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وؼشةؽلمم.مبؿؼققمماٌؽوتىماإلضؾقؿقيمواإلضؾقؿقيماظػرسقةيمظؾؿـظؿةيميفمأصرؼؼقةومممترحىمإدارةمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيم-م6

ؼققممعلوػؿيمػوعيمتلتيميفماظوضًماٌـودىمظعؿؾقيماظؿعزؼزماٌلؿؿرةمظؼدراتماٌـظؿيموتلثريػةوميفمأصرؼؼقةومويفمعـةورقممممػذاماظؿ

م.مأخرى

م

وضدمادؿعرضماألسضوءمجمؿوسيمعنماالضرتاحوتمواإلجراءاتماظيتمضدعؿفومعمخرًاماإلدارةمظؿعزؼزمضةدرةماٌـظؿةيميفممم-م4

،ماالوةوهماظرئقلةيممم4064حزؼةرانمم/يفمؼوغقةومممدورتهماظرابعيمواألربعنيمبعدماٌوئيؾس،ميفوضدمأؼدماجمل.ماٌؽوتىماٌقداغقي

وتؼدرماإلدارةمأنمغؿوئٍموتوصقوتماظؿؼققممتؿؿوذىمبؼوةمععماظةـفٍمم.م1ظـفٍماإلدارةمحنوماظالعرطزؼيمودسمماٌؼرتحوتماٌؼدعي

تلةوقمأنمؼؽةونمظؾؿؼقةقممتةلثريمعؾوذةرمسؾةىممممممموؼؽػةلمػةذاماالمم.مواظعدؼدمعنماإلجراءاتماظيتمجيريمتـػقذػومبوظػعةلمم،اظؼوئم

ماظػرسقةيمماإلضؾقؿقةيمووطؿومػومايةولمعةعماظؿؼقةقؿنيماظلةوبؼنيمظؾؿؽوتةىماإلضؾقؿقةيمممممممم.ضراراتموإجراءاتماإلدارةميفماٌلؿؼؾل

طؾةعمموظؾلةؾىمغػلةه،متؿمم.مأصرؼؼقةوممإضؾقم،متؼّرماإلدارةمأؼضًومأنمأػؿقيموضقؿيمغؿوئٍماظؿؼققممتؿعدىم2(اظشرقماألدغىموأوروبو)

اإلدارةمإىلمتؼققؿوتماٌؽوتىماإلضؾقؿقيمواإلضؾقؿقيماظػرسقيمظؾؿـظؿةيميفمآدةقومواطةقهلمائةودمموأعرؼؽةوماظالتقـقةيمواظؾقةرمممممممم

م.اظؽورؼيب

م

ظؼةدمطةونمصرؼةقماظؿؼقةقممعـػؿقةًوموعؾؿزعةًوموبـّةوء ميفمممممممم.متغؿـمماإلدارةمػذهماظػرصيمظؿفـهمصرؼقماظؿؼقةقممسؾةىمسؿؾةهممم-م3

وتفـهماإلدارةمصرؼقماظؿؼققممسؾىماظؿزاعهمبضؿونمأنمتعؿؿةدماظـؿةوئٍمواظؿوصةقوتمممم.مسؿؾقيماظؿؼققمعشورطؿهميفممجقعمعراحلم

وضةدمأدىمم.مسؾىمأودعمجمؿوسيمممؽـيمعنماآلراءمووجفوتماظـظر،ماظيتمتشؿلماظشرطوءمواألسضوءموعوزػيماٌـظؿةيمواإلدارةم

ؾؿوصقوتمصنغةهمؼشةؽلمعصةدرًاممممظموبوإلضوصيبشؽلمجقدموضدمُطؿىماظؿؼرؼرماظـفوئيمم.ذظكمإىلمغؿوئٍمشـقيموعلؿـريةموعؿوازغي

م.اإلدارةمأنمعؽؿىماظؿؼققممضدمطػلمحلنمإدارةماظؿؼققممودسؿهمتؼّروأخريًا،م.مشـقًومظؾؿعؾوعوتمواظؿقؾقالتمووجفوتماظـظر

م

ومخةاللمماظػعولمظؾؿؽوتىماٌقداغقيمظؾؿـظؿيميفمضؾىماظعدؼدمعنماظؿغقرياتماظؿقوؼؾقيماظةيتممّتمتـػقةذػممماظعؿلؼؽؿنم-م2

وإنماٌـظؿيمعؾؿزعيمبوظؿقلنيماٌلؿؿرمواظرتطقزمأطـرمعةنمم.مودؿلؿؿرميفمصرتةماظلـؿنيماٌؼؾؾؿنيم4063-4064صرتةماظلـؿنيم

