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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٦-٦أوردوس، الصني، 

 )ب( من جدول األعمال املؤقت3البند 
 تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فّعااًل على المستويات الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي

 في استعراض  اإلجراءات أو اآلليات المؤسسية اإلضافية لمساعدة مؤتمر األطراف
 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاختصاصات  -تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً 

اإلجررراءات أو اآلليررات المؤسسررية اإلضررافية لمسرراعدة مررؤتمر األطررراف   
اختصاصررات لجنرررة  -فرري اسررتعراض تنفيررذ االتفاقيررة استعراضرراً منتظمرراً 

 استعراض تنفيذ االتفاقية
 مذكرة من األمانة  

 موجز  
اختصاصنناجل ةنننت اسننتن اذ انتفنن  ا اتاقفننت النن ي يتنننمن  9-/م أ١١ينننا املرنن ر  

)اللجنننت( علنن  أت يضننتن ذ مننؤف  األصنن ا  اختصاصنناجل اللجنننت ت انننوت  نن     اتجنناو  
      ،  غفنننت ادخنننال يننن  منننا يلنننزم منننن انننندي جل، ٢٠١9دورانننل ال ا ننننت عيتننن   النننم سنننتنرد ت عنننام 

 ا ئفئنننت   عفنننت  مبنننا ت  لنننة اعننناد  النةننن  ت اااجنننت ار ئننن ل اللجننننت وص ا ننن  عمل نننا  وصنننت
و النة  ار أت من امل جح أت ينتمد مؤف  األص ا  ت دورال الثالثنت عيتن   اسن اافجفت جديند  
ل اتاقفت، ق ر مكتب منؤف  األصن ا  أت يندرن  نند اسنتن اذ اختصاصناجل اللجننت ت جندول 

  أعمال الدور  الثالثت عيت   للمؤف 
 التن   فما  ني األص ا  خ ل الندوراجل الضنا رت ار املناقيتاجل الم دارجل اً واستناد 

ل ختصاصننننناجل النننننوارد  ت امل  ننننن   ويرننننن ي ا  تتنننننا  اً للجننننننت، ارننننن ي ئننننن ل الو فرنننننت  نننننديث
   استثناء  ننت اغفرياجل  رط  ا ختصاصاجل املنتمد  أص ً 
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 احملتوياجل
 الصتحت الترن اجل 

 3 3-١                                                       مردمت ومنلوماجل أساسفت - أو ً  
 3 ١٠-4                         التندي جل املر ي ادخاهلا عل  ا ختصاصاجل ااالفت للجنت -  انفاً  

 4 ٧-5                              أصحاب املصلحت ال ين اضتن ذ اراري ئم - ألف   
 4 ١٠-8                                                 الت   امليتمولت  التر ي  -  اء   
 5 ١١                                                                     التوصفاجل -  الثاً  
 امل    

 ٦                                              ا ختصاصاجل احملد ت للجنت استن اذ انتف  ا اتاقفت   



ICCD/COP(13)/5 

3 GE.17-10494 

 مقدمة ومعلومات أساسية -أوالً  
األص ا  ةنت اسنتن اذ انتفن  ا اتاقفنت )اللجننت(  وصنت ا ئفئنت   عفنت دا منت ت  جلأنيتأ -١

علنن  أت يضننتن ذ مننؤف  األصنن ا  ت  9-/م أ١١النندور  التاسنننت ملننؤف  األصنن ا   وينننا املرنن ر 
وعملفاهتنننا واةننندول لجننننت ال( اختصاصنناجل ٢٠١9انننوت  ننن     اتجننناو  دوراننل ال ا ننننت عيتننن   )

النننزمج  جتماعاهتنننا  غفنننت اجننن اء أي انننندي جل   منننت، مبنننا ت  لنننة اعننناد  النةننن  ت اااجنننت ار 
   (١)وص ا   عمل االلجنت ي فئت   عفت 

وقد دارجل  التن  مناقيتاجل  يتأت  نض النناص  الوارد  ت ا ختصاصاجل ااالفت أ ناء  -٢
واخلامضنت عيتن   للجننت، و  سنفما  فمنا يتنلن   تنواا  دوراجل الدوراجل الثالثنت عيتن   وال ا ننت عيتن   

