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اعتماد جدول األعمال
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1

اسؿؿدمجدولمأسؿالماالجؿؿاعمادلشرتك.مم

التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  3124-3123م
2

م

4م-م بعدمتؾؼلمتؼارؼرمذػفقةمعقجزةمسـمادلداوالتماظيتمجرتميفماظؾفـؿني،مغظرماالجؿؿاعمادلشرتكميفماظؿعدؼالتميفم
برغاعجماظعؿؾموادلقزاغقةمظؾػرتةم.2103-2102م
م
5م-م وأسربماالجؿؿاعمادلشرتكمسـمتؼدؼرهمظؾقثقؼة،موأذارمإىلمأغفا متضؿـتمبشؽؾمساممعامصدرمسـمادلؤمترميفمدورتفم
اظلابعةمواظـالثنيماظيتماغعؼدتميفمؼقظقق/متقزم 2100معـ متقجقفاتموضرارات،موسؾّرمسـمارتقاحف مظؾؿعدؼالت مادلؼرتحة.م
وإنماالجؿؿاعمادلشرتك:م
م
(مأ) ذدد مسؾك مأن ماظؿدابري مادلؿكذة مظؾؿلاواة مبنيماجلـلني ،موإنمطاغت معرضقة ،مصفلمتؿقضػمسؾك ماظـفاحم
اظؽاعؾمجلفقدمادلـظؿةمظؿغقريماظـؼاصة مواظطرؼؼةماظيتمدقطؾؼمبفامتعؿقؿمادللاواةمبنيماجلـلنيميفمخمؿؾػم
إداراتمادلـطؼةموذعؾفا؛م
ب) ورؾبماإلدراعميفمتعقنيماظدصعةماظـاغقةمعـمادلقزػنيماظػـقنيميفمإرارمبرغاعجمادلقزػنيماظػـقنيمادلؾؿدئنيممبام
(م
ؼؿقاءممبشؽؾمأصضؾمععماألوظقؼاتماحملددةميفمبرغاعجماظعؿؾموادلقزاغقة،موتقصريمادلزؼدمعـمادلعؾقعاتميفم
اظؿؼارؼر مادلؼؾؾة مبشأن مػذا ماظربغاعح ،موال مدقؿا مبشأن ماظؿعقني ماجلغرايف مواظقزقػل مظؾؿقزػني ماظػـقنيم
ادلؾؿدئني.ممم
6م-م ورأىماالجؿؿاعمادلشرتكمأنمسؿؾقاتمغؼؾمأخرىمظؾؿقاردمصقؿامبنيمأبقابمادلقزاغقةمميؽـمأنمتـشأمغؿقفةمظؿكطقطم
اظعؿؾموطذظؽمغؿقفةمادؿكداممررق متـػقذمأطـرمطػاءةموصعاظقةمخاللمصرتةماظلـؿني.موأذارمأؼضامإىلمأنمادلـاضشةماجلارؼةم
بشأنمػقؽؾمادلؽاتبمادلقداغقةموررؼؼةمسؿؾفامميؽـمأنمتؤثرميفمختصقصمادلقاردمسؾكمشرارمأيموصقراتمظزؼادةماظؽػاءة.مويفم
ػذاماخلصقص،مصإنماالجؿؿاعمادلشرتك:مم
م
ادؿذطر ماظؿقجقفات ماظصادرة مسـ ماالجؿؿاع مادلشرتك ميف مدورتف مادلعؼقدة ميف م 02مأطؿقبر/تشرؼـ ماألولم
م
2100مواظيتمرصضتماضرتاحماظؼقاممتؾؼائقامبؿكصقصمعامؼـؿجمعـموصقراتمإضاصقة،مإنموجدت،ميفمإرارم
اهلدصنيماظقزقػقنيمخاءموذال،مظؾؿؽاتبمادلقداغقة ؛
م
وذدّد مسؾكمضرورة مإجراءمأيمتعدؼالتمالحؼةميفمبرغاعجماظعؿؾموادلقزاغقةممبامؼؿؿاذكمععماإلجراءاتم
م
ا ُدلؿَػؼمسؾقفا؛م
م
3

