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برنامج الًنفيذ اخلاص باملراقية ونظام ادًعراض ودعم الًنفيذ  -حتدوث
اليند  0-9من جدول األعمال
إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاوة النياتات
م
-1م رؾؾتمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةم(اهلقؽة)ميفمدورتفاماظؿادعة1مإديماألعاغةماظعؿلمعععممؿوسعةمسؿعلمعػؿوحعةم
اظعضوؼةمبشلنماظؿـػقذموععماٌؽؿبمعنمأجلمإغشاءماآلظقاتماٌطؾوبةمظؾرتطقزمسؾىمتـػقذماالتػاضقعة موضعؿانمتـلعققمأسؿعالمم
أعاغةماالتػاضقةماظدوظقةمظوضاؼةماظـؾاتاتم(االتػاضقةماظدوظقة)موأجفزةماهلقؽةمظؾعؿلمععاًمبفدفمتؼدؼممبرغاعجمسؿلمعؿّلق.م
م
2
-2م ودستماألعاغةمإديمسؼدممؿوسةمسؿلمعػؿوحةماظعضوؼةمبشلنماظؿـػقعذم محضعرػامثـّؾعونمععنماٌـظؿعاتماظورـقعةم
ظوضاؼةماظـؾاتاتمعنمسددمعنماألررافماٌؿعاضدة مإضاصةمإديمثـؾنيمعنمطلّمععنمأجفعزةماهلقؽعةماظؿاظقعةم:ماٌؽؿعب موىـعةم
تـؿقةماظؼدرات موىـةماٌعاؼري مواىفازماظػرسيمظؿلوؼةماظـزاسعات موطعذظمممثـّعلمععنماجملؿوسعةماالدؿشعارؼةماٌعـقعةم
باظؿزاعاتماإلبالغماظورـقة.موغاضشتممؿوسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةمبشؽلمعلؿػقضمعلائلماظؿـػقعذمواظؿقعدؼاتماظع م
ضدمتواجففاماألعاغةميفمجفودموضعموإغشاءمبرغاعجمطفذا.مواظـؿائجماظرئقلقةمػيمسؾىماظـقوماظؿاظي:م
م

مماظؿؼرؼرماظـفائيمظؾدورةماظؿادعةمهلقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقة:مhttps://www.ippc.int/publications/cpm-9-final-report-updated-version-
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posted-23-september-2014م

ممتؼرؼرممؿوسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةمحولماظؿـػقذ:مhttps://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140911/final-

2

report_oewg-implementation_10-09-2014_201409111203--159.83%20KB.pdfمم

رؾعمسددمحمدودمعنمػذهماظوثقؼةمظؾقدّمعنمتلثرياتمسؿؾقاتمعـظؿةماظزراسةمواألشذؼةمسؾىماظؾقؽةمواٌلاػؿةميفمسدمماظؿلثريمسؾىماٌـاخ.موؼرجىمعنم
اظلادةماٌـدوبنيمواٌراضؾنيماظؿؽرّممبنحضارمغلكفممععفممإديماالجؿؿاساتمظؿػاديمرؾبمغلخمإضاصقةمعـفا.مععظمموثائقماجؿؿاساتماٌـظؿةمعؿاحةمسؾىم
اإلغرتغتمسؾىماظعـوانماظؿاظي:مwww.fao.org
MM864/A
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()1م ؼـؾغيمأنمؼرطّزمبرغاعجماظؿـػقذماظؿفرؼيبمبصورةمساعةمسؾىماٌراضؾةموأنمؼغطّعيمذيقععماٌععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريم
اظصقةماظـؾاتقةماٌؿصؾةمباٌوضوع.موجيبمأنمتؽونمعدّةماظربغاعجمثالثمدـواتمؼؿمّمبعدػامادؿعراضه.م
()2م وؼؿعقّنمسؾىماألعاغةمأنمتؾدأ مباظؿزاعنمععمادؿؿرارمبرغاعجماظؿـػقذماظؿفرؼيبماًاصمباٌراضؾة مبؿقدؼدماٌوضوعم
اظؿاظيمذيماألوظوؼةمظربغاعجماظؿـػقذمإلتؾاعمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة.مواضرتحتممؿوسةماظعؿعلماٌػؿوحعةم
اظعضوؼةمسؿؾقةميفمػذاماظصددمسؾىماظـقوماظؿاظي:م
م
 ؼـؾغيمأنمؼؽونمطلّمبرغاعجمتـػقذمضاب الًمظؾعربطمبعاظؿزام مأومعلعموظقة مأومحعق محمعدّدؼنميفماالتػاضقعةماظدوظقعةم
ظوضاؼةماظـؾاتات.م
 جيبمأنمتؽونمسؿؾقةمهدؼدماألوظوؼاتمسؿؾقةمهؾقؾقعةمتؼودػعاماألعاغعة معععمععدخالتمغشعطةمععنماألرعرافم
اٌؿعاضدةمواٌـظؿاتماإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتات.موعنمذلنمغظاممادؿعراضمودسمماظؿـػقذمأنمؼضعطؾعمبعدورمرئقلعيم
يفمػذهماٌرحؾة.م
 ودقؿمماضرتاحمأوظوؼةمأوماثـؿانمصؼطمسؾىماهلقؽةميفماظوضتمغػلهمسؾىمذعؽلموفع مسؾعىمعلعؿوىمرصقععممًطعةم
اظعؿلمظرباعجماظؿـػقذماٌلؿؼؾؾقةماظ معنمذلغفامأنمتقلّرمفـعماظؼرارمسؾىمدمومدعرؼعم.مودعقؿلظّ ماظوفع مععنم
اظعـافرماظرئقلقةماظؿاظقة:م
م
()1م هؾقلماياظة
()2م اهلدفماألبرزم
()3م ػدفماظربغاعج
()4م غطاقماألغشطةماحملؿؿؾةماظ مضدموريمضؿنماظربغاعج
()5م عمذراتماظـفاح
()6م اٌكاررم(اظعواعلماظ مضدمتؿلؾبمبعدممناحماظربغاعج)
م
 يفماظلـةماألودي مميؽنمأنمتواصقماهلقؽةمسؾىمأوظوؼةمواحدةمعنماألوظوؼاتمسؾىماألضل وعنمثعمّمتػعوّضم()1موضععم
خطةمسؿلمعػصّؾةمإديماألعاغعةم(عععمخعرباءمخمؿعارؼنمحلعبماالضؿضعاءم)مو()2متؼعدؼممتوجقفعاتمبشعلنماإلدارةم
اظؿشغقؾقةمإديماٌؽؿب.مويفماظلـةماظـاغقة مدؿؿاحمغلكةمعوجزةمسنمخطةماظعؿلمظؿزوؼدماهلقؽةمباٌعؾوعات.ممم

