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هدّدمإدرتاتقفقة محشدماٌقاردموإدارتفاماظطرؼؼةماظيتمتفدفمعـمخالهلامعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم(اٌـظؿة)مإىلم
حشد ماٌقارد معـ مذرطائفا ،موطقػقّة مختصقص مػذه ماٌقارد مظألوظقؼّات ماٌؿػؼ مسؾقفا ،موطقػقّة مإدارة مػذه ماٌقاردم
وإسداد ماظؿؼارؼر مبشلن مادؿكداعفا .موترطّز ماإلدرتاتقفقة مسؾكمإضاعة مذراطاتميف مجمالماٌقارد متؼقممسؾك ماظـؼةم
واٌلاءظةماٌؿؾادظة،مظؿقؼقؼمأػدافماألسضاء.



أ ِسدَت مإدرتاتقفقة محشد ماٌقارد موإدارتفا مٌدة متعادل معدة ماًطة ماٌؿقدطة ماألجؾ مألربع مدـقات .مورمريم
االغؿفاءمعـمإسدادمػذهماإلدرتاتقفقة ماألوىلميفمعـؿصػماًطةماٌؿقدطةماألجؾماياظقة.مودقفمؼؿؿّمادؿعراضم
اإلدرتاتقفقة موخطةماظعؿؾماٌمدلقةماٌصاحؾةمهلاموعراجعؿفؿامخاللمسامم،3102مباظؿقازيمععمإمتامماًطةم
اٌؿقدطةماألجؾمظؾػرتةم.3102-3107م



ؼؼقم مإسداد ماإلدرتاتقفقة مسؾك مسؿؾقّة مادؿعراض مععؿَّؼة موعشاورات موادعة معع مأصقاب ماٌصؾقة ،موػل مبذظؽم
تلؿفقبمظؾؿلائؾماحملدّدةمذاتماألوظقؼّةميفمجما َظلِمحشدماٌقاردموإدارتفام.



وتلؿـدمإدرتاتقفقةمحشدماٌقاردموإدارتفامإىلماياجةمإىلمتلعنيمعقاردمظدسؿماإلرارماالدرتاتقفلمٌـظؿةماألشذؼةم
واظزراسةمواًطةماٌؿقدطةماألجؾ،موضؿانمإدارتفاماٌاظقةماظلؾقؿةموتقصريػامطفزءمعـمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةم
اٌؿؽاعؾ.

 ويفمإرارماٌقزاغقةماٌؿؽاعؾة،متفدفماإلدرتاتقفقة مإىلمتلعنيمعلؿقىمأطربمعـماٌلاػؿاتماظطقسقّة ماٌلؿداعة،مواٌالئؿةم
واظيت مميؽـ ماظؿـؾم مبفا مبؼدر مأطرب موتدسؿ ممتاعاً مهؼقؼ مأػداف ماٌـظؿـة مسؾك ماٌلؿقى ماظعاٌل ،مواإلضؾقؿل ،مواإلضؾقؿلم
اظػرسلمواظؼطري،مودقفمتلعكمإىلمبؾقغماظـؿائجماظؿاظقة:
(أ)
(ب )
(ج)
(د)


إرداءمأداسمعقحّدموعؿـقعموعقدّعمعـماظشراطاتميفمجمالماٌقاردميفماٌـظؿة؛مم
إذطاء ماظقسل ممبفاالت مسؿؾ ماٌـظؿة مذات ماألوظقؼّة موعؿطؾؾات ماٌقارد ،موذظؽ معـ مخالل متـػقذممممممممممممممممممممم
خطةماتصال؛
تعزؼزمثؼاصةموضدراتمجدؼدةمسؾكمغطاقماٌـظؿةميشدماٌقارد؛
اإلدارةماظػعّاظةمظؾؿكطقطمظؾؿقاردموادؿكداعفامورصعماظؿؼارؼرمبشلغفامإىلماألجفزةماظرئادقّةمواظشرطاءماًارجقني.م

ترتؾطمإدرتاتقفقة محشد ماٌقاردموإدارتفامباإلجراءاتماظـاذؽةمسـماظرؤؼةمإزاءمػقؽؾقةمذؾؽةماٌؽاتبماٌقداغقةم
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ٌـظؿةماظػاوموسؿؾقةمإسدادماظرباعجماظؼطرؼةموسؿؾفؿا.موػلمعؽؿّؾةمالدرتاتقفقاتمعمدلقةمأخرىمرمريموضعفا،م
مبا مصقفا ماالدرتاتقفقات مبشلن ماظشراطات معع ماظؼطاع ماًاص مواٌـظؿات مشري مايؽقعقة موعـظؿات ماجملؿؿعم
اٌدغل،موتعزّزمغشاراتمأخرىميفمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظؿفدؼدماٌـظؿة،مواخاصةمتؾؽماٌرتؾطةمبؿعزؼزماإلدارةم
اظؼائؿة مسؾك ماظـؿائج .مودقف متُطؾَؼ متقجقفات ماألجفزة ماظرئادقة مبشلن مػذه ماٌلائؾ مسؾك مإدرتاتقفقة محشدم
اٌقاردموإدارتفا،محقثمتـطؾؼ.


وتؿّلؿ مطؾّ مإدرتاتقفقة محشد ماٌقاردموإدارتفاموخطةماظعؿؾمبطؾقعةمدؼـاعقؽقة،مودقفمتؿلضؾؿان مععماظؿغقرياتم
يفمبقؽةماٌقاردموععماظؿقجّفماالدرتاتقفلمٌـظؿةماظػاو.
اإلجراءماٌؼرتحماختاذهمعنمضؾلماالجؿؿاعماٌشرتك

 تؼدَممػذهماظقثقؼةمظعؾؿماألسضاءماظذؼـمؼرشؾقنميفمتقصريماٌزؼدمعـماظؿقجقفات.م
أوالً  -عؼدعة

-0م ظؼدمبدأمإسداد مإدرتاتقفقة ميشد ماٌقاردموإدارتفامسؾكمعلؿقىماٌـظؿةميفمإرارمخطة ماظعؿؾماظػقرؼّةمظؿفدؼدم
اٌـظؿةمسؼبمدسقةماظؿؼققؿماًارجلماٌلؿؼؾمإىلمتؽـقػمجفقدمحشد ماٌقاردميفماٌـظؿة.مواُجرؼت مسؿؾقّةموادعةماظـطاقم
عـماٌشاوراتمداخؾماٌـظؿةمعـمأجؾمإسدادماإلدرتاتقفقةموخطةماظعؿؾ.م
-3م وأطدت مدرادة مادؿطؾعت مآراء معقزػل ماٌـظؿة ميف مذفر معاؼق/أؼار م 3101موجقد محاجة موعصؾقة ميف موضعم
إدرتاتقفقةمعـلّؼةمسؾكمعلؿقىماٌـظؿةمطؽؾ،متُعَدمخصقصاًمظؿؿـادبمععماحؿقاجاتماٌؽاتبماٌقداغقّة.
-2م وغظرماالجؿؿاعماٌشرتكمبنيماظدورةماظلاددةمبعدماٌائةمظؾفـةماظربغاعج واظدورةماظـاعـةمواظـالثنيمبعدماٌائةمظؾفـةم
اٌاظقة م( 32معارس/آذار م )3100ميف ماًطقط ماظعرؼضة مإلدرتاتقفقة محشد ماٌقارد موإدارتفا موضدم متقجقفات مبشلنم
اًطقات ماٌؼؾؾة ميف مسؿؾقة مإسدادػا .موإن ماالجؿؿاع ماٌشرتك م" مرحّب مباًطقط ماظعرؼضة مإلدرتاتقفقة محشد ماٌقاردم
1

