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الرتتيبات اخلاصة باالتسععاا املسعل صإصحااات اوحوكمة
اصإجااءات امللرتح اختاذها من جانب جلنة الشؤون الدتسعورية واللانونية
واالجعماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية ومن جانب اجمللس
يُ طلب من جلنة الشؤون الدستورية والقانونيةة ومةن اتمتعةامل اكشةلج للاةنن ال نةامل واكاليةةا اسةت ا
اللتيبات اكقلحة يف هذه الوثيقة يف إطار اتست ا اكستقل إلصالحات احلوكعةا وتقديم أية مشورة ت ت ض ورية
إىل اجمللس.
ويطلب من اجمللس است ا
ذل التوميه حبسب اتقتضاء.

وإق ار اللتيبات اكقلحة لالست ا

اكستقل والقيام بتلة الت ةديالت وتقةديم

ميكن توميه اتستفسارات بشأن احملتوى اكوضوعي هلذه الوثيقة إىل:
السيّدة
كبرية موظفي التقييما مكتب التقييم
رقم اهلاتف+39 06570 55424 :
Tullia Aiazzi

السيد
مدي ا ش بة اكؤمت واجمللس وشؤون اك اسم
رقم اهلاتف)+93( 07860 89035 :
Louis Gagnon

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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أوالً -ؿعؾوؿات أدادقة
م

-1م ؼـصماإلجراءم74-2معـمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظؿفدؼدماٌـظؿةماظنمواصؼمسؾقفامعؤمترماٌـظؿةم2008امسؾةكمأنم:م
"اٌؤمترمدقؿقديمتؼدؼرمأسؿالمإصالحمايقطؿةاممباميفمذظؽمدورموسؿةؾماٌةؤمتراتماإلضؾقؿقةةامبقادةطةمادةؿعرا معلةؿؼؾم
طؿلاػؿةمعـفميفمػذهماظعؿؾقة"1موؼلؿـدمػذاماإلجراءمسؾكمتقصقةمصادرةميفمسامم2007معـمضؾؾماظؿؼققؿماًةارجلماٌلةؿؼؾم
ظؾؿـظؿةمتػقدمأغف:م" بعدمدتمدـقاتامؼـؾغلمأنمؼؽقنمػـاكمادؿعرا مذةاعؾمظؾؿؼةدمماحملةرزمسؾةكمصةعقدمإصةالحاتم
ايقطؿةموصعاظقؿفا".2م
م
-2م وغظةةرامإديمأنمإصةةالحاتمايقطؿةةةمرقؼؾةةةمالجةةؾمبطؾقعؿف ةمااممتمتعةةقنيماٌقسةةدماظـفةةائلمالدةةؿؽؿالمتـػقةةذمم
اإلجراءم74-2ميفمسامم2015امعامؼؿعدىمبأذقاطماإلرارماظزعينماًاصمبؿـػقةذمععظةؿماإلجةراءاتمالخةرىم.مإنماظطةابعم
اظطقؼؾمالجؾمظإلجراءم74-2ماظذيمطانمعؿقضعاميفماظؾداؼةميفمخطةماظعؿؾماظػقرؼةامضدممتماظؿلةؾقؿمبةفمأؼضةامعةـمجاغةبم
أسضاءماٌـظؿةمعـمخاللمىـةماٌؤمترماٌعـقةممبؿابعةماظؿؼققؿماًارجلماٌلؿؼؾمظؾؿـظؿة3موذياسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةم
بشأنماإلجراءاتماٌصؿؿةمظزؼادةمطػاءةمالجفزةماظرؼادقة4مصضةالمسةـمعةؤمترماٌـظؿةةم5مواٌةؤمترم.6مطؿةامضةدمأذةريمإديمػةذام
اٌقضقملمأؼضاميفمزبؿؾػمتؼارؼرماإلدارةماٌؿعؾؼةمبؿـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼة.7م
م
-3م بعؾاراتمأوضحامصؼدمأذارماظؿؼرؼرماظـفائلمبشأنمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمإديمأنمغؿائجمتؼققؿمأسؿالمإصالحاتم
ايقطؿةم"دقفمهؿاجمإديماظـظرمصقفامعـمضؾؾماظدورةماظؿادعةمواظـالثنيمظؾؿؤمترميفمسامم2015اموجيبمأنمتؼررمترتقؾاتم
اظعؿؾمعلؾؼامعـمأجؾماظقصاءمبفذاماٌقسدماظـفائل.موظذامصإنمايقطؿةمسؾكمادةؿعدادمظؿؼةدؼؿماظةدسؿماظةالزممظؿـظةقؿماظؿؼقةقؿم

1ممتؼرؼرماظدورةم(اًاصة)ماًاعلةمواظـالثنيمٌؤمترماٌـظؿةامغقصؿ /تشرؼـماظـاغلم2008اماظقثقؼةمC 2008/REPاماظؿؼرؼرم2008/1مواٌرصؼمػاء.مم
 2م متؼرؼر ماظؿؼققؿ ماًارجل ماٌلؿؼؾ مٌـظؿة مالشذؼة مواظزراسة مظألعؿ ماٌؿقدة م(اظػاو)ا مأطؿقبر/تشرؼـ مالول م2007ا ماظقثقؼة مC 2007/7A.1-Rev.1ام
اظؿقصقةم1-4م-مجم
 3م م تؼارؼرمىـةماٌؤمترماٌعـقةممبؿابعةماظؿؼققؿماًارجلماٌلؿؼؾمظؾؿؤمترمبشأنمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظلـةم 2008م(اظقثقؼة مC 2008/4اماظصػقة م)30م
وظلـةم2009م(اظقثقؼةمC 2009/7امعـماٌؾقؼم1محؿكماٌؾقؼم)5اموسامم2011م(اظقثقؼةمC 2011/7اماظػؼرتانم149مو.)160مم
 4م ماظؿؼرؼرماظـفائلمجملؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحة ماظعضقؼةماٌعـقة مباظؿدابريماظراعقةمإديمزؼادةمطػاءةمالجفزةماظرئادقةممباميفمذظؽماظؿؿـقؾامأبرؼؾ/غقلانم
2011اماظقثقؼةمC 2011/28اماظػؼرةم.40م
5ممتؼارؼرماظدورةماظلاددةمواظـالثنيامغقصؿ /تشرؼـماظـاغلم2009م(اظقثقؼةمC 2009/REPاماظػؼرةم133اماظؼرارم2009/4مواٌرصؼمدال)؛ماظدورةماظلابعةم
واظـالثنيامؼقغقق/حزؼرانم2011م(اظقثقؼةمC 2011/REPاماظػؼرةم104اماظؼرارم2011/6مواٌرصؼمجقؿ)؛مواظدورةماظـاعـةمواظـالثنيامؼقغقق/حزؼرانم2013م
(اظقثقؼةمC 2013/REPاماظػؼرةم.)111م
6ممتؼرؼرماظدورةماظلاددةموالربعنيمبعدماٌائةامأبرؼؾ/غقلانم2013اماظقثقؼةمCL 146/REPاماظػؼرةم.12م
 7م ماظؿؼرؼر ماإلدارة ماظـفائل مسـ متـػقذ مخطة ماظعؿؾ ماظػقرؼة موسؿؾقة مإصالح ماٌـظؿةا مؼقغقق/حزؼران م2013ا ماظقثقؼة مC 2013/26امم
اظػؼراتم 98مو 218مو238؛ماظؿؼرؼرماٌرحؾلمسـمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةامأطؿقبر/تشرؼـمالولاماظقثقؼةمCL145/10اماظػؼرةم9؛ماظؿؼرؼرماظلـقيم
ًطةماظعؿؾماظػقرؼةمظعامم 2011مواظؿقجقفمظعامم2012؛مأبرؼؾ/غقلانم2012اماظقثقؼةمCL 144/10اماظػؼرةم .64موضدمذُطرميفماظقثقؼةم CL145/10مأنم
اإلجراءم74-2ام" حبؽؿمرؾقعؿفامؼـؾغلمأنمؼؾدأمبعدمأنمؼؿؿماالغؿفاءمعـمبرغاعجماإلصالحميفمغفاؼةمسامم 2012ملغفمؼؿعؾؼمبؿؼققؿمظإلصالحمعامبعدم
اغؿفائف".م
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وإجرائفمواإلبالغمسـف.مشريمأغفمؼؾدومعـماٌـادبمأنمؼشريمالسضاءمإديماظـفجماظذيمؼرشؾقنميفماسؿؿادهاممباميفمذظؽمعامإذام
طاغقامؼعؿزعقنمإجراءماالدؿعرا ماٌلؿؼؾ"8.م
م
-4م وضدمادؿعر ماجملؾسماظؿؼرؼرماظـفائلمبشأنمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةميفمدورتفماظلاددةموالربعنيمبعةدماٌائةةم
يفمأبرؼؾ/غقلانم2013اموأضره.مأعامباظـلؾةمإديماإلجراءم74-2امصؼدمأوصكمبأنمسؾكم"العاغةمأنمتؼقممبادؿعرا معلؿؼؾم
لسؿالمإصالحاتمايقطؿةماظنمؼؿعنيماظؼقاممبفاميفمسامم2014مظؽلمتؼةقّؿمعةـمضؾةؾماٌةؤمترميفمؼقغقةقم/حزؼةرانم.2015م
ودؿفريمعراجعةماظطرائؼماحملددةمهلذاماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعـمضؾؾماجملؾسميفمدورتفماظـاعـةموالربعةنيمبعةدماٌائةةميفم
دؼلةةؿ /طةةاغقنمالولم2013امسؾةةكمأدةةاسمأنماٌقزاغقةةةماٌكصصةةةمظالدةةؿعرا مدةةؿؾؾغمحةةقاظلم000000م111مدوالرم
أعرؼؽل"9.موبدورهامصادقماٌؤمترمسؾكمػذاماظؿؼرؼرميفمدورتفمالخريةميفمؼقغقق/حزؼرانم2013اموأسةربمسةـم"تطؾعةفمإديم
إجراءمادؿعرا معلؿؼؾمظـؿائجمإصالحاتمايقطؿةميفمسامم2014مظؿؼققؿفامعـمضؾؾماظدورةماظؿادعةمواظةـالثنيمظؾؿةؤمترميفم
ذفرمؼقغقق/حزؼرانم10".2015مم
م
-5م ومتاذقامععمػذاماظؿقجقفامتعر مػذهماظقثقؼةمترتقؾاتمعؼرتحةمإلجراءمادؿعرا معلؿؼؾمإلصالحاتمايقطؿةامم
سؾكمأنمدبضعمٌراجعةم وعشقرةمطؾمعـمىـةماظشؤونماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقةمواالجؿؿاملماٌشرتكمظؾفـنماظ غاعجمواٌاظقةام
وظؽلمؼـاضشفاماجملؾسموؼؿكذماظؼرارمبشأغفا.م
م

