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  عن جدول األسمال ادلؤضت 2-9اظؾند 

 اظدورة اظرابعة ظلفهاز اظرئادي

 2144آذار /عارس 41-41غدوغوسوا، إ ،باىل

 اظؿموؼلدرتاتوفوة إ تنفوذ تقرؼر سن
 

معناألعـمعؼدعيمعذطرةم

متنفوذي عوجز

.موعالحؼفـوماألربعـيممموظقيمتقؼؾماٌعوػدةماظدمإدرتاتقفقيطونماىفوزماظرئودل،محبؾقلمدورتفماظـوظـي،مضدماسؿؿدم-مم1
 دـرتاتقفقيمإلاظؿـوبعممماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممظؿـػقـذمممدـرتاتقفقيموًطيماإلبم،،ميفمدورتفماظـوظـياىفوزماظرئودلورحىم

م(.درتاتقفقياًطيماإل)ماظؿؿقؼؾ
م

ؿومصقؿـومممتقؼـؾماٌعوػـدة،موالدـقممممإدـرتاتقفقيماظـوظـيمتؼدممطؾريمودرؼعميفمماىفوزماظرئودلوضدمهؼؼمعـذمدورةم-مم2
صقؿـوممواٌؾوذـرة،ممماىفـوزماظرئودـلمماظذيمضبؿػظمبوٌقاردماًوضـعيمظلـقطرةمممماٌـوصعماضؿلومصـدو مؼؿعؾؼمبوٌقاردماٌؿوحيمظ

م.اظصـدو مبعؿؾقوتؼؿعؾؼم
م

وػـلمم.مدةرتاتوفوة اخلطةة ا  وظؿـػقـذممماٌــوصعمماضؿلـوممصـدو مظمحشدماٌقاردـًومىفقدموتؼدممػذهماظقثقؼيمهدؼ-مم3

،ممبوميفمذظـؽمماٌـوصعماضؿلومصـدو ماظيتمدؿقاجفميفمعقاصؾيمتػعقؾمؽماظؿؼدمماحملرزمواظؿقدؼوتماظرئقلقيمتؾكصمبعدمذظ
طؿـومتؿــوولممم.مهاظصــدو موأثـرمماظرتتقؾـوتماٌمدلـقيمظـدسؿمسؿـؾممممموضعمبؿـػقذمدورةمعشورؼعفمووضعماإلجراءاتمومعؾؼعومؼؿ

ودبؿـؿؿمم.مشريماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرةماٌقارد،موخصقصًوماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقياظقثقؼيمسـوصرمأخرىميفم
م.ػرتةماظؼودعيمبنماظدورتناظاظقثقؼيمبؿؼدؼؿمهؾقؾمعؼؿضىمظؾعؿؾمايؽقعلماظدوظلماظذيمؼؿعنماظؼقوممبفمخاللم

م

فـقدممأنمؼؼـدممتقجقفوتـفمحـقلماىمممماىفوزماظرئودلطؾىمإظبموؼـُ.معشروعمضرارم1يفماٌرصؼموؼـُرصؼمبفذهماظقثقؼيم-مم4
اىفـوزممضـدمؼرشـىمممطؿـومم.ماٌـوصعماضؿلومصـدو معـمايؽقعوتمواظؼطوعماًوصمواٌمدلوتمألشراضممشدماٌقارداٌؼؾؾيمي
،مويفماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممعـمدوراتمعشورؼعمواظـوغقيمماألوظبماىقظؿنبوظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذمميفماالسرتافمماظرئودل

،موالدقؿومعــمحقـٌممماٌـوصعماضؿلومصـدو مؼؾؾي،موخصقصًومحقلمعقاصؾيمتػعقؾماٌماىقالتتؼدؼؿمتقجقفوتفمحقلمتـػقذم
اٌقاردمشـريماًوضـعيمممطؿومؼؿضؿـمعشروعماظؼرارمتدابريمممؽـيمٌقاصؾيمتـوولمتؾؽم.مإجراءاتفموعـمحقٌمترتقؾوتفماٌمدلقي

م.ظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرة
م
م
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 احملؿوؼاتبوان 

م

ماظػؼرات

م8-1معؼدعي-مأواًلم

ممتؼرؼرمسـمصـدو ماضؿلومماٌـوصع-موغقًومث

م44-9ماٌـوصعماضؿلومتـػقذماًطيماإلدرتاتقفقيمظؿـػقذمصـدو م:محشدماٌقاردم-أظػ

م142-41ماٌـوصعماضؿلومسؿؾقوتمصـدو مم-بوء

م147-142متؼرؼرمسـمعقاردمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمشريماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرة-مثوظـًو

م112-148ماظعؿؾمايؽقعلماظدوظلمخبصقصمإدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمخاللماظػرتةماظؼودعيمبنماظدورتن-مرابعًو

م

متـػقذمإدرتاتقفقيممتقؼؾماٌعوػدة:معشروعمضرارم:1اٌرصؼم
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 عقدعة   -أواًل
م

ؾـكمممتقؼـؾماٌعوػـدة،معـعماظرتطقـزمبصـقرةمخوصـيمسمممممممإدـرتاتقفقيمتؾؾغمػذهماظقثقؼيمسـماظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذم-مم1

م.اٌؾوذرةماىفوزماظرئودلضبؿػظمبوٌقاردماًوضعيمظلقطرةمماظذيماٌـوصعماضؿلومصـدو م
م

وطونماىفوزم.مظؿؿقؼؾمتـػقذماٌعوػدةمإدرتاتقفقيعـماٌعوػدة،متؿعفدماألررافماٌؿعوضدةمبؿـػقذمم18وسؿاًلمبوٌودةم-مم2

أوظقؼـوتمم:م،موػـلموعالحؼفـوماألربعـيمموػـدةماظدوظقـيممممتقؼـؾماٌعممإدـرتاوقيماظرئودل،محبؾقلمدورتفماظـوظــي،مضـدماسؿؿـدمممم

ماىفـوزماظرئودـلمم؛موععـوؼريماألػؾقـيمالدـؿكدامماٌـقاردماًوضـعيمظلـقطرةممممممماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيادؿكدامماٌقاردممبقجىم

اٌؾوذـرة؛موعؿطؾؾـوتماٌعؾقعـوتممممماىفـوزماظرئودـلممالدؿكدامماٌـقاردماًوضـعيمظلـقطرةممممماإلجراءاتماظؿـػقذؼي؛مواٌؾوذرة

م1.اظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيمبقجىمواإلبالغم
م

ويفمذظـؽماظؼـرار،ممم.مدـرتاتقفقيمتـػقذماًطيماإلبشلنمم3/2449اظؼرارمماىفوزماظرئودلويفمدورتفماظـوظـي،مادبذم-مم3

م:عومؼؾللعقرمعـفومبماىفوزماظرئودلضومم
م

 ــذممدـــرتاتقفقيوًطـــيماإلبرحـــىم ــوصعماضؿلـــومصــــدو مظؿـػقـ ــؾاظؿؿقمدـــرتاتقفقياظؿـــوبعمإلماٌــ مؼـ

م2449متـقزمم/بـنمؼقظقـقمممعؾقـقنمدوالرمأعرؼؽـلممم116ووضعمػدصًومربـددًاممبؾؾـغمممم(درتاتقفقياًطيماإل)

ؼقومماألعوغيمواألرـرافماٌؿعوضـدةمممواتػؼمسؾكمأنمتؾؽماًطيمتشؽؾمأدودًومظ.م2414طوغقنماألولم/ودؼلؿرب

 ؛اٌـوصعماضؿلومصـدو مظمشدماٌقاردحب

 اظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيعؿطؾؾوتماٌعؾقعوتمواإلبالغممبقجىم،مؾاظؿؿقؼمإدرتاتقفقيعـمم4اٌؾقؼماسؿؿدم. 
م

تقجقفوتمحقلماظعؿؾماظذيمؼؿعنماظؼقـوممبـفميفماظػـرتةمممم،م3/2449،معـمخاللماظؼرارماىفوزماظرئودلطؿومضدمم-مم4

م:بنماظدورتنمضؾؾماغعؼودمدورتفماظرابعي،موخصقصًومصقؿومؼؿعؾؼممبومؼؾل
م

 ؛وظـفـٍُماٌؾؿؽرةؿعؾؼمبعومؼم،ممبومصقفوحشدماٌقاردجفقدم 

 ممبوميفمذظؽمإجراءاتماظصرفمواإلبالغ؛اٌـوصعماضؿلومصـدو متشغقؾم، 

 اٌـقاردمشـريماًوضـعيمظلـقطرةماىفـوزماظرئودـلممممممماظعوعي،ممبـوميفمذظـؽمممماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيرصدمتـػقذم

 .اٌؾوذرة
م

بغقـيمإدـداءماٌشـقرةممممماظؿؿقؼـؾممرتاتقفقيبنداظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمتشؽقؾمماىفوزماظرئودلوأسودم-مم5

وطـونممماىفوزماظرئودـلموضدمسؼدتماظؾفـيمدورتنمخاللماظػرتةمبنمدورتلم.مظؾؿؽؿىمواألعوغيميفماجملوالتماٌذطقرةمأساله

ماضؿلـوممصــدو ممم،موتصؿقؿماىقظـيماظـوغقـيمظـدورةمعشـورؼعممممحشدماٌقاردوخصقصًوميفمدسؿمجفقدممأدودقيٌشقرتفومأػؿقيم

تػقؼضمعؽؿىمدورتـفماظرابعـيمبلـؾطيممممماىفوزماظرئودلطؿومضررم.ماٌـوصعماضؿلومصـدو موتـػقذػو،موعقاصؾيمتػعقؾمماٌـوصع

م.2414/2411تـػقذمدورةماٌشورؼعمخاللمصرتةماظلـؿنم
م
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وػـلمم.مدـرتاتقفقيماًطيماإلوتـػقذمماٌـوصعماضؿلومصـدو مظمجفقدمحشدماٌقاردوتؼدممػذهماظقثقؼيمهدؼـًومحقلم-مم6

،ممبوميفمذظـؽمماٌـوصعماضؿلومصـدو مكصمبعدمذظؽماظؿؼدمماحملرزمواظؿقدؼوتماظرئقلقيماظيتمدؿقاجفميفمعقاصؾيمتػعقؾمتؾ

طؿـومتؿــوولممم.مهعومؼؿعؾؼمبؿـػقذمدورةمعشورؼعفمووضعماإلجراءاتمووضعماظرتتقؾـوتماٌمدلـقيمظـدسؿمسؿـؾماظصــدو موأثـرمممممم

ودبؿـؿؿمم.ماٌقاردمشريماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرةم،موخصقصًواظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقياظقثقؼيمسـوصرمأخرىميفم

م.ػرتةماظؼودعيمبنماظدورتناظاظقثقؼيمبؿؼدؼؿمهؾقؾمعؼؿضىمظؾعؿؾمايؽقعلماظدوظلماظذيمؼؿعنماظؼقوممبفمخاللم

م

رؼعماظـوغقـيمماٌشـورؼعماٌقاصـؼمسؾقفـوميفمدورةماٌشـومممممذتـػق"دؿصدرمبصقرةمعـػصؾيمهًمسـقانممضؿقؿيوظؾقثقؼيم-مم7

واظرتتقؾـوتماظـيتممتؽــٍـمممممتبـوإلجراءامبوظؿػصقؾماٌعؾقعوتمواظؼراراتماٌؿعؾؼيمماظضؿقؿيوتعرضمم2."اٌـوصعماضؿلومصـدو مظ

م.(صرفماألعقالمواإلبالغمواظرصدمواظؿؼققؿ)عـماظؼقوممبوًطقاتماظؼودعيمظدورةماٌشورؼعماظـوغقيم

م

م-مم8 مؼـظر مأن ماظرئودلوؼـؾغل ماماىفوز مػذه مػؿويف مأخرؼن ماثـؿن معع مبوالضرتان مIT/GB-4/11/8م:ظقثقؼي

ماظرئقلن  IT/GB-4/11/Inf.12،مووثقؼيماظدورة،ماظؿؿقؼؾمدرتاتقفقياٌشرتطنمظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيمإلمتؼرؼر

ذيمدقدرجم،ماظ2414/2411يفمصرتةماظلـؿنمماٌـوصعماضؿلومصـدو متؼرؼرمسـماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفمدورةماٌشورؼعمظ

م.هلوماٌـوصعماضؿلومصـدو مماٌشورؼعماظيتمواصؼماٌؽؿىمسؾكممتقؼؾ
م

 ادلناصع اضؿسامصندوق تقرؼر سن    -ثاغوًا
م

 ادلناصع اضؿسامصندوق ظؿنفوذ  درتاتوفوةتنفوذ اخلطة ا : حشد ادلوارد - أظف

م

مدـرتاتقفقيماظؿـوبعمإلمماٌـوصعماضؿلومدو مصـظؿـػقذممدرتاتقفقياًطيماإليفمدورتفماظـوظـيمماىفوزماظرئودلاسؿؿدم-مم9

.م2414طوغقنماألولم/دؼلؿربؼـؾغلمتلعقـفمحبؾقلممعؾققنمدوالرمأعرؼؽلم116بؼقؿيمماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيوهددم.ماظؿؿقؼؾ

م.اظؿؼدمماحملرزميفمهؼقؼمػدفماٌعوػدةمػذامسـوؼؾؾغمػذاماظؼلؿماظػرسلم.مطؿومتقصرمإرورًامظؿـػقذػو

م

م:أنمتؼقمماألررافماٌؿعوضدةمواظؼطوعماًوصمواٌمدلوتماظدوظقيمبوألدوارماظؿوظقيمدرتاتقفقياإلماًطيموتؿقخك-مم14

م
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  IT/GB-4/11/9 Addendum 

 م(أعرؼؽلمعؾققنمدوالرم87%م)م75م-ماألررافماٌؿعوضدة

 م(أعرؼؽلمعؾققنمدوالرم13%م)م11م-ماظؼطوعماًوص

 م(أعرؼؽلمعؾققنمدوالرم13%م)م11م-ماٌمدلوتماظدوظقي

 م(أعرؼؽلمعؾققنمدوالر%م)م1م-ماظدولماظيتمظقلًمأرراصًومعؿعوضدةمبعد

 (أعرؼؽلمعؾققنمدوالرم2%م)م2م-ماألصراد 
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تـظرميفمتؼدؼؿمعلوػؿوتمرقسقيمسؾكمأدوسمػقؽؾمعـظؿمؾكموجفماًصقص،مرـُؾىمإظبماألررافماٌؿعوضدةمأنموس-مم11

م.بوٌللظيموتورؼخماظؿربعمظؾؿؾودراتماظعوٌقيماألخرىموؼلؿـدماظؿصـقػميفمػذهماظدرجوتمإظبماظؼدرةمواالػؿؿوم.مسؾكمدرجوت
م

 عسؿوى االدؿـمار اظسنوي اظدرجات

مأعرؼؽلمعؾققنمدوالرم2.6حبدودمماألوظبماظدرجي

مأعرؼؽلمدوالرم874َ444حبدودمماظـوغقياظدرجيم

مأعرؼؽلمدوالرم345َ444حبدودمماظـوظـياظدرجيم
م

 يف حشد ادلوارداحملرز اظؿقدم 
م

حبؾــقلممدوالرمأعرؼؽــلعالؼــنمم14ؿــلعنمعؾؾــغمػــدصًومؼؿؿـــؾمبمدــرتاتقفقياًطــيماإلحــددتمم،وظبأطكطــقةم-مم12

عــماىقظـيماظـوغقـيمعــمدورةماٌشـورؼعممممممم2414الدؿـؿورػوميفماظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحـوتمسـوممممم2414طوغقنماألولم/دؼلؿرب

وػلمذرطيمزبؿصـيمم)مCCSوبدسؿمعـمذرطيم،مأعنماٌعوػدةمShakeel Bhattiوبؼقودةماظدطؿقرم.ماٌـوصعماضؿلومصـدو مظ

ومتمتـلعنممماظـوظــيميشـدماٌـقاردمممماىفوزماظرئودـلم،مأسطقًماألوظقؼيمعـذمدورةميفمروعوموظـدنموغققؼقركم(بؿلعنماألعقال

إظبمتطـقؼرماظعالضـوتمعـعماٌمدلـوتماظدوظقـيمواظؼطـوعمممممممموإلضـوصيمعـماألررافماٌؿعوضـدةمبم"ماظدرجيماألسؾك"ادؿـؿوراتمعـم

م.اًوص

م

ماٌـــوصعماضؿلــومصـــدو م،مضــدعًماألرــرافماٌؿعوضــدةماظؿوظقــيمعلــوػؿوتمظ2414طــوغقنماألولم/دؼلــؿربوحؿــكم-مم13

م:سؾكماظـققماظؿوظل
م

 ادلسؿوى اجلهة ادلاحنة

مدوالرمأعرؼؽلم141َ444ماظـروؼٍ

معؾققنمدوالرمأعرؼؽلم1.2مإؼطوظقو

مدوالرمأعرؼؽلم664َ444مآؼرظـدا

معرؼؽلدوالرمأم874َ444مأدرتاظقو

معؾققنمدوالرمأعرؼؽلم2.2مإدؾوغقو
م

جوءتمعـمتلقؼؼمووريمٌـودةمغؿفـًمســمممماظصـدو مأولمعلوػؿيمرقسقيمصقفموخاللمصرتةماظلـؿنمػذه،متؾؼكم-مم14

ماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممصؼدمضدممبرغوعٍمطـديمظؾؾققثمعلوػؿيمرقسقيمظ.مادؿكداممعقاردموراثقيمغؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

مًادوالرم1َ194صبريمتلقؼؼفوموورؼًو،مبؼقؿيمإعبوظقيمتؾؾـغممم(اظرتؼؿقؽقؾ)فنماظؼؿحماهلؿقسيمعـؿفوتمعـمذبسـمإغؿوجم

م.ًوأعرؼؽق

م

،معـمضؾقؾمبرغـوعٍماألعـؿممماٌـوصعماضؿلومصـدو مضررمسددمعـماٌـظؿوتماظدوظقيمدسؿمعقاصؾيمتطقؼرمظذظؽ،ممإضوصًي-مم15

م.زراسقياٌؿقدةماإلمنوئلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظ
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م
ماظؿؿقؼـؾممدرتاتقفقيوضدمضدممبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمإظبماالجؿؿوعماًوعسمظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيمإل-مم16

سؾكمعلوسدةماٌزارسنمسؾكماظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمماٌـوصعماضؿلومصـدو متػقدمبلنماٌـظؿيمعفؿؿيممتوعًومبوظعؿؾمععموثقؼيم

مدوالرمأعرؼؽـلمعالؼـنممم14أنمتؾؿـزممبـلطـرمعــمممملغفـومتعؿـزممممبراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموعـمخاللمإدارةماٌقاردماظق

ويفماالجؿؿوعماظـوغلمظؾؿؽؿى،مذرحمممـؾمسـماظربغوعٍماإلمنوئلماظعـوصرماظرئقلـقيمظؾشـراطيماٌؿؽــيمممم.مألشراضمػذاماظعؿؾ

ودسـؿمايشـدماٌشـرتكمظؾؿـقاردمواٌشـقرةماظلقودـوتقيممممممممظؿؼـدؼؿماٌؼرتحـوتممماالدؿـؿورميفماظـدسقةمععماظربغوعٍ،ممبوميفمذظؽم

وأسـربمعؽؿـىماظـدورةماظرابعـيممممم.م،مصقؿومؼؿعؾؼمبلعقرمعـمضؾقؾماظصـرفمواظرصـدمواإلبـالغممموتشغقؾماٌشورؼعمدرتاتقفقياإل

ماضؿلـوممصــدو ممظؾعرضماالصبوبلماظؾـوءماظذيمضدعـفماظربغـوعٍماإلمنـوئلمظؾشـراطيمعـعممممممسـمتؼدؼرهماظؽؾريممظؾففوزماظرئودل

اظؾفــيمموعــماٌؽؿـىممممطٌؾم،معـذمذظؽماظقضً،موؼؾؾَـّغ.مإضػوءماظصػيماظرمسقيمسؾكماظشراطيمأعنماٌعوػدةورؾىمإظبمماٌـوصع

بصقرةمعـؿظؿيمســماظؿؼـدمماحملـرزميفمعقضـقعماظؿعـوونمعـعماظربغـوعٍممممممممماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيم

م.اإلمنوئل

م

ضقؿـيممم2414عـمخاللماظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحـوتمسـومممممؽوعؾيماظيتمغؼؾفوماظربغوعٍماإلمنوئلوٌؼرتحوتماٌشورؼعماظ-مم17

ظؿؼققؿفـو،موتؾؾـغمممماٌــوصعمماضؿلومصـدو موضدمضدعًماٌؼرتحوتمإظبم.ميفماظربغوعٍماألسؿمظدىماظربغوعٍماإلمنوئلمإدرتاتقفقي

إلمنوئلمأنمؼؾؿؿسماظؿؿقؼـؾماظضـروريمظـدسؿمتـػقـذممممموؼعؿزمماظربغوعٍما.مدوالرمأعرؼؽلعالؼنمم4اٌؼدعيمسبقممضقؿيمايوصظي

اظـيتمكؽــمصقفـومإدراجمممممػذهماٌؼرتحوتمحبشدمعقاردمإضوصقيموجدؼدةمأومبـؼؾماٌقاردمعـماٌشورؼعمواظرباعٍماألطربمحفؿًو

مودقؿعوونماظربغوعٍماإلمنوئلمععمأعوغيماٌعوػدةمبشؽؾموثقؼمخاللماألذـفرماظؼودعـي،محقـٌمدـقفريمتـلـقؼممممم.ماٌؼرتحوت

أغشطؿفؿوماظؼوئؿيمصقؿومؼؿعؾؼمحبشدماٌقاردمظؿلعنماظؿؿقؼؾمظؿـػقذماٌؼرتحوتماظيتمؼدسؿفوماظربغوعٍماإلمنـوئلمواظـيتمواصـؼمممم

ماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممودؿعطلماظــُفٍماٌشرتطيمبنماظربغـوعٍماإلمنـوئلمومم.مظؾففوزماظرئودلاظدورةماظرابعيمسؾقفومعؽؿىم

وؼؿؿـؾماهلدفميفماظؾدءمبؿـػقذمػذهماٌؼرتحوتميفمأدرعموضًمممؽــمسؼـىماٌقاصؼـيمممم.مدفقدمحشدماٌقارعقثقضقيمإضوصقيمى

م.سؾقفو

م

،مذـددمممــؾماظصــدو مممماظؿؿقؼـؾممدـرتاتقفقيماٌعـقـيمبنموخاللماالجؿؿوعماظلودسمظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصـيمم-مم18

يفمأوظقؼـوتمحػـظماظؿــقعمممممعؿؿوثؾـيممأػـداصوًمماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو مماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقـيمأنمظـدىماظصــدو ماظـدوظلمومممم

يفمإرـورمممعؾقـقنمدوالرمأعرؼؽـلممم1.5مبؾؾـغمموأطدمتعفدماظصـدو ماظـدوظلمم.ماظؾققظقجلموادؿكداعفميفمايدمعـماظػؼرماظرؼػل