وإدارتفا.موأسربمسـمتؼدؼرهمظؾطابعماٌمدللمظإلدرتاتقفقة مواظرتطقزمسؾكماظشراطةمواظـفجماظقاضعلماٌعؿؿدمالدؿفدافم
اٌقارد،مواظـفجماٌؿؾعميفمجمالماالتصاالتمعـمخاللمجماالتماظرتطقزماٌمثرة،مباسؿؾارمذظؽمأداةمعـمأدواتمحشدماٌقارد.م
والحظمأنماإلدرتاتقفقة معرتؾطةمبشدةمباألررماٌلؿـدةمإىلماظـؿائجمواظقزائػماألدادقةميفماًطةماٌؿقدطةماألجؾ،مععم
اظرتطقز ماٌـصبمسؾك ماالدؿفابة مظألوظقؼاتمسؾك ماٌلؿقىماظؼطريمعـمخاللمإرار ماظربجمة ماظؼطرؼة .موتطؾّعماالجؿؿاعم
اٌشرتكمإىلمادؿعراضماظصقغةماظـفائقةمإلدرتاتقفقةمحشدماٌقاردموإدارتفاميفمدورتفماظؼادعة" .م
2

-2م وتؿضؿـمػذهماظصقغةماظـفائقةمإلدرتاتقفقة محشد ماٌقاردموإدارتفامخطةمسؿؾ متشرح مطقػقةمحشد معـظؿةماظػاوم
ظؾؿقارد ماظطقسقة معـ مخالل مذراطات مجارؼة موعقدّعة ،موطقػقة مختصقص مػذه ماٌقارد مظالدؿفابة مإىل ماألوظقؼات ماٌؿػّؼم
سؾقفا ،موطقػقة مإسداد ماظؿؼارؼر مبشلن مادؿكداعفا .مووري مػذه ماظعؿؾقة معـ مخالل مأداظقب ممتقؼؾ مخمؿؾػة مإلطؿالم
علاػؿات ماألسضاء ماٌؼرّرة مدسؿاً مظؾـؿائج ماظؿـظقؿقة مٌـظؿة ماظػاو؛ مواخاصة ماٌشارؼع مضؿـ مبرغاعج ماظؿعاون مبني ماٌـظؿةم
1م
2م
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وايؽقعات،موبراعجماألعؿماٌؿقدةماٌشرتطة،موحلاباتمأعاغاتمعؿعددةماىفاتماٌادمة،متؽقنمخمصصةمبصقرةمبلقطةم
أومشريمخمصصة معـمخاللمآظقةمدسؿماظربغاعج ماٌؿعددماظشرطاء ماٌؿعددؼـميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،موعقارد معؾاذرةمعـم
أجؾمهؼقؼمادؿفابةمدرؼعةمعـمخالل ماظصـدوقماًاصمياالتماظطقارئ موأغشطة مإسادةماظؿلػقؾ،مواظؿؿقؼؾماحملؾلم
ظألوظقؼاتماظقرـقةمعـمخاللمحلاباتمأعاغةمأحادؼة.مم
ثاغقاً-م اظلقاق
-5م وضد مأدّت ماألزعة ماالضؿصادؼة مواٌاظقة ماٌلؿؿرة ماظيت متمثر مسؾك ماظعدؼد معـ مذرطاء ماٌقارد ماظؿؼؾقدؼني مإىل متؼؾّصم
اٌلاسدات ماإلمنائقة ماظرمسقة ،مباظؿقازي معع مزفقر ماظزراسة مطلوظقؼة مإمنائقة مرئقلقة مسؼب ماالرتػاع ماظعاٌل ميف مأدعارم
األشذؼةمساعلم 3117مو.3118موتعؽسمإدرتاتقفقة معـظؿةماظػاوميشد ماٌقاردموإدارتفامػذهماظعقاعؾماٌفقؽة،مواخاصةم
عـمخاللمتقدقعمضاسدةمعقاردػامسربمتعزؼزماظشراطاتمععماظؼطاعماًاص،موعمدلاتمخاصة،مودؾطاتمحمؾقةمظؾؿعاونم
اظالعرطزي ،مواظؾؾدان ماٌؿقدطة ماظدخؾ معـ مبني مسقاعؾ مأخرى .موإن مآظقات ماظؿفدؼد ماالبؿؽارؼة ،مواٌلاػؿات ماظعقـقة،م
واظؿعاونمبنيمبؾدانماىـقبمتقصّرممجقعفامصرصةمظؿقدقعمسؿؾقةمحشدماٌقارد.م
-6م ومتـؾماٌلاػؿاتماظطقسقةمحصةمعؿـاعقةمعـمعقزاغقةماٌـظؿةماٌؿؽاعؾةم( 55ميفماٌائةميفماظػرتةم.)3100-3101م
وسالوةمسؾكمذظؽ،مإذمررت معـمعـظؿةماظػاوموعـظقعةماألعؿماٌؿقدةميفمسؿؾقةمودؼد.موضدموضعتمعـظؿةماظػاوممإراراًم
ادرتاتقفقاً مضائؿاً مسؾك ماظـؿائج ميف مصرتة م 3109-3101مرمري معـ مخالظف مختطقط مسؿؾ ماٌـظؿة مبلطؿؾف ،موتـػقذه،م
وعراضؾؿف ،مورصع متؼارؼر مبشلغف .موزم ّدد مطؾ معـ ماًطة ماٌؿقدطة ماألجؾ موبرغاعج ماظعؿؾ مواٌقزاغقّة ماظـؿائج ماظقاجبم
هؼقؼفاميفمصرتةمأربعمدـقات،مصضالًمسـمعمذراتماألداءمواٌقاردماظالزعةمظؿقؼقؼمػذهماظـؿائجمعـمطؾمعـماالذرتاطاتم
اٌؼررةمواٌلاػؿاتماظطقسقّة .موتؾين مإدرتاتقفقة محشد ماٌقاردموإدارتفامسؾكماإلرارماظؼائؿمسؾكماظـؿائجمطؿامتقاصؾمتعزؼزم
وتـلقؼماىفقدميفمجمالمحشدماٌقاردموإدارتفامسربماٌـظؿة.مم
3

4

ثاظـاً-م اظـطاق
-7م تعادلمعدةماإلدرتاتقفقة معدةماًطةماٌؿقدِّطةماألجؾمألربعمدـقات.مودؿشفعماإلدرتاتقفقة ماظشاعؾةمصقاشةم
وتـػقذمادرتاتقفقّاتمصرسقّةموتقصرمهلاماظدسؿم:
(أ)م سؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿل/ذؾفماإلضؾقؿل -مضؿانمادؿـادماالدرتاتقفقّاتماإلضؾقؿقّةميشد ماٌقاردموإدارتفامإىلم
جماالت ماظعؿؾ مذات ماألوظقؼّة ،مواألرر ماإلضؾقؿقة مذات ماألوظقؼة ،مواظـؿائج ماإلضؾقؿقّة مٌـظؿة ماظػاو ،موحقثم
ؼـطؾؼ ،مظدسؿا ماالدرتاتقفقات ماإلضؾقؿقة مظؾقدّ معـ ماظؽقارث موإدارتفا ،مواٌقاثقؼ ماإلضؾقؿقة ماظيت متقضّعفام
اظؾؾدانمعـمضؾقؾماظربغاعجماظشاعؾمظؿـؿقةماظزراسةميفمأصرؼؼقامواإلرارماإلضؾقؿلمظألعـماظغذائلمآلدقامواحملقطم
اهلادي.م
(ب)مسؾك ماٌلؿقىماظؼطري -محقثمتلؿـد معؾادرات محشد ماٌقارد موإدارتفا مإىل ماظقصاءمباظؿزاعات ماٌـظؿة مواهم
األوظقؼّات ماظقرـقّة ،ماظيت متُقدَد معـ مخالل مأرر ماظربجمة ماظؼطرؼّة مو/أو مغؿائج مإرار مسؿؾ ماألعؿ ماٌؿقدةم
5

