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أظ

ذ-ذ اظردذاإلمجاظيذسؾىذاظؿؼييمم

م
1م-م تُرحّبمإدارةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم(اٌـظؿة)مبؿؼققممأغشطةماٌـظؿةماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمبني ماىـلنيمقْنمواظؿـؿقنيةم
اظذيمرؾؾؿهمىـةماظربغاعجماظؿابعةمظؾؿـظؿةميفمدورتفاماٌائةماٌـعؼدةميفمأطؿوبر/تشرؼنماألولم،2008مغظرامإىلمسنيدممإجنيرامم
أيمتؼققممؼذطرمألغشطةماٌـظؿةمبشلنماٌلاواةمب ماىـلقْنميفماظلـواتماألخرية.م
م

2م-م وضدمضامماظؿؼققممبؼقاسمأدا ماٌـظؿةميفمذبالمتعؿنيقمماٌلنياواةمبني ماىـلنيقْنمبني ماظعنياعقْنم2002مو2010معنينم
خاللمتطؾققمخطيتمسؿلمتؿعؾؼانمباٌلاواةمب ماىـلقْنموتطؾققماألدا مظعاممواحدمضؿنماهلدفماالدرتاتقفيم"طاف"ميفم
زبؿؾفمعامتؼوممبهماٌـظؿةمعنمأغشطةمتروجيقةموصـقةمسؾىماٌلؿوؼاتماظورـقنيمةمواإلضؾقؿقنيمةمواظدوظقنيمة،مسؾنيىمضنيو ماٌمعنياؼريم
اظدوظقّةماٌؿؿـؾةميفماألػؿقّةمواظػاسؾقّةمواظؽػا ةمواألثرمواالدؿداعة.موحؾّلمصرؼقماظؿؼققمممجقعماألغشنيطةماظنييتماضنيطؾعتمبفنيام
اٌـظؿةمطؽلمععماظرتطقزمبشؽلمخاصمسؾىماظعؿلماظذيمأنزتهمذنيعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةميفماٌـنيارقم
اظرؼػقّة.م
م

3م-م وضدمجا مػذاماظؿؼققمميفماظوضتماٌـادبمغظرامإىلمأغّهمؼؿزاعنمععمتـػقذماظؿوصقاتماظصادرةمسنينمعراجعنيةمماظؼضنياؼامم
اٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل ميفماٌـظؿةماظيتمأُجرؼتمسامم.2010مومتـلمػدفمػذهماظعؿؾقةميفمتؼدؼمماٌشورةمإىلماٌـظؿةم
بشلنماظعؿؾقّاتمواآلظقّاتماٌمدّلقّةمعنمأجلمتعؿقممعـظورماٌلاواةمب ماىـلقْنمبشؽلمغاجحميفمزبؿؾنيفمإدارامتماٌـظؿنيةم
وصقمإرارػاماالدرتاتقفيماىدؼد.م
م

4م-م ومتّمتصؿقممتؼققمماٌلاواةمب ماىـلقْنموعراجعةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمبني مماىـلني ممسؾنيىمأّغفمؿنيمامسؿؾقؿنيانم
عـػصؾؿانموظؽنمعؿؽاعؾؿان.موترحبماإلدارةموتشريمإىلمأنمشاظؾقّةماظـؿائجمواالدنيؿـؿاجاتمواظؿوصنيقاتماظصنيادرةمسنينمتؼقنيقمم
اٌؿعؾؼةمباٌلاواةمب ماىـل ،ماظيتمتُطؾّؼفنياماٌـظّؿنيةم
اٌلاواةمب ماىـلقْنمتعززماظؿوصقاتماٌـؾـؼةمسنمعراجعةماظؼضاؼام م
حاظقًّام(اغظرماٌؾقق).
م

باءذ–ذ تـػيذذاظؿوصياتذ

م
5م-م تؼؾلماإلدارةممتاعاماظؿوصقاتماظلتمسشرةمعنمأصلماظؿوصقاتماظلنيؾعمسشنيرمةماظنيواردةميفمتؼرؼنيرماظؿؼقنيقمموظؽـفنيام
ترصضماظؿوصقةم13محولماالظؿزامماٌؿفدّدمباظعؿلميفمذبالمصريوسمغؼصماٌـاسةماظؾشرؼة/اإلؼدز.مواسؿؿدتماٌـظّؿنيةمغففنيام
ادرتاتقفقّ ًاميفمردّػامسؾىموبا مصريوسمغؼصماٌـاسةماظؾشرؼة/اإلؼدز،مواسرتصتمعُؾؽرامبكثارهمسؾىماظؼطاعماظزراسيموأدرجؿنيهمم
سؾىمجدولماألسؿالماًاصمباظؿـؿقةموظؽنماٌـظؿةمتُدركمأغّهميفمػذهماٌرحؾةمعنمتؼدّمماظوبا ،مضدمتنيؿمّمإدارةمسؿنيلماظوضاؼنيةم
واظؿكػقفمعنمورلةمػذاماظوبا مبػاسؾقةمأطربمعنمجاغبماظوطاالتماظشؼقؼةميفمعـظوعنيةماألعنيمماٌؿقنيدةماظنييتمتؿؿؿّنيعمونيواردم
أصضل،مسؾىمشرارمعـظّؿةماظصقةماظعاٌقّةموبرغاعجماألعمماٌؿقدةماٌشنيرتكماٌعنيبمبػنيريوسمغؼنيصماٌـاسنيةماظؾشنيرؼةم/اإلؼنيدزم
وصـدوقماألعمماٌؿقدةمظؾلؽان.مإالّمأنماظعؿلمعلؿؿرّميفمبعضماجملاالتماظػـقّةمظؾؿـظؿةمسؾىماٌلؿوىماظوربمواالضؾقؿنييمميفم
اٌؼامماألول.مم
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6م-م وتُرحّبماإلدارةمباسرتافماظؿؼققممبلنمتعؿقممعـظورماٌلاواةمب ماىـلقْنمعلموظقّةمعؾؼاةمسؾىمساتقممجقعماظػنيرقم
اٌعـقةمباالدرتاتقفقّةممواظوحدات،مواظشعب،مواإلداراتميفمعؼرماٌـظؿةمويفمعؽاتؾفاماٌقداغقة،موأنمػذهماٌلنيموظقةمظقلنيتمم
حؽرامصؼطمسؾىمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقّةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقّة.م
م

7م-م وؼؼرمتؼرؼرماظؿؼققممبلغهمدقؿع مدبصقصماٌواردمأومإسادةمتوجقففامظضؿانمتطؾققماظؿوصقاتمطاصنيةًمومبنيملنمتنيوصريم
عواردمبشرؼّةمإضاصقّةمظؿعؿقممعـظورماٌلاواةمبني ماىـلنيقْنمميفماٌـظّؿنيةممضنيروريم.موباظؿنياظي،موبـنيا مسؾنيىمتوصنيقةمعراجعنيةم
اظؼضاؼاماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل موتؼققمماٌلاواةمب ماىـلقْن،مويفمإرارماظؿعنيدؼالتماٌدخؾنيةمسؾنيىمبرغنياعجماظعؿنيلم
واٌقزاغقّةمظؾػرتةم2013-2012مادؿفابةًمظؼراراتماٌممتر،1مدنيؿُعقدماإلدارةماٌنيواردماٌرتؾطنيةمباٌلنياواةممبني مماىـلني مميفم
اٌؽاتبماالضؾقؿقّةمطاصةً.موسالوةمسؾىمذظك،مدقؿمّمتلع ممتوؼلمإضايفم(ؼعادلموزقػؿ معنمصؽةماًدعاتماظػـقة)مإىلمذنيعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقّةمدسؿامألغشنيطةمتعؿنيقمماٌلنياواةمبني ماىـلنيقْنممعنيعمأسضنيا ماٌـظؿنيةم
وذرطائفاموعوزّػقفا،مباإلضاصةمإىلماٌلموظ ماالضؾقؿق مسنماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل .م
م

8م-م وتواصقماإلدارةمسؾىمأنمأػدافماٌـظؿةماٌؿعؾؼةمبؿعؿقمماٌلاواةمب ماىـلقْنمالمؼُؿؽنمهؼقؼفامدوىمعنينمخنياللم
خؾقمثؼاصةمتشفعماٌلاواةمب ماىـلقْن.موهلذاماظلؾب،مدقـصبم اظرتطقنيزمبشنيؽلمخنياصمسؾنيىمتطنيوؼرمضنيدراتمعنيوّزػيم
اٌـظؿةمسؾىماٌلؿوؼاتمطاصةًميفمذبالماٌلاواةمب ماىـلقْن.موباإلضاصةمإىلمذظك،مدرتطّزمعؾادراتمتغنيقريماظـؼاصنية،ماظنييتم
تدسؿفامخطةماظعؿلماظػورؼة،مبشؽلمأطربمسؾىمتعزؼزماٌلاواةمب ماىـلقْن.
م
جيمذ–ذ اإلجراءاتذادلؿخذةذصعالذوادلؿعؾؼةذبؿعؿيمذادلداواةذبنيذاجلـدنيذ
اٌؿعؾؼةمباٌلاواةمب ماىـل 2مظعامم2010موغؿائجمتؼرؼرمحاظنيةماألشذؼنيةمواظزراسنيةم
9م-م ادؿـادامإىلمعراجعةماظؼضاؼام م
ظؾػرتةم2011-2010محولماٌرأةميفماظزراسة،موضعتماٌـظؿةملظقّاتمعنمأجلمتعزؼزمأػدافماٌـظؿةماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمب م
اىـلقْن.موتردمأدغاهماظؿوصقاتماٌـؾـؼةمسنمتؼققمماٌلاواةمب ماىـلقْنماظنييتمتؿكنيذمبشنيلغفامصعنيالمإجنيرا اتموؼشنيامرمإىلم
عامؼؼابؾفامعنماظؿوصقاتماظصادرةمسنمعراجعةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل .م
م
10م-م

ؼؿمّماظؿطرّقمإىلماظؿوصيةذ0ب)محنيولماٌلنيا ظةم،مواظؿوصييةذ،3-01موم،4-01موم6-01محنيولمتعؿنيقممعـظنيورم

اٌلاواةمب ماىـل مواظؿوصيةذ06محولمتػعقلمتعؿقمماٌلاواةمب ماىـل ،معنمخاللمعامؼؾي:م
م
 اتػاضاتمغظاممتؼققمموإدارةماألدا مظؾؿدؼرؼنماظعاع ماٌلاسدؼنمواٌنيدؼرؼنمموجفنياتماالتصنيالماٌعـقنيةمباٌلنياوماةم
ب ماىـل م(اغظرماظؿوصقاتم2مو3مو6معنمعراجعةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمبني مماىـلني م)موادنيؿعرا م
عـؿصفماٌدةمالتػاضاتمغظاممتؼققمموإدارةماألدا ماٌـؿفقةمحبؾولمدؾؿؿرب/أؼؾولم2011؛
1مماظػؼراتم103-94معنماظوثقؼةم.C 2011/REP
2مممتماالغؿفا معنمعراجعةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل مظؾؿـظؿةميفمسامم2010ماظيتمتفنيدفمبشنيؽلمأدادنييمإىلمتؼقنيقمماظعؿؾقّنياتمواآلظقّنياتم
اٌمدلقّةماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل موإصدارماظؿوصقاتماظعؿؾقّةمحولمطقػقّةمتعزؼزمضدراتماٌـظؿةماٌمدلقّةمٌراساةمضضاؼاماٌلاواةمبني ماىـلني مميفم
ذباالت،معـلماظؿعؾقممسؾىمعلؿوىماٌـظؿةمواظؿكطقطمووضعماظرباعجمواٌقزاغقة.
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اإلدارةماٌلؿـدةمإىلم اظـؿائجميفمبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقّةمويفمتعؿقمماإلدارةماظؼائؿةمسؾىماظـؿائجم(اغظنيرمماظؿوصنيقةم
2معنمعراجعةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل )؛



إرارماظربذبةماظؼطرؼّةموعؾادراتمدورةماٌشارؼعموغظنياممععؾوعنياتممإدارةماظنيرباعجمماٌقداغقنيةمموسؿؾقّنياتماظنيرباعجم
اٌشرتطةمظألعمماٌؿقدةم(اغظرماظؿوصقؿقْنم5مو6معنمعراجعةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل ).