مبـدسؿمتعؾؽـيممهلذاماظؿعفـد،ماظؿـزمماظصــدو ماظـدوظلمممممموإضوصًي.ماٌـوصعماضؿلومصـدو مظم2414اظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحوتمسومم

إظبمماظشـراطيمعـعماظصــدو ماظـدوظلمممممعـمخاللوكؽـمجملؿقعماظدسؿماٌوظلماٌؿلتلم.مشرتكمعـمجفيمممقظيمثوغقياظؿؿقؼؾماٌ

م.دوالرمأعرؼؽلعلؿقىمأضصكمضدرهمثالثيمعالؼنم

م

حبؾقلمعقسدماالجؿؿوعماظـذيمدـقعؼدهمممم2414ظعومممدوالرمأعرؼؽلعالؼنمم14ؾغمؾوسؿقعًو،مؼـؿظرمأنمؼؿؿمتلعنمع-مم19

ضؾقؾماظدورةمغػلفومظؾؿقاصؼيمسؾكماٌشورؼعماظيتمدؿؿقلميفمإرورماىقظيماظـوغقـيمعــممممظؾففوزماظرئودلاظرابعيممعؽؿىماظدورة

م.يفمدورةماٌشورؼعمػذهماىفوزماظرئودلوػذهماٌقاصؼيمدؿؿقؼؼموصؼًومظؿقصرماألعقالمهًمتصرفم.مدورةماٌشورؼع

م
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ؿعوضـدةميفماٌؾـودرة،معــمخـاللماجؿؿوسـوتموعـودـؾوتمممممممسؾكمإذراكمعبقـعماألرـرافماٌمممأعنماٌعوػدةوضدمسؿؾم-مم24

وطـونمظألرـرافماٌؿعوضـدةمدورمضقـوديمضـوممبـفمسؾـكمممممممم.موعقادمذبؿعيمخصقصًوموجؾلوتمإحورـيمعبوسقـيممذكصقيمعؽـػيم

ظـدىمعـظؿـيماألشذؼـيمممميفمروعـوممواظلـػراءممزبؿؾػماٌلؿقؼوتماظقزراءمواٌلؿشورونمواٌـلؼقنماظؼطرؼـقنمواٌؿـؾـقنماظـدائؿقنمممم

عــماألرـرافماٌؿعوضـدةمبصـقرةمصعؾقـيميفممممممم15وضدمظقحظًمعلؿقؼوتمعشفعيمعـماظؿؿـقؾماٌؾؽر،محقـٌمؼـظـرممم.مراسيواظز

م.تؼدؼؿماظدسؿ

م

وصبريماظعؿؾمسؾكمتطقؼرماظعالضوتمععماظؼطـوعماًـوصمواٌمدلـوت،ممبـوميفمذظـؽمعـعمضطـوعماظؾـذورماظعـوٌلمممممممممم-مم21

وعمدلـيمغقؾـقن،مسؾـكمأغـفمالمؼـزالمسؾـكماٌعوػـدةمأنمتـمعـمممممممممبقؾموعؾقـدامشقـؿسممموتمعـمضؾقؾوصـوسيماألشذؼيموعمدل

م.عـمأيمعـماٌمدلؿناالدؿـؿورماألولم

م

عصـدرًامربـؿؿاًل،مبقـفـومعصـودرمممممم454وإعبواًل،مؼقجدميفمغظومماٌعوػدةماٌرطزيمظؿؿؾعمحشـدماٌـقاردمأطــرمعــممممم-مم22

ػذهماظؼوئؿيمجفوتمعوسبـيمعقجـقدةموعصـودرمممموتقجدميفم.متؿصػمبوألوظقؼيمعدسقعيممبذطراتمحبـقيموعقادمعرجعقيمذوعؾي

مبندـرتاتقفقيماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيموطؿومالحظًم.مربؿؿؾيمغشطيموعصودرمأخرىمملمصبرماالتصولمبفومبعد

ويفمحـنمأنمعــمممم."المؼزالمؼقجدمظدىماٌعوػدةمضدرمعـماٌصودرمأطربمممومؼؿقصرمظدؼفومعــماٌـقاردمإلدارتفـوممم"صننمماظؿؿقؼؾ

صننمذظؽمؼعينمأؼضًومأنماٌعوػـدةمالمهظـكمبوظؿؿقؼـؾماظؽوعـؾماظـالزممهلـومممممممشفعموجقدمعصودرمربؿؿؾيمملمتـُدرسمبعد،ماٌ

م.وأغفومظذظؽمتؿعرضمإلضوسيماظػرص

م

وؼقصرماظؿزاممايؽقعيماظـروصبقيمبودـؿـؿورمم.موتقاصؾمأعوغيماٌعوػدةمادؿؽشوفماظــُفٍماٌؾؿؽرةمظدسؿماٌؾودرةمعوظقًو-مم23

تزالماٌـوضشوتمعلؿؿرةمععمضطوعماظؾـذورماظعـوٌلموسـددممممموال.مقؼيمعـمعؾقعوتماظؾذورمدـقؼًوممنقذجًومعرجعقًومسؿؾقًوغلؾيمعؽ

 .اظيتمتـظرميفماألخذمبـؿوذجممموثؾيعـماألررافماٌؿعوضدةم
م

 اظعالضات رساؼة أغشطة
م

مؿـقحمربوصـؾمرصقعـيماٌلـؿقىممممصفـلمتم.مػـلمأطــرمأدواتمحشـدماٌـقاردمصعوظقـيمممممماظعالضوتمأغشطيمرسوؼيزفرمأنم-مم24

،مادؿضوفمزبؿؾـػمم2449سومممتشرؼـماظـوغل/غقصؿربموعـذ.مظإلسالنمسـماالدؿـؿوراتمواٌقاسقدماظـفوئقيمالدبوذماظؼرارات

وإذـراكماٌصـودرماحملؿؿؾـيممممضودةماٌعوػدةمدؾلؾيمعـمػذهماٌـودؾوتمإلرـالعماىفـوتماٌوسبـيمسؾـكمعلـؿفداتماٌؾـودرةممممممم

م.ودوئؾماإلسالمٌعؾقعوتمعـمخاللماظرئقلقيموتلعنمغشرما

م

م:وتشؿؾمػذهماٌـودؾوتمعومؼؾل-مم25
م

 ماظـروصبلاجؿؿوعمادؿضوصفماظقزؼرمBrekkسؾكمػوعشمعممترمضؿيماألشذؼيماظعوٌل؛م 

 ؼطوظقي؛اإلحؾؼيمبوريماظدرادقيمظؾلقودوتمادؿضوصؿفومايؽقعيم 

 ظلمظؾؿـقعماظؾقؽل؛ذراطيمععماٌـظؿيماظدوظقيمظؾؿـقعماظؾقؽلمظالحؿػولمبوظققمماظدو 

 دؾوغقيميفمضررؾي؛اإلاجؿؿوعمظؾؿدسقؼـمصؼطمادؿضوصؿفمايؽقعيم 
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 أثـوءمعممترمالػويمظؿغريماٌـوخ؛ماحملصقظلؾؿـقعمظؿوغلماظعوٌلمؽؿدجؾليمإحوريمعشرتطيمععماظصـدو ماال 

 ماإلؼطوظلرصقعماٌلؿقىمادؿضوصفماظقزؼرممدؼرةاجؿؿوعمعوئدةمعلؿGalanم2414مطوغقنماألول/يفمدؼلؿربم

 .بؾدًام64وحضرهمممـؾقنمعـمأطـرمعـم

م

موضدمأتوحًمطؾمعـودؾيمصرصًومإلذراكمعصـودرمربؿؿؾـيمأدودـقيموإرالسفـومسؾـكماٌلـؿفداتموإحورؿفـومسؾؿـوًمممممممم-مم26

عـودـؾيمغؿـوئٍمعؾؿقدـيميفماظرتوؼـٍمظؾؼـراراتماالدـؿـؿورؼيموإضوعـيممممممممموحؼؼًمطؾ.ممبومهؼؼمعـمتؼدم،موظؿفـقدمضودةمجدد

سؾكماظـققماظـقاردممأغشطيمرسوؼيماظعالضوتمٌضلمضدعًومبوٌـوضشوت،موػلمأعقرمتشددمعبقعفومسؾكمأػؿقيمسالضوتمجدؼدةموا

م.درتاتقفقياًطيماإليفم

م

دؾوغل،موأدىمأدـؾقعماظؿــقعماظؾققظـقجلمإظبممممإوسؾكموجفماظؿقدؼد،مأدىماجؿؿوعمبوريمإظبماإلسالنمسـمادؿـؿورم-مم27

.مؼرظـدامســمدسؿفـوماٌلـؿؿرمظؾؿعوػـدةممممآٌوئدةماٌلؿدؼرةماظرصقعماٌلؿقىمإسالنموذفدماجؿؿوعماؼطوظقو،مإاإلسالنمعـمجوغىم

،موذظؽمبغقيمحشدمعزؼدمعــماٌـقاردمحبقـٌممممدرتاتقفقياإلمظؾكطياظؿـػقذماىورؼيموصؼًوممعـودؾوتم2411يفمسوممودؿلؿؿرم

م.احملؿؿؾيمواظؿؽؾػيواظؼربمعـماٌصودرمكؽـمظؾؿعوػدةمأنمتغطلمسقاعؾمزبؿؾػيمعـمضؾقؾماالتلوعماىغرايفم

م

م:صعوظقيمػلمطؿومؼؾلأغشطيمرسوؼيماظعالضوتمومأطـرم-مم28
م

 ؛ذبؿقسوتمصغرية 

 ؛اظؾؾدانمتؼقدػوموتلؿضقػفومومتقهلو 

 ايضقرمصقفومعـمأسؾكماٌلؿقؼوت،موخصقصًوماظقزراءموصـوعماظؼراراتماظرئقلققن؛ 

 عـظؿيمحلىمعؿطؾؾوتمعبفقرػو. 
م

 االتصاالت
م

أنمسؾكماٌعوػـدةمواظصــدو مأنمضبلــومممميفماالتػوضقيمسـمذوشؾمعؿؽررمظدؼفومؼؿؿـؾميفممؿعوضدةاألررافماٌأسربًم-مم29

م.صقؿـومؼؿعؾـؼمبـؿـقماٌعوػـدةمواخؿصوصـفوماظعـوٌلموترطقزػـوموأثرػـومممممممممودـوئؾماإلسـالممميفمذبـولماالتصـوالتموممعـمأدائفؿوم

ٍماصـؾماألدودـقيموإصـدارمسـددمعــممممممؾعضمأغشـطيماظؿقم،موععمأغفممتماظؼقوممبـمظؾففوزماظرئودلوعـذماظدورةماظـوظـيم مم،اظــقات

وبلـؾىماظؼقـقدماٌػروضـيمسؾـكمممممم،مصنغـفمأغشطيمرسوؼيماظعالضوتعـمضؾقؾماظـشراتماإلخؾورؼيمواظؾقوغوتماظصقػقيمألشراضم

ــي،مملم ــرتافميفمماٌقزاغقـ ــلعنمأيماسـ ــرمتـ ــالممصبـ ــوئؾماإلسـ ـــدو مممودـ ــدةموالمبوظصـ ــقي،مالمبوٌعوػـ ــيماظرئقلـ م.اظعوٌقـ

سؾـكمعبفـقرمعــممممماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممردوظيمم"تعؿقؿ"أػؿقؿفميفمدسؿمماظشؾؽيماٌؿكصصيرجمغطو مدؿؿرارماظـؿقمخووال

ؼلـؿؿرمعــحماألوظقؼـيمهلـذهماٌلـلظيمرـقالمصـرتةممممممممدودلمأنموظؾؾقغمػذاماهلدف،مصننمعـماألم.اىفوتماٌوسبيمأودعمغطوضًو

م.اظلـؿنموأنمتؼدممهلوماٌقاردموصؼًومظذظؽ

م

طـوغقنماألولمم/يفمدؼلـؿربمماٌـوصعماضؿلومصـدو موضدمأذريمإظبمم".اظؿعؿقؿ"وظقيمصغريةمسبقموضدمادبذتمخطقاتمأ-مم34

م".اظؼقوديميفمػذاماٌقدانبوظدورم"ؼؼقممسؿؾورهموبم2449
م
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م:عومؼؾلم2411وعـمأبرزمععوملمأغشطيماظؿقاصؾمخاللمسومم-مم31
م

 إلسالمماظعوٌل؛ايدثماألولمسوٌقًومعـمحقٌمامظؾففوزماظرئودلتعؿربماظدورةماظرابعيم 

 مودـوئؾماإلسـالمممحبدمذاتفمصرصيمظؾرتوؼٍمظؾؿعوػدةمعـمخـاللمزؼـوراتمممماإلسالنمسـماٌشورؼعماٌؿقظيمكـؾ

 ظؾؿشورؼعموإجراءماٌؼوبالتماظشكصقيمععماٌـظؿوتماٌلؿػقدة؛

 لمردوظيمواضقيمتؿعؾؼمبـوألعـماظغـذائممماٌـوصعماضؿلومصـدو مظم2414سومممتؿضؿـماظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحوت

يفمعرصؼمإدراجفومموعـمأبرزمذظؽوضدمحظقًماظدسقةمبوالسرتافمبفومخاللماألذفرماألخرية،م.موتغريماٌـوخ

ومتــؾمػـذهماظػـرصموشريػـومممممم3.متقؼؾماظؿؽقػماظؿوبعمالتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشـلنمتغـريماٌــوخممم

 .2411/2412ذبواًلمدقؾؼكمعزؼدًامعـماظؿطقؼرمخاللمصرتةماظلـؿنم
م

مدةاظقوا
م

زؼرمقاظـممتضـؿم،موحؿكماظققم،مسؾكمرأسماٌؾودرة،مبدسؿمعـمصرضـيمسؿـؾمصـغريةممممShakeel Bhattiمطونماظدطؿقر-مم32

.مظؾؿـؿقـيمواظؿعـوونمممي،ماٌـدؼرماظعـومماظلـوبؼمظؾقطوظـيماظلقؼلـرؼمممممWalter FustمواظلػريمLars-Peder Breekماظـروصبل

م.اؼومايلـيدػريًامظؾـقمM.S. Swaminathanإضوصيمظذظؽ،مسؿؾماألدؿوذم

م

،مصننمسددمأسضوئفومأضـؾمبؽــريمعــماٌلـؿقىمممممدرتاتقفقياًطيماإلويفمحنمأنمصرضيماظعؿؾمبؼقًمعؿؼدعيمسؾكم-مم33

اظـذيمطـونمعؿقضعـًوموضـًمإرـال ممممممماٌلؿقىعـمدػراءماظـقاؼومايلـي،موػقمم3-2أسضوءمصقفومبوإلضوصيمإظبمم9-7اٌؿؿـؾمبـم

وزؼودةماالدؿـؿوراتماٌمعـي،مؼـؾغلمأنمهظـكمأسـدادمممايػوزمسؾكماظزخؿماظالزممموسؿاًلمسؾك.ماٌـوصعماضؿلومصـدو مخطيم

ؼربزوغفـوميفمأودـوطمممطلـػراءمسـوٌقنمظؾؿؾـودرةموػـؿمممممػـمالءمماظؼودةماٌؿطقسقنمقعؿؾمص.م2411األسضوءمبوألوظقؼيمخاللمسومم

ٌـمممممممم دـؿقؿوجمإظبممصوألعوغـيمم.مقاردأضراغفؿمعـمأصقوبماظـػقذموؼـقسقنمعبفقرػـوموؼزؼـدونمعــمضـدرةماٌعوػـدةمسؾـكمحشـدما

االسؿؿودمسؾكمدسؿماظؾؾدانماألسضوءميفمػذاماجملولمظؿقلريمسؿؾقوتماظؿؼدؼؿمإظبمايؽقعوتماألسضوءمودسقتفـومإظبمظعـىمدورممم

م.أطـرمغشورًوميفمعلوغدةمػذاماظـؿق
م

 اظدسم اظؾشري وادلاظي حلشد ادلوارد
م

صوالدؿـؿوراتماألدودقيمػلماٌقزػـقنمواالتصـوالتممم.مقيماٌالئؿيتؿطؾىمعؾودرةمعـمػذامايفؿمتلعنماٌقاردماٌفـ-مم34

اظؼقـوديميفمػـذاممماظدورم"ـمعقاردمَـّوإظبماآلن،متمع.موزبؿؾػماٌقادماٌطؾقسيمأوماإلسالعقيمواظؿؽوظقػماظـوبؿيمظألغشطيمواظلػر

م.CCSاظذيمتؼدعفمذرطيمواظدسؿماالظؽرتوغلماٌؿػرغممأعنماٌعوػدةعـمخاللماظقضًماظؽؾريماظذيمؼـػؼفمم"اٌقدان

م

ــرغميفمدؼلــؿربممCCSذــرطيمأطؿؾــًمو-مم35 ــلماٌؿػ ــدسؿماالظؽرتوغ ــدػومظؾ وطوغــًماًطــيم.م2414طــوغقنماألولم/سؼ

سؾكمأنماظؿلخرياتماظؽؾريةماظـوويمسـم.م3-وفم5-وجقدمعقزػنمداخؾقنمظؾؿعوػدةمبرتؾيمفضدمتضؿـًممدرتاتقفقياإل

،مبقـؿـومأدتمضقـقدممم2411طـوغقنماظــوغلممم/المؼؾؿقؼمبوظعؿؾمإالميفمؼــوؼرمم3-اإلجراءاتماإلدارؼيمجعؾًماٌقزػمبرتؾيمف

،متؾؼـكماألعوغـيممم5-وبوغؿظـورمتعـقنمعقزـػمبرتؾـيمفمممم.م5-اٌقزاغقيماإلدارؼيماألدودقيمإظبمتلخريمعؾءماظقزقػيمبرتؾـيمفم

                                                 
3

  .php4638http://unfccc.int/adaptation/implementing_adaptation/adaptation_funding_interface/items/ 

http://unfccc.int/adaptation/implementing_adaptation/adaptation_funding_interface/items/4638.php
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ـمموؼظفرمعـماًربةمأنمسؿؾقيماظؿقزقػميفمػذهماظرتؾيمؼـرجم.متعوغلمعـمغؼصمطؾريميفمتلعنماٌقارد إظبمم6محمأنمتلـؿغر معـ

م.ؾؿقدؼوتميفمبؾقغماألػدافماٌوظقيماحملددةمهلوظاٌعوػدةمتعرضمرمصقفومؿلؿؼرجحمأنمؼأذفرمسؾكماألضؾ،موػلمصرتةمم9
م

 اظفرتة اظقادعة بني اظدورتني ادلؿاحة خاللاظفرص 
م

م:اظدورتنمتؾكصماظػؼراتماظؿوظقيمبعضماظػرصماٌؿوحيميشدماٌقاردمخاللماظػرتةماظؼودعيمبن-مم36
م

 ػذهماألغشطيمػلماألدواتماألطـرمصعوظقيمظؿلعنماالدؿـؿوراتموإذراكماىفـوتممم:أغشطة رساؼة اظعالضات

وٌقاصؾيمإذراكماىفوتماٌوسبيمواٌصودرماحملؿؿؾي،مؼـؾغلمأنمؼـصىماظرتطقزميفمػذهماألغشـطيمم.ماٌوسبي

 ؛لوتمواظؼطوعماًوصسؾكمذبؿقسوتموعقاضعماىفوتماٌوسبيماٌكؿؾػي،موخصقصًوماٌمد
م

 ؼقلرماظؿؿرطزماظػعولمظؾؿعوػدةمبنماٌقضقسوتماظعوٌقـيماظؽـربى،معــؾماألعــماظغـذائلممممممم:اظؿمرطز اظعادلي

وصبـريماظعؿـؾمسؾـكمممم.ماظقصـقلمإظبمعصـودرمأطـربمظؾؿؿقؼـؾمممممواظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿؽقػمععمتغريماٌــوخ،م

 ؛رتنادؿؽشوفمػذهماٌللظيموتطقؼرػومظؾػرتةماظؼودعيمبنماظدو
م

  عومزظـومبوغؿظـورمادـؿفوبيماظؼطـوعماًـوصمظؾعؿـؾماٌؾؽـرمممممممم:ادلسؿوىادؿـمارات اظقطاع اخلاص اظرصوعة

وخطـيمسؿـؾموسؿؾقـيماخؿقـورمواالسـرتافماظعـوٌلممممممماًوصمبوٌعوػدة،مبقدمأنمتطقؼرمجدولمأسؿولمواضـحمم

ؿفقىماظؼطـوعماًـوصمبعـدمممم،مصبعؾمعـماٌـؿظرمأنمؼل"اظؼقوديميفمػذاماٌقدانظدورمبو"اٌعؿؿمصقؿومؼؿعؾؼم

 ؛ذظؽ
م

 ملمتؿؿؽـماٌعوػدةمبعدمعـمإضـوعماٌمدلوتمبـلنمذـؾؽؿفوموسؿؾقـيممممم:تأعني دور واضح ظلمؤدسات اظدوظوة

وؼؿقحمإبالغم.ماالدؿـؿورميفمتؾؽماٌشورؼعمذاتماألثرماظعوٌلماألضقىاظػرزماظيتمتلخذمبفومكؽـفؿومأنمؼمعـوم

وكؽــمم.مصرصيمٌزؼدمعـماظعؿؾماٌؾوذرمععماٌمدلوتمفوزماظرئودلظؾفاٌمدلوتمسـمغؿوئٍماظدورةماظرابعيم

 :هؼقؼمضؾقلماٌمدلوتماظدوظقيمبوالغضؿوممعـمخاللماظؿدظقؾمسؾكمعومؼؾل
م

 ؛إظبماظعؾؿمواألثرمبصقرةمطوعؾيموحبؿيضراراتماالدؿـؿورمادؿـودمم(1)

 ؛اشبػوضماظؿؽوظقػماظـوبؿيم(2)

 ؛طػوءاتماظؿؽؾػيم(3)

 ؛اظـطو مإعؽوغقيمتقدقعم(4)

م.األثرمسؾكماألعـماظغذائلمواظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخم(5)
م

  مؼؼـقممســدعومم"ماألبطولماظـقرـقنم"تعؿؿدماٌعوػدةمسؾكماظدسؿماظذيمؼؼدعفمم":اظورنوني اظدساة"زؼادة سدد

فمعقضعمضرؼىمراءماظزراسيمأوماظؾقؽيمأوماظؿـؿقيمعوموراءماظؾقور،مظزذكصمعلمولمسـماالتصول،مخصقصًومو

اٌوظلمواٌشورطيميفمأغشطيماٌعوػدةموبؿـظـقؿماالجؿؿوسـوتمممماظؼقودي،مبؿشفقعماظدورمعـمسؿؾقيمصـعماظؼرار

مذكصـًو،مإظبمم24وؼـؾغلمأنمؼرتػعمػـذاماظـرضؿ،مسبـقمممم.مأومبدسؿماٌعوػدةمبطر معشوبفيمأعنماٌعوػدةععم

