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 اجمللس

 األربعون بعد املائةالواحدة والدورة 

 1111 نوسان/أبريل 11 - 11ا، ـروم

 حالة تطبوق القرارات الصادرة عن الدورة األربعني بعد املائة للمثلس

 (1111كانون األول /ديسمرب 3 –تشرني التاني /نوفمرب 12)

م

م

متطؾق قماظؼ راراتممحاظ ةممسموثقؼ ةمبأ لنمممؼـصمبرغاعجمسؿلماجملؾسماٌؿعددماظلـواتمسؾىمأنمؼلؿعرضماجملؾ م -1

م.1سـهميفمدورتهماظلابؼةماظصادرةم

م

مم–تأ  رؼنماظـ  اغيمم/غ  وصؿرم29)اجملؾ  سميفمدورت  همانيربع  نيمبع  دماٌائ  ةممممميتماسؿؿ  دػااظ  اظؼ  راراتمت  ردمو -2

ت ردممماجملؾ سميفمح نيممؼرؼ رممع نمتمذاتماظصؾةمععمإذارةمإديماظػؼراتمماظقؿـىاىفةمسؾىم(م2212طاغونمانيولم/دؼلؿرم3

م.اظقلرىاىفةمسؾىممتطؾققماظؼراراتحاظةم

م

                                                      
 . CL 141/INF/8 عنمعرصقماظوثقؼةم3اظػؼرةمممم1
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مالقرارات
 

مالةطبوق
 

 املالوةوالربنامج  جلنةا

م

 

رابعة بعد املائة للثنة الدورة الاالجةماع املشرتك بني تقرير 

ــدورة اخ ــامج والـ ــة امل الربنـ ــتنةني للثنـ ــة والـ ــةامسـ  الوـ

 (1111تشرين األول / أكةوبر 12)

 

 

سؾ ىمغط اومواد عمبأ لنمرط دمخط ةمممممممتأاررماظِعرماٌلؿكؾصةم

اظعؿ  لمواد  ؿعراضمعـؿص   ماٌ  دةمواظؿؼق  قمميفمغفاؼ  ةمص  رتةممممم

وإجراءمه دؼـاتمعـؿظؿ ةمويفماظوض تماٌـاد بمس نممممممماظلـؿني،

اظؿؼدمماحملرزميفماالغؿؼالمإديمغظاممظ ددارةمعل ؿـدمباظؽاع لمإديمممم

م(.6اظػؼرةم)اظـؿائج،متؾعًامنيصضلمممارداتمانيعمماٌؿقدةم

 

ـاتمعـؿظؿةمإديمىـ ةماٌ م رماٌعـق ةمبؿابع ةمممممتؼدؼممهدؼ

 .اظؿؼققمماًارجيماٌلؿؼلموإديمىـيتماظرغاعجمواٌاظقة

اٌواءع ةماظؿاع ةممممظضؿانمتعؾؽةماٌواردموإدارتفامإدرتاتقفقةموضع

بنيماٌلاػؿاتماظطوسقةمواالذرتاطاتماٌؼررةمع نمأج لمهؼق قمممم

م(.(أ)م8ظػؼرةما)انيػدافماالدرتاتقفقةمواظـؿائجماظؿـظقؿقةم

 

تؼ   دؼممه   دؼـاتمعـؿظؿ   ةمإديماالجؿؿ   ا ماٌأ   رت ميفمممم

وبرغ  اعجمماد  ؿعراضمعـؿص   ماٌ  دةمويفم2211آذارم/ع  ارس

م2213-2212اظعؿ         لمواٌقزاغق         ةمظؾػ         رتةممم

م(.C 2011/3 و  CL 141/10اظوثقؼؿانم)

 
حمّدثةمسنمحاظةم وؼلمأوظوؼاتماٌـظؿ ةمسؾ ىممممتإتاحةمععؾوعا

الجؿؿا مشريماظرمسيماٌزععمسؼ دهميفممأنموفزمػذهماٌعؾوعاتمظ

واظ  ذيمدقض  ّمماٌف  ؿؿنيمع  نمانيسض  اءمممم2211آذارم/ع  ارسم1

 واٌص   ادرماٌؿؽـ   ةمانيخ   رىمظؾؿؿوؼ   لماظط   وسيمواظأ   راطات

م.م((ب)م8اظػؼرةم)

 

 م.الجؿؿا مشريماظرمسياٌطؾوبةميفماٌعؾوعاتمضدعتما

ظقبم وؼ  لمابؿؽارؼ  ةمع  عمادؿؼص  اءمإعؽاغق  ةماظؿوط  لمإديمأد  ا

م.م((ب)م8اظػؼرةم)ءمجددمذرطا

 

اظػرؼ قماظرائ دماٌع امباظؿؿوؼ لمممممإديماغضؿتماٌـظؿةمرمسق امم

وذ  ارطتميفمم2212أؼؾ  ولم/د  ؾؿؿرم21يفماٌؾؿؽ  رمظؾؿـؿق  ةم

ط  اغونمانيولم/دؼل  ؿرم17-16)جؾل  ؿهماظعاع  ةماظـاعـ  ةممم

نيع  نماظغ  ذائيمماظ  يتمغوضأ  تمخالض  امضض  اؼاماممم(م2212

م.يفماظؿـؿقةماظزراسقةوادؿكدامماظؿقوؼالتماٌاظقةمظالدؿـؿارم
م

حاظق امتؼققؿ امممماظوح داتماظػـق ةمواٌؽات بماٌقداغق ةمممموريم

ظؾؿعاونمععماظؼط ا ماً اصمممظؾؿؾادئمواًطوطمماظؿوجقفقةم

م.دؼدةاىاظقةماٌنماٌروغةمظؾأراطاتمضدرمأطرمعإلتاحةم
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مالقرارات
 

مالةطبوق
 

 
عرضمسؾ ىمىـ ةماٌ م رماٌعـق ةمبؿابع ةماظؿؼق قمماً ارجيممممممممُؼ

ظرغاعجمواٌاظقةميفمدوراتفاماٌؼؾؾ ةمتص ورممماٌلؿؼّلموسؾىمىـيتما

عؿؽاعلمسنمرروماظعؿلماظػّعاظةمواظؽػمةمظأؾؽةماٌؽاتبماٌقداغق ةمم

تؿض ّؿنموثقؼ ةماظؿص ّورمػ ذهمععؾوع اتمممممموظؾؿـظؿةموسنمصوائدػا،م

عامؼؿعؾقمباٌل ائلماًاط ةمب اٌواردمممممذاعؾةموعـّظؿة،مخاطةميف

ؼ ةماى اريممماظؾأرؼةمباميفمذظ  مه دؼثمس نمسؿؾق ةماظالعرطزمممم

تـػقذػاموهدؼدمانيدوارمواٌلموظقاتماىدؼدةموطقػقةمعلاػؿؿفام

يفمبـ  اءمذ  ؾؽةمأصض  لمع  نمذ  لغفامأنمتل  اسدمعـظؿ  ةمانيشذؼ  ةمم

مم(.9اظػؼرةم)واظزراسةمسؾىماظعؿلمطؿـظؿةمواحدةم
 

ماٌ   م رميفممسؾ   ىمىـ   ةمم"اظؿص   ّور"وثقؼ   ةمسرض   تم

موسؾىمى ـيتماظرغ اعجمواٌاظق ةميفمممم2211ذؾاطم/صراؼرم23

 .(CL 141/15)م2211آذارم/عارس

ــدورة ال ــر الـ ــة تقريـ ــامج رابعـ ــة الربنـ ــة للثنـ ــد املائـ  بعـ

 (1111تشرين األول /أكةوبر 11-12)

 

 

