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مذكزة للمجلس التنفيذي

هذه الىثٍقت مقذمت للمجلس التنفٍذي للنظز
حذػْ األهبًت أػضبء الوجلظ الزٗي قذ حكْى لذِٗن أعئلت فٌ٘ت حخؼلق بوحخوْٓ ُوزٍ الْر٘ وت ئلؤ االحظوب بووْي ٖ
بشًبهج األغزٗت الؼبلوٖ الوزكْسٗي أدًبٍ ّٗ ،ضل أى ٗخن رلك قبل ابخذاء دّسة الوجلظ الخٌ ٘زٕ ب خشة كبف٘ت.
هذٗش شؼبت ئداسة األداء ّالوغبءلت:

الغ٘ذ C. Kaye

سقن الِبحف066513-2197 :

كب٘ش هغخشبسٕ البشاهج ّئداسة الؼول٘بث:

الغ٘ذ P. Rodrigues

سقن الِبحف066513-2361 :

سئ٘ظ فشع ئداسة األداء:

الغ٘ذ K. Owusu-Tieku

سقن الِبحف066513-3018 :

هْي ت ئداسة األداء ،فشع ئداسة األداء:

الغ٘ذة M. Hassinen-Agoya

سقن الِبحف066513-3752 :

ٗوكوٌكن االحظوب ببلغو٘ذة  ،I. Carpitellaالوغوبػذة اإلداسٗوت لْحوذة دوذهبث الووإحوشاث ،ئى كبًوج لوذٗكن أعوئلت حخؼلوق
باسعب الْربئق الوخؼل ت بأػوب الوجلظ الخٌ ٘زٕ ّرلك ػلٔ الِبحف سقن.(066513-2645) :
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الخلفٍت
-1

حشحب األهبًت ببلخْط٘بث الْاسدة فٖ ح ٘٘ن الحبفظت ال غشٗت لوبلٖ (ّ .)2002–2003حؼشع ُوزٍ الْر٘ وت اعوخجبببث
األهبًت ّالخذاب٘ش الوخخزة لخٌ ٘ز الخْط٘بث.

-2

ّع٘ششع الوكخب ال غشٕ فٖ ػول٘ت االعخشاح٘ج٘ت ال غشٗت بِذف هْاءهت جِوْدٍ هوغ البوشاهج الْعٌ٘وت الوؼٌ٘وت بوبألهي
الغزائٖ ّالخغزٗت ّلخؼضٗض الخوبعك بو٘ي األًشوغتّ .عو٘حذد الوكخوب الووْاسد الةصهوت لخٌ ٘وز االعوخشاح٘ج٘ت ال غشٗوت ّع٘شعوٖ
اعخشاح٘ج٘ت لخؼبئت األهْا .

-3

ّعؼ٘بً ّساء الؼٌبٗت ببلخْط٘بث فاى الوكخب ال غشٕ ٗؼول ػلٔ حؼضٗض قذساحَ كجضء هي ػول٘ت الةهشكضٗت الخٖ حٌ زُب
الحكْهت للٌِْع ببألداء فٖ ه٘بدٗي الخغزٗت ّالظحتّ ،الخؼل٘ن ّالخغزٗت الوذسع٘تّ ،الخٌو٘ت الشٗ ٘ت ّاألًشغت الغْق٘ت.
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استجابت اإلدارة للتىصٍاث الىاردة فً التقزٌز المىجز عن تقٍٍم الحافظت القطزٌت لمالً ()2119–2112
التىصٍاث

رد اإلدارة والتذبٍز المتخذ

جهت التنفٍذ

المىعذ النهائً للتنفٍذ

المسائل العمىمٍت
التىصٍت  :4الٌِْع بخؼبئت األهْا

ّهْاءهت ًغبق األًشغت هغ

الوكخب ال غشٕ

حوج الوْاف ت.

الوْاسد الوخبحتّ ،رلك هزةً هي دة هب ٗلٖ:






ئػبدة ئًشبء هحْس فٖ هْبخٖ لخغغ٘ت األقبل٘ن الشوبل٘ت

عٌ٘ظش الوكخب ال غشٕ ،سٌُبً بخْافش الخوْٗل ،فٖ الخؼبقذ هغ هْيف دّلٖ لإلششاف ػلٔ

األسبؼت ،هوب ع٘ لل هي الخكبل٘ف الخشغ٘ل٘ت؛

الوكخب ال شػٖ فٖ هْبخٖ.

