A

IT/GB-4/11/9
January 2010

اظؾند  2-9عن جدول األسمال ادلؤضت
اظدورة اظرابعة ظلفهاز اظرئادي
باىل ،إغدوغوسوا 41-41 ،عارس/آذار 2144

تقرؼر سن تنفوذ إدرتاتوفوة اظؿموؼل
عوجز تنفوذيم

عذطرةمعؼدعيمعـماألعنم

1م-م طونماىفوزماظرئودل،محبؾقلمدورتفماظـوظـي،مضدماسؿؿدمإدرتاتقفقيممتقؼؾماٌعوػدةماظدوظقيموعالحؼفـوماألربعـيم.م
ورحىماىفوزماظرئودل،ميفمدورتفماظـوظـي،مبوًطيماإلدـرتاتقفقيممظؿـػقـذمصــدو ماضؿلـومماٌــوصعمماظؿـوبعمإلدـرتاتقفقيم
اظؿؿقؼؾم(اًطيماإلدرتاتقفقي).م
م
2م-م وضدمهؼؼمعـذمدورةماىفوزماظرئودلماظـوظـيمتؼدممطؾريمودرؼعميفمإدـرتاتقفقيمممتقؼـؾماٌعوػـدة،موالدـقمؿومصقؿـوم
ؼؿعؾؼمبوٌقاردماٌؿوحيمظصـدو ماضؿلومماٌـوصعماظذيمضبؿػظمبوٌقاردماًوضـعيمظلـقطرةماىفـوزماظرئودـلمماٌؾوذـرة،موصقؿـوم
ؼؿعؾؼمبعؿؾقوتماظصـدو .م
م
3م-م وتؼدممػذهماظقثقؼيمهدؼـوًمىفقدمحشدماٌقاردمظصـدو ماضؿلـومماٌــوصعمموظؿـػقـذماخلطةة ا دةرتاتوفوة.موػـلم
تؾكصمبعدمذظؽماظؿؼدمماحملرزمواظؿقدؼوتماظرئقلقيماظيتمدؿقاجفميفمعقاصؾيمتػعقؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،ممبوميفمذظـؽم
عومؼؿعؾؼمبؿـػقذمدورةمعشورؼعفمووضعماإلجراءاتمووضعماظرتتقؾـوتماٌمدلـقيمظـدسؿمسؿـؾماظصــدو موأثـرمه.مطؿـومتؿــوولم
اظقثقؼيمسـوصرمأخرىميفمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،موخصقصوًماٌقاردمشريماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرة.مودبؿـؿؿم
اظقثقؼيمبؿؼدؼؿمهؾقؾمعؼؿضىمظؾعؿؾمايؽقعلماظدوظلماظذيمؼؿعنماظؼقوممبفمخاللماظػرتةماظؼودعيمبنماظدورتن.م
م
4م-م وؼـُرصؼمبفذهماظقثقؼيميفماٌرصؼم1معشروعمضرار.موؼـُطؾىمإظبماىفوزماظرئودلمأنمؼؼـدممتقجقفوتـفمحـقلماىمفـقدم
اٌؼؾؾيميشدماٌقاردمعـمايؽقعوتمواظؼطوعماًوصمواٌمدلوتمألشراضمصـدو ماضؿلومماٌـوصع.مطؿـومضـدمؼرشـىماىفـوزم
اظرئودلمميفماالسرتافمبوظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذماىقظؿنماألوظبمواظـوغقيمعـمدوراتمعشورؼعمصــدو ماضؿلـومماٌــوصعم،مويفم
تؼدؼؿمتقجقفوتفمحقلمتـػقذماىقالتماٌؼؾؾي،موخصقصوًمحقلمعقاصؾيمتػعقؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،موالدقؿومعــمحقـٌم
إجراءاتفموعـمحقٌمترتقؾوتفماٌمدلقي.مطؿومؼؿضؿـمعشروعماظؼرارمتدابريمممؽـيمٌقاصؾيمتـوولمتؾؽماٌقاردمشـريماًوضـعيم
ظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرة.م
م
م

ظدواسلماالضؿصود،مرؾعًمػذهماظقثقؼيميفمسددمربدودمعـماظـلخ،مواٌرجقمعـمأسضوءماظقصقدمواٌراضؾقــمأنمؼؽؿػقامبفذهماظـلكيمأثـوءماالجؿؿوسوتم
وأالمؼطؾؾقامغلكومإضوصقيمعـفـومإالمظؾضرورةماظؼصقى.مووثوئؼماجؿؿوسوتماٌـظؿيمعؿوحيمسؾكماإلغرتغًمسؾكماظعـقانماظؿوظل:م
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بوان احملؿوؼات
م

اظػؼراتم
8-1م

أوالًم-م عؼدعيم
ثوغقوًم-م تؼرؼرمسـمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمم
أظػ-م حشدماٌقارد:متـػقذماًطيماإلدرتاتقفقيمظؿـػقذمصـدو ماضؿلومماٌـوصعم
بوء-م
ثوظـوً-م

سؿؾقوتمصـدو ماضؿلومماٌـوصعم

تؼرؼرمسـمعقاردمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمشريماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرةم

رابعوً-م اظعؿؾمايؽقعلماظدوظلمخبصقصمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمخاللماظػرتةماظؼودعيمبنماظدورتنم
م

اٌرصؼم:1م عشروعمضرار:متـػقذمإدرتاتقفقيممتقؼؾماٌعوػدةم

44-9م
142-41م

147-142م
112-148م
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أوالً -عقدعة

م
1م-م تؾؾغمػذهماظقثقؼيمسـماظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذمإدـرتاتقفقيمممتقؼـؾماٌعوػـدة،معـعماظرتطقـزمبصـقرةمخوصـيمسمؾـكم
صـدو ماضؿلومماٌـوصعماظذيمضبؿػظمبوٌقاردماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرة.م
م
2م-م

وسؿالًمبوٌودةم18معـماٌعوػدة،متؿعفدماألررافماٌؿعوضدةمبؿـػقذمإدرتاتقفقيمظؿؿقؼؾمتـػقذماٌعوػدة.موطونماىفوزم
اظرئودل،محبؾقلمدورتفماظـوظــي،مضـدماسؿؿـدمإدـرتاوقيمممتقؼـؾماٌعموػـدةماظدوظقـيموعالحؼفـوماألربعـيم،موػـلم:مأوظقؼـوتم
ادؿكدامماٌقاردممبقجىمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ؛موععـوؼريماألػؾقـيمالدـؿكدامماٌـقاردماًوضـعيمظلـقطرةماىفـوزماظرئودـلمم
اٌؾوذرة؛مواإلجراءاتماظؿـػقذؼيمالدؿكدامماٌـقاردماًوضـعيمظلـقطرةماىفـوزماظرئودـلمماٌؾوذـرة؛موعؿطؾؾـوتماٌعؾقعـوتم
واإلبالغممبقجىمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ1.م

م
3م-م

ويفمدورتفماظـوظـي،مادبذماىفوزماظرئودلماظؼرارم2449/3مبشلنمتـػقذماًطيماإلدـرتاتقفقيم.مويفمذظـؽماظؼـرار،م
ضومماىفوزماظرئودلمبلعقرمعـفومعومؼؾل:م
م
 رحـــىمبوًطـــيماإلدـــرتاتقفقيمظؿـػقـــذمصــــدو ماضؿلـــومماٌــــوصعماظؿـــوبعمإلدـــرتاتقفقيماظؿؿقؼـــؾم
(اًطيماإلدرتاتقفقي)مووضعمػدصوًمربـدداًممبؾؾـغم116معؾقـقنمدوالرمأعرؼؽـلممبـنمؼقظقـقم/متـقزم2449م
ودؼلؿرب/طوغقنماألولم.2414مواتػؼمسؾكمأنمتؾؽماًطيمتشؽؾمأدودوًمظؼقومماألعوغيمواألرـرافماٌؿعوضـدةم
حبشدماٌقاردمظصـدو ماضؿلومماٌـوصع؛
اسؿؿدماٌؾقؼم4معـمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،معؿطؾؾوتماٌعؾقعوتمواإلبالغممبقجىمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ.

م
4م-م

طؿومضدمماىفوزماظرئودل،معـمخاللماظؼرارم،2449/3متقجقفوتمحقلماظعؿؾماظذيمؼؿعنماظؼقـوممبـفميفماظػـرتةم
بنماظدورتنمضؾؾماغعؼودمدورتفماظرابعي،موخصقصوًمصقؿومؼؿعؾؼممبومؼؾل:م
م
جفقدمحشدماٌقارد،ممبومصقفومعومؼؿعؾؼمبوظـفـٍُماٌؾؿؽرة؛

تشغقؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،ممبوميفمذظؽمإجراءاتماظصرفمواإلبالغ؛

رصدمتـػقذمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾماظعوعي،ممبـوميفمذظـؽماٌـقاردمشـريماًوضـعيمظلـقطرةماىفـوزماظرئودـلم

اٌؾوذرة.
م

5م-م وأسودماىفوزماظرئودلمتشؽقؾماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼـؾممبغقـيمإدـداءماٌشـقرةم
ظؾؿؽؿىمواألعوغيميفماجملوالتماٌذطقرةمأساله.موضدمسؼدتماظؾفـيمدورتنمخاللماظػرتةمبنمدورتلماىفوزماظرئودـلمموطـونم
ٌشقرتفومأػؿقيمأدودقيموخصقصوًميفمدسؿمجفقدمحشدماٌقارد،موتصؿقؿماىقظـيماظـوغقـيمظـدورةمعشـورؼعممصــدو ماضؿلـومم
اٌـوصعموتـػقذػو،موعقاصؾيمتػعقؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصع.مطؿومضررماىفوزماظرئودلمتػقؼضمعؽؿىمدورتـفماظرابعـيمبلـؾطيم
تـػقذمدورةماٌشورؼعمخاللمصرتةماظلـؿنم.2411/2414م
م

1
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6م-م وتؼدممػذهماظقثقؼيمهدؼـوًمحقلمجفقدمحشدماٌقاردمظصـدو ماضؿلومماٌـوصعموتـػقذماًطيماإلدـرتاتقفقيم.موػـلم
تؾكصمبعدمذظؽماظؿؼدمماحملرزمواظؿقدؼوتماظرئقلقيماظيتمدؿقاجفميفمعقاصؾيمتػعقؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،ممبوميفمذظـؽم
عومؼؿعؾؼمبؿـػقذمدورةمعشورؼعفمووضعماإلجراءاتمووضعماظرتتقؾـوتماٌمدلـقيمظـدسؿمسؿـؾماظصــدو موأثـرمه.مطؿـومتؿــوولم
اظقثقؼيمسـوصرمأخرىميفمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،موخصقصوًماٌقاردمشريماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرة.مودبؿـؿؿم
اظقثقؼيمبؿؼدؼؿمهؾقؾمعؼؿضىمظؾعؿؾمايؽقعلماظدوظلماظذيمؼؿعنماظؼقوممبفمخاللماظػرتةماظؼودعيمبنماظدورتن.م
م

7م-م وظؾقثقؼيمضؿقؿيمدؿصدرمبصقرةمعـػصؾيمهًمسـقانم"تـػقذماٌشـورؼعماٌقاصـؼمسؾقفـوميفمدورةماٌشـومرؼعماظـوغقـيم
ظصـدو ماضؿلومماٌـوصع"2.موتعرضماظضؿقؿيمبوظؿػصقؾماٌعؾقعوتمواظؼراراتماٌؿعؾؼيمبـوإلجراءامتمواظرتتقؾـوتماظـيتممتؽــٍـم
عـماظؼقوممبوًطقاتماظؼودعيمظدورةماٌشورؼعماظـوغقيم(صرفماألعقالمواإلبالغمواظرصدمواظؿؼققؿ).م
م

8م-م

وؼـؾغل مأن مؼـظر ماىفوز ماظرئودل ميف مػذه ماظقثقؼي مبوالضرتان معع ماثـؿن مأخرؼن مػؿو :مIT/GB-4/11/8م

تؼرؼرماظرئقلن ماٌشرتطنمظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيمإلدرتاتقفقي ماظؿؿقؼؾ،مووثقؼيماظدورة،مIT/GB-4/11/Inf.12

تؼرؼرمسـماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفمدورةماٌشورؼعمظصـدو ماضؿلوم ماٌـوصع ميفمصرتةماظلـؿنم،2411/2414ماظذيمدقدرجم
اٌشورؼعماظيتمواصؼماٌؽؿىمسؾكممتقؼؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمهلو.م
م

ثاغواً -تقرؼر سن صندوق اضؿسام ادلناصع
م

أظف  -حشد ادلوارد :تنفوذ اخلطة ا درتاتوفوة ظؿنفوذ صندوق اضؿسام ادلناصع
م
9م-م اسؿؿدماىفوزماظرئودلميفمدورتفماظـوظـيماًطيماإلدرتاتقفقيمظؿـػقذمصـدو ماضؿلومماٌـوصعماظؿـوبعمإلمدـرتاتقفقيمم
اظؿؿقؼؾ.موهددمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمبؼقؿيم116معؾققنمدوالرمأعرؼؽلمؼـؾغلمتلعقـفمحبؾقلمدؼلؿرب/طوغقنماألولم.2414م
طؿومتقصرمإروراًمظؿـػقذػو.موؼؾؾغمػذاماظؼلؿماظػرسلمسـماظؿؼدمماحملرزميفمهؼقؼمػدفماٌعوػدةمػذا.م
م

14م-م وتؿقخكماًطيماإلدرتاتقفقيمأنمتؼقمماألررافماٌؿعوضدةمواظؼطوعماًوصمواٌمدلوتماظدوظقيمبوألدوارماظؿوظقي:م
م






2

األررافماٌؿعوضدةم-م75م%م(87معؾققنمدوالرمأعرؼؽل)م
اظؼطوعماًوصم-م11م%م(13معؾققنمدوالرمأعرؼؽل)م
اٌمدلوتماظدوظقيم-م11م%م(13معؾققنمدوالرمأعرؼؽل)م
اظدولماظيتمظقلًمأرراصوًمعؿعوضدةمبعدم-م1م%م(عؾققنمدوالرمأعرؼؽل)م
األصرادم-م2م%م(2معؾققنمدوالرمأعرؼؽل)
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11م-م وسؾكموجفماًصقص،مرـُؾىمإظبماألررافماٌؿعوضدةمأنمتـظرميفمتؼدؼؿمعلوػؿوتمرقسقيمسؾكمأدوسمػقؽؾمعـظؿم
سؾكمدرجوت.موؼلؿـدماظؿصـقػميفمػذهماظدرجوتمإظبماظؼدرةمواالػؿؿوممبوٌللظيموتورؼخماظؿربعمظؾؿؾودراتماظعوٌقيماألخرى.م
م
عسؿوى االدؿـمار اظسنوي
اظدرجات
حبدودم2.6معؾققنمدوالرمأعرؼؽلم
اظدرجيماألوظبم
حبدودم874َ444مدوالرمأعرؼؽلم
اظدرجيماظـوغقيم
حبدودم345َ444مدوالرمأعرؼؽلم
اظدرجيماظـوظـيم
م

اظؿقدم احملرز يف حشد ادلوارد
م

12م-م طكطــقةمأوظب،محــددتماًطــيماإلدــرتاتقفقيمػــدصوًمؼؿؿـــؾمبؿــلعنمعؾؾــغم14معالؼــنمدوالرمأعرؼؽــلمحبؾــقلم
دؼلؿرب/طوغقنماألولم2414مالدؿـؿورػوميفماظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحـوتمسـومم2414معــماىقظـيماظـوغقـيمعــمدورةماٌشـورؼعم
ظصـدو ماضؿلومماٌـوصع.موبؼقودةماظدطؿقرمShakeel Bhattiمأعنماٌعوػدة،موبدسؿمعـمذرطيمCCSم(وػلمذرطيمزبؿصـيم
بؿلعنماألعقال)ميفمروعوموظـدنموغققؼقرك،مأسطقًماألوظقؼيمعـذمدورةماىفوزماظرئودـلمماظـوظــيميشـدماٌـقاردممومتمتـلعنم
ادؿـؿوراتمعـم"اظدرجيماألسؾك"معـماألررافماٌؿعوضـدةمبموإلضـوصيممإظبمتطـقؼرماظعالضـوتمعـعماٌمدلـوتماظدوظقـيمواظؼطـوعم
اًوص.م
م
13م-م وحؿــكمدؼلــؿرب/طــوغقنماألولم،2414مضــدعًماألرــرافماٌؿعوضــدةماظؿوظقــيمعلــوػؿوتمظصـــدو ماضؿلــومماٌـــوصعم
سؾكماظـققماظؿوظل:م
م
ادلسؿوى
اجلهة ادلاحنة
141َ444مدوالرمأعرؼؽلم
اظـروؼٍم
1.2معؾققنمدوالرمأعرؼؽلم
إؼطوظقوم
664َ444مدوالرمأعرؼؽلم
آؼرظـدام
874َ444مدوالرمأعرؼؽلم
أدرتاظقوم
2.2معؾققنمدوالرمأعرؼؽلم
إدؾوغقوم
م
14م-م وخاللمصرتةماظلـؿنمػذه،متؾؼكماظصـدو مأولمعلوػؿيمرقسقيمصقفمجوءتمعـمتلقؼؼمووريمٌـودةمغؿفـًمســم
ادؿكداممعقاردموراثقيمغؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي.مصؼدمضدممبرغوعٍمطـديمظؾؾققثمعلوػؿيمرقسقيمظصــدو ماضؿلـومماٌــوصعمم
سـمإغؿوجمذبؿقسيمعـؿفوتمعـماظؼؿحماهلفنم(اظرتؼؿقؽقؾ)مصبريمتلقؼؼفوموورؼوً،مبؼقؿيمإعبوظقيمتؾؾـغم1َ194مدوالرًام
أعرؼؽق ًو.م
م
15م-م إضوصيًمظذظؽ،مضررمسددمعـماٌـظؿوتماظدوظقيمدسؿمعقاصؾيمتطقؼرمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،معـمضؾقؾمبرغـوعٍماألعـؿم
اٌؿقدةماإلمنوئلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقي.م