C 2009/3
3م
4
ماظقثقؼة C 2011/3

5ممباميفمذظؽمخططماظعؿؾمإلدارةمخماررماظؽقارثم
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ظؾؿلاسدة ماإلمنائقّة موخطط ماظعؿؾ ماظؼطرؼّة مو/أو مغؿائج مإرار ماألعؿ ماٌؿقدة مظؾؿلاسدات ماإلمنائقة ،مووثائؼم
اظؿكطقطماظقرين،موحقث مؼـطؾؼ،مظدسؿمسؿؾقةمظؾـداءات ماٌقحّدةماٌشرتطةمو/أومادرتاتقفقاتماٌلاسداتم
اإلغلاغقة.مم
-8م تقاصؾ ماٌـظؿة مأداء مدور مادرتاتقفل مطقدقط مأعني مألسضائفا مسؾك ماٌلؿقى ماظؼطري ،ميف مإرار مدسؿ مجفقدم
اظلقاداتماٌمدؼةمإىلمتعزؼزماالدؿـؿارميفماظزراسة.موهلذاماظلؾب،ممتؿؼارعماإلدرتاتقفقةمععمادرتاتقفقّاتمعمدلقةمذاتم
اظصؾة موتدسؿ مبشؽؾ معؿؾادل ماظقزائػ ماظرئقلقّة مظؾؿـظؿة ،مواخاصة مبـاء ماظؼدرات ،مواٌلاسدة ميف موضع ماظلقادات،م
واالتصاالتمواظشراطات.م
رابعاً-م سرضمألػدافماإلدرتاتقفقةموغؿائففا
-9م ترعلماإلدرتاتقفقةمإىلمتلعنيمعلاػؿاتمرقسقّةمعلؿداعةمميؽـماظؿـؾممبفامبؼدرمأطربموتدسؿمبشؽؾمطاعؾمهؼقؼم
أػداف معـظؿة ماظػاو ماحملددة ميف ماًطة ماٌؿقدطة ماألجؾ/برغاعج ماظعؿؾ مواٌقزاغقة ،ممبا ميف مذظؽ ماألوظقؼات ماإلضؾقؿقةم
(اظػرسقة)مواظؼطرؼة.موميـؾمعمذرماألداءمخاءم2-0مظػرتةماظلـؿنيم3102-3103ماواػاًمثابؿاًمظؾؿلاػؿاتماظطقسقةماٌصادقم
سؾقفا مواظيت مؼؾؾغ مجمؿقسفا معؾقاري مدوالر مأعرؼؽل .موؼلؿـد مػذا ماظرضؿ مإىل معلاػؿات مرقسقة ميف ماٌـظؿة مخـــالل مصرتةم
،3119-3118مسؾكماظرشؿمعـمأغفماظرضؿماألسؾكماظذيمحؼؼؿفمعـظؿةماظػاومضؾؾمبروزماألزعةماٌاظقة ماظيتمتمثرماظققممسؾكم
اظعدؼدمعـمذرطاءماٌقاردماظؿؼؾقدؼني.
-01م وتلؿـدماإلدرتاتقفقةمإىلماٌؾادئماظؿقجقفقّةماظؿاظقة:م
 إن ممجقع ماٌقارد ماظيت مؼؿؿ متعؾؽؿفا متدسؿ ماإلرار ماالدرتاتقفل مظؾؿـظؿة موترطز مباظؿاظل مسؾك مهؼقؼ معؼاصدم
اظؾؾدانماألسضاءموأػداصفاموسؾكمبؾقغماظـؿائجماٌؿػؼمسؾقفا؛م
 متؿـؾماتػاضاتماظشراطاتمبشلنماٌقاردمإىلمضقاسدماٌـظؿةموذرطاءماٌقاردموظقائقفؿ؛
 ختضعممجقعماٌقاردماظيتمؼؿؿمتعؾؽؿفامظؾرصدمواٌلاءظة،ممبامؼعززماظعالضاتماظقثقؼةمععمذرطاءماٌقارد،م
وتؽقنمعؾـقةمسؾكماظـؼةمواٌلاءظةماٌؿؾادظة؛
 ؼؿؿمتـلقؼممجقعماىفقدماهلادصةمإىلمحشد ماٌقاردموعقاءعؿفامسؾكمغطاق ماٌـظؿةمعـمخاللمإرماد مبقؽةم
داخؾقةمعقاتقةموداسؿة.مم
-00م مموظإلدرتاتقفقةمأربعمغؿائجمرئقلقّة:
أظفم-م وضع مأداسمعوحّدموعؿـوِعموعودّعمعنمذراطاتميفمجمالماٌوارد ميفماٌـظؿة .متُؼاممجمؿقسةموادعةمعـم
اظشراطاتميفمجمالماٌقارد،مععمتعزؼزماظعالضاتماظؼائؿةموؼلاسدميفمإغشاءمسالضاتمجدؼدة،مواظرتطقزم
سؾكماظؿعاونمبنيمبؾدانماىـقبموسؾكمذراطاتميفمجمالماٌقارد مغاذؽةمحدؼـاًموشريمتؼؾقدؼة.موطذظؽ،م
ترطّز ماٌـظؿة مسؾك متقدقع مغطاق ماظشراطات ماياظقة معع ماظؼطاع ماًاص .موتعؽس ماإلدرتاتقفقة مأػؿقةم
اٌلاػؿاتماظـؼدؼة مواظعقـقةمسؾكماظلقاء.موتدسقماٌـظؿةمبؼقّةمإىلمضؿانممتقؼؾمجمؿعموخمصصمبصقرةم
رػقػة معـ مخالل ماٌلاػؿات ماظطقسقّة ماظيت متؿقح معروغة ميف ماظؿكطقط مظؾكطة ماٌؿقدطة ماألجؾ موبرغاعجم
اظعؿؾمواٌقزاغقّةموتقصّرماٌقاردمهلا،موختػػمعـمتؽاظقػماٌعاعالت مسؾكمذرطاءماٌقاردمواٌـظؿة.موهلذا،م
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تُعززمآظقاتماظؿؿقؼؾماظيتمتؿقحمعلاػؿاتمرقسقّةمخمصصة مبصقرةمرػقػةمأومشريمخمصصة م مسؾكممجقعم
اٌلؿقؼاتميفماٌـظؿة.مطؿامؼُصارمإىلمعقاءعةمأوظقؼاتمذرطاءماٌقاردمععماإلرارماالدرتاتقفل ،موؼُشفعم
ذرطاءماٌقاردمبشؽؾمحـقثمسؾكماالغؿؼالمعـمغفجماٌشارؼعمإىلمغفجماظرباعج.مم
اظـواتج
أظػ0-ماغضؿاممذرطاءمعقاردمجددموضائؿنيمإىلمجمؿقسةمعـمذراطاتميفمجمالماٌقارد.
م
أظػ3-م هدؼدمأوظقؼاتمذرطاءماٌقاردموعقاءعؿفامععماإلرارماالدرتاتقفل.
أظػ2-م اظدسقةمإىلماالغؿؼالمعـمغفجممتقّظفماٌشارؼعمإىلمغفجممتقّظفماظرباعج.
باء-موسي موادع ماظـطاق مجملاالتمسؿلماٌـظؿةمذاتماألوظوؼّة،مواالحؿقاجاتمعنماٌوارد،موذظكمعن مخاللم
تـػقذ ممحؾةماتصاالتمغشِطة.مؼؿؿماإلسدادمإلدرتاتقفقة ماتصاالتميشد ماٌقاردمسؾكماٌلؿقىماٌمدلل،م
ععماظرتطقزمسؾكمضقؿةمإضاعةمذراطةمععمعـظؿةماظػاوموسؾكماظـؿائجماظيتمهؼؼتمعـمخاللماظـشاراتماٌؿقّظةم
عـماٌلاػؿاتماظطقسقة.مودقفمتؿعززماىفقدماآلؼؾةمإىلمزؼادةماظؿعرؼػممبلاػؿاتمذرطاءماٌقاردمٌـظؿةم
اظػاو.موطذظؽ،مدقفمؼُصارمإىلماظرتوؼجمظألػدافماإلدرتاتقفقةمظؾؿـظؿة،ممباميفمذظؽمإبرازمعلاػؿةماٌـظؿةم
يفمهؼقؼماألػدافماإلمنائقةمظألظػقة.مودؿؿؿققرماالتصاالت محقلمجماالتماظعؿؾمذاتماألوظقؼّةموجماالتم
اظرتطقزماٌمثرة،مصضالًمسـمأررماظربجمةماظؼطرؼّة.م مودقؿقاصؾمإذراكمذرطاءماٌقاردموتقصريماٌعؾقعاتمهلؿم
عـمخاللمعقضعمذؾؽلمجدؼدمبشلنمحشدماٌقاردماٌمدلقةم.
اظـواتج
باء0-م تقصريماظدسؿمظالتصاالتمعـمأجؾمرصعمعلؿقىماظقسلمإزاءمسؿؾماٌـظؿةمواٌقاردماظالزعةمضؿـم
اإلرارماالدرتاتقفلم(األػدافماإلدرتاتقفقةموجماالتماظرتطقزماٌمثرة).م
باء3-م تـظقؿماجؿؿاعمشريمرمسلمطؾّمدـؿنيمظشرطاءماٌقاردميفمإرارمإسدادمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقة.
باء2-م تعزؼزماظؾقؽةماظيتمؼؼرّمصقفاماظشرطاءمبؼقؿةماظؿعاونمععمعـظؿةماظػاوموؼؿؿّماظؿعرؼػمصقفامبصقرةم
بارزةممبلاػؿاتفؿ.
باء2-م تطقؼرمعقاردماالتصاالتمٌلاسدةماٌقزػنيموتشفقعفؿمسؾكمحشدمٌقارد.
جقمم