املن جح أت ينتمند مننؤف  األصن ا ، ت دورانل الثالثننت  و ننالنة  ار أت منن  (٢)اللجننت وانواا  اال ن  
 9-/م أ١١للمرنن ر اً عيتنن  ، اسنن اافجفت جدينند  ل اتاقفننت، قنن ر مكتننب مننؤف  األصنن ا  أت ينندرن، و رنن

منؤف  لننمات م اجننت للجنت ت جدول أعمال الندور  الثالثنت عيتن   للااستن اذ اختصاصاجل   ند
عملفت اال    وا ستن اذ  اتاقفت األمم املتحد  ملكا حت التصنح  )ااتاقفنت مكا حنت التصنح ( 

عملفنننت وسنننو  اضنننتند واننننديل ا عنننند ا قتنننناء   اللجننننت ومكتب نننااملنننن لا حتنننا  نننت ا ننن ا  
) ننند النندور  الثالثننت عيتنن   ملننؤف  األصنن ا (،  ٢٠١٧ت هنايننت عننام  املتوقننا أت ابنندأاال نن   املربلننت 

اةديند  متوا مت ما ا س اافجفت اةديد  واجتائ نامندلت و األص ا ، ار اختصاصاجل  تا ا وا ر
 عل  أرذ الواقا  ورصدئا ا يز عل  انتف  األنيت ت و 
علن  أت األصنن ا  أع  نت عنن ارافا  ننا الننام للجننت وعننن  التأيفندو صنتت عامنت، ينبغنن   -3

علنننننن  ادخاهلننننننا دعم ننننننا هلننننننا  وصننننننت ا ئفئننننننت   عفننننننت دا مننننننت  ولنننننن لة،  نننننن ت التننننننندي جل املرنننننن ي 
 و  ا يز سوى عل   ننت عناص  ا د ت ا ختصاصاجل ااالفت    املتا ختصاصاجل لفضت 

 التعديالت المقترح إدخالها على االختصاصات الحالية للجنة  -ثانياً  
امل  رنت حتن ل الو فرنت  نننت اغفنرياجل  رنط يتنلن   الصفغت ير ي ت اندي  ا ختصاصاجل  -4

  غفنتأ دئا  الت   امليتمولت  التر ي   وقند اق  نت عفنا التنندي جل والتغفنرياجل األخن ى املدخلنت 
ت اغفننري اوجننل ا سننتن اذ أو ال  ا نن  الننم ينبغنن  حتننا للجنننت دو  ننا  ننفد ا ختصاصنناجل وابضننف  ا 

أت اضننتن ذ املنلومنناجل املردمننت مننن األصنن ا   ويرنن ي أت اةنن   نننض التنن و  دوت اغفننري، مثنن  
عننننويت اللجننننت وقواعننند  عنننن منلومننناجل متصنننلتالتننن   املنننننوت  اكنننوين اللجننننت  الننن ي يتننننمن 

علنن  التنن عني املتنلرننني  تنةننفم النمنن  اً أينننانتخنناب ر ننفل اللجنننت ونننواب النن  فل  وئنن ا ين بنن  
 و تا فتل والت   املتنل    ا ا ا ستن اذ واملن جفت  

__________ 

    ٢، التر   9-/م أ١١املر ر  (١)
)ع ضننننت أ ننننناء أعمننننال النننندور  الثالثننننت عيتنننن   للجنننننت  ٢٠١5آ ار/مننننارس  ١٧صننننادر  ت  ٢ورقننننت اننننري ر فننننت  (٢)

  استن اذ انتف  ا اتاقفت( 
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 أصحاب المصلحة الذين تستعرض تقاريرهم  -ألف 
ت املاضنن ، يننات ي لننب ار أصننحاب املصننلحت اننري األصنن ا  ارنند  ارنناري  عننن  رفنن   -5