وضدمتوصؾًماظؿؼققؿوتماظلوبؼيمإىلمغؿةوئٍموتوصةقوتممم.مأيموضًمعضىمسؾىماظـؿوئٍمواظؿلثري،مالمدقؿومسؾىماظصعقدماظؼطري

أصرؼؼقومؼؿزاعنمععمحوجيماإلدارةمظؾؿعؾوعةوت،مالمدةقؿومصقؿةومؼؿعؾةقممممممإضؾقمتوضقًمتؼققمموعنماىدؼرمبوٌالحظيمأنم.ممموثؾي

عنمأجلمزؼةودةمتةلثريماٌـظؿةيموصعوظقؿفةوميفمدةقوقمتـػقةذماإلرةورممممممممماظػرسقيماإلضؾقؿقيوبؿعزؼزماظؼدراتميفماٌؽوتىماإلضؾقؿقيم

هدؼةدماألوظوؼةوتممم(م6):مأغهممتمإحرازمتؼدممجقةدميفموتؿػقماإلدارةمععماظـؿوئٍماظعوعيمظؾؿؼققم،مأيمم.االدرتاتقفيماىدؼد

تصؿقمماظناعٍم(م6):موظؽنمعطؾوبمعزؼدمعنماظعؿلميف.متعؾؽيماٌوارد(م3)تـؿقيماظشراطوت؛م(م4)واظؿكطقهلماالدرتاتقفي؛م

م.(ES50)اظدسمماظؿؼينم(م4)وتـػقذػو؛م

م

صؾيمواٌػقدةمواظعؿؾقي،مواظيتمعةنمذةلغفومممحيؿويمتؼرؼرماظؿؼققممسؾىمضدرمطؾريمعنماٌعؾوعوتمواظؿقؾقالتمذاتماظ-م5

سؾةىمممبوظػعلوسؾىمدؾقلماٌـول،مصننماإلدارةمضدمادؿـدتم.مأنمتلفمميفمصؼلماظعؿؾقوتمواظرتتقؾوتماظؼوئؿيمأوميفمعراجعؿفو

                                                      
م.CL 144/REPمعنماظوثقؼيم61اظػؼرةممم1
م.PC 106/5 - FC 138/22؛مPC 113/3اظوثقؼؿونممم2
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ؼرماظؿؼةورممورصعتوزؼعموهؾقلماظؿؼققممظدسمماٌراجعوتماظؼوئؿيموايدؼـيمبشلنمضضوؼومعـلمضؿونماىودةميفمدورةماٌشروع؛م

خقةوراتمسؼةودمممو؛م(4هًماظؿوصقيم)خقوراتمعزجماٌفوراتميفماٌؽوتىماإلضؾقؿقيموتؼدؼمماظدسمماإلداريمواظؿشغقؾي؛مسنم

تعزؼزماظؼدراتمظؿعؾؽيماٌواردميفماٌؽوتةىماٌقداغقةي؛موتعظةقمماالدةؿػودةمعةنمإدعةوجمسؿةلممممممممواظؿوزقفميفماٌؽوتىماظؼطرؼي؛م

وتظلماإلدارةمعؾؿزعةيمم.موػـوكمأعـؾيمأخرىميفماظؿؼرؼرم.دقؿومسؾىماظصعقدماظؼطريمؿقي،مالاٌـظؿيميفمحوالتماظطوارممواظؿـ

واإلضؾقؿةيممماإلضؾقؿةيمماظصعقدؼنبودؿكدامماٌعؾوعوتماظواردةميفماظؿؼرؼرمظؾؿلوػؿيميفماظؿقلنيماٌلؿؿرمظعؿؾقوتماٌـظؿيمسؾىم

م.اظصعقدماظؼطريسؾىموماظػرسي

م

"ماظػرسقةيممبزؼودةمحفمموعزؼٍمعفوراتماظػرقماظػـقةيماإلضؾقؿقةيمم"اظزراسيمؼوصيماظؿؼققممبلنمتؼوممعـظؿيماألشذؼيمو-م1

.ماألربعةيمايوظقةيميفمصةرؼؼنيمصـةقنيممممماظػرسقيمويفمػذاماظصدد،مؼؼرتحماظؿؼققممأنمؼؿّممدعٍماظػرقماإلضؾقؿقي(.م6-3اظؿوصقيم)

ودعةٍماٌؽؿةىماإلضؾقؿةيماظػرسةيمممممم3وؼؿؿوذىمذظكمععمعؼرتحوتماإلدارةمظؿقوؼلماٌؽوتىماإلضؾقؿقيماظػرسقيمإىلمعراطزمصـقةيم

إىلمعراطزمصـقي،موذددمسؾةىممهوؼلماٌؽوتىماإلضؾقؿقيماظػرسقيممدسم"جمؾسماٌـظؿيمإنمو.م4ظغربمأصرؼؼقومبوٌؽؿىماإلضؾقؿي

