لب غةد ش لرفمرة  2020-2017ويحدة ن مول يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت يلريئدة للبرنامج
وويحدة ن يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت يألول يلمي شحرت يال مجابت لحويرئ ن يلحسموى 3ى وب اء تر يلعحرساي يلسابقت
(يلشكل  ،)1تُركز يلخحت تر خحس حصائل ي مريتسجست كحا تو وضح في يلشكل  ،2بهدف تذو ل تركسز البرنامج ن يلم فسق
يلحباشر لرحشروتاي إل يلحساتدة يلمق ست وتعز ز يلقدريي فسحا مصل بالذروت يلوط ست لرقضاء تر يلجوعى

( )4ت تسجسل  914 998التئا ن خةت تحرست يلمسجسل يلحشمركت بسن فوضست يأل يلحمذدة لشؤوة يلةتئسن ويلذكو ت في بمحبر/م روت 2019ى و ذلك ،جرت
يلعحرست – بحا في ذلك تذد د يلهو ت با مخديم يلبساناي يلبسو مر ت –  854 000التئى
ن تق
يلحرحرت يلثانست
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep_december_2019_english.pdfى

( )5حكو ت ب غةد ش2015 ،ى يلخحت يلخحسست يلسابعت :يلس ت يلحالست  – 2016يلس ت يلحالست 2020ى
http://nda.erd.gov.bd/en/c/publication/seventh-five-year-plan-fy2016-fy2020ى
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الشكل  :1ع ليات البرنامج ف بنغالد ش ()2020-2016
ال لية

اإلطار الزمن

2016

البرنامج القطري
200243

نا ر/كانون الثان
 – 2013مارس /آذار
2017

ال لية ال تدة
لإل اثة واإلن اش
200673

وليو/ت وز – 2014
مارس /آذار 2017

التنقيح ا ول
ل يزانية الخطة
االستراتيجية
القطر ة

مارس/آذار – 2017
د س بر/كانون ا ول
2020

2018

2017

2019

2020

جحوع يالحمساتاي )(2016-2017
 54 485 426دوالري م ر كسا
جحوع يلحساتحاي يلحسمرحت
 12 275 315دوالري م ر كسا
نسبت يلمحو ل 23 :في يلحائت
جحوع يالحمساتاي )(2016-2017
 7 929 939دوالري م ر كسا
جحوع يلحساتحاي يلحسمرحت
 4 259 386دوالري م ر كسا
نسبت يلمحو ل 54 :في يلحائت

النفقات ال باشرة (دوالر أمر ك )

يلخحت يلقائحت تر يالحمساتاي ( 969 120 577 :)2020-2017دوالري م ر كسا
يلخحت يلقائحت تر يالحمساتاي يلححولت 641 426 577 :دوالري م ر كسا
نسبت يلمحو ل 66 :في يلحائت

190 467 392

46 933 286

183 726 999

يلحصدر :صت البرنامج يلحؤ سست إلحصاء يلحساتحاي ( ،)FACToryمبر ل/نسساة 2020

الشكل " :2خط رؤ ة" الخطة االستراتيجية القطر ة لبنغالد ش

يلحصدر :يلحكمب يلقحري للبرنامج في ب غةد ش

124 929 197

ال نطبق

6

-10

WFP/EB.1/2021/6-A

وبرغت سزينست يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت في يلبدي ت  202رسوة دوالر م ر كي في تام  ،2017ووصرت ،ن خةت رسرت
()6

ن يلم قسذاي ،إل  969رسوة دوالر م ر كي في تام 2019ى

وكاة يلهدف ن يلم قسذاي م ا ا تو تو س نحاق تحرساي

يال مجابت ألز ت يلروتس غسا (يلذصسرت يال مريتسجست  )7()5وغحت منشحت شحرت يلحساتدة يلغقيئست يلعس ست ويالنمقات إل يلقسائ
يإللكمرونست ،فضة تن نشاط إضافي رتبط باألز ت يإلنسانستى وتريتعت قدرة البرنامج تر تعبئت يلحويرد يلكافست لمحو ل
يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت بحرور يلوقتى وغحت يلحساتحاي  142في يلحائت ن يلخحت يلقائحت تر يالحمساتاي لعام ،2017
وينخفضت إل  94في يلحائت في تام  ،2018و 60في يلحائت في تام ( 2019يلشكل )3ى
الشكل  :3مج وع ال ساه ات ف الخطط القائ ة على االحتياجات
حسب الحصيلة االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطر ة لبنغالد ش ()2019-2017

يلحصدر :البرنامجى تذرسةي خارطت يلحر ا يلحمكا رتى

نتائج التقييم
إلى أي مدى ستند ال وقف االستراتيج للبرنامج ودوره ومساه ته ال حددة إلى ا ولو ات القطر ة واحتياجات الناس فضال عن
نقاط قوة البرنامج؟

ا ه ية والت وضع االستراتيج
-11

مس تصحس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت باألتحست ويلحةئحت ويالتساق

يلسسا اي ويلخحط ويال مريتسجساي ويألتديف

يلوط ست يلحمعرقت باأل ن يلغقيئي ويلمغق ت ،بحا في ذلك يلخحت يلخحسست يلسابعت لرذكو ت يلمي تغحي يلفمرة 2020-2016ى
-12

و محاش يلمذوت في يلمركسز ن يلم فسق يلحباشر إل تعز ز قدريي يل ُظ يلذكو ست ويلحويء ت

يلهدف يلوط ي يلحمحثل في

تعز ز بري ج شبكاي يأل اة يالتمحاتي يلوط ست يلحريتست لرمغق ت؛ غسر مة يلمركسز تر ب اء يلقدريي في حد ذيته بدال ن تعز ز
يل ُظ يلوط ست مثر ن يل احست يلعحرست تر قدرة البرنامج تر يلمأثسر في بري ج شبكاي يأل اةى

( )6البرنامج2019 ،ى ت قسح كوة يألز اي في يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت لب غةد ش ( ارس/آذير  – 2017د سحبر/كانوة يألوت  )2020ويلز ادة يلحقابرت في
يلحسزينست ،يلم قسح يلخا سى
( )7البرنامج2017 ،ى يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت لب غةد ش ،يلم قسح يألوتى
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وتمويءم متديف يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلحمعرقت بب اء قدرة يلسكاة يلح كوبسن بالكويرث تر يلصحود في يلحدى يلبعسد
()8

خحت إديرة يلكويرث لرفمرة  2020-2016يلمي وضعمها وزيرة إديرة يلكويرث ويإلغاثتى
-14

وقدم البرنامج ي مجابت هحت و ا بت ألز ت يلروتس غساى وشحرت ي مجابمه د ج يلذصسرت يال مريتسجست  5في إطار يلخحت
يال مريتسجست يلقحر ت وتص سف يال مجابت تر منها حالت طويرئ ن يلحسموى 3ى

االتساق وال واءمة
-15

ل تذدِّّد يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يتجاتا ي مريتسجسا كافسا للبرنامج بشأة يلحر قت يلمي بغي مة سركها في يلحويء ت
يأل

يلحمذدة ويلجهاي يلفاترت يإلنسانست يألخرىى وبس حا مفا تصحس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت تحا ا

إطار تحل يأل

يلحمذدة لرحساتدة يإلنحائست لرفمرة  ،2020-2017ال ت عكس متديف يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت بصورة تسدة في يإلطارى
-16

وي مخدم البرنامج سزته يل سبست لمهسئت نفسه كوكالت ن وكاالي يأل يلحمذدة يلح خرطت في يال مجابت لرحسائل يلسسا ست يلحمعرقت
بأز ت يلروتس غسا ولك ها غسر مورطت بصورة باشرة فسهاى وتشهد رتت تحرساي البرنامج وحجحها يلهائل في كوكس بازير
تر قدرته تر تقد ي مجاباي ر عت ووي عت يل حاقى غسر منه ل ُظهر قدري كافسا ن يلحويء ت

يلجهاي يلفاترت يإلنسانست

يألخرى في ساق يلسسا اي يلحؤ سست ويإلنسانست يألو  ،ويفمقري يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت لفرص تعز ز يالتمحام بالذحا ت
ويإلد اجى