ثؼاصةمجدؼدةميفماٌـظؿةمبأدرػامواظؼدرةمسؾىمحشد ماٌوارد.مدقؿؿمهدؼدماألدوارمواٌلموظقّاتموصقاشةم
عؾادئموإجراءاتمإرذادؼّةمتقضحمدؾلؾةماٌلاءظةميشدماٌقاردموتضؿـمإدارةمأصضؾمعـمخاللمغفجمعؿّلؼم
سؾكماٌلؿقؼاتمطاصة.موعـمذلنماالتلاقمبنيممجقعماىفقدماٌمدلقةمعـمجاغبمإدارةماظؿعاونماظؿؼينمأنم
ؼضؿـمتكزرمجفقدمحشد ماٌقاردموإدارتفامبنيماٌؼرمواٌؽاتبماٌقداغقّة،ممباميفمذظؽ مادؿكداممأنعمظقضتم
اٌقزػني.موضدممتمإسدادمعـفاجمتدرؼيب،مؼشؿؾمعقادمعرجعقّةموأدواتموودائؾمحملّـةمظؿؼادؿماٌعؾقعات،م
ودقصؾحمعؿاحاًمسؾكمغطاقموادع.م
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جقؿ0-م وضعمادرتاتقفقاتمصرسقةميشدماٌقاردموإدارتفامسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظؼطري.
جقؿ3-م تعزؼزمإرارماٌلاءظةموسؿؾقاتفامواظشػاصقةميشدماٌقارد.
جقؿ2-م إتاحةمصرصماظؿعؾّؿمعـماظدروسماٌلؿػادةمعـمحشد ماٌقاردمسؾكمغطاقموادعموتـظقؿ مبعـاتم
دسؿمعـؿظؿة.
جقؿ2-م إتاحةمعقادمعرجعقةموأدواتموودائؾمحملّـةمظؿؼادؿماٌعؾقعاتمسؾكمغطاقموادع.
جقؿ5-م تغقريماظـؼاصةمباواهمعقزاغقةمعؿؽاعؾةموتعزؼزماظدسؿميشدماٌقارد.م
دالم اإلدارةماظػعّاظةمظؾؿكطقطمظؾؿواردموادؿكداعفامورصعماظؿؼارؼرمبشأغفامإىلماألجفزةماظرئادقّةمواظشرطاءم
اًارجقني.مدققضعمغظاممأطـرمصعاظقةمظقضعماظرباعجمحبقثمتؿقاءمماٌلاػؿاتماظطقسقةمسؾكمدمقمأصضؾم
ععمأوظقؼاتماألسضاءما ٌُؿَػؼمسؾقفا.مووريمعراجعةماظؼقاسدمواإلجراءاتماظؿشغقؾقّةمواإلدارؼّةمظزؼادةماظؽػاءةم
(عـالً،ماسؿؿادماظؿـػقذماظقرين).مودقُصارمطذظؽمإىلمتعزؼزماظعؿؾقاتمواٌراضؾةماظػعؾقّة مواظػاسؾةمعـمخاللم
ذؾؽةمدسؿماظرباعجماٌقداغقة،مطؿامرمريمتعزؼزمتطؾقؼمدقادةماالدرتدادماظؽاعؾمظؿؽاظقػماألغشطةماٌؿقَظةم
عـماٌلاػؿاتماظطقسقّة،ممباميفمذظؽمتدابريماظؽػاءةمعـمحقثماظؿؽاظقػ.مودقؿؿمتدسقؿمسؿؾقةمتؼدؼؿماظؿؼارؼرم
عـمأجؾمهلنيماظؿؾؽمميفمسؿؾقةمرصعماظؿؼارؼرموغقسقّؿفا.موبات مرصعماظؿؼارؼرمعـدجماً ماآلن ميفمسؿؾقاتم
اظؿؼققؿمغصػماظػصؾقةموطؾّمدـؿني،ممبامؼضؿـماتصاالًمصعاالًموحلـماظؿقضقتمظؾـؿائج.مم
اظـواتج
دال0-م هلنيمرصدماٌقاردماظطقسقةماٌقجقدة.
دال3-م تقصريمدسؿمصعالمظؾعؿؾقاتموإدارةماٌقاردماظطقسقةماٌؿاحةمسؾكماٌلؿقؼاتمطاصة.
دال2-م تعزؼزمسؿؾقةمرصعماظؿؼارؼرمإىلماألسضاءمواظشرطاءماآلخرؼـ.مم
دال2-م بذلمجفقدمظرصدمسؿؾقةمحشدماٌقاردماٌمدلقةموتـلقؼفاموإدارتفا.
خاعلاً-م تـػقذمإدرتاتقفقةمحشدماٌواردموإدارتفا
-03م تقضع مخطة مسؿؾ معمدلقة مظؾػرتة م 3102-3101موصؼاً مظؾـقاتج ماألربعة مإلدرتاتقفقة محشد ماٌقارد موإدارتفا.م
وتػصّؾماًطةماظـشاراتماٌؾؿقدةمواٌلؿفدصةمواظـقاتجماظيتمعـمذلغفامهؼقؼماظـؿائجماٌؿػؼمسؾقفا.موتُعرضمخطةماظعؿؾم
يفماٌؾقؼم.0م
-02م ورمريماظرتوؼجمظـؼاصةمجدؼدةموضدراتمععزّزةميشد ماٌقاردمضؿـمعـظؿةماظػاو.موادؿؽؿاالًمإلدرتاتقفقة محشدم
اٌقارد موإدارتفا موًطة ماظعؿؾ ،مؼؿؿّ مهدؼد ماألدوار مواٌلموظقات مسؾك مصعقد محشد ماٌقارد معـ مخالل معشاورات مسربم
اٌـظؿة،مسؾكماٌلؿقؼاتماىغراصقةمطاصة.موسؾكماٌلؿقىماظعاٌل،متضطؾعمإدارةماظؿعاونماظؿؼين مبدورمرائدميفمحشدماٌقاردم
6

