يُظًح انغٛادح انؼانًٛح
انمجهس انتىفٍذي

CE/92/DEC

انذٔسج انثاَٛح ٔانرغؼٌٕ
غَٕٛغجٕ ،جًٕٓسٚح كٕسٚا 31 ،ذشش ٍٚاألٔل/أكرٕتش 1133

انمقزراد انتً اتخذهب انمجهس انتىفٍذي
فً اجتمبعه انثبوً وانتسعٍه
غٍىوغجى ،جمهىرٌخ كىرٌب 35 ،تشزٌه األول/أكتىثز3122 ،

CE/92/DEC
)CE/DEC/1 (XCII

إعتمبد جذول األعمبل
انثُذ  3يٍ جذٔل األػًال
(انٕثٛمح )CE/92/1 prov. rev.1
ئٌ انًجهظ انرُفٛز٘،
ٚؼرًذ جذٔل أػًال دٔسذّ انثاَٛح ٔانرغؼ ٍٛكًا ْٕ يمرشح.
…………………………………………………………………………………………………………………………
)CE/DEC/2 (XCII

تعٍٍىبد فً األجهزح انمتفزعخ عه انمجهس انتىفٍذي وفً مجهس مذٌزي مؤسسخ انسٍبحخ انمستذامخ
وانقضبء عهى انفقز ( )ST-EPانتبثعخ نمىظمخ انسٍبحخ انعبنمٍخ
انثُذ  1يٍ جذٔل األػًال
(انٕثٛمح )CE/92/2
ئٌ انًجهظ انرُفٛز٘،
ٔلذ َظش ف ٙاإللرشاداخ انر ٙلذيرٓا انهجاٌ اإللهًٛٛح يٍ أجم ذجذٚذ ػضٕٚح يخرهف األجٓضج انًرفشػح ػُّ،
.3

ٚؼهٍ اَرخاب يٍ ذه ٙأعًاؤْى نؼضٕٚح األجٓضج انفشػٛح:
(أ) نجىخ انتىمٍخ انسٍبحٍخ انمستذامخ
أفزٌقٍب:

انقبرح األمزٌكٍخ:

 انغُغال

 تاْاياط

 عٛشٛم

 تٕنٛفٛا

شزق آسٍب وانمحٍظ انهبدئ:

أوروثب:

 انصٍٛ

 صشتٛا
 ئعشائٛم

انشزق األوسظ:
 انؼشاق

جىىة آسٍب:
 ئٚشاٌ

(ة) نجىخ اإلحصبء وحسبة انسٍبحخ انفزعً
أفزٌقٍب:

انقبرح األمزٌكٍخ:

 يٕصَثٛك

 األسجُرٍٛ

 جُٕب أفشٚمٛا

 كٕنٕيثٛا
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شزق آسٍب وانمحٍظ انهبدئ:

أوروثب:

 انفٛهٛثٍٛ

 ئعشائٛم
 جٕسجٛا

انشزق األوسظ:
 انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح

جىىة آسٍب:
 انُٓذ

ممثم األعضبء انمشبركٍه:
 ياكأ ،انصٍٛ
(ج) نجىخ انتسىٌك وانقذرح انتىبفسٍخ
أفزٌقٍب:

انقبرح األمزٌكٍخ:

 ذَٕظ

 انًكغٛك

َ ايٛثٛا

 أٔسٔغٕا٘

شزق آسٍب وانمحٍظ انهبدئ:

أوروثب:

 أعرشانٛا

 تٛالسٔط
 كشٔاذٛا

انشزق األوسظ:
 ػًاٌ

جىىة آسٍب:
َٛ ثال

(د) نجىخ مزاجعخ طهجبد انعضىٌخ ثبإلوتسبة
أفزٌقٍب:

انقبرح األمزٌكٍخ:

 يذغشمش

 جاياٚكا

شزق آسٍب وانمحٍظ انهبدئ:

أوروثب:

 انصٍٛ

 فشَغا

انشزق األوسظ:

جىىة آسٍب:

 يصش

 ئٚشاٌ

ٔلذ اعرًغ ئنٗ اإللرشاح انز٘ لذيّ األي ٍٛانؼاو دٕل ذؼ ٍٛٛدٔل أػضاء ف ٙانًُظًح ف ٙمجهس مذٌزي مؤسسخ انسٍبحخ
انمستذامخ وانقضبء عهى انفقز ( )ST-EPانتبثعخ نهمىظمخ،
.1

ٚمش ذؼ ٍٛٛانذٔل األػضاء انرانٛح ف ٙيجهظ يذٚش٘ انًإعغح ،اترذاء يٍ  31ذشش ٍٚاألٔل/أكرٕتش 1133؛
أفزٌقٍب:

انقبرح األمزٌكٍخ:

 غاَا

 اإلكٕادٔس

 جًٕٓسٚح ذُضاَٛا اإلذذادٚح
شزق آسٍب وانمحٍظ انهبدئ:
 يُغٕنٛا
3

أوروثب:
 كاصاخغراٌ
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انشزق األوسظ:

جىىة آسٍب:

 انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح

 انُٓذ

انجهذ انمضٍف ألمبوخ انهجىخ انعبنمٍخ َداة انسٍبحخ:
-

ئٚطانٛا

رئبسخ انمجهس انتىفٍذي نهمىظمخ:
.1

كُٛٛا (نغُح )1111
ٔٚشكش أػضاء يجهظ انًذٚش ٍٚانًغادس ٍٚػهٗ ئعٓاياذٓى انثُاءج ف ٙئػذاد ٔذُفٛز يثادسج انغٛادح انًغرذايح
ٔانمضاء ػهٗ انفمش (.)ST-EP

…………………………………………………………………………………………………………………………
)CE/DEC/3(XCII

إوتخبة هٍئخ مكتت انمجهس نسىخ 4232
انثُذ  1يٍ جذٔل األػًال
(انٕثٛمح )CE/92/4
ئٌ انًجهظ انرُفٛز٘،
ئر ٚشاػ ٙانًادج  5يٍ َظايّ انذاخه،ٙ
ٔلذ َظش ف ٙانٕثٛمح راخ انصهح ترششخ كُٛٛا نشئاعح انًجهظ ٔنرششخ ئٚطانٛا نٕالٚح ثاَٛح نًُصة انشئٛظ،
ٔلذ أجشٖ اَرخاتا تاإللرشاع انغش٘ نشئاعح انًجهظٔ ،فما نهًثادئ انرٕجٛٓٛح إلجشاء اإلَرخاتاخ تاإللرشاع انغش٘،
ٔئر ٚهذع أٌ كُٛٛا َاند خالل اإللرشاع األٔل األغهثٛح انالصيح يٍ أصٕاخ أػضاء انًجهظ انذاضشٔ ٍٚانًصٕذ،ٍٛ
.3

ٚمشس اَرخاب كُٛٛا كشئٛظ نهًجهظ نغُح 1131؛
ٔلذ أداط ػهًا تانرششٛذاخ نًُصة َائة انشئٛظ األٔل َٔائة انشئٛظ انثاَ،ٙ

.1

ٚؼ ٍٛسٔياَٛا َائثا أٔال نهشئٛظ ٔجاياٚكا َائثا ثاَٛا نهشئٛظ نغُح 1131؛

.1

ٔٚطهة يٍ األػضاء انفاػه ٍٛانًُرخث ٍٛنهشئاعح ٔنُٛاتح انشئاعح األٔنٗ ٔانثاَٛح ذؼ ٍٛٛاألشخاص انًكهف ٍٛتأداء ْزِ
انًٓاؤ ،فما نهًادج  )1(5يٍ َظايّ انذاخه.ٙ

.1

ٔٚرٕجّ ترذٛح خاصح نهشئٛظ (ئٚطانٛا)ٔ ،نُائة انشئٛظ األٔل (كُٛٛا)ٔ ،نُائة انشئٛظ انثاَ( ٙسٔياَٛا)َ ،ظشا نجٕدج
انؼًم انز٘ لايٕا تّ نًصهذح انًُظًح خالل أدائٓى نٕظائفٓى ف ٙعُح .1133
…………………………………………………………………………………………………………………………
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CE/92/DEC
)CE/DEC/4(XCII

مكبن وتبرٌخ اوعقبد انذورح انثبنثخ وانتسعٍه نهمجهس انتىفٍذي
انثُذ  1يٍ جذٔل األػًال
ئٌ انًجهظ انرُفٛز٘،
ئر ٚأخز ف ٙانذغثاٌ يمشسِ ]) [15(LXXXIXانز٘ اػرًذ خالل دٔسذّ انراعؼح ٔانثًاَ( ٍٛجضٚشج كٛش ،جًٕٓسٚح ئٚشاٌ
اإلعاليٛح 12-11 ،ذشش ٍٚاألٔل/أكرٕتش ،)1131 ،نؼمذ دٔسذّ انثانثح ٔانرغؼ ٍٛف ٙئعثاَٛا ،ف ٙانُصف األٔل يٍ ،1131
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.3

ٚإكذ يمشسِ نؼمذ دٔسذّ انماديح ف ٙيذسٚذ ،ئعثاَٛا ،ف ٙانفرشج  31-31دضٚشاٌ ،َٕٕٛٚ/تُاء ػهٗ اذفاق يغ انغهطاخ
اإلعثاَٛح راخ انصهح؛

.1

ٔٚؼشب ػٍ شكشِ نصشتٛا ٔانًكغٛك ػهٗ ذكشاس ػشضًٓا العرضافح دٔسج انًجهظ انرُفٛز٘ انر ٙعٕف ذؼمذ فٙ
انُصف انثاَ ٙيٍ ٔ ،1131نًصش ػهٗ دػٕذٓا انكشًٚح أٚضا العرضافح انذٔسج انماديح؛

.1

ٔٚمشس اذخار لشاس َٓائ ٙدٕل يكاٌ اَؼماد دٔسذّ انشاتؼح ٔانرغؼ ٍٛتُٓاٚح دٔسذّ انثانثح ٔانرغؼ ،ٍٛفٙ
دضٚشاٌ.1131 ،َٕٕٛٚ/

