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تقرير عن تنفيذ الخطة االسترراتيجية وططة العم

الرفيعة المستتتتتترلط لاستتتتتتاطة الدولية لقا ال ار
لافررة 2023-2019

قرار جمعية الستتتتتتتتاطة الدولية لقا ال ار يشتتتتتتتتالن تنفيذ الخطة االستتتتتتتترراتيجية
لاساطة لفررة الخمس سنلات 2023-2019
إن جمعية الساطة الدولية لقا ال ار،
إذ تشتتتتتير إلى قرارها المؤرخ  26تموز/يوليه  ،2018المتخذ في دورتها الرابعة والعشر ر ر ررمن ،باعتماد

الخطة االستراتيجية للسلطة للفترة ،)1(2023-2019

وإذ تشتتير ضا تتا إلى قرارها المؤرخ  24تموز/يوليه  ،2019المتخذ في دورتها الخامسر ررة والعشر ررمن،

باعتماد خطة العمل الرفيعة المس ر ر ر ر ررتوف للس ر ر ر ر ررلطة للفترة  ،2023-2019وكذلك مؤش ر ر ر ر ررائ األدا الر يس ر ر ر ر ررية

فيما يتصل بكل توجه من التوجهائ االستراتيجية المحددة في الخطة االستراتيجية(،)2
وبعتد النرر في تقرارمر المجل ( ،)3واألمين العرا

()4

ولجنرة المراليرة

()5

التي تقرد المعلومرائ المطلو رة

عن حالة إنجاز اإلج ار ائ والنواتج الرفيعة المستوف المسندة للفترة المشمولة بالتقرمر ،2020-2019

__________
* المواعيد الجديدة لالجتماعائ الحضورمة التي كان من المقرر عقدها أصال في تموز/يوليه  2020ثم في تموز/يوليه .2021
(.ISBA/24/A/10 )1
( ISBA/25/A/15 )2و .ISBA/25/A/15/Corr.1
(.ISBA/26/A/8-ISBA/26/C/23 )3
( ISBA/26/A/2 )4و .ISBA/26/A/2/Add.1
( ISBA/26/A/10-ISBA/26/C/21 )5و .ISBA/26/A/10/Add.1-ISBA/26/C/21/Add.1
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وإذ تعرب عن الرزامها بمواصلة تعزمز ممارسائ العمل الحالية للسلطة،
-1

ت يط عاما بتقارمر المجل  ،واألمين العا ولجنة المالية؛

-2

تدعل أعضر ررا السر ررلطة والمراقبين ،وكذلك أجهزة السر ررلطة ،إلى مواصر ررلة دعم تنفيذ الخطة

-3

تدعل الدول األعضر ر ر ر ررا وليرها من الجهائ المعنية إلى تقديم البيانائ الالزمة لضر ر ر ر ررمان

االستراتيجية وخطة العمل الرفيعة المستوف؛

إعداد تقارمر دقيقة عن التقد المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية وخطة العمل الرفيعة المستوف وفي تحقيق

النواتج المحددة.
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