6مواخاصةمدائرةمدسؿماظعؿؾقاتموتعؾؽةماٌقاردموذعؾةمسؿؾقاتماظطقارئموإسادةماظؿلػقؾ.م
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ودقفمتضؿـماتلاضاًمودسؿاًمعالئؿنيمظؾؿؽاتبماألخرىماٌعـقةميفماٌؼرّماظرئقللمويفماٌقدان.موسالوةمسؾكمذظؽ،مرمريم
ذرحماألدوارماحملددةمٌؽؿبماإلدرتاتقفقةمواظؿكطقطموإدارةماٌقارد،موعؽؿبماالتصاالتماٌمدلقةمواظعالضاتماًارجقة،م
واإلداراتماظػـقةموضادةمصرؼؼماإلدرتاتقفقة.موأعامسؾكماظصعقدماإلضؾقؿل،مصننمعلاسديماٌدراءماظعاعنيمؼشرصقنمسؾكممجقعم
اظـشارات موؼقطؾقنمعلموظقاتمحمددةمإىلمعقزػلماظربغاعجماٌقداغل مواٌقزػنيماظػـقني.موسؾكماٌلؿقى ماإلضؾقؿلماظػرسل،م
ؼؼقمماٌـلؼماإلضؾقؿلماظػرسلمبندارةممجقعمجفقدمحشد ماٌقاردمبدسؿمعـماٌقزػنيماظػـقنيموعقزػلمدسؿ مورصد ماظرباعجم
اٌقداغقة،مواٌـلؼماإلضؾقؿلمياالتماظطقارئ.موسؾكماٌلؿقىماظؼطري،مؼمديمممـؾمعـظؿةماظػاومدوراًمرائداًموزمظكمبدسؿم
اٌؿـؾماٌلاسدمظؾؿـظؿة،موطؾارماٌلؿشارؼـماظؿؼـقنيموعـلؼمحاالتماظطقارئ.م
دادداً-م عراضؾةمإدرتاتقفقةمحشدماٌواردموإدارتفا،مورصدػا،مورصعمتؼارؼرمبشأغفا
-02م وؼعؿؾ مصرؼؼ ماإلدرتاتقفقة مسؾك متـلقؼ مسؿؾقة ماإلذراف مسؾك ماإلدرتاتقفقة ميف مإرار ماهلدف ماظقزقػل مخاءم
واظـؿقفةماظؿـظقؿقة. 0مودؿكضعماإلدرتاتقفقّةمٌراضؾةمعـؿظؿةمعـمخاللمآظقّاتمعمدلقّةمظؿؼدؼؿماظؿؼارؼر.موإدارةماظؿعاونم
اظؿؼينمعلموظةمسـماظرصدمطؿامتُرصعماظؿؼارؼرماظعادؼةمإىلماإلدارةماظعؾقاموإىلمأسضاءماٌـظؿة .مورمريمرصدماإلدرتاتقفقةمعـم
خاللمآظقاتمعمدلقةمظؿؼدؼؿماظؿؼارؼرمطؿامؼؿؿمادؿعراضماألداءمواظدروسماٌلؿكؾصةمعؼارغةمباهلدفماظذيمحددتفماًطةم
اٌؿقدطةماألجؾميشدماٌقاردمواٌمذراتمذاتماظصؾة.مم
7

8

7مماهلدفماظقزقػلمخاءم0ماٌعَ ِـقَنم"وضعمبراعجمصعاظةمتؾيبماحؿقاجاتماألسضاءمذاتماألوظقؼّة،موتقصريماٌقاردمهلا،مورصدػا،مورصعمتؼارؼرمبشلغفامسؾكم
طؾمعـماٌلؿقىماظعاٌلمواإلضؾقؿلمواظؼطري".
8موعـمبنيمشريػا،متؼرؼرمتـػقذماظربغاعج،موادؿعراضمعـؿصػماٌدةموتؼرؼرمصصؾلمحمدَثمسؾكمعقضعماإلغرتغتماًاصمبؿعؾؽةماٌقارد.م
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اٌؾقق:مخطةمسؿلمعـظؿةماظػاوميشدماٌواردماٌؤدلقةموإدارتفا،م1020-1022م
شاؼةماإلدرتاتقفقة:مهؼقؼمعلاػؿاتمرقسقةمعالئؿة،موأطـرمضابؾقةمظؾؿـؾم،موعلؿداعةمتدسؿمباظؽاعؾمهؼقؼمأػدافماٌـظؿةماحملددةميفماًطةماٌؿقدطةماألجؾموبرغاعجم
اظعؿؾمواٌقزاغقةم
اظـؿائج
م(أ)مأداسمعوحدّ،موعؿـوّعم
وعودَع معن ماظشراطات ميفم
جمالماٌواردميفماٌـظؿة

اظـواتج

اإلنازاتمحؿىماظقوم

اظـشاراتماظرئقلقة

(أ) م -2ماخنراط مذرطاء معواردم
جدد موعوجودؼن ميف مجمؿوسةم
وأؼضاًمسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظؼطري.
عنماظشراطاتميفمجمالماٌوارد
م(أ)م 3-0ماظؾقثمسـمعصادرممتقؼؾمشريمتؼؾقدؼة،مععماظرتطقزمسؾكمدورماظؾؾدانماٌؿقدطةماظدخؾ،م 
م(أ) م 0-0متـظقؿماجؿؿاساتمعـؿظؿةمععمذرطاءماٌقاردماظؼائؿني ميفماظعقاصؿ ،مويفماٌؼرماظرئقلل،م 

بعـاتمرصقعةماٌلؿقىمإىلمبروطلؾموواذـطـماظعاصؿةم
ظؿعزؼزماظشراطاتمععمعـظؿةماظػاو
تقجّفمغائبماٌدؼرماظعامماٌعينمباٌعرصةمإىلماظربٌانم

وايؽقعات ماٌضقػة ،مواظؿعاون ماظالعرطزي ،مواظؼطاع ماًاص ،مواٌمدلات ماًاصة ،مواظصـدوقم

األوروبلمبشلنمعـظؿةماظػاو،مودورػا،موصضؾفاميفمتعزؼزم

اظعاٌلم(عـؾمعرصؼماظؾقؽةماظعاٌل).