تلبية احتياجات الفئات ا شد ض فا
-17

ةئ تصحس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يالحمساتاي يلعاترت لرسكاة يألشد عاناة ن ينعديم يأل ن يلغقيئي ،ولك ها ال تولي
ت ا ت كافست لإلقصاء ويإلد اج تر م اس نوع يلج س ،مو يإلتاقت ،مو غسرتحا ن يلعوي لى و ُشسر يلمذرسل يلج ساني يلقي تسم د
إلسه يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت إل تفاوتاي كبسرة بسن يلج سسن كاة حكن مة تكفل ز ادة يلمركسز يال مريتسجي تر يلحساوية
بسن يلج سسن وتحكسن يلحرمةى

-18

عالجت يإلقصاء ويإلد اج بالشكل يلح ا بى وكانت ي مريتسجساي البرنامج يلهادفت إل

وتمبا ن يل مائج بشأة قدرة البرنامج تر

يلوصوت إل مفقر يلةتئسن في كوكس بازير فعالت في يلوصوت إل يل ساء ولك ها كانت مقل تركسزي تر يلفئاي يلحذرو ت
()9

يألخرى ،ثل يألشخاص ذوي يإلتاقتى
-19

وي مُخدم تذرسل تشاشت يألوضاع ور

خريئحها لموتسه ي مريتسجساي يال مهديف ويإلد اج؛ غسر مة فعالست يلمذرسل تأثري

باالتمحاد تر خريئط يلفقر يلذكو ست يلمي ل تكن ويكبت آلخر يلحسمجديي؛ ويالفمقار إل نظام وط ي ويحد لمذد د يلحسمفسد ن
ويلمذقا ه؛ ويال مخديم دوة يأل ثل لربساناي ويألدلت ن تانب يلحوظفسن لمكسسف يلبري جى

التغطية وتوسيع النطاق
-20

كاة يل هج يلقي ي مخد ه البرنامج لز ادة يلمغحست ونحاق يلمدخةي

يلذكو ت ناتذا بصفت تا ت ،حا مدى إل تو س نحاق

يلمغحست في جحوتت ن يلبري ج يلوط ست كحا مضح ن يلشكل 4ى وقدَّم البرنامج إ ها اي هحت لربري ج يلوط ست يلحع ست
با مذقاقاي يألم ويلحفل وبم حست يلفئاي يلضعسفت ،و ُجرت ز ادة كبسرة في نحاق تغحست برنا ج يلمغق ت يلحدر ست يلوط ي في
قوى وز ادة
إطار يلخحت يال مريتسجست يلقحر تى و ات تو س نحاق بادرة تقو ت يألرز في تعز ز يلحرب تر يألرز يلح ّ
يلحعروض ن إ ديديته ،حسث وصرت يلموز عاي إل مكثر ن رسوني سمفسد في تام ( 2019بالحقارنت

 30 000في تام

)2013ى

يلصحود في يلم حست يلبشر ت يلحسمدي تى

( )8حكو ت ب غةد شى 2017ى يلخحت يلوط ست إلديرة يلكويرث ( :) 2020-2016ب اء يلقدرة تر
https://modmr.portal.gov.bd/sites/default/files/files/modmr.portal.gov.bd/policies/0a654dce_9456_46ad_b5c4_15ddfd8c4c0
d/NPDM(2016-2020) -Final.pdfى
( )9البرنامجى 2019ى خحت تحل البرنامج إلد اج ظور يإلتاقت لرفمرة 2020-2019ى
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الشكل  :4خرائط توضح النطاق ال ي تغطيه البرامج الوطنية ف بنغالد ش

يلحصدر :يلحكمب يلقحري للبرنامج في ب غةد ش (يلخارطت في يألتر ) و د ر ت يلمعرس يالبمديئي ،حكو ت ب غةد ش (يلخارطت في يأل فل)ى متد يلحكمب
يلقحري للبرنامج في ب غةد ش 10 ،د سحبر/كانوة يألوت 2020ى
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ما مدى وجودة ال ساه ة ال حددة للبرنامج ف الحصائل االستراتيجية والخطة االستراتيجية القطر ة ف بنغالد ش؟

النواتج
-21

محرز البرنامج تقد ا وحقا نجاحا في حصائره يال مريتسجست يلحموقعت تر يلرغ ن مة بعض يألنشحت حققت تقد ا مكثر ن
غسرتا (يلشكل )5ى وكاة يلمقدم في تام  2017بحسئا وذلك في تانب كبسر ه بسبب إنشاء نُظ يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت
في يلوقت يلقي كاة قوم فسه يلحكمب يلقحري بمو س نحاق ي مجابمه ّ
لةتئسنى
الشكل  :5نسبة مؤشرات النواتج الت وصلت إلى ا هداف السنو ة أو تجاوزتها ،حسب الحصيلة االستراتيجية

يلحصدر :البرنامجى يلمقار ر يلقحر ت يلس و ت تن ب غةد ش لألتويم  2017و 2018و2019ى

ال ساه ة ف تحقيق نتائج رفي ة ال ستوى
-22

مفاوي كثسري يلمقدم يلحذرز في تذقسا حصائل يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت بمفاوي يألنشحت (يلشكل )6ى وكانت عدالي
يإلنجاز غسر مسقت ومحسانا خفضتى وتأثري يلحعدالي باخمةف تدد يلحؤشريي يل ُحبرغ ت ها في كل نشاط ،باإلضافت إل
يلمغسسريي في يإلطار يلح حقي لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،وتحرساي يإلبةغ يلحمغ ِّّسرة ،وبالمالي فية ينخفاض عدالي تذقسا
يألتديف ال عبر بالضرورة تن ضعف سموى مديء يلحكمب يلقحريى
الشكل  :6مؤشرات نواتج الخطة االستراتيجية القطر ة الت تحققت أهدافها السنو ة

يلحصدر :البرنامجى يلمقار ر يلقحر ت يلس و ت تن ب غةد ش لألتويم  2017و 2018و2019ى

10
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وفي إطار يلذصسرت يال مريتسجست  ،1ركز البرنامج تر تعز ز يلقدريي يلذكو ستى ونجذت منشحت شبكاي يأل اة يالتمحاتي،
وتقو ت يألرز ،ويلمغق ت يلحدر ست ،في توفسر يلدت إلتريء تدة تذسس اي في يلبري ج يلوط ست؛ غسر مة يلمغق ت كانت مقل يألنشحت
تحو ة في يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،حا مدى إل تقدم مبحأ ونمائج م ومى

-24

وحققت يألتحات يلح فقة في إطار يلذصسرت يال مريتسجست  2نجاحا كبسريى و جري تسرس ُحزم ساتدة كبسرة ب جاح في كوكس
بازير ،وتةت شسما غونغ ،ويلح اطا يلحمأثرة بالكويرثى و ساتد البرنامج مكثر ن  837 000التئ ن خةت جحوتت ن
تذو ةي يألغق ت ويلقسائ يإللكمرونست ،فضة تن دت

ُبل كسب يلعسش ويلعةج ويلوقا ت ن وء يلمغق ت لر ساء يلذوي ل

ويلحرضعاي ويألطفات دوة ن يلخا ستى وبذروت نها ت  ،2019حقا البرنامج  90في يلحائت ن يلمقدم مو مفضل في عظ
ؤشريي يل شاطسن  5و ،6حا ُشسر إل إحريز تقدم تسد في تذقسا يلهدف يلعام يلحمحثل في تعز ز يأل ن يلغقيئي ويلمغق تى
-25

وتذققت يلذصسرت يال مريتسجست  3ن خةت رسرت ن يلمديخةيى ومثبمت تجربت آلست يلمحو ل يلحسم دة إل يلم بؤيي وت فسق ركسزة
يلذد ن خاطر يلكويرث في شروع "نوبو تاتري" نجاحا في يخمبار نُهج تد دةى