ثاـقاً -اؾرتتقبات املؼرتحة ؾحادععرا املسعؼل

م
-6م سؿالمباإلجراءم74-2امؼعؿ ماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعلاػؿةميفمتؼققؿمتـػقذمإصةالحاتمايقطؿةةم.موسؾةكماظؿؼقةقؿم
غػلفمأنمؼـػذمعـمضؾؾماٌؤمتراموباظؿاظلمؼـؾغلمأنمؼؽقنممبـابةمسؿؾقةةمعقجفةةمعةـمالسضةاءم.موميؽةـمأنمؼؿؾؼةكماٌةؤمترم
أؼضاامحبلبماالضؿضاءامعلاػؿاتمعـمأجفزةمرئادقةمأخرىمذاتمصؾةملشرا ماظؿؼققؿ.11م
م
-7م يفمدورتفماظلاددةموالربعنيمبعدماٌائةماظنمسؼةدتميفمماظػةرتمةمبةنيم22مو26مأبرؼةؾم/غقلةانمسةامم2013امدسةام
اجملؾسمإديمعـاضشةم"اظطرائؼماحملددة"مظالدؿعرا ماٌلؿؼؾميفمدورتفماٌؼؾؾةميفمدؼلؿ /طاغقنمالولمسامم.2013موخةاللم
اجؿؿاملمشريمرمسلمظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمبرؤداءموغةقابمرؤدةاءماجملؿقسةاتماإلضؾقؿقةةميفم3مأبرؼةؾم/غقلةانم2013ام
اضرتحمبأنمؼؽقنماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعدسقعامعـمضؾؾمعؽؿبماظؿؼققؿموأنمتؼقممذبؿقسةمعةـمأسضةاءماٌـظؿةةمبإرذةادمصرؼةؼم
صغريمعؽؾػمباالدؿعرا موتلفقؾماظؿشاورمبنيماظػرؼؼموبنيمسضقؼةماٌـظؿة.م

8مماظقثقؼةمC 2013/26اماظػؼرةم.238مم
9مماظقثقؼةمCL 146/REPاماظػؼرةم.12م
10مماظقثقؼةمC 2013/REPاماظػؼرةم.111م
11ممسؾكمدؾقؾماٌـالاممتمذطرماإلجراءم74-2مهدؼداميفمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمظؾؿفؾسم2016-2013اماظقثقؼةمCL 146/9مأبرؼؾ/غقلانم
2013اماظػؼرةم.2م
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-8م طصدىمهلذاماالضرتاحمويفمضقءماظؿفربةماظلابؼةميفماٌلائؾماٌؿصؾةمبايقطؿةامميؽـمأنمؼـظرماجملؾةسميفمإضاعةةم
اظرتتقؾاتماظؿاظقةمعـمأجؾماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمإلصالحاتمايقطؿة:م()1ماظطؾةبمإديماظةرئقسماٌلةؿؼؾمظؾؿفؾةسمإجةراءم
اجؿؿاساتمشريمرمسقةموعػؿقحةمععمرؤداءموغقابمرؤداءماجملؿقساتماإلضؾقؿقةامتفدفمبشؽؾمخةاصمإديمتقجقةفمسؿؾقةةم
االدؿعرا ماٌلؿؼؾ؛م()2ماظطؾبمعـماالجؿؿاملماٌشرتكمبنيمىـنماظ غاعجمواٌاظقةماإلذرافمسؾةكمااردةةماالدةؿعرا م
اٌلؿؼؾ.موتردمػذهماظرتتقؾاتماٌؼرتحةمأدغاه.م
م

أؾف -االجعؿاعات غري اؾرمسقة ؾرؤداء وـواب رؤداء اجملؿوعة اصإؼؾقؿقة بوصػفا ؿـعدى ؾؾؿشاورات
خبصوص االدععرا املسعؼل

م

-9م أصؾقتماالجؿؿاساتمشريماظرمسقةمظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمععمرؤداءموغةقابمرؤدةاءماجملؿقسةاتماإلضؾقؿقةةام
ودقؾةًمظؾؿشاورمواظؿـلقؼموبـاءماظؿقاصؼميفماآلراءمبنيماظدولمالسضاءميفماٌـظؿة.موػلمتعؼدمبشؽؾمعـؿظؿمعةـمضؾةؾماظةرئقسم
اٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمظؿلفقؾماظعؿؾمصقؿامبنيماظدوراتمواظؿقضريمىؾلاتماىفازماظرئادلماظرمسقة.موباظؿاظلامميؽةـمهلةذهم
االجؿؿاساتمشريماظرمسقةمأنمتـػعميفمتلفقؾماظؿشاورمواظؿػاسؾمبنيماظدولمالسضاءميفماٌـظؿةموصرؼؼماالدؿعرا .م
م
-10م إنماظرؤداءموغقابماظرؤداءماٌدسقؼـمإديماٌشارطةميفماالجؿؿاساتمشةريماظرمسقةةماٌػؿقحةةماظعضةقؼةمظؾؿفؿقسةاتم
اإلضؾقؿقةمغقابةمسـمذيفقرػؿامػؿمرؤداءموغقابمرؤداءمأضاظقؿماٌـظؿةملشةرا ماغؿكابةاتماجملؾةسامأيم:مإضؾةقؿمأصرؼؼقةام
وإضؾقؿمآدقاموإضؾقؿمأوروبااموإضؾقؿمأعرؼؽاماظالتقـقةمواظؾقةرماظؽةارؼ اموإضؾةقؿمماظشةرقمالدغةكاموإضؾةقؿمأعرؼؽةاماظشةؿاظقةام
وإضؾقؿمجـقبمشربماحملقطماهلادئ.مووصؼامظؾؿؿاردةماٌؿؾعةامصإنماظرؤداءموغقابمرؤداءماجملؿقساتمالخرىمعدسقونمػؿم
أؼضامظؾؿشارطةمبصػةمعراضؾنيموهلؿمحؼماظؽالم.مودقدسكمصرؼؼماالدؿعرا ميضقرمتؾؽماالجؿؿاساتمحبلبماٌؼؿضك.م
م
-11م أعامبا ظـلؾةمإديموتريةماالجؿؿاساتمشريماظرمسقةماٌػؿقحةةماظعضةقؼةمظؾؿفؿقسةاتماإلضؾقؿقةةمصلةقؿؿمسؼةدػاموصؼةام
ظؾؿؼؿضكمويفماظقضتماٌطؾقبمخاللمسامم2014امبـاءمسؾكمدسقةمعـماظةرئقسماٌلةؿؼؾمظؾؿفؾةسم.مودةقفمتؽةقنمخةدعاتم
العاغةماظالزعةمعؿاحةمظدسؿمسؿؾفؿمععماظؿزامماإلدارةمبؿقصريماٌلاسدةماظالزعةمظة"تـظقؿماظؿؼققؿموإجرائفمواإلبالغمسـف"12.م
م

