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طؿا مدست مإظقه مدورة ماظربذبة ماىدؼدة ميف معـظؿة ماألشذؼة مواظزراسة م(اٌـظؿة) ،مؼؿعني مادؿعراض ماإلرارم
االدرتاتقفيمظؾػرتةم0202-0202مخاللمسامم0200موإسدادمخطةمجدؼدةمعؿودطةماألجلمظؾػرتةم0202-0202م
وبرغاعج ماظعؿل مواٌقزاغقة مظػرتة ماظلـؿني م 0202-0202مخالل مسام م 0200موبداؼة مسام م 0202مٌواصؼة ماٌممتر م
سؾقفا ميفمؼوغقو/حزؼرانم.0202موتػصّل مػذهماظوثقؼةماظعؿؾقةماظواجبماتؾاسفا،مععماألخذميفماالسؿؾارماظدروسم
اٌلؿكؾصةمحؿىماظقومموتوجقفاتماألجفزةماظرئادقة.م
وضد مأذارت ماظؿفربة مإدي مضرورة مهلني مصقاشة موتـػقذ ماإلرار ماالدرتاتقفيماياظي مواًطة ماٌؿودطة ماألجلم
اٌؼؾؾة.موطذظك،مذدّدتماألجفزةماظرئادقةمبصورةمخاصةمسؾىمهلنيمسؿؾقةمهدؼدماألوظوؼاتميفماظعؿلماظػينم
ظؾؿـظؿة،ممباميفمذظكمعنمخاللماظوثائقماٌرصوسةمإديماٌممتراتماإلضؾقؿقةمواظؾفانماظػـقةح
وعع ماألخذ ميف ماالسؿؾار ماظدروس ماٌلؿكؾصة معن مصقاشة موتـػقذ ماإلرار ماالدرتاتقفي مواًطة ماٌؿودطةم
األجل/برغاعجماظعؿلمواٌقزاغقة،مسؼدتماألعاغةمعشاوراتمداخؾقةمظوضعمذبؿوسةمعنممخلة معؾادىءمتوجقفقةم
ممؽـةمظؿوجقهمادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفيموإسدادماًطةماٌؿودطةماألجلماىدؼدة.موتؿضؿنمػذهماٌؾادىء:م
( )0مهدؼد ماظغاؼات مواظؿقدؼات مذات ماألوظوؼة؛ م( )0متطؾقق مترطقز مضطري معؿعدد ماظؿكصصات؛ م( )2متعزؼزم
اٌقزاتماظؿػاضؾقةمواظوزائفماظرئقلقة؛م()2متوضقحماظـؿائج،موهدؼدػاموترذقدػا؛م()2مإذراكماٌوزػني.م
ودوفمتطؾّقمسؿؾقةمادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفيموإسدادماًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةم0202-0202ماٌؾادىءم
اظؿوجقفقة معن مخالل مدت مخطوات مرئقلقة مخالل ماظػرتة ماٌؿؿدة معن مأطؿوبر/تشرؼن ماألول م 0200مإديم
ؼوغقو/حزؼرانم0202
 م()0مإسدادماظؿعؾقؼاتمبشلنماظعؿؾقةمواٌؾادىءماظؿوجقفقةموتؾؼقفا.
 م()0مصقاشةمأوظوؼاتمإضؾقؿقةمادؿـاداًمإديمغواتجماٌممتراتماإلضؾقؿقةمواظؿوجقفاتماظصادرةمسـفا.
 م()2متوظقفماألوظوؼاتماإلضؾقؿقة،موإسدادمزبططمظإلرارماالدرتاتقفيماٌُراجعمواًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةم
0202-0202
 م()2مصقاشةمأوظوؼاتمصـقةمادؿـاداًمإديمغواتجماظؾفانماظػـقةمواظؿوجقفاتماظصادرةمسـفا؛
 م( )2مإسداد مزبططمثان مظإلرار ماالدرتاتقفيماٌُراجَع مواًطة ماٌؿودطةماألجل مظؾػرتة م ،0202-0202ممبام
ؼعؽسماألوظوؼاتماإلضؾقؿقةمواظعاٌقة،مواًرباتماٌُؽؿلؾةمعنمصقاشةمأوظوؼاتمضطرؼةمعنمخاللمأررماظربذبةم
اظؼطرؼة؛م
 م( )6موإسداد ماإلرار ماالدرتاتقفي ماٌُراجع مظؾػرتة م 0202-0202مواًطة ماٌؿودطة ماألجل مظؾػرتة م-0202
/0202برغاعج ماظعؿل مواٌقزاغقة مظؾػرتة م 0202-0202محبقث متـظر مصقفا مىـؿا ماظربغاعج مواٌاظقة موؼؼدّمم
اجملؾسمتوصقاتمبشلنمعلؿوىماٌقزاغقة،موؼواصقمسؾقفاماٌممتر.

