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ذموجزذ

 ماظربذبة مدورة مإظقه مدست مواظزراسةمطؿا ماألشذؼة معـظؿة ميف ماإلرارم(اٌـظؿة)ماىدؼدة مادؿعراض مؼؿعني ،

م0202-0202وإسدادمخطةمجدؼدةمعؿودطةماألجلمظؾػرتةمم0200خاللمساممم0202-0202االدرتاتقفيمظؾػرتةم

ماظلـؿنيم مظػرتة مواٌقزاغقة ماظعؿل مم0202-0202وبرغاعج مسام مم0200خالل مسام ماٌممترم0202وبداؼة م ٌواصؼة

م0202حزؼرانم/يفمؼوغقومسؾقفا ماظدروسمموتػّصل. ماظوثقؼةماظعؿؾقةماظواجبماتؾاسفا،مععماألخذميفماالسؿؾار ػذه

 م.اٌلؿكؾصةمحؿىماظقومموتوجقفاتماألجفزةماظرئادقة

 ماألجلم ماٌؿودطة ماالدرتاتقفيماياظيمواًطة ماإلرار موتـػقذ مهلنيمصقاشة مإديمضرورة مأذارتماظؿفربة وضد

وطذظك،مذّددتماألجفزةماظرئادقةمبصورةمخاصةمسؾىمهلنيمسؿؾقةمهدؼدماألوظوؼاتميفماظعؿلماظػينم.ماٌؼؾؾة

 حظؾؿـظؿة،ممباميفمذظكمعنمخاللماظوثائقماٌرصوسةمإديماٌممتراتماإلضؾقؿقةمواظؾفانماظػـقة

 ٌما مواًطة ماالدرتاتقفي ماإلرار موتـػقذ مصقاشة معن ماٌلؿكؾصة ماظدروس ماالسؿؾار ميف ماألخذ ؿودطةموعع

عؾادىءمتوجقفقةممةبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقة،مسؼدتماألعاغةمعشاوراتمداخؾقةمظوضعمذبؿوسةمعنممخل/األجل

:موتؿضؿنمػذهماٌؾادىء.مممؽـةمظؿوجقهمادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفيموإسدادماًطةماٌؿودطةماألجلماىدؼدة

م0) م( ماألوظوؼة؛ مذات مواظؿقدؼات ماظغاؼات م0)هدؼد مترطقز( ممتطؾقق ماظؿكصصات؛ معؿعدد م2)ضطري تعزؼزم(

 م.إذراكماٌوزػني(م2)توضقحماظـؿائج،موهدؼدػاموترذقدػا؛م(م2)اٌقزاتماظؿػاضؾقةمواظوزائفماظرئقلقة؛م

 ماٌؾادىءم0202-0202قمسؿؾقةمادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفيموإسدادماًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةمودوفمتطّؾ

مأطؿوبر معن ماٌؿؿدة ماظػرتة مخالل مرئقلقة مخطوات مدت مخالل معن م/اظؿوجقفقة ماألول إديمم0200تشرؼن

 0202حزؼرانم/ؼوغقو

 إسدادماظؿعؾقؼاتمبشلنماظعؿؾقةمواٌؾادىءماظؿوجقفقةموتؾؼقفا(م0)م. 

 صادرةمسـفااظؿوجقفاتماظاٌممتراتماإلضؾقؿقةمومغواتجصقاشةمأوظوؼاتمإضؾقؿقةمادؿـادًامإديم(م0)م. 

 ٌُراجعمواًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةممزبططتوظقفماألوظوؼاتماإلضؾقؿقة،موإسدادم(م2)م ظإلرارماالدرتاتقفيما

0202-0202 

 اظؾفانماظػـقةمواظؿوجقفاتماظصادرةمسـفا؛مغواتجصقاشةمأوظوؼاتمصـقةمادؿـادًامإديم(م2)م 

 م2)م م( مثانإسداد ممزبطط مظؾػرتة ماألجل ماٌؿودطة ٌُراَجعمواًطة ماالدرتاتقفيما ،ممبام0202-0202ظإلرار

ٌُؽؿلؾةمعنمصقاشةمأوظوؼاتمضطرؼةمعنمخاللمأررماظربذبةم ؼعؽسماألوظوؼاتماإلضؾقؿقةمواظعاٌقة،مواًرباتما

 اظؼطرؼة؛م

 م6)م مو( مظؾػرتة ٌُراجع ما ماالدرتاتقفي ماإلرار مام0202-0202إسداد ماٌؿودطة مواًطة مظؾػرتة -0202ألجل

