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 املوضوع 
 7177 - 7102خطة العمل املستقبلي للمنظمة مشروع اعتماد  

 

 (1)الوثيقة رقم: 

 لة () معد  

 
 املرجع 

 
 

 

  خطذة الممذ  "( بشذن  ضعذم رشذرض  09د ق  99التنفيذي  رقذم )ت / د   قرار المجلس

 ".7177 - 7102 المستقبلي للمنظمة

    بشذن   (01د ق 010قذم )ت / د  ضر( 00د ق  011قرار المجلس التنفيي  رقم )ت / د

   رشرض  اإلطار المات للخطة ضرالرحه األساسية.

     بشذن  رذرم رشذرض  الخطذة وذي  ضرتذه (9دق77قرار المؤتمر المذات رقذم )ت  د ،

   غير الما ية.

 (.00د ق 011رقم )ت / د    قرار المجلس التنفيي 

 
 امللخص

 
 

  د99 لقرار رقم )ت /دن بموجب االتسميضشّك  المجلس التنفيي  وي  ضرته التاسمة 

خطة المم  المستقبلي "(، لجنة رن بين أرضائه للقيات بوعم رشرض  09ق

 ".7177 - 7102للمنظمة

 ضحتى 2013تمهيدية خالل الفترة الممتدة رن أغسطس ا/ اجتمار أربمة رقد/ اللجنة 

وي مات ال هاإطارللخطة المقترحة ض ، تم خاللها عبط المالرح األساسية7102 أبري 

عوء رؤى الدضل األرضاء ضرا أثير رن أوكار ضآراء رن ذض  االختصاص ضأه  

 الخبرة وي رجاال/ رم  المنظمة.

  ارتمد المؤتمر المات وي  ضرته الما ية الثانية ضالمشرين رشرض  اإلطار المات للخطة

قة ( بالمواو010المقترحة، ضذلك وي عوء قرار المجلس التنفيي  وي  ضرته الما ية )

المكلفة بإردا  الخطة إلى رواصلة ه للجنة روترم   ،رلى ركّونا/ ضرحاضر اإلطار المات

ضررعها رليه وي  ضرة اجتماراتها الستكمال رراح  إردا  رشرض  الخطة المستقبلية 

 .غير را ية

  ضنظر/ وي المشرض  األضلي للخطة  ،(7102رقد/ اللجنة اجتمارها الخارس )نوومبر

 المات ضالمالرح الرئيسية للخطة المقترحة. وي عوء اإلطار 

  رشرض   ( إلى عبط ركّونا/7102توّصلت اللجنة وي اجتمارها السا س )رارس

التي أبديت وي االجتما  ضالمالحظا/ الخطة وي شكلها النهائي وي عوء التمديال/ 

 الخارس.

  ه رقم صدر قرار( للمجلس التنفيي  الي  ا011ررم رشرض  الخطة رلى الدضرة )تم

خطة المم  رشرض  بالمواوقة رلى ضأضصى المؤتمر المات  (00د ق 011)ت / د  

بمد إرا ة عبطها ضوقا للتمديال/ التي أبداها  7177 -7102المستقبلي للمنظمة 

 رلخص لها.  ، ضإردااألرضاء

 .7177 – 7102المم  المستقبلي ة خطرشرض   ارتما      اإلجراء املطلوب
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 (لةمعد  )

 

 وثيقة
 

 المؤتمر الماتإلى رقدرة رن المدير المات 

    ن ـبش
 

  عمل المستقبلي للمنظمةعمل المستقبلي للمنظمةالالخطة خطة مشروع مشروع اعتماد اعتماد 
  

71027102  --  71777177  

----------------  

 

(، بشذن  ضعذم 09د ق 99رقذم )ت /د    قراره التاسمة ضالتسمينالمجلس التنفيي  وي  ضرته  اتخي

تشذذكي  لجنذذة رذذن بذذين يذذنّص رلذذى  ،"7077 – 7012خطةةة علع ةةم عل لةةللمنظ لن    ةةة "رشذذرض  

مهوريذذة رصذذر برئاسذذة المهنذذدس رحمذذد صذذفو/ سذذالم رضذذو المجلذذس التنفيذذي  رذذن جأرضذذائه 

  :عضوية كم منو، المربية

  .رضو المجلس التنفيي  رن الجمهورية التونسية 

  .رضو المجلس التنفيي  رن المملكة المربية السمو ية 

 . رضو المجلس التنفيي  رن سلطنة رما 

  المجلس التنفيي  رن  ضلة الكويترضو.  

 لس التنفيي  رن المملكة المغربيةرضو المج. 

