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مذكزة للمجلس التنفيذي

هزه الوثٍقت مقذمت للمجلس التنفٍزي للنظش
ضذػ ٞجألٓحٗس أػنحء جُٔؿِظ جُز ٖ٣هذ ضٌُ ٕٞذ ْٜ٣أعثِس ك٘٤س ضطؼِن ذٔكطوٛ ٟٞوز ٙجُٞغ٤ووس ئُو ٠جالضقوحٍ ذٔوٞيل٢
ذشٗحٓؽ جألؿز٣س جُؼحُٔ ٢جُٔزًٞس ٖ٣أدٗح٣ٝ ،ٙلنَ إٔ ٣طْ رُي هرَ جذطذجء دٝسز جُٔؿِظ جُط٘ل٤ز ١ذلطشز ًحك٤س.
ٓذ٣شز ٌٓطد جُطو:ْ٤٤

جُغ٤ذز C. Heider

سهْ جُٜحضق066513-2030 :

ٓٞيلس جُطوٌٓ ،ْ٤٤طد جُطو:ْ٤٤

جُغ٤ذز D. Prioux de Baudimont

سهْ جُٜحضق066513-2945 :

ٌٔ٣وٌْ٘ جالضقوحٍ ذحُغو٤ذز  ،I. Carpitellaجُٔغوحػذز جإلدجس٣وس ُٞقوذز دوذٓحش جُٔوإضٔشجش ،ئٕ ًحٗوص ُوذ ٌْ٣أعوثِس ضطؼِون
ذاسعحٍ جُٞغحتن جُٔطؼِوس ذأػٔحٍ جُٔؿِظ جُط٘ل٤زٝ ١رُي ػِ ٠جُٜحضق سهْ.(066513-2645) :
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ملخـص

ضطغْ ٓحُ ٢ذٔغحقطٜح جُؾحعؼس؛  ٢ٛٝذِذ ؿ٤ش عحقِٗ ٢قق أسجم ٚ٤فكشج٣ٝسًٔ ،ح إٔ ٖٓ جُقؼد جُط٘وَ دحسؼ جُيشم جُشت٤غ٤س.
ٗٝلز البشنامج  13ػِٔ٤س دالٍ جُلطشز جُلحفِس ذو ٖ٤ػوحٓٝ ،2009ٝ 2003 ٢ؿحُروح ٓوح ًوحٕ ٣وذ٣ش  6ػِٔ٤وحش كوٝ ٕ ٢جقوذٝ .ؽوٌِص
ذشجٓؽ جُطـز٣س جُٔذسع٤س ٗغورس  40كو ٢جُٔحتوس ضوش٣روح ٓوٖ جالُطضجٓوحش ،ضؼورٜوح أٗؾويس جُـوزجء ٓوحذوَ جُؼٔوَ ( 25كو ٢جُٔحتوس) ،كروشجٓؽ
جُطـز٣س جُطٌٔ٤ِ٤س ( 20ك ٢جُٔحتس).
٣ٝوٛ ِْ٤زج جُطوش٣ش قحكظس البشنامج كٓ ٢حُٓ ٢شًضج ػِ ٠غالغس أعثِس :٢ٛ
أ)

ٓح ٓذ ٟقغٖ ضٔٞمغ البشنامج جالعطشجض٤ؿٝ ٢جضغحهٓ ٚغ جعطشجض٤ؿ٤حش جُكٌٓٞس ٝجُؾشًحء؟

خ) ً٤ق ذصّ البشنامج ك ٢د٤حسجضٓٝ ٚح ٓذ ٟجضغحّ ٛز ٙجُخ٤حسجش ذحُقرـس جالعطشجض٤ؿ٤س؟
ؼ)

ً٤ق ًحٕ أدجء جُكحكظسٓٝ ،ح ٗ ٢ٛطحتؿٜح؟

ُٗٝلِز جُؼَٔ جُٔ٤ذجٗ ٢ك/ٞ٤ٗٞ٣ ٢قض٣شجٕ ػحّ  2010قٔ٘٤ح هوحّ كش٣ون ٓإُوق ٓوٖ أسذؼوس أػنوحء ذض٣وحسز ٞٓ 25هؼوحٝ .كوٛ ٢وز ٙجُر٤ثوس
جُقؼرسٝ ،جُٔؼشمس ُِؼذ٣ذ ٓوٖ جألصٓوحش ،ضروُِ ٖ٤لش٣ون إٔ البشناامج ٓطوٞجتْ ذقوٞسز ؾ٤وذز ػٔٓٞوح ٓوغ جُغ٤حعوحش ٝجالعوطشجض٤ؿ٤حش
جُويحػ٤س جُكٌ٤ٓٞس رجش جُقِس ذأٗؾيط ٚجُرشجٓؿ٤س جُٔخطِلس ٖٓٝ .دوالٍ ئىوحس ػٔوَ جألٓوْ جُٔطكوذز ُِٔغوحػذز جإلٗٔحت٤وس كوإ قحكظوس
البشنامج ضطٌحَٓ ضٌحٓال ؾ٤ذج ٓغ ؾٜٞد جُلش٣ن جُويوشُ ١مٓوْ جُٔطكوذز؛ ػِو ٠إٔ ٛوز ٙجُٔٞجءٓوس ُ٤غوص كؼحُوس ػِو ٠جُقوؼ٤ذ جُؼِٔو.٢
ٝهووذّ البشنااامج ٓغووحٔٛحش ٜٓٔووس ُِغ٤حعووحش جُٞى٘٤ووس جُٔطؼِوووس ذرووشجٓؽ جُطـز٣ووس جُٔذسعوو٤س ٌٓٝحككووس ك٤ووشٝط ٗوووـ جُٔ٘حػووس جُرؾووش٣س
ٓٝشك جإل٣ذصٝ .جعط٘ذش جُخ٤حسجش جُط ٢جضخزٛح البشنامج ذؾإٔ قحكظط ٚػِ ٠جُطكِ٤الش جُٔطٌوشسز ُمٓوٖ جُـوزجت ٢جُطو ٢أغوشش ػِو٠
جالعطٜذجف جُؿـشجكٝ ٢ػِ ٠ضشً٤د جألٗؾيس جُرشجٓؿ٤س.
ٝالقظ جُطو٤وٝ ْ٤ؾٜو ٖ٤ست٤غوٓ ٖ٤٤وٖ أٝؾو ٚجُنوؼق ٔٛوح جالكطووحس ئُو" ٠جُوٜ٘ؽ جُرشجٓؿو "٢ئر ُو٤ظ ٘ٛوحى ٓوٖ ضنوحكش ذو ٖ٤جألٗؾويس
ٝجُؼِٔ٤حشٝ ،هِس جُذػْ جُٔوذّ ئُ ٠ػِٔ٤س ضير٤ن جُالٓشًض٣س كٓ ٢حُ ٖٓٝ .٢ق٤ع جُؼٞجَٓ جُٔإغشز ػِ ٠جألدجء كإ جُٔؾٌِس جُشت٤غ٤س
ضٌٖٔ ك ٢جُؼؿض جُطٔ ٢ِ٣ٞجُٔضٖٓٗٝ .ط٤ؿس ُزُي هِٔح ضٌٖٔ البشنامج ٖٓ ضكو٤ن جُٔغط ٟٞجُٔضٓغ ٖٓ ق٤ع ػوذد جُٔغوطل٤ذ ٖ٣أ٤ًٔ ٝوس
جألؿز٣س جُٔٞكشز ،ذحعطػ٘حء ذشٗحٓؽ جُطـز٣وس جُٔذسعو٤سٝ .ػحٗوص أٗؾويس جُشفوذ ذقوٞسز ٓ٘وحيشزٛٝ ،وٓ ٞوح ٔ٣ػوَ أقوذ أٝؾو ٚجُوقوٞس
جُشت٤غ٤س ُؼَٔ البشنامج كٓ ٢حُٝ .٢ضلحهْ رُي ذلؼَ ًػشز ػذد جُؾشًحء جُز ٖ٣ضؼحٓ ٕٝؼ ْٜالبشناامجُٝ ،و ٞإٔ رُوي هوذ ضٔوص ٓؼحُؿطوٚ
ذكٌٔس.
ٝجضخووز جُطو٤وو 11 ْ٤ضٞفوو٤سٜ٘ٓ ،ووح  4ضٞفوو٤حش ضطؼِوون ذحُٔغووحتَ جُؼٔ٤ٓٞووس  7ٝضٞفوو٤حش ضط٘ووح ٍٝهيحػووحش جُطـز٣ووس ٝجُقووكسٝ ،جُطؼِووْ٤
ٝجُطـز٣س جُٔذسع٤سٝ ،جُط٘ٔ٤س جُش٣ل٤س ٝجألعٞجمٝ .ضأدز جُطٞف٤حش ك ٢جُكغرحٕ جُطؼذ٣الش جُٔإعغو٤س ٝجُطؾوـ٤ِ٤س جُطؤٌ٣ ٢وٖ إٔ ٣ووّٞ
ذٜح البشنامج.
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مششوع القـشاس



