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A 

 اهلوىةذاإلؼلوموةذملصاودذاألمساك

ذالدادسةالدورةذ

ذ1100ذأوار/ماووذ01-01ذ،إوطالواذ،روما

ذ(RECOFI)تدعومذوتطوورذاهلوىةذاإلؼلوموةذملصاودذاألمساكذ

م

ذاملقدمة

م

ًيتا مماظغرضمعـمػذهماظقثقؼةمػقمتزوؼدماهلقؽةممبعؾقعاتمسـمأػؿماالدؿـؿاجاتمواظـؿائجماظيت مخيترجمبفيتاماالجؿؿيتا مامممم-م1

م.1212أؼارم/عاؼقم11وم11قؿموتطقؼرماهلقؽةماإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاك،ماظذيمسؼدميفمروعامبإؼطاظقامؼقعلمؿدسظ

م

موصقؿامؼؾلمعؾكصمدرؼعمسـمػذاماالجؿؿا موغؿائففم

م

ذمعلوماتذأساسوة

م

راتماظعربقيتةمما مظؿدسقؿموتطقؼرماهلقؽةمطؿؿابعةمظؾدورةماًاعلةمظؾفقؽةماظ مسؼيتدتميفمدبيتلمباإلعيتامممسؼدماالجؿؿا ماً-م1

ضيتدمرؾؾيتتميفمػيتذاماالجؿؿيتا معيتـماألعاغيتةمأنمتعؼيتدماجؿؿاسيتًامممممممممطاغتماهلقؽةموحم.1229أؼارم/عاؼقم11إىلمم11اٌؿقدةميفماٌدةمعـم

زبصصًامصقؿامبنيماظدوراتمظؾـظرميفماظطيتر مواظقديتائؾماظمزعيتةمظؾـفيتقضمبيتدورماهلقؽيتةمباسؿؾارػيتامعـظؿيتةمإضؾقؿقيتةمإلدارةمعصيتاؼدممممممممممم

م.جؿؿا مدؾعةمأسضاءوضدمحضرماال.ماألزلاك

 

 

 

 

م
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ذاألنشطةذوالنًائج

م

ومتيتتمم(مRECOFI/VI/2011 Inf. 11)واالدؿعراضماظػيت مألداءموسؿؾقيتاتماهلقؽيتةممممسرضتماظـؿائجماٌؾدئقةم-م3م

وضيتدمضيتامماظؿقؾقيتؾمواظـؿيتائجماٌؾدئقيتةمممممم.موطانمسؾكماالدؿعراضماظػ مأنمؼصدرمتقصقاتمظؾـفقضمبدورماهلقؽةموطػاءتفيتامم.عـاضشؿفا

م:مضماظػ مسؾكمأداسممثاغقةماسؿؾارات،مػلظمدؿعرا

م

 مجعماظؾقاغاتموتؼازلفا؛ةموضعماٌقاردموعصاؼدماألزلاك،موععرص .أم

 ععرصةموضعمتربقةماألحقاءماٌائقة؛ .بم

 اإلضؾقؿقةمظؼطاسلماظصقدموتربقةماألحقاءماٌائقة؛األبعادم .جم

 ،موتؼدؼرماظـؿائج؛اإلدذلاتقفقةػقذماهلقؽة،موتـمإدذلاتقفقةاظشػاصقةميفمادباذماظؼرار،مواٌشارطة،مورر مهدؼدم .دم

 واظؿقؾقمتماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقة؛ماظعؾؿقةاىقدةموتؼدؼؿماٌشقرةم .هم

 سؿؾقةمصـعماظؼرارمظؿطؾقؼمتقصقاتموترتقؾاتماهلقؽة؛ .وم

 تـؿقةماظؼدرات،مواظؿدرؼب،مواٌلاسدةماظػـقة؛ .زم

 .االتصاالتمواٌعؾقعات .حم

م

م:اهلقؽةمأنضماظػ ،ممباميفمذظؽمبرزمسددمعـماٌلائؾمذاتماظصؾةميفماالدؿعرا-م1

م

 تعؿؿدماسؿؿادًامذدؼدًامسؾكمخدعاتماٌـظؿة،مدقاءماًدعاتماٌاظقةمأوماظعقـقة؛ (1

دخؾمضيتؿـممذظيتؽمؼيتمممأنبشأنمإدارةمعصاؼدماألزلاكموتربقةماألحقاءماٌائقيتةمرشيتؿممممأسضائفاملمتصدرمبعدمأيمتقصقاتمإىلم (1

 والؼؿفا؛

ظؼدراتميفمذبالماظؾققثماظلؿؽقةموإدارةمعصاؼدماألزليتاك،موتـؿقيتةمتربقيتةممممطاغتممبـابةمعـؿدىمظـؼؾماٌعارفموتعزؼزما (3

 .األحقاءماٌائقة

م

م:أنوباإلضاصةمإىلمذظؽ،مصؼدمظقحظم-م5

م

 ظؿعظقؿماظػقائدمعـماٌؾادراتماظ متـػذػاماهلقؽةمباظػعؾ؛مسضاءمؼػؿؼرونمإىلماٌقاردماٌاظقةمواظؾشرؼةاأل (1

يفمتقلرلمايقارمواظؿعاونمصقؿامبيتنيممةمٌصاؼدماألزلاكميفماٌـظؿةمػلمسـصرمػامماظطؾقعةمشرلماظلقادقةمظألجفزةماإلضؾقؿق (1

 األسضاء؛

اىفقدماٌؾذوظةمظؾؿغؾبمسؾكماظعؼؾاتماظ محددػاماألسضاءميفماظدرادةماالدؿؼصائقةمؼـؾغلمععاىؿفاممباميفمذظؽمتطؾقؼم (3

 غفجمأطـرمتشارطقةميفمأسؿالماهلقؽةموصـاسةماظؼراراتمصقفا؛

 جةمإىلمتؼدؼرمضدراتماإلدارةماظقرـقةمسؾكمايقطؿة؛األعرمحبا (1

 أوظقؼاتمايقطؿةماإلضؾقؿقةميفماهلقؽةماإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاك؛ىلمععاؼرلموعؾادئمظؿقدؼدموتطقؼرماألعرمحباجةمإ (5