التوجوهاتذادلطلوبةذمنذاالجتماعذادلشرتك
 ؼُطؾبمإديماالجؿؿاعماٌشرتكمإبداءماٌالحظاتمبشلن ماٌؾادىءماظؿوجقفقة ماٌُؼَؿرَحة موأخذماظعؾممباظعؿؾقةمواإلرارم
اظزعين ماظواجبماتؾاسفؿامخاللمادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفيموإسدادماًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةم-0202
.0202
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ألف-ذاخللفوة
-0م

وضع ماٌممترمسامم 0222م مغففاًمعؿفدداًمظؾربغاعجمواٌقزاغقةميفمعـظؿةماظػاو.موضدمتضؿّنمػذاماظـفجمإدراجموثائقم

عُراجَعةمذاتماظصؾةمؼردموصػفاميفماٌؾققم،0موػيمتشؿلمإراراًمادرتاتقفقاً،مجرىمإسدادهمظػرتةمترتاوحمبنيمسشرمدـواتم
ومخلةمسشرمدـةموادؿعراضه مطلمأربعمدـوات؛موخطةمعؿودطةماألجلمتشؿلمصرتةمأربعمدـواتمووريمعراجعؿفامطلّم
دـؿني؛موبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةماظذيمؼشؿلمصرتاتماظلـؿني.موطانمضرارماٌممتر1معؿلؼاًمععمإجراءاتمخطةماظعؿلماظػورؼةم
بشلنمأوظوؼاتماٌـظؿةموبراذبفا.
-0م

ويفماظؼرارمذاته،مأدرجماٌممترمجدوالًمعراجعاًمظدوراتماألجفزةماظرئادقة ميفماٌـظؿةمظؿـػقذماظـظامماىدؼدمظوضعم

اظرباعج مواٌقزاغقة مواظرصد ماظؼائم مسؾى ماظـؿائج ،مممّا مؼؿقح مظألجفزة ماظرئادقة ماٌشارطة ميف مسؿؾقة مإسداد موتؽققف ماإلرارم
االدرتاتقفي،مواًطةماٌؿودطةماألجل،موبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقة.مومبوجبمػذهماظرتتقؾات اىدؼدة،متؼومماٌممتراتم
اإلضؾقؿقة ،مواظؾفان ماظػـقة ،موىـة ماظربغاعج مبؿؼدؼم ماٌشورة مإدي ماجملؾس محول مذمون ماظربغاعج مواٌقزاغقة ،ممبا ميف مذظكم
ذباالتماألوظوؼةماٌلؿؼؾؾقةمظؾعؿلماظػينميفماٌـظؿة.م
-2م

وضد مجرى مإسداد ماإلرار ماالدرتاتقفي مظؾػرتة م 0202-0202مواًطة ماٌؿودطة ماألجل م/0202-0202برغاعجم

اظعؿل مواٌقزاغقة مظؾػرتة م 0200-0202مخالل ماظػرتة م 0222-0222مواسؿؿدػا ماٌممتر ميف مغوصؿرب/تشرؼن ماظـاغي م. 0222مم
2

وباظؿوازيمععمدورةماظربذبةماىدؼدة،ممتّمادؿعراضماًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةم0202-0202مخاللماظلـةماألوديمعنم
تـػقذػا؛موجرىمإسدادماًطةماٌؿودطةماألجلم(عراجعة) مظؾػرتة م 0202-0202موبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقة مظؾػرتة م-0200
 0202مبداؼة مسام م ،0200موواصق مسؾقفا ماٌممتر ميف مؼوظقو/متوز م0200؛ مواضؿُرحت مسؾى مبرغاعج ماظعؿل مواٌقزاغقة مظؾػرتةم
 0202-0200متعؾقؼات مغاذؽة مسن مضرارت ماٌممتر موتوجقفاته مٌواصؼة ماجملؾس ميف مدورته ميف مغوصؿرب/تشرؼن ماظـاغي-م
دؼلؿرب/طاغونماألولم.30200
- 2