بـ اءماظؼ دراتمُتع رضمسؾ ىممممممإلد رتاتقفقةمإس دادمخط ةمتـػق ذمممم

آذارم/اظدورةماٌؼؾؾةمظؾفـةماظرغاعجماٌزععمسؼدػاميفمذ فرمع ارسمم

م(.(ب)م12اظػؼرةم)م2211
 

ماظؿـػق    ذمسؾ    ىمىـ    ةماظرغ    اعجميفمرض    تمخط    ةُس

 .(CL 141/8)م2211آذارم/عارس

اجؿؿ ا مممسؼ دمإديماظ رئقسماٌل ؿؼّلمظؾؿفؾ سماظ دسوةمإديممممممطؾباظ

ظرؤداءماجملؿوساتماإلضؾقؿقةمعنمأج لمإرالسف امسؾ ىمحص قؾةممممم

ٌِ ـ ممممم اٌأاوراتماإلضؾقؿقةمبألنمععاؼريمانيػؾق ةمظؾقص ولمسؾ ىما

اظؿـؿق ةماظورـق ةموتقل ريممممعنمبرغ اعجماظؿع اونماظ ؿؼامٌأ ارؼعممممم

ماظؿوط   لمإديمتواص   قميفماصراءمخلص   وصماًق   ارماٌػّض   لمممم

م(.(د)م12اظػؼرةم)
 

مملمؼؿؾؾ   ورمأيمخق   ارمعػض   لمخ   اللماجؿؿ   ا مسؼ   دميفمم

وؼؿعنيمسؾىمىـةماظرغاعجمعواطؾةم.م2211ذؾاطم/صراؼرم7

 .مادؿعراضمػذهماٌللظة

ع  دمإج  راءمعزؼ  دمع  نماظدراد  ةمواٌـاضأ  ةمٌوض  و معراس  اةماظؾُممم

اىـلاغيميفمذيقعمأررماظـؿائجموسرمذيقعمعلؿوؼاتماٌـظؿ ةمم

يفمضوءمعامدؿػضيمإظق همسؿؾق ةماٌراجع ةماىـل اغقةمواظؿؼق قممممممم

 (.(ػ )م12ماظػؼرة)م2211اىـلاغيميفمدـةم

يفمم2211تأ  رؼنمانيولم/ىـ ةماظرغ  اعجميفمأطؿ وبرممـظرمؿد م

ؿقةمواظؿـاىـلاغيممعدباظُؾتؼققممدورماٌـظؿةمواظعؿلماٌؿصلم

راجع ةمماٌغؿائجمػذهماٌـاضأةموغؿ ائجممعنمذلنمو.مدارةاإلردمو

يفماٌرط زةممف ودمماٌزؼدمع نماىمتمديمإديمبذلماغقةمأنماىـل

م.اىـلاغيميفمذيقعمأررماظـؿائجماظؾعدتعؿقممعراساةمجمالم

 
عنمأجلممعأاوراتدسوةماٌم راتماإلضؾقؿقةمإديماٌؾاذرةمبنجراءم

عجماظؿع اونماظ ؿؼامض ؿنماإلر ارممممماتؾا مغفجمتدرجييمظدعجمبرغا

ظؿلفقلمػذهماٌـاضأاتمإديماٌم راتماظالزعةموثائقمدؿؼدمماظ

 .2212اإلضؾقؿقةميفمسامم
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مالقرارات
 

مالةطبوق
 

اظعاممإلسدادماظراعجماظؼطرؼةموإطدارمتوط قاتمبف ذاماظص ددميفمممم

 .((ز)م12اظػؼرةم)م2212سامم
 

مأوظوؼ    اتمانيسؿ    الماظػـق    ةمظؾؿـظؿ    ةميفمص    رتةماظل    ـؿني

م2212-2213
م

دماجملاالتماظيتمؼـؾغ يماظرتطق زمسؾقف امأومس دمماظرتطق زممممممهدؼ

سؾقفاميفماظراعجمضؿنمطّلمعنمانيػدافماالدرتاتقفقةمواظـؿ ائجمم

ذ ؾاطمم/اظؿـظقؿقةمظعرضفامسؾىمىـ ةماظرغ اعجميفمذ فرمصراؼ رمممم

م(.(ج)11اظػؼرةم)م؛2211
 

م

م
م

مض   دعتموثقؼ   ةمبف   ذاماظأ   لنمإديمىـ   ةماظرغ   اعجميفمممم

 . (CL 141/4)م2211ذؾاطم/صراؼر

سؾ ىمعل ؿوىماٌـظؿ ةمممممباإلدرتاتقفقةتعزؼزمدورماظػروماٌكؿصةم

مطؽ   ّلميفمد   قاومإس   دادمبرغ   اعجماظعؿ   لمواٌقزاغق   ةمظؾػ   رتةم

،موبلنمتؽونمػذهماظػروماٌكؿصةمباالد رتاتقفقةمم2212-2213

حاضرةمخاللماٌداوالتماٌؼؾؾةمظؾفـةماظرغاعجمبألنمانيوظوؼ اتمم

م(.(ػ )م11اظػؼرةم)م2213-2212يفم
 

طاغتماظػروماٌكؿصةمباالدرتاتقفقةمحاضرةميفمدورةمىـةمم

 .م2211ذؾاطم/اظرغاعجميفمصراؼر

هلنيمجودةموتوضقتماظوث ائقماظ يتمد ُؿعرضمسؾ ىماظ دوراتمممممم

اٌؼؾؾ  ةمظؾؿ  م راتماإلضؾقؿق  ةمواظؾف  انماظػـق  ةمع  نمأج  لمرب   مم

اظؿوط  قاتمبانيػ  دافماالد  رتاتقفقةمأوماظوز  ائ مانيداد  قةمممم

تؾؼيمتوجقفاتمعـّظؿةمسؾ ىمدم ومأصض لمس نمممممظؾؿـظؿةموتقلريم

 (.(و)م11اظػؼرةم)انيوظوؼاتميفمدوراتماظؿكطق ماظؼادعةم

 

دوراتمسؾ  ىممزؼ  دمع  نماظؿقل  قـاتمممد  قؽونمإدخ  الماٌم

 .وذقؽًام2212يفمسامماٌم راتماإلضؾقؿقةمواظؾفانماظػـقةم

إدراجمتؼرؼرماٌم رماإلضؾقؿ يمش ريماظرمس يمنيعرؼؽ اماظأ ؿاظقة،مممممم

مطورةمرداظةمعأػوسةمبؾق قموعوّجف ةمإديماٌ دؼرمممماظذيمُغؼلميف

ماظع    اممواجملؾ    س،ميفماحملض    رماي    ريفمض    ذهماظ    دورة

م(.(ز)م11اظػؼرةم)
 

 .أنز
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مالقرارات
 

مالةطبوق
 

ــة     ــد املائــ ــتنةني بعــ ــة والــ ــدورات التالتــ ــارير الــ  تقــ

ــايو 31) ــار /مــــ ــو 1 -أيــــ ــران /يونوــــ  (1111حزيــــ

تشــرين /أكةــوبر 11 - 11)والرابعــة والــتنةني بعــد املائــة 

 واخامســــــة والــــــتنةني بعــــــد املائــــــة( 1111األول 

 للثنة املالوة( 1111تشرين األول /أكةوبر 12 - 11)

 

 

ماظوضعماٌاظي
 

 

ممععؾوعاتمإديمىـةماٌاظقةمسنمطقػقةمتلثريماالسؿؿادماٌؾؽ رممؼتؼد

مفااظدولمانيسضاءمالذرتاطاتمتلدؼدظرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةمسؾىم

 (.14ماظػؼرة)اميفمحقـف

 

مىـةماٌاظقةمبعدماالغؿفاءمعنمصرتةمد ـؿنيمإديمملدقؼدممهؾق

 .يفمدورةمبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةماىدؼدةمطاعؾة

ادؿعراضمىـةماٌاظقةمظؾؿؼرتحاتماًاط ةمبؿؿوؼ لماظؿؽ اظق مممم

يفممشريماٌدرجةميفماٌقزاغقةمالظؿزاع اتمع امبع دماغؿف اءماًدع ةممممم

م2213-2212إر  ارمبرغ  اعجماظعؿ  لمواٌقزاغق  ةمظؾػ  رتةماٌاظق  ةممم

م(.16اظػؼرةم)
 

مظؾػ  رتةمض  دعتمعؼرتح  اتميفمبرغ  اعجماظعؿ  لمواٌقزاغق  ةمممم

م2211مآذار/ع   ارسيفمىـ   ةماٌاظق   ةممإديمم2212-2213
(CL 141/9) . 