م

11م-م اظؿوصيؿانذ1ذو2ذحولموضعمدقادةمسنماٌلاواةمب ماىـلقْن:م
م
 مثةمعشروعمدقادةمحولماٌلاواةمب ماىـلقْنمضقدماإلسنيدادم(اغظنيرمماظؿوصنيقؿقْنم5مو8معنينمعراجعنيةماظؼضنياؼامم
اٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل ).
م

12م-م اظؿوصيةذ4محولمثؼاصةماٌـظّؿةمواظؿوصقةم8محولماظؽػا اتميفمعامؼؿعؾقمبؿعؿقمماٌلاواةمبني ماىـلني مباظـلنيؾةم
ٌوزّػيماٌـظّؿةموعلؿشارؼفا:م
م
 اظؿعاونمععموطاالتماألعمماٌؿقدةماألخرىمبشلنمذبؿوسنيةمأدواتمظؾؿعؾنيقمماالظؽرتوغنييمظؿعؿنيقمماٌلنياواةمبني م
اىـل م(اغظرماظؿوصقةم6معنمعراجعةمتعؿقمماٌلاواةمب ماىـل )؛
م
 خاررةمررؼقمظؿـؿقةماظؼدراتمباظـلؾةمإىلماظدولماألسضا موعوزػيماٌـظؿنيةم(اغظنيرمماظؿوصنيقؿقْنم2مو3مٌراجعنيةم
اظؼضاؼاماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل ).م
م

13م-م اظؿوصيةذ5ذب)ذحولمإسادةموزائفماًربا ميفمذبالماٌلاواةمب ماىـل ميفماٌؽاتبماالضؾقؿقّةمطاصةً:م
م
 أذريمإىلمػذهماٌللظةمخنياللمماغعؼنيادممدورةمىـنيةماظربغنياعجميفمأبرؼنيلم/غقلنيانم2011م(اغظنيرمماظؿوصنيقةم7معنينم
عراجعةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل ).
م

14م-م اظؿوصيةذ1-01م)محولمإغشا مذؾؽةمظؾؿلؿشارؼنمواًنيربا ميفمذبنيالماٌلنياوماةمبني ماىـلني ميفمعؼنيرماٌـظؿنيةم
وعؽاتؾفاماٌقداغقة:م
م
 متّماسؿؿادماخؿصاصاتمجدؼدةمىفاتماالتصالماٌعـقةمباٌلاواةمب ماىـل ميفماٌؼرمواٌؽاتنيبماٌقداغقنيةمميفم
أبرؼل/غقلانم2011مبعدمعشاورةموادعةماظـطاقم(اغظرماظؿوصقةم3معنمعراجعةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمبني مم
اىـل )؛
م
 دقدخلمعـؿدىمداخؾيمسؾىماالغرتغتمظؿؾادلماٌعؾوعاتمبشلنمضضاؼاماٌلاواةمبني ماىـلني مرنيورماظؿشنيغقلم
حبؾنينيولمدنينيؾؿؿرب/أؼؾنينيولم2011م(اغظنينيرماظؿوصنينيقاتم2مو3مو6معنينينمعراجعنينيةماظؼضنينياؼاماٌؿعؾؼنينيةممباٌلنينياواةمب ني م
اىـل ).
م
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15م-م اظؿوصيةذ)0-01محولمتعق معوزّفمرصقعماٌلؿوىمؼعـىمباهلدفماالدرتاتقفيمطاف:م
م
 إغفا مسؿؾقّةمتوزقفمعوزّفمرصقعماٌلؿوىميفمؼوظقنيوم/متنيوزم2011م(اغظنيرمماظؿوصنيقةم1معنينمعراجعنيةمماظؼضنياؼامم
اٌؿعؾؼةم مباٌلاواةمب ماىـل ).م
م

دالذ–ذ إجراءاتذأخرىذؼؿعنيذاختاذػاذ

م
16م-م دؿُؿابعماإلدارةمأغشطةمتعؿقمماٌلاواةمب ماىـل ماىارؼنيةمأصنيالًمومدنيمؿؿؿكذمإجنيرامًامسؾنيىماظمػنيورميفمعنيامؼؿعؾّنيقم
باظؿوصقاتماٌؿؾؼقّةمباظطرؼؼةماظؿاظقة:م
م

17م-م اظؿوصيةذ3محولماظؿوازنميفمعامب ماىـلقْنميفمصػوفماٌوزّػ :م
م
 تؿطرّقم"خطةماظعؿلماالدرتاتقفقةمظؾؿواردماظؾشرؼة-مسبومهؼققمتوازنمبني ماىـلنيقْنم"مإىلمعلنيلظةماظؿنيوازنم
ب ماىـلقْن.
م

18م-م اظؿوصيةذ6مبشلنماًربةميفمذبالماٌلاواةمب ماىـل ميفموحداتماظؿـلققميفماياالتماظطارئة:م
م
 هصلمذؾعةمسؿؾقاتماظطوارئموإسادةماظؿلػقلمسؾىماظدسمماظػبمعنماظؾفـةماظدائؿةماٌشرتطةمبني ماظوطنياالتم
واٌعـقةموشروعمبـا ماظؼدراتميفمذبالماٌلاواةمب ماىـل مظغر ماظنيدسمماإلغلنياغيم()IASC GenCapم
حؿىمأطؿوبر/تشرؼنماألولم.2012م
م

19م-م اظؿوصيةذ7محولمطػاءاتذاٌوزّػ مواٌلؿشارؼنميفمذبالماٌلاواةمب ماىـل :م
م
 تُدرجمطلمعنمذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة،موعؽؿبماالدرتاتقفقةمواظؿكطقطموإدارةماٌنيوارد،مواظشنيعبماظػـقّنيةم
بدسممعنمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةم،ماٌفنياراتمواظؽػنيا اتمبشنيلنمضضنياؼام
اٌلاواةمب ماىـل مطؿعاؼريمظالخؿقارمواظؿؼققم.
م

20م-م اظؿوصيةذ8محولمدورمذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةميفماٌـنيارقماظرؼػقّنيةميفمذبنيالماٌلنياواةمبني م
اىـل مواٌلاواةماالجؿؿاسقّة:م
م
 دؿلؿؿرمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقّةميفمدسمماٌلاواةمب ماىـل مواٌلاواةم
االجؿؿاسقّة،معنمخاللمعامتؼوممبهمعنمأغشطةمتؿعؾقمبؿـؿقةمضدراتموتعؿنيقمماٌلنياواةمبنيم ماىـلني موتؼنيدؼمم
اٌشورةميفمذبالماظؾقث/اظلقادة.
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21م-م اظؿوصياتذ00ذو01ذو04ذو05محولمتـؿقةماظؼدراتموإضاعةماظشراطات:م
م
 تُعدّمذنيعؾةمإدارةماٌنيواردماظؾشنيرؼةموطنيؾريممعنيوزػيممتؽـوظوجقنياماٌعؾوعنياتمموعؽؿنيبممتؾنيادلماٌعرصنيةمواظؾقنيموثم
واإلرذاد،مبدسممعنمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقّةمعنيواداموخطورًنيامتوجقفقّنيةم
ألػدافماظؿوسقةميفممجقعمبراعجمتـؿقةماظؼدراتماظصادرةمسنماٌـظؿة.م
م
 تعؿلمذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼةموعؽؿبمتؾادلماٌعرصةمواظؾقوثمواإلرذنيادمعنيعمذنيعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةم
واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقةمسؾىمتلدقسمذؾؽاتمتعـىمولنيائلماٌملنياواةمبني ماىـلني ميفماألضنياظقمم
ٌلاسدةماٌـظؿةمواظؾؾدانماألسضا ميفمتـػقذمأغشطةمتعؿقممباٌلاواةمب ماىـل .
م
 تلؿكدممحاظقًّاماًطوطماظؿوجقفقّةماظصادرةمسنماٌـظؿةمبشلنمععاىةمعلائلماٌلاواةمب ماىـل ميفمبراعجم
األعمماٌؿقدةماٌشرتطةميفماظعدؼدمعنمممـؾقاتماٌـظؿة.
م
 تؿػاو مطلمعنماٌـظؿةموػقؽةماألعمماٌؿقدةمظؾؿرأةمواظوطاالتماظيتمتؿكنيذمعنينمروعنيامعؼنيراًمهلنياممبشنيلنمإضاعنيةم
ذراطةمحولمعلائلماٌلاواةمب ماىـلقْن.
م

22م-م اظؿوصيةذ03ذحولمصاسؾقّةماٌشارؼع:م
م
 دؿـضممطلموحداتماٌـظؿةميفماٌؼرمويفماٌؽاتنيبماٌقداغقنيةمماظنيميتمتشنياركميفمصنيقاشةماٌشنيارؼعموتطؾقؼفنيامإىلم
سؿؾقّاتموضعماظرباعجماٌقداغقّةماظيتمتُراسيماٌلاواةمب ماىـل معنمخالل:محضورمدوراتمتدرؼؾقنيةممحنيولم
دورةماٌشنيمارؼع،موتطؾقنيقمععقنيارماٌلنيماواةمبني ماىـلني م،مووضنيعمأػنيدافموعمذنيراتمدبنيصّماٌلنيماواةمبني م
اىـل ،مععمعُلاسدةمخاصةمعنموحدةمتـلققماظرباعجماٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلماظـؿائجموذنيعؾةماظؼضنياؼام
اىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقّة.
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

اظؿوصييييةذ:0ذإىلذاإلدارةذاظعؾيييياذدلـظؿيييةذاألشذؼيييةذ
واظزراسةذحولذاالظؿزامذبادلداواةذبنيذاجلـ َديْن
أ)مؼؿع مسؾنيىماٌـظؿنيةمأنمتُعقنيدماالسنيرابمبمشنيدةمسؾنيىم
أرصنينيعمعلنينيؿوىمسنينينماظؿزاعفنينيامباٌلنينياواةمبني ماىـل نيقْنم
وبؿعؿقممباٌلاواةمب ماىـل مباسؿؾنيارمذظنيكمعلنيموظقمةم
عنماٌلموظقاتماٌؾؼاةمسؾىمساتقماٌـظّؿنية،موظنيقسمسؾنيىم
ساتقمذعؾةمواحدةمصقلب؛

ب)مؼنينيؿع مسؾنينيىماٌـظؿنينيةموضنينيعملظقّنينيةمظؾؿلنينيا ظةمسؾنينيىم
علؿوىماإلدارةماظعؾقا،مواميفمذظكمعدؼروماظشُعبموممـّؾوم
اٌـظؿة،معنمخنياللماإلدارةماٌلنيؿـدةمإىلمماظـؿنيمائجموغظنيامم
تؼققمموإدارةماألدا ؛

عؼؾوظةم–ممتّمإزفارماالظؿزاممسؾىمأسؾنيىمعلنيؿوىميفمسنيامم2011م
عنمخاللماٌطؾوسةماألدادقةمظؾؿـظؿنيةم"حاظنيةماألشذؼنيةمواظزراسنيةمم
"2011-2010مععماظرتطقزمسؾىماٌرأةميفماظزراسة.مورطّزمعوضوعم
اظدورةماظلنيابعمةمواظنيـالثم مٌنيممترمامٌـظؿنيةمسؾنيىماٌنيرأةماظرؼػقّنيةميفم
اظزراسة.