-26

كحا حققت يلذصسرت يال مريتسجست  4نجاحاى ويتس يال معديد لرحويرئ ودت يال مجابت لها بفعالسمه ن حسث يلمكالسف تر يلرغ
ن يلمذد ايى وفي تام  ،2017قام البرنامج بدور رئسسي في إنشاء جحوتت يلروتسمساي يلوط ست لب غةد ش يلمي تسع  ،في
ظل يلقسادة يلحشمركت للبرنامج ووزيرة إديرة يلكويرث ويإلغاثت ،إل تذسسن يلم سسا يلحو ل يألتل لوظائف رسرت يإل ديد في
يلبرد ككلى وفي كوكس بازير ،دت البرنامج ت سسا منشحت يال معديد ويال مجابت لرحويرئ يلحشمركت بسن يلوكاالي تبر خمرف
يلقحاتايى وي مذدثت لوحت لقسادة تحرساي يلحويرئ ،ومُتر ت تحرساي ذاكاة لرحويرئ ن متل ب اء قدريي يل ظريء
يلذكو سسن ،وال سحا وزيرة إديرة يلكويرث ويإلغاثتى

-27

وتُحثِّّل يلذصسرت يال مريتسجست  5إضافت ناتذت لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،وتحكن البرنامج بفضل ذلك ن مة مسح لحجمح
يلعحل يإلنساني فرص يلوصوت إل خد اي شمركت وثوقت في يلروتسمساي ،ويالتصاالي في حاالي يلحويرئ ،ويأل ن يلغقيئي
ن متل تقد ي مجابت سقت ألز ت يلروتس غسا يلوي عت يل حاق ويلحعقدةى وحققت تحس يألنشحت متديف ؤشريي يل ويتجى

ال ساواة بين الجنسين والح ا ة وال ساءلة أمام السكان ال تضرر ن
-28

شهد يلحكمب يلقحري درتت كبسرة ن يلوتي وياللمزيم باألولو اي يلشا رت يلحمصرت بالحساوية بسن يلج سسن ،ويلذحا ت ،ويلحساءلت
م ام يلسكاة يلحمضرر نى

-29

ويتخق يلحوظفوة إتريءيي إ جابست بشأة يالتمباريي يلج سانست ،ولك ها ل تكن تُشكل تزءي ن نهج ي مريتسجي تر نحاق
يلحكمب يلقحريى وتةوة تر ذلك ،ت اك مدلت ذدودة تر رصد يالتمباريي يلج سانست ويإلبةغ ت ها بحر قت هجست في
يلخحت يال مريتسجست يلقحر تى ول تمبرور رؤ ت دقسقت لكسفست وصوت يل ساء (ويلفئاي يألخرى) إل تدخةي البرنامج ويلحشاركت
فسها ،وكسفست يرتباط ذلك باألدوير يالتمحاتست وديخل يأل رةى

-30

و ن يلمذد اي يلكبسرة يلمي ويتهها يلحكمب يلقحري في ترك يلبسئت يلمشغسرست يلد ا ست نقص يلحوظفسن في وحدة يلشؤوة يلج سانست
ويإلد اج ،ويالفمقار إل

سزينست خصصت ،وضعف خحوط يلحساءلت ،و ذدود ت يلموتسه يلحؤ سي بشأة كسفست تذقسا يلحساوية

بسن يلج سسن وتحكسن يلحرمة ،ويلذحا ت ن يال مغةت ويالنمهاك يلج سسسن تر يلحسموى يلقحريى
-31

و ن حسث يلحبدم ،تذمل يلذحا ت ويلحساوية بسن يلج سسن ويإلد اج كانت قو ت في ي مجابت يأل

يلحمذدة يلح سقت لةتئي

يلروتس غسا ،ومشاد تدد ن يلحسمجسبسن بالبرنامج إل ها ه في يلدفاع تن قضا ا يلذحا ت ويإلد اج؛ غسر مة يألثر تر يألرض
باء بالفشل بسبب تدد ن يلعوي ل ،بحا في ذلك يلثقافت يلحذافظت لسكاة يلروتس غسا ونظام يلحاتي( )10يلقي ذد ن يلمويصل
جمح يلةتئسنى

( )10يلحاتي ( )Mahjiتو حثل ّ
لةتئسن تعس ه يلذكو ت في يلحخسحايى
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وتُحبَّا آلساي لرحساءلت م ام يلسكاة يلحمضرر ن و جري يلعحل بها ،ولك ها تقمصر تر توتست يلسكاة وت بسهه بدال ن يإلد اج

-32

يلح مظ آلريئه بشأة حقوقه وي مذقاقاته في يلبري جى ول تمبرور صورة ويضذت تن دى شعور يلسكاة يلحمضرر ن،
وبخاصت يل ساء ،بقدرته تر ي مخديم آلساي يلمعبسر تن آريئه ى

الترابط واالستدامة
وبُقلت تهود إلقا ت رويبط بسن يال مجابت لرحويرئ ويلقدرة تر يلصحود في يلحدى يلبعسد ن خةت تدخةي تقو ت يألرزى

-33

وبُقلت تهود ناتذت في يال مجابت ألز ت التئي يلروتس غسا ن خةت دت

ُبل كسب تسش يلسكاة يلحضسفسن و شروع يلوصوت

يآل ن إل يلوقود ويلحاقت يلقي شمرك في ت فسق البرنامج ،و ظحت يألغق ت ويلزريتت لأل يلحمذدة ،ويلح ظحت يلدولست لرهجرةى
و ادي بسن يلجهاي يلحانذت ويلشركاء ينمقاديي وي عت للبرنامج بسبب تدم شاركمه في تهود يلضغط تر يلذكو ت لموفسر
م ويت نقد ت لةتئسن نظري لحا ُسه به ذلك ن دور ذوري في تذقسا يلمريبط وتزو د يلحسمفسد ن بالذر ت لب اء مصوله يلخاصت
به ى
وتر يلرغ

-34

ن تق يلجهود ،ل تمخق إتريءيي ؤ سست ن تانب يلذكو ت ويلشركاء يآلخر ن ال مسعاب يلمدخةي ن متل

ضحاة ي مدي ت يلمريبط ،ول مذقا بعد سموى ب اء يلعةقاي يلححروب لضحاة يال مدي تى
إلى أي مدى است ُخدمت نُظم البرنامج وهياكله وموارده بكفاءة لدعم نواتج الخطة االستراتيجية القطر ة وحصائلها االستراتيجية؟

ت بئة ال وارد
كافح البرنامج لرذفاظ تر ي مريتسجست لمعبئت يلحويرد ن متل يلذصوت تر

-35

ويرد رنت كافست لمحو ل يلخحت يال مريتسجست
ساتحاي يلحانذسن

يلقحر ت بر مها ،حا قرل ن قدرته تر تسسسر يلمذوت يال مريتسجي يلحموخ ى ومدى تخصسص عظ

(يلجدوت  )2إل نقص تحو ل بعض يألنشحت ،وال سحا يألنشحت ذيي يلرؤ ت يلحو رت يألتل ،بس حا كاة ي مخديم يلحويرد في
()11

منشحت مخرى مقل ن يلحموق ى

و حا زيد ن ترقرت تعبئت يلحويرد يلحالست تدم وتود ي مريتسجست يتصاالي خصصت لهقي

يلغرض تر نحاق يلبرد ن متل إثباي يل مائجى
الجدول  :2الت و ل ال رن ومساه ات الجهات ال انحة الخاصة ف الخطة االستراتيجية القطر ة حسب السنة
الت و ل ال رن
السنة

الجهات ال انحة الخاصة

ال ساه ات
ال خصصة

حصة الخطة القائ ة
على االحتياجات

(دوالر أمر ك )

()%

السنة

ال ساه ات
ال خصصة

حصة الخطة القائ ة
على االحتياجات

(دوالر أمر ك )

()%

2017

11 215 555

12.6

2017

13 813 492

15.6

2018

21 057 728

6.5

2018

8 948 879

2.8

2019

6 562 327

2.1

2019

12 436 587

3.9

يلحصدر :صت البرنامج يلحؤ سست إلحصاء يلحساتحاي ( ،)FACToryمبر ل/نسساة 2020ى

الرقابة وال ساءلة والقيادة
-36

ال تُسه آلساي يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت لإلبةغ تن يألديء وي معريضه في يلحكاتب يلقحر ت ويلحكاتب يلفرتست بدور فعات
في دت ت فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت تر يلرغ ن منها كانت فسدة في رصد يلمقدم يلعامى وكانت ت اك رقابت تر