ئػبدة حشك٘ض األًشغت الخشغ٘ل٘ت ػلٔ حذاب٘ش االعخجببت

كبًج اعخجببت الجِبث الوبًحت ع٘بت ػلٔ حذاب٘ش اعخجببت البزنامج للغْاسبّ .حوش٘بً هغ ػول٘ت

للغْاسب الخٖ حخْافش لِب الوغبًذة هي الجِبث الوبًحت

االعخشاح٘ج٘ت ال غشٗت ّلذػن هغبًذة الجِبث الوبًحت فٖ الوغخ بل فغخِذف األًشغت الخشغ٘ل٘ت

ّح ذٗن الذػن الخ ٌٖ ئلٔ الحكْهت فٖ هجبالث ادخظبص

ئلٔ حؼضٗض ال ذساث فٖ ه٘بدٗي الخؼل٘نّ ،الخٌو٘ت الشٗ ٘تّ ،األهي الغزائٖ ّالخغزٗت ،لضوبى حذاب٘ش

البزنامج األدشٓ؛

حغٌت الخْق٘ج لةعخجببت ّالخغل٘ن ػٌذ حذّد الغْاسب.

ئػبدة حظو٘ن أًشغت الغزاء ه ببل الؼول للخؼبّى هغ جِبث

ع٘غبًذ الوكخب ال غشٕ الوششّػبث الحكْه٘ت الضخوت للخٌو٘ت الشٗ ٘ت هزل بٌبء الغذّد ّئػبدة

ششٗكت قْٗت ػلٔ ححذٗذ ال شص الوخوخؼت بوْاسد هضوًْت

الخحشٗج ح٘ذ حؼخبش أًشغت الغزاء ه ببل الؼول الٌوظ الوٌبعب األفضل.

ًْفوبش/حششٗي الزبًٖ 2011

ْٗلْ٘/حوْص 2011

هٌز البذاٗت ّالخٖ حغخغ٘غ فِ٘ب الوغبػذاث الغزائ٘ت أى حْفش
ق٘وت هضبفت.
التىصٍت  :2اعخحذاد بشاهج بغشٗ ت هخكبهلت حح ق هب ٗلٖ:
 ضوبى أّجَ الخضبفش ب٘ي األًشغت البشاهج٘ت (طحت األم

الوكخب ال غشٕ

حوج الوْاف ت.
ع٘ششع الوكخب ال غشٕ فٖ ػول٘ت االعخشاح٘ج٘ت ال غشٗت فٖ أّائل ػبم  ،2011بوغبًذة هي

الخْح٘ذ الجغشافٖ ّٗخوبشٔ بظْسة أّرق هغ جِْد حغب٘ق

حضبفش ّاضحت ب٘ي أًشغت البزنامج ّاألّلْٗبث الحكْه٘ت.

الةهشكضٗت الخٖ حبزلِب الحكْهت؛
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ّالغ لّ ،الخغزٗت الوذسع٘تّ ،الخٌو٘ت الشٗ ٘ت) ،بوب ٗغخذػٖ

الوكخب اإلقل٘وٖ ّشؼبت ئداسة األداء ّالوغبءلتّ .عخك ل االعخشاح٘ج٘ت ئسعبء طةث ّأّجَ

ًْفوبش/حششٗي الزبًٖ 2011

رد اإلدارة والتذبٍز المتخذ

المىعذ النهائً للتنفٍذ

جهت التنفٍذ

التىصٍاث
 حُحغي قذساث ّحذة ححل٘ل ُشبشت األّضبع ّسعن

ع٘ؼول الوكخب ال غشٕ هغ الو ش ّالوكخب اإلقل٘وٖ ػلٔ الٌِْع بخحل٘ل ُشبشت األّضبع

دٗغوبش/كبًْى األّ 2011

دشائغِب للٌِْع بخحذٗذ الوغخ ٘ذٗي الضؼ بء ػلٔ

ّسعن دشائغِب ّالشطذ ّالخ ٘٘نّ .ع٘غؼٔ للحظْ ػلٔ حوْٗل ئضبفٖ هي أجل )1 :الخؼبقذ

الوغخْٗبث دّى هغخْٓ األقبل٘ن؛

هغ هْيف ّعٌٖ للشطذ ّالخ ٘٘ن ّهْيف لخحل٘ل ُشبشت األّضبع ّسعن دشائغِب
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استجابت اإلدارة للتىصٍاث الىاردة فً التقزٌز المىجز عن تقٍٍم الحافظت القطزٌت لمالً ()2119–2112

