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مظؿؼييمسؾىذااإلمجاظيذذاظردذ-أظ ذ

م

ْقنمواظؿـؿقنيةمماٌلاواةمبني ماىـل نيممبمةاٌؿعؾؼاٌـظؿةممأغشطةبؿؼققممم(اٌـظؿة)مُترّحبمإدارةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة-مم1

مغظرامإىلمسنيدممإجنيرا مم،م2008تشرؼنماألولم/أطؿوبرمتفاماٌائةماٌـعؼدةميفيفمدورماظؿابعةمظؾؿـظؿةيمرؾؾؿهمىـةماظربغاعجمذاظ

م.اٌلاواةمب ماىـل ْقنميفماظلـواتماألخريةبشلنماٌـظؿةممؼذطرمألغشطةأيمتؼققمم

م

عنينممم2010وم2002بني ماىـل نيْقنمبني ماظعنياع ْقنمممممتعؿنيقمماٌلنياواةمممذبالمأدا ماٌـظؿةميفمبؼقاسماظؿؼققممضاممضدمو-مم2

يفمم"طاف"األدا مظعاممواحدمضؿنماهلدفماالدرتاتقفيمتطؾققماٌلاواةمب ماىـل ْقنموبمتؿعؾؼانؾققمخطيتمسؿلمخاللمتط

عنياؼريممسؾنيىمضنيو ماٌمم،مةواظدوظقنيممةضؾقؿقنيمواإلمةاظورـقنيممؼاتسؾىماٌلؿومةوصـقمةتروجيقعنمأغشطةماٌـظؿةمعامتؼوممبهممزبؿؾف

مجقعماألغشنيطةماظنييتماضنيطؾعتمبفنيامممممحّؾلمصرؼقماظؿؼققممو.مةمواألثرمواالدؿداعةػؿّقةمواظػاسؾّقةمواظؽػا اٌؿؿـؾةميفماألمدوظّقةاظ

ععماظرتطقزمبشؽلمخاصمسؾىماظعؿلماظذيمأنزتهمذنيعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةميفماٌـنيارقممممممممطؽلـظؿةماٌ

م.اظرؼػّقة

م

ماظؼضنياؼاممعراجعنيةماظصادرةمسنينممماتذماظؿوصقأّغهمؼؿزاع نمععمتـػقيفماظوضتماٌـادبمغظرامإىلماظؿؼققمموضدمجا مػذام-مم3

ـظؿةماٌتؼدؼمماٌشورةمإىلمهماظعؿؾقةميفمػدفمػذومتـلم.م2010اظيتمُأجرؼتمسامماٌـظؿةمميفماىـل مب مباٌلاواةم ماٌؿعؾؼة

اٌـظؿنيةممتمزبؿؾنيفمإداراماٌلاواةمب ماىـل ْقنمبشؽلمغاجحميفمتعؿقممعـظورمبشلنماظعؿؾّقاتمواآلظّقاتماٌمّدلّقةمعنمأجلم

م.االدرتاتقفيماىدؼدمػاوصقمإرار

م

سؿؾقؿنيانممامؿنيمسؾنيىمأّغفمماىـلني ممبني ممباٌلاواةم ماٌؿعؾؼةماظؼضاؼامّتمتصؿقممتؼققمماٌلاواةمب ماىـل ْقنموعراجعةمو-مم4

تؼقنيقمممواظؿوصنيقاتماظصنيادرةمسنينممممواالدنيؿـؿاجاتممإىلمأنمشاظؾّقةماظـؿائجموتشريماإلدارةموترحبم.مؿانعؿؽاعؾوظؽنممؿانعـػصؾ

،ماظيتمُتطّؾؼفنياماٌـّظؿنيةممماىـل مب مباٌلاواةممماٌؿعؾؼةماظؼضاؼاعراجعةماٌـؾـؼةمسنمؿوصقاتماظمتعززاٌلاواةمب ماىـل ْقنم

 (.اٌؾققماغظر)حاظقًّام
م

ذتـػيذذاظؿوصياتذ–باءذ
م

وظؽـفنياممؼنيرماظؿؼقنيقمممميفمتؼراظنيواردةمممةاظؿوصقاتماظلنيؾعمسشنيرمممعنمأصلمةاظؿوصقاتماظلتمسشرمتاعامتؼؾلماإلدارةم-مم5

غففنيامماٌـّظؿنيةممواسؿؿدتم.مؼدزاإل/صريوسمغؼصماٌـاسةماظؾشرؼةيفمذبالمظعؿلمباحولماالظؿزامماٌؿفّددمم13ترصضماظؿوصقةم

مؿنيهمدرجأسؾىماظؼطاعماظزراسيموكثارهمبماُعؾؽرمتسرتصواؼدز،ماإل/يفمرّدػامسؾىموبا مصريوسمغؼصماٌـاسةماظؾشرؼةمًاادرتاتقفّق

دركمأّغهميفمػذهماٌرحؾةمعنمتؼّدمماظوبا ،مضدمتنيؿّممإدارةمسؿنيلماظوضاؼنيةممممُتـظؿةماٌظؽنمواظؿـؿقةماًاصمبملسؿااألجدولمسؾىم

تؿؿّؿنيعمونيوارد ممماظنييتممشؼقؼةميفمعـظوعنيةماألعنيمماٌؿقنيدةمممماظاالتمطواظبػاسؾقةمأطربمعنمجاغبمػذاماظوبا مواظؿكػقفمعنمورلةم

اإلؼنيدزمم/ألعمماٌؿقدةماٌشنيرتكماٌعنيبمبػنيريوسمغؼنيصماٌـاسنيةماظؾشنيرؼةممممممأصضل،مسؾىمشرارمعـّظؿةماظصقةماظعاٌّقةموبرغاعجما

يفمماظوربمواالضؾقؿنييممىسؾىماٌلؿومؾؿـظؿةظيفمبعضماجملاالتماظػـّقةممؿؿّراظعؿلمعلأنممإاّل.موصـدوقماألعمماٌؿقدةمظؾلؽان

مم.اٌؼامماألول
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ػنيرقممعؾؼاةمسؾىمساتقممجقعماظاىـل ْقنمعلموظّقةمماٌلاواةمب تعؿقممعـظورملنمبُترّحبماإلدارةمباسرتافماظؿؼققممو-مم6

مظقلنيتملنيموظقةممأنمػذهماٌ،مواٌقداغقةعؽاتؾفاميفموماٌـظؿةيفمعؼرماإلداراتمشعب،مواظوحدات،مواظاالدرتاتقفّقةممواٌعـقةمب

م.ذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغّقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػّقةمحؽرامصؼطمسؾى

م

تنيوصريمملنمبنيمدبصقصماٌواردمأومإسادةمتوجقففامظضؿانمتطؾققماظؿوصقاتمطاصنيًةموممهمدقؿع قممبلغتؼرؼرماظؿؼقوؼؼرم-مم7

بـنيا  مسؾنيىمتوصنيقةمعراجعنيةمممممووباظؿنياظي،مم.مضنيروريممـّظؿنيةماٌيفمماٌلاواةمبني ماىـل نيْقنممؿعؿقممعـظورمعواردمبشرّؼةمإضاصّقةمظ

برغنياعجماظعؿنيلممماٌدخؾنيةمسؾنيىمممؿعنيدؼالتمماظ،مويفمإرارمىـل ْقناٌلاواةمب ماموتؼققمماىـل مب مباٌلاواةم ماٌؿعؾؼةماظؼضاؼا

يفمماىـلني ممبني ممباٌلنياواةم،مدنيُؿعقدماإلدارةماٌنيواردماٌرتؾطنيةمممم1ادؿفابًةمظؼراراتماٌممترم2013-2012واٌقزاغّقةمظؾػرتةم

إىلمذنيعؾةمم(مًدعاتماظػـقةوزقػؿ معنمصؽةمامؼعادل)مإضايفممتوؼلذظك،مدقؿّممتلع موسالوةمسؾىم.ماٌؽاتبماالضؾقؿّقةمطاصًة

عنيعمأسضنيا ماٌـظؿنيةمممممبني ماىـل نيْقنممتعؿنيقمماٌلنياواةممماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػّقةمدسؿ امألغشنيطةمم

م.اىـل مب مباٌلاواةم ماٌؿعؾؼةماظؼضاؼااٌلموظ ماالضؾقؿق مسنممإىلوذرطائفاموعوّزػقفا،مباإلضاصةم

م

المُؼؿؽنمهؼقؼفامدوىمعنينمخنياللممممب ماىـل ْقنؿعؿقمماٌلاواةمبماٌؿعؾؼةـظؿةماٌةمسؾىمأنمأػدافمتواصقماإلدارو-مم8

اظرتطقنيزمبشنيؽلمخنياصمسؾنيىمتطنيوؼرمضنيدراتمعنيّوزػيممممممممـصبمهلذاماظلؾب،مدقو.ماٌلاواةمب ماىـل ْقنمتشفعخؾقمثؼاصةم

إىلمذظك،مدرتّطزمعؾادراتمتغنيقريماظـؼاصنية،ماظنييتممممصةموباإلضا.ميفمذبالماٌلاواةمب ماىـل ْقنـظؿةمسؾىماٌلؿوؼاتمطاصًةماٌ

 .،مبشؽلمأطربمسؾىمتعزؼزماٌلاواةمب ماىـل ْقنورؼةتدسؿفامخطةماظعؿلماظػ
م

ذبنيذاجلـدنيؿعؿيمذادلداواةذاإلجراءاتذادلؿخذةذصعالذوادلؿعؾؼةذبذ–ذجيم
 

وغؿائجمتؼرؼرمحاظنيةماألشذؼنيةمواظزراسنيةممممم2010ظعاممم2اىـل مب مباٌلاواةممماٌؿعؾؼةماظؼضاؼاعراجعةمادؿـادامإىلم-مم9

ٌلاواةمب ماٌؿعؾؼةمباـظؿةملظّقاتمعنمأجلمتعزؼزمأػدافماٌـظؿةموضعتماٌ،ماٌرأةميفماظزراسةحولمم2011-2010ظؾػرتةم

مرمإىلاظنييتمتؿكنيذمبشنيلغفامصعنيالمإجنيرا اتموؼشنياممممممتؼققمماٌلاواةمب ماىـل ْقنممسناٌـؾـؼةماظؿوصقاتموتردمأدغاهم.ماىـل ْقن

م.اىـل مب مباٌلاواةم ماٌؿعؾؼةماظؼضاؼاعراجعةماظصادرةمسنمؿوصقاتمؼؼابؾفامعنماظعام

م

تعؿنيقممعـظنيورمممحنيولممم6-01م،مو4-01م،مو3-01اظؿوصييةذذ،مواٌلنيا ظةمحنيولممم(ب0اظؿوصيةذؼؿّمماظؿطّرقمإىلم-مم10

م:نمخاللمعامؼؾيةمب ماىـل ،معاتعؿقمماٌلاومتػعقلحولمم06واظؿوصيةذةمب ماىـل مااٌلاو
م

 ةماباٌلنياوموجفنياتماالتصنيالماٌعـقنيةمممممواٌنيدؼرؼنماٌلاسدؼنماظعاع ممؼنرؼؾؿدظدا ماتػاضاتمغظاممتؼققمموإدارةماأل

ادنيؿعرا ممو(ماىـلني ممبني ممباٌلاواةم ماٌؿعؾؼةماظؼضاؼاعنمعراجعةمم6وم3وم2اظؿوصقاتمماغظر)ب ماىـل م

 ؛2011أؼؾولم/دؾؿؿربحبؾولمدا ماٌـؿفقةمالتػاضاتمغظاممتؼققمموإدارةماألٌدةماعـؿصفم
                                                           

 .C 2011/REPماظوثقؼةمعنم103-94ماظػؼراتمم1
اظيتمتفنيدفمبشنيؽلمأدادنييمإىلمتؼقنيقمماظعؿؾّقنياتمواآلظّقنياتمممممممم2010ؾؿـظؿةميفمساممظمباٌلاواةمب ماىـل م ممتماالغؿفا معنمعراجعةماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةمم2

يفممٌلاواةمبني ماىـلني ممضضاؼاماٌراساةممـظؿةماٌمدلّقةاٌوإصدارماظؿوصقاتماظعؿؾّقةمحولمطقػّقةمتعزؼزمضدراتممباٌلاواةمب ماىـل م ماٌمدلّقةماٌؿعؾؼة

 .واظؿكطقطمووضعماظرباعجمواٌقزاغقةمسؾىمعلؿوىماٌـظؿةمماظؿعؾقمعـلم،ذباالت
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 اظؿوصنيقةممماغظنيرم)اظـؿائجميفمبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغّقةمويفمتعؿقمماإلدارةماظؼائؿةمسؾىماظـؿائجماٌلؿـدةمإىلماإلدارةم

 ؛(اىـل مب مباٌلاواةم ماٌؿعؾؼةماظؼضاؼاعنمعراجعةمم2
م

 وسؿؾّقنياتماظنيرباعجمممماٌقداغقنيةمماظنيرباعجممدارةإمؾوعنياتمععموغظنياممعمارؼاظؼطرّؼةموعؾادراتمدورةماٌشمةإرارماظربذب

 (.اىـل مب مباٌلاواةم ماٌؿعؾؼةماظؼضاؼاعنمعراجعةمم6وم5اظؿوصقؿ ْقنمماغظر)اٌشرتطةمظألعمماٌؿقدةم
م