سموى

يألنشحت ويلذصائل يال مريتسجست ،وت اك يلقرسل ن تبادت يلحعرو اي بسن يلذصائل يال مريتسجستى ول تظهر وى مدلت ذدودة
تر يإلبةغ يلح مظ تن تعحس يلحساوية بسن يلج سسن ،ول ترصد في يلحسزينست خصصاي لمعحس يلحساوية بسن يلج سسن ى

( )11البرنامج2019 ،ى يلمقر ر يلقحري يلس وي تن ب غةد ش لعام 2019ى
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وقام يلحكمب يلقحري بحويء ت يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت

-37

سا ت البرنامج إلديرة يلحخاطر يلحؤ سست لعام 2018

ويإلتريءيي يلحعززة التخاذ يلقريريي بشأة إديرة يلحخاطر ،بحا في ذلك تن طر ا إنشاء جل ذدَّد لرحخاطر يلحمعرقت
باال مجابت ألز ت يلروتس غساى
س ت قسادة البرنامج بصفت تا ت بعد إدخات يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت و ا صاحب ذلك ن تذسن في يلمويصل بسن كبار
وتذ َّ

-38

يلحوظفسن ويلحوظفسن يلحبمدئسنى وكاة حكن لرحوظفسن يال مفادة مث اء يلحريحل يألول

ن ت فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ن

يلموتسه ويإلرشاد يألوضح بشأة كسفست ت فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر تى

القدرات الداخلية وال واءمة
فرضت إديرة قدرة يلحوظفسن تر ت فسق يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت وتكسسف يحمساتاي يلحويرد يلبشر ت لة مجابت ألز ت

-39

يلروتس غسا بعض يلمذد اي يلمشغسرستى وقام كمب البرنامج في كوكس بازير بز ادة تدد وظفسه بسرتت لسبرغ  350وظفا بذروت
ا ر/كانوة يلثاني 2020؛ غسر مة تعسسن وظفسن ُتدد في يلحكمب يلقحري وتدر به ق تام  2017ل وفِّّر يلخبرة يلةز ت
لدت يلمذوت إل تعز ز يلقدريي يلحؤ سستى
و ُحثِّّل إنشاء وحدة لرذحا ت ويلحساوية بسن يلج سسن وإد اج ظور يإلتاقت مث اء ت فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت تحوري إ جابسا،

-40

ولكن يلوحدة تمحرب ز دي ن يلحويرد ويلقدرييى( )12و وتد في كوكس بازير فر ا ع ي بالشؤوة يلج سانست و ض سمشار ن
فصرسن ع سسن بالذحا تى و ات ذلك في تسرسط يلضوء تر متحست دت يلحساوية بسن يلج سسن في يألنشحت يإلنسانستى
وتر يلرغ

-41

ن مة يل ساء شغرن  60في يلحائت ن يلوظائف في يلوحديي يلقساد ت ( ثل يلشؤوة يلحالست ،ويلشؤوة يإلدير ت،

وتذرسل تشاشت يألوضاع ور

خريئحها ،ويلحكاتب يلفرتست) فينهن غسر حثةي في يلح اصب يلعرسا في يلحكمب يلقحريى

ف الية التكاليف
يتُخقي تديبسر لم فسق و ائل مكثر فعالست ن حسث يلمكالسف في ت فسق منشحت يلذصسرت يال مريتسجست  1ن خةت توفسر يلحساتدة

-42

يلمق ستى
ويتسحت خد اي رسرت يإل ديد ويلروتسمساي في البرنامج بالكفاءة ويلفعالست ن حسث يلمكالسف حسث قا ت بموفسر كحساي كبسرة

-43

ن يألغق ت ويلحويد غسر يلغقيئست ن صادر ذرست ودولست ديخل يلبرنا ج يلوط ي وفي تحرست يال مجابت ألز ت يلروتس غسا
(يلجدوت )3ى
الجدول  : 3توز ع السلع الغ ائية وقي ة السلع والخدمات ال شتراة حسب السنة والنشاط

السلع الغ ائية ال وزَّ عة (طن متري)

السنة

السلع والخدمات ال شتراة (دوالر أمر ك )

2017

35 826

4 452 881

2018

148 269

8 359 354

2019

111 103

4 851 830

النشاط

السلع الغ ائية ال وزَّ عة (طن متري)

يل شاط ( 5كوكس بازير)
تحس يألنشحت يألخرى
ال ج وع

السلع والخدمات ال شتراة (دوالر أمر ك )

)%99( 291 498

-

)%1( 3 701

-

295 198

17 664 065

يلحصدر :البرنامج ،يلمقار ر يلقحر ت يلس و ت تن ب غةد ش لألتويم  2017و 2018و2019؛ وبساناي يلحكمب يلقحري تن رسرت يإل ديدى

-44

()12

وتةوة تر ذلك ،تح َّكن البرنامج ن تقد

ساتدة غقيئست طارئت فعالت ن حسث يلمكرفت وفي يلوقت يلح ا ب في بدي ت مز ت

يلروتس غسا بفضل يالتفاقاي يلحعقودة سبقا

يلذكو تى و بدو م ضا مة يال معانت بمجار يلمجزئت في يأل ويق يلحذرست لموفسر

مث اء إتريء يلمقسس  ،كاة ويحد ن يلعضو ن يلرق ن تمألف هحا وحدة يلذحا ت ويلحساوية بسن يلج سسن وإد اج ظور يإلتاقت ،في إتازة رضستى
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يلحساتديي يلغقيئست لةتئسن ن خةت برنا ج يلقسائ يإللكمرونست في كوكس بازير فعالت مكثر ن حسث يلمكرفت قارنت بحا تذققه
يلحساتدة يلعس ستى
ول كن حك ا قارنت يلمكالسف يإلتحالست لألغق ت ويلمذو ةي يلقائحت تر يل قدى و وفِّّر تذرسل بساناي يلحسمفسد ن ويل فقاي في

-45

البرنامج تقد ري تقر بسا لرمكالسف و كشف تن تفاوي بسن يألغق ت قابل يلمذو ةي يلقائحت تر يل قد وقسائ يلسر  ،حسب يل شاط
وتر

ر يلز ن (يلجدوت )4ى
الجدول  :4مقارنة نفقات ال كتب القطري ،وعدد ال ستفيد ن والتكلفة لكل مستفيد من ا
مقابل التحو الت القائ ة على النقد وقسائم السلع ،حسب النشاط

النفقات (دوالر أمر ك )

السنة

ة

ا

التحو الت القائ ة
على النقد وقسائم
السلع

عدد ال ستفيد ن
ا

ة

التحو الت القائ ة
على النقد وقسائم
السلع

ة

التكلفة لكل مستفيد (دوالر أمر ك )
ا

ة

التحو الت القائ ة
على النقد وقسائم
السلع

النشاط  – 4تقد م ال شورة بشأن السياسات وال ساعدة التقنية لتوسيع نطاق التغ ة ال درسية
2017

1 683 555

196 944

272 995

16 444

6.17

11.98

2018

1 649 540

203 680

102 791

15 047

16.05

13.54

178 641

14 165

14 165

51.97

12.61

2019

736 212

النشاط  – 5تقد م حُزمة مساعدة متكاملة ف كوكس بازار
2017

14 906 606

4 421 550

1 170 424

66 400

12.74

66.59

2018

96 070 757

30 051 858

1 513 777

423 452

63.46

70.97

2019

73 742 268

61 686 105

1 502 917

932 881

49.07

66.12

النشاط  – 6تقد م حزمة مساعدة متكاملة ف تالل شيتا ونغ
2017

480 145

7.40

64 886

2018

1 310 203

523 806

61 338

6 240

21.36

83.94

2019

1 793 223

733 728

90 566

29 467

19.80

24.90

النشاط  – 7تقد م ال ساعدة الغ ائية ف حاالت الطوارئ
2017

423 526

1 529 677

2018

460 569

18 434

2019

397 915

850 949

334 000

266 680

48 035

75 000

1.27

1.49

31.85

11.35

النشاط  – 8توليد ا دلة ذات الصلة بالنُهج ال بتكرة لت ز ز القدرة على الص ود
2017
2018