باء-

اصإذراف عؾى االدععرا املسعؼل ؿن ؼبل االجعؿاع املشرتك
ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة

م

-12م سؾكمعرماظلـقاتمتعاراماالجؿؿاملماٌشرتكمظؾفـنماظ غاعجمواٌاظقةممبلائؾمايقطؿةمهتمبـدمدائؿمسؾكمجدولم
أسؿاظفمبعـقانم"اظقصقراتموزؼادةماظؽػاءةميفمايقطؿة".م وضةدمأدرجمػةذاماظؾـةدماظةدائؿمسؾةكمجةدولمالسؿةالمبؿؽؾقةػمعةـم
12مماظؿؼرؼرماظـفائلمظإلدارةمبشأنمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةموسؿؾقةمإصالحماٌـظؿةامؼقغقق/حزؼرانم2013اماظقثقؼةمC 2013/26اماظػؼرةم.238
م
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اجملؾسميفمدورتفماظعاذرةمبعدماٌائةميفمغقصؿ /تشرؼـماظـاغلمسامم1995امطقدقؾةمظؿقلنيمغقسقةمايقطؿةةمعةعمهؼقةؼم
اظقصقراتموزؼادةماظؽػاءةميفماظقضتمغػلف.13م
م
-13م ومبةةامأنماالجؿؿةةاملماٌشةةرتكمظؾفةةـنماظ غةةاعجمواٌاظقةةةمعؽؾةةػمبؿغطقةةةمذبؿقسةةةموادةةعةمعةةـماظؼضةةاؼاماٌاظقةةةم
واظ غاذبقةماٌرتؾطةممبلائؾمايقطؿةامصفةقميفموضةعمعـادةبملداءمعفةامماإلذةرافمظالدةؿعرا ماٌلةؿؼؾمإلصةالحاتم
ايقطؿةامبدونماٌلاسمبدورماجملؾسمغػلفميفمػذاماجملال.موسؼبماىؾلةماٌؼؾؾةمظؾفـؿنيميفمغقصؿ /تشرؼـماظـةاغلمعةـم
سامم2013امدؿؽقنمػـاكمصرصميفمسامم2014مظالجؿؿاملماٌشةرتكمطةلمؼةدرسموؼؼةدمماٌشةقرةمبشةأنمسؿةؾمماالدةؿعرا م
اٌلةةؿؼؾميفماظةةدوراتماٌؼةةررةمظؾفةةـنماظ غةةاعجمواٌاظقةةةاممبةةاميفمذظةةؽمعةةـمخةةاللماظؿػاسةةؾماٌؾاذةةرمعةةعماظػرؼةةؼماٌعةةينم
باالدؿعرا .مويفمضقءمذظةؽامدةقؿؿمتؼةدؼؿممعشةروملماظؿؼرؼةرمماظـفةائلممظالدةؿعرا ماٌلةؿؼؾمإديماالجؿؿةاملماٌشةرتكاموإديم
اجملؾسمطذظؽ.م
م
-14م ودؿؿؿمعراجعةماظرتتقؾاتماٌؼرتحةمظالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعـمضؾؾمىـةماظشؤونماظددةؿقرؼةمواظؼاغقغقةةميفمدورتفةام
اظلابعةمواظؿلعنيميفمأطؿقبر/تشرؼـمالولمعـمسامم 2013امضؾةؾمأنمدبضةعمظدرادةةمأوظقةةمعةـمضؾةؾماالجؿؿةاملماٌشةرتكم
ظؾفـنماظ غاعجمواٌاظقة.مودقضؿـمذظؽمععاىةمأؼةمضضقةمذاتمرابعمضاغقغلمذاتمصؾةمتؿعؾؼمباالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعـةذم
اظؾداؼة.م
م

جقم -اجلدول اؾزؿين اصإرذادي ؾحادععرا املسعؼل

م

-15م عـمحقثماظؿقضقتاموحبلبمتقجقفاتماجملؾسمواٌؤمتر14امؼـؾغلمإجراءماالدؿعرا ماٌلةؿؼؾميفمخةاللممسةامم
2014امالعرماظذيمؼؿقحمعامؼؽػلمعـماظقضتمظألخذمبـؿائجمعداوالتمالجفزةماظرئادةقةمالدادةقةممخةاللماظعةاماممبةاميفم
ذظؽمخاللماجؿؿاساتماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةامطؿامغصمسؾقفماإلجراءم.74-2موتردمدوراتمالجفزةماظرئادقةماظنمدؿعؼدميفم
سامم152014مواظنمدقؿؿماخؿقارػامظؽلمحيضرػامأسضاءمصرؼؼماالدؿعرا مبصػةمعراضؾنياميفماٌؾقؼم.1م
م
-16م سؾكماصرتا مأنماجملؾسمدقؼقممبإضرارماظرتتقؾاتماٌؼرتحةميفمدؼلؿ /طاغقنمالولم2013امميؽـمأنمتعؼةدمأوديم
االجؿؿاساتمشريماظرمسقةماٌػؿقحةماظعضةقؼةمظؾؿفؿقسةاتماإلضؾقؿقةةميفمص اؼةرم/ذةؾاطم2014معةـمضؾةؾماظةرئقسماٌلةؿؼؾم
ظؾؿفؾساميفمعقسدمحيددمباظؿشاورمعةعمالعاغةةم.مويفمذظةؽماالجؿؿةاملامدةقؼقمماالجؿؿةاملمشةريماظرمسةلماٌػؿةقحمماظعضةقؼةم
ظؾؿفؿقساتماإلضؾقؿقةمباظؿػاسؾمععمأسضاءمصرؼؼماالدؿعرا ماٌلؿؼؾموبادؿضاصةمعـاضشةمأوظقةمحقلماظشةؤونماظةنمجيةبم

