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املؾحق ألف عؾى شبؽة الويب
م

التؼدم الؽؿي يف حالة إجراءات خطة العؿل الػورية حتى  03أكتوبر /تشرين األول 1322

م
-1م ؼؼدممػذامادلؾقؼمععؾقعاتمطؿقةمسـماظؿؼدمماحملؼؼميفمتـػقذذمررغذاعجمخطذةماظعؿذؾماظػقرؼذةمحؿذكمغفاؼذةمذذفرم
أطؿقرر/متشرؼـماألولم.1111موؼؼدممادلؾقؼمععؾقعاتمسـمسددمإجذراااتمخطذةماظعؿذؾماظػقرؼذةمادلملذمؿؽؿؾةميفمسذامم1111م
حؿكمغفاؼةمذفرمأطؿقرر/متشرؼـماألولمعـف،موتؼدؼرامظعددمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةماظيتمدؿلؿؽؿؾمضؾؾمغفاؼةمذفرم
دؼلؿرب/مطاغقنماألولم.1111م
م
-1م وممامجيدرماظؿذطريمرفمأنماظؿؼرؼرماظلـقيمظعامم1111مدذقؼدممإ ماألجفذزةماظرسادذقةميفمأولمدورةمتعؼذدميفمسذامم
،1111مودقشؿؾمتؼرؼرامطؿقامطاعالمؼؾنيمسددمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمادللؿؽؿؾةمحؿذكم11مدؼلذؿربم/مطذاغقنماألولم
.1111مودققصرماظؿؼرؼرمتػاصقؾمطاعؾةمسـمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمسؾكمأداسمطؾمإجراامسؾكمحذدة،مسؾذكماظـقذقم
ادلؼدمميفماظؿؼرؼرماظلـقيمظعامم1111م(C 2011/7موادلرصؼماظـاظثمذوماظصؾةمسؾكمذؾؽةماظقؼب،مادلؾقذؼم.)1مطؿذامدذقمقدِثم
اظؿؼرؼرماظلـقيمظعامم1111مععؾقعاتماألسضاامسـمضضاؼامادلكاررمواظؿغقريمادلؿصؾةمخبطةماظعؿؾماظػقرؼة،مودقشؿؾمتؼرؼذرام
عاظقامتػصقؾقامسـمصرتةماظلـؿنيم-1111م.1111م
م
-1م وؼؿأظػمررغاعجمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمادلؿؽاعؾمعـم171مإجرااممتمادؿؽؿالم118معـفامضؾذؾم11مدؼلذؿربم/مطذاغقنم
األولم،1119مممامخؾػم151مإجراامؼؿعنيمإدراجفاميفمررغاعجمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظؾػرتةم-1111م.11111موؼؾنيمتؼرؼرم
سامم1111مادلرصقعمإ مادلؤمترميفمؼقغقق/محزؼرانم21111مأغفمعـمرنيم151مإجراامعػؿقحا،ممتمادؿؽؿالم15مإجرااميفمسذامم
1111مممامخؾػم119مإجراامعػؿقحاميفمرداؼةمسامم.1111موطانماظعؿؾمجارؼامظؿقؼقؼماظـؿذاسجميفم111مإجذراامعذـمتؾذؽم
اإلجراااتماظؾاظغةم119مإجرااميفمعقسدماالدؿؽؿالمادلـؿظر،مطانمعـمادلؼررمادؿؽؿالم71معـفامضؾؾمغفاؼةم.1111مم
م
وؼقجزماظؿؼدمماحملرزميفمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمحؿكم11مدؼلؿرب/مطاغقنماألولم1111ميفماظشذؽؾم،1مسؾذكماظـقذقماظلذارؼم
إرالشفمظألسضاا.م
م

م

 1م م أغظرمادلؾقؼماظـاظثمظؾؿؼرؼرمادلرحؾلمسـمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمادلؼدممإ مجلـةمادلؤمترمادلعـقةممبؿارعةماظؿؼققؿماخلارجلمادللؿؼؾ مظؾؿـظؿةميفم
أررؼؾ/مغقلانم1111مسؾكمادلقضع:مhttp://www.fao.org/docrep/meeting/023/K7607a.pdfم
2مماظػؼراتم-11م15معـماظقثقؼةم،C 2011/7مادلرصؼم1مسؾكمذؾؽةماظقؼبم
MC329/A
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اظشؽؾم-1م ترتقبمتراطؿلمإلجراااتمخطةماظعؿذؾماظػقرؼذةمعذـمحقذثماظؿؼذدمماحملؼذؼمحؿذكم11م
دؼلؿرب/مطاغقنماألولم1111مم
الػئة

