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CE/95/3(II)(f) 
Madrid, 24 April 2013 
Original: English 

 انًجهس انتُفٍزي
 انزغؼٌٕٔ انخبيغخانذٔسح 

 7023 يبٕٚ/أٚبس 72-72، صشثٛب، ثهغشاد

 يٍ خذٔل األػًبل انًؤلذ )ثبَٛبً()ٔ(3انجُذ 

 
 
 

 تمشٌش األيٍٍ انؼبو
 

  سًانشؤوٌ اإلداسٌخ ويب اتصم يُهب ثبنُظبو األسب انجضء انثبًَ:

 

 و( شؤوٌ انًىاسد انجششٌخ

 
 

 فً انًُظًخ انًىاسد انجششٌخ وضغ تمشٌش حىل -أوال 

و فٙ ْزِ انٕثٛمخ آخش انًؼهٕيبد زٕل ٔظغ انًٕاسد انجششٚخ فٙ انًُظًخ نغبٚخ  (2 . ْٔٙ 7023َٛغبٌ/أثشٚم،  2رمذِّ

يزصهخ ثشؤٌٔ انًٕظفٍٛ  رغزؼشض أٚعبً أخش انًؼهٕيبد اإلزصبئٛخ زٕل انًٕظفٍٛ، إظبفخً إنٗ يؼهٕيبٍد أخشٖ

 ٔانزؼذٚالد انًمزشزخ ػهٗ انُظبو اإلداس٘ نًٕظفٙ يُظًخ انغٛبزخ انؼبنًٛخ.

 
ؼتًذح وانهٍكم انتُظًًٍ - ثبٍَب   ًُ  انًٍضاٍَخ ان

 ، أخشٖ األيٍٛ انؼبو يشاخؼخ نٓٛكم األيبَخ، يمهصبً ػذد انجشايح ػٍ غشٚك ديح ثؼٍط يُٓب:7023فٙ أٔائم  (7

 ؛"انزًُٛخ انغٛبزٛخ انًغزذايخ"خضءاً يٍ ثشَبيح  "ًخبغش ٔاألصيبدان رذثش" أصجر ثشَبيح 

  ُدِيَدذ انجشايح انًزصهخ ثًٕاسد انًؼهٕيبد ٔاألسشٛف ٔانًُشٕساد ٔانًكزجخ اإلنكزشَٔٛخ فٙ ثشَبيٍح ٔازذ

 ؛"ثشَبيح االرصبالد ٔانًُشٕسادـ"ُٚؼشف اٌٜ ث

  خ ٔانجشايح انًٛذاَٛخانًؼبسض "ُدِيَدذ يشبسٚغ  ظًٍ ثشَبيٍح ٔازذ؛ "انخبصَّ

  اإلداسح"اٌٜ خضءاً يٍ ثشَبيح  "انزُغٛك ٔانجشايح"أصجر ثشَبيح". 
 

 رغَّٛشد األعًبء فٙ ثشايح أخشٖ: (3

  دٕدح" إنٗ ان" ػجبسحأُظٛفذ ٗ ًّ  ثشَبيح "إداسح انًمبصذ"؛يغ

 " ًًّؤرًشاد"؛ انأػٛذد رغًٛخ ثشَبيح "انهغبد ٔاالخزًبػبد ٔانزٕاصم" نٛصجر اع 

 ل ّٕ  إنٗ ثشَبيح "انخذيبد انؼبيخ". " اٌٜانًشافك ٔانخذيبد انذاخهٛخ" ثشَبيح رس
 

ح، ٔنى ُٚدى ػُّ أ٘ رؼذٚم فٙ CE/95/5(b)رّى إدخبل ْزِ انزغٛٛشاد، كًب ْٕ يجٍَّٛ فٙ انٕثٛمخ ) (4 (، ظًٍ انًٕاسد انًمشَّ

 بدانخذي فئخٔظٛفخ يٍ  52ٔفٕق،  انفئخ انفُٛخ ٔيب ٔظٛفخ يٍ 42، يُٓب 206ظٛفٛخ انًؼزًذح انزٙ ال رضال ػذد انًُبصت انٕ

خ.   انؼبيَّ
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 هٌكل الوظائف بحسب البرامج  ألف.