اظشراطات

م(أ)م2-0محشدمجمؿقسةموادعةمعـماٌقاردم(مبامصقفاماٌقاردماظعقـقة)معـمخاللمتروؼجماظؿعاونمبنيم 

أصؾح مطؾّ معـ ماظربازؼؾ ،مواظصني ،موروعاغقا ،موترطقام

بؾدانماىـقبمعـالً.

ذرطاءمعقاردمجدد.

م(أ)م2-0معقاصؾةماظؾقثمسـمآظقاتممتقؼؾمعؾؿؽرة



م(أ)م5-0مغشرماإلدرتاتقفقةمواًطقطماظؿقجقفقةمعـمأجؾمعشارطةماظؼطاعماًاص



هدؼد م 01معمدلات مساٌقة مذات ماػؿؿام محمؿؿؾ ميفم
عـظؿةماظػاو

م(أ)م6-0مماظؿعرؼػمبشرطاءماٌقاردماظؼائؿنيمواإلضرارمبفؿميفممجقعمعقادماالتصال

تقضقعمإرارماظقطاالتماظيتمتؿكذمعـمروعا معؼرامهلا ميفم
37مؼقغقق/حزؼرانم3100م



خاررةمررؼؼمألزعةماظؼرنماألصرؼؼلمتؿؾعمغففاًمبراجمقاًم
عزدوج ماٌلار موتدسق مإىل مادؿفابة مضصرية ،موعؿقدطةم
ورقؼؾةماألجؾ

JM 2011.2/4
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شاؼةماإلدرتاتقفقة:مهؼقؼمعلاػؿاتمرقسقةمعالئؿة،موأطـرمضابؾقةمظؾؿـؾم،موعلؿداعةمتدسؿمباظؽاعؾمهؼقؼمأػدافماٌـظؿةماحملددةميفماًطةماٌؿقدطةماألجؾموبرغاعجم
اظعؿؾمواٌقزاغقةم
اظـؿائج

اظـواتج

اإلنازاتمحؿىماظقوم

اظـشاراتماظرئقلقة


تقضقع معشروع ماظؿعاون ماظـالثل مبني ماهلـد مواظربازؼؾم
وجـقبمأصرؼؼقاميفمدرياظققن.

م(أ)ممم-مهدؼدمأوظوؼاتمذرطاءم م(أ)م0-3موضعمغظاممععؾقعاتمظدسؿمهدؼدمأوظقؼاتمذرطاءماٌقاردموربطفامبنرارماظـؿائج



اٌوارد موعواءعؿفا معع ماإلرارم م(أ)م 3-3مدسؿمسؿؾقةموضعمغظاممععؾقعاتمظرصدماٌلاػؿاتماظطقسقةمواٌقاردماٌعؾّلةمواٌؼدَعةمعؼابؾم
االدرتاتقفي

اًطةماٌؿقدطةماألجؾموإرارماظـؿائج
م(أ)م-2ماظدسوةمإىلماالغؿؼالمعنم م(أ)م 0-2متعزؼزماآلظقةماٌؿعددةماظشرطاءميفماٌـظؿةمواظصـدوقماًاصمياالتماظطقارئ موغشاراتم
غفج ممتوّظه ماٌشارؼع مإىل مغفجم إسادة ماظؿلػقؾ ،معـ مأجؾ محشد ماٌلاػؿات ماظطقسقة ماٌكصصة مبصقرة مرػقػة مأو مشري ماٌكصصةم 
وختصقصفا.مم
متوّظهماظرباعج
م(أ)م 3-2م متعزؼزمذراطاتمعقاردمجدؼدةمترطّزمسؾكماظرباعج،معـمخاللمادرتاتقفقاتمساٌقةمميقّهلام 
ذرطاءمعؿعددونميفماٌـظؿةمعـالً
م(أ) م 2-2مهدؼدماٌمدلاتموذرطاءماٌقاردميفمبؾدانمرئقلقةميفماٌـطؼةمؼـؾغلماظعؿؾمععفؿمسؾكم
اظصعقدماحملؾل
م(أ)م2-2مضؿانمترطقزماظرباعجموغؿائجماضرتاحاتماٌشارؼعمسؾكماإلرارماالدرتاتقفلموعقاءعؿفامععف
م(ب) موسي موادع ماظـطاقم

م(ب)م2متوصريمدسمماالتصاالتم م(ب)م0-0موضعمإدرتاتقفقةماتصالمظؿعزؼزمجماالتماظرتطقزماٌمثرةمواألػدافماإلدرتاتقفقةمىؿقعم

جملاالت ماظعؿل موعؿطؾؾاتم

ظرصع معلؿوى ماظوسي مإزاء مسؿلم اظشرطاءماحملؿؿؾنيمسؾكماٌلؿقؼاتمطاصة



وضع معصػقصات مخاصة مبشرطاء ماٌقارد موأداة مخرؼطةم
اٌلاسدةميفمتـؿقةماظزراسة.
إرالق مظقحة ماٌدؼر ماىدؼدة مظـظام مععؾقعات مإدارةم
اظرباعجماٌقداغقة
تقضقع ماتػاضات ماآلظقات ماٌؿعددةماظشرطاءميفماٌـظؿةمبنيم
ػقظـدامواظلقؼد
اذمراط مبؾفقؽاميفمخقارممتقؼؾمجدؼدميفمإرارماظصـدوقم
اًاص مياالت ماظطقارئ موغشارات مإسادة ماظؿلػقؾ،م
اٌلؿاة مضدرة ماالدؿفابة مظؿقصري ماٌلؿؾزعات ماظزراسقة،م
اظيت متؿقح مظالظؿزاعات ماٌاظقة مظدى مذرطاء ماٌقارد مأنم
تؿققل ميف ماظقضت ماٌالئؿ مإىل مإعدادات مزراسقة مضرورؼةم
بنيمؼديماٌزارسني.
سرضمعشروعماإلدرتاتقفقة مسؾكمأصقابماٌصؾقةميفم
دؾؿؿرب/أؼؾقلم3100
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شاؼةماإلدرتاتقفقة:مهؼقؼمعلاػؿاتمرقسقةمعالئؿة،موأطـرمضابؾقةمظؾؿـؾم،موعلؿداعةمتدسؿمباظؽاعؾمهؼقؼمأػدافماٌـظؿةماحملددةميفماًطةماٌؿقدطةماألجؾموبرغاعجم
اظعؿؾمواٌقزاغقةم
اظـؿائج

اظـواتج

اٌوارد مذات ماألوظوؼة ميفم

اٌـظؿة مواحؿقاجات ماٌواردم

اٌـظؿةمعنمخاللمخطةماتصالم

ضؿن ماإلرار ماالدرتاتقفيم

اظـشاراتماظرئقلقة
م(ب)م0-3مايػازمسؾكمعقضعماإلغرتغتماًاصمحبشدماٌقاردماٌمدلقةموعؿابعةمتطقؼرػا

اإلنازاتمحؿىماظقوم


إرالقماٌقضعماالظؽرتوغلماًاصمحبشدماٌقاردماٌمدلقة

ماإلدرتاتقفقةم (ب) م 0-2مدسؿ موضع معقاد ماتصال مخاصة م(عـؾ ماظؽؿقّؾات ،مواٌؾصؼات ،موأذررة ماظػقدؼق) ميشدم
(األػداف
اٌقاردميفممجقعماٌقاضع
وجماالتماظرتطقزماٌؤثرة)
م(ب) م 1متـظقم ماجؿؿاع مشريم
رمسي مطلّ مدـؿني مظشرطاءم