وظذظك،ميفمحنيمأنماإلدارةمتمؼةدممتوعةًومػةذامممم.م5"ضرورةمأنمؼؿؿوذىماخؿقورمعوزػيماٌراطزماظػـقيمععماالحؿقوجوتماطؾقي

أومعواضعماٌؽوتىماإلضؾقؿقيماظػرسقيمالمميؽنماختوذهمإالمبؿلؼقةدمعةنممم/احممعنمحقٌماٌؾدأ،مصننمأيمضرارمظؿغقريمسددمواالضرت

م.وتؿطؾعماإلدارةمإىلمعزؼدمعنماظؿوجقهمواظؼراراتمبشلنمػذهماٌللظي.ماألجفزةماظرئودقيمظؾؿـظؿي

م

واظػةرقماظػـقةيممم(م3)واٌؽؿةىماإلضؾقؿةيممم(متوصةقوتمم5)ؼؼدمماظؿؼققمممخليمسشرمتوصقيمتؿعؾقمبوٌؽوتىماظؼطرؼةيمم-م1

ظؾـظرمصقفومعنم"ماإلجراءاتماٌؼرتحي"وؼراصقمطلمتوصقيمسددمعنم(.م2)واٌؼّراتماظرئقلقيم(م3)واٌؽوتىماإلضؾقؿقيماظػرسقيم

،مالبةدمعةنمممويفمبعة مايةوالتمم.مضؾلماإلدارة،موتلؿـدمإىلماظؿقؾقلمواظـؿوئٍماٌعروضيميفماظؼلمماظرئقليمعنمتؼرؼرماظؿؼققم

وتؼؾةلمم،متوصةقيممإحةدىمسشةرمماإلدارةمموتؼؾةلم.محمددة،مظػفممردماإلدارةمسؾةىماظؿوصةقيمم"مإجراءاتمعؼرتحي"اظؿعؾققمسؾىم

م:جزئقًومأربعيمعـفو
م

 بشلنماظؿؿوؼلماطػزمسؾىماٌلؿوىماظؼطريم3-6اظؿوصقيم 

 اٌـظؿيٌؿـؾقوتمبشلنماٌؽوصكتمم2-6اظؿوصقيم 

 ظؾؿؽؿىماإلضؾقؿيمياظوزوئفماظؿؼـقبشلنمم6-4اظؿوصقيم 

 بشلنمعزؼٍماٌفوراتميفماٌؽؿىماإلضؾقؿيمألصرؼؼقوم4-4اظؿوصقيم 

م

ماظعدؼةدةمموالضرتاحةوتمطؿةومأنماإلدارةمهةقهلمسؾؿةومومبشةؽلمدضقةقمبممممم.متوصرماٌصػوصيماٌرصؼيماٌزؼدمعنماٌعؾوعةوتم-م8

 .اٌرتؾطيمبوظؿوصقوتماظػردؼي

                                                      
م. CL 144/5عنماظوثقؼيمم45اظػؼرةممم3
م. CL 144/15عنماظوثقؼيمم20اظػؼرةممم4
م. CL144/REPمعنماظوثقؼيمج-46اظػؼرةممم5
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 ادتجابة اإلدارة خطة اإلدارة

أو ُرػضت، والتعلوق على  ُؼبلت، ُؼبلت جزئوًا

 التوصوة

 توصوة التقووم

مطلوب مزيد من 

نعم أو )التمويل 

 (ال

اإلطار 

 الزمين

 ي يتعني اختاذهذال اإلجراء الوحدة املسؤولة

  املكاتب القطرية

برغوعٍماظعؿلم ال

واٌقزاغقيم
4062--

4065 

ألصرؼؼقو،مماإلضؾقؿياٌؽؿىم

وممـؾقوتماٌـظؿي،مواظؿعوونم

،موعؽؿىمدسمماظؿؼين

 .اظالعرطزؼيميفمدورمدسم

مإرورماظنجميماظؼطرؼيمبننوزاٌضيمضدعومم(6)

م(4)وإسدادمخطهلمتعؾؽيماٌواردماظؼطرؼي؛م

ظؾؿؽوتىمماظؿشغقؾقيدؿـؿفيمخطهلماظعؿلم

،محبؾولمغفوؼيم4065-4062اظؼطرؼيمظػرتةم

ودؿقددمػذهم.م4062مطوغونماظـوغي/ؼـوؼر

قذماظنغوعٍمٌواردمظؿـػامعنماًطهلماالحؿقوجوت

 .4065-4062بشؽلمصعولمخاللم

إىلمممـؾقوتماٌـظؿيمبدسممعنماظؿعوونماظػينمم:1-1التوصوة  ُؼبلت

طؿللظيمذاتمأوظوؼةي،مؼؼةوممطةلممممم–وعؽؿىمدسمماظالعرطزؼيم

ظؿقدؼدمأؼيمادرتاتقفقيمعنممداخؾيمبودؿعراضعؽؿىمضطريم

االدةةرتاتقفقؿنيماٌوصةةوصؿنيمأسةةالهمػةةيماألغلةةىمظؾلةةقوقممم

ؾؿؽؿىماظؼطريمووضعمخطيمسؿلمصورؼةيمعةنمأجةلمممماطددمظ

6تعزؼزمتلثريماٌـظؿي
. 