 ثسغت انجشايح: انٕظبئفٚؼشض اندذٔل أدَبِ انمبئًخ انًسذَّثخ نزٕصٚغ  (5

 الجدول 0: هٌكل الوظائف بحسب البرامج )0 نٌسان/أبرٌل 3102(

 

 انجشَبيج إسى

 

ًَّى انىظٍفً س ًُ ػذد  ان

 انىظبئف

انىظبئف 

 نخانًشغى

انىظبئف 

 انشبغشح

  داسحاإل

 0 2 2 ؼبوانيٍٛ األ 

 0 2 2 ًكزتانسئٛظ  يكتت األيٍٍ انؼبو

 0 2 2 شؤٌٔ االعزذايخ يغزشبس-يذٚش 

 0 2 2 انجشايحسئٛغٙ ػٍ يغؤٔل  

 0 7 3 ايحيغبػذ / يغبػذ كجٛش نهجش 

 0 2 2 عبئك  

 يكتت انًذٌش انتُفٍزي نهجشايج

 تُسٍكانو

 0 2 2 يذٚش رُفٛز٘ 

 0 2 2 يُغك انجشايح 

 0 2 2 ايحيغبػذ كجٛش نهجش 

يكتت انًذٌش انتُفٍزي نهتُبفسٍخ 

 ششاكبدانخبسجٍخ وانؼاللبد وان

 0  2 2 يذٚش رُفٛز٘ 

 0 2 2 بيحَيغبػذ كجٛش نهجش 

ؼاللبد يكتت انًذٌش انتُفٍزي نه

 خذيبدانيغ األػضبء و

 0 2 2 يذٚش رُفٛز٘ 

 0 2 2 بيحَنهجشيغبػذ كجٛش  

داسٌخ اإلشؤوٌ يكتت يذٌش ان

 ًبنٍخ انو

 0 2 2  يذٚش

 0 2 2 نهجشَبيحيغبػذ كجٛش  

     

     انجشايج اإللهًٍٍخ

     

 0 2 2 يذٚش إلهًٛٙ فشٌمٍبأللهًًٍ اإلجشَبيج ان

 0 2 2 َبئت انًذٚش اإللهًٛٙ 

 2 2 7 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

مبسح نهلهًًٍ اإلجشَبيج ان

 كٍخاأليشٌ

 0 2 2 يذٚش إلهًٛٙ

 0 2 2 َبئت انًذٚش اإللهًٛٙ 

 2 2 7 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

 سٍبَلهًًٍ اإلجشَبيج ان

 انًحٍط انهبدئو

 0 2 2 يذٚش إلهًٛٙ

 0 2 2 َبئت انًذٚش اإللهًٛٙ 

 0 7 7 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

 0 2 2 يذٚش إلهًٛٙ وسوثبأللهًًٍ اإلجشَبيج ان

 0 2 2 ت انًذٚش اإللهًَٛٙبئ 

 0 7 7 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

هششق نلهًًٍ اإلجشَبيج ان

 األوسط 

 0 2 2 يذٚش إلهًٛٙ

 2 2 7 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 
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     انجشايج انتشغٍهٍخ

     