أ)ممتّمإسنينينيدادمإرنينينيارمظؾؿلنينينيا ظةمظؾؿنينينيدؼرؼنماظعنينينياع م
اٌلاسدؼنموعدؼريماظشُعبموربطهمبـظاممتؼقنيقمموإدارةم
األدا .مودؿؿطرّقمدقادةمسنماٌلنياواةمبني ماىـلني م
سؾىمغطنياقمامٌـظّؿنيةمإىلماالظؿنيزاممسؾنيىمعؿلنيوىمرصقنيعمم
(اغظرمأؼضاماظؿوصقةم)2؛

ب)مإسنينيدادماظعـاصنينيرماٌؿؾؼقنينيةمإلرنينيارماٌلنينيا ظةموإدراجم
ضضنينياؼاماٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني ميفمأغظؿنينيةماٌـظؿنينيةم
اًاصةمباإلدارةماٌلؿـدةمإىلماظـؿائجموسؿؾقنياتموضنيعم
اظنينيرباعجماظؼطرؼّنينيةموغظنينياممتؼقنينيقمموإدارةماألدا مودورةم
اٌشارؼعموعؾادراتماظؿدرؼبمذاتماظصؾة؛

دنينينينينيؾؿؿرب/أؼؾنينينينينيولم ال
2011م(اهلنينينيدف،م
األغشنينيطةماظنينيواردةميفم
غظنينياممتؼقنينيقمموإدارةم
األدا )

غائنينينينينيبماٌنينينينينيدؼرماظعنينينينينيامم
(اٌعرصنينيةم)،مغائنينيبماٌنينينيدؼرم
اظعنينيامم(اظعؿؾقنينيات)،ماٌنينيدؼرم
اظعامماٌلاسد/إدارةماظؿـؿقنيةم
االضؿصنينيادؼةمواالجؿؿاسقنينية،م
واالدارةماظعؾقاميفماٌـظؿنيةم،م
وذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةم
واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم
اظرؼػقنينينينية،موذنينينينيعؾةمإدارةم
اٌواردماظؾشرؼة
ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم دؼلؿرب/طاغونماألولم ال
واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم 2012
اظرؼػقنينينينيني نية،موعؽؿنينينينينينينيبم
االدنينينيرتاتقفقةمواظؿكطنينينيقطم
وإدارةماٌوارد،موذعؾةمإدارةم
اٌواردماظؾشرؼة
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

ج)مؼـؾغيمظؾؿلاواةمب ماىـل مأنمتصؾحمبـدامسادؼًّنيام
سؾىمجدولمأسؿالماإلدارةماظعؾقا؛م

ج)موضنينينيعمبـنينينيدمسنينينياديمسؾنينينيىمجنينينيدولماألسؿنينينيالميفم عؽؿبماٌدؼرماظعنيام،ماٌنيدؼرم دؼلؿرب/طاغونماألولم الم
اجؿؿاساتماإلدارةماظعؾقامعنمأجلماظؿطنيرّقمإىلمضضنياؼام اظعامماٌلاسد/مإدارةماظؿـؿقةم 2012م
االضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةم
اٌلاواةمب ماىـل ميفمهؼققماظـؿائج؛م

د)مؼؿع مسؾىماألجفزةماظرئادنيقةممظؾؿـظؿنيةمأنمهصنيلم
بشؽلمعـؿظممسؾىماظؿؼارؼرماٌـؾـؼةمسنملظقّةماٌلا ظةموأنم
توصيموامؼـؾغيمادباذهمعنمإجنيرا اتمسؿنيلمسـنيدعامالم
ؼؽونماالعؿـالمعرضقاممتاعا.

اٌدؼرماظعنيامماٌلنياسدم/مإدارةم دؼلؿرب/طاغونماألولم ال
اظؿـؿقنينينينينينيةماالضؿصنينينينينينيادؼةم 2012
واالجؿؿاسقةمباظؿعنياونمعنيعم م
غوابماٌدؼر ماظعام،موأسضا م م
لخنينيرؼنمعنينينماإلدارةماظعؾقنينيام م
ظؾؿـظؿنينية،موذنينيعؾةماظؼضنينياؼام ؼوغقنينينينيو/حزؼنينينينيرانم
اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصمم 2013م
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة،م
واظػرؼنينيقماٌعنينيبمباهلنينيدفم
االدرتاتقفيم"مطاف"م

د)موضنينيعملظقّنينياتموادنينيؿكداعفامظرصنينيعماظؿؼنينيارؼرمإىلم
األجفزةماظرئادقةمظؾؿـظؿة.موادباذمعؾنيادراتمتواصنيلم
داخؾنييمواضنيقةمعنينمجاغنيمبمأسؾنيىمعلنيؿوىمظنيمإلدارةم
اظعؾقام(اٌدؼرماظعامموغوابماٌدؼرماظعام).م
م
دقعر ماظػرؼقماٌعبمباهلدفماالدرتاتقفيم"طاف"م
تؼارؼرموؿقعقّةمحولماظؿؼدّممبشنيلنمتعؿنيقمممباٌلنياواةم
ب ماىـل ميفماٌـظؿةمسؾىماٌممتر.مودؿمديمذنيعؾةم
اظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةمواظؿؽنينياصممواظعؿاظنينيةميفماٌـنينيارقم
اظرؼػقةمدورامتـلقؼقًّامودؿفؿعماٌلاػؿاتماظواردةمعني منم
زبؿؾفماظشعب.م
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

اظؿوصيةذ:1ذإىلذاإلدارةذاظعؾيياذ ذظؾؿـظؿيةذحيول ذوضي ذ عؼؾوظة
ديادةذعنذأجلذادلداواةذبنيذاجلـ َديْنم
ؼؿع مسؾىماٌـظؿةموضنيعمدقادنيةمبشنيلنمماٌلنياواةمبني م
اىـلقْنمسؾىمعلنيؿوىماٌـظؿنيةمدنيؿوجههمطقػقّنيةمتعؿنيقمم
اٌلاواةمب ماىـلنيقْنميفمزبؿؾنيفمإداراتماٌـظؿنيةموميفم
طلمعامتؼوممبنيهمعنينمأغشنيطةمصـقنيمةموتروجيقنيمةمودنيؿؿفّدم
اظطرؼقمظؿقؼققماهلدفماالدرتاتقفيم"طنيافم".موؼـؾغنييم
سؾىمغائبماٌدؼرماظعامم(اٌعرصة)مأنمؼُدؼرمسؿؾقّةمصنيقاشةم
اظلقادنينيةمباالدنينيؿعاغةمبػرؼنينيقمصنينيغريمعُكؿنينيارمعنينينمب ني م
اٌدؼرؼنماظعنياع مماٌلنياسدؼنمموعنيدمؼريماظشنيعب،مونياميفم
ذظكمعدؼرمذعؾةماظؼضاؼاماىـلنياغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةم
يفماٌـارقماظرؼػقة.م

أسدّتمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةميفم
اٌـارقماظرؼػقنيةمعلنيودةًمصنيػرمظلقادنيةماٌلنياواةمبني م
اىـل .مودؿفرىمعشاورةموادؿعرا مسؾىمعلؿوىم
اٌـظؿنينيةمابؿنينيدا معنينينمأطؿنينيوبرم/تشنينيرؼنماألولم.2011م
وؼؿوضّعمصدورمػذهماظلقادةميفمعـؿصنيفممسنيامم2012م
ظعرضنينيفامسؾنينيىماألجفنينيزةماظرئادنينيقة.مودنينيؿؿـاولمإدراجم
ضضنينياؼاماٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني ميفممطاعنينيلماإلرنينيارم
االدرتاتقفي.مودقشاركمغائبماٌدؼرماظعنيامم(اٌعرصنيةم)م
وغائنينيبماٌنينيدؼرماظعنينيامم(اظعؿؾقنينيات)ميفمسؿؾقّؿنينياماإلسنينيدادم
واٌواصؼة.مودققظىمتطؾققماظلقادة موزؼدمعنماظنيدسمم
عنمخاللموضعمخطةمسؿلموادرتاتقفقةمظؾؿلاواةمب م
اىـل مسؾىمعلؿوىماٌـظؿة.م

غائنينينينينيبماٌنينينينينيدؼرماظعنينينينينيامم أطؿوبر/تشرؼن ماألولم ال
(اٌعرصنينية)،موعؽؿنينيبمغائنينيبم 2011م-م
اٌدؼرماظعام،مواٌنيدؼرماظعنيامم ؼوظقو/متوزم2012
اٌلنينينينياسد/مإدارةماظؿـؿقنينينينيةم
االضؿصنينينيادؼةمواالجؿؿاسقنينينيةم
ظؾفنينينينيدفماالدنينينينيرتاتقفيم
"طنينياف"موذنينيعؾةماظؼضنينياؼام
اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةم
ععمعلنياػؿاتم معنينمإداراتم
اٌـظؿة ،مواٌؽاتبماٌقداغقةم
وعؽاتنينيبماٌؼنينير،موجفنينياتم
االتصنينيالماٌعـقنينيةمبؼضنينياؼام
اٌلاواةمب ماىـل .م
م
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

اظؿوصيةذ:2ذإىلذاإلدارةذاظعؾياذيفذادلـظؿيةذحيولذبـذييةذذ عؼؾوظة

عؿابعنينيةمإسنينيدادماظلقادنينيةمواظلنينيعيمإىلمايصنينيولمسؾنينيىم
علاػؿاتمعنممجقنيعماإلداراتمواٌؽاتنيبماألخنيرىميفم
اٌـظؿة،مععماظرتطقزمسؾىماٌلنيؿوىماٌقنيداغيم.موإسنيدادم
خطةمسؿنيلموادنيرتاتقفقةمسنينمتعؿنيقممماٌلنياواةمبني م
اىـل مباظؿعاونمععمأصقابماٌصؾقةماألدادقّ .م

غائنينينينينيبماٌنينينينينيدؼرماظعنينينينينيامم أطؿوبر/تشرؼن ماألولم ال
(اٌعرصنينية)،موعؽؿنينيبمغائنينيبم 2011م–م
اٌدؼر ماظعام،مواٌنيدؼرماظعنيامم ؼوظقو/متوزم2012
اٌلنينينينياسد/مإدارةماظؿـؿقنينينينيةم
االضؿصنينينيادؼةمواالجؿؿاسقنينينيةم
واظػرؼنينيقماٌعنينيبمباهلنينيدفم
االدنينينينيرتاتقفيم"طنينينينياف"م
وذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةم
واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم
اظرؼػقة،مععمعلاػؿاتمعنينم
وحداتماٌـظؿة.م

اظؿوصيةذ :3ذإىلذذيعؾةذإدارةذادليواردذاظؾشيرؼحةذحيولذ عؼؾوظة
اظؿوازنذبنيذاجلـ َديْنذيفذصػوفذادلوزّػنيذ
ؼـؾغنينييمظؾؿـظؿنينيةمأنمتؿّكنينيذماًطنينيواتماظالزعنينيةمظضنينيؿانم
توزانمأطربموأطـرمعلاواةًمب ماىـلقْنمظؾؿنيوزّػ مسؾنيىم
علؿوؼاتماٌـظّؿةمطاصةً.موػذامؼـطوي،مضنيؿنمإجنيرا اتم
أخرىمممؽـة،مسؾىمعامؼؾي:م

متماظؿط نيرّقمإىلماإلجنينيرا ؼنمأ)موب)ميفمعلنينيودةمخطنينيةم
اظعؿلماالدرتاتقفقةم"سبوماظؿوازنمبني ماىـلنيقْنم–م
خطنينيةمسؿنينيلمادنينيرتاتقفقةمظؾؿنينيواردماظؾشنينيرؼةمظؾػنينيرتةم
."2013-2010مودؿُصنينينيؾحمخطنينينيةمسؿنينينيلماٌنينينيواردم
اظؾشرؼّةمحولماٌلاواةمب ماىـلني مغاصنيذةًميفمأدنيرعم
وضتٍمممؽن.

عؽؿنينينينيبمغائنينينينيبماٌنينينينيدؼرم
اظعنينيام/غائنينيبماٌنينيدؼرماظعنينيامم
(اظعؿؾقنينيات)موذنينيعؾةمإدارةم
اٌواردماظؾشرؼة

اظديادةذعنذأجلذادلداواةذبنيذاجلـ َديْنذوحمؿواػا.ذ
ؼـؾغيمظلقادةماٌـظؿةمحولماٌلاواةمبني ماىـلنيقْنمأنم
هؿنيويمسؾنينيىمادنيرتاتقفقةموعنينيوادمًطنيطماظعؿنينيلمسؾنينيىم
علنينيؿوىماظشنينيعب.موجينينيبمأنمتؿكطّنينيىماالدنينيرتاتقفقّةم
إداعنينيةماألدوارماظؼائؿنينيةمظؾرجنينيلمواٌنينيرأةموهل ني مدُنينيؾلم
اٌعقشنينيةمظؿقؼقنينيقماظنينيؿؿؽ مواٌلنينياواةمبني ماىـلنيقْنميفم
صنينيـعماظؼنينيرارموايصنينيولمسؾنينيىماٌنينيواردمواظنيؿقؽممصقفنينيا.م
وؼُؿؽنمأنمتشؽّلماٌرأةميفمعؾنيادراتماظؿـؿقنيةمجنيز امعنينم
االدرتاتقفقّةموخططماظعؿلمباسؿؾارػنيامعـطؾؼنيامظؿقؼقنيقم
اٌلاواةمب ماىـلقْن.م
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

أ)ماسؿؿادمدقادةمصعّاظةمعنمأجلمتوزقفمسددمأطربمعنينم
اظـلا ميفمصؽةماٌوزػ ماظػـق موعامصوق؛م
ب)موضعمدقاداتمتراسيمبشؽلمأطنيربماألدنيرم،متشنيؿلم
داساتمسؿلمعرغةموأحؽاعنيمامظرساؼنيةماألرػنيالمواسرتاصًنيمام
واضقامبلػؿقّةمهؼققمتوازنمعفب/حقاتيمعر .
ج)مزؼنينيادةمسنينيددماظرجنينيالماٌنينيوزّػ ميفمصؽنينيةماًنينيدعاتم
اظعاعة؛

د)مإدراجمدسوةماألعنيمماٌؿقنيدةماٌوحنيدةممظؾؿرذّنيقم معنينم
اظـلا مظؿؼدؼممرؾؾنياتفنّمىؿقنيعمإسالغنياتماظؿوزقنيفميفم
اٌـظؿةمسؾىماٌلؿوىماظوربمواالضؾقؿي.