م/0202 مظؾػرتة مواٌقزاغقة ماظعؿل موؼؼّدممم0202-0202برغاعج مواٌاظقة ماظربغاعج مىـؿا مصقفا متـظر حبقث

 .اجملؾسمتوصقاتمبشلنمعلؿوىماٌقزاغقة،موؼواصقمسؾقفاماٌممتر

 

 التوجوهاتذادلطلوبةذمنذاالجتماعذادلشرتك

 ماٌالحظاتمبشلنُؼطؾبمإديماالج ماظؿوجقفقةمؿؿاعماٌشرتكمإبداء ٌُؼَؿَرحةماٌؾادىء مباظعؿؾقةمواإلرارمما ماظعؾم وأخذ

-0202ماظواجبماتؾاسفؿامخاللمادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفيموإسدادماًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةميناظزع

0202. 
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 اخللفوةذ-ألف

مظؾربغاعجمواٌقزاغقةميفمعـظؿةماظػاومم0222اٌممترمساممموضع-م0 ّؿنمػذاماظـفجمإدراجموثائقموضدمتض.مغففًامعؿفددًا

،موػيمتشؿلمإرارًامادرتاتقفقًا،مجرىمإسدادهمظػرتةمترتاوحمبنيمسشرمدـواتم0وصػفاميفماٌؾققممؼردمةمذاتماظصؾةُعراَجع

طلمأربعمدـوات؛موخطةمعؿودطةماألجلمتشؿلمصرتةمأربعمدـواتمووريمعراجعؿفامطّلممادؿعراضهومخلةمسشرمدـةمو

عؿلؼًامععمإجراءاتمخطةماظعؿلماظػورؼةمم1وطانمضرارماٌممتر.مؼشؿلمصرتاتماظلـؿنيماظذيمقزاغقةدـؿني؛موبرغاعجماظعؿلمواٌ

 .بشلنمأوظوؼاتماٌـظؿةموبراذبفا

مظدوراتماألجفزةماظرئادقةويفماظؼرارمذاته،مأدرجماٌممترمجدواًلم-م0 يفماٌـظؿةمظؿـػقذماظـظامماىدؼدمظوضعممعراجعًا

ماظـؿ مسؾى ماظؼائم مواظرصد مواٌقزاغقة ماظرئادقةاظرباعج مظألجفزة مؼؿقح ممّما موتؽققفماإلرارممائج، مإسداد مسؿؾقة ميف اٌشارطة

ماألجل،موب ماٌؿودطة ماظعؿلمواٌقزاغقةراالدرتاتقفي،مواًطة مغاعج ماظرتتقؾات. ماٌممتراتماىدؼدة ومبوجبمػذه متؼوم ،

ماجملؾسم مإدي ماٌشورة مبؿؼدؼم ماظربغاعج موىـة ماظػـقة، مواظؾفان مذظكممحولاإلضؾقؿقة، ميف ممبا مواٌقزاغقة، ماظربغاعج ذمون

 .مذباالتماألوظوؼةماٌلؿؼؾؾقةمظؾعؿلماظػينميفماٌـظؿة

ماالدرتاتقفي-م2 ماإلرار مإسداد مجرى مم0202-0202مظؾػرتةموضد ماألجل ماٌؿودطة برغاعجم/0202-0202واًطة

ماظع مواٌقزاغقة مؿل مم0200-0202ظؾػرتة ماظخالل مغوصؿربم0222-0222ػرتة ميف ماٌممتر م/واسؿؿدػا ماظـاغي .مم02222تشرؼن

خاللماظلـةماألوديمعنمم0202-0202ظؾػرتةماًطةماٌؿودطةماألجلممادؿعراضمزيمععمدورةماظربذبةماىدؼدة،ممّتوباظؿوا

-0200مظؾػرتةموبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةم0202-0202مظؾػرتةم(عراجعة)تـػقذػا؛موجرىمإسدادماًطةماٌؿودطةماألجلم

مم0202 مسام مؼوظقو0200بداؼة ميف ماٌممتر مسؾقفا موواصق م/، مواٌقزاغقة0200متوز ماظعؿل مبرغاعج مواضُؿرحتمسؾى مظؾػرتةم؛

ممتعؾقؼاتم0200-0202 مسن مغوصؿربغاذؽة ميف مدورته ميف ماجملؾس مٌواصؼة موتوجقفاته ماٌممتر ماظـاغ/ضرارت م-يتشرؼن

0200طاغونماألولم/دؼلؿرب
3. 