6

م
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16م-م وضدمضدممبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمإظبماالجؿؿوعماًوعسمظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيمإلدرتاتقفقيماظؿؿقؼـؾمم
وثقؼيمتػقدمبلنماٌـظؿيمعفؿؿيممتوعوًمبوظعؿؾمععمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمسؾكمعلوسدةماٌزارسنمسؾكماظؿؽقػمععمتغريماٌـوخم
عـمخاللمإدارةماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموبلغفـومتعؿـزممأنمتؾؿـزممبـلطـرمعــم14معالؼـنمدوالرمأعرؼؽـلمم
ألشراضمػذاماظعؿؾ.م ويفماالجؿؿوعماظـوغلمظؾؿؽؿى،مذرحمممـؾمسـماظربغوعٍماإلمنوئلماظعـوصرماظرئقلـقيمظؾشـراطيماٌؿؽــيم
ععماظربغوعٍ،ممبوميفمذظؽماالدؿـؿورميفماظـدسقةممظؿؼـدؼؿماٌؼرتحـوتممودسـؿمايشـدماٌشـرتكمظؾؿـقاردمواٌشـقرةماظلقودـوتقيم
اإلدرتاتقفقيموتشغقؾماٌشورؼع،مصقؿومؼؿعؾؼمبلعقرمعـمضؾقؾماظصـرفمواظرصـدمواإلبـالغم.موأسـربمعؽؿـىماظـدورةماظرابعـيم
ظؾففوزماظرئودلمسـمتؼدؼرهماظؽؾريمظؾعرضماالصبوبلماظؾـوءماظذيمضدعـفماظربغـوعٍماإلمنـوئلمظؾشـراطيمعـعمصــدو ماضؿلـومم
اٌـوصعمورؾىمإظبمأعنماٌعوػدةمإضػوءماظصػيماظرمسقيمسؾكماظشراطي.موؼؾؾـَّغ،معـذمذظؽماظقضً،ممطؾٌمعــماٌؽؿـىمواظؾفــيم
االدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾم بصقرةمعـؿظؿيمســماظؿؼـدمماحملـرزميفمعقضـقعماظؿعـوونمعـعماظربغـوعٍم
اإلمنوئل.م
م
17م-م وٌؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾيماظيتمغؼؾفوماظربغوعٍماإلمنوئلمعـمخاللماظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحـوتمسـومم2414مضقؿـيم
إدرتاتقفقيميفماظربغوعٍماألسؿمظدىماظربغوعٍماإلمنوئل.موضدمضدعًماٌؼرتحوتمإظبمصـدو ماضؿلومماٌــوصعممظؿؼققؿفـو،موتؾؾـغم
ضقؿيمايوصظيماٌؼدعيمسبقم4معالؼنمدوالرمأعرؼؽل.موؼعؿزمماظربغوعٍماإلمنوئلمأنمؼؾؿؿسماظؿؿقؼـؾماظضـروريمظـدسؿمتـػقـذم
ػذهماٌؼرتحوتمحبشدمعقاردمإضوصقيموجدؼدةمأومبـؼؾماٌقاردمعـماٌشورؼعمواظرباعٍماألطربمحفؿوًماظـيتمكؽــمصقفـومإدراجم
اٌؼرتحوت.م ودقؿعوونماظربغوعٍماإلمنوئلمععمأعوغيماٌعوػدةمبشؽؾموثقؼمخاللماألذـفرماظؼودعـي،محقـٌمدـقفريمتـلـقؼمم
أغشطؿفؿوماظؼوئؿيمصقؿومؼؿعؾؼمحبشدماٌقاردمظؿلعنماظؿؿقؼؾمظؿـػقذماٌؼرتحوتماظيتمؼدسؿفوماظربغوعٍماإلمنـوئلمواظـيتمواصـؼم
سؾقفومعؽؿىماظدورةماظرابعيمظؾففوزماظرئودل.مودؿعطلماظــُفٍماٌشرتطيمبنماظربغـوعٍماإلمنـوئلمومصــدو ماضؿلـومماٌــوصعمم
عقثقضقيمإضوصقيمىفقدمحشدماٌقارد.موؼؿؿـؾماهلدفميفماظؾدءمبؿـػقذمػذهماٌؼرتحوتميفمأدرعموضًمممؽــمسؼـىماٌقاصؼـيم
سؾقفو.م
م
18م-م وخاللماالجؿؿوعماظلودسمظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصـيماٌعـقـيمبنمدـرتاتقفقيمماظؿؿقؼـؾم،مذـددمممــؾماظصــدو م
اظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقـيمأنمظـدىماظصــدو ماظـدوظلمومصــدو ماضؿلـومماٌــوصعممأػـداصوًممعؿؿوثؾـيمميفمأوظقؼـوتمحػـظماظؿــقعم
اظؾققظقجلموادؿكداعفميفمايدمعـماظػؼرماظرؼػل.موأطدمتعفدماظصـدو ماظـدوظلممبؾؾـغم1.5معؾقـقنمدوالرمأعرؼؽـلمميفمإرـورم
اظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحوتمسومم2414مظصـدو ماضؿلومماٌـوصع.موإضوصيًمهلذاماظؿعفـد،ماظؿـزمماظصــدو ماظـدوظلمبـدسؿمتعؾؽـيمم
اظؿؿقؼؾماٌشرتكمعـمجفيمممقظيمثوغقي.موكؽـمجملؿقعماظدسؿماٌوظلماٌؿلتلمعـمخاللماظشـراطيمعـعماظصــدو ماظـدوظلممإظبم
علؿقىمأضصكمضدرهمثالثيمعالؼنمدوالرمأعرؼؽل.م
م
19م-م وسؿقعوً،مؼـؿظرمأنمؼؿؿمتلعنمعؾؾغم14معالؼنمدوالرمأعرؼؽلمظعومم2414محبؾقلمعقسدماالجؿؿوعماظـذيمدـقعؼدهم
عؽؿىماظدورةماظرابعيمظؾففوزماظرئودلمضؾقؾماظدورةمغػلفومظؾؿقاصؼيمسؾكماٌشورؼعماظيتمدؿؿقلميفمإرورماىقظيماظـوغقـيمعــم
دورةماٌشورؼع.موػذهماٌقاصؼيمدؿؿقؼؼموصؼوًمظؿقصرماألعقالمهًمتصرفماىفوزماظرئودلميفمدورةماٌشورؼعمػذه.م
م
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24م-م وضدمسؿؾمأعنماٌعوػدةمسؾكمإذراكمعبقـعماألرـرافماٌمؿعوضـدةميفماٌؾـودرة،معــمخـاللماجؿؿوسـوتموعـودـؾوتم
ذكصقيمعؽـػيموعقادمذبؿعيمخصقصوًموجؾلوتمإحورـيمعبوسقـيم.م وطـونمظألرـرافماٌؿعوضـدةمدورمضقـوديمضـوممبـفمسؾـكم
زبؿؾػماٌلؿقؼوتماظقزراءمواٌلؿشورونمواٌـلؼقنماظؼطرؼـقنمواٌؿـؾـقنماظـدائؿقنمواظلـػراءميفمروعـومظـدىمعـظؿـيماألشذؼـيم
واظزراسي.موضدمظقحظًمعلؿقؼوتمعشفعيمعـماظؿؿـقؾماٌؾؽر،محقـٌمؼـظـرم15معــماألرـرافماٌؿعوضـدةمبصـقرةمصعؾقـيميفم
تؼدؼؿماظدسؿ.م
م
21م-م وصبريماظعؿؾمسؾكمتطقؼرماظعالضوتمععماظؼطـوعماًـوصمواٌمدلـوت،ممبـوميفمذظـؽمعـعمضطـوعماظؾـذورماظعـوٌلم
وصـوسيماألشذؼيموعمدلوتمعـمضؾقؾمبقؾموعؾقـدامشقـؿسم وعمدلـيمغقؾـقن،مسؾـكمأغـفمالمؼـزالمسؾـكماٌعوػـدةمأنمتـمعـم
االدؿـؿورماألولمعـمأيمعـماٌمدلؿن.م
م
22م-م وإعبوالً،مؼقجدميفمغظومماٌعوػدةماٌرطزيمظؿؿؾعمحشـدماٌـقاردمأطــرمعــم454معصـدراًمربـؿؿالً،مبقـفـومعصـودرم
تؿصػمبوألوظقؼيمعدسقعيممبذطراتمحبـقيموعقادمعرجعقيمذوعؾي.موتقجدميفمػذهماظؼوئؿيمجفوتمعوسبـيمعقجـقدةموعصـودرم
ربؿؿؾيمغشطيموعصودرمأخرىمملمصبرماالتصولمبفومبعد.موطؿومالحظًماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندـرتاتقفقيمم
اظؿؿقؼؾمصننم"المؼزالمؼقجدمظدىماٌعوػدةمضدرمعـماٌصودرمأطربمممومؼؿقصرمظدؼفومعــماٌـقاردمإلدارتفـوم".مويفمحـنمأنمعــم
اٌشفعموجقدمعصودرمربؿؿؾيمملمتـُدرسمبعد،مصننمذظؽمؼعينمأؼضوًمأنماٌعوػـدةمالمهظـكمبوظؿؿقؼـؾماظؽوعـؾماظـالزممهلـوم
وأغفومظذظؽمتؿعرضمإلضوسيماظػرص.م
م
23م-م وتقاصؾمأعوغيماٌعوػدةمادؿؽشوفماظــُفٍماٌؾؿؽرةمظدسؿماٌؾودرةمعوظقوً.موؼقصرماظؿزاممايؽقعيماظـروصبقيمبودـؿـؿورم
غلؾيمعؽقؼيمعـمعؾقعوتماظؾذورمدـقؼوًممنقذجوًمعرجعقوًمسؿؾقوً.موالمتزالماٌـوضشوتمعلؿؿرةمععمضطوعماظؾـذورماظعـوٌلموسـددم
عـماألررافماٌؿعوضدةماظيتمتـظرميفماألخذمبـؿوذجممموثؾي.
م

أغشطة رساؼة اظعالضات
م

24م-م زفرمأنمأغشطيمرسوؼيماظعالضوتمػـلمأطــرمأدواتمحشـدماٌـقاردمصعوظقـيم.مصفـلمتمؿـقحمربوصـؾمرصقعـيماٌلـؿقىمم
ظإلسالنمسـماالدؿـؿوراتمواٌقاسقدماظـفوئقيمالدبوذماظؼرارات.موعـذمغقصؿرب/تشرؼـماظـوغلمسومم،2449مادؿضوفمزبؿؾـػم
ضودةماٌعوػدةمدؾلؾيمعـمػذهماٌـودؾوتمإلرـالعماىفـوتماٌوسبـيمسؾـكمعلـؿفداتماٌؾـودرةموإذـراكماٌصـودرماحملؿؿؾـيم
اظرئقلقيموتلعنمغشرماٌعؾقعوتمعـمخاللمودوئؾماإلسالم.م
م
25م-م وتشؿؾمػذهماٌـودؾوتمعومؼؾل:م
م
اجؿؿوعمادؿضوصفماظقزؼرماظـروصبلمBrekkمسؾكمػوعشمعممترمضؿيماألشذؼيماظعوٌل؛

حؾؼيمبوريماظدرادقيمظؾلقودوتمادؿضوصؿفومايؽقعيماإلؼطوظقي؛

ذراطيمععماٌـظؿيماظدوظقيمظؾؿـقعماظؾقؽلمظالحؿػولمبوظققمماظدوظلمظؾؿـقعماظؾقؽل؛

اجؿؿوعمظؾؿدسقؼـمصؼطمادؿضوصؿفمايؽقعيماإلدؾوغقيميفمضررؾي؛
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جؾليمإحوريمعشرتطيمععماظصـدو ماالدؿؽؿوغلماظعوٌلمظؾؿـقعماحملصقظلمأثـوءمعممترمالػويمظؿغريماٌـوخ؛
اجؿؿوعمعوئدةمعلؿدؼرة مرصقعماٌلؿقىمادؿضوصفماظقزؼرماإلؼطوظل م Galanميفمدؼلؿرب/طوغقنماألول م2414م
وحضرهمممـؾقنمعـمأطـرمعـم64مبؾداً.

م

26م-م وضدمأتوحًمطؾمعـودؾيمصرصوًمإلذراكمعصـودرمربؿؿؾـيمأدودـقيموإرالسفـومسؾـكماٌلـؿفداتموإحورؿفـومسؾؿـ ًموم
مبومهؼؼمعـمتؼدم،موظؿفـقدمضودةمجدد.موحؼؼًمطؾم عـودـؾيمغؿـوئٍمعؾؿقدـيميفماظرتوؼـٍمظؾؼـراراتماالدـؿـؿورؼيموإضوعـيم
سالضوتمجدؼدةمواٌضلمضدعوًمبوٌـوضشوت،موػلمأعقرمتشددمعبقعفومسؾكمأػؿقيمأغشطيمرسوؼيماظعالضوتمسؾكماظـققماظـقاردم
يفماًطيماإلدرتاتقفقي.م
م

27م-م وسؾكموجفماظؿقدؼد،مأدىماجؿؿوعمبوريمإظبماإلسالنمسـمادؿـؿورمإدؾوغل،موأدىمأدـؾقعماظؿــقعماظؾققظـقجلمإظبم
اإلسالنمعـمجوغىمإؼطوظقو،موذفدماجؿؿوعماٌوئدةماٌلؿدؼرةماظرصقعماٌلؿقىمإسالنمآؼرظـدامســمدسؿفـوماٌلـؿؿرمظؾؿعوػـدةم.م
ودؿلؿؿرميفمسومم2411معـودؾوتماظؿـػقذماىورؼيموصؼوًمظؾكطيماإلدرتاتقفقي،موذظؽمبغقيمحشدمعزؼدمعــماٌـقاردمحبقـٌم
كؽـمظؾؿعوػدةمأنمتغطلمسقاعؾمزبؿؾػيمعـمضؾقؾماالتلوعماىغرايفمواظؼربمعـماٌصودرماحملؿؿؾيمواظؿؽؾػي.م
م

28م-م ومأطـرمأغشطيمرسوؼيماظعالضوتمصعوظقيمػلمطؿومؼؾل:م
م
ذبؿقسوتمصغرية؛

تؼقدػوموتلؿضقػفومومتقهلوماظؾؾدان؛

ايضقرمصقفومعـمأسؾكماٌلؿقؼوت،موخصقصوًماظقزراءموصـوعماظؼراراتماظرئقلققن؛

عـظؿيمحلىمعؿطؾؾوتمعبفقرػو.

م

االتصاالت
م

29م-م أسربًماألررافماٌؿعوضدةميفماالتػوضقيمسـمذوشؾمعؿؽررمظدؼفومؼؿؿـؾميفمأنمسؾكماٌعوػـدةمواظصــدو مأنمضبلــوم
عـمأدائفؿوميفمذبـولماالتصـوالتمومودـوئؾماإلسـالمم صقؿـومؼؿعؾـؼمبـؿـقماٌعوػـدةمواخؿصوصـفوماظعـوٌلموترطقزػـوموأثرػـوم.م
وعـذماظدورةماظـوظـيمظؾففوزماظرئودل،موععمأغفممتماظؼقوممبـمؾعضمأغشـطيماظؿقماصـؾماألدودـقيموإصـدارمسـددمعــماظــقاتٍم،مم
عـمضؾقؾماظـشراتماإلخؾورؼيمواظؾقوغوتماظصقػقيمألشراضمأغشطيمرسوؼيماظعالضوت،مصنغـفمموبلـؾىماظؼقـقدماٌػروضـيمسؾـكم
اٌقزاغقـــي،مملمصبـــرمتـــلعنمأيماســـرتافميفمودـــوئؾماإلســـالمماظعوٌقـــيماظرئقلـــقي،مالمبوٌعوػـــدةموالمبوظصــــدو م.م
والدؿؿرارماظـؿقمخورجمغطو ماظشؾؽيماٌؿكصصيمأػؿقؿفميفمدسؿم"تعؿقؿ"مردوظيمصــدو ماضؿلـومماٌــوصعممسؾـكمعبفـقرمعــم
اىفوتماٌوسبيمأودعمغطوضوً.موظؾؾقغمػذاماهلدف،مصننمعـماألدودلمأنم ؼلـؿؿرمعــحماألوظقؼـيمهلـذهماٌلـلظيمرـقالمصـرتةم
اظلـؿنموأنمتؼدممهلوماٌقاردموصؼوًمظذظؽ.م
م

34م-م وضدمادبذتمخطقاتمأوظقيمصغريةمسبقم"اظؿعؿقؿ".موضدمأذريمإظبمصـدو ماضؿلومماٌـوصعميفمدؼلـؿربم/طـوغقنماألولم
2449مبوسؿؾورهمؼؼقمم"بوظدورماظؼقوديميفمػذاماٌقدان".م
م
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31م-م وعـمأبرزمععوملمأغشطيماظؿقاصؾمخاللمسومم2411معومؼؾل:م
م
تعؿربماظدورةماظرابعيمظؾففوزماظرئودلمايدثماألولمسوٌقوًمعـمحقٌماإلسالمماظعوٌل؛

كـؾماإلسالنمسـماٌشورؼعماٌؿقظيمحبدمذاتفمصرصيمظؾرتوؼٍمظؾؿعوػدةمعـمخـاللمزؼـوراتمودـوئؾماإلسـالمم

ظؾؿشورؼعموإجراءماٌؼوبالتماظشكصقيمععماٌـظؿوتماٌلؿػقدة؛
تؿضؿـماظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحوتمسومم2414مظصـدو ماضؿلومماٌـوصعمردوظيمواضقيمتؿعؾؼمبـوألعـماظغـذائملم

وتغريماٌـوخ.موضدمحظقًماظدسقةمبوالسرتافمبفومخاللماألذفرماألخرية،موعـمأبرزمذظؽمإدراجفوميفمعرصؼم
متقؼؾماظؿؽقػماظؿوبعمالتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشـلنمتغـريماٌــوخم3.مومتــؾمػـذهماظػـرصموشريػـوم
ذبوالًمدقؾؼكمعزؼداًمعـماظؿطقؼرمخاللمصرتةماظلـؿنم.2412/2411
م

اظقوادةم
م

32م-م طونماظدطؿقرم،Shakeel Bhattiموحؿكماظققم،مسؾكمرأسماٌؾودرة،مبدسؿمعـمصرضـيمسؿـؾمصـغريةمتضـؿمماظـمقزؼرم
اظـروصبلمLars-Peder Breekمواظلػريم،Walter Fustماٌـدؼرماظعـومماظلـوبؼمظؾقطوظـيماظلقؼلـرؼميمظؾؿـؿقـيمواظؿعـوونم.م
إضوصيمظذظؽ،مسؿؾماألدؿوذمM.S. Swaminathanمدػرياًمظؾـقاؼومايلـي.م
م

33م-م ويفمحنمأنمصرضيماظعؿؾمبؼقًمعؿؼدعيمسؾكماًطيماإلدرتاتقفقي،مصننمسددمأسضوئفومأضـؾمبؽــريمعــماٌلـؿقىم
اٌؿؿـؾمبـم9-7مأسضوءمصقفومبوإلضوصيمإظبم3-2معـمدػراءماظـقاؼومايلـي،موػقماٌلؿقىماظـذيمطـونمعؿقضعـوًموضـًمإرـال م
خطيمصـدو ماضؿلومماٌـوصع.موسؿالًمسؾكمايػوزمسؾكماظزخؿماظالزمموزؼودةماالدؿـؿوراتماٌمعـي،مؼـؾغلمأنمهظـكمأسـدادم
األسضوءمبوألوظقؼيمخاللمسومم.2411مصقعؿؾماظؼودةماٌؿطقسقنمػـمالءمطلـػراءمسـوٌقنمظؾؿؾـودرةموػـؿمؼربزوغفـوميفمأودـوطم
أضراغفؿمعـمأصقوبماظـػقذموؼـقسقنمعبفقرػـوموؼزؼـدونمعــمضـدرةماٌعوػـدةمسؾـكمحشـدماٌـمقارد.مصوألعوغـيمدـؿقؿوجمإظبم
االسؿؿودمسؾكمدسؿماظؾؾدانماألسضوءميفمػذاماجملولمظؿقلريمسؿؾقوتماظؿؼدؼؿمإظبمايؽقعوتماألسضوءمودسقتفـومإظبمظعـىمدورم
أطـرمغشوروًميفمعلوغدةمػذاماظـؿق.م
م

اظدسم اظؾشري وادلاظي حلشد ادلوارد
م

34م-م تؿطؾىمعؾودرةمعـمػذامايفؿمتلعنماٌقاردماٌفـقيماٌالئؿي.مصوالدؿـؿوراتماألدودقيمػلماٌقزػـقنمواالتصـوالتم
وزبؿؾػماٌقادماٌطؾقسيمأوماإلسالعقيمواظؿؽوظقػماظـوبؿيمظألغشطيمواظلػر.موإظبماآلن،متمعَّــمعقاردم"اظدورماظؼقـوديميفمػـذام
اٌقدان"معـمخاللماظقضًماظؽؾريماظذيمؼـػؼفمأعنماٌعوػدةمواظدسؿماالظؽرتوغلماٌؿػرغماظذيمتؼدعفمذرطيم.CCSم
م

35م-م وأطؿؾــًمذــرطيمCCSمسؼــدػومظؾــدسؿماالظؽرتوغــلماٌؿػــرغميفمدؼلــؿربم/طــوغقنماألولم.2414موطوغــًماًطــيم
اإلدرتاتقفقيمضدمتضؿـًموجقدمعقزػنمداخؾقنمظؾؿعوػدةمبرتؾيمف5-موف.3-مسؾكمأنماظؿلخرياتماظؽؾريةماظـوويمسـم
اإلجراءاتماإلدارؼيمجعؾًماٌقزػمبرتؾيمف3-مالمؼؾؿقؼمبوظعؿؾمإالميفمؼــوؼرم/طـوغقنماظــوغلم،2411مبقـؿـومأدتمضقـقدم
اٌقزاغقيماإلدارؼيماألدودقيمإظبمتلخريمعؾءماظقزقػيمبرتؾـيمفم.5-موبوغؿظـورمتعـقنمعقزـػمبرتؾـيمفم،5-متؾؼـكماألعوغـيم
3

http://unfccc.int/adaptation/implementing_adaptation/adaptation_funding_interface/items/ 4638.php
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تعوغلمعـمغؼصمطؾريميفمتلعنماٌقارد.موؼظفرمعـماًربةمأنمسؿؾقيماظؿقزقػميفمػذهماظرتؾيمؼـرجمحمأنمتلـؿغر معــمم6مإظبم
9مأذفرمسؾكماألضؾ،موػلمصرتةمؼرجحمأنمؼلؿؿرمصقفومتعرضماٌعوػدةمظؾؿقدؼوتميفمبؾقغماألػدافماٌوظقيماحملددةمهلو.م
م

اظفرص ادلؿاحة خالل اظفرتة اظقادعة بني اظدورتني
م

36م-م تؾكصماظػؼراتماظؿوظقيمبعضماظػرصماٌؿوحيميشدماٌقاردمخاللماظػرتةماظؼودعيمبنماظدورتن:م
م



أغشطة رساؼة اظعالضات:مػذهماألغشطيمػلماألدواتماألطـرمصعوظقيمظؿلعنماالدؿـؿوراتموإذراكماىفـوتم
اٌوسبي.موٌقاصؾيمإذراكماىفوتماٌوسبيمواٌصودرماحملؿؿؾي،مؼـؾغلمأنمؼـصىماظرتطقزميفمػذهماألغشـطيم
سؾكمذبؿقسوتموعقاضعماىفوتماٌوسبيماٌكؿؾػي،موخصقصوًماٌمدلوتمواظؼطوعماًوص؛



اظؿمرطز اظعادلي:مؼقلرماظؿؿرطزماظػعولمظؾؿعوػدةمبنماٌقضقسوتماظعوٌقـيماظؽـربى،معــؾماألعــماظغـذائلم
واظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿؽقػمععمتغريماٌــوخ،مماظقصـقلمإظبمعصـودرمأطـربمظؾؿؿقؼـؾم.موصبـريماظعؿـؾمسؾـكم
ادؿؽشوفمػذهماٌللظيموتطقؼرػومظؾػرتةماظؼودعيمبنماظدورتن؛



ادؿـمارات اظقطاع اخلاص اظرصوعة ادلسؿوى:معومزظـومبوغؿظـورمادـؿفوبيماظؼطـوعماًـوصمظؾعؿـؾماٌؾؽـرم
اًوصمبوٌعوػدة،مبقدمأنمتطقؼرمجدولمأسؿولمواضـحموخطـيمسؿـؾموسؿؾقـيماخؿقـورمواالسـرتافماظعـوٌلم
اٌعؿؿمصقؿومؼؿعؾؼم"بوظدورماظؼقوديميفمػذاماٌقدان"،مصبعؾمعـماٌـؿظرمأنمؼلؿفقىماظؼطـوعماًـوصمبعـدم
ذظؽ؛



تأعني دور واضح ظلمؤدسات اظدوظوة:مملمتؿؿؽـماٌعوػدةمبعدمعـمإضـوعماٌمدلوتمبـلنمذـؾؽؿفوموسؿؾقـيم
اظػرزماظيتمتلخذمبفومكؽـفؿومأنمؼمعـوماالدؿـؿورميفمتؾؽماٌشورؼعمذاتماألثرماظعوٌلماألضقى.موؼؿقحمإبالغم
اٌمدلوتمسـمغؿوئٍماظدورةماظرابعيمظؾففوزماظرئودلمصرصيمٌزؼدمعـماظعؿؾماٌؾوذرمععماٌمدلوت.موكؽــم
هؼقؼمضؾقلماٌمدلوتماظدوظقيمبوالغضؿوممعـمخاللماظؿدظقؾمسؾكمعومؼؾل:

م

م

م

م

()1م
()2م
()3م
()4م
()5م

م


ادؿـودمضراراتماالدؿـؿورمإظبماظعؾؿمواألثرمبصقرةمطوعؾيموحبؿي؛
اشبػوضماظؿؽوظقػماظـوبؿي؛
طػوءاتماظؿؽؾػي؛
إعؽوغقيمتقدقعماظـطو ؛
األثرمسؾكماألعـماظغذائلمواظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخ.م