أ)مدنينيقؽونمضنينيؿانممتـقنينيلمعؿلنينياوممظؾفـلنينيقْنمععقنينيارم ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة
توزقنينيفمأضنينيوى.مودنينيقؿمّمإدراجمطػنينيا اتمتؿعؾنينيقمبـنينيوعم
اىـسميفمتوصقػاتماظوزائف؛
ب)ماظـظرميفمخقاراتمتلدقسمعرصقمظرساؼنيةماألرػنيالم ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة
عنمأجلمدسمماآلبا ماظعاعؾ ؛
ج)مهدؼدمإجرا اتمعؾؿودةمظضؿانممتـقلمعؿلاومب م ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة
اىـلنينيقْنمسؾنينيىمعلنينيؿوؼاتممصؽنينيةماٌنينيوزػ ماظػـنينيق م
واًدعاتماظعاعةمووضنيعمأػنيدافمعؾؿودنيةمظؿقؼقؼفنيام
سؾىماألعدماٌؿودطمواإلذنيارةمإىلمطقػقّنيةماظؿوصقنيقمبني م
أوظوؼّاتماظؿوزؼعماىغرايفمواظؿوازنمب ماىـلنيقْنم ميفم
حاظةماظؿوزقفميفمصؽةماٌوزػ ماظػـق ؛
د)متشنينيؿلممجقنينيعمإسالغنينياتماظوز نيائفمدسنينيوةماألعنينيمم ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة
اٌؿقدةماٌوحدةمظؾؿرذّق معنماظـلا .

دؼلؿرب/طاغونماألولم ال
2011

دؼلؿرب/طاغونماألولم ال
2012

دؼلؿرب/طاغونماألولم ال
2012

أنز

ال
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

اظؿوصيةذ:4ذإىلذاإلدارةذاظعؾياذيفذادلـظؿةذحيولذثؼاصيةذ عؼؾوظة
ادلـظؿةذ
ؼؿع مسؾىماٌـظؿنيةمادبنياذماإلجنيرا اتماظالزعنيةمًؾنيقم
ثؼاصةمعـظّؿةمتشفّعماٌلاواةمب ماىـلقْنموتنيدسؿمفاميفم
أوجهماٌـظؿةمطاصة.موػذامؼشؿل:م
أ)متـظنينيقممجؾلنينياتمظؾؿوسقنينيةمباٌلنينياواةمب ني ماىـل نيقْنم
باظـلؾةمظؾؿوزّػ معنممجقنيعماٌلنيؿوؼاتم،مونياميفمذظنيكم
سـدماظؿوزقف؛

ب)متؼنينيدؼمماٌشنينيورةمواظنينيدسممإىلمعنينينمؼشنينيعرمأغّنينيهماألمذنينيدم
تعرض ًامظؿفدؼدماظؿغقريماظـؼايفمواظؿـظقؿي؛

أ)مدقؿممإسنيدادمذبمؿوسنياتمعنيوادممتؿضنيؿنمععؾوعنياتم
باظـلؾةمٌؿـؾيماٌـظؿةماىددمواٌوزّػ مواٌدؼرؼنمعنينم
أجلمتوسقؿفممولموظقّاتفمماًاصةموراسنياةماٌلنياواةم
ب ماىـل .م
ؼـؾغيمتـظنيقممأحنيداثمظرصنيعمعلنيؿوىماظنيموسيمبشنيؽلم
عـؿظمميفمذؽلمظؼا اتموأغشطةمبـا ماظػرق.م

مجقعماإلداراتمعنيعمذنيعؾةم دؼلؿرب/طاغونماألولم غعم
إدارةماٌنينينينينيواردماظؾشنينينينينيرؼةم 2013
وذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةم
واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم
اظرؼػقنينينيةموصرؼنينينينيقمتغنينينينيقريم
اظـؼاصةم

ب)موضعملظقّةمظؿؼدؼمماٌشنيورةمواظنيدسممإىلمعنينمؼشنيعرم علنينيمولماألخالضقنينيةموذنينيعؾةم ؼوغقنينينينيو/حزؼنينينينيرانم ال
2012
أغّهماألذدمتعرضامظؿفدؼدماظؿغقريماظـؼايفمواظؿـظقؿي؛ إدارةماٌواردماظؾشرؼة
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ
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اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

ج)ماسرتافمأطربمباٌلاػؿاتماٌؿـوّسةمواٌؽؿّؾةمظؾؿوزّػ م
طاصةًميفمأسؿالماٌـظؿة؛م

ج)مدؿؿطرّقمدقادةماٌؽاصكتمواظؿؼدؼر مإىلماٌلنياػؿاتم عؽؿبماٌدؼرماظعامماٌلاسد
اظعاظقنينيةماىنينيودةمعنينينمجاغنينيبماٌنينيوزّػ محنينيولمسؿنينيلم
اٌـظؿة،مواميفمذظكمضضاؼاماٌلاواةمب ماىـل ؛
صرؼقمتغقريماظـؼاصة
د)متوزقفماألخصائقّ مطؿامػومعطؾوب.

اظؿوصيةذ:5ذإىلذادلـظؿة،ذحولذاظؾـيةذاظالزعةذظؿعؿيمذ عؼؾوظة
ادلداواةذبنيذاجلـدني.ذ
أ)مؼـؾغيمأنمؼؽونمظؽلمذعؾةمصـقّةميفماٌؼرمعوزفمتؼبم
رصقعماٌلؿوىمؼؿؿؿّعمأؼضنيامبنياًربمةميفمضضنياؼاماٌلنياواةم
ب ني ماىـل ني ذ/اٌلنينيائلماالجؿؿاسقّنينيةم(علؿشنينيارونميفم
ذبالماٌلاواةمب ماىـلني مسؾنيىمعلنيؿوىماظشنيعبم).م
ودقكؿؾفمدبصنيقصماظوضنيتمبني ماظشنيعبمودنيقؾؾ ميفم
اٌؿودّطمغلؾةم30ميفماٌائة.مودقؿقؼقمذظنيكمعنينمخنياللم
سؿؾقاتمتوزقفمجدؼدةمسـنيدمذنيغورماٌـاصنيبماظرصقعنيةم
اٌلؿوى؛م

أ)مععمحؾولمغفاؼةمسامم،2013مدقؽونمظدىممجقعم
اظشعبمخربةمصـقةمرصقعةماٌلؿوىميفمذبنيالماٌلنياواةم
ب ماىـلني م،موذظنيكمعنينمخنيالملماظؿوزقنيفمأومعنينم
خاللمتطوؼرمعفاراتمجفاتماالتصالماٌعـقةمبؼضنياؼام
اٌلاواةمبني ماىـلني ممظضنيؿانمدبصنيقصمعنيامؼؼابنيلم
غلؾةم30ماٌائةمعنماظعؿلمبنيدواممطاعنيلم.موعنيعمتعزؼنيزم
ذؾؽاتمجفاتماالتصالماٌعـقةمبؼضاؼاماٌلنياواةمبني م
اىـل ماظؼائؿة،مدؿدسممذنيعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةم
واظؿؽنينياصممواظعؿاظنينيةميفماٌـنينيارقماظرؼػقنينيةماظوحنينيداتميفم
هدؼدممنوذجمؼضنيؿنمتنيواصرماًنيرباتماظؿؼـقّنيةمحنيولم
اظؼضنينينياؼاماالجؿؿاسقّنينينيةمواىـلنينينياغقّةموصنينينيقمبـمقؿفنينينيامم
واحؿقاجاتفنينيا.موتشنينيؿلماٌؿاردنينياتماىقّنينيدةماياظقّنينيةم
ذبؿوسةمعنمجفاتماالتصالميفموحدةمواحدةممتـلّنيقم
وتنينيوزّعماٌلنينيموظقّاتموترصنينيعمبشنينيؽلمدوريمتؼنينيارؼرمإىلم
إدارةماظوحدة.

د)مإذنينيراكمأخصنينيائقّ مخنينيارجقّ مدسؿنينيامظعؿؾقّنينيةمتغنينيقريم
اظـؼاصةمػذه.

ال

سـدماياجة

غعم

ذنينينينينينيعؾةمإدارةماٌنينينينينينيواردم بنينينينيد امعنينينينينمسنينينينيامم غعمم(إسنيادةم
اظؾشنيرؼةم،ماظشنيعبميفماٌؼنيرم ،2011ماظعؿؾقنينينينينيةم دبصقص)
اظرئقليمواٌؽاتبماإلضؾقؿقةم علؿؿرة
واٌؽاتبماإلضؾقؿقةماظػرسقنيةم
ب نيدسممعنينينمذنينيعؾةماظؼضنينياؼام
اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةم
واهلنينينينيدفماالدنينينينيرتاتقفيم
طاف
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

اظـطاقذاظزعين

احلاجةذ

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

ب)مؼـؾغنينييمإسنينيادةموزنينيائفماًنينيربا ميفمذبنينيالماظؿـؿقنينيةم
االجؿؿاسقّة/اٌلاواةمب ماىـل ميفماٌؽاتبماالضؾقؿقّنيةم
طاصةً؛

ج)مؼـؾغنينييمتؽققنينيفمطػنينيا اتماٌنينيوزّػ مسؾنينيىماٌلنينيؿوىم
االضؾقؿيماظػرسيمدوا معنمخنياللماظؿوزقنيفمأومهلني م
طػا اتماٌلموظ مسنماظلقاداتميفمذباظيماٌلاواةمب م
اىـل مواظؿـؿقةماالجؿؿاسقة؛

2013-2012

ب)مجينينينينينينيبمأنمؼؽنينينينينينيونمًنينينينينينيربا ماظؿـؿقنينينينينينيةم اٌؽاتبماالضؾقؿقة
االجؿؿاسقّة/ضضنياؼاماٌملنياواةمبني ماىـلني مايضنيورم
االظزاعنينييمودورمربنينيددمبشنينيؽلمواضنينيحميفماٌنينيممتراتم
االضؾقؿقّنينيةمظالبنينيال مسنينينمتؼ ني ّدممعراسنينياةماٌلنينياواةمب ني م
اىـلني ميفماٌـظؿنينيةموتؾنينيادلماٌعؾوعنينياتمعنينيعماظنينيدولم
األسضا محولماظؿقدؼاتمواظـفاحاتميفماٌلاواةمبني م
اىـلقْن؛
ج)مبنينيد متوزقنينيفمعنينيوزّػ مطػنينيوئ موتطنينيوؼرمطػنينيا اتم دنينيقؽونماٌنينيدؼرونماظعنينياعونم علؿؿر
اٌلنينينينينياسدونم/اٌؿـؾنينينينينيونم
اٌوزّػ ماٌوجودؼنم(اغظرماظؿوصقةم)11؛
االضؾقؿقونموعـلؼو ماألضنياظقمم
اظػرسقةمعلموظ مسنمضؿانم
اًرباتماٌالئؿةميفمذبنيالم
اٌلنينينياواةمبني ني ماىـلني ني مم
ودنينينيؿؼدّممذنينينيعؾةماظؼضنينينياؼام
اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةم
اٌشنينينينينينيورةمإىلماٌؽاتنينينينينينيبم
االضؾقؿقةمواٌؽاتبماالضؾقؿقةم
اظػرسقّة.

غعمم
(تعنينينيدؼالتم
برغنينينينينينينياعجم
اظعؿنينينينينينينينيلم
واٌقزاغقنينينينيةم
-2012
)2013
غعمم
(إسنينينينينينينيادةم
دبصقص)
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

اظـطاقذاظزعين

احلاجةذ

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

د)مسؾىماٌلؿوىماظؼطري،مؼـؾغيمٌؿـؾقنياتمماٌـظؿنية مأنم
تدرجماظدسوةمإىلمضؿانماٌلاواةمب ماىـلقْنميفماظؿـؿقةم
اظرؼػقّةمضؿنمعلموظقّاتفا:م
متوزقفمخربا ميفمذبالماٌلاواةمب ماىـلقْنمبنيدواممجزئي/طاعلمرػـامحبفممحاصظنيةمماظؾؾنيدمظنيمدسمماٌشنيارؼعم
ومتـقلماٌـظّؿةميفماآلظقاتماٌشرتطةمب ماظوطاالت،مأو:م
متوزقفمخؾريميفماظؿـؿقةماالجؿؿاسقة/ضضنياؼاماٌلنياواةمب ماىـل مظؿؼدؼممدسممادؿشنياريميفمتعؿنيقمماٌلنياواةم
ب ني ماىـل ني ميفمإرنينيارماظربذب نيةماظؼطرؼّنينيةمواٌشنينيارؼعم
اٌؼؾؾة،مإذامطاغتماٌواردمربدودة.م

د)مدنينينينينيؿوزّفمممـؾقنينينينينياتماٌـظؿنينينينينيةمواٌؽاتنينينينينيبم دنينيقؽونماٌنينيدؼرونماظعنينياعونم علؿؿر
االضؾقؿقة/اٌؽاتبماالضؾقؿقةماظػرسقةمحلبماالضؿضا  .اٌلنينينينينينياسدون/اٌؿـؾنينينينينينيونم
االضؾقؿقّنينينينينيونمواٌـلّنينينينينيؼونم
االضؾقؿقّنينينينينيونماظػرسقّنينينينينيونم
علنينينينيموظ مسنينينينينمتنينينينيلع م
اًنينينينينيرباتماٌالئؿنينينينينيةميفم
اظؼضاؼاماىـلاغقّةمودنيؿؼدّمم
ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم
واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم
اظرؼػقةماٌشنيورةمإىلماٌؽؿنيبم
االضؾقؿي/اٌؽؿنيب ماالضؾقؿنييم
اظػرسي.