وات ــذذـرهمذة اللجنذة وذي ضعذم رشذرض  خطذة الممذ  المسذتقبلي ل ر ،ضقذد حذد  القذرار المشذار إليذه

 . 7177ـ  7102

  رست خاللها خطة ضرنهجية رملها إلنجاز را تم، ة اجتمارا/أربمضتنفييا ليلك، رقد/ اللجنة 

عبط المالرح األساسية لإلطار المات بشكله إلى  اتوصلت ويهض ليفها به رن المجلس التنفيي ،تك

النهائي، ضتمدي  رنهجية المم  ضرخطط إردا  رشرض  خطة المم  المستقبلي المقترح رن قب  

 ة ـردا  ضصياغرتخصص إلكبيت خبرة  بها ار رسارا/ التي تم التماقد رمها لالستمانة سة ـرؤس

 1و  / 5غ ع  د/  عوثيقة رقم: م 
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رت به الدضل األرضاء رن رؤى ، ضذلك وي عوء را تقدّ 7177-7102خطة المم  المستقبلي 

 ضرقترحا/ لما يجب أ  تشتم  رليه رحاضر ضروعورا/ الخطة المستقبلية المقترحة.

مم  المستقبلي إلطار المات لخطة الالمقترح األضلي لصياغة ضرراجمة ضعبط توّصلت إلى كما 

ضأصدر ( 010ة )يا ملرلى المجلس التنفيي  وي  ضرته ا ُررم الي ، 7177-7102للمنظمة 

 بشننه القرار التالــي:

 .7177 -7102المواوقة رلى رشرض  اإلطار المات لخطة المم  المستقبلي للمنظمة    -1

 ،7177-7102المقترحة  خطة روة المدير المات إلى ررم رشرض  اإلطار المات لل   -7

 انية ضالمشرين.رلى المؤتمر المات وي  ضرته الث

، إلى 7177-7102 روة اللجنة المشكلة إلردا  ضصياغة رشرض  الخطة المستقبلية  -3

رواصلة اجتماراتها ضوق رنهجية المم  التي حد تها وي تقاريرها الستكمال رراح  إردا  

 .7177-7102رشرض  الخطة المستقبلية 

رشرض  اإلطار المات رلى  ررم ضوي عوء قرار المجلس التنفيي  المشار إليه أراله، تمّ 

 :يــاآلتأصدر قراره  الي ( 7102المؤتمر المات وي  ضرته الثانية ضالمشرين )رايو 

  ..71777177  --71027102إلطار المات لخطة المم  المستقبلي للمنظمة إلطار المات لخطة المم  المستقبلي للمنظمة ارتما  رشرض  اارتما  رشرض  ا  --11

، ، 71777177--71027102 روة اللجنة المشكلة إلردا  ضصياغة رشرض  خطة المم  المستقبلي  روة اللجنة المشكلة إلردا  ضصياغة رشرض  خطة المم  المستقبلي   --77

اتها ضوق رنهجية المم  التي حد تها وي تقاريرها السابقة الستكمال اتها ضوق رنهجية المم  التي حد تها وي تقاريرها السابقة الستكمال إلى رواصلة اجتمارإلى رواصلة اجتمار

  رراح  إردا  رشرض  الخطة.رراح  إردا  رشرض  الخطة.

رلى المؤتمر المات وي رلى المؤتمر المات وي   71777177--71027102ررم رشرض  خطة المم  المستقبلي للمنظمة ررم رشرض  خطة المم  المستقبلي للمنظمة   --33

   ضرة غير را ية الرتما ها. ضرة غير را ية الرتما ها.

ضتنفيًيا لما جاء وي قرار  المؤتمر المات وي  ضرته الما ية الثانية ضالمشرين ضالمجلس التنفيي  وي 

 ضرته الواحدة بمد المائة، بشن  رشرض  اإلطار المات، ضاستكماال لمراح  صياغة رشرض  خطة 

                رن   المم  المستقبلي، رقد/ اللجنة المكلفة باإلردا  اجتمارها الخارس خالل الفترة

   ــمـة المـطـرض  خـمشة األضلية لـط النسخـضعبإلى صياغة ه ـويت ـ، توّصل7102د00د79 -72
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اإلطار المات ضالمالرح الرئيسية محاضر ل  بما يستجيب ض، 7177-7102المستقبلي للمنظمة 

 نا/ رشرض  الخطة المقترحة تهيئة لصياغتها بشك  نهائي.لمكوّ 

للجنة إلى إردا  ا، توّصلت 7102رارس  2إلى  2 س المنمقد خالل المدة رن ضوي االجتما  السا

رشتمال رلى المناصر األساسية لهيك   7177-7102رشرض  خطة المم  المستقبلي للمنظمة 

 :يــالخطة رتمثال وي اآلت

 /الموجها. 

 مرجميا/ال. 

 /التحديا/ ضالصموبا. 

 الفرص ضالممكنا/ المتاحة. 

 رارجالمالرح ضروجها/ الب. 

 األضلويا/ ضارتبارا/ ضعم الخطة ضتقييم البرارج. 

 البرارج المقترحة للخطة ضاألنشطة المحققة ل هداف. 

 المتابمة ضالتقويمض آليا/ التنفيي. 