م -2 مجيب ماىدؼدة، ماظربذبة مدورة مإظقه مدست ماالدرتاتقفيمادؿعراضوطؿا ساممم0202-0202مظؾػرتةماإلرار

م0202-0202وبرغاعجمجدؼدمظؾعؿلمواٌقزاغقةمظؾػرتةمم0202-0202إسدادمخطةمجدؼدةمعؿودطةماألجلمظؾػرتةموم0200

وتػّصلمػذهماظوثقؼةماظعؿؾقةماظواجبم.م0202حزؼرانم/اماٌممترميفمؼوغقوظقواصقمسؾقفم0202وبداؼةمساممم0200خاللمسامم

 .اتؾاسفا،مععماألخذميفماالسؿؾارماظدروسماٌلؿكؾصةمحؿىمتارخيهموتوجقفاتماألجفزةماظرئادقة

                                                      
   CR 2009/10  1م

م002-006،ماظػؼراتمC 2009/REP،مواظوثقؼةمC 2009/3, C 2009/15اظوثقؼةمم2
مCL 143/3،مواظوثقؼةم022-22اظػؼراتمم/C 2011/3, C 2011اظوثقؼةمم3
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 الدروسذادلدتخلصةذ-باء

ةموصفممعشرتكمظغاؼاتمعـظؿةماألشذؼةموميـّلماإلرارماالدرتاتقفيماياظيمخطوةمإديماألعامميفمتوصريمرؤؼةمعشارر-م2

موضاسدًة موأػداصفا، ممواظزراسة مبرغاعج مبشلغهاظظؿكطقط متؼرؼر مورصع مورصده، ماٌقزاغقة، معؿل مأذارتماظؿفربة. حؿىمموضد

م مهلني مضرورة مإدي موتـػقذػؿاتارخيه ماٌؼؾؾة ماألجل ماٌؿودطة مواًطة ماياظي ماالدرتاتقفي ماإلرار م4صقاشة وتشؿلم.

ماظؿقلني مسؾىممذباالت ماظػاو معـظؿة متلثري موترطقز موتوضققفا، ماالدرتاتقفي ماإلرار ميف ماظـؿائج مسؾى ماظؼائؿة اٌؽّوغات

مبؿعزؼزوطذظك،مجيبمأنمتؼوممإدارةمعـظؿةماظػاوم.ماظصعقدماظؼطري،موادؿكدامماٌواردماظشقققةمسؾىمسبومأطـرمصعاظقة

توصريماهلقؽؾقةممـقةمواًربةماظيتمتؿؿؿعمبفاماٌـظؿةمسؾىمأصضلموجهمعنمخاللةماظؿؼرصإلرارماالدرتاتقفيمالدؿكدامماٌعا

اظداخؾقةميفماٌـظؿةموتروؼجمم"اظصواعع"طلرمػقاطلممةمظؿقؼققماألػدافماظعاٌقة،ممبامصقفاـرمصعاظقةموعماتااظؿـظقؿقةماألط

 .واٌؿعددماظؿكصصاتاظعؿلماظؿعاوغيم

ويفم.مصةمسؾىمهلنيمسؿؾقةمهدؼدماألوظوؼاتميفماظعؿلماظػينمظؾؿـظؿةاألجفزةماظرئادقةمبصورةمخامتوضدمذّدد-م6

0200سامميفماظؿؼرؼرماظذيمرصعؿهمإديماٌممترم
ؾؿـظؿةمظ،مالحظتمىـةماٌممترماٌعـقةممبؿابعةماظؿؼققمماًارجيماٌلؿؼلم5

وأطدتمذبددامأغهم.مومجقدأغهمصقؿامُأحرزمبعصماظؿؼدم،مملمتوضعمبعدمسؿؾقةمهدؼدماألوظوؼاتمسؾىمسب(مىـةماٌممتر)

م0202-0202ؼؿعنيماسؿؿادمغفجمؼؿصفمباالغؿظاممودضةماظؿزاعنمظؿقدؼدماألوظوؼاتمإلسدادماًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةم

مويفمععرضموضعم.0202-0200،مبادؿكالصماظدروسمعنموربةماظؿكطقطمظػرتةماظلـؿنيم0200ابؿداًءمعنمأواخرمدـةم