غعم م(خارجم
اٌقزاغقة)
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

اظؿوصيةذ6ذإىلذذعؾةذسؿؾياتذاظطوارئذوإسادةذاظؿأػيلذ عؼؾوظة
حيولذاخليرباتذيفذجميالذادلدياواةذبينيذاجلـديينيذيفذ
وحداتذتـديقذسؿؾياتذاظطوارئذ
ؼوصنينيىمبؿوزقنينيفمأخصنينيائيميفمضضنينياؼاماٌلنينياواةمبنيني م
اىـل ميفموحداتمتـلنيققممسؿؾقنياتمماظطنيوارئممسـنيدعام
ؼربرمذظكمحفنيممبرغنياعجمحاظنيةماظطنيوارئمموغنيوعمماياظنيةم
اظطارئةماٌعاىة.م

أ)ماظدسمماظػبماٌلؿؿرمواٌواصؼةمسؾنيىمضضنياؼاماٌلنياواةم
ب ماىـلقْنميفماظنيرباعجماالغلنياغقةمظشنيعؾةمسؿؾقنياتم
اظطوارئموإسادةماظؿلػقل.موحقـؿامأعؽنمذظك،مدقؽونم
ظؾشعؾةماًرباتماٌكصّصةميفمعامؼؿعؾقمباٌلاواةمبني م
اىـل .
ب)ماظدسمماظػبماٌلؿؿرمعنمضائؿةماًربا ميفماٌلاواةم
ب ماىـل ميفماظؾؾدماظنييتمتضنيعفامامظؾفـنيةماظدائؿنيةم
اٌشرتطةمب ماظوطاالتمواٌعـقةموشروعمبـا ماظؼدراتم
يفمذبنينيالماٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني مظغنينير مماظنينيدسمم
اإلغلاغي.م
ج)ماظدسمماظػبماٌؼدممعنينمػنيذهماظوطاظنيةمإىلمذبؿوسنيةم
األعنماظغذائيماظعاٌقةم
د)مادؿؿرارماظدوراتماظؿدرؼؾقةمسؾىماٌعقارماىـلنياغيم
ٌوزّػيماٌـظؿةم–موحدةماظؿـلققميفمحاالتماظطنيموارئم
ظؾـنينيا ماًنينيرباتما ؾقنينيةمرنينيوالمسنينيامم2011موسنينيامم
.2012م

ذنينيعؾةمسؿؾقنينياتماظطنينيوارئم أ)معلؿؿر
وإسنينيادةماظؿلػقنينيل،ماٌؽؿنينيبم
اظؿؿـقؾي/عؽاتنيبماينياالتم ب)مدؼلنينيؿرب/طنينياغونم
اظطارئنينية/اٌؽؿنينيبماالضؾقؿنينييم األولم2011
اظػرسنييم/اٌؽاتنيبماالضؾقؿقنينيةم
اظػرسقةمظؾقاالتماظطارئنية،م ج)مدنينيؾؿؿرب/أؼؾنينيولم
ب نيدسممعنينينمذنينيعؾةماظؼضنينياؼام 2012
اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة،م د)مدؼلنينيؿرب/طنينياغونم
اهلدفماالدرتاتقفيمطنيافم األولم2012
واهلنينينينيدفماالدنينينينيرتاتقفيم
"را "م

ال
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

اظؿوصييييةذ7ذإىلذادلـظؿيييةذحيييولذطػييياءاتذادليييوزّػنيذ عؼؾوظة

دقؿممإلسدادمطػنيا اتمربنيددةمخاصنيةمباٌلنياواةمبني م
اىـلني مظؿوصنينيقػاتماظوزنينيائف.مودنينيقؿمموضنينيعملظقّنينيةم
إلدراجماظؽػنينيا اتمواٌفنينياراتمبشنينيلنماٌلنينياواةمبنيني م
اىـل مطؿعقارمظؾؿؼققممواالخؿقارميفمسؿؾقّاتماظؿؼققمم
واظؿوزقف.

اظؿوصيييةذ8ذإىلذاإلدارةذاظعؾييياذيفذادلـظؿييةذحييولذدورذ عؼؾوظة

دؿلؿرمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظنيةميفم ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم علؿؿر
اٌـنيارقماظرؼػقنيةمميفماظعؿنيلممبشنيؽلمععقنياريميفمذبنينيالم واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم
اظؼضاؼاماالجؿؿاسقةموضضاؼاماٌلاواةمب ماىـل مععم اظرؼػقة
اظؼقاممأؼضامبوزائػفنياماٌرتؾطنيةمبمؿعؿنيقممماٌلنياواةمبني م
اىـل .

وادلدؿشارؼنذيفذجمالذادلداواةذبنيذاجلـدنيذذ
ؼؿع مسؾىماٌـظؿنيةمإدراجماظؽػنيا اتمواٌفنياراتمبشنيلنم
ضضاؼاماٌلاواةمب ماىـل مطؿعقارمظؾؿؼقنيقمموامالخؿقنيارم
يفممجقنينيعمسؿؾقّاتفنينياماًاصنينيةمبنينياظؿوزقفمواظؿؼقنينيقم،م
باظـلؾةمظؾؿوزّػ مواٌلؿشارؼنمسؾىماظلنيوام.مودنيمؿؿوضفم
األػؿقةماٌُعطاةمإىلمػذهماظؽػا ةمسؾىماظؿوصنيقفما نيددم
ظؽلموزقػة.م
ذعؾةذاظؼضاؼاذاجلـداغيةذواظؿؽاصؤذواظعؿاظةذيفذادلـارقذ
اظرؼػيةذيفذادلداواةذاالجؿؿاسيةذوادلداواةذبنيذاجلـ َديْنذ
ؼؿع مسؾىمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةم
يفماٌـارقماظرؼػقة،مباالدؿػادةمعنمعوارنماظؼوةماظؼائؿة،م
أنمتش نيؽّلمذبؿوسنينيةماظنينيؿػؽريميفماٌـظؿنينيةمبشنينيلنمضضنينياؼام
اٌلاواةماالجؿؿاسقّة،مواميفمذظكماٌلاواةمب ماىـل .م
وبفذهماظصػة،مدؿؽون:

ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشنيرؼةم علؿؿر
بنينيدسممعنينينماظشنينيعبماظػـقنينيةم
وذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةم
واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم
اظرؼػقة

ال

ال
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

)1ماظوحنينيدةماظػـقنينيةماظرائنينيدةمودؿُلنينياػمميفماٌشنينيارؼعمعنينيعم
اظرتطقزمبشؽلمطنيؾريمسؾنيىمضضنياؼاماٌلنياواةماالجؿؿاسقّنيةمم
واٌلاواةمب ماىـلقْن.

)2ماالدؿؿرارميفمإسدادمعـؿفاتمعوحدةمدسؿنيامظؿقلني م
إدراجمجواغنينيبماٌلنينياواةماالجؿؿاسقنينيةمواٌلنينياواةمبنيني م
اىـلقْنميفمسؿلماٌـظؿة.م
اظؿوصيةذ 01ذإىلذذعؾةذاظؼضياؼاذاجلـدياغيةذواظؿؽياصؤذ عؼؾوظة
واظعؿاظيةذيفذذادلـييارقذاظرؼػييةذبشييأنذدورػياذيفذتعؿيييمذ
ادلداواةذبنيذاجلـدنيذيفذادلـظؿةذذ
ؼؿع مسؾىمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةم
يفماٌـارقماظرؼػقةمتلفقلمتعؿقمماٌلاواةمب ماىـلني مم
يفمدنينيائرمإداراتمماٌـظؿنينيةميفمإرنينيارماالضنينيطالعممبنينيدورم
ادؿشاري.موهلذهماظغاؼة،مؼؿع :

)1مإنماظؼقودماٌػروضنيةمسؾنيىماٌنيواردماٌاظقنيةمدنيؿؿؽنم اإلدارةماظعؾقنينينينينيا،مذنينينينينيعؾةم علؿؿر
ذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـنيارقم اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
اظرؼػقةماظؼائؿةمواظؾشنيرؼة،ميفمحنياالتمربنيدّدةمظنيقسم واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة
إال،معنمأنمتؽونماظوحدةماظػـقةماظرائدةمأومأنمتُلنياػمم
بشؽلمعؾاذرميفمتـػقذماٌشارؼع.
علؿؿر
اإلدارةماظعؾقامظؾؿـظؿةم
)2ماغظرماظؿوصقةم.)3-10

ال

ال

غعمم
(تعنينينيدؼالتم
برغنينينينينينينياعجم
اظعؿنينينينينينينينيلم
واٌقزاغقنينينينيةم
-2012
)2013
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

)1متعق مأومتوزقفمعوزّفمرصقعماٌلؿوىمظؾعؿلمبدوامم
طاعلمععمعوزّفمعؾؿنيدئممبشنيلنم ماهلنيدفماالدنيرتاتقفيم
"طاف"موإددا معشورةموتوجقهماًربا مخبصوصمتعؿقمم
اٌلنينياواةمب ني ماىـل ني مواظرتعقنينيزماىـلنينياغيمواالبنينيال م
وإغؿاجمعـؿفاتمعوحدةمذاتماظصؾة.
)2ما اصظةمسؾىمذؾؽةمتربطمب معلؿشنياريماظشنيعبم
يفمعـظؿنينيةماألشذؼنينيةمواظزراسنينيةميفماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم
واًربا ميفمػذاماجملالميفماٌؽاتبماٌقداغقةمظقؾؼوامسؾىم
ارنينيالعموتوجقنينيهمونينياربفمموخنينيرباتفممسبنينيوماٌـؿفنينياتم
اٌعقارؼّةمواظعؿلماٌشرتكمب ماظوطاالت.
)3متلع ماٌلاسدةمإىلمعوزّػيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسنيةم
اٌعـقّ مباٌـؿفاتماٌعقارؼّةماألدادقّةمواظرباعجماٌقداغقّةم
ظضنينيؿانمدذبفنينياميفمأبعنينيادماٌلنينياواةمب ني ماىـل نيقْنميفم
عدخالتفاموزبرجاتفا،مسؾىماٌلؿوىماظوربمواظعاٌي.

)1متوزقفميفمعـصبمرصقعماٌلؿوى.

)2ماغظرماإلجرا ميفماظؿوصقةم.6ممتّتمإسنيادةمصنيقاشةم
اخؿصاصاتمجفاتماالتصالماٌعـقةمبؼضنياؼاماٌملنياواةم
بنيني ماىـلنيني ممبشنينيؽلمطاعنينيلمومتّماسؿؿادػنينيامإثنينيرم
عشاوراتمعؽـّػة.ممتّمإغشا مذؾؽةموذبؿؿعممماردنياتم
ىفاتماالتصالماٌعـقةمباٌلاواةمب ماىـل .
)3معوزّػوممذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةم
يفماٌـارقماظرؼػقةمواظوحداتماظؿابعةمىفاتماالتصالم
اٌعـقةمباٌلاواةمب ماىـل متنيمعّنماٌلنياسدةمماظػـقنيمةم
إىلمتؼرؼنينيريمحاظنينيةماألشذؼنينيةمواظزراسنينيةم2012موحاظنينيةم
اغعدامماألعنماظغذائيمصىماظعنيا م.2011مباظـلنيؾةمإىلم
اظرباعجماٌقداغقةمواٌـؿفاتماألدادقةماألخنيرىم،مصنيننم
اظشنينيعبماظػـقنينيةمذاتماظصنينيؾةم(حاظنينيةمأدنينيواقماظلنينيؾعم

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم ؼـاؼر/طاغون ماظـنياغيم غعم
واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم 2012
اظرؼػقة

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم علؿؿر
واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم
اظرؼػقة،مجفنيات ماالتصنيالم
اٌعـقةمباظؼضاؼاماىـلاغقة

ال

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم علؿؿر
واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم
اظرؼػقة،مجفنياتماالتصنيالم
اٌعـقةمبؼضاؼاماٌلاواةمبني م
اىـل  ،حاظنيةماألشذؼنيةمم
واظزراسنينية،محاظنينيةماٌنينيواردم
اظلنينيؿؽقةموتربقنينيةماألحقنينيا م

ال
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

اظـطاقذاظزعين

احلاجةذ

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)
اظزراسقة،محاظةماٌواردماظلؿؽقةموتربقةماألحقا ماٌائقةم
يفماظعنينيا ،محاظنينيةمعنينيواردماألراضنينييمواٌقنينياهميفماظعنينيا ،م
اخل).مواٌؽاتبماالضؾقؿقةمظؾنيرباعجماٌقداغقنيةممدؿضنيطؾعم
بدورمرائد.

