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MC329/A 

 املؾحق ألف عؾى شبؽة الويب
م

 1322 تشرين األول/ أكتوبر 03إجراءات خطة العؿل الػورية حتى  حالة التؼدم الؽؿي يف

م

ؼؼدممػذامادلؾقؼمععؾقعاتمطؿقةمسـماظؿؼدمماحملؼؼميفمتـػقذذمررغذاعجمخطذةماظعؿذؾماظػقرؼذةمحؿذكمغفاؼذةمذذفرممممممممم-م1

م1111ؿؽؿؾةميفمسذاممملذمدمإجذراااتمخطذةماظعؿذؾماظػقرؼذةمادلممممسدوؼؼدممادلؾقؼمععؾقعاتمسـم.م1111تشرؼـماألولم/مأطؿقرر

ظعددمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةماظيتمدؿلؿؽؿؾمضؾؾمغفاؼةمذفرمماوتؼدؼرمعـف،متشرؼـماألول/محؿكمغفاؼةمذفرمأطؿقرر

م.1111طاغقنماألولم/مدؼلؿرب

م

دذقؼدممإ ماألجفذزةماظرسادذقةميفمأولمدورةمتعؼذدميفمسذامممممممم1111وممامجيدرماظؿذطريمرفمأنماظؿؼرؼرماظلـقيمظعامم-م1

طذاغقنماألولمم/مدؼلذؿربمم11طؿقامطاعالمؼؾنيمسددمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمادللؿؽؿؾةمحؿذكممما،مودقشؿؾمتؼرؼر1111

ودققصرماظؿؼرؼرمتػاصقؾمطاعؾةمسـمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمسؾكمأداسمطؾمإجراامسؾكمحذدة،مسؾذكماظـقذقمممم.م1111

ثمقِدطؿذامدذق مم(.م1وادلرصؼماظـاظثمذوماظصؾةمسؾكمذؾؽةماظقؼب،مادلؾقذؼمممC 2011/7)م1111دلؼدمميفماظؿؼرؼرماظلـقيمظعامما

ععؾقعاتماألسضاامسـمضضاؼامادلكاررمواظؿغقريمادلؿصؾةمخبطةماظعؿؾماظػقرؼة،مودقشؿؾمتؼرؼذراممم1111اظؿؼرؼرماظلـقيمظعامم

م.1111م-1111عاظقامتػصقؾقامسـمصرتةماظلـؿنيم

م

طذاغقنمم/مدؼلذؿربمم11عـفامضؾذؾممم118إجرااممتمادؿؽؿالمم171وؼؿأظػمررغاعجمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمادلؿؽاعؾمعـم-م1

وؼؾنيمتؼرؼرم.م11111م-1111إجراامؼؿعنيمإدراجفاميفمررغاعجمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظؾػرتةمم151،مممامخؾػم1119األولم

إجرااميفمسذامممم15إجراامعػؿقحا،ممتمادؿؽؿالمم151أغفمعـمرنيمم11112حزؼرانم/ميفمؼقغققمإ مادلؤمترمرصقعادلم1111سامم

إجذراامعذـمتؾذؽممممم111وطانماظعؿؾمجارؼامظؿقؼقؼماظـؿذاسجميفمم.م1111إجراامعػؿقحاميفمرداؼةمساممم119ممامخؾػمم1111

م.م1111عـفامضؾؾمغفاؼةمم71مادؿؽؿالمرعـمادلؼرمطانمادلـؿظر،ماالدؿؽؿالميفمعقسدإجراامم119مةاإلجراااتماظؾاظغ

م

،مسؾذكماظـقذقماظلذارؼمممم1يفماظشذؽؾممم1111طاغقنماألولم/مدؼلؿربم11يفمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمحؿكمماحملرزوؼ قجزماظؿؼدمم

م.إرالشفمظألسضاا

م

 م

                                                 
م1 ماخلارجلمادللؿؼؾم ماظؿؼققؿ مادلعـقةممبؿارعة مادلؤمتر مإ مجلـة مادلؼدم ماظعؿؾماظػقرؼة مادلرحؾلمسـمتـػقذمخطة مادلؾقؼماظـاظثمظؾؿؼرؼر  ظؾؿـظؿةميفممأغظر

مhttp://www.fao.org/docrep/meeting/023/K7607a.pdf:مسؾكمادلقضعم1111غقلانم/مأررؼؾ
مسؾكمذؾؽةماظقؼبم1،مادلرصؼمC 2011/7عـماظقثقؼةمم15م-11اظػؼراتممم2