 اٌقاردماٌاظقةماظمزعةمظدسؿمأغشطةماهلقؽةماإلضؾقؿقة؛ممجععرمحباجةمإىلماالػؿؿاممبـؼاطماظضعػميفماأل (6

 .حباجةمإىلمرؤؼةمجدؼدةمتفؿديمبفاماهلقؽةماألعر (7



3 RECOFI/VI/2011/8 

 

م

ا ماًا محفؿماظعؿؾماظؽؾرلماظذيمضاعتمبفماهلقؽةمواألجفزةماظؿابعةمهليتاميفماظػيتذلةممميفماظقضتماظذيمالحظمصقفماالجؿؿم-م6

،م(RECOFI/VI/2011/3باظقثقؼيتةممم1أغظرماٌؾقؼم)اٌاظقةماألخرلة،موػقماظذيمؼؿضحمأؼضًامعـمدفؾماهلقؽةمظؾؿطؾقساتم

متمو.مسربتماهلقؽةمسـمضؾؼفامواهمغؼصمعؿابعةموتـػقذماظؼراراتمواظؿقصقاتماظصادرةمسـماالجؿؿاساتماظػـقةماظ مسؼدتفاماهلقؽةأ

.مسؾكمضرورةمعشارطةماهلقؽةماإلضؾقؿقةميفمعليتاسدةماألسضيتاءمسؾيتكمتـػقيتذماظؼيتراراتممممممواُتػؼاظؿعرفمسؾكمأدؾابمغؼصماٌؿابعةمػذا،م

دسؿمتـػقيتذمضيتراراتممماظيت متيتممألغشطةمظاظدورمظفمتأثرلاتفماٌاظقةموأغفمالبدمعـمضؿانماظؿؿقؼؾمإذامطانممورشؿمذظؽ،مظقحظمأنمعـؾمػذا

 .اهلقؽةمأنمتـػذ

م

،مععمإبرازماظػار ماٌؾؿقسمبشؽٍؾمخيتا مبيتنيمعليتاػؿاتمممم1229أؼارم/مادؿعرضتماألعاغةماٌقضػماٌاظلمظؾفقؽةميفمعاؼق-م7

طاغيتتمتؽيتاظقػماظؿشيتغقؾماٌاظقيتةماظػعؾقيتةمممممم(م1229-1228)اظػذلةماٌاظقةماألخيترلةممصػلم.ماألسضاءمواٌصروصاتماإلمجاظقةمظؾفقؽة

تؽيتاظقػماظيتدسؿممم)دوالرممبامصقفامتؽاظقػمعقزػلماٌـظؿة،مم557م91,159اٌؿعؾؼةمبأغشطةماهلقؽةماإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاكمػلم

 معليتاػؿاتماظيتدولماألسضيتاءميفمغػيتسماظػيتذلةمممممموطانماظرضؿماألخرلمؼـيتاػزمديتؾعمعيتراتمذبؿيتقمممم.ماظذؼـمؼدسؿقنماهلقؽة(ماظػ مواظلػر

وإذام.ميفماٌائةمعـماالظؿزاعاتماٌاظقةم73.61وضدمالحظتماألعاغةمأنمعلاػؿاتماٌـظؿةميفمغػسماظػذلةممتـؾم(.مدوالرم82م222)

وطيتانمتؼيتدؼرممم.مءطانمظؾفقؽةمأنمتؽقنمعلؿؼؾةمذاتقًامبصقرٍةمتاعةموأنمتؽؿػلمعاظقيتًا،مصمبيتدمعيتـمزؼيتادةماٌليتاػؿاتماظليتـقؼةمظألسضيتاممممممم

م.دوالرمتؼرؼؾًامظؽؾمبؾدمدـقؼًامطقدمأدغكم35م222االدؿشاريماٌلؿؼؾمػقمأنمتؽقنمػذهماظزؼادةم

م

أسربتماألعاغةمسـموجفةمغظرػامعـمضرورةمأنمتؿقركماهلقؽةمباواهمأنمتصؾحمعـظؿةمضادرةمسؾيتكمتؼيتدؼؿمخيتدعاتفامإىلمممم-م8

وضيتدمم.مزؼدمعـمأصقابماظشأنمعـؾماألجفيتزةماإلضؾقؿقيتةمواظؼطيتا ماًيتا مممماٌمذبالمأغشطؿفا،موضؿماألسضاءمبصقرٍةمأصضؾ،موتقدقع

م:مادؿـدتمأػؿقةمرر موودائؾمهلنيماظؼدرةماٌاظقةمظؾفقؽةمسؾكماظػقائدماظؿاظقة

م

 زؼادةماالدؿؼملماظذاتلمظؾفقؽة؛ 

 زؼادةماألغشطةمًدعةماألسضاء؛ 

 عشارطةماظؼدراتماظؾشرؼةماظداخؾقةمواًارجقة؛زؼادةم 

 حقثمأنماظؿزاممػيتذهماألخيترلةمطيتانمؼؼيتقممسؾيتكمدرجيتةموضيتدرةماهلقؽيتةمممممممممم.جفاتمعاسبة/مسؾكمجذبمذرطاءماظؼدرةزؼادةم

 .اإلضؾقؿقةمسؾكممتقؼؾمغػلفامبصقرةمعلؿؿرة

م

م:اظؿطؾعمظؾؿلؿؼؾؾ،مررحتمثمثةمتصقراتمصقؿامؼؿعؾؼمبؿؿقؼؾماهلقؽةوععم-م9

م

 ةمسؾكماٌلاػؿاتماظلـقؼة؛إبؼاءماظقضعماظراػـمظؾؿدصقساتمطؿامػق،مععمإدخالمتعدؼمتمباظزؼاد (1

واإلجؾارؼةمععمإطؿاهلاممبلاػؿاتمعـمخارجماٌقزاغقةمعـمجاغيتبمملاوؼةمؿدأمايدماألدغكمعـماالذذلاطاتماٌاالحؿػازممبؾ (1

 األسضاءمسؾكمأداسمرقسل؛

 .ادؿؾدالماٌدصقساتماٌؿلاوؼةممبلاػؿاتمذبدوظةمتؼقممسؾكمسدةمعؿغرلات (3

م
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وأخيتذػاميفممماظؾقيتثمسـفيتاممخقاراتمأخرىممأؼضًامؿصقراتماظـمثةماظلابؼمذطرػا،مػـاكالحظماٌدسقونمأغفمإىلمجاغبماظ-م12