13مماظقثقؼةمCL 110/REPاماظػؼرةم.15م
14مماظقثقؼةمCL 146/REPاماظػؼرةم12؛ماظقثقؼةمC 2013/REPاماظػؼرةم.111م
15مماىدولماظزعينمظألجفزةماظرئادقةمظؾؿـظؿة/اظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة/برغاعجمالشذؼةماظعاٌلمواظدوراتمالدادقةمالخرىم2014-2013ام
اظقثقؼةمCL 147/REPامؼقغقق/حزؼرانم2013اماٌرصؼمجقؿ.م
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تـاوهلا.مويفماٌـادؾةمغػلفاامدقفمؼؿؿماالتػاقمأؼضامسؾكماىدولماظزعينموخطةمسؿؾماالجؿؿاساتمشةريماظرمسقةةممخةاللم
اظلـة.مم
م
-17م جيبمأنمؼؤديماظرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمدورامتقلريؼامادؿؾاضلمظعؿؾقةماالدؿعرا مبرعّؿفااموذظةؽممتاذةقامعةعم
اٌلؤوظقاتماٌعززةمظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسماٌـؾـؼةمسـمخطةماظعؿؾماظػقرؼة.م
م
-18م إنماظرتتقؾاتماٌؼرتحةماٌػصؾةمأسالهاممباميفمذظؽمعشروملماخؿصاصاتماالدؿعرا ماٌلؿؼؾماٌؾقـةميفماٌؾقؼم2ام
ضدموضعتمعـمضؾؾمالعاغةمخاللم سؿؾقةمتشةاورؼةمذةاركمصقفةامبداؼةةًماظةرئقسماٌلةؿؼؾمظؾؿفؾةسميفمذةفرمأشلةطسم/آبم
 2013امثؿمرؤداءموغقابمرؤداءماجملؿقساتماإلضؾقؿقةةميفماالجؿؿاسةاتماظؿقضةريؼةماظةنمدسةكمإظقفةاماظةرئقسماٌلةؿؼؾم
ظؾؿفؾسميفمدؾؿؿ /أؼؾقلموأطؿقبار/تشرؼـمالولم.2013موتردميفماٌؾقؼم3ماٌقزاغقةماٌؾدئقة.م
م
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املؾحق 0

دورات اجلفاز اؾرئادي اؾيت ميؽن أن حيضرفا ػرقق االدععرا

م

بصػة ؿراؼب يف عام 2102
اؾعوارقخ

اؾدورات

املؤمترات اصإؼؾقؿقة

م

ظؾشرقمالدغكم
آلدقامواحملقطماهلادئم
لصرؼؼقام
لوروبام
لعرؼؽاماظالتقـقةمواظؾقرماظؽارؼ م

27-23مص اؼر/ذؾاطم2014م
14-10معارس/آذارم2014م
28-24معارس/آذارم2014م
4-1مأبرؼؾ/غقلانم2014م
9-6معاؼق/أؼارم2014م
م

ىـةمعصاؼدمالمساك:مم
ىـةماظغاباتم
ىـةماظزراسة:م
ىـةمعشؽالتماظلؾع:مم

-ماظدورةمايادؼةموالربعقنم

13-9مؼقغقق/حزؼرانم2014م
27-23مؼقغقق/حزؼرانم2014م
29مدؾؿؿ /أؼؾقلم-م3مأطؿقبر/تشرؼـمالولم2014م
8-6مأطؿقبر/تشرؼـمالولم2014م
م
17-13مأطؿقبر/تشرؼـمالولم2014م

جلـة اؾشؤون اؾددعورقة واؾؼاـوـقة

م

اظدورةماظـاعـةمواظؿلعقنم
اظدورةماظؿادعةمواظؿلعقنم

19-17معارس/آذارم2014م
22-20مأطؿقبر/تشرؼـمالولم2014م
م

اظدورةمايادؼةمواًؿلقنمبعدماٌائةم
اظدورةماظـاغقةمواًؿلقنمبعدماٌائةم

30-26معاؼق/أؼارم2014م
7-3مغقصؿ /تشرؼـماظـاغلم2014م
م

اؾؾجان اؾػـقة

جلـة األؿن اؾغذائي اؾعاملي

جلـة املاؾقة

جلـة اؾربـاؿج

30-26معاؼق/أؼارم2014م
اظدورةماًاعلةمسشرةمبعدماٌائةم
7-3مغقصؿ /تشرؼـماظـاغلم2014م
اظدورةماظلاددةمسشرةمبعدماٌائةم
م
االجعؿاع املشرتك ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة
اظدورةماًاعلةمسشرةمبعدماٌائةمظؾفـةماظ غةاعجمواظةدورةمايادؼةةمواًؿلةقنمبعةدماٌائةةم 26معاؼق/أؼارم2014م
5مغقصؿ /تشرؼـماظـاغلم2014م
ظؾفـةماٌاظقةمم
اظدورةماظلاددةمسشرةمبعدماٌائةمظؾفـةماظ غاعجمواظدورةماظـاغقةمواًؿلقنمبعدماٌائةمظؾفـةم
اٌاظقةمم

اجملؾس

اظدورةماظؿادعةموالربعقنمبعدماٌائةم
اظدورةماًؿلقنمبعدماٌائةم

م
م
م

م
20-16مؼقغقق/حزؼرانم2014م
5-1مدؼلؿ /طاغقنمالولم2014م
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املؾحق 2

ؿشروع اخعصاصات االدععرا املسعؼل صإصحاحات اوحوؽؿة
م

أوالً -ؿعؾوؿات أدادقة

م

-1م ؼـصماإلجراءم74-2معـمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظؿفدؼدماٌـظؿةماظنمواصؼمسؾقفةامعةؤمترماٌـظؿةةميفمسةامم2008ام
سؾكمأن:م"اٌؤمترمدقؿقديمتؼدؼرمأسؿالمإصالحمايقطؿةاممباميفمذظؽمدورموسؿؾماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةةامبقادةطةمادةؿعرا م
علؿؼؾمطؿلاػؿةمعـفميفمػذهماظعؿؾقة".م
م
-2م واسؿ تمإصالحاتمحقطؿةماٌـظؿةماظنمتـصمسؾقفامخطةماظعؿؾماظػقرؼةمرقؼؾةمالجؾمبطؾقعؿفةام:مصةإنمتؼرؼةرم
ىـةماٌؤمترماٌعـقةممبؿابعةماظؿؼققؿماًارجلماٌلؿؼؾمظؾؿـظؿةمظعامم2009ماٌرصقملمإديمعؤمترمضدميظمإجراءمهؾقؾمؼغطةلم
اظػرتةمبنيمسامم 2010امسـدعامبدأتمسؿؾقةماإلصالحموحؿةكمإنةازماالدةؿعرا مبةاظؿزاعـمعةعمصةرتةماغعؼةادماٌةؤمترمسةامم
.2015موغؿقفةمظذظؽمضاعتمإدارةماٌـظؿةميفمغقصؿ /تشرؼـماظـاغلم2012مبؿصـقػماإلجراءم74-2مبنيماإلجةراءاتماظةنم
عـماٌؿقضعمأنمتؾدأمبعدمادؿؽؿالماظ غاعجماإلصالحلميفمغفاؼةمسامم2013ملغفامتؿعؾؼمبؿؼققؿمظإلصةالحمعةامبعةدماالغؿفةاءم
عـماظ غاعج.م
م
-3م يفمغقلان/أبرؼةؾمعةـمسةامم2013امورؾؼةامظإلجةراءم74-2م غػلةفامرؾةبمذبؾةسماٌـظؿةةمعةـمالعاغةةمتـظةقؿم
االدؿعرا ماٌلؿؼؾماٌؿقخكمواظذيمعـمذأغفمأنمؼلفؿمخاللمسامم2015ميفمتؼققؿماٌؤمترمغػلةفموادبةاذماظؼةراراتمبشةأنم
‘آلظقةةمايقطؿةةماًاصةةمباالدةؿعرا م
ررائةؼمربةددةم م
أيمتعدؼالتمأخرىمتعؿ معػقدة.مودساماجملؾةسمأؼضةامإديم ‘
اٌلؿؼؾاماظنمدؿـاضشميفمدورتفماٌؼؾؾةميفمدؼلؿ /طاغقنمالولم.2013م
م
-4م خاللماجؿؿاملمشريمرمسلمظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمععمرؤداءموغقابمرؤداءماجملؿقساتماإلضؾقؿقةم(االجؿؿاساتم
شريماظرمسقةماٌػؿقحةماظعضقؼةمظؾؿفؿقساتماإلضؾقؿقة)16ممتماالضرتاحمبأنمؼُطؾبمعـمعؽؿةبماظؿؼقةقؿمأنمؼةدسؿماالدةؿعرا م
اٌلؿؼؾامععمضقاممذبؿقسةمعـمأسضاءماٌـظؿةمبؿؼدؼؿماإلرذادموتلفقؾماظؿشاورمبةنيمصرؼةؼماالدةؿعرا مواظعضةقؼةمطؽةؾم.م
وتؼرتحمػذهماالخؿصاصاتمباظؿػصقؾمطقػمدقؿؿمتـػقذماالدؿعرا ماٌلؿؼؾممباميفمذظؽمعلؤوظقةمعؽؿبماظؿؼققؿميفماظعؿؾقة.م
م