م(ب) م 0-3متـظقؿماجؿؿاعمشريمرمسلمطؾّمدـؿنيمألسضاءمعـظؿةماظػاو،مواٌمدلات،مواٌمدلاتم 

سؼدمأولماجؿؿاعمشريمرمسلم"هؼقؼماألػدافمععاً"ميفم

اٌاظقةماظدوظقة،مواظؼطاعماًاص،مواظلؾطاتماحملؾقةممظرتوؼجمسؿؾماٌـظؿةموتؾادلماٌعؾقعاتمحقلم

0معارس/آذارم3100

اٌوارد مطفزء معن ماىدولم حشدماٌقارد
اظزعين ماظرمسي مالجؿؿاساتم
األجفزة ماظرئادقة مظؾؿـظؿةم

م(ب)م3-3ماالدؿػادةمعـمصعاظقاتمتُؼامميفماٌؼرماظرئقللمالدؿضاصةماجؿؿاساتمعقازؼةمبفدفماظعؿؾم

ععمذرطاءمعقاردمحمؿؿؾني
م(ب)م2-3متـظقؿماجؿؿاساتمععمذرطاءماٌقاردميفماٌقدانمباظؿقازيمععمعممتراتمإضؾقؿقة

م(ب) م 2متعزؼز ماظؾقؽة ماظيتم

م(ب) م 0-2متقصري مغؿائج ماظؼقؿة ماٌضاصة مظؾعؿؾ ماظذي مؼدسؿف مذرطاء ماٌقارد معـ مخالل مذراطاتم  عقاضعمإظؽرتوغقةمظشراطاتميفمجمالماٌقارد م(عـؾمحشدم
ؼعرتف مصقفا ماظشرطاء مبؼقؿةم
وعلاػؿاتمرقسقة
اٌقارد ،موحاالت ماظطقارئ ،مواالهاد ماألوروبل-عـظؿةم
اظؿعاون معع معـظؿة ماظػاو موؼؿمّم
اظػاو ،مإدؾاغقا-عـظؿة ماظػاو ،ماظقابان -معـظؿة ماظػاو،م
صقفاماظؿعرّفمسؾىمعلاػؿاتفم
حلاب مأعاغة مإؼطاظقا مظألعـ ماظغذائل ،ماظؿعاونم
م(ب)م 3-2مضؿانمصقرةمعمدلقةمضقؼةمعـمخاللمربطمادرتاتقفقاتماالتصالمواظشراطةميفمعـظؿةم
اظالعرطزي)
اظػاومبندرتاتقفقةمحشدماٌقاردموإدارتفا
 إرالق ماٌقضع ماالظؽرتوغل مظشراطات معؽؿب ماالتصاالتم
واظعالضاتماًارجقة

JM 2011.2/4
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شاؼةماإلدرتاتقفقة:مهؼقؼمعلاػؿاتمرقسقةمعالئؿة،موأطـرمضابؾقةمظؾؿـؾم،موعلؿداعةمتدسؿمباظؽاعؾمهؼقؼمأػدافماٌـظؿةماحملددةميفماًطةماٌؿقدطةماألجؾموبرغاعجم
اظعؿؾمواٌقزاغقةم
اظـؿائج

اظـواتج

اإلنازاتمحؿىماظقوم

اظـشاراتماظرئقلقة

م(ب)م 3موضعمعواردماتصاالتم
م(ب) م 0-2موضع مخطقط متقجقفقة مظؾؿقزػني ميف ممجقع ماظقحدات مواٌؽاتب ماٌقداغقة مظدسؿ مجفقدم  وضعمخطقطمتقجقفقةمٌؿـؾلمعـظؿةماظػاومحقلمطقػقةم
إلسالم ماٌوزػني مبشأن محشدم
االتصاالتماًارجقة
إسدادمإدرتاتقفقةماتصال
اٌوارد،مودسؿفم،موتشفقعفم

م(ب)م 3-2مرصعمعلؿقىماظقسلمعـمخاللممجقعماظؼـقاتماظداخؾقة،معـمضؾقؾمضـاةم InTouchميفم

اٌـظؿة ،مإزاء ماىفقد ماظالزعة مظؿقلني ماظؼدرة مسؾك محشد ماٌقارد موإثارة ماالػؿؿام ميف ماٌشارطة ميفم
اظؿدرؼبمويفمصرصمأخرىم
ثؼاصة مجدؼدة مسؾى مغطاقم

وضع مادرتاتقفقات ميشدم م(ج) م 0-0مدقف متُعرض ماًطقط ماظعرؼضة مظالدرتاتقفقات ماإلضؾقؿقة ماظػرسقة مظؾؿؽؿب ماإلضؾقؿلم

اٌـظؿةموضدرةميشدماٌوارد

اٌواردموإدارتفامسؾىماٌلؿوؼنيم ألصرؼؼقامواٌؽؿبماإلضؾقؿلمظؾشرقماألدغكمسؾكماٌممترماإلضؾقؿلماظؼادم
اإلضؾقؿيمواظؼطري

م(ج) م 0-3متؼدؼؿ ماٌشقرة مبشلن موضع مادرتاتقفقات ميشد ماٌقارد موتلؼقدػا مدسؿاً مألرر ماظربجمةم
اظؼطرؼة

م(ج) م 1مهدؼد ماألدوارم م(ج)م3-0ماسؿؿادموتـػقذمأدوارموعلموظقاتمعراجعةمميشدماٌقاردمسؾكماٌلؿقؼاتمطاصة
واٌلؤوظقات مواظعؿؾقات مو/أوم
تعزؼزػاميشدماٌوارد

م(ج)م3-3معراجعةموإدعاجماإلجراءاتماظداخؾقةميشدماٌقارد



إرالقمسؿؾقةمعمدلقةمظقضعمعذطرةمعػاػقؿقةموتروؼجمحشدم
اٌقارد
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شاؼةماإلدرتاتقفقة:مهؼقؼمعلاػؿاتمرقسقةمعالئؿة،موأطـرمضابؾقةمظؾؿـؾم،موعلؿداعةمتدسؿمباظؽاعؾمهؼقؼمأػدافماٌـظؿةماحملددةميفماًطةماٌؿقدطةماألجؾموبرغاعجم
اظعؿؾمواٌقزاغقةم
اظـؿائج

اظـواتج

اإلنازاتمحؿىماظقوم

اظـشاراتماظرئقلقة

م(ج)م2مإتاحةمصرصماظؿعؾّممعنم م(ج) م 0-2موضع موتؼدؼؿ مبرغاعج متعؾقؿل مسـ محشد ماٌقارد مطفزء معـ معـفج موضع مبراعج معؿؽاعؾةم 

إرالق متدرؼب ممنقذجل محقل م"اظربجمة ماظؼطرؼةم
اظػعاظة" ميف ماٌؽؿب ماإلضؾقؿل مألصرؼؼقا ميف مؼقظقق/متقزم

وإجراءمبعـاتمدسممعـؿظؿة

3100

حشد ماٌوارد مسؾى مغطاق موادعم وصعاظةميفمعـظؿةماظػاو

 إرالقمبرغاعجمتدرؼيبمجدؼدمظالهادماألوروبلميفماٌؼرم
اظرئقلل ،مواٌؽؿب ماإلضؾقؿل مألوروبا موآدقا ماظقدطك
م(ج)م 3-2متصؿقؿمتدرؼبمسـمعقاضقعمحمددةميفمحشدماٌقاردمعـؾمذراطاتماالهادماألوروبلم(مبام