لنمن  ا سن اافجفني اانالفني للضننواجل النيتن  منن أجن  انزينز األئدا  التنتف ينت للخ نت واصنار ا
  وقند جتناو جل ا سن اافجفت اةديند  (، واألئندا  املتصنلت حتمنا٢٠٠8-٢٠١8انتف  ا اتاقفت )

ا يفننزاً ا سننتن اذ  ت عوضنناً عننن  لننة ا يننزأصننبحت مت ننوم األئنندا  ا سنن اافجفت والتنتف يننت و 
 رفن  األئندا  ا سن اافجفت منن خن ل مؤ ن اجل الترندم  الترندم احملن    يتنأت رصندعلن    ديداً 

اااجنننت ار ابنننادل اً املتصنننلت  ننن لة  و االضنننا ت ار  لنننة،  ننن ت ا سننن اافجفت اةديننند  اؤيننند أينننن
م ونننت، أي مننن خنن ل منلومنناجل نوعفننت ويجننزء ال  ا نن  أيث   ننت جمننال انتفنن  املكتضننبت  لتجنناربا

 ت اةديد   من اصار التنتف  الوارد ت ا س اافجف
ومبا أت عملفت اال    الم يروم حتا أصنحاب املصنلحت انري األصن ا  صوعفنت، يرن ي أت  -٦

ارتص  النملفت علن  األصن ا   ااند منن عندد أصنحاب املصنلحت الن ين اضنتن ذ ارناري ئم، منا 
ايتنجفا املنةمناجل ااكومفنت الدولفنت ووينا جل األمنم املتحند  وسنا   أصنحاب املصنلحت احملتملننني 

لجننت  يتنأت الاملكتضنبت ت جمنال التنتفن  مبا ن   منا األصن ا  خن ل دوراجل  لتجاربعل  ابادل ا
املواضفا احملدد  النم ااتن  علف نا مكتنب ةننت اسنتن اذ انتفن  ا اتاقفنت  ويرن ي مناةنت املواضنفا 

صننحاب املصننلحت ألوالرنننايا احملنندد  مننن خنن ل جلضنناجل  نناور اتنناي  ف ننا الت صننت ل صنن ا  و 
   ك  ين ضوا جتارحتم ت جمال التنتف خ ين لاآل
سفرل  من النبء امللر  علن  عناا   ري املر ي اأ ريات ر فضفات  أوهلما أنلوسفكوت للتغف -٧

اً، ترنند  ذننا ن ا نن   مننن أجنن  عنندد مننن الكفاننناجل املبلغننت  لغنناجل  تلتننت  و انفنناخلنناب  األمانننت 
ملردمنننت ار عملفنننت ا سنننتن اذ منننن املنةمننناجل سنننفنز  أ فنننت االسننن اماجل اأننننل واألئنننم منننن  لنننة، 

 يفننز املناقيتننت علنن    ا ت  لنة م  نن  البفئننت الناملفنت،ااكومفنت الدولفننت وويننا جل األمنم املتحنند ، مبنن
 اً  مواضفا  تار  مضبر

 الفترة المشمولة بالتقرير -باء 
لننندوري خننن ل الننندوراجل النننث ل األخنننري  للجننننت، ناقيتنننت األصننن ا   استتاضنننت التنننواا  ا -8

(  نننني اال ننن   عنننن مؤ ننن اجل 9-/م أ١١لترننند  الترننناري   وففنننز ا ختصاصننناجل ااالفنننت )املرننن ر 
عنن مؤ ن اجل األداء )ين  سننتني(  وونت اوا ن  ت اآلراء  نني اال ن   التردم )ي  أر ا سنواجل( و 

   عن مؤ  اجل التردم ألت  لة جين  اجتائاجل املؤ  عل  أت من املتن ر اال     كث  األص ا  
 البفو فزيا   اري قا لت للكيتف وجين  عبء اال     رفً  جداً عل  األص ا   

وهتننند  املنلومننناجل املردمنننت منننن األصننن ا   يتنننأت اصنننار انتفننن  ا سننن اافجفت اةديننند  ار  -9
الننم قنندمت ا  املنلومنناجل الضنن ديتار اً  يتننأت األنيتنن ت ت املفنندات  واسننتناد التجنناربانزيننز ابننادل 
ي أت دحنندد مكتننب اللجنننت املواضننفا والرننايا الننم هتننم اةمفننا مننن أجنن  جلضنناجل األصن ا ، يرنن  

