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م

 النياتية الصَة تدابري هيىة
م

 الدورة العاذرة

 0265آذار /مارس 02-66روما، 

 حتدوث - ادًعراض ودعم الًنفيذبرنامج الًنفيذ اخلاص باملراقية ونظام 

 من جدول األعمال 0-9اليند 

 إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاوة النياتات

م

إديماألعاغةماظعؿلمعععممؿوسعةمسؿعلمعػؿوحعةمممممم1دورتفاماظؿادعةميفم(اهلقؽة)مػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةرؾؾتم-م1

مأسؿعالمتـلعققممظؾرتطقزمسؾىمتـػقذماالتػاضقعة موضعؿانممماظعضوؼةمبشلنماظؿـػقذموععماٌؽؿبمعنمأجلمإغشاءماآلظقاتماٌطؾوبةم

م.ؼدؼممبرغاعجمسؿلمعّؿلقبفدفمتظؾعؿلمععًاممقؽةاهلوأجفزةم(ماظدوظقةماالتػاضقة)االتػاضقةماظدوظقةمظوضاؼةماظـؾاتاتمأعاغةم

م

اٌـظؿعاتماظورـقعةمممحضعرػامثـّؾعونمععنممممم2مؿوسةمسؿلمعػؿوحةماظعضوؼةمبشلنماظؿـػقعذمودستماألعاغةمإديمسؼدم-م2

ىـعةممواٌؽؿعب مم:مإضاصةمإديمثـؾنيمعنمطّلمععنمأجفعزةماهلقؽعةماظؿاظقعةممممم عنمسددمعنماألررافماٌؿعاضدةمظوضاؼةماظـؾاتات

اجملؿوسعةماالدؿشعارؼةماٌعـقعةمممماظػرسيمظؿلوؼةماظـزاسعات موطعذظمممثـّعلمععنمممممؼري مواىفازموىـةماٌعاتـؿقةماظؼدرات م

علائلماظؿـػقعذمواظؿقعدؼاتماظع ممممبشؽلمعلؿػقضموغاضشتممؿوسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةم.مباظؿزاعاتماإلبالغماظورـقة

م:سؾىماظـقوماظؿاظيمواظـؿائجماظرئقلقةمػي.مجفودموضعموإغشاءمبرغاعجمطفذاميفضدمتواجففاماألعاغةم
م

                                                      
-https://www.ippc.int/publications/cpm-9-final-report-updated-version:ماظؿؼرؼرماظـفائيمظؾدورةماظؿادعةمهلقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةمم1

posted-23-september-2014م
-https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140911/final:متؼرؼرممؿوسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةمحولماظؿـػقذمم2

report_oewg-implementation_10-09-2014_201409111203--159.83%20KB.pdfمم
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اٌععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريممممساعةمسؾىماٌراضؾةموأنمؼغّطعيمذيقععمممبصورةمماظؿفرؼيبمؼـؾغيمأنمؼرّطزمبرغاعجماظؿـػقذم(1)

م.أنمتؽونمعّدةماظربغاعجمثالثمدـواتمؼؿّممبعدػامادؿعراضهوجيبم.ماٌؿصؾةمباٌوضوعماظصقةماظـؾاتقة

 مبؿقدؼدماٌوضوعمباٌراضؾةاظؿفرؼيبماًاصممادؿؿرارمبرغاعجماظؿـػقذععممزاعنباظؿوؼؿعّقنمسؾىماألعاغةمأنمتؾدأ مم(2)

واضرتحتممؿوسةماظعؿعلماٌػؿوحعةممم.مباٌراضؾةبرغاعجماظؿـػقذماًاصممإلتؾاعماظؿاظيمذيماألوظوؼةمظربغاعجماظؿـػقذ

م:اظعضوؼةمسؿؾقةميفمػذاماظصددمسؾىماظـقوماظؿاظي
م
 اًلمظؾعربطمبعاظؿزام مأومعلعموظقة مأومحعق محمعّددؼنميفماالتػاضقعةماظدوظقعةممممممممؼـؾغيمأنمؼؽونمطّلمبرغاعجمتـػقذمضاب

 .مظوضاؼةماظـؾاتات

 جيبمأنمتؽونمسؿؾقةمهدؼدماألوظوؼاتمسؿؾقةمهؾقؾقعةمتؼودػعاماألعاغعة معععمععدخالتمغشعطةمععنماألرعرافممممممممم

أنمؼضعطؾعمبعدورمرئقلعيمممموعنمذلنمغظاممادؿعراضمودسمماظؿـػقذم.ماٌـظؿاتماإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتاتاٌؿعاضدةمو

 .ميفمػذهماٌرحؾة

 ًطعةمممسؾعىمعلعؿوىمرصقععمممسؾىماهلقؽةميفماظوضتمغػلهمسؾىمذعؽلموفع مممصؼطمأوظوؼةمأوماثـؿانممودقؿمماضرتاح

ودعقؿلّظ ماظوفع مععنمممم.ماظعؿلمظرباعجماظؿـػقذماٌلؿؼؾؾقةماظ معنمذلغفامأنمتقّلرمفـعماظؼرارمسؾىمدمومدعرؼعم

 :ماظعـافرماظرئقلقةماظؿاظقة
م
 اياظةهؾقلمم(1)

ماألبرزدفماهلم(2)

 ػدفماظربغاعجم(3)

 األغشطةماحملؿؿؾةماظ مضدموريمضؿنماظربغاعجغطاقمم(4)

 عمذراتماظـفاحم(5)

 (اظعواعلماظ مضدمتؿلؾبمبعدممناحماظربغاعج)اٌكاررمم(6)
م
 وضععمم(م1)ثعّممتػعّوضمممموعن يفماظلـةماألودي مميؽنمأنمتواصقماهلقؽةمسؾىمأوظوؼةمواحدةمعنماألوظوؼاتمسؾىماألضل

تؼعدؼممتوجقفعاتمبشعلنماإلدارةمممم(م2)و(مخمؿعارؼنمحلعبماالضؿضعاءمممعععمخعرباءممم)خطةمسؿلمعػّصؾةمإديماألعاغعةمم

م.مم مدؿؿاحمغلكةمعوجزةمسنمخطةماظعؿلمظؿزوؼدماهلقؽةمباٌعؾوعاتويفماظلـةماظـاغقة.ماظؿشغقؾقةمإديماٌؽؿب

م

تؾععًامملمادرتاتقفقةمعؼرتحةمظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمخطةمسؿوأسّدتممؿوسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةم-م3

عنمأجعلمهدؼعدماٌفعامممممووافؾتماألعاغةماظعؿلمسؾىماالضرتاحم.مهلذهماظوثقؼةم1ماٌؾققوػيمتردميفمظؾعـافرماٌذطورةمأسالهم

وتردماألغشطةماظع مم.مراضؾةباظـلؾةمإديمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌماٌؼؾؾةماظـالثاالضطالعمبفامخاللماظلـواتماظ مميؽنم

م.م2ماٌؾققيفمماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمبرغاعجاللماظلـواتماظـالثماألوديمعنمدؿفريمخ