واجملؾسمبلنماٌاظقةماٌؼؾؾة،مأذارتمىـةماٌممترمإديمتوصقاتمىـةماظربغاعجمماتظؾػرتمعنماألوظوؼاتمفاغلةذبؿوسةمعؿ

 :6يتؼومماألعاغةممبامؼؾ

مُؼ (مأ) مظؽـي ماٌلؿفـدة ماظؼضـاؼا مظدىمادؿـعراضمىفؿدهدؼـد ماألجـلمموتـؼقحمبفـا ماٌؿودطـة اًطـة

م.0202-0202مظؾػؿـرة

مممم (مب) مسرب مظؾؼطاسات ماظشاعؾة ماظؼضاؼا متـلقق متوجقهمععاىة مسؾى مظؾؿلاسدة ماإلدرتاتقفقة األػداف

 هدؼدماألوظوؼات؛

مو (مج) ماظرئقلي ماٌؼر مأدوار مبقـفتوضقح مواظؿعاون ماٌقداغقة ماظاٌؽاتب ماظعؿل مبرغاعج مدبطقط ميف مممينمؿؼا

ماٌقزاغقةموتـػقذػؿاميفمدقاقماظؿصورماًاصمبؿقؼققماظالعرطزؼة؛برغاعجمو

 قةمظؾؿـظؿةمعؼارغًةمباٌـظؿاتماألخرى؛تلؾقطماظضوءمسؾىماٌقزةماظـلؾممممممم(د)

                                                      
م22ماظػؼرةمC 2011/REPمواظوثقؼة،م002-002ماظػؼرتانمC 2009/REPماظوثقؼةم 4
م22-22ماظػؼرتان،مC 2011/7ماظوثقؼةم 5
م00ماظػؼرةمCL 141/4مواظوثقؼة،موم-00ماظػؼرةمCL 140 REPماظوثقؼةم 6
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م:7ويفمععرضموضعمذبؿوسةمعؿفاغلةمعنماألوظوؼاتمظؾػرتاتماٌاظقةماٌؼؾؾة،مأوصتماظؾفـةماألعاغةممبامؼؾي-م2

اظعؿلمسؾىمتـؼقحماظوثائقماٌعروضةمسؾىماٌممتراتماإلضؾقؿقةمواظؾفانماظػـقة،محبقثمتشؿلموصػًامظؾؿفاالتم (مأ)

اظيتمؼـؾغيمأنمترطزمسؾقفاماألسؿالماظػـقةمظؾؿـظؿةمسؾىماٌلؿوؼنيماظعاٌيمواإلضؾقؿيموتؾكماظيتمؼـؾغيمرصعم

مسؾ مُعقؽؿة متوجقفات مإسطاء مسؾى ماظؿشفقع مبغقة موذظك مسـفا ماألوظوؼاتماظرتطقز مبشلن مأصضل مسبو ى

مباألػدافماالدرتاتقفقةمواظـؿائجماظؿـظقؿقةماحملددةموتقلريماتؾاعمغفجمعوّحدمأطـرمسـدمصقاشةم وارتؾارفا

ماظؿؼارؼر؛

سـدمإسدادماظوثائقم(ماألػدافماالدرتاتقفقةمواٌـارق)ايرصمسؾىماظؿشاورمععماظػرقماٌعـقةمباالدرتاتقفقةم (مب)

 .ظيتمعنماٌؼررمسرضفامسؾىماٌممتراتماإلضؾقؿقةمواظؾفانماظػـقةاظيتمتؿـاولماألوظوؼاتموا

 ادلبادىءذالتوجوهوة-ذجوم

برغاعجماظعؿلم/وععماألخذميفماالسؿؾارماظدروسماٌلؿكؾصةمعنموضعماإلرارماالدرتاتقفيمواًطةماٌؿودطةماألجل-م2

سؿؾقةممظؿوجقهمعؾادىءمتوجقفقةمممؽـةواٌقزاغقةموتـػقذػا،مسؼدتماألعاغةمعشاوراتمداخؾقةمظوضعمذبؿوسةمعنممخسم

 .ادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفيموإسدادماًطةماٌؿودطةماألجلماىدؼدة

 ذاتماألوظوؼةممواظغاؼاتمهدؼدماظؿقدّؼات(م0)

 سؾىمعـظؿةماظػاومأنمتؼومممعاذامؼؿعّقن:ملمباظـظرمإديماظوراءاظطوؼؾةماألجلمواظعؿمواظغاؼاتماظرتطقزمسؾىماظؿقدؼات