-3م وأسدّتممؿوسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةمخطةمسؿلمادرتاتقفقةمعؼرتحةمظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمتؾعع ًام
ظؾعـافرماٌذطورةمأسالهموػيمتردميفماٌؾققم1مهلذهماظوثقؼة.مووافؾتماألعاغةماظعؿلمسؾىماالضرتاحمعنمأجعلمهدؼعدماٌفعامم
اظ مميؽنماالضطالعمبفامخاللماظلـواتماظـالثماٌؼؾؾةمباظـلؾةمإديمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة.موتردماألغشطةماظع م
دؿفريمخاللماظلـواتماظـالثماألوديمعنمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةميفماٌؾققم.2مم
م
-4م واسرتاصاًمبلنّمبرغاعجماظؿـػقذمؼؼؿضيمأنمتؽونماألعاغةمواألجفزةماظػرسقةماٌعـقةمعـدمةماغدعاجاًموثقؼعاًم ماجؿؿععم
عوزّػونمطؾارمعنمأعاغةماالتػاضقةماظدوظقعمةميفمغعوصؿربم/تشعرؼنماظـعاغيم2114مٌـاضشعةماهلقؽؾقعاتماٌؿؽـعةمألعاغعةماالتػاضقعةمم
اظدوظقةماظ معنمذلغفامأنمتلاسدمسؾىمدسممبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمبـفاح.موواصؼتماألعاغةمسؾىمدسمماظؿـػقذمسربم
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اظعؿلمبرتابطمأطربمعنمخاللماظوحدات موظؽـّفاماسرتصتمأنّمػـاكمسؿلمعلؿؿرمدقفريمبصورةمعؿزاعـة محقعثمالمتعرتؾطم
ذيقعمأغشطةماألعاغةمباٌراضؾة.ممم
م
-5م ومتّمتعؿقمماظـؿائجماظ مخؾصتمإظقفاممؿوسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةمسؾىممؿوسةماظؿكطعقطماالدعرتاتقفيم م
واألجفزةماظػرسقة موىـةمتـؿقةماظؼدرات موحظقتمبدسمموادعماظـطعاقم.موحعدّدتمىـعةمتـؿقعةماظؼعدراتم مسؾعىموجعهم
اًصوص مسـافرمخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةماٌؼرتحةمظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةماظ مميؽنمدسؿفاموعواءعؿفعامعععم
خطةمسؿلماألعاغةمظؿـؿقةماظؼدرات مبغقةمدسممػذهماٌؾادرة.مويفماالجؿؿاعماٌعينمبوضعمإرارمظؾؿععاؼريم 3محعدّدماٌشعارطونم
اٌعاؼريماظ مػيميفمفددماالدؿعر اضمواٌعاؼريماألخرىماظ مميؽنموضععفامطلوظوؼعةمٌواءعؿفعامأؼضعاًمعععمبرغعاعجماظؿـػقعذم
اًاصمباٌراضؾة.مطؿامغاضشماجؿؿاعماجملؿوسةماالدؿشارؼةماٌعـقةمباظؿزاعاتماإلبالغماظورـقة4مدورػاموعلاػؿاتفاماحملؿؿؾةم
حدّدمبعضفاميفمخطةماظعؿلماالدرتاتقفقة.مم
يفماألغشطةماىارؼةمضؿنمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة مواظ م ُ
م
-6م وتعاؼنمخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةمظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمأؼضاًماىفودماظ مععنمذعلغفامأنمتلعاػمميفم
عؾادراتمأخرىمظالتػاضقةماظدوظقةمعنمضؾقلماظلـةماظدوظقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةم5مواظعدسوةماظشعاعؾةمظالتػاضقعةماظدوظقعةمظوضاؼعةم
اظـؾاتاتموخطةمسؿلماالتصاالت.موتؿؽوّنمبعضماألغشطةماحملدّدةميفمخطةماظعؿعلماالدعرتاتقفقةممععنممأغشعطةممأجرؼعتميفم
اظلابقمأومؼؿوضّعمأنمتضطؾعمبفاماظوحداتماٌكؿؾػةميفماألعاغة.مووؿعمخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةمػذهمتؾممماىفودمبصورةم
أطـرممتادؽاًمودؿلاسدمسؾىمهؼققممؿوسةمأدقمعنماألػدافمواظغاؼات.مم
م
-7م وؼـدعجمغظاممادؿعراضمودسمماظؿـػقذميفمبرغاعجمسؿلمأعاغةماالتػاضقةموبرغاعجماظعؿلماالدرتاتقفيماٌؼرتحمظربغاعجم
اظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمسؾىمحدٍمدواءمسؾىمعلؿوؼاتمعؿعددة.م ودعقؽونمغظعاممادعؿعراضمودسعمماظؿـػقعذمضعرورؼاًمطكظقعةم
ظؿقدؼدمأوظوؼاتماظؿـػقذماٌلؿؼؾؾقةموطذظمممتوصريماظدسمماالدرتاتقفيمواظؿقؾقؾيماظرئقليمٌكؿؾ ماألغشطةماحملددةميفمػذام
اظربغاعجماظؿفرؼيب.موؼشؽّلمإجراءماظدراداتموإسدادماظوثائقماظؿؼـقةمعلاػؿاتمرئقلقةميفمدـةماظصعقةماظـؾاتقعةم موطعذظممم
يفماٌطؾوسةماظرئقلقةماٌؼرتحةمظالتػاضقةماظدوظقةمبشلنمحاظةماظصقةماظـؾاتقعةميفماظععا م.مودعقؽونمغظعاممادعؿعراضمودسعمم
اظؿـػقذمضرورؼاًمأؼضاًمالدؿعراضمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمورفده.مم
م
-8م وؼُـشرمتؼرؼرماالدؿفابةمالدؿعراضماظؿـػقذ6مسؾىماظصعػقةماإلظؽرتوغقعةمظـظعاممادعؿعراضمودسعمماظؿـػقعذم.موتعردم
اظؿوفقاتماٌشؿوظةميفمػذاماظؿؼرؼرميفماٌؾققم3مهلذهماظوثقؼة موتدسمماظؿوجّهماظراعيمإديمإغشاءمبراعجمتـػقعذم مواياجعةمإديم

3ممتؼرؼرمإرارماٌعاؼري

مأشلطس/آبم:2114مhttps://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20141007/2014-

08_report_frameworkstds_2014-10-07_201410070809--833.67%20KB.pdfم
4ممتؼرؼرماجملؿوسةماالدؿشارؼةماٌعـقةمباظؿزاعاتماإلبالغماظورـقة مؼوظقو/متوزم:2114م

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20141104/report_nroag-07-2014_2014-10-28_201411041210-2.01%20MB.pdfم

5مموثقؼةماظلـةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقةماًافةمباظدورةماظعاذرةمهلقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقة:مدؿـشرمالحؼاً.م
6ممتؼرؼرماالدؿفابةمالدؿعراضماظؿـػقذمسؾىماٌوضعماإلظؽرتوغيمظـظاممادؿعراضمودسمماظؿـػقذ:مدقـشرمالحؼاًم
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دعجمعؿؿادممموعشرتكمهلقؽؾقاتمأعاغةماالتػاضقةماظدوظقةمعنمحقثمبراعجماظعؿلمواظعؿؾقاتمظضؿانماظـفاح.موتؿواءممبععضم
اظؿوفقاتمأؼضاًمععمادؿـؿاجاتمتؼققممتعزؼزماالتػاضقةماظدوظقةماظذيمجرىمعمخراًم(اغظرماظوثقؼةم.)CPM 2015/16مم
م
-9م وواصؼتممؿوسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةمععماهلقؽةميفمدورتفاماظؿادعةم()2114مسؾىمضرورةمادعؿعراضمغؿعائجم
اظربغاعجماظؿفرؼيبموأثرهميفموضتمعـادبمظؿقدؼدمعامإذامطانمؼـؾغعيمعوافعؾةمبرغعاعجماظؿـػقعذماًعاصمباٌراضؾعةم.مودعقؿ ّمم
إدخالمسـصرمظؾرفدمواظؿؼققمميفمبراعجماظؿـػقذمظؾؿلاسدةمسؾىمإدارةموضقاسمناحمػذاماظـوعمعنماظعرباعجم.موتؾقعثماألعاغعةم
حاظقاًميفماىفودماظراعقةمإديمإدخالمسـصرمظؾرفدمواظؿؼققممإديمسؿلماألعاغة.مودقضطؾعمغظاممادؿعراضمودسمماظؿـػقذمبعدورم
رئقليميفمسـصرماظرفدمواظؿؼققممػذا.مم
م
-11م واألغشطةماحملددةميفمخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةمظربغاعجماظؿـػقعذماًعاصمباٌراضؾعةممإرذعادؼةم موميؽعنمزؼادتفعام
وتؼؾقصفامحلبماٌواردماٌؿاحة.مودؿوجّهماٌواردماٌلؿؿدةمعنمسدّةمعشارؼعمظدسمماألغشطة.مطؿامدؿُعطىماألوظوؼعةمظصعقاشةم
اٌشارؼعموحشدماٌواردمظدسممبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة.مم
م
-11م وتؿوظّىمأعاغةماالتػاضقةماظدوظقةمحاظقاًمإدارةمسددمعنمحلاباتمأعاغةموميؽنمادؿكداممجزءمععنمحلعاباتماألعاغعةم
ػذهمظدسمماٌؾاذرةمخبطةماظعؿلماالدرتاتقفقةمظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة.موسؾعىماظـقعوماٌشعارمإظقعهمدعابؼاًم مؼؾؾع م
إذيععاظيماظؿؽؾػععةماظلععـوؼةماظؿؼرؼؾقععةمظربغععاعجماظؿـػقععذماًععاصمباٌراضؾععةموبرغععاعجمسؿععلمغظععاممادععؿعراضمودسععمماظؿـػقععذم
111م859مدوالرمأعريطيم(111م577م2مدوالرمأعريطيمظـالثمدـوات).موميؽنمظؾعضمحلعاباتماألعاغعةماظؼائؿعةمراػـع ًا م
وباظدرجةماألوديمGCP/GLO/391/ECموGCP/GLO/551/SWIموMTF/GLO/122/MULمأنمتوصّرماظدسممظؾلعـةماألوديم
عنمخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةمظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾعة موظؽعنمدعؿربزماياجعةمإديمععواردمأخعرىمبفعدفمدسعمم
اظربغاعجمخاللماإلرارماظزعينماٌؿؿدمسؾىمثالثمدـوات.م
م
-12م وؼُطؾبمإديماهلقؽةمأن:م
م
 تؼرّمجبفودماألررافماٌؿعاضدةماظ مذعارطتمميفممؿوسعةماظعؿعلماٌػؿوحعةماظعضعوؼةمبشعلنماظؿـػقعذ موالمدعقّؿام
اىفودماظ مبذهلاماٌشارطونمعنمغقوزؼؾـداماظذؼنمأنزوامسؿالًمعفؿاًمضؾلماغعؼادماالجؿؿاع.
 تواصقمسؾىمخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةمظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمواألغشطةماٌؿصؾةمبهماظ مدؿفريمخاللم
اظلـواتماظـالثماألوديمطؿامؼردميفماٌؾقؼنيم1مو2مهلذهماظوثقؼة.
 تػوؼضمأعاغةماالتػاضقةماظدوظقةمباإلذرافمسؾىمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةموإدارتهمهتمإذرافماٌؽؿب.م
 أخذماظعؾممباظؿوفقاتماحملددةميفمتؼرؼرماالدؿفابةمالدؿعراضماظؿـػقذم(اغظرماٌؾققم3مهلذهماظوثقؼة).
 تشععفقعمأعاغععةماالتػاضقععةماظدوظقععة مواٌؽؿععب مواألجفععزةماظػرسقععةمظؾفقؽععةمسؾععىموععثماظؿوفععقاتماظععواردةميفم
االدؿفابةمالدؿعراضماظؿـػقذ مالمدقؿّامتؾممماٌؿعؾّؼةمبرباعجمسؿؾفامواٌرتؾطةمبربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة.
 حثّماألررافماٌؿعاضدةمسؾىماٌلاػؿةمسربمتوصريماٌواردمظضؿانمناحماظربغاعجماظؿفرؼيبمظالتػاضقةماظدوظقة موػعومم
برغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة موهؼقؼهماألثرماٌؿوضّع.م
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امللَق 6

خطة العمل االدرتاتيٍية املقرتحة لربنامج الًنفيذ اخلاص باملراقية

م

ألف– حتليل الوضع السائد
م
المؼدركماظعدؼدمعنماألررافماٌؿعاضدةمحاالتماآلصاتمظعدؼمفامبلعؾبماظػفعمماحملعدودمظؾؿععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريم
م
اظصقةماظـؾاتقة مأومبػعلمشقابماٌواردماظؾشرؼةمواٌاظقة موشريػامعنماظعواعل.م
م
وؼفدفمػذاماظربغاعج مأيمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة مإديمعلاسدةماألررافماٌؿعاضدةمسؾىمععرصعةمععامػعيم
م
اآلصاتماٌوجودةمسؾىماٌلؿوىماظورينمبفدفمتقلريماظؿفارة موإجراءمهؾقلمٌكاررماآلصات مورياؼةماظصعقةماظـؾاتقعة م
وإسدادمضائؿةمباآلصاتماًاضعةمظؾوائح موهدؼدماظوضععماظلعائدمظًصعاتميفماظؾؾعد مواإلضؾعقم مواظععا م.مومتـّعلماالتػاضقعةمم
اظدوظقةماالتػاقماظدوظيماظؼائممظؾؿلاسدةمسؾىمععاىةمػذهماظؼضاؼا موتشؽّلماٌراضؾةمأحعدماظعـافعرماألدادعقةمماظع مؼـؾغعيم
اظؿطرّقمإظقفا.موعنمخاللمدـواتمعنماٌشاورةمواظؿقؾقل متؾقّنمأنّماظعدؼدمعنماألررافماٌؿعاضدةمتواجهمهدؼاتميفمععرصعةم
اظوضعماظلائدمظًصاتميفمبؾداغفا.مم
م