م

 ماجؿؿععمموثقؼعاًمماغدعاجًادمةمـاألعاغةمواألجفزةماظػرسقةماٌعـقةمعواسرتاصًامبلّنمبرغاعجماظؿـػقذمؼؼؿضيمأنمتؽونم-م4

مٌـاضشعةماهلقؽؾقعاتماٌؿؽـعةمألعاغعةماالتػاضقعةمممممم2114تشعرؼنماظـعاغيممم/يفمغعوصؿربممةاظدوظقعممعوّزػونمطؾارمعنمأعاغةماالتػاضقة

وواصؼتماألعاغةمسؾىمدسمماظؿـػقذمسربم.معنمذلغفامأنمتلاسدمسؾىمدسممبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمبـفاحماظ ماظدوظقة
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حقعثمالمتعرتؾطمممم فريمبصورةمعؿزاعـةظؽـّفاماسرتصتمأّنمػـاكمسؿلمعلؿؿرمدقرتابطمأطربمعنمخاللماظوحدات مواظعؿلمب

م.ممذيقعمأغشطةماألعاغةمباٌراضؾة

م

م سؾىممؿوسةماظؿكطعقطماالدعرتاتقفيممومّتمتعؿقمماظـؿائجماظ مخؾصتمإظقفاممؿوسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةم-م5

ؾعىموجعهمممسم وحعّددتمىـعةمتـؿقعةماظؼعدراتمممم.مبدسمموادعماظـطعاقممتواألجفزةماظػرسقة موىـةمتـؿقةماظؼدرات موحظق

سـافرمخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةماٌؼرتحةمظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةماظ مميؽنمدسؿفاموعواءعؿفعامعععمممم اًصوص

حعّددماٌشعارطونممم م3ؾؿععاؼريمظإرارموضعمويفماالجؿؿاعماٌعينمب.مبغقةمدسممػذهماٌؾادرةم خطةمسؿلماألعاغةمظؿـؿقةماظؼدرات

اضمواٌعاؼريماألخرىماظ مميؽنموضععفامطلوظوؼعةمٌواءعؿفعامأؼضعًامعععمبرغعاعجماظؿـػقعذمممممممماٌعاؼريماظ مػيميفمفددماالدؿعر

دورػاموعلاػؿاتفاماحملؿؿؾةمم4اجملؿوسةماالدؿشارؼةماٌعـقةمباظؿزاعاتماإلبالغماظورـقةطؿامغاضشماجؿؿاعم.ماًاصمباٌراضؾة

م.مدمبعضفاميفمخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةيفماألغشطةماىارؼةمضؿنمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة مواظ مُحّد

م

اىفودماظ مععنمذعلغفامأنمتلعاػمميفممممأؼضًاممظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةموتعاؼنم-م6

اظعدسوةماظشعاعؾةمظالتػاضقعةماظدوظقعةمظوضاؼعةمممممموم5عنمضؾقلماظلـةماظدوظقعةمظؾصعقةماظـؾاتقعةممماظدوظقةمظالتػاضقةمعؾادراتمأخرىم

أجرؼعتميفمممأغشعطةممععنمماحملّددةميفمخطةماظعؿعلماالدعرتاتقفقةممبعضماألغشطةمموتؿؽّون.ماالتصاالتاتاتموخطةمسؿلماظـؾ

ػذهمتؾممماىفودمبصورةماالدرتاتقفقةمووؿعمخطةماظعؿلم.معمأنمتضطؾعمبفاماظوحداتماٌكؿؾػةميفماألعاغةاظلابقمأومؼؿوّض

م.مدافمواظغاؼاتأطـرممتادؽًامودؿلاسدمسؾىمهؼققممؿوسةمأدقمعنماألػ

م

اظعؿلماالدرتاتقفيماٌؼرتحمظربغاعجمغظاممادؿعراضمودسمماظؿـػقذميفمبرغاعجمسؿلمأعاغةماالتػاضقةموبرغاعجمـدعجمؼو-م7

ودعقؽونمغظعاممادعؿعراضمودسعمماظؿـػقعذمضعرورؼًامطكظقعةمممممممم.مسؾىمعلؿوؼاتمعؿعددةدواءممحٍدماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمسؾى

ألغشطةماحملددةميفمػذامكؿؾ مااتقفيمواظؿقؾقؾيماظرئقليمٌوطذظمممتوصريماظدسمماالدرتؼؾؾقةمظؿقدؼدمأوظوؼاتماظؿـػقذماٌلؿ

وطعذظممممم وؼشّؽلمإجراءماظدراداتموإسدادماظوثائقماظؿؼـقةمعلاػؿاتمرئقلقةميفمدـةماظصعقةماظـؾاتقعةمم.ماظربغاعجماظؿفرؼيب

غظعاممادعؿعراضمودسعمممممدعقؽونممو.ماظـؾاتقعةميفماظععا ممبشلنمحاظةماظصقةمماظدوظقةميفماٌطؾوسةماظرئقلقةماٌؼرتحةمظالتػاضقة

م.مالدؿعراضمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمورفدهأؼضًامضرورؼًاماظؿـػقذم

م

وتعردمم.مسؾىماظصعػقةماإلظؽرتوغقعةمظـظعاممادعؿعراضمودسعمماظؿـػقعذممممممم6وُؼـشرمتؼرؼرماالدؿفابةمالدؿعراضماظؿـػقذ-م8

واياجعةمإديممم تدسمماظؿوّجهماظراعيمإديمإغشاءمبراعجمتـػقعذموم هلذهماظوثقؼةم3مققاٌؾاظؿوفقاتماٌشؿوظةميفمػذاماظؿؼرؼرميفم

                                                      
-https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20141007/2014:م2114آبم/تؼرؼرمإرارماٌعاؼري مأشلطسمم3

08_report_frameworkstds_2014-10-07_201410070809--833.67%20KB.pdfم
:م2114متوزم/ مؼوظقواظورـقةماظؿزاعاتماإلبالغاٌعـقةمباجملؿوسةماالدؿشارؼةمتؼرؼرممم4

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

2.01%20MB.pdfم
م.دؿـشرمالحؼًا:موثقؼةماظلـةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقةماًافةمباظدورةماظعاذرةمهلقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةمم5
مدقـشرمالحؼًا:مػقذمسؾىماٌوضعماإلظؽرتوغيمظـظاممادؿعراضمودسمماظؿـػقذتؼرؼرماالدؿفابةمالدؿعراضماظؿـمم6
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وتؿواءممبععضمم.معنمحقثمبراعجماظعؿلمواظعؿؾقاتمظضؿانماظـفاحماظدوظقةمدعجمعؿؿادممموعشرتكمهلقؽؾقاتمأعاغةماالتػاضقة

م(.مCPM 2015/16اغظرماظوثقؼةم)اظذيمجرىمعمخرًامماظدوظقةمععمادؿـؿاجاتمتؼققممتعزؼزماالتػاضقةأؼضًاماظؿوفقاتم

م

سؾىمضرورةمادعؿعراضمغؿعائجممم(م2114)وواصؼتممؿوسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةمععماهلقؽةميفمدورتفاماظؿادعةم-م9