م:وباإلضاصةمإىلمذظؽمأوضقتماألعاغةمأنمػـاكمودقؾؿنيمعاظقؿنيمزبؿؾػؿنيمظدسؿماهلقؽة.ماالسؿؾار

م

 سـمررؼؼمعلاػؿاتمؼؿػؼمسؾقفاماألسضاء؛م،بصقرٍةمعؾاذرة (1

 .عـمخارجماٌقزاغقة(ماظقرـقةمواإلضؾقؿقة)شروساتماٌقداغقةمسـمررؼؼممتقؼؾماٌم،وإضاصقةبصقرٍةمشرلمعؾاذرةم (1

م

.مأحقطماالجؿؿا ماًا مسؾؿًامباٌلاػؿةماٌاظقةماظؽؾرلةمظؾغاؼةماظ مضدعؿفاماٌـظؿةمإىلماهلقؽيتةميفماظػيتذلةماٌاظقيتةماألخيترلةمممم-م11

امالمغفاؼة،مغظرًامظؾصعقباتماٌاظقيتةماظيت متقاجيتفمممموُأبؾغماٌشارطقنميفماالجؿؿا مبأنمػذاماٌلؿقىمعـماظدسؿمالمميؽـمأنمؼلؿؿرمإىلمع

م.اٌـظؿة

م

.مواصؼماالجؿؿا ماًا مباإلمجا مسؾكمأنماهلقؽةماإلضؾقؿقةمحباجةمإىلمتعزؼزمىعؾفامعـظؿةمأطـرمصعاظقةموهلامذيترسقؿفام-م11

ـفجماًطيتقةمخطيتقةموسؾيتكممممورشؿمذظؽ،مصؼدمطانمػـاكمإضرارمبأنماالواهمسبقمػقؽةمأطـرمضقةموأطـيترمدؼـاعقيتةمميؽيتـمأنمؼؿقؼيتؼمبيتممممم

أومعامبعدمميفمصذلةمإسادةمتـظقؿفاموتدسقؿفاموطانمػـاكمتأطقدمسؾكمضرورةمأنمؼؼقدماألسضاءمسؿؾماهلقؽةموأغشطؿفا،مدقاء.معراحؾ

ورؾؼيتًامم.مععمضقامماهلقؽةماإلضؾقؿقةمبدورػامطؿـظؿةمإضؾقؿقةمإلدارةمعصاؼدماألزلاكممتارسموزقػؿفيتاموأسؿاهليتامبؽاعيتؾمراضؿفيتاممممم،ذظؽ

دقفمتقاصؾماالدؿػادةمعـماظدسؿمواظؿقجقفاتماظيت متؼيتدعفامممم–باسؿؾارػامجفازًامعـمأجفزةماٌـظؿةمم–ذاماظؿصقر،مصإنماهلقؽةمهل

م.اٌـظؿة

م

وواصؼماالجؿؿا مسؾكمإصدارمثمثمتقصقاتمساعةمصقؿامؼؿعؾؼمباظعؿيتؾماظػيت مواٌسدليتلمظؾفقؽيتةمواحؿقاجاتفيتاماٌاظقيتةميفممممممم-م13

م:اٌلؿؼؾؾ

م

اظـؿيتائجماألوظقيتةمظعؿؾقيتاتماهلقؽيتةممممم‘‘وثقؼةماالجؿؿا ماٌعـقغيتةممميفمبؾداغفؿاألسضاءممؼلؿعرضػؼمسؾكمأنمأُت:متقصقةمصـقة (1

وأنمؼؼدعقامتعؾقؼاٍتمعؽؿقبةمسـمطؾمغؼطيتةمعيتـماظـؼيتاطماظـؿيتانماظيت مأثيترلتميفماظقثقؼيتةمإىلممممممممم’’اإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاك

وتيتردمردودمم.مجبؿيتعماظيتردودمظؽيتلمتـظيترمصقفيتاماهلقؽيتةممممممموأنمتؼيتقمماألعاغيتةمم.م1212أؼؾيتقلمم/دؾؿؿدلم32األعاغةمضؾؾمؼقمم

 .بفذهماظقثقؼةم1األسضاءمسؾكماالدؿؼصاءميفماٌرصؼم

وػذاماظقضعمحيدمعـمغطا مسؿؾماهلقؽةم.مالحظماالجؿؿا مأنماهلقؽةماإلضؾقؿقةمتعؿؾمبأعاغةمشرلمعؿػرشة:متقصقةمعسدلقة (1

دعفاماٌـظؿيتةمباٌليتؿقىماييتاظلمػيتلمخيتدعاتمطاصقيتةممممممموسؾكماألسضاءمأنمؼؼرروامعامإذامطاغتماًدعاتماظ متؼيتم.موسؿؼف

صإذامملمؼؽـماألعرمطذظؽ،مصمبدمعيتـماظـظيترميفممم.موعـادؾةمظؿؾؾقةمعؿطؾؾاتمعصاؼدماألزلاكمواظؿقدؼاتماٌقجقدةميفماإلضؾقؿ

 .ةاٌسدلقطؿامأنماألعرمحباجةمإىلمضراراتمتؿعؾؼمبفقؽؾماهلقؽةموشرلهمعـماالسؿؾاراتم.مضرارمبشأنمأعاغةمعؿػرشة

:ماظؿصيتقراتماٌاظقيتةموتؾيتؽماٌؿعؾؼيتةمباألغشيتطةممممم‘‘بـاءمسؾكماٌعؾقعاتماظقاردةميفموثقؼةماالجؿؿيتا ماٌعـقغيتةممم:متقصقةمعاظقة (3

مباميفمذظؽمعليتؿقىمعليتاػؿاتمممم–،مظقحظمأنماالحؿقاجاتماٌاظقةمظؾفقؽةماإلضؾقؿقةم’’اٌقضػماياظلموخقاراتماٌلؿؼؾؾ

دوالرمم522)طؿامظقحظمأنمعلؿقىماٌلاػؿاتماياظقةم.مصؼتمسؾقفماهلقؽةتعؿؿدمسؾكمبرغاعجماظعؿؾماظذيموام–األسضاءم