ن"مســدعومؼؼـقمم
زؼادة سدد "اظدساة اظورنوني":متعؿؿدماٌعوػدةمسؾكماظدسؿماظذيمؼؼدعفم"األبطولماظـقرـق م
ذكصمعلمولمسـماالتصول،مخصقصوًموزراءماظزراسيمأوماظؾقؽيمأوماظؿـؿقيمعوموراءماظؾقور،مظفمعقضعمضرؼىم
عـمسؿؾقيمصـعماظؼرار،مبؿشفقعماظدورماظؼقوديماٌوظلمواٌشورطيميفمأغشطيماٌعوػدةموبؿـظـقؿماالجؿؿوسـوتم
ععمأعنماٌعوػدةمأومبدسؿماٌعوػدةمبطر معشوبفي.موؼـؾغلمأنمؼرتػعمػـذاماظـرضؿ،مسبـقم24مذكصـوً،مإظبمم
34مذكصوًمخاللماظعومماظؼودمموإظبمأطـرمعـم44مذكصوًميفمسومم2412؛
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اظعالضات ادلؾاذرة عع اجلهات ادلاحنة:مؼؿعنمأنمتلؿؿرماٌعوػدةميفمإضوعـيمسالضـوتمضقؼـيمعؾوذـرةمعـعم
اىفوتماٌوسبي.موتعززمػذهماظعالضوتموضقحمخطقطماإلبالغ،مواظشراطوتماظطقؼؾيماألجؾ،موزؼودةمصـرصم
االدؿـؿورماٌؿعددماظلـقات.موؼـؾغلمأنمؼقاصؾمأعـنماٌعوػـدةمماظعؿـؾمسؾـكمػـذهماظعالضـوتمسؾـكمأدـوسم
األوظقؼي؛



االسرتاف اظعادلي ادلعمم يف ودائل ا سالم:متـرتؾطمخطـيماٌعوػـدةميفمذبـولماالتصـوالتمارتؾورـوًمموثقؼـ ًوم
جبفقدمحشدماٌقارد.مصوظؼدرةمسؾكمإرالعماٌصودرماحملؿؿؾيمسؾكماٌلؿفداتموإذراطفوموإبالشفـومبلخؾـورم
األثرماظذيمترتطفماٌشورؼعماٌؿقظيمتعززمضدرتفومسؾكمتدبريماألعقالمسؾكماألجؾماظطقؼؾ.موالمبـدمظؾؿعوػـدةم
عـمأنمتؿغؾىمسؾكمظغؿفوماظؼوغقغقيمواظؿؼـقيمواظلقودقيماٌعؼدةموأنمتـؼؾمردوظيمواضـقيمتلـؿـدمإظبماألعــم
اظغذائلمواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمممومؼعؿربمعـماألوظقؼوتماظعوعيماظعوٌقيماظقاضقي؛



زؼادة اظؿعاون عةع اظصةندوق االدةؿؽماغي اظعةادلي ظلؿنةوع احملصةوظيٌ :قاصـؾيمتطـقؼرماظعالضـوتمعـعم
اظصـدو ماالدؿؽؿوغلماظعوٌلمظؾؿـقعماحملصقظلمأػؿقـيمطـربىميفمتعزؼـزمجفـقدمحشـدماٌـقاردم.موضـدمغػـذم
غشورونمعشرتطونميشدماٌقاردميفمسـومم،2414مأحـدػؿومعقجـفمظؾقؽقعـيماهلقظـدؼـيمواآلخـرميفمالػـويم
طفزءمعـماجؿؿوعمسوٌلمخوصمبؿغريماٌـوخ.موؼلعكمأعنماٌعوػدةمإظبماظؼقـوممبلغشـطيمتعووغقـيمأخـرىميفم
سومم.2411

م

م

م

احلفاز سلى زخم "اظدور اظقوادي يف ػذا ادلودان"
م

37م-م ذــفدتمصــرتةم2414/2449مبــنماظــدورتنموتــريةمدــرؼعيميفمعلــورمسؿــؾم"اظــدورماظؼقــوديميفمػــذاماٌقــدان".م
وؼعؿربمعـماألوظقؼوتمايػوزمسؾكمعلؿقىماألغشـطيمواالدـؿـؿورموعشـورطيماٌصـودرمماحملؿؿؾـيم.مسؾـكمأنمػــوكمسـدداًمعــم
اىقاغىمؼعقؼمػذاماظـؿق.موكؽـموـىماإلجفودماظـوتٍمسـماظؼقودةماٌؽـػيميفمضلؿماىفـوزماظرئودـلم،موذظـؽمبـوظؿكطقطم
جملؿقسيمعـماألغشطيماظرصقعيماٌلؿقىماىذابيمظرسوؼيماظعالضوتمخاللماظػرتةم2412/2411مبعدمدورةماىفـوزماظرئودـلم.م
طؿومؼـؾغلمأنمتدركماألررافماٌؿعوضدةمأنماٌؿورديماٌؿؾعيمحوظقوًميفماٌعوػدةمواٌؿؿـؾيمبوٌقاصؼيمسؾكماٌشورؼعموضًماجؿؿـوعم
اىفوزماظرئودلمظػرتةماظلـؿنمتدلمسؾكماغعدامماظؿـلقؼمبنمسؿؾقيماٌعوػدةمواظدورةماظؿؿقؼؾقيماظلـقؼيمظؾففوتماٌوسبيميفم
طـريمعـمايوالت.م وعـماظؿقدؼوتماظؽربىماظيتمؼـؾغلماظؿصـديمهلـومخـاللمصـرتةماظلــؿنماٌؼؾؾـيمتـدغلمصـقرةم"اظـدورم
اظؼقوديميفمػذاماٌقدان"مظدىمصـوعماظؼرار.م
م

38م-م وظؾقػوزمسؾكماظزخؿموسؾكمعلؿقىماألغشطي،مؼـؾغلمأنمتعطلماٌعوػدةماألوظقؼيمٌومؼؾل:م
م



زؼادة عسؿوى عشارطة األرراف ادلؿعاضدة:محؿكماآلنمملمتلتماٌلوػؿوتماٌوظقيمإالمعـماظـروؼٍموإؼطوظقـوم
وآؼرظـداموأدرتاظقوموإدؾوغقومودقؼلرا.موؼعينمذظؽمعشورطيمتؼؾمســم8ميفماٌوئـيمعــماألرـرافماٌؿعوضـدةم.م
وإضوصيمإظبمتلعنمعزؼدمعـماظعوئدات،مصننمعـمذلنمتـقؼعمذبؿقسيماىفوتماٌوسبيمأنمؼؼؾؾمعـماسؿؿـودم
اٌعوػدةمسؾكمسددمصغريمعـماىفوتماٌوسبيموأنمؼقلرماظؿكطقطماٌوظلماألضقىمواظطقؼؾماألجؾ.موضدمرطزم
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أعنماٌعوػدةمبقضقحمسؾكمػذاماهلدفمخاللمسومم2414موػـقمؼؿقضـعمأنمؼؿقؼـؼميفمسـومم2411معـردودم
اظقضًماٌلؿفؾؽميفمذظؽ؛

م


تأعني عسؿوؼات االدؿـمار "عن اظدرجة األسلى" :تقاصؾماٌؾـودرةمتـػقـذماٌلـؿقؼوتماٌؾقــيميفماًطـيم
اإلدرتاتقفقي،موضدمأعـًمادؿـؿوراتم"عـماظدرجيماألسؾك"مرقالمسومم.2414مسؾـكمأغـفمؼـؿعنمايػـوزم
سؾكمػذاماٌلؿقىمطلوظقؼيمإذامطونمظـومأنمغؾؾغماهلدفماٌؿؿــؾممبؾؾـغم116معؾقـقنمدوالرمأعرؼؽـلم.موعــم
ذلنماألخذممبلؿقىمأدغكمأنمؼؿلؾىمسؾكماألرجحميفمدبػـقضمرؤؼـيماىفـوتماألخـرىماظـيتمتػؽـرميفم
اٌلوػؿي،موظذامصنغفمؼؿعنموـىمذظؽ؛



تأعني ادلصادر اظيت تؿنادب عع "اظدور اظقوادي يف ػذا ادلودان":محؼؼًماالدؿـؿوراتميفم"اظدورماظؼقوديم
يفمػذاماٌقدان"مغؿوئٍمطؾريةمبوظػعؾمووووزتماهلدفماحملددمظعومم.2414موعـماألػؿقيممبؽونمأنمغـدركم
أنماٌعوػدةمتعؿؾميفمبقؽيممتقؼؾقيمتـوصلقي.م وععظـؿماالدـؿـؿوراتماظـيتمهؼؼـًمحؿـكماآلنمجـوءتمعــم
األررافماٌؿعوضدةم اظيتمظدؼفوماظؿزاممرقؼؾماألجؾمبوٌعوػـدة،موػـلمأرـرافمعؾؿزعـيمبؼـقةمبوظػعـؾمبعؿـؾم
اٌعوػدة.مسؾكمأنماٌضلمضدعوًمسبقمهؼقؼمأػدافمأطربمخاللماظػرتةم،2414-2411مؼؿطؾىمعـماٌعوػدةم
أنمتقدعماغؿػوسفومعـماىفوتماٌوسبي؛



اظقدرة سلى تطوؼر اظشراطات:مكؽـمظؾشراطوتمأنمتغطلمأطـرمعــم64ميفماٌوئـيمعــمدخـؾماٌعوػـدةميفم
صـــدو ماضؿلــومماٌـــوصعميفمســومم.2414موضــدمرحــىمطــؾمعـــماظؾفـــيماالدؿشــورؼيماٌكصصــيماٌعـقــيم
بندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾموعؽؿىماظدورةماظرابعيمظؾففوزماظرئودلمبوظشراطيمععمبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنـوئلم
واظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقي.مسؾكمأنمايقطؿيميفماٌعوػدةمكؽـمأنمتعقؼميفماٌلؿؼؾؾماظؿعـوونمعـعم
ذرطوءمربؿؿؾنمهلؿمضقؿيمطؾرية،محقٌمأنمطـرياًمعـمػمالءمحبوجيمإظبمعلوػؿيميفمسؿؾقوتمصــعماظؼـرارم
واالخؿقور.م وعـماألعـؾيمسؾكمذظؽمأنمعمدليمشقؿسمتؿطؾـىمأنمؼؽـقنمهلـومعؼعـدميفمذبـوظسمطــريمعــم
اظشرطوءماظذؼـممتقهلؿ؛



تأعني ادؿـمارات عؿعددة اظسنوات:م اظـروؼٍمػـلماظقحقـدةماظـيتمأطـدتمادـؿـؿورػوماٌؿعـددماظلــقاتم
بقضقح.موطؿومأبرزتماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيمإلدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،مؼعؿربمتلعنماظؿزاعوتمعؿعـددةم
اظلـقاتمأعراًمأدودقوًمظؿقلريماظؿكطقطماظؿؿقؼؾلمودبطقطماٌشورؼعمسؾـكماألجـؾماظطقؼـؾم.مصفؿقـعماٌـقادم
واظطؾؾوتمعـماألعوغيمتؾؿؿسماٌلوػؿوتماٌؿعددةماظلـقات.م



احلفاز سل حشد ادلوارد "طأوظوؼة ؼوعوةة":مؼعـقدمجوم غـىمطـؾريمعــماظـفـوحماظـذيمهؼـؼمحؿـكماآلنمم
ٌومؼؽردفمأعنماٌعوػدةماظدطؿقرمShakeel Bhattiمعـماظقضًموعومضدعفمعـماظؿـزام.مودـقؿطؾىمادـؿؿرارم
اظـفوحمايػوزمسؾكمحشدماٌقاردمطلوظقؼيمأدودقيمظدىمأعنماٌعوػدةموصرؼؼفميفمروعوموصرضيماظعؿؾماظرصقعيم
اٌلؿقىمودػراءماظـقاؼومايلـي.مسؾكمأنمذظؽمؼقاجفمهدؼوًمؼؿؿـؾميفمتزاؼدمسىءماظعؿؾموتقدـقعمجـدولم
أسؿولماٌعوػدةماإلمنوئل.م وعـماألػؿقيماألدودـقيمضـؿونمدؾلـؾيمعــماالدـؿـؿوراتمرـقالمصـرتةماظلــؿنم
ظؿػوديماظشعقرمبوظرطقد؛

م

م

م

م
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اظؾوؽة االضؿصادؼة اظعادلوة:ممتـؾمػذهماظؾقؽيمسوعؾمهدٍمظؾؿعوػدة.مشـريمأنمعلـؿقىماالمدـؿـؿورماٌطؾـقبم
ظؾصـدو مغليبموؼـؾغلمأالمؼشؽؾمعوغعوًمظؾؿؿقؼؾ؛



اظنهج اظشفاف ادلسؿند إىل اجلدارة:مؼعؿؿدمحشدماٌقاردمإظبمحدمبعقدمسؾـكماظـفـوحميفمتشـغقؾمصــدو م
اضؿلومماٌـوصع.موؼؿلؿمبلػؿقيمطربىمبوظـلؾيمظؿدبريماألعـقالمضـؿونمادـؿؿرارماألخـذميفمضـراراتماظؿؿقؼـؾم
بـفٍمذػوفمؼلؿـدمإظبماىدارة،موطذظؽمغؼؾمذظؽمإظبماىفوتماٌوسبي.

م

م

39م-م وأخرياً،مؼؿعنمأنمتدركماألررافماٌؿعوضدةمأنموجقدمذبؿقسيمطؾريةمعـماىفوتماٌوسبيم(مبوميفمذظؽماظقطوالتم
اإلمنوئقيمواٌمدلوت)مممـمؼفؿؿمبصـدو ماضؿلومماٌـوصعمظـمؼلفؿمعوظقوًمإذامملمتقجفمغلؾيمطؾريةمعـمعلـومػؿوتفؿماظطقسقـيم
بصقرةمعؾوذرةمظؾؿشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفمطـؾمدورةمعشـورؼعم.م وػــوكمتػفـؿمظؾقوجـيمإظبمدسـؿمعـوظلمظؾؿؽـوظقػماإلدارؼـيم
واظؿشغقؾقيمظؾؿشورؼعماٌقاصؼمسؾقفو.موؼشؿؾمذظؽماإلذرافمسؾكماٌشورؼعماٌؿقظيمورصدػومواإلبـالغمسـفـوموتؼققؿفـومضـؿوغ ًوم
ظؾؿـػقذمواألثرماظعوظلماظـقسقي.مويفماظقضًمغػلف،متشريماًربةماٌؽؿلؾيمعـماآلظقوتماٌوظقيماألخـرىماٌؿعـددةماألرـرافمإظبم
ضرورةمإبؼوءماظؿؽوظقػماظـوبؿيمهلذهماٌشورؼعميفمحدػوماألدغك،موإظبمأنماٌقزاغقيماظعودؼيمظمظقوتمػلماظيتمؼـؿعنمأنمتـقصرم
اظدسؿمظؾؿلقريماظعوممظؾصـدو ،ممبوميفمذظؽمدورةماٌشـورؼمعماظعوٌقـيموإدارةماظـرباعٍمووضـعماظلقودـوتمايؽقعقـيماظدوظقـيم
وحشدماٌقاردمواظعالضوتمععمأصقوبماٌصؾقيماألدودقن.م
م
44م-م وسؾكمدؾقؾماٌـول،متؼدمماٌمدلوتماٌؿوثؾيماألخرىماٌعؾقعـوتمحـقلماظلقودـوتماًوصـيمبوظردـقم.مصؾصــدو م
اظؿؽقػماظعوٌلماظؿـوبعمظربوتقطـقلمطققتـقمردـؿمغلـؾؿفمم8.5ميفماٌوئـيم.موتػـرضممعؾـودرةماألعـؿماٌؿقـدةمماًوصـيمخبػـضم
االغؾعوثوتماظـوعبيمسـمإزاظيماظغوبوتموتدػقرػوميفماظؾؾدانماظـوعقيم()REDDمرمسوًمإدارؼوًمضدرهم1ميفماٌوئيمعـمعلـوػؿوتم
اىفوتماٌوسبيمورمسوًمأضصوهم7ميفماٌوئيمعـمعقزاغقيماٌشروعمظؾؿؽوظقػمشريماٌؾوذرة.مأعـوماظمردـؿماظـذيمؼػرضـفمطـؾمعــم
برغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلموعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمصفقم13ميفماٌوئي4.موضدمحددمذبؾسمعرصـؼماظؾقؽـيماظعوٌقـميمرمسـ ًوم
ثوبؿوًمضدرهم14ميفماٌوئيمعـمضقؿيمعـقف.مودبصصم9ميفماٌوئيمظؿغطقيماظؿؽوظقػماٌرتؾطيمبـندارةماٌشـروعم(هدؼـدماٌشـروعم
وإسداده؛مأسؿولماظؾدءمبوٌشروع؛ماظؿـػقذمواإلذراف؛ماإلنوزمواظؿؼققؿ).مطؿومؼشؿؾماظردؿم1ميفماٌوئيمظؿغطقيمدسؿموطـوالتم
اٌرصؼماٌؼدممإظبمأعوغـيماٌرصـؼمألشـراضماظلقودـوتممواظـدسقةموماضؿلـومماٌعرصـيم5.موؼـؾغـلمأنمتػفـؿماألرـرافماٌؿعوضـدةممأنم
ايؽقعوتمواظقطوالتماإلمنوئقيماظــوئقيمتؼورنمصـدو ماضؿلومماٌـوصعم بغـريهمعــماآلظقـوتماٌوظقـيماٌؿعـددةماألرـرافماظـيتم
تؿؾؼكمعلوػؿوتفو.موعـماىدؼرمبوظذطرمأنمسدداًمعـماٌصودرماحملؿؿؾيمعـماظؼطوعماًـوصمواٌمدلـوتمأسربـًمســمضؾؼفـومم
إزاءماحؿؿولمارتػوعمغلؾيماظردقمماظيتمتػرضمسؾكمطؾمتربعمؼؼدممظؾصـدو .موعـماألعـؾيمسؾكمذظـؽمأنمإحـدىماٌمدلـوتم
احملرتعيمواٌطؾقبيمضوظًمسـدماالتصولمبفومخبصقصماظؿؿقؼؾمإنمعؾودرةم"اظـدورماظؼقـوديميفمػـذاماٌقـدانم"متؼـعميفمصـؾىم
أوظقؼوتفوماظؿؿقؼؾقي،موػلمتصرفمسبقم14معالؼنمدوالرمأعرؼؽلمدـقؼوًمسؾكمعؾودراتممموثؾـيم.مشـريمأنماٌمدلـي،مســدعوم
سؾؿًمأنم24ميفماٌوئيمعـمتربسوتفومدقصرفمسؾكماظؿؽوظقػماظـوبؿيمرصضًماٌضلمضدعوًميفماٌـوضشوت.م
4مم GEF/C.39/9, Rules and guidelines for agency fees and project management costs.
www.thegef.org/gef/events/39th_GEF_council

5مماٌرجعمغػلف.متغطلمعقزاغقيمعمدلقيمتعؿؿدػوماهلقؽوتماظرئودقيمٌرصؼماظؾقؽيماظعوٌقيماظقزوئػمواًدعوتماظيتمتمدؼفومأعوغيماٌرصؼ،ممبوميفمذظؽم
ايقطؿيموإدارةماظرباعٍمواظعالضوتمععماظؽقوغوتماٌمدليمظؾؿرصؼ.م
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باء -سملوات صندوق اضؿسام ادلناصع

تنفوذ اجلوظة األوىل عن دورة عشارؼع صندوق اضؿسام ادلناصع
م

41م-م اسؿؿدماىفوزماظرئودلميفمدورتـفماظـوغقـيماإلجـراءاتماظؿـػقذؼـيممظصــدو ماضؿلـومماٌــوصعم.موتشـؿؾماإلجـراءاتم
اظؿـػقذؼيمخطقاتمعؾؿقديميفمدورةماٌشورؼعممتؽـمعـماظصرفمواظرصدمواإلبالغمواظؿؼققؿماٌلؿؼؾ.موتقضحمػـذهماإلجـراءاتم
ضرورةماتــٍؾوعمإجراءاتمذػوصيمآعـيمظؾؿؿؽنمعـماظصرفموادؿكداممإجراءاتمعقحدةمظؾرصدمواإلبالغميفمتـػقذماٌشورؼع.م
م
42م-م ويفمدورتفماظـوظـي،مأخذماىفوزماظرئودلمسؾؿوًمبؼوئؿيماٌشروسوتماألحدمسشرماظصغريةماظيتمواصـؼمعؽؿـىماظـدورةم
اظـوظـيمظؾففوزماظرئودلمسؾكممتقؼؾفوميفمإرـورماىقظـيماألوظبمعــمدورةمعشـورؼعمصــدو ماضؿلـومماٌــوصعم.مورؾـىماىفـوزم
اظرئودل،مبؼرارهم،2449/3مإظبمأعنماٌعوػدةمإجراءماظرتتقؾوتماظعؿؾقيماظالزعيمواظشروعمبصرفماألعقالمظؾؿشـورؼعماٌقاصـؼم
سؾقفوممبقجىمصـدو ماضؿلومماٌـوصعماظؿوبعمظؾؿعوػدةماظدوظقي.مورؾىماىفوزماظرئودلمإظبمأعنماٌعوػدةمإجـراءمعشـووراتم
يفمإرورمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمإلصبودماظرتتقؾوتماٌمضؿيمظصرفماألعقالموظإلبالغمسـماٌشورؼعمورصدػو،مألشراضماخؿؿومم
اىقظيماألوظبمعـمدورةماٌشورؼع.م
م
43م-م وؼؼدممػذاماظؼلؿماظػرسلمسرضوًمسوعوًميوظيماألعقالماٌصروصيميفمإرورماىقظيماألوظبمعـمدورةماٌشورؼعموظؾرتتقؾـوتم
اظيتمادبذػومأعنماٌعوػدةمظؾؿؿؽنمعـمتـػقذماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفو.مم
م
44م-م وؼلريمبصقرةمطوصقيمتـػقذماٌشـروسوتماألحـدمسشـرماظصـغريةماٌؿقظـيميفمإرـورماىقظـيماألوظبمعــمدورةمعشـورؼعم
اظصـدو ،موعـماٌؿقضعمأنمتـفزمػذهماٌشورؼعمبـفوؼيمسومم.2411موسـدمذظـؽ،مكؽــمظألعـنمأنمؼعـدموأنمؼؿـقحمتؼرؼـرًام
ؼؾكصمتـػقذموأثرمحوصظيماٌشورؼعماألوظبمػذهمبوالدؿـودمإظبماظؿؼورؼرماظـفوئقيمظؽؾمعـماٌشورؼع.م
م
45م-م ويفمدورتفماظـوظـي،مضررماىفوزماظرئودلمأنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجـيميفماٌؾقـؼمم1معــم
اٌعوػدةمواظـوويمسـماٌشروسوتماظيتمكقهلومصـدو ماضؿلومماٌـوصعمدؿؽقنمعؿوحيممبقجىمذروطموأوضوعماظـظومماٌؿعـددم
األرــراف،موأنماٌعؾقعــوتماٌؿلتقــيمعـــمتؾــؽماٌشــورؼعمدــؿؿوحمسؾــكماٌــألمخــاللمدـــيمواحــدةمعـــماغؿفــوءماٌشــروعم.م
وضدمؼرشىماىفوزماظرئودلميفمأنمؼطؾىمإظبماألعوغيموضعماظؿدابريماظعؿؾقيماظـيتمتقلـرمضقـومماظؽقوغـوتماٌـػـذةمظؾؿشـورؼعم
اٌقاصؼمسؾقفومبؿـػقذمػذهماٌؿطؾؾوت.م
م