ودعقؿّممم.ماظربغاعجماظؿفرؼيبموأثرهميفموضتمعـادبمظؿقدؼدمعامإذامطانمؼـؾغعيمعوافعؾةمبرغعاعجماظؿـػقعذماًعاصمباٌراضؾعةمممممم

وتؾقعثماألعاغعةممم.مؼققمميفمبراعجماظؿـػقذمظؾؿلاسدةمسؾىمإدارةموضقاسمناحمػذاماظـوعمعنماظعرباعجمسـصرمظؾرفدمواظؿمإدخال

ودقضطؾعمغظاممادؿعراضمودسمماظؿـػقذمبعدورمم.مظؾرفدمواظؿؼققممإديمسؿلماألعاغةمسـصراىفودماظراعقةمإديمإدخالمميفمحاظقًا

م.مرئقليميفمسـصرماظرفدمواظؿؼققممػذا

م

وميؽعنمزؼادتفعامممم إرذعادؼةممظربغاعجماظؿـػقعذماًعاصمباٌراضؾعةممميفمخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةمواألغشطةماحملددةم-م11

طؿامدُؿعطىماألوظوؼعةمظصعقاشةممم.مدسمماألغشطةةمعشارؼعمظعنمسّدماٌلؿؿدةمودؿوّجهماٌوارد.موتؼؾقصفامحلبماٌواردماٌؿاحة

م.ماٌشارؼعموحشدماٌواردمظدسممبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة

م

وميؽنمادؿكداممجزءمععنمحلعاباتماألعاغعةممممحلاباتمأعاغةممسددمعنمحاظقًامإدارةماظدوظقةموتؿوّظىمأعاغةماالتػاضقة-م11

 مؼؾؾع ممدعابؼاًموسؾعىماظـقعوماٌشعارمإظقعهممممم.مػذهمظدسمماٌؾاذرةمخبطةماظعؿلماالدرتاتقفقةمظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة

مغظععاممادععؿعراضمودسععمماظؿـػقععذبرغععاعجمسؿععلمؿـػقععذماًععاصمباٌراضؾععةموإذيععاظيماظؿؽؾػععةماظلععـوؼةماظؿؼرؼؾقععةمظربغععاعجماظ

وميؽنمظؾعضمحلعاباتماألعاغعةماظؼائؿعةمراػـعًا ممممم(.مدوالرمأعريطيمظـالثمدـواتم2م577م111)دوالرمأعريطيمم859م111

أنمتوّصرماظدسممظؾلعـةماألوديمممMTF/GLO/122/MULومGCP/GLO/551/SWIومGCP/GLO/391/ECوباظدرجةماألوديم

اجعةمإديمععواردمأخعرىمبفعدفمدسعمممممممايدعؿربزممخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةمظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾعة موظؽعنممممعن

م.خاللماإلرارماظزعينماٌؿؿدمسؾىمثالثمدـواتماظربغاعج

م

م:وُؼطؾبمإديماهلقؽةمأن-م12
م

 اظؿـػقعذ موالمدعّقؿامممبشعلنمميفممؿوسعةماظعؿعلماٌػؿوحعةماظعضعوؼةمممممماظ مذعارطتمجبفودماألررافماٌؿعاضدةمتؼّرم

 .سؿاًلمعفؿًامضؾلماغعؼادماالجؿؿاعمأنزوااىفودماظ مبذهلاماٌشارطونمعنمغقوزؼؾـداماظذؼنم

 اظ مدؿفريمخاللممظربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةمواألغشطةماٌؿصؾةمبهسؾىمخطةماظعؿلماالدرتاتقفقةممتواصق

 .ذهماظوثقؼةهلم2وم1منياٌؾقؼاألوديمطؿامؼردميفمماظلـواتماظـالث

 م.باإلذرافمسؾىمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةموإدارتهمهتمإذرافماٌؽؿبماظدوظقةماالتػاضقةأعاغةممتػوؼض 

 (هلذهماظوثقؼةم3ماٌؾققاغظرم)باظؿوفقاتماحملددةميفمتؼرؼرماالدؿفابةمالدؿعراضماظؿـػقذمأخذماظعؾمم. 

 اظػرسقععةمظؾفقؽععةمسؾععىموععثماظؿوفععقاتماظععواردةميفم مواٌؽؿععب مواألجفععزةماظدوظقععةمأعاغععةماالتػاضقععةتشععفقعم

 .االدؿفابةمالدؿعراضماظؿـػقذ مالمدقّؿامتؾممماٌؿعّؾؼةمبرباعجمسؿؾفامواٌرتؾطةمبربغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة

 ّم موػعوماظدوظقةمناحماظربغاعجماظؿفرؼيبمظالتػاضقةاٌواردمظضؿانممسربمتوصرياألررافماٌؿعاضدةمسؾىماٌلاػؿةممحث

م.عرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة موهؼقؼهماألثرماٌؿوّضب
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 6 امللَق
م

 خطة العمل االدرتاتيٍية املقرتحة لربنامج الًنفيذ اخلاص باملراقية

م

 حتليل الوضع السائد –ألف

م

ؿععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريممممظؾفامبلعؾبماظػفعمماحملعدودممممؿعاضدةمحاالتماآلصاتمظعدؼمالمؼدركماظعدؼدمعنماألررافماٌم

م. مأومبػعلمشقابماٌواردماظؾشرؼةمواٌاظقة موشريػامعنماظعواعلظصقةماظـؾاتقةا

م

وؼفدفمػذاماظربغاعج مأيمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾة مإديمعلاسدةماألررافماٌؿعاضدةمسؾىمععرصعةمععامػعيممممم

 مورياؼةماظصعقةماظـؾاتقعة مممىماظورينمبفدفمتقلريماظؿفارة موإجراءمهؾقلمٌكاررماآلصاتآلصاتماٌوجودةمسؾىماٌلؿوا

مومتـّعلماالتػاضقعةمم.م موهدؼدماظوضععماظلعائدمظًصعاتميفماظؾؾعد مواإلضؾعقم مواظععا ممممممظؾوائحوإسدادمضائؿةمباآلصاتماًاضعةم

اظع مؼـؾغعيمممماألدادعقةماالتػاقماظدوظيماظؼائممظؾؿلاسدةمسؾىمععاىةمػذهماظؼضاؼا موتشّؽلماٌراضؾةمأحعدماظعـافعرمممماظدوظقة

واظؿقؾقل متؾّقنمأّنماظعدؼدمعنماألررافماٌؿعاضدةمتواجهمهدؼاتميفمععرصعةممماٌشاورةوعنمخاللمدـواتمعنم.مقفااظؿطّرقمإظ

م.ماظوضعماظلائدمظًصاتميفمبؾداغفا

م

 األبرزاهلدف  –باء

م

يمظإلبالغمسنماآلصات موقعثمؼؿقؼعقمػعدفماالتػاضقعةماظدوظقعةممممممعاٌهّلنماظـظامماظمبراعجمعراضؾةمورينموزقػيم

