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 الدورة الرابعة والستون بعد املائة جمللس املنظمة
 

 2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة  -: 4البند 
 

هو وثيقة املنظمة اخلاصةةةةة ءملةةةةةا لةل  او يال  اى مةةةةا   لب ما ا ةةةةال       2019-2018تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 
 املنظمة  لب مدى  رتة الةةةةةةننص املنمةةةةةرمة مب  مىل ءلنةةةةةة ة تم يي  ممةةةةةا ب النمويىلل وهو ينةةةةةة   اا   ا ةةةةةن را ةةةةة   

 رانمج ال مىل وامليزاأية للفرتة ما  ةةةةةةةةةةةةةةن لن  املنظمة مب أناءج  رامية وة ا  مات مقابأة ءل ا   ا د ة    يةةةةةةةةةةةةةةةن ر تذ 
2018-2019. 

 
ل وهو ينناول 2021-2018وهذا النقرير هو ةول تقرير لننفيذ الربامج ين  ت دا ه حت  تطاب اخلاة املنو ةةةةاة اىلىل للفرتة 

تشكىل اآلاثب  النناءج ا ق قة قياً ا تم  لةلة النناءجل  ف  قمة  لةلة النناءج تولد اىهداف اال رتاتينية اخلمةة اليت
اإلمناءية املرتت ة  ب  مىل املنظمة واليت ين  قيا ةةةاا ًيمةةةرً  مب شرل مأهةةةرا  ةهداف الننمية املةةةةندامةل وتشةةةمىل الا قة 
النالية مب  ةةةةةلةةةةةةلة النناءج  شةةةةةريب مب النواتج اليت ياىل ما يلزت القيات    مب ت يلا    القدبا   لب املةةةةةةنويص القار  

اىب  ص  وهو ما حتقق  املنظمة  فمةةةةةةةةةةةةةىل أناءج  ر   واملخرلا اىهداف ذا  املةةةةةةةةةةةةةةنوى اى لب  وال امل  لنحقيق هذه
 .قيا اا  وا اة مأهرا  وةهداف

 
ا  لب الوئاءا النمكينية لنحةةةص ة ا  املنظمة واليت  ر  قيا ةةاا  وا ةةاة مأهةةرا  ة ا   وحينو  تقرير تنفيذ الربامج ةيمةةً

 شةةةاجل اةو ة الفنية واإلًيمةةةا ا  واملوا ةةةي  املشةةةرتاة وت ل  املناني واملةةةةاواة  ص اةنةةةةص  6بءيةةةةيةل وهذا يشةةةمىل ا دف 
 .واحلوامة والن ذية(  ت ا ة تم اىهداف الوئيفية اىب  ة وثرثة ة واب شاصة هتيئ ال يئة النمكينية الداشلية ل مىل املنظمة

 
 ةمة واذلك تجنازا  حمد ة  لب املةةةةةنو   ال املية واإلقليميويقدت اىل هدف مب اىهداف اال ةةةةرتاتينية اخلمةةةةةة  ة  ا

 مةةةةةةالة ت مي  القمةةةةةا  املشةةةةةرتاة والدبوف الرءيةةةةةةية املةةةةةةنفا ةل و دب اإلهةةةةةابة  تناولالفر ية والقاريةل اما ين   ةواإلقليمي
 .اتينية اخلمةة  املاءة مب غا   مأهرا  املخرلا  حت  تطاب اىهداف اال رت  95تم ةجل املنظمة قد ًيق ق  

 
تشةةةةكىل  نمةةةةرًا موًي ًدا ل مىل املنظمة   2030وحنب أ ص     خمنلا ةقةةةةةات الوثيقة  ايا ةجل شاة الننمية املةةةةةندامة ل ات 

رهةةةد اا املنظمة   ما تنخذه مب تلرا ا    ال لداجل ويرتكز  لياا قيا ةةةنا ملا حيرز مب تقدتل وت نرب املنظمة  ا ي ة ةةةة ةةةن
 .مأهرًا مب مأهرا  ةهداف الننمية املةندامة 26ةو مةامهة ءلنة ة تم  ا يةاحلال ةيما واالة ب 

 
ويةةةةةةةل ر النقرير المةةةةةةو  ةيمةةةةةةا  لب  مىل املنظمة  شةةةةةةاجل الفر  والناديدا  املةةةةةةةنندة   ا   ذلك الزبا ة اإليكولولية 

والنكنولوليةةا  ال يولوليةةة ومقةةاومةةة ممةةةةةةةةةةةةةةةا ا  والننوع ال يولول  واال نكةةاب وأظ  الرتاا الزبا   ذا  اىمهيةةة ال ةةامليةةة 
 .امليكروء  و و ة احلشد اخلريفية واةرا  المحراو 

 
نة  ويقدت  ة  وينناولوي ر  النقرير    قةةةةةةةةم  اىشل  م لوما   ب و ةةةةةةةاءىل الننفيذ اليت ينلكاا املنظمة  الناج ا ةةةةةةةة 

 . امة  ب ت ابة املواب 



 
  املاءة مقابأة  فرتة الةةةةةننص  2ل7ب ةجل تيات ممةةةةرو ا  املنظمة ااجل ة لب  نةةةةة ة و  هذا المةةةةد   ي ةةةةةلر المةةةةو   ل

  املاءة مقابأة ءملةامها  الاو ية اليت لرى ًيشدها  17هاد  ةيما ز  ة  نة ة  2019-2018الةا قة  وةجل الفرتة 
 .مب الشراا    املواب    ًما لربانمج  مىل املنظمة 2017-2016شرل الفرتة 

 
و ةةامه  الدبوف الرءيةةةية املةةةنفا ة    رتة الةةةننص الةةةا قة  واليت ض تةةةلير المةةو   لياا   الوثيقة    تشةةكيىل م ا  

 .ةرتهد اا   ت دا  اإلطاب اال رتاتين  اةديدالن دير  اإل ا ية    رانمج ال مىل وامليزاأية  و ي  
 

ن ينناول النقدت ا رز   شوقد ة   اة ال مىل  شةةةةاجل ت ل املناني   هذا اإلصةةةةداب مب تقرير تنفيذ الربامج   بج ملحق خممةةةة 
 ناً   لب النولياا  المةةةةةةةةةةةا بة  ب ةنة الربانمج    وبهتا الااأية وال شةةةةةةةةةةةريب   د املاءة امل قو ة   أو مرب تشةةةةةةةةةةةريب الاا  

2017. 
 

 .2019-2018الربامج للفرتة وحنب أنال   تم احلمول  لب ت قي ا  اجمللس وتولياات   شاجل تقرير تنفيذ 
 

   مديرة مكنب اال رتاتينية والنخاير وت ابة املواب Beth Crawfordالةيدة 