وطؿا مدست مإظقه مدورة ماظربذبة ماىدؼدة ،مجيب مادؿعراض ماإلرار ماالدرتاتقفي مظؾػرتة م 0202-0202مسامم

 0200موإسدادمخطةمجدؼدةمعؿودطةماألجلمظؾػرتةم 0202-0202موبرغاعجمجدؼدمظؾعؿلمواٌقزاغقةمظؾػرتةم0202-0202م
خاللمسامم0200موبداؼةمسامم0202مظقواصقمسؾقفاماٌممترميفمؼوغقو/حزؼرانم.0202موتػصّلمػذهماظوثقؼةماظعؿؾقةماظواجبم
اتؾاسفا،مععماألخذميفماالسؿؾارماظدروسماٌلؿكؾصةمحؿىمتارخيهموتوجقفاتماألجفزةماظرئادقة.

CR 2009/10 1م
2ماظوثقؼةم،C 2009/3, C 2009/15مواظوثقؼةم،C 2009/REPماظػؼراتم002-006م
3ماظوثقؼةمC 2011/3, C 2011/ماظػؼراتم،022-22مواظوثقؼةمCL 143/3م
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باء-ذالدروسذادلدتخلصة
-2م

وميـّلماإلرارماالدرتاتقفيماياظيمخطوةمإديماألعامميفمتوصريمرؤؼةمعشاررةموصفممعشرتكمظغاؼاتمعـظؿةماألشذؼةم

واظزراسة موأػداصفا ،موضاسدةً مظؿكطقط مبرغاعج ماظعؿل ماٌقزاغقة ،مورصده ،مورصع متؼرؼر مبشلغه .موضد مأذارت ماظؿفربة محؿىم
تارخيه مإدي مضرورة مهلني مصقاشة ماإلرار ماالدرتاتقفي ماياظي مواًطة ماٌؿودطة ماألجل ماٌؼؾؾة موتـػقذػؿا  .موتشؿلم
4

ذباالت ماظؿقلني ماٌؽوّغات ماظؼائؿة مسؾى ماظـؿائج ميف ماإلرار ماالدرتاتقفي موتوضققفا ،موترطقز متلثري معـظؿة ماظػاو مسؾىم
اظصعقدماظؼطري،موادؿكدامماٌواردماظشقققةمسؾىمسبومأطـرمصعاظقة.موطذظك،مجيبمأنمتؼوممإدارةمعـظؿةماظػاومبؿعزؼزم
اإلرارماالدرتاتقفيمالدؿكدامماٌعرصةماظؿؼـقةمواًربةماظيتمتؿؿؿعمبفاماٌـظؿةمسؾىمأصضلموجهمعنمخالل متوصريماهلقؽؾقةم
اظؿـظقؿقةماألطـرمصعاظقةموعماتاةمظؿقؼققماألػدافماظعاٌقة،ممبامصقفا مطلرمػقاطلم"اظصواعع" ماظداخؾقةميفماٌـظؿةموتروؼجم
اظعؿلماظؿعاوغيمواٌؿعددماظؿكصصات.
-6م

وضدمذدّدتماألجفزةماظرئادقةمبصورةمخاصةمسؾىمهلنيمسؿؾقةمهدؼدماألوظوؼاتميفماظعؿلماظػينمظؾؿـظؿة.مويفم