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/K7607a.pdf
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م11ترتقبمتراطؿلمإلجراااتمخطةماظعؿذؾماظػقرؼذةمعذـمحقذثماظؿؼذدمماحملؼذؼمحؿذكممممممممم-1اظشؽؾم

مم1111طاغقنماألولم/مدؼلؿرب

 وصف الػئة الػئة

ادذذذذؿؽؿؾتميفمسذذذذامم
م1119

ممتماالغؿفاامعـمتـػقذمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمم118

ادذذذذؿؽؿؾتميفمسذذذذامم
م1111

ممتماالغؿفاامعـمتـػقذمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةم15

حتؼقؼمتؼدممصقبمتـػقذمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةموصؼامظؾؿقاسقدمم111مرفامجاٍرماظعؿؾ

اظعؼؾذاتموادلكذاررمرشذؽؾمظذفمذذأنمسؾذكممممممممادلؼررةموالمؼؿقضعمأنمتذؤثرم

ماظؿؼدمماحملؼؼ

حتؼقؼمتؼدممصقبمتـػقذمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةموصؼامظؾؿقاسقدم 15متأخرياتمرػقػة

مادلؼررةمععرضمظؾكطر،

ماظؿغؾبمسؾكماظؿأخرياتمواظعؼؾاتموادلكاررمتوظؽـممتمحتدؼدمإجرااا

اظعؿؾماظػقرؼةموصؼذامظؾؿقاسقذدمادلؼذررةمممماظؿـػقذماظـاجحمإلجراااتمخطةم 1متأخرياتمرقؼؾة

مععرضمدلكاررمجلقؿةمغظرا

مظقجقدمسؼؾاتمأومخماررمؼؿقضعمأنمتغريمعـماظؿـػقذمرشؽؾمظفمذأغفمم

م،مأومحاالتمأخرىذغشاطمعلؿؿر،مأومغشاطمشريمضارؾمظؾؿـػق 11مأخرى

م 171ماجملؿقع

م

تذأخرياتمم"و"متذأخرياتمرػقػذةمم"ويفمػذاماظؿقدؼدمظػؽاتمحاظةمإجذراااتمخطذةماظعؿذؾماظػقرؼذة،مصذإنماظػؽذؿنيممممممم-م1

،موظذقسممبذدىماظؿذأخريمادلؿقضذعممممم"خلطرمجلقؿ"أوم"مععرضةمظؾكطر"ةمادلؼررماالغؿفاامتقارؼختؿعؾؼانممبامإنمطاغتم"مرقؼؾة

سشذرمممرذاث مظؽذلمت عـذكمممم1111يفمسذاممم"مأخذرىم"صؽةممةاإلداروسالوةمسؾكمذظؽ،مأدخؾتم.مةادلؼررمدؿؽؿالسـمعقاسقدماال

وطانمذظؽمراجعذامإ مأنماإلجذراامممم.إلجراااةمحاظةمتلؿقإجراامعـمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمواجفمصقفامضاسدمادلشروعمعشاطؾميفم

صقؿامرعدمسامم"ادؿؽؿالماإلجرااممادلؼرر،مأومألغفمملمحيدثمتقاصؼمآراامرنيماألسضاامرشأغف،مأومألنمعـم"علؿؿر"طانمرارعفم

م.،مأومألنمعـمادلؼرتحمإظغااماإلجراامرػـاممبقاصؼةماألسضاا"1111

م

إلصالحمادلـظؿة،ممبذاميفمذظذؽماإلرذالنمسذـمحاظذةمخطذةماظعؿذؾممممممممم3ضاعتماإلدارة،ميفمأسؼابمادؿعراضمخارجلو-م5

م.سؾكمأداسمدبصقصماحلاالتاظػقرؼة،مراظـظرميفمضضقةمحتدؼدمصؽاتمإلجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمسالوةم

م

،م1ورـاامسؾقف،موضعتماإلدارةمذبؿقسةمعـؼقةمعـمحاالتمخطةماظعؿؾماظػقرؼة،مسؾكماظـققمادلقضحميفماظشذؽؾمم-م6

تذأخرياتمم"و"متذأخرياتمرػقػذةمم"و"مجذارماظعؿذؾمرفذاممم"وررذ مم"ملذؿؽؿؾةمادل"ظؿقلنيمتعرؼػمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةم

                                                 
،موميؽـم1111أؼؾقلم/مدؾؿؿربم19يفم(مGAO-11-922)اظؿؼرؼرموأصدرم.م(GAO)ادؿعراضمضاممرفمعؽؿبمادللااظةماظؿارعمحلؽقعةماظقالؼاتمادلؿقدةممم3

 http://www.gao.gov/products/GAO-11-922:ماالرالعمسؾقفمسؾكمادلقضع

http://www.gao.gov/products/GAO-11-922
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االدذؿؽؿالمممعقسدادؿؽؿالمعـؼحمخاللمدؿةمأذفرمعـممؿأخرير"متأخرياتمرػقػة"صؾموتؿ.ماالدؿؽؿالمادلؼررمقسدمب"مرقؼؾة

م.االدؿؽؿالمادلؼررمعقسدرؿأخريمألطـرمعـمدؿةمأذفرمعـم"متأخرياتمرقؼؾة"ادلؼرر،موتؿصؾم

م

مجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةإلمادلـؼقةماالتاحلم-1اظشؽؾم

 الوصف احلالة

ممتمتـػقذمعقضقعموصػمإجراامخطةماظعؿؾماظػقرؼةممعلؿؽؿؾة

ماظعؿؾمجارميفمإجراامخطةماظعؿؾماظػقرؼةمالدؿؽؿاظفمخاللمادلقسدمادللؿفدفمجارماظعؿؾمرفا

مأذفرم6ظـمؼ لؿؽؿؾمإجراامخطةماظعؿؾماظػقرؼةمضؾؾمادلقسدمادللؿفدفموؼؿقضعمأنمؼؽقنماظؿأخريمأضؾمعـممتأخرياتمرػقػة

مأذفرم6ؼ لؿؽؿؾمإجراامخطةماظعؿؾماظػقرؼةمضؾؾمادلقسدمادللؿفدفموؼؿقضعمأنمؼؽقنماظؿأخريمأطـرمعـمظـممتأخرياتمرقؼؾة

م

ـممممامعذعممقاؿقاصؼورؾؾتمإ مضادةمادلشروساتمأنمؼ"مأخرى"طؿامأظغتماإلدارةمصؽةم-م7 .محلذاالتماظذـالثمادلؿصذؾةمرذاظزع

،موػذقمعذامؼلذاسدميفمممم"علذؿؽؿؾةم"وتعؾقؼاتمسؾكمحاظةمةمؼقِّدادلماظعـاصرموميؽـمظؼادةمادلشروساتمأنمؼضقػقاميفمغػسماظقضت

م.1وصػمأدؾابماظؿأخرياتمادلؿقضعة،مسؾكماظـققمادلؾنيميفماظشؽؾم

م

مةماظعؿؾماظػقرؼةةمسؾكمحاالتمخطؼادلطؾمةؼقذِّداظعـاصرمادلم-1اظشؽؾم

مظؾشروط(ماظعـاصرمادلؼقِّدة)اظعـصرمادلؼقِّدمماحلاظة

 (1111م،1111،م1119)دـةماالدؿؽؿالم معلؿؽؿؾة

 م1111م-1111يفماظػرتةمماجلارؼةاظؿؽاظقػم 

 مسؿؾقةماظؿقلقـاتمادللؿؿرةماجلارؼة

مم1111عـمادلؼررمأنمؼلؿؽؿؾماإلجراامرعدمسامم مجارماظعؿؾمرفا

مظؾشروط(ماظعـاصرمادلؼقِّدة)اظعـصرمادلؼقِّدم احلالة

 (1111،م1111،م1119)دـةماالدؿؽؿالم معلؿؽؿؾة

 م1111م-1111اظؿؽاظقػماالدؿفالظقةميفماظػرتةم 

 مسؿؾقةماظؿقلقـاتمادللؿؿرةماجلارؼة

م

 1322التؼدم الؽؿي خالل عام 

م

م،مإجذراسنيمعذـمأػؿقذةمراظغذةممممظؾؾالشذاتماظػعاظذةمسذـماإلصذالحمممممعامإ ما،مغظر1111خاللمساممماإلدارةأدخؾتم-م8

رالشاتمظؾؿقزػنيمسذـماإلصذالحمورالشذاتمظألسضذاامسذـماإلصذالح،مممذامزادمسذددمممممممممم-جدؼدؼـمرشأنمخطةماظعؿؾماظػقرؼة

م.إجراام171إ مم171ؾماظػقرؼةمعـمإجراااتمخطةماظعؿ

م
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طذةماظعؿذؾماظػقرؼذةممممخلإجذرااممم171حاظذةممم1وؼؾنيماظشؽؾم.م1111ومتمحتؼقؼمعزؼدمعـماظؿؼدمماجلقدمأثـاامسامم-م9