)4مرصدماظؿؼدمماظذيمأحرزتنيهماٌـظؿنيةميفمذبنيالمإدراجم )5ماغظرماظؿعؾقؼاتمحولماظؿوصقةم.6
ضضاؼاماٌلاواةمب ماىـل معنمخاللمغظنياممععؾوعنياتم
إدارةماظنينيرباعجماٌقداغقنينية،موتؼنينيارؼرماظؿؼقنينيقم،موأيمعمذنينيرم
لخرمدؿضعهمأومهدّدهمععموحداتمأخرىميفماٌـظؿة.

)5مدقؿمموضعمأداةمظؾرصد.

)5ماظؿعنينياونمعنينيعمىـنينيةمادنينيؿعرا ماظنينيرباعجمواٌشنينيارؼعم
إلدراجماظدروسماٌلؿػادةمخبصوصمتعؿقمماٌلنياواةمبني م
اىـل ميفماٌشارؼعماىدؼدة.

)5مدنينيقفريمتنينيدرؼبمجفنينياتماالتصنينيالماظالعرطزؼنينيةم
اظؿابعنينيةمظؾفـنينيةمادنينيؿعرا ماظنينيرباعجمواٌشنيمارؼعمسؾنينيىم
صقصماٌشارؼعمظغر مضضاؼاماٌلاواةمب ماىـلنيقْنم.م
وهدؼنيدمعمذنينيراتماٌلنياواةمبني ماىـلني مألشنينيرا مم
اظرتعقز.

اٌائقنينيةميفماظعنينيا م،محاظنينينيةم
اغعدامماألعنينماظغنيذائىمصنيىم
اظعا ،محاظةمأدواقماظلنيؾعم
اظزراسقنينيةمواظػنينيرقماٌعـقنينيةم
حباظنينينيةمعنينينيواردماألراضنينينييم
واٌقاهميفماظعا م
وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجم
اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم
اظـؿنينيائجمبنينيدسممعنينينمذنينيعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة
وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجم
اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم
اظـؿائجمذنيعؾةمإدارةماٌنيواردم
اظؾشنينيرؼةمبنينيدسممعنينينمذنينيعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقةم

دؼلؿرب/طاغونماألولم غعم
2012

دؼلؿرب/طاغونماألولم غعم
2012
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

اظـطاقذاظزعين

احلاجةذ

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

)6متؼنينيدؼمماٌلنينياسدةمإىلماٌـظؿنينيةمبشنينيؽلمسنينيامميفمذبنينيالم
طقػقّنينيةمإدراجماٌعؾوعنينياتماٌوزّسنينينيةمبنيني ماىـلنينيقْنميفم
اٌشارؼعمواٌـؿفاتماٌعقارؼة،مبـا مسؾىماظطؾب.

)6مإسنينيدادمخطنينيوطمتوجقفقنينيةمباظؿعنينياونمعنينيعمذنينيعؾةم
االحصا /اظؿعدادماظزراسي/مضاسدةماظؾقاغاتماالحصائقةم
اٌوضنينيوسقةميفماٌـظؿنينيةموغظنينيامماٌعؾوعنينياتماالحصنينيائقةم
اظؼطرؼةمظألشذؼةمواظزراسةمإىلمح متوصّرماٌوارد.

)7متنينيوصريماٌلنينياسدةمسؾنينيىماٌلنينيؿوىماظؼطنينيريمإىلمأرنينيرم
اظربذبةماظؼطرؼةميفماٌـظؿة،مضؿنمعلنياػؿةماٌـظؿنيةميفم
إرارماألعمماٌؿقدةمظؾؿلنياسداتماإلمنائقنيةمويفمعؾنيادراتم
اظربغاعجماٌشرتكمظألعمماٌؿقدةمبـا مسؾنيىماظطؾنيبموعنيعم
ادرتدادماظؽؾػة.م

)7ممتمإسنيدادممخطنيوطمتوجقفقّنيةمإلدراجماٌلنياواةممبني م
اىـل ميفمأرنيرماظربذبنيةماظؼطرؼّنيةمويفملظقنيةمضنيؿانم
اىودةموتوزؼعفامسؾىماٌؽاتبماظؼطرؼّة.

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم دؼلؿرب/طاغونماألولم ال
واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم 2012
اظرؼػقة،موذعؾةماإلحصنيا ،م
ضاسدةماظؾقاغاتماالحصنيائقةم
اٌوضوسقةميفماٌـظؿةموغظامم
اٌعؾوعنينينينياتماالحصنينينينيائقةم
اظؼطرؼةمظألشذؼةمواظزراسةم
غعم
عنينينيواردموجفنينينياتماتصنينينيالم علؿؿر
اضؾقؿقنينينيةمععـقنينينيةمبؼضنينينياؼام
اٌلنينينياواةمبني ني ماىـلني ني م
(اغظنينينيرماظؿوصنينينيقةم6مب)،م
وذنينيعؾةمدسنينيممامظلقادنينياتم
واظنينيرباعجمبنينيدسممعنينينمذنينيعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

اظـطاقذاظزعين

احلاجةذ

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

اظؿوصيييةذ00ذإىلذادلـظؿييةذذحييولذتـؿيييةذاظؼييدراتذيفذ عؼؾوظة
جمالذتعؿيمذادلداواةذبنيذاجلـدنيذيفذادلـظؿةذذ
أ)مؼنينيؿع مسؾنينيىمذنينيعؾةمإدارةماٌنينيواردماظؾشنينيرؼة وذنينيعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـنيارقماظرؼػقنيةم
إسدادممناذجمىؾلاتمظؾؿوسقةمباٌلاواةمبني ماىـلني م
باظـلؾةمٌوزّػيماٌـظؿةمطاصنيةً،مسؾنيىمعلنيؿوىماٌشنيمارؼعم
أؼضا،مسؾنيىمأنمؼنيؿمّمادنيؿكداعفاميفمجؾلنياتماظؿوجقنيهم
ظؾؿنينيوزّػ ماىنينيدد،موأنمتشنينيؿلمأؼضنينيامدقادنينيةماٌـظؿنينيةم
اًاصةمباٌلاواةمب ماىـل موأدواتمولظقّنياتمتعؿنيقمم
ذظك؛م
ب)مؼـؾغنينييمظؿـؿقنينيةماظؼنينيدراتميفممذبنينيالماٌلنينياواةمب ني م
اىـلقْنمأنمتؽنيونمربنيدّمدةموعرطّنيزمة مسؾنيىماحؿقاجنياتم
زبؿؾنينيفماظوحنينيداتمواظشنينيعب،مونينياميفمذظنينيكمخطنينيوطم
توجقفقّنينيةمسؿؾقنينيةمبش نيلنمطقػقنينيةمتعؿنينيقمماٌلنينياواةمب ني م
اىـلني ميفماظنينيرباعجماٌقداغقنيةمواظعؿنينيلماٌعقنينياريمظؽنينيلم
وحدة؛

أ)مإسنينيدادمممننينينياذجمظؾؿوسقنينيةمبؼضنينينياؼاماٌلنينياواةمبنيني م ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشنيرؼةمم دؼلؿرب/طاغونماألولم غعم
وعلنينينينينينيمولماٌعؾوعنينينينينينياتم 2013
اىـل ؛
األدادي،مبدسممعنمذنيمعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

ب)معؼؾوظنية،مرػـنيمامبؿنيوصّرماٌنيوارد،مغظنيرامإىلمأغّفنيامتمـطنيويمسؾنيىم ب)مإسنينينيدادمخطنينينيوطمتوجقفقّنينينيةمسؿؾقّنينينيةموزبصصنينينيةم ذنينينينينينيعؾةمإدارةماٌنينينينينينيواردم علؿؿر
اظؾشنينينينينينيرؼة،موعلنينينينينينيمولم
عـؿفنينياتموحنينيداتمزبؿؾػنينيةموسدؼنينيدةموعـؿفنينياتمإضؾقؿقنينيةمد نيقؿمم وتطؾقؼقّةمععماظوحداتمواظشعبماٌكؿؾػة؛
اٌعؾوعنينياتماألدادنينييمبنينيدسمم
تطوؼرػامباظؿشاورماظوثققمعنيعماألضنياظقممواظشنيعبمواظوحنيداتمذاتم
عنماظشنيعبمماظػـقنيةمومذنيعؾةم
اظصؾة.
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقةم

غعم
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ج)مهت معلموظقةمطلمذنيعؾةمصـقّنيةمومعؽؿنيبمعقنيداغيم،م
ؼـؾغنينييمىؿقنينيعمبنينيراعجماٌـظؿنينيةماظداخؾقنينيةمواًارجقنينيةم
ظؿـؿقةماظؼدرات،مونياميفمذظنيكمبنيراعجمتوجقنيهماٌنيوزّػ م
اىددموعوزّػنيموماٌشنيمارؼع،موطؾؿنيامطاغنيتماٌملنياواةمبني م
اىـلني مجاغؾنينياموثقنينيقماظصنينيؾةمباٌوضنينيوعماٌطنينيروح،مأنم
تشؿلماظنيدعجماالجؿؿنياسيمواٌلنياواةمبني ماىـلنيققْنميفم
براذبفا.

ج)مإدراجماٌلنينياواةمبنيني ماىـلنينيقْنموأبعنينيادماظنينيدعجم
االجؿؿاسيميفممجقعمبراعجماٌـظؿةمظؿـؿقةماظؼدرات.

اظؿوصيةذ 01ذإىلذادلـظؿةذودوهلاذاألسضاءذحولذتـؿييةذذ عؼؾوظة

جيريمإغشنيا مذنيؾؽاتمإضؾقؿقنيةمومإضؾقؿقنيةمصرسقنيةمعنينم
عمدلنياتموخنينيربا مععؿؿنينيدؼنميفمضضنياؼاماٌلنينياواةمبني م
اىـل مؼُؿؽنماالدؿعاغةمبفامٌلاسدةماٌـظؿةمواظدولم
األسضنينيا ميفمتـؿقنينيةماظؼنينيدراتميفمذبنينيالماٌلنينياواةمبني م
اىـلقْنم(اغظرماظؿوصقةم6مد)معنيعمذبؿوسنيةمعؿـوسنيةم
عنماظشرطا ،موصؼامالدرتاتقفقةماٌـظؿةماٌؿعؾؼةمبؿـؿقةم
اظؼدراتمسؾىمعلؿوىماٌـظؿة.

ضدراتذاظدولذاألسضاءذيفذجمالذادلداواةذبنيذاجلـ َديْنذ
ؼنيؿع مسؾنينيىماٌـظؿنينيةمتـؿقنيةمماظؼنينيدراتميفمذبنينيالمتعؿنينيقمم
اٌلاواةمب ماىـل ميفماظدولماألسضا ،مسـنيدعامتؽنيونم
األعوالماظطوسقةماظؽاصقةمعؿوصّرةمظنيقسمإالم.موسـنيدعامؼنيؿمم
تؼدؼممرؾؾاتمظؾدسمميفمػذاماجملالمإىلماٌـظؿنيةم،مصنغفنيام
توجهمإىلماظوحدةماظيتمػيميفمأصضلمعوضعمظؿؾؾقةماظطؾبم
ا دَّد.

