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 ؿعؾوؿات أدادقة -أواًل

م

:مامسؾةكمأنم2008عـمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظؿفدؼدماٌـظؿةماظنمواصؼمسؾقفامعؤمترماٌـظؿةمم74-2ؼـصماإلجراءم-م1

اٌؤمترمدقؿقديمتؼدؼرمأسؿالمإصالحمايقطؿةاممباميفمذظؽمدورموسؿةؾماٌةؤمتراتماإلضؾقؿقةةامبقادةطةمادةؿعرا معلةؿؼؾممممممم"

ققؿماًةارجلماٌلةؿؼؾمممعـمضؾؾماظؿؼم2007ميفمسامموؼلؿـدمػذاماإلجراءمسؾكمتقصقةمصادرةم1"طؿلاػؿةمعـفميفمػذهماظعؿؾقة

بعدمدتمدـقاتامؼـؾغلمأنمؼؽقنمػـاكمادؿعرا مذةاعؾمظؾؿؼةدمماحملةرزمسؾةكمصةعقدمإصةالحاتممممممم:م"غفظؾؿـظؿةمتػقدمأ

م.2"ايقطؿةموصعاظقؿفا

م

ماممتمتعةةقنيماٌقسةةدماظـفةةائلمالدةةؿؽؿالمتـػقةةذممرقؼؾةةةمالجةةؾمبطؾقعؿفةةاممايقطؿةةةموغظةةرامإديمأنمإصةةالحات-م2

إنماظطةابعمم.مامعامؼؿعدىمبأذقاطماإلرارماظزعينماًاصمبؿـػقةذمععظةؿماإلجةراءاتمالخةرىمممم2015يفمساممم74-2اإلجراءم

اظذيمطانمعؿقضعاميفماظؾداؼةميفمخطةماظعؿؾماظػقرؼةامضدممتماظؿلةؾقؿمبةفمأؼضةامعةـمجاغةبممممممم74-2اظطقؼؾمالجؾمظإلجراءم

وذياسةماظعؿؾماٌػؿقحةماظعضقؼةمم3اظؿؼققؿماًارجلماٌلؿؼؾمظؾؿـظؿةممبؿابعةماٌعـقةأسضاءماٌـظؿةمعـمخاللمىـةماٌؤمترم

طؿةامضةدمأذةريمإديمػةذامممممم.6واٌةؤمترمم5صضةالمسةـمعةؤمترماٌـظؿةةممممم4ظزؼادةمطػاءةمالجفزةماظرؼادقةبشأنماإلجراءاتماٌصؿؿةم

م.7بؿـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمزبؿؾػمتؼارؼرماإلدارةماٌؿعؾؼةاٌقضقملمأؼضاميفم

م

أسؿالمإصالحاتمأذارماظؿؼرؼرماظـفائلمبشأنمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمإديمأنمغؿائجمتؼققؿمصؼدمبعؾاراتمأوضحام-م3

وجيبمأنمتؼررمترتقؾاتمما2015دقفمهؿاجمإديماظـظرمصقفامعـمضؾؾماظدورةماظؿادعةمواظـالثنيمظؾؿؤمترميفمسامم"ايقطؿةم

وظذامصإنمايقطؿةمسؾكمادةؿعدادمظؿؼةدؼؿماظةدسؿماظةالزممظؿـظةقؿماظؿؼقةقؿممممممم.ماظعؿؾمعلؾؼامعـمأجؾماظقصاءمبفذاماٌقسدماظـفائل

                                                 
مم.ػاءمواٌرصؼم2008/1اماظؿؼرؼرمC 2008/REPاماظقثقؼةم2008تشرؼـماظـاغلم/اًاعلةمواظـالثنيمٌؤمترماٌـظؿةامغقصؿ (ماًاصة)تؼرؼرماظدورةممم1
م2 مم مواظزراسة مالشذؼة مٌـظؿة ماٌلؿؼؾ ماًارجل ماظؿؼققؿ ماٌؿقدةتؼرؼر مأطؿقبر(اظػاو)مظألعؿ م/ا مالول م2007تشرؼـ ماظقثقؼة امC 2007/7A.1-Rev.1ا

مجم-م1-4اظؿقصقةم
(م30ماظصػقةامC 2008/4ماظقثقؼة)م2008تؼارؼرمىـةماٌؤمترماٌعـقةممبؿابعةماظؿؼققؿماًارجلماٌلؿؼؾمظؾؿؤمترمبشأنمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظلـةممم3

م(.م160وم149نمااماظػؼرتC 2011/7اظقثقؼةم)م2011اموسامم(5اٌؾقؼمحؿكمم1اٌؾقؼممعـماC 2009/7اظقثقؼةم)م2009ظلـةمو
ميفمذظؽماظؿؿـقؾبماٌعـقةاظعضقؼةممجملؿقسةماظعؿؾماٌػؿقحةاظؿؼرؼرماظـفائلممم4 مالجفزةماظرئادقةممبا مطػاءة غقلانم/امأبرؼؾاظؿدابريماظراعقةمإديمزؼادة

م.40اماظػؼرةمC 2011/28ماظقثقؼةما2011
؛ماظدورةماظلابعةم(دالمواٌرصؼم4/2009اماظؼرارم133اماظػؼرةمC 2009/REPاظقثقؼةم)م2009تشرؼـماظـاغلم/تؼارؼرماظدورةماظلاددةمواظـالثنيامغقصؿ مم5

م2013حزؼرانم/قق؛مواظدورةماظـاعـةمواظـالثنيامؼقغ(جقؿمواٌرصؼم6/2011اماظؼرارم104اماظػؼرةمC 2011/REPاظقثقؼةم)م2011حزؼرانم/واظـالثنيامؼقغقق

م(.111اماظػؼرةمC 2013/REPاظقثقؼةم)
م.12اماظػؼرةمCL 146/REPاماظقثقؼةم2013غقلانم/تؼرؼرماظدورةماظلاددةموالربعنيمبعدماٌائةامأبرؼؾمم6
ماٌـظؿةمسـمـفائلاظماإلدارةماظؿؼرؼرمم7 مإصالح موسؿؾقة ماظػقرؼة ماظعؿؾ مخطة مؼقغققتـػقذ م2013منحزؼرا/ا ماظقثقؼة مامC 2013/26ا

ماٌرحؾلم؛م238وم218وم98اظػؼراتم مCL145/10تشرؼـمالولاماظقثقؼةم/امأطؿقبرـمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةساظؿؼرؼر ماظلـقيم؛م9اماظػؼرة اظؿؼرؼر

أنممCL145/10طرميفماظقثقؼةموضدمُذم.64اماظػؼرةمCL 144/10اماظقثقؼةم2012قلانمغ/؛مأبرؼؾ2012واظؿقجقفمظعاممم2011ًطةماظعؿؾماظػقرؼةمظعامم

م معـمبرغاعجماإلصالحميفمغفاؼةمسامم"ام74-2اإلجراء ماالغؿفاء مبعدمأنمؼؿؿ مبعدملغفمؼؿعؾم2012حبؽؿمرؾقعؿفامؼـؾغلمأنمؼؾدأ ؼمبؿؼققؿمظإلصالحمعا

م."اغؿفائف
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شريمأغفمؼؾدومعـماٌـادبمأنمؼشريمالسضاءمإديماظـفجماظذيمؼرشؾقنميفماسؿؿادهاممباميفمذظؽمعامإذام.موإجرائفمواإلبالغمسـف

م"8.زعقنمإجراءماالدؿعرا ماٌلؿؼؾطاغقامؼعؿ

م

ادؿعر ماجملؾسماظؿؼرؼرماظـفائلمبشأنمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةميفمدورتفماظلاددةموالربعنيمبعةدماٌائةةممموضدم-م4

العاغةمأنمتؼقممبادؿعرا معلؿؼؾم"امصؼدمأوصكمبأنمسؾكم74-2أعامباظـلؾةمإديماإلجراءم.ماموأضره2013غقلانم/يفمأبرؼؾ

.م2015حزؼةرانمم/ظؽلمتؼةّقؿمعةـمضؾةؾماٌةؤمترميفمؼقغقةقمممممم2014اتمايقطؿةماظنمؼؿعنيماظؼقاممبفاميفمسامملسؿالمإصالح