، مبضنناعد  مننن األمانننت واآللفننت الناملفننت  وسفنننمن اختفننار اللجنننتالتحنناور الننم انرنند أ ننناء دوراجل 
مكتب اللجنت املواضفا والرنايا قب  الدور  قدراً أقص  من امل ونت واأل فت ت عملفنت ا سنتن اذ 

ل صنن ا  وأصننحاب املصننلحت اآلخنن ين ارنند  منلومنناجل اضننا فت أو جدينند   وسفنننمن  وسننفتفح
 ئ ا أت اكوت املنلوماجل املناقيتت  ديثت ومضتكملت  ردر االمكات 
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    اال ن   النم مندهتا أر نا سننواجل  او فدوير ي مب اعا  الضفناريوئاجل امل يور  أع ل  -١٠
املتحند  ملكا حنت التصنح   وسنفكوت مضنو   لنة ئنو   فما خيا اال    ت اصار ااتاقفت األمنم

أت املنلومنناجل الضنن ديت املردمننت عننن ص ينن  الترنناري  سننتث ي جلضنناجل التحنناور و كننن  ننديث ا عننند 
االسننننن اماجل اً ايتنننننم  أينننننن أتجلضننننناجل التحننننناور النننننم  كنننننن أجننننن  الننننندور  و  -منننننن ا قتنننننناء 

 جل األمم املتحد  وم    البفئت الناملفت  والتنلفراجل الوارد  من املنةماجل ااكومفت الدولفت وويا 

 لتوصياتا -ثالثاً  
 :قد يرغب مؤتمر األطراف، في دورته الثالثة عشرة، فيما يلي -١١

 أن ينظر في االختصاصات المحدثة المرفقة بهذه الوثيقة وأن يعتمدها؛  )أ( 
أن يطلب إلى مكتب اللجنرة اختيرار المواضري/ و أو القارايا علرى أسرا   )ب( 

 المعلومات النوعية المقدمة من األطراف كجزء من اإلبالغ الرسمي في إطار االتفاقية؛ 
أن يطلرررب أياررراً إلرررى مكترررب اللجنرررة، بمسررراعدة مرررن األمانرررة ومرررن اآلليرررة  )ن( 

ض التجربررة المكتسررية فرري مجررا  يرتررب لعقررد جلسررات تفاعليررة للجنررة لعررر  -العالميررة، أن 
التنفيررذ، بمررا فرري دلررا الرردعم المقرردت مررن المنظمررات الحكوميررة الدوليررة ووكرراالت األمررم 

 المتحدة ومرفق الييئة العالمية وجهات أخرى؛
أن يطلرررب كرررذلا إلرررى األمانرررة اتتررراد الترتييرررات الال مرررة لعمليرررة اإلبرررالغ  )د( 

 لمحدثة وبتوجيه من مكتب اللجنة.م/ االختصاصات ااً واالستعراض المقيلة تماشي
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 مرفقال

 االختصاصات المحدثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

 الوالية والمهات -أوالً  
 نت سنل ت منؤف  األصن ا  و توجفنل مننل، ويجنزء اتور ةننت اسنتن اذ انتفن  ا اتاقفنت،  -١

ألصنن ا  ت اسننتن اذ انتفنن    يتجننزأ مننن نةننام اسننتن اذ األداء وارفننفم التنتفنن  مضنناعد  مننؤف  ا
مننن  ٢٦ا اتاقفننت وافضننري ابننادل املنلومنناجل  يتننأت التنندا ري الننم ينتمنندئا األصنن ا ، عمننً   املنناد  