ثاـقاً -اؾغاقة

م
-5م دقفمؼؽقنماالدؿعرا ماٌلؿؼؾممبـابةمعلاػؿةميفماٌؤمترمعـمأجؾمتؼققؿفماًةاصملسؿةالمإصةالحمايقطؿةةام
عـمخاللماظؿقؾقؾماظؼائؿمسؾكمالدظةمظؾؿؼدمماحملرزموظؾؿفاالتمأوماىقاغبماظنمتلؿقجبماٌزؼدمعـماظؿقلني.م
16ممسؼدماالجؿؿاملميفم3مأبرؼؾ/غقلانم.2013م
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ثاؾثاً -اؾـطاق واملعاقري
م

-6م دقفمؼؼقمماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمبؿقؾقؾماجملؿقسةماظؽاعؾةمعـماظؼراراتماظنمادبةذتمواًطةقاتماظةنمضاعةتم
بفاماٌـظؿةموطالمعـمالعاغةموالجفزةماظرؼادقة17مواظعضقؼةامظؿـػقذمإجراءاتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةةمواإلجةراءاتماظػرسقةةم
اظراعقةمإديمإصالحمآظقاتمحقطؿةماظشرطات.مودقفمؼشؿؾمذظؽمأؼضاماظؿعدؼالتمسؾكماظـصقصمالدادةقةماظةنماسؿؿةدتم
عـمضؾؾماٌؤمترميفمسامم2009امصضالمسـماظرتتقؾاتماظؿـظقؿقةماٌعدظةماظنمأدخؾتمخاللمػةذهماظعؿؾقةةامعـةؾماٌؾةادراتم
اظنمادبذػاماجملؾسمواٌؤمتراتماإلضؾقؿقةمواظؾفانماظػـقةموالجفزةماظددؿقرؼةمذاتماظصؾةمأومعـمضؾةؾمالعاغةةمادةؿفابةم
ظؾطؾؾاتماٌؼدعةمعـمالسضاء؛موطذظؽمأيمإجراءمآخرمذيمصؾةمتظفةرمعةـمخةالملماظؿؼقةقؿم.مودةقفمؼشةارمإظقفةامذبؿؿعة ًةم
بؿلؿقةم"إصالحاتمايقطؿةماٌؿعؾؼةمخبطةماظعؿؾماظػقرؼة".مم
م
-7م ودقؿؿمتؼققؿمتـػقذمإصالحاتمايقطؿةماٌؿعؾؼةمخبطةماظعؿؾماظػقرؼةميفمضقءماٌعاؼريماظؿاظقة:م
م
()1م اظؿغطقة:مإديمأيمعدىممتمتـػقذمذيقعماإلجراءاتمواإلجراءاتماظػرسقةماٌؾققزةموأدةؾابمسةدممتـػقةذػاميفم
حالماغطؾؼمذظؽ؛م
()2م اظؽػاءة:ماٌؽادبماإلذياظقةمظؾؽػاءةمعـمخاللمهلنيمتقضقةتماظعؿةؾموترذةقدمآظقةاتمايقطؿةةمواظقضةقحم
وتؾلقطمتدصؼماالتصاالتموعةامإديمذظةؽ؛مطؿةامدةقؿؿمإؼةالءماالػؿؿةاممظؿقؾقةؾماظؿؽةاظقػماظػعؾقةةموتؽةاظقػم
اٌعاعالتماٌرتؾطةمبعؿؾقةمإصالحمايقطؿةموبفقؽؾفاماىدؼد؛م
()3م اظػعاظقة:ماظـؿائجماظعاعةماظػقرؼةمإلجراءاتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمبشةأنمايقطؿةةماٌقضةقسقةمظؾؿـظؿةةامعةـم
حقثمهلنيمسؿؾمالجفزةماظرئادقة؛مودقفمؼؿضةؿـمذظةؽمجقاغةبمتؿعؾةؼمبإرذةادمالجفةزمةماظرؼادةقةمم
ظألعاغةموتدصؼماٌعؾقعاتماٌلرتجعةمعـمالعاغةمظألجفزةماظرئادقة؛م
()4م اظؿأثري:مضدرماٌلؿطاملاماظؿغقرياتماظدائؿةماظػعؾقةمواٌؿؽـةمسؾكمأداءماٌـظؿةمسؾكماٌلةؿقىمماٌؤدلةلمماظةمذيم
ميؽـمأنمؼـلبمإديمتـػقذمإصالحاتمايقطؿةماٌؿصؾةمخبطةماظعؿؾماظػقرؼةمأوماظذيمؼلاػؿمصقف.م
م
-8م تردم صقؿامؼؾلمذبؿقسةمأوظقةةمعةـماظؼضةاؼامواٌلةائؾماظقاجةبمتؼققؿفةامعؼلةؿةمحبلةبماٌعةاؼريم.مودةقفمؼةؿؿم
ادؿؽؿاهلامسؾكماعؿدادماٌرحؾةماظؿقضريؼةمظالدؿعرا ماٌلؿؼؾموتـؼققفامعـمضؾؾماظػرؼؼمحبلبماٌؼؿضك.م
م

اظؿغطقةم
م

م
م

(أ)م اإلنازاتماظرئقلقةموسقاعؾماظؿؿؽنيميفمتـػقذماإلجراءاتمواإلجراءاتماظػرسقةماٌـصقصمسؾقفا؛م
(ب)م اظعقاعؾماظرئقلقةماظنمهقلمدونماظؿـػقذماظؽاعؾمظإلجراءاتماٌـصقصمسؾقفاامإنموجدت؛م

17ممؼشؿؾمذظؽ:ماظؾفانماظػـقةمواٌؤمتراتماإلضؾقؿقةمواظؾفانمالخرىمظؾؿفؾسمواجملؾسمواٌؤمتر.م
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اظؽػاءةمم
م

(ج ) م
(د)م
(ػة)م
(و ) م
(ز)م

م

إديمأيمعدىمتؤديماظدورةماىدؼةدةمظةدوراتمالجفةزةماظرئادةقةمإديممتؽةنيمحقطؿةةمأضةؾمتعؼقةداموأصضةؾم
تقضقؿا؛م
إديمأيمعدىمتـػعمخطقطماإلبالغماٌزدوجمظدىماظؾفانماظػـقةمواٌؤمتراتماإلضؾقؿقةميفممتؽنيماالتصالموادباذم
اظؼراراتميفماظقضتماٌـادب؛م
اظؿغقرياتمإنموجدتاميفماظؽػاءةمعـمحقثماظؿؽؾػةمآلظقاتمايقطؿةماىدؼدةمظؾدولمالسضاء؛م
اظؿقلقـاتميفماظقضتمواظؽػاءةمعـمحقثماظؿؽؾػةامإنموجدتاميفمخدعةمالعاغةمظألجفزةماظرئادقة؛م
طػاءةمسددمعـماٌؾادراتماٌـصقصمسؾقفاميفم خطةةماظعؿةؾماظػقرؼةةمأوماظةنمجيةريمتـػقةذػامغؿقفةةمهلةذهم
اًطةاممباميفمذظؽماآلظقاتماظرضابقة؛م