 ؛2412ذكصًوميفمسوممم44ذكصًومخاللماظعومماظؼودمموإظبمأطـرمعـمم34
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 ؼؿعنمأنمتلؿؿرماٌعوػدةميفمإضوعـيمسالضـوتمضقؼـيمعؾوذـرةمعـعممممممم:اظعالضات ادلؾاذرة عع اجلهات ادلاحنة

وتعززمػذهماظعالضوتموضقحمخطقطماإلبالغ،مواظشراطوتماظطقؼؾيماألجؾ،موزؼودةمصـرصمم.ماىفوتماٌوسبي

ػـذهماظعالضـوتمسؾـكمأدـوسممممماظعؿـؾمسؾـكممممأعـنماٌعوػـدةمموؼـؾغلمأنمؼقاصؾم.ماالدؿـؿورماٌؿعددماظلـقات

 ؛األوظقؼي
م

  وثقؼـًومممارتؾورـوًمتـرتؾطمخطـيماٌعوػـدةميفمذبـولماالتصـوالتممممممم:ودائل ا سالماالسرتاف اظعادلي ادلعمم يف

فوموإبالشفـومبلخؾـورمممؿؿؾيمسؾكماٌلؿفداتموإذراطصوظؼدرةمسؾكمإرالعماٌصودرماحمل.مفقدمحشدماٌقاردجب

والمبـدمظؾؿعوػـدةممم.معززمضدرتفومسؾكمتدبريماألعقالمسؾكماألجؾماظطقؼؾاألثرماظذيمترتطفماٌشورؼعماٌؿقظيمت

عـمأنمتؿغؾىمسؾكمظغؿفوماظؼوغقغقيمواظؿؼـقيمواظلقودقيماٌعؼدةموأنمتـؼؾمردوظيمواضـقيمتلـؿـدمإظبماألعــمممم

 ؛اظغذائلمواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمممومؼعؿربمعـماألوظقؼوتماظعوعيماظعوٌقيماظقاضقي
م

   ٌقاصـؾيمتطـقؼرماظعالضـوتمعـعممممم: احملصةوظي لؿنةوع  ظاظعةادلي   دةؿؽماغي اظصةندوق اال زؼادة اظؿعاون عةع

وضـدمغػـذممم.مجفـقدمحشـدماٌـقاردمممأػؿقـيمطـربىميفمتعزؼـزممممماحملصقظلؾؿـقعمظاظعوٌلممدؿؽؿوغلاظصـدو ماال

،مأحـدػؿومعقجـفمظؾقؽقعـيماهلقظـدؼـيمواآلخـرميفمالػـويممممممم2414غشورونمعشرتطونميشدماٌقاردميفمسـوممم

إظبماظؼقـوممبلغشـطيمتعووغقـيمأخـرىميفممممممأعنماٌعوػدةوؼلعكمم.ؿؿوعمسوٌلمخوصمبؿغريماٌـوخطفزءمعـماج

 .2411سومم
م

 "اظقوادي يف ػذا ادلوداناظدور "احلفاز سلى زخم 
م

م."اظؼقــوديميفمػــذاماٌقــداناظــدورم"علــورمسؿــؾمبــنماظــدورتنموتــريةمدــرؼعيميفمم2449/2414ذــفدتمصــرتةم-مم37

سؾـكمأنمػــوكمسـددًامعــممممم.ماحملؿؿؾـيمماٌصـودرميػوزمسؾكمعلؿقىماألغشـطيمواالدـؿـؿورموعشـورطيمممموؼعؿربمعـماألوظقؼوتما

،موذظـؽمبـوظؿكطقطممماىفـوزماظرئودـلمموكؽـموـىماإلجفودماظـوتٍمسـماظؼقودةماٌؽـػيميفمضلؿم.ماىقاغىمؼعقؼمػذاماظـؿق

.ماىفـوزماظرئودـلممبعدمدورةمم2411/2412ةمجملؿقسيمعـماألغشطيماظرصقعيماٌلؿقىماىذابيمظرسوؼيماظعالضوتمخاللماظػرت

أنماٌؿورديماٌؿؾعيمحوظقًوميفماٌعوػدةمواٌؿؿـؾيمبوٌقاصؼيمسؾكماٌشورؼعموضًماجؿؿـوعممماألررافماٌؿعوضدةطؿومؼـؾغلمأنمتدركم

ففوتماٌوسبيميفمتدلمسؾكماغعدامماظؿـلقؼمبنمسؿؾقيماٌعوػدةمواظدورةماظؿؿقؼؾقيماظلـقؼيمظؾمظػرتةماظلـؿنماىفوزماظرئودل

اظـدورمم"وعـماظؿقدؼوتماظؽربىماظيتمؼـؾغلماظؿصـديمهلـومخـاللمصـرتةماظلــؿنماٌؼؾؾـيمتـدغلمصـقرةممممممممم.مطـريمعـمايوالت

م.ظدىمصـوعماظؼرار"ماظؼقوديميفمػذاماٌقدان

م

م:وظؾقػوزمسؾكماظزخؿموسؾكمعلؿقىماألغشطي،مؼـؾغلمأنمتعطلماٌعوػدةماألوظقؼيمٌومؼؾل-مم38
م

 اظـروؼٍموإؼطوظقـوممحؿكماآلنمملمتلتماٌلوػؿوتماٌوظقيمإالمعـمم:األرراف ادلؿعاضدةعشارطة  زؼادة عسؿوى

.ماألرـرافماٌؿعوضـدةمميفماٌوئـيمعــمممم8وؼعينمذظؽمعشورطيمتؼؾمســمم.مودقؼلراوآؼرظـداموأدرتاظقوموإدؾوغقوم

ؼؼؾؾمعـماسؿؿـودممموإضوصيمإظبمتلعنمعزؼدمعـماظعوئدات،مصننمعـمذلنمتـقؼعمذبؿقسيماىفوتماٌوسبيمأن

وضدمرطزم.موأنمؼقلرماظؿكطقطماٌوظلماألضقىمواظطقؼؾماألجؾماٌعوػدةمسؾكمسددمصغريمعـماىفوتماٌوسبي
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عـردودممم2411وػـقمؼؿقضـعمأنمؼؿقؼـؼميفمسـوممممممم2414بقضقحمسؾكمػذاماهلدفمخاللمسومممأعنماٌعوػدة

 ؛اظقضًماٌلؿفؾؽميفمذظؽ
م

  اًطـيممتقاصؾماٌؾـودرةمتـػقـذماٌلـؿقؼوتماٌؾقــيميفممممم :"سلىعن اظدرجة األ"االدؿـمار  عسؿوؼاتتأعني

سؾـكمأغـفمؼـؿعنمايػـوزممممم.م2414رقالمسومم"معـماظدرجيماألسؾك"،موضدمأعـًمادؿـؿوراتمدرتاتقفقياإل

وعــمم.معؾقـقنمدوالرمأعرؼؽـلممم116سؾكمػذاماٌلؿقىمطلوظقؼيمإذامطونمظـومأنمغؾؾغماهلدفماٌؿؿــؾممبؾؾـغممم

أنمؼؿلؾىمسؾكماألرجحميفمدبػـقضمرؤؼـيماىفـوتماألخـرىماظـيتمتػؽـرميفممممممممذلنماألخذممبلؿقىمأدغك

 ؛اٌلوػؿي،موظذامصنغفمؼؿعنموـىمذظؽ
م

 اظؼقوديماظدورم"حؼؼًماالدؿـؿوراتميفمم":اظقوادي يف ػذا ادلودانظدور ا" اظيت تؿنادب عع تأعني ادلصادر

وعـماألػؿقيممبؽونمأنمغـدركمم.م2414غؿوئٍمطؾريةمبوظػعؾمووووزتماهلدفماحملددمظعومم"ميفمػذاماٌقدان

وععظـؿماالدـؿـؿوراتماظـيتمهؼؼـًمحؿـكماآلنمجـوءتمعــمممممممم.مأنماٌعوػدةمتعؿؾميفمبقؽيممتقؼؾقيمتـوصلقي

اظيتمظدؼفوماظؿزاممرقؼؾماألجؾمبوٌعوػـدة،موػـلمأرـرافمعؾؿزعـيمبؼـقةمبوظػعـؾمبعؿـؾممممممممماألررافماٌؿعوضدة

،مؼؿطؾىمعـماٌعوػدةم2414-2411أطربمخاللماظػرتةممسؾكمأنماٌضلمضدعًومسبقمهؼقؼمأػداف.ماٌعوػدة

 ؛اىفوتماٌوسبيأنمتقدعماغؿػوسفومعـم
م

 يفماٌوئـيمعــمدخـؾماٌعوػـدةميفمممممم64كؽـمظؾشراطوتمأنمتغطلمأطـرمعــممم:اظقدرة سلى تطوؼر اظشراطات

اظؾفـــيماالدؿشــورؼيماٌكصصــيماٌعـقــيموضــدمرحــىمطــؾمعـــم.م2414يفمســوممماٌـــوصعماضؿلــومصـــدو م

بوظشراطيمععمبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنـوئلمممظؾففوزماظرئودلوعؽؿىماظدورةماظرابعيمماظؿؿقؼؾمندرتاتقفقيب

ايقطؿيميفماٌعوػدةمكؽـمأنمتعقؼميفماٌلؿؼؾؾماظؿعـوونمعـعمممسؾكمأنم.مواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقي

علوػؿيميفمسؿؾقوتمصــعماظؼـرارممممذرطوءمربؿؿؾنمهلؿمضقؿيمطؾرية،محقٌمأنمطـريًامعـمػمالءمحبوجيمإظب

وعـماألعـؾيمسؾكمذظؽمأنمعمدليمشقؿسمتؿطؾـىمأنمؼؽـقنمهلـومعؼعـدميفمذبـوظسمطــريمعــمممممممم.مواالخؿقور

 ؛اظشرطوءماظذؼـممتقهلؿ
م

 اظـروؼٍمػـلماظقحقـدةماظـيتمأطـدتمادـؿـؿورػوماٌؿعـددماظلــقاتممممممممم:تأعني ادؿـمارات عؿعددة اظسنوات

،مؼعؿربمتلعنماظؿزاعوتمعؿعـددةمماظؿؿقؼؾمدرتاتقفقيرؼيماٌكصصيمإلوطؿومأبرزتماظؾفـيماالدؿشو.مبقضقح

صفؿقـعماٌـقادممم.ماظلـقاتمأعرًامأدودقًومظؿقلريماظؿكطقطماظؿؿقؼؾلمودبطقطماٌشورؼعمسؾـكماألجـؾماظطقؼـؾممم

 م.تؾؿؿسماٌلوػؿوتماٌؿعددةماظلـقاتواظطؾؾوتمعـماألعوغيم
م

  مغـىمطـؾريمعــماظـفـوحماظـذيمهؼـؼمحؿـكماآلنمممممممؼعـقدمجومم:"طأوظوؼة ؼوعوةة "احلفاز سل حشد ادلوارد

ودـقؿطؾىمادـؿؿرارممم.معـماظقضًموعومضدعفمعـماظؿـزامممShakeel Bhattiٌومؼؽردفمأعنماٌعوػدةماظدطؿقرم

وصرؼؼفميفمروعوموصرضيماظعؿؾماظرصقعيممأعنماٌعوػدةاظـفوحمايػوزمسؾكمحشدماٌقاردمطلوظقؼيمأدودقيمظدىم

سؾكمأنمذظؽمؼقاجفمهدؼًومؼؿؿـؾميفمتزاؼدمسىءماظعؿؾموتقدـقعمجـدولممم.ماٌلؿقىمودػراءماظـقاؼومايلـي

وعـماألػؿقيماألدودـقيمضـؿونمدؾلـؾيمعــماالدـؿـؿوراتمرـقالمصـرتةماظلــؿنممممممممم.مأسؿولماٌعوػدةماإلمنوئل

 ؛اظشعقرمبوظرطقدظؿػوديم
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م

 دـؿـؿورماٌطؾـقبمممشـريمأنمعلـؿقىماالمم.ممتـؾمػذهماظؾقؽيمسوعؾمهٍدمظؾؿعوػدةم:اظؾوؽة االضؿصادؼة اظعادلوة

 ؛ظؾصـدو مغليبموؼـؾغلمأالمؼشؽؾمعوغعًومظؾؿؿقؼؾ
م

 صــدو ممؼعؿؿدمحشدماٌقاردمإظبمحدمبعقدمسؾـكماظـفـوحميفمتشـغقؾممممم:اظنهج اظشفاف ادلسؿند إىل اجلدارة

ضـؿونمادـؿؿرارماألخـذميفمضـراراتماظؿؿقؼـؾممممممدبريماألعـقالممظؿمبوظـلؾيوؼؿلؿمبلػؿقيمطربىم.ماٌـوصعماضؿلوم

 .وطذظؽمغؼؾمذظؽمإظبماىفوتماٌوسبيؼلؿـدمإظبماىدارة،مبـفٍمذػوفم

م

مبوميفمذظؽماظقطوالتم)ماىفوتماٌوسبيأنموجقدمذبؿقسيمطؾريةمعـمماألررافماٌؿعوضدةوأخريًا،مؼؿعنمأنمتدركم-مم39

ػؿوتفؿماظطقسقـيممإذامملمتقجفمغلؾيمطؾريةمعـمعلـومظـمؼلفؿمعوظقًومماٌـوصعماضؿلومصـدو مممـمؼفؿؿمب(ماإلمنوئقيمواٌمدلوت

وػــوكمتػفـؿمظؾقوجـيمإظبمدسـؿمعـوظلمظؾؿؽـوظقػماإلدارؼـيمممممممم.مبصقرةمعؾوذرةمظؾؿشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفمطـؾمدورةمعشـورؼعمم

وؼشؿؾمذظؽماإلذرافمسؾكماٌشورؼعماٌؿقظيمورصدػومواإلبـالغمسـفـوموتؼققؿفـومضـؿوغًوممممم.مواظؿشغقؾقيمظؾؿشورؼعماٌقاصؼمسؾقفو

اآلظقوتماٌوظقيماألخـرىماٌؿعـددةماألرـرافمإظبمممممعـويفماظقضًمغػلف،متشريماًربةماٌؽؿلؾيم.مسقياظـقماظعوظلمواألثرؿـػقذمظؾ

أنماٌقزاغقيماظعودؼيمظمظقوتمػلماظيتمؼـؿعنمأنمتـقصرممم،موإظبمضرورةمإبؼوءماظؿؽوظقػماظـوبؿيمهلذهماٌشورؼعميفمحدػوماألدغك

عماظعوٌقـيموإدارةماظـرباعٍمووضـعماظلقودـوتمايؽقعقـيماظدوظقـيمممممممؾؿلقريماظعوممظؾصـدو ،ممبوميفمذظؽمدورةماٌشـورؼماظدسؿمظ

م.األدودقنوحشدماٌقاردمواظعالضوتمععمأصقوبماٌصؾقيم

م

صؾصــدو مم.ماظلقودـوتماًوصـيمبوظردـقمممموسؾكمدؾقؾماٌـول،متؼدمماٌمدلوتماٌؿوثؾيماألخرىماٌعؾقعـوتمحـقلممم-مم44

اًوصـيمخبػـضممممعؾـودرةماألعـؿماٌؿقـدةمممموتػـرضم.ميفماٌوئـيمم8.5ماظؿؽقػماظعوٌلماظؿـوبعمظربوتقطـقلمطققتـقمردـؿمغلـؾؿفممممم

يفماٌوئيمعـمعلـوػؿوتممم1رمسًومإدارؼًومضدرهم(مREDD)االغؾعوثوتماظـوعبيمسـمإزاظيماظغوبوتموتدػقرػوميفماظؾؾدانماظـوعقيم

ردـؿماظـذيمؼػرضـفمطـؾمعــممممممأعـوماظم.ميفماٌوئيمعـمعقزاغقيماٌشروعمظؾؿؽوظقػمشريماٌؾوذرةم7اىفوتماٌوسبيمورمسًومأضصوهم

رمسـًوممميوضدمحددمذبؾسمعرصـؼماظؾقؽـيماظعوٌقـمممم4.يفماٌوئيم13برغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلموعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمصفقم

هدؼـدماٌشـروعممم)اظؿؽوظقػماٌرتؾطيمبـندارةماٌشـروعممممظؿغطقيميفماٌوئيم9دبصصمو.ميفماٌوئيمعـمضقؿيمعـقفم14ثوبؿًومضدرهم

يفماٌوئيمظؿغطقيمدسؿموطـوالتممم1طؿومؼشؿؾماظردؿم.م(سؿولماظؾدءمبوٌشروع؛ماظؿـػقذمواإلذراف؛ماإلنوزمواظؿؼققؿوإسداده؛مأ

أنمماألرـرافماٌؿعوضـدةمموؼـؾغـلمأنمتػفـؿمممم5.اٌعرصـيمماضؿلـوممواظـدسقةمومماٌرصؼماٌؼدممإظبمأعوغـيماٌرصـؼمألشـراضماظلقودـوتمممم

بغـريهمعــماآلظقـوتماٌوظقـيماٌؿعـددةماألرـرافماظـيتممممممممماٌـوصعماضؿلومصـدو مايؽقعوتمواظقطوالتماإلمنوئقيماظــوئقيمتؼورنم

ماٌصودرماحملؿؿؾيمعـماظؼطوعماًـوصمواٌمدلـوتمأسربـًمســمضؾؼفـوممممممًامعـوعـماىدؼرمبوظذطرمأنمسدد.متؿؾؼكمعلوػؿوتفو

ذظـؽمأنمإحـدىماٌمدلـوتمممموعـماألعـؾيمسؾكم.مإزاءماحؿؿولمارتػوعمغلؾيماظردقمماظيتمتػرضمسؾكمطؾمتربعمؼؼدممظؾصـدو 

تؼـعميفمصـؾىممم"ماظؼقـوديميفمػـذاماٌقـدانممماظـدورمم"ضوظًمسـدماالتصولمبفومخبصقصماظؿؿقؼؾمإنمعؾودرةمماحملرتعيمواٌطؾقبي

شـريمأنماٌمدلـي،مســدعومممم.مدـقؼًومسؾكمعؾودراتممموثؾـيممدوالرمأعرؼؽلعالؼنمم14أوظقؼوتفوماظؿؿقؼؾقي،موػلمتصرفمسبقم

م.تربسوتفومدقصرفمسؾكماظؿؽوظقػماظـوبؿيمرصضًماٌضلمضدعًوميفماٌـوضشوتميفماٌوئيمعـم24سؾؿًمأنم

                                                 
  .GEF/C.39/9, Rules and guidelines for agency fees and project management costsمم4

th_GEF_council39www.thegef.org/gef/events/ 
تغطلمعقزاغقيمعمدلقيمتعؿؿدػوماهلقؽوتماظرئودقيمٌرصؼماظؾقؽيماظعوٌقيماظقزوئػمواًدعوتماظيتمتمدؼفومأعوغيماٌرصؼ،ممبوميفمذظؽم.ماٌرجعمغػلفمم5

م.واظعالضوتمععماظؽقوغوتماٌمدليمظؾؿرصؼماظرباعٍايقطؿيموإدارةم

http://www.thegef.org/gef/events/39th_GEF_council
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 ادلناصع اضؿسامصندوق سملوات   -باء
م

 ادلناصع اضؿسامصندوق عن دورة عشارؼع  األوىلتنفوذ اجلوظة 

م

جـراءاتمماإلوتشـؿؾمم.ماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممظماإلجـراءاتماظؿـػقذؼـيمميفمدورتـفماظـوغقـيمممماىفوزماظرئودلاسؿؿدم-مم41

وتقضحمػـذهماإلجـراءاتممم.مخطقاتمعؾؿقديميفمدورةماٌشورؼعممتؽـمعـماظصرفمواظرصدمواإلبالغمواظؿؼققؿماٌلؿؼؾماظؿـػقذؼي

م.اٌشورؼعؾوعمإجراءاتمذػوصيمآعـيمظؾؿؿؽنمعـماظصرفموادؿكداممإجراءاتمعقحدةمظؾرصدمواإلبالغميفمتـػقذمــٍضرورةمات

م

سؾؿًومبؼوئؿيماٌشروسوتماألحدمسشرماظصغريةماظيتمواصـؼمعؽؿـىماظـدورةممممموزماظرئودلاىفويفمدورتفماظـوظـي،مأخذم-مم42

اىفـوزممورؾـىمم.ماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممعــمدورةمعشـورؼعمممماألوظباىقظـيممسؾكممتقؼؾفوميفمإرـورمممظؾففوزماظرئودلاظـوظـيم

ظشروعمبصرفماألعقالمظؾؿشـورؼعماٌقاصـؼمممإجراءماظرتتقؾوتماظعؿؾقيماظالزعيموامأعنماٌعوػدة،مإظبم3/2449،مبؼرارهماظرئودل

إجـراءمعشـووراتممممأعنماٌعوػدةإظبمماىفوزماظرئودلورؾىم.ماظدوظقيظؾؿعوػدةماظؿوبعمماٌـوصعماضؿلومصـدو مسؾقفوممبقجىم

مماظرتتقؾوتماٌمضؿيمظصرفماألعقالموظإلبالغمسـماٌشورؼعمورصدػو،مألشراضماخؿؿومإلصبودعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمميفمإرور

م.عـمدورةماٌشورؼعماألوظباىقظيم

م

عـمدورةماٌشورؼعموظؾرتتقؾـوتممماألوظبوؼؼدممػذاماظؼلؿماظػرسلمسرضًومسوعًوميوظيماألعقالماٌصروصيميفمإرورماىقظيم-مم43

م.مظؾؿؿؽنمعـمتـػقذماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفومأعنماٌعوػدةاظيتمادبذػوم

م

عــمدورةمعشـورؼعمممماألوظباألحـدمسشـرماظصـغريةماٌؿقظـيميفمإرـورماىقظـيممممممموؼلريمبصقرةمطوصقيمتـػقذماٌشـروسوتمم-مم44

وأنمؼؿـقحمتؼرؼـرًاممموسـدمذظـؽ،مكؽــمظألعـنمأنمؼعـدممممم.م2411،موعـماٌؿقضعمأنمتـفزمػذهماٌشورؼعمبـفوؼيمسومماظصـدو 

م.عػذهمبوالدؿـودمإظبماظؿؼورؼرماظـفوئقيمظؽؾمعـماٌشورؼماألوظبؼؾكصمتـػقذموأثرمحوصظيماٌشورؼعم

م

عــممم1ماٌؾقـؼمأنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌدرجـيميفممماىفوزماظرئودلويفمدورتفماظـوظـي،مضررم-مم45

مبقجىمذروطموأوضوعماظـظومماٌؿعـددمممدؿؽقنمعؿوحيماٌـوصعماضؿلومصـدو ماٌعوػدةمواظـوويمسـماٌشروسوتماظيتمكقهلوم

ــكماٌــألمخــاللمدـــيمواحــدةمعـــماغؿفــوءماٌشــروعمممماألرــراف،موأنماٌعؾقعــوتماٌؿلتقــي ــؽماٌشــورؼعمدــؿؿوحمسؾ م.عـــمتؾ