وبعيتدمأنمتؼيتقمماهلقؽيتةمبؿؼيتدؼرممممم.معؾؾغماٌؿأخراتميفماالسؿؾاراإلرم ،موسؾكماألخصمسـدعامؼسخذمالمؼؽػلمسؾكم(مدـقؼًا

ألحقاءماٌائقةميفماإلضؾيتقؿ،مماحؿقاجاتفاماظػـقةمواٌسدلقةمواٌقاصؼةمسؾقفامعـمأجؾمععاىةمضضاؼامعصاؼدماألزلاكموتربقةما
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والبدمعـمتغطقةماظقزيتائػمواألغشيتطةماىقػرؼيتةممبليتاػؿاتماألسضيتاءمممممم.مصإنمسؾقفامأنمهددمطقػقةممتقؼؾمبرغاعجماظعؿؾ

 .ؾقعةماٌشروساتمبؿؿقؼؾمعـمخارجماٌقزاغقةسؾكماألضؾ،مبقـؿامميؽـممتقؼؾماألغشطةماألخرىماظ مهلامر

م

اظرئقللمأعامماظقصقدماظ محضيترتماالجؿؿيتا ماًيتا ،مػيتقمطقػقيتةمريترحماظؿقصيتقاتمممممممممطانماألسضاءمؼدرطقنمأنماظؿقدي-م11

وديتقفمؼؽيتقنمذظيتؽمأعيترًامعفؿيتًامظضيتؿانمضيتراراتمممممممم.مواظـؿائجمسؾكماظلؾطاتماظقرـقةمذاتماظصؾةمبعدمسقدةمطؾموصدمإىلمساصؿةمبؾده

م.1211حازعةميفمدورةماهلقؽةمسامم

م

ؽيتةمذبؿقسيتةماظؿقصيتقاتمظؿؼيتدؼرمعيتدىمأػؿقؿفيتامباظـليتؾةمالحؿقاجيتاتممممممممممتماالتػا مسؾكمضرورةمأنمؼلؿعرضمأسضاءماهلق-م15

م.وأوظقؼاتماألسضاءميفماإلضؾقؿمطؽؾ

م

ذاملقرتحذمنذجانبذاهلوىةذاإلجراء

م

لمةماإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاك،موإظيتمدسقؿموتطقؼرماهلقؽظؿاهلقؽةمعدسقةمإىلماظـظرميفمادؿـؿاجاتموغؿائجماالجؿؿا ماًا م-م16

وضدمترشبماهلقؽةمأؼضًاميفماظـظرميفماظؿصيتقراتمواظـؿيتائجمامؿؿؾيتةمممم.موادباذمضرارمبشأغفام،ظ متراػامعـادؾةاظؿعؾقؼمسؾكماظشروطما

،مإذامصشؾتماهلقؽةميفمهدؼدمرر مووديتائؾمتـػقيتذموالؼؿفيتاممممسؾكماٌدىماظؾعقدمعصاؼدماألزلاكميفمعـطؼةماهلقؽةماإلضؾقؿقةالدؿداعةم

م.ضمبدورػامطؿـظؿةمإضؾقؿقةمإلدارةمعصاؼدماألزلاكعـؾمػذهماظطر مواظقدائؾ،مويفماظـفقموإتؾا 
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ذ0املرػقذ

م

ذالردودذعلىذاالسًقصاءذبشأنذالًوصواتذالفنوةذالصادرةذعنذاالجًماعذاخلاص
م

م8ذعددذالردودذ

م%122ذالنديةذاملىووةذلردودذاألعضاءذ

متموتؼازلفااٌعرصةمبأوضا ماٌقاردموعصاؼدماألزلاك،مومجعماظؾقاغام-1ذاملوضوع

م

ذغريذمهمةذمنخفضةذمًوسطةذعالوةذأهموةذالًوصوة

اظعؿيتيتؾمسؾيتيتكمهدؼيتيتدموحيتيتداتماإلدارةمصقؿيتيتامؼؿعؾيتيتؼممم1-1

باٌكزوغيتيتاتماإلضؾقؿقيتيتةموتؾيتيتؽماظؼطرؼيتيتةماميتيتددةمهدؼيتيتدًامم

مصارعًامعـمعـظقرماهلقؽةماإلضؾقؿقة

م%11.5م%15م61.5%

م

دسيتيتؿماظؼيتيتدراتماظػـقيتيتةماظؼطرؼيتيتةماٌؿعؾؼيتيتةمبؿـليتيتقؼممممم1-1

مالماظ ماغؿفتمباظػعؾاألسؿ
م%15م%11.5م61.5%

م

ذبؿقسيتةماظؾقاغيتاتميفماظـظيتامماإلؼؽقظيتقجلمممممتقدقعمم1-3

بأطؿؾيتيتفمحبقيتيتثمتشيتيتؿؾمبقاغيتيتاتماضؿصيتيتادؼةمدبيتيتصمضطيتيتا مم

مهعصاؼدماألزلاكموحد

م%11.5م%15م61.5%

م

مالمتقجدذ:تعلوقاتذاألعضاء

ذ:ذالًحلول

أعيتامبيتاضلماألسضيتاءمصؼيتدممممم.مباظغيتةممةةمبأوضا ماٌقاردموعصاؼدماألزلاك،مومجقعماظؾقاغات،موتؼازلفيتا،مهليتامأػؿقيتمممرأىمأشؾبماألسضاءمأنماظؿقصقاتماظـمثةمامددةمبشأنماٌعرص