اظػعاظقةمم
م

(ح ) م
(ط ) م
(ي)م
(ك ) م
(ل ) م
(م ) م

م

إديمأيمعدىممتؽّـماظدورةماىدؼدةمظدوراتمالجفزةماظرئادقةمصـعمضراراتمأطـرمادؿـارةموصعاظقةةمعةمـمضؾةؾم
الجفزةماظرئادقة؛م
إديمأيمعةةدىممتؽّةةـماظةةدورةمجدؼةةدةمظةةدوراتماىفةةازماظرئادةةلاموسؾةةكموجةةفماًصةةقصمسؿؾقةةةمهدؼةةدم
الوظقؼاتاماظؿكطقطمالطـرمصعاظقةمواإلبالغمبشأنمسؿؾماٌـظؿة؛م
إديمأيمعدىمؼُقلـمصفؿماظؿؼلقؿماحمللّـماٌؾققزمظألدوارموجداولمالسؿالمبنيماٌؤمترمواجملؾةساموإديمأيم
عدىمؼؤديمإديمهلنيمصعاظقةمحقطؿةماٌـظؿة؛مم
إديمأيمعدىمؼلاػؿماظدورماٌعززمظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسميفمهلنيمصعاظقةمحقطؿةماٌـظؿة؛م
اظؼقؿةماٌضاصةمًطةماظعؿؾماٌؿعددةماظلـقاتمظؽؾمجفازمرئادل؛م
صعاظقةمسددمعـماٌؾادراتماٌـصقصمسؾقفاامأوماظنمجيريمتـػقذػامغؿقفةمًطةةماظعؿةؾماظػقرؼةةاممبةاميفم
ذظؽمآظقاتماظرضابة؛م

اظؿأثريمم
م

م
م
م
م
م

(ن)م إديمأيمعدىمؼؤديماظـؿطماىدؼدمظدوراتماجملؾسمإديمصقائدمعؾؿقدةميفمأسؿالماٌـظؿة؛م
(س)م إديمأيمعدىمتؤديماظؿدابريماظراعقةمإديمزؼادةماظشؿقلمواظشػاصقةميفمحقطؿةماٌـظؿةمطؽؾ؛م
(مل)م إديمأيمعدىمتغريتمعشارطةماظؾؾدانمالسضاءموعلؤوظقؿفامسـمآظقاتمايقطؿةمظؾؿـظؿةموطقػ.م
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رابعاً -اؾـفج واملـفجقة
أؾف -اؾـفج واألدوات

م

-9م دقفمؼؽقنماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمتقجقفقا:مصلقفمؼؿؿمادؿكدامماٌعؾقعاتمواظؾقاغةاتموالدظةةماظةنممتمذيعفةام
الدؿكالصماظـؿائجميفمضقءماٌعاؼريماٌؿػؼمسؾقفااموهدؼدماظـغراتمو/أوماالحؿقاجاتمعـمأجؾمادبةاذمإجةرامءمتصةقققلمم
وبـاءمسؾقةفامصةقاشةماظؿقصةقاتم.م وجيةبمأنمتؽةقنماظؿقصةقاتمضابؾةةمظؾؿـػقةذموواضعقةةموعقجفةةمإديمأصةقابماٌصةؾقةم
اٌلؤوظنيموعػصؾةمعـمحقثماإلرارماظزعين.م
م
-10م ودقفمؼلؿكدمماالدؿعرا مالداظقبموالدواتماظؿاظقةامحبلبماالضؿضاء:م
م
ردؿمخرؼطةمىؿقعمإجراءاتمخطةةماظعؿةؾماظػقرؼةةموإجراءاتفةاماظػرسقةةمذاتماظصةؾةماٌؿعؾؼةةمبإصةالحم

ايقطؿة؛م
ادؿعرا ماظقثائؼمواظؿؼارؼراممباميفمذظؽماالدؿعراضاتمواظؿدضقؼاتمواظؿؼققؿاتمعـمضؾؾمطةؾمعةـم:مىـةةم

اٌؤمترماٌعـقةممبؿابعةماظؿؼققؿماًارجلماٌلؿؼؾمظؾؿـظؿة؛موالجفزةماظرئادقة؛مواظؾفـةماظؿقجقفقةمًطةم
اظعؿؾماظػقرؼةامواإلدارةماظعؾقااموأعاغةماٌـظؿةاموعؽؿبماظؿؼققؿ18مواٌراجعنيماًارجقنياموعامإديمذظؽ؛م
اٌؼابالتمذؾفماٌـظؿةمععمعؼدعلماٌعؾقعاتموأصقابماٌصؾقةماظرئقلقنيمبدسؿمعـمضةقائؿمظالخؿقةارموم/أوم

بروتقطقالتمظؾؿؼابالت؛م
االدؿؾقاغاتماٌقجفةمإديمالسضاءامعـمخاللماٌقضةعماإلظؽرتوغةلمظؾؿؿةـؾنيماظةدائؿنيماظةذيمتةدؼرهمذةعؾةم

اٌؤمترمواجملؾسموذؤونماٌرادؿمظدىماٌـظؿة19؛م
اظؿػاسؾماٌؾاذرمععماظةدولممالسضةاءمموعراضؾةةمم سؿؾقةةمصةـعماظؼةراراتمعةـمخةاللماٌشةارطةميفمسقّـةةمعةـم

اجؿؿاساتمالجفزةماظرئادقةاممبامصقفاماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةموشريػا.
م
-11م دقفمؼؽةقنمادؿؼصةاءمالدظةةمواٌعؾقعةاتماظةنممتمذيعفةامأدادةامظؾؿـؾةتمعةـماالدةؿعرا موظؿقؾقؾةفموظةدسؿم
ادؿـؿاجاتفموتقصقاتف.م
م
م
م
م
م
18ممإنمدورماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةمواظؿغقرياتماظنمدخؾتمسؾقفمسؾكمعرماظقضتمغؿقفةمإجراءمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمضدمضقؿميفماٌاضلمودقفمؼؼقّؿميفمدقاقم
تؼققؿاتماٌؽاتبماإلضؾقؿقةمواإلضؾقؿقةماظػرسقةمظؾؿـظؿةماظنمؼدؼرػامعؽؿبماظؿؼققؿمواظنمدقفمتلؿؽؿؾميفمعطؾعمسامم.2014م
19ممدقفمؼشؿؾمذظؽمادؿؾقاغامؼلؿطؾعمرأيماٌؿـؾنيماظدائؿنيمواٌؿـؾنيماظرمسقنيمظؾدولمالسضاءميفمدورةمالجفزةماظرؼادقة.
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باء-
م

أصحاب املصؾحة وعؿؾقة اؾعشاور

-12م إنمأصقابماٌصؾقةمالدادقنيميفماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمػؿمطاآلتل:م
م
الجفزةماظرئادقةمظؾؿـظؿةميفمدورػامطؿـػذةموطؿقضعمظعؿؾقةمإصالحمايقطؿة؛م

اظدولمالسضاءميفماٌـظؿةامبصػؿفامأصقابمعصؾقةميفماٌـظؿة؛مم

اإلدارةماظعؾقامظؾؿـظؿةاميفماٌؼرماظرئقللمواٌؽاتبماٌقداغقةماظنمتؿػاسؾمععمالجفةزةماظرئادةقةممبكؿؾةػم

صػاتفاموأدوارػا؛م
ذعؾةماٌؤمترمواجملؾسموذؤونماٌرادؿميفماٌـظؿةماظنمتلاسدمالجفزةماظرئادقةمظؾؿـظؿةمودبدعفا.

م
-13م دقفمؼعؿؿدماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمغففامادؿشارؼامودقفمؼؿعاركمعةعمأصةقابماٌصةؾقةمسؾةكمغطةاقموادةعميفم
عراحؾمزعـقةمزبؿؾػةمودقفمؼشؿؾمذظؽمغشرماٌـفزاتماظرئقلقةميفمعلقدةمزبصصةمظؾؿعؾقؼاتمواالضرتاحات.م
م
-14م إنماٌؼابالتمععمأصقابماٌصؾقةموعشارطؿفؿمطؿراضؾنيميفمسقـةمزبؿارةمعةـمدوراتماىفةازماظرمئادةلمدةؿؽقنم
اظػرصةماظرئقلقةمظؾػرزماٌؾاذرمظقجفاتماظـظرمواآلراء.مودةقفمتؿةقحماظرتتقؾةاتماٌؼرتحةةميقطؿةةماالدةؿعرا ماٌلةؿؼؾمم
اظػرصةمظؾؿـؾتمعـماظـؿائجمالوظقةمواالدؿـؿاجاتمواظؿقصقاتمععمأسضاءماٌـظؿةاميفمعراحؾمزبؿؾػةمعـماظعؿؾقة.م
م
-15م دققضرمصرؼؼماالدؿعرا مدوراتماىفازماظرئادلماظنممتماخؿقارػاموصؼامظؾؿعاؼريماظؿاظقة:م
م
اظؿقضقت:متػضؾماظدوراتماٌعؼقدةميفمعطؾعماظعام؛م

اظؿـقمل:مضدرماٌلؿطاملمجيبمحضقرمطؾمصؽاتمدورةماىفازماظرئادلمعرةًمواحدة؛م

وـبماالزدواجقة:مظـمحيضرمصرؼؼماالدؿعرا ماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةةماظةنمؼـةقيمعةدؼرمعؽؿةبماظؿؼقةقؿم

حضقرػاميفمسامم2014امظؿؼدؼؿماظؿؼارؼرماظـفائقةمظعؿؾقاتماظؿؼققؿمظؾؿؽاتبماإلضؾقؿقةمواإلضؾقؿقةةماظػرسقةةم
ظؾؿـظؿة؛مم
اًدعاتماظؾقجلؿقةموتؽاظقػماٌشارطةاممباميفمذظؽماٌفاراتماظؾغقؼةملسضاءماظػرؼؼ.