٣ك٤و جُٔؿِوظ ػِٔوح ذحُٞغ٤ووس " ضوش٣وش ٓوٞؾض ػوٖ ضو٤و ْ٤جُكحكظوس جُويش٣وس ُٔوحُ)WFP/EB.1/2011/6-A( ")2009-2003( ٢
ٝسد جإلدجسز ػِ٤وو ٚجُووٞجسد كوو ٢جُٞغ٤وووس ٣ٝ ،WFP/EB.1/2011/6-A/Add.1كووع ػِوو ٠جضخووحر جُٔض٣ووذ ٓووٖ جإلؾووشجءجش ذؾووإٔ
جُطٞف٤حش ٓغ ٓشجػحز جالػطرحسجش جُط ٢ىشقٜح جُٔؿِظ أغ٘حء ٓذجٝالض.ٚ

ٛ زج ٓؾشٝع هشجسُٝ ،الىالع ػِ ٠جُوشجس جُٜ٘حت ٢جُز ١جػطٔذ ٙجُٔؿِظ٣ ،شؾ ٠جُشؾٞع ئُٝ ٠غ٤وس جُوشجسجش ٝجُطٞف٤حش جُقحدسز كٜٗ ٢ح٣س جُذٝسز.
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الخلفٍت
سماث التقٍٍم
-1

٣ؾٌَ ضو ْ٤٤جُكحكظس جُويش٣س ٜٗؿح ٓرطٌشج ك ٢ػِٔ٤حش ضو ْ٤٤البشنامجٝ ،ضؼطرش ٓحُ ٢جُرِذ جُخحٓظ ٖٓ أفَ  77ذِوذج ُٗلوز
كٜ٤ح ٛزج جُٜ٘ؽٝ .ضؼطرش ػِٔ٤س ضو ْ٤٤جُكحكظس جُويش٣س ُٔحُ٤ٔٓ ٢ضز ٖٓ ق٤ع ٓغط ٟٞجُطكِ ،َ٤ق٤ع أٜٗح ال ضو ًَ ِْ٤ػِٔ٤س ػِ٠
قذز ٖٓٝ ،ق٤ع ى ٍٞجُلطشز جُٔـيحز جُطو ٢ضٔطوذ ُغورغ عو٘ٞجش ٓوٖ ػوحّ ٝ 2003قطو ٠ػوحّ ٣ٝ .2009وٞكش ٛوزج جُٔوض٣ؽ كٜٔوح
أكنَ ُالعطشجض٤ؿ٤حش جُؾحِٓس جُذجدِ٤س ٜٓ٘ح ٝجُخحسؾ٤س٣ٝ .شًض جُطو ْ٤٤ػِ ٠غالغس أعثِس :٢ٛ
ٓ ح ٓذ ٟقغٖ ضٔٞمغ البشنامج جالعطشجض٤ؿٝ ٢جضغحهٓ ٚغ جعطشجض٤ؿ٤حش جُكٌٓٞس ٝجُؾشًحء؟
٤ً ق ذصّ البشنامج ك ٢د٤حسجضٓٝ ٚح ٓذ ٟجضغحّ ٛز ٙجُخ٤حسجش ذحُقرـس جالعطشجض٤ؿ٤س؟
٤ً ق ًحٕ أدجء جُكحكظسٓٝ ،ح ٗ ٢ٛطحتؿٜح؟
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ٝهووذ ضوو ٠ُٞدرووشجء جعطؾووحس ٕٞ٣دووحسؾ ٕٞ٤ئؾووشجء ػِٔ٤ووس جُطو٤ووًٝ ،ْ٤ووحٕ ًووَ ٓوو٘ ْٜجدطقحفوو٤ح كوو ٢ئقووذ ٟجُٔؿووحالش
جُٔٞجم٤ؼ٤س رجش جُقِس ذحُكحكظس .أٓح هحتذ جُلش٣ن كوذ جعطخذّ ٜٗؿح ٓطؼذد جالٛطٔحٓحشًٝ .لَ جعطوالٍ جُرؼػس ٝأػنحتٜح ،ئُو٠
ؾحٗد ٗظحّ مٔحٕ ؾٞدز جُطو ْ٤٤جُز ١جػطٔذ ٙالبشنامج ،إٔ  ٌٕٞ٣جُؼَٔ سك٤غ جُ٘ٞػ٤س.
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ٝضيِوود جُطو٤وو ْ٤ئسعووحٍ ذؼػووس ضكنوو٤ش٣س ئُوو ٠ذحٓووحً ٞكوو ٢أذش٣ووَ٤ٗ/غووحٕ ػووحّ ٝ ،2010جعووطؼشجك جُٔإُلووحش جُٔطؼِوووس
ذحُٔٞمٞعٝ ،ئػذجد ضوش٣ش جعطٜالٍ ٣طنٖٔ ٓقلٞكس ضوٝ ،ْ٤٤ػٔال ٓ٤وذجٗ٤ح كوٞٓ 25 ٢هؼوح كوٓ ٢وحُ ٢كو٤ٗٞ٣ ٢و/ٞقض٣وشجٕ ػوحّ
 2010جعط٘ذش ئُ ٚ٤جُٔ٘حهؾحش ٓغ جُؿٜحش جُٔؼ٘٤وس (ٓؿٔٞػوحش جُٔغوطل٤ذٝ ٖ٣جُؾوشًحء جُٔطؼوحٝ ٕٞٗٝجُٔغوإ ُٕٞٝجُكٌ٤ٓٞوٕٞ
ٞٓٝيل ٞالبشنامج)ٝ ،ؾٔغ جُر٤حٗحش جُشت٤غ٤س ٝجُػحٗ٣ٞسٝ ،جُطكون ٖٓ جُٔؼِٓٞحشٝٝ .جؾو ٚجُطو٤و ْ٤ه٤وٞدج ٗحؾٔوس ػوٖ هوذس ٓؼوٖ٤
ٓووٖ جالكطوووحس ئُوو ٠جُووزجًشز جُٔإعغوو٤س كوو ٢البشنااامج ذغوورد دٝسجٕ جُٔووٞيلٝ ،ٖ٤موو٤ن جُٞهووص كوو ٢جُٔ٤ووذجٕٝ ،مووؼق ضٞق٤ووذ
ٓإؽووشجش جُشفووذٝ ،هِووس ؾٔووغ/ضووٞجكش ذ٤حٗووحش جُشفووذ جُٔل٤ووذزٝ ،جُطووأدش كوو ٢جُٞفوو ٍٞئُوو ٠جُٔؼِٓٞووحشٝ ،فووؼٞذحش ضشض٤وود
جالؾطٔحػحش ٓغ ًٝحالش جألْٓ جُٔطكذز.

-4

ِ٣ٝروو ٢ضو٤وو ْ٤جُكحكظووس جُويش٣ووس ٛووزج جقط٤حؾووحش جٌُٔطوود جُويووشُٔ ١ووحُ ٢ئر أٗوو٣ ٚووٞكش ٓووذدالش ؾذ٣ووذز ألٗؾوويس ئػووذجد
جالعطشجض٤ؿ٤س جُويش٣س ُؼحّ ٣ٝ .2010ط٘ح ٍٝجُطوٓ ْ٤٤خطِق جُؿٜحش جُٔؼ٘٤س جُط ٢جٗخشىص ك ٢جُكحكظوس جُويش٣وس دوالٍ جُلطوشز
ه٤ذ جُركع ٓ :٢ٛٝوش البشناامج ٝ ،جٌُٔطود جإلهِٔ٤وٝ ،٢جٌُٔطود جُويوشٝ ،١جُكٌٓٞوسٝ ،جُؿٜوحش جُٔحٗكوس جُروحسصز ،ئُو ٠ؾحٗود
جُؾشًحء جُٔطؼحٝ ٖ٤ٗٝجُٔغطل٤ذ.ٖ٣
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السٍاق :مالً بلذ فقٍش رو قذساث كامنت متٍنت
سٍاق تقٍٍم الحافظت القطشٌت :هشاشت األوضاع والقذساث الكامنت فً مالً