ادذذذذؿؽؿؾتميفمسذذذذامم
1119م
ادذذذذؿؽؿؾتميفمسذذذذامم
1111م
اظعؿؾمجارٍمرفام

م

وصف الػئة

118م

متماالغؿفاامعـمتـػقذمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمم

15م

متماالغؿفاامعـمتـػقذمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةم

111م

حتؼقؼمتؼدممصقبمتـػقذمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةموصؼامظؾؿقاسقدم
ادلؼررةموالمؼؿقضعمأنمتذؤثرمماظعؼؾذاتموادلكذاررمرشذؽؾمظذفمذذأنمسؾذكم
اظؿؼدمماحملؼؼم
حتؼقؼمتؼدممصقبمتـػقذمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةموصؼامظؾؿقاسقدم
ادلؼررةمععرضمظؾكطر،م
وظؽـممتمحتدؼدمإجراااتماظؿغؾبمسؾكماظؿأخرياتمواظعؼؾاتموادلكاررم
اظؿـػقذماظـاجحمإلجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةموصؼذامظؾؿقاسقذدمادلؼذررةم
ععرضمدلكاررمجلقؿةمغظرام
مظقجقدمسؼؾاتمأومخماررمؼؿقضعمأنمتغريمعـماظؿـػقذمرشؽؾمظفمذأغفمم
غشاطمعلؿؿر،مأومغشاطمشريمضارؾمظؾؿـػقذ،مأومحاالتمأخرىم
م

تأخرياتمرػقػةم

15

تأخرياتمرقؼؾةم

1

أخرىم
اجملؿقعم

11
171

-1م ويفمػذاماظؿقدؼدمظػؽاتمحاظةمإجذراااتمخطذةماظعؿذؾماظػقرؼذة،مصذإنماظػؽذؿنيم"تذأخرياتمرػقػذةم"مو"تذأخرياتم
رقؼؾة"متؿعؾؼانممبامإنمطاغتمتقارؼخماالغؿفاامادلؼررةم"ععرضةمظؾكطر"مأوم"خلطرمجلقؿ"،موظذقسممبذدىماظؿذأخريمادلؿقضذعم
سـمعقاسقدماالدؿؽؿالمادلؼررة.موسالوةمسؾكمذظؽ،مأدخؾتماإلدارةمصؽةم"أخذرىم"ميفمسذامم1111مظؽذلمتعـذكمرذاث ممسشذرم
إجراامعـمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمواجفمصقفامضاسدمادلشروعمعشاطؾميفمتلؿقةمحاظةماإلجراا.موطانمذظؽمراجعذامإ مأنماإلجذراام
طانمرارعفم"علؿؿر"،مأومألغفمملمحيدثمتقاصؼمآراامرنيماألسضاامرشأغف،مأومألنمعـمادلؼررمادؿؽؿالماإلجراام"صقؿامرعدمسامم
،"1111مأومألنمعـمادلؼرتحمإظغااماإلجراامرػـاممبقاصؼةماألسضاا.م
م
-5م وضاعتماإلدارة،ميفمأسؼابمادؿعراضمخارجل3م إلصالحمادلـظؿة،ممبذاميفمذظذؽماإلرذالنمسذـمحاظذةمخطذةماظعؿذؾم
اظػقرؼة،مراظـظرميفمضضقةمحتدؼدمصؽاتمإلجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمسالوةمسؾكمأداسمدبصقصماحلاالت.م
م
-6م ورـاامسؾقف،موضعتماإلدارةمذبؿقسةمعـؼقةمعـمحاالتمخطةماظعؿؾماظػقرؼة،مسؾكماظـققمادلقضحميفماظشذؽؾم،1م
ظؿقلنيمتعرؼػمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةم"ادللذؿؽؿؾةم"موررذ م"جذارماظعؿذؾمرفذام"مو"تذأخرياتمرػقػذةم"مو"تذأخرياتم
3ممادؿعراضمضاممرفمعؽؿبمادللااظةماظؿارعمحلؽقعةماظقالؼاتمادلؿقدةم(.)GAOموأصدرماظؿؼرؼرم()GAO-11-922ميفم19مدؾؿؿرب/مأؼؾقلم،1111موميؽـم
االرالعمسؾقفمسؾكمادلقضع:مhttp://www.gao.gov/products/GAO -11-922
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رقؼؾة"ممبقسدماالدؿؽؿالمادلؼرر.موتؿصؾم"تأخرياتمرػقػة"مرؿأخريمادؿؽؿالمعـؼحمخاللمدؿةمأذفرمعـمعقسدماالدذؿؽؿالم
ادلؼرر،موتؿصؾم"تأخرياتمرقؼؾة"مرؿأخريمألطـرمعـمدؿةمأذفرمعـمعقسدماالدؿؽؿالمادلؼرر.م
م