م.اسؿدلوامعلاػؿةمػذاماٌقضق متذلاوحمبنيماألػؿقةماٌؿقدطةمواٌـكػضة

م

م

ماٌعرصةمبأوضا متربقةماألحقاءماٌائقةم-1ذاملوضوع

م

ذهمةغريذمذمنخفضةذمًوسطةذعالوةذأهموةذالًوصوة

تطؾقؼموتعزؼزماظـظيتامماإلضؾقؿيتلمٌعؾقعيتاتماديتؿزرا مممممم1-1

ماألزلاك
ممم%15م75%

حقيتاءممظؿـؿقةمبيتراعجمتربقيتةماألمممإلدذلاتقفقةاظذلوؼجمم1-1

اٌائقيتيتةمرؾؼيتيتامظؾؿعيتيتاؼرلماظؾقؽقيتيتةموتؼؾقيتيتؾماٌكيتيتارر،موتعزؼيتيتزم

اٌصاحلماالضؿصادؼةمواظؿفارؼةموتؾيتؽماٌؿعؾؼيتةمباألشذؼيتةميفمممم

ماٌـطؼة

مم%11.5م%11.5م75%

إذراكماهلقؽةمطؿـؿدىمظؿؾادلماظدروسماٌلؿػادةمعـمم1-3

م.اظؿفاربماظلابؼةموضدراتماظؿشغقؾ
مم%11.5م%15م61.5%
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ذ:تعلوقاتذاألعضاء

م.اؼؽقظقجقاماٌـطؼةمطـاسقةمممامضدمؼزؼدمعـمحفؿماظؿؾقثموؼفددرلماٌـارؼماظلاحؾقةموبـاءمجزرماصصقؿامؼؿعؾؼمبؿعؿمؼؽقنمػـاكماٌزؼدمعـمأغشطةماٌلحمالبدمأنم:إورانذ-0

ذ:الًحلول

.ميفماٌائيتةمم61.5يفماٌائيتةمومم75ذلاوحمبيتنيممأؼدمأشؾبماألسضاءمتأؼقدًامتاعًاماىقاغبماٌكؿؾػةماٌؿعؾؼةممبعرصةمأوضا متربقةماألحقاءماٌائقةميفماظؿقصقاتماظـمث،مبـلؾةمعؽقؼةمت

م(.يفماٌائةم11.5)أومعـكػضةم(ميفماٌائةم15يفماٌائةموم11.5تذلاوحمبنيمبـلبم)أعامباضلماألسضاءمصقعؿدلونمػذهماظؿقصقاتمذاتمأػؿقةمعؿقدطةم

م

 

ماألبعادماإلضؾقؿقةمظؼطا معصاؼدماأٍلزلاكم-3ماٌقضق 

م

ذغريذمهمةذمنخفضةذمًوسطةذعالوةذأهموةذالًوصوة

إضػاءماٌروغةمسؾكماًيتدلاءماظيتقرـقنيماٌيتدسقؼـمإىلممممم3-1

اٌفيتيتاراتمماٌشيتيتارطةميفمحؾؼيتيتاتماظعؿيتيتؾماظػـقيتيتةمحبليتيتبممم

م.اٌطؾقبة

ممم%37.5م61.5%

هدؼدماٌعاؼرلمووضعمبروتقطيتقالتمٌعرصيتةماٌليتائؾممممم3-1

ماٌشذلطةمواألسؿالماظ مهلامأوظقؼؿفا
مم%11.5م%11.5م75%

اظؾدءميفمسؿؾقةمظدلذبةموتػعقؾماظؿعاونميفمذبيتاالتممم3-3

اإلذيتيتراف،مواظؿشيتيترؼع،مواظؿعيتيتاونمممواظؾقيتيتقث،م)بعقـفيتيتام

اظقة،موعلائؾماظؿفارةمواالضؿصيتاد،مماظدوظل،مواظذلتقؾاتماٌ

م(.اخل

مم%15م%11.5م61.5%

اظؿأطقدمسؾكماألبعيتادماإلضؾقؿقيتةميفماٌليتائؾماٌؿعؾؼيتةمممممم3-1

مبصيتيتاؼدماألزليتيتاكمعيتيتعمريتيترحمحؾيتيتقلمسؿؾقيتيتةمووزقػقيتيتةميفممم

م.ععاىؿفا

مم%15مم75%

ٌؽاصقيتةماظصيتقدمشيترلماظؼيتاغقغلمدونممممممتيتدابرلمإدخالمم3-5

اظرديتيتاظةميفمرىموإبيتيتمومودونمتـظيتيتقؿميفماظقزيتيتائػماألخيتيتممم

م.األدادقة

مم%11.5م%52م37.5%

تلفقؾماٌشارطةماظؼقؼةمظؾؾؾدانماألسضاءمعيتـمخيتملمممم3-6

وػيتقمعيتامممم–تدابرلمتشغقؾقةموتطقؼرمػقاطؾفا،مطؿامديتقظفرمم

م.عـمتعزؼزماهلقؽةماإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاكم–غأعؾفم

مم%11.5م%37م52%

ذ:تعلوقاتذاألعضاء

م:ؿقةمٌصاؼدماألزلاكمأنمتلفؾماظؿقصؾمإىلمتقاصؼميفماآلراءمبنيماظؾؾدانماألسضاءمصقؿامؼؿعؾؼمباٌلأظؿنيماظؿاظقؿنيؼـؾغلمظؾفقؽةماإلضؾق:ذالكووتذ-1

 صقنماٌكزوغاتماظلؿؽقةماٌشذلطة (1

 ثأغشطةماظصقدمشرلماظؼاغقغلمدونمتـظقؿمودونمإبموموتؼؾقؾماٌصقدماىاغيب،موتدعرلماٌقائؾ،مواالدؿغملماىائر،موتأثرلاتماظؿؾق (1
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م:الًحلول

أعيتامصقؿيتامؼؿعؾيتؼمباظؿقصيتقؿنيممممم.ميفماٌائيتةمم72ويفماٌائيتةممم61.5أتػؼماألسضاءمبصقرٍةمطؾرلةمسؾكمأشؾبماظؿقصقاتماٌؿعؾؼةمباألبعادماإلضؾقؿقةمظؼطا ماٌصاؼدمبـلبمتيتذلاوحمبيتنيممم

اظؿقليترلمسيتـمررؼيتؼمترتقؾيتاتمتشيتغقؾقةموتطيتقؼرمممممممم،موىمواظرديتاظةماألداديتقةمماًاصؿنيمبإدخالمتدابرلمٌؽاصقةماظصقدمشرلماظؼاغقغلمدونمتـظقؿمودونمإبموميفماظقزيتائػماألخيترمم