ذنينينينينينيعؾةمإدارةماٌنينينينينينيواردم دؼلؿرب/طاغونماألولم ال
اظؾشنينيرؼة،موعؽؿنينيبمتؾنينيادلم 2013
اٌعرصنينينينينينيةمواظؾقنينينينينينيوث،م
واإلرذنينينينينينياد،موعلنينينينينينيمولم
اٌعؾوعاتماألدادي،مبنيدسمم
عنماظشنيعبماظػـقّنيةمومذنيعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة
غعم م(خارجم
ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة علؿؿر
اٌقزاغقة)
وعؽؿنينينيبمتؾنينينيادلماٌعرصنينينيةم
واظؾقوثمواإلرذادموذنيعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقةم
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اظؿوصيييةذ02ذإىلذادلـظؿييةذحييولذاالظؿييزامذباظعؿييلذيفذ
جمالذصريوسذغؼصذادلـاسةذاظؾشرؼةذ/اإلؼدزذ
ؼؿع مسؾىماٌـظؿةمايػازمسؾنيىماظؿزاعفنيامباظعؿنيلمعنيعم
األذكاصماٌصنياب مواٌؿنيلثرؼنمبػنيريوسمغؼنيصماٌـاسنيةم
اظؾشنينيرؼة/اإلؼنينيدزميفمبراذبفنينياموعشنينيارؼعفاماٌقداغقنينيةميفم
اظؾؾدانمحقثمظؾوبا موضعمسؾىماظلؽانماظرؼػقّ .موؼـؾغيم
هؼققمذظكمعنمخاللماظشراطةمععمبرغاعجماألعمماٌؿقدةم
اٌشرتكماٌعبمبػريوسمغؼنيصماٌـاسنيةماظؾشنيرؼةم/االؼنيدزم
ووطاالتمأخرىموعنمخاللمبعضماظؼنيدراتميفماٌؽاتنيبم
االضؾقؿقةمأوماالضؾقؿقةماظػرسقةمحقثمظؾوبا مأثرمأذدمسؾىم
دؾلماٌعقشةميفماٌـارقماظرؼػقّنيةمواألعنينماظغنيذائيمظنيدسمم
ػذهماٌشارؼع.م

عرصوضةمدخلموبا ماإلؼدزمعرحؾةمعامبعنيدماظنيذروة،ماظنييتمتؿّصنيفم
باسبدارمسنيامميفماإلصنياباتمماىدؼنيدة،موسنيددممأضنيلمعنينمماظوصقّنياتم
اٌرتؾطةمبفذاماٌر مووفؿوسةمعنملظقّاتماظؿؽققفماظيتمرورّتفنيام
األدرمواجملؿؿعاتما ؾقةماٌؿلثّرة.موضنيدماتؾعنيتماٌـظؿنيةمغففنيام
ادرتاتقفقاميفمردّػامسؾنيىماظوبنيام ،مواسرتصنيمتمعُؾؽنيرمامبكثنيارهمسؾنيىم
اظؼطاعماظزراسيموأدرجؿهمسؾىمجدولمأسؿالماظؿـؿقة.موظؽنماٌـظؿةم
ُتدركمأغّهميفمػذهماٌرحؾةمعنينمتؼنيدّمماظوبنيا ،مضنيدمتنيؿمّمإدارةمسؿنيلم
اظوضاؼةمواظؿكػقفمعنمورلةمػذاماظوبا مبػاسؾقنيةمأطنيربمعنينمجاغنيبم
اظوطاالتماظشؼقؼةميفمعـظوعةماألعنيمماٌؿقنيدةمماظنييتمتؿؿؿّنيعمونيواردم
أصضل،مسؾىمشرارمعـظّؿةماظصقةماظعاٌقّةموبرغنياعجماألعنيمماٌؿقنيدةم
اٌشرتكماٌعبمبػريوسمغؼنيصماٌـاسنيةماظؾشنيرؼةم/اإلؼنيدزموصنيـدوقم
األعنينيمماٌؿقنينيدةمظؾلنينيؽانم.موغظنينيرامإىلمأنمصنينيريوسمغؼنينيصماٌـاسنينيةم
اظؾشرؼة/اإلؼدزمشريمعذطورؼْنميفماإلرارماالدرتاتقفيماىدؼد،مصؼدم
أغفتماٌـظؿةمػذهماٌرحؾنيةمظؾرتطقنيزمبشنيؽلمعؿزاؼنيدمسؾنيىماٌنيواردم
اظـادرةمعنمأجلمتعزؼزماظـؿائجمضؿنمذبؿوسةمذباالتمعواضنيقعقةم
أطـرمهدؼدا/ترطقنيزام.مإالّمأنماظعؿنيلمعلنيمؿؿرّميفمبعنيضماجملنياالتم
اظػـقّةمظؾؿـظؿةمسؾىماٌلؿوىماظنيوربمواالضؾقؿنييمميفماٌؼنيامماألولم،م
حقثماظوبا مالمؼزالمظهمتلثرياتمعؾقوزنيةمسؾنيىماظزراسنيةمواألعنينم
اظغذائيموحقنيثماٌنيواردمعنينمخنيارجماٌقزاغقّنيةمعؿنيوصّرة،مادنيؿفابةًم
ظطؾبماألسضا .م
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اظؿوصيةذ03ذإىلذادلـظؿةذحولذصاسؾيحةذادلشارؼ ذ
يفمطلماٌشنيارؼعم–محنياالتماظطنيموارئموإسنيادةماظؿلػقنيلم
واظؿـؿقةم–ماظيتمهلنياموضنيعمسؾنيىماظـنياس،ممؼنيؿع ممسؾنيىم
اٌـظؿة:

أ)متطؾقنينيقمهؾقنينيلماجؿؿنينياسيميفمعرحؾنينيةماظؿصنينيؿقممأوم
اإلغشنينيا ؛موغفنينيجمصاسؾقنينيةماظؿؽؾػنينيةمتشنينيؿلمادنينيؿكدامم
اظدراداتمواظؿقاظقلماظؼائؿةمودراداتمهدؼدماظـطاق؛
ب)متطوؼرمخاررةمررؼنيقمواضنيقةمظؾؼضنياؼاماىـلنياغمقةم
ضؿنمطلمعشروع،مواميفمذظكماٌمذّراتمٌراضؾؿه؛

عؼؾوظة

دؿؿمّماٌواصؼةمسؾىمشاظؾقّةمعشارؼعماٌـظؿةمادنيؿـادامإىلم
ععنياؼريمماٌلنينياواةمبني ماىـلنيقْنم.مويفماينياالتمماظنينييتم
دؿطؾقمصقفامسؿؾقةمهؾقلماجؿؿاسيمذاتمصؾةمخاللم
تؼققمماحؿقاجاتميفماظؾؾدمأوماإلضؾقمما دد.

مجقعموحنيدات ماٌـظؿنيةميفم ؼوغقنينينينيو/حزؼنينينينيرانم غعم م(خارجم
اٌقزاغقة)
اٌؼرمويفماٌؽاتنيبماٌقداغقنيةمم 2012
اٌعـقّنينيةمبصنينيقاشةماٌشنينيارؼعم
وتطؾقؼفامبدسممخنياصمعنينم
وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجم
اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم
اظـؿنينينيائجموذنينينيعؾةماظؼضنينينياؼام
اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة
وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعمجم دؼلؿرب/طاغونماألولم غعنينيممسؾنينيىم
علنينينينينينيؿوىم
اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم 2011
اٌشروع
اظـؿائجموعلموظوماٌقزاغقة

أ)مدنينيقؿـاولمسؿنينيلموحنينيدةمتـلنينيققماظنينيرباعجماٌقداغقنينيةم
واظرصدماٌلؿـدمإىلماظـؿنيائجميفمذبنيالمامظؿنيدرؼبمسؾني مىم
دورةماٌش نيارؼعماظؿقؾقنينيلماالجؿؿنينياسيمعنينيعمادنينيؿكدامم
اظدراداتماظؼائؿةمسؾىمأغّفامخقارمعُػضَّل؛
ب)مدقؿممإسدادمخطوطمتوجقفقّة محولمطقػقّنيةموضني معم وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجم دؼلؿرب/طاغونماألولم ال
اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم 2011
عمذّراتمتراسيماٌلاواةمب ماىـل ؛
اظـؿنينيائجمبنينيدسممعنينينمذنينيعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة
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ج)مإدراجماظؿـؿقنينيةماالجؿؿاسقنينيةموماًنينيرباتميفمذبنينيالم
اٌلاواةمبني ماىـلني ميفمتصنيؿقمماٌشنيمارؼعموصنيقماشؿفام
وإغشائفاموبابمعنمأبوابماٌقزاغقّةمألخصائيميفمضضنياؼام
اٌلاواةمب ماىـل مطؾؿامأعؽنمذظك؛

د)مإدراجمأبعنينيادماٌشنينيارط ميفماٌشنينيمارؼعمعنينينماظرجنينيالم
واظـلنينيا محنينيولماالحؿقاجنينياتمواألػنينيدافمواٌمذنينيراتميفم
تصؿقمماٌشارؼعموتـػقذػا؛

ػنينيني)متصنينيؿقممعشنينيارؼعمإضؾقؿقنينيةموورـقنينيةمضنينيؿنماألرنينيرم
اٌرجعقةماٌؿّػَقمسؾقفامعنمحقثماألػنيدافمواٌمذنيرات،م
ونينيامؼلنينيؿحمبنينياظؿؽقّفمٌعاىنينيمةماالخؿالصنينياتماٌؿعؾؼنينيةم
باٌلاواةمب ماىـل محلبماظلقاقما ؾي.م

ج)مدؿضمملظقّةمىـةمادؿعرا ماظنيرباعجمواٌشنيروساتم
اٌقداغقنينيةمععقنينيارامؼؿعؾنينيقمباٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني م.م
ودقدربماٌوزّػونميفمػذهماظؾفـةمسؾىمضضاؼاماٌلنياواةم
ب ماىـل ميفمدورةماٌشارؼعم(ظنمؼؽنيونمظؾؿشنيارؼعم
طؾّفنينياماٌنينيواردماظالزعنينيةموالماياجنينيةمإىلمأخصنينيائيميفم
ضضاؼاماٌلاواةمب ماىـل )؛
د)مػنيذامضنيروري،مظؽنينمظنينمؼؿقؼّنيقمإالمإذامادبنيذمتماإلجنينيرا اتم د)مدقؽونمظؾدورةماظؿدرؼؾقةمحولمإدارةمدورةماٌشارؼعم
اظالزعةمٌعاىؿهميفمتؼققمماالحؿقاجاتموهؾقلمأصقابماٌصؾقةم ودظقنينيلماظنينيرباعجماٌقداغقنيمةمضلنينيممؼرط نيزّمسؾنينيىمهؾقنينيلم
أصنينينيقابماٌصنينينيؾقةموسؾنينينيىمتؼقنينينيقمماالمحؿقاجنينينياتم
ووضعماٌقزاغقة.
االجؿؿاسقةموتؾكماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمب ماىـل ؛

وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجم ؼوغقنينينينيو/حزؼنينينينيرانم ال
اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم 2012
اظـؿنينيائجمبنينيدسممعنينينمذنينيعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجم دؼلؿرب/طاغونماألولم ال
اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم 2012
اظـؿائج موذعؾةمإدارةماٌواردم
اظؾشنينيرؼةمب نيدسممعنينينمذنينيعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة
ػنينيني)مدنينيؿؿممعراضؾنينيةمعشنينيارؼعماٌـظؿنينيةمسؾنينيىماٌلنينيؿوىم ىـنينيةمادنينيؿعرا ماظنينيرباعجم دؼلؿرب/طاغونماألولم ال
2013
اظؼطريمواالضؾقؿيمعنمخاللماألػدافمواٌمذراتماظيتم واٌشروسات
تؿعؾقمباٌلاواةمب ماىـلقْن.
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ

عؼؾوظةذأوذعؼؾوظةذجزئيًّاذأوذعرصوضةذ

عنذ

واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

اظؿوصيييةذ04ذإىلذادلـظؿييةذحييولذإضاعييةذاظشييراطاتذ عؼؾوظة
واظؿحاظػاتذ
أ)مؼؿع مسؾىماٌـظؿنيةمإضاعنيةمذنيراطاتموهاظػنياتمعنيعم
تؾنينيكماٌـظؿنينياتم–ماٌـظؿنينياتمشنينيريمايؽوعقنينيةماظورـقنينيةم
واالضؾقؿقةمواظدوظقةمواىؿعقنياتمواٌمدلنياتمايؽوعقنيةم
–ماظنينييتمتؿؿؿنينيعمباخؿصاصنينياتميفمذبنينيالماٌلنينياواةمبني م
اىـلنيني مواظؿـؿقنينينيةماالجؿؿاسقنينينيةمظؿصنينينيؿقمماٌشنينينيارؼعم
وتـػقذػا؛م
ب)مؼؿع مسؾىماٌـظؿنيةماٌشنيارطةميفماظنيمرباعجماٌشنيرتطةم
ظألعنينيمماٌؿقنينيدةماظنينييتمتفنينيدفمإىلمهؼقنينيقماٌلنينياواةمبني م
اىـلقْنمودسممدورماٌرأةماٌـؿجميفماظزراسنيةمطؿنيامؼـؾغنييم
تلع مدسممذعؾةماظؼضاؼاماىـلنياغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةم
يفماٌـارقماظرؼػقةمعنمخاللملظقّاتمادرتدادماظؽؾػة؛
ج)مؼـؾغيمظؾؿـظؿةمأنمتشاركمسؾىماٌلؿوىماظؼطنيريميفم
مجاساتماظعؿلماٌعـقةمباٌلاواةمب ماىـل مماظؿابعنيةمم
ظػرؼقماألعمماٌؿقدةماظؼطريمعنمأجلماظرصنيعمعنينمعؽاغنيةم
اظدورماإلغؿاجيماظذيمتمدؼهماٌرأةميفماٌـارقماظرؼػقّة.