 قثمتؿؿؽنمعنمهؼققماألػدافماظعاٌقة بهماآلنمحب

 ماظؿقدؼات معن مأضل مسدد مسؾى ماألػدافممواظغاؼاتماظرتطقز معن مأضل مسدد مسؾى موباظؿاظي، ماألوظوؼة، ذات

 .االدرتاتقفقة،ماظيتمجيبمعواجفؿفامأومواوزػامظؿقؼققماألػدافماظعاٌقة

 تطؾققمترطقزمضطريمعؿعددماظؿكصصات(م0)

 ماظ ماألوظوؼاتماٌشرتطة مهدؼد محؾواًل متطّؾؼفاميتمترّوج مأن مخاصة مخربة مأو ماظػاو معـظؿة ميف موحدة متلؿطقع ال

 .مبػردػا،مإمنامتلؿوجبمتعاوغًاموتكزرًامسربماٌـظؿة

 ماإلضؾق ماٌلؿوؼني مسؾى ماحملددة ماألوظوؼات مسؾى متؾين معشرتطة مادرتاتقفقة موضع مواظؼطري مػذهمؿي وتعاجل

األوظوؼات،مبادؿكداممسؿؾقةمإرارماظربذبةماظؼطرؼة،موبوضعمادرتاتقفقةمتلؿفقبمإديماظطؾبمأطـرممّمامؼوجففام

 .اظعرض

 مواٌؽاتبم ماظؼطرؼة، ماٌؽاتب ماظيتمتؼّدعفا مواًدعات ماظورـقة ماظؿـؿقة مأوظوؼات مبني ماظوزقػقة ماظعالضات تعزؼز

 .واٌؼرماظرئقليمٌـظؿةماظػاواإلضؾقؿقةماظػرسقة،مواٌؽاتبماإلضؾقؿقةم

                                                      
مم00ماظػؼرة،مCL 140/8ماظوثقؼةم 7
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 اٌقزاتماظؿػاضؾقةمواظوزائفماظرئقلقةمتعزؼزم(2)

 ماظؿـاصلقةموأنمؼؽونمػذام ممماردةمعقزتفا موؼلؿحمهلا ماظػاو ايرصمسؾىمأنمحيددماإلرارماالدرتاتقفيمعـظؿة

 .اإلرارمعطابؼًامظـشاراتمووزائفمعـظؿةماظػاوماظرئقلقة

 ماظػاو معـظؿة مؼؾؼىمدور موسؾىمهلنيممايرصمسؾىمأن مبه مععرتصًا مدورًا ماظعاٌقة ماظعاعة متوصريماظلؾع يفمذبال

 .ماظعؿلماٌعقاريميفمعـظؿةماظػاومواياجاتماإلضؾقؿقةمواظورـقة/اظرتابطمبنيماظلؾعماظعاعةماظعاٌقة

 توضقحماظـؿائج،موهدؼدػاموترذقدػا(م2)

 معنماألدػلمإديماألسؾى"أعورمأخرىمإديمعدخالتم،مادؿـادًامعنمبنيمدعجماألوظوؼاتماإلضؾقؿقةمواظـؿائجماإلضؾقؿقة"

ظوضعمذبؿوسةمواحدةمعنماألػدافماالدرتاتقفقةمواظـؿائجماظؿـظقؿقةممعنماظصعقدؼنماظؼطريمواإلضؾقؿيماظػرسي،

 .سؾىمغطاقماٌـظؿة،موتوضقحمدورماألػدافماظوزقػقة

 اٌصؾقةمسؾىممصقابوضدمتلاسدماألسضاءموأمربغاعجمسؿلماٌـظؿةمسؾىماظـواتجماظيتمهلامأثرمطؾريظإسطاءماألوظوؼةم

 .ماظؿوّصلمإديمغواتجمتـؿوؼةمعؿصؾةمباألػدافماالدرتاتقفقة

 معـّصة ماٌؼرممتوصري مبني موخباصة ماظػاو، معـظؿة مسرب ماظؿكصصاتمواٌرتابط ماٌؿعدد موظؾعؿل مصرؼق، مضؿن ظؾعؿل

 .ذراسيماٌعرصةمواظعؿؾقاتاظرئقليمواٌؽاتبماٌقداغقةموبنيم

 وتـلققماظـشاراتمسربماظوحداتماظؿـظقؿقةمعنمأجلممػدافماالدرتاتقفقةمظوضعمخططمسؿلقماألَرِصماظؾفوءمإدي