م.ماآلصاتودخولماعيمإديمعـعماغؿشارماظر

م

 هدف برنامج الًنفيذ –جيم

م

عنمأجعلماٌلعاػؿةميفمعـععماغؿشعارمودخعولممممممماظدوظقةمتقلريماظؿـػقذماظعؿؾيمظؾؿراضؾةمسؾىمأداسمععاؼريماالتػاضقةم

ي موتلعفقلمماآلصاتماظـؾاتقة مومتؽنيمعزؼدمعنماظؾؾدانمعنمتؾادلماٌعؾوعاتمحولموضعماآلصاتمبغقعةمدسعمماألععنماظغعذائمممم

م.اظؿفارة مورياؼةماظؾقؽة

م

 مواهلقؽعة مواألرعرافممماظدوظقعةمميفممتؽعنيمأعاغعةماالتػاضقعةممموؼؿؿـّلماظغعرضمععنمإغشعاءمبرغعاعجمتـػقعذموعرؼيبمممممممم

م.وععاؼريػامسؾىمدمومبلقطموعـّلقموخمططمبعـاؼةماظدوظقةمتـػقذماالتػاضقةاٌؿعاضدة معنماخؿؾارمغفجمجدؼدمظؿقلنيم

 م
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 لًنفيذ اخلاص باملراقيةنطاق برنامج ا –دال

م

طؿعامم.مأدواتموعواردمميؽنمأنمتلعؿكدعفامذيقععماألرعرافماٌؿعاضعدةممممودقعّدم.مدقؽونمػذاموربةمظربغاعجمساٌيم

 مميؽنمأنمؼؾاذرماظطرفماٌؿعاضعدمبؿـػقعذممماٌلؿوىماظورينوسؾىم.مميؽنمتـػقذمبعضمحؾؼاتماظعؿلمسؾىماٌلؿوىماإلضؾقؿي

م.مبراعجمحمددةميفمبؾده

م

وغظرًامإديمأّنمػذاماظربغاعجمبرغاعجمورؼيب مصلقشاركميفمسعددمحمعدودمععنماألغشعطةممممم.متلعنيماٌواردمبعددـواتمم3:ماٌّدة

م.اٌكؿارة

م

م:وؼؿعّقنمسؾىماألررافماٌؿعاضدةماظراشؾةميفماٌشارطةمأنم
م

 أوماإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتاتماظورـقةاٌـظؿاتمعنمضؿنمأوظوؼاتمتضعماٌراضؾةم 

 ؿفاميفماٌشارطةمسـدمبدءمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةتعربمسنمرشؾ 

 غشطةتظفرماظؿزاعفاميفماٌشارطةمبصورةم 

م

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

م

 املنظمات اإلقليمية لوقاوة النياتاتإدارة 

م

وؼضععماظربغعاعجممم(.ماًطعوطماظؿوجقفقعةمظؾؿراضؾعةممم)م6ماظصقةماظـؾاتقعةماٌعقارماظدوظيمظؿدابريمتؼققممضطريمظؿـػقذمم(1)

وريماألررافماٌؿعاضدةماظؿؼققمموتعّدمتؼرؼعرًامبعه؛مؼشعّفعماظؿؼرؼعرماظععاٌيممممممأدواتموتوجقفاتمظؾؿؼققم؛مماظعاٌي

 .معدىمتـػقذماظطرفماٌؿعاضدمظؾربغاعجموؼرفدهموحيّؾؾه

وضععمأدواتمم(م)ظؾرباعجماظورـقةماألدادقةواٌؿصؾةمباظؾـقةمظؾشرؼةمواٌاظقةماٌواردما)توصريماٌواردمبصورةمعلؿداعةمم(2)

 (.مختطقط موعوادميشدماٌوارد موتدرؼبماإلدارة

م

 واإلبالغالدعوة 

م

أغشطةمدسوةمإلثؾاتمضقؿةمعراضؾةماآلصات موهدؼعدماٌلعموظقاتماظورـقعة مودسعممتـؿقعةمضعدراتماٌراضؾعةمسؾعىمممممممممم(3)

 مأصضعلمماياظعةمععـاًلموؿقععماألدّظعة مدرادعاتممممم)لقادات موإبرازماٌواردماظالزعةماٌلؿوىماٌمدلي موذرحماظ

 (وضصصماظـفاحماٌؿاردات

 حؾؼاتمسؿلمإضؾقؿقةمظؿؾادلماًرباتم(4)

م
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 اجلانب الًقين

م

 وطذظممماظؿدرؼبمسؾىمطقػقةمادؿكدامماظؾقاغاتم دسمماٌؾادراتماإلضؾقؿقةمظوضعمغظممىؿعماظؾقاغاتموإدارتفام(5)

 بنيماألررافماٌؿعاضدةمبشلنموضعماآلصاتعزؼزمآظقاتمتؾادلماٌعؾوعاتمتم(6)

مبعاميفمذظعممممم)وإضؾقؿقنيمعنمخاللمذؾؽاتمظؿؼادعمماٌعؾوععاتمبشعلنموضععماآلصعاتمممممممورـقنياظؿػاسلمععمخرباءمم(7)

  (اجملؿوساتماإلظؽرتوغقة

 اظؿؼـقةماظؽؿّقؾاتماظؿؼـقةمواًطوطماظؿوجقفقةم(8)
م

طقػقععةمادععؿكدامماٌعؾوعععاتموصفععمم)سؾععىمهؼقععقمصفععممعشععرتكمظؾؿراضؾععةماظعاعععةمتوجقفععاتمظؾؿلععاسدةمم(أ)

 (اٌؿعددةماالدؿكداعات

 (طقػقةمإجراءماٌراضؾةماظعاعة)توجقفاتمبشلنمذيعماٌعؾوعاتمواٌصادضةمسؾقفامسؾىماٌلؿوىماظؼطريمم(ب)

 توجقفاتمبشلنماٌراضؾةماحملددةممباميفمذظمممتعقنيمايدودمواظؿؿؾعم(ج)

باٌـظؿاتماإلضؾقؿقعةمظوضاؼعةماظـؾاتعاتمومبفؿوسعاتمممممماٌـظؿاتماظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتاتسالضةمػقةمإدارةمطقم(د)

 عنمأجلمذيعماٌعؾوعاتموإدارتفامواٌصادضةمسؾقفا(ممذظمماىاععات ماظؼطاعماًاص موشري)مأخرى
م

 ةاٌؿصؾةمباٌراضؾماٌعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةهلنيموعواءعةمم(9)

م

 السيادات

م

هععدؼثم/ظؾؿشععاركمععععماٌععواردمذاتماظصععؾةمعععنمأجععلمدسععمموضعععماٌـظؿععاتماظورـقععةمظوضاؼععةماظـؾاتععاتدسععممم(11)

ماألغظؿةماظورـقة/اظلقادات/اظؿشرؼعات

م

 املؤذرات العاملية لنٍاح برنامج الًنفيذ اخلاص باملراقية -واو

م

م:بعدمعرورمثالثمدـوات مؼـؾغيمأنم
م

 َّآلصاتمععمزؼادةمسددماألررافماٌؿعاضدةماظ مهظىمبؼوائممحمّدثةمسنماآلصاتنماظؿؼارؼرمسنماُتقل 