ودؿفريمعراجعةماظطرائؼماحملددةمهلذاماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعـمضؾؾماجملؾسميفمدورتفماظـاعـةموالربعةنيمبعةدماٌائةةميفمممم

دوالرمم111م000000الدةةؿعرا مدةةؿؾؾغمحةةقاظلمامسؾةةكمأدةةاسمأنماٌقزاغقةةةماٌكصصةةةمظ2013طةةاغقنمالولم/دؼلةةؿ 

تطؾعةفمإديمم"اموأسةربمسةـممم2013حزؼرانم/وبدورهامصادقماٌؤمترمسؾكمػذاماظؿؼرؼرميفمدورتفمالخريةميفمؼقغققم"9.أعرؼؽل

امعـمضؾؾماظدورةماظؿادعةمواظةـالثنيمظؾؿةؤمترميفمممظؿؼققؿفم2014ميفمساممايقطؿةإجراءمادؿعرا معلؿؼؾمظـؿائجمإصالحاتم

مم10."2015حزؼرانم/ذفرمؼقغقق
م
ماظقثقؼةمترتقؾاتمعؼرتحةمإلجراءمادؿعرا معلؿؼؾمإلصالحاتمايقطؿةامومتاذقامععمػذاماظؿقجقفامتعر مػذهم-م5

ماوعشقرةمطؾمعـمىـةماظشؤونماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقةمواالجؿؿاملماٌشرتكمظؾفـنماظ غاعجمواٌاظقةمسؾكمأنمدبضعمٌراجعة

م.وظؽلمؼـاضشفاماجملؾسموؼؿكذماظؼرارمبشأغفا

م

 اؾرتتقبات املؼرتحة ؾحادععرا  املسعؼل- ثاـقًا

م

وسؾةكماظؿؼقةقؿممم.مايقطؿةةمامؼعؿ ماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعلاػؿةميفمتؼققؿمتـػقذمإصةالحاتمم74-2سؿالمباإلجراءم-م6

وميؽةـمأنمؼؿؾؼةكماٌةؤمترمممم.مغػلفمأنمؼـػذمعـمضؾؾماٌؤمتراموباظؿاظلمؼـؾغلمأنمؼؽقنممبـابةمسؿؾقةةمعقجفةةمعةـمالسضةاءمممم

م.11أخرىمذاتمصؾةملشرا ماظؿؼققؿمرئادقةمأجفزةأؼضاامحبلبماالضؿضاءامعلاػؿاتمعـم

م

امدسةامم2013غقلةانمسةامممم/أبرؼةؾمم26وم22ةمبةنيممماظػةرتميفمدورتفماظلاددةموالربعنيمبعدماٌائةماظنمسؼةدتميفم-م7

وخةاللمم.م2013طاغقنمالولمسامم/ظالدؿعرا ماٌلؿؼؾميفمدورتفماٌؼؾؾةميفمدؼلؿ "ماظطرائؼماحملددة"اجملؾسمإديمعـاضشةم

ام2013غقلةانمم/أبرؼةؾمم3اجؿؿاملمشريمرمسلمظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمبرؤداءموغةقابمرؤدةاءماجملؿقسةاتماإلضؾقؿقةةميفممممم

ضرتحمبأنمؼؽقنماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعدسقعامعـمضؾؾمعؽؿبماظؿؼققؿموأنمتؼقممذبؿقسةمعةـمأسضةاءماٌـظؿةةمبإرذةادمصرؼةؼمممممما

م.صغريمعؽؾػمباالدؿعرا موتلفقؾماظؿشاورمبنيماظػرؼؼموبنيمسضقؼةماٌـظؿة

                                                 
م.م238اماظػؼرةمC 2013/26اظقثقؼةممم8
م.12اماظػؼرةمCL 146/REPاظقثقؼةممم9

م.111اماظػؼرةمC 2013/REPماظقثقؼةمم10
غقلانم/أبرؼؾمCL 146/9ماماظقثقؼة2016-2013هدؼداميفمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمظؾؿفؾسمم74-2سؾكمدؾقؾماٌـالاممتمذطرماإلجراءممم11

م.2اماظػؼرةم2013
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امميؽـمأنمؼـظرماجملؾةسميفمإضاعةةمممهلذاماالضرتاحمويفمضقءماظؿفربةماظلابؼةميفماٌلائؾماٌؿصؾةمبايقطؿةمطصدى-م8

اظةرئقسماٌلةؿؼؾمظؾؿفؾةسمإجةراءممممممإدياظطؾةبمم(م1:م)اظرتتقؾاتماظؿاظقةمعـمأجؾماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمإلصالحاتمايقطؿة

اجؿؿاساتمشريمرمسقةموعػؿقحةمععمرؤداءموغقابمرؤداءماجملؿقساتماإلضؾقؿقةامتفدفمبشؽؾمخةاصمإديمتقجقةفمسؿؾقةةمممم

اظطؾبمعـماالجؿؿاملماٌشرتكمبنيمىـنماظ غاعجمواٌاظقةماإلذرافمسؾةكمااردةةماالدةؿعرا مممم(م2)االدؿعرا ماٌلؿؼؾ؛م

م.وتردمػذهماظرتتقؾاتماٌؼرتحةمأدغاه.ماٌلؿؼؾ

م

ؿـعدى ؾؾؿشاورات بوصػفا اصإؼؾقؿقة  ةجملؿوعا رؤداء ـوابو رؤداءاالجعؿاعات غري اؾرمسقة ؾ- أؾف

 خبصوص االدععرا  املسعؼل

م

االجؿؿاساتمشريماظرمسقةمظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمععمرؤداءموغةقابمرؤدةاءماجملؿقسةاتماإلضؾقؿقةةامممممأصؾقتم-م9

وػلمتعؼدمبشؽؾمعـؿظؿمعةـمضؾةؾماظةرئقسمممم.مودقؾًةمظؾؿشاورمواظؿـلقؼموبـاءماظؿقاصؼميفماآلراءمبنيماظدولمالسضاءميفماٌـظؿة

وباظؿاظلامميؽةـمهلةذهممم.ملاتماىفازماظرئادلماظرمسقةاٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمظؿلفقؾماظعؿؾمصقؿامبنيماظدوراتمواظؿقضريمىؾ

م.االجؿؿاساتمشريماظرمسقةمأنمتـػعميفمتلفقؾماظؿشاورمواظؿػاسؾمبنيماظدولمالسضاءميفماٌـظؿةموصرؼؼماالدؿعرا 

م

اٌدسقؼـمإديماٌشارطةميفماالجؿؿاساتمشةريماظرمسقةةماٌػؿقحةةماظعضةقؼةمظؾؿفؿقسةاتممممممماظرؤداءرؤداءموغقابماظإنم-م10

إضؾةقؿمأصرؼؼقةاممم:ماإلضؾقؿقةمغقابةمسـمذيفقرػؿامػؿمرؤداءموغقابمرؤداءمأضاظقؿماٌـظؿةملشةرا ماغؿكابةاتماجملؾةسامأيممم

اظشةرقمالدغةكاموإضؾةقؿمأعرؼؽةاماظشةؿاظقةاممممممماظؾقةرماظؽةارؼ اموإضؾةقؿمممووإضؾقؿمآدقاموإضؾقؿمأوروبااموإضؾقؿمأعرؼؽاماظالتقـقةم

ووصؼامظؾؿؿاردةماٌؿؾعةامصإنماظرؤداءموغقابمرؤداءماجملؿقساتمالخرىمعدسقونمػؿم.موإضؾقؿمجـقبمشربماحملقطماهلادئ

م.ودقدسكمصرؼؼماالدؿعرا ميضقرمتؾؽماالجؿؿاساتمحبلبماٌؼؿضك.مأؼضامظؾؿشارطةمبصػةمعراضؾنيموهلؿمحؼماظؽالم

م

ظـلؾةمإديموتريةماالجؿؿاساتمشريماظرمسقةماٌػؿقحةةماظعضةقؼةمظؾؿفؿقسةاتماإلضؾقؿقةةمصلةقؿؿمسؼةدػاموصؼةاممممممممأعامبا-م11