 .هؼققماظـؿائج

 اٌوّزػنيإذراكمم(2)

 بنيماٌوزػنيمسؾىماٌلؿوؼاتمطاصة،مباظؿوازيمععممواظوزقػقةمؿقؼققماألػدافماالدرتاتقفقةإجيادمػدفمعشرتكمظ

 .اٌدراءمواٌوزػنيمبشلنمهؼققماظـؿائجلاءظةمٌمإرارمداخؾيمظوضعمآظقات

 العملوةذوادلدةذالزمنوةذادلقرتحتانذ-دال

م-م2 مظؾػرتة ماألجل ماٌؿودطة ماًطة موإسداد ماالدرتاتقفي ماإلرار مادؿعراض مسؿؾقة متطؾق م0202-0202ودوف

حزؼرانم/إديمؼوغقوم0200تشرؼنماألولم/اٌؾادىءماظؿوجقفقةمعنمخاللمدتمخطواتمرئقلقةمخاللماظػرتةماٌؿؿدةمعنمأطؿوبر

 .م0،مطؿامؼردموصػهمأدغاهمويفماٌؾققم0202

 .عوضوعمػذهماظوثقؼةموػذا.مإسدادماظؿعؾقؼاتمبشلنماظعؿؾقةمواٌؾادىءماظؿوجقفقةموتؾؼقفام-1ذاخلطوة-م02

ذ-م00 مم-2اخلطوة مإدي مادؿـادًا مإضؾقؿقة مأوظوؼات ماإلضؾقؿقةصقاشة ماٌممترات ماظومعدخالت ماظؿوجقفات .مسـفاصادرة

م مظألوظوؼات مإرار مؼوضع مأداسودوف مواألمسؾى ماٌوجودة، ماإلضؾقؿقة موظوؼات ماإلضؾقؿيمماٌشاوراتعن ماٌلؿوؼني سؾى

 م.مواإلضؾقؿيماظػرسي،مسؾىمأنمجيريمتـؼققهمعنمخاللماظؿوجقفاتماظيتمتؼدعفاماٌممتراتماإلضؾقؿقةميفمتؼارؼرمعوّحدة
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ذ-م00 ماألجلمتوظقفماألوظوؼاتماإلضؾقؿقة،موم-3اخلطوة ماٌؿودطة ٌُراجعمواًطة ماالدرتاتقفيما مظإلرار إسدادمخطة

دوفمؼوضعمإرارمظألوظوؼات،معنمو.مجمواٌاظقةموعنماجملؾس؛موتؾؼيمتوجقفاتمعنمىـيتماظربغاع0202-0202ظؾػرتةم

وإذراكماٌؽاتبماإلضؾقؿقة،ميفمرورمإسدادماًطةم(مواظعؿؾقاتمةرصاٌع)خاللمسؿؾقةمتعاوغقةمؼؼودػامغوابماٌدراءماظعاعونم

ٌُراَجع  .األوديمظإلرارماالدرتاتقفيما

واظؾـاءمسؾىم.مواظؿوجقفاتماظصادرةمسـفامعدخالتماظؾفانماظػـقةصقاشةمأوظوؼاتمصـقةمادؿـادًامإديم-م4اخلطوةذ-م02

 .ػدافماظػـقةماظعاٌقةمواألوظوؼاتمظؾؿـظؿةظطؾبمتوجقفاتمبشلنماألم0إرارماألوظوؼاتماظذيمُوضعميفماًطوةم

ٌُراَجعمواًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةم-م5اخلطوةذ-م02م ،ممبام0202-0202إسدادمخطةمثاغقةمظإلرارماالدرتاتقفيما

ماظؼطرؼة؛م ماظربذبة مأوظوؼاتمضطرؼةمعنمخاللمأرر مصقاشة مإثر ٌُؽؿلؾة مواظعاٌقة،مواًرباتما ؼعؽسماألوظوؼاتماإلضؾقؿقة

 .وتؾؼيمتوجقفاتمعنمىـيتماظربغاعجمواٌاظقةموعنماجملؾس

ٌُراجعمظؾػرتةم-م6اخلطوةذ-م02 -0202واًطةماٌؿودطةماألجلمظؾػرتةمم0202-0202إسدادماإلرارماالدرتاتقفيما