 جودةماظؿؼارؼرمسنماآلصاتمُتقلَّن 

 إعؽاغقةماظوفولمإديمععؾوعاتمسنموضعماآلصاتميفمبؾدانمأخرىمُتقلَّن 

 اظؿشرؼعاتماظورـقةمأطـرمعالءعةمظدسمماٌراضؾةممتصؾح 

 َّؿوخىميفمأسؿالماظؿؼققممسؾىماٌلؿوىماظوريناٌعلؿوىماظؿـػقذممنُؼقل 

 غظممضواسدماظؾقاغاتمُتقلَّن 

 اٌراضؾةمبشلنمؾقاغاتاظؼلؿعؿلمسددمأطربمعنماألررافماٌؿعاضدةمضواسدم 
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 ُتقلَّنمضدراتمتـػقذماٌراضؾة 

 ؼؼؿـعمعزؼدمعنماظلؾطاتماظرصقعةماٌلؿوىمبلػؿقةماٌراضؾة 

 ُتقلَّنمضدراتماظؿشكقص 

 ٌواردمسؾىماٌراضؾةؼطّؾقمعزؼدمعنما 

 اآلصاتماغؿشارتؿواصرمأدّظةمسؾىمادؿفاباتمعالئؿةمويفماظوضتماٌـادبمياالتم 

 اظؼطرؼةمهّلنمبراعجماٌراضؾةماٌعؾوعاتماٌلرتجعةتظفرم 

 براعجماٌراضؾةميفمبؾدانمأخرىهّلنمماظؼطرؼةماٌعؾوعاتماٌلرتجعةتظفرم 

 ؾؾدانماظـاعقةؼظفرماألثرمسؾىمإعؽاغقةماظوفولمإديماألدواقمظؾ 

 زؼادةميفمسددماألررافماٌؿعاضدةماظ مهظىمبؼوائممحمّدثةمسنماآلصاتمتظفر 

 سددمطؾريمعنمضصصماظـفاحمظدىماألررافماٌؿعاضدةمُؼلّفل 

م

اٌمذعراتمم/واظـظعرمأؼضعاميفماآلثعارممم.متعوّصرتمحقـؿعاممم ظؼقاسماظـفاحمحطماألداسععؾوعاتممتلؿكدموؼـؾغيمأنمم

م.اظطوؼؾةماألجل

م

 وامل اليت قد تًسيب بعدم جناح برنامج الًنفيذ اخلاص باملراقيةالع -زاي
م

 شقابماظؿوسقةمسؾىمعلؿوىمفاغعيماظؼرارمبشلنمإتاحةماظوضتمواٌواردموشريمذظمممإلجراءماٌراضؾةمواٌشارطةميفم

 اظربغاعج

 ععؾوعاتمسنماآلصاتمبلؾبمذواشلموارؼةتوصريممحقالاألررافماٌؿعاضدةممترّدد 

 سؾىماختاذمضرارمبشلنمأوظوؼاتمبرغاعجماظعؿلمسدممضدرةماهلقؽة 

 (ةواظعاٌقمةواإلضؾقؿقمةاظورـقمؼاتسؾىماٌلؿو)شقابماظؿؿوؼلم 

 األػؾقة مواغعدامماالدؿؼرارماظلقادي مواظؽوارثماظطؾقعقةماظـزاسات 

 ادؿؼرارماٌواردماظؾشرؼةمواهلقؽلماظؿـظقؿيماغعدام 

 نيوتـلققمحمدودانمبنيمأفقابماٌصؾقةماظورـقمتعاون 

 اإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتاتموشريػاواٌـظؿاتمماظدوظقةماٌواءعةمبنيماالتػاضقةمشقاب 

 (مباميفمذظمممتواصرماٌعؾوعات)سدمماظؼدرةمسؾىمتعزؼزمضقؿةمبرغاعجماظؿـػقذماًاصمباٌراضؾةم 

 م.مواظؿؾؾق صشلماإلدارةممأدىمإديماظذيؾؿللظةمظماظطابعماٌعّؼد 

م
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 0 امللَق
م

 خالل ثالث دنوات من برنامج الًنفيذ اخلاص باملراقيةري األنشطة اليت دًٍ
م

 املنّفذون الرئيسيون نطاق األنشطة جمال النشاط جمال الربنامج
اإلرار 

 الزمين
 :ارتياط النًائج باآلثار

بالدوالر )الًموول 

 (األمريكي

املنظمات الورنية إدارة 

 لوقاوة النياتات

 

ماظصقةماٌعقارماظدوظيمظؿدابريتؼققممتـػقذمم-1

اًطععوطم)سؾععىماٌلععؿوىماظععورينمم6ماظـؾاتقععة

ؼشّفعماظربغاعجماظعاٌيم)(ماظؿوجقفقةمظؾؿراضؾة

ؼرفعدهمممعدىمتـػقذماظطرفماٌؿعاضعدمظؾربغعاعجمم

 (وحيؾؾه

ؼضعماظربغاعجماظععاٌيمأدواتموتوجقفعاتمظؾؿؼقعقم؛مممم)

 (وريماألررافماٌؿعاضدةماظؿؼققمموترصعمتؼرؼرًامسـه

 
 

نظااام ادااًعراض ودعاام    

 ًنمياة ب نوينعملا ،ًنفيذال

 عضا وب نوينعملا ،القدرات

املنظماااااات  ،ريواعاااااملا

اإلقليميااااااة لوقاوااااااة   

املنظمااااات  ، النياتااااات

 الورنية لوقاوة النياتات

الساااااااانة 

 األوىل

غظعععاممادعععؿعراضمودسعععمم

برغعععاعجمسؿعععلمم؛اظؿـػقعععذ

حاظععةمم؛تـؿقععةماظؼععدراتم

م؛وضاؼةماظـؾاتاتميفماظععا م

م؛دععـةماظصععقةماظـؾاتقععةمم

بعععراعجمسؿعععلماٌـظؿعععاتم

م؛اإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتات

بعععراعجمسؿعععلماظؿزاععععاتمم

اٌـظؿعاتمماإلبالغماظورـقةمو

 .اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات

 121م111

ظؾععرباعجممتععوصريماٌععواردمبصععورةمعلععؿداعةم-2

اٌععواردماظؾشععرؼةمواٌاظقععةمواٌؿعؾؼععةمم)اظورـقععةم

 (األدادقةباظؾـقةم

عععواردمحشععدماٌععوارد متععدرؼبمممأدواتماظؿكطععقط م)

 (اإلدارة

 ًنمياااااااةب نويااااااانعملا

 املنظماااااات ،القااااادرات

اإلقليميااااااة لوقاوااااااة   

املنظمااااات   ،النياتااااات

 الورنية لوقاوة النياتات

الساااااااانة 

األوىل 

 والٌانية

برغععععاعجمسؿععععلمتـؿقععععةم

حاظععةموضاؼععةممم؛اظؼععدرات

دعـةممم؛اظـؾاتاتميفماظععا م

بععراعجمم؛اظصععقةماظـؾاتقععة

سؿععلماٌـظؿععاتماإلضؾقؿقععةم

بععراعجمم؛ظوضاؼععةماظـؾاتععات

اٌـظؿععاتماظورـقععةممسؿععلم

 ظوضاؼةماظـؾاتات

 121م111



11 CPM 2015/23 

 