 ا اتاقفت 
 اؤدي ةنت استن اذ انتف  ا اتاقفت عل  وجل اخلصوب امل ام التالفت: -٢

واصننار النمنن  ا سنن اافج  مننن أجنن  انزيننز انتفنن  اجنن اء ارفننفم لتنتفنن  ا اتاقفننت  )أ( 
اسنننننتن اذ   -( )ييتنننننار الفنننننل  فمنننننا يلننننن   نبنننننار   ارفنننننفم التنتفننننن  ( ٢٠3٠-٢٠١8)ا اتاقفنننننت 

 ؛األص ا  املنلوماجل الم اردم ا
 فنننننت التا ننننننت ل اتاقفنننننت )ييتنننننار الفنننننلاسنننننتن اذ أداء املؤسضننننناجل واهلفئننننناجل الت ع )ب( 

ري  اار ار(  اابا  هنج االدار  الرا مت عل  النتا ج، و ا ستناد يل   نبار   استن اذ األداء   فما
 ؛  نامج النم  احملدد التكالفف ملد  الضنتني

أع ل، ان لا اللجنت، فيّتفاً ما هنج االدار  الرا مت  ٢ت اصار امل ام احملدد  ت التر    -3
 : ضب ا قتناءعل  النتا ج،  األنيت ت التالفت 

ملنلومنناجل املتنلرنت  تنبئننت واسنتخدام املننوارد املالفنت واريئننا منن أ ننكال النةن  ت ا )أ( 
الندعم مننن أجنن  انزيننز  نالفت ننا ويتاءهتننا لبلننو  أئنندا  ا اتاقفننت، مبننا ت  لننة املنلومنناجل املردمننت 

 من م    البفئت الناملفت واآللفت الناملفت؛
ن  ضنني نوعفنت التوصنفت  أسنالفب  ضنني اجن اءاجل ابلفنل املنلومناجل،  ننً  عن )ب( 

 ؛و كل ا التراري  الم اردم ار مؤف  األص ا 
 التوصفت أيناً خب واجل أخ ى لتنتف  ا اتاقفت  (ن) 

ارننندم اللجننننت  انتةنننام ارننناري  عنننن عفنننا جواننننب عمل نننا ار منننؤف  األصننن ا ، و  سنننفما  -4
  الوسا   التالفت:

تاصننلت  ننني النندوراجل الناديننت ار ينن  هنننا   عننن النندوراجل الننم ارتنرنند ت التنن اجل ال )أ( 
ملننؤف  األصنن ا ، يتنننمن اوصننفاهتا  يتننأت التنندا ري االضننا فت النن  م اذا ئننا لتفضننري انتفنن  ا اتاقفننت 

 انتف اً  ناً ؛
ميتنناريا مرنن راجل ارتنننّد، ت  الننت الننن ور ، ت النندوراجل الننم انرنند  ننالت  م مننا  )ب( 

 وينتمننندئا  وئننن  ميتنننارياؤف  يننن  ينةننن   ف نننا الننندوراجل النادينننت ملنننؤف  األصننن ا ، وارترننندم ار املننن
مرنن راجل اتنننمن عناصنن  موضننوعفت لتفضننري انتفنن  ا اتاقفننت  تنالفننت وابننني األئنندا  واملضننؤولفاجل 

 املضند  واآل ار املالفت املتوقنت لتنتف ئا،  ضب الن ور  
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 تكوين اللجنة -ثانياً  
 اتاقفت اتألف ةنت استن اذ انتف  ا اتاقفت من عفا أص ا  ا  -5
جينننو  قبنننول أي ئفئنننت أو ويالنننت أخننن ى، سنننواء ياننننت وصنفنننت أو دولفنننت،  كومفنننت أو انننري  -٦

 كومفننت، ا اننب ت أت اكننوت  ثلننت ت دوراجل اللجنننت  صننتت م اقننب، مننا   يننن ذ علنن   لننة 
  لث األص ا  اااض ين ت الدور  

يتيتننك  مكتننب انتخننب اللجنننت أر نننت نننواب ل  فضنن ا، يننن لا أ نندئم  نندور املرنن ر  و  -٧
مننن النةننام الننداخل    3١اللجنننت مننن م ومننن النن  فل النن ي ينتخبننل مننؤف  األصنن ا  و رنناً للمنناد  