دورةماٌشورؼعماألوظب:ماألعقالماظقاردةمواٌصروصيم
م

46م-م يفمأسؼوبماظدورةماظـوغقيمظؾففوزماظرئودلميفم،2446مأتققًمأعقال،موذظؽمظؾؿرةماألوظب،ميلوبماضؿلومماٌـوصعم
اظؿوبعمظؾؿعوػدة.مويفمعورس/آذارم،2448مأسؾـًماظـروؼٍ،مظدىماصؿؿوحماظؼؾـقماظـدوظلمظؾؾـذورميفمدـػوظؾوردميفمظقغغقوربـوؼـم
بوظـروؼٍ،مأغفومدؿؼدممعلوػؿيمرقسقيمدـقؼيمضدرػوم4.1ميفماٌوئيمعـمعؾقعوتمايؾقبماظقرـقيميفماظـروؼٍمظصوحلمصــدو م
اضؿلومماٌـوصعماظؿوبعمظؾؿعوػدة.م
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47م-م أتققًمعلوػؿيماظـروؼٍماظطقسقيماظلــقؼيماألوظبميفمصــدو ماضؿلـومماٌــوصعمم(78َ444مدوالرمأعرؼؽـلم)مظؾفقظـيم
األوظبمعـــمدورةماٌشــورؼعم.مطؿــومضــمـُدعًمعلــوػؿوتمرقسقــيمأخــرىميفمصـــدو ماضؿلــومماٌـــوصعمعـــمجوغــىمإؼطوظقــوم
(344َ476مدوالراًمأعرؼؽقوً)موإدؾوغقوم(134َ444مدوالرمأعرؼؽل)مودقؼلرام(28َ612مدوالراًمأعرؼؽقـوًم)،موبؾـغمذبؿقسفـوم
طؾفوم581َ488مدوالراًمأعرؼؽقوًمحؿكمأبرؼؾ/غقلونم2449مالدؿـؿورػوميفماىقظيماألوظبمعــمدورةماٌشـورؼعم.موضـررممعؽؿـىم
اظدورةماظـوظـيمظؾففوزماظرئودلمادؿـؿورمعؾؾغمحبدودم584َ444مدوالرمأعرؼؽلميفماىقظيماألوظبمعـمدورةمعشـورؼعمصــدو م
اضؿلومماٌـوصع.م
م
48م-م ويفمعــوؼق/أؼــورم،2449مواصــؼماٌؽؿــىمسؾــكممتقؼــؾمأحــدمسشــرمعشــروسوًمصــغرياً،مضقؿــيمطــؾمعـفــومالمتؿفــووزم
54َ444مدوالرمأعرؼؽل،موبؾغًمتؽؾػيمايوصظيماظؽؾقيم543َ444مدوالراتمأعرؼؽقي.م
م
49م-م وضدعًماٌدصقسوتماألوظبمظؾؿـظؿوتماٌلـؿػقدةمم اإلحـدىمسشـرةمســدمتقضقعفـومسؾـكماالتػوضـوتماٌؼوبؾـيم.موبؾغـًم
اظؿؽؾػيماظؽؾقيمظؾؿدصقسوتماألوظبم345َ949مدوالراتمأعرؼؽقي.موضدعًماٌـظؿوتماٌلؿػقدةمعبقعفومتؼـورؼرمعـؿصـػماٌـدةم
سـمأغشطؿفوموغػؼوتفو،موذظؽمحبؾقلمعـؿصػمدؼلؿرب/طوغقنماألولم.2414مويفمذظؽماظقضـً،مطوغـًماألعوغـيمضـدمواصؼـًم
صعالًمسؾكممثوغقيمعـمتؼورؼرمعـؿصػماٌدةموصرصًماظدصعوتماظـوغقيماًوصـيمبفـذهماٌشـورؼعم.مويفمأسؼـوبمتؼـدؼؿماظؿؼـورؼرم
اٌرحؾقي،مأجرؼًمزؼوراتمعقداغقيمظرصدمأربعيمعـماٌشورؼعميفمعصرمواهلـدموطقـقوموبريو،مومتمإسدادمتؼـورؼرماظرصـدمســم
بعـوتماإلذراف.م وبؾغًماظؼقؿيماظؽؾقـيمظؾؿـدصقسوتماظـوغقـيمبعـدماٌقاصؼـيمسؾـكمتؼـورؼرمعـؿصـػماٌـدةم154َ294مدوالراًم
أعرؼؽقوً.موالمؼزالمتؼرؼرانمٌـؿصػماٌدةمؼـؿظرانماٌقاصؼيمسؾقفؿو،مرػـوًمبؿؼدؼؿمععؾقعوتمإضـوصقيمرؾمؾؿفـوماألعوغـي،موسؾـكم
ػذامصننمصرفمعؾؾغم28َ544مدوالرمأعرؼؽلمظؾؿـظؿؿنماٌلؿػقدتنمعشروطمبوٌقاصؼيمسؾكمتؼرؼريمعـؿصػماٌدةمػذؼـ.م
م

ترتقؾوتمصرفماألعقالمواإلبالغمسـماٌشورؼعمورصدػوم

م

54م-م بعدماٌقاصؼيمسؾكماٌشورؼعماألحـدمسشـر،مأجـرتماألعوغـيمعشـووراتمفوموأبؾغـًماإلداراتمذامتماظصـؾيميفمعـظؿـيم
األشذؼيمواظزراسي،ممبوميفمذظؽماٌؽؿىماظؼوغقغلموإدارةماٌوظقيموعؽؿىماظربغـوعٍمواٌقزاغقـيمواظؿؼقـقؿ،موذظـؽمبفـدفموضـعم
ترتقؾوتمعمضؿيمظصرفماألعقالموظإلبالغمسـماٌشورؼعمورصدػو.م
م
51م-م وبعدممخليمأذفرمعـماٌشووراتماٌؽـػـيمعـعمعـظؿـيماألشذؼـيمواظزراسـي،ممتمامظؿقصـؾمإظبممنـقذجماتػـو معقحـدم
ؼؿضؿـماألحؽومماظرئقلقيمظصرفماألعقالموطذظؽماألحؽومماًوصمبوإلبالغمسـماٌشروعموشريمذظؽمممومؼضؿـمتـػقذماٌشروعم
بصقرةمصعوظيموذػوصي.موؼؿػؼمغقعماالتػو ماظذيممتماظؿقصؾمإظقفمععمخطوبماالتػو مظدىمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسي.مبعدمذظؽم
وضعًماالتػوضوتماظػردؼيمووضعًمسؾقفومعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموأردـؾًمإظبماٌـظؿـوتماٌلـؿػقدةمظؾؿقضقـعمسؾقفـوم.موضـدم
ادؿغرضًمبعضماٌـظؿوتماٌلؿػقدةمعدةموصؾًمإظبمأربعيمأذفرمظؾؿقضقعمسؾكماالتػـو موإلسودتـفمإظبماألعوغـيموذظـؽمبلـؾىم
إجراءاتفوماظداخؾقي.م
م
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52م-م ومبقجىمػذهماالتػوضوت،مغظؿمجدولماٌدصقسوتمسؾكماظشؽؾماظؿوظل:م()1مدصعمعؾؾـغمحبـدودم64ميفماٌوئـيمعــم
اٌؾؾغماٌطؾقبمسـدماظؿقضقعمسؾكماالتػو ؛م()2مدصـعمعؾؾـغمحبـدودم34م يفماٌوئـيمســدمضؾـقلمتؼرؼـرمعـؿصـػماٌـدةموبقـونم
اظـػؼوت؛م()3مدصعمعؾؾغمحبدودم14ميفماٌوئيمسـدمضؾقلمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظؾقونماظـػؼوتمواظؿؼرؼرماظـؿؼينماًؿـوعلم
سـماألغشطي.م
م
53م-م وصرصًماٌؾوظغمبصقرةمعؾوذرةمسـمررؼؼمايلوبوتماٌصرصقيماظيتمحـددتفوماٌـظؿـوتماٌلـؿػقدةميفماالتػوضـوتم.م
وضدمواصؼًمػذهماٌـظؿوتمسؾكمادؿكدامماألعقالماٌؼدعيمحصراًمألشراضمدسؿماٌشورؼعماظيتمواصؼًمسؾقفوماٌعوػدةماظدوظقي.م
وض دمأرصؼًمبوالتػوضوتمعقزاغقيمتػصقؾقيمهددمتؽؾػيماٌـقزػنمواظؾـقازممواًـدعوتمواظلـػرمواٌعـدات،مممـومؼؾـزممظؿـػقـذم
اٌشروع.م
م
54م-م ويفمحولموجقدمأعقالمشريمعـػؼيميفمطؾماتػو مبعدمتغطقيمتؽوظقػماٌشروع،مصـننمسؾـكماٌـظؿـيماٌلـؿػقدةمإسـودةم
األعقالمشريماٌـػؼي.مويفمحولمسدمماعؿـولماٌـظؿوت،مأوماعؿـوهلومجزئقوًمبشروطماالتػو ماٌقضـع،مصـننمسؾقفـومأنمتعقـدمأؼـيم
عدصقسوتمتؾؼؿفومبوظػعؾمخبصقصماألغشطيماظيتمملمتـػذموصؼوًمظؾؿعوؼريماٌؼؾقظيمظدىماٌعوػدة.م
م
55م-م ومبقجىماالتػوضوت،متعؿربماٌـظؿوتماٌلؿػقدةمعلـموظيمســمتـػقـذماٌشـورؼعم.مواٌـظؿـوتمعؾزعـيمبمؿؼـدؼؿمتؼرؼـرم
عـؿصػماٌدةماٌرحؾلمإظبمأعنماٌعوػدةماظدوظقيموذظؽمبـفوؼيماظلـيماألوظبمعـماٌشروع،مسؾكمأنمؼراسكميفماظؿؼرؼرماظـؿـقذجم
اظذيمضدعؿفماألعوغي.موؼشؿؾماظؿؼرؼرمعومؼؾل:م()1متؼرؼرمسـمحوظيمتـػقذمأػدافماٌشروعموأغشطؿف،موطذظؽمسـماظؿقصؾمإظبم
صؾمبوظـػؼوت.م
اظـقاتٍ؛م()2مبقونمعػ ٍ
م
56م-م طؿومؼؿعنمسؾكماٌـظؿيماٌلؿػقدةمأنمتؼدممإظبمأعنماٌعوػدةمبقونماظـػؼوتماظـفوئلماٌػصٍؾ،معصدضوًمسؾقفمعـمطؾريم
ربوديبماٌـظؿيماٌلؿػقدةمأومعـمؼؼقممعؼوعفموذظؽمسـدمغفوؼيماٌشروع.موؼـؾغلمأنمؼؼدمماظؿؼرؼرماًؿوعلمخاللمصرتةم
ذفرؼـمبعدمإنوزماٌشروع،موصؼوًمظؾـؿقذجماظذيمضدعؿفماألعوغي.موؼشؿؾماظؿؼرؼرماًؿوعلمعومؼؾل:م()1متؼرؼرمسـمتـػقذم
أػداف ماٌشروع موأغشطؿف ،موطذظؽ مسـ ماظؿقصؾ مإظب ماظـقاتٍ؛ م( )2متؼدؼر مٌلوػؿي ماٌشروع ميف ماظؿـؿقي ماالضؿصودؼي موحػظم
اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو؛م()3متؼدؼرمألثرماٌشروعمسؾكماًططمواظرباعٍماظقرـقيمواإلضؾقؿقي؛م
( )4موصػ مٌـوصع ماٌشروع مبوظـلؾي مظؾؿفؿؿعوت ماحملؾقي ماٌلؿفدصي؛ م( )5موصػ مظؾرتتقؾوت ماظؿعووغقي ماظيت مؼروج مهلوم
اٌشروع.م
م
57م-م وؼؿعنمسؾكماٌـظؿوتماٌلؿػقدةمأنمهؿػظمبوٌلؿـداتماظيتمتؾنمادؿكداممأعقالمصـدو ماضؿلومماٌـوصعموعبقعم
اظقثوئؼمواظلفالتماألخرىماٌؿعؾؼي مبؿـػقذماٌشروعموذظؽمٌدةمثالثمدـقاتمعـمإنوزماٌشروع.موضبؼٍ مظؾؿعوػدةمخاللم
ػذهماٌدةمأنمتـُكضعماظلفالتمذاتماظصؾيمظالدؿعراضمأوماٌراجعي.م

IT/GB-4/11/9

17

تنفوذ اجلوظة اظـاغوة عن دورة ادلشارؼع

م

عشقرةماًرباءم
م

58م-م طون متصؿقؿ موتـػقذ ماظدسقة مإظب متؼدؼؿ معؼرتحوت مسوم م 2414مظؾفقظي ماظـوغقي معـ مدورةمعشورؼع مصـدو ماضؿلومم
اٌـوصع مأحدماجملوالتماألدودقيمظؾرتطقزمواظعؿؾميفماألعوغيمواٌؽؿىمواظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيم
اظؿؿقؼؾ مخاللماظػرتةم.2411/2414موظؿصؿقؿماظدسقةمأػؿقيمإدرتاتقفقي،مالمعـمحقٌماجؿذابماالػؿؿوممواٌقاردمظصوحلم
صـدو ماضؿلوم ماٌـوصع مصقلى مبؾ مطذظؽ مظقضع مغفٍ مبرغوذبل مىقالت ماظصـدو ماٌؼؾؾي مسؾك مأدوس ماألوظقؼوت ماظيتم
ضبددػوماىفوزماظرئودل.م
م
59م-م وضدمرؾىماٌؽؿىمإظبماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقي ماظؿؿقؼؾ مأنمتشريمسؾكماٌؽؿىموأعنم
اٌعوػدةمصقؿومؼؿعؾؼمبؿـػقذماىقظيماظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼع،مسؾكمأدوسماألسؿولماظؿؿفقدؼيماظيتمضوممبفومأعنماٌعوػدة،م
مبوميفمذظؽمادؿكداممعشقرةماًرباء.مواظؿؿس مأعنماٌعوػدة معشقرةمسددمزبؿورمعـماًرباءماظدوظقنمرصقعلماٌلؿقى،مم
وػؿ :ماظدطؿقر مGeoffrey Hawtin؛ مواظدطؿقر مRoberto Acosta Moreno؛ مواألدؿوذ مM.S. Swaminathan؛م
واظدطؿقرم Bala Ravi Sekhara Pillai؛مواظدطؿقرم.David Hegwoodم
م
64م-م ووضع ماًرباء ماظقثقؼي ماٌعـقغي م"عشقرة ماًرباء محقل ماظدسقة ماظـوغقي مظؿؼدؼؿ ماٌؼرتحوت ،ممبو ميف مذظؽ محقلم
إدرتاتقفقي موبرغوعٍمظصـدو ماضؿلوم ماٌـوصع 6".موأثـًماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقي ماظؿؿقؼؾ مسؾكم
سؿؾ ماًرباء مٌو مضدعقه معـ معشقرة مسوظقي ماظـقسقي مذؽؾً مأدودوً مممؿوزاً مإلسداد ماظدسقة مظؿؼدؼؿ معؼرتحوت مسوم م.2414م
ودؿـشرماظقثقؼيمودؿقزعمسؾكمغطو موادعموصؼمعومأوصًمبفماظؾفـي.م
م

اظرتطقزماٌقاضقعلم
م

61م-م وضدعًموثقؼيمعشقرةماًرباءمسدداًمعــماٌمؼرتحـوتم،معـفـومهدؼـدمايوجـيمإظبمإدـرتاتقفقيمموبرغـوعٍمعرطـزؼـم
الدؿكداممأعقالمصـدو ماضؿلومماٌـوصع.مطؿومذددتمسؾكمأػؿقيماظرتطقزماٌقاضقعلميفمادؿكدامماألعقال،ماألعرماظذيمؼؿػـؼم
متوعوًمععماألوظقؼوتماظـالثماظيتماسؿؿدػوماىفوزماظرئودلميفمدورتفماظـوغقي.موؼؿعنميفماخؿقورماظرتطقزماٌقاضقعلمأنمكـؾم
اٌقضقعمذبولماػؿؿوممحؼقؼلموطؾريموعلؿعفؾمظدىماىؿقع،موخصقصوًمظدىماظؾؾدانماظـوعقي،مطؿـومؼـؾغـلمأنمؼلـؿفقىم
ظؾشقاشؾماظدوظقيموألوظقؼوتماىفوتماٌوسبيماظؽؾريةماظيتمضبؿؿؾمأنمتؿربعمظصـدو ماضؿلومماٌـوصع.م

.ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/experts/bsf_exp_p 01_en.pdf 6موتؿضؿـماظقثقؼيمسرضوًمعؼؿضؾوًمظؾكؾػقيماٌفـقيم
واظعؾؿقيمظؽؾمعـماًرباءماظذؼـمتعوضدمععفؿمأعنماٌعوػدة.م
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62م-م واتػؼماًرباءمرصقعقماٌلؿقىمسؾكمأنماظرتطقزماٌقاضقعلماظرئقلـلمظؾصــدو ممؼـؾغـلميفمرأؼفـؿمأنمؼـصـىمسؾـكم
حػظموادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمظؾؿلوسدةمسؾكمضؿونماألعـماظغذائلمغظراًمظؿقدؼوتمتغريماٌـوخ،م
وذظؽمخاللماىقظؿنماٌؼؾؾؿنمعـمدورةماٌشورؼع،مبؾموظػرتةمأرقلمسؾكمعومؼرجـٍح.موعـمذلنمػذاماظـفٍماٌرطـزمأنمؼػقـدم
بصقرةمخوصيماٌزارسنمواظلؽونماظرؼػقنماألذدمتضرراً.م
م
63م-م وسؿالًممبشقرةماًرباء،مأوصًماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمبـلنمؼـصـىماظرتطقـزم
اٌقاضقعلميفماظدسقةمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوتمسؾكماظـققماظؿوظل:م
م
"م اٌلوسدةمسؾكمضؿونماألعـماظغذائلماٌلؿدامممبلوسدةماٌزارسنمسؾكماظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمعـمخاللمذبؿقسيم
علؿفدصيمعقجفـيمعــماألغشـطيماظعوظقـيماألثـرم ترطـزمسؾـكمحػـظموادـؿكدامماٌـقاردماظقراثقـيماظـؾوتقـيمظألشذؼـيم
واظزراسي".م
م
64م-م وذددتماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼـؾممسؾـكمأنمػـذاماظرتطقـزماٌقاضـقعلمالمؼعـينم
تقدقعماألوظقؼوتماظـالثماٌؿػؼمسؾقفومظصـدو ماضؿلـومماٌــوصعممأومتعدؼؾـفوم.مصفـقمؼشـؽؾمتـػقـذاًمدضقؼـوًموعؿلـؼوًموعؾؿقدـ ًوم
ظألوظقؼوتماٌؿػؼمسؾقفومؼفدفمإظبمزؼودةماألثرماالصبوبلمظؾصـدو مادؿفوبيمظؾشـقاشؾماظدوظقـي،موالدـقؿومظشـقاشؾماظؾؾـدانم
اظـوعقي،موألوظقؼوتماىفوتماٌوسبيماظػعؾقيمواحملؿؿؾي.م
م
تصؿقؿمواصؿؿوحماظدسقةمإظبمتؼدؼؿمعؼرتحوتمسومم2414م

م

65م-م ادؿـوداًمإظبمعشقرةماًرباء،مادؿؽؿؾًماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمإسـدادمعشـروعم
اظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحوتمسومم.2414موضدمتضؿـمتصؿقؿماظـدسقةمغوصـذتنمعؿؽـوعؾؿنم:ماألوظبمًطـطماظعؿـؾماإلمدـرتاتقفقيمم
واظـوغقيمٌشورؼعماظعؿؾماظػقري.مطؿومتضؿـًماظدسقةمزبططوًمزعـقوًمظؾفقظيماظـوغقي،موحددتمحفؿماٌشورؼعماٌؿقضعموحفؿم
اظدسقةمواظلؿوتماىدؼدةمصقفومعـمضؾقؾمسددمععوؼريمصرزماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼي.م
م
66م-م وأدخؾماٌؽؿىمتعدؼالتمرػقػيمسؾكمغصماظدسقةمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومم2414مواسؿؿدػومععمعالحؼفو،مورؾـىم
إظبمأعنماٌعوػدةماصؿؿوحماظدسقةميفمأدرعموضًمممؽـ.م
م
67م-م واصؿؿقًماظدسقةمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومم2414ميفمأواخرمؼقغقق/حزؼـرانم2414مبنسالغفـومسؾـكمعقضـعماٌعوػـدةم
وبنخطورماٌـلؼنماظقرـقنماظؿوبعنمظؾؿعوػدةموممـؾلماألررافماٌؿعوضـدةماظـدائؿنمظـدىمعـظؿـيماألشذؼـيمواظزراسـيم.مطؿـوم
أردؾًمردوئؾمتعؿؿماظدسقةمإظبمأطـرمعـم444مذكصموعـظؿي،ممبوميفمذظؽماتػوضقـيماظؿــقعماظؾققظـقجلموعـظؿـيماألشذؼـيم
واظزراسيمواتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخموبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئل.مإضوصيمظذظؽ،مجرىمسؾكمغطـو م
وادعمتقزؼعماظـشرةماٌعـقغـيم"اظـدورماظؼقـوديميفمػـذاماٌقـدانم:م جعـؾماٌـزارسنمعؿؼـدعنمسؾـكمعـقــكمتغـريماٌــوخم"،مم
ععماإلذورةمإظبمطقػقيمحصقلمعؼدعلماظطؾؾوتمسؾكمعزؼدمعـماٌعؾقعوتمحقلماظدسقةمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومم.2414م
م
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وزقػيمعؽؿىماٌلوسدةم
م