 0 2 2 )**( يذٚش ثشَبيح انتًٍُخ انسٍبحٍخ انًستذايخ

 0 2 2 يُغِّك ثشَبيح 

 2 0 2 ف ثشَبيحيٕظ 

 0 7 7 يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

 0 2 2 يذٚش ثشَبيح انتؼبوٌ انتمًُ وانخذيبد

 0 2 2 يُغِّك ثشَبيح 

 0 2 2 يٕظف ثشَبيح 

 0 3 3 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

اإلحصبء وحسبة انسٍبحخ 

 انفشػً

 0 0 2 يذٚش ثشَبيح

 0 2 2 يٕظف ثشَبيح 

 0 3 3 حيغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبي 

اتجبهبد األسىاق 

 واستشاتٍجٍبد انتسىٌك

 0 2 2 )**( ثشَبيح يذٚش

 7 0 7 يٕظف ثشَبيح 

 0 7 7 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

 0 7 7 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح األػضبء انًُتسجىٌ

 0 2 2 يغبػذ كجٛش نهجشَبيح شجكخ انًؼبسف

انؼاللبد يغ انًؤسسبد 

 وانششكبد

 0 2 2 )*( يحيُغِّك ثشَب

 0 2 2 يٕظف ثشَبيح 

 2 0 2 يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

 0 2 2 يُغِّك ثشَبيح وانجىدح ًمبصذانإداسح 

 0 2 2 ثشَبيحيغبػذ  

أخاللٍبد انسٍبحخ وأثؼبدهب 

  االجتًبػٍخ

 0 2 2 يُغِّك ثشَبيح

 0 2 2 ثشَبيحيغبػذ  

يٍذاٍَخ  يؼبسض ويشبسٌغ

خ   خبصَّ

 0 2 2 يُغِّك ثشَبيح

 2 2 7 جشَبيحنه /يغبػذ كجٛشيغبػذ 

 0 11 11  ثشايج انذػى انًجبشش نألػضبء

 0 2 2 ثشَبيح يغؤٔل االتصبالد وانًُشىساد

 0 2 2  يٕظف كجٛش نهجشَبيح 

 2 3 4 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

 0 2 2 ثشَبيح يغؤٔل خذيبد انًؤتًشاد

 0 4 4  يزشخًٌٕ 

 2 3 4 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

     

ثشايج انذػى غٍش انًجبشش 

 نألػضبء

 73 77 2 

 0 2 2 ثشَبيح يغؤٔل انًىاسد انجششٌخ

 2 0 2 ثشَبيح يٕظف 

 0 7 7 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

 0 7 7 يُغِّك ثشَبيح انًٍضاٍَخ وانًبنٍخ

 0 7 7 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 
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تكُىنىجٍب انًؼهىيبد 

 واالتصبالد

 0 2 2 ثشَبيح يغؤٔل

 0 2 2 يٕظف ثشَبيح 

 0 3 3 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح 

 0 2 2 جشَبيحكجٛش نه يٕظف انسفش

 0 2 2 يغبػذ ثشَبيح 

 0 2 2 ثشَبيح يُغك وػمىدشؤوٌ لبَىٍَخ 

خ  0 4 4 يغبػذ/يغبػذ كجٛش نهجشَبيح خذيبد ػبيَّ

 0 3 3 يغبػذ نهًكزت 

 22 25 206  انًجًىع
 ارتباط مع برنامج األمم المتحدة للبيئة )*( مسؤول 

 وكالةبال)**( موظفون 

 تصنٌف بٌانات الموظفٌن الحالٌٌن باء.

 أثشٚم،/َٛغبٌ 2رٕصٚؼٓى ثسغت انذسخخ، ٔاندُظ، ٔاندُغٛخ، ٔانؼًش )ثزبسٚخ ٔنًٕظفٍٛ اػذد نإلغالع ػهٗ  (6

ذسخخ أدَبِ. 5، 4ٔ، 3ٔ، 7ٔ(، ُٚشخٗ انؼٕدح إنٗ اندذأل 7023 ًُ إنٗ انًدهظ  رّى رمذًٚٓبٙ خ انزسٚش انغبثمبًب فٙ انزمٔك ان

 ٌَّ َظبو األيى انًزسذح  انًزجغ فٙانزصُٛف انٕظٛفٙ  ٚشركض ػهٗ انًؼزًذ فٙ ْزا اإلغبس انزصُٛف  انزُفٛز٘، ُٚشبس إنٗ أ

ذ خان بدٔفئخ انخذي( 7 يذٚشإنٗ فئخ  2رزشأذ يٍ انفئخ انفُٛخ  دسخبد) ٔيب فٕق انفئخ انفُٛخ :انًٕزَّ يٍ  رزشأذ دسخبد) ؼبيَّ

 .يٛضاَٛزٓبثشَبيح ػًم انًُظًخ ٔ ُٔٚؼكظ رنك فٙ؛ (2انخذيبد انؼبيخ  إنٗ فئخ 2فئخ انخذيبد انؼبيخ 

ح أخشٖ انًٓىّ يٍ  (2 . ْٔزا ٚزطهت، يٍ خًهخ ٘صفشانًُٕ انانزشذٚذ ػهٗ أٌ انًُظًخ يهزضيخ ثبنسفبظ ػهٗ عٛبعخ  يشَّ

انٕظبئف  اإلػالٌ ػٍ ارخبر لشاس ثشأٌ فؼُذ، نزنكيٍ انٕظبئف شبغشح.  فٙ انًئخ 20، ظشٔسح إثمبء أخشٖ رذاثٛش

، عٛشاػٙ األيٍٛ انؼبو ػٕايم يثم ظشٔسح اإلفبدح إنٗ ألصٗ زذ يٍ انٓٛبكم انًٕخٕدح، ٔانسشص ػهٗ اعزًشاسٚخ حانشبغش

 انؼًم، ٔاإلعزؼذاد انذائى نزهجٛخ يب ٚطشأ يٍ اززٛبخبد.