اظؿؼرؼرماظذيمرصعؿهمإديماٌممترميفمسامم،50200مالحظتمىـةماٌممترماٌعـقةممبؿابعةماظؿؼققمماًارجيماٌلؿؼلمظؾؿـظؿةم
(ىـةماٌممتر)مأغهمصقؿامأُحرزمبعصماظؿؼدم،مملمتوضعمبعدمسؿؾقةمهدؼدماألوظوؼاتمسؾىمسبومجقد.موأطدتمذبددامأغهم
ؼؿعنيماسؿؿادمغفجمؼؿصفمباالغؿظاممودضةماظؿزاعنمظؿقدؼدماألوظوؼاتمإلسدادماًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةم0202-0202م
ابؿداءًمعنمأواخرمدـةم،0200مبادؿكالصماظدروسمعنموربةماظؿكطقطمظػرتةماظلـؿنيم .0202-0200مويفمععرضموضعم
ذبؿوسةمعؿفاغلة معنماألوظوؼات مظؾػرتات ماٌاظقةماٌؼؾؾة،مأذارتمىـةماٌممترمإديمتوصقاتمىـةماظربغاعجمواجملؾسمبلنم
تؼومماألعاغةممبامؼؾي :
6

(مأ)

هدؼـد ماظؼضـاؼا ماٌلؿفـدة مظؽـي مؼُفؿدى مبفـا مظدى مادؿـعراض موتـؼقح ماًطـة ماٌؿودطـة ماألجـلم
ظؾػؿـرةم.0202-0202م

ب)
(م

مممععاىة متـلقق ماظؼضاؼا ماظشاعؾة مظؾؼطاسات مسرب ماألػداف ماإلدرتاتقفقة مظؾؿلاسدة مسؾى متوجقهم
هدؼدماألوظوؼات؛

(مج)

توضقح مأدوار ماٌؼر ماظرئقلي مواٌؽاتب ماٌقداغقة مواظؿعاون مبقـفا ميف مدبطقط مبرغاعج ماظعؿل ماظؿؼينمممم
وبرغاعجماٌقزاغقةموتـػقذػؿاميفمدقاقماظؿصورماًاصمبؿقؼققماظالعرطزؼة؛م

(د)مممممممتلؾقطماظضوءمسؾىماٌقزةماظـلؾقةمظؾؿـظؿةمعؼارغةًمباٌـظؿاتماألخرى؛

4ماظوثقؼةمC 2009/REPماظػؼرتانم،002-002مواظوثقؼةمC 2011/REPماظػؼرةم22م
5ماظوثقؼةم،C 2011/7ماظػؼرتانم22-22م
6ماظوثقؼةمCL 140 REPماظػؼرةم-00مو،مواظوثقؼةمCL 141/4ماظػؼرةم00م
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ويفمععرضموضعمذبؿوسةمعؿفاغلةمعنماألوظوؼاتمظؾػرتاتماٌاظقةماٌؼؾؾة،مأوصتماظؾفـةماألعاغةممبامؼؾي :م

-2م

7

(مأ)

اظعؿلمسؾىمتـؼقحماظوثائقماٌعروضةمسؾىماٌممتراتماإلضؾقؿقةمواظؾفانماظػـقة،محبقثمتشؿلموصػاًمظؾؿفاالتم
اظيتمؼـؾغيمأنمترطزمسؾقفاماألسؿالماظػـقةمظؾؿـظؿةمسؾىماٌلؿوؼنيماظعاٌيمواإلضؾقؿيموتؾكماظيتمؼـؾغيمرصعم
اظرتطقز مسـفا موذظك مبغقة ماظؿشفقع مسؾى مإسطاء متوجقفات معُقؽؿة مسؾى مسبو مأصضل مبشلن ماألوظوؼاتم
وارتؾارفامباألػدافماالدرتاتقفقةمواظـؿائجماظؿـظقؿقةماحملددةموتقلريماتؾاعمغفجمعوحّدمأطـرمسـدمصقاشةم
اظؿؼارؼر؛م

ب)
(م

ايرصمسؾىماظؿشاورمععماظػرقماٌعـقةمباالدرتاتقفقةم(األػدافماالدرتاتقفقةمواٌـارق)مسـدمإسدادماظوثائقم
اظيتمتؿـاولماألوظوؼاتمواظيتمعنماٌؼررمسرضفامسؾىماٌممتراتماإلضؾقؿقةمواظؾفانماظػـقة.
جوم-ذ ادلبادىءذالتوجوهوة

-2م

وععماألخذميفماالسؿؾارماظدروسماٌلؿكؾصةمعنموضعماإلرارماالدرتاتقفيمواًطةماٌؿودطةماألجل/برغاعجماظعؿلم