ودةقفمتؽةقنمخةدعاتمممم.مامبـاءمسؾكمدسقةمعـماظةرئقسماٌلةؿؼؾمظؾؿفؾةسممم2014ظؾؿؼؿضكمويفماظقضتماٌطؾقبمخاللمسامم

م"12.تـظقؿماظؿؼققؿموإجرائفمواإلبالغمسـف"اظالزعةمظةمالعاغةماظالزعةمعؿاحةمظدسؿمسؿؾفؿمععماظؿزامماإلدارةمبؿقصريماٌلاسدة

م

 اصإذراف عؾى االدععرا  املسعؼل ؿن ؼبل االجعؿاع املشرتك - اءب

 ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة

م

االجؿؿاملماٌشرتكمظؾفـنماظ غاعجمواٌاظقةممبلائؾمايقطؿةمهتمبـدمدائؿمسؾكمجدولممتعاراسؾكمعرماظلـقاتم-م12

وضةدمأدرجمػةذاماظؾـةدماظةدائؿمسؾةكمجةدولمالسؿةالمبؿؽؾقةػمعةـمممممممممم".ماظقصقراتموزؼادةماظؽػاءةميفمايقطؿة"أسؿاظفمبعـقانم

                                                 
 .238اماظػؼرةمC 2013/26اماظقثقؼةم2013حزؼرانم/امؼقغققاظؿؼرؼرماظـفائلمظإلدارةمبشأنمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةموسؿؾقةمإصالحماٌـظؿةمم12

م
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امطقدقؾةمظؿقلنيمغقسقةمايقطؿةةمعةعمهؼقةؼمممم1995تشرؼـماظـاغلمسامم/اجملؾسميفمدورتفماظعاذرةمبعدماٌائةميفمغقصؿ 

م.13غػلفماظقضتاظقصقراتموزؼادةماظؽػاءةميفم

م

ومبةةامأنماالجؿؿةةاملماٌشةةرتكمظؾفةةـنماظ غةةاعجمواٌاظقةةةمعؽؾةةػمبؿغطقةةةمذبؿقسةةةموادةةعةمعةةـماظؼضةةاؼاماٌاظقةةةمم-م13

الدةؿعرا ماٌلةؿؼؾمإلصةالحاتممممظواظ غاذبقةماٌرتؾطةممبلائؾمايقطؿةامصفةقميفموضةعمعـادةبملداءمعفةامماإلذةرافمممممم

تشرؼـماظـةاغلمعةـممم/لةماٌؼؾؾةمظؾفـؿنيميفمغقصؿ وسؼبماىؾ.مايقطؿةامبدونماٌلاسمبدورماجملؾسمغػلفميفمػذاماجملال

االدةؿعرا مممسؿةؾمظالجؿؿاملماٌشةرتكمطةلمؼةدرسموؼؼةدمماٌشةقرةمبشةأنمممممممم2014ؽقنمػـاكمصرصميفمساممؿامد2013سامم

اٌلةةؿؼؾميفماظةةدوراتماٌؼةةررةمظؾفةةـنماظ غةةاعجمواٌاظقةةةاممبةةاميفمذظةةؽمعةةـمخةةاللماظؿػاسةةؾماٌؾاذةةرمعةةعماظػرؼةةؼماٌعةةينمم

دةؿعرا ماٌلةؿؼؾمإديماالجؿؿةاملماٌشةرتكاموإديمممممظالماظـفةائلمماظؿؼرؼةرمعشةروملمممتؼةدؼؿمويفمضقءمذظةؽامدةقؿؿمممم.باالدؿعرا 

م.اجملؾسمطذظؽ

م

ودؿؿؿمعراجعةماظرتتقؾاتماٌؼرتحةمظالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعـمضؾؾمىـةماظشؤونماظددةؿقرؼةمواظؼاغقغقةةميفمدورتفةامممم-م14

امضؾةؾمأنمدبضةعمظدرادةةمأوظقةةمعةـمضؾةؾماالجؿؿةاملماٌشةرتكممممممممم2013تشرؼـمالولمعـمسامم/اظلابعةمواظؿلعنيميفمأطؿقبر

ذاتمصؾةمتؿعؾؼمباالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعـةذمممضاغقغلمرابعمذاتودقضؿـمذظؽمععاىةمأؼةمضضقةم.مظؾفـنماظ غاعجمواٌاظقة

م.اظؾداؼة

م

 اجلدول اؾزؿين اصإرذادي ؾحادععرا  املسعؼل- قمج

م

سةاممممإجراءماالدؿعرا ماٌلةؿؼؾميفمخةاللممامؼـؾغلم14اجملؾسمواٌؤمترعـمحقثماظؿقضقتاموحبلبمتقجقفاتم-م15

خةاللماظعةاماممبةاميفمممممالدادةقةمعداوالتمالجفزةماظرئادةقةمممبـؿائجمظألخذمعامؼؽػلمعـماظقضتامالعرماظذيمؼؿقحم2014

وتردمدوراتمالجفزةماظرئادقةماظنمدؿعؼدميفم.م74-2اإلجراءممسؾقفمغصمطؿاذظؽمخاللماجؿؿاساتماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةام

2014سامم
م.1واظنمدقؿؿماخؿقارػامظؽلمحيضرػامأسضاءمصرؼؼماالدؿعرا مبصػةمعراضؾنياميفماٌؾقؼمم15

م

امميؽـمأنمتعؼةدمأوديمم2013طاغقنمالولم/بإضرارماظرتتقؾاتماٌؼرتحةميفمدؼلؿ مسؾكماصرتا مأنماجملؾسمدقؼقم-م16

عةـمضؾةؾماظةرئقسماٌلةؿؼؾمممممم2014ذةؾاطمم/ص اؼةرماالجؿؿاساتمشريماظرمسقةماٌػؿقحةماظعضةقؼةمظؾؿفؿقسةاتماإلضؾقؿقةةميفمممم

اظعضةقؼةممماالجؿؿةاملمشةريماظرمسةلماٌػؿةقحمممممدةقؼقممويفمذظةؽماالجؿؿةاملاممم.مظؾؿفؾساميفمعقسدمحيددمباظؿشاورمعةعمالعاغةةمم

االدؿعرا ماٌلؿؼؾموبادؿضاصةمعـاضشةمأوظقةمحقلماظشةؤونماظةنمجيةبممممأسضاءمصرؼؼمباظؿػاسؾمععممظؾؿفؿقساتماإلضؾقؿقة

                                                 
م.15اماظػؼرةمCL 110/REPاظقثقؼةممم13
م.111اماظػؼرةمC 2013/REP؛ماظقثقؼةم12اماظػؼرةمCL 146/REPاظقثقؼةممم14
ام2014-2013الخرىممالدادقةواظدوراتممبرغاعجمالشذؼةماظعاٌل/اظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة/ؾؿـظؿةظادقةمئألجفزةماظراىدولماظزعينمظمم15

م.جقؿماٌرصؼام2013منحزؼرا/امؼقغققCL 147/REPاظقثقؼةم
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خةاللممماىدولماظزعينموخطةمسؿؾماالجؿؿاساتمشةريماظرمسقةةمممويفماٌـادؾةمغػلفاامدقفمؼؿؿماالتػاقمأؼضامسؾك.متـاوهلا

م.ماظلـة

م

ادؿؾاضلمظعؿؾقةماالدؿعرا مبرّعؿفااموذظةؽممتاذةقامعةعممممماجيبمأنمؼؤديماظرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمدورامتقلريؼ-م17

م.اٌلؤوظقاتماٌعززةمظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسماٌـؾـؼةمسـمخطةماظعؿؾماظػقرؼة

م

ام2إنماظرتتقؾاتماٌؼرتحةماٌػصؾةمأسالهاممباميفمذظؽمعشروملماخؿصاصاتماالدؿعرا ماٌلؿؼؾماٌؾقـةميفماٌؾقؼم-م18

آبم/سؿؾقةمتشةاورؼةمذةاركمصقفةامبداؼةًةماظةرئقسماٌلةؿؼؾمظؾؿفؾةسميفمذةفرمأشلةطسممممممممممضدموضعتمعـمضؾؾمالعاغةمخالل