(هغخْٓ ف)3-؛  )2اعخؼشاع األدّاث ّالغشق ال بئوت للشطذ ّالخ ٘٘ن؛  )3حذسٗب هْي ٖ
البشاهجّ ،الوكبحب ال شػ٘تّ ،الششكبء الوخؼبًّ٘ي ػلٔ الشطذ ّالخ ٘٘ن.


ئػبدة الٌظش فٖ ًظبم الشطذ (األعش الوٌغ ٘ت
ّالوإششاث ،للخك٘ف هغ األّضبع ّال ذساث الوخخل ت)
بح٘ذ ٗغذّ ًظبهبً ح ٘ ٘بً لإلداسة.

التىصٍت  :2ئػبدة الٌظش فٖ ّضغ البزنامج فٖ ػول٘ت حغب٘ق

الوكخب ال غشٕ

حوج الوْاف ت .ششع الوكخب ال غشٕ ،دػوبً لؼول٘ت الةهشكضٗت فٖ هبلٖ ،فٖ حٌو٘ت ال ذساث ػلٔ

الةهشكضٗت ،بوب ٗخوبشٔ هغ ال شاساث ّالخذاب٘ش الوخخزة سداً ػلٔ

هغخْٓ األقغبمّ ،اعخِذف سؤعبء ّأػضبء الوجبلظ البلذٗت إلششاكِن ئششاكبً كبهةً فٖ

الخْط٘ت .2

الوششّػبث الخٖ ٗذػوِب البزنامج.

ًْْٗ٘/حضٗشاى 2011

ّٗجشٕ حؼضٗض ال ذساث فٖ الوكبحب ال شػ٘ت لضوبى الوغبُوت ال ؼبلت فٖ ػول٘ت الةهشكضٗت
الحكْه٘ت هي دة ح بعن الوؼلْهبثّ ،األًشغت ّالبؼزبث الوشخشكت هغ الوإعغبث األدشٓ
ػلٔ هغخْٓ البلذٗبث.
التىصٍت  :1ئددب الوضٗذ هي الخؼذٗةث الوإعغ٘ت هغ ه ْض٘ت األهي

الوكخب ال غشٕ

حوج الوْاف ت .علب الوكخب ال غشٕ ئلٔ ّصاسة الخبسج٘ت ّالخؼبّى الذّلٖ حشك٘ل لجٌت

الغزائٖ ػبش حْض٘ح األدّاس ّالوغإّل٘بث ف٘وب ٗخؼلق ببإلداسة الْعٌ٘ت

العخؼشاع األدّاس ّالوغإّل٘بث الو بلت لإلداسة الْعٌ٘ت لوششّػبث البزنامج ،بوب ٗخوبشٔ هغ

لوششّػبث البزنامج.

الخذاب٘ش اإلطةح٘ت لوببدسة "حْح٘ذ األداء" الجبسٗت فٖ هبلٖ.

عبخوبش/أٗلْ 2011
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استجابت اإلدارة للتىصٍاث الىاردة فً التقزٌز المىجز عن تقٍٍم الحافظت القطزٌت لمالً ()2119–2112
التىصٍاث

رد اإلدارة والتذبٍز المتخذ

جهت التنفٍذ

المىعذ النهائً للتنفٍذ

التغذٌت والصحت
التىصٍت  :5اعخؼشاع اعخشاح٘ج٘ت الخغزٗت فٖ البزنامج هي ح٘ذ

الوكخب ال غشٕ

ادخ٘بس الؼول٘بثّ ،الٌِج عْٗل األجلّ ،اعخشاح٘ج٘ت حغل٘ن هغإّل٘بث

حوج الوْاف ت .عخغخ ٘ذ ػول٘ت االعخشاح٘ج٘ت ال غشٗت هي الوٌخذٓ الْعٌٖ للوشبّساث بغ٘ت

ًْفوبش/حششٗي الزبًٖ 2011

الوْاءهت هغ ع٘بعت الحكْهت ئصاء الخغزٗت.