161 224

16 900

9.54

2019

314 954

22 070

14.27

النشاط  – 9نوبو جاترا
2017

1 294 462

82 060

15.77

2018

7 676 656

169 070

45.41

2019

4 708 915

142 365

33.08

يلحصدر :مدية يلحكاتب يلقحر ت لإلديرة يلفعالت (كو ست)؛ ويلمقار ر يلقحر ت يلس و ت تن ب غةد ش لألتويم  2017و 2018و2019ى
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ما ه ال وامل الت ت ُفسِّر أداء البرنامج ومدى إسهامه ف تحقيق التحول االستراتيج ال توقع ف إطار الخطة االستراتيجية القطر ة؟

استخدام البيانات
-46

ي مرشد تصحس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت بالبساناي ذيي يلصرت ،بحا فسها بساناي يال معريض يال مريتسجي لأل ن يلغقيئي
ويلمغق ت في ب غةد ش يلقي متري البرنامج في تام  2016ومفض إل تذوت ي مريتسجي في يل هج ن يلمقد يلحباشر لرخد اي
نذو تعز ز يلقدريي يلحؤ سست ،وش َّكل برنا ج يلوتباي يلحدر ست وتصحس ُحزم ساتدة يلةتئسن إل تانب م ور مخرىى غسر
مة يألدلت ل تُسمخدم إالّ بصورة ذدودة مث اء يلم فسق ،بحا في ذلك يألدلت يلحسمحدة ن تقد ريي تذرسل تشاشت يألوضاع ور
خريئحها ،لدت يتخاذ يلقريريي يال مريتسجست وتكسسف يلبر جتى

-47

ويء ت نُظ يلرصد ويلمقسس بسن خمرف يألنشحت إل ترقرت يلرصد يلح هجي ويال مخديم يأل ثل لربساناي ن

ومدى يالفمقار إل

متل تذسسن يألديءى وتذر البرنامج بقدر مكبر ن يلمركسز يال مريتسجي في ي مخديم يلبساناي إلثريء ي مجابمه ألز ت يلروتس غسا
ن خةت تقسس تشاشت يألوضاع يلحرتبحت بذالت يلحويرئ يل اتحت تن تدفقاي يلةتئسن في كوكس بازير في تام  ،2019حا
مدى إل تذوت ن يلحساتدة يلغقيئست يلعس ست إل حروت خمرحت شحرت يلقسائ ى

التحول إلى ت ز ز القدرات
-48

تر يلرغ ن يلجهود يلحوضذت متة فية قدرة البرنامج تر إحديث يلمذوت يال مريتسجي نذو تعز ز يلقدريي ل تكن مسقت
ول تكمسب حم يآلة صبغت ر حست وال تشكل تزءي ن ثقافمه يلم ظسحستى وتمألف يلحساتدة يلمق ست يلحقدَّ ت لرذكو ت في يلغالب
ن تدر ب وز اريي لةحمكاك يلعحري مكثر ها لرحشاركت في اقشاي سا اتست حوت قضا ا ن قبسل د ج يلمغق ت في بري ج
شبكاي يأل اة يالتمحاتي يلقائحتى

الشراكات االستراتيجية
-49

مثري شاركت البرنامج

جحوتت وي عت ن يلشركاء مث اء ت فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت تأثسري إ جابسا تر يألديءى وت

يألخق ب هج قائ تر يلحجمح بأ ر ن خةت شريكاي

يلح ظحاي غسر يلذكو ست يلحذرست شحرت تر

يلمغق ت يلحدر ست وتقو ت يألرزى وي مفاد كمب البرنامج في كوكس بازير فعرسا ن يلمآزريي

بسل يلحثات برنا ج

تسئاي يأل يلحمذدة يألخرى،

بحا فسها ظحت يألغق ت ويلزريتت ،و ظحت يأل يلحمذدة لرحفولت (يلسونسسف) ،ويلح ظحت يلدولست لرهجرة ،في يال مجابت لألز ت
يإلنسانست وتربست يحمساتاي يلحجمح يلحذري يلحضسف بو ائل شحرت تو س ي مخديم

صت البرنامج يلرقحست إلديرة بساناي

يلحسمفسد ن ويلمذو ةي ( كوب)ى ومث اء ت فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،تحل البرنامج

خمرف يلوزيريي ويلوكاالي

يلذكو ست وكاة ت اك شيء ن يالتمحام ن تانب بعض مصذاب يلحصرذت بأة البرنامج كاة بغي مة عحل بحر قت مكثر
ي مريتسجست
-50

ائر يلوزيريي لمو س ديئرة تحره ونحاق تغحسمهى

و ُ ظر إل البرنامج  ،بسبب وقعه يلحذوري ديخل ظو ت يأل يلحمذدة ،وال سحا في يال مجابت ألز ت يلروتس غسا ،باتمبار
حمرك يلقدرة يلم ظسحست يلمي تحك ه ن ربط تحره بعحل ائر يلجهاي يلفاترت يإلنحائست في جاالي ن قبسل يلذد ن خاطر
يلكويرث وب اء يلقدرة تر يلصحودى غسر مة البرنامج ل كن قادري تر ي مخديم نفوذ بفعالست لمكو ن يلرويبط يال مريتسجست
يلةز ت لروفاء بحهحمه يلحزدوتت يلحمحثرت في يلعحل يإلنساني ويإلنحائي تر يلحسموى يلوط يى

-51

و ع البرنامج إل تذقسا تويزة دقسا لدت يحمريم يلحبادئ يإلنسانست يلحمحثرت في يلذساد ويإلنسانست ويل زيتت ويال مقةت
يلمشغسري مث اء يلعحل تذت رتا ت يلمدخةي يلمي تد رتا يلذكو ت؛ و
يلمشغسري للبرنامج ،وتو ا تكشف ت ه ي مجابمه ألز ت يلروتس غساى

ذلك ،ن يلويضح مة ذلك فرض تذد اي م ام يال مقةت
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إلى أي مدى كانت الطرائق التشغيلية (الهيكل والنُظم وال ليات) مناسبة لت كين البرنامج من االستجابة بف الية لحالة الطوارئ من
ال ستوى  3ف سياق خطة استراتيجية قطر ة؟

توسيع نطاق االستجابة ال بدئية للطوارئ
-52

مشاد يلحجمح يلدولي تر نحاق وي

بذج ي مجابت البرنامج ألز ت يلروتس غسا و رتمها وتغحسمها ق تام 2017ى وبذروت

تام  ،2019ترق  880 000التئ ساتديي غقيئست شهر ت تس ست مو قسائ إلكمرونست ن خةت نظام كوب ،وي مفادي
 20 000ي رمة تقر با ن كاة يلحجمحعاي يلحضسفت ن بري ج ُبل كسب يلعسش وب اء يلقدرة تر يلصحودى( )13وكاة ت اك
يتمريف بأة تحرست يلمسجسل في نظام كوب كانت ناتذت ن حسث رتت تسجسل يألشخاص و ساتدته في يالنمقات (يلجاري)
ن يلموز يلعس ي يلعام لألغق ت إل نظام قسائ إلكمرونست معدد يلذويفظى
-53

وبس حا ل كن لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت مثر ربي تر

رتت ي مجابت البرنامج ألز ت يلروتس غسا مو تو س نحاقها فية نُظ

يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت وتساكرها يلحسمخد ت ل تكن تي يألكثر فعالستى وكاة تذد ث يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت بذصسرت
ا ب و ر في يل حاق؛

ي مريتسجست إضافست لة مجابت لذالت يلحويرئ ن يلحسموى  3حة تحرسا وفعاال متاح تذقسا تو
و ذلك ،قُ ِّدّ ت يال مجابت لذالت يلحويرئ ن يلحسموى  3كعحرست فصرت وغسر رتبحت في تانب كبسر ها بسائر منشحت
البرنامج في يلبردى
-54

وتبرز في خحط يال مجابت يلحشمركت يلحمعاقبت سائل يلذحا ت ويلحساءلت ويلحساوة بسن يلج سسن ويإلد اجى وتُشسد يلوكاالي
يألخرى ب هج البرنامج حسات يلح ظور يلج ساني ويلحساءلت ويإلد اج تر يلرغ