أ)ماغظر ماظؿوصقةم:12مجيري مإغشا مذؾؽاتمإضؾقؿقنيةم
وإضؾقؿقةمصرسقنيةمعنينمعمدلنياتموخنيربام مععؿؿنيدؼنم ميفم
ذبالماٌلاواةمب ماىـل مؼُؿؽنماالدؿعاغةمبفامعنينم
أجلمعلاسدةماٌـظؿةمواظؾؾنيدانمماألسضنيا مسؾنيىمتـؿقني مةم
اظؼنينيدراتميفمعلنينيائلماٌلنينياواةمبنيني ماىـلنينيقْنمعنينيعم
ذبؿوسةمعؿـوسةمعنماظشنيرطام.مودنيقؿممتغطقنيةمضضنياؼام
تصؿقمماٌشارؼعموتـػقذػا؛

عؽؿبماظؿؼقنيقمميفماٌـظؿنية،م علؿؿر
وعؽؿنيبمدسنيمماظالعرطزؼنينية،م
وإدارة ماظؿعاونماظػب مبنيدسمم
عنينينينينينمذنينينينينيعؾةماظؼضنينينينينياؼام
اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

غعم م(خارجم
اٌقزاغقة)

اٌؽاتنينيبماظؼطرؼنينيةموذنينيعؾةم علؿؿر
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةم
واظؿعاونماظؿؼب

ال

ب)مأسدّتمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةم
يفماٌـارقماظرؼػقةمواظؿعاونماظؿؼبمخطورًنيمامتوجقفقّنيةم
ٌعاىنينيةمضضنينياؼاماٌلنينياواةمب ني ماىـل ني ميفماظنينيرباعجم
اٌشرتطةمظألعمماٌؿقدة.موضدممتّمغشنيرػامسؾنيىماٌؽاتنيبم
اظؼطرؼةمطاصةًمظؿـػقذػا؛
ج)مؼنينيؿع مسؾنينيىماٌؽاتنينيبماظؼطرؼنينيةمهدؼنينيدمجفنينياتم عؽؿنينيبمدسنينيمماظالعرطزؼنينية،م علؿؿر
االتصنينيالماٌعـقنينيةمبؼضنينياؼاماٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني م ممـؾقنينياتمعـظؿنينيةماألشذؼنينيةم
واظزراسة
ودسؿفا.

ال
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اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

اظؿوصيةذ05ذإىلذادلـظؿةذحولذاظشراطةذع ذػيؽةذاألعمذ
ادلؿحدةذظؾؿرأةذ
أ)مؼؿع مسؾنيىماٌـظؿنيةمإضاعنيةمذنيراطةمعنيعمػقؽنيةمماألعنيمم
اٌؿقدةمظؾؿرأةمسؾىمعلؿوىماٌـظؿةمظؾقصولمسؾىماظدسمم
سؾى ماٌلؿوىماظؼطريمواإلضؾقؿيميفمتعزؼزممتؽني ماٌنيرأةم
اظرؼػقة؛
ب)مؼنينيؿع مسؾنينيىمذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةمواظؿؽنينياصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقةماظعؿلمععمػقؽةماألعمماٌؿقدةم
ظؾؿرأةمباالدنيؿـادممإىلماٌقنيزةماظـلنيؾقةممظؽنيلمعـفؿنياممدسؿنيام
ظؾؿرأةميفماٌـارقماظرؼػقّة،موبشنيؽلمخنياصمالمحصنيري،م
يفمذباالتمحؼوقمعؾؽقةماألراضيموردنيممخنيرائطماألعنينم
اظغذائيمواظؿغذؼة.

عؼؾوظةمدرتطّزماٌـظؿنيةمسؾنيىمتعؿنيمقمماٌلنياواةمبني ماىـلني مميفم دؿشاركماٌـظؿةميفمضقادةمذبالمترطقزماٌرأةميفماألعنيمم
اظؿـؿقةماظزراسقةمواظرؼػقةميفمعؼابلماظرتطقزمسؾىماٌنيرأةميفماظؿـؿقنيةم اٌؿقدةمسؾىممتؽني ماٌنيرأةماالضؿصنياديم.مواٌػاوضنياتم
جارؼةمإلرالقمذراطةمب مػقؽةماألعمماٌؿقنيدةممظؾؿنيرأمةم
حصرؼًّا
واٌـظؿةمواظوطاالتماظنييتمتؿكنيذمعنينمروعنيامعؼنيراًمهلنيامم
وػقؽنينيةماألعنينيمماٌؿقنينيدةمظؾؿنينيرأةميفمصرباؼنينيرم/ذنينيؾاطم–م
عارس/لذارم.2012

ػقؽةماألعمماٌؿقدة مظؾؿنيرأةم،م علؿؿر
واظوطاالتمواظوطاالتماظنييتم
تؿكذمعنمروعنيامعؼنيراًمهلنيام،م
وذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةم
واظؿؽنينينينياصم،مواظعؿاظنينينينيةميفم
اٌـارقماظرؼػقة

إرالقماظؿعاونمب مذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽنياصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقةموػقؽةماألعمماٌؿقدةمظؾؿنيرأةم
واظوطاالتماظيتمعؼرػاميفمروعامإسدادامظؿشنيؽقلمىـنيةم
حولموضنيعماٌنيرأةم2012م(عنيعماظرتطقنيزمسؾنيىماٌنيرأةم
اظرؼػقة)

ػقؽة ماألعمماٌؿقدة مظؾؿنيرأةم،م علؿؿر
واظوطنينياالتماظنينييتمعؼرّػنينياميفم
روعنينينيا،موذنينينيعؾةماظؼضنينينياؼام
اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينياصم،م
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

ال

ال
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اإلدارةذ–ذاإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذه
االجراء
توصياتذاظؿؼييم

اظوحدةذادلدؤوظة

احلاجةذ

اظـطاقذاظزعين

اإلدارةذ

إىلذادلزؼدذ
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اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

اظؿوصيةذ06ذإىلذادلـظؿةذحولذتػعييلذتعؿييمذادلدياواةذ عؼؾوظة
بنيذاجلـدنيذذ
أ)مجينينيبمسؾنينيىماٌـظؿنينيةمأنمتنينيدرجممبشنينيؽلمعـففنينييميفم
أغظؿؿفاماًاصةمبرصعماظؿؼارؼرمععؾوعاتمعوزّسةمحبلبم
غنينيوعماىنينيـسمحنينيولماٌشنينيارط ميفماٌشنينيمارؼعموحنينيولم
اإلنازاتميفمذبالماٌلاواةمب ماىـلقْن؛

أ)مؼُشريمدظقلمدورةماٌشارؼعمودظقلماظؿدرؼبماٌقنيداغيم
وإرارمسؿلماظرباعجماظؼطرؼةمإىلمأػؿقّةممجعماظؾقاغنياتم
اٌوزّسةمحبلبمغوعماىـسموهؾقؾفاموادؿكداعفا؛

ب)مؼؿع مسؾىمعؽؿبماالتصاالتمواظعالضاتماًارجقةم
وعؽؿبمتؾادلماٌعرصةمواظؾقوثمواإلرذادمضؿانمعراجعةم
مجقعماٌـشوراتمواظـشراتمواظؽؿقّؾاتمواٌوادماإلسالعقةم
اظصادرةمسنماٌـظؿةمضؾنيلموضنيعمفاميفمصنيقغؿفاماظـفائقنيةمم
ورؾاسؿفنينيامحرصنينيامسؾنينيىمأالمتـؼنينيلمردنينيائلممتقّنينيزمب ني م
اىـلقْنم–ميفماظؽؾؿةمأوماظصورةم–ميفمعامؼؿعؾّقمبنيلدوارم
اٌرأةمواظرجلموعلموظقاتفؿا؛م
م

ب)مضرورةمتلع متنيدرؼبمعؽـّنيفميفمذبنيالماٌلنياواةم
ب ماىـل ميفمعامؼؿعؾقمباظؿواصلموضضنياؼاماٌلنياواةم
ب ماىـل مٌؽؿبماالتصاالتمواظعالضاتماًارجقةم
ومعؽؿبمتؾادلماٌعرصةمواظؾقوثمواإلرذاد؛

وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجم علؿؿر
اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم
اظـؿنينينينينينينيائج،موعؽؿنينينينينينينيبم
االدنينينيرتاتقفقةمواظؿكطنينينيقطم
وإدارةماٌنينينيوارد،موعؽؿنينينيبم
اٌدؼرماظعاممبدسممعنمذنيعؾةم
اظؼضنينينينينينياؼاماىـلنينينينينينياغقةم
واظؿؽنينينينياصم،مواظعؿاظنينينينيةميفم
اٌـارقماظرؼػقة
عؽؿنينينيبمتؾنينينيادلماٌعرصنينينيةم
واظؾقوثمواإلرذادم

ال

غعم
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اظؿؿوؼلذ
(غعمذأوذ
ال)

ج)مؼنينيؿع مسؾنينيىمذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةمواظؿؽنينياصمم
واظعؿاظنينيةميفماٌـنينيارقماظرؼػقنينيةمووحنينيدةمتـلنينيققماظنينيرباعجم
اٌقداغقنيةمواظرصنينيدماٌلنينيؿـدمإىلماظـؿنيائجممإسنينيدادمعمذنينيراتم
تؿعؾقمباٌلاواةمب ماىـل مٌشارؼعماٌـظؿنيةمسؾنيىمأنم
تؿؿاذىمععمغظاممعمذراتماٌلاواةمب ماىـلني ماظنييتم
أصؾقتمعؾزعةًمعنمجاغبماظؾفـةماظدائؿةماٌشرتطةمبني م
اظوطنينياالتمظؼطنينياعمسؿؾقنينياتماظطنينيوارئموإسنينيادةماظؿلػقنينيلم
وخطوطمتوجقفقنيةمذاتماظصنيؾةمالدنيؿكداعفاميفمأغظؿنيةم
ععؾوعنينياتماٌـظّؿنينيةمعنينينمأجنينيلمتعزؼنينيزمدضّنينيةماٌعؾوعنينياتم
وعصداضقّؿفا.موؼـؾغيمتوزؼنيعماًطنيوطماظؿوجقفقّنيةمسنيربم
اٌـظؿة،مبدسممعنمغظاممعؽؿبماٌلاسدة.موؼـؾغنييمإمدراجم
لظقةمىـةمادؿعرا ماظنيرباعجمواٌشنيروساتماىدؼنيدةميفم
سؿؾقّنينيةمدبصنينيقصمعمذنينيراتماٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني م
ظؾؿشارؼعماظيتمتُراجعفا.

م

ج)مدنينيقؿمّمتلدنينيقسمعؽؿنينيبمعلنينياسمدةمظؿػعقنينيلمعمذنينيرم
اٌلاواةمب ماىـل .موؼـؾغيمهدؼدمعلموظقّاتمػذام
اظـظنينيامموتؼقنينيقممجنينيدوامهمضنينيؿنماٌنينيواردمواٌلنينيموظقاتم
اٌؿوصّرة.مودؿمعّنمذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةمواظؿمؽنيماصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةماظنيدسمماألوظنييم(واظؿوجقني مهم
االدرتاتقفيماظعام)،موظؽنمدقؿع ماالحؿػازموؽؿبم
اٌلاسدةموتشقؽؾهمعنمجفاتمأخرى.مودؿـظرماإلدارةم
اظعؾقاميفمإعؽاغقةمجعلمعمذرماٌلنياواةممبني ماىـلني م
إظزاعقًّامباظـلؾةمإىلمبرغاعجمسؿلماٌـظؿة.

وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجم
اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم
اظـؿنينينينينينينيائج،موعؽؿنينينينينينينيبم
االدنينينيرتاتقفقةمواظؿكطنينينيقطم
وإدارةماٌنينينينيوارد،موذنينينينيعؾةم
اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقّة

غعم