األًشغت الوخؼل ت ب ٘شّط ً ض الوٌبػت البششٗت ّهشع اإلٗذص.

ّع٘ؼول الوكخب ال غشٕ هغ هٌظوت األهن الوخحذة للغ ْلت (الًْ٘٘غف)ّ ،هٌظوت الظحت
الؼبلو٘تّّ ،صاسة الظحت ،بذػن ح ٌٖ هي الوكخب اإلقل٘وٖ ،العخؼشاع ادخ٘بس األًشغت
ّالٌِْع ببالعخِذافّ .ع٘٘غش ُزا الخؼبّى الولك٘ت الحكْه٘ت لألًشغت الوخؼل ت ببلخغزٗت
ّف٘شّط ً ض الوٌبػت البششٗت ّهشع اإلٗذص بؼذ حغل٘ن الوغإّل٘بث.

التىصٍت  :1الوشبسكت فٖ البحْد الوخظلت ببألغزٗت الخكو٘ل٘ت الوحل٘ت.

الوكخب ال غشٕ

التىصٍت  :7الحظْ ػلٔ الوْاسد الوبل٘تّ ،اللْجغخ٘تّ ،البششٗت

الوكخب ال غشٕ

حوج الوْاف تِ٘ ٗ .ن الوكخب ال غشٕ حبل٘بً ئهكبً٘ت ششاء األغزٗت الخكو٘ل٘ت الوحل٘ت ،بذػن هي

دٗغوبش/كبًْى األّ 2011

الو شّٗ ،شبسك فٖ دساعت ح ْدُب هٌظوت ُ٘ل٘ي ك٘لش الذّل٘ت بشأى اعخغبغت دل٘ظ الزسة ّالظْٗب
الو ْٓ هشح٘ي (ّ )CSB++األغزٗت الوخلْعت الو ْاة األدشٓ الوٌخجت هحل٘ب .كوب ٗضهغ الوكخب
الخؼبّى هغ فشٗق بشًبهج  REACHالوشخشك ب٘ي الْكبالث لخٌ ٘ز حْط٘بث حلك الذساعت
ّالؼول هي دة ششاكت هغ الجِبث الوؼٌ٘ت الوحل٘ت لذػن الظٌبػبث الظغ٘شةّ ،الع٘وب الخٖ
حذٗشُب الوجوْػبث الٌغبئ٘ت.
حوج الوْاف ت .عْ٘اطل الوكخب ال غشٕ الؼول هغ الًْ٘٘غف لوغبػذة الحكْهت ػلٔ ئًجبص

الةصهت للخحذٗذ الوٌبعب للوؼبً٘ي هي ً ض الخغزٗت الوؼخذ ّاعخحذاد

اعخشاح٘ج٘ت ّعٌ٘ت لشػبٗت ّهغبًذة الوجوْػبث الغكبً٘ت الخٖ حؼبًٖ هي عْء الخغزٗت الوؼخذ .

أدّاث ّاعخشاح٘ج٘بث هٌبعبت.

ّعْ٘اطل ال شٗق ال غشٕ لألهن الوخحذة حؼبئت الوْاسدّ .كجضء هي ئػذاد االعخشاح٘ج٘ت

ْٗلْ٘/حوْص 2011

ال غشٗت ،فغ٘خن اعخؼشاع االحخ٘بجبث هي الوْي ٘ي لضوبى أى ٗكْى الوكخب ال غشٕ قبدساً
ػلٔ هغبًذة الحكْهت فٖ هؼبلجت أهش عْء الخغزٗت.
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التىصٍاث

رد اإلدارة والتذبٍز المتخذ

جهت التنفٍذ

المىعذ النهائً للتنفٍذ

التعلٍم والتغذٌت المذرسٍت
التىصٍت  :8ئسعبء أًشغت الغزاء ه ببل الخذسٗب فٖ الوذاسط

الوكخب ال غشٕ

حوج الوْاف ت .قبم الوكخب ال غشٕ بخؼضٗض قذساث لجبى الخْجَ٘ الوذسع٘ت بغ٘ت الٌِْع بخذاب٘ش

ّحٌظ٘وِب ،بغ٘ت حٌو٘ت قذساث الوجخوؼبث الوحل٘ت للوغخ ٘ذٗي ،ببلخشك٘ض

اإلبةؽ ػي الوخضًّبثّ ،الٌظبفتّ ،حؼضٗض دّسُب فٖ حْػ٘ت الوجخوؼبث لوغألت اًخشاط األع ب

ػلٔ أّل٘بء األهْس ّالوغإّل٘ي الوحل٘٘ي.