ن يلذويتز يلثقافست ويلسساقست يلمي تذد ن

مثر ى وال تزيت يلذحا ت ن يال مغةت ويالنمهاك يلج سسسن تبعث تر يلقرا ،وال سحا في ظل يلمذوت ن يلحساتدة يلعس ست إل
يلقسائ يإللكمرونست ،وال تُعرف بوضوح يلحر قت يلمي عمزم بها البرنامج إديرة ا حوي ترسه ذلك ن خاطرى

التنسيق
-55

حافظ البرنامج تر دور يلقسادي يلقوي في قحاتاي يأل ن يلغقيئي ،ويلروتسمساي ،ويالتصاالي في حاالي يلحويرئى وقدم
يلم سسا يلح مظ ويلخد اي يلحشمركت يلمي اتحت في تقد ي مجابت إنسانست شمركت فعالت ن خةت تذسسن خد اي يالتصاالي
في حاالي يلحويرئ يلحشمركت بسن يلوكاالي في بدي ت يال مجابت لذالت يلحويرئ ن يلحسموى 3؛ وإتريء تدة تقد ريي
(باالشمريك

ظحت يألغق ت ويلزريتت) ي مُخد ت لز ادة ي مسعاب يلةتئسن في يأل ويق يلحذرست وتو س نحاق نظام يلقسائ

يإللكمرونست ،وز ادة يلحساتدة يلقائحت تر يل قد؛ ودت قحاع يلروتسمساي في تهود لمقد يلحساتدة إل يلحجمح يإلنساني
بفعالستى وبس حا تذسَّن ت سسا يلروتسمساي

يلذكو ت ،ت اك حاتت إل تذسسن د ج متحات قحاع يلروتسمساي ويلذكو تى

االستنتاجات
-56

تبسَّن ن يلمقسس مة يألديء يلعام للبرنامج في إطار يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت مويفا بصفت تا ت
يلحعر ت و مسا إل حد كبسر

حصائل يلخحت ومتديفها

يلسسا اي يلوط ست ويلمدخةي يإلنسانست في ب غةد شى وكاة البرنامج بارتا في ي مجابمه لرقضا ا

يلذا حت مث اء ت فسق يلخحتى وينحوى تو س منشحت يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت وإضافت حصسرت ي مريتسجست خا ست وفي يلوقت
نفسه إديرة ي مجابت لذالت طويرئ ن يلحسموى  3ن خةت تدة ت قسذاي لرخحت تر كثسر ن يلمذد ايى وتر يلرغ ن ذلك،
ي مجاب يلحكمب يلقحري بفعالست لةحمساتاي يلحمزي دة في يلبردى

( )13البرنامج2019 ،ى يلمقر ر يلقحري يلس وي تن ب غةد ش لعام 2019ى

WFP/EB.1/2021/6-A

16

جودة الحصائل االستراتيجية
-57

ل مح َّكن البرنامج ن تسجسل نمائج تدخةته مو إ ها ها في يلمقدم في تذقسا خمرف متديف يلم حست يلحسمدي تى وكاة حكن لمكو ن
سِّر تكسسف يلخحت
رويبط موضح بسن منشحت يلخحت ويلذصائل يلحرتوة مة ُس ّ

يلجهود

يلسساق يلحمغ ِّّسر وتعز ز يلحويء ت

يلذكو ست لمذقسا غا اي تدفي يلم حست يلحسمدي ت  2و17ى
-58

يألولست لم فسق يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،مثر نقص يلمحو ل ويالفمقار إل يلمحو ل يلحرة تر قدرة يلحكمب
وخةت يلحريحل ّ
يلقحري تر تذقسا تدفه يال مريتسجي يلحمحثل في تعز ز يلقدرييى و حا ضاتف ن ذلك تدم برورة رؤ ت ويضذت لحر قت
إ هام يألنشحت يلح فقة في إطار يلذصسرت يال مريتسجست  1في تذقسا يلذصسرت يلحرتوةى

الطرائق التشغيلية لالستجابة للطوارئ
-59

ت تصحس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت في يلحقام يألوت وبصورة ا بت لمعز ز يلرويبط بسن يلمدخةي يإلنسانست ويإلنحائستى
و

ذلك ،تمحرب إقا ت تق يلرويبط و ا رتبط بها ن تساكل وتحرساي في كثسر ن يألحساة دة ز ست طو رت وي مريتسجساي

تد دة لمعبئت يلحويرد ن متل تأ سن يلحسموى يلح ا ب ن يلحويرد ويلذفاظ ترسهى
-60

و ات يلمذوت في طريئا يال مجابت لذالت يلحويرئ ن يلحسموى  3في يخمةت يلموته يال مريتسجي لرخحت يال مريتسجست
يلقحر ت ،حا مثر تر يلمقدم يلحذرز في تذقسا بادريي يلم حست يلجار تى وتر يلرغ

ن مة تصحس يلخحت يال مريتسجست

يلقحر ت موق يحمحاالي يال مجابت لذالت طويرئ فاتئت ،ل كن ت اك يتصات بسن ي مريتسجست فعالت ونُظ تشغسرست لمو س
يل حاق ويلمكا ل
-61

يإلتريءيي يلمعاونست يلحمخقة ن يلذكو ت ووكاالي يأل يلحمذدةى

وفي حات وقوع م وم س ار وتاي تغسُّر يلح اخ ،ن يلحرتح مة تمكرر شكرت ينعديم يأل ن يلغقيئي بسن تدد مزي د ن يلسكاة
يلضعفاء في ب غةد شى و محم البرنامج بوض تسد ح ّك ه ن ويصرت دور يلحوثوق با مخديم آلساي يال مجابت يلسر عت يلفعالت
ودت وتعز ز بري ج يلم حست يلوط ست لرمخفسف ن يألثر يلحو ل يألتل لركويرث تر يلفئاي يلضعسفتى

ال ساواة بين الجنسين واإلدماج االجت اع
-62

تُشسر يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت بالفعل إل يلرويبط يلرئسسست يلشا رت ويلفجويي ويلمذد اي؛ و

ذلك ،ت اك حاتت إل

زد

ن يلجهود يلحمضافرة لمعحس ياللمزي اي ويلويتباي في كا ل جحوتت يلمدخةي ،و بغي مة ت ُع َّح يلقضا ا يلشا رت بالقدر يلكافي
ومة تُدرج بانمظام في تحس حار اي يلحكمب ونُظحهى
-63

وحدَّدي يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت بؤرة تركسز تشغسرست ويضذت ينصبت تر يل ساء ويلرتات ويألطفات يألشد ضعفا ،ولكن
ذلك ل كن مسقا في تحس

جاالي يلذصائلى ويألت ن ذلك مة يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت ال تريتي بالقدر يلكافي يلرويبط

يلقحاتست يلشا رت مو مفضل يلححار اي في ساق تسكرست يلسسا اي يإلنسانست يلدولست ويلذحا تى وفي إطار يال مجابت ألز ت
يلروتس غسا ،كاة البرنامج فعاال في يلوصوت إل مفقر يلةتئسن؛ غسر منه ل وته يتمحا ا كافسا لرذقوق ويآلثار يلج سانست وتقسس
خاطر يإلقصاءى
ت ز ز القدرات ال ؤسسية – إدخال طرق ع ل جد دة
-64

تر يلرغ ن بقت مفضل يلجهود ،ت اك تذد اي ويضذت رتبحت بقدرة البرنامج تر يلشروع في يلمذوت يلم ظسحي نذو تعز ز
يلقدريي يلحؤ سستى وال زيت يل هج حم يآلة غسر مسا وذلك في تانب كبسر ه بسبب تدم فعالست يلمويصل
وتدم يال مثحار في فه يحمساتاي دت قدريي يلشركاء يلرئسسسسن للبرنامجى و ذماج يلحوظفوة في يلحكمب يلقحري إل
م ا ست لمكحسل تعز ز يل ُظ يلحؤ سست ودتحها تر

خمرف يلحسمو اي يلذكو ستى

يلحوظفسن
هاريي
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ت ز ز الشراكات
-65