واٌقزاغقةموتـػقذػا،مسؼدتماألعاغةمعشاوراتمداخؾقةمظوضعمذبؿوسةمعنممخسمعؾادىءمتوجقفقةمممؽـة مظؿوجقه مسؿؾقةم
ادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفيموإسدادماًطةماٌؿودطةماألجلماىدؼدة.
()0مهدؼدماظؿقدؼّاتمواظغاؼاتمذاتماألوظوؼةم
 اظرتطقزمسؾىماظؿقدؼاتمواظغاؼاتماظطوؼؾةماألجلمواظعؿلمباظـظرمإديماظوراء:معاذامؼؿعقّنمسؾىمعـظؿةماظػاومأنمتؼومم
بهماآلنمحبقثمتؿؿؽنمعنمهؼققماألػدافماظعاٌقة
 اظرتطقز مسؾى مسدد مأضل معن ماظؿقدؼات مواظغاؼات مذات ماألوظوؼة ،موباظؿاظي ،مسؾى مسدد مأضل معن ماألػدافم
االدرتاتقفقة،ماظيتمجيبمعواجفؿفامأومواوزػامظؿقؼققماألػدافماظعاٌقة.
()0متطؾققمترطقزمضطريمعؿعددماظؿكصصات
 هدؼد ماألوظوؼات ماٌشرتطة ماظيت متروّج محؾوالً مال متلؿطقع موحدة ميف معـظؿة ماظػاو مأو مخربة مخاصة مأن متطؾّؼفام
مبػردػا،مإمنامتلؿوجبمتعاوغاًموتكزراًمسربماٌـظؿة.
 وضع مادرتاتقفقة معشرتطة متؾين مسؾى ماألوظوؼات ماحملددة مسؾى ماٌلؿوؼني ماإلضؾقؿي مواظؼطري موتعاجل مػذهم
األوظوؼات،مبادؿكداممسؿؾقةمإرارماظربذبةماظؼطرؼة،موبوضعمادرتاتقفقةمتلؿفقبمإديماظطؾبمأطـرمممّامؼوجففام
اظعرض.
 تعزؼز ماظعالضات ماظوزقػقة مبني مأوظوؼات ماظؿـؿقة ماظورـقة مواًدعات ماظيت متؼدّعفا ماٌؽاتب ماظؼطرؼة ،مواٌؽاتبم
اإلضؾقؿقةماظػرسقة،مواٌؽاتبماإلضؾقؿقةمواٌؼرماظرئقليمٌـظؿةماظػاو.

7ماظوثقؼةم،CL 140/8ماظػؼرةم00م

م
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()2متعزؼزماٌقزاتماظؿػاضؾقةمواظوزائفماظرئقلقة
 ايرصمسؾىمأنمحيددماإلرارماالدرتاتقفيمعـظؿةماظػاوموؼلؿحمهلاممماردةمعقزتفاماظؿـاصلقةموأنمؼؽونمػذام
اإلرارمعطابؼاًمظـشاراتمووزائفمعـظؿةماظػاوماظرئقلقة.
 ايرصمسؾى مأنمؼؾؼى مدورمعـظؿة ماظػاو ميفمذبالمتوصريماظلؾع ماظعاعة ماظعاٌقةمدوراًمععرتصاًمبهموسؾىمهلنيم
اظرتابطمبنيماظلؾعماظعاعةماظعاٌقة/اظعؿلماٌعقاريميفمعـظؿةماظػاومواياجاتماإلضؾقؿقةمواظورـقة.م
()2متوضقحماظـؿائج،موهدؼدػاموترذقدػا
 دعجماألوظوؼاتماإلضؾقؿقةمواظـؿائجماإلضؾقؿقة،مادؿـاداًمعنمبنيمأعورمأخرىمإديمعدخالتم"عنماألدػلمإديماألسؾى"م
عنماظصعقدؼنماظؼطريمواإلضؾقؿيماظػرسي ،مظوضعمذبؿوسةمواحدةمعنماألػدافماالدرتاتقفقةمواظـؿائجماظؿـظقؿقةم
سؾىمغطاقماٌـظؿة،موتوضقحمدورماألػدافماظوزقػقة.
 إسطاءماألوظوؼةمظربغاعجمسؿلماٌـظؿةمسؾىماظـواتجماظيتمهلامأثرمطؾريموضدمتلاسدماألسضاءموأصقابماٌصؾقةمسؾىم
اظؿوصّلمإديمغواتجمتـؿوؼةمعؿصؾةمباألػدافماالدرتاتقفقة.م
 توصري معـصّة مظؾعؿل مضؿن مصرؼق ،موظؾعؿل ماٌؿعدد ماظؿكصصات مواٌرتابط مسرب معـظؿة ماظػاو ،موخباصة مبني ماٌؼرم
اظرئقليمواٌؽاتبماٌقداغقةموبنيمذراسيماٌعرصةمواظعؿؾقات.
 اظؾفوءمإدي مصِرَقماألػدافماالدرتاتقفقةمظوضعمخططمسؿل موتـلققماظـشاراتمسربماظوحداتماظؿـظقؿقةمعنمأجلم
هؼققماظـؿائج.
()2مإذراكماٌوزّػني
 إجيادمػدفمعشرتكمظؿقؼققماألػدافماالدرتاتقفقةمواظوزقػقةمبنيماٌوزػنيمسؾىماٌلؿوؼاتمطاصة،مباظؿوازيمععم
إرارمداخؾيمظوضعمآظقاتمٌلاءظةماٌدراءمواٌوزػنيمبشلنمهؼققماظـؿائج.
دال-ذالعملوةذوادلدةذالزمنوةذادلقرتحتان
-2م