فٖ الوذاسطّٗ .خن رلك ببلخؼبّى هغ ّصاسة الخشب٘ت ّالششكبء الوخؼبًّ٘ي هي دة الخذسٗب

عبخوبش/أٗلْ 2011
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استجابت اإلدارة للتىصٍاث الىاردة فً التقزٌز المىجز عن تقٍٍم الحافظت القطزٌت لمالً ()2119–2112

الوذسعٖ الخ ل٘ذّٕ .عٌ٘ظش الوكخب أٗضبً فٖ جذّٓ اعخخذام الوخضًّبث الغزائ٘ت لوغبًذة أًشغت
الغزاء ه ببل الخذسٗب فٖ الوغخ بل.
التىصٍت  :9ئجشاء جشد شبهل لبشاهج الخغزٗت الوذسع٘ت ،بغ٘ت هْاءهت

الوكخب ال غشٕ

حوج الوْاف ت .حوش٘بً هغ الغ٘بعت الْعٌ٘ت الجذٗذة للخغزٗت الوذسع٘ت فاى الوكخب ال غشٕ ٗغبًذ

هْاسد البزنامج هغ األّضبع الح ٘ ٘ت ّحؼذٗل اإلً بق للٌِْع بِزٍ

الحكْهت فٖ حٌ ٘حِب للجشد الزٕ أػذ ػبم ّ .2002عخكْى الوؼلْهبث ه ٘ذة فٖ ئػذاد ه خشحبث

الوْاسد.

الخوْٗل الةصم لخْع٘غ ًغبق حغغ٘ت بشًبهج الْجببث الوذسع٘ت فٖ الوٌبعق األشذ ضؼ ب.

ًْْٗ٘/حضٗشاى 2011

التنمٍت الزٌفٍت واألسىاق
التىصٍت  :41اعخحذاد ًُِج رٌبئ٘ت بغ٘ت حْع٘غ ًغبق اعخشاح٘ج٘بث

الوكخب ال غشٕ

حوج الوْاف ت .حن ئػذاد ه خشحبث جذٗذة للخوْٗل الزٌبئٖ حشاػٖ الحبجت ئلٔ الؼٌبٗت بوغبئل الخغ٘ش

الخٌو٘ت ّالوغبػذة الغزائ٘تّ ،رلك هزةً ػلٔ الٌحْ الوغبق فٖ هششّع

الوٌبدٖ ّاألهي الغزائّٖ .فٖ حب حْافش الخوْٗل فاًَ ٗوكي ً ل الخ ٌ٘بث الٌبجحت الخٖ اعخُحذرج

هكخب حٌو٘ت ًظبم بح٘شة فبغْٗب٘ي.

ّاعخُخذهج فٖ هششّع األسص الزٌبئٖ ال٘بببًٖ ئلٔ هششّع هكخب حٌو٘ت ًظبم بح٘شة فبغْٗب٘ي

فبشاٗش/شببط 2011

(اًظش أٗضبً الخْط٘ت  1بشأى هششّػبث الغزاء ه ببل الؼول).
التىصٍت  :44حؼذٗل قْاػذ أًشغت الغزاء ه ببل الؼول بح٘ذ حخك٘ف
بظْسة فؼبلت هغ الح بئق الو٘ذاً٘ت.

الوكخب ال غشٕ

حوج الوْاف ت .ع٘غخؼشع الوكخب ال غشٕ قْاػذ أًشغت الغزاء ه ببل الؼول بوب ٗخوبشٔ هغ

دٗغوبش/كبًْى األّ 2011

الخغْط الخْجِ٘٘ت البشاهج٘ت للبزنامج ّالووبسعبث الوزلٔ فٖ البلذاى األدشٓ ،بذػن هي
الوكخب اإلقل٘وٖ.
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