ماظربغاعجمواٌاظقةموؼؼّدمماجملؾسمم0202-0202برغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةمظؾػرتةم/0202 توصقاتمحبقثمتـظرمصقفامىـؿا

م.ؼواصقمسؾقفاماٌممترغقة،موبشلنمعلؿوىماٌقزا

 التوجوهاتذادلطلوبةذذ-هاءذ

سؾىماٌؾادىءماظؿوجقفقةماٌؼَؿَرحةموأخذماظعؾممباظعؿؾقةمواٌدةماظزعـقةممتعؾقؼاتُؼطَؾبمإديماالجؿؿاعماٌشرتكمتؼدؼمم-م06

 .0202-0202ؿودطةماألجلمظؾػرتةماظواجبماتؾاسفؿامخاللمادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفيموإسدادماًطةماٌ

 ذ
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11/2112مقتطفذمنذقرارذادلؤمترذ:ذ1ادللحقذ  

ذتنفوذذخطةذالعملذالفوروةذبشأنذإصالحذعملواتذإعدادذالربامجذوادلوزانوة

موالرصدذادلدتندذإىلذالنتائج

 

ميؽنمأنمتـُدرج،ممؼؼررمأنمؼـُدخـِلماظعؿلمبوثائقمعـؼقةمظؾرباعجمواٌقزاغقةمتشؿؿلمسؾىماظعـاصرماظؿاظقة،ماظيت-م0

 م:حلبماالضؿضاء،ميفموثقؼةمواحدة

إرارمادرتاتقفيمؼـُعّدمظػرتةمسشرمدـواتمإديممخسمسشرةمدـة،موجيريمادؿعراضهمطلمأربعمدـوات،موؼشؿل،مم(أ)م

مبامعامؼشؿؾه،مهؾقاًلمظؾؿقدؼاتماظيتمتواجهماألشذؼةمواظزراسةمواظؿـؿقةماظرؼػقةمواظلؽانماٌعؿؿدؼنمسؾقفا،مميف

ٌلؿفؾؽني؛مورؤؼةمادرتاتقفقةموأػدافماألسضاءميفمذباالتموالؼةماٌـظؿة،موطذظكماظغاؼاتماالدرتاتقفقةمامصقفم

 اظيتمدققؼؼفاماألسضاءمواجملؿؿعماظدوظيمبدسممعنماٌـظؿة،ممباميفمذظكمأػدافماإلنازموعمذراته؛

 م:ؼؾيخطةمعؿودطةماألجلمتغطيمصرتةمأربعمدـواتموتـُلؿعرضمطلمدـؿني،موتشؿلمعام(مب)م

مظإلرارمم(0) موصؼًا ماٌـظؿة، معن مبدسم ماظدوظي مواجملؿؿع ماألسضاء مجاغب معن مظإلناز مادرتاتقفقة أػداف

 ماالدرتاتقفي؛

عنمجاغبممة،ممباميفمذظكمغؿائجمربددةمتلفمميفمإنازماألػدافماالدرتاتقفقةقؿقـظؿـؾـؿائجماظظأررمم(0)

ماظدوظي مواجملؿؿع ماٌـظؿة مأسضاء مربددةم. مظإلناز مأػداف ماٌـظؿة مظـؿائج مؼؽون ماإلعؽان، وبؼدر

وعمذراتمظألداءمواصرتاضاتمعؿصؾةمباظواضع،موتـُظفرمعلاػؿةماٌـظؿة،موتؾنيمزبصصاتماٌقزاغقةمعنم

متمث مأن ماظيتمميؽن ماٌقزاغقة، مخارج معن موتؼدؼراتماٌوارد ماألػدافاالذرتاطاتماٌؼررة مبؾوغ مسؾى .مر

مدقؿوضفماظعؿلم مبقـؿا ماألجل، ماٌؿودطة ماالدرتاتقفيمواًطة ميفماإلرار ماىـلاغقة ماظؼضاؼا ودؿدَرج

 خبطةماظعؿلماٌعـقةمباظؼضاؼاماىـلاغقة؛

تؿلممباألوظوؼةموتوجـّهمسبومتعؾؽةماٌواردمعنماظيتمهدؼدمذباالتمترطقزماألثر،مطؿفؿوساتمظؾـؿائجمم(2)

ماظرئقلقة،مخارجم ماألثر اٌقزاغقة،موهلنيماظرضابةمسؾىماٌواردمعنمخارجماٌقزاغقةميفمذباالتمترطقز