ودوف متطؾق مسؿؾقة مادؿعراض ماإلرار ماالدرتاتقفي موإسداد ماًطة ماٌؿودطة ماألجل مظؾػرتة م0202-0202م

اٌؾادىءماظؿوجقفقةمعنمخاللمدتمخطواتمرئقلقةمخاللماظػرتةماٌؿؿدةمعنمأطؿوبر/تشرؼنماألولم0200مإديمؼوغقو/حزؼرانم
،0202مطؿامؼردموصػهمأدغاهمويفماٌؾققم.0م
-02م اخلطوةذ-1مإسدادماظؿعؾقؼاتمبشلنماظعؿؾقةمواٌؾادىءماظؿوجقفقةموتؾؼقفا.موػذامعوضوعمػذهماظوثقؼة.
-00م اخلطوة ذ -2مصقاشة مأوظوؼات مإضؾقؿقة مادؿـاداً مإدي معدخالت ماٌممترات ماإلضؾقؿقة مواظؿوجقفات ماظصادرة مسـفا.م
ودوف مؼوضع مإرار مظألوظوؼات مسؾى مأداس ماألوظوؼات ماإلضؾقؿقة ماٌوجودة ،موعن ماٌشاورات مسؾى ماٌلؿوؼني ماإلضؾقؿيم
واإلضؾقؿيماظػرسي،مسؾىمأنمجيريمتـؼققهمعنمخاللماظؿوجقفاتماظيتمتؼدعفاماٌممتراتماإلضؾقؿقةميفمتؼارؼرمعوحّدة.مم
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-00م اخلطوةذ -3متوظقفماألوظوؼاتماإلضؾقؿقة،موإسدادمخطةمظإلرارماالدرتاتقفيماٌُراجعمواًطةماٌؿودطةماألجلم
ظؾػرتةم0202-0202؛موتؾؼيمتوجقفاتمعنمىـيتماظربغاعجمواٌاظقةموعنماجملؾس.مودوفمؼوضعمإرارمظألوظوؼات،معنم
خاللمسؿؾقةمتعاوغقةمؼؼودػامغوابماٌدراءماظعاعونم(اٌعرصة مواظعؿؾقات)موإذراكماٌؽاتبماإلضؾقؿقة،ميفمرورمإسدادماًطةم
األوديمظإلرارماالدرتاتقفيماٌُراجَع.
-02م اخلطوةذ-4م صقاشةمأوظوؼاتمصـقةمادؿـاداًمإديمعدخالتماظؾفانماظػـقة مواظؿوجقفاتماظصادرةمسـفا.مواظؾـاءمسؾىم
إرارماألوظوؼاتماظذيموُضعميفماًطوةم0مظطؾبمتوجقفاتمبشلنماألػدافماظػـقةماظعاٌقةمواألوظوؼاتمظؾؿـظؿة.