-5

ٝضطغووْ ٓووحُ ٢ذٔغووحقطٜح جُؾحعوووؼس جُطوو ٢ضرِووؾ ِ٤ً 1 240 000وووٓٞطش ٓشذووغٛٝ .وو ٢ذِووذ ؿ٤وووش عووحقِٗ ٢قووق أسجموووٚ٤
فكشج٣ٝسًٔ ،ح إٔ ٖٓ جُقؼد جُط٘وَ دحسؼ جُيوشم جُشت٤غو٤سٝ .دوالٍ جُلطوشز ه٤وذ جُركوع ًحٗوص ٓإؽوشجش جُط٘ٔ٤وس ٓ٘خلنوس
ُِـح٣س :ئر ضكطَ ٓحُ ٢جُٔشضرس  ٖٓ 178أفَ  182ذِذج ذحُ٘غرس ُٔإؽش جُط٘ٔ٤س جُرؾش٣سٝ ،ضشضلغ ٓؼوذالش جُلووش ٝجٗؼوذجّ جألٓوٖ
جُـزجت ٢جسضلحػحَ ؽذ٣ذج ك ٢جُٔ٘حىن جُٞجهؼس ؽٔحٍ دو جُؼشك  50( 14كو ٢جُٔحتوس  25ٝكو ٢جُٔحتوس ػِو ٠جُطوٞجُ ،)٢كو ٢قوٖ٤
ًحٕ ٗوـ جُطـز٣س ؽذ٣ذج ذؾٌَ ٣رؼع ػِ ٠جُذٛؾس ك ٢جُؿ٘ٞخٝ .سؿْ مخحٓس جالعطػٔحسجش جُكٌ٤ٓٞس ك ٢هيحع جُطؼِ ،ْ٤جُط٢
ؽٌِص ٓح ٣وشخ ٖٓ  20ك ٢جُٔحتس ٖٓ جُٔ٤ضجٗ٤س جُٞى٘٤س ػحّ ٜ٘ٓ 2008وح ٗغورس  37كو ٢جُٔحتوس أُٗلووص ػِو ٠جُطؼِو ْ٤جالذطوذجت،٢
كإ ٓؼذالش جالٗخشجه ك ٢جُٔذجسط ٓ٘خلنس ق٤ع ذِـص ٗغرس  80ك ٢جُٔحتس ك ٢جُلطشز ًٔ .2008/2007ح إٔ ٓؼوذٍ جإلُٔوحّ
ذحُوشجءز ٝجٌُطحذس ك ٢فلٞف جٌُرحس ٓ٘خلل ذذٝس ٙق٤ع ذِؾ ٗغرس  26ك ٢جُٔحتس ػحّ .2006
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ٝدالٍ جُلطشز رجضٜح ٝجؾٜص ٓحُ ٢جسضلحػح قحدج ك ٢أعؼحس جُكرٞخ جُذ٤ُٝسٝ ،ضذكن جُالؾثٓ ٖ٤وٖ ًوٞش د٣لوٞجسٝ ،عِغوِس
ٖٓ جألصٓحش جُٞى٘٤س ذٔح ك ٢رى غحس جُ٘ضجع ك ٢جُؾٔحٍٝ ،ؿضٝجش جُؿشجدٝ ،جُل٤نحٗحشٞٓٝ ،ؾحش جُؿلحف جُٔطٌشسز.
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ٝسؿْ ٛز ٙجُطكذ٣حش كإ جهطقحد ٓحُ٣ ٢طٔطغ ذآٌحٗ٤وحش موخٔس كو ٢جُويوحع جألُٝوٝ .٢ضو٘ؼْ جُورالد ذحالًطلوحء جُوزجضٓ ٢وٖ
جُكرٞخ ٓ٘ز ذنغ ع٘ٞجشًٔ ،ح أٜٗح ضكطَ ٘ٓٝز ػٜذ ذؼ٤ذ جُٔشضرس جأل ٠ُٝك ٢ئٗطحؼ جُويوٖٝ ،جُٔشضروس جُػحُػوس كو ٢ئٗطوحؼ جُوزٛد
ك ٢أكش٣و٤حٝ .كنال ػٖ رُي كإ هيحع جُٔضجسع جُقـ٤شز ٖٓ ذ ٖ٤أكنَ جُويحػحش ض٘ظٔ٤ح ك ٢جإلهِ ْ٤جُلشػًٔ ،٢ح إٔ جُ٘ظحّ
جُذٔ٣وشجى ٢كٓ ٢حُ٣ ٢ؼطرش هذٝز ضُكطزٝ .ٟضِوٛ ٢ز ٙجُؼ٘حفش جُٔط٘حهنس ذقٞسز ؾِ٤س يالال ٖٓ جُؾي ػِٓ ٠ذ ٟكحتذز ذؼل
جُٔإؽشجش جُذ٤ُٝس ،ك ٢ق ٖ٤ضؾ٤ش أ٣نح ئُ ٠جُطٞص٣غ ؿ٤ش جُٔطٌحكة ُِػشٝز ٝفؼٞذس جُطقوذُ ١مصٓوحش جُنوخٔس جُطو ٢ض٘وذُغ
ذؾٌَ ٓلحؾة.
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حافظت البشنامج فً مالً
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ٗلز البشنامج  13ػِٔ٤س دالٍ جُلطشز جُلحفِس ذ ٖ٤ػحٓٝ .2009ٝ 2003 ٢ضٔػِص أٛذجف ٛز ٙجُؼِٔ٤حش كٓ ٢ح :٢ِ٣
 ئٗوحر جألسٝجـ ٝقٔح٣س عرَ ًغد جُؼ٤ؼ ك ٢قحالش جُيٞجسب ٖٓ دالٍ ٓؿحذٜس ضكذ٣حش ٓٞؾحش جُؿلحفٝ ،ؿضٝجش
جُؿشجدٝٝ ،ؾٞد جُالؾثًٞ ٖٓ ٖ٤ش د٣لٞجس.
 جُكذّ ٖٓ جُؿٞع ٗٝوـ جُطـز٣س جُٔضٓ٘ ٖٓ ٖ٤دالٍ )1 :جُكذ ٖٓ ٓؼذالش عٞء جُطـز٣س ك ٢فلٞف جُكٞجَٓ
ٝجُٔشمؼحش ٝجألىلحٍ ذ 6 ٖ٤أؽٜش  5ٝع٘ٞجش ٖٓ جُؼٔش؛  )2ض٤غ٤ش جُٞف ٍٞئُ ٠جُطؼِٝ ْ٤ص٣حدز ٓؼذالش جالٗخشجه؛
 )3ضكغ ٖ٤جُٞمغ جُطـزُِٔ ١ٝقحذ ٖ٤ذل٤شٝط ٗوـ جُٔ٘حػس جُرؾش٣س.
 ئػحدز ذ٘حء عرَ ًغد جُؼ٤ؼ ُِٔؿٔٞػحش جُغٌ حٗ٤س جُٔكشٓٝس ٖٓ جألٖٓ جُـزجت ٖٓ ٢دالٍ ئ٣ؿحد قِٓ ٍٞغطذجٓس ضٌلَ
جُكذ ٖٓ ٛؾحؽس أٝمحع ٛز ٙجُٔؿٔٞػحش ئصجء جٗؼذجّ جألٖٓ جُـزجت٢؛
 ضؼض٣ض هذسجش جُكٌٓٞس ػِ ٠ضٞهغ جألصٓحش ٝجالعطؿحذس ُٜح.
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ٝضأُلص جُكحكظوس ٓوٖ أسذوغ ػِٔ٤وحش ُِيوٞجسب ،جغ٘طوحٕ ٓ ٜ٘وح ئهِ٤ٔ٤طوحٕ؛ ٝأسذوغ ػِٔ٤وحش ٓٔطوذز ُ ؿحغوس ٝجإلٗؼوحػٜ٘ٓ ،وح
جغ٘طحٕ ئهِ٤ٔ٤طحٕ؛ ٝغالغس ذوشجٓؽ هيش٣وسٝ ،ذشٗحٓؿوحٕ غ٘حت٤وحٕ ( ٓؾوشٝع ُضسجػوس جألسص ٓٔوٓ ٍٞوٖ جُ٤حذوحٕٝ ،جُؾوشجء ٓوٖ أؾوَ
جُطوذّ)ًٝ .حٗص غالظ ٖٓ ٛز ٙجُؼِٔ٤حش ه٤وذ جُط٘ل٤وز ػوحّ ٝ ،2003أُىِووص ػؾوش ػِٔ٤وحش أدوش ٟدوالٍ جُلطوشز جُٔؼ٘٤وس ًٝحٗوص
غالظ ٜٓ٘ح ٓح ضضجٍ ه٤ذ جُؼَٔ ذؼذ ػحّ  2009؛ ٝؿحُرح ٓح ضو ٠ُٞجٌُٔطود جُويوش ١ئدجسز عوص ػِٔ٤وحش كوٝ ٕ ٢جقوذٝ .جؽوطِٔص
أٗؾيس البشنامج دالٍ جُلطشز ه٤ذ جُركع ػِ ٠ضغِ 215 000 ْ٤ىٖ ٓطش ٖٓ ١جألؿز٣س ذؤ٤وس ٤ِٓ 160و ٕٞدٝالس أٓشٌ٣و ٢ئُو٠
ٓ 10الٓ ٖ٤٣غطل٤ذٝ .ؽٌِص ذشجٓؽ جُطـز٣س جُٔذسع٤س ٗغرس  40ك ٢جُٔحتس ضوش٣روح ٓوٖ جالُطضجٓوحش ،ضؼورٜوح أٗؾويس جُـوزجء ٓوحذوَ
جُؼَٔ ( 25ك ٢جُٔحتس) ،كرشجٓؽ جُطـز٣س جُطٌٔ٤ِ٤س ( 20ك ٢جُٔحتس).