-4062 غعم
4065 

ألصرؼؼقومماإلضؾقؿياٌؽؿىم

موعؽؿىماٌواردماظؾشرؼي

مإطؿولمتؼققممذوعلمالحؿقوجوتماظؿدرؼى

ظؿـػقذػومماظؿؽوظقفمحمددةمووضعمخطيمسؿل

 .4065-4062خاللمصرتةماظلـؿنيم

دسؿةومظؾةـفٍمممم:اظالعرطزؼةيمعؽؿةىمدسةممممإىلمم:3-1التوصوة  ُؼبلت

اظذيماضرتحهمطلمعنماٌؽوتةىماظؼطرؼةي،موعةعماألخةذمبعةنيمممممم

م4064وم4066االسؿؾورمتؼققمماظؼدراتماظذيمأجريميفمسوعيم

ودةو مم.ميفمإضؾقممأصرؼؼقو،موضعمبرغةوعٍمعمدلةيمظؾؿةدرؼىممم

تـطويمسـوصةرمػةذاماظؿةدرؼىمسؾةىمحشةدماٌةواردموصةقوشيمممممممم

دارةمواظؿؿوؼةلمواظرصةدممماٌشورؼعمواٌقزاغقةي،مواالتصةول،مواإلمم

 م.سؾىمأدوسماظـؿوئٍ

-4063 ال
4062 

برغوعٍم)اظؿعوونماظؿؼينم

وعؽؿىمم(اظؿعوونماظؿؼين

يفماغؿظورمتلؼقدماألجفزةماظرئودقي،متـػقذم

اإلجراءاتماٌؼرتحيمظؿعزؼزمبرغوعٍماظؿعوونم

 ُؼبلت جزئوًا
م

تواصقماإلدارةمسؾىمعؾدأمتعزؼزمادؿكدامممتوؼلم

ؽؿىمدسمماظالعرطزؼيموعؽؿىماظؿكطقهلمإىلمعم:2-1التوصوة 

ؿؿوؼلماطػزمظةدسممماإلتوحيماظػورؼيمظؾزؼودةمم–االدرتاتقفيم

                                                      
ظدؼفومعفوراتميفموضعماظناعٍمواظشراطوتمواالتصوالتموتعؾؽيمماظيتمءماٌؿعؿدمسؾىماظصعقدماظؼطريمظؾؿزؼدمعنماظػرقماظؿؼـقيمواظؿشغقؾقيماٌلؿؼؾي،تشؿلماالدرتاتقفقيماألوىل،ماٌؼرتحيميفمدقوضوتمؼؿوحمصقفوماظؿؿوؼلماظطوسي،ماظؾـومم6

اظؿؼينموًنةماٌـظؿيماظعوظقيماٌلؿوىميفماٌؼرماظرئقليمويفماظػرقماٌؿعددةماظؿكصصوت،مظدسمماٌؽوتىموتشؿلماالدرتاتقفقيماظـوغقي،ميفمدقوضوتمحمدودةماٌوارد،متطؾققمأطـرمطـوصيمودرسيميفماالدؿفوبي،مٌواردمبرغوعٍماظؿعوونم.ماٌوارد

م.اظؼطرؼيماظصغريةميفماجملوالتماألدودقيمظعؿلمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسي
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 ادتجابة اإلدارة خطة اإلدارة

أو ُرػضت، والتعلوق على  ُؼبلت، ُؼبلت جزئوًا

 التوصوة

 توصوة التقووم

مطلوب مزيد من 

نعم أو )التمويل 

 (ال

اإلطار 

 الزمين

 ي يتعني اختاذهذال اإلجراء الوحدة املسؤولة

يمواظؿكطقهلماالدرتاتقفق

اظدسمماإلدارةم)موإدارةماٌوارد

 (واظؿشغقؾي

بوٌرصقماًوصمصقؿومؼؿعؾقمماظؿؼين،موخوصي

منغوعٍماظؿعوونماظؿؼينمب

 .(JM 2013.2/2اظوثقؼيم)