م-02م اخلطوةذ-5م إسدادمخطةمثاغقةمظإلرارماالدرتاتقفيماٌُراجَعمواًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةم،0202-0202ممبام
ؼعؽسماألوظوؼاتماإلضؾقؿقةمواظعاٌقة،مواًرباتماٌُؽؿلؾةمإثرمصقاشةمأوظوؼاتمضطرؼةمعنمخاللمأررماظربذبةماظؼطرؼة؛م
وتؾؼيمتوجقفاتمعنمىـيتماظربغاعجمواٌاظقةموعنماجملؾس.
-02م اخلطوةذ-6م إسدادماإلرارماالدرتاتقفيماٌُراجعمظؾػرتةم 0202-0202مواًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةم-0202
/0202برغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةمظؾػرتةم 0202-0202محبقثمتـظرمصقفامىـؿاماظربغاعجمواٌاظقةموؼؼدّمماجملؾسمتوصقاتم
بشلنمعلؿوىماٌقزاغقة،موؼواصقمسؾقفاماٌممتر.م
هاءذذ-ذالتوجوهاتذادلطلوبة
-06م ؼُطؾَبمإديماالجؿؿاعماٌشرتكمتؼدؼممتعؾقؼاتمسؾىماٌؾادىءماظؿوجقفقةماٌؼؿَرَحةموأخذماظعؾممباظعؿؾقةمواٌدةماظزعـقةم
اظواجبماتؾاسفؿامخاللمادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفيموإسدادماًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةم.0202-0202
ذ
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ادللحقذ:1ذمقتطفذمنذقرارذادلؤمترذ2112/11

تنفوذذخطةذالعملذالفوروةذبشأنذإصالحذعملواتذإعدادذالربامجذوادلوزانوةذ
والرصدذادلدتندذإىلذالنتائجم
-0م

ؼؼررمأنمؼـُدخـِلماظعؿلمبوثائقمعـؼقةمظؾرباعجمواٌقزاغقةمتشؿؿلمسؾىماظعـاصرماظؿاظقة،ماظيت مميؽنمأنمتـُدرج،م

حلبماالضؿضاء،ميفموثقؼةمواحدةم:
م(أ)مإرارمادرتاتقفيمؼـُعدّمظػرتةمسشرمدـواتمإديممخسمسشرةمدـة،موجيريمادؿعراضهمطلمأربعمدـوات،موؼشؿل،م
يف معامؼشؿؾه،مهؾقالًمظؾؿقدؼاتماظيتمتواجهماألشذؼةمواظزراسةمواظؿـؿقةماظرؼػقةمواظلؽانماٌعؿؿدؼنمسؾقفا،ممبام
صقفمماٌلؿفؾؽني؛مورؤؼةمادرتاتقفقةموأػدافماألسضاءميفمذباالتموالؼةماٌـظؿة،موطذظكماظغاؼاتماالدرتاتقفقةم
اظيتمدققؼؼفاماألسضاءمواجملؿؿعماظدوظيمبدسممعنماٌـظؿة،ممباميفمذظكمأػدافماإلنازموعمذراته؛
م(ب)مخطةمعؿودطةماألجلمتغطيمصرتةمأربعمدـواتموتـُلؿعرضمطلمدـؿني،موتشؿلمعامؼؾيم:
()0م أػداف مادرتاتقفقة مظإلناز معن مجاغب ماألسضاء مواجملؿؿع ماظدوظي مبدسم معن ماٌـظؿة ،موصؼاً مظإلرارم
م
االدرتاتقفي؛
()0مأررمظؾـؿائجماظؿــظقؿقة،ممباميفمذظكمغؿائجمربددةمتلفمميفمإنازماألػدافماالدرتاتقفقة معنمجاغبم
أسضاء ماٌـظؿة مواجملؿؿع ماظدوظي .موبؼدر ماإلعؽان ،مؼؽون مظـؿائج ماٌـظؿة مأػداف مظإلناز مربددةم
وعمذراتمظألداءمواصرتاضاتمعؿصؾةمباظواضع،موتـُظفرمعلاػؿةماٌـظؿة،موتؾنيمزبصصاتماٌقزاغقةمعنم
االذرتاطات ماٌؼررة موتؼدؼرات ماٌوارد معن مخارج ماٌقزاغقة ،ماظيت مميؽن مأن متمثر مسؾى مبؾوغ ماألػداف.م
ودؿدرَجماظؼضاؼا ماىـلاغقةميفماإلرارماالدرتاتقفيمواًطة ماٌؿودطةماألجل،مبقـؿامدقؿوضفماظعؿلم
خبطةماظعؿلماٌعـقةمباظؼضاؼاماىـلاغقة؛
()2مهدؼدمذباالتمترطقزماألثر،مطؿفؿوساتمظؾـؿائجماظيتمتؿلممباألوظوؼةموتوجـّهمسبومتعؾؽةماٌواردمعنم
خارجماٌقزاغقة،موهلنيماظرضابةمسؾىماٌواردمعنمخارجماٌقزاغقةميفمذباالتمترطقزماألثرماظرئقلقة،م
م
ظةمعنماٌواردمعنمخارجماٌقزاغقة؛
وزؼادةماظؿالحممبنيماألغشطةماٌؿوظةمعنماظربغاعجماظعاديمواٌؿوَ
()2ماألػدافماظوزقػقةماظراعقةمإديمطػاظةمتوجقهمسؿؾقاتماٌـظؿةمواألسؿالماإلدارؼةمسبومهؼققمهلقـاتميفم
إرارمعلؿـدمإديماظـؿائجم.
م
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برغاعج مسؿل موعقزاغقة مؼغطقان ماظػرتات ماٌاظقة ،معع مهدؼد مواضح ميصة ماٌوارد ماٌكصصة مظؾعؿلم