68م-م ادؿـوداًمإظبمعشقرةماًرباء،مأخذمطؾمعـماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبودرتاتقفقيماظؿؿقؼؾقاٌؽؿىمسؾؿـ ًوم
بوالضرتاحماًوصمبقزقػيمعؽؿىمظؾؿلوسدةمؼدسؿمإسدادماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼيموعؼرتحـوتماٌشـورؼعماظؽوعؾـيمأثــوءماىقظـيم
اظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو ماضؿلومماٌـوصع.موضدمدُسؿًموزقػيمعؽؿىماٌلوسدةمعوظقوًمسـمررؼؼماظربغوعٍماٌشرتكمظؾــوءم
اظؼدراتمسؾكمتـػقذماٌعوػدة.م
م

69م-م وخاللمعرحؾيماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼي،مأغشهمعؽؿىماٌلوسدةمظؿقصريماٌعؾقعوتماظالزعيمإظبمعبقعمعؼدعلماظطؾؾوتم
احملؿؿؾنمسـدماظطؾى،مواظدسؿماظؿؼينماٌؿعؾؼمبؽقػقيمعؾءممنوذجماٌؼرتحـوتماظؿؿفقدؼـي،مواٌعؾقعـوتماًوصـيمبـوظؼـقاتم
اظيتمؼـؾغلمادؿكداعفوميفمتؼدؼؿماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼي،مواألررافماٌؿعوضدةماٌمػؾيمظؾدسقةمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومم،2414م
وظؿؾؼلماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼيماٌؼدعيمإظبمأعوغيماٌعوػدةموتلطقدمادؿالعفو.موضدمتؾؼكمعؽؿىماٌلوسدةم135مادؿػلوراًمبوظربؼـدم
االظؽرتوغلمعـمعؼدعلماظطؾؾوتماحملؿؿؾنموردٍمسؾقفومخاللمأربعيمأؼوممعـمتؼدكفو.مطؿومردٍماٌؽؿىمسؾكمعؽوٌـوتمػوتػقـيم
تؿعؾؼمبوظدسقةمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومم2414موضدمماٌعؾقعوتمحقهلومبوظؾغوتماالغؽؾقزؼـيمواظػرغلـقيمواالدـؾوغقيم.موملمتـردم
أؼيمادؿػلوراتمبوظعربقي.م
م

74م-م وخاللمإسدادمعؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾي،مواصؾمعؽؿىماٌلوسدةمتؼدكفمظؾؿعؾقعوتماظؿؼـقيمٌؼـدعلماظطؾؾـوتميفم
دقو متؼدكفؿمٌؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾي،ممبوم يفمذظؽماٌعؾقعـوتماٌؿعؾؼـيمبـوظؼـقاتماٌلـؿكدعيموطقػقـيمعـؾءماظـؿـوذجم.م
وغظؿًمدؾلؾيمعـمحؾؼوتماظعؿؾماإلضؾقؿقيمظؿـدرؼىمعؼـدعلماظطؾؾـوتميفمإرـورماظـوصـذةم1مسؾـكمإسـدادمعؼرتحـوتمسوظقـيم
اظـقسقي.مطؿومأخذمعؽؿىماٌلوسدةمبـفٍمادؿؾوضلمؼؼدممعزؼداًمعـماظدسؿماٌؼدممظؾؿـورؼماٌؿـؾيممتــقالًمغوضصـوًمظؿؿؽقـفـومعــم
إسدادمعؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾي،ممبوميفمذظؽمعـمخاللمحؾؼوتماظعؿؾماإلضؾقؿقي.م
م

71م-م صؼدمغظؿمعؽؿىماٌلوسدةمحؾؼوتمسؿؾمإضؾقؿقيميفمأوشودوشقميفمبقرطقـومصودق؛موغريوبلميفمطقـقو؛موظقؿوميفمبـريو؛م
واظؼوػرةميفمعصر؛موذقـقاميفماهلـد.مودسلمعبقعمعؼدعلماظطؾؾوتممبقجىماظـوصذةم1ماظذؼـمتؾؼقاماظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحـوتم
عشورؼعمطوعؾيميضقرمحؾؼوتمسؿؾمعدتفومؼقعون.مويفمإرورماظـوصذةم،2ماضؿصرتماظدسقةمسؾكمعؼدعلماظطؾؾوتمعــماٌــورؼم
األضعػممتـقالًم(اظشر ماألدغكموجـقبمشربماحملقطماهلودئ)،محقٌممتًمدسـقتفؿمظؾؿشـورطيميفماألغشـطيماظمؿدرؼؾقـي،م
وصؼمعومضررهمعؽؿىماظدورةماظرابعيمظؾففوزماظرئودل.م
م

72م-م وخاللمحؾؼوتماظعؿؾمماظيتمغظؿفومعؽؿىماٌلوسدة،مأتققًماظػرصيمظؿعرؼػمعؼدعلماظطؾؾوتمبوٌعوػدةموضـدعًم
هلؿماٌعؾقعوتماظعوعيمحقلمطقػقيمإسدادمعؼرتحوتماٌشورؼعموسـوصرػوماظرئقلقيموتؾؼقامإرذوداتمربددةمعــماًـرباءمعــم
خاللماظؿدرؼىماٌؾوذرمتؿعؾؼمبؿؾؽماظعـوصرماظيتمؼؿعنمتعزؼزػوميفماٌؼرتحوتمهلقـوًمظـقسقؿفو.م
م

73م-م وضدمطوغًماظقزقػيماظؿدرؼؾقيماظيتمأداػومعؽؿىماٌلوسدةمربؾمترحقىمذدؼدمظدىمعؼدعلماظطؾؾوتماظذؼـممتـــٍقام
سوظقوًمحؾؼوتماظعؿؾمودؾطقاماألضقاءمسؾكمأػؿقؿفومعـمحقٌماظدسؿماظؿؼينمظؿطقؼرمعؼرتحـوتمعشـورؼعمجقـدةموعــمحقـٌم
إتوحيماظػرصيمهلؿمظالجؿؿوعمإظبمعؼدعلمرؾؾوتمآخرؼـمتؿعؾؼمعؼرتحوتفؿماظؿؿفقدؼيمبــػسماحملوصـقؾمأومبلمغشـطيممموثؾـيم
وكؽـمإضوعيمذراطوتمععفؿميفماٌلؿؼؾؾ.م
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صرزماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼيمواظدسقةمإظبمتؼدؼؿمعؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾيم
م

74م-م حبؾــقلمعقســدمإشــال ماظــدسقةميفمدــؾؿؿرب/أؼؾــقلم،2414مطــونمأعــنماٌعوػــدةمضــدمتؾؼــكم442معـــماٌؼرتحــوتم
اظؿؿفقدؼي،موردم344معـفومضؿـماظقضًماحملددمسـمررؼؼماظلؾطوتماظقرـقيمظألررافماٌؿعوضدةماٌمػؾي،معـعمعـؾءممنـوذجم
اٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼيمبصقرةمتوعي.موعــمأصـؾمػـذهماٌؼرتحـوتماظؿؿفقدؼـيماظــم344ماظـيتمضـدعًمســمررؼـؼماظلـؾطوتم
اظقرـقي،مطونم85معـفومعؼدعيميفمإرورماظـوصذةم1م(خططماظعؿؾماإلدرتاتقفقي)،ميفمحـنمأنم259معـفـومطوغـًمعؼمدعـيميفم
إرورماظـوصذةم2م(عشورؼعماظعؿؾماظػقري).م
م
75م-م وضدماسرتفماٌؽؿىميفماجؿؿوسفماظـوغلمبوظعرضماظذيمضدعؿفماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقـيمبندـرتاتقفقيمم
اظؿؿقؼؾمظدسؿمسؿؾماٌؽؿىماٌؿعؾؼمبػرزماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼي.موادؿعرضًماظؾفـيماالدؿشورؼيميفمدورتفوماظلوددـيمأسؿـمولم
اظػرزماألوظلماظيتمضوعًمبفوماألعوغيموضدعًمعشقرتفومإظبماٌؽؿـىموصؼـوًمظـذظؽم.موادـؿؽؿؾماٌؽؿـىمسؿؾقـيمصـرزماٌؼرتحـوتم
اظؿؿفقدؼيميفمجؾلؿفماظـوظــي،موضـوممأعـنماٌعوػـدةمممبقجـىمذظـؽمبؿقجقـفماظـدسقةميفمغـقصؿربم/تشـرؼـماظــوغلمم2414مإظبم
أصقوبماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼيماظـم136ماٌقاصؼمسؾقفومظقضعمعؼرتحوتمعشورؼعفؿماظؽوعؾي.م
م

تؼققؿمعؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾيم
م

76م-م يفموضًمغشرمػذهماظقثقؼي،مطونمعؼدعقماٌؼرتحوتم اٌـدسقونمؼعؿؾـقنمسؾـكموضـعمعؼرتحـوتمعشـورؼعفؿماظؽوعؾـيم
ظؿؼدكفومإظبمأعنماٌعوػدةمحبؾقلم27مؼـوؼر/طوغقنماظـوغلم.2411موضدمضدعًماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصـيمإلمدـرتاتقفقيمم
اظؿؿقؼؾ،مػلمواٌؽؿى،متقجقفوتمتؿعؾؼمبؿؼققؿمعؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾيماٌؼدعيماظذيمدقؼقممبفمصرؼؼمخرباءمومبقاصؼـيم
اٌؽؿىمسؾكماٌشورؼع.مودقكضعمطؾمعـمعؼرتحوتماٌشورؼعمإظبمتؼققؿفمعـمجوغىمثالثيمخرباءمأحدػؿمعـمعـطؼيماٌؼرتح.م
ودقفريماظؿؼققؿمبودؿكداممصققػيمتؼققؿمعقحدةمأسدتفوماألعوغيموصؼوًمٌعـوؼريماالخؿقـورماظـقاردةميفماإلجـراءاتماظؿـػقذؼـيمم
واظيتماسؿؿدػوماىفوزماظرئودلميفمدورتفماظـوغقي،مإظبمجوغىماٌعوؼريماألخرىمذاتماظصؾيمواحملـددمةميفماظـدسقةمإظبمتؼـدؼؿم
اٌؼرتحوتمظعومم.2414مودقفؿؿعمصرؼؼماًرباءمإلغفوءمعفؿؿف،محقـٌمممتمهدؼـدمزبطـطمزعـينمإلغشـوءمصرؼـؼماًـرباءم
واخؿقورػؿمودسقتفؿمظؿؼققؿمعؼرتحوتماٌشورؼع.م
م

77م-م وذددماٌؽؿىمسؾكمأنماظـقسقـيمواىـدارةماظؿؼـقـيمػؿـوماظعـصـرانماظؾـذانمدقلـؿـدمإظقفؿـوميفمتؼقـقؿمعؼرتحـوتم
اٌشورؼعماظؽوعؾيمواٌقاصؼيمسؾقفو،مواتػؼمسؾكمأنماٌقاصؼيمسؾكماٌشورؼعماظـيتمدـقؿؿممتقؼؾـفومصبـىمأنمتلـؿـدمحصـراًمإظبمم
االدؿعراضماظعؾؿلموإظبماظؿؼققؿمعـمجوغىمصرؼؼماًرباء.موؼعؿربمذظؽمواحـداًمعــماظـدروسماهلوعـيماٌلـؿػودةمدـرياسكميفم
عقاصؾيموضعمإجراءاتمصـدو ماضؿلومماٌـوصع.م
م

78م-م ودقفؿؿعماٌؽؿىمضؾؾماظدورةماظرابعيمظؾففوزماظرئودلمعؾوذرةمظؾؼقوممبلعقرمعـفوماٌقاصؼيمسؾكماٌشـورؼعمظؿؿقؼؾـفوم
يفمإرورماىقظيماظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼعموظؿؼدؼؿماظؿقصقوتمخبصقصماٌؼرتحوتماظيتمحصؾًمسؾكمتؼققؿماصبوبلموظؽـفوم
الممتقلمعـماٌقاردماٌؿوحيميفمصـدو ماضؿلومماٌــوصعم.موتؿضـؿـماظقثقؼـيمIT/GB-4/11/Inf.12ماظصـودرةمأثــوءماظـدورةم،م
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وسـقاغفوم"تؼرؼرمسـماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفمدورةماٌشورؼعمعـمصـدو ماضؿلومماٌـوصعميفمصرتةماظلــؿنم،"2411/2414م
ضوئؿيمبوٌشورؼعماظيتمواصؼماٌؽؿىمسؾكممتقؼؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمهلو.م
م

اًطقاتماظؿوظقيميفمتـػقذمدورةماٌشورؼعماظـوغقيم

م

79م-م تقصرماظضؿقؿيماٌعـقغيم"تـػقذماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفمإرورماىقظيماظـوغقـيمعــمدورةمعشـورؼعمصــدو ماضؿلـومم
اٌـوصع"7م اٌعؾقعوتمواظدروسماٌلؿػودةماظيتمتػقدميفماسؿؿودمعزؼدمعـماظؼراراتمحقلماإلجراءاتمواظرتتقؾوتماظيتممتؽخملـمعـم
صرفماألعقالمواإلبالغمسـماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفمإرورماىقظيماظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼعمورصدػوموتؼققؿفو.م
م

84م-م وؼردمعزؼدمعـماٌعؾقعوتمحقلماظؿؼدمماحملرزميفموضـعماإلجـراءاتمواظؿـدابريماٌمدلـقيمظؿقلـريمصـرفماألعـقالم
ورصدماٌشورؼعموتؼققؿفوميفماظؼلؿماظػرسلماظقاردمأدغوهمهًمسـقانم"عقاصؾيمتػعقؾمصـدو ماضؿلومماٌــوص مع،ممبـوميفمذظـؽمم
اإلجراءاتمواظؿدابريماٌمدلقي".م
م

تنفوذ اجلوالت ادلقؾلة عن دورة ادلشارؼع

م

81م-م سؿالًممبشقرةماًرباء،مذددتماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمأؼضوًمسؾـكمأنممتؽـنم
اٌزارسنمعـمتعزؼزماألعـماظغذائلمواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمكـؾمػدصوًمظـفمأػؿقـيمطـربمىموغشـوروًمعؿقدـطماألجـؾمورقؼـؾم
األجؾ.م وؼـؾغلمأالمتؽقنماألغشطيميفمػذاماجملولمجزئقيمبؾمأنمتقضـعموتـػـذمضـؿـمإرـورمادـرتاتقفلم.موؼـؾغـلمظؾــفٍم
اظربغوذبلمأنمكؽـمعـمادؿعراضماظؿؼدمماحملرزمواظدروسماٌلؿػودةموأنمؼلـؿفقىمألوظقؼـوتماىفـوزماظرئودـلمماظـوذـؽيم
وأنمؼعززمعـماظشراطوتمععماٌـظؿوتماظدوظقيموأنمؼقدعمغطو ماألغشطيميفمحولمتقصرمعزؼدمعـماألعقال.م
م

82م-م وأوصًماظؾفـيماالدؿشورؼيمبلنمتؼقمماألعوغيمبنسدادمسـوصرموضعمبرغوعٍمظصـدو ماضؿلـومماٌــوص معمؼضـؿـماألعــم
اظغذائلماٌلؿداممواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخ.موأخذماٌؽؿىمسؾؿـوًممبشـقرةماظؾفــيمصقؿـومؼؿعؾـمؼمبويوجـيمإظبمإسـدادمبرغـوعٍم
عؿقدطماألجؾمؼلؿـدمإظبموثقؼيمعشقرةماًرباءمؼـؾغلمأنمتؽقنمإدرتاتقفقيموعؼؿضؾيموعقجفيمسبقماظـؿوئٍ.م
م

83م-م وغظراًمظعىءماظعؿؾميفماىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو ماضؿلومماٌـوصعموإضوعـيماظشـراطوتمعـعماٌمدلـوتم
اٌؿعددةماألررافمظدسؿمعقاصؾيمتطقؼرمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،مملمتؿؿؽـماألعوغيمعـمادؿؽؿولموضعمغفـٍمبرغـوذبلمظقـظـرم
صقفماىفوزماظرئودلميفمدورتفماظرابعي.موضدمؼرشىماىفوزماظرئودلميفمأنمؼطؾىمإظبماألعوغيموضعمغفـٍمبرغـوذبلمعؿقدـطم
األجؾمظصـدو ماضؿلومماٌـوصعمؼلؿػقدمعـماظرتطقزماٌقاضقعلميفمدورةماٌشـورؼمعماظـوغقـيموبوٌقاءعـيماظؽوعؾـيمعـعماألوظقؼـوتم
اظيتماسؿؿدػوماىفوزماظرئودل.م
م

84م-م طؿومأوصًماظؾفـيماالدؿشورؼيمبلنمتعدماألعوغيماظدروسماٌلؿػودةمخبصقصماإلجراءاتماظؿـػقذؼـ مي،ممبـوميفمذظـؽم
ععوؼريماالخؿقور،مبودؿكداعفوميفماىقالتماٌؼؾؾيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو ماضؿلومماٌـوصع.م
م
7
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85م-م وسؿالًمبؼرارمادبذهماىفوزماظرئودلميفمدورتفماظـوظـي،مضدمؼرشـىماىفـوزماظرئودـلمميفمتػـقؼضماٌؽؿـىمبلـؾطيم
تـػقذمدورةماٌشورؼع.م
م

عواصلة تفعول صندوق اضؿسام ادلناصع ،مبا يف ذظك ا جراءات واظرتتوؾات ادلؤدسوة
م

86م-م طونماىفوزماظرئودلميفمدورتفماظـوظـيمضدمرؾىمإظبمأعنماٌعوػدةمأنمؼضـعممإجـراءاتماظصـرفمواإلبـالغمواظرصـدم
ألشراضمتشغقؾمدوراتماٌشورؼعماظؼودعي،مظقـظرمصقفوماىفوزماظرئودـلمموظققاصـؼمسؾقفـوميفمدورتـفماظرابعـي،موأنمؼقاصـؾم
اظؿعوونمععماٌـظؿوتماظدوظقيماألخرى،ممبوميفمذظؽماظصــدو ماالدـؿؽؿوغلماظعـوٌلمظؾؿــقعماحملصـقظلم،ميفمعقاصـؾميموضـعم
وتـػقذماإلجراءاتماظؿـػقذؼيمظصـدو ماضؿلومماٌـوصع.م
م

87م-م طؿومرؾىماىفوزماظرئودلمإظبماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمأنمتلـديماٌشـقرةمإظبم
أعنماٌعوػدةمواٌؽؿىمحقلمتشغقؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،ممبوميفمذظـؽمإمجـراءاتمامظصـرفمواإلبـالغم.مويفمػـذاماظلـقو ،م
رؾىماٌؽؿىمإظبماظؾفــيماالدؿشـورؼيمميفمدورتـفماألوظبمأنمتـدرسمعبقـعماًقـوراتماٌؿؽــيمظقضـعماظرتتقؾـوتماٌمدلـقيم
اًوصيمبوظرضوبيمسؾكماٌشورؼعماظيتمدؿؿقلميفمإرورمصـدو ماضؿلومماٌـوصعموبؿـػقذػو.م
م
88م-م وضدمخصصمأعنماٌعوػدةمواظؾفـيماالدؿشورؼيمطـرياًمعـماالػؿؿوممجملولماظعؿؾمػذامخاللماظػرتةمبنماظـدورتنم.م
وسؿالًممبشقرةماظؾفـيماالدؿشورؼي،مأسدتماألعوغيماظقثوئؼماظؿوظقيمظؾؿؿؽنمعـمادبوذماظؼراراتميفمػذاماجملول:م
م
دراديمعؼورغيمإلجراءاتماظصرفمواإلبالغمواظرصدمبوإلضوصيمإظبماظرتتقؾوتماٌمدلقيماظيتموضعؿفوموغػذتفوم

اآلظقوتماٌوظقيماألخرىماٌؿعددةماألرراف،مععمعراسوةماٌعوؼريماظدوظقـيماظرادـكيمواظـدروسماٌلـؿػودةممعــم
تـػقذمصـدو ماضؿلومماٌـوصع؛
اٌعؾقعوتمذاتماظصؾيمواظؿقؾقؾماظالزممظؿؽققػمإجراءاتماظصرفمواإلبالغمواظرصدمععماٌؿطؾؾوتماظقزقػقيم

ظصـدو ماضؿلومماٌـوصعماظؿوبعمظؾؿعوػدة،ماغطالضوًمعـمصػيماٌعوػدةماظدوظقيمطصؽمضـوغقغلمممتموضـعفمسؾـكم
أدوسماٌودةماظرابعيمسشرةمعـماظـصقصماألدودقيمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسي؛
ععؾقعوتمحقلمعداوالتمىـيماظربغوعٍموشريػومعـمسؿؾقوتماٌـظؿيماٌؿعؾؼيمبفقؽوتماٌودةماظرابعـيمسشـرةم

ووثوئؼماٌعؾقعوتماألدودقيمهلذهماهلقؽوتمممومؼؿصؾمبؿشغقؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصع؛
عشروعمإجراءاتمعمضؿـيمظؾصـرفمواإلبـالغمواظرصـد،موصؼـوًمإلجـراءاتماظصــدو ماظؿشـغقؾقيم،مسؾـكمسبـقمم