مؼالم األداء الباسصة
االتساق والتموضغ االستشاتٍجً
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أيٜش جُطو ْ٤٤إٔ أٗؾويس البشناامج ًٌوَ ضطغون ذؾوٌَ ؾ٤وذ ٓوغ جالعوطشجض٤ؿ٤حش جُذ٤ُٝوسٓ ،ػوَ جألٛوذجف جإلٗٔحت٤وس ُمُل٤وس،
ٝجعوطشجض٤ؿ٤حش جُِؿ٘وس جُذجتٔووس جُٔؾوطشًس ذو ٖ٤جُووذ ٍٝجُٔؼ٘٤وس ذٌٔحككوس جُؿلووحف كو٘ٓ ٢يووس جُغووٝ ،َٜؿ٤شٛوحٓٝ ،وغ جُغ٤حعووحش
جُكٌ٤ٓٞوسٝ .ضطغوْ ٜٓٔوس البشنااامج ٝ ،قحكظطوٓٝ ،ٚغوحٔٛحض ،ٚذأ٤ٔٛووس ٓكٞس٣وس ذحُ٘غورس ُِطكوذ٣حش جُطوو ٢ضٞجؾٜٜوح ٓوحُٝ ٢ض٘غووؿْ
جٗغؿحٓح ى٤رح ٓغ جعطشجض٤ؿ٤حش جُطقذ ١جُط ٢ضؼطٔذٛح جُكٌٓٞوس رجضٜوحًٔ .وح إٔ قحكظوس البشناامج ضطغون ٓوغ ضيِؼوحش جُكٌٓٞوس
ٝجُؾشًحء٣ٝ .ؼَٔ جٌُٔطد جُويش ١ػ٘ذ ضغِ ْ٤ذشجٓؿ ٚمٖٔ جُ٤ٜحًوَ ٝجألىوش جُكٌ٤ٓٞوسٝ :ػِو ٠عور َ٤جُٔػوحٍ ،كووذ ػٔوَ ٓوغ
جُكٌٓٞس ػحّ  2006ك ٢ئٗؾحء ضؿٔغ ضو٘ٓ ٢طؼذد جُويحػحش ر ١ع٤حعحش ؽذ٣ذز جُك٣ٞ٤وسٛٝ ،و ٞػنوٗ ٞؾوو كوٛ ٢وزج جُطؿٔوغ.
ٓٝغ رُي كوذ جضنف ُِطو ْ٤٤إٔ جٌُٔطد جُويش٣ ُْ ١ؼَٔ ذؾٌَ ًحَٓ ىروح ُشٝـ ئػالٕ ذحس٣ظ جُز٣ ١ذػ ٞئُ ٠ضٞعو٤غ جٌُِٔ٤وس
جُكٌ٤ٓٞس؛ ٝع٤طيِد رُي جُٔض٣ذ ٖٓ جُؿٜٞد ك٤ٓ ٢ذجٕ ضي٣ٞش جُوذسجش.
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ٝهووذ قووحكظ البشنااامج ػِوو ٠قنووٞس ٓطٞجفووَ دووالٍ أصٓووحش ٓووحُ ٢جُٔخطِلووس ٝجُٔطؼِوووس ذطووذكن جُالؾثووٝ ،ٖ٤جُل٤نووحٗحش،
ٞٓٝؾحش جُؿلحفٝ ،ؿض ٝجُؿشجدًٝ ،حٕ ٘ٛحى ض٘غو٤ن ى٤ود ٓوغ جُؾوشًحء جُطو٘٤وٝ ٖ٤جُؿٜوحش جُٔحٗكوسٓٝ .وٖ ق٤وع جُٔروذأ كوإ
قحكظس البشنامج ضطٌحَٓ ضٌحٓال ؾ٤ذج ٓغ ؾٜٞد جُلش٣ن جُويشُ ١مْٓ جُٔطكذز ٓوٖ دوالٍ ئىوحس ػٔوَ جألٓوْ جُٔطكوذز ُِٔغوحػذز
جإلٗٔحت٤س .ػِ ٠إٔ ٛز ٙجُٔٞجءٓس ُ٤غص كؼحُس ػِ ٠جُقؼ٤ذ جُؼِٔ ،٢ق٤ع إٔ البشنامج ٣ؼَٔ ك ٢جُؼحدز ك ٢جُٔ٘حىن جُط ٢ض٘ؾوو
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كٜ٤ح هِس ٖٓ جُؾشًحء ئٕ ٝؾذش .ؿ٤ش إٔ ٘ٛحى جعطػ٘حء ٖ٣ذحسصٔٛ ٖ٣حٓ :رحدسز "أْٓ ٓطكذز ٝجقذز" جُط ٢ض٘ذسؼ ٓحُ ٢ك ٢ػذجد
جُذ ٍٝجُطؿش٣ر٤س كٜ٤ح؛ ٓٝرحدسز قذ٣ػس ُِطؼح ٕٝجإلعورحٗ ٢ضٜوذف ئُو ٠موْ فولٞف ٓ٘ظٔوس جألؿز٣وس ٝجُضسجػوس ُمٓوْ جُٔطكوذز،
ٝذشٗووحٓؽ جألٓووْ جُٔطكووذز جإلٗٔووحت٘ٓٝ ،٢ظٔووس جألٓووْ جُٔطكووذز ُِيلُٞووس "جُ٤ٗٞ٤غووق" ،والبشنااامجٝ .ذخووالف رُووي كووإ جالٗلقووحٍ
جُؿـشجكُ ٢رشجٓؽ ًَ ًٝحُس ٣ػ٤ش ضغحؤالش ذؾإٔ أٝؾ ٚجُطنحكش جُلؼِ٤س جُط ٌٖٔ٣ ٢ضكو٤وٜح.
-12

ٝضرُِ ٖ٤طو ْ٤٤إٔ البشنامج ٓطٞجتْ ذقٞسز ؾ٤ذز ػٔٓٞح ٓوغ جُغ٤حعوحش ٝجالعوطشجض٤ؿ٤حش جُويحػ٤وس جُكٌ٤ٓٞوس رجش جُقوِس
ذأٗؾيط ٚجُرشجٓؿ٤س جُٔخطِلس:
 التغزٌت٣ .غحٗذ البشنامج جُؿٜٞد جُٔطؼِوس ذونح٣ح جُطـز٣س كٓ ٢حُٝ ٢رُي ذيشم ػِٔ٤س  ٖٓٝدالٍ جُطي٣ٞش جُٔلح٢ٔ٤ٛ
ُِٞغحتن جإلىحس٣س ػِ ٠قذ عٞجءٝ .ػ٘ذٓح ًحٕ ٘ٛحى جكطوحس ئُ ٠جُ٤ٜحًَ ٝجالعطشجض٤ؿ٤حش جُكٌ٤ٓٞس كٓ ٢غط َٜجُلطشز
جُط٣ ٢ـيٜ٤ح جُطو ،ْ٤٤هحّ البشنامج ذطكذ٣ذ سؤ٣طُٜٗٝ ٚؿٝٝ ،ٚكش ٓغحػذجش رجش فرـس ػِٔ٤س ق٤ػٔح ًحٕ رُي مشٝس٣ح
ٌ٘ٔٓٝحٝ .ذلنَ قنٞس ٙجُٔطٞجفَ ،ك ٢ذحٓحًًٝ ٞزُي ك ٢جٌُٔحضد جُلشػ٤س كٓ ٢خطِق أسؾحء جُرالد ،أسع ٠البشنامج
ٓقذجه٤طُ ٚذ ٟجُؾشًحءٝ .جُ ّٞ٤كإ ٘ٛحى ٗظحٓح ضـز٣ٝح هيش٣ح ٤ُٝذج ضنيِغ ؿحُر٤س جُؿٜحش جُٔؼ٘٤س جُرحسصز ،ذٔح ك٢
رُي جُ٤ٗٞ٤غق والبشنامج ،ذذٝسٛح ك.ٚ٤
 فٍشوس نقص المناػت البششٌت ومشض اإلٌذص٣ .و ّٞالبشنامج ذذٝس ٛحّ ك ٢ضكذ٣ذ جُغ٤حعس جُكٌ٤ٓٞس جُؿذ٣ذز ٝك٢
ؽشـ أ٤ٔٛس جُطـز٣س ك ٢أٗؾيس سػح٣س جُٔقحذ ٖ٤ذل٤شٝط ٗوـ جُٔ٘حػس جُرؾش٣سٓ ٞٛٝ ،ح أضحـ ُ ٚأ٣نح كشفس جُؼَٔ
ك ٢جُٔ٘حىن جُكنش٣س ئُ ٠ؾحٗد جُٔ٘حىن جُش٣ل٤س .ػِ ٠إٔ دٝس ٙجُؼِٔٓ ٢ح ٣ضجٍ ٛحٓؾ٤ح.
 التؼلٍم .أُدسؾص أٗؾيس جُطؼِ ْ٤مٖٔ جُرشٗحٓؽ جُؼؾش ١جُكٌٝ ،٢ٓٞهذ أعٜٔص ك ٢ف٤حؿس ٝض٘ل٤ز ع٤حعس جُطـز٣س
جُٔذسع٤س كٓ ٢حُ ٢ػحّ .2009
 التنمٍت الشٌفٍت .ضطغن أٗؾيس البشنامج ٓغ جأل٣ُٞٝحش جُٞى٘٤س :كل ٢ذِذ ضقَ ٗغرس جُٔ٘حىن جُش٣ل٤س ك ٚ٤ئُ 75 ٠ك٢
جُٔحتس كإ جُط٘ٔ٤س جُش٣ل٤س ضكظ ٠ذحأل٣ُٞٝس جُوق ٟٞك ٢جعطشجض٤ؿ٤س جُكذ ٖٓ جُلوشٝ .ال ضؾ٤ش جالعطشجض٤ؿ٤س أ ٝجُوحٕٗٞ
جُٞىُِ٘ ٢ط٘ٔ٤س جُضسجػ٤س ئُ ٠جٌُ٤ل٤س جُط ٢عطذػْ جُٔؼٗٞس جُـزجت٤س ذٜح ٛز ٙجُؿٜٞد ،ؿ٤ش إٔ جُوحٗ ٕٞجُٔزًٞس ٣كذد
جألٛذجف جُوحذِس ُِطكو٤ن ٖٓ دالٍ أٗؾيس جُـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ ٝجُـزجء ٓوحذَ جُطذس٣د.
 األمن الغزائً٣ .طغن ضؼح ٕٝالبشنامج ٓغ ٓلٞم٤س جألٖٓ جُـزجتٝ ،٢دٝس ٙجُو٤حد ١كٓ ٢ؿٔٞػس جُؾشًحء
جُطو٘/ٖ٤٤جُؿٜحش جُٔحٗكسٓ ،غ جعطشجض٤ؿ٤ط.ٚ