م:دقادةمسنماٌلاواةمب ماىـل ْقنموضعحولمذ2وذ1اظؿوصيؿانذ-مم11
م

 ماظؼضنياؼامعنينمعراجعنيةمممم8وم5اظؿوصنيقؿ ْقنممماغظنيرم)اإلسنيدادممدقادةمحولماٌلاواةمب ماىـل ْقنمضقدممعشروعمثةم

 (.اىـل مب مباٌلاواةم ماٌؿعؾؼة
م

بؿعؿقمماٌلاواةمبني ماىـلني مباظـلنيؾةمممممعامؼؿعؾقمحولماظؽػا اتميفم8حولمثؼاصةماٌـّظؿةمواظؿوصقةمم4اظؿوصيةذ-مم12

م:ـّظؿةموعلؿشارؼفااٌوّزػيمٌ
م

 بني ممؿعؿنيقمماٌلنياواةمممظؾؿعؾنيقمماالظؽرتوغنييمممظبشلنمذبؿوسنيةمأدواتممخرىماألألعمماٌؿقدةمااظؿعاونمععموطاالتم

 ؛(ب ماىـل تعؿقمماٌلاواةمعنمعراجعةمم6اظؿوصقةمماغظر)اىـل م
م

 ٌراجعنيةممم3وم2اظؿوصنيقؿ ْقنممماغظنيرم)ـظؿنيةمموعوزػيماٌظدولماألسضا مامباظـلؾةمإىلماظؼدراتمظؿـؿقةخاررةمررؼقم

 (.ماىـل مب مباٌلاواةم ماٌؿعؾؼةماظؼضاؼا
م

م:يفماٌؽاتبماالضؾقؿّقةمطاصًةيفمذبالماٌلاواةمب ماىـل مربا ماًموزائفحولمإسادةم(ذبذ5اظؿوصيةذ-مم13
م

 عنينممم7اظؿوصنيقةممماغظنيرم)م2011غقلنيانمم/ىـنيةماظربغنياعجميفمأبرؼنيلمممدورةمماغعؼنيادممػذهماٌللظةمخنياللمأذريمإىلم

 (.اىـل مب مباٌلاواةم ماٌؿعؾؼةماظؼضاؼاعراجعةم
م

ـظؿنيةمماٌيفمعؼنيرممةمبني ماىـلني ممماذبنيالماٌلنياوممذؾؽةمظؾؿلؿشارؼنمواًنيربا ميفممإغشا محولم(مم1-01اظؿوصيةذ-مم14

م:اٌقداغقةمفاوعؽاتؾ
م

 يفمماٌقداغقنيةميفماٌؼرمواٌؽاتنيبممةمب ماىـل ماباٌلاوماالتصالماٌعـقةجدؼدةمىفاتمماخؿصاصاتمّتماسؿؿادم

مبني ممباٌلاواةم ماٌؿعؾؼةماظؼضاؼاعراجعةممعنم3ؿوصقةماظماغظر)ـطاقموادعةماظمعشاورةبعدمم2011غقلانم/أبرؼل

 ؛(اىـل 
م

 ةمبني ماىـلني مرنيورماظؿشنيغقلممممماضضاؼاماٌلاوماٌعؾوعاتمبشلنمداخؾيمسؾىماالغرتغتمظؿؾادلدخلمعـؿدىمدق

مبنيني مباٌلنينياواةممماٌؿعؾؼنينيةماظؼضنينياؼاعراجعنينيةمعنينينمم6وم3وم2اظؿوصنينيقاتمماغظنينير)م2011أؼؾنينيولم/ؾنينيولمدنينيؾؿؿربحب

 (.اىـل 
م
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م:هلدفماالدرتاتقفيمطافؼعـىمباحولمتعق معوّزفمرصقعماٌلؿوىمم(0-01اظؿوصيةذ-مم15
م

 ماظؼضنياؼاممعراجعنيةمعنينممم1اظؿوصنيقةممماغظنيرم)م2011متنيوزمم/سؿؾّقةمتوزقفمعوّزفمرصقعماٌلؿوىميفمؼوظقنيومإغفا م

م(.اىـل مب مباٌلاواةم ماٌؿعؾؼة
م

ذإجراءاتذأخرىذؼؿعنيذاختاذػاذ–دالذ
م

ػنيورميفمعنيامؼؿعّؾنيقممممسؾنيىماظممًاؿكذمإجنيرا مؿؿدنيمأصنياًلمومارؼنيةمماىمب ماىـل تعؿقمماٌلاواةمدُؿؿابعماإلدارةمأغشطةم-مم16

م:باظؿوصقاتماٌؿؾؼّقةمباظطرؼؼةماظؿاظقة

م

م:عامب ماىـل ْقنميفمصػوفماٌوّزػ يفمحولماظؿوازنمم3اظؿوصيةذ-مم17
م

 إىلمعلنيلظةماظؿنيوازنمممم"توازنمبني ماىـل نيْقنممهؼققمسبومم-ظؾؿواردماظؾشرؼةمةدرتاتقفقاالعؿلماظخطةم"تؿطّرقم

 .ب ماىـل ْقن
م

م:يفموحداتماظؿـلققميفماياالتماظطارئةذبالماٌلاواةمب ماىـل ميفممةًرببشلنمام6اظؿوصيةذ-مم18
م

 عنماظؾفـةماظدائؿةماٌشرتطةمبني ماظوطنياالتمممماظػباظدسمماظؿلػقلمسؾىمموإسادةماظطوارئمسؿؾقاتذؾعةمهصلم

(مIASC GenCap)اظنيدسمماإلغلنياغيمممميفمذبالماٌلاواةمب ماىـل مظغر ؼدراتمبـا ماظشروعماٌعـقةموو

 .م2012تشرؼنماألولم/حؿىمأطؿوبر
م

م:ب ماىـل اٌلاواةميفمذبالممٌوّزػ مواٌلؿشارؼناطػاءاتذحولمم7اظؿوصيةذ-مم19
م

 فقةمواظؿكطقطموإدارةماٌنيوارد،مواظشنيعبماظػـّقنيةممممُتدرجمطلمعنمذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة،موعؽؿبماالدرتاتق

بشنيلنمضضنياؼاممماٌفنياراتمواظؽػنيا اتمممم،بدسممعنمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةم

 .ؿؼققماظخؿقارموظالطؿعاؼريماٌلاواةمب ماىـل م
م

يفمذبنيالماٌلنياواةمبني مممميفماٌـنيارقماظرؼػّقنيةمممحولمدورمذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةمممممم8اظؿوصيةذ-مم20

م:واٌلاواةماالجؿؿاسّقةاىـل م
م

 واٌلاواةماٌلاواةمب ماىـل مدؿلؿؿرمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػّقةميفمدسمم

وتؼنيدؼممم ماىـلني ممبنيمتعؿنيقمماٌلنياواةمممضدراتموعامتؼوممبهمعنمأغشطةمتؿعؾقمبؿـؿقةماالجؿؿاسّقة،معنمخاللم

 .اظلقادة/اٌشورةميفمذبالماظؾقث
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م:اظشراطاتإضاعةماظؼدراتمومتـؿقةحولمم05وذ04وذ01وذ00اظؿوصياتذ-مم21
م

 ثموتؾنيادلماٌعرصنيةمواظؾقنيممممعؽؿنيبمومتؽـوظوجقنياماٌعؾوعنياتمممعنيوزػيممطنيؾريموُتعّدمذنيعؾةمإدارةماٌنيواردماظؾشنيرؼةمممم

عنيواد اموخطوًرنيامتوجقفّقنيةممممميفماٌـارقماظرؼػّقةمممواظعؿاظةواإلرذاد،مبدسممعنمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاص

 م.ـظؿةاٌاظؼدراتماظصادرةمسنممتـؿقةبراعجممجقعمألػدافماظؿوسقةميفم
م

 ثمواإلرذنيادمعنيعمذنيعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةمممممموتؾادلماٌعرصةمواظؾقمعؽؿبتعؿلمذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼةمو

مضنياظقمميفماأللنياواةمبني ماىـلني مممملنيائلماٌمتعـىموتلدقسمذؾؽاتمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقةمسؾىم

 .تعؿقممباٌلاواةمب ماىـل أغشطةمتـػقذماألسضا ميفمؾؾدانمـظؿةمواظاٌٌلاسدةم
م

 يفمبراعجماٌلاواةمب ماىـل مععاىةمعلائلمبشلنمٌـظؿةماظصادرةمسنمااًطوطماظؿوجقفّقةمحاظقًّاملؿكدممت

 .ٌـظؿةامممـؾقاتاظعدؼدمعنمةميفماألعمماٌؿقدةماٌشرتط
م

 إضاعنيةممبشنيلنممماظوطاالتماظيتمتؿكنيذمعنينمروعنيامعؼنيرًامهلنيامممممومظؾؿرأةمألعمماٌؿقدةاموػقؽةـظؿةماٌتؿػاو مطلمعنم

 .ذراطةمحولمعلائلماٌلاواةمب ماىـل ْقن
م

م:عؼراسؾّقةماٌشاحولمصذ03اظؿوصيةذ-مم22
م

 يفمصنيقاشةماٌشنيارؼعموتطؾقؼفنيامإىلمممميتمتشنياركمماظنيممقداغقنيةماٌـظؿةميفماٌؼرمويفماٌؽاتنيبمماٌوحداتمطلمدؿـضمم

حنيولمممقنيةمتدرؼؾدوراتمحضورم:معنمخاللماٌلاواةمب ماىـل مُتراسيسؿؾّقاتموضعماظرباعجماٌقداغّقةماظيتم

اواةمبنيني مأػنيدافموعمذنيراتمدبنيّصماٌلنيمممموضنيعمم،موواةمبني ماىـلني مماع،موتطؾقنيقمععقنيارماٌلنيمممؼرادورةماٌشنيم

ةمعنموحدةمتـلققماظرباعجماٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلماظـؿائجموذنيعؾةماظؼضنياؼامممُعلاسدةمخاصم،مععاىـل 

 .اىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػّقة
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
إىلذاإلدارةذاظعؾيييياذدلـظؿيييةذاألشذؼيييةذذذ:ذ0اظؿوصييييةذ

 واظزراسةذحولذاالظؿزامذبادلداواةذبنيذاجلـَدْين
سؾنيىممشنيدةممـظؿنيةمأنمُتعقنيدماالسنيرابمبممماٌسؾنيىممؼؿع م(مأ

علنينيؿوىمسنينينماظؿزاعفنينيامباٌلنينياواةمبنيني ماىـل نينيْقنمأرصنينيعم

مةعلنيموظقمباسؿؾنيارمذظنيكمممؿعؿقممباٌلاواةمب ماىـل مبو

وظنيقسمسؾنيىممماٌـّظؿنية،ممسؾىمساتقمماٌؾؼاةعنماٌلموظقاتم

 ؛صقلبمذعؾةمواحدةساتقم

م2011االظؿزاممسؾىمأسؾنيىمعلنيؿوىميفمسنيامممممإزفارممّتمم–معؼؾوظة

ماألشذؼنيةمواظزراسنيةممحاظنيةمم"ؾؿـظؿنيةممظعنمخاللماٌطؾوسةماألدادقةم

رّطزمعوضوعمو.مؾىماٌرأةميفماظزراسةععماظرتطقزمسم"2010-2011

ٌـظؿنيةمسؾنيىماٌنيرأةماظرؼػّقنيةميفمممممٌنيممترمامم واظنيـالثممةاظلنيابعماظدورةم

 .اظزراسة

ماظعنينينياع مؼنرؼؾؿنينينيدظؿلنينينيا ظةمظؾمّتمإسنينينيدادمإرنينينيارم(مأ

ـظاممتؼقنيقمموإدارةممبمهربطوعبماظُشمؼريوعدماٌلاسدؼن

سنماٌلنياواةمبني ماىـلني ممممدؿؿطّرقمدقادةمو.ماألدا 

مٌـّظؿنيةمإىلماالظؿنيزاممسؾنيىمعؿلنيوىمرصقنيعمممممسؾىمغطنياقمام

 ؛(2أؼض اماظؿوصقةمماغظر)

غائنينينينينيبماٌنينينينينيدؼرماظعنينينينينيامم

غائنينيبماٌنينينيدؼرمم،م(اٌعرصنينيةم)

اٌنينيدؼرمم،(اظعؿؾقنينيات)اظعنينيامم

إدارةماظؿـؿقنيةمم/اظعامماٌلاسد

االضؿصنينيادؼةمواالجؿؿاسقنينية،م

ماظعؾقاو ،ميفماٌـظؿنيةمماالدارة

ذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةمممو

رقمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـا

ذنينينينيعؾةمإدارةم،مواظرؼػقنينينينية

 اٌواردماظؾشرؼة

أؼؾنينينينينيولم/دنينينينينيؾؿؿرب

اهلنينينيدف،م)م2011

األغشنينيطةماظنينيواردةميفم

غظنينياممتؼقنينيقمموإدارةمم

 (األدا 

 ال

سؾنينيىممظؾؿلنينيا ظةـظؿنينيةموضنينيعملظّقنينيةماٌسؾنينيىمؼنينيؿع م(مب

موبموممـّؾع اظُشمؼروعلؿوىماإلدارةماظعؾقا،مواميفمذظكمعد

ائجموغظنياممماظـؿنيمماٌلنيؿـدةمإىلماٌـظؿة،معنمخنياللماإلدارةمم

 ؛تؼققمموإدارةماألدا 

إدراجمرنينيارماٌلنينيا ظةموإلاظعـاصنينيرماٌؿؾؼقنينيةممإسنينيداد(مب 

اٌـظؿنينيةماٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني ميفمأغظؿنينيةمممضضنينياؼام