امثؿمرؤداءموغقابمرؤداءماجملؿقساتماإلضؾقؿقةةميفماالجؿؿاسةاتماظؿقضةريؼةماظةنمدسةكمإظقفةاماظةرئقسماٌلةؿؼؾممممممممم2013

م.اٌقزاغقةماٌؾدئقةم3اٌؾقؼمموتردميفم.2013تشرؼـمالولم/راأؼؾقلموأطؿقب/ظؾؿفؾسميفمدؾؿؿ 

 م
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 2102يف عام  ؿراؼبادي اؾيت ميؽن أن حيضرفا ػرقق االدععرا  بصػة ئاجلفاز اؾر دورات
م

 اؾعوارقخ اؾدورات

م  املؤمترات اصإؼؾقؿقة

م2014ذؾاطم/ص اؼرم27-23مظؾشرقمالدغك

م2014آذارم/عارسم14-10مآلدقامواحملقطماهلادئ

م2014آذارم/عارسم28-24ملصرؼؼقا

م2014غقلانم/أبرؼؾم4-1ملوروبا

م2014مراؼأ/قؼاعم9-6ماظؾقرماظؽارؼ ولعرؼؽاماظالتقـقةم

م  اؾؾجان اؾػـقة

م2014حزؼرانم/ؼقغققم13-9م:مىـةمعصاؼدمالمساك

م2014حزؼرانم/ؼقغققم27-23مىـةماظغابات

م:ىـةماظزراسة

م:مىـةمعشؽالتماظلؾع

م2014تشرؼـمالولم/أطؿقبرم3م-أؼؾقلم/دؾؿؿ م29

م2014تشرؼـمالولم/أطؿقبرم6-8

 جلـة األؿن اؾغذائي اؾعاملي

ماظدورةمايادؼةموالربعقنم-

م 
م2014تشرؼـمالولم/أطؿقبرم13-17

م  جلـة اؾشؤون اؾددعورقة واؾؼاـوـقة

م2014آذارم/عارسم19-17ماظدورةماظـاعـةمواظؿلعقن

م2014تشرؼـمالولم/أطؿقبرم22-20مواظؿلعقناظدورةماظؿادعةم

م  جلـة املاؾقة

م2014أؼارم/عاؼقم30-26ماظدورةمايادؼةمواًؿلقنمبعدماٌائة

م2014تشرؼـماظـاغلم/غقصؿ م7-3ماظدورةماظـاغقةمواًؿلقنمبعدماٌائة

م  جلـة اؾربـاؿج

م2014أؼارم/عاؼقم30-26ماظدورةماًاعلةمسشرةمبعدماٌائة

م2014تشرؼـماظـاغلم/غقصؿ م7-3ماظلاددةمسشرةمبعدماٌائةاظدورةم

 االجعؿاع املشرتك ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة

اظدورةماًاعلةمسشرةمبعدماٌائةمظؾفـةماظ غةاعجمواظةدورةمايادؼةةمواًؿلةقنمبعةدماٌائةةممممممم

مظؾفـةماٌاظقةم

اظدورةماظلاددةمسشرةمبعدماٌائةمظؾفـةماظ غاعجمواظدورةماظـاغقةمواًؿلقنمبعدماٌائةمظؾفـةم

ماٌاظقةم

م 
م2014أؼارم/عاؼقم26

م2014تشرؼـماظـاغلم/غقصؿ م5

م  اجملؾس

م2014حزؼرانم/ؼقغققم20-16ماظدورةماظؿادعةموالربعقنمبعدماٌائة

م2014طاغقنمالولم/دؼلؿ م5-1ماظدورةماًؿلقنمبعدماٌائة

م

م

م
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 ؿشروع اخعصاصات االدععرا  املسعؼل صإصحاحات اوحوؽؿة

م

 ؿعؾوؿات أدادقة -أواًل

م

ام2008عـمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظؿفدؼدماٌـظؿةماظنمواصؼمسؾقفةامعةؤمترماٌـظؿةةميفمسةاممممممم74-2ؼـصماإلجراءم-م1

ايقطؿةاممباميفمذظؽمدورموسؿؾماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةةامبقادةطةمادةؿعرا مممماٌؤمترمدقؿقديمتؼدؼرمأسؿالمإصالحم":مسؾكمأن

م."علؿؼؾمطؿلاػؿةمعـفميفمػذهماظعؿؾقة

م

صةإنمتؼرؼةرممم:مواسؿ تمإصالحاتمحقطؿةماٌـظؿةماظنمتـصمسؾقفامخطةماظعؿؾماظػقرؼةمرقؼؾةمالجؾمبطؾقعؿفةام-م2

اٌرصقملمإديمعؤمترمضدميظمإجراءمهؾقؾمؼغطةلممم2009ظؿةمظعاممىـةماٌؤمترماٌعـقةممبؿابعةماظؿؼققؿماًارجلماٌلؿؼؾمظؾؿـ

امسـدعامبدأتمسؿؾقةماإلصالحموحؿةكمإنةازماالدةؿعرا مبةاظؿزاعـمعةعمصةرتةماغعؼةادماٌةؤمترمسةاممممممممممم2010اظػرتةمبنيمسامم

بنيماإلجةراءاتماظةنمممم74-2بؿصـقػماإلجراءمم2012تشرؼـماظـاغلم/وغؿقفةمظذظؽمضاعتمإدارةماٌـظؿةميفمغقصؿ .م2015

لغفامتؿعؾؼمبؿؼققؿمظإلصةالحمعةامبعةدماالغؿفةاءمممممم2013عـماٌؿقضعمأنمتؾدأمبعدمادؿؽؿالماظ غاعجماإلصالحلميفمغفاؼةمسامم

م.عـماظ غاعج

م

غػلةفامرؾةبمذبؾةسماٌـظؿةةمعةـمالعاغةةمتـظةقؿممممممممم74-2امورؾؼةامظإلجةراءممم2013أبرؼةؾمعةـمسةاممممم/يفمغقلان-م3

يفمتؼققؿماٌؤمترمغػلةفموادبةاذماظؼةراراتمبشةأنمممممم2015قخكمواظذيمعـمذأغفمأنمؼلفؿمخاللمسامماالدؿعرا ماٌلؿؼؾماٌؿ

آلظقةةمايقطؿةةماًاصةةمباالدةؿعرا مممممم‘ررائةؼمربةددةمم‘ودساماجملؾةسمأؼضةامإديممم.مأيمتعدؼالتمأخرىمتعؿ معػقدة

م.2013طاغقنمالولم/اٌلؿؼؾاماظنمدؿـاضشميفمدورتفماٌؼؾؾةميفمدؼلؿ 

م

االجؿؿاساتم)اجؿؿاملمشريمرمسلمظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمععمرؤداءموغقابمرؤداءماجملؿقساتماإلضؾقؿقةمخاللم-م4

ؿؼقةقؿمأنمؼةدسؿماالدةؿعرا مممماظمتماالضرتاحمبأنمُؼطؾبمعـمعؽؿةبممم16(شريماظرمسقةماٌػؿقحةماظعضقؼةمظؾؿفؿقساتماإلضؾقؿقة

.ملفقؾماظؿشاورمبةنيمصرؼةؼماالدةؿعرا مواظعضةقؼةمطؽةؾممممماٌلؿؼؾامععمضقاممذبؿقسةمعـمأسضاءماٌـظؿةمبؿؼدؼؿماإلرذادموت

م.يفماظعؿؾقةمعؽؿبماظؿؼققؿعلؤوظقةممباميفمذظؽمموتؼرتحمػذهماالخؿصاصاتمباظؿػصقؾمطقػمدقؿؿمتـػقذماالدؿعرا ماٌلؿؼؾ

م

 اؾغاقة- ثاـقًا

م

سؿةالمإصةالحمايقطؿةةامممملدقفمؼؽقنماالدؿعرا ماٌلؿؼؾممبـابةمعلاػؿةميفماٌؤمترمعـمأجؾمتؼققؿفماًةاصمم-م5

م.عـمخاللماظؿقؾقؾماظؼائؿمسؾكمالدظةمظؾؿؼدمماحملرزموظؾؿفاالتمأوماىقاغبماظنمتلؿقجبماٌزؼدمعـماظؿقلني