م.أغفامأضؾمأػؿقةمعشارطةماظؾؾدانماألسضاء،مصؼدمرؤىمػقاطؾفا،موتؼقؼة

م

ماألبعادماإلضؾقؿقةمظؼطا متربقةماألحقاءماٌائقةم-1ذاملوضوع

م

ذغريذمهمةذمنخفضةذمًوسطةذعالوةذأهموةذالًوصوة

مطؿـؿيتدىمقؿقةمٌصاؼدماألزلاكمادؿكدامماهلقؽةماإلضؾم1-1

ظؿؾيتيتادلماظيتيتدروسماٌليتيتؿػادة،موطيتيتذظؽماٌعيتيتارفمواظؼيتيتدرةممممم

م.اظؿشغقؾقة

ممم%15م75%

وضيتيتعمغفيتيتجمإضؾقؿيتيتلمؼػضيتيتلمإىلمتـليتيتقؼماظؼيتيتقاغنيمممم1-1

واظؿشيتيترؼعاتماظيتيت متقليتيترمباظؿيتيتاظلماظؿفيتيتارةماإلضؾقؿقيتيتةميفممم

م.ايققاغاتماٌائقةموعـؿفاتمتربقةماألحقاءماٌائقة

مم%11.5م%37.5م52%

صؿحمحقارمععماهلقؽاتماظ مظدؼفامعقاردمادؿـؿارؼةمم1-3

م.وععماظعؿؾقاتماالضؿصادؼةماًاصة
مم%11.5م%15م61.5%

ذ:تعلوقاتذاألعضاء

ذ:الكووتذ-1

 .عـماٌفؿمظؾغاؼةمأنمترطزماهلقؽةماإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاكمسؾكماألصـافماظغازؼةميفماإلضؾقؿ -مأ

 .اءماٌائقةمسـمررؼؼمأصـافماألزلاكمامؾقةميفماٌـطؼةماًاضعةمظؾفقؽةماإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاكإسطاءماألوظقؼةمظزؼادةمإغؿاجمتربقةماألحق -مب

ذ:الًحلول

مورشيتؿمذظيتؽ،مصيتإنمبعيتذماظيتذؼـمردوامسؾيتكمممممم.مواظعاظقةرأىمأشؾبماألسضاءمأنمأشؾبماظؿقصقاتماٌؿعؾؼةمباألبعادماإلضؾقؿقةمظؼطا معصاؼدماألزلاكمهلامأػقؿفمتذلاوحمبنيماٌؿقدطةم

م.االدؿؼصاءمصـػقامتقصقؿنيمعـمبنيماظؿقصقاتماظـمثمسؾكمأغفؿامذاتمأػؿقةمعـكػضة

م

م

صـعماظؼرار،مواظشػاصقة،مواٌشارطة،مورر مهدؼدمإدذلاتقفقةماهلقؽة،معـمأجؾمتـػقذماإلدذلاتقفقةموتؼققؿمم-5ذاملوضوع

ماظـؿائج

م

ذغريذمهمةذمنخفضةذمًوسطةذعالوةذأهموةذالًوصوة

رةمسؾكمزؼادةمحاظةمايقطؿةميفمطؾمضطا متـؿقةماظؼدم5-1

عـماظؼطاساتماظؼطرؼةمواظؼدرةمسؾكمإدارةمعصاؼدماألزليتاكمم

م.وتـؿقةمضطا متربقةماألحقاءماٌائقة

مم%15م%11.5م61.5%

مم%15م%11.5م%61.5متقصرلمعـدلمظؾققارمواظؿعاونمبنيماظدولماألسضاءم5-1

مم%15م%15م%37.5اظؾقثمسـمعشيتقرةمخارجقيتةمعليتؿؼؾةمسيتـماألعاغيتةممممممم5-3
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اظعؿيتؾمواالخؿصاصيتاتمممعماٌشارطنيميفمصقاشةمخطيتطممومج

م.واٌقاردماظؼطرؼة

ضرورةمتعدؼؾماالتػاضقةماًاصيتةمباهلقؽيتةماإلضؾقؿقيتةممممم5-1

ٌصاؼدماظليتؿاكمظؿؿضيتؿـماٌؾيتادئمايدؼـيتةمإلدارةماٌصيتاؼدمممممم

ةمعـؾمواجؾاتمدوظ)اذؽةمواالتػاضقاتماظدوظقةماٌقجقدةمواظـ

ٌقـيتيتاء،مواٌؾيتيتدأماظؿقيتيتقرل،موغفيتيتجماظعؾيتيتؿ،موتيتيتدابرلمدوظيتيتةما

اظـظيتامماإلؼؽقظيتيتقجلميفمعصيتيتاؼدماألزليتيتاكموتربقيتيتةماألحقيتيتاءمم

م.اٌائقة

ممم%37.5م61.5%

ظؾفقؽيتيتةماديتيتؿعراضموهيتيتدؼثماظمئقيتيتةماظداخؾقيتيتةمممم5-5

ماإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاك
ممم%61.5م37.5%

إسادةماظؿػؽرلميفمعؽانمومتقؼؾمعؼرماهلقؽةميفمأحدىمم5-6

اٌؾؽقيتةممواإلحلاسمبؾابمتؿعؾؼمباظؼربماظدولماألسضاءمألد

مظؾفقؽةمعـمجاغبماظؾؾدانماألسضاءماظػعؾلواظؿؿؾؽم

مم%15م%52م15%

إسيتيتادةماظؿيتيتقازنمبيتيتنيمعشيتيتارطةماٌـظؿيتيتةمواظؾؾيتيتدانمممممم5-7

معيتـمجاغيتبماظؾؾيتدانمممماألسضاء،مسـمررؼؼمترذقحماٌيتقزػنيم

م.عاظقًاماألسضاءمودسؿفؿ

مم%15م%15م52%

ذالمتقجدذ:تعلوقاتذاألعضاء

ذ:ولالًحل

صؼدمحصؾتمسؾكمترتقؾاتمزبؿؾػةمتذلاوحمم3-5أعاماظؿقصقةم.متؼدؼرمأػؿقةمعرتػعةمعـمجاغبمأشؾبماظذؼـمردوامسؾكماالدؿؼصاءسؾكمم1-5وم1-5وم1-5اظؿقصقاتمحصؾتم

م.واظعاظقةصؼدمتراوحتمأػؿقؿفاميفمأشؾبماألحقانمبنيماٌؿقدطةمم7-5وم6-5وم5-5أعاماظؾـقدم.مبنيماظعاظقةموسدمماألػؿقة