م1111ععمعؼارغذةمػذذهماحلاظذةمعذعماحلاظذةميفمغفاؼذةمسذاممممممممم(ماظعاعقدمػاا)م1111تشرؼـماألولم/محؿكمغفاؼةمذفرمأطؿقرر

م(.اظعاعقدمأظػ)

م

،م1119إجذرااميفمسذاممممم118إجذراا،ممتمادذؿؽؿالمممم171وعـمرنيمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةماظؾاظغمسذددػامم-م11

تشذرؼـماألولمم/مإجذراامخلطذةماظعؿذؾماظػقرؼذةمرـفاؼذةمذذفرمأطؿذقررمممممممم16،موادذؿؽؿالمم1111مإجرااميفمسامم15وادؿؽؿالم

م.إجراام189،مممامأوصؾمسددمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمادللؿؽؿؾةمإ م1111

م

م1111تشرؼـماألولم/معقجزمحلاظةمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمرـفاؼةمذفرمأطؿقررم-1اظشؽؾم

 هاء دال جيم باء ألف 

 إجاااراءينإضااا ة   02/21/1323حتى  احلالة

بشاااان البال اااات 

 عن اإلصالح

تصاااـيف  ةإعااااد

 "أخرى"الػئة 

حتااااااااااااى  التغيريات

02/23/1323 

 (دال+ باء )

م118م-مم118م118م1119ادؿؽؿؾتميفمسامم

م15ممم15م15م1111ادؿؽؿؾتميفمسامم

م16م16م1ممم11/11/1111ادؿؽؿؾتمحبؾقلم

م71م11-م5م111م111مجارماظعؿؾمرفا

م1م11-مم15م15مرػقػةمتأخريات

م6م6م1مصػرمصػرمتأخرياتمرقؼؾة

م-م11-م11-م11م11مأخرى

م1م1م1مممإجراااتمعؼرتحمإظغاؤػا

 172 صػر صػر 172 171 اجملؿوع

م

عـمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼذةمضؾذؾممممآخرإجراامم11إجراامجارماظعؿؾمرفا،معـمادلؼررمادؿؽؿالمم71وعـمرنيم-م11

،مممامؼقصؾماظعددمادلؿقضعمعـمإجراااتمخطذةماظعؿذؾماظػقرؼذةمادللذؿؽؿؾةمضؾذؾمغفاؼذةممممممم1111طاغقنماألولم/مغفاؼةمدؼلؿرب

وعذـممم.إجذراامم171عـمإجراااتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةماظؾاظغذةمم(ميفمادلاسةم81)إجراامم111إ مم1111قنماألولمغطا/مدؼلؿرب

م.1111-1111عـمادلؼررمترحقؾفامإ ماظػرتةم(ميفمادلاسةم19)إجراامم51ػـاكمإذنمم171اظذماإلجراااتم

م

 إجراءات خطة العؿل الػورية اليت تبني حالة تاخريات طويؾة

م

مبقجذبماظذـفجمادلذـؼحمحلذاالتمإجذراااتممممممم1111تشذرؼـماألولمم/مؼؾنيماظؿؼدمماحملؼؼمحؿكمغفاؼةمذفرمأطؿقرر-م11

ـممميفمإجذراااتميفمخطذةماظعؿذؾماظػقرؼذةممممم6ـمسمؼؿؿماإلرالنمأغفرمخطةماظعؿؾماظػقرؼة تذأخرياتمم"سؾذكمأغفذامممماظقضذتماظذراػ

وػذذهماإلجذراااتممم".مأخذرىم"ػذهماإلجراااتمطاغتمعؼرتحذةمصقؿذامدذؾؼمحتذتمصؽذةممممممعـمم1وتشريماإلدارةمإ مأنم".مرقؼؾة

م.ععمتػلريمعقجزمظلؾبماظؿأخريم1عشروحةميفماجلدولم

م
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أذذفرمسذـمادلقسذدمادللذؿفدفمممممم6أيمأطـذرمعذـممم"م)تأخرياتمرقؼؾة"اظػقرؼةماظيتمتؾنيممإجراااتمخطةماظعؿؾم-1اجلدولم

م(1111حزؼرانم/مإ مادلؤمترميفمؼقغققمسـفمادلؾؾغ

ؼؼدمماجملؾسمتقصقةمواضقةمإ مادلذؤمترمرشذأنمضذرارمسذـمممممم:18-1اإلجراامم-قةدإصالحماألجفزةماظرسام-1ادلشروعمم-1