ضقـومماظؽقوغـوتماٌـػـذةمظؾؿشـورؼعممممميفمأنمؼطؾىمإظبماألعوغيموضعماظؿدابريماظعؿؾقيماظـيتمتقلـرمممماىفوزماظرئودلوضدمؼرشىم

م.اٌقاصؼمسؾقفومبؿـػقذمػذهماٌؿطؾؾوت
م

مروصياألعقالماظقاردةمواٌص:ماألوظبدورةماٌشورؼعم
م

عمص،ميلوبماضؿلومماٌـواألوظبؾؿرةم،مأتققًمأعقال،موذظؽمظ2446اظـوغقيمظؾففوزماظرئودلميفممدورةيفمأسؼوبماظ-مم46

،مأسؾـًماظـروؼٍ،مظدىماصؿؿوحماظؼؾـقماظـدوظلمظؾؾـذورميفمدـػوظؾوردميفمظقغغقوربـوؼـمممممم2448آذارم/ويفمعورس.ماظؿوبعمظؾؿعوػدة

يفماٌوئيمعـمعؾقعوتمايؾقبماظقرـقيميفماظـروؼٍمظصوحلمصــدو ممم4.1دـقؼيمضدرػومبوظـروؼٍ،مأغفومدؿؼدممعلوػؿيمرقسقيم

م.اٌـوصعماظؿوبعمظؾؿعوػدةماضؿلوم
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ظؾفقظـيمم(مدوالرمأعرؼؽـلمم78َ444)ماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو مميفمماألوظبعلوػؿيماظـروؼٍماظطقسقيماظلــقؼيمممأتققً-مم47

ــورؼعمماألوظب ـــمدورةماٌش ــومضــم.مع ــوػؿوتمرقسـُطؿ ــرىميفممدعًمعل ــيمأخ ــومصـــدو مق ــوصعماضؿل ــىممماٌـ ـــمجوغ ــوإع مؼطوظق

،موبؾـغمذبؿقسفـوممم(دوالرًامأعرؼؽقـوًمم28َ612)ودقؼلرام(مدوالرمأعرؼؽلم134َ444)دؾوغقومإو(مدوالرًامأعرؼؽقًوم344َ476)

عؽؿـىممموضـررمم.عــمدورةماٌشـورؼعممماألوظبالدؿـؿورػوميفماىقظيمم2449غقلونم/حؿكمأبرؼؾمدوالرًامأعرؼؽقًوم581َ488طؾفوم

صــدو ممعـمدورةمعشـورؼعممماألوظبيفماىقظيممدوالرمأعرؼؽلم584َ444ادؿـؿورمعؾؾغمحبدودممظؾففوزماظرئودلاظدورةماظـوظـيم

م.اٌـوصعماضؿلوم

م

م،مواصــؼماٌؽؿــىمسؾــكممتقؼــؾمأحــدمسشــرمعشــروسًومصــغريًا،مضقؿــيمطــؾمعـفــومالمتؿفــووز2449أؼــورم/ويفمعــوؼق-مم48

م.دوالراتمأعرؼؽقيم543َ444يمايوصظيماظؽؾقيم،موبؾغًمتؽؾػدوالرمأعرؼؽلم54َ444

م

وبؾغـًمم.ماإلحـدىمسشـرةمســدمتقضقعفـومسؾـكماالتػوضـوتماٌؼوبؾـيمممممممماٌلـؿػقدةمظؾؿـظؿوتمماألوظبوضدعًماٌدصقسوتم-مم49

وضدعًماٌـظؿوتماٌلؿػقدةمعبقعفومتؼـورؼرمعـؿصـػماٌـدةمممم.مدوالراتمأعرؼؽقيم345َ949ماألوظباظؿؽؾػيماظؽؾقيمظؾؿدصقسوتم

ويفمذظؽماظقضـً،مطوغـًماألعوغـيمضـدمواصؼـًمممممم.م2414طوغقنماألولم/غشطؿفوموغػؼوتفو،موذظؽمحبؾقلمعـؿصػمدؼلؿربسـمأ

ويفمأسؼـوبمتؼـدؼؿماظؿؼـورؼرمممم.موصرصًماظدصعوتماظـوغقيماًوصـيمبفـذهماٌشـورؼعممممصعاًلمسؾكممثوغقيمعـمتؼورؼرمعـؿصػماٌدة

تؼـورؼرماظرصـدمســممممعميفمعصرمواهلـدموطقـقوموبريو،مومتمإسدادماٌرحؾقي،مأجرؼًمزؼوراتمعقداغقيمظرصدمأربعيمعـماٌشورؼ

دوالرًامم154َ294وبؾغًماظؼقؿيماظؽؾقـيمظؾؿـدصقسوتماظـوغقـيمبعـدماٌقاصؼـيمسؾـكمتؼـورؼرمعـؿصـػماٌـدةمممممممممم.مبعـوتماإلذراف

ؾؿفـوماألعوغـي،موسؾـكمممم،مرػـًومبؿؼدؼؿمععؾقعوتمإضـوصقيمرؾمرانمٌـؿصػماٌدةمؼـؿظرانماٌقاصؼيمسؾقفؿوؼوالمؼزالمتؼر.مأعرؼؽقًو

م.بوٌقاصؼيمسؾكمتؼرؼريمعـؿصػماٌدةمػذؼـظؾؿـظؿؿنماٌلؿػقدتنمعشروطممدوالرمأعرؼؽلم28َ544ػذامصننمصرفمعؾؾغم

م

مترتقؾوتمصرفماألعقالمواإلبالغمسـماٌشورؼعمورصدػو

م

تماظصـؾيميفمعـظؿـيمممفوموأبؾغـًماإلداراتمذامعدماٌقاصؼيمسؾكماٌشورؼعماألحـدمسشـر،مأجـرتماألعوغـيمعشـووراتمممممب-مم54

األشذؼيمواظزراسي،ممبوميفمذظؽماٌؽؿىماظؼوغقغلموإدارةماٌوظقيموعؽؿىماظربغـوعٍمواٌقزاغقـيمواظؿؼقـقؿ،موذظـؽمبفـدفموضـعممممممم

م.ترتقؾوتمعمضؿيمظصرفماألعقالموظإلبالغمسـماٌشورؼعمورصدػو

م

ظؿقصـؾمإظبممنـقذجماتػـو معقحـدمممممعـعمعـظؿـيماألشذؼـيمواظزراسـي،ممتمامممموبعدممخليمأذفرمعـماٌشووراتماٌؽـػـيمم-مم51

ؼؿضؿـماألحؽومماظرئقلقيمظصرفماألعقالموطذظؽماألحؽومماًوصمبوإلبالغمسـماٌشروعموشريمذظؽمممومؼضؿـمتـػقذماٌشروعم

بعدمذظؽم.ماالتػو مظدىمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمخطوبوؼؿػؼمغقعماالتػو ماظذيممتماظؿقصؾمإظقفمععم.مبصقرةمصعوظيموذػوصي

وضـدمم.مضوتماظػردؼيمووضعًمسؾقفومعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموأردـؾًمإظبماٌـظؿـوتماٌلـؿػقدةمظؾؿقضقـعمسؾقفـوممممموضعًماالتػو

ظؾؿقضقعمسؾكماالتػـو موإلسودتـفمإظبماألعوغـيموذظـؽمبلـؾىمممممممأربعيمأذفرعدةموصؾًمإظبمادؿغرضًمبعضماٌـظؿوتماٌلؿػقدةم

م.إجراءاتفوماظداخؾقي

م
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يفماٌوئـيمعــمممم64دصعمعؾؾـغمحبـدودممم(م1):مولماٌدصقسوتمسؾكماظشؽؾماظؿوظلومبقجىمػذهماالتػوضوت،مغظؿمجد-مم52

يفماٌوئـيمســدمضؾـقلمتؼرؼـرمعـؿصـػماٌـدةموبقـونممممممممم34دصـعمعؾؾـغمحبـدودمممم(م2)مسـدماظؿقضقعمسؾكماالتػو ؛اٌؾؾغماٌطؾقبم

تمواظؿؼرؼرماظـؿؼينماًؿـوعلممميفماٌوئيمسـدمضؾقلمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظؾقونماظـػؼوم14دصعمعؾؾغمحبدودم(م3)ماظـػؼوت؛

م.سـماألغشطي

م

.موصرصًماٌؾوظغمبصقرةمعؾوذرةمسـمررؼؼمايلوبوتماٌصرصقيماظيتمحـددتفوماٌـظؿـوتماٌلـؿػقدةميفماالتػوضـوتمممم-مم53

.موضدمواصؼًمػذهماٌـظؿوتمسؾكمادؿكدامماألعقالماٌؼدعيمحصرًامألشراضمدسؿماٌشورؼعماظيتمواصؼًمسؾقفوماٌعوػدةماظدوظقي

دمأرصؼًمبوالتػوضوتمعقزاغقيمتػصقؾقيمهددمتؽؾػيماٌـقزػنمواظؾـقازممواًـدعوتمواظلـػرمواٌعـدات،مممـومؼؾـزممظؿـػقـذممممممممموض

م.اٌشروع

م

،مصـننمسؾـكماٌـظؿـيماٌلـؿػقدةمإسـودةممممممبعدمتغطقيمتؽوظقػماٌشروعيفمطؾماتػو مويفمحولموجقدمأعقالمشريمعـػؼيم-مم54

ـولماٌـظؿوت،مأوماعؿـوهلومجزئقًومبشروطماالتػو ماٌقضـع،مصـننمسؾقفـومأنمتعقـدمأؼـيممممممويفمحولمسدمماعؿ.ماألعقالمشريماٌـػؼي

م.عدصقسوتمتؾؼؿفومبوظػعؾمخبصقصماألغشطيماظيتمملمتـػذموصؼًومظؾؿعوؼريماٌؼؾقظيمظدىماٌعوػدة

م

ؿؼـدؼؿمتؼرؼـرمممواٌـظؿـوتمعؾزعـيمبمم.مومبقجىماالتػوضوت،متعؿربماٌـظؿوتماٌلؿػقدةمعلـموظيمســمتـػقـذماٌشـورؼعمممم-مم55

،مسؾكمأنمؼراسكميفماظؿؼرؼرماظـؿـقذجممعـماٌشروعماألوظبعـؿصػماٌدةماٌرحؾلمإظبمأعنماٌعوػدةماظدوظقيموذظؽمبـفوؼيماظلـيم

تؼرؼرمسـمحوظيمتـػقذمأػدافماٌشروعموأغشطؿف،موطذظؽمسـماظؿقصؾمإظبم(م1):موؼشؿؾماظؿؼرؼرمعومؼؾل.ماظذيمضدعؿفماألعوغي

م.ؾمبوظـػؼوتٍصبقونمعػ(م2)اظـقاتٍ؛م

م

ؾ،معصدضًومسؾقفمعـمطؾريمطؿومؼؿعنمسؾكماٌـظؿيماٌلؿػقدةمأنمتؼدممإظبمأعنماٌعوػدةمبقونماظـػؼوتماظـفوئلماٌػٍص-مم56

ماٌشروع مغفوؼي معؼوعفموذظؽمسـد معـمؼؼقم مأو ماٌلؿػقدة ماًؿوعلمخاللمصرتةم.مربوديبماٌـظؿي ماظؿؼرؼر وؼـؾغلمأنمؼؼدم

مظؾـؿقذجماظذيمضدعؿفماألعوغيذفرؼـمبعدمإنوزماٌشر مؼؾل.موع،موصؼًو تؼرؼرمسـمتـػقذم(م1):موؼشؿؾماظؿؼرؼرماًؿوعلمعو

م ماظـقاتٍ؛ مإظب ماظؿقصؾ موطذظؽمسـ موأغشطؿف، م2)أػدافماٌشروع موحػظم( ماالضؿصودؼي ماظؿـؿقي ميف ماٌشروع مٌلوػؿي تؼدؼر

مألثرماٌشروعمسؾكماًططمواظرباعٍماظقرـقيمواإلضؾقؿقي؛متؼدؼر(م3)اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو؛م

م4) م( ماٌلؿفدصي؛ مظؾؿفؿؿعوتماحملؾقي مبوظـلؾي ماٌشروع م5)وصػمٌـوصع مهلوم( ماظيتمؼروج ماظؿعووغقي وصػمظؾرتتقؾوت

م.اٌشروع

م

وعبقعمماٌـوصعماضؿلومصـدو ماٌلؿػقدةمأنمهؿػظمبوٌلؿـداتماظيتمتؾنمادؿكداممأعقالممتوؼؿعنمسؾكماٌـظؿو-مم57

ظؾؿعوػدةمخاللمموضبٍؼ.موذظؽمٌدةمثالثمدـقاتمعـمإنوزماٌشروعبؿـػقذماٌشروعمماٌؿعؾؼياظقثوئؼمواظلفالتماألخرىم

م.ػذهماٌدةمأنمتـُكضعماظلفالتمذاتماظصؾيمظالدؿعراضمأوماٌراجعي
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 تنفوذ اجلوظة اظـاغوة عن دورة ادلشارؼع
م

ماًرباءمعشقرة

م

موتـ-مم58 متصؿقؿ مطون متؼدؼؿ مإظب ماظدسقة ممعؼرتحوتػقذ مم2414سوم معشورؼع مدورة معـ ماظـوغقي مظؾفقظي ماضؿلومصـدو 

مبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمأحدماجملوالتماألدودقيمظؾرتطقزمواظعؿؾميفماألعوغيمواٌؽؿىموماٌـوصع

المعـمحقٌماجؿذابماالػؿؿوممواٌقاردمظصوحلم،مإدرتاتقفقيوظؿصؿقؿماظدسقةمأػؿقيم.م2414/2411خاللماظػرتةمماظؿؿقؼؾ

م مماٌـوصعماضؿلومصـدو  مغفٍ مطذظؽمظقضع مسؾكمأدوسماألوظقؼوتماظيتممبرغوذبلصقلىمبؾ ماٌؼؾؾي ىقالتماظصـدو 

م.اىفوزماظرئودلضبددػوم

م

أعنمؽؿىموأنمتشريمسؾكماٌماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيموضدمرؾىماٌؽؿىمإظبم-مم59

م،أعنماٌعوػدةاألسؿولماظؿؿفقدؼيماظيتمضوممبفوممأدوسصقؿومؼؿعؾؼمبؿـػقذماىقظيماظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼع،مسؾكمماٌعوػدة

ميفمذظؽمادؿكداممعشقرةماًرباء ماظدوظقنمرصقعلماٌلؿقى،مأعنماٌعوػدةماظؿؿسو.ممبو ممعشقرةمسددمزبؿورمعـماًرباء

مم:وػؿ مGeoffrey Hawtinاظدطؿقر م؛ مRoberto Acosta Morenoواظدطؿقر م؛ ؛مM.S. Swaminathanواألدؿوذ

م.David Hegwoodواظدطؿقرم؛م Bala Ravi Sekhara Pillaiواظدطؿقرم

م

م-مم64 ماٌعـقغي ماظقثقؼي ماًرباء محقل"ووضع مذظؽ ميف ممبو ماٌؼرتحوت، مظؿؼدؼؿ ماظـوغقي ماظدسقة محقل ماًرباء معشقرة

ماٌعـقيموأثـًمم6."اٌـوصعمؿلوماضصـدو موبرغوعٍمظمإدرتاتقفقي ماٌكصصي سؾكمماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼي

م مٌو ماًرباء مسؿؾ ماظـقسقيضدعقه مسوظقي معشقرة ممعـ معؼرتحوتمسوم مظؿؼدؼؿ ماظدسقة مإلسداد مممؿوزًا .م2414ذؽؾًمأدودًو

م.ودؿـشرماظقثقؼيمودؿقزعمسؾكمغطو موادعموصؼمعومأوصًمبفماظؾفـي

م

ملاضقعاٌقاظرتطقزم
م

وبرغـوعٍمعرطـزؼـممممإدـرتاتقفقيم،معـفـومهدؼـدمايوجـيمإظبممممؼرتحـوتموضدعًموثقؼيمعشقرةماًرباءمسددًامعــماٌم-مم61

ؼؿػـؼممطؿومذددتمسؾكمأػؿقيماظرتطقزماٌقاضقعلميفمادؿكدامماألعقال،ماألعرماظذيم.ماٌـوصعماضؿلومصـدو مالدؿكداممأعقالم

وؼؿعنميفماخؿقورماظرتطقزماٌقاضقعلمأنمكـؾم.ميفمدورتفماظـوغقيماىفوزماظرئودلمتوعًومععماألوظقؼوتماظـالثماظيتماسؿؿدػوم

ظدىماىؿقع،موخصقصًومظدىماظؾؾدانماظـوعقي،مطؿـومؼـؾغـلمأنمؼلـؿفقىمممممعلؿعفؾاٌقضقعمذبولماػؿؿوممحؼقؼلموطؾريمو

م.اٌـوصعملوماضؿصـدو مظؾشقاشؾماظدوظقيموألوظقؼوتماىفوتماٌوسبيماظؽؾريةماظيتمضبؿؿؾمأنمتؿربعمظ

                                                 
6

  _en.pdf01ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/experts/bsf_exp_p.وتؿضؿـماظقثقؼيمسرضًومعؼؿضؾًومظؾكؾػقيماٌفـقيمم

م.يمظؽؾمعـماًرباءماظذؼـمتعوضدمععفؿمأعنماٌعوػدةواظعؾؿق

ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/funding/experts/bsf_exp_p01_en.pdf
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ؼـؾغـلميفمرأؼفـؿمأنمؼـصـىمسؾـكممممممظؾصــدو مواتػؼماًرباءمرصقعقماٌلؿقىمسؾكمأنماظرتطقزماٌقاضقعلماظرئقلـلمم-مم62

ظألشذؼيمواظزراسيمظؾؿلوسدةمسؾكمضؿونماألعـماظغذائلمغظرًامظؿقدؼوتمتغريماٌـوخ،ممحػظموادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي

وعـمذلنمػذاماظـفٍماٌرطـزمأنمؼػقـدممم.مبؾموظػرتةمأرقلمسؾكمعومؼرجـٍحنمعـمدورةماٌشورؼع،موذظؽمخاللماىقظؿنماٌؼؾؾؿ

م.بصقرةمخوصيماٌزارسنمواظلؽونماظرؼػقنماألذدمتضررًا

م

بـلنمؼـصـىماظرتطقـزمممماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبندرتاتقفقيماظؿؿقؼؾموسؿاًلممبشقرةماًرباء،مأوصًم-مم63

م:دسقةمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوتمسؾكماظـققماظؿوظلاٌقاضقعلميفماظ
م

اٌلوسدةمسؾكمضؿونماألعـماظغذائلماٌلؿدامممبلوسدةماٌزارسنمسؾكماظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمعـمخاللمذبؿقسيمم"

ترطـزمسؾـكمحػـظموادـؿكدامماٌـقاردماظقراثقـيماظـؾوتقـيمظألشذؼـيمممممممممعلؿفدصيمعقجفـيمعــماألغشـطيماظعوظقـيماألثـرمممممم

م".واظزراسي

م

سؾـكمأنمػـذاماظرتطقـزماٌقاضـقعلمالمؼعـينممممممماظؿؿقؼـؾممبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمذددتمو-مم64

صفـقمؼشـؽؾمتـػقـذًامدضقؼـًوموعؿلـؼًوموعؾؿقدـًوممممممم.مأومتعدؼؾـفومماٌــوصعمماضؿلـوممصـدو متقدقعماألوظقؼوتماظـالثماٌؿػؼمسؾقفومظ

ظؾصـدو مادؿفوبيمظؾشـقاشؾماظدوظقـي،موالدـقؿومظشـقاشؾماظؾؾـدانمممممموبلمظألوظقؼوتماٌؿػؼمسؾقفومؼفدفمإظبمزؼودةماألثرماالصب

م.اظـوعقي،موألوظقؼوتماىفوتماٌوسبيماظػعؾقيمواحملؿؿؾي

م

م2414تصؿقؿمواصؿؿوحماظدسقةمإظبمتؼدؼؿمعؼرتحوتمسومم
م

إسـدادمعشـروعممممؾاظؿؿقؼمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمادؿـودًامإظبمعشقرةماًرباء،مادؿؽؿؾًم-مم65

مدـرتاتقفقيمًطـطماظعؿـؾماإلممماألوظب:موضدمتضؿـمتصؿقؿماظـدسقةمغوصـذتنمعؿؽـوعؾؿنممم.م2414اظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحوتمسومم

طؿومتضؿـًماظدسقةمزبططًومزعـقًومظؾفقظيماظـوغقي،موحددتمحفؿماٌشورؼعماٌؿقضعموحفؿم.مواظـوغقيمٌشورؼعماظعؿؾماظػقري

م.عـمضؾقؾمسددمععوؼريمصرزماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼياظدسقةمواظلؿوتماىدؼدةمصقفوم

م

واسؿؿدػومععمعالحؼفو،مورؾـىممم2414وأدخؾماٌؽؿىمتعدؼالتمرػقػيمسؾكمغصماظدسقةمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومم-مم66

م.اصؿؿوحماظدسقةميفمأدرعموضًمممؽـمأعنماٌعوػدةإظبم
م

بنسالغفـومسؾـكمعقضـعماٌعوػـدةمممممم2414حزؼـرانمم/يفمأواخرمؼقغققم2414واصؿؿقًماظدسقةمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومم-مم67

طؿـومم.مظـدىمعـظؿـيماألشذؼـيمواظزراسـيمممموبنخطورماٌـلؼنماظقرـقنماظؿوبعنمظؾؿعوػدةموممـؾلماألررافماٌؿعوضـدةماظـدائؿنممم

ذكصموعـظؿي،ممبوميفمذظؽماتػوضقـيماظؿــقعماظؾققظـقجلموعـظؿـيماألشذؼـيممممممم444أردؾًمردوئؾمتعؿؿماظدسقةمإظبمأطـرمعـم

جرىمسؾكمغطـو ممإضوصيمظذظؽ،م.مزراسيمواتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخموبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلواظ

مم،"جعـؾماٌـزارسنمعؿؼـدعنمسؾـكمعـقــكمتغـريماٌــوخممممممم:ماظؼقـوديميفمػـذاماٌقـدانمممظـدورمما"وادعمتقزؼعماظـشرةماٌعـقغـيمم

م.2414سؾكمعزؼدمعـماٌعؾقعوتمحقلماظدسقةمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومممععماإلذورةمإظبمطقػقيمحصقلمعؼدعلماظطؾؾوت
م
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موزقػيمعؽؿىماٌلوسدة
م

قاٌؽؿىمسؾؿـًومماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمبودرتاتقفقيماظؿؿقؼؾادؿـودًامإظبمعشقرةماًرباء،مأخذمطؾمعـم-مم68

فقدؼيموعؼرتحـوتماٌشـورؼعماظؽوعؾـيمأثــوءماىقظـيممممممقزقػيمعؽؿىمظؾؿلوسدةمؼدسؿمإسدادماٌؼرتحوتماظؿؿببوالضرتاحماًوصم