وينننور ا عتبنننار الواجنننب لننندى انتخننناب الننن  فل ونوا نننل لنننن ور  ضنننمات التو ينننا اةغننن ات الننننادل 
من  البلندات املتنأ    والتمثف  الكات للبلدات املتأ    األص ا ، و  سفما األ  يرفنت من نا، علن  أ  هترت 

و  ازينند منند  خدمننت النن  فل ونوا ننل عننن و يتننني متتننالفتني  ويكننوت   األصنن ا  ت مننناص  أخنن ى
 ر فل ةنت استن اذ انتف  ا اتاقفت عنواً ت مكتب مؤف  األص ا  

يرتنتخننب ر ننفل اللجنننت ونوا ننل ت ا جتمننا  األخننري لنندور  اللجنننت الننم ارتنرنند  ننالت  م مننا  -8
 مؤف  األص ا ، ويترلدوت منصب م  وراً دوراجل 

 أصحاب المصلحة الذين ُتستعرض تقاريرهم -ثالثاً  
 اروم اللجنت ت اصار   نامج عمل ا  استن اذ املنلوماجل الم اردم ا اهلفئاجل املبلغت التالفت: -9

 ارففم التنتف : األص ا ؛ )أ( 
املؤسضاجل واهلفئاجل الت عفت التا نت ل اتاقفت )األمانت، واآللفت  استن اذ األداء: )ب( 

 وةنت استن اذ انتف  ا اتاقفت(  الناملفت، وةنت النلم والتكنولوجفا،
 ننناعتما املنننديف، مبنننا ت  لنننة الر نننا  اخلننناب،  كنننن ااصنننول علننن  املنلومننناجل املتنلرنننت  -١٠
منن خن ل دراسناجل مضنترلت،  ضنب ا قتنناء  أو  عن ص ين  الترناري  النم ارندم ا األصن ا  اما

وادع  املنةماجل ااكومفت الدولفنت ووينا جل األمنم املتحند  وم  ن  البفئنت الناملفنت ار ارند  نتنا ج 
سنتناد ار املواضنفا النم املكتضبت ت جمال التنتف  ار دوراجل اللجنت مبا ن    ا  لتجاربالتنتف  وا

   ي  من اللجنت ومكتب اللجنت  ددئادح

 نطاق عملية االستعراض -رابعاً  
ارتنرنند دوراجل اللجننننت أ ننناء الننندوراجل النادينننت ملننؤف  األصننن ا  ومننن   وا نند   نننني يننن  دور   -١١

 وأخ ى من ئ ل الدوراجل 
 ني الندوراجل النادينت ملنؤف   التاصلت ا يز اللجنت عمل ا، ت الدوراجل املنرود  ت الت اجل -١٢

 ص ا  ل اتاقفت  وسا   ايتم  ما يل :األص ا ، عل  استن اذ انتف  األ
 اج اء ارففم للتنتف   استخدام مؤ  اجل التردم م   ي  أر ا سنواجل؛ )أ( 
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اجنن اء ارفننفم للتنتفنن   اسننتخدام منلومنناجل نوعفننت مضتخلصننت مننن اصننار التنتفنن   )ب( 
 م   ي  سنتني؛

 ج  انتف  ا اتاقفت م   ي  سنتني؛استن اذ التد راجل املالفت من أ )ن( 
 )أ( أع ل ار مؤف  األص ا  4واهلد  ئو ارد  التر ي  امليتار الفل ت التر   

يضننننتند اسننننتن اذ التنتفنننن  ت النننندوراجل الننننم انرنننندئا اللجنننننت ت التنننن اجل التاصننننلت  ننننني  -١3
اهلفئناجل املبلغنت املدرجنت  نتضنل الوقنت الدوراجل الناديت ملنؤف  األصن ا  ار الترناري  النم ارندم ا ت

)أ( أع ل  و ستن اذ املضا اجل املردمت من الر ا  اخلناب، ارتننّد دراسناجل مضنترلت 9   ت التر
 لترففم األ    ضب املوارد املتا ت  