تحذٌذ الخٍاساث االستشاتٍجٍت
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ضوأغش جدط٤ووحس جُؼِٔ٤ووحش ٝجألٗؾويس جُرشجٓؿ٤ووس ذؼووذد ٓوٖ جُؼٞجٓووَ ،ذٜ٘٤ووح ضوٞجكش جُطكِوو٤الش جُٔطٌووشسز ُمٓوٖ جُـووزجت ٢جُطوو٢
أؾشجٛووح البشنااامج ذٔلووشد ٙأ ٝذحُطؼووحٓ ٕٝووغ جُؾووشًحء كوو ٢جألػووٞجّ ٝ .2008ٝ 2005ٝ 2002ٝ 2001أُوووص ٛووز ٙجُطكِوو٤الش
جُنٞء ػِ ٠هنح٣ح عٞء جُطـز٣س ٝجألٖٓ جُـزجتٝ ٢أعرحذٜحٝ ،عحػذش ػِ ٠ضلغ٤ش ذ٤حٗحش جُٔغٞـ جُٞى٘٤س جُٔطؼِوس ذقكس جألّ
ٝجُيلَ (ٝ ،)2006ٝ 2001جعطُخذٓص ك ٢جالعطشجض٤ؿ٤حش جُطٝ ٢مؼطٜح جُؿٜحش جُٔؼ٘٤س جُٞى٘٤وسًٔ .وح جعوطلحد البشناامج ٓوٖ
جُطكِ٤الش ك ٢ضكذ٣ذ ٝؾٜس جُطشً٤ض جُؿـشجكوُ ٢رشجٓؿوٝ ٚأٗؾويط ٚجُرشجٓؿ٤وس ػِو ٠قوذ عوٞجءٝ .ذحإلموحكس ئُو ٠رُوي كووذ ٓوٍٞ
جُرشٗحٓؽ جُركٞظ جُٔطقِس ذحٌُٔٔالش جُـزجت٤س جُٔ٘حعرسٓ ٞٛٝ ،ح أضوحـ هحػوذز ٓل٤وذز ُِؼٔوَ ٌُوَ ٓوٖ جُكٌٓٞوس ٝجُر٘وي جُوذ.٢ُٝ
ٝك ٢ق ٖ٤إٔ ٛز ٙجُرشجٓؽ ُْ ضقد جُ٘ؿحـ ػِ ٠جُلٞس ،كاٜٗح أسعص جألعوحط جُوالصّ العوطشجض٤ؿ٤حش ٓوح ٣وضجٍ ٣غوطخذٜٓح ػوذد
ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ك ٢ذؼل جُٔ٘حىن٣ٝ .رٓ ٖ٤ػَ ٛزج جُؼَٔ إٔ قحكظس البشنامج سًضش ػِ ٠هنح٣ح عوٞء جُطـز٣وس
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ذؾوٌَ أًرووش ٓوٖ ضشً٤ضٛووح ػِو ٠جُونووح٣ح جألدوش ،ٟقطوو ٠قٔ٘٤وح ًحٗووص ٝغوحتن جُٔؾووشٝػحش ضؾو٤ش ئُوو ٠جألٛوذجف جالعووطشجض٤ؿ٤س
للبشنامج.
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 ٖٓٝذ ٖ٤أٝؾو ٚهقوٞس جُطكِو٤الش جُٔوزًٞسز ضشً٤ضٛوح ػِو ٠جألهوحُ ْ٤أ ٝجُؿٜوحش جُؿـشجك٤وسٔٓ ،وح أد ٟئُو ٠جػطٔوحد ٜٗوؽ
٘٣قد جالعطٜذجف ك ٚ٤ػِ٘ٓ ٠حىن ؾـشجك٤س ػحٓس ال ػِٓ ٠ؿطٔؼحش ٓكِ٤س أ ٝأعش ٓؼ٘٤سٝ .ك ٢جُرذج٣وس أؽوحسش جُر٤حٗوحش ئُو٠
إٔ جالقط٤حؾحش جُوقو ٟٞضطشًوض كو ٢ؽؤحٍ ٓوحُ ،٢ؿ٤وش إٔ جٗؼوذجّ جألٓوٖ جُـوزجت ٢ضضج٣وذ ضوذس٣ؿ٤ح كو ٢جُؿ٘وٞخٝ .هوذ جعوطؿحخ
البشنامج ُٜز ٙجالقط٤حؾحش ػحّ  ٖٓ 2010دالٍ ضٞع٤غ سهؼس جُطشً٤ض جُؿـشجكٝ .٢دنؼص ىش٣وس ذشٗحٓؽ جُطـز٣س جُٔذسعو٤س
ك ٢ئدسجؼ جُٔذجسط العطؼشجك ضو٘ ٢ذطٌِ٤وق ٓوٖ جٌُٔطود جُويوشٝ ،١أعولش ٛوزج جالعوطؼشجك ػوٖ ئؾوشجء ذؼول جُطؼوذ٣الش
ػِوو ٠جعووطٜذجف جُٔووذجسطٝ .ػِوو ٠جُ٘ووو٤ل ٓووٖ رُووي كووإ أٗؾوويس جُـووزجء ٓوحذووَ جُؼٔووَ جُطووٗ ٢لووزٛح البشنااامج جػطٔووذش ػِوو٠
جعطشجض٤ؿ٤حش جُؾشًحء ٝقنٞس.ْٛ
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٣ٝؼَٔ البشنامج ٓغ ػذد ًر٤ش ٖٓ جُؾشًحءٔٓ ،ح ٣إغش ػِ ٠سفذ جألدجء٣ٝ .طكذد جدط٤حس جُؾوشًحء ٝكووح ُكنوٞس ْٛكو٢
ٓ٘ووحىن ؾـشجك٤ووس ٓؼ٘٤ووسٝ .جهطقووش ضؼووح ٕٝجُٔ٘ظٔووحش جُنووخٔس ؿ٤ووش جُكٌ٤ٓٞووس ٓووغ البشنااامج ػِوو ٠جُكووحالش جُطووً ٢حٗووص كٜ٤ووح
ٓذدالضوو٘ٓ ٚغووؿٔس ٓووغ ذشجٓؿٜووح جُزجض٤ووسٔٓ ،ووح أغووش ػِوو ٠هووذسز البشنااامج ػِوو ٠جٗطوووحء جُؾووشًحءًٝ .ووحٕ جُطكوو ٍٞجُطووذس٣ؿٗ ٢كووٞ
جُؿٜحش جُؾشٌ٣س جُنخٔس جدط٤حسج قٌٔ٤ح أد ٟئُٓ ٠ح  )1 :٢ِ٣ضٔٞمغ ٓطٔحعي ألٗؾيس جُـوزجء ٓوحذوَ جُؼٔوَ/جُطوذس٣د ًؿوضء
ٖٓ ٓؾشٝػحش جُط٘ٔ٤س جُش٣ل٤سًٝ ،اعٜحّ ك ٢ضكو٤ن جألٛذجف جإلهِ٤ٔ٤س أ ٝجُويش٣س؛  )2جُٜ٘ٞك ذحُشفذ.
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ٝالقووظ جُطو٤وو ْ٤ػووذدج ٓووٖ أٝؾوو ٚجُنووؼق ٛووٓ )1 :٢ووح ٣ووضجٍ جُيووحذغ جُالٓشًووض ١ألٗؾوويس جُطؼِووٝ ْ٤جُقووكس جُطوو٘٣ ٢لووزٛح
البشنامج مؼ٤لح ذغرد كؾِ ٚك ٢ئؽشجى جُغِيحش جُٔكِ٤س ذٔح ٣طٔحؽوٓ ٠وغ ػِٔ٤وس ضير٤ون جُالٓشًض٣وس كوٓ ٢وحُ ٢جُطو ٢ضُخنوغ
جُٔذجسط جالذطذجت٤س ٓٝشجكن جُقكس جُٔؿطٔؼ٤س ُو دجسز جُٔكِ٤وس؛ ُ )2و٤ظ ٘ٛوحى ٓوٖ ضنوحكش ذو ٖ٤جألٗؾويس ٝجُؼِٔ٤وحشُٜٝ ،وزج
كػٔس جكطوحس ئُٓ ٠ل" ّٜٞجُٜ٘ؽ جُرشجٓؿو"٢؛  )3ضٞجفوَ جإلدجسز جُٞى٘٤وس ُٔؾوشٝػحش البشناامجٛٝ ،وٓ ٢وٖ ذوح٣وح ػٜوذ ٓوحك،
جُؼَٔ ك ٢يَ ً٤حٜٗح جإلؽشجك ٢جُؿذ٣ذ ٓ ٞٛٝلٞم٤س جألٖٓ جُـزجت.٢