8
عوماسؿؿدهماىفوزماظرئودل.
م
 8غظرتماظؾفـيميفماظقثقؼيماٌعـقغيم"سؿؾقوتمصـدو ماضؿلـومماٌــوصعم:ماظرتتقؾـوتمواإلجـراءاتماٌمدلـقيم"ميفمدورتفـوماظلوددـيم.موتؼـقمماظقثقؼـيمتؾـؽمم
مبومؼؾل:متؾؾغمسـماظعؿؾقوتماىورؼيميفماألجفزةماظرئودقيميفمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمخبصـقصمادـؿؼالظقيماألجفـزةماظددـؿقرؼيممعــمضؾقـؾماٌعوػـدةم؛م
وتؼدممهؾقالًمعؼورغوًمطوعالًمظؾفقؽؾماٌمدللمواإلجراءاتمواظرتتقؾوتماٌمدلقيميفماٌمدلوتماٌوظقيماٌعـقيماٌؿعـددةماألرـرافم(صــدو ماظؿؽقـػ؛معرصـؼم
اظؾقؽيماظعوٌقي؛ماظصـدو ماالئؿؿوغ لمظؾربغوعٍماظعوٌلمظؾزراسيمواألعـماظغذائل؛ماظصـدو ماٌؿعددماألررافمظؿـػقذمبروتقطـقلمعقغرتؼـول؛مواظصــدو ماظعـوٌلم
ٌؽوصقيماالؼدزمواظلؾمواٌالرؼو)،موتؿضؿـمعشروعمإجراءاتمعمضؿيمظصرفماألعقالموظإلبالغمسـماٌشورؼعمورصدػوموتؼققؿفـو،مصضـالًمســمعشـروعمسـوصـرم
االتػوضـوتماٌـم شــؽيمظؾرتتقؾــوتماٌمدلــقيمعــعماظؽقوغــوتماٌـػــذةمومنــوذجمعشــروعماالتػوضــوتماٌلــؿكدعيمظــدىماظصـــودؼؼماألخــرىماٌؿعــددةماألرــراف.م
واظقثقؼيمعؿوحيمسؾكماٌقضعftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb4/acfs6/acfs6w06.pdf :
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89م-م وضدمجرىماظؿشدؼدمبصقرةمعؿقاصؾيمرقالماظػرتةمبنماظدورتنمسؾكمأػؿقيموضعماإلجراءاتمواظرتتقؾوتماٌمدلقيم
ظرصدموتؼققؿماٌشورؼعماظيتمكقهلومصـدو ماضؿلومماٌـوصعموظصرفماألعـقالمبصـقرةمصعوظـيمٌؿؾؼـلماٌشـورؼعم.موطؿـومأطـدتم
اظؾفـي،مصننمػذهماإلجراءاتمواظرتتقؾوتماٌمدلقيمدؿعززمتشـغقؾمصــدو ماضؿلـومماٌــوصعممعــمخـاللماظرتوؼـٍمظؾؿلـوءظيم
وتقلريمتؼققؿموتعؿقؿماظـؿوئٍمواألثرماٌؿقؼؼ،موطذظؽمعـمخاللمهدؼدماظدروسماٌلؿػودةمعـماٌشورؼع.مطؿومأنمظؿقصرمإرـورم
ظؾرصدمواظؿؼققؿمؼؿصػمبوظؽػوءةمظفمأػؿقيمطربىمظؿؼققؿمغقسقيماٌشورؼعموتؼدؼؿمعزؼدمعـماظـدسؿميشـدماٌـقاردم.موؼـؾغـلميفم
اظقضًمغػلفمأالمتشؽؾمػذهماإلجراءاتمسؾؽوًمسؾكمعؼدعلماٌؼرتحوتمعـمحقٌماإلصراطميفمحفؿماإلبالغماٌطؾقب.مم
م

وضعمترتقؾوتمعمدلقي:مبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيم
م

94م-م سؿالًمسؾكمادؿؽشوفمخقوراتموضعمترتقؾوتمعمدلقيمتدسؿماظرضوبيمسؾكماٌشورؼعموتـػقذػو،مسؿؿمأعنماٌعوػـدةمم
عذطرةمعقجفيمإظبمعبقعماظشرطوءماظدوظقنماحملؿؿؾنمتطؾىمإظقفؿماإلسرابمسـماػؿؿـوعفؿمبقضـعمذـراطوتمربؿؿؾـيمعـعم
اٌعوػدةمظؿـػقذماظصـدو .مورؾؾ ًماٌذطرةمإظبماٌـظؿوتماظدوظقيماٌعـقـيمبؿؼـدؼؿماٌعؾقعـوتمســموالؼوتفـوموسؿؾـفوموضـدراتفوم
اظؿؼـقــيمواٌوظقــيمسؾــكمتـػقــذماٌشــورؼعموســـماػؿؿوعفــومبــدسؿماظؿطــقؼرماالدــرتاتقفلمظمصـــدو ماضؿلــومماٌـــوصع.م
وممومظفمأػؿقيمخوصيمأنمصبريماظؿعوونمععمػـذهماٌمدلـوتماٌؿعـددةماألرـرافماظـيتمتعؿـؾمطؽقوغـوتمعـػـذةمظؾصــودؼؼم
األخرىماٌؿعددةماألررافموتؿؿؿعممبقزةمعؼورغيميفمعقدانماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسـيموظـدؼفومضـدرةمععـرتفم
بفومسؾكمإدارةماٌشورؼعمواإلدارةماٌوظقي،مإظبمجوغـىمتـقصرمحضـقرمعقـداغلمظـدؼفومموضـدرتفومسؾـكمدسـؿماظؿؿقؼـؾماٌشـرتكم
ظؾؿشورؼع.م
م
91م-م وطوغًماالدؿفوبيمظؿـؿقيماظشراطوتماصبوبقيمظؾغوؼي.موغؿقفيمظؾعؿؾقيماظيتممتمإرالضفو،مأبـدتمذبؿقسـيموادـعيم
عـماٌـظؿوتماظدوظقيماػؿؿوعفومبدسؿماظؿطقؼرماالدرتاتقفلمظصـدو ماضؿلومماٌــوصمعمبلدـوظقىمذـؿكم.موعــمػـذهماٌـظؿـوتم
برغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيموعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمواظصــدو ماالدـؿؽؿوغلماظعـوٌلم
ظؾؿـقعماحملصقظلموعؽؿىماألعؿماٌؿقدةمًدعوتماٌشورؼعمواظؾـؽماظدوظلموأوطلػوممغقصقـىمومعرطـزماظؾقـٌمواظؿـدرؼىميفم
ذبولماظزراسيماٌدارؼي.موكؽـماالرالعميفمعقضعماٌعوػدة9مسؾكماظعروضماظؽوعؾـيماظـيتمأردـؾؿفوماٌـظؿـوتمواظـيتمأتققـًم
ظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيمإلدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ.مإضوصيًمظذظؽ،ماتصؾمعمخراًمأحدمطؾورمعـقزػلمبرغـوعٍماألعـؿماٌؿقـدةم
ظؾؾقؽيمبلعنماٌعوػدةموأبؾغفماػؿؿوممعـظؿؿفمبدسؿمتطقؼرمصـدو ماضؿلومماٌـوصع.موؼعؿؾمػـذاماظربغـوعٍمحوظقـوًمسؾـكمإسـدادم
سرضفماظؽوعؾمودريدؾفمإظبمأعنماٌعوػدةمضرؼؾوً.م
م
92م-م وطؿوموردمأساله،مهؼؼمتؼدممعؾؿقسميفمإضوعيماظشراطوتمععمبرغوعٍماألعـؿماٌؿقـدةماإلمنـوئلمواظصــدو ماظـدوظلم
ظؾؿـؿقيماظزراسقي.موضدمجرىمإبالغماٌؽؿىمواظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾموػؿومؼقجفـونمطـؾم
اًطقاتماٌؿكذةميفمدقو مإضوعيمػوتنماظشراطؿن.موبعدمتؾؼلمرؾؾقفؿو،مؼعؿؾمأعنماٌعوػدةمسؾكموضعمعذطرةمتعوونمعـعم
اظربغوعٍماإلمنوئلموأخرىمععماظصـدو ماظدوظل،مضبددمصقفؿومأدوارموعلموظقوتماظشرؼؽن.مواٌؼصقدمادـؿؽؿولماظشـراطؿنم
حبؾقلماجؿؿوعماىفوزماظرئودلميفمبوظل.م
9

اغظرمصػقيتماجؿؿوسلماظؾفـيماالدؿشورؼيماًوعسمواظلودسhttp://www.planttreaty.org/gbpre_en.htm :
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م

93م-م وطؿومالحظًماظؾفـي،مدؿمديماظشراطيمععمبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيمإظبم
زؼودةمتعزؼزمعصداضقيمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمبؿؾؼقفماظدسؿمعـمعمدلوتمععرتفمبفومتؿؿؿـعمبـوًربة،ممبـوميفمذظـؽماظـدسؿم
اٌؿعؾؼمبوظرضوبيمسؾكماٌشورؼعموتـػقذػو.مطؿومدؿلوسدمػذهماظشراطيمسؾكمجؾىمذبؿقسيمداسؿيمجدؼدةموذؾؽيموادـعيمعــم
أصقوبماٌصؾقيمظدسؿمتطقؼرمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،مممومؼشؿؾمإدراجماٌعوػدةموصــدوضفومظـدىمذبؿقسـوتمجدؼـدةمعــم
اىفوتماٌوسبيمواظقزاراتماظقرـقي،معـمضؾقؾموزاراتماظؾقؽيمواٌوظقيمواظؿـؿقي.م
م
94م-م وظؽـمطوغًماظؾفـيمتؼدرمسوظقوًمسرضلماظشراطيماالصبوبقيماظؾـوءةمعـمجوغـىماظصــدو ماظـدوظلمظؾؿـؿقـيماظزراسقـيم
وبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئل،مصنغفومحددت،مععمذظؽ،مسدداًمعـماظؿقدؼوتماظيتمتعرتضمدؾقؾماظشراطؿن:م
م
ؼـؾغلمأنمضبؿػظماىفوزماظرئودلمبؽوعؾماٌلموظقيمواالدؿؼاللمصقؿومؼؿعؾؼمبؿـػقذمدورةماٌشـورؼع،ممبـوميفم

ذظؽماٌقاصؼيمسؾكماٌشورؼعماظيتمدقفريممتقؼؾفو؛
ؼؿعنمأنمتؾؼكماألررافماٌؿعوضدةمعلموظيمسـمحشدماٌـقاردمظمؿـػقـذماًطـيماإلمدـرتاتقفق مي.مإذمأنماظـدسؿم

اٌوظلماظذيمتؼدعفمػـذهمم اٌـظؿـوتمؼـؾغـلمأالمؼؼؾـؾمعــمعلـموظقيماألرـرافماٌؿعوضـدةمسؾـكماٌلـوػؿيميفم
اظصـدو موأالمضبؾمربؾمػذهماٌلوػؿي؛
ؼؿطؾىموضعمتػوصقؾماظطرائؼماظدضقؼيمظؾشراطيمععماٌعوػدةمطـرياًمعــماظقضـًمواظعؿـؾمعــمجوغـىمأعوغـيم

اٌعوػدة.موؼػضؾمتقخلماظؼقوممبصقوشيمممعـيموسرضمعؿلنمهلوتنماظشراطؿن؛
ؼـؾغلمأنمتؽقنماظشراطيمسؾكمأدوسمشريمإضصوئل،محبقٌمكؽـمظؾففوزماظرئودلمأنمؼدخؾميفمذـراطوتم

ععماٌـظؿوتماظدوظقيماٌعـقيماألخرى.
م
95م-م وضدمرؾىماٌؽؿىمتعؾؿماظدروسمعـمإضوعيماظشراطيمععمبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنـوئلمواظصــدو ماظـدوظلمظؾؿـؿقـيم
اظزراسقيموعـماٌؿقض عمأنمؼؿؿمخاللماظػرتةماٌؼؾؾيمبنماظـدورتنموضـعمإرـورمعقحـدمظإلجـراءاتمواظؿعـوونمألشـراضمإضوعـيم
اظشراطوتمععماٌـظؿوتماظدوظقيماٌفؿؿيماألخرى.م
م

اظؿؼدمماحملرزميفموضعماإلجراءاتماًوصيمبصرفماألعقالموبوظرضوبيمسؾكماٌشورؼعم

م

96م-م وطؿومأوضقـومأساله،مأسدتماألعوغيمإجراءاتمعمضؿيمظصرفماألعقالموظإلبـالغمســماٌشـورؼعمورصـدػوموتؼققؿفـوم
سؾكمأدوسمادؿعراضمظإلجراءاتماٌؿؼدعيماظيتمتلؿكدعفوماآلظقوتماٌوظقيماظؼوئؿيماٌؿعددةماألرراف10.م
م

10مم رؾىماىفوزماظرئودلمإسدادمعشروعمإجراءاتماظرصدمواإلبالغمظقـظرمصقفميفمدورتفماظرابعي.مطؿومأنماإلجـراءاتماظؿشـغقؾقيمظصــدو ماضؿلـومماٌــوصعم
تشريمػلمأؼضوًمإظبمضرورةمتقصرمإجراءاتمعقحدةمظؾؿؼققؿ.م وضدمألزفرماظؿقؾقؾماٌؼورنمظمظقوتماٌوظقيماٌؿعددةماألررافمأنمطـرياًمعـمػذهماآلظقوتمتؿعوعؾم
ععماإلبالغمواظرصدمواظؿؼققؿمبصقرةمعؿؽوعؾيممتؽـمعـمتؿؾعماظـؿوئٍمواظؿؼدمماحملرز.موبوسؿؾورمأنماظـوتٍماظـفوئلمأليمتؼققؿمؼلخذمذؽؾماظؿؼرؼرمأؼضوً،مصننم
عـماٌػقد،مسؾكمعومؼؾدو،ماظؿعوعؾمععماظؿؼققؿمعؼرتغوًمبوظرصدمواإلبالغ.م
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97م-م وغظرتماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾميفماإلجـراءاتماٌمضؿـيماظـيتمضـدعؿفوماألعوغـيم
وأذورتمسؾكمأعنماٌعوػدةمبودؿكداممعشروعمػذهماإلجراءاتمطلدوسمظؾعؿؾماظؼودم.موطؿومأطدتماظؾفـي،مػـوكمسـددمعــم
اظؿقدؼوتماظيتمتعرتضمعقاصؾيمهدؼدمػذهماإلجراءات:م
م
ؼـؾغلماالحؿػوزميفماإلجراءاتمسؾكمعومؼؽػلمعـماٌروغيمظالدؿفوبيمظالحؿقوجـوتماظـوذـؽيمظـدىماىفـوزم

11
اظرئودلموصـدو ماضؿلومماٌـوصعماظؿوبعمظف؛
المؼزالمصـدو ماضؿلومماٌـوصعميفمعرحؾؿفماالبؿدائقيموػـوكموصقراتميفمايفـؿمؼـؾغـلماظـظـرمصقفـومســدم

12
اظؼقوممبفذهماألغشطيم(اظرصدمواظؿؼققؿموعراجعيمايلوبوت)؛
ؼـؾغلمأنمتدرجماإلجراءاتمعللظيمعراجعيمحلوبوتماٌشورؼعمبصقرةمأطـرموضقحوً؛

ؼـؾغلمأ المتـؼؾماإلجراءاتمسؾكمعؼدعلماٌؼرتحوتمبؼدرمذدؼدماظؿعؼدموطـريماظؿؽؾػيمعــماظرصـدمواظؿؼقـقؿم

وعراجعيمايلوبوت؛
ؼـؾغلمأنمؼـظرماىفوزماظرئودلميفماألدوارمواٌلموظقوتماٌؼؾؾـيمظؽـؾمعــماظؾفــيماالدؿشـورؼيماٌكصصـيم

اٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمواٌؽؿىميفمتـػقذمػذهماإلجراءات.
م
98م-م وػـوكمسددمآخرمعـماظؿقدؼوتماظيتمتزؼدمعـمصعقبيمعقاصؼيماىفوزماظرئودلمسؾكماإلجراءاتماظدائؿيمظؾفـقالتم
اظؼودعيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو ماضؿلومماٌـوصع.مصفـوكمحوجيمإظبماظـظرمبعـوؼيميفمدورماٌـظؿوتماظدوظقيمطؽقوغـوتمعـػـذةم
ظصـدو ماضؿلومماٌـوصعميفمتقلريمصرفماألعقالموغؼؾفومإظبماٌلؿقىماٌقداغلمأوميفمدسؿمتصؿقؿماٌشورؼعموتـػقذػوموتؼققؿفو.م
م
99م-م وؼؿؿـؾمأحدماظؿقدؼوتماألخرىميفمسدمماغؿفوءماالدؿعراضماىوريمالدـؿؼالظقيماألجفـزةماظددـؿقرؼيممعــمضؾقـؾم
اٌعوػدة،مواظذيمورؼفماألجفزةماظرئودقيميفمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسي.موسـدماالغؿفوءمعـمذظؽماالدؿعراض،مدقؿقصرمعزؼـدم
عـماظقضقحمحقلمصػيماىفوزماظرئودلميفمإدارةمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،ممبوميفمذظؽمعومؼؿعؾؼمبصرفماألعـقالمأومبـوظؿؼققؿم
اٌلؿؼؾمأومبوٌراجعيماًورجقيمظؾقلوبوت.مويفمػذاماظلقو ،مذددتماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصـيماٌعـقـيمبندـرتاتقفقيمم
اظؿؿقؼؾمسؾكمأنماضؿلومماٌـوصعمطبضعمظؾؿراضؾيماٌؾوذرةمعـمجوغىماىفوزماظرئودلموأغفمكقلمحصراًمعــمخـاللماًطـيم
اإلدرتاتقفقيماظيتموضعؿفوماألررافماٌؿعوضدةمظؿـػقذه.موظذامصننماظؾفـيمتؿقضـع،مغظـراًمالرتػـوعمدرجـيماظؿؿقؼـؾماظـذاتل،مم
أنمتؿقصرمدرجيمسوظقيممموثؾيمعـماالدؿؼالظقيمواإلدارةماظذاتقيميفمتشغقؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصع.م
م

11مموضعًمآظقوتمعوظقيمأخرىمعؿعددةماألررافمإروراماظرصدمواظؿؼققؿمبصقرةمتدرصبقي.موععمأنمإغشوءمعرصـؼماظؾقؽـيماظعومٌقـيمؼعـقدمظعـومم،1991مصـننم
إرورهماألولمظؾرصدمواظؿؼققؿمملمؼقاصؼمسؾقفمإالميفمسومم.1997موعـذمذظؽماين،مخضعمػذاماإلرورمبصقرةمعـؿظؿيمظالدؿعراضمواظؿعزؼز.موذفدمصــدو م
عقغرتؼولمسؿؾقيممموثؾي.م
12ممعـمذظؽ،موطؿومأوضقًماظؾفـي،مأنمبعضمػذهماألغشطيمسؾكماألضؾمكؽـمأنمؼـػذمظعقـيمعـماٌشورؼعميفمدورةمعشورؼعمععقـيمحبقٌمتلددمتؽوظقػم
ػذهماألغشطيمعـمحلوبمتؽؾػيمثوبؿيمسوعيمضبؿػظمبفميفمصـدو ماضؿلومماٌـوصع.موتؿؿـؾمإعؽوغقيمأخرىميفمأنمتـعؽسمتؽوظقػمػذهماألغشـطيميفمعقزاغقـيم
اضرتاحماٌشروعماظؽوعؾمععماظعؿؾمسؾكمايػوزمسؾكمردقممإدارةمدورةماٌشورؼعميفمأدغكمحدمممؽـ.م
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-144م وتعؿؾماألعوغيمسؾكمإسدادمضؿقؿيمهلذهماظقثقؼيمدؿصدرمهًمسـقانم"تـػقذماٌشـورؼعماٌقاصـؼمسؾقفـوميفماىقظـيم
اظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼعمظصــدو ماضؿلـومماٌــوصعم" ،موػـلمتؿضـؿـمتػوصـقؾماٌعؾقعـوتمواظؼـراراتماٌؿعؾؼـيمبـوإلجراءاتم

واظرتتقؾوتماظيتممتؽـمعـمصرفماألعقالمواإلبالغمواظرصدمواظؿؼققؿميفمدقو مدورةماٌشورؼعماظـوغقي.موتلؿـدمػذهماظقثقؼيمإظبم
اٌشقرةماظيتمأددتفوماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾموعشروعماإلجراءاتماٌمضؿـيماظـذيمغظـرتم
صقفماظؾفـي.موتلتلماظضؿقؿيمسؿالًمبطؾىمعـماٌؽؿىمإلسدادموثقؼيمتقصرمصفؿوًمواضقوًمظؾكقوراتماٌؿوحيمظدسؿمتـػقذماىقظـيم
اظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼع،ممبوميفمذظؽماآلثورماحملؿؿؾيمبوظـلؾيمظؾؿلؿؼؾؾ.م
م
-141م وعـماٌـؿظرمأنمتقصرماإلجراءاتمواظرتتقؾوتمظدسؿمتـػقذمورصدماىقظيماظـوغقيمعـمدورةماٌشـورؼعمأدودـوًمٌقاصـؾيمم
وضعماإلجراءاتمواظرتتقؾوتماظيتمدؿلؿكدمميفماظدوراتماظؼودعيمعـمدورةماٌشورؼع.م
م

ثاظـاً  -تقرؼر سن عوارد إدرتاتوفوة اظؿموؼل شري اخلاضعة
ظسوطرة اجلهاز اظرئادي ادلؾاذرة
م

-142م اسؿؿدماىفوزماظرئودـلمميفمدورتـفماظـوظــيماٌؾقـؼم4معــمإدـرتاتقفقيمماظؿؿقؼـؾم،معؿطؾؾـوتماٌعؾقعـومتمواإلبـالغم
مبقجىمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،موذظؽمبغقيمتقلريمرصدمتـػقذمتؾؽماإلدـرتاتقفقيم.موبوسؿؿـودمػـذاماٌؾقـؼ،محـددماىفـوزم

اظرئودلمألولمعرةمعؿطؾؾوتماٌعؾقعوتمواإلبالغماًوصيمبوٌقاردمشريماًوضعيمظلـقطرةماىفـوزماظرئودـلماٌؾوذـرةممواظـيتم
تؼدعفوماألررافماٌؿعوضدةمواألررافمشريماٌؿعوضـدةمواٌـظؿـوتماظدوظقـيماظـيتمؼـدخؾماىفـوزماظرئودـلمميفماتػوضـوتمععفـوم
واآلظقوتمواظصـودؼؼمواهلقؽوتماظدوظقيماٌعـقي.م
م

-143م وسـدمإسودةمتشؽقؾماىفوزماظرئودلمظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،مرؾـىمإظقفـومأمنم
تؿـوولماٌلوئؾماٌؿؾؼقيمضؿـماخؿصوصمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،مأيمظقسمصـدو ماضؿلومماٌـوصعموحـدهمبـؾمطـذمظؽماظعـوصـرم
األخرىميفمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،موخصقصوًماٌقاردمشريماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذـرةم،موأنمتلـديماٌشـقرةم
حقلمرصدمتـػقذمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمبلطؿؾفوموحقلمتؼققؿمصعوظقؿفو.م
م