اظشؽؾم-1ماحلاالتمادلـؼقةمإلجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةم
احلالة
علؿؽؿؾةم
جارماظعؿؾمرفام
تأخرياتمرػقػةم
تأخرياتمرقؼؾةم

م

الوصف
متمتـػقذمعقضقعموصػمإجراامخطةماظعؿؾماظػقرؼةمم
اظعؿؾمجارميفمإجراامخطةماظعؿؾماظػقرؼةمالدؿؽؿاظفمخاللمادلقسدمادللؿفدفم
ظـمؼلؿؽؿؾمإجراامخطةماظعؿؾماظػقرؼةمضؾؾمادلقسدمادللؿفدفموؼؿقضعمأنمؼؽقنماظؿأخريمأضؾمعـم6مأذفرم
ظـمؼلؿؽؿؾمإجراامخطةماظعؿؾماظػقرؼةمضؾؾمادلقسدمادللؿفدفموؼؿقضعمأنمؼؽقنماظؿأخريمأطـرمعـم6مأذفرم

-7م طؿامأظغتماإلدارةمصؽةم"أخرى"مورؾؾتمإ مضادةمادلشروساتمأنمؼؿقاصؼقامعذعمماحلذاالتماظذـالثمادلؿصذؾةمرذاظزعـم.م
وميؽـمظؼادةمادلشروساتمأنمؼضقػقاميفمغػسماظقضتماظعـاصرمادلؼقِّدةموتعؾقؼاتمسؾكمحاظةم"علذؿؽؿؾةم"،موػذقمعذامؼلذاسدميفم
وصػمأدؾابماظؿأخرياتمادلؿقضعة،مسؾكماظـققمادلؾنيميفماظشؽؾم.1م
م

اظشؽؾم-1ماظعـاصرمادلؼقذِّدةمادلطؾؼةمسؾكمحاالتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةم

احلاظةم
علؿؽؿؾةم

جارماظعؿؾمرفام
احلالة
علؿؽؿؾةم

م

اظعـصرمادلؼقِّدم(اظعـاصرمادلؼقِّدة)مظؾشروطم
 دـةماالدؿؽؿالم(،1119م،1111م)1111
 اظؿؽاظقػماجلارؼةميفماظػرتةم-1111م1111م
 سؿؾقةماظؿقلقـاتمادللؿؿرةماجلارؼةم
 عـمادلؼررمأنمؼلؿؽؿؾماإلجراامرعدمسامم1111مم
اظعـصرمادلؼقِّدم(اظعـاصرمادلؼقِّدة)مظؾشروطم
 دـةماالدؿؽؿالم(،1119م،1111م)1111
 اظؿؽاظقػماالدؿفالظقةميفماظػرتةم-1111م1111م
 سؿؾقةماظؿقلقـاتمادللؿؿرةماجلارؼةم