                                                 
م.2013غقلانم/أبرؼؾم3سؼدماالجؿؿاملميفممم16
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 اؾـطاق واملعاقري- ثاؾثًا

م

دقفمؼؼقمماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمبؿقؾقؾماجملؿقسةماظؽاعؾةمعـماظؼراراتماظنمادبةذتمواًطةقاتماظةنمضاعةتممممم-م6

واظعضقؼةامظؿـػقذمإجراءاتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةةمواإلجةراءاتماظػرسقةةممممم17اٌـظؿةموطالمعـمالعاغةموالجفزةماظرؼادقةمبفا

اظؿعدؼالتمسؾكماظـصقصمالدادةقةماظةنماسؿؿةدتممممودقفمؼشؿؾمذظؽمأؼضامم.اظراعقةمإديمإصالحمآظقاتمحقطؿةماظشرطات

امصضالمسـماظرتتقؾاتماظؿـظقؿقةماٌعدظةماظنمأدخؾتمخاللمػةذهماظعؿؾقةةامعـةؾماٌؾةادراتممممم2009عـمضؾؾماٌؤمترميفمسامم

ذاتماظصؾةمأومعـمضؾةؾمالعاغةةمادةؿفابةممممماظددؿقرؼةموالجفزةاظنمادبذػاماجملؾسمواٌؤمتراتماإلضؾقؿقةمواظؾفانماظػـقةم

ودةقفمؼشةارمإظقفةامذبؿؿعةًةممممم.ملماظؿؼقةقؿمصؾةمتظفةرمعةـمخةالمممميخرمذآمءوطذظؽمأيمإجرام؛ظؾطؾؾاتماٌؼدعةمعـمالسضاء

م".مإصالحاتمايقطؿةماٌؿعؾؼةمخبطةماظعؿؾماظػقرؼة"بؿلؿقةم

م

م:ودقؿؿمتؼققؿمتـػقذمإصالحاتمايقطؿةماٌؿعؾؼةمخبطةماظعؿؾماظػقرؼةميفمضقءماٌعاؼريماظؿاظقة-م7
م

ةموأدةؾابمسةدممتـػقةذػاميفممممإديمأيمعدىممتمتـػقذمذيقعماإلجراءاتمواإلجراءاتماظػرسقةماٌؾققز:ماظؿغطقةم(1)

محالماغطؾؼمذظؽ؛

اٌؽادبماإلذياظقةمظؾؽػاءةمعـمخاللمهلنيمتقضقةتماظعؿةؾموترذةقدمآظقةاتمايقطؿةةمواظقضةقحممممممم:ماظؽػاءةم(2)

وتؾلقطمتدصؼماالتصاالتموعةامإديمذظةؽ؛مطؿةامدةقؿؿمإؼةالءماالػؿؿةاممظؿقؾقةؾماظؿؽةاظقػماظػعؾقةةموتؽةاظقػممممممممممم

مايقطؿةموبفقؽؾفاماىدؼد؛اٌعاعالتماٌرتؾطةمبعؿؾقةمإصالحم

اظـؿائجماظعاعةماظػقرؼةمإلجراءاتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمبشةأنمايقطؿةةماٌقضةقسقةمظؾؿـظؿةةامعةـمممممم:ماظػعاظقةم(3)

ماظرؼادةقةممةودقفمؼؿضةؿـمذظةؽمجقاغةبمتؿعؾةؼمبإرذةادمالجفةزممممممم؛الجفزةماظرئادقةمسؿؾحقثمهلنيم

مادقة؛ئعـمالعاغةمظألجفزةماظرماٌلرتجعةدصؼماٌعؾقعاتمتومظألعاغة

يمذاظةمماٌؤدلةلمماٌلةؿقىممسؾكضدرماٌلؿطاملاماظؿغقرياتماظدائؿةماظػعؾقةمواٌؿؽـةمسؾكمأداءماٌـظؿةم:ماظؿأثريم(4)

م.أوماظذيمؼلاػؿمصقفمخبطةماظعؿؾماظػقرؼةماٌؿصؾةتـػقذمإصالحاتمايقطؿةممإديـلبمؼؽـمأنممي

م

ودةقفمؼةؿؿممم.مصقؿامؼؾلمذبؿقسةمأوظقةةمعةـماظؼضةاؼامواٌلةائؾماظقاجةبمتؼققؿفةامعؼلةؿةمحبلةبماٌعةاؼريمممممممممتردم-م8

م.ػرؼؼمحبلبماٌؼؿضكاظادؿؽؿاهلامسؾكماعؿدادماٌرحؾةماظؿقضريؼةمظالدؿعرا ماٌلؿؼؾموتـؼققفامعـمضؾؾم

م

ماظؿغطقة
م

ماتماظػرسقةماٌـصقصمسؾقفا؛اإلنازاتماظرئقلقةموسقاعؾماظؿؿؽنيميفمتـػقذماإلجراءاتمواإلجراءم(أ)

ماظعقاعؾماظرئقلقةماظنمهقلمدونماظؿـػقذماظؽاعؾمظإلجراءاتماٌـصقصمسؾقفاامإنموجدت؛م(ب)

م

م

                                                 
م.اٌؤمتراجملؾسمواظؾفانماظػـقةمواٌؤمتراتماإلضؾقؿقةمواظؾفانمالخرىمظؾؿفؾسمو:مؼشؿؾمذظؽمم17
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ماظؽػاءةم
م

إديمأيمعدىمتؤديماظدورةماىدؼةدةمظةدوراتمالجفةزةماظرئادةقةمإديممتؽةنيمحقطؿةةمأضةؾمتعؼقةداموأصضةؾممممممممممم(ج)

متقضقؿا؛

اٌزدوجمظدىماظؾفانماظػـقةمواٌؤمتراتماإلضؾقؿقةميفممتؽنيماالتصالموادباذمإديمأيمعدىمتـػعمخطقطماإلبالغمم(د)

ماظؼراراتميفماظقضتماٌـادب؛

ماظؿغقرياتمإنموجدتاميفماظؽػاءةمعـمحقثماظؿؽؾػةمآلظقاتمايقطؿةماىدؼدةمظؾدولمالسضاء؛م(ةػ)

مادقة؛ئغةمظألجفزةماظراظؿقلقـاتميفماظقضتمواظؽػاءةمعـمحقثماظؿؽؾػةامإنموجدتاميفمخدعةمالعام(و)

خطةةماظعؿةؾماظػقرؼةةمأوماظةنمجيةريمتـػقةذػامغؿقفةةمهلةذهمممممممممميفمسؾقفاماٌـصقصطػاءةمسددمعـماٌؾادراتمم(ز)

ماًطةاممباميفمذظؽماآلظقاتماظرضابقة؛

م

ماظػعاظقةم
م

ـمضؾةؾممإديمأيمعدىممتّؽـماظدورةماىدؼدةمظدوراتمالجفزةماظرئادقةمصـعمضراراتمأطـرمادؿـارةموصعاظقةةمعةممم(ح)

مادقة؛ئالجفزةماظر

ادةةلاموسؾةةكموجةةفماًصةةقصمسؿؾقةةةمهدؼةةدمئإديمأيمعةةدىممتّؽةةـماظةةدورةمجدؼةةدةمظةةدوراتماىفةةازماظرم(ط)

مالوظقؼاتاماظؿكطقطمالطـرمصعاظقةمواإلبالغمبشأنمسؿؾماٌـظؿة؛

ؾةساموإديمأيممبنيماٌؤمترمواجملمالسؿالموجداولإديمأيمعدىمُؼقلـمصفؿماظؿؼلقؿماحملّلـماٌؾققزمظألدوارمم(ي)

معدىمؼؤديمإديمهلنيمصعاظقةمحقطؿةماٌـظؿة؛م

مإديمأيمعدىمؼلاػؿماظدورماٌعززمظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسميفمهلنيمصعاظقةمحقطؿةماٌـظؿة؛م(ك)

مادل؛ئاظؼقؿةماٌضاصةمًطةماظعؿؾماٌؿعددةماظلـقاتمظؽؾمجفازمرم(ل)