 مظةمعنماٌواردمعنمخارجماٌقزاغقة؛وزؼادةماظؿالحممبنيماألغشطةماٌؿوظةمعنماظربغاعجماظعاديمواٌؿَو

دارؼةمسبومهؼققمهلقـاتميفماألػدافماظوزقػقةماظراعقةمإديمطػاظةمتوجقهمسؿؾقاتماٌـظؿةمواألسؿالماإلم(2)

 م.إرارمعلؿـدمإديماظـؿائج

م
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مم(ج) مؼغطقان موعقزاغقة مسؿل ماظبرغاعج مظؾعؿلماٌاظقةػرتات ماٌكصصة ماٌوارد ميصة مواضح مهدؼد معع ،

 :اإلداري،موذظكمسؾىمأداسمإرارمعلؿـدمإديماظـؿائج،مععمإدراجماظعـاصرماظؿاظقة

اٌلموظقةماظؿـظقؿقةمسنممؼًامظؾكطةماٌؿودطةماألجل،ممباميفمذظكاٌـُـشلموص(ماظـؿائج)إرارمغؿائجماٌـظؿةمم (0)

 مطلمغؿقفة؛

 مهدؼدماظؿؽاظقفمىؿقعمغؿائجماٌـظؿةمواالظؿزاعاتماٌؿصؾةمبفا؛ (0)

 محلابمزؼاداتماظؿؽؾػةموعؽادبماظؽػاءةماٌكططمهلا؛ (2)

 توصريمخصومموصـادؼقماحؿقارقةمسؾىماألجلماظطوؼل؛ (2)

مممعشروعمضرارمؼؿكذهماٌممترمؼواصقممبوجؾهمسؾىمبرغاعجماظعؿلموسؾىماالسؿؿاداتماٌرصودة؛ (2)

 



א א
 ديسمبر نوفمبر أآتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أآتوبر سبتمبرأغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أآتوبر سبتمبرأغسطس يوليو

 1- إعداد العملية والمبادىء التوجيهية

 تعليقات من االجتماع المشترك والمجلس حول العملية والمبادىء التوجيهية

 2- صياغة األولويات اإلقليمية آمساهمة في المؤتمرات اإلقليمية

 توجيهات المؤتمرات اإلقليمية بشأن األولويات اإلقليمية

 3- ملخص توليفي لألولويات اإلقليمية/خطة لإلطار االستراتيجي والخطة 
المتوسطة األجل للجنة البرنامج/لجنة المالية والمجلس

 توجيهات من لجنة البرنامج/لجنة المالية والمجلس بشأن األولويات اإلقليمية 
وخطة اإلطار االستراتيجي/الخطة المتوسطة األجل

 4- صياغة األولويات الفنية آمساهمة في اللجان الفنية

 توجيهات بشأن األولويات الفنية

 الربع الرابع الربع الثالثالربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالثالربع الثاني الربع األول

א 2017-2014 א א א א א א א א א א א : א א

201120122013

 الربع الرابع الربع الثالث

PC
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 5- إعداد خطة لإلطار االستراتيجي الُمراَجع وللخطة المتوسطة األجل- إبراز 
األولويات العالمية واإلقليمية لمنظمة الفاو

توجيهات بشأن التوجه االستراتيجي، واألولويات على األجل المتوسط، 
(سنتين) واألولويات على األجل القصير

 6- إعداد إطار استراتيجي ُمراَجع، والخطة لمتوسطة األجل للفترة 2014-
2017، وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2015-2014

 توجيهات بشأن اإلطار االستراتيجي الُمراَجع، والخطة المتوسطة األجل للفترة 
2017-2014، وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2014-2015. توصيات 

المجلس بشأن مستوى الميزانية

 الموافقة على اإلطار االستراتيجي، وعلى الخطة المتوسطة األجل للفترة 
2014-2017، وعلى برنامج العمل والميزانية للفترة 2015-2014

  تعديالت على برنامج العمل والميزانية للفترة 2015-2014

 الموافقة على تعديالت برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين 2015-2014

مدخالت الحوآمة  :يمي  :RC المفتاح

TC: عملية الحوآمة  :اللجنة الفنية

PC:  عملية األمانة إلعداد المدخالت  :لجنة البرنامج

FC:  لجنة المالية

CL:  المجلس

CONF:  المؤتمر
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PIR 10 11

6 M R W k l 12 136-Mo Rev PilotPil tInitial Roll-outFull Roll out (Integrated)PI 10-11 Review of SF & Prep of