التؼدم الؽؿي خالل عام 1322

م

-8م أدخؾتماإلدارةمخاللمسامم،1111مغظرامإ معامظؾؾالشذاتماظػعاظذةمسذـماإلصذالحممعذـمأػؿقذةمراظغذةم،مإجذراسنيمم
جدؼدؼـمرشأنمخطةماظعؿؾماظػقرؼة-م رالشاتمظؾؿقزػنيمسذـماإلصذالحمورالشذاتمظألسضذاامسذـماإلصذالح،مممذامزادمسذددم
إجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمعـم171مإ م171مإجراا.م
م
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-9م ومتمحتؼقؼمعزؼدمعـماظؿؼدمماجلقدمأثـاامسامم.1111موؼؾنيماظشؽؾم1محاظذةم171مإجذراامخلطذةماظعؿذؾماظػقرؼذةم
حؿكمغفاؼةمذفرمأطؿقرر/متشرؼـماألولم1111م(اظعاعقدمػاا)م ععمعؼارغذةمػذذهماحلاظذةمعذعماحلاظذةميفمغفاؼذةمسذامم1111م
(اظعاعقدمأظػ).م
م
-11م وعـمرنيمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةماظؾاظغمسذددػام171مإجذراا،ممتمادذؿؽؿالم118مإجذرااميفمسذامم،1119م
وادؿؽؿالم15مإجرااميفمسامم،1111موادذؿؽؿالم16م إجذراامخلطذةماظعؿذؾماظػقرؼذةمرـفاؼذةمذذفرمأطؿذقررم/متشذرؼـماألولم
،1111مممامأوصؾمسددمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمادللؿؽؿؾةمإ م189مإجراا.م
م
اظشؽؾم-1معقجزمحلاظةمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمرـفاؼةمذفرمأطؿقرر/متشرؼـماألولم1111م
ألف
احلالة

ادؿؽؿؾتميفمسامم1119م
ادؿؽؿؾتميفمسامم1111م
ادؿؽؿؾتمحبؾقلم1111/11/11م
جارماظعؿؾمرفام
تأخرياتمرػقػةم
تأخرياتمرقؼؾةم
أخرىم
إجراااتمعؼرتحمإظغاؤػام
اجملؿوع

م

حتى 1323/21/02

جيم

باء

هاء

دال

إضااا ة إجاااراءين إعاااادة تصاااـيف التغيريات

حتااااااااااااى

بشاااان البال اااات الػئة "أخرى"
عن اإلصالح

1323/23/02

(باء  +دال)

118م

118م

م

-م

118م

15م

15م

م

م

15م

م

م

1م

16م

16م

111م

111م

5م

11-م

71م

15م

15م

م

11-م

1م

صػرم

صػرم

1م

6م

6م

11م

11م

11-م

11-م

-م

م

م

1م

1م

1م

171

172

صػر

صػر

172

-11م وعـمرنيم71مإجراامجارماظعؿؾمرفا،معـمادلؼررمادؿؽؿالم11مإجراامآخرمعـمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼذةمضؾذؾم
غفاؼةمدؼلؿرب/مطاغقنماألولم،1111مممامؼقصؾماظعددمادلؿقضعمعـمإجراااتمخطذةماظعؿذؾماظػقرؼذةمادللذؿؽؿؾةمضؾذؾمغفاؼذةم
دؼلؿرب/مطاغقنماألولم1111مإ م111مإجراام(81ميفمادلاسة)معـمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةماظؾاظغذةم171مإجذراام.موعذـم
اإلجراااتماظذم171مػـاكمإذنم51مإجراام(19ميفمادلاسة)معـمادلؼررمترحقؾفامإ ماظػرتةم.1111-1111م
م
إجراءات خطة العؿل الػورية اليت تبني حالة تاخريات طويؾة
م
-11م ؼؾنيماظؿؼدمماحملؼؼمحؿكمغفاؼةمذفرمأطؿقرر/متشذرؼـماألولم1111ممبقجذبماظذـفجمادلذـؼحمحلذاالتمإجذراااتم
خطةماظعؿؾماظػقرؼةمرأغفمؼؿؿماإلرالنمسـم6مإجذراااتميفمخطذةماظعؿذؾماظػقرؼذةمميفماظقضذتماظذراػـممسؾذكمأغفذام"تذأخرياتم
رقؼؾة".موتشريماإلدارةمإ مأنم1معـمػذهماإلجراااتمطاغتمعؼرتحذةمصقؿذامدذؾؼمحتذتمصؽذةم"أخذرىم".موػذذهماإلجذراااتم
عشروحةميفماجلدولم1مععمتػلريمعقجزمظلؾبماظؿأخري.م
م
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اجلدولم-1مإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةماظيتمتؾنيم"تأخرياتمرقؼؾة"م(أيمأطـذرمعذـم6مأذذفرمسذـمادلقسذدمادللذؿفدفم
ادلؾؾغمسـفمإ مادلؤمترميفمؼقغقق/محزؼرانم)1111م
-1مادلشروعم-1مإصالحماألجفزةماظرسادقة-ماإلجراام:18-1مؼؼدمماجملؾسمتقصقةمواضقةمإ مادلذؤمترمرشذأنمضذرارمسذـم
اظربغاعجموادلقزاغقةمؼشؿؾمعلؿقىمادلقزاغقة.ممتمتـؼقحمادلقسدمادللؿفدفمإ مؼقغقق/محزؼذرانم1111م(دورةمظؾؿفؾذسمماظذيتمم
تلؾؼمدورةمعؤمترمادلـظؿةماظـاعـةمواظـالثني)،محقثمملمؼلؿؽؿؾماإلجرااميفمسامم1111مألنماجملؾسمملمؼقصلممبلذؿقىم
عقزاغقةمإ ماظدورةماظلارعةمواظـالثنيمظؾؿؤمتر.م
م
-1مادلشروعم-1مإصذالحماألجفذزةماظرسامدذمقة-ماإلجذراام(111-1ج):مؼـظذرمعذؤمترمادلـظؿذةميفمادلقاصؼذةمسؾذكمادلذؤػالتم