م

مجقدةماٌشقرةماظعؾؿقةموتؼدميفا،مواظؿقؾقؾماالضؿصاديمواالجؿؿاسلم-6ذاملوضوع

م

ذغريذمهمةذمنخفضةذمًوسطةذعالوةذأهموةذالًوصوة

وضعمععاؼرلموبروتقطقالتمصـقيتةمظؿقليتنيماظؿعيتاونممممم6-1

بنيماٌسدلاتماظقرـقةمبغرضمإذيتراطفاميفمخطيتطمأغشيتطةمممم

ظرصيتيتدماواظؾقيتيتقث،م)اهلقؽيتيتةماإلضؾقؿقيتيتةمٌصيتيتاؼدماألزليتيتاكمم

م(واٌراضؾةمواإلذراف

مم%11.5م%15م61.5%

دباذمإجيتراءميفمعقاجفيتةمسيتدمماظيتقؼنيمممممالوضعمإرارمم6-1

م.وضعػماٌشقرةماظػـقة
مم%11.5مم87.5%

وخطيتطمم(متؼدؼرماإلجيار)عراساةماظؿقؾقؾماالضؿصاديمم6-3

األصـافماٌلؿفدصةمواألصـافمذاتماظؼقؿيتةمم)إدارةماٌصاؼدم

اظقةميفمإدارةماٌصيتاؼد،ممبيتاميفممموطذظؽماٌؾادئماي(ماٌرتػعة

ذظؽماظيتـُفجماظؼائؿيتةمسؾيتكماظـظيتامماإلؼؽقظيتقجل،مو اؼيتةممممممم

مم%11.5م%15م61.5%
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م.اظؿـق ماظؾققظقجل،ماخل

تـؿقةماظؼدراتمسؾكمتؼيتدؼرمحاظيتةمايقطؿيتةميفمطيتؾمممممم6-1

تشيتيترؼعمعيتيتـماظؿشيتيترؼعاتماظقرـقيتيتة،مواظؼيتيتدرةمسؾيتيتكمإدارةمممم

م.اٌصاؼدموتـؿقةمضطا متربقةماألحقاءماٌائقة

مم%37.5م%15م37.5%

ععاىةمعلائؾماإلدارةمسؾكماٌليتؿقىماإلضؾقؿيتل،مالمممم6-5

إلجييتادممجملردمسؿؾمإجراءاتمصـقةمعـليتؼة،موإايتامأؼضيتًامممم

ظيتؾعذماٌشيتؽمتماظيت ممممسؾكمغطاٍ مجغرايفمعـادب،ممحؾ

م(.عـؾماظؼدرةمسؾكماظصقدمأوماظؿفارة)تقاجفماظؼطا م

مم%11.5م%37.5م52%

مالمتقجدم:تعلوقاتذاألعضاء

م:ًحلولال

يفماٌائيتةمإىلممم61.5تراوحيتتمبيتنيممماسؿدلمأشؾبماألسضاءماظؿقصقاتماٌؿعؾؼةمجبقدةماٌشقرةماظػـقةموتقصرلػا،مواظؿقؾقؾماالضؿصاديمواالجؿؿاسلمذاتمأػؿقةمساظقةمبـلبمعؽقؼةم

اتماٌؿعؾؼةمحبقطؿةماٌصاؼدموإدارتفا،موتـؿقةمتربقةماألحقاءماٌائقيتة،مصؼيتدمممأعاماظؿقصقاتماٌؿعؾؼةممبعاىةمعلائؾماإلدارةمسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿل،موتـؿقةماظؼدر.ميفماٌائةم87.5

م.صـػتمسؾكمأغفامذاتمأوظقؼةمعـكػضةمغلؾقًا

م

مسؿؾقةمصـعماظؼرارمظؿطؾقؼمتقصقاتموترتقؾاتماهلقؽةم-7ماٌقضق 

م

ذغريذمهمةذمنخفضةذمًوسطةذعالوةذأهموةذالًوصوة

ترطيتزمسؾيتكمممماظلعلمإىلمغشرموتؾيتادلماظؿؼيتارؼرماظيت مممم7-1

معلائؾمبعقـفاموسؾكمعشروساتمسؿؾ
مم%11.5م%15م61.5%

ذ:تعلوقاتذاألعضاء

صليتقؽقنمردغيتامممم8صإذامجاءتمهيتتماٌقضيتق ممم(مسؿؾقةمصـعماظؼرار)تأتلمهتمعقضق ممأنجيبمم1-7أنماظؿقصقةمماظؾاظغةمهلذهماظؿقصقة،مصإغفمؼؾدوماألػؿقةرشؿمم:إورانذ-1

م.م’’أػؿقةمعرتػعة‘‘حقـؽٍذمػقم

ذ:لالًحلو

م.دؿؼصاءاتضحمأنمادؿفدافمغشرموتؾادلماظؿؼارؼرماظ مترطزمسؾكماٌلائؾماظعؾؿقةموعشروساتماظعؿؾمهلامأػؿقؿفاماٌرتػعةمظدىمأشؾبمعـمردوامسؾكماال

م

م

متـؿقةماظؼدراتمواظؿدرؼبمواٌلاسدةماظػـقةم-8ذاملوضوع

م

ذغريذمهمةذمنخفضةذمًوسطةذعالوةذأهموةذالًوصوة

مباميفمذظيتؽماٌليتاػؿاتممم)ظدسؿماٌاظلماظلعلمظزؼادةمام8-1

ظزؼادةماٌكرجاتمعيتـمعؾيتادراتمبـيتاءممممم(عـمخارجماٌقزاغقة

م.اظؼدرات،موزؼادةمتأثرلػا

مم%15م%37.5م37.5%

هدؼدمأوظقؼاتماحؿقاجاتماظؾؾدانماألسضاءمبطرؼؼةمم8-1

م.قرـقةسؿؾقةمبغقةمإسدادمخطةمظؾـاءماظؼدراتماظ
مم%11.5م%15م61.5%
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تماظؾشرؼةمواٌاظقةمظألعاغيتةمظؽيتلمتؼيتقمممممتعزؼزماظؼدرام8-3