األداء والنتائج

 املستػيدون واملساعدة املؼدمة
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هِٔووح ضٌٔووٖ البشنااامج ٓووٖ ضكو٤وون جُٔغووط ٟٞجُٔضٓووغ ٓووٖ ق٤ووع ػووذد جُٔغووطل٤ذ٤ًٔٝ ٖ٣ووس جُكقووـ جُـزجت٤ووس جُٔٞصػووس.
ٝدِقص جُرؼػس ئُ ٠إٔ ٓؼذٍ جُط٘ل٤ز ضوشجٝـ ذو 101ٝ 34 ٖ٤كو ٢جُٔحتوس ضرؼوح ُ٘وٞع جألٗؾويسٝ ،ذو 76ٝ 51 ٖ٤كو ٢جُٔحتوس س٘ٛوح
ذحُلثس جُرشجٓؿ٤س٣ ُْٝ .ؾطَٔ ضقٔٓ ْ٤ؼظْ جُؼِٔ٤حش ػِ ٠أٛذجف ؾ٘غحٗ٤س ىٔٞقس؛ ٝػ٘ذ سفذ جإلٗؿوحصجش كاٜٗوح ًحٗوص أدٗو٠
ٖٓ جُطيِؼحشٝ .عُؿِص أػِٓ ٠ؼذالش جإلٗؿحص ك٤ٓ ٢ذجٕ جُطـز٣وس جُٔذسعو٤س ق٤وع أٌٓوٖ ذِوٞؽ جُؼوذد جُٔضٓوغ ٓوٖ جُٔغوطل٤ذ.ٖ٣
ًٔح إٔ ًٔ٤حش جألؿز٣س جُٔٞصػس ًحٗص أهَ ٖٓ جألسهحّ جُٔضٓؼس؛ جٗظش جُؾٌِ 2ٝ 1 ٖ٤أدٗح.ٙ
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 األهداف احملؼؼة
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ذحُ٘ظش ئُ ٠جٗخلوحك ػوذد جُٔغوطل٤ذ ٖ٣ػٔوح ًوحٕ ٓووشسج أفوال ،كوإ ققوحتَ أٗؾويس البشناامج هوذ ػؿوضش ػوٖ ضكو٤ون
جُطيِؼحشٗٝ .ظشج ئُ ٠جالكطوحس ئُ ٠ذ٤حٗحش سفذ ؾ٤ذز كوذ ًحٕ ٖٓ جُقؼد ػِ ٠كش٣ن جُطو ْ٤٤ضووذ٣ش كؼحُ٤وس جُروشجٓؽ .ػِو ٠أٗوٚ
 ٌٖٔ٣ه٤حط ذؼل جُؿٞجٗد ػِ ٠جُقؼ٤ذ جُؼِٔ ٢ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔؼشٝك أدٗح.ٙ
 التغزٌت المذسسٍتٛ .زج  ٞٛجُرشٗحٓؽ جُشت٤غ ٢ك ٢جُكحكظسٝ ،غٔس ئهشجس ػحّ ذ٘ؿحقٝ .ٚدُص جُركٞظ ػِ ٠إٔ ٓؼذالش
جالٗخشجه أػِ ٠ك ٢جُٔذجسط جُط٘٣ ٢لز كٜ٤ح البشنامج أٗؾيس جُطـز٣س جُٔذسع٤س ،ؿ٤ش إٔ ٘ٛحى أغشج أه ٟٞػِٓ ٠ؼذالش
جالٗخشجه ػ٘ذ جُرذء ذط٘ل٤ز ذشٗحٓؽ جُطـز٣س جُٔذسع٤س غْ ضغطوش ٓؼذالش جالٗخشجه ذؼذ رُيٝ .جُض٣حدز كٓ ٢ؼذالش جٗخشجه
جُلط٤حش أػِ 13( ٠ك ٢جُٔحتس) ٖٓ ٓطٞعو جُض٣حدز ك ٢جُٔؼذالش جُؾحِٓس ُالٗخشجه ( 6ك ٢جُٔحتس).
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 التنمٍت الشٌفٍت٣ .رذ ٝإٔ جألٗؾيس ٌٓ٤لس ُطِر٤س جالقط٤حؾحش جُـزجت٤س جُلٞس٣س :كِوذ ًحٗص ػِٔ٤حش ضغِ ْ٤جألؿز٣س ك ٢كطشز
جُؿذخ دالٍ ؽٜش ١أؿغيظ /خ ٝعرطٔرش/أ ٍِٞ٣قغ٘س جُطٞه٤ص ػٔٓٞحٝ .ضطٌحَٓ ٓغحٔٛحش البشنامج ٓغ ٓح ٣وذٓٚ
جُؾشًحءٝ ،ك ٢ق ٖ٤إٔ البشنامج ٞ٣كش ٓذدالش فـ٤شز ٗغر٤ح كإ جُرشٗحٓؽ جُٔؾطشى ٣كون ئٗؿحصجش أًرش ٓٔح ًحٕ
 ٌٖٔ٣ئقشجص ُٞ ٙإٔ جُٔذدالش هذٓص ٓ٘لقِس ػٖ ذؼنٜحٝ .ػِ ٠عر َ٤جُٔػحٍ كإ ذشٗحٓؽ ئػحدز جُطكش٣ؽ جُز٘٣ ١لزٙ
ٌٓطد ض٘ٔ٤س ٗظحّ ذك٤شز كحؿ٣ٞر٣ ٖ٤خِِق أغشج ِٓٔٞعح ػِ ٠صقق جُطقكش .ػِ ٠إٔ جألف ٍٞجُٔ٘ؾحز جُ٘حؾٔس ػٖ
أٗؾيس جُط٘ٔ٤س جُش٣ل٤س ًحٗص أهَ ػٔٓٞح ٓٔح ٓ ٞٛضٓغ؛ ٝقطً ُٞ ٠حٕ هذ ضْ ئٗؾحء ًَ جألف ٍٞجُٔضٓؼس كٖٔ ؿ٤ش
جُٔإًذ ئٜٗح ًحٗص عططغْ ذحالعطذجٓس .ؿ٤ش إٔ ٘ٛحى أٓػِس ضٔطؼص كٜ٤ح جألف ٍٞذحالعطذجٓس ذلنَ قنٞس ؽشًحء
دش.ٖ٣
 بشنامج التغزٌت٣ .ؼطرش ٛزج جُرش ٗحٓؽ ٓكذٝدج ٖٓ ق٤ع جُطـي٤س جُؿـشجك٤س ٝػذد جُٔغطل٤ذٝ ،ٖ٣العٔ٤ح ك ٢مٞء ٓغحقس
جُرالد ٓٝغط ٟٞجالقط٤حؾحشٝ .ػِٛ ٠زج كإ أ ١ضـ٤٤شجش ك ٢جُر٤حٗحش جُطـز٣ٝس ػِ ٠جُٔغط ٟٞجُٞى٘ ،٢قطً ُٞ ٠حٗص
ٓلقِس ٞٓٝغٞهس ذقٞسز ًحك٤س ،كاٜٗح ال  ٌٖٔ٣إٔ ضؾٌَ ٓإؽشج ػِ ٠أدجء ذشٗحٓؽ جُطـز٣س جُطحذغ للبشنامجٝ .ػِ ٠أ١
قحٍ كإ جألغش جُؾحَٓ ػِ ٠جُٞمغ جُطـزُِ ١ٝغٌحٕ ُ٤ظ ًر٤شج٤ُٝ .ظ ٘ٛحى ٖٓ ذ٤حٗحش ضط٤ف ه٤حط ققحتَ أٗؾيس
جُطـز٣س جُٔؼ٘٤س للبشنامج.
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الذوس المؤسسً٣ .إغش البشنامج ًٔح ٝ ٞٛجمف ضأغ٤شج ًر٤شج ػِ ٠ع٤حعس جُطؼِ ْ٤كٓ ٢حُ٣ٝ ،٢نويِغ ذوذٝس ٜٓوْ ُِـح٣وس
كٝ ٢مغ ع٤حعس جُطـز٣س جُٔذسع٤سًٔ .ح أٗ ٚهوذّ ٓغوحٔٛس ٜٓٔوس ئُو ٠جُغ٤حعوس جُٞى٘٤وس ذؾوإٔ جُطـز٣وس ٝجُقوكسٝ ،عوحػذ ػِو٠
ف٤حؿس ٝغحتن جُغ٤حعحش.