سؾىماظالئقةماٌاظقةمإلطدارماظؽأ وصاتماٌاظق ةممممتعدؼالتإدخالم

اظلـوؼةماٌراجع ةميفمد قاومتـػق ذماٌع اؼريماحملاد ؾقةماظدوظق ةممممممم

سؾ  ىمأنمتػقص  فامىـ  ةماظأ  مونماظدد  ؿورؼةممظؾؼط  ا ماظع  ام،م

ع  رضمبع  دمذظ   مسؾ  ىماٌ  م رمس  نمررؼ  قمممُتوأنمواظؼاغوغق  ة،م

م(.17اظػؼرةم)ماجملؾسمظؾؿواصؼةمسؾقفا
 

معلائلماٌقزاغقة
 

متموضعماظؿعدؼالتميفمطقغؿفاماظـفائق ةموادؿعراض فامع نمممم

ميفماظأ     مونماظدد     ؿورؼةمواظؼاغوغق     ةضؾ     لمىـ     ةم

 . (CL 141/7)م2211آذارم/عارس

عؾوعاتمحدؼـةمسنمتؼدؼراتمخطةماظعؿ لممبىـةماٌاظقةمتزوؼدم

يفمدقاومبرغاعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةمممم2213-2212اظػورؼةمظؾػرتةم

يفمدورتفاماًاطةماظ يتمد ؿعؼدميفمذ فرممممم2213-2212ظؾػرتةم

م(.22اظػؼرةم)م2211ذؾاطم/صراؼر
 

مم2211ذؾاطم/اٌاظقةميفمصراؼرمضدعتموثقؼةمإديمىـة
(CL 141/6). 
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ماٌواردماظؾأرؼة

 

 

قعمؾةماختاذماظؿدابريمظؿأفقعماظؿوازنمبنيماىـلنيموتود مطعوا

 .(22اظػؼرةم)مؾعاعؾنيميفماٌـظؿةظاظؿؿـقلماىغرايفمغطاوم

ظؾوزائ ماظػـق ة،مع عمزؼ ادةمممماٌوزػنيمخؿقارمالإجراءموضعم

اىـل  ني،معـ  ذمماظؿ  وازنماىغ  رايفموب  نيمماظرتطق  زمسؾ  ىمم

،مغػلهماٌـوالمقا،مباتؾا وجيريمحاظ.م2212مآب/أشلطس

طؿ امجي ريمغأ رمممم.م2-عد/م1-عراجعةماإلجراءمظوزائ معد

 .2211انيػدافمظدداراتمواٌؽاتبمظعامم

 
اظوثائقمواإلجراءات،مععمرصعمتؼرؼ رمممدصصاحمسنإسدادمدقادةمظ

 .(22اظػؼرةم)مسنمذظ مإديماجملؾسمعنمخاللمىـةماٌاظقة

دةمظؿوزق   ممتماإلصص  احمس  نماإلج  راءاتماٌعؿؿ  مم–أن  زم

اٌوزػنيميفمصؽاتماظػـ قنيمواٌ دؼرؼنموع امصوضف ا،موغأ رػامممممم

م.غرتاغتسؾىماإل

 
مإرارماظـظمماإلدارؼةموغظمماٌعؾوعات

م
دؼ  دماىؿ  كزريماظظ  ـفجماظؿؽ  اظق ممجمّؿع  ةوض  عمتؼ  دؼراتمم

ذىمععمغظ اممماؼؿؿؽيمظؿقدؼثمغظاممختطق ماٌواردميفماٌـظؿةمظ

ماحملاد ؾقةماظدوظق ةمممععمعأ رو ماٌع اؼريمممي،مباظؿواز12أوراطلم

درجمضؿنمبرغاعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةمظؾػ رتةمممم،مظؽيمُتظؾؼطا ماظعام

م(.23اظػؼرةم)م2212-2213
 

م
م

ىـ ةماٌاظق ةميفمممض ذاماظغ رضمإديممممةؽرد ماظوث ائقماٌمضدعتم

اظؿؼ دؼراتمميفممأدرجتم،مو2211مآذار/عارسذؾاطمو/صراؼر

مم2213-2212برغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةم

(CL 141/6 و CL 141/9  وC 2011/13)م

 

ضؿنممدعاتماٌأرتطةاًعرطزمتوحقدماضرتاحميفممعنمجدؼدماظـظر

إتاحةماظ ـصمممعرطزمعوّحدميفمدورةماجملؾسماظواحدةموانيربعني،

اظؽاعلمظؿؼرؼرماظؿقؾقلماٌؿعؿقمصض اًلمس نماٌعؾوع اتماإلض اصقةممممم

،موذظ مظضؿانماخت اذمض رارممماٌطؾوبةمحولمػذاماٌوضو احملددةم

اظـظ رمباظص ورةماظواجؾ ةميفممممسماظّؾقـ ةمومظألنمسؾىمأد اميفمػذاما

م.يفماٌ  م راتماإلضؾقؿق  ةمماٌواض   ماظ  يتممتماإلس  رابمسـف  اممم

م(.م24اظػؼرةم)
 

 ممم2211مآذار/ضدعتمػذهماظوثقؼةمإديمىـةماٌاظقةميفمعارس
(CL 141/9). 

اظؿؼدمميفمإدخالمإرارمإلدارةماٌك اررميفماٌـظؿ ةمممعواطؾةمإحرازم

ماظـؿ  ائجماٌل  ؿـدةمإديزءًامع  نمسؿؾق  ةماإلدارةماظ  ذيمأط  ؾ مج  مو

م(.25اظػؼرةم)
 

 ممم2211مآذار/ضدمماظؿؼرؼرماٌرحؾيمإديمىـةماٌاظقةميفمعارس
(CL 141/9). 
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إؼالءم،مععماًدعاتماظؾغوؼةمظؿقلنياظرتتقؾاتماٌؼرتحةمتـػقذم

اظـف وضممالسؿؾاراتماٌؿعؾؼةمباٌوارد،مبفدفمظاالػؿؿامماظواجبم

اظرتذيةماظؿقرؼرؼ ةمواظرتذي ةماظػورؼ ةمممماومتغطقةمبـطاىودةموب

م(.26اظػؼرةم)م.ىؿقعمظغاتماٌـظؿة
 

مسؾ ىمم2213-2212برغاعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةمظؾػ رتةممممؼـصم

 م.عـصوصمسؾقفااٌواردماظؾأرؼةمواٌاظقةماظالزعةم

اىف  ودمإلس  دادماخؿصاط  اتمىـ  ةماظأ  مونممماد  ؿؿرارمب  ذلم

دد  ؿورؼةمواظؼاغوغق  ةمىـ  ةماظأ  مونماظمتلؿعرض  فاانيخالضق  ة،م

 (.27اظػؼرةم)م2211آذارم/وىـةماٌاظقةميفمعارس

 

مىـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةموىـةماٌاظقةادؿعرضتم

م2211آذارم/يفمع                  ارسمماالض                  رتاح

(CL 141/7 وCL 141/9). 