ادللؿصقرةمدلـصبمادلدؼرماظعامم اظيتموضعؿفامجلـةمادلذؤمترمادلعـقذةممبؿارعذةماظؿؼقذقؿماخلذارجلمادللذؿؼؾمدلـظؿذةماألشذؼذةم
واظزراسةميفمسامم.1119ممتمتـؼقحمادلقسدمادللؿفدفمإ مؼقغقذقم/محزؼذرانم.1111مملمؼـػذذممػذذاماإلجذرااميفمسذامم1119م

رلؾبمسدمموجقدمتقاصؼمآراامصقؿامرنيماألسضااموميؽـمتـػقذهميفمصرتةماظلـؿنيمادلؼؾؾة،مإذامعامضررماألسضاامذظؽ.موميؽذـم
أنمؼـظرمصقفمجلـةماظشؤونماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقةمواجملؾسميفمسامم،1111معـمأجؾمادباذمادلؤمترمظؼذرارمغفذاسلممرشذأغفمم
يفمسامم.1111موطانمضدممتماإلرالنمسـمػذاماإلجراامحتتمصؽةم"أخرى"م(سدممتذقاصرمتقاصذؼمآراام)ميفماظؿؼرؼذرمادلرصذقعمإ م
عؤمترمادلـظؿةميفمدورتفماظلارعةمواظـالثني.م
م
-1مادلشروعم-1مإصالحماألجفزةماظرسادقة-ماإلجراام:1-1مأيمتغذقرياتمتعؿذربمعلؿصذقرةميفمحفذؿمسضذقؼةماجملؾذسم

ومتـقؾفماإلضؾقؿلموتؼدؼؿماضرتاحمإ مدورةمادلؤمترمظعامم،1119معشػقسةممبشقرةمعـمجلـةماظشؤونماظددذؿقرؼةمواظؼاغقغقذة،م
رشأنمأيمتغقرياتمضرورؼةميفماظـصقصماألدادقة.ممتمتـؼقحمادلقسدمادللؿفدفمإ م11مؼقغقق/محزؼذرانم.1111مملمؼـػذمذم