يتنني افضري ميتاريت منةماجل اعتما املديف ت مناقيتاجل عفا الدوراجل النلنفت املنرود   -١4
 الدوراجل الناديت ملؤف  األص ا   ت الت اجل التاصلت  ني

منؤف  ملنؤف  األصن ا ، اضناعد اللجننت  ت الدوراجل املنرود   نالت  م منا الندوراجل النادينت -١5
 األص ا   فما يل :

اسننننتن اذ خ ننننط النمننننن  املتنننننندد  الضنننننواجل للمؤسضنننناجل واهلفئننننناجل الت عفننننت  )أ( 
 ل اتاقفت؛ التا نت

 ننني  التاصننلت ت النندوراجل الننم انرنند ت التنن اجل اسننتن اذ ار ينن  اللجنننت أيننناً  )ب( 
 الترننننننندم، وئنننننننو التر يننننننن  املتنلننننننن   ترفنننننننفم التنتفننننننن  )مؤ ننننننن اجل النادينننننننت دوراجل منننننننؤف  األصننننننن ا 

 (، واملضتند ار املنلوماجل املردمت من األص ا ؛التراري  الض ديتمنلوماجل مردمت من  و/أو
اج اء استن اذ ألداء املؤسضاجل واهلفئاجل الت عفت التا نت ل اتاقفت،  اسنتخدام  )ن( 

 ج االدار  الرا مت عل  النتا ج؛هن
 استن اذ التناوت ما م    البفئت الناملفت، ت أي موعد قد دحددل مؤف  األص ا ؛ )د( 
 اسداء امليتور   يتأت الرنايا امل  و ت عل  ةنت النلم والتكنولوجفا  ناًء عل  صلب ا؛ )ئن( 

 )ب( أع ل 4امليتار الفل ت التر   واهلد  ئو وضا ميتاريا مر راجل، عند ا قتناء، عل  النحو 

 وتيرة الدورات -خامساً  
 انرد دوراجل اللجنت  ني الدوراجل الناديت ملؤف  األص ا  م   ي  سنتني  -١٦
النندوراجل الننم انرنندئا اللجنننت ت التنن اجل التاصننلت  ننني النندوراجل ينبغنن  أ  اتجنناو  منند   -١٧

 يام عم ( الناديت ملؤف  األص ا  أسبوعاً وا داً )مخضت أ
انرنننند النننندوراجل ا سننننتثنا فت للجنننننت اسننننتن اذ انتفنننن  ا اتاقفننننت ت املواعفنننند الننننم ير رئننننا  -١8
 األص ا   مؤف 
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 تنظيم العمل -سادساً  
 اكوت دوراجل ةنت استن اذ انتف  ا اتاقفت علنفت، ما   ار ر اللجنت خ    لة  -١9
 ت  دايت ي  دور  من دوراهتا انتمد اللجنت جدول أعماهلا وانةفم عم  الدور   -٢٠
يننند األمننني التنتفنن ي ل اتاقفننت جنندول األعمننال املؤقننت لنندوراجل اللجنننت  التيتنناور مننا  -٢١

 مكتب اللجنت 

 طاب/ االستعراض والمنهجية -سابعاً  
يكننوت ا سننتن اذ صنن دحاً و ننتا اً و ننامً  وم ننناً وافضننريياً و ننناً  مننن  فننث اسننتخدام  -٢٢

والتكنولوجفننننت والبيتنننن يت، مننننا اينننن ء ا عتبننننار الواجننننب ل قننننالفم واألقننننالفم الت عفننننت املننننوارد املالفننننت 
اةغ ا فت  وييتك  ا ستن اذ عملفت لتراسم اخلرباجل واستخ ب النرب  اعتماد هنج اتاعل  منن 
 ننننننأنل  دينننننند أوجننننننل النجنننننناي والنربنننننناجل والصنننننننو اجل  غفننننننت  ضننننننني انتفنننننن  ا اتاقفننننننت واالصننننننار 

 ا س اافج  

 شفافية العمل -ثامناً  
 ا اتاقفت ونتا ج عمل ا واكوت متا ت للجم ور ارتنيت  عفا اراري  ةنت استن اذ انتف   -٢3

    