اٌ  اظيمسؾ  ىمعراح  لميبق  ثمؼؾ   ممممدض  رارموض  عمبرغ  اعجمظم

 تماظص  ؾةذااحؿقاج  اتماٌـظؿ  ةموؼعؽ  سمط  لماالسؿؾ  اراتمممم

 (.28اظػؼرةم)

ؼـػذماظرغاعجمعنمخاللمذياسةمسؿلمخمصصةمضذاماظغرضم

ض دممو(. Ernst & Young)مارغلتموؼوغ  مبدسممعنمذرطةمم

ىـ  ةماظأ  مونماظدد  ؿورؼةمواظؼاغوغق  ةموىـ  ةمم ادؿعرض  ت

مم2211آذارم/ع      ارساظؿؼ      دمماحمل      رزميفماٌاظق      ةم

(CL 141/7 وCL 141/9). 

 املؤمترات اإلقلوموة
م

ل املةعلقــة بالربنــامج واملوزانوــة الناذــاة عــن تقــارير املســائ

ماملؤمترات اإلقلوموة
 

 

تؿضّؿنمتصورًامخاطًامبؿعزؼزمطػاءةمذ ؾؽةماٌؽات بممممإسدادموثقؼة

 (.33اظػؼرةم)ماٌقداغقةموصعاظقؿفا

 

م.(CL 141/15)ماختذتماإلجراءاتماظالزعة

د  ؿكداممغؿ  ائجماٌ  م راتماإلضؾقؿق  ةمٌزؼ  دمع  نماظؾق  ثميفممممما

منيوظوؼ    اتموإلس    دادمبرغ    اعجماظعؿ    لمواٌقزاغق    ةماٌؼؾ    لا

م(.33اظػؼرةم)

مظرغاعجمإديمإرارماظـؿ ائجماظدصعةماٌؼؾؾةمعنمتؼارؼرمتـػقذماادؿـادم

م(.33اظػؼرةم)

تغ قريماالد ممممظؽ يمؼـظ رماٌ م رميفمممماإلجراءاتماظالزع ةمماختاذم

يبق ثمت ردممممةاظرمسيمٌـظؿةمانيشذؼةمواظزراسةمباظؾغةماإلد ؾاغقم

حرطًامسؾ ىماالتل اومع عمممم"ماظزراسة"ضؾلمظػظةم"مانيشذؼة"ظػظةم

 (.34اظػؼرةم)متلؿقاتماٌـظؿةمباظؾغاتمانيخرى

 

 .(CL 141/8مو CL 141/4)اختذتماإلجراءاتماظالزعةم
 
 
 
 

م.ماٌؼؾؾةمإجراءاتمخمططةمضامظػرتةماظلـؿنيمثةم

م

اختذتماإلجراءاتماظالزعةمودقؼؿضيمانيعرماختاذمضرارمع نمم

م.(CL 141/7)ضؾلماٌم رم
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 اللثان الفنوة
م

املســائل املةعلقــة بالربنــامج واملوزانوــة الناذــاة عــن تقــارير 

 اللثان الفنوة
م

متؼرؼ   رماظ   دورةماظـاعـ   ةمواظل   ؿنيمظؾفـ   ةمعأ   ؽالتماظل   ؾع

 (2212حزؼرانم/ؼوغقوم14-16)

 

 

هدؼ  دمأوظوؼ  اتماظعؿ  لمبأ  لنموط  ولمأط  قابمايق  ازاتمممم

واالدؿـؿاراتمانيجـؾق ةميفمماظصغريةمإديمانيدواوموتؼّؾبمانيدعارم

اظزراس  ةميفماظؾؾ  دانماظـاعق  ةمواظؿف  ارةمباٌـؿف  اتماظزراسق  ةميفمم

يفماظػرتةماٌؿؾؼقةمعنمبرغ اعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةممممماظؾؾدانمانيصرؼؼقة

م.(35اظػؼرةم)م2211-2212ظؾػرتةم

م

مبرغ اعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةممممضذهماظؼضاؼاميفمانيوظوؼةمأسطقت

(C 2011/3).م
 

ق لمإض  ايفمح ولمتؼّؾ بمانيد  عار،موالمد قؿامبأ  لنممممممإج راءمهؾم

وجعلم.ماصثارماٌرتتؾةمسؾىمذظ مواالدؿفاباتماظلقادقةماٌالئؿة

صرؼ قماً راءماظرصق عماٌل ؿوىمممممىـةمعأؽالتماظل ؾعمتل اغدممم

اٌعامبانيعنماظغ ذائيمواظؿغذؼ ةماظؿ ابعمظؾفـ ةمانيع نماظغ ذائيممممممم

م(.35اظػؼرةم)ماظعاٌيمباظعؿلمسؾىمػذاماٌوضو 

م

اظأ رو ميفممواٌل مولممالد ؿـؿارماظزراس يممماعؾادئمإسدادمعواطؾةم

ىـ ةمانيع نماظغ ذائيمممممسؿؾقةمذاعؾةمظؾـظرميفمػذهماٌؾادئمداخل

م(.35اظػؼرةم)ماظعاٌي
 

،مالمدقؿاميفماظوضتماظراػنمػذهماٌللظةمأوظوؼةمضصوىمأؽلت

سؾىمضوءمدورماٌـظؿةميفمإس دادموثقؼ ةمجمؿوس ةماظعأ رؼنممممم

م.عارتؼّؾبمانيدبألنم

م

م

م

ممثةمعأاوراتمعلؿؿرةمجارؼةمسؾىمضدممود اومإلس دادمػ ذهممم

 م.ئداٌؾا

يفمجم المممةمانيخ رىمذاتماظص ؾةمماظؿعاونمع عماٌـظؿ اتماظدوظق ممم

م(.36اظػؼرةم)ماٌعؾوعاتماٌؿعؾؼةمبلدواوماظلؾعموهؾقؾفا

م

رئاد ةمرئ قسمىـ ةممممبماظعض وؼةممةظعؿلماٌػؿوحجمؿوسةماإغأاءم

رمىـ  ةمعأ  ؽالتماظل  ؾعمعأ  ؽالتماظل  ؾع،مالد  ؿعراضمأدوا

م(.37اظػؼرةم)ماظؿابعةمضاموترتقؾاتمسؿؾفامنماظػرسقةافاظؾو
 

م.مجرىمتؽـق ماظؿعاونماظؼائم

م

م

 .ممتمإغأاءمجمؿوسةماظعؿلماظيتمسؼدتماجؿؿاسني
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متؼرؼ    رماظ    دورةماظـاغق    ةمواظعأ    رؼنمظؾفـ    ةماظزراس    ةممممم

  (2212حزؼرانم/ؼوغقوم16-19)
 

 

ةمبؿقدؼ دمانيوظوؼ اتمممهؼققماالتل اومب نيماظؿوط قاتماًاط مممم

وث ائقماظؾفـ ةميفماٌل ؿؼؾلمممممأنمتض ّؿنمواٌزاؼاماظـلؾقةمظؾؿـظؿةمو

تؾ  ممسؾقفامومطقزظؾؿفاالتماظيتمؼـؾغيماظرتمعػصاًلمأطـرهؾقاًلم

 (.39ماظػؼرة).رصعماظرتطقزمسـفااظيتمؼـؾغيم

 