 املنّفذون الرئيسيون نطاق األنشطة جمال النشاط جمال الربنامج
اإلرار 

 الزمين
 :ارتياط النًائج باآلثار

بالدوالر )الًموول 

 (األمريكي

غشاطمدسعوةمبشعلنمضقؿعةمعراضؾعةماآلصعاتممممممم-1 الدعوة واإلبالغ

واٌلموظقاتماظورـقة مدسمماظؿـؿقعةماٌمدلعقةممم

 ظؼدراتماٌراضؾة ماظلقاداتمواٌواردماظالزعة

 مأصضلماٌؿاردات ماياظةوؿقعماألدّظة مدراداتم)

 (ضصصماظـفاح

نظااام ادااًعراض ودعاام    

دعاوة االتفاقياة    ،الًنفيذ

 ،النياتاتالدولية لوقاوة 

املنظمات اإلقليمية لوقاوة 

املنظمااااات   ،النياتااااات

 ،الورنية لوقاوة النياتات

 الشركاء اخلارجيون

غظعععاممادعععؿعراضمودسعععمم 3-6السنة 

برغعععاعجمسؿعععلمم؛اظؿـػقعععذ

حاظععةمم؛تـؿقععةماظؼععدراتم

م؛وضاؼةماظـؾاتاتميفماظععا م

م؛دععـةماظصععقةماظـؾاتقععةمم

بعععراعجمسؿعععلماٌـظؿعععاتم

؛ماإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتات

بعععراعجمسؿعععلماظؿزاععععاتمم

اٌـظؿعاتمماإلبالغماظورـقةمو

 .اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات

 911م111

سؾىمتـظقمموإجراءمحؾؼاتمسؿلمػادصةميفمأضاظقمماظػاوم ظؿؾادلماًرباتمإضؾقؿقةمحؾؼاتمسؿلم-2

وأصضعلماٌؿاردعاتممممةأداسماألدّظعةمودرادعاتماياظعممم

 (حؾؼةمسؿلمواحدةميفماظلـة)وضصصماظـفاحم

ًعراض ودعاام  نظااام اداا  

 ًنمياة ب نوينعملا ،الًنفيذ

الًزامااااات  ،القاااادرات

 نوينعملا ،اإلبالغ الورنية

املنظماات   ،ريواعملا عضوب

 اإلقليمية لوقاوة النياتات

املنظمات الورنية لوقاوة و

الشاااااركاء  ،النياتاااااات

 اخلارجيون

غظعععاممادعععؿعراضمودسعععمم 3-0السنة 

برغعععاعجمسؿعععلمم؛اظؿـػقعععذ

حاظععةمم؛تـؿقععةماظؼععدراتم

؛موضاؼةماظـؾاتاتميفماظععا م

؛ماظـؾاتقععةمدععـةماظصععقةم

بعععراعجمسؿعععلماٌـظؿعععاتم

؛ماإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتات

بعععراعجمسؿعععلماظؿزاععععاتمم

اٌـظؿعاتمماإلبالغماظورـقةمو

 .اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات

 221م111
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 املنّفذون الرئيسيون نطاق األنشطة جمال النشاط جمال الربنامج
اإلرار 

 الزمين
 :ارتياط النًائج باآلثار

بالدوالر )الًموول 

 (األمريكي

 تقين

 

دسمماٌؾادراتماإلضؾقؿقةمظوضعمغظممىؿعمم-1

 اظؾقاغاتموإدارتفا؛

اظؿطعوؼرمأوماظؿععاونموتعوصريماظؿعدرؼبمممممموأاالدؿعراضم

 ؿكدعفابشلنماد

الًزامااااااات اإلبااااااالغ  

 ًنميةب نوينعملا، الورنية

املنظماااااات  ،القااااادرات

اإلقليميااااااة لوقاوااااااة   

املنظمااااات   ،النياتااااات

 الورنية لوقاواة النياتاات  

 الشركاء اخلارجيونو

؛ماظؿزاعاتماإلبالغماظورـقة 3-6السنة 

برغععععاعجمسؿععععلمتـؿقععععةم

غظاممادعؿعراضمم ؛اظؼدرات

حاظةموضاؼةم  ؛ودسمماظؿـػقذ

دعـةمم ؛اظـؾاتعاتميفماظععا مم

بععراعجمم؛اظصععقةماظـؾاتقععة

سؿععلماٌـظؿععاتماإلضؾقؿقععةم

بععراعجمم؛ظوضاؼععةماظـؾاتععات

اٌـظؿععاتماظورـقععةممسؿععلم

 .ظوضاؼةماظـؾاتات

 112م111

تعزؼزمآظقاتمتؾادلماٌعؾوعاتمبشلنمحاظةمم-2

 اآلصاتمبنيماألررافماٌؿعاضدة

الًزامااااااات اإلبااااااالغ   بعدمهؾقلماياظةماظ مؼؿوجبمهدؼدػاماألغشطة

 ًنميةب نوينعملا ،نيةالور

املنظماااااات  ،القااااادرات

اإلقليميااااااة لوقاوااااااة   

املنظمااااات   ،النياتااااات

 ،الورنية لوقاوة النياتات

نظااام ادااًعراض ودعاام    

 الًنفيذ

 ؛اظؿزاعاتماإلبالغماظورـقة 3-6السنة 

برغععععاعجمسؿععععلمتـؿقععععةم

غظاممادعؿعراضممم؛اظؼدرات

حاظةموضاؼةم ؛ودسمماظؿـػقذ

دعـةمم ؛اظـؾاتعاتميفماظععا مم

اٌـظؿاتم ؛اظصقةماظـؾاتقة

 اإلضؾقؿقةمظوضاؼةماظـؾاتعاتم

اٌـظؿععاتمبععراعجمسؿععلممو

 .اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات

 58م111
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 املنّفذون الرئيسيون نطاق األنشطة جمال النشاط جمال الربنامج
اإلرار 

 الزمين
 :ارتياط النًائج باآلثار

بالدوالر )الًموول 

 (األمريكي

إغشاءمذؾؽاتمورـقةموإضؾقؿقةمعنماًرباءمم-3

مبعاميفمم)ظؿؾادلماٌعؾوعاتمحولمحاظةماآلصعاتمم

م(ذظممممؿوساتمإظؽرتوغقة

 