نظر المجلس التنفيي  وي  ضرته الما ية الثالثة بمد المائة وي رشرض  الخطة، بمد أ  كلّف لجنة 

الخطة وي عوء التمديال/ ضالمالحظا/ التي  رحتوى رصغرة رن بين أرضائه لمراجمة ضعبط

 ا ة: ــت السّ ـعمّ ، التي أرضاء المجلس أبداها
 

 رئيس المجلس التنفيي  بصفته رئيًسا للجنة إردا  الخطة.  -

 رضو المجلس التنفيي  رن المملكة األر نية الهاشمية. -

 بية.رضو المجلس التنفيي  رن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشم -

 رضو المجلس التنفيي  رن  ضلـة قـطــر. -

 رضو المجلس التنفيي  رن  ضلـة الكويت. -

بشأن مشروع علخطة  ،(11/ ق 103قرعره رقم )م ت /د  وعنلهى عل جنس بعد ذلك إلى عتخاذ

 ونصه عللالــظ:
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بمد إرا ة  7177 -7102خطة المم  المستقبلي للمنظمة المواوقة رلى رشرض   .1

 للتمديال/ التي أبداها األرضاء. عبطها ضوقا

المواوقة رلى ركونا/ رشرض  الخطة رن برارج ضأنشطة ضآليا/ رقترحة لمتطلبا/  .7

 الخطة ضتنفييها.

تكليف هيئة ركتب المجلس التنفيي  بإردا  رقترحها لتحديث هيكلية المنظمة بما  .3

ي ترشيح رن يستجيب لمتطلبا/ تنفيي الخطة، رم رراراة التنسيق رم المدير المات و

 يرى أهمية االستمانة به وي إردا  رقترح الهيكلية.

روم توصيته للمؤتمر المات وي  ضرته غير الما ية الخارسة، بارتما  رشرض  خطة  .4

بالصيغة الوار ة وي المروق ض روة المدير  7177-7102المم  المستقبلي للمنظمة 

وي عوء المحاضر  7102-7102المات إلى إردا  رشرض  الموازنة ضالبرنارج لماري 

 ضاألضلويا/ الوار ة وي الخطة.

خطة رشرض  إرا ة عبط ضتنفييا لما جاء وي القرار أراله، قارت اللجنة المكلفة بإردا  الخطة ب

المجلس التنفيي   ضوقا للتمديال/ التي أبداها أرضاء ،7177 -7102المم  المستقبلي للمنظمة 

لخص للجانب النظر  رم صياغة  ر    النهائي )رروق(ضصياغته بالشك( ،  011خالل الدضرة )

 . (للخطة ) رروق 

 

 ـكـلذل
 

 

 

             المسذذذتقبلي للمنظمذذذةخطذذذة الممذذذرشذذذرض   المذذذوقر المذذذؤتمر المذذذاترذذذرم رلذذذى ن  أأتشذذذرف بذذذ

ضاالرتما  وي عذوء قذرار المجلذس وي رروق هيه الوثيقة، للنظر  تفاصيله الوار ، 7177ـ  7102

  .يا الشن التنفيي  وي ه

 .ضرروق رم هيه الوثيقة رشرض  القرار المقترح إصداره بهيا الشن 
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 قرار مشروع 
 

 بشن 
 

  مشروع خطة العمل المستقبلي للمنظمةمشروع خطة العمل المستقبلي للمنظمةاعتماد اعتماد 
  

71027102  --  71777177  

----------------  
  

      املؤمتر العام،املؤمتر العام،إن إن 

 .9دق 77ت  د   : رقم  هقرار إلى إذ يشير -

 ،(00دق 011ضرقم )ت /د ، (09دق99ت /د ) رقم المجلس التنفيي ، ا/قرار إلى يشيرض -

 (.00د ق 011(، ضرقم )ت / د  01دق010ضرقم )ت /د 

، ضالملخذص اهذضرروق، (0د ض  2غ    د   ت ): رلى الوثيقة الممرضعة رقم هطالراضبمد ـ   

 .النظر  لمشرض  الخطة

 .رن رناقشا/ ضوي عوء را  ارـ   

  : : يقـــّرر يقـــّرر 

 ، ضرالحقها.7177 -7102لمستقبلي للمنظمة خطة المم  ارشرض   ارتما  .1

المواوقة رلى ركونا/ رشرض  الخطة رن برارج ضأنشطة ضآليا/ رقترحة لمتطلبا/   .7

 الخطة ضتنفييها.

ضوق را تم  7102ـ  7102 روة المدير المات إلى إردا  رشرض  الموازنة ضالبرنارج لماري  .3

 المات وي  ضرته الما ية القا رة.ضررم ذلك رلى المؤتمر  ،ارتما ه رن برارج وي الخطة

 1 ق /5غ ع  د/ عرقم: م  ع قرارومشر
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( 00دق 011( رن قرار المجلس التنفيي  رقم ) ت /د 1المواوقة رلى را جاء وي الفقرة ) .4

ضررعه  ،رلى أ  يتم ررم رقترح تحديث هيكلة المنظمة وي  ضرتي المجلس القا رتين

 بمد ذلك وي الدضرة الما ية القا رة للمؤتمر المات. 