متتـػذمػذهماظعؿؾقةمضؿنمانيػدافماالدرتاتقفقةمطؿامح ددم

مطق  زاظ  يتمؼـؾغ  يماظرتاالتماظؼض  اؼامذاتمانيوظوؼ  ةمواجمل  

 .مودقرزمذظ ميفموثائقماظدورةماٌؼؾؾةمظؾفـةماظزراسة.مسؾقفا

ؾؼط ا ممأط رمظمعأ ارطةممع عمممسؾ ىمدم ومأوض  ممممإبرازماظأ راطاتم

 (.42اظػؼرةم)ماًاص

يفمماظأ راطاتمماٌـظؿةمبأ لنم تماٌواصؼةمسؾىمادرتاتقفقةم

عـظؿاتماجملؿؿعماٌدغيمواٌـظؿ اتمممتادرتاتقفقاأنممحني

وأدىم.ماٌراجع ةمػ يمضق دمممظؼطا ماً اصمماشريمايؽوعقةمو

إديمتأ فقعمماظؿعاونمععماظوحداتماظػـقةمواٌؽاتبماٌقداغقةم

م.اظؼطا ماًاصععمأارطةماٌ
م

اظػرسق  ةمعؾ  ادراتماظأ  راطةمع  عماٌـظؿ  اتماإلضؾقؿق  ةممأع  ام

تماجملؿؿ عمماظؼطا ماًاصموعـظؿاععمواإلضؾقؿقةمواظدوظقةمو

م.يفمأصرؼؼقاموأعرؼؽاماظالتقـقةموآدقاصفيمجارؼةماٌدغيم

 
مٌل ائلماٌؿص ؾةمباظرتب ةمممإديماؼـؾغيمتعزؼزمضدرةماٌـظؿةمباظـلؾةم

 (.42اظػؼرةم)

اظرتب  ةميفمموأخص ائيماظرتب  ةممث ةمعوز  مإض  ايفميفمجم المممم

ذ  عؾةمود  ؿؼومم.مبأ  لنماظرتب  ةاظأ  راطةماظعاٌق  ةمنماؼ  دسؿ

اظرصق عماٌل ؿوىمممرةماظػرؼقماً ارجيممبنحاانيراضيمواٌقاهم

بكخرمم2211أؼارم/عاؼويفمانيػدافماإلمنائقةمظألظػقةماٌعامب

ضضاؼامدؿـاضشموبألنماظرتبةماظأراطةماظعاٌقةماظؿطوراتمسنم

م.ذيعمانيعوال
م

م.(خصوبةماظرتبةموتغذؼةماظـؾاتات)علمولمأولمتعقنيم

 
سؼ دمماغق ةممإعؽاٌلائلماٌؿصؾةمب دةمدوراتمىـ ةماظزراس ةمومممإنم

ىـةمؿقدؼدمانيوظوؼاتمؼـؾغيمأنمؼعاىفامعؽؿبمظدورةمخاطةم

وط  ذظ مجمؿوس  ةماظعؿ  لماٌػؿوح  ةماظعض  وؼةماٌعـق  ةممماظزراس  ةم

باظؿدابريماظراعقةمإديمزؼادةمطػاءةمانيجفزةماظرئادقة،مب امؼأ ؿلممم

م(.44اظػؼرةم)ماظؿؿـقل
 

جمؿوسةمماظؿوطقاتميفماجؿؿا تؼدؼمماٌللظةموػذهميبثممتم

سؾ ىمم،م2211مذؾاط/صراؼرم22ميفماٌػؿوحةماظعضوؼةاظعؿلم

ؾلماجملؾ سمواٌ م رمممعنماالدؿعراضمعنمِضأنمختضعمٌزؼدم
(CL 141/14).م

 



CL 141/16 10 

 

 

مالقرارات
 

مالةطبوق
 

مظؾفـ       ةماظغاب       اتماظعأ       رؼنتؼرؼ       رماظ       دورةم

  (2212تأرؼنمانيولم/أطؿوبرم4-8)

 

 

عواطؾةماظعؿلمعنمأجلمتعزؼزماظؿؼققمماظعاٌيمظؾؿ واردمايرجق ةممم

روؼؾةمانيعدمظؾرغاعجماًاصمبف ذاماظؿؼق قمممموإسدادمادرتاتقفقةم

م(.46اظػؼرةم)موعواطؾةماظدورماظرؼاديميفمػذاماٌضؿار
 

جيريمإنازماظدراداتمبألنمتدػورماظغاب اتمواالدؿأ عارممم

 .معدسنمُب

اظ ذيمتؼدع همممماحملؿؿ لممالدؿػادةمع نماإلد فامممظعلاغدةماظؾؾدانم

ظؿكػق  ممامسؿؾ قيتماظواضعةمخارجماظغاباتميفممراظغاباتموانيذفا

ععماظرتطق زمسؾ ىماجمل االتمممممعنمورلةمتغريماٌـاخمواظؿؽّق مععه

 (.46اظػؼرةم)ماظيتمتؿؿؿعمصقفامبقزةمغلؾقة

 

 م.اظواضعةمخارجماظغاباتمرانيذفاجيريمإنازمدرادةمسنم

يفمتعزؼ زمسؿؾق ةمإغػ اذمممماٌؿؿـؾةمؿقؼققمأػداصفامظعلاغدةماظؾؾدانم

ماظغاب  اتمإدارةاظؼ  واغنيماحملؾق  ةماًاط  ةمباظغاب  اتمودس  ممممم

 (.46اظػؼرةم)

 

عؼاؼقسمسؿؾقةمظؼقاسماظؿؼدمماحمل رزميفمإدارةممجيريمإسدادم

 .اظغاباتمععماٌمدلاتماظرئقلقة

سؾىماسؿؾارمأغفامم2211االدؿػادةمعنماظلـةماظدوظقةمظؾغاباتميفم

وع مازرةمجف ودمممصرطةمإلبرازمدورماظغاباتميفماظؿـؿقةماٌل ؿداعةمم

 (.46ةماظػؼر)مػذاماظصدديفماظؾؾدانم

 

يفمعـؿ  دىمانيع  مماٌؿق  دةماظل  ـةماظدوظق  ةمظؾغاب  اتمأرؾؼ  تم

ذ  ؾاطم/صراؼ  رم–ط  اغونماظـ  اغيم/بأ  لنماظغاب  اتميفمؼـ  اؼر

،موػ  ومع  امذ  ددمسؾ  ىمدورماظغاب  اتموايراج  ةميفممم2211

م.هؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعة

 
حاظةماٌواردماظوراثقةمايرجقةميفماظع املمممسنذاعلممتؼرؼرإسدادم

دعجمطونماظؿـو ماظؾقوظوجيمواد ؿكداعهمممسؾىوعلاسدةماظؾؾدانم

م(.47اظػؼرةم)مبطرؼؼةمعلؿداعةمضؿنماإلدارةمايرجقةماٌلؿداعة
م

عواط  ؾةمدراد  ةماٌل  ائلمايلاد  ةماٌؿص  ؾةمباظغاب  اتمواٌق  اهمم

مواظرتب  ةموتؼ  دؼمماظ  دسممظؾؾؾ  دانمانيسض  اءميفمػ  ذاماجمل  المممممم

م(.م47اظػؼرةم)
م

اظؿعاوغق ةمع نمأج لمممماطؾةمتلدؼةمدورػاماظرؼ اديميفماظأ راطةمممعو

م(.47اظػؼرةم)ماظغابات
 

م.مجيريمدسمماظؿقؾقلمسؾىماٌلؿوىماظؼطري

م

م

م

عؼدماٌـؿ دىماظع اٌيماظـ اغيمس نماغ زالوماظرتب ةميفمعؼ رممممممممدُق

م.2211مانيولتأرؼنم/اٌـظؿةميفمأطؿوبر

م

متمتأفقعمإضاعةماظأراطاتمواختاذماإلجراءاتماٌؾؿود ةميفمم

اظرصق عممماظـؼاش،مخاللمعـؿدىمانيعمماٌؿقدةمبألنماظغابات

 .اظلـةماظدوظقةمظؾغاباتاٌلؿوىموإرالوم

م
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تؼرؼرماظ دورةماظلادد ةمواظ ـالثنيمظؾفـ ةمانيع نماظغ ذائيممممممم