م
-16م بـاءًمسؾكمعامتؼدمامؼشريماإلرارم1مأدغاهمإديماىؾلاتماٌؼرتحةمحبلبمترتقؾفاماظةزعينماظةنمدققضةرػامصرؼةؼم
االدؿعرا مٌراضؾةماإلجراءاتمواظعؿؾقاتمواظؿػاسؾمعؾاذرةمععمالسضاء.م
م
م
م
م
م
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اصإرار  -0دورات األجفزة اؾرئادقة اؾيت دقحضرفا ػرقق االدععرا املسعؼل

اجلفاز اؾرئادي
املؤمتر اصإؼؾقؿي ؾؾشرق األدـى
املؤمتر اصإؼؾقؿي ألوروبا
جلـة اؾربـاؿج وجلـة املاؾقة واالجعؿاع املشرتك ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة
اجملؾس
جلـة اؾغابات

اؾعوارقخ
27ممص اؼر/ذؾاطم2014م
4-1مأبرؼؾ/غقلانم2014م
30-26معاؼق/أؼارم2014م
20-16مؼقغقق/حزؼرانم2014م
27-23مؼقغقق/حزؼرانم2014م

م
صضالمسـمذظؽامدقفمؼعؼدمصرؼؼماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمأؼضاماجؿؿاسامخاللماٌؤمترماإلضؾقؿلمشريماظرمسلملعرؼؽام
م
اظشؿاظقةميفمأبرؼؾ/غقلانم2014معـمخاللماظؿدابريماٌؿدغقةماظؽؾػة.مم
م

األدوار واملسؤوؾقات

م

-17م دقؼقممعؽؿبماظؿؼققؿمظدىماٌـظؿةمبدسؿماالدؿعرا ماٌلؿؼؾامودقفمؼؽقنمعلؤوالمسـموضعماظؾؿلاتمالخةريةم
سؾكماالخؿصاصاتموتؽقؼـمصرؼؼامععمالخذميفماالسؿؾارماالضرتاحاتماظقاردةاموسـمصقاشةماالخؿصاصاتماظػردؼةملسضةاءم
اظػرؼؼ.موباإلضاصةمإديمذظؽامدقفمؼؼقممعؽؿبماظؿؼققؿمبأداءماٌفامماإلدارؼةمواظؾقجلؿقة.م
م
-18م ودقؼقمماٌؽؿبمأؼضامباٌلاػؿةميفمسؿؾمصرؼ ؼماالدةؿعرا معةعماإلحارةةمواظؿقجقةفمبشةأنماىقاغةبماٌقضةقسقةم
ظالدؿعرا موالسؿالمالدادقةمعـمأجؾمهدؼدماظقثائؼمواظؿؼارؼرموشريمذظؽ.م
م
-19م دقؽقنماظرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسامغقابةمسـماجملؾسامجفةةماالتصةالماظرئقلةقةمظػرؼةؼماالدةؿعرا ماٌلةؿؼؾام
ودقؿؿمسؼدماجؿؿاساتمعـؿظؿةمإلبؼاءماظرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمسؾكمسؾؿمباظؿؼدمماحملرز.م
م
-20م دقؽقنمصرؼؼماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعلؤوالمسـمإجراءماظؿؼققؿاموتطؾقؼماٌـففقةمحلبماالضؿضةاءموإغؿةاجماظؿؼرؼةرم
اظـفائل.مودقؼقممأسضاءماظػرؼؼمباٌشارطةميفماجؿؿاساتمودوراتماىفازماظرئادلامسؾةكماظـقةقماحملةددميفماخؿصاصةاتم
طؾمعـفؿمودقفمؼؼدعقنمعلاػؿاتمعؽؿقبةمظؾؿلقدةماظـفائقةمواظؿؼرؼةرماظـفةائلم.مودةقؽقنماظػرؼةؼمعلةؤوالمباظؽاعةؾمسةـم
تؼرؼرهماظذيمضدمالمؼعؽسمآراءماٌـظؿة.مودقفمؼؽقنمعؽؿبماظؿؼققؿمعلؤوالمسـمضؿانمجقدةماظؿؼرؼر.20م
م

20ممؼـطقيمضؿانماىقدةمسؾكماظؿأطدمعـمأنماظؿؼرؼرماظـفائلمؼلؿقيفماالخؿصاصاتموععاؼريماىقدةمعـمحقثماظقضقحموعؿاغةماظؿقؾقؾمواظصقةماظضؿـقةم
ظؼاسدةمالدظةمواالدؿـؿاجاتمواظؿقصقات.م
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-21م يفمغفاؼةماىقظةمالوديمعـماٌؼابالتميفمص اؼةرم/ذةؾاطمسةامم2014امدةقمؼقممصرؼةؼماالدةؿعرا مماٌلةؿؼؾممبؿـؼةقحم
اٌلائؾمواظؼضاؼاماٌذطقرةمأسالهموتطقؼرمأدواتفماظؿقؾقؾقةماًاصةمبف.مودقفمتؿؿمعـاضشةمتؼرؼرمأوظلمضصريمواٌقاصؼةمسؾقةفم
خاللماالجؿؿاملمالولمشريماظرمسلماٌػؿقحماظعضقؼةمظؾؿفؿقساتماإلضؾقؿقةماٌـقيمسؼدهميفم7مص اؼر/ذؾاطم.2014م
م

خاؿسا -تؽوقن اؾػرقق

م

-22م دقفمؼؿؿماظؿؾؾقغمسـمأمساءموعؤػالتمأسضاءماظػرؼؼماٌكؿارؼـمعـمخاللماظةرئقسمماٌلةؿؼؾممظؾؿفؾةسمميفماظةدورةمم
اظـاعـةموالربعنيمبعدماٌائةمظؾؿفؾسم(6-2مدؼلؿ /طاغقنمالولم.)2013م
م
-23م ؼـؾغلمأالمؼؽقنمأسضاءمصرؼؼماالدؿعرا مضدمطاغقامسؾكمسالضةمعؾاذرةمدابؼةمبؿـػقذمإصالحاتمايقطؿةماٌؿعؾؼةةم
خبطةماظعؿؾماظػقرؼة.مودقفمؼؽقنمسؾقفؿمذيقعامتقضقعمادؿؿارةمبقانمباٌصاحلمصادرةمسـمعؽؿبماظؿؼققؿمظدىماٌـظؿة.م
م
-24م ودقضؿماظػرؼؼمأصضؾمعزؼجمعؿاحمعـماٌفاراتماٌطؾقبةمظؿؼققؿمإصالحمحقطؿةماٌـظؿة؛موبشؽؾمساممدقفمؼؿؿؿةعم
اظػرؼؼمباً ةميفمذيقعماٌقاضقعماظؿاظقة:م
م
حقطؿةمعـظؿاتمالعؿماٌؿقدة؛م

اإلصالحاتماٌؤدلقة؛م

إجراءماظؿؼققؿات.