ماظذيتممدورةمظؾؿفؾذسم)م1111حزؼذرانمم/مؼقغققادلقسدمادللؿفدفمإ مممتمتـؼقحم.ادلقزاغقةاظربغاعجموادلقزاغقةمؼشؿؾمعلؿقىم

ألنماجملؾسمملمؼقصلممبلذؿقىممم1111لؿؽؿؾماإلجرااميفمسامم،محقثمملمؼ (اظـاعـةمواظـالثنيمدلـظؿةاعؤمترمدورةمتلؾؼم

م.عقزاغقةمإ ماظدورةماظلارعةمواظـالثنيمظؾؿؤمتر
م

ؼـظذرمعذؤمترمادلـظؿذةميفمادلقاصؼذةمسؾذكمادلذؤػالتمممممممم:(ج)111-1اإلجذرااممم-قةدذماألجفذزةماظرسامإصذالحممم-1ادلشروعمم-1

اظيتموضعؿفامجلـةمادلذؤمترمادلعـقذةممبؿارعذةماظؿؼقذقؿماخلذارجلمادللذؿؼؾمدلـظؿذةماألشذؼذةمممممممممادللؿصقرةمدلـصبمادلدؼرماظعامم

م1119ػذذاماإلجذرااميفمسذاممممممـػذذمملمؼ.م1111حزؼذرانمم/مؼقغقذقممتمتـؼقحمادلقسدمادللؿفدفمإ م.م1119واظزراسةميفمسامم

وميؽذـمم.ميفمصرتةماظلـؿنيمادلؼؾؾة،مإذامعامضررماألسضاامذظؽمتـػقذهرلؾبمسدمموجقدمتقاصؼمآراامصقؿامرنيماألسضااموميؽـم

مرشذأغفمم،معـمأجؾمادباذمادلؤمترمظؼذرارمغفذاسلمم1111أنمؼـظرمصقفمجلـةماظشؤونماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقةمواجملؾسميفمسامم

يفماظؿؼرؼذرمادلرصذقعمإ ممم(مسدممتذقاصرمتقاصذؼمآراامم"م)أخرى"وطانمضدممتماإلرالنمسـمػذاماإلجراامحتتمصؽةم.م1111يفمسامم

م.ةمواظـالثنياظلارعادلـظؿةميفمدورتفمعؤمترم
م

أيمتغذقرياتمتعؿذربمعلؿصذقرةميفمحفذؿمسضذقؼةماجملؾذسمممممممم:1-1اإلجراامم-إصالحماألجفزةماظرسادقةم-1ادلشروعمم-1

اظددذؿقرؼةمواظؼاغقغقذة،ممممجلـةماظشؤونمبشقرةمعـممة،معشػقس1119ومتـقؾفماإلضؾقؿلموتؼدؼؿماضرتاحمإ مدورةمادلؤمترمظعامم

ذمملمؼـػذم.م1111حزؼذرانمم/مؼقغققم11ادلقسدمادللؿفدفمإ ممتـؼقحمتم.مرشأنمأيمتغقرياتمضرورؼةميفماظـصقصماألدادقة

وضذدمادذؿؿرتمادلػاوضذاتماظذيتممممم.مرلؾبمسدمموجقدمتقاصذؼمآراامصقؿذامرذنيماألسضذاامرشذأغفمممممم1119ػذاماإلجرااميفمسامم

.موظؽـمملمؼؿؿمماظؿقصؾمإ متقاصؼمآرااميفماظذدورةماظلذارعةمواظذـالثنيمظؾؿذؤمترممممم،1111حؿكمساممم1111ادؿؤغػتميفمسامم

إ ماظذدورةماظـاعـذةمواظذـالثنيمممممرشذأغفممادلؼؾؾةمرفدفمتؼذدؼؿماضذرتاحمعذـؼحممماألعرمضقدماالدؿعراضميفمصرتةماظلـؿنيمؾؼكمودق 

يفماظؿؼرؼرمادلرصقعمإ معؤمترم(مسدممتقاصرمتقاصؼمآراا"م)أخرى"وضدمدؾؼماإلرالنمسـمػذاماإلجراامحتتمصؽةم.مدلؤمترمادلـظؿة

م.واظـالثنيمةاظلارعادلـظؿةميفمدورتفم
م

مادلؾادئادؿعراضماجملؾسمظؾؿؼرؼرماظلـقيموغصػماظلـقيمظؾفـةمم:16-1ااماإلجرم-ادلؾادئماألخالضقةم-1ادلشروعمم-1