م(2212تأرؼنمانيولم/أطؿوبرم16وم14-11)ماظعاٌي

م

 

ؿـل ققمأصض لمع عممممظىـ ةمانيع نماظغ ذائيماظع اٌيمممممضؿانم

م(.52اظػؼرةم)ماتمؼوممانيشذؼةماظعاٌيصعاظّق
 

مثةمتػاسلمعـؿظممبنيمرئقسمىـةمانيع نماظغ ذائيموانيعاغ ةمممم

دوراتممعواضقعموودائلمهلنيماظؿؽاعلمب نيم/علائلبألنم

 .ؼوممانيشذؼةماظعاٌيوـةمانيعنماظغذائيمى

 م
عأ ارطةماظؼط ا مممزؼ ادةممىـةمانيعنماظغذائيماظعاٌيمضؿانم

م(.51اظػؼرةم)يفمأغأطؿفامماًاص
 

ؾؼط ا ممأط رمظماتقفقةمظؿأ فقعمعأ ارطةممماد رتمجيريمإس دادمم

اً  اصميفمىـ  ةمانيع  نماظغ  ذائيمع  عمعؽؿ  بماالتص  االتمم

اىؿاس  ةميفممممـ  لماظؼط ا ماً اصمموواظعالض اتماًارجق ةممم

م.االدؿأارؼةماظؿابعةمظؾفـةمانيعنماظغذائي

م

م،سؿؾّق ةمذ اعؾةمماظؼقام،مض ؿنمإر ارماظؾفـ ةموع نمخ اللمممممم

اَيِوطؿ  ةممس  دادماًط  وطماظؿوجقفّق  ةماظطوسّق  ةمبأ  لنممبن

اٌل  موظةميق  ازةمانيراض  يمواٌ  واردماظطؾقعّق  ةمانيخ  رى،مم

يفمعؾادئماالدؿـؿاراتماظزراسق ةماٌل موظةممماظؾدءميفماظـظرمو

م(.53اظػؼرةم)ماظيتمهرتممايؼوومودؾلماظعقشمواٌوارد
 

اًط وطماظؿوجقفّق ةماظطوسّق ةمممممتماالتػاومسؾىمسؿؾقةمإلسدادم

طؿامجي ريمم.مظعضوؼةعنمخاللمإغأاءمذياسةمسؿلمعػؿوحةما

عؾ ادئماالد ؿـؿاراتمممحاظقاماظـظرميفماضرتاحمظؾؿؽؿ بمبأ لنممم

 .اظزراسقةماٌلموظة

إرالومسؿؾّقةمعػؿوحةموذاعؾةمبفدفمإسدادماظـل كةمانيوديمم

عنماإلرارماالدرتاتقفيماظع اٌيمظألع نماظغ ذائيمواظؿغذؼ ةممممم

 (.53اظػؼرةم)م2212تأرؼنمانيولم/يبؾولمذفرمأطؿوبر

لماٌػؿوح ةماظعض وؼةميفمغؿ ائجماٌأ اورةمممممعؿاظغظرتمذياسةم

إر  ارماد  رتاتقفيمس  اٌيممماظغ  رضمع  ناإلظؽرتوغق  ةمبأ  لنم

بأ لنمممسؾق هممظالتػ اومظ دىمط قاشةماض رتاحممممموعؾادئهموػقؽؾه

مم.اإلرارماالدرتاتقفيماظعاٌي

 
مط  روظدراد  ةماظم2211سؼ  دمعائ  دةمعل  ؿدؼرةمخ  اللمس  امم

 (.53اظػؼرةم)مظؿؼدؼرمسددماىقا ماٌلؿكدعة

انيعاغ  ةمحاظق  امسؾ  ىمإس  دادمع  ذطرةمعػ  اػقممتع  رضمتـؽ  بم

اظغ  رضمع  نموراءمتـظ  قممعائ  دةمعل  ؿدؼرةموػقؽؾ  فاموعوس  دمم

م.مسؼدػا

م

ع نممىـةمانيعنماظغذائيموضعمسؿؾّقةمذػاصةمؼؼودػامعؽؿبم

مصأجلمادؿعراضمبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغّقةماٌؼ رتحمواً امم

إر  ارمعل  ؿـدمإديمموإس  دادم2213-2212باظؾفـ  ةمظؾػ  رتةم

ذ ؽلمبرغ اعجمسؿ لمعؿع د دممممممسؾ ىمجمخاصمباظّؾفـ ةمماظـؿائ

اظلـواتمظؾؿلاسدةمسؾىمرطدماظؿؼدمماظذيمه رزهماظؾفـ ةممم

تؿـاولمذياسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةماظؿابعةمظؾؿؽؿبمػذهم

 .اٌللظةمبلاسدةمانيعاغة



CL 141/16 12 

 

 

مالقرارات
 

 الةطبوق
 

وأغأ طؿفامع عمتؾ  ماًاّط ةمبـظؿ ةمممممممؿف اموٌواءعةمعقزاغّق

انيشذؼ  ةمواظزراس  ةمواظص  ـدووماظ  دوظيمظؾؿـؿق  ةماظزراسّق  ةممم

وبرغاعجمانيشذؼةماظعاٌي؛موعنماٌلؿقلنمأنمُؼع رضمػ ذاممم

اظ  دورةماظ  يتمد  ؿعؼدػاماظؾفـ  ةميفمذ  فرمممماإلر  ارمسؾ  ىمم

م(.54اظػؼرةم)م2211تأرؼنمانيولم/أطؿوبر
 

 جلنة الشؤون الددةورية والقانونوة

تقريــر الــدورة اةاديــة والةســعني للثنــة الشــؤون 

ــة  ــةورية والقانونوـــــــــــــــــ  الددـــــــــــــــــ

 (1111 أيلول/دبةمرب 11-11)
 

 

 اٌلائلمذاتماظصؾةمبؿـػقذمخطةماظعؿلماظػورؼةمظؿفدؼدماٌـظؿة

 

اجملؿوساتماإلضؾقؿقةمادؿعراضماظالئقةماظداخؾق ةمممتواطل

عؽؿبماظأمونماظؼاغوغقةموانيعاغةمسـ دمممبلاسدةاٌؼرتحة،م

 (.56اظػؼرةم)ماالضؿضاء

 

س اتممدؿكضعمػذهماٌللظةمظؾؿزؼدمع نماٌـاضأ ةمع عماجملؿوممم

 .ماإلضؾقؿقة

ماٌؼرتح    اتماٌؿعؾؼ    ةمبؿع    دؼلماظؾفـ    ةممضرل    ؿعت

صقؿ اممظؾؿـظؿ ةممعنماظالئق ةماظعاع ةمممم35عنماٌادةمم4اظػؼرةم

اإلضؾقؿق ةمممخيصمإسدادمجداولمانيسؿالماٌمضؿةمظؾؿ م راتم

م(.57اظػؼرةم)
م

وىـ ةماٌاظق ةممممىـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةمتتوطؾ

ةماٌؾ  ادئمانيخالضق  ةمإديماتػ  اومبأ  لنماخؿصاط  اتمىـ  

يفمربق عممةماظيتمد ؿعؼدػامط ّلمعـفؿ اممممدوراظوتأؽقؾفا،ميفم

م(.58اظػؼرةم)م2211سامم
م

إدراجماظؿعدؼالتماظيتمُأدخؾتمسؾىماظالئقةماٌاظقةمظؿـػقذم

اٌعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطا ماظع امميفمج دولمأسؿ المممم