ظدسممتـػقذمإرورماظنجميمماظؿؼينبرغوعٍماظؿعوونم

اظؼطرؼي،موظؽـفومالمتواصقمسؾىماإلجراءاتم

ىلماٌؼرتحيمظؿقؼققمذظك،موبداًلمعنمذظكمتشريمإ

ماٌؼرتحوتماظيتمضدعًميفم

م.JM 2013.2/2اظوثقؼيم

 .اظنغوعٍتـػقذمعنمأجلمظؾقؽوعيموماٌؽؿىماظؼطري

-4062 ال
4065 

عؽؿىمدسمماظالعرطزؼيم

 وعؽؿىماٌواردماظؾشرؼي

ُأجرؼًمتغقرياتمطؾريةمصقؿومؼؿعؾقمبؿوزقفم

ممـؾقوتماٌـظؿيموعراضؾيماألداء،ممتشقًومععم

ودقؿمموضعماظؾؿلوتم.ماإلجراءاتماٌؼرتحي

األخريةمصقؿومؼؿعؾقمبلقوديماٌؽوصلةموإبداءم

ويفمحنيمتواصقماإلدارةممتوعًومسؾىم.ماظؿؼدؼر

ائد معنمػذهماظؿوصقي،مصنغفومتلعىم

غطوقمأودع،مويفمايوظيممٌعوىيماظؼضوؼومسؾى

األداءماىقدمٌؿـؾقوتم"مٌؽوصلة"اطددةم

أغهمؼـؾغيمأنمؼؽونمػذاممتلعناٌـظؿي،مصنغفوم

جزءًامعنمدقوديمأودعمٌؽوصكتماظشرطوتم

وإبداءماظؿؼدؼر،موظقسمبوظضرورةمظؿصـقفم

 .اظوزوئف

 ُؼبلت جزئوًا
م
تواصقماإلدارةممتوعًومسؾىمأنمضؿونمضقودةمضوؼيمم

ىماظصعقدماظؼطريمالمؼزالمؼشؽلمظؾؿـظؿيمسؾ

والمتواصقمسؾىمأحدماإلجراءاتماٌؼرتحيم.مأوظوؼي

 .اٌؿعؾؼيمبزؼودةماظدرجوتمٌؿـؾقوتماٌـظؿي

اظعةوعنيمممواٌةدراءمعؽؿىمدسمماظالعرطزؼيمإىلمم:4-1التوصوة 

متؽةةنيموتشةةفقعمضقةةودةمم–اٌؿةةـؾنيماإلضؾقؿةةقنيم/اٌلةةوسدؼنم

عةنمخةاللمعؽوصةلةمممممسؾىماٌلؿوىماظؼطةريمماٌكصصياٌـظؿيم

 .ماألداءماٌؿؿوزمٌؿـؾقوتماٌـظؿي

اظؿعوونماظؿؼينمواٌؽؿىم 4062 ال

ألصرؼؼقومواإلداراتمماإلضؾقؿي

 اظػـقيموممـؾقوتماٌـظؿي

دؾطيم/دؿؿكذماإلجراءاتمظزؼودةمعلموظقي

اٌؽوتىماٌقداغقيمظؾناعٍماإلضؾقؿقيمواإلضؾقؿقيم

ظيتما(موحقـؿومطونمعـودؾو،ماظعوٌقي)اظػرسقيم

جيريمتـػقذػوميفماألضوظقممواألضوظقمماظػرسقيم

ؼـؾغيمظؾؿؽوتىماظؼطرؼيمم-ظؿعوونماظؿؼينإىلمم:1-1التوصوة  ُؼبلت

اٌشورطيميفماظصقوشيموهؿلماٌلموظقيماٌؾوذرةمسنماٌؽوغةوتمم

اظؼطرؼيمظؾناعٍماإلضؾقؿقيماظػرسقيمواإلضؾقؿقةيمواظعوٌقةيمدةواءمممم

يمعنمصوحىماٌقزاغقي،مأممبلدؾوبمبودؿكدامماظلؾطيماٌػوض
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 ادتجابة اإلدارة خطة اإلدارة