وضدمُدسؿًموزقػيمعؽؿىماٌلوسدةمعوظقًومسـمررؼؼماظربغوعٍماٌشرتكمظؾــوءمم.ماٌـوصعماضؿلومصـدو ماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعم

م.اظؼدراتمسؾكمتـػقذماٌعوػدة

م

قعوتماظالزعيمإظبمعبقعمعؼدعلماظطؾؾوتموخاللمعرحؾيماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼي،مأغشهمعؽؿىماٌلوسدةمظؿقصريماٌعؾ-مم69

واٌعؾقعـوتماًوصـيمبـوظؼـقاتمممماٌؿعؾؼمبؽقػقيمعؾءممنوذجماٌؼرتحـوتماظؿؿفقدؼـي،ممماحملؿؿؾنمسـدماظطؾى،مواظدسؿماظؿؼينم

م،2414ظؿؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومممظؾدسقةاظيتمؼـؾغلمادؿكداعفوميفمتؼدؼؿماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼي،مواألررافماٌؿعوضدةماٌمػؾيم

ادؿػلورًامبوظربؼـدممم135وضدمتؾؼكمعؽؿىماٌلوسدةم.ماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼيماٌؼدعيمإظبمأعوغيماٌعوػدةموتلطقدمادؿالعفووظؿؾؼلم

سؾكمعؽوٌـوتمػوتػقـيممماٌؽؿىممرٍدطؿوم.ماالظؽرتوغلمعـمعؼدعلماظطؾؾوتماحملؿؿؾنمورٍدمسؾقفومخاللمأربعيمأؼوممعـمتؼدكفو

وملمتـردمم.مؾقزؼـيمواظػرغلـقيمواالدـؾوغقيمممؽوضدمماٌعؾقعوتمحقهلومبوظؾغوتماالغم2414وتمظعوممتؿعؾؼمبوظدسقةمظؿؼدؼؿماٌؼرتح

م.أؼيمادؿػلوراتمبوظعربقي

م

وخاللمإسدادمعؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾي،مواصؾمعؽؿىماٌلوسدةمتؼدكفمظؾؿعؾقعوتماظؿؼـقيمٌؼـدعلماظطؾؾـوتميفممم-مم74

.ميفمذظؽماٌعؾقعـوتماٌؿعؾؼـيمبـوظؼـقاتماٌلـؿكدعيموطقػقـيمعـؾءماظـؿـوذجممممممممدقو متؼدكفؿمٌؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾي،ممبو

سؾـكمإسـدادمعؼرتحـوتمسوظقـيمممممم1وغظؿًمدؾلؾيمعـمحؾؼوتماظعؿؾماإلضؾقؿقيمظؿـدرؼىمعؼـدعلماظطؾؾـوتميفمإرـورماظـوصـذةمممممم

ــقاًلمغوضصـًومظؿؿؽقـفـومعــمممممطؿومأخذمعؽؿىماٌلوسدةمبـفٍمادؿؾوضلمؼؼدممعزؼدًامعـماظدسؿماٌؼدممظؾؿـورؼماٌؿـؾيممت.ماظـقسقي

م.،ممبوميفمذظؽمعـمخاللمحؾؼوتماظعؿؾماإلضؾقؿقيإسدادمعؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾي

م

صؼدمغظؿمعؽؿىماٌلوسدةمحؾؼوتمسؿؾمإضؾقؿقيميفمأوشودوشقميفمبقرطقـومصودق؛موغريوبلميفمطقـقو؛موظقؿوميفمبـريو؛مم-مم71

اظذؼـمتؾؼقاماظدسقةمظؿؼدؼؿمعؼرتحـوتممم1اظطؾؾوتممبقجىماظـوصذةممودسلمعبقعمعؼدعل.مواظؼوػرةميفمعصر؛موذقـقاميفماهلـد

عــماٌــورؼممم،ماضؿصرتماظدسقةمسؾكمعؼدعلماظطؾؾوتم2ويفمإرورماظـوصذةم.معشورؼعمطوعؾيميضقرمحؾؼوتمسؿؾمعدتفومؼقعون

ؿدرؼؾقـي،مميفماألغشـطيماظم،محقٌممتًمدسـقتفؿمظؾؿشـورطيممم(اهلودئاظشر ماألدغكموجـقبمشربماحملقطم)األضعػممتـقاًلم

م.ظؾففوزماظرئودلوصؼمعومضررهمعؽؿىماظدورةماظرابعيم

م

بوٌعوػدةموضـدعًممعؼدعلماظطؾؾوتمؿعرؼػموخاللمحؾؼوتماظعؿؾمماظيتمغظؿفومعؽؿىماٌلوسدة،مأتققًماظػرصيمظ-مم72

هلؿماٌعؾقعوتماظعوعيمحقلمطقػقيمإسدادمعؼرتحوتماٌشورؼعموسـوصرػوماظرئقلقيموتؾؼقامإرذوداتمربددةمعــماًـرباءمعــمممم

م.يفماٌؼرتحوتمهلقـًومظـقسقؿفوخاللماظؿدرؼىماٌؾوذرمتؿعؾؼمبؿؾؽماظعـوصرماظيتمؼؿعنمتعزؼزػوم

م

عؽؿىماٌلوسدةمربؾمترحقىمذدؼدمظدىمعؼدعلماظطؾؾوتماظذؼـممتـــٍقاممموضدمطوغًماظقزقػيماظؿدرؼؾقيماظيتمأداػو-مم73

عـمحقٌماظدسؿماظؿؼينمظؿطقؼرمعؼرتحـوتمعشـورؼعمجقـدةموعــمحقـٌممممممسوظقًومحؾؼوتماظعؿؾمودؾطقاماألضقاءمسؾكمأػؿقؿفوم

غشـطيممموثؾـيمممإتوحيماظػرصيمهلؿمظالجؿؿوعمإظبمعؼدعلمرؾؾوتمآخرؼـمتؿعؾؼمعؼرتحوتفؿماظؿؿفقدؼيمبــػسماحملوصـقؾمأومبلمم

م.وكؽـمإضوعيمذراطوتمععفؿميفماٌلؿؼؾؾ
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مواظدسقةمإظبمتؼدؼؿمعؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾيماظؿؿفقدؼيصرزماٌؼرتحوتم

م

عـــماٌؼرتحــوتمم442،مطــونمأعــنماٌعوػــدةمضــدمتؾؼــكم2414أؼؾــقلم/حبؾــقلمعقســدمإشــال ماظــدسقةميفمدــؾؿؿرب-مم74

ررؼؼماظلؾطوتماظقرـقيمظألررافماٌؿعوضدةماٌمػؾي،معـعمعـؾءممنـوذجممممعـفومضؿـماظقضًماحملددمسـمم344اظؿؿفقدؼي،موردم

اظـيتمضـدعًمســمررؼـؼماظلـؾطوتممممممم344وعــمأصـؾمػـذهماٌؼرتحـوتماظؿؿفقدؼـيماظــممممممم.ماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼيمبصقرةمتوعي

دعـيميفممعـفـومطوغـًمعؼممم259،ميفمحـنمأنمم(درتاتقفقيخططماظعؿؾماإل)م1عـفومعؼدعيميفمإرورماظـوصذةمم85اظقرـقي،مطونم

م(.اظعؿؾماظػقريعشورؼعم)م2إرورماظـوصذةم

م

مبندـرتاتقفقيماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقـيمموضدماسرتفماٌؽؿىميفماجؿؿوسفماظـوغلمبوظعرضماظذيمضدعؿفم-مم75

ولميفمدورتفوماظلوددـيمأسؿـممماظؾفـيماالدؿشورؼيوادؿعرضًم.ماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼيظدسؿمسؿؾماٌؽؿىماٌؿعؾؼمبػرزمماظؿؿقؼؾ

اٌؼرتحـوتمموادـؿؽؿؾماٌؽؿـىمسؿؾقـيمصـرزممممم.موضدعًمعشقرتفومإظبماٌؽؿـىموصؼـًومظـذظؽمممماظػرزماألوظلماظيتمضوعًمبفوماألعوغي

إظبمم2414متشـرؼـماظــوغلمم/مبقجـىمذظـؽمبؿقجقـفماظـدسقةميفمغـقصؿربممممممأعـنماٌعوػـدةمميفمجؾلؿفماظـوظــي،موضـوممممماظؿؿفقدؼي

م.ؾقفومظقضعمعؼرتحوتمعشورؼعفؿماظؽوعؾياٌقاصؼمسم136اظـمماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼيأصقوبم

م

متؼققؿمعؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾي
م

اٌـدسقونمؼعؿؾـقنمسؾـكموضـعمعؼرتحـوتمعشـورؼعفؿماظؽوعؾـيممممممممماٌؼرتحوتػذهماظقثقؼي،مطونمعؼدعقمميفموضًمغشر-مم76

مدـرتاتقفقيمٌكصصـيمإلماظؾفـيماالدؿشورؼيماوضدمضدعًم.م2411طوغقنماظـوغلم/ؼـوؼرم27حبؾقلممأعنماٌعوػدةظؿؼدكفومإظبم

ومبقاصؼـيممم،مػلمواٌؽؿى،متقجقفوتمتؿعؾؼمبؿؼققؿمعؼرتحوتماٌشورؼعماظؽوعؾيماٌؼدعيماظذيمدقؼقممبفمصرؼؼمخرباءاظؿؿقؼؾ

.مودقكضعمطؾمعـمعؼرتحوتماٌشورؼعمإظبمتؼققؿفمعـمجوغىمثالثيمخرباءمأحدػؿمعـمعـطؼيماٌؼرتح.ماٌؽؿىمسؾكماٌشورؼع

ماإلجـراءاتماظؿـػقذؼـيمموصؼًومٌعـوؼريماالخؿقـورماظـقاردةميفمممماألعوغيممصققػيمتؼققؿمعقحدةمأسدتفوممودقفريماظؿؼققؿمبودؿكدا

ةميفماظـدسقةمإظبمتؼـدؼؿممميفمدورتفماظـوغقي،مإظبمجوغىماٌعوؼريماألخرىمذاتماظصؾيمواحملـددمماىفوزماظرئودلواظيتماسؿؿدػوم

ٌم،مودقفؿؿعمصرؼؼماًرباءمإلغفوءمعفؿؿف.م2414اٌؼرتحوتمظعومم متمهدؼـدمزبطـطمزعـينمإلغشـوءمصرؼـؼماًـرباءممممممممحقـ

م.واخؿقورػؿمودسقتفؿمظؿؼققؿمعؼرتحوتماٌشورؼع

م

عؼرتحـوتمموذددماٌؽؿىمسؾكمأنماظـقسقـيمواىـدارةماظؿؼـقـيمػؿـوماظعـصـرانماظؾـذانمدقلـؿـدمإظقفؿـوميفمتؼقـقؿمممممممممم-مم77

ماظـيتمدـقؿؿممتقؼؾـفومصبـىمأنمتلـؿـدمحصـرًامإظبمممممماٌشورؼعماظؽوعؾيمواٌقاصؼيمسؾقفو،مواتػؼمسؾكمأنماٌقاصؼيمسؾكماٌشورؼعم

وؼعؿربمذظؽمواحـدًامعــماظـدروسماهلوعـيماٌلـؿػودةمدـرياسكميفممممممم.معـمجوغىمصرؼؼماًرباءاالدؿعراضماظعؾؿلموإظبماظؿؼققؿم

م.اٌـوصعماضؿلومصـدو مإجراءاتممعقاصؾيموضع

م

ظؿؿقؼؾـفوممممبلعقرمعـفوماٌقاصؼيمسؾكماٌشـورؼعممعؾوذرةمظؾؼقومظؾففوزماظرئودلودقفؿؿعماٌؽؿىمضؾؾماظدورةماظرابعيم-مم78

يفمإرورماىقظيماظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼعموظؿؼدؼؿماظؿقصقوتمخبصقصماٌؼرتحوتماظيتمحصؾًمسؾكمتؼققؿماصبوبلموظؽـفوم

م،اظصـودرةمأثــوءماظـدورةممممIT/GB-4/11/Inf.12وتؿضـؿـماظقثقؼـيممم.ماٌــوصعمماضؿلومصـدو مالممتقلمعـماٌقاردماٌؿوحيميفم
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،م"2414/2411يفمصرتةماظلــؿنممماٌـوصعماضؿلومصـدو معـممدورةماٌشورؼعتؼرؼرمسـماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفم"وسـقاغفوم

م.هلوماٌـوصعماضؿلومصـدو مضوئؿيمبوٌشورؼعماظيتمواصؼماٌؽؿىمسؾكممتقؼؾم

م

ماًطقاتماظؿوظقيميفمتـػقذمدورةماٌشورؼعماظـوغقي
م

ماضؿلـومماىقظيماظـوغقـيمعــمدورةمعشـورؼعمصــدو ممممميفمإرورمتـػقذماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوم"يماٌعـقغمضؿقؿيتقصرماظ-مم79

ـمعـماٌعؾقعوتمواظدروسماٌلؿػودةماظيتمتػقدميفماسؿؿودمعزؼدمعـماظؼراراتمحقلماإلجراءاتمواظرتتقؾوتماظيتممتؽخملم7"اٌـوصع

م.ورصدػوموتؼققؿفومقظيماظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼعاىاٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفمإرورمصرفماألعقالمواإلبالغمسـم

م

وؼردمعزؼدمعـماٌعؾقعوتمحقلماظؿؼدمماحملرزميفموضـعماإلجـراءاتمواظؿـدابريماٌمدلـقيمظؿقلـريمصـرفماألعـقالمممممممم-مم84

م،ممبـوميفمذظـؽمماٌــوصعمماضؿلومصـدو متػعقؾممعقاصؾي"ورصدماٌشورؼعموتؼققؿفوميفماظؼلؿماظػرسلماظقاردمأدغوهمهًمسـقانم

م."اإلجراءاتمواظؿدابريماٌمدلقي

م

 تنفوذ اجلوالت ادلقؾلة عن دورة ادلشارؼع
م

أؼضًومسؾـكمأنممتؽـنمممماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمذددتمسؿاًلممبشقرةماًرباء،م-مم81

ىموغشـورًومعؿقدـطماألجـؾمورقؼـؾممممماٌزارسنمعـمتعزؼزماألعـماظغذائلمواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمكـؾمػدصًومظـفمأػؿقـيمطـربممم

وؼـؾغـلمظؾــفٍممم.موؼـؾغلمأالمتؽقنماألغشطيميفمػذاماجملولمجزئقيمبؾمأنمتقضـعموتـػـذمضـؿـمإرـورمادـرتاتقفلممممم.ماألجؾ

اظـوذـؽيممماىفـوزماظرئودـلممكؽـمعـمادؿعراضماظؿؼدمماحملرزمواظدروسماٌلؿػودةموأنمؼلـؿفقىمألوظقؼـوتممموذبلمأنمغاظرب

م.عماٌـظؿوتماظدوظقيموأنمؼقدعمغطو ماألغشطيميفمحولمتقصرمعزؼدمعـماألعقالوأنمؼعززمعـماظشراطوتمع

م

ؼضـؿـماألعــمممماٌــوصعمماضؿلـوممصـدو مبلنمتؼقمماألعوغيمبنسدادمسـوصرموضعمبرغوعٍمظماظؾفـيماالدؿشورؼيوأوصًم-مم82

ؼمبويوجـيمإظبمإسـدادمبرغـوعٍمممموأخذماٌؽؿىمسؾؿـًوممبشـقرةماظؾفــيمصقؿـومؼؿعؾـممممم.ماظغذائلماٌلؿداممواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخ

م.وعؼؿضؾيموعقجفيمسبقماظـؿوئٍمإدرتاتقفقيؼـؾغلمأنمتؽقنممعشقرةماًرباءوثقؼيمعؿقدطماألجؾمؼلؿـدمإظبم

م

وإضوعـيماظشـراطوتمعـعماٌمدلـوتمممممماٌـوصعماضؿلوماىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو موغظرًامظعىءماظعؿؾميفم-مم83

ادؿؽؿولموضعمغفـٍمبرغـوذبلمظقـظـرمممم،مملمتؿؿؽـماألعوغيمعـماٌـوصعماضؿلومصـدو متطقؼرمماٌؿعددةماألررافمظدسؿمعقاصؾي

يفمأنمؼطؾىمإظبماألعوغيموضعمغفـٍمبرغـوذبلمعؿقدـطممممماىفوزماظرئودلوضدمؼرشىم.ميفمدورتفماظرابعيماىفوزماظرئودلصقفم

اظـوغقـيموبوٌقاءعـيماظؽوعؾـيمعـعماألوظقؼـوتمممممممعاٌشـورؼمؼلؿػقدمعـماظرتطقزماٌقاضقعلميفمدورةمماٌـوصعماضؿلومصـدو مظماألجؾ

م.اىفوزماظرئودلاظيتماسؿؿدػوم

م

،ممبـوميفمذظـؽممماإلجراءاتماظؿـػقذؼـيماظدروسماٌلؿػودةمخبصقصمملنمتعدماألعوغيبماظؾفـيماالدؿشورؼيطؿومأوصًم-مم84

م.عاٌـوصماضؿلومصـدو مععوؼريماالخؿقور،مبودؿكداعفوميفماىقالتماٌؼؾؾيمعـمدورةمعشورؼعم

م
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يفمتػـقؼضماٌؽؿـىمبلـؾطيممممماىفـوزماظرئودـلمميفمدورتفماظـوظـي،مضدمؼرشـىممماىفوزماظرئودلسؿاًلمبؼرارمادبذهمو-مم85

م.تـػقذمدورةماٌشورؼع
م

 ، مبا يف ذظك ا جراءات واظرتتوؾات ادلؤدسوةادلناصع اضؿسامصندوق عواصلة تفعول 
م

إجـراءاتماظصـرفمواإلبـالغمواظرصـدممممممأنمؼضـعمأعنماٌعوػدةمميفمدورتفماظـوظـيمضدمرؾىمإظبماىفوزماظرئودلطونم-مم86

وظققاصـؼمسؾقفـوميفمدورتـفماظرابعـي،موأنمؼقاصـؾممممممماىفوزماظرئودـلم،مظقـظرمصقفومألشراضمتشغقؾمدوراتماٌشورؼعماظؼودعي

يموضـعمم،ميفمعقاصـؾماحملصـقظلماظصــدو ماالدـؿؽؿوغلماظعـوٌلمظؾؿــقعممممماٌـظؿوتماظدوظقيماألخرى،ممبوميفمذظؽماظؿعوونمععم

م.اٌـوصعماضؿلومصـدو مظماإلجراءاتماظؿـػقذؼيوتـػقذم

م

أنمتلـديماٌشـقرةمإظبمممماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمإظبمماىفوزماظرئودلطؿومرؾىم-مم87

ػـذاماظلـقو ،مممويفم.مظصـرفمواإلبـالغممجـراءاتمام،ممبوميفمذظـؽمإماٌـوصعماضؿلومصـدو مواٌؽؿىمحقلمتشغقؾممأعنماٌعوػدة

مدلـقيمماٌرتتقؾـوتمماظأنمتـدرسمعبقـعماًقـوراتماٌؿؽــيمظقضـعممممممماألوظبيفمدورتـفممماظؾفــيماالدؿشـورؼيممرؾىماٌؽؿىمإظبم

م.وبؿـػقذػوماٌـوصعماضؿلومصـدو مدؿؿقلميفمإرورمماظيتمشورؼعاٌوظرضوبيمسؾكماًوصيمب

م

.مؿؿوممجملولماظعؿؾمػذامخاللماظػرتةمبنماظـدورتنمطـريًامعـماالػماظؾفـيماالدؿشورؼيومأعنماٌعوػدةوضدمخصصم-مم88

م:،مأسدتماألعوغيماظقثوئؼماظؿوظقيمظؾؿؿؽنمعـمادبوذماظؼراراتميفمػذاماجملولاظؾفـيماالدؿشورؼيوسؿاًلممبشقرةم
م

 إظبماظرتتقؾوتماٌمدلقيماظيتموضعؿفوموغػذتفوممبوإلضوصيدراديمعؼورغيمإلجراءاتماظصرفمواإلبالغمواظرصدم

عــممماٌلـؿػودةم،مععمعراسوةماٌعوؼريماظدوظقـيماظرادـكيمواظـدروسممممٌوظقيماألخرىماٌؿعددةماألررافاآلظقوتما

 ؛اٌـوصعماضؿلومصـدو متـػقذم

 اٌعؾقعوتمذاتماظصؾيمواظؿقؾقؾماظالزممظؿؽققػمإجراءاتماظصرفمواإلبالغمواظرصدمععماٌؿطؾؾوتماظقزقػقيم

متموضـعفمسؾـكممممضـوغقغلممطصؽاٌعوػدةماظدوظقيممصػيًومعـماظؿوبعمظؾؿعوػدة،ماغطالضماٌـوصعماضؿلومصـدو مظ

 أدوسماٌودةماظرابعيمسشرةمعـماظـصقصماألدودقيمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسي؛

 غوعٍموشريػومعـمسؿؾقوتماٌـظؿيماٌؿعؾؼيمبفقؽوتماٌودةماظرابعـيمسشـرةمممععؾقعوتمحقلمعداوالتمىـيماظرب

 ؛اٌـوصعماضؿلومصـدو مؼؿصؾمبؿشغقؾممووثوئؼماٌعؾقعوتماألدودقيمهلذهماهلقؽوتمممو

 م،مسؾـكمسبـقممعشروعمإجراءاتمعمضؿـيمظؾصـرفمواإلبـالغمواظرصـد،موصؼـًومإلجـراءاتماظصــدو ماظؿشـغقؾقيمممممممم

 8.اىفوزماظرئودلسؿؿدهماعوم
م
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موتؼـقمماظقثقؼـيمتؾـؽممم.ميفمدورتفـوماظلوددـيمم"ماظرتتقؾـوتمواإلجـراءاتماٌمدلـقيممم:ماٌــوصعمماضؿلـوممسؿؾقوتمصـدو م"غظرتماظؾفـيميفماظقثقؼيماٌعـقغيم  

م؛عــمضؾقـؾماٌعوػـدةمممماألجفـزةماظددـؿقرؼيممودقيميفمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمخبصـقصمادـؿؼالظقيممماظرئماألجفزةتؾؾغمسـماظعؿؾقوتماىورؼيميفم:ممبومؼؾل

صــدو ماظؿؽقـػ؛معرصـؼمممم)وتؼدممهؾقاًلمعؼورغًومطوعاًلمظؾفقؽؾماٌمدللمواإلجراءاتمواظرتتقؾوتماٌمدلقيميفماٌمدلوتماٌوظقيماٌعـقيماٌؿعـددةماألرـرافممم

لمظؾربغوعٍماظعوٌلمظؾزراسيمواألعـماظغذائل؛ماظصـدو ماٌؿعددماألررافمظؿـػقذمبروتقطـقلمعقغرتؼـول؛مواظصــدو ماظعـوٌلممممماظؾقؽيماظعوٌقي؛ماظصـدو ماالئؿؿوغ