باء– اهلدف األبرز

م
براعجمعراضؾةمورينموزقػيمهلّنماظـظامماظعاٌيمظإلبالغمسنماآلصات موقعثمؼؿقؼعقمػعدفماالتػاضقعةماظدوظقعةم
م
اظراعيمإديمعـعماغؿشارمودخولماآلصات.مم
م

جيم– هدف برنامج الًنفيذ

م
تقلريماظؿـػقذماظعؿؾيمظؾؿراضؾةمسؾىمأداسمععاؼريماالتػاضقةماظدوظقةمعنمأجعلماٌلعاػؿةميفمعـععماغؿشعارمودخعولم
م
اآلصاتماظـؾاتقة مومتؽنيمعزؼدمعنماظؾؾدانمعنمتؾادلماٌعؾوعاتمحولموضعماآلصاتمبغقعةمدسعمماألععنماظغعذائمي موتلعفقلم
اظؿفارة مورياؼةماظؾقؽة.م
م
وؼؿؿـّلماظغعرضمععنمإغشعاءمبرغعاعجمتـػقعذموعرؼيبميفممتؽعنيمأعاغعةماالتػاضقعةمماظدوظقعةم مواهلقؽعة مواألرعرافم
م
اٌؿعاضدة معنماخؿؾارمغفجمجدؼدمظؿقلنيمتـػقذماالتػاضقةماظدوظقةموععاؼريػامسؾىمدمومبلقطموعـلّقموخمططمبعـاؼة.م
م
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دال– نطاق برنامج الًنفيذ اخلاص باملراقية
م
دقؽونمػذاموربةمظربغاعجمساٌي.مودقعدّمأدواتموعواردمميؽنمأنمتلعؿكدعفامذيقععماألرعرافماٌؿعاضعدةم.مطؿعام
م
ميؽنمتـػقذمبعضمحؾؼاتماظعؿلمسؾىماٌلؿوىماإلضؾقؿي.موسؾىماٌلؿوىماظورين مميؽنمأنمؼؾاذرماظطرفماٌؿعاضعدمبؿـػقعذم
براعجمحمددةميفمبؾده.مم
م
اٌدّة:م3مدـواتمبعدمتلعنيماٌوارد.موغظراًمإديمأنّمػذاماظربغاعجمبرغاعجمورؼيب مصلقشاركميفمسعددمحمعدودمععنماألغشعطةم
اٌكؿارة.م
م
وؼؿعقّنمسؾىماألررافماٌؿعاضدةماظراشؾةميفماٌشارطةمأن:م
م
م
 تضعماٌراضؾةمعنمضؿنمأوظوؼاتماٌـظؿاتماظورـقةمأوماإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتات
 تعربمسنمرشؾؿفاميفماٌشارطةمسـدمبدءمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة
 تظفرماظؿزاعفاميفماٌشارطةمبصورةمغشطة
م

هاء -األنشطة احملًملة اليت ميكن أن جتري ضمن برنامج الًنفيذ اخلاص باملراقية

م
إدارة املنظمات اإلقليمية لوقاوة النياتات
م
()1م تؼققممضطريمظؿـػقذماٌعقارماظدوظيمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقعةمم6م(اًطعوطماظؿوجقفقعةمظؾؿراضؾعةم).موؼضععماظربغعاعجم
اظعاٌيمأدواتموتوجقفاتمظؾؿؼققم؛موريماألررافماٌؿعاضدةماظؿؼققمموتعدّمتؼرؼعراًمبعه؛مؼشعفّعماظؿؼرؼعرماظععاٌيم
عدىمتـػقذماظطرفماٌؿعاضدمظؾربغاعجموؼرفدهموحيؾّؾه.م
()2م توصريماٌواردمبصورةمعلؿداعةم(اٌواردماظؾشرؼةمواٌاظقةمواٌؿصؾةمباظؾـقةماألدادقةمظؾرباعجماظورـقة)م(وضععمأدواتم
ختطقط موعوادميشدماٌوارد موتدرؼبماإلدارة).م
م
الدعوة واإلبالغ
م
()3م أغشطةمدسوةمإلثؾاتمضقؿةمعراضؾةماآلصات موهدؼعدماٌلعموظقاتماظورـقعة مودسعممتـؿقعةمضعدراتماٌراضؾعةمسؾعىم
اٌلؿوىماٌمدلي موذرحماظلقادات موإبرازماٌواردماظالزعةم(ععـالًموؿقععماألدظّعة مدرادعاتماياظعةم مأصضعلم
اٌؿارداتموضصصماظـفاح)
()4م حؾؼاتمسؿلمإضؾقؿقةمظؿؾادلماًربات
م
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اجلانب الًقين
م
()5م دسمماٌؾادراتماإلضؾقؿقةمظوضعمغظممىؿعماظؾقاغاتموإدارتفا موطذظممماظؿدرؼبمسؾىمطقػقةمادؿكدامماظؾقاغات
()6م تعزؼزمآظقاتمتؾادلماٌعؾوعاتمبنيماألررافماٌؿعاضدةمبشلنموضعماآلصات
()7م اظؿػاسلمععمخرباءمورـقنيموإضؾقؿقنيمعنمخاللمذؾؽاتمظؿؼادعمماٌعؾوععاتمبشعلنموضععماآلصعاتم(مبعاميفمذظعممم
اجملؿوساتماإلظؽرتوغقة)
()8م اظؽؿقّؾاتماظؿؼـقةمواًطوطماظؿوجقفقةماظؿؼـقة
م
(أ)م توجقفععاتمظؾؿلععاسدةمسؾععىمهؼقععقمصفععممعشععرتكمظؾؿراضؾععةماظعاعععةم(طقػقععةمادععؿكدامماٌعؾوعععاتموصفععمم
االدؿكداعاتماٌؿعددة)
(ب)م توجقفاتمبشلنمذيعماٌعؾوعاتمواٌصادضةمسؾقفامسؾىماٌلؿوىماظؼطريم(طقػقةمإجراءماٌراضؾةماظعاعة)
(ج)م توجقفاتمبشلنماٌراضؾةماحملددةممباميفمذظمممتعقنيمايدودمواظؿؿؾع
(د)م طقػقةمإدارةمسالضةماٌـظؿاتماظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتاتمباٌـظؿاتماإلضؾقؿقعةمظوضاؼعةماظـؾاتعاتمومبفؿوسعاتم
أخرىم(اىاععات ماظؼطاعماًاص موشريمذظمم)معنمأجلمذيعماٌعؾوعاتموإدارتفامواٌصادضةمسؾقفا
م
()9م هلنيموعواءعةماٌعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةماٌؿصؾةمباٌراضؾة
م
السيادات
م
()11مدسععمماٌـظؿععاتماظورـقععةمظوضاؼععةماظـؾاتععاتمظؾؿشععاركمععععماٌععواردمذاتماظصععؾةمعععنمأجععلمدسععمموضععع/هععدؼثم
اظؿشرؼعات/اظلقادات/األغظؿةماظورـقةم
م