م2211آذارم/ع ارسمواظؼاغوغق ةميفمممىـةماظأمونماظددؿورؼة

 (.59ظػؼرةما)

م.ػذهماٌللظةمخلصوصاجملؿوساتماإلضؾقؿقةمتؿػاوضم

م

م

م
م

ماظأمونماظدد ؿورؼةمواظؼاغوغق ةممأحقؾتمػذهماٌللظةمإديمىـةم

م.2211آذارم/وىـ          ةماٌاظق          ةميفمع          ارسمم

(CL 141/7 وCL 141/9) 

م
 

اظؿعدؼالتميفمماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةادؿعرضتمىـةم

 ((CL 141/7م2211آذارم/سعار
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مؾفـ   ةماظأ   مونماظدد   ؿورؼةاظالئق   ةماظداخؾق   ةمظراجمإد

م(62اظػؼرةم)ظؾؿـظؿةمميفماظـصوصمانيدادقةواظؼاغوغقةم
م

سؾ  ىماظـص  وصماإلدارؼ  ةمإدخ  المس  ددمع  نماظؿص  وؼؾاتمم

ط  الحمىـ  ةمانيع  نماظغ  ذائيمإ؛موإدراجموثقؼ  ةمانيداد  قة

ميفماى   زءماظـ   اغيمع   نماظـص   وصمانيداد   قةماظع   اٌيم

م(.61اظػؼرةم)
م

مظدراد ةمؿع ددماظل ـواتمضق دماممماٌماظؾفـةمسؿلمإبؼاءمبرغاعج

ممفـةؾظاخذميفماالسؿؾارماًصائصماٌؿقزةمظوزائ مععماني

م(.62اظػؼرةم)

م

اظـاذ  ؽةمس  نمتؼرؼ  رماظ  دورةمايادؼ  ةممممانيخ  رىماٌل  ائل

مواظؿلعنيمظؾفـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقة
م

ع  نماظالئق  ةماظعاع  ةممم12ع  نماٌ  ادةمم11تع  دؼلماظػؼ  رةم

سؿؾقةماغؿكابمظأغلمعـص بممأيم،ميفمؼؿميبقثمظؾؿـظؿةم

ػـ ا ممم،مويفمح المط انمماغؿكابيمشريماغؿكابماٌدؼرماظعام

عـفممسؾىمأشؾؾقةمموملمحيصلمأّيماثـنيمنيأطـرمعنمعرذَق

إج راءمسؿؾق اتمممانيطواتماظالزعةمعنمانيط واتماٌعط اة،ممم

مأض لّمماضرتا معؿؿاظقةموُؼلؿؾعدماٌرذ  ماظ ذيمحيص لمسؾ ىمممم

عأ رو ممسؿؾق ةماض رتا ،موإحاظ ةمممميفمطّلممسددمعنمانيطوات

مواصؼ     ةمسؾق     هإديماٌ     م رمظؾؿمذيماظص     ؾةؼ     رارماظ

م(.64وم63اظػؼرتانم)
م

ػقؽ  ةمعص  اؼدمانيمس  ا مبأ لنممم1/142اظؼ  رارمرض  ممتـػق ذمم

اظداخؾقةموتربقةمانيحقاءماٌائقةميفمأعرؼؽاماظالتقـقةمواظؾقرم

م(.م66اظػؼرةم)ماظؽارؼ 
م

اضقةمإغأاءمػقؽ ةممتعدؼلماتػبألنمم2/142رضممتـػقذماظؼرارم

إضؾقؿق  ةمظدغؿ  اجمايق  واغيموط  قةمايق  وانميفمآد  قاممممم

م(.68اظػؼرةم)مواحملق ماضادئ

م

م.أنز

م
م

 .أنز

 
 
 
 
م
م

م.سؿؾقةمجارؼة

م

م

م

م

م
م

بدأماختاذماإلجراءاتماظالزعةموؼطؾبمعنماٌم رماختاذمض رارمم

 .مبفذاماظألن

 
 
 
 
 

م

م

م

م

م
 

 .اختذتماإلجراءاتماظالزعة

 
م

 
 .ذتماإلجراءاتماظالزعةاخت
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اضقؽ  ةماالدؿأ  ارؼةممبأ  لنمم3/142رض  ممتـػق  ذماظؼ  رارمم

مانيوروبق  ةمظؾؿص  اؼدماظداخؾق  ةموتربق  ةمانيحق  اءماٌائق  ةمممم

م(.م72اظػؼرةم)
م

ماضرتاحيفمدورتفاماٌؼؾؾةماظؼض اؼاماٌؿعؾؼ ةمب ممماظؾفـةمتؾقثم

لقاد ةممبنيسضاءمسؾىمتؼارؼرمعؽؿبماٌػؿشماظعاممواحصولم

م.(71اظػؼرةم)مرياؼةماٌؾؾغنيمسنماٌكاظػات

م

م

م

 املسائل املةعلقة باةوكمة

 رحلي عن تنفو  خطة العمل الفوريةاملةقرير ال

م

متؾ  مةموب نيماٌعؾوع اتماظؽؿّق ممممعّؿزنمأطـرمؼوائماتؾا مغفجم

ملسنمتـػقذمخطةماظعؿ ممةميفماظؿؼارؼرماٌرحؾقةماٌؼؾؾةاظـوسّق

مؿل  ـىحؿ  ىمؼمـق  ةمأر  ولاظػورؼ  ة،مع  عمتغطق  ةمص  رتةمزع

ع  امإذامط  انمإط  الحممأ  ؽلمواض   ظألسض  اءمأنمؼػفؿ  وامب

م(.74اظػؼرةم)صقق ماٌـظؿةمؼلريميفماظطرؼقماظ

م

اختاذماظؿدابريماظالزع ةمظؾؿص ديمظؾؿك اررمسؾ ىمعل ؿوىمممممم

خ اةمع نمخط ةممممهؼق قماظػوائ دماٌؿومممؿلـىاٌأرو محؿىمؼ

م(.76اظػؼرةم)ظػورؼةماظعؿلما

م

مذ ؾاطمم/صراؼ رمإديمىـ ةماٌاظق ةميفممممتؼدؼممععؾوعاتمإضاصقة

ماظػورؼ ةممسنماظؿؽاظق ماٌؼدرةمظرغاعجمخطةماظعؿ لمم2211

،مب  اميفمذظ   ماٌؾ  ادراتماىدؼ  دةم2213-2212ظؾػ  رتةم

مظؿـػق  ذمخط  ةماظعؿ  لماظػورؼ  ةماٌؼرتح  ةمظػ  رتةماظل  ـؿنيممم

م.(78اظػؼرةم)

م

م

م

 .اختذتماإلجراءاتماظالزعة

 
م

 
يفموثقؼ ةممم2211آذارم/ع ارسمغظرتماظؾفـةموىـةماٌاظقةميفم

تؼارؼرماٌػؿشماظع ام،مب اميفمذظ  ممممسؾىمصولمانيسضاءمسنمح

قـاومعؽؿبماٌػؿشماظعاممبألنمػذهماٌل لظة،ممٌتعدؼلمعؼرتحم

ماظ يتمماتجـؾامإديمجـبمدقادةمرياؼةماٌؾؾغنيمس نماٌكاظػ مم

 (CL 141/9و CL 141/7)م.اٌدؼرماظعامسؾقفاممواصق

 
م

م

م
 

مؼ   دممإديمىـ   ةماٌ   م رميفمماٌؿؼرؼ   رماٌرحؾ   يمماظماتؾ   ع

م(CL 141/13)ماٌطؾوبمؿزناٌـفجماظذؾاطم/صراؼرم23

م

م

م

م

وخم  اررممؼص  وىمتماد  ؿعراضماجمل  االتمذاتمانيوظوؼ  ةماظم

ابريمواطؾةمرطدماٌك اررموت دممٌاٌأارؼعماظؽرىمواظعؿلمجارم

م.اظؿكػق مذاتماظصؾة

م

ذ ؾاطمم/ضدعتماٌعؾوعاتماٌطؾوبةمإديمىـ ةماٌاظق ةميفمصراؼ رممم
 . (FC 137/2.1)م2211

 
 