بيتيتدسؿمغؼيتيتاطماالتصيتيتالميفمغشيتيترمذيتيتؾؽاتماظعقاعيتيتؾماظقرـقيتيتةمم

اظػاسؾةماٌعـقةممبشؽمتمعصاؼدماألزلاكموتربقيتةماألحقيتاءممم

م.اٌائقة،موتلفقؾمسؿؾمػذهماظشؾؽات

مم%15م%15م52%

تزوؼدمغؼيتاطماالتصيتالمبيتاٌقاردموخبطيتةمسؿيتؾمظـشيترمممممممم8-1

صاؼدماألزليتاك،مباإلضيتاصةمإىلمممانازاتماهلقؽةماإلضؾقؿقةمٌ

متعؾؽيتيتيتةماظؼيتيتيتدراتماظؾشيتيتيترؼةماظػـقيتيتيتةماظمزعيتيتيتةمظؿـػقيتيتيتذمممم

م.االخؿصاصات

مم%11.5م%37.5م52%

تزوؼيتدمغؼيتيتاطماالتصيتالمبيتيتاٌقارد،معيتـمخيتيتملماظيتيتدسؿممممم8-5

اٌاظلمواظػيت معيتـماألعاغيتة،مظؿشيتفقعموتػصيتقؾماظطؾؾيتاتممممممم

اآلتقيتيتةمعيتيتـماظؾؾيتيتدانماألسضيتيتاءممبيتيتامؼؿػيتيتؼمورديتيتاظةماهلقؽيتيتةممم

مٌصاؼدماألزلاكاإلضؾقؿقةم

مم%15مم75%

عقاصيتؾةماظعؿيتؾميفماالديتؿعراضماظيتقر ماٌقاضيتيتقعلمممممم8-6

اٌؼارن،مواظلعلمإىلماظؾؾدانماألطـرمتؼدعًامظؾـيتاءماظؼيتدرات،ممم

وإضاعةمذراطاتمداخؾماهلقؽيتةماإلضؾقؿقيتةمٌصيتاؼدماألزليتاكممممم

م.بغرضماالدؿػادةمعـمإنازاتفاموعفاراتفاماظػـقة

مم%11.5م%15م61.5%

ذ:عضاءتعلوقاتذاأل

م.سؾكماىفاتماظدوظقةماٌاسبةمأطدلم،مؼـؾغلمأنمؼؽقنمػـاكمترطقز’’زؼادةماظدسؿماٌاظل‘‘م1-8اظؿقصقةمصقؿامؼؿعؾؼمبم:إورانذ-1

م.سؾكماىفاتماظدوظقةماٌاسبةترطقزمأطدلم،مؼـؾغلمأنمؼؽقنمػـاكم’’زؼادةماظدسؿماٌاظل‘‘م1-8صقؿامؼؿعؾؼمباظؿقصقةم:مالكووتذ-1

ذ:الًحلول

وإنم.مواظعاظقيتةموطاواهمسام،مصإنماظؿقصقؿنيماسؿدلتامذاتمأػؿقيتةمتيتذلاوحمبيتنيماٌؿقديتطةممممم.مزبؿؾػةمسؾكماظؿقصقةماٌؿعؾؼةمبؿـؿقةماظؼدراتمواٌلاسدةماظػـقةمًاسضاءمردودأسطلماأل

صؾتمبـقدمأخرىمسؾكمتؼدؼراتمأطـرمتـقسًامبقـؿامح.معـمجاغبمأشؾبمعـمردوامسؾكماالدؿؼصاء(م6-8وم5-8وم1-8)مساظقةطاغتمبعذماٌقضقساتمضدماسؿدلتمذاتمأػؿقةم

م.وأضؾماػؿؿاعًا

م

ماالتصاالتمواٌعؾقعاتم-9ذاملوضوع

م

ذغريذمهمةذمنخفضةذمًوسطةذعالوةذأهموةذالًوصوة

خطيتةمظمتصيتاالتمواٌعؾقعيتاتمظؾؿعاعيتؾمعيتعمممممممإسدادم9-1

سمضاتماظؾؾدانماألسضاءمععماظؾؾدانمشرلماألسضاءميفمغػيتسمم

مجقعماظشرطاءماظذؼـمحيؿؿيتؾمأنمماٌـطؼةماىغراصقة،موععم

ؼؼدعقاماظدسؿماٌاظلمواظػ مواظعؿؾلميؾؼيتاتماظعؿيتؾماظيت مممم

متعؼدػاماهلقؽةماإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاك

مم%11.5م%11.5م75%

ذ:تعلوقاتذاألعضاء

وؼـؾغلماظؾتميفماظدسؿماٌؼيتدممعيتـماظؾؾيتدانمشيترلماألسضيتاءميفمػيتذامممممممم.دؿؼقمماظؾؾدانماألسضاءمبدسؿمأغشطةماهلقؽةماإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاكمعاظقًامبطرؼؼةمأطـرمطػاءة:ذالكووتذ-0
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م.اظصددميفماالجؿؿاساتماظؼادعةمظؾفقؽةماإلضؾقؿقة

مؽيتذموحقـ.م1212إنمدسؿماهلقؽةماإلضؾقؿقةمؼـؾغلمأنمؼؽقنمعشرورًامبؿلدؼدممجقعماظؾؾدانماألسضاءميفماهلقؽةمالذذلاطاتفؿماٌؼررةمحؿيتكمسيتاممممم:اململكةذالعربوةذالدعودوةذ-1

م.اظلعقدؼةمعلؿعدةمٌـاضشةماٌقزاغقةماىدؼدةماٌؼذلحةمظؾفقؽةمدؿؽقن

ذ:الًحلول

اٌـطؼةماىغراصقيتة،موعيتعممجقيتعمممممأسطكمأشؾبماألسضاءمأػؿقةمباظغةمإلسدادمخطةمظمتصاالتمواٌعؾقعاتمظؾؿعاعؾمععمسمضاتماظؾؾدانماألسضاءمععماظؾؾدانمشرلماألسضاءميفمغػس

م.دعقامدسؿًامعاظقًاموصـقًاموسؿؾقًاميؾؼاتماظعؿؾماظ متعؼدػاماهلقؽةماإلضؾقؿقةمٌصاؼدماألزلاكاظشرطاءماظذؼـمحيؿؿؾمأنمؼؼ

م