الؼوامل المفسشة للنتائج
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ػحٗص جُكحكظس ٖٓ جكطوحس ٓضٖٓ ئُ ٠جُٔٞجسد جُٔحُ٤س ( 45ك ٢جُٔحتس كو ٢جُٔطٞعوو)ٔٓ ،وح قوحٍ د ٕٝجُٞفو ٍٞئُو ٠جُؼوذد
جُٔضٓغ ٖٓ جُٔغطل٤ذ ٖ٣أ ٝضٞص٣غ جٌُٔ٤حش جُٔوشسز ٖٓ جألؿز٣س؛ ٝأغش رُي ذذٝس ٙػِوٓ ٠وذ ٟضكو٤ون جألٛوذجفٝ .أغروص أعوِٞخ
ئىالم جُؼِٔ٤حش د ٕٝمٔحٕ جُطُٜٔ َ٣ٞح ػِ ٠أٗٓ ٚكلٞف ذحُٔؾٌالش ٝأٗ٣ ٚنش ذؾذز ذحُوذسجش جُطؾـ٤ِ٤س ٝذحُ٘طحتؽ.
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ٝذلؼووَ جُٔغووحقس جُؾحعووؼس ُِوورالد ضووضدجد ضٌووحُ٤ق ػِٔ٤ووحش جُ٘وووَ ٓٝووذدٛح ،ذٔووح كوو ٢رُووي ٓووح ٣طؼِوون ذرؼػووحش جُشفووذٓٝ .ووٖ
جُٔلطووشك إٔ ٣ووإدٝ ١فووٞٓ ٍٞيووق ُِطوووحس٣ش ػووحّ  2009ئُوو ٠ضكغووٖ ئدجسز جُٔؼِٓٞووحش ٝجإلذووالؽ ،ؿ٤ووش إٔ ذؼووذ جُٔغ وحكحش
ٝجألٝمحع جألٓ٘٤س ك ٢ذؼل أٗكحء جُرالد ضؿؼَ ٖٓ جُقؼد ٝجٌُِٔق سفذ جُط٘ل٤ز ٝجُ٘طحتؽ٘٣ٝ .لن جُؾشًحء جُوِ ٖٓ َ٤جُٞهص
ػِ ٠ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝسكغ جُطوحس٣شًٔ ،ح إٔ هذسجضٝٝ ْٜعحتِٓ ْٜكذٝدزٝ .ذحُ٘ظش ئُ ٠جالكطوحس ئُ ٠ذ٤حٗحش جُشفذ ٝذلؼَ جُلؿوٞز
جُوحتٔس ذ ٖ٤جُٔإؽشجش ك ٢ج إلىحس جُٔ٘يوٓ ٢وٖ ؾٜوس ٝجُٔإؽوشجش جُٔو٤غوس كؼوال كوإ ٓوٖ جُٔطؼوزس ضؼوذ َ٣جُروشجٓؽ كو ٢جُٞهوص
جُٔ٘حعدًٔ ،ح إٔ ٖٓ جُؼغ٤ش ػِ ٠البشنامج جُرش٘ٛس ػِٗ ٠طحتؽ ػِٔ٤حش ضٞص٣ؼُ ٚمؿز٣س.
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ٝال ضط٘حعد هٞجػذ جُؼَٔ جُط٣ ٢طرؼٜح جٌُٔطد جُويش ١ئصجء أٗؾيس جُـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ ػِ ٠جُذٝجّ ٓغ ٓح ُ٘٣لز كؼوالٔٓ ،وح
٣إغش ػِ ٠ضقٔ ْ٤ديو جُـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ٣ٝ .ض٣ذ جُؼؿض ك ٢جُطٔ ٖٓ َ٣ٞضلحهْ جُٞمغٔٓ ،ح ٣كذ ٖٓ كؼحُ٤س جألٗؾيس.
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ٝسؿْ ًَ ٛز ٙجُؼٞجتن كوذ ػَٔ جٌُٔطد جُويش ١للبشنامج ذؾٌَ ؾ٤ذٝ ،العٔ٤ح كشهو ٚجُٔحُ٤وس ٝجُِٞؾغوط٤س جُٔخنوشٓس،
ٓٔح قحٍ د ٕٝقذٝظ جٗويحع ك ٢ديٞه جإلٓذجدٝ ،دحفس ك ٢قحالش جُيٞجسب.
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االستنتاجاث والتوصٍاث
االستنتاجاث
ضٌٖٔ البشنامج ك ٢يَ ذ٤ثس ٓإعغ٤س ٓٞجض٤سٌُٜ٘ٝ ،ح ٓؼشمس ُِؼذ٣ذ ٖٓ جألصٓحش ٝجُطـ٤٤شجشٓ ،وٖ إٔ ٣و٘ؿف كو ٢ئػوذجد
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جعطشجض٤ؿ٤حش ٓطغوس ٓغ أ٣ُٞٝحش جُكٌٓٞس ٝجُؿٜحش جُؾشٌ٣س جألدوشٝ ،ٟكو ٢جدط٤وحس أٗؾويس ٓ٘حعورس ٓوٖ جُضج٣ٝوس جُؿـشجك٤وس،
ذووحُطشً٤ض ػِوو ٠جألهووحُ ْ٤جُؾوؤحُ٤س جألسذؼووسًٝ ،ووزُي ٓووٖ جُضج٣ٝووس جُٔٞجموو٤ؼ٤س ذقوود جالٛطٔووحّ ػِووٓ ٠غووحتَ جُطـز٣ووسٝ ،جُطؼِوو،ْ٤
ٝجُط٘ٔ٤س جُش٣ل٤سٝ ،جألٖٓ جُـزجتٝ .٢جميِغ البشنامج ذذٝس ٓإعغ ٢ست٤غٝ ٢هذّ ٓغحٔٛحش ٜٓٔس ُِغ٤حعحش جُٞى٘٤س جُٔطؼِوس
ذرشجٓؽ جُطـز٣س جُٔذسع٤س ٌٓٝحككس ك٤شٝط ٗوـ جُٔ٘حػس جُرؾش٣س ٓٝشك جإل٣ذص.
ٝجعوط٘ذش جُخ٤وحسجش جُطو ٢جضخووزٛح البشناامج ذؾوإٔ قحكظطو ٚػِوو ٠جُطكِو٤الش جُٔطٌوشسز ُمٓوٖ جُـووزجت ٢جُطو ٢أغوشش ػِوو٠
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جالعطٜذجف جُؿـشجكٝ ٢ػِ ٠ضشً٤د جألٗؾيس جُرشجٓؿ٤سٓٝ .وغ إٔ جالعوطٜذجف جُؿـشجكو ٢جُ٘وحؾْ ُِٔ٘وحىن ٣طٔحؽوٓ ٠وغ ٓؼوح٤٣ش
البشنامج كاٗ٣ ُْ ٚغٔف ذحعطٜذجف أدم ُِٔؿطٔؼحش جُٔكِ٤س ُٝمعشٝ .أؾش٣ص ضؼذ٣الش ك ٢جُرشجٓؽ ذؼذ جُطـ٤شجش ك ٢جضؿحٛحش
جُر٤حٗحشٝ .ضط٘حهل ٛز ٙجُٔالقظحش جإل٣ؿحذ٤س ٓغ جدط٤حس جُؼَٔ ٓغ ػذد ًر٤ش ٖٓ جُؾشًحءٔٓ ،ح أغش ػِ ٠أٗؾيس سفوذ جألدجء.
ٝؾشش ٓالقظس ٗوحه مؼق أدش ٟضطؼِن ذذػْ ػِٔ٤س ضير٤ن جُالٓشًض٣وس ٝجُؼٔوَ ٓوٖ دوالٍ جُٔإعغوحش ٝجُ٤ٜحًوَ جُٞى٘٤وس
ضٔؾ٤ح ٓغ ئػالٕ ذحس٣ظ.
 ٖٓٝصج٣ٝس جألدجء كوإ جُٔؾوٌِس جُشت٤غو٤س ضطٔػوَ كو ٢جُؼؿوض جُٔوضٖٓ ٝجُٔطقوحػذ كو ٢جُطٔ٣ٞوَُٝ ،و ٞإٔ رُوي ٣طروحٓ ٖ٣وٖ
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ػِٔ٤س ئُ ٠أدشُ ٖٓٝ ٟكظس ئُُ ٠كظسٝ .ذحُطحُ ٢كؤِح ٣طْ ضكو٤ن جُٔغط ٟٞجُٔضٓوغ ٓوٖ أػوذجد جُٔغوطل٤ذ٤ًٔٝ ٖ٣وحش جألؿز٣وس.
ًٔح ضؼحٗ ٢ػِٔ٤حش جُقشف جألدش ٟذقٞسز ٓ٘حيشز ٖٓٝ .جألٓػِس ػِ ٠رُي جُشفذ جُزٔ٣ ١ػوَ أقوذ أٝؾو ٚجُوقوٞس جُروحسصز
ػِٓ ٠خطِق جألفؼذز ُؼَٔ البشنامج كٓ ٢حُٝ .٢هذ ػحٗ ٠ضو ْ٤٤جُكقحتَ ٝجألغش ٗط٤ؿس ُٜزج جألٓش.