-144م وأجرتماظؾفـيمعـوضشؿفوماألوظب،ميفماجؿؿوسفوماظلودس،محقلمرصدمعقاردمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼـؾممشـريماًوضـعيم
ظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرة.موسؾكمدؾقؾماإلسدادمظالجؿؿوع،مغشرمأعنماٌعوػدةماظدوظقيمعذطرةمؼدسقمصقفـوماألرـرافم
اٌؿعوضدةمواألررافمشريماٌؿعوضدةمإظبمتؼدؼؿماٌعؾقعوتموصؼممنقذجمعقحد.موعبعًماألعوغـيماظعـروضماظـقاردةمعــماألرـرافم
اٌؿعوضدةموأتوحؿفومظؾفـي.موالحظًماظؾفـيمأنمعـمذلنماالسرتافمجبؿقعماألغشطيماٌـػذةميفمإرورمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمأنم
ؼربزمصقرةماٌعوػدة،مطؿومدقؿؽـمعـماظؿعرفمبعـوؼيمسؾـكماظـغـراتمواظــقاضصميفمإدـرتاتقفقيمماظؿؿقؼـؾم،موذـددتمسؾـكم
أػؿقيمتقصريماألررافماٌؿعوضدةمواألررافمشريماٌؿعوضدةمظؾؿعؾقعوتمحقلماٌقاردمشـريماًوضـعيمظلـقطرةماىفـوزماظرئودـلم
اٌؾوذرة.م
م

27

IT/GB-4/11/9

-145م طؿومأسدتماألعوغي،موضـدعًمإظبماظؾفــيماالدؿشـورؼيماٌكصصـيمماٌعـقـيمبندـرتاتقفقيمماظؿؿقؼـؾم،مذبؿقسـيمعــم
اٌعؾقعوتمسـماظقالؼوتمواألوظقؼوتموععوؼريماألػؾقيمواإلجراءاتموتقصرمعقاردماآلظقوتماظدوظقيمواظصـودؼؼمواهلقؽوتماٌؿصـؾيم
بدسؿمتدابريمتـػقذماٌعوػدة.مطؿومضدعًمغؾذةمسـماٌـظؿوتماظدوظقيماظؿوظقي:ماىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقـيم
وعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموعرصؼماظؾقؽيماظعوٌقيمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيموبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلموبرغـوعٍم
األعؿماٌؿقدةمظؾؾقؽيمواظؾـؽماظدوظلموصـدو ماظؿؽقػماظعوٌل.م
م

-146م وسؿالًمسؾكمتعزؼزماظؿعوونمععماٌـظؿوتماظدوظقيماألخرىماظيتمتفؿمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼـؾم،مأذـورتماظؾفــيمسؾـكم
أعنماٌعوػدةمبلنمؼقاصؾمإضوعيماظصالتمععم اإلدارةماظعؾقومظؾؿمدلـوتمذاتماظصـؾي،ممبـوميفمذظـؽمعــمخـاللماظـدسؿمعــم
األررافماٌؿعوضدة.مطؿومذطـٍرتمبلػؿقيمتعزؼزماظؿعوونمععمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموػقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم
اظؿوبعيمهلو،معـمضؾقؾماظعؿؾمسؾكمحوظيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيميفماظعومل،موخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدٍثيموآظقـوتماظؿقلـريم
اظيتمهلومأػؿقؿفومظؿـػقذمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ.موأخرياً،مأوصًماظؾفـيمأؼضوًمبوظؿعوونمععماىؿوسـيماالدؿشـورؼيمظؾؾقـقثم
اظزراسقيماظدوظقي.م
م

-147م وأخرياً،مذددتماظؾفـيمسؾكمأػؿقيماظؿعوونمبنمصـدو ماضؿلـومماٌــوصعممواظصــدو ماالدـؿؽمؿوغلماظعـوٌلمظؾؿــقعم
احملصقظل،مصفذاماظصـدو مػقماٌمدليماظقحقدةمحؿكماآلنماظـيتموضعـًماتػوضـوًمعـعماىفـوزماظرئودـلم.موأطـدتماظؾفــيم
األػؿقيماظؽربىمإلنوحمسؿؾقيماظصـدو ماالدؿؽؿوغلمظؿـػقذمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمظؾؿعوػدةموأبرزتمأنماٌعوػدةمتـقصرماإلرـورم
اظلقودوتلمواظؼوغقغلمظعؿؾف.موأذورتماظؾفـيمسؾكمأعنماٌعوػدةمبلنمؼلؿؽشػمععماٌدؼرماظؿـػقـذيممظؾصــدو ماالدـؿؽؿوغلم
إعؽوغقيمإصبودمآظقوتمسؿؾقيمتزؼدمعـمتعزؼزماظؿكزرمبنمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمواظصـدو ماالدؿؽؿوغل.م
م

رابعاً  -اظعمل احلكوعي اظدوظي خبصوص إدرتاتوفوة اظؿموؼل
خالل اظفرتة اظقادعة بني اظدورتني

م
-148م حددتمػذهماظقثقؼيمسدداًمعـماظؿقدؼوتماظيتمتعرتضمدؾقؾمعقاصـؾيمتطـقؼرمإدـرتاتقفقيمماظؿؿقؼـؾم،موخصقصـ ًوم
صـدو ماضؿلومماٌـوصعماظؿوبعمهلو،مخاللماظػرتةماظؼودعيمبنماظدورتن.م
م
-149م وضدمأجرتماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمعـوضشيمأوظقيمبـوءةموعـؿرةمحقلمدورػوميفم
اٌلؿؼؾؾ.موأبرزتماظؾفـيمأػؿقيماظعؿؾماٌؼؾؾماظذيمدؿؼقممبفمػذهماظعؿؾقيمبنماظدوراتمأومشريػومظؿقلريمتشـغقؾمصــدو م
اضؿلومماٌـوصع،ماظذيمؼعؿربمأحدماظـظؿماألدودقيميفماٌعوػدة،موظؿـػقذمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼـؾم.مطؿـومحـددتماظؾفــيمثـالثم
عفوممؼؿعنماظؼقوممبفومبصقرةمعـؿظؿيمخاللمصرتاتمعوبنماظدوراتماٌؼؾؾـي،موػـلم:ماظرضوبـيمسؾـكمجـقالتمدورةمعشـورؼعمم
صـدو ماضؿلومماٌـوصعموحشدماٌقاردموإضوعيماظشراطوتموتـػقذػومععماٌمدلوتماظدوظقـيمذاتماظصـؾيمبموالخؿصـوصماألودـعم
إلدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ.مودؾؿًماظؾفـيمبلنماىفوزماظرئودلمدقؿعنمأنمؼــوضشمدورػـوماٌؼؾـؾماحملؿؿـؾميفماظلـقو ماظعـمومم
ظعؿؾماظؾفونماٌكؿؾػيميفماٌلؿؼؾؾميفمعؼوبؾمسؿؾماٌؽؿى.م
م
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-114م طؿومغظرماٌؽؿىميفماألدؾقبماألصضؾماظذيمكؽـمظؾففوزماظرئودلمأنمؼلخذمبـف،مخـاللمصـرتةمماظلــؿنماٌؼؾؾـي،م
ظؿـظقؿمىوغفماٌكؿؾػيمبغقيمعقاصؾيمتعزؼزمطػوءتفموصعوظقؿفمعــمحقـٌماظؿؽمؾػـيم.موالحـظمضـرورةمإسـودةمتؼقـقؿمسؿـؾمػـذهم
اظؾفونمواجؿؿوسوتفو،مععمعراسوةمايوجيمإظبمضؿونماالدؿؿرارميفمتقصريماٌدخالتماظؿؼـقيماهلوعيمظؾعؿؾقـوتماٌعـقـيمودـؾؾم
اظعؿؾمظدىماىفوزماظرئودل،ممبوميفمذظـؽمتـقصريماٌشـقرةماٌؿكصصـيمظؾففـوزماظرئودـلمموٌكؿؾـػمأصـقوبماٌصـؾقيميفم
اٌعوػدة.م
م
-111م وػـوكمثالثيمخقوراتمأدودقيمضدمؼرشىماىفوزماظرئودلميفمعـوضشـؿفومظؿـظـقؿمسؿؾـفمايؽـقعلماظـدوظلمخـاللم
اظػرتةماٌؼؾؾيمبنماظدورتن:م
م
تشؽقؾماظؾفـيماالدؿشورؼيمإلدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمطؾفـيمدائؿيمتلديماٌشقرةماٌؿكصصيماٌـؿظؿيمظؾففوزم

اظرئودلمحقلمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾموصـدو ماضؿلومماٌـوصعماظؿوبعمهلو،موتـػـذماىقظـيماظؼودعـيمعــمدورةم
عشورؼعماظصـدو ؛
إسودةمسؼدماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمظؾػرتةماٌؼؾؾيمبنماظدورتنمواسؿؿـودم

اخؿصوصوتمجدؼدةمهلو؛
غؼؾمعلموظقوتماظؾفـيماالدؿشورؼيمإظبماٌؽؿى.

م

-112م وإذامضررماىفوزماظرئودلمإسودةمسؼدماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيمإلدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،مصؼـدمؼرشـىميفماظؼقـومم
بذظؽمعلؿكدعوًمعشروعماالخؿصوصوتميفمعشروعماظؼرارماظقاردميفماٌرصؼم.1مأعومإذامملمتعؼدماظؾفـيماالدؿشورؼيمعرةمأخرى،م
صؼدمؼرشىماىفوزماظرئودلميفماظؾًميفمترتقىمبدؼؾمظؾؼقومممبفوعفو.م
م
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م

ادلرصق 4

عشروع اظقرار 2144/xx

تنفوذ إدرتاتوفوة متوؼل ادلعاػدة
م

م

إن اجلهاز اظرئادي،
م

اجلزء األول :حشد ادلوارد ظصندوق اضؿسام ادلناصعم

م

إذ ؼسؿذطرماظؼرارم2444/1ماظذيماسؿؿدماىفوزماظرئودلممبقجؾفمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ؛م
م
وإذ ؼسؿذطرمأنمأػدافمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،موصؼوًمظؾؿودةم18معـماٌعوػدة،مػلمادؿقداثماظطرائؼمواظقدوئؾماظـيتمتؽػـؾم
إتوحيماٌقاردماظؽوصقيمظؿـػقذماٌعوػدةماظدوظقي،مواالدؿكدامماٌؿلؿمبوظشػوصقيمواظؽػوءةمواظػعوظقيمىؿقعماٌقاردماظيتمتؿـوحمميفم
إرورمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ؛م
م
وإذ ؼسؿذطرمأنماظؿـػقذماظػعولمإلدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمظفمأػؿقيمطربىمظؿـػقذماٌعوػدةماظدوظقي؛م
م
وإذ ؼسؿذطر أنمصـدو ماضؿلومماٌـوصعماظؿوبعمإلدرتاتقفقيماظؿؿقؼـؾممؼؿؾؼـكماٌلـوػؿوتماإلظزاعقـيمواظطقسقـيمسؿـالًمبوٌـودةمم
2-13معـماٌعوػدةماظدوظقي،مصضالًمسـماٌلوػؿوتماظطقسقيمعـمأيمعصدرمظؿـػقذمإدرتاتقفقيممتقؼؾماٌعوػدةماظدوظقي؛م
م
وإذ ؼسؿذطرمأنماىفوزماظرئودلميفمدورتفماظـوظـيمرحـىمبوًطـيماإلمدـرتاتقفقيممظؿـػقـذمصــدو ماضؿلـومماٌــوصعمماظؿـوبعم
إلدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،موواصؼمسؾكمأنمػذهماًطيمتشؽؾمأدودوًمظؼقومماألعوغيمواألررافماٌؿعوضـدةممحبشـدماٌـقاردمظصــدو م
اضؿلــومماٌـــوصع،معــعمهدؼــدمػــدفمذظــؽممبؾؾــغم116معؾقــقنمدوالرمأعرؼؽــلمميفماظػــرتةمبــنمؼقظقــقم/متــقزم2449م
ودؼلؿرب/طوغقنماألولم2414؛م
م
وإذ ؼشودمبلنمتـػقذماظصـدو معـمخاللماٌلوػؿوتماظطقسقيمضدمدؾؼماًطيماإلدرتاتقفقيمظؿـػقذمصـدو ماضؿلومماٌــوصعم،م
األعرماظذيمطونماىفوزماظرئودلمضدمرحىمبفميفمدورتفماظـوظـي،مذاطراًمسؾـكموجـفماظؿقدؼـدمبؾـقغمػـدفماظؿؿقؼـؾماٌؿػـؼمم
سؾقف؛م
م

1م -ؼرحبمبوظؿؼدمماظرائعماحملرزميفمتـػقذماًطيماإلدرتاتقفقي،مواظذيموووزماهلدفماٌؼررميشدماٌقاردمواظؾـوظغمم
14معالؼنمدوالرمأعرؼؽلمخاللماألذفرماظـؿوغقيماألوظب،موبلنمػذهماألعقالمعؿوحيماآلنمظؾفقظيماظـوغقـيمعــمدورةمعشـورؼعم
صـدو ماضؿلومماٌـوصع؛م
م
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2م -ؼشكر حبرارة حؽقعوتماظـروؼٍموإؼطوظقـومومآؼرظــدامموأدـرتاظقومومإدـؾوغقومسؾـكمعلـوػؿوتفوماظطقسقـيميفمصــدو م
اضؿلومماٌـوصعموؼعربمسـماعؿـوغفمٌومتؼدعفمعـمدسؿمظؾؿعوػدةماظدوظقي؛م
م

3م -ؼرحب حبرارةمبنضوعيمذراطيمععماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيموبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئل،ماألعرماظذيم
ؼلر،ميفمعبؾيمأعقر،محشدمعقاردمعوظقيمإضوصقيمتدسؿماىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو ماضؿلومماٌـوصع؛م
م

4م -ؼشكرمأسضوءمصرضيماظعؿؾماظرصقعيماٌلؿقىماٌعـقيمحبشدماٌقاردمسؾـكمدسؿفـومظمصــدو ماضؿلـومماٌــوصعمموؼطؾـىم
إظقفؿمأنمؼقاصؾقامدسؿفماظـشطمظؾصـدو معـمخاللمصرضيماظعؿؾ؛م
م

5م -ؼـينمسؾكمأعنماٌعوػدةمظدورهماظؼقوديميفمإنوحمجفقدمحشدماٌقاردموؼطؾىمإظقفمأنمؼضـوسػمجفـقدهمظؿـػقـذم
اًطيماإلدرتاتقفقي؛م
م

6م -ؼشفعماألررافماٌؿعوضدةموعصودرماظؿربسوتماحملؿؿؾيماألخرىمسؾكماظؼقوممبودؿـؿوراتمعؾوذرةمعؿعددةماظلــقاتم
يفمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،موؼطلبمإظبمأعنماٌعوػدةمأنمؼرسكمإضوعيمسالضوتمعؾوذرةمورقؼؾيماألجؾموأنمؼؾـؿؿسماظؿزاعـوتم
عؿعددةماظلـقاتمسـدماالتصولمبوىفوتماٌوسبي؛م
م

7م -ؼشددمسؾكمأػؿقـيماىؿـعمبـنمجفـقدمحشـدماٌـقاردمموجفـقدمرسوؼـميماىفـوتماٌوسبـيماحملؿؿؾـيمعــمخـاللم
إدرتاتقفقيمضقؼيمظالتصوالتموظقدوئؾماإلسالمماظرئقلقيمعقجفيمألشراضماٌعوػدة؛م
م

8م -ؼسلممبلػؿقيمتـؿقيماظؼدراتموايػوزمسؾقفوميفمأعوغيماٌعوػدةمصقؿومؼؿعؾؼمحبشدماٌقاردمبغقـيمتـدسقؿماظـفوحـوتم
اٌؿقؼؼيمصعالًميفمتـػقذماًطـيماإلمدـرتاتقفقمي،مواظؾــوءمسؾقفـوم،موطـذظؽمبغقـيمععوىـيماالحؿقوجـوتماظؿؿقؼؾقـيماًوصـيم
بوٌعوػدة؛م
م

9م -ؼشددمسؾكمايوجيمإظبمعقاصؾيمأعنماٌعوػدةم تعزؼـزماظعالضـوتماٌؾوذـرةمواظرتوؼـٍمهلـومعـعماىفـوتماٌوسبـيم،م
وتعزؼزهمظصقرةماظصـدو ميفمأودوطمصـوعماظؼرارماظلقودقنمرصقعلماٌلؿقى،ممبوميفمذظؽمعـمخاللمسرضماٌعوػـدةمبصـقرةم
إصبوبقيمبنماٌقضقسوتماظعوٌقيماظؽربىمعـؾماألعـماظغذائلمواظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخ،موتـػقذمعـودؾوتم
ظرسوؼيماظعالضوتمععماىفوتماٌوسبيموإذراكم"دػراءماظـقاؼومايلـي"مواألذـكوصمرصقعـلماٌلـؿقىمماظـذؼـمؼلـوػؿقنميفم
زؼودةمتعرؼػماىؿفقرمبوظصـدو موبوٌعوػدة؛م
م

14م -ؼشددمسؾكمايوجيمإظبمعقاصؾيمادؿؽشوفماظــُفٍماٌؾؿؽرةمإلذراكماىفوتماٌوسبيماظطقسقيميفمصــدو ماضؿلـومم
اٌـوصع،موخصقصوًمزبؿؾػمعصودرماظؿربسوتماحملؿؿؾيمعـماظؼطوعماًوص،معـمضؾقـؾمصــوسيماظؾـذورمووفقـزماألشذؼـي،م
وؼطلبمإظبمأعنماٌعوػدةمأنمؼـشهمربػالًمألصقوبماٌصؾقيمصبؿعمضطوسوًموادعوًمعـفؿموعـماىفوتماٌوسبيمالدؿؽشـوفم
وضعمغـُفٍمعؾؿؽرةمإزاءمحشدماٌقارد،ممبوميفمذظؽمحشدػومسؾكمأدوسمعـؿظؿموكؽـماظؿـؾممبف؛م

IT/GB-4/11/9

31

11م -ؼرحبمبودؿكدامماظؿلؿقيماٌلفؾيم"اظدورماظؼقوديميفمػذاماٌقدان"مطفزءمعــمإدـرتاتقفقيمماالتصـوالتموودـوئؾم
اإلسالممىعؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمأطـرمضؾقالًمظدىماىؿفقرمسؿقعوً.
م

اجلزء اظـاغي :سملوات صندوق اضؿسام ادلناصع
م

إذ ؼسؿذطرمأنمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمؼدارمبقادطيمايلـوبماالدـؿؽؿوغلماٌشـورمإظقـفميفماٌـودةم3-19م(و)معــماٌعوػـدةم
اظدوظقي؛م
م
وإذ ؼسؿذطرمأنماظؼرارم2446/1مأغشلمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمظؿـػقذماٌعوػدةموأنماىفوزماظرئودلمواصؼمأؼضوًمسؾكماألوظقؼوتم
وععوؼريماألػؾقيمواإلجراءاتماظؿـػقذؼي13موعؿطؾؾوتماٌعؾقعوتمواإلبالغ14ماًوصيمبودؿكداممعقاردمصـدو ماضؿلومماٌـوصع؛م
م
وإذ ؼسؿذطرمأنماىفوزماظرئودل،ميفمدورتفماظـوظــيم،مواصـؼمسؾـكمايوصظـيماألوظبمظؾؿشـورؼعماٌؿقظـيمعــمصــدو ماضؿلـومم
اٌـوصع؛م
م
وإذ ؼرحبمبوالسرتافماظرمسلمبصـدو ماضؿلومماٌــوصعمماظؿـوبعمظؾؿعوػـدةمطكظقـيمظؿؿقؼـؾماظؿؽقـػممبقجـىمعرصـؼممتقؼـؾم
اظؿؽقػماظؿوبعمالتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخ؛م
م
وإذ ؼشكرماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمسؾكمتعؿقؿفومظؾدسقةمإظبمتؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعـومم2414مظصــدو ماضؿلـومماٌــوصعممعــم
خاللمآظقوتفو،مسؾكمذبؿقسـيموادـعيمعــمأصـقوبماٌصـؾقيماظعـوعؾنميفمذبـولمحػـظماظؿــقعماظؾققظـقجلموادـؿكداعفم
اٌلؿدام،موخصقصوًمحػظماظؿـقعماظؾققظقجلماظزراسل؛م
م
وتقدؼراً عنهمظؾصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيمالسرتاصفمبصــدو ماضؿلـومماٌــوصعممطكظقـيمجدؼـدةممتعطـلماألوظقؼـيميػـظم
اظؿـقعماظؾققظقجلموادؿكداعفميفمدقو متـوولمايدمعـماظػؼر،موخصقصوًمظؾؿشوركمععمصـدو ماضؿلـومماٌــوصعممبطـر معـفـوم
إعؽوغقيمعلوػؿؿفمبوٌقاردماٌوظقي؛م
م
وإذ ؼعرب سن تقدؼرهمالظؿزاممبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمبوظؿشوركمعـعمصــدو ماضؿلـومماٌــوصعم،مبطـر معـفـومتؼـدؼؿم
اٌشقرةماظلقودوتقيماإلدرتاتقفقيموتشغقؾماظرباعٍمواٌشورؼعموايشدماٌشرتكمظؾؿقارد؛م
م
وإذ ؼسؿذطرمأنماىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،مادؿـوداًمإظبماظـفٍماظربغوذبل،مأغشلتماظصــدو م
طـفٍمجدؼدمعؿعددماألررافمإزاءممتقؼؾماألعـماظغذائلموحػظماظؿـقعماظؾققظقجلموادؿكداعفموتؽققػماحملوصـقؾماظغذائقـيم
ععمتغريماٌـوخ؛م

13
14
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تنفوذ اجلوظة األوىل عن دورة ادلشارؼع
م