اظـؿائجموسؿؾقنياتموضنيعمممماٌلؿـدةمإىلاإلدارةماًاصةمب

اظنينيرباعجماظؼطرّؼنينيةموغظنينياممتؼقنينيقمموإدارةماألدا مودورةمممم

 ؛ةوعؾادراتماظؿدرؼبمذاتماظصؾمؼعرااٌش

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم

واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم

ؽؿنينينينينينينيبمة،موعاظرؼػقنينينينينينيني

اظؿكطنينينيقطمواالدنينينيرتاتقفقةم

ذعؾةمإدارةم،مووإدارةماٌوارد

 اٌواردماظؾشرؼة

طاغونماألولم/دؼلؿرب

2012 
 ال
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
بـد امسادؼًّنيامممـؾغيمظؾؿلاواةمب ماىـل مأنمتصؾحؼ(مج

م؛اإلدارةماظعؾقامسؾىمجدولمأسؿال

 

بـنينينيدمسنينينياديمسؾنينينيىمجنينينيدولماألسؿنينينيالميفموضنينينيعم(مج 

ضضنياؼامماجؿؿاساتماإلدارةماظعؾقامعنمأجلماظؿطنيّرقمإىلمم

م؛يفمهؼققماظـؿائجماٌلاواةمب ماىـل 

 

عؽؿبماٌدؼرماظعنيام،ماٌنيدؼرممم

إدارةماظؿـؿقةم/ماظعامماٌلاسد

ماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقة

 

طاغونماألولم/دؼلؿرب

م2012

 

مال

 

ؾؿـظؿنيةمأنمهصنيلمممظمسؾىماألجفزةماظرئادنيقةمؼؿع م(مد

أنمنملظّقةماٌلا ظةموسماٌـؾـؼةبشؽلمعـؿظممسؾىماظؿؼارؼرم

سؿنيلمسـنيدعامالمممتوصيموامؼـؾغيمادباذهمعنمإجنيرا اتمم

 .ؼؽونماالعؿـالمعرضق اممتاع ا

وادنينيؿكداعفامظرصنينيعماظؿؼنينيارؼرمإىلممموضنينيعملظّقنينياتمم(مد 

عؾنيادراتمتواصنيلممموادباذم.مؾؿـظؿةظألجفزةماظرئادقةما

إلدارةمأسؾنيىمعلنيؿوىمظنينيممبمداخؾنييمواضنيقةمعنينمجاغنيمممم

م(.اظعاممؼراٌدؼرماظعامموغوابماٌد)اظعؾقام

م

م"طاف"اهلدفماالدرتاتقفيماٌعبمبػرؼقماظدقعر م

تؼارؼرموؿقعّقةمحولماظؿؼّدممبشنيلنمتعؿنيقمممباٌلنياواةمممم

ذنيعؾةممودؿمديم.مؾىماٌممترسـظؿةماٌب ماىـل ميفم

اظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةمواظؿؽنينياصممواظعؿاظنينيةميفماٌـنينيارقمممم

ملاػؿاتماظواردةمعنينمؿفؿعماٌدرؼػقةمدور امتـلقؼقًّامواظ

م.شعبزبؿؾفماظ

 

إدارةم/ماٌلنياسدمماٌدؼرماظعنيامم

اظؿـؿقنينينينينينيةماالضؿصنينينينينينيادؼةم

مباظؿعنياونمعنيعممم واالجؿؿاسقة

سضا موأاظعام،ممؼرغوابماٌد

لخنينيرؼنمعنينينماإلدارةماظعؾقنينيامم

ؾؿـظؿنينية،موذنينيعؾةماظؼضنينياؼامظ

اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصممم

واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة،م

اهلنينيدفماٌعنينيبمبػرؼنينيقماظو

م"طافم"االدرتاتقفيم

 

طاغونماألولم/دؼلؿرب

2012 
م

م

م

حزؼنينينينيرانم/ؼوغقنينينينيو

م2013

 

 ال
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
وضي ذذؿـظؿيةذحيولذذذظؾذدارةذاظعؾيياذاإلإىلذ:ذ1اظؿوصيةذ

مديادةذعنذأجلذادلداواةذبنيذاجلـَدْين

اٌلنياواةمبني ممممبشنيلنمدقادنيةمموضنيعممـظؿةماٌسؾىمؼؿع م

متعؿنيقممطقػّقنيةممدنيؿوجههممسؾىمعلنيؿوىماٌـظؿنيةممماىـل ْقنم

يفماٌـظؿنيةموميفمزبؿؾنيفمإداراتمماٌلاواةمب ماىـل نيْقنمم

ودنيؿؿّفدمممةوتروجيقنيممةصـقنيمعامتؼوممبنيهمعنينمأغشنيطةممممطلم

وؼـؾغنييمم.م"طنيافم"اظطرؼقمظؿقؼققماهلدفماالدرتاتقفيم

أنمُؼدؼرمسؿؾّقةمصنيقاشةممم(عرصةاٌ)غائبماٌدؼرماظعامممسؾى

ػرؼنينيقمصنينيغريمُعكؿنينيارمعنينينمبنيني ممباالدنينيؿعاغةمباظلقادنينيةم

اظشنيعب،مونياميفممممؼريوعنيدمماٌلنياسدؼنمماظعنياع ممؼرؼنداٌ

ذعؾةماظؼضاؼاماىـلنياغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةممممذظكمعدؼرم

م.يفماٌـارقماظرؼػقة

 

أسّدتمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةميفممم عؼؾوظة

اٌلنياواةمبني مممظلقادنيةممصنيػرمماٌـارقماظرؼػقنيةمعلنيودًةممم

علؿوىمسؾىمعشاورةموادؿعرا مفرىمودؿ.ماىـل 

.م2011تشنينيرؼنماألولم/عنينينمأطؿنينيوبرممابؿنينيدا اٌـظؿنينيةم

م2012سنياممممعـؿصنيفماظلقادةميفمػذهمؼؿوّضعمصدورمو

ودنينيؿؿـاولمإدراجم.ماظرئادنينيقةظعرضنينيفامسؾنينيىماألجفنينيزةم

اإلرنينيارمطاعنينيلممضضنينياؼاماٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني ميفممم

م(اٌعرصنيةم)ودقشاركمغائبماٌدؼرماظعنياممم.ماالدرتاتقفي

مؿنينياماإلسنينيداديفمسؿؾّقم(اظعؿؾقنينيات)غائنينيبماٌنينيدؼرماظعنينياممو

وزؼدمعنماظنيدسممممتطؾققماظلقادةودققظىم.ماٌواصؼةو

ظؾؿلاواةمب مموضعمخطةمسؿلموادرتاتقفقةمعنمخالل

م.ٌـظؿةاماىـل مسؾىمعلؿوى

 

غائنينينينينيبماٌنينينينينيدؼرماظعنينينينينيامم

،موعؽؿنينيبمغائنينيبم(عرصنينيةاٌ)

ماٌدؼرماظعام،مواٌنيدؼرماظعنياممم

إدارةماظؿـؿقنينينينيةم/ماٌلنينينينياسد

االضؿصنينينيادؼةمواالجؿؿاسقنينينيةم

فنينينينيدفماالدنينينينيرتاتقفيممظؾ

وذنينيعؾةماظؼضنينياؼاممم"طنينياف"

اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصممم

واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةمم

مإداراتعنينمممعلنياػؿاتمععم

مواٌؽاتبماٌ ماٌقداغقةـظؿة،

وعؽاتنينيبماٌؼنينير،موجفنينياتمم

بؼضنينياؼامماٌعـقنينيةماالتصنينيال

م.اٌلاواةمب ماىـل 

م

 

ماألولم/أطؿوبر تشرؼن

م-م2011

 2012متوزم/ؼوظقو

 ال
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
ذييةذـظؿيةذحيولذبـذذادلإىلذاإلدارةذاظعؾياذيفذ:ذ2اظؿوصيةذ

ذ.ادلداواةذبنيذاجلـَدْينذوحمؿواػاذعنذأجلاظديادةذ

أنمـظؿةمحولماٌلاواةمبني ماىـل نيْقنممماٌلقادةمؼـؾغيمظ

سؾنينيىمادنيرتاتقفقةموعنينيوادمًطنيطماظعؿنينيلمسؾنينيىمممهؿنيويمم

جينينيبمأنمتؿكّطنينيىماالدنينيرتاتقفّقةممو.معلنينيؿوىماظشنينيعب

مُدنينيؾلوهلنيني مةمرجنينيلمواٌنينيرأؾظاظؼائؿنينيةممدواراألإداعنينيةم

ظؿقؼقنينيقماظنينيؿؿؽ مواٌلنينياواةمبنيني ماىـل نينيْقنميفمماٌعقشنينية

.مؿقؽممصقفنينياؾنينيىماٌنينيواردمواظنينيسموايصنينيولصنينيـعماظؼنينيرارم

عؾنيادراتماظؿـؿقنيةمجنيز  امعنينممممماٌرأةميفمُؼؿؽنمأنمتشّؽلمو

ظؿقؼقنيقممباسؿؾارػنيامعـطؾؼنياممماالدرتاتقفّقةموخططماظعؿلم

م.اٌلاواةمب ماىـل ْقن

إىلمايصنينيولمسؾنينيىمقادنينيةمواظلنينيعيمعؿابعنينيةمإسنينيدادماظل عؼؾوظة

مجقنيعماإلداراتمواٌؽاتنيبماألخنيرىميفممممعنممعلاػؿات

وإسنيدادممم.اٌقنيداغيمـظؿة،مععماظرتطقزمسؾىماٌلنيؿوىمماٌ

تعؿنيقممماٌلنياواةمبني ممممسنينممخطةمسؿنيلموادنيرتاتقفقةممم

م.األدادّق ماٌصؾقةععمأصقابمباظؿعاونماىـل م

 

غائنينينينينيبماٌنينينينينيدؼرماظعنينينينينيامم

عؽؿنينيبمغائنينيبمو،م(ٌعرصنينيةا)

ماٌنيدؼرماظعنيامممواظعام،مماٌدؼر

إدارةماظؿـؿقنينينينيةمم/اٌلنينينينياسد

االضؿصنينينيادؼةمواالجؿؿاسقنينينيةم

اهلنينيدفماٌعنينيبمبػرؼنينيقماظو

م"طنينينينياف"االدنينينينيرتاتقفيم

وذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةممم

واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم

عنينمممعلاػؿاتاظرؼػقة،مععم

 م.ـظؿةاٌوحداتم

ماألولم/أطؿوبر تشرؼن

م–م2011

 2012متوزم/ؼوظقو

 ال

إىلذذيعؾةذإدارةذادليواردذاظؾشيرؼحةذحيولذذذذذذ:3اظؿوصيةذ

ذاظؿوازنذبنيذاجلـَدْينذيفذصػوفذادلوّزػني

ضنينيؿانمظؿـظؿنينيةمأنمتّؿكنينيذماًطنينيواتماظالزعنينيةمؼـؾغنينييمظؾ

وأطـرمعلاواًةمب ماىـل ْقنمظؾؿنيوّزػ مسؾنيىممممأطربتوزانم

،مضنيؿنمإجنيرا اتمممؼـطويوػذام.معلؿوؼاتماٌـّظؿةمطاصًة

م:عامؼؾيسؾىممأخرىمممؽـة،

علنينيودةمخطنينيةمميف(موب(مأمنؼاإلجنينيرا اظؿطنينيّرقمإىلمممت عؼؾوظة

م–سبوماظؿوازنمبني ماىـل نيْقنممم"مةاظعؿلماالدرتاتقفق

مظؾػنينيرتةخطنينيةمسؿنينيلمادنينيرتاتقفقةمظؾؿنينيواردماظؾشنينيرؼةممم

دُؿصنينينيؾحمخطنينينيةمسؿنينينيلماٌنينينيواردممو".م2010-2013

غاصنيذًةميفمأدنيرعممماٌلاواةمب ماىـلني مماظؾشرّؼةمحولم

 .وضٍتمممؽن

عؽؿنينينينيبمغائنينينينيبماٌنينينينيدؼرمم

اٌنينيدؼرماظعنينيامممغائنينيب/اظعنينيام

وذنينيعؾةمإدارةم(ماظعؿؾقنينيات)

 اٌواردماظؾشرؼة
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
اسؿؿادمدقادةمصّعاظةمعنمأجلمتوزقفمسددمأطربمعنينمم(مأ

م؛يفمصؽةماٌوزػ ماظػـق موعامصوقاظـلا م

ععقنينيارممظؾفـل نينيْقنممتـقنينيلمعؿلنينياو مدنينيقؽونمضنينيؿانمم(مأ  

طػنينيا اتمتؿعؾنينيقمبـنينيوعمدنينيقؿّممإدراجمو.متوزقنينيفمأضنينيوى

 ؛يفمتوصقػاتماظوزائفاىـسم

طاغونماألولم/دؼلؿرب ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة

2011 
 ال

،متشنيؿلممتراسيمبشؽلمأطنيربماألدنيرمموضعمدقاداتم(مب

ماظرساؼنيةماألرػنيالمواسرتاًصنيمممماداساتمسؿلمعرغةموأحؽاع نيم

 .حقاتيمعر  /توازنمعفبمهؼققمبلػؿّقةماواضق 

ظرساؼنيةماألرػنيالمممرصقماظـظرميفمخقاراتمتلدقسمع(مب  

 ؛اظعاعؾ ماآلبا عنمأجلمدسمم
طاغونماألولم/دؼلؿرب ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة

2012 
 ال

اًنينيدعاتمصؽنينيةمزؼنينيادةمسنينيددماظرجنينيالماٌنينيوّزػ ميفمم(مج

 ؛اظعاعة
ب معؿلاومهدؼدمإجرا اتمعؾؿودةمظضؿانممتـقلم(مج  

صؽنينيةماٌنينيوزػ ماظػـنينيق ممماىـل نينيْقنمسؾنينيىمعلنينيؿوؼاتم

ووضنيعمأػنيدافمعؾؿودنيةمظؿقؼقؼفنيامممممواًدعاتماظعاعةم

األعدماٌؿودطمواإلذنيارةمإىلمطقػّقنيةماظؿوصقنيقمبني ممممممسؾى

يفممب ماىـل نيْقنمأوظوّؼاتماظؿوزؼعماىغرايفمواظؿوازنم

 ؛صؽةماٌوزػ ماظػـق يفمحاظةماظؿوزقفم

طاغونماألولم/دؼلؿرب ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة

2012 
 ال

 معنينممظؾؿرّذنيقمماٌوحنيدةمإدراجمدسوةماألعنيمماٌؿقنيدةممم(مد

إسالغنياتماظؿوزقنيفميفمممىؿقنيعممؾؾنياتفّنممظؿؼدؼممراظـلا م

 .اظوربمواالضؾقؿيمىـظؿةمسؾىماٌلؿواٌ

دسنينيوةماألعنينيممائفمسالغنينياتماظوزنينيمجقنينيعمإتشنينيؿلم(مد  

 .اظـلا عنمم ظؾؿرّذقماٌوحدةاٌؿقدةم
 ال أنز ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
ـظؿةذحيولذثؼاصيةذذذادلإىلذاإلدارةذاظعؾياذيفذ:ذ4اظؿوصيةذ

ذادلـظؿة

ؾنيقممًاظالزعنيةممـظؿنيةمادبنياذماإلجنيرا اتممممٌاسؾىمؼؿع م

يفمفامثؼاصةمعـّظؿةمتشّفعماٌلاواةمب ماىـل ْقنموتنيدسؿم

م:ؼشؿلوػذام.مأوجهماٌـظؿةمطاصة

     عؼؾوظة

ٌلنينياواةمبنيني ماىـل نينيْقنماؾؿوسقنينيةمبظجؾلنينياتمتـظنينيقمم(مأ

،مونياميفمذظنيكمممعنممجقنيعماٌلنيؿوؼاتمممؾؿوّزػ باظـلؾةمظ

 سـدماظؿوزقف؛

ععؾوعنياتممؿوسنياتمعنيوادممتؿضنيؿنممممإسنيدادمذبمدقؿمم(مأ 

عنينمممؼرؼنـظؿةماىددمواٌوّزػ مواٌداٌٌؿـؾيمباظـلؾةم

اٌلنياواةممراسنياةممفمماًاصةمولموظّقاتومؿفمأجلمتوسق

م.ب ماىـل 

بشنيؽلمموسيمظرصنيعمعلنيؿوىماظنيمممتـظنيقممأحنيداثمممؼـؾغيم

م.ػرقاظبـا مأغشطةمومظؼا اتذؽلميفمعـؿظمم

 

مجقعماإلداراتمعنيعمذنيعؾةممم

ماظؾشنينينينينيرؼةمإدارةماٌنينينينينيوارد

ذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةمممو

واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم

اظرؼػقنينينيةموصرؼنينينينيقمتغنينينينيقريمم

 اظـؼاصةم

طاغونماألولم/دؼلؿرب

2013 
 غعم

ذنينيدمتؼنينيدؼمماٌشنينيورةمواظنينيدسممإىلمعنينينمؼشنينيعرمأّغنينيهماألم(مب

 اظؿغقريماظـؼايفمواظؿـظقؿي؛مظؿفدؼدمًاتعرض
ؿؼدؼمماٌشنيورةمواظنيدسممإىلمعنينمؼشنيعرمممممظوضعملظّقةم(مب 

 ؛اظؿغقريماظـؼايفمواظؿـظقؿيتعرضامظؿفدؼدمماألذدأّغهم
علنينيمولماألخالضقنينيةموذنينيعؾةم

 إدارةماٌواردماظؾشرؼة
حزؼنينينينيرانم/ؼوغقنينينينيو

2012 
 ال
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
اسرتافمأطربمباٌلاػؿاتماٌؿـّوسةمواٌؽّؿؾةمظؾؿوّزػ م(مج

م؛طاصًةميفمأسؿالماٌـظؿة

إىلماٌلنياػؿاتمممكتمواظؿؼدؼرطّرقمدقادةماٌؽاصؿدؿ(مج 

ىنينيودةمعنينينمجاغنينيبماٌنينيوّزػ محنينيولمسؿنينيلممماظعاظقنينيةما

 ؛ضضاؼاماٌلاواةمب ماىـل اٌـظؿة،مواميفمذظكم

 ال   عؽؿبماٌدؼرماظعامماٌلاسد

إذنينيراكمأخصنينيائّق مخنينيارجّق مدسؿ نينيامظعؿؾّقنينيةمتغنينيقريم(مد

 .اظـؼاصةمػذه
 غعم سـدماياجة صرؼقمتغقريماظـؼاصة .توزقفماألخصائّق مطؿامػومعطؾوب(مد 

ظؾـيةذاظالزعةذظؿعؿيمذـظؿة،ذحولذاادلىلذإ:ذ5اظؿوصيةذ

ذ.ادلداواةذبنيذاجلـدني

عوزفمتؼبممـّقةميفماٌؼرصأنمؼؽونمظؽلمذعؾةمـؾغيمؼ(مأ

اٌلنياواةمميفمضضنياؼامممةبنياًربمأؼضنياممرصقعماٌلؿوىمؼؿؿّؿعم

يفممونعلؿشنينيار)اٌلنينيائلماالجؿؿاسّقنينيةمم/ذبنيني ماىـلنيني 

م.(اظشنيعبمذبالماٌلاواةمب ماىـلني مسؾنيىمعلنيؿوىمممم

ودنيقؾؾ ميفممؿؾفمدبصنيقصماظوضنيتمبني ماظشنيعبمممممدقكو

ذظنيكمعنينمخنياللمممممقؿقؼقود.ميفماٌائةم30مغلؾةؿوّدطماٌ

رصقعنيةمماظـاصنيبمماٌتوزقفمجدؼدةمسـنيدمذنيغورمممسؿؾقاتم

م؛اٌلؿوى

قؽونمظدىممجقعم،مد2013ععمحؾولمغفاؼةمسامم(مأ عؼؾوظة
ةمصـقةمرصقعةماٌلؿوىميفمذبنيالماٌلنياواةممماظشعبمخرب

لماظؿوزقنيفمأومعنينممم،موذظنيكمعنينمخنيالمممب ماىـلني م
االتصالماٌعـقةمبؼضنياؼاممخاللمتطوؼرمعفاراتمجفاتم

عنيامؼؼابنيلمممظضنيؿانمدبصنيقصمممماٌلاواةمبني ماىـلني مم
تعزؼنيزمموعنيعمم.مبنيدواممطاعنيلمماٌائةمعنماظعؿلمم30غلؾةم

لنياواةمبني ممماٌاالتصالماٌعـقةمبؼضاؼامذؾؽاتمجفاتم
ذنيعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةمممماظؼائؿة،مدؿدسمماىـل م

عؿاظنينيةميفماٌـنينيارقماظرؼػقنينيةماظوحنينيداتميفممواظؿؽنينياصممواظ
اًنيرباتماظؿؼـّقنيةمحنيولممممتنيواصرممهدؼدممنوذجمؼضنيؿنمم

مقؿفنينينياماظؼضنينينياؼاماالجؿؿاسّقنينينيةمواىـلنينينياغّقةموصنينينيقمبـم
تشنينيؿلماٌؿاردنينياتماىّقنينيدةماياظّقنينيةممو.ماجاتفنينياؿقحاو

تـّلنيقمممواحدةمميفموحدةماالتصالجفاتمعنمذبؿوسةم
مإىلتؼنينيارؼرمبشنينيؽلمدوريمرصنينيعموتنينيوّزعماٌلنينيموظّقاتموت

 .إدارةماظوحدة

ذنينينينينينيعؾةمإدارةماٌنينينينينينيواردمم

ظشنيعبميفماٌؼنيرممم،مااظؾشنيرؼةم

اظرئقليمواٌؽاتبماإلضؾقؿقةم

واٌؽاتبماإلضؾقؿقةماظػرسقنيةمم

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاممدسممعنينينبنيني

اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصممم

واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةمم

واهلنينينينيدفماالدنينينينيرتاتقفيم

 طاف

بنينينينيد  امعنينينينينمسنينينينيامم

،ماظعؿؾقنينينينينيةم2011

 ةعلؿؿر

إسنيادةمم)غعمم

 (دبصقص
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
اظؿـؿقنينيةموزنينيائفماًنينيربا ميفمذبنينيالمسنينيادةمـؾغنينييمإؼ(مب

يفماٌؽاتبماالضؾقؿّقنيةممماٌلاواةمب ماىـل /االجؿؿاسّقة

 ؛طاصًة

جينينينينينينيبمأنمؼؽنينينينينينيونمًنينينينينينيربا ماظؿـؿقنينينينينينيةممم(مب 

ايضنيورمملنياواةمبني ماىـلني ممممضضنياؼاماٌم/االجؿؿاسّقة

االظزاعنينييمودورمربنينيددمبشنينيؽلمواضنينيحميفماٌنينيممتراتمممم

اٌلنينياواةمبنيني معراسنينياةمماالضؾقؿّقنينيةمظالبنينيال مسنينينمتؼنينيّدمم

عنينيعماظنينيدولمماٌعؾوعنينياتمـظؿنينيةموتؾنينيادلاٌيفمماىـلنيني 

اٌلاواةمبني ممميفمـفاحاتاظؿقدؼاتمواظاألسضا محولم

 ؛اىـل ْقن

مغعم 2013-2012 اٌؽاتبماالضؾقؿقة

تعنينينيدؼالتم)

برغنينينينينينينياعجم

اظعؿنينينينينينينينيلم

واٌقزاغقنينينينيةم

2012-

2013) 
اٌنينيوّزػ مسؾنينيىماٌلنينيؿوىمممطػنينيا اتتؽققنينيفمـؾغنينييمؼ(مج

هلني ممؿوزقنيفمأومماظدوا معنمخنياللمممػرسياظماالضؾقؿي

لاواةمب ماٌمييفمذباظماتاظلقادممسنلموظ اٌطػا اتم

 ؛واظؿـؿقةماالجؿؿاسقةاىـل م

توزقنينيفمعنينيوّزػ مطػنينيوئ موتطنينيوؼرمطػنينيا اتمبنينيد م(مج 

 ؛(11اظؿوصقةمماغظر)ماٌوجودؼناٌوّزػ م
دنينيقؽونماٌنينيدؼرونماظعنينياعونمم

اٌؿـؾنينينينينيونم/اٌلنينينينينياسدونم

ماألضنياظقممموعـلؼماالضؾقؿقون و
اظػرسقةمعلموظ مسنمضؿانم
اًرباتماٌالئؿةميفمذبنيالمم
ماٌلنينينياواةمبنينيني ماىـلنينيني م

ذنينينيعؾةماظؼضنينينياؼامودنينينيؿؼّدمم
اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصممم
واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةمم

اٌشنينينينينينيورةمإىلماٌؽاتنينينينينينيبم
ماالضؾقؿقةمواٌؽاتبماالضؾقؿقة

 .اظػرسّقة

مغعم علؿؿر

إسنينينينينينينيادةم)

 (دبصقص
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
أنمـظؿنيةمماٌمـؾغيمٌؿـؾقنياتمؼسؾىماٌلؿوىماظؼطري،م(مد

ٌلاواةمب ماىـل ْقنميفماظؿـؿقةمضؿانمامتدرجماظدسوةمإىل

م:علموظّقاتفامضؿناظرؼػّقةم

بنيدواممممٌلاواةمب ماىـل ْقنامذبالمتوزقفمخربا ميفم-

ٌشنيارؼعممادسممظنيماظؾؾنيدمممحاصظنيةمفممرػـامحبطاعلم/جزئي

م:ومتـقلماٌـّظؿةميفماآلظقاتماٌشرتطةمب ماظوطاالت،مأو

اٌلنياواةممضضنياؼامم/توزقفمخؾريميفماظؿـؿقةماالجؿؿاسقةم-

تعؿنيقمماٌلنياواةمممظؿؼدؼممدسممادؿشنياريميفمممب ماىـل 

اظؼطرّؼنينيةمواٌشنينيارؼعممةيفمإرنينيارماظربذبنينيمبنيني ماىـلنيني 

م.اٌؼؾؾة،مإذامطاغتماٌواردمربدودة

ـظؿنينينينينيةمواٌؽاتنينينينينيبمماٌمممـؾقنينينينينياتوّزفمؿدنينينينيني(مد 

 .بماالضؿضا حلقةمػرساٌؽاتبماالضؾقؿقةماظ/االضؾقؿقة
منوظعنينياعامنودنينيقؽونماٌنينيدؼر