جيريمتـػقذػامغؿقفةمًطةةماظعؿةؾماظػقرؼةةاممبةاميفممممممصعاظقةمسددمعـماٌؾادراتماٌـصقصمسؾقفاامأوماظنم(م)

مذظؽمآظقاتماظرضابة؛

م

ماظؿأثريم
م

مإديمأيمعدىمؼؤديماظـؿطماىدؼدمظدوراتماجملؾسمإديمصقائدمعؾؿقدةميفمأسؿالماٌـظؿة؛م(ن)

مإديمأيمعدىمتؤديماظؿدابريماظراعقةمإديمزؼادةماظشؿقلمواظشػاصقةميفمحقطؿةماٌـظؿةمطؽؾ؛م(س)

م.سـمآظقاتمايقطؿةمظؾؿـظؿةموطقػماعدىمتغريتمعشارطةماظؾؾدانمالسضاءموعلؤوظقؿفإديمأيمم(مل)

م

م

م

م

م
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 اؾـفج واملـفجقة- رابعًا
م

 اؾـفج واألدوات- أؾف

م

صلقفمؼؿؿمادؿكدامماٌعؾقعاتمواظؾقاغةاتموالدظةةماظةنممتمذيعفةاممممم:مدقفمؼؽقنماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمتقجقفقا-م9

متصةقققلممءأوماالحؿقاجاتمعـمأجؾمادبةاذمإجةرامم/اٌؿػؼمسؾقفااموهدؼدماظـغراتمومالدؿكالصماظـؿائجميفمضقءماٌعاؼري

وجيةبمأنمتؽةقنماظؿقصةقاتمضابؾةةمظؾؿـػقةذموواضعقةةموعقجفةةمإديمأصةقابماٌصةؾقةمممممممممم.موبـاءمسؾقةفامصةقاشةماظؿقصةقاتممم

م.اٌلؤوظنيموعػصؾةمعـمحقثماإلرارماظزعين

م

م:اظؿاظقةامحبلبماالضؿضاءودقفمؼلؿكدمماالدؿعرا مالداظقبموالدواتم-م10
م

 ردؿمخرؼطةمىؿقعمإجراءاتمخطةةماظعؿةؾماظػقرؼةةموإجراءاتفةاماظػرسقةةمذاتماظصةؾةماٌؿعؾؼةةمبإصةالحممممممممم

مايقطؿة؛

 ـمم ىـةةمم:مادؿعرا ماظقثائؼمواظؿؼارؼراممباميفمذظؽماالدؿعراضاتمواظؿدضقؼاتمواظؿؼققؿاتمعـمضؾؾمطةؾمعة

ادقة؛مواظؾفـةماظؿقجقفقةمًطةمئاٌلؿؼؾمظؾؿـظؿة؛موالجفزةماظراٌؤمترماٌعـقةممبؿابعةماظؿؼققؿماًارجلم

ماًارجقنياموعامإديمذظؽ؛مراجعنياٌوم18اظعؿؾماظػقرؼةامواإلدارةماظعؾقااموأعاغةماٌـظؿةاموعؽؿبماظؿؼققؿ

 أوم/اٌؼابالتمذؾفماٌـظؿةمععمعؼدعلماٌعؾقعاتموأصقابماٌصؾقةماظرئقلقنيمبدسؿمعـمضةقائؿمظالخؿقةارمومم

مطقالتمظؾؿؼابالت؛بروتق

 االدؿؾقاغاتماٌقجفةمإديمالسضاءامعـمخاللماٌقضةعماإلظؽرتوغةلمظؾؿؿةـؾنيماظةدائؿنيماظةذيمتةدؼرهمذةعؾةمممممممم

م؛19اٌؤمترمواجملؾسموذؤونماٌرادؿمظدىماٌـظؿة

 سؿؾقةةمصةـعماظؼةراراتمعةـمخةاللماٌشةارطةميفمسّقـةةمعةـمممممممممموعراضؾةةممالسضةاءمماظةدولممععاٌؾاذرمماظؿػاسؾ

 .ادقةاممبامصقفاماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةموشريػائاجؿؿاساتمالجفزةماظر

م

دقفمؼؽةقنمادؿؼصةاءمالدظةةمواٌعؾقعةاتماظةنممتمذيعفةامأدادةامظؾؿـؾةتمعةـماالدةؿعرا موظؿقؾقؾةفموظةدسؿممممممممممممم-م11

م.ادؿـؿاجاتفموتقصقاتف

م

م

م

م

م

                                                 
مدقاقمإنمدورماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةمواظؿغقرياتماظنمدخؾتمسؾقفمسؾكمعرماظقضتمغؿقفةمإجراءمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمضدمضقؿميفماٌاضلمودقفمؼؼّقؿميفمم18

م.2014تؼققؿاتماٌؽاتبماإلضؾقؿقةمواإلضؾقؿقةماظػرسقةمظؾؿـظؿةماظنمؼدؼرػامعؽؿبماظؿؼققؿمواظنمدقفمتلؿؽؿؾميفمعطؾعمسامم
 .ذظؽمادؿؾقاغامؼلؿطؾعمرأيماٌؿـؾنيماظدائؿنيمواٌؿـؾنيماظرمسقنيمظؾدولمالسضاءميفمدورةمالجفزةماظرؼادقةمدقفمؼشؿؾمم19
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 وعؿؾقة اؾعشاورأصحاب املصؾحة - اءب

م

م:طاآلتلمؿيفماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمػمالدادقنياٌصؾقةممأصقابإنم-م12
م

 مالجفزةماظرئادقةمظؾؿـظؿةميفمدورػامطؿـػذةموطؿقضعمظعؿؾقةمإصالحمايقطؿة؛

 ميفماٌـظؿة؛ممعصؾقةمأصقابمبصػؿفااظدولمالسضاءميفماٌـظؿةام

 بماٌقداغقةماظنمتؿػاسؾمععمالجفةزةماظرئادةقةممبكؿؾةػمممماإلدارةماظعؾقامظؾؿـظؿةاميفماٌؼرماظرئقللمواٌؽات

مصػاتفاموأدوارػا؛

 الجفزةماظرئادقةمظؾؿـظؿةمودبدعفامتلاسدذعؾةماٌؤمترمواجملؾسموذؤونماٌرادؿميفماٌـظؿةماظنم. 

م

عةعمأصةقابماٌصةؾقةمسؾةكمغطةاقموادةعميفممممممممؼؿعاركمودقفدقفمؼعؿؿدماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمغففامادؿشارؼام-م13

م.عراحؾمزعـقةمزبؿؾػةمودقفمؼشؿؾمذظؽمغشرماٌـفزاتماظرئقلقةميفمعلقدةمزبصصةمظؾؿعؾقؼاتمواالضرتاحات

م

ادةلمدةؿؽقنمممئإنماٌؼابالتمععمأصقابماٌصؾقةموعشارطؿفؿمطؿراضؾنيميفمسقـةمزبؿارةمعةـمدوراتماىفةازماظرمم-م14

ماٌلةؿؼؾمودةقفمتؿةقحماظرتتقؾةاتماٌؼرتحةةميقطؿةةماالدةؿعرا ممممممم.مظقجفاتماظـظرمواآلراءماظػرصةماظرئقلقةمظؾػرزماٌؾاذر

م.عؿؾقةاظاظػرصةمظؾؿـؾتمعـماظـؿائجمالوظقةمواالدؿـؿاجاتمواظؿقصقاتمععمأسضاءماٌـظؿةاميفمعراحؾمزبؿؾػةمعـم

م

م:اظؿاظقةمادلماظنممتماخؿقارػاموصؼامظؾؿعاؼريئدققضرمصرؼؼماالدؿعرا مدوراتماىفازماظر-م15
م

 متػضؾماظدوراتماٌعؼقدةميفمعطؾعماظعام؛:ماظؿقضقت

 مضدرماٌلؿطاملمجيبمحضقرمطؾمصؽاتمدورةماىفازماظرئادلمعرًةمواحدة؛:ماظؿـقمل

 ظـمحيضرمصرؼؼماالدؿعرا ماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةةماظةنمؼـةقيمعةدؼرمعؽؿةبماظؿؼقةقؿممممممم:موـبماالزدواجقة

ئقةمظعؿؾقاتماظؿؼققؿمظؾؿؽاتبماإلضؾقؿقةمواإلضؾقؿقةةماظػرسقةةمممامظؿؼدؼؿماظؿؼارؼرماظـفا2014حضقرػاميفمسامم

مظؾؿـظؿة؛م

 اًدعاتماظؾقجلؿقةموتؽاظقػماٌشارطةاممباميفمذظؽماٌفاراتماظؾغقؼةملسضاءماظػرؼؼ. 