 نذسجخ: تىصٌغ انًىظفٍٍ ثحست ا2انجذول 

 

 انًجًىع

 

  5فٍُخ  يب فىق

 

 5فٍُخ 

 

 4فٍُخ 

 

 3فٍُخ 

 

 2فٍُخ 

 

 1فٍُخ 

 
 انذسجخ

 انؼذد 7 6 24 2 8 6 45

 انًجًىع

 

خخذيخ   7 ػبيَّ

 

خخذيخ   ػبيَّ

6  

خخذيخ   ػبيَّ

5   

خخذيخ   ػبيَّ

4   

خخذيخ   ػبيَّ

3  

 ػبيَّخخذيخ 

2   
 انذسجخ

 انؼذد 0 2 2 27 24 8 50

 

 : تىصٌغ انًىظفٍٍ ثحست انفئخ وانجُس3انجذول 

 

  فئخ انخذيخ انؼبيخ  و يب فىقانفئخ انفٍُخ  انًجًىع

 إَبث 70 37 57

 ركىس 75 28 43

 انًجًىع 45 50 55

 

 انجُسٍخ انفئخ و: تىصٌغ انًىظفٍٍ ثحست 4انجذول 

 

خ خ انجهذ انفئخ انفٍُخ  فئخ انخذيخ انؼبيَّ  انجهذ انفٍُخ  انفئخ فئخ انخذيخ انؼبيَّ

 اندضائش  1  انًكغٛك 1 1
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ثبنزضاو انًُظًخ رسمٛك أٔعغ رٕصٚغ  فٙ ْزا انصذد ال ثّذ يٍ انزٌُّٕٚٔ خُغٛخ زبنٛبً فٙ األيبَخ. رزًثّم أسثؼخ ٔأسثؼٕ (8

انؼذد انًسذٔد  ٔيشاػبحخ، يؼبٚٛش انكفبءح ٔانفؼبنٛخ ٔانُضاْيًكٍ فٙ اعزخذاو يٕظفٛٓب، يغ انسفبظ ػهٗ أػهٗ خغشافٙ 

 نهًُبصت انٕظٛفٛخ. 

 وانؼًش : تىصٌغ انًىظفٍٍ ثحست انفئخ5انجذول 

 

 انًجًىع
فئخ انخذيخ 

خ   انؼبيَّ

 انفئخ انفٍُخ 

 و يب فىق
 انفئخ انؼًشٌخ

يب دٌٔأٔ  72 1 2 3  

22 15 7 30 - 32  

25 14 11 40 - 42  

16 8 8 50 - 54  

18 9 9 55 - 52  

7 2 5 60 - 67  

 انًجًىع 41 55 91

 

ٌَّ اندذٔل أػالِ ال ٚ (2 ٍٛ نفزشٍح صيُٛخ يُ غؤٔنٍٛ انزٍٚ ٚزٕنٌٕ يُبصت إداسٚخ ٔانً ٚشًمشبس إنٗ أ ؼَُّٛ ًُ سذَّدح، ٔرُزٓٙ ان

ٍ(.األيأ٘ ) 7023كبٌَٕ األٔل/دٚغًجش  32ٔالٚزٓى فٙ   ٍٛ انؼبو ٔثالثخ يذساء رُفٛزِّٚٛ

 األسخُزٍٛ 1 1 انًغشة  1
 انًُغب 1  يٕصَجٛك 1 
 انجٕعُخ ٔانٓشعك  1 ْٕنُذا 3 
 انجشاصٚم 1  َٛكبساغٕا  1
 كًجٕدٚب 1  ثٛشٔ 1 
 كبيٛشٌٔ  1 انفٛهٛجٍٛ 1 
 كُذا 1  انجشرغبل 1 
 انصٍٛ 1 1 خًٕٓسٚخ كٕسٚب 1 1
بخًٕٓسٚخ يٕنذٔف  1  اندًٕٓسٚخ انذٔيُٛٛكٛخ  1 
 يصش 1  اإلرسبد انشٔعٙ 1 1
 فشَغب 4 3 انغُغبل 1 
 أنًبَٛب 2 1 عٛشٛم 1 