(ج)م

اإلداري،موذظكمسؾىمأداسمإرارمعلؿـدمإديماظـؿائج،مععمإدراجماظعـاصرماظؿاظقة:
( )0مإرارمغؿائجماٌـظؿةم(اظـؿائج)ماٌـُـشلموصؼاًمظؾكطةماٌؿودطةماألجل،ممباميفمذظكماٌلموظقةماظؿـظقؿقةمسنم
طلمغؿقفة؛م
()0

م
هدؼدماظؿؽاظقفمىؿقعمغؿائجماٌـظؿةمواالظؿزاعاتماٌؿصؾةمبفا؛

()2

م
حلابمزؼاداتماظؿؽؾػةموعؽادبماظؽػاءةماٌكططمهلا؛

()2

توصريمخصومموصـادؼقماحؿقارقةمسؾىماألجلماظطوؼل؛

()2

عشروعمضرارمؼؿكذهماٌممترمؼواصقممبوجؾهمسؾىمبرغاعجماظعؿلموسؾىماالسؿؿاداتماٌرصودة؛مم
م

א

א

א

:א

א א

א

א

א

א

2011

א

א

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

א א

א

א

2017-2014

2012
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻳﻮﻟﻴﻮ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أآﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
PC PC
CL

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺎرس

أﺑﺮﻳﻞ
RC

2013
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﺎﻳﻮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻮﻟﻴﻮ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أآﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
PC
PC
TC
CL
CL

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺎرس
PC

أﺑﺮﻳﻞ
CL

ﻣﺎﻳﻮ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻮﻟﻴﻮ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أآﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
PC
CL
CONF

 -1إﻋﺪاد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
 -2ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ آﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 -3ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻮﻟﻴﻔﻲ ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ/ﺧﻄﺔ ﻟﻺﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺨﻄﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ/ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ/ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄن اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وﺧﻄﺔ اﻹﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ/اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ
 -4ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ آﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
 -5إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﻺﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤُﺮاﺟَﻊ وﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ -إﺑﺮاز
اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﺎو
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،واﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
واﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ )ﺳﻨﺘﻴﻦ(
 -6إﻋﺪاد إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣُﺮاﺟَﻊ ،واﻟﺨﻄﺔ ﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة -2014
 ،2017وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة 2015-2014
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن اﻹﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤُﺮاﺟَﻊ ،واﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة
 ،2014-2017وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة  .2015-2014ﺗﻮﺻﻴﺎت
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة
 ،2017-2014وﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة 2015-2014
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة 2015-2014

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ 2015-2014
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ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺤﻮآﻤﺔ :

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ TC:

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻮآﻤﺔ :

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ PC:

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻤﺪﺧﻼت :

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ FC:
اﻟﻤﺠﻠﺲ CL:
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ CONF:
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