م
-25م ودقضؿماظػرؼؼمسضقؼـماثـنيمودقؽقنمعؿقازغامعـمحقثماظؿؿـقؾماىغةرايفمواىـلةاغلممظضةؿانماظؿـةقملموتؽاعةؾم
وجفاتماظـظر.مودقفمؼؼقممعؽؿبماظؿؼققؿمبإدعاجمعلؤولمسـماظؿؼقةقؿموم/أومربؾةؾمظؾؿؼقةقؿميفماظػرؼةؼامحبلةبمعؼؿضةكم
ايال.م
م

داددا -اؾعوؼقت

م

-26م دقفمؼـػذماالدؿعرا ماٌلؿؼؾميفمسةامم2014امودةقفمؼشةؿؾماٌشةارطةميفماالجؿؿاسةاتماظرئقلةقةمظألجفةزةم
اظرئادقةمصضالمسـمرصعماظؿؼارؼرمهلاميفمصةرتاتمزبؿؾػةةم.موؼشةريماإلرةارم2مإديمدوراتمالجفةزةماظرئادةقةماظةنمدؿشةؿؾم
عـاضشةماالدؿعرا ماٌلؿؼؾميفمجداولمأسؿاهلا.م ودقفمؼؿكةذمضةرارمبشةأنماظعةددماإلذيةاظلمظالجؿؿاسةاتمشةريماظرمسقةةم
ظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمورؤداءموغقابمرؤداءماجملؿقساتماإلضؾقؿقةموتقارخيفاامخاللمأولماجؿؿاملمشةريمرمسةلمعػؿةقحم
اظعضقؼةمؼعؼدميفمص اؼر/ذؾاطم.2014م
م
م
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اصإرار  -2اجلدول اؾزؿين املبدئي ملـاؼشة االدععرا املسعؼل ؾدى األجفزة اؾرئادقة

اؾـشاط
اجعؿاعات اؾرئقس املسعؼل ؾؾؿجؾس ؿع رؤداء وـواب رؤداء اجملؿوعات اصإؼؾقؿقة
االدععرا ؿن ؼبل جلـة اؾشؤون اؾددعورقة واؾؼاـوـقة

اؾعارقخ/املوعد اؾـفائي
دؾؿؿ /أؼؾقلموأطؿقبر/تشرؼـمالولم2013م

أطؿقبر/تشرؼـمالولم2013اماظدورةماظلةابعةمواظؿلةعقنم
ظؾفـةماظشؤونماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقةم
اصإرذاد ؿن ؼبل االجعؿاع املشرتك ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة بشأن ترتقبات االدععرا املسعؼل غقصؿ /تشرؼـماظـاغلم2013اماالجؿؿاملماٌشرتكمظؾةدورةم
اًؿلنيمبعدماٌائةمظؾفـةماٌاظقةمواظدورةماظرابعةمسشةرةم
بعدماٌائةمظؾفـةماظ غاعجم
دؼلؿ /طاغقنمالولم2013اماظدورةماظـاعـةةموالربعةقنم
تأققد اجملؾس ؾرتتقبات االدععرا املسعؼل
بعدماٌائةمظؾؿفؾسم
االجعؿاع غري اؾرمسي األول ؾؾررئقس املسرعؼل ؾؾؿجؾرس ورؤدراء وـرواب رؤدراء اجملؿوعرات 7مص اؼر/ذؾاطم2014م

اصإؼؾقؿقة
ص اؼر/ذؾاطموؼقغقق/حزؼرانم2014م
أـشطة ػرقق االدععرا املسعؼل
االجعؿاع غري اؾرمسي اؾثاـي ؾؾرئقس املسرعؼل ؾؾؿجؾرس ورؤدراء وـرواب رؤدراء اجملؿوعرات أبرؼؾ/غقلانم–عاؼق/أؼارم2014م(ؼؿعنيمهدؼده)م
اصإؼؾقؿقة
عةةةةةةاؼق/أؼةةةةةةارم2014اماالجؿؿةةةةةةاملماٌشةةةةةةرتك؛مم
االجعؿاع املشرتك ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة واجملؾس :ؿـاؼشة اؾـعائج األوؾقة
ؼقغقق/حزؼرانم2014اماظةدورةماظؿادةعةموالربعةقنمبعةدم
اٌائةمظؾؿفؾسم
االجعؿاع غري اؾرمسي اؾثاؾث ؾؾرئقس املسرعؼل ؾؾؿجؾرس ورؤدراء وـرواب رؤدراء اجملؿوعرات عـؿصػمدؾؿؿ /أؼؾقلم2014م(ؼؿعنيمهدؼده)م

اصإؼؾقؿقة :ؿـاؼشة ؿشروع اؾعؼرقر
تؼدقم ؿشروع تؼرقر االدععرا املسعؼل
االجعؿاع املشرتك ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة واجملؾس :ؿـاؼشة ؿشروع اؾعؼرقر

تؼدقم اؾعؼرقر اؾـفائي ؾحادععرا املسعؼل إىل املـظؿة
تؼدقم اؾعؼرقر اؾـفائي ؾحادععرا املسعؼل
ؿـاؼشة تؼرقر االدععرا املسعؼل

تؼققم إصحاحات اوحوؽؿة ،مبا يف ذؾك اؾـظر يف تؼرقر االدععرا املسعؼل

30مدؾؿؿ /أؼؾقلم
غةةقصؿ /تشةةرؼـماظـةةاغلم2014اماالجؿؿةةاملماٌشةةرتك؛مم
دؼلؿ /طاغقنمالولم2014اماظدورةماًؿلقنمبعدماٌائةم
ظؾؿفؾسم
16مدؼلؿ /طاغقنمالولم
عارس/آذارم2015امؼقغقق/حزؼرانم2015م
عةةةةةةةةارس/آذارم2015اماالجؿؿةةةةةةةةاملماٌشةةةةةةةةرتكم
أبرؼؾ/غقلانم2015اماظدورةمايادؼةةمواًؿلةقنمبعةدم
اٌائةمظؾؿفؾسم
ؼقغقق/حزؼرانم2015اماظدورةماظـاعـةمواظـالثقنمظؾؿؤمترم

م
م
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املؾحق 2

املقزاـقة املبدئقة الدععرا إجراءات اوحوؽؿة يف إرار خطة اؾعؿل اؾػورقة
(اصإجراء  72-2ؿن إجراءات خطة اؾعؿل اؾػورقة)
م
اؾوحدة

عضو اؾػرقق رؼم 0

أتعاب
بدلماٌعقشةماظققعلماحملددمظروعا
بدلماٌعقشةماظققعلماحملددملعؽـةم
أخرى
احملطات
غػؼاتماظلػرمإديمروعا
غػؼاتماظلػرمإديموجفاتمأخرى
اجملؿوع اؾػرعي

عضو اؾػرقق رؼم .2

أتعاب
بدلماٌعقشةماظققعلماحملددمظروعا
بدلماٌعقشةماظققعلماحملددملعؽـةم
أخرى
احملطات
غػؼاتماظلػرمإديمروعا
غػؼاتماظلػرمإديموجفاتمأخرى
اجملؿوع اؾػرعي

حمؾل اؾعؼققم

أؼام
أؼام
أؼام
سدد
سدد
سدد

اجملؿوع

اؾؽؿقة

تؽؾػة اؾوحدة
(باؾدوالر األؿرقؽي)

60.0

600.0

36 000.0

30.0

400.0

12 000.0

4.0

300.0

900.0

28.0

38.0

1 064.0

6.0

00000م4

24 000.0

1.0

00000م4

4 000.0
77 962.1

أؼام
أؼام
أؼام
سدد
سدد
سدد

50.0

550.0

27 500.0

26.0

400.0

10 400.0

4.0

300.0

900.0

24.0

38.0

912.0

5.0

00000م4

20 000.0

1.0

00000م4

4 000.0
62 702.1

أؼام
أؼام

التعاب
بدلماٌعقشةماظققعلماحملددملعؽـةم
أخرى
بدلماٌعقشةماظققعلماحملددملعؽـةم
أخرى
احملطات
غػؼاتماظلػرمإديموجفاتمأخرى
اجملؿوع اؾػرعي

00 712.1

اجملؿوع

052 281.1

أؼام
سدد
سدد

30.0

220.0

6 600.0

4.0

300.0

900.0

3.0

300.0

900.0

8.0

38.0

304.0

2.0

50000م1

3 000.0