اٌؿـؾنينينينينينيونم/اٌلنينينينينينياسدون

االضؾقؿّقنينينينينيونمواٌـّلنينينينينيؼونم

االضؾقؿّقنينينينينيونماظػرسّقنينينينينيونمم

متنينينينيلع علنينينينيموظ مسنينينينينم

اًنينينينينيرباتماٌالئؿنينينينينيةميفمم

اظؼضاؼاماىـلاغّقةمودنيؿؼّدممم

اظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةمذنينيعؾةم

واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم

اٌشنيورةمإىلماٌؽؿنيبمممماظرؼػقة

ماالضؾقؿنييممم/االضؾقؿي اٌؽؿنيب

 .اظػرسي

م علؿؿر خارجم)غعم

 (اٌقزاغقة
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
إسادةذاظؿأػيلذوذسؿؾياتذاظطوارئإىلذذعؾةذذ6اظؿوصيةذ

يفذجميالذادلدياواةذبينيذاجلـديينيذذذذحيولذاخليرباتذيفذذذ

ذاظطوارئذسؿؾياتذتـديقوحداتذ

اٌلنينياواةمبنيني مميفمضضنينياؼامؼوصنينيىمبؿوزقنينيفمأخصنينيائيممم

سـنيدعاممماظطنيوارئممسؿؾقنياتممتـلنيققماتموحداىـل ميفم

اياظنيةممموغنيوعممحاظنيةماظطنيوارئممحفنيممبرغنياعجمممربرمذظكمؼ

م.اظطارئةماٌعاىة

 

بماٌلؿؿرمواٌواصؼةمسؾنيىمضضنياؼاماٌلنياواةممممػاظدسمماظ(مأ  عؼؾوظة

سؿؾقنياتممب ماىـل ْقنميفماظنيرباعجماالغلنياغقةمظشنيعؾةمممم

دقؽونموحقـؿامأعؽنمذظك،مم.إسادةماظؿلػقلواظطوارئم

عامؼؿعؾقمباٌلاواةمبني مماًرباتماٌكّصصةميفمظؾشعؾةم

 .اىـل 
يفماٌلاواةمربا ماًاظدسمماظػبماٌلؿؿرمعنمضائؿةم(مب

ظؾفـنيةماظدائؿنيةممماظنييتمتضنيعفاماممميفماظؾؾدب ماىـل م

ؼدراتمبـا ماظشروعمواٌعـقةمواٌشرتطةمب ماظوطاالتم

اظنينيدسممميفمذبنينيالماٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني مظغنينير مممم

 م.اإلغلاغي
إىلمذبؿوسنيةمماٌؼدممعنينمػنيذهماظوطاظنيةمممماظدسمماظػبم(مج

ماألعنماظغذائيماظعاٌقة

سؾىماٌعقارماىـلنياغيممماظؿدرؼؾقةادؿؿرارماظدوراتم(مد

مئارووحدةماظؿـلققميفمحاالتماظطنيمم–ـظؿةماٌٌوّزػيم

سنينيامموم2011مرنينيوالمسنينيامظؾـنينيا ماًنينيرباتما ؾقنينيةمم

م.2012

سؿؾقنينياتماظطنينيوارئممذنينيعؾةم

،ماٌؽؿنينيبموإسنينيادةماظؿلػقنينيل

عؽاتنيبماينياالتممم/اظؿؿـقؾي

اٌؽؿنينيبماالضؾقؿنينييم/اظطارئنينية

اٌؽاتنيبماالضؾقؿقنينيةمم/اظػرسنييم

اظػرسقةمظؾقاالتماظطارئنية،مم

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاممعنينينمدسمبنيني

اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصممم

واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة،م

اهلدفماالدرتاتقفيمطنيافمم

واهلنينينينيدفماالدنينينينيرتاتقفيم

 م"را "

 علؿؿر(مأ
 
طنينياغونم/دؼلنينيؿربم(ب

 2011األولم
 

أؼؾنينيولمم/ؾؿؿربدنيني(مج

2012 
 

طنينياغونم/دؼلنينيؿرب(مد

  2012األولم

 ال
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
دليييوّزػنيذاـظؿيييةذحيييولذطػييياءاتذادلإىلذذ7اظؿوصييييةذ

ذجمالذادلداواةذبنيذاجلـدنيذذيفذوادلدؿشارؼن

بشنيلنممـظؿنيةمإدراجماظؽػنيا اتمواٌفنياراتمممماٌسؾىمؼؿع م

خؿقنيارممالؿؼقنيقمموامظؾطؿعقارملاواةمب ماىـل مضضاؼاماٌ

،ماظؿوزقفمواظؿؼقنينيقمبنينيماصنينيةفنينياماًسؿؾّقاتمجقنينيعميفم

ؿؿوضفمدنيمو.مسؾىماظلنيوا ممظؾؿوّزػ مواٌلؿشارؼنمباظـلؾة

ٌُ ا نيددممؿوصنيقفممسؾىماظعطاةمإىلمػذهماظؽػا ةماألػؿقةما

م.ظؽلموزقػة

ربنيددةمخاصنيةمباٌلنياواةمبني مممممطػنيا اتمممإلسداددقؿمم عؼؾوظة

لظّقنينيةممودنينيقؿمموضنينيع.مظؿوصنينيقػاتماظوزنينيائفاىـلنيني م

شنينيلنماٌلنينياواةمبنيني مممباظؽػنينيا اتمواٌفنينياراتمممإلدراج

خؿقارميفمسؿؾّقاتماظؿؼققمماالؿؼققمموظؾطؿعقارماىـل م

 .واظؿوزقف

ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشنيرؼةمم

بنينيدسممعنينينماظشنينيعبماظػـقنينيةمم

وذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةممم

واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم

 اظرؼػقة

 ال علؿؿر

ـظؿييةذحييولذدورذذادلإىلذاإلدارةذاظعؾييياذيفذذ8اظؿوصيييةذ

ؼاذاجلـداغيةذواظؿؽاصؤذواظعؿاظةذيفذادلـارقذذعؾةذاظؼضا

ذاظرؼػيةذيفذادلداواةذاالجؿؿاسيةذوادلداواةذبنيذاجلـَدْين

سؾىمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةمممؼؿع م

م،ؿةئنماظؼوةماظؼارعنمعواباالدؿػادةمم،يفماٌـارقماظرؼػقة

ضضنينياؼاممبشنينيلنـظؿنينيةماٌأنمتشنينيّؽلمذبؿوسنينيةماظنينيؿػؽريميفم

.ماٌلاواةمب ماىـل ةماالجؿؿاسّقة،مواميفمذظكماٌلاوا

 :اظصػة،مدؿؽونوبفذهم

دؿلؿرمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظنيةميفمم عؼؾوظة

ميفمذبنينيالبشنيؽلمععقنياريمممميفماظعؿنيلمماٌـنيارقماظرؼػقنيةمم

ضضاؼاماٌلاواةمب ماىـل مععماظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمو

مماٌلنياواةمبني مممؿعؿنيقمممأؼض امبوزائػفنياماٌرتؾطنيةمبممقاؼاظ

 .اىـل 

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم

واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم

 اظرؼػقة

 ال علؿؿر
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
ُؿلنينياػمميفماٌشنينيارؼعمعنينيعمدوماظوحنينيدةماظػـقنينيةماظرائنينيدة(م1

ماظرتطقزمبشؽلمطنيؾريمسؾنيىمضضنياؼاماٌلنياواةماالجؿؿاسّقنيةممممم

 .واٌلاواةمب ماىـل ْقن

ظقنيةمدنيؿؿؽنممماٌاسؾنيىماٌنيواردمممإنماظؼقودماٌػروضنيةمم(م1 

ذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـنيارقمم

اظؾشنيرؼة،ميفمحنياالتمربنيّددةمظنيقسمممممواظرؼػقةماظؼائؿةم

أومأنمُتلنياػمممماظوحدةماظػـقةماظرائدةأنمتؽونمعنمإال،م

 .اٌشارؼعتـػقذمبشؽلمعؾاذرميفم

اإلدارةماظعؾقنينينينينيا،مذنينينينينيعؾةم

اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم

 اظرؼػقةمواظعؿاظةميفماٌـارق

 ال علؿؿر

دسؿ نيامظؿقلني ممموحدةمعـؿفاتمعمإسداداالدؿؿرارميفم(م2

اٌلنينياواةماالجؿؿاسقنينيةمواٌلنينياواةمبنيني ممممإدراجمجواغنينيبم

 م.ـظؿةاٌاىـل ْقنميفمسؿلم

 ال علؿؿر ؾؿـظؿةمظاإلدارةماظعؾقام .(3-10اظؿوصقةمماغظر(م2 

إىلذذعؾةذاظؼضياؼاذاجلـدياغيةذواظؿؽياصؤذذذذذ01اظؿوصيةذ

تعؿيييمذدورػياذيفذذذبشييأنادلـييارقذاظرؼػييةذذذواظعؿاظيةذيفذ

ذـظؿةذادليفذذادلداواةذبنيذاجلـدني

سؾىمذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةمممؼؿع م

متعؿقمماٌلاواةمب ماىـلني ميفماٌـارقماظرؼػقةمتلفقلم

دورمبنينيمإرنينيارماالضنينيطالعمماٌـظؿنينيةميفمدنينيائرمإداراتميفم

 :ؿع هلذهماظغاؼة،مؼو.مادؿشاري

مغعم       عؼؾوظة

تعنينينيدؼالتم)

برغنينينينينينينياعجم

اظعؿنينينينينينينينيلم

واٌقزاغقنينينينيةم

2012-

2013) 
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
تعق مأومتوزقفمعوّزفمرصقعماٌلؿوىمظؾعؿلمبدوامم(م1

اهلنيدفماالدنيرتاتقفيممممبشنيلنممعؾؿنيدئمطاعلمععمعوّزفم

اًربا مخبصوصمتعؿقممعشورةموتوجقهمموإددا م"طاف"

اىـلنينياغيمواالبنينيال مرتعقنينيزمواظاٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني م

 .وحدةمذاتماظصؾةععـؿفاتموإغؿاجم

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم .توزقفميفمعـصبمرصقعماٌلؿوى(م1 

واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم

 اظرؼػقة

ماظـنياغيمم/ؼـاؼر طاغون

2012 
 غعم

سؾىمذؾؽةمتربطمب معلؿشنياريماظشنيعبمممما اصظة(م2

يفمعـظؿنينيةماألشذؼنينيةمواظزراسنينيةميفماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةمممم

ظقؾؼوامسؾىمماٌقداغقةؽاتبمواًربا ميفمػذاماجملالميفماٌ

ارنينيالعموتوجقنينيهمونينياربفمموخنينيرباتفممسبنينيوماٌـؿفنينياتممم

 .اٌعقارّؼةمواظعؿلماٌشرتكمب ماظوطاالت

مّتتمإسنيادةمصنيقاشةممم.م6ميفماظؿوصقةماغظرماإلجرا (م2 

لنياواةممؼضنياؼاماٌمبماالتصالماٌعـقةجفاتماخؿصاصاتم

ثنينيرممإبشنينيؽلمطاعنينيلمومّتماسؿؿادػنينياممممبنيني ماىـلنيني م

ذؾؽةموذبؿؿعممماردنياتممغشا ممّتمإ.مػةعؽـّعشاوراتم

 .لاواةمب ماىـل اٌبماالتصالماٌعـقةىفاتم

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم

واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم

االتصنيالمماظرؼػقة،مجفنياتمم

 ظؼضاؼاماىـلاغقةباماٌعـقة

 ال علؿؿر

تلع ماٌلاسدةمإىلمعوّزػيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسنيةمم(م3

واظرباعجماٌقداغّقةمماألدادّقةـؿفاتماٌعقارّؼةمباٌماٌعـّق 

ظضنينيؿانمدذبفنينياميفمأبعنينيادماٌلنينياواةمبنيني ماىـل نينيْقنميفممم

 .واظعاٌيعدخالتفاموزبرجاتفا،مسؾىماٌلؿوىماظوربم

عوّزػوممذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةم(م3 

االتصالمىفاتماظؿابعةمموحداتاظومقةيفماٌـارقماظرؼػ

مةاظػـقنيمماٌلنياسدةمتنيمّعنممملاواةمب ماىـل ٌابماٌعـقة

وحاظنينيةمم2012حاظنينيةماألشذؼنينيةمواظزراسنينيةمتؼرؼنينيريمإىلم

باظـلنيؾةمإىلمم.م2011صىماظعنيا مممياغعدامماألعنماظغذائ

صنيننمم،ماألدادقةماألخنيرىماظرباعجماٌقداغقةمواٌـؿفاتم

حاظنينيةمأدنينيواقماظلنينيؾعمم)اظشنينيعبماظػـقنينيةمذاتماظصنينيؾةمم

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم

واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم

جفنياتماالتصنيالممم،ماظرؼػقة

اٌعـقةمبؼضاؼاماٌلاواةمبني مم

محاظنيةماألشذؼنيةمم ،اىـل 

حاظنينيةماٌنينيواردمم،مواظزراسنينية

اظلنينيؿؽقةموتربقنينيةماألحقنينيا مم

 ال علؿؿر
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
وتربقةماألحقا ماٌائقةمحاظةماٌواردماظلؿؽقةم،ماظزراسقة