أو ُرػضت، والتعلوق على  ُؼبلت، ُؼبلت جزئوًا

 التوصوة

 توصوة التقووم

مطلوب مزيد من 

نعم أو )التمويل 

 (ال

اإلطار 

 الزمين

 ي يتعني اختاذهذال اإلجراء الوحدة املسؤولة

يفمإرورموحدةمعرطزؼيمظؾؿـلقق،معنمأجةلمم"ماظصغري"اٌشروعم .واظؾؾدان

تعزؼزمأغشطيماٌـظؿيميفماظؾؾدموخؾقماظؿةكزراتمبةنيماظعـوصةرمممم

 .اظيتمطـريامعومتؽونمعؿؾوؼـيميفماظوضًماظراػن

  املكاتب اإلؼلوموة

-4062 ال
4065 

درتاتقفيماٌراجع،متفد مضؿنماإلرورماال ألصرؼؼقوماإلضؾقؿياٌؽؿىم

وٌيماٌـظؿيمإىلمهؼققمغؿوئٍمسؾىماٌلؿوىماظع

،ميفمإرورمواظؼطريمواإلضؾقؿيمواإلضؾقؿيماظػرسي

وؼلخذماٌؽؿىم.مطّلمعنمأػداصفوماالدرتاتقفقي

زعومماٌؾودرةمصقؿومؼؿعؾقمبؿقؼققمم،اإلضؾقؿي

واٌؽؿىم.ماظـؿوئٍمسؾىماٌلؿوىماإلضؾقؿي

عؾقمبؿقؼققماظـؿوئٍماإلضؾقؿيماظػرسيمصقؿومؼؿ

وإنماٌؽؿىم.مسؾىماٌلؿوىماإلضؾقؿيماظػرسي

اٌالذماألولمظدسمموضعماإلضؾقؿيماظػرسيمػوم

وتـػقذماظناعٍماظؼطرؼي،مبدسممعنماٌؽؿىم

اإلضؾقؿيمسـدعومالمتؿوصرماًنةماٌطؾوبيمسؾىم

 .اٌلؿوىماإلضؾقؿيماظػرسي

 ُؼبلت جزئوًا
م

ومتعؿؼدمأغهمتؿػقماإلدارةمععمروحماظؿوصقي،موظؽـف

ؾؿوزػنيماظؿؼـقنيميفماٌؽؿىماإلضؾقؿيمظؼـؾغيم

ألصرؼؼقو،معواصؾيمدسمماظناعٍمواٌشورؼعمسؾىم

 .مماٌلؿوىماظؼطري

اٌؿةةـؾنيمم-إىلمعلةةوسديماٌةةدراءماظعةةوعنيممم:1-3التوصييوة 

ترطقزماظعؿلماظػينماٌوضوسيمظؾؿؽؿىماإلضؾقؿيمم-اإلضؾقؿقنيم

(م4)دهماظلقودةةقيموتـلةةققماظعؿةةلماٌعقةةوريموأبعةةو(م6)سؾةةىم

 .ضقودةماظؾعدماإلضؾقؿيمظؾشؾؽوتماظػـقيمظؾؿـظؿي

-4062 غعم
4065 

تعؿؼدماإلدارةمأغهمعنماٌفمماظؿلطدمعنمأنم ألصرؼؼقومماإلضؾقؿياٌؽؿىم

اٌؽوتىماإلضؾقؿيمتؿؿؿعمبوظؼدرةمسؾىمععوىيم

اظؿدرؼىموتعؾؽيماٌواردم)اجملوالتماطددةم

ىماظـؿوئٍمواالتصوالتمواإلدارةماظؼوئؿيمسؾ

وععمذظك،مصنغفومالم(.مواٌممتراتمواألحداث

 ُؼبلت جزئوًا
م
واصقماإلدارةمسؾىمأنماٌفومماٌذطورةميفماظؿوصقيمت

ػيمأدودقي،موظؽنمظقسمسؾىمحلوبمإظغوءم

 .مأدوارمصـقيمأخرىمظؾؿؽؿىماإلضؾقؿي

اٌؿةةـؾنيمم-إىلمعلةةوسديماٌةةدراءماظعةةوعنيممم:3-3التوصييوة 

اٌطؾوبيمًؿسمعةنممماإلخؿصوصوتإسودةمصقوشيمم-اإلضؾقؿقني

ؾقؿيمألصرؼؼقومعنمأجلماظوزوئفماظػـقيمايوظقيميفماٌؽؿىماإلض

بـوءماظؼدرةمسؾىمتوصريمجمؿوسيمأودعمعنماًدعوتمظؾؿؽوتىم

اظؼطرؼيمواألجفزةماظرئودقيمواظددؿورؼيماظيتمتوجدمعؼورػوميفم
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 ادتجابة اإلدارة خطة اإلدارة