ادلقسدمادللذؿفدفمإ مممتـؼقحمتم.مادلاظقةموجلـةاظددؿقرؼةمواظؼاغقغقةممجلـةماظشؤوناألخالضقةمادؿـادامإ مغؿاسجموتقصقاتم

،موأرؾغمسـذفمحتذتممم1111طاغقنماألولم/مػذاماإلجراامأصالمضؾؾمدؼلؿربمعـمادلؼررمأنمؼـػذمطان.م1111مآذار/عارسم11

ماظشذؤونمودذؿؾدأمجلـذةممم.مواظـالثنيمظؾؿـظؿةمةاظلارععؤمترمادلـظؿةميفماظدورةميفماظؿؼرؼرمادلرصقعمإ م"متأخرياتمرػقػة"صؽةم

رعدمأنمؼقاصذؼممم1111آذارم/م،مودؿؼدممأولمتؼرؼرمهلامإ ماظؾفـةمادلاظقةميفمعارس1111رداؼةمساممماألخالضقةمأغشطؿفاميف

م.سؾكمأسضاسفام1111تشرؼـماظـاغلم/ماجملؾسميفمغقصؿرب
م

خطذ ممرإغشذاامعؽاتذبممممأيماظؿؿققزمرقضقحمرنيمادلؽاتبمادللؿؼرةموم-81-1اإلجراامم:تطؾقؼماظالعرطزؼةم-9ادلشروعمم-5

ادلعاؼريمادلؿػؼمسؾقفا،موعذعممػادةمرتغطقةمادلؽاتبماظؼطرؼةميفمضقامغؿاسجماالدؿعراضموراالدؿظرتذقدمغطاقمإضاصقةممجدؼدة

ؽؾػذةممؿعراساةمادلقاضعمادلقجقدةمحاظقًاموادلقاضعمادلؿؽـذة،مصضذاًلمسذـماظؽػذااةمواظقصذقراتمادلرتؼؾذةميفماظؿؽذاظقػموحتؾقذؾماظمممممممم
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ويفمأسؼابمادلـاضشاتماظذيتمدارتميفمجلـذةممم.م1111ولمطاغقنماأل/مدؼلؿربم11متمتـؼقحمادلقسدمادللؿفدفمإ م...مواظررح

ذؾؽةمادلؽاتذبمادلقداغقذةممممػعقؾ،ممتمإسدادمرؤؼةمرشأنمػقؽؾموتادلؤمترمادلعـقةممبؿارعةماظؿؼققؿماخلارجلمادللؿؼؾؾمظؾؿـظؿة

ظقذةممادلامرذنيمجلذـيتممماالجؿؿذاعمادلشذرتكمممغقضشذتميفمغفاؼذةماألعذرميفمممومتتمعـاضشؿفاميفمذؿكماألجفذزةماظرسادذقة،مثذؿمممم

يفم(مسدممتقاصرمتقاصذؼمآراام"م)أخرى"وضدمأرؾغمسـمػذاماإلجراامحتتمصؽةم.م1111تشرؼـم/ماظربغاعجميفمدورتفميفمأطؿقررو

م.ماظؿؼرؼرمادلرصقعمإ ماظدورةماظلارعةمواظـالثنيمدلؤمترمادلـظؿة
م

إغشاامدقادذةمتـذاوبمتعؿؿذدمسؾذكماحلذقاصزميفمادلؼذرماظرسقلذلمورذنيمادلؼذرممممممممممم:61-1اإلجراامم-اظؿـؼؾم-16ادلشروعمم-6

.م1111طاغقنماألولم/مدؼلؿربم11متمتـؼقحمادلقسدمادللؿفدفمإ مم.عاؼريمواضقةمبمعصققرةاظرسقللموادلؽاتبمادلقداغقةم

ادلصذؾقة،ممبذاميفمذظذؽمممموجااماظؿأخريميفمإمتامموضعمدقادةمادلـظؿةمظؾؿـؼؾمغؿقفةمظؾؿشاوراتمادللؿػقضةمعذعمأصذقابممم

وجيريمحتؼقؼمتؼدممظؾقصاامرادلقسدماظـفاسلم.ماهلقؽاتمادلؿـؾةمظؾؿقزػني،مغظرامظؿشعبماآلراامرشأنمجقاغؾفاماألطـرمإظزاعا

م.ادلـؼح

م