واو-

املؤذرات العاملية لنٍاح برنامج الًنفيذ اخلاص باملراقية

م
م
م

بعدمعرورمثالثمدـوات مؼـؾغيمأن:م








تُقلَّنماظؿؼارؼرمسنماآلصاتمععمزؼادةمسددماألررافماٌؿعاضدةماظ مهظىمبؼوائممحمدّثةمسنماآلصات
تُقلَّنمجودةماظؿؼارؼرمسنماآلصات
تُقلَّنمإعؽاغقةماظوفولمإديمععؾوعاتمسنموضعماآلصاتميفمبؾدانمأخرى
تصؾحماظؿشرؼعاتماظورـقةمأطـرمعالءعةمظدسمماٌراضؾةم
ؼُقلَّنمعلؿوىماظؿـػقذماٌؿوخىميفمأسؿالماظؿؼققممسؾىماٌلؿوىماظورين
تُقلَّنمغظممضواسدماظؾقاغات
ؼلؿعؿلمسددمأطربمعنماألررافماٌؿعاضدةمضواسدماظؾقاغاتمبشلنماٌراضؾة
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تُقلَّنمضدراتمتـػقذماٌراضؾة
ؼؼؿـعمعزؼدمعنماظلؾطاتماظرصقعةماٌلؿوىمبلػؿقةماٌراضؾة
تُقلَّنمضدراتماظؿشكقص
ؼطؾّقمعزؼدمعنماٌواردمسؾىماٌراضؾة
تؿواصرمأدظّةمسؾىمادؿفاباتمعالئؿةمويفماظوضتماٌـادبمياالتماغؿشارماآلصات
تظفرماٌعؾوعاتماٌلرتجعةماظؼطرؼةمهلّنمبراعجماٌراضؾة
تظفرماٌعؾوعاتماٌلرتجعةماظؼطرؼةمهلّنمبراعجماٌراضؾةميفمبؾدانمأخرى
ؼظفرماألثرمسؾىمإعؽاغقةماظوفولمإديماألدواقمظؾؾؾدانماظـاعقة
تظفرمزؼادةميفمسددماألررافماٌؿعاضدةماظ مهظىمبؼوائممحمدّثةمسنماآلصات
ؼُلفّلمسددمطؾريمعنمضصصماظـفاحمظدىماألررافماٌؿعاضدة

م
وؼـؾغيمأنمتلؿكدممععؾوعاتمحطماألداسمظؼقاسماظـفاح محقـؿعامتعوصّرتم.مواظـظعرمأؼضعاميفماآلثعارم/اٌمذعراتم
م
اظطوؼؾةماألجل.م
م

زاي -العوامل اليت قد تًسيب بعدم جناح برنامج الًنفيذ اخلاص باملراقية
م













م

شقابماظؿوسقةمسؾىمعلؿوىمفاغعيماظؼرارمبشلنمإتاحةماظوضتمواٌواردموشريمذظمممإلجراءماٌراضؾةمواٌشارطةميفم
اظربغاعج
تردّدماألررافماٌؿعاضدةمحقالمتوصريمععؾوعاتمسنماآلصاتمبلؾبمذواشلموارؼة
سدممضدرةماهلقؽةمسؾىماختاذمضرارمبشلنمأوظوؼاتمبرغاعجماظعؿل
شقابماظؿؿوؼلم(سؾىماٌلؿوؼاتماظورـقةمواإلضؾقؿقةمواظعاٌقة)
اظـزاساتماألػؾقة مواغعدامماالدؿؼرارماظلقادي مواظؽوارثماظطؾقعقة
اغعداممادؿؼرارماٌواردماظؾشرؼةمواهلقؽلماظؿـظقؿي
تعاونموتـلققمحمدودانمبنيمأفقابماٌصؾقةماظورـقني
شقابماٌواءعةمبنيماالتػاضقةماظدوظقةمواٌـظؿاتماإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتاتموشريػا
سدمماظؼدرةمسؾىمتعزؼزمضقؿةمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةم(مباميفمذظمممتواصرماٌعؾوعات)
اظطابعماٌعؼّدمظؾؿللظةماظذيمأدىمإديمصشلماإلدارةمواظؿؾؾق .مم
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امللَق 0

م

األنشطة اليت دًٍري خالل ثالث دنوات من برنامج الًنفيذ اخلاص باملراقية

م

جمال الربنامج

جمال النشاط

إدارة املنظمات الورنية  -1متؼققممتـػقذماٌعقارماظدوظيمظؿدابري ماظصقةم
اظـؾاتقععةم6مسؾععىماٌلععؿوىماظععورينم(اًطععوطم
لوقاوة النياتات
اظؿوجقفقةمظؾؿراضؾة)م(ؼشفّعماظربغاعجماظعاٌيم
عدىمتـػقذماظطرفماٌؿعاضعدمظؾربغعاعجممؼرفعدهم
وحيؾؾه)

-2متععوصريماٌععواردمبصععورةمعلععؿداعةمظؾععرباعجم
اظورـقععةم(اٌععواردماظؾشععرؼةمواٌاظقععةمواٌؿعؾؼععةم
باظؾـقةماألدادقة)

اإلرار

ارتياط النًائج باآلثار:

الًموول (بالدوالر

املنفّذون الرئيسيون
نطاق األنشطة
األمريكي)
الزمين
(ؼضعماظربغاعجماظععاٌيمأدواتموتوجقفعاتمظؾؿؼقعقم؛م نظااام ادااًعراض ودعاام الساااااااانة غظعععاممادعععؿعراضمودسعععمم 111م121
اظؿـػقعععذ؛مبرغعععاعجمسؿعععلم
وريماألررافماٌؿعاضدةماظؿؼققمموترصعمتؼرؼراًمسـه)
الًنفيذ ،املعنيون بًنمياة األوىل
تـؿقععةماظؼععدراتم؛محاظععةم
القدرات ،املعنيون بوضاع
وضاؼةماظـؾاتاتميفماظععا م؛م
املعااااااوري ،املنظماااااات
دععـةماظصععقةماظـؾاتقععةم؛م
اإلقليميااااااة لوقاوااااااة
بعععراعجمسؿعععلماٌـظؿعععاتم
النياتااااات ،املنظمااااات
اإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتات؛م
الورنية لوقاوة النياتات
بعععراعجمسؿعععلماظؿزاععععاتم
اإلبالغماظورـقةمواٌـظؿعاتم
اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات.
(أدواتماظؿكطععقط معععواردمحشععدماٌععوارد متععدرؼبم املعنيااااا اون بًنمياااااااة الساااااااانة برغععععاعجمسؿععععلمتـؿقععععةم 111م121
اظؼععدرات؛محاظععةموضاؼععةم
اإلدارة)
القااااادرات ،املنظماااااات األوىل
اظـؾاتاتميفماظععا م؛مدعـةم
اإلقليميااااااة لوقاوااااااة والٌانية
اظصععقةماظـؾاتقععة؛مبععراعجم
النياتااااات ،املنظمااااات
سؿععلماٌـظؿععاتماإلضؾقؿقععةم
الورنية لوقاوة النياتات
ظوضاؼععةماظـؾاتععات؛مبععراعجم
سؿععلماٌـظؿععاتماظورـقععةم
ظوضاؼةماظـؾاتات
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نطاق األنشطة