كاة يلغرض ن يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت تو مة تسفر تن تكو ن شريكاي مكثر فعالست تغحي يلسساقسن يإلنساني ويإلنحائيى
وتعقر ذلك بسبب تدم برورة فه ؤ سي شمرك لحا تمحربه يلشريكاي يال مريتسجست مو تدم إتادة تقسس لرمحوض يال مريتسجي
للبرنامج تر م اس تةقاته يلحو رت يأل د

-66

يلوزيريي يلذكو ست يل ظسرةى

وال تزيت قسحت إطار يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت كأدية تد دة وفعالت لمكو ن شريكاي ي مريتسجست فمقرة إل يلمقد ر يلكا ل
ديخل البرنامج وبسن شركائه يلخارتسسنى و سرزم بقت ز د ن يلجهود لضحاة يتخاذ يلحكمب يلقحري نهجا قائحا تر يلشريكت
إلثريء تصحس يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلحقبرتى

الدروس ال ستفادة
-67

تثبت يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت متحست يلبدء بمكو ن فه ؤ سي شمرك لحا تمحربه يلشريكاي يال مريتسجستى ولمذسسن إديرة
يألديء وتمب يل مائج ،مسمفسد يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت في يلحسمقبل ن وض نظر ت شا رت لرمغسسر تُذدِّّد يلحساريي يلسببست
ويالفمريضاي يلديتحت لمدخةي يلخحت يال مريتسجست يلقحر تى

-68

ول تُوض يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت في يألصل لموفسر آلست فعالت لمقد ي مجابت لرحويرئ ن يلحسموى 3؛ غسر مة إضافت
حصسرت ي مريتسجست إل

يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت لرمحكسن ن تقد

ي مجابت لذالت طويرئ بدوة يلحساس باالتساق

يال مريتسجي ويلبري جي يلعام كاة حة تحرسا ،وخاصت في يلبردية يلشد دة يلمعرض لركويرث ،ثل ب غةد شى
-69

وفي ضوء تذوت يألولو اي ويلخبرة يلعر قت في دت بري ج شبكاي يأل اة يالتمحاتي يلذكو ست ،قد كوة ت اك ا دتو
البرنامج إل إتادة ترتسب مولو اته وإتادة تهسئت نفسه إذي كاة عمزم يال محرير في يلحشاركت في تحو ر بري ج شبكاي يأل اة
يالتمحاتي يلوط ست يلحريتست لرمغق ت تر يلحسموى يال مريتسجيى

التوصيات
-70

كشف يلمقسس في نمائجه يلرئسسست ودرو ه يلحسمفادة وي م ماتاته تن يلكثسر ن يلمغسسريي يإل جابست يلمي حققمها تحرست يلخحت
يال مريتسجست يلقحر ت ،وكقلك فرص تشكسل يالتجا يال مريتسجي ويلمشغسري لرخحط يال مريتسجست يلقحر ت في يلحسمقبلى و سمعسَّن
يل ظر بحر قت هجست في يلموصساي يلست يلمي ت قس إل ثةث توصساي ي مريتسجست وثةث توصساي تشغسرست ،لحعالجت يلقضا ا
يلرئسسست في يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلحقبرت ويال مجابت لرمذد اي يلعاترت يل اشئت تن تائذت رض فسروس كورونا في
ب غةد شى
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نوعها

الرقم

التوصية

1

ت ز ز الشراكات االستراتيجية

ي مريتسجست

يلحكمب يلقحري ،بدت

ن

يلحكمب يإلقرسحي ويلحقر (شعبت

بغي للبرنامج:
 1-1تذسسن تحرساي يلمخحسط لوض يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلحقبرت وتعز زتا ،ويلعحل ب شاط

مصذاب يلحصرذت

يلرئسسسسن في تذد د يلموته يال مريتسجي لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت؛
 2-1ضحاة شاركت وظفي يلحكمب يلقحري بدور نشط في وض يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلحقبرت ن خةت تذد د
وفه يألدوير ويلحعا سر يلمشغسرست لرشركاء يلرئسسسسن؛
 3-1وض ي مريتسجست تشغسرست ويضذت تُذدِّّد يلحر قت يلمي مذافظ بها يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت يلحقبرت تر يلجهود
يلذكو ست لمذقسا غا اي متديف يلم حست يلحسمدي ت،

يلمركسز تر

ا ري:

م) تهود إصةح يأل يلحمذدة ن خةت إطار يأل يلحمذدة لرمعاوة في جات يلم حست يلحسمدي ت لمذد د متديف ويضذت
لعام 2030؛
ب) تعز ز ودت يلذوكحت يلذكو ست ودور نُظ يإلصةح يلحؤ سي؛
 4-1تذد د يلحويرد يلحالست ويلشركاء يإلنحائسسن يلحسمعد ن لة مثحار في تدخةي إنحائست معددة يلس ويي وتهود ب اء يلقدرة
تر يلصحود

الجهة ال نية

يلحجمحعاي يلحذرست يلحمضررة ن يألز ت يإلنسانست؛

 5-1تقسس يلمجارب ويلدروس يلحسمفادة ن يلحكاتب يلقحر ت يألخرى بشأة تحرساي تصحس يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت
لمذقسا يلذصائل يال مريتسجست يألكثر فعالستى

يلبري ج يإلنسانست ويإلنحائست؛
وشعبت يلشريكاي يال مريتسجست)

ا ولو ة

ال وعد

رتفعت

مصف 2021
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الرقم

التوصية

نوعها

2

تحسين ف الية آليات االست داد للطوارئ والتأهب واالستجابة لها

ي مريتسجست

يلحكمب

يلقحري،

بدت

رتفعت

2021

مخصص ن يلحكمب يإلقرسحي

بغي للبرنامج:

ويلحقر

 1-2ضحاة يإلبقاء تر حصسرت ي مريتسجست إضافست في يلخحت يال مريتسجست يلقحر ت تذسبا لة مجابت يلعاترت لذاالي

يلحويرئ؛

يلحويرئ وتعبئت ويرد تكحسرست لها ،بحا شحل حاالي يلحويرئ يلحفاتئت ( ن يلحسموى  )3يلوي عت يل حاق؛
 2-2يلعحل ب شاط

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

يلذكو ت لمعز ز ت فسق نُظ يلمكسُّف

(شعبت
وشعبت

تحرساي
يلبري ج

يإلنسانست ويإلنحائست)

تغ ُّس ر يلح اخ يلحةئحت يلحسمجسبت لرصد اي في إطار بري ج

يلذحا ت يالتمحاتست يلوط ست ،وي مخديم قدرة البرنامج تر تسسسر يلمعاوة بسن مصذاب يلحصرذت لرذفاظ تر يلرويبط
بسن تدخةي يلبري ج يإلنسانست ويإلنحائست وآلساي يال مجابت لرحويرئ؛
 3-2ي مثحار ز د ن يلحويرد يلحالست ويلبشر ت في دت وتكحسل تحل يلذكو ت ووكاالي يأل

يلحمذدة يألخرى وشبكاي

يلح ظحاي غسر يلذكو ست في د ج يلحعا سر يلعالحست يلحمعرقت بالذحا ت ويلحساءلت م ام يلسكاة يلحمضرر ن و ريتاة
يلح ظور يلج ساني في آلساي يال مجابت لرحويرئ؛
 4-2وض خحط تاتزة لرمحبسا تذسبا لة مجابت ألحديث يلكويرث ويء في يلسساق يلذالي مو في يلسس ار وتاي يلحسمقبرستى
3

ي مريتسجست

ت ز ز دعم برامج شبكات ا مان االجت اع ال راعية للتغ ة

(وحدة يلذحا ت يالتمحاتست)

بغي للبرنامج:
 1-3إتادة تقسس قسحمه يلحضافت وإ ها ه في احت يلذحا ت يالتمحاتست ويلمغق ت في ب غةد ش ،وتقسس يلفرص يال مريتسجست
يلوزيريي يلذكو ست ذيي يلصرت لمكحسل تحرست وض