أو ُرػضت، والتعلوق على  ُؼبلت، ُؼبلت جزئوًا

 التوصوة

 توصوة التقووم

مطلوب مزيد من 

نعم أو )التمويل 

 (ال

اإلطار 

 الزمين

 ي يتعني اختاذهذال اإلجراء الوحدة املسؤولة

تعؿؼدمأغهمعنماٌؿؽنمإظغوءممخليمعـوصىم

وبداًلمعنمذظك،مصنغفومتعؿؼدمأغهمميؽنم.متؼـقي

عزجممسؿؾقوتمتوصريمػذهماٌـوصىمعنمخالل

يفماٌؽؿىماإلضؾقؿيمماٌـؼقيماٌفورات

 .عواردمبشرؼيمعنمشريماٌوزػنيموادؿكدام

 .أصرؼؼقو

ألصرؼؼقومماإلضؾقؿياٌؽؿىم 4062 ال

اًدعوتماٌمدلقيمموإدارة

اٌواردماظؾشرؼيمواظشمونمو

 اٌوظقي

ؾؼقوممبؿـظقمماظعؿلمعؿوبعيماٌؾودرةمايوظقيمظ

 .موهؾقلماألداءميفماٌؽؿىماإلضؾقؿيمألصرؼؼقو

م-إىلمإدارةماٌواردماظؾشرؼيمواظشةمونماٌوظقةيمممم:2-3التوصوة  ُؼبلت

اظؿؽؾقفمبةنجراءمهؾقةلمظؿـظةقمماظعؿةلموظةيفداءميفماٌؽؿةىممممممم

اإلضؾقؿيمألصرؼؼقةومعةنمأجةلمهلةنيماظؼةدراتماٌوجةودةميفممممممم

 .أطـرمطػوءةموصعوظقيمذعىماإلدارةمواظعؿؾقوتمًدعي

     اظػرقماظؿؼـقيمواٌؽوتىماإلضؾقؿقيماظػرسقيم 

م(ظعؿؾقوتا)غوئىماٌدؼرماظعومم  ال

م(ٌعرصيا)وغوئىماٌدؼرماظعومم

 ألصرؼؼقوماإلضؾقؿيواٌؽؿىم

 ُؼبلت 
م

سؾىماظرشممعنمأنماإلجراءماٌؼرتحمظدعٍماظدسمم

اظؿؼينميفمصرؼؼنيمإضؾقؿقنيمصرسقنيمؼؿطؾىماٌزؼدم

 .منماٌـوضشيمواظؿقؾقلع

زؼةودةمحفةممممم-إىلمعؽؿىمدسمماظالعرطزؼةيممم:1-2التوصوة 

 .اظػرقماظػـقيماإلضؾقؿقيماظػرسقيموعزؼٍمعفوراتفو

/ماٌدراءماظعوعنيماٌلوسدؼن 4063 ال

اٌؿـؾنيماإلضؾقؿقنيمواٌؽؿىم

 ألصرؼؼقوماإلضؾقؿي

اٌدؼرماظعومماٌلوسدم/مدقؼومماٌؿـلماإلضؾقؿي

ذرةمسؾىممجقعمممـؾقوتمبوإلذرا معؾو

 .اٌـظؿي

اٌؿةةـؾنيمم-إىلمعلةةوسديماٌةةدراءماظعةةوعنيممم:3-2التوصييوة  ُؼبلت

 .تعزؼزمترتقؾوتمإدارةماظػرؼقماظػينم-اإلضؾقؿقنيم

-4062 ال
4065 

دؿؽونمجزءًامعنماظؾدءميفمتـػقذماظشؾؽوتم سوٌي

اظؿؼـقيمظؾشرطوتمسؾىماظـقوماٌؿوخىميفمإرورم

 4065-4062ظعوممم1ائد م

إىلماٌةةوزػنيماظػـةةقنيماإلضؾقؿةةقنيموأسضةةوءممم:2-2التوصييوة  ُؼبلت

إغشوءمذؾؽوتمصـقةيمأودةعمممم-اظػرقماظػـقيماإلضؾقؿقيماظػرسقيم

تشؿلممجقةعماًةناتماظػـقةيمظؾؿـظؿةيميفماإلضؾةقمموتودةعممممممم

 .غطوقمادؿكداعفو
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أو ُرػضت، والتعلوق على  ُؼبلت، ُؼبلت جزئوًا

 التوصوة

 توصوة التقووم

مطلوب مزيد من 

نعم أو )التمويل 

 (ال

اإلطار 

 الزمين

 ي يتعني اختاذهذال اإلجراء الوحدة املسؤولة

 

 املقر الرئوسي

عؽؿىمدسمماظالعرطزؼي،م 4062 ال

 إدارةوماظؿعوونماظؿؼين،

املوارد و اخلدمات املؤدسوة

،مماملالوةالشؤون البشرية و

بوظؿشوورمععمغوئىماٌدؼرماظعومم

وغوئىماٌدؼرمم(ظعؿؾقوتا)