 غبَب  1 إعجبَٛب 8 26
 ْبٚزٙ 1  عٕٚغشا  1
 ُْغبسٚب 1  رشكٛب 1 
 انُٓذ 1  أٔكشاَٛب 1 
 أَذَٔٛغٛب  1 انًًهكخ انًزسذح 1 
انٕالٚبد انًزسذح   1

 األيشٚكٛخ

 3 

 بإٚطبنٛ
 األسدٌ 1  أٔسٔغٕا٘  1
 نجُبٌ 1 1 أٔصثكغزبٌ  1
 نٛزٕاَٛب  1 فُضٔٚال 1 

     

ثحست انفئخ انًجًىع 45 50     

انًىظفٍٍ إجًبنً ػذد 55       
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 شؤوٌ انًىظفٍٍ -ثبنثب  

انًشرجطخ ثشؤٌٔ انًٕظفٍٛ، ْٔٙ زٕل شؤٌٔ انًٕظفٍٛ، زذثذ خًهخ يٍ انزطٕساد  يُز صذٔس انزمشٚش انغبثك (20

خ أدَبِ:  يجَُّٛ

 التوظٌفنتائج مسابقات  ألف.

 زبنٛخ:ثؼذ إخشاء يغبثمبٍد الخزٛبس انًٕظفٍٛ، رّى يمء انًُبصت انشبغشح ان (22

 رمز الوظٌفة الشاغرة اسم الوظٌفة اسم الشخص المختار

 هيرمان، اوليفر
 )ألمانيا(

 (5 فنيةمدير برنامج )فئة 
 (5اإلحصاءات وحساب السياحة الفرعي )فئة فنية 

VAC/01/STAT/2012 

 ساتور، فانيسا
 )إسبانيا(

 (1 فنيةموظف برنامج )فئة 
 التعاون التقني والخدمات 

VAC/03/TCSV/2012 

 غارسيا روبيو، سوزانا
 )إسبانيا

 (1موظف برنامج )فئة فنية 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

VAC/04/ICT/2012 

 هارتانتيو، لورنا
 )أندونيسيا(

 (6مساعد برنامج كبر )فئة خدمات عامة 
 إدارة مخاطر وأزمات

VAC/02/GA-RKCM/2012 

 غارسيا أوسيدا، ألبيرتو
 )إسبانيا(

 امج/مصّمم تصويريمساعد برن
 (4)فئة خدمات عامة اتصاالت 

VAC/12/GS-COMM/2012 

 آخر المستجدات فً خطة النمّو المهنً باء.
 

ّٕ انً (27 رطجٛك انمشاساد انُبخًخ ػُٓب فٙ انشثغ األٔل يٍ انؼبو  ، ٔخش7027ٖ( فٙ 3ُٓٙ )انًشزهخ رىَّ رُفٛز خطخ انًُ

ٔانزٕصٛف انٕظٛفٙ انٕظٛفٛخ،  انذسخخٔػهٗ أعبط انًُبصت انًؼزًذح، انزطجٛك  زصم. ٔكًب فٙ انًشازم انغبثمخ، 7023

 ، إظبفخً إنٗ يخشخبد خطخ رمٛٛى األداء انغُٕ٘ انزٙ رّى رسغُٛٓب يؤخشاً.انؼبو

 المقترحة على النظام اإلداري للموظفٌن التعدٌالت جٍى.

رؼذٚالد انُظبو اإلداس٘ ، رُسبل يٍ انُظبو اإلداس٘ ٔاألعبعٙ نًٕظفٙ يُظًخ انغٛبزخ انؼبنًٛخ 33ٔفمبً نهًبدح  (23

ثُبًء ػهّٛ، ُٚشفَغ انزؼذٚالٌ انًمزشزبٌ انزبنٛبٌ ػهٗ انًدهظ ٔنهًٕظفٍٛ ػهٗ انًدهظ انزُفٛز٘ يٍ أخم انًٕافمخ ٔاإللشاس. 

 انزُفٛز٘ نهًٕافمخ ٔاإللشاس.