م

أدغاهمإديماىؾلاتماٌؼرتحةمحبلبمترتقؾفاماظةزعينماظةنمدققضةرػامصرؼةؼمممممم1بـاًءمسؾكمعامتؼدمامؼشريماإلرارم-م16

م.االدؿعرا مٌراضؾةماإلجراءاتمواظعؿؾقاتمواظؿػاسؾمعؾاذرةمععمالسضاء

م

م

م

م

م
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 دورات األجفزة اؾرئادقة اؾيت دقحضرفا ػرقق االدععرا  املسعؼل   -0اصإرار 
م

 اؾعوارقخ اديئاجلفاز اؾر

م2014ذؾاطم/ص اؼرمم27 األدـى املؤمتر اصإؼؾقؿي ؾؾشرق

م2014غقلانم/أبرؼؾم4-1 املؤمتر اصإؼؾقؿي ألوروبا

م2014أؼارم/عاؼقم30-26 جلـة اؾربـاؿج وجلـة املاؾقة واالجعؿاع املشرتك ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة

م2014حزؼرانم/ؼقغققم20-16 اجملؾس

م2014حزؼرانم/ؼقغققم27-23 جلـة اؾغابات

م
مؽادقفمؼعؼدمصرؼؼماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمأؼضاماجؿؿاسامخاللماٌؤمترماإلضؾقؿلمشريماظرمسلملعرؼمذظؽاسـممصضالم

م.معـمخاللماظؿدابريماٌؿدغقةماظؽؾػةم2014غقلانم/اظشؿاظقةميفمأبرؼؾ

م

 األدوار واملسؤوؾقات

م

سـموضعماظؾؿلاتمالخةريةمممدقؼقممعؽؿبماظؿؼققؿمظدىماٌـظؿةمبدسؿماالدؿعرا ماٌلؿؼؾامودقفمؼؽقنمعلؤوال-م17

سؾكماالخؿصاصاتموتؽقؼـمصرؼؼامععمالخذميفماالسؿؾارماالضرتاحاتماظقاردةاموسـمصقاشةماالخؿصاصاتماظػردؼةملسضةاءمم

م.وباإلضاصةمإديمذظؽامدقفمؼؼقممعؽؿبماظؿؼققؿمبأداءماٌفامماإلدارؼةمواظؾقجلؿقة.ماظػرؼؼ

م

ؼماالدةؿعرا معةعماإلحارةةمواظؿقجقةفمبشةأنماىقاغةبماٌقضةقسقةممممممممودقؼقمماٌؽؿبمأؼضامباٌلاػؿةميفمسؿؾمصرؼ-م18

م.ذظؽموشريظالدؿعرا موالسؿالمالدادقةمعـمأجؾمهدؼدماظقثائؼمواظؿؼارؼرم

م

دقؽقنماظرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسامغقابةمسـماجملؾسامجفةةماالتصةالماظرئقلةقةمظػرؼةؼماالدةؿعرا ماٌلةؿؼؾاممممممم-م19

م.اظرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمسؾكمسؾؿمباظؿؼدمماحملرزودقؿؿمسؼدماجؿؿاساتمعـؿظؿةمإلبؼاءم

م

دقؽقنمصرؼؼماالدؿعرا ماٌلؿؼؾمعلؤوالمسـمإجراءماظؿؼققؿاموتطؾقؼماٌـففقةمحلبماالضؿضةاءموإغؿةاجماظؿؼرؼةرمممم-م20

اىفازماظرئادلامسؾةكماظـقةقماحملةددميفماخؿصاصةاتممممممودوراتودقؼقممأسضاءماظػرؼؼمباٌشارطةميفماجؿؿاساتم.ماظـفائل

ودةقؽقنماظػرؼةؼمعلةؤوالمباظؽاعةؾمسةـمممممم.مـفؿمودقفمؼؼدعقنمعلاػؿاتمعؽؿقبةمظؾؿلقدةماظـفائقةمواظؿؼرؼةرماظـفةائلممطؾمع

م.20ودقفمؼؽقنمعؽؿبماظؿؼققؿمعلؤوالمسـمضؿانمجقدةماظؿؼرؼر.متؼرؼرهماظذيمضدمالمؼعؽسمآراءماٌـظؿة

م

                                                 
مواظصقةماظضؿـقةؼـطقيمضؿانماىقدةمسؾكماظؿأطدمعـمأنماظؿؼرؼرماظـفائلمؼلؿقيفماالخؿصاصاتموععاؼريماىقدةمعـمحقثماظقضقحموعؿاغةماظؿقؾقؾممم20

م.جاتمواظؿقصقاتظؼاسدةمالدظةمواالدؿـؿا
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بؿـؼةقحممماٌلةؿؼؾممؼقممصرؼةؼماالدةؿعرا ممامدةقم2014ذةؾاطمسةامممم/يفمغفاؼةماىقظةمالوديمعـماٌؼابالتميفمص اؼةرم-م21

ودقفمتؿؿمعـاضشةمتؼرؼرمأوظلمضصريمواٌقاصؼةمسؾقةفمم.ماٌلائؾمواظؼضاؼاماٌذطقرةمأسالهموتطقؼرمأدواتفماظؿقؾقؾقةماًاصةمبف

م.2014ذؾاطم/ص اؼرم7اٌـقيمسؼدهميفمماإلضؾقؿقةمظؾؿفؿقساتماظعضقؼةماٌػؿقحخاللماالجؿؿاملمالولمشريماظرمسلم

م

 تؽوقن اؾػرقق   -خاؿسا

م

ماظةدورةمميفمظؾؿفؾةسمماٌلةؿؼؾمماظةرئقسمأسضاءماظػرؼؼماٌكؿارؼـمعـمخاللمموعؤػالتؼؿؿماظؿؾؾقغمسـمأمساءممدقف-م22

م(.2013طاغقنمالولم/دؼلؿ م6-2)مظؾؿفؾسماٌائةمبعدموالربعنيماظـاعـة

م

ؿـػقذمإصالحاتمايقطؿةماٌؿعؾؼةةممدابؼةمبمضدمطاغقامسؾكمسالضةمعؾاذرةؼـؾغلمأالمؼؽقنمأسضاءمصرؼؼماالدؿعرا مم-23

م.عؽؿبماظؿؼققؿمظدىماٌـظؿةمادؿؿارةمبقانمباٌصاحلمصادرةمسـتقضقعمودقفمؼؽقنمسؾقفؿمذيقعام.مطةماظعؿؾماظػقرؼةخب

م

اٌـظؿة؛موبشؽؾمساممدقفمؼؿؿؿةعمممودقضؿماظػرؼؼمأصضؾمعزؼجمعؿاحمعـماٌفاراتماٌطؾقبةمظؿؼققؿمإصالحمحقطؿة-م24

م:اظػرؼؼمباً ةميفمذيقعماٌقاضقعماظؿاظقة
م

 محقطؿةمعـظؿاتمالعؿماٌؿقدة؛

 ماإلصالحاتماٌؤدلقة؛

 إجراءماظؿؼققؿات. 