،محاظنينيةمعنينيواردماألراضنينييمواٌقنينياهميفماظعنينيا ،ميفماظعنينيا 

دؿضنيطؾعمممواٌؽاتبماالضؾقؿقةمظؾنيرباعجماٌقداغقنيةممم(.اخل

 .بدورمرائد

حاظنينينيةم،ماٌائقنينيةميفماظعنينيا مم

اغعدامماألعنينماظغنيذائىمصنيىمممم

حاظةمأدواقماظلنيؾعممم،اظعا 

اظػنينيرقماٌعـقنينيةممواظزراسقنينيةم

حباظنينينيةمعنينينيواردماألراضنينينييمم

 واٌقاهميفماظعا م
يفمذبنيالمإدراجممـظؿنيةمماٌاظؿؼدمماظذيمأحرزتنيهمممرصد(م4

غظنياممععؾوعنياتمممب ماىـل معنمخاللمضضاؼاماٌلاواةم

إدارةماظنينيرباعجماٌقداغقنينية،موتؼنينيارؼرماظؿؼقنينيقم،موأيمعمذنينيرم

 .أومهّددهمععموحداتمأخرىميفماٌـظؿةضعهملخرمدؿ

وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجممم .ظؾرصدأداةمدقؿمموضعم(م5 .6اظؿعؾقؼاتمحولماظؿوصقةمماغظر(م5

اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم

ذنينيعؾةممبنينيدسممعنينينماظـؿنينيائج

اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم

  واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

طاغونماألولم/دؼلؿرب

2012 
 غعم

واٌشنينيارؼعماظؿعنينياونمعنينيعمىـنينيةمادنينيؿعرا ماظنينيرباعجمم(م5

خبصوصمتعؿقمماٌلنياواةمبني ممماظدروسماٌلؿػادةمدراجمإل

 .يفماٌشارؼعماىدؼدةاىـل م

ماظالعرطزؼنينيةماالتصنينيالجفنينياتمدنينيقفريمتنينيدرؼبم(م5  

مسؾنينيىمؼعراظؾفـنينيةمادنينيؿعرا ماظنينيرباعجمواٌشنينيمماظؿابعنينية

.مضضاؼاماٌلاواةمب ماىـل نيْقنمظغر مشارؼعماٌمصقص

ماٌلنياواةمبنيني ماىـلني مألشنينيرا ممهدؼنيدمعمذنينيراتممو

 .اظرتعقز

وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجممم

اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم

اظـؿائجمذنيعؾةمإدارةماٌنيواردممم

ذنينيعؾةمبنينيدسممعنينينماظؾشنينيرؼةم

صمماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽا

 مواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

طاغونماألولم/دؼلؿرب

2012 
 غعم



15 PC 108/5 Sup.1 

 

 

 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
يفمذبنينيالمـظؿنينيةمبشنينيؽلمسنينيامماٌاٌلنينياسدةمإىلممتؼنينيدؼم(م6

طقػّقنينيةمإدراجماٌعؾوعنينياتماٌوّزسنينينيةمبنيني ماىـل نينينيْقنميفمممم

 .اظطؾبمؾىسم،مبـا اٌشارؼعمواٌـؿفاتماٌعقارؼة

ذنينيعؾةمخطنينيوطمتوجقفقنينيةمباظؿعنينياونمعنينيعممممإسنينيداد(م6 

ضاسدةماظؾقاغاتماالحصائقةم/مادماظزراسياظؿعد/االحصا 

اٌوضنينيوسقةميفماٌـظؿنينيةموغظنينيامماٌعؾوعنينياتماالحصنينيائقةمم

 .توّصرماٌوارداظؼطرؼةمظألشذؼةمواظزراسةمإىلمح م

ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةم

واظؿؽاصممواظعؿاظةميفماٌـارقم

قة،موذعؾةماإلحصنيا ،مماظرؼػ

ضاسدةماظؾقاغاتماالحصنيائقةمم

ظامماٌوضوسقةميفماٌـظؿةموغ

اٌعؾوعنينينينياتماالحصنينينينيائقةمم

 اظؼطرؼةمظألشذؼةمواظزراسةم

طاغونماألولم/دؼلؿرب

2012 
 ال

اٌلنينياسدةمسؾنينيىماٌلنينيؿوىماظؼطنينيريمإىلمأرنينيرممممتنينيوصري(م7

ـظؿة،مضؿنمعلنياػؿةماٌـظؿنيةميفممماٌاظربذبةماظؼطرؼةميفم

إرارماألعمماٌؿقدةمظؾؿلنياسداتماإلمنائقنيةمويفمعؾنيادراتمممم

ـا مسؾنيىماظطؾنيبموعنيعمممماظربغاعجماٌشرتكمظألعمماٌؿقدةمب

م.ادرتدادماظؽؾػة

بني ممماٌلنياواةمخطنيوطمتوجقفّقنيةمإلدراجمممممتمإسنيدادم(م7 

يفمأرنيرماظربذبنيةماظؼطرّؼنيةمويفملظقنيةمضنيؿانمممممماىـل م

 .ؾىماٌؽاتبماظؼطرّؼةساىودةموتوزؼعفام

ماتصنينينيالعنينينيواردموجفنينينياتم

ؼضنينينياؼامبمععـقنينينيةاضؾقؿقنينينيةم

اٌلنينينياواةمبنينيني ماىـلنينيني مم

،م(بم6اظؿوصنينينيقةمماغظنينينير)

ظلقادنينياتممذنينيعؾةمدسنينيمماممو

بنينيدسممعنينينمذنينيعؾةممواظنينيرباعج

اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم

 واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

 غعم علؿؿر
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
اظؼييدراتذيفذذتـؿيييةـظؿييةذذحييولذادلإىلذذ00اظؿوصيييةذ

ذـظؿةذادليفذجمالذتعؿيمذادلداواةذبنيذاجلـدنيذ

وذنينيعؾةم سؾنينيىمذنينيعؾةمإدارةماٌنينيواردماظؾشنينيرؼةؼنينيؿع م(مأ

ممواظعؿاظةميفماٌـنيارقماظرؼػقنيةممماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاص

اٌلاواةمبني ماىـلني مممؾؿوسقةمبظمناذجمىؾلاتممإسداد

عمؼراـظؿةمطاصنيًة،مسؾنيىمعلنيؿوىماٌشنيمممماٌٌوّزػيمباظـلؾةم

ؼنيؿّممادنيؿكداعفاميفمجؾلنياتماظؿوجقنيهمممممسؾنيىمأنممأؼض ا،م

اٌـظؿنينيةمشنينيؿلمأؼض نينيامدقادنينيةموأنمتظؾؿنينيوّزػ ماىنينيدد،م

تعؿنيقمممولظّقنياتممموأدواتاًاصةمباٌلاواةمب ماىـل م

م؛ذظك

لنينياواةمبنينيني ممؼضنينينياؼاماٌبمننينينياذجمظؾؿوسقنينيةمممإسنينيدادم(مأ عؼؾوظة

 ؛اىـل 
مذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشنيرؼةم

وعلنينينينينينيمولماٌعؾوعنينينينينينياتم

عؾةماألدادي،مبدسممعنمذنيم

اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم

  واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

طاغونماألولم/دؼلؿرب

2013 
 غعم

اٌلنينياواةمبنيني مذبنينيالممـؾغنينييمظؿـؿقنينيةماظؼنينيدراتميفمؼ(مب

اجنياتمماحؿقسؾنيىمممةوعرّطنيزممدةربنيدّمأنمتؽنيونمماىـل ْقنم

اظوحنينيداتمواظشنينيعب،مونينياميفمذظنينيكمخطنينيوطممممزبؿؾنينيفم

نمطقػقنينيةمتعؿنينيقمماٌلنينياواةمبنيني مملسؿؾقنينيةمبشنينيتوجقفّقنينيةم

واظعؿنينيلماٌعقنينياريمظؽنينيلممةعجماٌقداغقنينيايفماظنينيرباىـلنيني م

 ؛وحدة

سؾنيىممـطنيويممأّغفنيامتمغظنيرامإىلممبؿنيوّصرماٌنيوارد،مممماعؼؾوظنية،مرػـنيمم(مب

قؿممدنينيعـؿفنينياتموحنينيداتمزبؿؾػنينيةموسدؼنينيدةموعـؿفنينياتمإضؾقؿقنينيةممم

تطوؼرػامباظؿشاورماظوثققمعنيعماألضنياظقممواظشنيعبمواظوحنيداتمذاتممممم

 .اظصؾة

مزبصصنينينيةوجقفّقنينينيةمسؿؾّقنينينيةموتخطنينينيوطممإسنينينيداد(مب

 ؛وتطؾقؼّقةمععماظوحداتمواظشعبماٌكؿؾػة
ذنينينينينينيعؾةمإدارةماٌنينينينينينيواردمم

،موعلنينينينينينيمولماظؾشنينينينينينيرؼة

اٌعؾوعنينياتماألدادنينييمبنينيدسمم

ذنيعؾةمماظػـقنيةموممعنماظشنيعبم

اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم

 مواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

 غعم علؿؿر
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
،معقنيداغيمؽؿنيبممععلموظقةمطلمذنيعؾةمصـّقنيةمومممهت(مج

اًارجقنينيةموماٌـظؿنينيةماظداخؾقنينيةبنينيراعجمؼـؾغنينييمىؿقنينيعم

ٌنيوّزػ مما،مونياميفمذظنيكمبنيراعجمتوجقنيهمممممظؿـؿقةماظؼدرات 

لنياواةمبني مممع،موطؾؿنيامطاغنيتماٌممؼرااٌشنيممواىددموعوّزػنيم

ٌوضنينيوعماٌطنينيروح،مأنماىـلنيني مجاغؾنينياموثقنينيقماظصنينيؾةمبا

شؿلماظنيدعجماالجؿؿنياسيمواٌلنياواةمبني ماىـل نيق ْقنميفممممممت

 .براذبفا

إدراجماٌلنينياواةمبنيني ماىـل نينيْقنموأبعنينيادماظنينيدعجمممممم(مج  

 .ؿـؿقةماظؼدراتاٌـظؿةمظبراعجممجقعماالجؿؿاسيميفم
ذنينينينينينيعؾةمإدارةماٌنينينينينينيواردمم

،موعؽؿنينيبمتؾنينيادلماظؾشنينيرؼة

صنينينينينينيةمواظؾقنينينينينينيوث،ماٌعر

واإلرذنينينينينينياد،موعلنينينينينينيمولم

اٌعؾوعاتماألدادي،مبنيدسممم

ذنيعؾةممعنماظشنيعبماظػـّقنيةمومم

اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم

 واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

طاغونماألولم/دؼلؿرب

2013 
 ال

ذتـؿييةذـظؿةذودوهلاذاألسضاءذحولذادلإىلذذ01اظؿوصيةذ

ذنضدراتذاظدولذاألسضاءذيفذجمالذادلداواةذبنيذاجلـَدْي

تعؿنينيقمماظؼنينيدراتميفمذبنينيالممتـؿقنيةمـظؿنينيةماٌسؾنينيىمؼنيؿع مم

يفماظدولماألسضا ،مسـنيدعامتؽنيونمممماٌلاواةمب ماىـل 

سـنيدعامؼنيؿممممو.معؿوّصرةمظنيقسمإالماظؽاصقةماألعوالماظطوسقةم

صنغفنياممم،ـظؿنيةماٌػذاماجملالمإىلميفمدسممؾتؼدؼممرؾؾاتمظ

اظطؾبموضعمظؿؾؾقةمأصضلمعاظيتمػيميفمتوجهمإىلماظوحدةم

 .دا دَّ

عنينممضؾقؿقنيةمصرسقنيةمممإضؾقؿقنيةمومإذنيؾؽاتممجيريمإغشنيا مم عؼؾوظة

ضضنياؼاماٌلنينياواةمبنيني ممعمدلنياتموخنينيربا مععؿؿنينيدؼنميفمم

ـظؿةمواظدولماٌٌلاسدةماالدؿعاغةمبفامُؼؿؽنماىـل م

اٌلنينياواةمبنيني ممذبنينيالاظؼنينيدراتميفممتـؿقنينيةاألسضنينيا ميفم

عؿـوسنيةممعنيعمذبؿوسنيةممم(مدم6اظؿوصقةمماغظر)اىـل ْقنم

ماٌـظؿةماٌؿعؾؼةمبؿـؿقةدرتاتقفقةمالماؼعنماظشرطا ،موص

 .ـظؿةاٌمسؾىمعلؿوىاظؼدراتم

 ذعؾةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة
وعؽؿنينينيبمتؾنينينيادلماٌعرصنينينيةمم

ذنيعؾةممواظؾقوثمواإلرذادمو

اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم

 واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقةم

م علؿؿر خارجم)غعم

 (اٌقزاغقة
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
يفذباظعؿييلذـظؿييةذحييولذاالظؿييزامذذادلإىلذذ02اظؿوصيييةذ