 1اظقثقؼة
 2اظقثقؼؿان CL 143/3وCL 143/3 Add.
JM 2011.2/1

 3الفقرة ( 9هـ) من الوثيقة CL 143/9
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م

وادؿذطر مبأن مسؿؾقات ماظـؼؾ ميف مأبقاب مادلقزاغقة موسؿؾقات ماظـؼؾ معـ مباب مإىل مآخر ماظالزعة مظؿـػقذم
ادلؼرتحاتمخاللمصرتةماظلـؿنيمدقفمتؿؿّموصؼاًمظؾؿادةم4.5معـماظالئقةمادلاظقة.
عملية ادتعراض اإلطار االدرتاتيجي وإعداد اخلطة املتودطة األجل
للفرتة

م

3122 - 3125

4

7م-م غظرماالجؿؿاعمادلشرتكميفماظعؿؾقةمادلؼرتحةمالدؿعراضماإلرارماالدرتاتقفلموإسدادماخلطةمادلؿقدطةماألجؾمظؾػرتةمم
،2107–2104مو ُضدِعت مإظقفمععؾقعاتمعقجزةمسؿامخؾصتمإظقف مجلـةماظربغاعجمعـمادؿـؿاجاتميفمػذاماظشأن.موتؾؼّكم
سرضاًمضدَعفمغائبمادلدؼرماظعامم(ادلعرصة) مبشأنماألصؽارماألوظقةمادلـؾـؼةمسـمادلشاوراتماألوظقةمداخؾ ماألعاغةمظؿـؼقح ماإلرارم
االدرتاتقفل.موإنماالجؿؿاعمادلشرتك:م
م
أسربمسـمارتقاحفمظؾقثقؼةمادلراجعةموػـأماألعاغةمألخذػامبـفجٍمادؿؾاضلميفمػذاماظصدد؛
م
وواصؼمسؾكمادلؾادئماظؿقجقفقةماخلؿلةمادلؾقَـةميفماظقثقؼةمادلعـقة؛
م
وذدَدمسؾكمضرورةمإدراجماالسؿؾاراتماظعاظقةمواإلضؾقؿقةمواإلضؾقؿقةماظػرسقةمواظؼطرؼةميفمسؿؾقةماظؿكطقط؛م
م
وذدَد مسؾك مضرورة مهلني مسؿؾقة مهدؼد ماألوظقؼات ،معـ مخالل ماظؿدابري ماظيت مدؾؼ مأن مأوصت مبفام
م
األجفزةماظرئادقة؛م
وذفّع مادلـظؿة مسؾك ماظرجقع مإىل مسؿؾ ماظقطاظؿني ماألخرؼني ماظؾؿني متؿكذان معـ مروعا معؼرا مهلا مظدىم
م
ادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفلموإسدادماخلطةمادلؿقدطةماألجؾمظؾػرتةم.2107-2104
وواصؼ مسؿقعا مسؾك ماظعؿؾقة مواجلدول ماظزعين مادلؤضت مادلؼرتحني ،ماظؾذؼـ مؼؿقاصؼان معع مدورة مادؿعراضم
م
األجفزةماظرئادقة،مطؿامػقمعؾقَـميفماظـصقصماألدادقة؛
وذدَدمسؾكمأنمتؽقنمػذهماظعؿؾقةمذاعؾةممبامصقفماظؽػاؼةمجلؿقعمأصقابمادلصؾقةمادلعـقني،مورؾبمعـم
م
األعاغةمأنمتـظؿمعشاورةمشريمرمسقةمجلؿقعماألسضاءميفمسامم.2102م
م
تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل الفورية
5