 .م(ٌعرصيا)اظعومم

ٍمعوغنظاهدؼٌمإجراءاتمدورةمؼؿمم

معوائؿيوصؼًومظؾؿوصقي،ممبوميفمذظكممووعراجعؿف

متوعًومععمإجراءاتمبرغوعٍماظؿعوونماظؿؼينم

 .وعٍغاإلجراءاتماىدؼدةمظدورةماظن

عؽؿةىمدسةمماظالعرطزؼةيموإدارةماظؿعةوونمممممإىلمم:1-4التوصوة  ُؼبلت

اظشةمونمماٌواردماظؾشةرؼيموموماًدعوتماٌمدلقيمإدارةوماظؿؼين

 .ادؿعراضموتؾلقهلمإجراءاتمدورةماظنغوعٍم-اٌوظقيم

-4062 ال
4065 

عؽؿىمدسمماظالعرطزؼيم

ألصرؼؼقومماإلضؾقؿيواٌؽؿىم

بوظؿشوورمععمغوئىماٌدؼرماظعومم

مظؾعؿؾقوتموغوئىماٌدؼرماظعوم

ظؾؿعرصيموعؽؿىماظؿكطقهلم

 .االدرتاتقفي

وسؿؾقوتممإرورماظنجميماظؼطرؼيدقؿممتؾلقهلم

،ممبوميفمذظكماظرتطقزمسؾىمهدؼدماألوظوؼوت

اٌواءعيمععمإرورماألعمماٌؿقدةمظؾؿلوسداتم

 .اإلمنوئقيمواىؿوسوتماالضؿصودؼيماإلضؾقؿقي

إىلمعؽؿةةةىمدسةةةمماظالعرطزؼةةةيموعؽؿةةةىممم:3-4التوصيييوة  ُؼبلت

تؾلةةقهلمسؿؾقةةوتمم–قفقيمواظؿكطةةقهلموإدارةماٌةةواردماالدةةرتات

 ..هدؼدماألوظوؼوتمواظؿكطقهل

-4062 غعم
4065 

ماًدعوتماٌمدلقيمإدارةو

اظشمونماٌواردماظؾشرؼيموو

،موعؽؿىمدسمماٌوظقي

رئقسمميؾعذماظالعرطزؼي،مو

 .عوزػيماٌعؾوعوت

حمطيمعوحدةمظإلرذوداتمسؾىمذؾؽيمممقؿصت

 .اإلغرتغً

اٌةةةواردموماًةةدعوتماٌمدلةةقيمممإدارةوإىلمم:2-4التوصييوة   ُؼبلت

سؾىمعلةؿوىماٌـظؿةيموعؽؿةىمدسةممممممماٌوظقياظشمونماظؾشرؼيمو

تؼدؼممحمطيمعوحةدةممم–اظالعرطزؼيمورئقسمعوزػيماٌعؾوعوتم

ظإلرذوداتمسؾىمذةؾؽيماإلغرتغةًمتؿـةوولمآخةرماظلقودةوتمممممم

واإلجراءاتمواٌلموظقوتمواظصالحقوتماظراػـيماظةيتمختة ممم

 .اٌؽوتىماٌقداغقيموسؿؾقوتماظنغوعٍماٌقداغي
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 ادتجابة اإلدارة خطة اإلدارة

أو ُرػضت، والتعلوق على  ُؼبلت، ُؼبلت جزئوًا

 التوصوة

 توصوة التقووم

مطلوب مزيد من 

نعم أو )التمويل 

 (ال

اإلطار 

 الزمين

 ي يتعني اختاذهذال اإلجراء الوحدة املسؤولة

-4062 ال
4065 

دماظؾشرؼيموعؽؿىمعؽؿىماٌوار

اظؿكطقهلمومياالدرتاتقفق

بوظؿشوورماظوثققممدراوٌامةرادإو

ععمغوئىماٌدؼرماظعومم

 .ظؾعؿؾقوت

تؿؿوذىمػذهماظؿوصقيمععمادرتاتقفقيمإدارةم

سؿؾقوتمعومبعدماظؿكطقهلمماٌواردماظؾشرؼيموم

 .واٌقزاغقي

اٌؿةةـؾنيمم-إىلمعلةةوسديماٌةةدراءماظعةةوعنيممم:4-4التوصييوة  ُؼبلت

العرطزؼةيموذةةعؾيمإدارةماٌةةواردمماإلضؾقؿةقني،موعؽؿةةىمدسةةمماظم

عةنمخةاللمهلةنيماظؿكطةقهلمظؾؿعوضةىموتؼةدؼممممممممم-اظؾشرؼيم

دقوديمظؾؿـؼلموإظغوءمإدارةماظشواشرمطودرتاتقفقيمظؾؿقزاغقةي،مم

اظلعيمإىلمععوىيمعللظيمعزؼٍماٌفوراتموايدمعنماظشةواشرمم

 .اٌزعـيميفماإلضؾقمماظيتمتؼّوضمضدرةماٌؽوتىماٌقداغقي
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