املنفّذون الرئيسيون

جمال الربنامج

جمال النشاط

الدعوة واإلبالغ

-1مغشاطمدسعوةمبشعلنمضقؿعةمعراضؾعةماآلصعاتم (وؿقعماألدظّة مدراداتماياظة مأصضلماٌؿاردات م نظااام ادااًعراض ودعاام
واٌلموظقاتماظورـقة مدسمماظؿـؿقعةماٌمدلعقةم ضصصماظـفاح)
الًنفيذ ،دعاوة االتفاقياة
ظؼدراتماٌراضؾة ماظلقاداتمواٌواردماظالزعة
الدولية لوقاوة النياتات،

اإلرار
الزمين
السنة 3-6

املنظمات اإلقليمية لوقاوة
النياتااااات ،املنظمااااات
الورنية لوقاوة النياتات،
الشركاء اخلارجيون

-2محؾؼاتمسؿلمإضؾقؿقةمظؿؾادلماًربات

تـظقمموإجراءمحؾؼاتمسؿلمػادصةميفمأضاظقمماظػاومسؾىم نظااام ادااًعراض ودعاام
أداسماألدظّعةمودرادعاتماياظعمةموأصضعلماٌؿاردعاتم الًنفيذ ،املعنيون بًنمياة
وضصصماظـفاحم(حؾؼةمسؿلمواحدةميفماظلـة)
القاااادرات ،الًزامااااات
اإلبالغ الورنية ،املعنيون
بوضع املعاوري ،املنظماات
اإلقليمية لوقاوة النياتات
واملنظمات الورنية لوقاوة
النياتاااااات ،الشاااااركاء
اخلارجيون

السنة 3-0

الًموول (بالدوالر
ارتياط النًائج باآلثار:
األمريكي)
غظعععاممادعععؿعراضمودسعععمم 111م911
اظؿـػقعععذ؛مبرغعععاعجمسؿعععلم
تـؿقععةماظؼععدراتم؛محاظععةم
وضاؼةماظـؾاتاتميفماظععا م؛م
دععـةماظصععقةماظـؾاتقععةم؛م
بعععراعجمسؿعععلماٌـظؿعععاتم
اإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتات؛م
بعععراعجمسؿعععلماظؿزاععععاتم
اإلبالغماظورـقةمواٌـظؿعاتم
اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات.
غظعععاممادعععؿعراضمودسعععمم 111م221
اظؿـػقعععذ؛مبرغعععاعجمسؿعععلم
تـؿقععةماظؼععدراتم؛محاظععةم
وضاؼةماظـؾاتاتميفماظععا م؛م
دععـةماظصععقةمماظـؾاتقععة؛م
بعععراعجمسؿعععلماٌـظؿعععاتم
اإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتات؛م
بعععراعجمسؿعععلماظؿزاععععاتم
اإلبالغماظورـقةمواٌـظؿعاتم
اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات.

CPM 2015/23

12

نطاق األنشطة

املنفّذون الرئيسيون

جمال الربنامج

جمال النشاط

تقين

-1مدسمماٌؾادراتماإلضؾقؿقةمظوضعمغظممىؿعم االدؿعراضمأوماظؿطعوؼرمأوماظؿععاونموتعوصريماظؿعدرؼبم الًزامااااااات اإلبااااااالغ
بشلنمادؿكدعفا
اظؾقاغاتموإدارتفا؛
الورنية ،املعنيون بًنمية

اإلرار
الزمين
السنة 3-6

القااااادرات ،املنظماااااات
اإلقليميااااااة لوقاوااااااة
النياتااااات ،املنظمااااات
الورنية لوقاواة النياتاات
والشركاء اخلارجيون

-2متعزؼزمآظقاتمتؾادلماٌعؾوعاتمبشلنمحاظةم األغشطةماظ مؼؿوجبمهدؼدػامبعدمهؾقلماياظة
اآلصاتمبنيماألررافماٌؿعاضدة

الًزامااااااات اإلبااااااالغ
الورنية ،املعنيون بًنمية
القااااادرات ،املنظماااااات
اإلقليميااااااة لوقاوااااااة
النياتااااات ،املنظمااااات
الورنية لوقاوة النياتات،
نظااام ادااًعراض ودعاام
الًنفيذ

السنة 3-6

الًموول (بالدوالر
ارتياط النًائج باآلثار:
األمريكي)
اظؿزاعاتماإلبالغماظورـقة؛م 111م112
برغععععاعجمسؿععععلمتـؿقععععةم
اظؼدرات؛ غظاممادعؿعراضم
ودسمماظؿـػقذ؛ حاظةموضاؼةم
اظـؾاتعاتميفماظععا م؛ دعـةم
اظصععقةماظـؾاتقععة؛مبععراعجم
سؿععلماٌـظؿععاتماإلضؾقؿقععةم
ظوضاؼععةماظـؾاتععات؛مبععراعجم
سؿععلماٌـظؿععاتماظورـقععةم
ظوضاؼةماظـؾاتات.
اظؿزاعاتماإلبالغماظورـقة؛ 111م58
برغععععاعجمسؿععععلمتـؿقععععةم
اظؼدرات؛مغظاممادعؿعراضم
ودسمماظؿـػقذ؛ حاظةموضاؼةم
اظـؾاتعاتميفماظععا م؛ دعـةم
اظصقةماظـؾاتقة؛ اٌـظؿاتم
اإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتعاتم
وبععراعجمسؿععلماٌـظؿععاتم
اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات.
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جمال الربنامج
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جمال النشاط

نطاق األنشطة

-3مإغشاءمذؾؽاتمورـقةموإضؾقؿقةمعنماًرباءم األغشطةماظ مؼؿوجبمهدؼدػامبعدمهؾقلماياظة
ظؿؾادلماٌعؾوعاتمحولمحاظةماآلصعاتم(مبعاميفم
ذظممممؿوساتمإظؽرتوغقة)م

املنفّذون الرئيسيون

اإلرار
الزمين

الًزامااااااات اإلبااااااالغ

السنة 3-6

اظؿزاعاتماإلبالغماظورـقة؛
برغععععاعجمسؿععععلمتـؿقععععةم
اظؼدرات؛مغظاممادعؿعراضم
ودسمماظؿـػقذ؛محاظةموضاؼةم
اظـؾاتاتميفماظععا م؛مدعـةم
اظصععقةماظـؾاتقععة؛مبععراعجم
سؿععلماٌـظؿععاتماإلضؾقؿقععةم
ظوضاؼةماظـؾاتات مواٌـظؿاتم
اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات.