 )التغٌٌرات باللون الغامق(

 
ة   (0)01"المادَّ

ة  إجازة خاصَّ
 

ة، براتب كامل أو جزئي أو من دون راتب، من  أي موظفمنح ألمين العام أن ييجوز ل (أ  إجازة خاصَّ
، المستمرّ أو في حاالت المرض  في مصلحة المنظمة، أجل تحصيل دراسات عليا أو إجراء أبحاث تصبّ 

 ، أو ألي أسباب استثنائية أو ملحة أخرى.رعاٌة طفلأو من أجل 
.... 

 
i)  أسابٌع للموظفٌن فً حالة تبّنً طفل.خاصة تصل مّدتها  حتى أربعة  إجازةُتمَنح 

… 
 

 (2)32"المادة 
 سّن التقاعد

 
الموظفٌن  فً حالةيتقاعد الموظفون في نهاية اليوم األخير من الشهر الذي يبلغون فيه سّن الثانية والستين. 

ٌَّنون فً أو بعد  الذي ٌبلغون  كانون الثانً/ٌناٌر، ٌكون التقاعد فً نهاٌة الٌوم األخٌر من الشهر 0الذٌن ٌع
 فٌه سّن الخامسة والستٌن".



CE/95/3(II)(f) 

 

 

ٔكبنخ يزخصصخ ربثؼخ نأليى انًزسذح  -يُظًخ انسٍبحخ انؼبنًٍخ   
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 ن لمسؤولٌاإقراض  ال.د
 

س انًُظًخ دػٕرٓب إنٗ األػعبء نكٙ ٚمزُصٕا  (24 كًب أشبس األيٍٛ انؼبو فٙ دٔساٍد عبثمخ نهًدهظ انزُفٛز٘، ركشِّ

ثزصّشف  انفشصخ انزٙ ٕٚفِّشْب إغبس انؼًم انسبنٙ ثسٛث ٕٚظغ يغؤٔنٌٕ ٔخجشاء فٙ يدبل انغٛبزخ يٍ انذٔل األػعبء

 رمجم انًُظًخ ثٍٛ انًُظًخ ٔانؼعٕ، رُجشو ال ٚغزٕخت انزؼٕٚط. ٚدش٘ رنك ثبالعزُبد إنٗ يزكشح ارفبقأعبٍط انًُظًخ ػهٗ 

خ ثًٕخجّ ٛغزفٛذ ثبنزبنٙ يٍ ف ،ثأٌ ٚزّى رؼٍٛٛ يغؤٔل عٛبزٙ يٍ لجم انؼعٕ انشاػٙ نكٙ ٚهزسك ثبأليبَخ نفزشٍح صيٍُٛخ يؼَُّٛ

إنٗ ػًم انًُظًخ ٔأَشطزٓب، ٔكزنك إنٗ انخجشاد ٔانًٓبساد انؼًهٛخ فٙ انًٕاظٛغ انغٛبزٛخ  إيكبَٛخ انُفبر يجبششحً 

صخ ٌَّ األػعبء  انؼعٕ ٕٚافكٔثًٕخت ْزِ انًزكشح أٚعبً، . انًزخصِّ م انزكبنٛف انًزشرجخ ػهٗ يثم ْزا اإللشاض. إ ًّ ػهٗ رس

 شزٓب يغ انًذٚش اإللهًٛٙ انًؼُٙ.ًشبسكخ فٙ يجبدسح ثُبء انمذساد ْزِ يذػٌٕٔ نًُبلانشاغجٍٛ فٙ ان

 
 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس التنفٌذي -رابعاً 

 ُٚطهت يٍ انًدهظ انزُفٛز٘ أٌ: (25

ٔٚؼجِّش ػٍ سظبِ زٛبل انؼًم انز٘ ُٚدضِ  ،ٚسٛػ ػهًبً ثبنًؼهٕيبد انًمذيخ ثشأٌ انًٕاسد انجششٚخ فٙ انًُظًخ (أ 

 َبيح ػًهٓب؛يٕظفٕ انًُظًخ زبنٛبً ٔيغبًْزٓى فٙ ثش

ػهٗ أعبٍط ال ٚذػٕ األػعبء إنٗ االعزفبدح يٍ إغبس ثُبء انمذساد انسبنٙ ػٍ غشٚك سػبٚخ يغؤٔنٙ انغٛبزخ،  (ة 

 ، نهًشبسكخ فٙ ثشَبيح ػًم انًُظًخ خالل فزشاد صيُٛخ يسذَّدح؛ٚغزٕخت انزؼٕٚط

 ٍّ انزمبػذ.( ع4)74( اإلخبصح انخبّصخ، ٔانًبدح 2)22ٚمّش انزؼذٚالد انًمزشزخ ػهٗ انًبدح  (ج 