الًزامااااااات اإلبااااااالغ   بعدمهؾقلماياظةماظ مؼؿوجبمهدؼدػاماألغشطة

 ًنميةب نوينعملا ،الورنية

املنظماااااات  ،القااااادرات

اإلقليميااااااة لوقاوااااااة   

املنظمااااات   ،النياتااااات

 الورنية لوقاواة النياتاات  

 ،والشااركاء اخلااارجيون 

نظااام ادااًعراض ودعاام    

 الًنفيذ

 ؛اظؿزاعاتماإلبالغماظورـقة 3-6السنة 

برغععععاعجمسؿععععلمتـؿقععععةم

غظاممادعؿعراضممم؛اظؼدرات

ماظؿـػقذ حاظةموضاؼةمم؛ودسم

دعـةممم؛اظـؾاتاتميفماظععا م

بععراعجمم؛اظصععقةماظـؾاتقععة

اٌـظؿععاتماإلضؾقؿقععةمسؿععلم

اٌـظؿاتمومظوضاؼةماظـؾاتات

 .اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات

 45م111

ماظؽؿّقؾععاتماظؿؼـقععةمواًطععوطماظؿوجقفقععةم-4

 اظؿؼـقة

خطوطمتوجقفقةمبشلنمهؼققمصفممعشعرتكمظؾؿراضؾعةممم

صفععععممم–طقػقعععةمادعععؿكدامماٌعؾوععععاتمممم)اظعاععععةمم

 (عددةتماٌؿكداعااالدؿ

 ،ريواعا ملا عضا وب نوينعملا

 ًنمياااااااةب نويااااااانعملا

املنظماااااات  ،القااااادرات

اإلقليميااااااة لوقاوااااااة   

املنظمااااات   ،النياتااااات

 ،الورنية لوقاوة النياتات

نظااام ادااًعراض ودعاام    

الشااااااركاء و الًنفيااااااذ

 اخلارجيون

برغععععاعجمسؿععععلمتـؿقععععةم 3-0السنة 

معضعموبمنوقـعٌام؛اظؼدرات

اظؿزاعاتماإلبعالغممم؛ريؼاعٌا

حاظعععةموضاؼعععةمم؛اظورـقعععة

دعـةمم؛ماظـؾاتاتميفماظععا م

اٌـظؿاتم؛ماظصقةماظـؾاتقة

ماإلضؾقؿقةمظوضاؼعةماظـؾاتعاتمم

اٌـظؿععاتمبععراعجمسؿععلممو

 اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات

 88م111



CPM 2015/23 14 

 

 املنّفذون الرئيسيون نطاق األنشطة جمال النشاط جمال الربنامج
اإلرار 

 الزمين
 :ارتياط النًائج باآلثار

بالدوالر )الًموول 

 (األمريكي

ضةمسؾقفامسؾىمدتوجقفاتمبشلنمذيعماظؾقاغاتمواٌصا

 (طقػقةمإجراءماٌراضؾةماظعاعة)اٌلؿوىماظؼطريم

 ًنمياااااااةب نويااااااانعملا

 عضا وب نوينعملا ،القدرات

املنظماااااات  ،ريواعاااااملا

اإلقليميااااااة لوقاوااااااة   

املنظمااااات   ،النياتااااات

 ،ة النياتاتالورنية لوقاو

نظااام ادااًعراض ودعاام    

الشااااركاء و الًنفيااااذ

 اخلارجيون

 88م111 3-0السنة 

توجقفاتمبشلنماٌراضؾعةماحملعددةممبعامصقفعامتععقنيمممممم

م ايدودمواظؿؿؾع

 

 ًنمياااااااةب نويااااااانعملا

 عضا وب نوينعملا ،القدرات

املنظماااااات  ،ريواعاااااملا

اإلقليميااااااة لوقاوااااااة   

املنظمااااات   ،النياتااااات

 ،الورنية لوقاوة النياتات

نظااام ادااًعراض ودعاام    

لشااااااركاء او الًنفيااااااذ

 اخلارجيون

 88م111 3-0السنة 
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 املنّفذون الرئيسيون نطاق األنشطة جمال النشاط جمال الربنامج
اإلرار 

 الزمين
 :ارتياط النًائج باآلثار

بالدوالر )الًموول 

 (األمريكي

ماٌـظؿاتماظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتعاتممطقػقةمإدارةمسالضة

باٌـظؿععاتماإلضؾقؿقععةمظوضاؼععةماظـؾاتععاتمومبفؿوسععاتم

ععنمم(ماىاععات ماظؼطاعماًاص موشريمذظمم)أخرىم

 مأجلمذيعماٌعؾوعاتموإدارتفامواٌصادضةمسؾقفا

املنظمات اإلقليمية لوقاوة 

املنظمااااات   ،النياتااااات

 ،الورنية لوقاوة النياتات

 ًنمياااااااةب نويااااااانعملا

 عضا وب نوينعملا ،القدرات

نظام اداًعراض   ،ريواعملا

الشااركاء و ودعاام الًنفيااذ

 اخلارجيون

 88م111 3-0السنة 

اٌععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريممممهلنيموعواءعةمم-5

 اٌؿعؾؼةمباٌراضؾةماظصقةماظـؾاتقة

ماٌععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريماظصعقةماظـؾاتقعةمممممادؿعراضم

ضقعدماإلسعدادممم)لعائلماٌؿعؾؼعةمباٌراضؾعةمممماظ متععا ماٌم

وطذظمممتؾممماظ م متض مبععدمإديممم8وم6 م4ماٌعاؼري

 (19وم17:مضائؿةمعواضقعماالتػاضقة

 ،ريواعا ملا عضا وب نوينعملا

 ًنمياااااااةب نويااااااانعملا

املنظماااااات  ،القااااادرات

اإلقليميااااااة لوقاوااااااة   

املنظمااااات   ،النياتااااات

، الورنية لوقاوة النياتات

نظااام ادااًعراض ودعاام    

الشااااااركاء و الًنفيااااااذ

 اخلارجيون

م ريؼاعععٌامعضععوبمنوقععـعٌا 3-6 السنة

برغعععاعجمسؿعععلمتـؿقعععةمممو

اظؿزاععععععاتمم؛اظؼعععععدرات

حاظععةمم؛اإلبععالغماظورـقععةم

م؛وضاؼةماظـؾاتاتميفماظععا م

م؛دععـةماظصععقةماظـؾاتقععةمم

اٌـظؿعععاتمبعععراعجمسؿعععلم

ماإلضؾقؿقةمظوضاؼعةماظـؾاتعاتمم

مظوضاؼعةممو اٌـظؿاتماظورـقة

 اظـؾاتات

 451م111
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 املنّفذون الرئيسيون نطاق األنشطة جمال النشاط جمال الربنامج
اإلرار 

 الزمين
 :ارتياط النًائج باآلثار

بالدوالر )الًموول 

 (األمريكي

 اظلقادات

 

ماٌـظؿعاتماظورـقعةمظوضاؼعةماظـؾاتعاتممممدسممم-1

كمععماٌواردمذاتماظصؾةمعنمأجلمدسممظؾؿشار

ماظؿشرؼعات/وضع األغظؿةم/اظلقادات/هدؼث

ماظورـقة

 