،موتؿضؿـمعشروعمإجراءاتمعمضؿيمظصرفماألعقالموظإلبالغمسـماٌشورؼعمورصدػوموتؼققؿفـو،مصضـاًلمســمعشـروعمسـوصـرمممممم(ٌؽوصقيماالؼدزمواظلؾمواٌالرؼو

م.شــؽيمظؾرتتقؾــوتماٌمدلــقيمعــعماظؽقوغــوتماٌـػــذةمومنــوذجمعشــروعماالتػوضــوتماٌلــؿكدعيمظــدىماظصـــودؼؼماألخــرىماٌؿعــددةماألرــرافاالتػوضـوتماٌـم

 pdf06w6/acfs6/acfs4ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb. :واظقثقؼيمعؿوحيمسؾكماٌقضع

ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb4/acfs6/acfs6w06.pdf
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سؾكمأػؿقيموضعماإلجراءاتمواظرتتقؾوتماٌمدلقيمموضدمجرىماظؿشدؼدمبصقرةمعؿقاصؾيمرقالماظػرتةمبنماظدورتن-مم89

وطؿـومأطـدتممم.موظصرفماألعـقالمبصـقرةمصعوظـيمٌؿؾؼـلماٌشـورؼعمممممماٌـوصعماضؿلومصـدو موتؼققؿماٌشورؼعماظيتمكقهلوممظرصد

عــمخـاللماظرتوؼـٍمظؾؿلـوءظيمممممماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممدؿعززمتشـغقؾممماظؾفـي،مصننمػذهماإلجراءاتمواظرتتقؾوتماٌمدلقي

إرـورممطؿومأنمظؿقصرم.معـمخاللمهدؼدماظدروسماٌلؿػودةمعـماٌشورؼعموتقلريمتؼققؿموتعؿقؿماظـؿوئٍمواألثرماٌؿقؼؼ،موطذظؽ

وؼـؾغـلميفمم.ماٌشورؼعموتؼدؼؿمعزؼدمعـماظـدسؿميشـدماٌـقاردمممميظؾرصدمواظؿؼققؿمؼؿصػمبوظؽػوءةمظفمأػؿقيمطربىمظؿؼققؿمغقسق

م.مإلبالغماٌطؾقبعؼدعلماٌؼرتحوتمعـمحقٌماإلصراطميفمحفؿمااظقضًمغػلفمأالمتشؽؾمػذهماإلجراءاتمسؾؽًومسؾكم
م

مبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقي:مترتقؾوتمعمدلقيموضع
م

مأعنماٌعوػـدةممسؿؿسؿاًلمسؾكمادؿؽشوفمخقوراتموضعمترتقؾوتمعمدلقيمتدسؿماظرضوبيمسؾكماٌشورؼعموتـػقذػو،م-مم94

سـماػؿؿـوعفؿمبقضـعمذـراطوتمربؿؿؾـيمعـعممممممىمإظقفؿماإلسرابمتطؾعبقعماظشرطوءماظدوظقنماحملؿؿؾنممعذطرةمعقجفيمإظب

ًماٌذطرةمإظبماٌـظؿوتماظدوظقيماٌعـقـيمبؿؼـدؼؿماٌعؾقعـوتمســموالؼوتفـوموسؿؾـفوموضـدراتفوممممممممورؾؾ.ماٌعوػدةمظؿـػقذماظصـدو 

م.صعاٌـــوماضؿلــومصـــدو موســـماػؿؿوعفــومبــدسؿماظؿطــقؼرماالدــرتاتقفلمظمممماظؿؼـقــيمواٌوظقــيمسؾــكمتـػقــذماٌشــورؼعممممم

وممومظفمأػؿقيمخوصيمأنمصبريماظؿعوونمععمػـذهماٌمدلـوتماٌؿعـددةماألرـرافماظـيتمتعؿـؾمطؽقوغـوتمعـػـذةمظؾصــودؼؼمممممممممم

وتؿؿؿعممبقزةمعؼورغيميفمعقدانماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسـيموظـدؼفومضـدرةمععـرتفمممممماألخرىماٌؿعددةماألرراف

وضـدرتفومسؾـكمدسـؿماظؿؿقؼـؾماٌشـرتكمممممممقي،مإظبمجوغـىمتـقصرمحضـقرمعقـداغلمظـدؼفومممممبفومسؾكمإدارةماٌشورؼعمواإلدارةماٌوظ

م.ظؾؿشورؼع

م

وغؿقفيمظؾعؿؾقيماظيتممتمإرالضفو،مأبـدتمذبؿقسـيموادـعيمممم.موطوغًماالدؿفوبيمظؿـؿقيماظشراطوتماصبوبقيمظؾغوؼي-مم91

وعــمػـذهماٌـظؿـوتمممم.مبلدـوظقىمذـؿكمممعاٌــوصمماضؿلومصـدو معـماٌـظؿوتماظدوظقيماػؿؿوعفومبدسؿماظؿطقؼرماالدرتاتقفلمظ

اظصــدو ماالدـؿؽؿوغلماظعـوٌلمممموواظزراسيمبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيموعـظؿيماألشذؼيم

عرطـزماظؾقـٌمواظؿـدرؼىميفمممموأوطلػوممغقصقـىمومواظؾـؽماظدوظلمموعؽؿىماألعؿماٌؿقدةمًدعوتماٌشورؼعماحملصقظلظؾؿـقعم

اظؽوعؾـيماظـيتمأردـؾؿفوماٌـظؿـوتمواظـيتمأتققـًممممممممعروضاظسؾكمم9االرالعميفمعقضعماٌعوػدةموكؽـ.ماظزراسيماٌدارؼيمذبول

ظذظؽ،ماتصؾمعمخرًامأحدمطؾورمعـقزػلمبرغـوعٍماألعـؿماٌؿقـدةممممممإضوصًيم.اظؿؿقؼؾمدرتاتقفقياالدؿشورؼيماٌكصصيمإلمظؾفـي

وؼعؿؾمػـذاماظربغـوعٍمحوظقـًومسؾـكمإسـدادمممممم.ماٌـوصعماضؿلومصـدو مسؿمتطقؼرموأبؾغفماػؿؿوممعـظؿؿفمبدملعنماٌعوػدةظؾؾقؽيمب

م.ضرؼؾًومأعنماٌعوػدةسرضفماظؽوعؾمودريدؾفمإظبم

م

برغوعٍماألعـؿماٌؿقـدةماإلمنـوئلمواظصــدو ماظـدوظلمممممميفمإضوعيماظشراطوتمععموطؿوموردمأساله،مهؼؼمتؼدممعؾؿقسم-مم92

وػؿومؼقجفـونمطـؾمممماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيموموضدمجرىمإبالغماٌؽؿى.مظؾؿـؿقيماظزراسقي

سؾكموضعمعذطرةمتعوونمعـعمممأعنماٌعوػدةمعؿؾؼ،معدمتؾؼلمرؾؾقفؿوبو.ماًطقاتماٌؿكذةميفمدقو مإضوعيمػوتنماظشراطؿن

اٌؼصقدمادـؿؽؿولماظشـراطؿنمممو.ماظربغوعٍماإلمنوئلموأخرىمععماظصـدو ماظدوظل،مضبددمصقفؿومأدوارموعلموظقوتماظشرؼؽن

م.يفمبوظلماىفوزماظرئودلمجؿؿوعاحبؾقلم
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م
برغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيمإظبموطؿومالحظًماظؾفـي،مدؿمديماظشراطيمععم-مم93

بـوًربة،ممبـوميفمذظـؽماظـدسؿمممممبؿؾؼقفماظدسؿمعـمعمدلوتمععرتفمبفومتؿؿؿـعممماٌـوصعماضؿلومصـدو مزؼودةمتعزؼزمعصداضقيم

سؾكمجؾىمذبؿقسيمداسؿيمجدؼدةموذؾؽيموادـعيمعــمممػذهماظشراطيممدؿلوسدطؿوم.ماٌؿعؾؼمبوظرضوبيمسؾكماٌشورؼعموتـػقذػو

إدراجماٌعوػدةموصــدوضفومظـدىمذبؿقسـوتمجدؼـدةمعــمممممم،مممومؼشؿؾماٌـوصعماضؿلومصـدو مأصقوبماٌصؾقيمظدسؿمتطقؼرم

م.اظقرـقي،معـمضؾقؾموزاراتماظؾقؽيمواٌوظقيمواظؿـؿقيماىفوتماٌوسبيمواظقزارات

م

اظصــدو ماظـدوظلمظؾؿـؿقـيماظزراسقـيممممموظؽـمطوغًماظؾفـيمتؼدرمسوظقًومسرضلماظشراطيماالصبوبقيماظؾـوءةمعـمجوغـىمم-مم94

م:حددت،مععمذظؽ،مسددًامعـماظؿقدؼوتماظيتمتعرتضمدؾقؾماظشراطؿنوبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئل،مصنغفوم
م

 بؽوعؾماٌلموظقيمواالدؿؼاللمصقؿومؼؿعؾؼمبؿـػقذمدورةماٌشـورؼع،ممبـوميفمممماىفوزماظرئودلـؾغلمأنمضبؿػظمؼ

 ذظؽماٌقاصؼيمسؾكماٌشورؼعماظيتمدقفريممتقؼؾفو؛

 إذمأنماظـدسؿمم.مدـرتاتقفقيمؿـػقـذماًطـيماإلممؼؿعنمأنمتؾؼكماألررافماٌؿعوضدةمعلموظيمسـمحشدماٌـقاردمظم

اٌـظؿـوتمؼـؾغـلمأالمؼؼؾـؾمعــمعلـموظقيماألرـرافماٌؿعوضـدةمسؾـكماٌلـوػؿيميفممممممممممماٌوظلماظذيمتؼدعفمػـذهم

 وأالمضبؾمربؾمػذهماٌلوػؿي؛اظصـدو م

 ؼؿطؾىموضعمتػوصقؾماظطرائؼماظدضقؼيمظؾشراطيمععماٌعوػدةمطـريًامعــماظقضـًمواظعؿـؾمعــمجوغـىمأعوغـيممممممم

 راطؿن؛عؿلنمهلوتنماظشوسرضممممعـيبصقوشيمماظؼقومتقخلموؼػضؾم.ماٌعوػدة

 أنمؼدخؾميفمذـراطوتمممظؾففوزماظرئودلشريمإضصوئل،محبقٌمكؽـمؼـؾغلمأنمتؽقنماظشراطيمسؾكمأدوسم

 .ععماٌـظؿوتماظدوظقيماٌعـقيماألخرى

م

برغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنـوئلمواظصــدو ماظـدوظلمظؾؿـؿقـيمممممموضدمرؾىماٌؽؿىمتعؾؿماظدروسمعـمإضوعيماظشراطيمعع-مم95

عمأنمؼؿؿمخاللماظػرتةماٌؼؾؾيمبنماظـدورتنموضـعمإرـورمعقحـدمظإلجـراءاتمواظؿعـوونمألشـراضمإضوعـيممممممممموعـماٌؿقضماظزراسقي

م.اظشراطوتمععماٌـظؿوتماظدوظقيماٌفؿؿيماألخرى

م

ماظؿؼدمماحملرزميفموضعماإلجراءاتماًوصيمبصرفماألعقالموبوظرضوبيمسؾكماٌشورؼع
م

ضؿيمظصرفماألعقالموظإلبـالغمســماٌشـورؼعمورصـدػوموتؼققؿفـومممممموطؿومأوضقـومأساله،مأسدتماألعوغيمإجراءاتمعم-مم96

م10.اٌؿعددةماألررافاظؼوئؿيمسؾكمأدوسمادؿعراضمظإلجراءاتماٌؿؼدعيماظيتمتلؿكدعفوماآلظقوتماٌوظقيم

م

                                                 
اٌــوصعممماضؿلـوممطؿومأنماإلجـراءاتماظؿشـغقؾقيمظصــدو مممم.معيرؾىماىفوزماظرئودلمإسدادمعشروعمإجراءاتماظرصدمواإلبالغمظقـظرمصقفميفمدورتفماظرابمم10

وضدمألزفرماظؿقؾقؾماٌؼورنمظمظقوتماٌوظقيماٌؿعددةماألررافمأنمطـريًامعـمػذهماآلظقوتمتؿعوعؾم.متشريمػلمأؼضًومإظبمضرورةمتقصرمإجراءاتمعقحدةمظؾؿؼققؿ

وبوسؿؾورمأنماظـوتٍماظـفوئلمأليمتؼققؿمؼلخذمذؽؾماظؿؼرؼرمأؼضًو،مصننم.مٍمواظؿؼدمماحملرزععماإلبالغمواظرصدمواظؿؼققؿمبصقرةمعؿؽوعؾيممتؽـمعـمتؿؾعماظـؿوئ

م.عـماٌػقد،مسؾكمعومؼؾدو،ماظؿعوعؾمععماظؿؼققؿمعؼرتغًومبوظرصدمواإلبالغ
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يفماإلجـراءاتماٌمضؿـيماظـيتمضـدعؿفوماألعوغـيممممممماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيموغظرتم-مم97

وطؿومأطدتماظؾفـي،مػـوكمسـددمعــممم.مبودؿكداممعشروعمػذهماإلجراءاتمطلدوسمظؾعؿؾماظؼودممأعنماٌعوػدةذورتمسؾكموأ

م:اظيتمتعرتضمعقاصؾيمهدؼدمػذهماإلجراءاتاظؿقدؼوتم
م

 اىفـوزممعـماٌروغيمظالدؿفوبيمظالحؿقوجـوتماظـوذـؽيمظـدىمممممؼؽػلؼـؾغلماالحؿػوزميفماإلجراءاتمسؾكمعوم

 11اظؿوبعمظف؛ماٌـوصعماضؿلوممصـدو وماظرئودل

 يفمعرحؾؿفماالبؿدائقيموػـوكموصقراتميفمايفـؿمؼـؾغـلماظـظـرمصقفـومســدممممممماٌـوصعماضؿلومصـدو مالمؼزالم

 12؛(اظرصدمواظؿؼققؿموعراجعيمايلوبوت)اظؼقوممبفذهماألغشطيم

 عللظيمعراجعيمحلوبوتماٌشورؼعمبصقرةمأطـرموضقحًو؛مؼـؾغلمأنمتدرجماإلجراءات 

 المتـؼؾماإلجراءاتمسؾكمعؼدعلماٌؼرتحوتمبؼدرمذدؼدماظؿعؼدموطـريماظؿؽؾػيمعــماظرصـدمواظؿؼقـقؿممممؼـؾغلمأ

 وعراجعيمايلوبوت؛

 اظؾفــيماالدؿشـورؼيماٌكصصـيمممميفماألدوارمواٌلموظقوتماٌؼؾؾـيمظؽـؾمعــممممماىفوزماظرئودلؼـؾغلمأنمؼـظرم

 .واٌؽؿىميفمتـػقذمػذهماإلجراءاتماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياٌعـقيم

م

ظؾفـقالتممسؾكماإلجراءاتماظدائؿيمماىفوزماظرئودلصعقبيمعقاصؼيممـوػـوكمسددمآخرمعـماظؿقدؼوتماظيتمتزؼدمع-مم98

صفـوكمحوجيمإظبماظـظرمبعـوؼيميفمدورماٌـظؿوتماظدوظقيمطؽقوغـوتمعـػـذةممم.ماٌـوصعماضؿلومصـدو ماظؼودعيمعـمدورةمعشورؼعم

م.الموغؼؾفومإظبماٌلؿقىماٌقداغلمأوميفمدسؿمتصؿقؿماٌشورؼعموتـػقذػوموتؼققؿفويفمتقلريمصرفماألعقماٌـوصعماضؿلومصـدو مظ

م

عــمضؾقـؾممممفـزةماظددـؿقرؼيممجاألاالدؿعراضماىوريمالدـؿؼالظقيمممسدمماغؿفوءموؼؿؿـؾمأحدماظؿقدؼوتماألخرىميف-مم99

عـمذظؽماالدؿعراض،مدقؿقصرمعزؼـدمموسـدماالغؿفوءم.م،مواظذيمورؼفماألجفزةماظرئودقيميفمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسياٌعوػدة

بصرفماألعـقالمأومبـوظؿؼققؿممم،ممبوميفمذظؽمعومؼؿعؾؼماٌـوصعماضؿلومصـدو ميفمإدارةمماىفوزماظرئودلعـماظقضقحمحقلمصػيم

مبندـرتاتقفقيماظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصـيماٌعـقـيمممويفمػذاماظلقو ،مذددتم.ماٌلؿؼؾمأومبوٌراجعيماًورجقيمظؾقلوبوت

اًطـيمموأغفمكقلمحصرًامعــمخـاللمممماىفوزماظرئودلاٌـوصعمطبضعمظؾؿراضؾيماٌؾوذرةمعـمجوغىمماضؿلومكمأنمسؾماظؿؿقؼؾ

موظذامصننماظؾفـيمتؿقضـع،مغظـرًامالرتػـوعمدرجـيماظؿؿقؼـؾماظـذاتل،مممممم.مؿـػقذهاظيتموضعؿفوماألررافماٌؿعوضدةمظمدرتاتقفقياإل

م.اٌـوصعماضؿلومصـدو ماظذاتقيميفمتشغقؾممأنمتؿقصرمدرجيمسوظقيممموثؾيمعـماالدؿؼالظقيمواإلدارة

م

                                                 
،مصـننمم1991ٌقـيمؼعـقدمظعـوممممموععمأنمإغشوءمعرصـؼماظؾقؽـيماظعومم.موضعًمآظقوتمعوظقيمأخرىمعؿعددةماألررافمإروراماظرصدمواظؿؼققؿمبصقرةمتدرصبقيمم11

وذفدمصــدو ممم.وعـذمذظؽماين،مخضعمػذاماإلرورمبصقرةمعـؿظؿيمظالدؿعراضمواظؿعزؼز.م1997إرورهماألولمظؾرصدمواظؿؼققؿمملمؼقاصؼمسؾقفمإالميفمسومم

م.عقغرتؼولمسؿؾقيممموثؾي
ـيمعـماٌشورؼعميفمدورةمعشورؼعمععقـيمحبقٌمتلددمتؽوظقػمعـمذظؽ،موطؿومأوضقًماظؾفـي،مأنمبعضمػذهماألغشطيمسؾكماألضؾمكؽـمأنمؼـػذمظعقمم12

وتؿؿـؾمإعؽوغقيمأخرىميفمأنمتـعؽسمتؽوظقػمػذهماألغشـطيميفمعقزاغقـيممم.ماٌـوصعماضؿلومػذهماألغشطيمعـمحلوبمتؽؾػيمثوبؿيمسوعيمضبؿػظمبفميفمصـدو م

م.يفمأدغكمحدمممؽـماضرتاحماٌشروعماظؽوعؾمععماظعؿؾمسؾكمايػوزمسؾكمردقممإدارةمدورةماٌشورؼع
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اىقظـيممتـػقذماٌشـورؼعماٌقاصـؼمسؾقفـوميفمممم"هلذهماظقثقؼيمدؿصدرمهًمسـقانممضؿقؿيوتعؿؾماألعوغيمسؾكمإسدادم-م144

،موػـلمتؿضـؿـمتػوصـقؾماٌعؾقعـوتمواظؼـراراتماٌؿعؾؼـيمبـوإلجراءاتمممممممم"اٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممدورةماٌشورؼعمظاظـوغقيمعـم

وتلؿـدمػذهماظقثقؼيمإظبم.معـمصرفماألعقالمواإلبالغمواظرصدمواظؿؼققؿميفمدقو مدورةماٌشورؼعماظـوغقيتقؾوتماظيتممتؽـمواظرت

وعشروعماإلجراءاتماٌمضؿـيماظـذيمغظـرتممممماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيماٌشقرةماظيتمأددتفوم

عـماٌؽؿىمإلسدادموثقؼيمتقصرمصفؿًومواضقًومظؾكقوراتماٌؿوحيمظدسؿمتـػقذماىقظـيممسؿاًلمبطؾىمماظضؿقؿيوتلتلم.مصقفماظؾفـي

م.،ممبوميفمذظؽماآلثورماحملؿؿؾيمبوظـلؾيمظؾؿلؿؼؾؾاظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼع

م

موعـماٌـؿظرمأنمتقصرماإلجراءاتمواظرتتقؾوتمظدسؿمتـػقذمورصدماىقظيماظـوغقيمعـمدورةماٌشـورؼعمأدودـًومٌقاصـؾيممم-م141

م.وضعماإلجراءاتمواظرتتقؾوتماظيتمدؿلؿكدمميفماظدوراتماظؼودعيمعـمدورةماٌشورؼع

م

 شري اخلاضعة اظؿموؼل إدرتاتوفوةتقرؼر سن عوارد   - ثاظـًا

 ظسوطرة اجلهاز اظرئادي ادلؾاذرة
م

تمواإلبـالغممعؿطؾؾـوتماٌعؾقعـومم،ماظؿؿقؼـؾممإدـرتاتقفقيمعــممم4يفمدورتـفماظـوظــيماٌؾقـؼممممماىفوزماظرئودـلماسؿؿدم-م142

اىفـوزمموبوسؿؿـودمػـذاماٌؾقـؼ،محـددممممم.مدـرتاتقفقيم،موذظؽمبغقيمتقلريمرصدمتـػقذمتؾؽماإلاظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيمبقجىم

واظـيتممموٌقاردمشريماًوضعيمظلـقطرةماىفـوزماظرئودـلماٌؾوذـرةممممبألولمعرةمعؿطؾؾوتماٌعؾقعوتمواإلبالغماًوصيمماظرئودل

يفماتػوضـوتمععفـومممماىفـوزماظرئودـلممشريماٌؿعوضـدةمواٌـظؿـوتماظدوظقـيماظـيتمؼـدخؾممممممتؼدعفوماألررافماٌؿعوضدةمواألررافم

م.واآلظقوتمواظصـودؼؼمواهلقؽوتماظدوظقيماٌعـقي

م

من،مرؾـىمإظقفـومأمماظؿؿقؼؾمدرتاتقفقيبنماٌعـقيماالدؿشورؼيماٌكصصيمظؾفـيماىفوزماظرئودلإسودةمتشؽقؾموسـدم-م143

ظؽماظعـوصـرمموحـدهمبـؾمطـذمممماٌـوصعماضؿلومصـدو ممظقس،مأيماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيصماخؿصومتؿـوولماٌلوئؾماٌؿؾؼقيمضؿـ

،موأنمتلـديماٌشـقرةممماٌقاردمشريماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذـرةم،موخصقصًوماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقياألخرىميفم

م.بلطؿؾفوموحقلمتؼققؿمصعوظقؿفوماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيحقلمرصدمتـػقذم

م

شـريماًوضـعيمممماظؿؿقؼـؾممإدرتاتقفقيحقلمرصدمعقاردماظلودس،مماجؿؿوسفو،ميفماألوظبـيمعـوضشؿفوموأجرتماظؾف-م144

األرـرافمموسؾكمدؾقؾماإلسدادمظالجؿؿوع،مغشرمأعنماٌعوػدةماظدوظقيمعذطرةمؼدسقمصقفـومم.مظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرة

األرـرافمموعبعًماألعوغـيماظعـروضماظـقاردةمعــممممم.مجمعقحدوصؼممنقذواألررافمشريماٌؿعوضدةمإظبمتؼدؼؿماٌعؾقعوتمماٌؿعوضدة

أنمماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيوالحظًماظؾفـيمأنمعـمذلنماالسرتافمجبؿقعماألغشطيماٌـػذةميفمإرورم.موأتوحؿفومظؾفـيماٌؿعوضدة

سؾـكمم،موذـددتمماظؿؿقؼـؾممإدـرتاتقفقيمصقرةماٌعوػدة،مطؿومدقؿؽـمعـماظؿعرفمبعـوؼيمسؾـكماظـغـراتمواظــقاضصميفممممؼربزم

اٌقاردمشـريماًوضـعيمظلـقطرةماىفـوزماظرئودـلممممممظؾؿعؾقعوتمحقلمماألررافمشريماٌؿعوضدةوماألررافماٌؿعوضدةأػؿقيمتقصريم

م.اٌؾوذرة

م
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ذبؿقسـيمعــمممم،اظؿؿقؼـؾمماٌعـقـيمبندـرتاتقفقيممماظؾفــيماالدؿشـورؼيماٌكصصـيممم،موضـدعًمإظبممطؿومأسدتماألعوغي-م145

اآلظقوتماظدوظقيمواظصـودؼؼمواهلقؽوتماٌؿصـؾيممععوؼريماألػؾقيمواإلجراءاتموتقصرمعقاردماٌعؾقعوتمسـماظقالؼوتمواألوظقؼوتمو

اىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقـيمم:مطؿومضدعًمغؾذةمسـماٌـظؿوتماظدوظقيماظؿوظقي.مبدسؿمتدابريمتـػقذماٌعوػدة

ظؾؿـؿقيماظزراسقيموبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلموبرغـوعٍممموعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموعرصؼماظؾقؽيماظعوٌقيمواظصـدو ماظدوظل

م.األعؿماٌؿقدةمظؾؾقؽيمواظؾـؽماظدوظلموصـدو ماظؿؽقػماظعوٌل

م

،مأذـورتماظؾفــيمسؾـكمممماظؿؿقؼـؾممإدرتاتقفقياظيتمتفؿمماألخرىماٌـظؿوتماظدوظقيمعاظؿعوونمعوسؿاًلمسؾكمتعزؼزم-م146

اإلدارةماظعؾقومظؾؿمدلـوتمذاتماظصـؾي،ممبـوميفمذظـؽمعــمخـاللماظـدسؿمعــممممممممممععبلنمؼقاصؾمإضوعيماظصالتممأعنماٌعوػدة

ظألشذؼيمواظزراسيمموػقؽيماٌقاردماظقراثقيطؿومذطـٍرتمبلػؿقيمتعزؼزماظؿعوونمععمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيم.ماألررافماٌؿعوضدة

خطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملٍدثيموآظقـوتماظؿقلـريمممو،محوظيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيميفماظعوملاظؿوبعيمهلو،معـمضؾقؾماظعؿؾمسؾكم

وأخريًا،مأوصًماظؾفـيمأؼضًومبوظؿعوونمععماىؿوسـيماالدؿشـورؼيمظؾؾقـقثمممم.ماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقياظيتمهلومأػؿقؿفومظؿـػقذم

م.اظزراسقيماظدوظقي

م

ؿوغلماظعـوٌلمظؾؿــقعمممواظصــدو ماالدـؿؽممماٌــوصعمماضؿلـوممصـدو موأخريًا،مذددتماظؾفـيمسؾكمأػؿقيماظؿعوونمبنم-م147

وأطـدتماظؾفــيممم.ماىفـوزماظرئودـلمم،مصفذاماظصـدو مػقماٌمدليماظقحقدةمحؿكماآلنماظـيتموضعـًماتػوضـًومعـعممممماحملصقظل

وأبرزتمأنماٌعوػدةمتـقصرماإلرـورممممظؾؿعوػدةماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقياألػؿقيماظؽربىمإلنوحمسؿؾقيماظصـدو ماالدؿؽؿوغلمظؿـػقذم

ظؾصــدو ماالدـؿؽؿوغلممممبلنمؼلؿؽشػمععماٌدؼرماظؿـػقـذيممأعنماٌعوػدةوأذورتماظؾفـيمسؾكم.مؿؾفاظلقودوتلمواظؼوغقغلمظع

م.واظصـدو ماالدؿؽؿوغلماٌـوصعماضؿلومصـدو مإعؽوغقيمإصبودمآظقوتمسؿؾقيمتزؼدمعـمتعزؼزماظؿكزرمبنم

م

 اظؿموؼل إدرتاتوفوةاظعمل احلكوعي اظدوظي خبصوص   - رابعًا

 بني اظدورتنيخالل اظفرتة اظقادعة 

م

،موخصقصـًومماظؿؿقؼـؾممإدـرتاتقفقيمحددتمػذهماظقثقؼيمسددًامعـماظؿقدؼوتماظيتمتعرتضمدؾقؾمعقاصـؾيمتطـقؼرممم-م148

م.اظؿوبعمهلو،مخاللماظػرتةماظؼودعيمبنماظدورتنماٌـوصعماضؿلومصـدو م

م

ظقيمبـوءةموعـؿرةمحقلمدورػوميفمعـوضشيمأوماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيموضدمأجرتم-م149

صــدو مموأبرزتماظؾفـيمأػؿقيماظعؿؾماٌؼؾؾماظذيمدؿؼقممبفمػذهماظعؿؾقيمبنماظدوراتمأومشريػومظؿقلريمتشـغقؾمم.ماٌلؿؼؾؾ

طؿـومحـددتماظؾفــيمثـالثممممم.ماظؿؿقؼـؾممإدرتاتقفقي،موظؿـػقذم،ماظذيمؼعؿربمأحدماظـظؿماألدودقيميفماٌعوػدةاٌـوصعماضؿلوم

ماظرضوبـيمسؾـكمجـقالتمدورةمعشـورؼعمممم:مماظؼقوممبفومبصقرةمعـؿظؿيمخاللمصرتاتمعوبنماظدوراتماٌؼؾؾـي،موػـلممعفوممؼؿعن

األودـعممخؿصـوصمموالدوظقـيمذاتماظصـؾيمبممععماٌمدلوتماظوحشدماٌقاردموإضوعيماظشراطوتموتـػقذػومماٌـوصعماضؿلومصـدو م

مموؿعنمأنمؼــوضشمدورػـوماٌؼؾـؾماحملؿؿـؾميفماظلـقو ماظعـممممممدقماىفوزماظرئودلودؾؿًماظؾفـيمبلنم.ماظؿؿقؼؾمدرتاتقفقيإل

م.ظعؿؾماظؾفونماٌكؿؾػيميفماٌلؿؼؾؾميفمعؼوبؾمسؿؾماٌؽؿى

م
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اظلــؿنماٌؼؾؾـي،ممممصـرتةمأنمؼلخذمبـف،مخـاللممممظؾففوزماظرئودلاألدؾقبماألصضؾماظذيمكؽـمطؿومغظرماٌؽؿىميفم-م114

والحـظمضـرورةمإسـودةمتؼقـقؿمسؿـؾمػـذهممممممم.مؾػـيمصعوظقؿفمعــمحقـٌماظؿؽممعزؼزمطػوءتفموظؿـظقؿمىوغفماٌكؿؾػيمبغقيمعقاصؾيمت

ايوجيمإظبمضؿونماالدؿؿرارميفمتقصريماٌدخالتماظؿؼـقيماهلوعيمظؾعؿؾقـوتماٌعـقـيمودـؾؾمممماظؾفونمواجؿؿوسوتفو،مععمعراسوةم

اٌصـؾقيميفمموٌكؿؾـػمأصـقوبممممظؾففـوزماظرئودـلمم،ممبوميفمذظـؽمتـقصريماٌشـقرةماٌؿكصصـيممممماىفوزماظرئودلاظعؿؾمظدىم

م.اٌعوػدة

م

يفمعـوضشـؿفومظؿـظـقؿمسؿؾـفمايؽـقعلماظـدوظلمخـاللمممممممماىفوزماظرئودلوػـوكمثالثيمخقوراتمأدودقيمضدمؼرشىم-م111

م:اظػرتةماٌؼؾؾيمبنماظدورتن
م

 ظؾففوزمتلديماٌشقرةماٌؿكصصيماٌـؿظؿيمطؾفـيمدائؿيمماظؿؿقؼؾمدرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيمإلتشؽقؾم

اظؿوبعمهلو،موتـػـذماىقظـيماظؼودعـيمعــمدورةمممممماٌـوصعماضؿلومصـدو موماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيحقلمماظرئودل

 عشورؼعماظصـدو ؛

 واسؿؿـودمممظؾػرتةماٌؼؾؾيمبنماظدورتنماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمإسودةمسؼدم

 اخؿصوصوتمجدؼدةمهلو؛

 ؽؿىإظبماٌماظؾفـيماالدؿشورؼيغؼؾمعلموظقوتم. 

م

،مصؼـدمؼرشـىميفماظؼقـوممممماظؿؿقؼؾمدرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيمإلإسودةمسؼدمماىفوزماظرئودلوإذامضررم-م112

عرةمأخرى،مماظؾفـيماالدؿشورؼيذامملمتعؼدمإأعوم.م1ماٌرصؼبذظؽمعلؿكدعًومعشروعماالخؿصوصوتميفمعشروعماظؼرارماظقاردميفم

م.ترتقىمبدؼؾمظؾؼقومممبفوعفوميفماظؾًميفماىفوزماظرئودلصؼدمؼرشىم

م
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 4 ادلرصق
م

 xx/2144 عشروع اظقرار

 وؼل ادلعاػدةمت إدرتاتوفوةتنفوذ 
م

م

 اجلهاز اظرئادي، إن
م

مادلناصع اضؿسامظصندوق  حشد ادلوارد: اجلزء األول
م

م؛اظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقياظذيماسؿؿدماىفوزماظرئودلممبقجؾفمم1/2444اظؼرارممإذ ؼسؿذطر
م

عـماٌعوػدة،مػلمادؿقداثماظطرائؼمواظقدوئؾماظـيتمتؽػـؾمممم18اظؿؿقؼؾ،موصؼًومظؾؿودةممإدرتاتقفقيػدافمأنمأمإذ ؼسؿذطرو

يفممتؿـوحمإتوحيماٌقاردماظؽوصقيمظؿـػقذماٌعوػدةماظدوظقي،مواالدؿكدامماٌؿلؿمبوظشػوصقيمواظؽػوءةمواظػعوظقيمىؿقعماٌقاردماظيتم

ماظؿؿقؼؾ؛مإدرتاتقفقيإرورم
م

مظؿـػقذماٌعوػدةماظدوظقي؛مظفمأػؿقيمطربىاظؿؿقؼؾممدرتاتقفقيـػقذماظػعولمإلأنماظؿموإذ ؼسؿذطر
م

مؼؿؾؼـكماٌلـوػؿوتماإلظزاعقـيمواظطقسقـيمسؿـاًلمبوٌـودةممممممماظؿؿقؼـؾممدرتاتقفقياظؿوبعمإلماٌـوصعماضؿلومصـدو مأنم وإذ ؼسؿذطر

ماظدوظقي؛ممتقؼؾماٌعوػدةمرتاتقفقيإدعـماٌعوػدةماظدوظقي،مصضاًلمسـماٌلوػؿوتماظطقسقيمعـمأيمعصدرمظؿـػقذمم13-2
م

اظؿـوبعممماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممظؿـػقـذمممدـرتاتقفقيموًطـيماإلمبيفمدورتفماظـوظـيمرحـىممماىفوزماظرئودلأنمموإذ ؼسؿذطر

صــدو ممظشـدماٌـقاردمممحبماألررافماٌؿعوضـدةمؼقومماألعوغيمو،موواصؼمسؾكمأنمػذهماًطيمتشؽؾمأدودًومظاظؿؿقؼؾمدرتاتقفقيإل

ــوم ــوصعاماضؿل ــغممممٌـ ــؽممبؾؾ ــدفمذظ ــدمػ ــعمهدؼ ــلمم116،مع ــقنمدوالرمأعرؼؽ ــقمممعؾق ــنمؼقظق ــرتةمب ــقزم/يفماظػ م2449مت

م؛2414طوغقنماألولم/ودؼلؿرب
م

،ماٌــوصعمماضؿلومصـدو مظؿـػقذممدرتاتقفقياًطيماإلبلنمتـػقذماظصـدو معـمخاللماٌلوػؿوتماظطقسقيمضدمدؾؼمموإذ ؼشود

ماٌؿػـؼمذاطرًامسؾـكموجـفماظؿقدؼـدمبؾـقغمػـدفماظؿؿقؼـؾممممممممبفميفمدورتفماظـوظـي،ضدمرحىمماىفوزماظرئودلاألعرماظذيمطونم

مسؾقف؛

م

مواظؾـوظغمشدماٌقاردماٌؼررميدفماهل،مواظذيموووزمدرتاتقفقياًطيماإلبوظؿؼدمماظرائعماحملرزميفمتـػقذممؼرحب -م1

اآلنمظؾفقظيماظـوغقـيمعــمدورةمعشـورؼعمممم،موبلنمػذهماألعقالمعؿوحيماألوظبخاللماألذفرماظـؿوغقيممدوالرمأعرؼؽلعالؼنمم14

م؛اٌـوصعماضؿلومصـدو م

م
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صــدو ممدـؾوغقومسؾـكمعلـوػؿوتفوماظطقسقـيميفمممممإدـرتاظقومومأومؼرظــدامآؼطوظقـومومإوماظـروؼٍمحؽقعوتؼشكر حبرارة  -م2

موؼعربمسـماعؿـوغفمٌومتؼدعفمعـمدسؿمظؾؿعوػدةماظدوظقي؛ماٌـوصعماضؿلوم

م

اظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيموبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئل،ماألعرماظذيممبنضوعيمذراطيمععمؼرحب حبرارة -م3

م؛اٌـوصعماضؿلومصـدو م،محشدمعقاردمعوظقيمإضوصقيمتدسؿماىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمأعقرؼلر،ميفمعبؾيم

م

وؼطؾـىممماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممأسضوءمصرضيماظعؿؾماظرصقعيماٌلؿقىماٌعـقيمحبشدماٌقاردمسؾـكمدسؿفـومظمممؼشكر -م4

معـمخاللمصرضيماظعؿؾ؛دسؿفماظـشطمظؾصـدو مقامقاصؾؼأنممؿإظقف

م

ؿـػقـذممظوؼطؾىمإظقفمأنمؼضـوسػمجفـقدهممممجفقدمحشدماٌقاردظدورهماظؼقوديميفمإنوحممأعنماٌعوػدةسؾكممؼـين -م5

م؛درتاتقفقياًطيماإل

م

ىمسؾكماظؼقوممبودؿـؿوراتمعؾوذرةمعؿعددةماظلــقاتمماحملؿؿؾيماألخرموعصودرماظؿربسوتماألررافماٌؿعوضدةمؼشفع- م6

أنمؼرسكمإضوعيمسالضوتمعؾوذرةمورقؼؾيماألجؾموأنمؼؾـؿؿسماظؿزاعـوتممممأعنماٌعوػدةإظبمموؼطلبم،اٌـوصعماضؿلومصـدو ميفم

معؿعددةماظلـقاتمسـدماالتصولمبوىفوتماٌوسبي؛

م

يماىفـوتماٌوسبـيماحملؿؿؾـيمعــمخـاللمممممموجفـقدمرسوؼـمممجفـقدمحشـدماٌـقاردمممسؾكمأػؿقـيماىؿـعمبـنمممممؼشدد -م7

معقجفيمألشراضماٌعوػدة؛مضقؼيمظالتصوالتموظقدوئؾماإلسالمماظرئقلقيمإدرتاتقفقي

م

بلػؿقيمتـؿقيماظؼدراتموايػوزمسؾقفوميفمأعوغيماٌعوػدةمصقؿومؼؿعؾؼمحبشدماٌقاردمبغقـيمتـدسقؿماظـفوحـوتمممممسلمؼ- م8

،موطـذظؽمبغقـيمععوىـيماالحؿقوجـوتماظؿؿقؼؾقـيماًوصـيمممممممواظؾــوءمسؾقفـومم،ميدـرتاتقفقماًطـيماإلماٌؿقؼؼيمصعاًلميفمتـػقذم

مبوٌعوػدة؛

م

،متعزؼـزماظعالضـوتماٌؾوذـرةمواظرتوؼـٍمهلـومعـعماىفـوتماٌوسبـيمممممممممأعنماٌعوػدةسؾكمايوجيمإظبمعقاصؾيممشددؼ -م9

سرضماٌعوػـدةمبصـقرةمممعـمخاللمظصقرةماظصـدو ميفمأودوطمصـوعماظؼرارماظلقودقنمرصقعلماٌلؿقى،ممبوميفمذظؽمموتعزؼزه

،موتـػقذمعـودؾوتمصبوبقيمبنماٌقضقسوتماظعوٌقيماظؽربىمعـؾماألعـماظغذائلمواظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخإ

اظـذؼـمؼلـوػؿقنميفممممواألذـكوصمرصقعـلماٌلـؿقىممم"مدػراءماظـقاؼومايلـي"ظرسوؼيماظعالضوتمععماىفوتماٌوسبيموإذراكم

ماىؿفقرمبوظصـدو موبوٌعوػدة؛زؼودةمتعرؼػم

م

ماضؿلـوممصــدو ممسؾكمايوجيمإظبمعقاصؾيمادؿؽشوفماظــُفٍماٌؾؿؽرةمإلذراكماىفوتماٌوسبيماظطقسقيميفممؼشدد -م14

عـماظؼطوعماًوص،معـمضؾقـؾمصــوسيماظؾـذورمووفقـزماألشذؼـي،مممممماحملؿؿؾيماظؿربسوتم،موخصقصًومزبؿؾػمعصودرماٌـوصع

أنمؼـشهمربػاًلمألصقوبماٌصؾقيمصبؿعمضطوسًوموادعًومعـفؿموعـماىفوتماٌوسبيمالدؿؽشـوفمممةأعنماٌعوػدإظبمموؼطلب

محشدػومسؾكمأدوسمعـؿظؿموكؽـماظؿـؾممبف؛وضعمغـُفٍمعؾؿؽرةمإزاءمحشدماٌقارد،ممبوميفمذظؽم
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تصـوالتموودـوئؾممماالمإدـرتاتقفقيمطفزءمعــمم"ماظؼقوديميفمػذاماٌقداناظدورم"ماظؿلؿقيماٌلفؾيبودؿكدامممؼرحب -م11

 .أطـرمضؾقاًلمظدىماىؿفقرمسؿقعًوماٌـوصعماضؿلومصـدو مىعؾمماإلسالم

م

 ادلناصع اضؿسامسملوات صندوق : اجلزء اظـاغي

م

عــماٌعوػـدةممم(مو)م3-19أنمصـدو ماضؿلومماٌـوصعمؼدارمبقادطيمايلـوبماالدـؿؽؿوغلماٌشـورمإظقـفميفماٌـودةمممممممإذ ؼسؿذطر

م؛اظدوظقي
م

وظقؼوتماألواصؼمأؼضًومسؾكمماىفوزماظرئودلظؿـػقذماٌعوػدةموأنمماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيأغشلمم1/2446اظؼرارمأنمموإذ ؼسؿذطر

م؛اٌـوصعماضؿلومصـدو ماًوصيمبودؿكداممعقاردمم14وعؿطؾؾوتماٌعؾقعوتمواإلبالغم13اإلجراءاتماظؿـػقذؼيوععوؼريماألػؾقيمو
م

ماضؿلـوممصــدو ممظؾؿشـورؼعماٌؿقظـيمعــممممماألوظب،مواصـؼمسؾـكمايوصظـيمممم،ميفمدورتفماظـوظــيماىفوزماظرئودلأنمموإذ ؼسؿذطر

م؛اٌـوصع
م

ظؿؿقؼـؾماظؿؽقـػممبقجـىمعرصـؼممتقؼـؾمممممماظؿـوبعمظؾؿعوػـدةمطكظقـيممممماٌــوصعمماضؿلومصـدو مبوالسرتافماظرمسلمبموإذ ؼرحب

ماظؿؽقػماظؿوبعمالتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخ؛
م

عــممماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممظم2414قعماظؾققظقجلمسؾكمتعؿقؿفومظؾدسقةمإظبمتؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعـوممماتػوضقيماظؿـموإذ ؼشكر

خاللمآظقوتفو،مسؾكمذبؿقسـيموادـعيمعــمأصـقوبماٌصـؾقيماظعـوعؾنميفمذبـولمحػـظماظؿــقعماظؾققظـقجلموادـؿكداعفمممممممممممم

ماٌلؿدام،موخصقصًومحػظماظؿـقعماظؾققظقجلماظزراسل؛
م

طكظقـيمجدؼـدةممتعطـلماألوظقؼـيميػـظممممممماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو مموظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيمالسرتاصفمبظؾصـدو ماظدموتقدؼرًا عنه

بطـر معـفـومممماٌــوصعمماضؿلـوممصـدو مععماظؿـقعماظؾققظقجلموادؿكداعفميفمدقو متـوولمايدمعـماظػؼر،موخصقصًومظؾؿشوركم

مإعؽوغقيمعلوػؿؿفمبوٌقاردماٌوظقي؛
م

،مبطـر معـفـومتؼـدؼؿمممماٌــوصعمماضؿلـوممصــدو ممعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمبوظؿشوركمعـعممالظؿزاممبرغوموإذ ؼعرب سن تقدؼره

موتشغقؾماظرباعٍمواٌشورؼعموايشدماٌشرتكمظؾؿقارد؛مدرتاتقفقياٌشقرةماظلقودوتقيماإل
م

شلتماظصــدو مم،مادؿـودًامإظبماظـفٍماظربغوذبل،مأغاٌـوصعماضؿلومصـدو مأنماىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمموإذ ؼسؿذطر

طـفٍمجدؼدمعؿعددماألررافمإزاءممتقؼؾماألعـماظغذائلموحػظماظؿـقعماظؾققظقجلموادؿكداعفموتؽققػماحملوصـقؾماظغذائقـيممم

م؛ععمتغريماٌـوخ

                                                 
13

  IT/GB-2/07/Report Appendix D.1, D.2 and D.3 
14

  IT/GB-3/09/Report Resolution 3/2009 
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 عن دورة ادلشارؼع األوىلتنفوذ اجلوظة 

م

عــمدورةمعشـورؼعمممماألوظبظـيمماىقميفمإرورمماٌؿقظيم11بوظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذمعشورؼعماٌـحماظصغريةماظـممؼرحب -م11

أنمؼعدموأنممأعنماٌعوػدةإظبمموؼطلب،م2411سؾكمأػؿقيمإنوزمػذهماٌشورؼعمبـفوؼيمسوممموؼشدد،ماٌـوصعماضؿلومصـدو م