السنة 3-0

برغععععاعجمسؿععععلمتـؿقععععةم
اظؼدرات؛ماٌعـقونمبوضعمعم
اٌعاؼري؛ماظؿزاعاتماإلبعالغم
اظورـقعععة؛محاظعععةموضاؼعععةم
اظـؾاتاتميفماظععا م؛مدعـةم
اظصقةماظـؾاتقة؛ماٌـظؿاتم
اإلضؾقؿقةمظوضاؼعةماظـؾاتعاتمم
وبععراعجمسؿععلماٌـظؿععاتم
اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات

الورنية ،املعنيون بًنمية
القااااادرات ،املنظماااااات
اإلقليميااااااة لوقاوااااااة
النياتااااات ،املنظمااااات
الورنية لوقاواة النياتاات
والشااركاء اخلااارجيون،
نظااام ادااًعراض ودعاام
الًنفيذ

-4ماظؽؿقّؾععاتماظؿؼـقععةمواًطععوطماظؿوجقفقععةم خطوطمتوجقفقةمبشلنمهؼققمصفممعشعرتكمظؾؿراضؾعةم املعنيون بوضاع املعااوري،
اظؿؼـقة
اظعاععععةم(طقػقعععةمادعععؿكدامماٌعؾوععععاتم–مصفععععمم املعنيااااا اون بًنمياااااااة
االدؿكداعاتماٌؿعددة)
القااااادرات ،املنظماااااات
اإلقليميااااااة لوقاوااااااة
النياتااااات ،املنظمااااات
الورنية لوقاوة النياتات،
نظااام ادااًعراض ودعاام
الًنفيااااااذ والشااااااركاء
اخلارجيون

ارتياط النًائج باآلثار:

الًموول (بالدوالر
األمريكي)
111م45

111م88
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جمال الربنامج
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جمال النشاط

نطاق األنشطة

املنفّذون الرئيسيون

توجقفاتمبشلنمذيعماظؾقاغاتمواٌصادضةمسؾقفامسؾىم املعنيااااا اون بًنمياااااااة
اٌلؿوىماظؼطريم(طقػقةمإجراءماٌراضؾةماظعاعة)
القدرات ،املعنيون بوضاع

اإلرار
الزمين
السنة 3-0

ارتياط النًائج باآلثار:

الًموول (بالدوالر
األمريكي)
111م88

املعااااااوري ،املنظماااااات
اإلقليميااااااة لوقاوااااااة
النياتااااات ،املنظمااااات
الورنية لوقاوة النياتات،
نظااام ادااًعراض ودعاام
الًنفيااااذ والشااااركاء
اخلارجيون
توجقفاتمبشلنماٌراضؾعةماحملعددةممبعامصقفعامتععقنيم املعنيااااا اون بًنمياااااااة
ايدودمواظؿؿؾع م
القدرات ،املعنيون بوضاع
املعااااااوري ،املنظماااااات
اإلقليميااااااة لوقاوااااااة
النياتااااات ،املنظمااااات
الورنية لوقاوة النياتات،
نظااام ادااًعراض ودعاام
الًنفيااااااذ والشااااااركاء
اخلارجيون

السنة 3-0

111م88
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جمال النشاط

نطاق األنشطة

املنفّذون الرئيسيون

طقػقةمإدارةمسالضةماٌـظؿاتماظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتعاتمم املنظمات اإلقليمية لوقاوة
باٌـظؿععاتماإلضؾقؿقععةمظوضاؼععةماظـؾاتععاتمومبفؿوسععاتم النياتااااات ،املنظمااااات
أخرىم(اىاععات ماظؼطاعماًاص موشريمذظمم)مععنم الورنية لوقاوة النياتات،
أجلمذيعماٌعؾوعاتموإدارتفامواٌصادضةمسؾقفام
املعنيااااا اون بًنمياااااااة

اإلرار
الزمين

ارتياط النًائج باآلثار:

السنة 3-0

القدرات ،املعنيون بوضاع
املعاوري ،نظام اداًعراض
ودعاام الًنفيااذ والشااركاء
اخلارجيون
-5مهلنيموعواءعةماٌععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريم ادؿعراضماٌععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريماظصعقةماظـؾاتقعةمم املعنيون بوضاع املعااوري،
اظصقةماظـؾاتقةماٌؿعؾؼةمباٌراضؾة
اظ متععا ماٌملعائلماٌؿعؾؼعةمباٌراضؾعةم(ضقعدماإلسعدادم املعنيااااا اون بًنمياااااااة
اٌعاؼريم 4م6مو8موطذظمممتؾممماظ م متض مبععدمإديم القااااادرات ،املنظماااااات
ضائؿةمعواضقعماالتػاضقة:م17مو)19
اإلقليميااااااة لوقاوااااااة
النياتااااات ،املنظمااااات
الورنية لوقاوة النياتات،
نظااام ادااًعراض ودعاام
الًنفيااااااذ والشااااااركاء
اخلارجيون

السنة 3-6

اٌعـقعونمبوضععماٌععاؼري م
وبرغعععاعجمسؿعععلمتـؿقعععةم
اظؼعععععدرات؛ماظؿزاععععععاتم
اإلبععالغماظورـقععةم؛محاظععةم
وضاؼةماظـؾاتاتميفماظععا م؛م
دععـةماظصععقةماظـؾاتقععةم؛م
بعععراعجمسؿعععلماٌـظؿعععاتم
اإلضؾقؿقةمظوضاؼعةماظـؾاتعاتمم
واٌـظؿاتماظورـقةمظوضاؼعةم
اظـؾاتات

الًموول (بالدوالر
األمريكي)
111م88

111م451
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نطاق األنشطة

املنفّذون الرئيسيون

جمال الربنامج

جمال النشاط

اظلقادات

-1مدسمماٌـظؿعاتماظورـقعةمظوضاؼعةماظـؾاتعاتمم ادععؿعراضماظوضعععماظلععائدمسؾععىماٌلععؿوىماظؼطععري م املعنيااااا اون بًنمياااااااة
ظؾؿشاركمععماٌواردمذاتماظصؾةمعنمأجلمدسمم وهدؼدماظؿدخالتمذاتماظصؾة موترتقبماظؿعدخالتم القدرات ،املعنيون بوضاع
وضع/هدؼث ماظؿشرؼعات/اظلقادات/األغظؿةم حلبمأوظوؼؿفا موتطوؼرػاموغشرػا
املعااا ااوري ،الًزاماااااات
اظورـقةم
اإلبااااااالغ الورنيااااااة،
املنظمات اإلقليمية لوقاوة
النياتااااات ،املنظمااااات
الورنية لوقاوة النياتات،
نظااام ادااًعراض ودعاام
الًنفيااااااذ والشااااااركاء
اخلارجيون ،ماٌالً دائارة
القانون والًنمية يف الفاو