صقفا م ،)ECHOموإغشاء محلاب ماألعاغة ماألحادي ،مواظدسؿ ماظؿشغقؾل ،موإجراءات مإدارة ماظؿعاونم  إجراء متدرؼب مسؾك محلابات ماألعاغة ماألحادؼة ميفم
اٌؽؿب ماإلضؾقؿقة مألوروبا موآدقا ماظقدطك مويف ماٌؽؿبم
اظؿؼينماظيت متلؿكدعفا م ECHOمظؿؼدؼؿماالضرتاحات،موظؾصـادؼؼماظعاٌقةماظـاذؽةمعـؾمعرصؼماظؾقؽةم
اإلضؾقؿلمظؾشرقماألدغك
اظعاٌقةم
م(ج) م 3مإتاحة معواد معرجعقةم م(ج)م0-2مموضعموإتاحةمعقادمتعؾقؿقةموعرجعقةمظدسؿمسؿؾقةموضعمبراعجمصعاظةم(دظقؾمحشدماٌقارد،م  وضعموإتاحةمدظقؾميشد ماٌقاردمو"صقائػموضائع مسـم
وأدوات موررق محملّـة مظؿؼادمم ودظقؾماظربجمة ماظؼطرؼة،مواًطقطماظؿقجقفقةمًطةمسؿؾماٌؽاتبماظؼطرؼة،موطؿابمدورةماٌشارؼعم
عصادرماظؿؿقؼؾ"ماٌراصؼةمظفمظالهادماألوروبل،مواظرباعجم
اٌعؾوعاتمسؾىمغطاقموادعم
اىدؼد)موصقائػموضائع/عالحظاتمتقجقفقةممتفقدؼةموعػقدةمبشلنمعصادرممتقؼؾمحمددة
اٌشرتطةمظألعؿماٌؿقدة،موحلاباتماألعاغةماألحادؼةمم

م(ج)م 3-2م موضعموغشرمأداةماٌلاسدةمسؾكماظؿـؿقةماظزراسقة،مععمعلاسدةماٌقزػنيميفمعـظؿةماظػاوم
سؾكمهدؼدماألوظقؼاتموذرطاءماٌقاردماحملؿؿؾنيمسؾكمدمقمأدفؾ
م(ج)م2-2ممإغشاءمعـصةمإغرتاغتمظضؿانمايصقلمسؾكمأدواتمحشدماٌقاردموخطقرفاماظؿقجقفقة
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شاؼةماإلدرتاتقفقة:مهؼقؼمعلاػؿاتمرقسقةمعالئؿة،موأطـرمضابؾقةمظؾؿـؾم،موعلؿداعةمتدسؿمباظؽاعؾمهؼقؼمأػدافماٌـظؿةماحملددةميفماًطةماٌؿقدطةماألجؾموبرغاعجم
اظعؿؾمواٌقزاغقةم
اظـواتج

اظـؿائج

اظـشاراتماظرئقلقة

م(ج) م 4متغقري ماظـؼاصة مباواهم م(ج)م0-5مإضاعةمعؽؿبمعلاسدةميشدماٌقاردمظؿقصريمدسؿمصقريمظؾزبائـماظداخؾقنيمواًارجقني

عقزاغقةمعؿؽاعؾةمودسممعؿزاؼدم
يشدماٌوارد

م(د) متوصري مإدارة مصعاظةم
ظؿكطقط ماٌوارد موادؿكداعفام
ورصع متؼارؼر مبشأغفا مإىلم
األجفزةماظددؿورؼةمواظشرطاءم
اًارجقني

م(د) م 2مهلني مرصد ماٌواردم
اظطوسقةم

م(ج)م3-5مإجراءمعلحمتؼققؿلمظؾؼدرةمسؾكمحشدماٌقاردمسؾكمغطاقماٌـظؿةميفمصرتاتمعـؿظؿة

اإلنازاتمحؿىماظقوم

 إنمردائؾمإصالحمعـظؿةماظػاومتعزز مدسقةمطؾّمعقزّػم
إىلماالذمراطميفمحشدماٌقاردم


م(ج)م2-5مدسؿمتغقريماظـؼاصةمباواهمعقزاغقةمعؿؽاعؾةمسؾكممجقعمعلؿقؼاتماٌـظؿة
م(د)م0-0مضؿانمتقاؤممتـػقذماٌشروعمععمخطةماظعؿؾماظيتمصادقمسؾقفامذرطاءماٌقارد

 تقاؤمماٌشارؼعمواظرباعجمععماإلرارماالدرتاتقفل

م(د)م0-3متـلقؼمإدارةماٌكاررميفمسدمماظؼدرةمسؾكماظؿـؾممباٌلاػؿاتماظطقسقة

م(د)م0-2مادؿعراضمآظقةماإلذرافمظؾؿلاػؿاتماظطقسقة
م(د) م 1متوصري مدسم مصعالم م(د)م3-0مهلنيماٌقاءعةمبنيمبرغاعجماظؿعاونماظؿؼينموجفقدمحشدماٌقاردماظطقسقةمسؾكماٌلؿقؼنيم 
ظعؿؾقات ماٌوارد ماظطوسقةم اظؼطريمواإلضؾقؿل

وإدارتفا

تؼرؼر متؼققؿ ماظؼدرة مسؾك محشد ماٌقارد ،مأطؿقبر/تشرؼـم
األولم3101

م(د)م3-3مإدعاجماظؼقاسدمواإلجراءاتماظؿشغقؾقةمطفزءميفمدورةماٌشارؼعماىدؼدةميفماٌـظؿة،ممباميفم
ذظؽمإدراجمأمناطمتشغقؾقةمجدؼدةمعـؾماظؿـػقذماظقرينم



م(د)م2-3متقصريمتقجقفموزقػلمعـماٌؼرماظرئقلل،مععماظربطمبنيماٌقزػنيماظػـقنيميفماٌؼرماظرئقلل،م
واٌؽاتبماٌقداغقةمواٌاظقة،موعؽؿبماٌقاردماظؾشرؼة،مواٌؽؿبماظؼاغقغل
م(د) م 2مهلني مسؿؾقة مرصعم م(د) م 0-2متقصريمععؾقعاتميفماظقضتماٌالئؿمسـمادؿعراضمعـؿصػماٌدةمواظؿؼرؼرمسـمتـػقذماظرباعجم

اظؿؼارؼر مإىل ماألسضاء موذرطاءم إىلماألسضاء
آخرؼن
م(د)م3-2مهدؼثماظؿؼرؼرماظػصؾلميشدماٌقاردمسؾكماٌقضعماإلظؽرتوغل
م(د)م2-2مهلنيمإسالمماظعؿالءماظداخؾقنيمواًارجقنيمباظـفاحاتمواظدروسماٌلؿػادة

اظـفج ماٌـلؼ ميف ماظؿققؼالت ماظـؼدؼة ،مرمري موربةم
أداةماظؿـػقذماظقرـقةمػذهميفمبؾدانمخمؿارة
تؼرؼر مسـ مبعـة ماظدسؿ ماٌشرتطة مظؾؿعاون ماظؿؼين،م
عاؼق/أؼارم3100

سرض مجدؼد مالدؿعراض معـؿصػ ماٌدة محقل مادؿكدامم
اٌلاػؿاتماظطقسقةموغؿائجمعـظؿةماظػاو