11م -ؼرحبمبوظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذمعشورؼعماٌـحماظصغريةماظـم11ماٌؿقظيميفمإرورمماىقظـيماألوظبمعــمدورةمعشـورؼعم
صـدو ماضؿلومماٌـوصع،موؼشددمسؾكمأػؿقيمإنوزمػذهماٌشورؼعمبـفوؼيمسومم،2411موؼطلبمإظبمأعنماٌعوػدةمأنمؼعدموأنم
ؼؿقحمتؼرؼراًمعقجزاًمسـمتـػقذموأثرمحوصظيماٌشورؼعماألوظبمػذهمبوالدؿـودمإظبماظؿؼورؼرماظـفوئقيمظؽؾمعـماٌشورؼعماظػردؼي؛م
م

12م -ؼشدد،معؿوبعيمظؼرارهميفمدورتفماظـوظـي،مسؾكمأنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقـيمظألشذؼـيمواظزراسـيماٌدرجـيميفماٌؾقـؼم
األولمعـماٌعوػدةماظدوظقيمواظـوويمسـمعشـورؼعمممقظـيميفمإرـورماىقظـيماألوظبمعــمدورةماٌشـورؼع،مدـؿؿوحموصؼـوًمظشـروطم
وأوضوعماظـظومماٌؿعددماألرراف،موأنماٌعؾقعوتماٌؿلتقيمعـمػذهماٌشورؼعمدؿؿوحمسؾكماٌألمخاللمدــيمواحـدةمعــمإنـوزم
اٌشروع،موؼطلبمإظبمأعنماٌعوػدةمأنمؼضعماظؿدابريمواظـظؿماظعؿؾقيماظيتمتقلرموصوءماظؽقوغوتماٌـػذةمظؿؾؽماٌشـورؼعمبفـذهم
اٌؿطؾؾوت؛
م

تنفوذ اجلوظة األوىل عن دورة ادلشارؼع (عن اصؿؿاح اظدسوة ظؿقدؼم ادلقرتحات ظعام  2141إىل ادلواصقة سلى ادلشارؼع اظيت
15
دؿمول)
م

13م -ؼرحبمبؿصؿقؿماظدسقةمإظبمتؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومم2414مظصـدو ماضؿلومماٌـوصعماظذيمواصؼمسؾقـفمعؽؿـىماظـدورةم
اظرابعيمظؾففوزماظرئودل،مخصقصوًمترطقزهماٌقاضقعلمسؾكماٌلوسدةمسؾكمضؿونماألعـماظغذائلماٌلؿداممعـمخاللمعلـوسدةم
اٌزارسنمسؾكماظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمسـمررؼؼمدؾلؾيمعلؿفدصيمعـماألغشطيماظعوظقـيماألثـرميفمذبـولمحػـظمموادـؿكدامم
اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،موبفقؽؾماظدسقةماظذيمؼدعٍمبـنمهؼقـؼمخطـطماظعؿـؾماإلمدـرتاتقفقيمموتـػقـذم
عشورؼعماظعؿؾماظػقري؛م
م

 - 14ؼشكرماٌؽؿىمواظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمسؾكماظعؿـؾمايؽـقعلماظـدوظلماٌـػـذم
دسؿوًمظؿصؿقؿموتـػقذماىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،موحيوط سلماًمبوظقثقؼيماظصودرةمأثـوءماظـدورة،مم
IT-GB-4/11/Inf.12م-متؼرؼرمسـماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفمإرورمدورةمعشورؼعمصـدو ماضؿلومماٌـوصعميفمصرتةماظلــؿنم
،2411/2414مواظيتمتؿضؿـمضوئؿيمبوٌشورؼعماٌقاصؼمسؾكممتقؼؾفومعـماظصـدو ؛م
م

15م -ؼـينمسؾكمسؿؾماًرباءماظدوظقنمرصقعلماٌلؿقىماظذؼـمأذرطفؿمأعنماٌعوػـدةممبــوءمسؾـكمرؾـىمعــماٌؽؿـى،م
ظؾؿشقرةماظعوظقيماظـقسقيماظيتمأددوػومصقؿومؼؿعؾؼمبؿصؿقؿماظدسقةماظـوغقيمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوت؛م
م

 15تردماٌعؾقعوتمواظؼراراتماٌؿصؾيمبوإلجراءاتمواظؿدابريماظيتممتؽـمعـماًطقاتماظؿوظقيميفمدورةماٌشورؼعماظـوغقيم(صرفماألعقالمواإلبالغمواظرصدم
واظؿؼققؿ)ميفماظضؿقؿيماٌعـقغيم"تـػقذماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفمإرورماظدورةماظـوغقيمعـمعشورؼعماظصـدو ".
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16م -ؼرحبم بنغشوءموزقػيمعؽؿىماٌلوسدةمظدسؿموضـعماٌؼرتحـوتماظؿؿفقدؼـيموعؼرتحـوتماٌشـورؼعماظؽوعؾـيمخـاللم
اىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،موؼطلبمتعؾؿماظدروسمألشـراضمدوراتماٌمشـورؼعماظؼودعـي،مسؾـكم
أدوسمتؼرؼرمعؽؿىماٌلوسدة؛م
م

17م -ؼشكرماًرباءماظعوعؾنميفمصرؼؼماًرباءمسؾكمعومضدعقهمعـمعلوسدةمضقؿيميفمتؼققؿمعؼرتحوتماٌشورؼع؛م
م

 - 18ؼشكرمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمواظصـدو ماالدؿؽؿوغلماظعوٌلمظؾؿـقعماحملصقظلموبرغوعٍماألعؿماٌؿقـدةماإلمنـوئلم
ٌومضدعقهمعـمدسؿمظألعنميفمتصؿقؿماظدسقةمإظبمتؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومم2414مظصـدو ماضؿلومماٌـوصع؛م
م

19م -ؼطلبمإظبمأعنماٌعوػدة،موصؼوًمظؾػؼـرةم(6ج)م عــماإلجـراءاتماظؿـػقذؼـي،مأنمؼُطؾـعمعبقـعماآلظقـوتمواظصــودؼؼم
واهلقؽوتماظدوظقيمذاتماظصؾي،ماظــوئقيمواٌؿعددةماألررافمععو،مسؾـمكمعؼرتحـوتمماٌشـورؼعمماظـيتمضيقؿٍّـًمتؼققؿـوًمإصبوبقـ ًوم
وظؽـفومملممتقلمأثـوءماظدورةماظـوغقيمظؾؿشورؼع؛م
م

24م -ؼدسوماآلظقوتمواظصـودؼؼمواهلقؽوتماظدوظقيمذاتماظصـؾيممإظبماظـظـرميفمعؼرتحـوتماٌشـورؼعماظـيتمضيقؿٍّـًمتؼققؿـ ًوم
إصبوبقوًموإبالغمأعنماٌعوػدةمسـممتقؼؾمػذهماٌشورؼعمواظؿؼدمماحملرزمصقفو،مطفزءمعـمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ؛م
م

تنفوذ اجلوالت اظقادعة عن دورة ادلشارؼع
م

21م -إذ ؼالحظمأنمظؾرتطقزماٌقاضقعلميفماىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو ماضؿلـومماٌــوصعممأػؿقـيمإدـرتاتقفقيمم

طربىمبوظـلؾيمظزؼودةمأثرماظصـدو ميفماالدؿفوبيمظؾؿقدؼوتماظعوٌقي،مؼطلبمإظبمأعـنماٌعوػـدةممأنمؼضـعمغففـوًمبرغوذبقـ ًوم
عؿقدطماألجؾمظصـدو ماضؿلومماٌـوصعمؼلؿػقدمعـمػذاماظرتطقزماٌقاضقعلموؼؿقاءمممتوعوًمععماألوظقؼوتماظيتماسؿؿدػوماىفوزم
اظرئودلميفمدورتفماظـوغقي؛م
م

22م -ؼطلبمإظبمأعنماٌعوػدةمأنمؼراسلماظدروسماٌلؿػودةمعـماإلجراءاتماظؿـػقذؼيمأثـوءمتـػقذماىقظيماألوظبمواىقظـيم
اظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼعميفمتصؿقؿموتـػقذماىقالتماٌؼؾؾيمعـمدورةماٌشورؼع؛م
م
24م -ؼقررمأنمؼػقضمعؽؿىماظدورةماًوعليمظؾففوزماظرئودلمبؿـػقذمدورةماٌشـورؼعمخـاللماظػـرتةمبـنماظـدورتنمميفم
2413-2412؛م
م

25م -ؼشدد سؾكمأنماظـق سقيمواىدارةماظؿؼـقيمػؿوماظعوعـؾماٌؼـررميفمتؼقـقؿمعؼرتحـوتماٌشـورؼعماظؽوعؾـيميفماىـقالتم
اٌؼؾؾيمعـمدورةماٌشورؼع،مويفمضؾقهلو؛م

34
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عواصلة تفعول صندوق اضؿسام ادلناصع ،مبا يف ذظك ا جراءات واظرتتوؾات ادلؤدسوة
م

26م -ؼسلممبلػؿقيموضقؿيمبـوءماظشراطوتمععماٌـظؿوتماظدوظقيمظؿعزؼزمأثرمصـدو ماضؿلـومماٌــوصعم،ممبـوميفمذظـؽمصقؿـوم
ؼؿعؾؼمحبشدماٌقاردمووضعمبراعٍماظصـدو ،موظؿعزؼزمصعوظقيمسؿؾقيماظصـدو ،ممبوميفمذظؽمبوالسؿؿودمبؼـدرمعـومكؽــمسؾـكم
اظؽقوغوتماٌـػذةماٌعقـيماظيتمتؾيبماٌعوؼريماالئؿؿوغقـيمواإلدارةماٌوظقـيماظعوظقـيماًوصـيمبوٌشـورؼع،مبمغقـيمتؼـدؼؿمخـدعوتم
صقوشيماٌشورؼعمواإلذرافمسؾقفوموتـػقذػو؛م
م

27م -ؼطلبمإظبمأعنماٌعوػدةمأنمؼلؿكدمماإلجراءاتماٌمضؿيماٌعؿؿـدةمألشـراضماىقظـيماظـوغقـيمعــمدورةماٌشـورؼعم،م
طلدوسمٌقاصؾيماظعؿؾماٌؿعؾؼمبوظـظرميفماإلجـراءاتمواسؿؿودػـومظؾـدوراتماٌؼؾؾـيمعــمدورةماٌشـورؼعميفماظـدورةماًوعلـيم
ظؾففوزماظرئودل؛م
م

28م -ؼالحظمعع اظؿقدؼرماإلسرابمسـماالػؿؿوممعـمجوغـىمعـظؿـيماألشذؼـيمواظزراسـيمواظصــدو ماالدـؿؽؿوغلماظعـوٌلم
ظؾؿـقعماحملصقظلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيموبرغـوعٍماألعـؿماٌؿقـدةماإلمنـوئلموعؽؿـىماألعـؿماٌؿقـدةمًـدعوتم
اٌشورؼعموعرطزماظؾقٌمواظؿدرؼىميفمذبولماظزراسيماٌدارؼيموأوطلػوممغقصقىمواظؾـؽماظدوظل،مبدسؿمعقاصؾيمتػعقؾمصـدو م
اضؿلومماٌـوصع؛م
م

29م -ؼرحبم بنبراممعذطرةماظؿعوونمععماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيموبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمظدسؿمعقاصـؾيم
تطقؼرمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمواظؿـػقذماظعوممظؾؿعوػدة؛م
م

34م -ؼطلبمإظبمأعنماٌعوػدةمعقاصؾيمإضوعيماظشراطوتمععماٌـظؿوتماظدوظقيمذاتماظصؾيمظدسؿمصـدو ماضؿلومماٌــوصعم،م
وخصقصوًمتؾؽماٌمدلوتماٌؿعددةماألررافماظيتمتعؿؾمطؽقوغوتمعـػذةمظؾصـودؼؼماألخرىماٌؿعددةماألررافموتؿؿؿعممبقـزةم
عؼورغيميفمعقدانماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموظدؼفومضدرةمععرتفمبفومسؾـكمإدارةماٌشـورؼعمواإلدارةماٌوظقـي،م
إظبمجوغىمتقصرمحضقرمعقداغلمظدؼفوموضدرتفومسؾكمدسؿماظؿؿقؼؾماٌشرتكمظؾؿشورؼع؛م
م

31م -ؼطلب إظبمأعنماٌعوػدةمإرالعماتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخموشريػومعــماظعؿؾقـوتمواهلقؽـوتم
واآلظقيماظعوعؾيميفمذبولمتغريماٌـوخ،معـمضؾقؾمعرصؼماظؾقؽيماظعوٌقيموصـدو ماظؿؽقػماظدوظل؛مواتػوضقـيماظؿــقعماظؾققظـقجلم
وشريػومعـماظعؿؾقوتماٌعـقيمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمواضؿلوممعـوصعفو؛مواحملوصؾماظرصقعـيماٌلـؿقىماٌعـقـيمبـوألعـم
اظغذائلمواظزراسي،معـمضؾقؾمىـيماألعـماظغذائلموصرضيمسؿؾمأعنماٌعوػـدةمماظعـومماظرصقعـيماٌلـؿقىماٌعـقـيمبلزعـيماألعــم
اظغذائلماظعوٌلمواظربغوعٍماظعوٌلمظؾزراسيمواألعـماظغذائلمظدىماظؾـؽماظدوظل،مسؾكمسؿؾماظصـدو ؛م
م

32م -ؼطلبمإظبمأعنماٌعوػدةمأنمؼضعمإجراءًمعقحداًموإروراًمظؾؿعوونمإلضوعيماظشراطوتمععماٌـظؿـوتماظدوظقـيماٌفؿؿـي،م
ععمعراسوةماظدروسماٌلؿػودةميفمإضوعيمذراطيمععماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيموبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئل؛م
م

IT/GB-4/11/9

35

33م -ؼشددمسؾكمأنمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمطبضعمظؾرضوبيماٌؾوذرةمعـمجوغىماىفوزماظرئودلموػقمكقلمحصـرماًمســم
ررؼؼماًطيماإلدرتاتقفقيماظيتموضعؿفوماألررافماٌؿعوضدةمظؿـػقذه،موؼؤطد،ماغطالضوًمعـمػذهماظدرجيماظعوظقيمعـماظؿؿقؼـؾم
اظذاتل،مسؾكمأػؿقيمايػوزمسؾكمدرجيمسوظقيمعـماالدؿؼاللمواإلدارةماظذاتقيميفمسؿؾقوتماظصـدو .م
م

اجلزء اظـاظث :رصد متوؼل إدرتاتوفوة اظؿموؼل :ادلوارد شري اخلاضعة ظسوطرة اجلهاز اظرئادي ادلؾاذرة
م

إذ ؼسؿذطرمأنمأػدافمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمػلمادؿقداثماظطرائؼمواظقدوئؾماظـيتمتؽػـؾمإتوحـيماٌـقاردماظؽوصقـيمظؿـػقـذم
اٌعوػدةماظدوظقي،مواالدؿكدامماٌؿلؿمبوظشػوصقيمواظؽػوءةمواظػعوظقيمىؿقعماٌقاردماظيتمتؿوحميفمإرورمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ؛م
م

وإذ ؼسؿذطرمأغفمطونميفمدورتفماألوظبمضدمرؾىمإظبمأعنماٌعوػدةمأنمؼؿوبعمبصقرةماصبوبقي،مععمأعوغوتماآلظقوتمواظصـودؼؼم
واهلقؽوتماظدوظقيمذاتماظصؾي،ماظطر ماظيتمكؽـفومأنمتلوػؿميفمتـػقـذمإدـرتاتقفقيمماظؿؿقؼـؾم،موإعؽوغقـيموضـعمعـذطراتم
تػوػؿمععماىفوزماظرئودلميفمػذاماظصدد؛م
م
وإذ ؼسؿذطرمأنماىفوزماظرئودلمطونميفمدورتفماظـوظـيمضدماسؿؿدماٌؾقؼم4معـمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،معؿطؾؾـوتماٌعؾقعـوتم
واإلبالغممبقجىمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ،مبغقيمتقلريمرصدمتـػقذمتؾؽماإلدرتاتقفقي.مم
م
وإذ ؼسؿذطرمأنماٌؾقؼم4معـمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمضبددمعؿطؾؾوتماٌعؾقعـوتمواإلبـالغماًوصـيمبـموٌقاردمشـريماًوضـعيم
ظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرةمواظيتمتؼدعفوماألررافماٌؿعوضدةمواألررافمشريماٌؿعوضدةمواٌـظؿوتماظدوظقيماظـيتمؼـدخؾم
اىفوزماظرئودلميفماتػوضوتمععفومواآلظقوتمواظصـودؼؼمواهلقؽوتماظدوظقيماٌعـقي؛م
م

34م -ؼرحبمبوٌعؾقعوتماظيتمعبعؿفوماألعوغيموضدعؿفومإظبماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼـؾمم
حقلماٌقاردمشريماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرة،موؼشددمسؾكمأػؿقـيممتـقصريمػـذهماٌعؾقعـوتمبصـقرةمعـؿظؿـيم
إلبرازمصقرةمإدرتاتقفقيممتقؼؾماٌعوػدةموظؿؼققؿماظـغراتموأوجفماظؿكزرميفمتـػقذػو؛م
م

35م -ؼشددمسؾكمأػؿقيماظؿشغقؾماظـوجحمظؾصـدو ماالدؿؽؿوغلماظعوٌلمظؾؿـقعماحملصقظلمظؿـػقـذمإدـرتاتقفقيمماظؿؿقؼـؾمم
اٌعوػدةموظؾؿعوونمبنمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمواظصـدو ماالدؿؽؿوغل،موؼطؾـىممإظبمأعـنماٌعوػـدةممأنمؼلؿؽشـػمعـعماٌـدؼرم
اظؿـػقذيمظؾصـدو ماالدؿؽؿوغلمإعؽوغقيمإصبودمآظقوتمسؿؾقيمتزؼدمعـمتعزؼزماظؿكزرموأوجفماظؿؽوعؾماظربغوذبقيمبـنمصــدو م
اضؿلومماٌـوصعمواظصـدو ماالدؿؽؿوغل،ممبوميفمذظؽ،مسـدعومؼؽقنماألعرمعـودؾوً،مإعؽوغقيماظؼقـوممبلؾلـؾيمعــمأغشـطيمعبـعم
األعقالمواظربذبي؛م
م

36م -ؼطلبمإظبمأعنماٌعوػدةمتعزؼزماظؿعوونمععماٌـظؿوتماظدوظقـيمماألخـرىممسؾـكمدسـؿمتـػقـذمإدـرتاتقفقيمماظؿؿقؼـؾم،م
وبصقرةمخوصيمدسؿمعقاصؾيمتػعقؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمبنضوعيماظصالتمععماإلدارةماظعؾقـوميفماٌمدلـوتماٌعـقـيمووضـعم
اتػوضوتمظؾؿعوونموتـػقذػومععماآلظقوتمواظصـودؼؼمواهلقؽوتماظدوظقيماٌعـقي؛م
م

36
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37م -ؼطلبمإظبمأعـنمماٌعوػـدةممأنمؼـروجمظؿـػقـذمطوعـؾماخؿصـوصمإدـرتاتقفقيمماظؿؿقؼـؾممبنؼصـولمصؽـرةمأػؿقـيمػـذهم
اإلدرتاتقفقيمإظبمعبفقرمأودع.م
م

اجلزء اظرابع :اظعمل احلكوعي اظدوظي اخلاص بإدرتاتوفوة اظؿموؼل خالل اظفةرتة اظقادعةة بةني اظةدورتني:

عشروع اخؿصاصات اظلفنة االدؿشارؼة ادلخصصة درتاتوفوة اظؿموؼل
م

38م -ؼقررمإسودةمتشؽقؾماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمبوالخؿصوصوتماظؿوظقي:م
م
()1م إدداءماٌشقرةمظؾؿؽؿىموظألعنمبشلنمجفقدمحشدماٌقارد،ممبوميفمذظؽمبشلنماظـُفٍماٌؾؿؽرة؛م
()2م إدداءماٌشقرةمظؾؿؽؿىموظألعنمبشلنمتشغقؾمصـدو ماضؿلومماٌـوصع،ممبوميفمذظؽمعومؼؾل:م
م
م تصؿقؿموػقؽؾماظدسقةماظؼودعيمإظبمتؼدؼؿماٌؼرتحوت،مسؾكمأدوسماظدروسماٌلؿػودةمعـماىقظيماظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼعمواظرتطقزماٌقاضقعلمصقفو؛
م دسؿمسؿؾماٌؽؿىميفمصرزماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼي؛م إجراءات مصرف ماألعقال مورصد ماٌشورؼع موتؼققؿفو مواإلبالغ مسـفو مواظرتتقؾوت ماٌمدلقي مععماٌمدلوتماظشرؼؽي؛
م اظـفٍماظربغوذبلميفمصـدو ماضؿلومماٌـوصع؛م االحؿقوجوتماظقزقػقيمظصـدو ماضؿلوم ماٌـوصع ميفمدقو مسؿؾقوتمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيماٌؿعؾؼيمبودؿؼالظقيماألجفزةماظددؿقرؼي؛
م ادؿعراض متـػقذ محوصظي ماٌشورؼع ماٌؿقظي معـ ماىقظي ماألوظب مواىقظي ماظـوغقي معـ مدورة معشورؼعمصـدو ماضؿلومماٌـوصع؛
م ادؿعراضماإلجراءاتماظؿـػقذؼيمظصـدو ماضؿلوم ماٌـوصع،مععمعراسوةماظدروسماٌلؿػودةمعـماظؿـػقذمعـذماسؿؿودماىفوزماظرئودلمهلوميفمدورتفماظـوغقي؛
()3م إدداءماٌشقرةمصقؿومؼؿعؾؼمبرصدمتـػقـذمإدـرتاتقفمقيماظؿؿقؼـؾممبلطؿؾـفو،ممبـوميفمذظـؽمخبصـقصمتعزؼـزم
اظؿعوونمععماآلظقوتمواظصـودؼؼمواهلقؽوتماظدوظقـيماٌعـقـيم،موعــمبقـفـوماظصــدو ماالدـؿؽؿوغلماظعـوٌلم
ظؾؿـقعماحملصقظلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيموبرغوعٍماألعـؿماٌؿقـدةماإلمنـوئلموشـريمذظـؽمعــم
اظشرطوء؛
()4م إبالغماٌؽؿىمسـماظؿؼدمماحملرزميفمسؿؾفوموسرضمغؿوئٍمسؿؾفوميفماظدورةماًوعليمظؾففوزماظرئودل.م