مػذهمبوالدؿـودمإظبماظؿؼورؼرماظـفوئقيمظؽؾمعـماٌشورؼعماظػردؼي؛ماألوظبؼؿقحمتؼرؼرًامعقجزًامسـمتـػقذموأثرمحوصظيماٌشورؼعم

م

،معؿوبعيمظؼرارهميفمدورتفماظـوظـي،مسؾكمأنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقـيمظألشذؼـيمواظزراسـيماٌدرجـيميفماٌؾقـؼممممممؼشدد -م12

عــمدورةماٌشـورؼع،مدـؿؿوحموصؼـًومظشـروطممممممماألوظباىقظـيمماألولمعـماٌعوػدةماظدوظقيمواظـوويمسـمعشـورؼعمممقظـيميفمإرـورمممم

قعوتماٌؿلتقيمعـمػذهماٌشورؼعمدؿؿوحمسؾكماٌألمخاللمدــيمواحـدةمعــمإنـوزممممموأوضوعماظـظومماٌؿعددماألرراف،موأنماٌعؾ

أنمؼضعماظؿدابريمواظـظؿماظعؿؾقيماظيتمتقلرموصوءماظؽقوغوتماٌـػذةمظؿؾؽماٌشـورؼعمبفـذهممممأعنماٌعوػدةإظبمموؼطلباٌشروع،م

 اٌؿطؾؾوت؛

م

إىل ادلواصقة سلى ادلشارؼع اظيت  2141ادلقرتحات ظعام ؼم اصؿؿاح اظدسوة ظؿقد عن)عن دورة ادلشارؼع  األوىلتنفوذ اجلوظة 

 15(دؿمول

م

اظذيمواصؼمسؾقـفمعؽؿـىماظـدورةممممماٌـوصعماضؿلومصـدو مظم2414بؿصؿقؿماظدسقةمإظبمتؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومممؼرحب -م13

اممعـمخاللمعلـوسدةمم،مخصقصًومترطقزهماٌقاضقعلمسؾكماٌلوسدةمسؾكمضؿونماألعـماظغذائلماٌلؿدظؾففوزماظرئودلاظرابعيم

وادـؿكدامممماٌزارسنمسؾكماظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمسـمررؼؼمدؾلؾيمعلؿفدصيمعـماألغشطيماظعوظقـيماألثـرميفمذبـولمحػـظممممم

وتـػقـذمممدـرتاتقفقيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،موبفقؽؾماظدسقةماظذيمؼدعٍمبـنمهؼقـؼمخطـطماظعؿـؾماإلمممم

معشورؼعماظعؿؾماظػقري؛

م

سؾكماظعؿـؾمايؽـقعلماظـدوظلماٌـػـذمممممماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيماٌؽؿىمومؼشكر-  14

مبوظقثقؼيماظصودرةمأثـوءماظـدورة،ممحيوط سلمًاو،ماٌـوصعماضؿلوماىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو مدسؿًومظؿصؿقؿموتـػقذم

IT-GB-4/11/Inf.12يفمصرتةماظلــؿنممماٌـوصعماضؿلومصـدو مقاصؼمسؾقفوميفمإرورمدورةمعشورؼعمتؼرؼرمسـماٌشورؼعماٌم-م

م،مواظيتمتؿضؿـمضوئؿيمبوٌشورؼعماٌقاصؼمسؾكممتقؼؾفومعـماظصـدو ؛2414/2411

م

بــوءمسؾـكمرؾـىمعــماٌؽؿـى،مممممممأعنماٌعوػـدةمسؾكمسؿؾماًرباءماظدوظقنمرصقعلماٌلؿقىماظذؼـمأذرطفؿممؼـين -م15

ماظـقسقيماظيتمأددوػومصقؿومؼؿعؾؼمبؿصؿقؿماظدسقةماظـوغقيمظؿؼدؼؿماٌؼرتحوت؛مظؾؿشقرةماظعوظقي

م

                                                 
15

صرفماألعقالمواإلبالغمواظرصدم)تردماٌعؾقعوتمواظؼراراتماٌؿصؾيمبوإلجراءاتمواظؿدابريماظيتممتؽـمعـماًطقاتماظؿوظقيميفمدورةماٌشورؼعماظـوغقيم  

 ."تـػقذماٌشورؼعماٌقاصؼمسؾقفوميفمإرورماظدورةماظـوغقيمعـمعشورؼعماظصـدو "اٌعـقغيممضؿقؿياظيفم(مواظؿؼققؿ
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بنغشوءموزقػيمعؽؿىماٌلوسدةمظدسؿموضـعماٌؼرتحـوتماظؿؿفقدؼـيموعؼرتحـوتماٌشـورؼعماظؽوعؾـيمخـاللمممممممممؼرحب -م16

شـورؼعماظؼودعـي،مسؾـكممممتعؾؿماظدروسمألشـراضمدوراتماٌمموؼطلب،ماٌـوصعماضؿلوماىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو م

مأدوسمتؼرؼرمعؽؿىماٌلوسدة؛

م

مضدعقهمعـمعلوسدةمضقؿيميفمتؼققؿمعؼرتحوتماٌشورؼع؛ماًرباءماظعوعؾنميفمصرؼؼماًرباءمسؾكمعومؼشكر -م17

م

وبرغوعٍماألعؿماٌؿقـدةماإلمنـوئلمممماحملصقظلظؾؿـقعمماظعوٌلمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمواظصـدو ماالدؿؽؿوغلمؼشكر-  18

م؛اٌـوصعماضؿلومصـدو مظم2414ضدعقهمعـمدسؿمظألعنميفمتصؿقؿماظدسقةمإظبمتؼدؼؿماٌؼرتحوتمظعومممٌو

م

عــماإلجـراءاتماظؿـػقذؼـي،مأنمُؼطؾـعمعبقـعماآلظقـوتمواظصــودؼؼمممممممم(مج)6،موصؼًومظؾػؼـرةممأعنماٌعوػدةإظبممطلبؼ -م19

اظـيتمضيقؿٍّـًمتؼققؿـًومإصبوبقـًوممممممشـورؼعماٌمعؼرتحـوتمكمواهلقؽوتماظدوظقيمذاتماظصؾي،ماظــوئقيمواٌؿعددةماألررافمععو،مسؾـم

م؛ؿشورؼعظؾماظـوغقيوظؽـفومملممتقلمأثـوءماظدورةم

م

اظـيتمضيقؿٍّـًمتؼققؿـًوممممإظبماظـظـرميفمعؼرتحـوتماٌشـورؼعمممممواظصـودؼؼمواهلقؽوتماظدوظقيمذاتماظصـؾيماآلظقوتممؼدسو -م24

 ؛ماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيظؿؼدمماحملرزمصقفو،مطفزءمعـمسـممتقؼؾمػذهماٌشورؼعموامأعنماٌعوػدةوإبالغمإصبوبقًوم

م

 تنفوذ اجلوالت اظقادعة عن دورة ادلشارؼع

م

مإدـرتاتقفقيمأػؿقـيممماٌــوصعمماضؿلـومماىقظيماظـوغقيمعـمدورةمعشورؼعمصـدو مأنمظؾرتطقزماٌقاضقعلميفممإذ ؼالحظ -م21

أنمؼضـعمغففـًومبرغوذبقـًومممممأعـنماٌعوػـدةممإظبممؼطلبي،ميفماالدؿفوبيمظؾؿقدؼوتماظعوٌقمطربىمبوظـلؾيمظزؼودةمأثرماظصـدو 

اىفوزمؼلؿػقدمعـمػذاماظرتطقزماٌقاضقعلموؼؿقاءمممتوعًومععماألوظقؼوتماظيتماسؿؿدػومماٌـوصعماضؿلومصـدو معؿقدطماألجؾمظ

ميفمدورتفماظـوغقي؛ماظرئودل

م

اىقظـيمموماألوظباظؿـػقذؼيمأثـوءمتـػقذماىقظيممأنمؼراسلماظدروسماٌلؿػودةمعـماإلجراءاتمأعنماٌعوػدةإظبممؼطلب -م22

ميفمتصؿقؿموتـػقذماىقالتماٌؼؾؾيمعـمدورةماٌشورؼع؛ماظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼع

م

يفممػـرتةمبـنماظـدورتنممماظبؿـػقذمدورةماٌشـورؼعمخـاللممممظؾففوزماظرئودلأنمؼػقضمعؽؿىماظدورةماًوعليممؼقرر -م24

م؛2412-2413

م

سقيمواىدارةماظؿؼـقيمػؿوماظعوعـؾماٌؼـررميفمتؼقـقؿمعؼرتحـوتماٌشـورؼعماظؽوعؾـيميفماىـقالتممممممممسؾكمأنماظـقؼشدد  -م25

ماٌؼؾؾيمعـمدورةماٌشورؼع،مويفمضؾقهلو؛
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 ، مبا يف ذظك ا جراءات واظرتتوؾات ادلؤدسوةادلناصع اضؿسامصندوق عواصلة تفعول 

م

،ممبـوميفمذظـؽمصقؿـومممماٌــوصعمماضؿلـوممصـدو مظؿعزؼزمأثرممععماٌـظؿوتماظدوظقيماظشراطوتبلػؿقيموضقؿيمبـوءممؼسلم -م26

ؼؿعؾؼمحبشدماٌقاردمووضعمبراعٍماظصـدو ،موظؿعزؼزمصعوظقيمسؿؾقيماظصـدو ،ممبوميفمذظؽمبوالسؿؿودمبؼـدرمعـومكؽــمسؾـكممممم

غقـيمتؼـدؼؿمخـدعوتمممماظؽقوغوتماٌـػذةماٌعقـيماظيتمتؾيبماٌعوؼريماالئؿؿوغقـيمواإلدارةماٌوظقـيماظعوظقـيماًوصـيمبوٌشـورؼع،مبممممم

مصقوشيماٌشورؼعمواإلذرافمسؾقفوموتـػقذػو؛

م

،ماىقظـيماظـوغقـيمعــمدورةماٌشـورؼعممممأنمؼلؿكدمماإلجراءاتماٌمضؿيماٌعؿؿـدةمألشـراضممممأعنماٌعوػدةإظبممؼطلب -م27

اظـدورةماًوعلـيمممطلدوسمٌقاصؾيماظعؿؾماٌؿعؾؼمبوظـظرميفماإلجـراءاتمواسؿؿودػـومظؾـدوراتماٌؼؾؾـيمعــمدورةماٌشـورؼعميفممممممم

م؛ظؾففوزماظرئودل

م

اظصــدو ماالدـؿؽؿوغلماظعـوٌلممممواإلسرابمسـماالػؿؿوممعـمجوغـىمعـظؿـيماألشذؼـيمواظزراسـيممممممعع اظؿقدؼرمؼالحظ -م28

وعؽؿـىماألعـؿماٌؿقـدةمًـدعوتممممموبرغـوعٍماألعـؿماٌؿقـدةماإلمنـوئلمممممواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيمماحملصقظلظؾؿـقعم

صـدو مواظؾـؽماظدوظل،مبدسؿمعقاصؾيمتػعقؾموأوطلػوممغقصقىممظؾقٌمواظؿدرؼىميفمذبولماظزراسيماٌدارؼيعرطزماواٌشورؼعم

م؛اٌـوصعماضؿلوم

م

بنبراممعذطرةماظؿعوونمععماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيموبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلمظدسؿمعقاصـؾيمممؼرحب -م29

مظعوممظؾؿعوػدة؛واظؿـػقذماماٌـوصعماضؿلومصـدو متطقؼرم

م

،ماٌــوصعمماضؿلومصـدو معقاصؾيمإضوعيماظشراطوتمععماٌـظؿوتماظدوظقيمذاتماظصؾيمظدسؿممأعنماٌعوػدةإظبممؼطلب -م34

وتؿؿؿعممبقـزةمموخصقصًومتؾؽماٌمدلوتماٌؿعددةماألررافماظيتمتعؿؾمطؽقوغوتمعـػذةمظؾصـودؼؼماألخرىماٌؿعددةماألررافم

ظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموظدؼفومضدرةمععرتفمبفومسؾـكمإدارةماٌشـورؼعمواإلدارةماٌوظقـي،ممممعؼورغيميفمعقدانماٌقاردما

مإظبمجوغىمتقصرمحضقرمعقداغلمظدؼفوموضدرتفومسؾكمدسؿماظؿؿقؼؾماٌشرتكمظؾؿشورؼع؛

م

عــماظعؿؾقـوتمواهلقؽـوتمممممإرالعماتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخموشريػومأعنماٌعوػدةإظبمؼطلب  -م31

واتػوضقـيماظؿــقعماظؾققظـقجلممممم؛واآلظقيماظعوعؾيميفمذبولمتغريماٌـوخ،معـمضؾقؾمعرصؼماظؾقؽيماظعوٌقيموصـدو ماظؿؽقػماظدوظل

عـوصعفو؛مواحملوصؾماظرصقعـيماٌلـؿقىماٌعـقـيمبـوألعـمممممماضؿلوموشريػومعـماظعؿؾقوتماٌعـقيمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمو

اظعـومماظرصقعـيماٌلـؿقىماٌعـقـيمبلزعـيماألعــممممممممأعنماٌعوػـدةمواظزراسي،معـمضؾقؾمىـيماألعـماظغذائلموصرضيمسؿؾمماظغذائل

مواظربغوعٍماظعوٌلمظؾزراسيمواألعـماظغذائلمظدىماظؾـؽماظدوظل،مسؾكمسؿؾماظصـدو ؛ماظغذائلماظعوٌل

م

ؿعوونمإلضوعيماظشراطوتمععماٌـظؿـوتماظدوظقـيماٌفؿؿـي،ممممعقحدًاموإرورًامظؾأنمؼضعمإجراًءممأعنماٌعوػدةإظبممؼطلب -م32

مبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئل؛وععمعراسوةماظدروسماٌلؿػودةميفمإضوعيمذراطيمععماظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيم

م
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ًامســمموػقمكقلمحصـرمماىفوزماظرئودلطبضعمظؾرضوبيماٌؾوذرةمعـمجوغىمماٌـوصعماضؿلومصـدو مسؾكمأنممؼشدد -م33

،ماغطالضًومعـمػذهماظدرجيماظعوظقيمعـماظؿؿقؼـؾمموؼؤطدظؿـػقذه،مماألررافماٌؿعوضدةاظيتموضعؿفوممدرتاتقفقياًطيماإلررؼؼم

م.اظذاتل،مسؾكمأػؿقيمايػوزمسؾكمدرجيمسوظقيمعـماالدؿؼاللمواإلدارةماظذاتقيميفمسؿؾقوتماظصـدو 

م
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م

اظؿؿقؼؾمػلمادؿقداثماظطرائؼمواظقدوئؾماظـيتمتؽػـؾمإتوحـيماٌـقاردماظؽوصقـيمظؿـػقـذممممممممإدرتاتقفقيأنمأػدافممإذ ؼسؿذطر

ماظؿؿقؼؾ؛مقفقيإدرتاتيفمإرورممتؿوحاٌعوػدةماظدوظقي،مواالدؿكدامماٌؿلؿمبوظشػوصقيمواظؽػوءةمواظػعوظقيمىؿقعماٌقاردماظيتم
م

ضدمرؾىمإظبمأعنماٌعوػدةمأنمؼؿوبعمبصقرةماصبوبقي،مععمأعوغوتماآلظقوتمواظصـودؼؼمماألوظبأغفمطونميفمدورتفمموإذ ؼسؿذطر

،موإعؽوغقـيموضـعمعـذطراتمممماظؿؿقؼـؾممإدـرتاتقفقيمواهلقؽوتماظدوظقيمذاتماظصؾي،ماظطر ماظيتمكؽـفومأنمتلوػؿميفمتـػقـذمم

ممػذاماظصدد؛يفماىفوزماظرئودلتػوػؿمععم
م

عؿطؾؾـوتماٌعؾقعـوتممم،ماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيعـمم4ماٌؾقؼطونميفمدورتفماظـوظـيمضدماسؿؿدمماىفوزماظرئودلمأنموإذ ؼسؿذطر

م.مدرتاتقفقي،مبغقيمتقلريمرصدمتـػقذمتؾؽماإلاظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيواإلبالغممبقجىم
م

وٌقاردمشـريماًوضـعيممماٌعؾقعـوتمواإلبـالغماًوصـيمبـمممممضبددمعؿطؾؾوتماظؿؿقؼؾمإدرتاتقفقيعـمم4ماٌؾقؼأنمموإذ ؼسؿذطر

واظيتمتؼدعفوماألررافماٌؿعوضدةمواألررافمشريماٌؿعوضدةمواٌـظؿوتماظدوظقيماظـيتمؼـدخؾممممظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرة

م؛يفماتػوضوتمععفومواآلظقوتمواظصـودؼؼمواهلقؽوتماظدوظقيماٌعـقيماىفوزماظرئودل

م

ماظؿؿقؼـؾممبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمماظيتمعبعؿفوماألعوغيموضدعؿفومإظبموتبوٌعؾقعمؼرحب -م34

تـقصريمػـذهماٌعؾقعـوتمبصـقرةمعـؿظؿـيمممممممسؾكمأػؿقـيمموؼشدد،ماٌقاردمشريماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرةحقلم

مؿكزرميفمتـػقذػو؛متقؼؾماٌعوػدةموظؿؼققؿماظـغراتموأوجفماظمإدرتاتقفقيإلبرازمصقرةم

م

ماظؿؿقؼـؾممإدـرتاتقفقيمظؿـػقـذممماحملصقظلاظعوٌلمظؾؿـقعممسؾكمأػؿقيماظؿشغقؾماظـوجحمظؾصـدو ماالدؿؽؿوغلمشددؼ -م35

أنمؼلؿؽشـػمعـعماٌـدؼرمممممأعـنماٌعوػـدةمممإظبموؼطؾـىمواظصـدو ماالدؿؽؿوغل،مماٌـوصعماضؿلومصـدو موظؾؿعوونمبنماٌعوػدةم

صــدو ممبـنممموأوجفماظؿؽوعؾماظربغوذبقيمكزرتعزؼزماظؿلمإعؽوغقيمإصبودمآظقوتمسؿؾقيمتزؼدمعـماظؿـػقذيمظؾصـدو ماالدؿؽؿوغ

واظصـدو ماالدؿؽؿوغل،ممبوميفمذظؽ،مسـدعومؼؽقنماألعرمعـودؾًو،مإعؽوغقيماظؼقـوممبلؾلـؾيمعــمأغشـطيمعبـعممممممماٌـوصعماضؿلوم

ماألعقالمواظربذبي؛

م

،ماظؿؿقؼـؾممإدـرتاتقفقيمسؾـكمدسـؿمتـػقـذممممماألخـرىمماٌـظؿوتماظدوظقـيممتعزؼزماظؿعوونمععمأعنماٌعوػدةإظبممؼطلب -م36

بنضوعيماظصالتمععماإلدارةماظعؾقـوميفماٌمدلـوتماٌعـقـيمووضـعمممممماٌـوصعماضؿلومصـدو موبصقرةمخوصيمدسؿمعقاصؾيمتػعقؾم

م؛اآلظقوتمواظصـودؼؼمواهلقؽوتماظدوظقيماٌعـقياتػوضوتمظؾؿعوونموتـػقذػومععم

م
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بنؼصـولمصؽـرةمأػؿقـيمػـذهمممممماظؿؿقؼـؾممإدـرتاتقفقيمأنمؼـروجمظؿـػقـذمطوعـؾماخؿصـوصممممممماٌعوػـدةمأعـنمإظبممؼطلب -م37

م.إظبمعبفقرمأودعمدرتاتقفقياإل

م

: خالل اظفةرتة اظقادعةة بةني اظةدورتني     اظؿموؼل إدرتاتوفوةاظعمل احلكوعي اظدوظي اخلاص ب: اجلزء اظرابع

 اظؿموؼل درتاتوفوةاظلفنة االدؿشارؼة ادلخصصة  عشروع اخؿصاصات 

م

م:بوالخؿصوصوتماظؿوظقيماظؿؿقؼؾمبندرتاتقفقياظؾفـيماالدؿشورؼيماٌكصصيماٌعـقيمإسودةمتشؽقؾممؼقرر -م38
م

مؾؿؽؿىموظألعنمبشلنمجفقدمحشدماٌقارد،ممبوميفمذظؽمبشلنماظـُفٍماٌؾؿؽرة؛ظإدداءماٌشقرةمم(1)

م:،ممبوميفمذظؽمعومؼؾلـوصعاٌماضؿلومصـدو متشغقؾممؾؿؽؿىموظألعنمبشلنظإدداءماٌشقرةمم(2)
م

معـم-م ماٌؼرتحوت،مسؾكمأدوسماظدروسماٌلؿػودة مإظبمتؼدؼؿ ماظؼودعي موػقؽؾماظدسقة اىقظيمتصؿقؿ

 واظرتطقزماٌقاضقعلمصقفو؛ماظـوغقيمعـمدورةماٌشورؼع

 دسؿمسؿؾماٌؽؿىميفمصرزماٌؼرتحوتماظؿؿفقدؼي؛-م

مو-م موتؼققؿفو ماٌشورؼع مورصد ماألعقال مصرف مععمإلاإجراءات ماٌمدلقي مواظرتتقؾوت مسـفو بالغ

 اٌمدلوتماظشرؼؽي؛

 ؛اٌـوصعماضؿلومصـدو ماظـفٍماظربغوذبلميفم-م

يفمدقو مسؿؾقوتمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيماٌؿعؾؼيمماٌـوصعماضؿلومصـدو ماالحؿقوجوتماظقزقػقيمظ-م

 ؛فزةماظددؿقرؼيجاألبودؿؼالظقيم

مع-م ماٌؿقظي ماٌشورؼع محوصظي مادؿعراضمتـػقذ ماىقظي معشورؼعموماألوظبـ مدورة معـ ماظـوغقي اىقظي

 ؛اٌـوصعماضؿلومصـدو م

،مععمعراسوةماظدروسماٌلؿػودةمعـماظؿـػقذماٌـوصعماضؿلومصـدو مظادؿعراضماإلجراءاتماظؿـػقذؼيم-م

 هلوميفمدورتفماظـوغقي؛ماىفوزماظرئودلعـذماسؿؿودم

بلطؿؾـفو،ممبـوميفمذظـؽمخبصـقصمتعزؼـزممممممماظؿؿقؼـؾممقيإدـرتاتقفمإدداءماٌشقرةمصقؿومؼؿعؾؼمبرصدمتـػقـذممم(3)

،موعــمبقـفـوماظصــدو ماالدـؿؽؿوغلماظعـوٌلمممممماآلظقوتمواظصـودؼؼمواهلقؽوتماظدوظقـيماٌعـقـيمماظؿعوونمععم

واظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقيموبرغوعٍماألعـؿماٌؿقـدةماإلمنـوئلموشـريمذظـؽمعــمممممممماحملصقظلظؾؿـقعم

 اظشرطوء؛

م.ظؾففوزماظرئودليفماظدورةماًوعليمماظؿؼدمماحملرزميفمسؿؾفوموسرضمغؿوئٍمسؿؾفوإبالغماٌؽؿىمسـمم(4)