خحط إطار سا ت يلذحا ت يالتمحاتست يلوط ست لرحرحرت يلحقبرت

ن يال مريتسجست يلوط ست لرضحاة يالتمحاتي؛
 2-3تذسسن يلعةقاي يال مريتسجست

يلجهاي يلفاترت يلذكو ست يلرئسسست لمر سخ دور البرنامج في تشجس يلمدخةي

يلحريتست لرمغق ت ن خةت بري ج شبكاي يأل اة يالتمحاتي يلوط ست؛
 3-3تعز ز ي مريتسجست لررصد ويلمقسس وتحو رتا وت فسقتا لمسسسر يتخاذ قريريي سم دة إل يألدلت لمقا حها

ويضعي

يلسسا اي يلذكو سسن ويلشركاء يإلنحائسسن؛
 4-3تحو ر مويصر يلشريكت وتعز زتا

يلحكمب يلقحري ،بدت ن يلحقر

يلشركاء يإلنحائسسن يلرئسسسسن في جات يلذحا ت يالتمحاتست لمعز ز يلرويبط بسن

توينب ريتاة يلمغق ت ويال مجابت يلمكسُّفست لرصد اي في بري ج يلذحا ت يالتمحاتست يلقائحتى

ويلحكمب يإلقرسحي

مو حت

2022-2021
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الرقم

التوصية

نوعها

4

تحسين استراتيجية وتدخالت ت ز ز القدرات

تشغسرست

بغي للبرنامج:

الجهة ال نية

يلحكمب يلقحري

 1-4ضحاة يلحويء ت بسن ي مريتسجست تعز ز يلقدريي يلقحر ت ويال مريتسجست يلحؤ سست يلح قذت لمعز ز يلقدريي ،ويلمأكد ن
منها تدت تحس

جاالي يلذصائل يال مريتسجست لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت وترتبط يرتباطا فعاال بسائر جاالي

يلمركسز يلمشغسرست؛

يلحقر (ديئرة يلحساتدة يلمق ست
وتعز ز يلقدريي يلقحر ت)

 2-4ضحاة حصوت يلحكمب يلقحري تر يلدت يلمق ي لرربط يلفعات بسن تحرساي يلبري ج ويال مثات لموتسهاي يلسسا اي
يلعالحست للبرنامج ؛ و بغي مة شحل تقي يلدت ا ري:
م) برنا ج لمدر ب وتحو ر جحوتت خمارة ن يلحوظفسن يلحكرفسن بم فسق متديف تعز ز يلقدريي بحا ريتي يلحجاالي
يلحمخصصت للبرنامج و سزته يل سبست يلمق ست؛
ب)

ريتعت يلحهاريي لمذد د محرباي يلكفاءة يلحذددة لرحوظفسن يلرئسسسسن ن متل يلحشاركت يلفعالت ويال مريتسجست
يلشركاء يلذكو سسن؛

 3-4إتادة يل ظر في بادئ ي مريتسجست تعز ز يلقدريي يلقحر ت وتقسسحها ن متل ضحاة وضوح يلغرض بشأة كسفست
يالنخريط بفعالست
يلحسمدي تى

يلذكو ت لدت متديفها يال مريتسجست لمعز ز يلقدريي بحا محاش

يلمزي اي متديف يلم حست

يلحكمب يلقحري

ا ولو ة

ال وعد

رتفعت

2021
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21

الرقم

التوصية

نوعها

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

5

ت ز ز ال ساواة بين الجنسين وتدخالت اإلدماج االجت اع

تشغسرست

يلحكمب يلقحري ،بدت ن يلحقر

رتفعت

2021

( كمب يلشؤوة يلج سانست)

بغي للبرنامج:
 1-5يإلد اج يلكا ل لرحساوية بسن يلج سسن في يلبر جت يلحويضسعست وتصحس يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت إلر اء يأل اس
ال مريتسجست بشأة يلعحل

يلشركاء ومصذاب يلحصرذت لضحاة يلموتست يلفعالت بحوقف البرنامج بشأة يلحساوية بسن

يلج سسن؛
 2-5تعز ز يلمصحس ويلم فسق ويلرصد يل وتي لرحساوية بسن يلج سسن ويإلد اج يالتمحاتي ،بحا في ذلك ن خةت يلمكرسف
بيتريء دري اي لمذو ل يلمركسز ن يلجوينب يلكحست لمعحس يلحساوية بسن يلج سسن ويإلنصاف ويإلد اج يالتمحاتي إل
جحوتت إتريءيي تذو رست تُشكل تزءي ال مجزم ن يألنشحت و م تمبعها في يلذصائل يال مريتسجست؛
 3-5ضحاة قسام سمشاري يلشؤوة يلج سانست ووحديي يلدت بمذقسا يإلد اج يلكا ل لرحبادئ ويلمزي اي يلسسا اي يلمي تدت
يلحوقف يلعالحي للبرنامج بشأة ياللمزيم بيحديث تذوت في يلح ظور يلج ساني في تحرست تصحس يلخحط يال مريتسجست
يلقحر ت؛
 4-5ب اء قدريي تق ست كافست في يلوحديي يلحع ست بالشؤوة يلج سانست ،وتذرسل تشاشت يألوضاع ور

خريئحها ،ويلرصد

ويلمقسس  ،لدت فرق يلبري ج في تفعسل يالتمباريي يلج سانست وتعحسحها طويت يلفمرة يلحشحولت بالخحت يال مريتسجست
يلقحر ت؛
 5-5إتادة يل ظر في ي مريتسجساي يلمعسسن ويلمدر ب لحعالجت يالخمةالي يلج سانست ويلذرص تر مة ُشكل يلمدر ب يلكافي
تزءي ن تحرساي يلمعر ف ويألديء يلوظسفي يلحسمحر ويلمقسس ى

ويلحكمب يإلقرسحي
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22

الرقم

التوصية

نوعها

الجهة ال نية

ا ولو ة

ال وعد

6

ت ز ز استراتيجية إدارة ا داء وع لياتها ونُظ ها

تشغسرست

يلحكمب يلقحري (وحدة يلرصد

رتفعت

2021

ويلمقسس ؛ ووحدة تذرسل تشاشت

بغي للبرنامج:
 1-6وض ي مريتسجست إلديرة يلحعرفت ويألديء ن متل تعز ز تصحس تدخةي سم دة إل يألدلت وت فسقتا تبر جاالي
يلذصائل يال مريتسجست لرخحت يال مريتسجست يلقحر تى و بغي مة تهدف يال مريتسجست إل يال مفادة ن بادئ مفضل

يألوضاع ور

خريئحها؛

ووحدة يلبري ج)

يلححار اي في نُهج البرنامج بشأة يلرصد ويلمقسس ويلحساءلت ويلمعر ؛ ونحوذج رصد وتقسس يلبذوث؛ ويل هج يلثةثي؛
 2-6تشجس يلمكا ل بصورة موثا بسن وحديي يلرصد ويلمقسس  ،وتذرسل تشاشت يألوضاع ور

خريئحها ويلبري ج ،ن متل

تذسسن تح يلدروس يلحسمفادة تبر يلذصائل يال مريتسجست لرخحت يال مريتسجست يلقحر ت ،وتعز ز يلوظائف يلحسدينست
ن متل يلمذوت ن جرد يلموز

ورصد يلعحرساي نذو توفسر عرو اي ساقست (يلمصحس ) ويالتصات بمجربت

يلحسمفسد ن (يلرصد ويلمقسس )؛
 3-6تعز ز يلبذث يل وتي إلثريء تولسد مدلت ريتست لرمغق ت ووض آلساي شا رت لررصد ويلمقسس – بحا في ذلك وض
ي مريتسجساي لرعحل

يلفئاي يلفقسرة ويلضعسفت وتعز ز صوتها في تحرساي ص

يلسسا اي ويلبري ج ويلمأثسر تر يلعحرساي مث اء يلذوير
 4-6ضحاة ي م اد تحس منشحت يلخحط يال مريتسجست يلقحر ت إل

يلقرير – ن متل إثريء تخحسط

يلشركاء يلذكو سسن؛
هجساي نظر اي يلمغسسر يلحذددة يلمي بغي ي معريضها

بانمظام وي مخدي ها في توتسه يلمدخةي يلبري جستى
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