التوصٍاث
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ضأدز جُطٞف٤حش جُطحُ٤س ك ٢جُكغرحٕ جُطؼذ٣الش جُٔإعغ٤س ٝجُطؾـ٤ِ٤س جُط ٌٖٔ٣ ٢إٔ ٣و ّٞذٜح البشنامج.

 املسائل العؿومية
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التوصٍت  :1جُٜ٘ٞك ذطؼرثس جألٓٞجٍ ٞٓٝجءٓس ٗيحم جألٗؾيس ٓغ جُٔٞجسد جُٔطحقسٝ ،رُي ٓػال ٖٓ دالٍ ٓح :٢ِ٣
 ئػحدز ئٗؾحء ٓكٞس كٞٓ ٢ذطُ ٢طـي٤س جألهحُ ْ٤جُؾٔحُ٤س جألسذؼسٔٓ ،ح ع٤وَِ ٖٓ جُطٌحُ٤ق جُطؾـ٤ِ٤س؛
 ئػحدز ضشً٤ض جألٗؾيس جُطؾـ٤ِ٤س ػِ ٠ضذجذ٤ش جالعطؿحذس ُِيٞجسب جُط ٢ضطٞجكش ُٜح جُٔغحٗذز ٖٓ جُؿٜحش جُٔحٗكس ٝضوذْ٣
جُذػْ جُطو٘ ٢ئُ ٠جُكٌٓٞس كٓ ٢ؿحالش جدطقحؿ البشنامج جألدشٟ؛
 ئ ػحدز ضقٔ ْ٤أٗؾيس جُـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ ُِطؼحٓ ٕٝغ ؾٜحش ؽشٌ٣س ه٣ٞس ػِ ٠ضكذ٣ذ جُلشؿ جُٔطٔطؼس ذٔٞجسد ٓنٔٗٞس
ٓ٘ز جُرذج٣س ٝجُط ٢ضغطي٤غ كٜ٤ح جُٔغحػذجش جُـزجت٤س إٔ ضٞكش هٔ٤س ٓنحكس.
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التوصٍت  :2جعطكذجظ ذشجٓؽ ذيش٣وس ٓطٌحِٓس ضكون ٓح :٢ِ٣
 مٔحٕ أٝؾ ٚجُطنحكش ذ ٖ٤جألٗؾيس جُرشجٓؿ٤س (فكس جألّ ٝجُيلَٝ ،جُطـز٣س جُٔذسع٤سٝ ،جُط٘ٔ٤س جُش٣ل٤س) ،ذٔح ٣غطذػ٢
جُطٞق٤ذ جُؿـشجك٣ٝ ٢طٔحؽ ٠ذقٞسز أٝغن ٓغ ؾٜٞد ضير٤ن جُالٓشًض٣س جُط ٢ضرزُٜح جُكٌٓٞس؛
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 ضُكغٖ هذسجش ٝقذز ضكِٛ َ٤ؾحؽس جألٝمحع ٝسعْ دشجتيٜح ُطكغ ٖ٤ضكذ٣ذ جُٔغطل٤ذ ٖ٣جُنؼلحء ػِ ٠جُٔغط٣ٞحش
جإلدجس٣س دٓ ٕٝغط ٟٞجإلهِْ٤؛
 ئػحدز جُ٘ظش كٗ ٢ظحّ جُشفذ (جألىش جُٔ٘يو٤س ٝجُٔإؽشجشٝ ،ضٌ٤٤لٜح ٓغ جألٝمحع ٝجُوذسجش جُٔخطِلس) ذك٤ع ٣ـذٝ
ٗظحٓح قو٤و٤ح ُ دجسز.
-30

التوصٍت  :3ئػحدز جُ٘ظش كٝ ٢مغ البشنامج ك ٢ػِٔ٤س ضير٤ن جُالٓشًض٣س ،ذٔح ٣طٔحؽٓ ٠غ جُوشجسجش ٝجُطذجذ٤ش جُٔطخزز
جعطؿحذس ُِطٞف٤س .2

-31

التوصٍت  :4ئددحٍ جُٔض٣ذ ٓوٖ جُطؼوذ٣الش جُٔإعغو٤س ٓوغ ٓلٞمو٤س جألٓوٖ جُـوزجت ٢ػروش ضٞمو٤ف جألدٝجس ٝجُٔغوإ٤ُٝحش
كٔ٤ح ٣طؼِن ذحإلدجسز جُٞى٘٤س ُٔؾشٝػحش البشنامج.

 التغذوة والصحة
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التوصاااٍت  :5جعوووطؼشجك جعوووطشجض٤ؿ٤س جُطـز٣وووس كووو ٢البشناااامج ٓوووٖ ق٤وووع جدط٤وووحس جُؼِٔ٤وووحشٝ ،جُوووٜ٘ؽ ى٣ٞوووَ جألؾوووَ،
ٝجعطشجض٤ؿ٤س ضغِٓ ْ٤غإ٤ُٝحش جألٗؾيس جُٔطؼِوس ذل٤شٝط ٗوـ جُٔ٘حػس جُرؾش٣س ٓٝشك جإل٣ذص.
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التوصٍت  :6جُٔؾحسًس ك ٢جُركٞظ جُٔطقِس ذحألؿز٣س جُطٌٔ٤ِ٤س جُٔكِ٤س.
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التوصااٍت  :7جُكقوو ٍٞػِوو ٠جُٔووٞجسد جُٔحُ٤ووسٝ ،جُِٞؾغووط٤سٝ ،جُرؾووش٣س جُالصٓووس ُِطكذ٣ووذ جُٔ٘حعوود ُِٔؼووحٗٓ ٖ٤ووٖ ٗوووـ
جُطـز٣س جُٔؼطذٍ ٝجعطكذجظ أدٝجش ٝجعطشجض٤ؿ٤حش ٓ٘حعرس.

 التعؾيم والتغذوة املدرسية
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التوصااٍت  :8ئسعووحء أٗؾوويس جُـووزجء ٓوحذووَ جُطووذس٣د كوو ٢جُٔووذجسط ٝض٘ظٜٔ٤ووح ،ذـ٤ووس ض٘ٔ٤ووس هووذسجش جُٔؿطٔؼووحش جُٔكِ٤ووس
ُِٔغطل٤ذ ،ٖ٣ذحُطشً٤ض ػِ ٠أ٤ُٝحء جألٓٞس ٝجُٔغإ ٖ٤ُٝجُٔكِ.ٖ٤٤
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التوصٍت  :9ئؾشجء ؾشد ؽحَٓ ُرشجٓؽ جُطـز٣س جُٔذسع٤س ،ذـ٤س ٓٞجءٓس ٓٞجسد البشنامج ٓغ جألٝموحع جُكو٤و٤وس ٝضؼوذَ٣
جإلٗلحم ُِٜ٘ٞك ذٜز ٙجُٔٞجسد.

 التـؿية الروػية واألسواق
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التوصٍت  :10جعطكذجظ ُٜٗؽ غ٘حت٤س ذـ٤س ضٞع٤غ ٗيحم جعطشجض٤ؿ٤حش جُط٘ٔ٤س ٝجُٔغحػذز جُـزجت٤سٝ ،رُوي ٓوػال ػِو ٠جُ٘كوٞ
جُٔيرن كٓ ٢ؾشٝع ٌٓطد ض٘ٔ٤س ٗظحّ ذك٤شز كحؿ٣ٞر.ٖ٤
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التوصٍت  :11ضؼذ َ٣هٞجػذ أٗؾيس جُـزجء ٓوحذَ جُؼَٔ ذك٤ع ضطٌ٤ق ذقٞسز كؼحُس ٓغ جُكوحتن جُٔ٤ذجٗ٤س.
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