ذاإلؼدز/صريوسذغؼصذادلـاسةذاظؾشرؼةذذجمال

سؾنيىماظؿزاعفنيامباظعؿنيلمعنيعممممممايػازـظؿةماٌسؾىمؼؿع م

األذكاصماٌصنياب مواٌؿنيلثرؼنمبػنيريوسمغؼنيصماٌـاسنيةمممممم

يفمبراذبفنينياموعشنينيارؼعفاماٌقداغقنينيةميفممماإلؼنينيدز/اظؾشنينيرؼة

وؼـؾغيم.محقثمظؾوبا موضعمسؾىماظلؽانماظرؼػّق ؾؾدانماظ

نمخاللماظشراطةمععمبرغاعجماألعمماٌؿقدةمهؼققمذظكمع

االؼنيدزمم/اٌشرتكماٌعبمبػريوسمغؼنيصماٌـاسنيةماظؾشنيرؼةممم

ووطاالتمأخرىموعنمخاللمبعضماظؼنيدراتميفماٌؽاتنيبممم

سؾىمأثرمأذدماالضؾقؿقةمأوماالضؾقؿقةماظػرسقةمحقثمظؾوبا م

اظرؼػّقنيةمواألعنينماظغنيذائيمظنيدسممممممدؾلماٌعقشةميفماٌـارقم

م.ػذهماٌشارؼع

 
 

عرحؾةمعامبعنيدماظنيذروة،ماظنييتمتّؿصنيفمممممماإلؼدزوبا مدخلممرصوضةع

وصّقنياتمماظمعنينمأضنيلممماىدؼنيدة،موسنيددممماإلصنياباتمباسبدارمسنيامميفمم

ووفؿوسةمعنملظّقاتماظؿؽققفماظيتمروّرتفنيامممفذاماٌر رتؾطةمباٌ

غففنيامماٌـظؿنيةمموضنيدماتؾعنيتممم.ماٌؿلّثرةؿؿعاتما ؾقةماألدرمواجمل

سؾنيىممكثنيارهممبماُعؾؽنيرممتسرتصنيموا ،ميفمرّدػامسؾنيىماظوبنياممماادرتاتقفق

ـظؿةماٌظؽنمو.ماظؿـؿقةمجدولمأسؿالسؾىممؿهدرجأاظؼطاعماظزراسيمو

دركمأّغهميفمػذهماٌرحؾةمعنينمتؼنيّدمماظوبنيا ،مضنيدمتنيؿّممإدارةمسؿنيلمممممممُت

بػاسؾقنيةمأطنيربمعنينمجاغنيبمممممػذاماظوبا ماظوضاؼةمواظؿكػقفمعنمورلةم

ّؿنيعمونيوارد مممتؿؿاظنييتمممشؼقؼةميفمعـظوعةماألعنيمماٌؿقنيدةمماظاالتمطواظ

أصضل،مسؾىمشرارمعـّظؿةماظصقةماظعاٌّقةموبرغنياعجماألعنيمماٌؿقنيدةمممم

اإلؼنيدزموصنيـدوقممم/اٌشرتكماٌعبمبػريوسمغؼنيصماٌـاسنيةماظؾشنيرؼةممم

أنمصنينيريوسمغؼنينيصماٌـاسنينيةمموغظنينيرامإىلم.ماألعنينيمماٌؿقنينيدةمظؾلنينيؽانم

صؼدمشريمعذطور ْؼنميفماإلرارماالدرتاتقفيماىدؼد،ماإلؼدزم/اظؾشرؼة

ػذهماٌرحؾنيةمظؾرتطقنيزمبشنيؽلمعؿزاؼنيدمسؾنيىماٌنيواردممممممممـظؿةاٌأغفتم

اظـادرةمعنمأجلمتعزؼزماظـؿائجمضؿنمذبؿوسةمذباالتمعواضنيقعقةمم

يفمبعنيضماجملنياالتممممؿؿّراظعؿنيلمعلنيممأنممإاّل.مترطقنيز ام/أطـرمهدؼد ا

،ميفماٌؼنيامماألولمماظنيوربمواالضؾقؿنييمممىسؾىماٌلؿومؾؿـظؿةظاظػـّقةم

زنيةمسؾنيىماظزراسنيةمواألعنينمممممحقثماظوبا مالمؼزالمظهمتلثرياتمعؾقو

خنيارجماٌقزاغّقنيةمعؿنيوّصرة،مادنيؿفابًةمممممعنينمماظغذائيموحقنيثماٌنيواردممم

م.األسضا ظطؾبم
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
ذ ارؼـظؿةذحولذصاسؾيحةذادلشادلإىلذذ03اظؿوصيةذ

وإسنيادةماظؿلػقنيلممممئاروحنياالتماظطنيممم–اٌشنيارؼعممطلميفم

سؾنيىمممؼنيؿع مماظيتمهلنياموضنيعمسؾنيىماظـنياس،ممممم–واظؿـؿقةم

 :ـظؿةاٌ

ادنيؿـادامإىلممـظؿةماٌاٌواصؼةمسؾىمشاظؾّقةمعشارؼعممّمؿؿد عؼؾوظة

ماظنينييتميفماينياالتمو.ماٌلنينياواةمبني ماىـل نينيْقنممععنياؼريم

سؿؾقةمهؾقلماجؿؿاسيمذاتمصؾةمخاللمصقفامؿطؾقمد

 .ضؾقمما دديفماظؾؾدمأوماإلماحؿقاجاتتؼققمم

ـظؿنيةميفمماٌوحنيداتمممجقعم

ماٌؽاتنيبماٌقداغقنيةمماٌؼرمويفم

شنينيارؼعمصنينيقاشةماٌباٌعـّقنينيةم

وتطؾقؼفامبدسممخنياصمعنينممم

وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجممم

اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم

اظـؿنينينيائجموذنينينيعؾةماظؼضنينينياؼام

اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصممم

 واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

حزؼنينينينيرانم/ؼوغقنينينينيو

2012 
م خارجم)غعم

 (اٌقزاغقة

تطؾقنينيقمهؾقنينيلماجؿؿنينياسيميفمعرحؾنينيةماظؿصنينيؿقممأوممممم(مأ

تشنينيؿلمادنينيؿكداممممؽؾػنينيةؿصاسؾقنينيةماظموغفنينيجاإلغشنينيا ؛م

 اظؼائؿةمودراداتمهدؼدماظـطاق؛مواظؿقاظقلاظدراداتم

سؿنينيلموحنينيدةمتـلنينيققماظنينيرباعجماٌقداغقنينيةممـاولمدنينيقؿ(مأ 

مسؾنيىمظؿنيدرؼبمميفمذبنيالمامواظرصدماٌلؿـدمإىلماظـؿنيائجمم

عماظؿقؾقنينيلماالجؿؿنينياسيمعنينيعمادنينيؿكدامممؼرادورةماٌشنيني

 ؛خقارمُعػضَّلمااظدراداتماظؼائؿةمسؾىمأّغف

جموحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعمم

اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم

 علموظوماٌقزاغقةاظـؿائجمو

طاغونماألولم/دؼلؿرب

2011 
سؾنينيىمغعنينيمم

علنينينينينينيؿوىم

 اٌشروع

ةمقؾؼضنياؼاماىـلنياغممظتطوؼرمخاررةمررؼنيقمواضنيقةممم(مب

 ضؿنمطلمعشروع،مواميفمذظكماٌمّذراتمٌراضؾؿه؛
موضنيعمحولمطقػّقنيةمممةخطوطمتوجقفّقمإسداددقؿمم(مب 

 ؛واةمب ماىـل اٌلاعمّذراتمتراسيم
وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجممم

اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم

ذنينيعؾةمعنينينمدسممبنينياظـؿنينيائجم

اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم

 يفماٌـارقماظرؼػقةمواظعؿاظة

طاغونماألولم/دؼلؿرب

2011 
 ال
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
يفمذبنينيالممتربااًنينياظؿـؿقنينيةماالجؿؿاسقنينيةموممإدراج(مج

مااشؿفعموصنيقمؼرايفمتصنيؿقمماٌشنيمماٌلاواةمبني ماىـلني ممم

قزاغّقةمألخصائيميفمضضنياؼاممبابمعنمأبوابماٌوماوإغشائف

 ؛لاواةمب ماىـل مطؾؿامأعؽنمذظكاٌ

لظّقةمىـةمادؿعرا ماظنيرباعجمواٌشنيروساتمممضممدؿ(مج 

.مامؼؿعؾنينيقمباٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني ممععقنينيارماٌقداغقنينية

اٌلنياواةمماظؾفـةمسؾىمضضاؼامػذهمنميفمواٌوّزػودقدربم

ظنمؼؽنيونمظؾؿشنيارؼعممم)عمؼرااٌشيفمدورةمب ماىـل م

والماياجنينيةمإىلمأخصنينيائيميفمماظالزعنينيةمطّؾفنينياماٌنينيوارد

 ؛(اٌلاواةمب ماىـل ضضاؼام

وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجممم

اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم

ذنينيعؾةمعنينينمدسممبنينيماظـؿنينيائج

اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم

 واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

حزؼنينينينيرانم/ؼوغقنينينينيو

2012 
 ال

اظرجنينيالمعنينينممارؼعجمأبعنينيادماٌشنينيارط ميفماٌشنينيمإدرا(مد

واألػنينيدافمواٌمذنينيراتميفمماالحؿقاجنينياتواظـلنينيا محنينيولم

 ا؛عموتـػقذػؼراتصؿقمماٌش

مجنينيرا اتاإلمتػنيذامضنيروري،مظؽنينمظنينمؼؿقّؼنيقمإالمإذامادبنيذمممممم(مد

ماٌصؾقةوهؾقلمأصقابمحؿقاجاتمعاىؿهميفمتؼققمماالٌماظالزعة

 .ووضعماٌقزاغقة

عمارؼرؼؾقةمحولمإدارةمدورةماٌشدقؽونمظؾدورةماظؿد(مد

ضلنينيممؼرطنينيّزمسؾنينيىمهؾقنينيلمممةودظقنينيلماظنينيرباعجماٌقداغقنينيم

حؿقاجنينينياتموسؾنينينيىمتؼقنينينيقمماالمماٌصنينينيؾقةأصنينينيقابم

 ؛تؾكماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمب ماىـل االجؿؿاسقةمو

وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجممم

اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم

وذعؾةمإدارةماٌواردمماظـؿائج

ذنينيعؾةمعنينينمدسممبنينيماظؾشنينيرؼة

ظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمما

 واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

طاغونماألولم/دؼلؿرب

2012 
 ال

ضنينيؿنماألرنينيرمموورـقنينيةمتصنينيؿقممعشنينيارؼعمإضؾقؿقنينيةمم(مػنينيني

اٌرجعقةماٌّؿَػقمسؾقفامعنمحقثماألػنيدافمواٌمذنيرات،ممم

اٌؿعؾؼنينيةمماتةماالخؿالصنينيامؼلنينيؿحمبنينياظؿؽّقفمٌعاىنينيمونيني

م.ؾيحلبماظلقاقما باٌلاواةمب ماىـل م

 

مىـظؿنينيةمسؾنينيىماٌلنينيؿواٌدنينيؿؿممعراضؾنينيةمعشنينيارؼعم(مػنينيني  

اظؼطريمواالضؾقؿيمعنمخاللماألػدافمواٌمذراتماظيتم

 .اٌلاواةمب ماىـل ْقنبمتؿعؾق

ىـنينيةمادنينيؿعرا ماظنينيرباعجمم

 واٌشروسات
طاغونماألولم/دؼلؿرب

2013 
 ال
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
اظشييراطاتذإضاعييةذـظؿييةذحييولذذادلإىلذذ04اظؿوصيييةذ