ػذاماإلجرااميفمسامم1119مرلؾبمسدمموجقدمتقاصذؼمآراامصقؿذامرذنيماألسضذاامرشذأغفم.موضذدمادذؿؿرتمادلػاوضذاتماظذيتم
ادؿؤغػتميفمسامم1111محؿكمسامم،1111موظؽـمملمؼؿؿمماظؿقصؾمإ متقاصؼمآرااميفماظذدورةماظلذارعةمواظذـالثنيمظؾؿذؤمترم.م
ودقؾؼكماألعرمضقدماالدؿعراضميفمصرتةماظلـؿنيمادلؼؾؾةمرفدفمتؼذدؼؿماضذرتاحمعذـؼحممرشذأغفممإ ماظذدورةماظـاعـذةمواظذـالثنيم
دلؤمترمادلـظؿة.موضدمدؾؼماإلرالنمسـمػذاماإلجراامحتتمصؽةم"أخرى"م(سدممتقاصرمتقاصؼمآراا)ميفماظؿؼرؼرمادلرصقعمإ معؤمترم
ادلـظؿةميفمدورتفماظلارعةمواظـالثني.م
م
-1مادلشروعم-1مادلؾادئماألخالضقة-ماإلجراام:16-1مادؿعراضماجملؾسمظؾؿؼرؼرماظلـقيموغصػماظلـقيمظؾفـةمادلؾادئم
األخالضقةمادؿـادامإ مغؿاسجموتقصقاتمجلـةماظشؤونماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقةموجلـةمادلاظقة.ممتمتـؼقحمادلقسدمادللذؿفدفمإ م
11معارس/آذارم.1111مطانمعـمادلؼررمأنمؼـػذمػذاماإلجراامأصالمضؾؾمدؼلؿرب/مطاغقنماألولم،1111موأرؾغمسـذفمحتذتم
صؽةم"تأخرياتمرػقػة"ميفماظؿؼرؼرمادلرصقعمإ معؤمترمادلـظؿةميفماظدورةماظلارعةمواظـالثنيمظؾؿـظؿة.مودذؿؾدأمجلـذةماظشذؤونمم
األخالضقةمأغشطؿفاميفمرداؼةمسامم،1111مودؿؼدممأولمتؼرؼرمهلامإ ماظؾفـةمادلاظقةميفمعارس/مآذارم1111مرعدمأنمؼقاصذؼم
اجملؾسميفمغقصؿرب/متشرؼـماظـاغلم1111مسؾكمأسضاسفا.م
م
-5مادلشروعم-9متطؾقؼماظالعرطزؼة:ماإلجراام-81-1ماظؿؿققزمرقضقحمرنيمادلؽاتبمادللؿؼرةموأيمخطذ ممرإغشذاامعؽاتذبم

جدؼدةمإضاصقةمظرتذقدمغطاقمتغطقةمادلؽاتبماظؼطرؼةميفمضقامغؿاسجماالدؿعراضموراالدؿػادةمرادلعاؼريمادلؿػؼمسؾقفا،موعذعم
عراساةمادلقاضعمادلقجقدةمحاظقاًموادلقاضعمادلؿؽـذة،مصضذالًمسذـماظؽػذااةمواظقصذقراتمادلرتؼؾذةميفماظؿؽذاظقػموحتؾقذؾماظمؿؽؾػذةم

6

CL 143/10 Web Annex

واظررح...ممتمتـؼقحمادلقسدمادللؿفدفمإ م11مدؼلؿرب/مطاغقنماألولم.1111مويفمأسؼابمادلـاضشاتماظذيتمدارتميفمجلـذةم
ادلؤمترمادلعـقةممبؿارعةماظؿؼققؿماخلارجلمادللؿؼؾؾمظؾؿـظؿة،ممتمإسدادمرؤؼةمرشأنمػقؽؾموتػعقؾمذؾؽةمادلؽاتذبمادلقداغقذةم
ومتتمعـاضشؿفاميفمذؿكماألجفذزةماظرسادذقة،مثذؿمغقضشذتميفمغفاؼذةماألعذرميفمماالجؿؿذاعمادلشذرتكممرذنيمجلذـيتممادلاظقذةم
واظربغاعجميفمدورتفميفمأطؿقرر/متشرؼـم.1111موضدمأرؾغمسـمػذاماإلجراامحتتمصؽةم"أخرى"م(سدممتقاصرمتقاصذؼمآراام)ميفم
اظؿؼرؼرمادلرصقعمإ ماظدورةماظلارعةمواظـالثنيمدلؤمترمادلـظؿة.مم
م
-6مادلشروعم-16ماظؿـؼؾ-ماإلجراام:61-1م إغشاامدقادذةمتـذاوبمتعؿؿذدمسؾذكماحلذقاصزميفمادلؼذرماظرسقلذلمورذنيمادلؼذرم
اظرسقللموادلؽاتبمادلقداغقةمعصققرةممبعاؼريمواضقة.ممتمتـؼقحمادلقسدمادللؿفدفمإ م11مدؼلؿرب/مطاغقنماألولم.1111م
وجااماظؿأخريميفمإمتامموضعمدقادةمادلـظؿةمظؾؿـؼؾمغؿقفةمظؾؿشاوراتمادللؿػقضةمعذعمأصذقابمادلصذؾقة،ممبذاميفمذظذؽم
اهلقؽاتمادلؿـؾةمظؾؿقزػني،مغظرامظؿشعبماآلراامرشأنمجقاغؾفاماألطـرمإظزاعا.موجيريمحتؼقؼمتؼدممظؾقصاامرادلقسدماظـفاسلم
ادلـؼح.م
م