ادععؿعراضماظوضعععماظلععائدمسؾععىماٌلععؿوىماظؼطععري م

وهدؼدماظؿدخالتمذاتماظصؾة موترتقبماظؿعدخالتمم

 حلبمأوظوؼؿفا موتطوؼرػاموغشرػا

 ًنمياااااااةب نويااااااانعملا

 عضا وب نوينعملا ،القدرات

الًزاماااااات  ،ريواعاااااملا

، اإلبااااااالغ الورنيااااااة 

لوقاوة  املنظمات اإلقليمية

املنظمااااات   ،النياتااااات

 ،الورنية لوقاوة النياتات

نظااام ادااًعراض ودعاام    

الشااااااركاء و الًنفيااااااذ

دائارة  ، ماٌاًل  اخلارجيون

 يف الفاو القانون والًنمية

الساااااااانة 

6.5-3 

غظعععاممادعععؿعراضمودسعععمم

برغعععاعجمسؿعععلمم؛اظؿـػقعععذ

دسععوةمم؛تـؿقععةماظؼععدراتم

االتػاضقععةماظدوظقععةمظوضاؼععةمم

وبرغععاعجمسؿععلممماظـؾاتععات

حاظعععةموضاؼعععةممم؛الغاإلبععع

دعـةممم؛اظـؾاتاتميفماظععا م

بععراعجمم؛اظصععقةماظـؾاتقععة

اٌـظؿععاتماإلضؾقؿقععةمسؿععلم

ماظـؾاتات اٌـظؿاتمومظوضاؼة

 .اظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتات

 211م111

 0 577 222 الًكلفة املقّدرة للًنفيذ على مدى ثالث دنوات ولربنامج عمل نظام ادًعراض ودعم الًنفيذ
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 3 امللَق
م

 صيات الواردة يف تقرور ادًعراض الًنفيذالًو

 

 :6الًوصية 
م

ممتؼعارؼرمدعـوؼة ممبعاميفمذظعمممممممؼدَّوؼـؾغيمأنمُت.مبنجراءمرفدمعـؿظممظوصاءماألررافماٌؿعاضدةمبواجؾاتماإلبالغمؼوفىمبشدة

ممم.هدؼدماألررافماٌؿعاضدةماظ مالمتػيمبواجؾاتفاماًافةمباإلبالغ مإديمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقة
م

م:0الًوصية 
م

ماٌعـقعةمبوضععماٌععاؼريمممعععماجملؿوسعاتمممباظؿشعاورممم سؿعلمعشعرتطنيمظؿؾعادلماٌعؾوععاتمممموبرغعاعجممؼوفىمبوضعمدقادعةمم

م.ماظدوظقةمضؿنمأعاغةماالتػاضقةمػاواظؿـػقذ
م

م:3الًوصية 
م

م.ماخؿقارمبعضماٌواضقعمطؿواضقعمحمورؼةيفمؼـؾغيمأنمتلؿؿرمأغشطةمادؿعراضماظؿـػقذماٌلؿؼؾؾقةم
م

م:4الًوصية 
م

ؼـؾغيمأنمؼرّطزمادؿعراضماظؿـػقذمظؾؿرحؾعةماٌؼؾؾعةمععنمغظعاممادعؿعراضمودسعمماظؿـػقعذمسؾعىماظؿقؼقعقميفمفعؾةمخعدعاتمممممممممممم

م.وتلثريػامسؾقفاماٌعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةبؿـػقذمأحؽامماالتػاضقةماظدوظقةمواظؿشكقصمواظؿصـق م
م

م:5الًوصية 
م

عععمغظعاممممماظدوظقعةممماظصقةماظـؾاتقةمإعؽاغقةمدعجمأغشطةمتـؿقعةماظؼعدراتماظؿابععةمظالتػاضقعةممممؼـؾغيمأنمتؾقثمػقؽةمتدابري

.ماٌععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريماظصعقةماظـؾاتقعةمممممادؿعراضمودسمماظؿـػقذميفمبرغاعجمواحدمؼفدفمإديمتـػقعذماالتػاضقعةماظدوظقعةموممم

مبلعائلماظؿـػقعذمؼلععىمإديماإلذعرافمسؾعىمذيقععممممممموؼؿعّقنمسؾىماهلقؽةمأنمتدرسمأؼضًامإعؽاغقةمإغشاءمجفازمصرسيمععينم

م.معلائلماظؿـػقذمدموأغشطةماهلقؽةماٌوّجفةم
م

م:6الًوصية 
م

يفمطقػقةمهلنيمإجراءاتمسؿؾفامسؾعىماظؿعواظيمبفعدفمتضعؿنيمعلعائلممممممماظدوظقةمؼـؾغيمأنمهّؼقماهلقؽةموأعاغةماالتػاضقة

م.مبرغاعجمسؿؾفاموتطوؼراظؿـػقذماٌشرتطةميفمجفودمتـػقذم

 م
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م:7الًوصية 
م

م دؿؾقاغاتماٌؿعّؾؼةمباالدؿفابةمالدعؿعراضماظؿـػقعذمماالغظاعًامٌراضؾةمجودةمماظدوظقةمؼـؾغيمأنمتضعماهلقؽةموأعاغةماالتػاضقة

مععلءممسـعدمعلؿوىمعلؿدام مبفدفمتػاديماظؿعبمسؾىماظعددماظشاعلمظالدؿؾقاغاتماٌردؾةمإديماألررافماٌؿعاضدةمموأنمهّد

م.شريمواضقةاتمإجابموإسطاءاالدؿؾقانم
م

م:8الًوصية 
م

اٌععاؼريماظدوظقعةمظؿعدابريممممؿـػقعذمأحؽعامماالتػاضقعةماظدوظقعةموممممظواهلقؽةمسـاؼةمخافعةممماظدوظقةمجيبمأنمتوظيمأعاغةماالتػاضقة

وؼـؾغيموثمإعؽاغقعةمتعوصريماٌلعاسدةميفماظؿـػقعذمظؾؾعدانمإضؾعقمماظشعرقماألدغعىممممممممم.ميفمإضؾقمماظشرقماألدغىماظصقةماظـؾاتقة

م.معنمأجلمهلنيماظؿـػقذميفمإضؾقمماظػاومػذامتماظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتاتاٌـظؿاو
م

م:9الًوصية 
م

م.ماٌـظؿاتماظورـقةمظوضاؼةماظـؾاتاتؼـؾغيمأنمتؿـاولمغدوةمأومحؾؼةمسؿلمساٌقةمعوضوعمعشارطةمفغارماٌزارسنيميفمأغشطةم
م

م:62الًوصية 
م

يفمععامخيعصمتضعؿنيمجعوذجمإخطعارممممممم13ميمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقعةماٌعقارماظدوظإعؽاغقةمتـؼقحمماهلقؽةموثؼؿعّقنمسؾىم

طؿامؼـؾغعيمأنمتعدرسماهلقؽعةمممم.موميؽنمتضؿنيمجوذجماإلخطارمػذاميفمغظامماظشفاداتماإلظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة.معوّحد

م.متؼارؼرمسنمذروطماظصقةماظـؾاتقةمبرصعإعؽاغقةمتؽـق ماىفودماٌؿعّؾؼةم
م

م:66الًوصية 
م

بغقعةمتعوصريمتوجقفعاتمأوضعحمبشعلنممممممم19ماٌعقارماظدوظيمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةاهلقؽةموثمإعؽاغقةمتـؼقحمؼؿعّقنمسؾىم

م.سؾىماظؾوابةماظدوظقةمظؾصقةماظـؾاتقةوغشرػاممظؾوائحإسدادمضوائممباآلصاتماًاضعةم

 