ذواظؿحاظػات

ذنيراطاتموهاظػنياتمعنيعممممإضاعنيةممـظؿنيةمماٌسؾىمؼؿع م(مأ

اٌـظؿنينياتمشنينيريمايؽوعقنينيةماظورـقنينيةمم–اٌـظؿنينياتممتؾنينيك

واالضؾقؿقةمواظدوظقةمواىؿعقنياتمواٌمدلنياتمايؽوعقنيةمممم

اٌلنينياواةمبنيني ميفمذبنينيالماظنينييتمتؿؿؿنينيعمباخؿصاصنينياتمم–

واظؿـؿقنينينيةماالجؿؿاسقنينينيةمظؿصنينينيؿقمماٌشنينينيارؼعمماىـلنينيني 

م؛وتـػقذػا

ضؾقؿقنيةممإذؾؽاتممإغشا مجيري:م12اظؿوصقةمماغظر(مأ عؼؾوظة

مععؿؿنيدؼنميفمم عمدلنياتموخنيرباممعنينممضؾقؿقةمصرسقنيةممإو

عنينممماالدؿعاغةمبفاُؼؿؽنمذبالماٌلاواةمب ماىـل م

متـؿقنيةماألسضنيا مسؾنيىممممواظؾؾنيدانمـظؿةماٌأجلمعلاسدةم

اظؼنينيدراتميفمعلنينيائلماٌلنينياواةمبنيني ماىـل نينيْقنمعنينيعممممم

ضضنياؼاممدنيقؿممتغطقنيةمممو.معنماظشنيرطا معؿـوسةمذبؿوسةم

 ؛ارؼعموتـػقذػاتصؿقمماٌش

عؽؿبماظؿؼقنيقمميفماٌـظؿنية،ممم

وعؽؿنيبمدسنيمماظالعرطزؼنينية،ممم

بنيدسمممماظؿعاونماظػبموإدارة

عنينينينينينمذنينينينينيعؾةماظؼضنينينينينياؼام

اىـلنينينينينياغقةمواظؿؽنينينينينياصممم

 واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقة

م علؿؿر خارجم)غعم

 (اٌقزاغقة

شنيرتطةمماٌرباعجماظنيمـظؿنيةماٌشنيارطةميفممماٌسؾىمؼؿع م(مب

هؼقنينيقماٌلنينياواةمبنيني ممتفنينيدفمإىلاظنينييتمظألعنينيمماٌؿقنينيدةم

طؿنيامؼـؾغنييممماىـل ْقنمودسممدورماٌرأةماٌـؿجميفماظزراسنيةمم

تلع مدسممذعؾةماظؼضاؼاماىـلنياغقةمواظؿؽنياصممواظعؿاظنيةمممم

 ؛يفماٌـارقماظرؼػقةمعنمخاللملظّقاتمادرتدادماظؽؾػة

ذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصممواظعؿاظةممأسّدت(مب  

توجقفّقنيةممماخطوًرنيممظؿؼبااظؿعاونمويفماٌـارقماظرؼػقةم

يفماظنينيرباعجملنينياواةمبنيني ماىـلنيني مٌعاىنينيةمضضنينياؼاماٌ

ؾنيىماٌؽاتنيبمممسمّتمغشنيرػامموضدم.ماٌشرتطةمظألعمماٌؿقدة

 ؛ػااظؼطرؼةمطاصًةمظؿـػقذ

اٌؽاتنينيبماظؼطرؼنينيةموذنينيعؾةممم

اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم

واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةمم

 اظؿعاونماظؿؼبو

 ال علؿؿر

سؾىماٌلؿوىماظؼطنيريميفممأنمتشاركمؿـظؿةمـؾغيمظؾؼ(مج

ماظؿابعنيةمممجاساتماظعؿلماٌعـقةمباٌلاواةمب ماىـل م

عنينمعؽاغنيةمممرصنيعمماظعنمأجلممظػرؼقماألعمماٌؿقدةماظؼطري

 .اظرؼػّقةيفماٌـارقمٌرأةماظذيمتمدؼهماغؿاجيماظدورماإل

سؾنينيىماٌؽاتنينيبماظؼطرؼنينيةمهدؼنينيدمجفنينياتممؼنينيؿع م(مج  

لنينياواةمبنيني ماىـلنيني ممماٌمؼضنينياؼااٌعـقنينيةمبماالتصنينيال

 .ودسؿفا

عؽؿنينيبمدسنينيمماظالعرطزؼنينية،مم

ممـؾقنينياتمعـظؿنينيةماألشذؼنينيةمم

 واظزراسة

 ال علؿؿر



PC 108/5 Sup.1 22 

 

 

 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
األعمذػيؽةذـظؿةذحولذاظشراطةذع ذادلإىلذذ05اظؿوصيةذ

ذؾؿرأةظادلؿحدةذ

األعنيممممػقؽنيةمذنيراطةمعنيعمممإضاعنيةممـظؿنيةمماٌسؾنيىممؼؿع م(مأ

ممسؾىمعلؿوىماٌـظؿةمظؾقصولمسؾىماظدسمظؾؿرأةماٌؿقدة

ضؾقؿيميفمتعزؼزممتؽني ماٌنيرأةممماٌلؿوىماظؼطريمواإلمسؾى

 ؛اظرؼػقة

يفممقمماٌلنياواةمبني ماىـلني ممممؿنيمتعـظؿنيةمسؾنيىممماٌدرتّطزممعؼؾوظة

ؼابلماظرتطقزمسؾىماٌنيرأةميفماظؿـؿقنيةمممعماظرؼػقةميفوةمقاظزراساظؿـؿقةم

 حصرؼًّا

األعنيممممذبالمترطقزماٌرأةميفضقادةمـظؿةميفمدؿشاركماٌ

اٌػاوضنياتممو.ماٌنيرأةماالضؿصنياديممةمسؾىممتؽني ممقداٌؿ

مظؾؿنيرأةمماألعمماٌؿقنيدةممب مػقؽةجارؼةمإلرالقمذراطةم

ماظوطاالتماظنييتمتؿكنيذمعنينمروعنيامعؼنيرًامهلنياممممممومظؿةـواٌ

م–ذنينيؾاطم/ؾؿنينيرأةميفمصرباؼنينيرمظماٌؿقنينيدةاألعنينيممموػقؽنينية

 .2012لذارم/عارس

،مظؾؿنيرأةمماألعمماٌؿقدةػقؽةم

اظوطاالتماظنييتمموواظوطاالتم

،مهلنيامتؿكذمعنمروعنيامعؼنيرًاممم

وذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةممم

يفمواظؿؽنينينينياصم،مواظعؿاظنينينينيةمم

 اظرؼػقةماٌـارق

 ال علؿؿر

سؾنينيىمذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةمواظؿؽنينياصممؼنينيؿع مم(ب

األعمماٌؿقدةممععمػقؽةواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقةماظعؿلم

دسؿ نيامممظؽنيلمعـفؿنيامممٌقنيزةماظـلنيؾقةممإىلمامظؾؿرأةمباالدنيؿـادم

،موبشنيؽلمخنياصمالمحصنيري،مممماظرؼػّقةيفماٌـارقمظؾؿرأةم

األعنينممردنيممخنيرائطممماألراضيمومعؾؽقةميفمذباالتمحؼوق

 .اظغذائيمواظؿغذؼة

إرالقماظؿعاونمب مذعؾةماظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽنياصممم  

ظؾؿنيرأةمماألعمماٌؿقدةمموػقؽةواظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقةم

ىـنيةممؿشنيؽقلممواظوطاالتماظيتمعؼرػاميفمروعامإسداد امظ

اظرتطقنيزمسؾنيىماٌنيرأةممممعنيعمم)م2012حولموضنيعماٌنيرأةممم

 (اظرؼػقة

،مظؾؿنيرأةمماألعمماٌؿقدةمػقؽة

واظوطنينياالتماظنينييتمعؼّرػنينياميفم

روعنينينيا،موذنينينيعؾةماظؼضنينينياؼامم

اصم،مؽنينينينينياىـلنينينينينياغقةمواظؿ

 اظرؼػقةماٌـارقيفمواظعؿاظةم

 ال علؿؿر
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
تعؿييمذادلدياواةذذذـظؿةذحولذتػعييلذذادلإىلذذ06اظؿوصيةذ

ذبنيذاجلـدنيذ

بشنينيؽلمعـففنينييميفمأنمتنينيدرجممسؾنينيىماٌـظؿنينيةمجينينيبم(مأ

حبلبمععؾوعاتمعوّزسةمماًاصةمبرصعماظؿؼارؼرأغظؿؿفام

عموحنينيولمؼرااىنينيـسمحنينيولماٌشنينيارط ميفماٌشنينيمممغنينيوعم

 ؛اٌلاواةمب ماىـل ْقنميفمذبالنازاتماإل

عمودظقلماظؿدرؼبماٌقنيداغيممارؼُؼشريمدظقلمدورةماٌش(مأ عؼؾوظة

وإرارمسؿلماظرباعجماظؼطرؼةمإىلمأػؿّقةممجعماظؾقاغنياتمم

 ؛وهؾقؾفاموادؿكداعفااىـسمحبلبمغوعموّزسةماٌ

وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجممم

اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم

،موعؽؿنينينينينينينيبماظـؿنينينينينينينيائج

االدنينينيرتاتقفقةمواظؿكطنينينيقطم

وإدارةماٌنينينيوارد،موعؽؿنينينيبمم

ذنيعؾةمماٌدؼرماظعاممبدسممعنم

اظؼضنينينينينينياؼاماىـلنينينينينينياغقةم

يفماصم،مواظعؿاظنينينينيةمؽنينينينيواظؿ

 اظرؼػقةماٌـارق

 ال علؿؿر

ؽؿبماالتصاالتمواظعالضاتماًارجقةمسؾىمعؼؿع م(مب

وعؽؿبمتؾادلماٌعرصةمواظؾقوثمواإلرذادمضؿانمعراجعةم

ماإلسالعقةاٌوادمومـشوراتمواظـشراتمواظؽؿّقؾاتمجقعماٌ

مفاميفمصنيقغؿفاماظـفائقنيةممٌـظؿةمضؾنيلموضنيعمماظصادرةمسنما

ورؾاسؿفنينيامحرص نينيامسؾنينيىمأالمتـؼنينيلمردنينيائلممتّقنينيزمبنيني ممم

يفمعامؼؿعّؾقمبنيلدوارممم–رةميفماظؽؾؿةمأوماظصوم–اىـل ْقنم

م؛اٌرأةمواظرجلموعلموظقاتفؿا

م

 

يفمذبنيالماٌلنياواةمممضرورةمتلع متنيدرؼبمعؽـّنيفممم(مب  

اٌلنياواةمميفمعامؼؿعؾقمباظؿواصلموضضنياؼامممب ماىـل 

ٌؽؿبماالتصاالتمواظعالضاتماًارجقةمب ماىـل م

 ؛ومعؽؿبمتؾادلماٌعرصةمواظؾقوثمواإلرذاد

عؽؿنينينيبمتؾنينينيادلماٌعرصنينينيةممم

 اظؾقوثمواإلرذادمو
 غعم  
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 توصياتذاظؿؼييم
ذاإلدارة

ذعرصوضةأوذذعؼؾوظةذجزئيًّاأوذذعؼؾوظة

 واظؿعؾيؼاتذحولذاظؿوصيات

 اإلجراءذاظذيذؼـؾغيذاختاذهذ–اإلدارةذ
احلاجةذ اظـطاقذاظزعين وحدةذادلدؤوظةاظ االجراء

إىلذادلزؼدذ

عنذ

اظؿؿوؼلذ

غعمذأوذ)

 (ال
ذنينيعؾةماظؼضنينياؼاماىـلنينياغقةمواظؿؽنينياصمممؼنينيؿع مسؾنينيىم(مج

واظعؿاظنينيةميفماٌـنينيارقماظرؼػقنينيةمووحنينيدةمتـلنينيققماظنينيرباعجممم

إسنينيدادمعمذنينيراتمماٌقداغقنيةمواظرصنينيدماٌلنينيؿـدمإىلماظـؿنيائجمم

سؾنيىمأنممـظؿنيةمماٌٌشارؼعمتؿعؾقمباٌلاواةمب ماىـل م

اظنييتممـلني مماٌلاواةمب ماىماتتؿؿاذىمععمغظاممعمذر

أصؾقتمعؾزعًةمعنمجاغبماظؾفـةماظدائؿةماٌشرتطةمبني مم

ةماظؿلػقنينيلمدإسنينياومسؿؾقنينياتماظطنينيوارئاظوطنينياالتمظؼطنينياعم

وخطوطمتوجقفقنيةمذاتماظصنيؾةمالدنيؿكداعفاميفمأغظؿنيةممممم

ععؾوعنينياتماٌـّظؿنينيةمعنينينمأجنينيلمتعزؼنينيزمدّضنينيةماٌعؾوعنينياتمممم

توزؼنيعماًطنيوطماظؿوجقفّقنيةمسنيربممممموؼـؾغيم.موعصداضّقؿفا

مدراجـؾغنييمإمؼو.مةدنمغظاممعؽؿبماٌلاساٌـظؿة،مبدسممع

ىـةمادؿعرا ماظنيرباعجمواٌشنيروساتماىدؼنيدةميفممممملظقة

اٌلنينياواةمبنيني ماىـلنيني ممسؿؾّقنينيةمدبصنينيقصمعمذنينيراتمم

 .ؾؿشارؼعماظيتمُتراجعفاظ

ةمظؿػعقنينيلمعمذنينيرممددنينيقؿّممتلدنينيقسمعؽؿنينيبمعلنينياسمم(مج  

هدؼدمعلموظّقاتمػذاموؼـؾغيمم.اٌلاواةمب ماىـل 

همضنينيؿنماٌنينيواردمواٌلنينيموظقاتمماظـظنينيامموتؼقنينيقممجنينيدوام

اصممؽنيمؿمّعنمذعؾةماظؼضنياؼاماىـلنياغقةمواظؿممود.ماٌؿوّصرة

مقنيهمواظؿوج)واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػقنيةماظنيدسمماألوظنييمممم

ؽؿبموظؽنمدقؿع ماالحؿػازمو،م(االدرتاتقفيماظعام

اإلدارةمودؿـظرم.متشقؽؾهمعنمجفاتمأخرىاٌلاسدةمو

بني ماىـلني مممماٌلنياواةماظعؾقاميفمإعؽاغقةمجعلمعمذرم

 .ـظؿةاٌباظـلؾةمإىلمبرغاعجمسؿلمماإظزاعقًّ

وحنينينيدةمتـلنينينيققماظنينينيرباعجممم

اٌقداغقةمواظرصدماٌلؿـدمإىلم

عؽؿنينينينينينينيبماظـؿنينينينينينينيائج،مو

االدنينينيرتاتقفقةمواظؿكطنينينيقطم

،موذنينينينيعؾةموإدارةماٌنينينينيوارد

اظؼضاؼاماىـلاغقةمواظؿؽاصمم

 واظعؿاظةميفماٌـارقماظرؼػّقة

 غعم  

م