الًكلفة املقدّرة للًنفيذ على مدى ثالث دنوات ولربنامج عمل نظام ادًعراض ودعم الًنفيذ

الًموول (بالدوالر
اإلرار
ارتياط النًائج باآلثار:
األمريكي)
الزمين
الساااااااانة غظعععاممادعععؿعراضمودسعععمم 111م211
اظؿـػقعععذ؛مبرغعععاعجمسؿعععلم
3-6.5
تـؿقععةماظؼععدراتم؛مدسععوةم
االتػاضقععةماظدوظقععةمظوضاؼععةم
اظـؾاتععاتموبرغععاعجمسؿععلم
اإلبعععالغ؛محاظعععةموضاؼعععةم
اظـؾاتاتميفماظععا م؛مدعـةم
اظصععقةماظـؾاتقععة؛مبععراعجم
سؿععلماٌـظؿععاتماإلضؾقؿقععةم
ظوضاؼة ماظـؾاتاتمواٌـظؿاتم
اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات.
0 577 222
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م

الًوصية :6

17

امللَق 3

الًوصيات الواردة يف تقرور ادًعراض الًنفيذ

م
ؼوفىمبشدةمبنجراءمرفدمعـؿظممظوصاءماألررافماٌؿعاضدةمبواجؾاتماإلبالغ.موؼـؾغيمأنمتُؼدَّممتؼعارؼرمدعـوؼة ممبعاميفمذظعممم
هدؼدماألررافماٌؿعاضدةماظ مالمتػيمبواجؾاتفاماًافةمباإلبالغ مإديمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقة.ممم
م
الًوصية :0م
م
ؼوفىمبوضعمدقادعةموبرغعاعجمسؿعلمعشعرتطنيمظؿؾعادلماٌعؾوععاتم مباظؿشعاورمعععماجملؿوسعاتماٌعـقعةمبوضععماٌععاؼريمم
واظؿـػقذػامضؿنمأعاغةماالتػاضقةماظدوظقة.مم
م
الًوصية :3م
م
ؼـؾغيمأنمتلؿؿرمأغشطةمادؿعراضماظؿـػقذماٌلؿؼؾؾقةميفماخؿقارمبعضماٌواضقعمطؿواضقعمحمورؼة.مم
م
الًوصية :4م
م
ؼـؾغيمأنمؼرطّزمادؿعراضماظؿـػقذمظؾؿرحؾعةماٌؼؾؾعةمععنمغظعاممادعؿعراضمودسعمماظؿـػقعذمسؾعىماظؿقؼقعقميفمفعؾةمخعدعاتم
اظؿشكقصمواظؿصـق مبؿـػقذمأحؽامماالتػاضقةماظدوظقةمواٌعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةموتلثريػامسؾقفا.م
م
الًوصية :5م
م
ؼـؾغيمأنمتؾقثمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةمإعؽاغقةمدعجمأغشطةمتـؿقعةماظؼعدراتماظؿابععةمظالتػاضقعةمماظدوظقعةممعععمغظعامم
ادؿعراضمودسمماظؿـػقذميفمبرغاعجمواحدمؼفدفمإديمتـػقعذماالتػاضقعةماظدوظقعةموماٌععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريماظصعقةماظـؾاتقعةم.م
وؼؿعقّنمسؾىماهلقؽةمأنمتدرسمأؼضاًمإعؽاغقةمإغشاءمجفازمصرسيمععينممبلعائلماظؿـػقعذمؼلععىمإديماإلذعرافمسؾعىمذيقععم
أغشطةماهلقؽةماٌوجّفةمدمومعلائلماظؿـػقذ.مم
م
الًوصية :6م
م
ؼـؾغيمأنمهؼّقماهلقؽةموأعاغةماالتػاضقةماظدوظقةميفمطقػقةمهلنيمإجراءاتمسؿؾفامسؾعىماظؿعواظيمبفعدفمتضعؿنيمعلعائلم
اظؿـػقذماٌشرتطةميفمجفودمتـػقذموتطوؼرمبرغاعجمسؿؾفا.مم
م
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الًوصية :7م
م
ؼـؾغيمأنمتضعماهلقؽةموأعاغةماالتػاضقةماظدوظقةمغظاعاًمٌراضؾةمجودةماالدؿؾقاغاتماٌؿعؾّؼةمباالدؿفابةمالدعؿعراضماظؿـػقعذم م
وأنمهدّماظعددماظشاعلمظالدؿؾقاغاتماٌردؾةمإديماألررافماٌؿعاضدةمسؾىمعلؿوىمعلؿدام مبفدفمتػاديماظؿعبمسـعدممععلءمم
االدؿؾقانموإسطاءمإجاباتمشريمواضقة.م
م
الًوصية :8م
م
جيبمأنمتوظيمأعاغةماالتػاضقةماظدوظقةمواهلقؽةمسـاؼةمخافعةمظؿـػقعذمأحؽعامماالتػاضقعةماظدوظقعةموماٌععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريم
اظصقةماظـؾاتقةميفمإضؾقمماظشرقماألدغى.م وؼـؾغيموثمإعؽاغقعةمتعوصريماٌلعاسدةميفماظؿـػقعذمظؾؾعدانمإضؾعقمماظشعرقماألدغعىم
واٌـظؿاتماظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتاتمعنمأجلمهلنيماظؿـػقذميفمإضؾقمماظػاومػذا.مم
م
الًوصية :9م
م
ؼـؾغيمأنمتؿـاولمغدوةمأومحؾؼةمسؿلمساٌقةمعوضوعمعشارطةمفغارماٌزارسنيميفمأغشطةماٌـظؿاتماظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات.مم
م
الًوصية :62م
م
ؼؿعقّنمسؾىماهلقؽةموثمإعؽاغقةمتـؼقحماٌعقارماظدوظيمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقعةمم13ميفمععامخيعصمتضعؿنيمجعوذجمإخطعارم
عوحّد.موميؽنمتضؿنيمجوذجماإلخطارمػذاميفمغظامماظشفاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة.مطؿامؼـؾغعيمأنمتعدرسماهلقؽعةم
إعؽاغقةمتؽـق ماىفودماٌؿعؾّؼةمبرصعمتؼارؼرمسنمذروطماظصقةماظـؾاتقة.مم
م
الًوصية :66م
م
ؼؿعقّنمسؾىماهلقؽةموثمإعؽاغقةمتـؼقحماٌعقارماظدوظيمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةم19مبغقعةمتعوصريمتوجقفعاتمأوضعحمبشعلنم
إسدادمضوائممباآلصاتماًاضعةمظؾوائحموغشرػامسؾىماظؾوابةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقة.م