8م -بعد متؾؼل متؼارؼر مذػفقة معقجزة مسـ مادلداوالت ماظيت مجرت ميف ماظؾفـؿني ،مغظر ماالجؿؿاع مادلشرتك ميف ماظؿؼرؼرم
ادلرحؾلمبشأنمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمحؿكمدؾؿؿرب/أؼؾقلم.2100موإنماالجؿؿاعمادلشرتك:
م
أضرّمبأنمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمبؾغ معرحؾةمحامسة،موضدمرُحّؾمبعضمأصعبماإلجراءاتميفمخطةم
م
اظعؿؾماظػقرؼةمعـمحقثماظؿعؼقد،موادلكاررمواظؿداخؾمإىلماظػرتةم2103-2102؛م
وذفّع ماألعاغةمسؾكمعقاصؾةماظؿشدؼدمسؾكمتدابريمإدارةمادلكاررمواظؿكػقػمعـمحدتفا ميفمخطةماظعؿؾم
م
اظػقرؼة،مواألخذميفماالسؿؾارمادلكاررماظؾشرؼةموادلاظقةمواظرباجمقة؛
4

اظػؼرةم9م(ػـ)معـماظقثقؼةم.CL 143/9
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م
م
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5

وأساد ماظؿأطقد مسؾك ماألػؿقة ماحلامسة مظؿغقري ماظـؼاصة معـ مأجؾ مإصالح مادلـظؿة ،موعع ماإلضرار مبطؾقعةم
اظؿغقريات ماظلؾقطقة مادلطؾقبة مسؾك مادللؿقؼـ ماظػردي مواجلؿاسل ،مالدقؿا ميف معا مؼؿعؾؼ مبادللاواة مبنيم
اجلـلنيموبأغفممتّمإنازماظؽـري،موذدّدمسؾكماحلاجةمإىلمعقاصؾةماظعؿؾميفمػذاماجلاغب؛م
وأسادماظؿأطقدمسؾكمأػؿقةمإصالحمادلقاردماظؾشرؼة؛م
وذددمسؾكمأػؿقةمطلرماحلقاجزمسربمخمؿؾػماظقحداتماظؿـظقؿقةموادلقاضعماجلغراصقة؛م
وأذارمبؼؾؼمإىلمأنماظدرادةماالدؿؼصائقةمظؾؿقزػنيمطشػتمسـمذعقرمبؾطءموتريةماظؿغقريموأنمادلقزػنيمالم
ؼشعرونمباظرضامصقؿامؼؿعؾؼمبـؼاصةماظـؼةمواإلغصاف،م
موأسربمسـمأعؾف ميفمأنماظدرادةمادلؼؾؾةماظيت مدؿـظؿمضؾؾمسامم 2105مدؿؾقّـمهلقـات معؾؿقدةميفمػذام
اجملال؛م
وتطؾّعمإىل ماحلصقلمسؾكمتؼرؼرمطاعؾمسـماظؿؼدممادلُقرَزميفمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظعامم،2100ممبام
يفمذظؽماجلقاغبمادلاظقةمواظرباجمقةمظؿـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼة.

ما يستجد من أعمال

م
-9م غاضشماالجؿؿاعمادلشرتكمعلائؾمتؿعؾؼمبؿقلنيمصعاظقةموطػاءةمأداظقبماظعؿؾماخلاصةمبف،ممباميفمذظؽماالدؿعاغةم
احملؿؿؾة ميفمادللؿؼؾؾمباالجؿؿاساتمشريماظرمسقةمواظدوراتماخلاصة ،موتعزؼزمتـلقؼمجداولمأسؿالمدوراتمجلـيتمادلاظقةم
واظربغاعجمواجؿؿاساتفؿامادلشرتطة.مم
م
-01م ويفمػذاماظصدد،مرؾبماالجؿؿاعمادلشرتكمعـمرئقللماظؾفـؿنيماظؿشاورمصقؿامبقـفؿاموطذظؽمععماظرئقسمادللؿؼؾم
ظؾؿفؾسمظضؿانمسدممعـاضشةمغػسمبـقدمجدولماألسؿالمدونمداعٍميفمطؾمعـماظؾفـؿنيمويفماالجؿؿاعمادلشرتك.
م