 
 
 

م

م

م
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مالقرارات
 

 الةطبوق
 

حــة العضــوية املعنوــة بالةــداب  جمموعــة العمــل املفةو

 الراموــــة يا ةيــــادة كفــــارة األجهــــزة الرئادــــوة،

 مبا يشمل الةمتول

م

تػص لماصثارماٌاظق ةمظؾؿ دابريممممجملؿوسةماظعؿلمإسدادموثقؼة

م(.81اظػؼرةم)ماٌؼرتحةمجملؿوسةماظعؿل

م

 امل كرة عن أدالوب عمل اجمللس
م

سميفمس  نمأد  اظقبمسؿ  لماجملؾ  ماٌ  ذطرةماٌّعدظ  ةعـاضأ  ةم

،م2211ذ  ؾاطم/جمؿوس  ةماظعؿ  لميفمذ  فرمصراؼ  راجؿؿ ا مم

يفمإديمىـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغق ةممعنمثّممموإحاظؿفا

ضؾ   لمادؿعراض   فامبص   ورةمغفائق   ةمم2211آذارم/ع   ارس

م2211غقل انمم/أبرؼ لممع نمجاغ بماجملؾ سميفمممواسؿؿادػام

م(.82اظػؼرةم)

م

ــدورة الســـابعة والـــتنةني للمـــؤمتر   ترتوبـــات الـ

 (3122متوة /يولوو 3 –حزيران /ويونو 32)

م

هدؼدمآخرمعفؾةمظؿؾؼيماظرتذققاتمالغؿكاباتماجملؾ سمم

مع      نمزف      رمؼ      وممم12:22يفم       امماظل      اسةم

ميفوإج  راءمسؿؾق  ةماالغؿك  ابمم2211حزؼ  رانم/ؼوغق  وم27

 (.83اظػؼرةم)م2211 وزم/ؼوظقوم1
م

هدؼدمعفؾةمظؿؾؼيماظرتذققاتمٌـص بماظ رئقسماٌل ؿؼّلمممم

مع   نمزف   رمؼ   وممم12:22ل   اسةمظؾؿفؾ   سميفم    امماظم

م(.84اظػؼرةم)م2211غقلانم/أبرؼلم11
م
ؿوطقةمبلنمؼؽونمعوضو ماظـؼاشماظعامميفماظدورةماظلابعةماظ

ويميفماظزراس ةمواظؿـؿق ةمممدورماٌرأةمايق"ظؾؿم رمواظـالثنيم

م(.86اظػؼرةم)م"اظرؼػقة

م

م

م

إديمذياس ةماظعؿ لميفممم تمعـاضأةماٌللظةمورصعماظؿوط قاتمم

،مظؽ يمؼواط لممم2211ذؾاطم/صراؼرم22اجؿؿاسفاماٌعؼودميفم

 .(CL 141/14)اجملؾسمواٌم رمادؿعراضفام

 
 

 تمعـاضأةماٌللظةمورصعماظؿوط قاتمإديمذياس ةماظعؿ لميفمممم

طؿ امج رىممم،م2211ذ ؾاطمم/صراؼ رمم22اجؿؿاسفاماٌعؼودميفم

يفماظأ مونماظدد ؿورؼةمواظؼاغوغق ةمممماظـظرمصقفامعنمضؾلمىـةم

م2211آذارم/عارس

(CL 141/14 و CL 141/7 و CL 141/17.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(C 2011/12)معفؾةمآخرمتمهدؼدم

 
م

م

 
 .(C 2011/12)معفؾةمآخردؼدممتمه

 
م

م
 

 .(C 2011/12)اختذتماإلجراءاتماظالزعةم

 
 

م
م
م
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مالقرارات
 

 الةطبوق
 

ــوة       ــزة الرئاد ــات األجه ــزمت الجةماع اجلــدول ال

ــة   ــة والزراع ــة األي ي ــوة   منظم ــات الرئوس واالجةماع

  1111-1111األخرى   

م

ظؾفـةماٌاظقةمُتؽ ّرسمظؾؿل ائلماًاط ةمممممإضاصقةسؼدمدورةم

ذ  ؾاطم/صراؼ  رم9وم8برغ  اعجمانيشذؼ  ةماظع  اٌيمؼوع      يمم

اجؿؿاس اتمظؾؿـظؿ ةمؼ وعيمسق دممممممسؼ دمأيم؛موسدمم2211

ى داولماظزعـق ةممماموض رورةمإب رازمماظػطرموسق دمانيض قى؛ممم

ئاد  قةمٌـظؿ  ةمانيشذؼ  ةمواظزراس  ةمممماظرمظألجف  زةاٌؼؾؾ  ةم

واظصـدووماظدوظيمظؾؿـؿقةماظزراسقةموبرغاعجمانيشذؼةماظعاٌيمم

ؿفدؼ دمع واردماظص ـدووماظ دوظيمممممجؿؿاساتماٌكصصةمظظال

،مباإلضاصةمإديماجؿؿاساتمىـ ةمعراجع ةمممظؾؿـؿقةماظزراسقة

م(.89اظػؼرةم)مايلاباتموىـةماظؿؼققمميفماظصـدوو

م

صقةمسؾ ىماى دولماظ زعامظع اممممممإدخالمأؼةمتعدؼالتمإضا

مظؾؿفؾ  سمبع  دماظؿأ  اورمع  عماظ  رئقسماٌل  ؿؼلّممممم2211

م(.92اظػؼرةم)

م

 املسائل األخرى
م

 1112-1112تقرير تنفو  برنامج 
م
تـؼ  ق متؼرؼ  رمتـػق  ذماظ  راعجماىدؼ  د،مذ  ؽاًلمممممةواط  ؾع

م(.94اظػؼرةم)موعضؿوغًا

م

 أية مسائل أخرى
م

رماظعاممبؼص دممتعقنيماٌدؼمحؽامإسدادموثقؼةمبألنمذروطموأ

،معنمخ اللمم2211غقلانم/سرضفامسؾىماجملؾسميفمأبرؼل

 (.122اظػؼرةم)ـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةمى

م
م
م
م
م
م
م

ومتم.مةمظؾفـةماٌاظقةمسؾىماظـقوماٌطؾوبسؼدتمجؾلةمإضاصق

مالجؿؿاس    اتماظرئقل    قةميفظاى    دولماظ    زعاموض    عم

ع   عممباظؿع   اونماظوثق   ق (CL 141/LIM/2)م2211-2212

عجمانيشذؼ ةماظع اٌي،مممظزراسقةموبرغااظصـدووماظدوظيمظؾؿـؿقةما

م.فاماجملؾسبععمعراساةماظطؾؾاتماظيتمتؼدمم

م

م

م

م

م

باظؿأ  اورمع  عماى  دولماظ  زعامأيمتع  دؼالتمسؾ  ىمت  دخلم

م.اظرئقسماٌلؿؼلمظؾؿفؾس

م

م

 
م

م
م

م.سؿؾقةمجارؼة

م

م
م
م
م

اظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةموىـةماٌاظق ةممادؿعرضتمىـةم

م2211آذارم/ػ           ذهماظوثقؼ           ةميفمع           ارسمم

(CL 141/7 موCL 141/9.)م

 
م