م

ظضةؿانماظؿـةقملموتؽاعةؾمممممودقضؿماظػرؼؼمسضقؼـماثـنيمودقؽقنمعؿقازغامعـمحقثماظؿؿـقؾماىغةرايفمواىـلةاغلمم-م25

أومربؾةؾمظؾؿؼقةقؿميفماظػرؼةؼامحبلةبمعؼؿضةكمممممم/ودقفمؼؼقممعؽؿبماظؿؼققؿمبإدعاجمعلؤولمسـماظؿؼقةقؿموم.موجفاتماظـظر

م.ايال

م

 اؾعوؼقت   -داددا

م

امودةقفمؼشةؿؾماٌشةارطةميفماالجؿؿاسةاتماظرئقلةقةمظألجفةزةممممممم2014دقفمؼـػذماالدؿعرا ماٌلؿؼؾميفمسةاممم-م26

إديمدوراتمالجفةزةماظرئادةقةماظةنمدؿشةؿؾمممممم2وؼشةريماإلرةارممم.مادقةمصضالمسـمرصعماظؿؼارؼرمهلاميفمصةرتاتمزبؿؾػةةممئاظر

ودقفمؼؿكةذمضةرارمبشةأنماظعةددماإلذيةاظلمظالجؿؿاسةاتمشةريماظرمسقةةممممممممم.معـاضشةماالدؿعرا ماٌلؿؼؾميفمجداولمأسؿاهلا

خاللمأولماجؿؿاملمشةريمرمسةلمعػؿةقحممممموتقارخيفااؾقؿقةمظؾرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾسمورؤداءموغقابمرؤداءماجملؿقساتماإلض

م.2014ذؾاطم/اظعضقؼةمؼعؼدميفمص اؼر

م

م
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 ادقةئاألجفزة اؾر ؾدىاجلدول اؾزؿين املبدئي ملـاؼشة االدععرا  املسعؼل    -2اصإرار 
م
 املوعد اؾـفائي/اؾعارقخ اؾـشاط

م2013تشرؼـمالولم/أؼؾقلموأطؿقبر/دؾؿؿ  اجعؿاعات اؾرئقس املسعؼل ؾؾؿجؾس ؿع رؤداء وـواب رؤداء اجملؿوعات اصإؼؾقؿقة 

اماظدورةماظلةابعةمواظؿلةعقنممم2013تشرؼـمالولم/أطؿقبر االدععرا  ؿن ؼبل جلـة اؾشؤون اؾددعورقة واؾؼاـوـقة 

مظؾفـةماظشؤونماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقة

اماالجؿؿاملماٌشرتكمظؾةدورةمم2013تشرؼـماظـاغلم/غقصؿ  ؿن ؼبل االجعؿاع املشرتك ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة بشأن ترتقبات االدععرا  املسعؼلاصإرذاد 

اًؿلنيمبعدماٌائةمظؾفـةماٌاظقةمواظدورةماظرابعةمسشةرةمم

مبعدماٌائةمظؾفـةماظ غاعج

اماظدورةماظـاعـةةموالربعةقنممم2013طاغقنمالولم/دؼلؿ  تأققد اجملؾس ؾرتتقبات االدععرا  املسعؼل

مبعدماٌائةمظؾؿفؾس

االجعؿاع غري اؾرمسي األول ؾؾررئقس املسرعؼل ؾؾؿجؾرس ورؤدراء وـرواب رؤدراء اجملؿوعرات        

 اصإؼؾقؿقة

م2014ذؾاطم/ص اؼرم7

م2014حزؼرانم/ذؾاطموؼقغقق/ص اؼر أـشطة ػرقق االدععرا  املسعؼل

اؾثاـي ؾؾرئقس املسرعؼل ؾؾؿجؾرس ورؤدراء وـرواب رؤدراء اجملؿوعرات       االجعؿاع غري اؾرمسي 

 اصإؼؾقؿقة

م(ؼؿعنيمهدؼده)م2014أؼارم/عاؼق–غقلانم/أبرؼؾ

ماماالجؿؿةةةةةةاملماٌشةةةةةةرتك؛مم2014أؼةةةةةةارم/عةةةةةةاؼق ؿـاؼشة اؾـعائج األوؾقة : االجعؿاع املشرتك ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة واجملؾس

والربعةقنمبعةدممماماظةدورةماظؿادةعةممم2014حزؼرانم/ؼقغقق

ماٌائةمظؾؿفؾس

االجعؿاع غري اؾرمسي اؾثاؾث ؾؾرئقس املسرعؼل ؾؾؿجؾرس ورؤدراء وـرواب رؤدراء اجملؿوعرات       

 ؿشروع اؾعؼرقر ؿـاؼشة: اصإؼؾقؿقة

م(ؼؿعنيمهدؼده)م2014أؼؾقلم/دؾؿؿ معـؿصػ

مأؼؾقل/دؾؿؿ م30 املسعؼل االدععرا  تؼرقر ؿشروع تؼدقم

ماماالجؿؿةةاملماٌشةةرتك؛م2014تشةةرؼـماظـةةاغلمم/غةةقصؿ  ؿـاؼشة ؿشروع اؾعؼرقر : االجعؿاع املشرتك ؾؾجـيت اؾربـاؿج واملاؾقة واجملؾس

اماظدورةماًؿلقنمبعدماٌائةم2014طاغقنمالولم/دؼلؿ 

مظؾؿفؾس

مطاغقنمالول/دؼلؿ م16 تؼدقم اؾعؼرقر اؾـفائي ؾحادععرا  املسعؼل إىل املـظؿة 

م2015حزؼرانم/امؼقغقق2015آذارم/عارس م اؾعؼرقر اؾـفائي ؾحادععرا  املسعؼلتؼدق

ماماالجؿؿةةةةةةةةاملماٌشةةةةةةةةرتك2015آذارم/عةةةةةةةةارس ؿـاؼشة تؼرقر االدععرا  املسعؼل

اماظدورةمايادؼةةمواًؿلةقنمبعةدمممم2015غقلانم/أبرؼؾ

ماٌائةمظؾؿفؾس

ماماظدورةماظـاعـةمواظـالثقنمظؾؿؤمتر2015حزؼرانم/ؼقغقق ملسعؼلتؼققم إصحاحات اوحوؽؿة، مبا يف ذؾك اؾـظر يف تؼرقر االدععرا  ا

م

 م
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 2 املؾحق

اؾػورقة اؾعؿل خطة إرار يف اوحوؽؿة إجراءات الدععرا  املبدئقة املقزاـقة  

 (ؿن إجراءات خطة اؾعؿل اؾػورقة 72-2اصإجراء )
م

اؾوحدة تؽؾػة اؾؽؿقة اؾوحدة   

(األؿرقؽي باؾدوالر)  

 اجملؿوع

     0 رؼم اؾػرقق عضو

 000.0 36 600.0 60.0 أؼام أتعاب

 000.0 12 400.0 30.0 أؼام  ظروعاماحملددماظققعلماٌعقشةمبدل

ملعؽـةماحملددماظققعلماٌعقشةمبدل

 أخرى

 أؼام
4.0 300.0 900.0 

 064.0 1 38.0 28.0 سدد احملطات

 000.0 24 4م00000 6.0 سدد روعامإديماظلػرمغػؼات

 000.0 4 4م00000 1.0 سدد أخرىموجفاتمإديماظلػرمغػؼات

   اؾػرعي اجملؿوع
  

962.1 77  

  .2 رؼم اؾػرقق عضو
   

 500.0 27 550.0 50.0 أؼام أتعاب

 400.0 10 400.0 26.0 أؼام  ظروعاماحملددماظققعلماٌعقشةمبدل

ملعؽـةماحملددماظققعلماٌعقشةمبدل

 أخرى

 أؼام
4.0 300.0 900.0 

 912.0 38.0 24.0 سدد احملطات

 000.0 20 4م00000 5.0 سدد روعامإديماظلػرمغػؼات

 000.0 4 4م00000 1.0 سدد أخرىموجفاتمإديماظلػرمغػؼات

   اؾػرعي اجملؿوع
  

702.1 62  

  اؾعؼققم حمؾل
   

 600.0 6 220.0 30.0 أؼام التعاب

ملعؽـةماحملددماظققعلماٌعقشةمبدل

 أخرى

 أؼام
4.0 300.0 900.0 

ملعؽـةماحملددماظققعلماٌعقشةمبدل

 أخرى

 أؼام
3.0 300.0 900.0 

 304.0 38.0 8.0 سدد احملطات

1م50000 2.0 سدد أخرىموجفاتمإديماظلػرمغػؼات  3 000.0 

   اؾػرعي اجملؿوع
  

712.1 00  

     
  اجملؿوع

  
281.1 052  

 


