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 :ميؽنمتوجقهمأيمادؿػلاراتمسنمعضؿونمػذهماظوثقؼةمإىل

 

 م(Richard China)مذاؼـامدشارؿرؼاظلقدم

 واظرباعجماظلقاداتموضعمدسممذعؾةمعدؼر

م55242-570 (06) 39+م:ػاتف
 
م(Boyd Haight)ماظلقدمبوؼدمػاؼت

 واظؿكطقطموإدارةماٌواردماإلدرتاتقفقةعدؼرمعؽؿبم

 55324-570 (06) 39+م:ػاتف

  

 عوجز

 إىلم(ماٌـظؿة)عـمخالهلامعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةممفدفتاٌقاردموإدارتفاماظطرؼؼةماظيتممحشدمإدرتاتقفقةدمهّد

ماٌقاردممحشد مػذه مإدارة موطقػّقة مسؾقفا، مظألوظقّؼاتماٌؿػؼ ماٌقارد مختصقصمػذه موطقػّقة مذرطائفا، معـ اٌقارد

مادؿكداعفا مبشلن ماظؿؼارؼر مم.وإسداد مسؾكماظـؼةمماإلدرتاتقفقةوترّطز متؼقم ماٌقارد مذراطاتميفمجمال سؾكمإضاعة

  .ءلاءظةماٌؿؾادظة،مظؿقؼقؼمأػدافماألسضاواٌ
 
 م مدـقاتمحشدمإدرتاتقفقةأِسَدت مألربع ماألجؾ ماٌؿقدطة ماًطة معدة متعادل مٌدة موإدارتفا ورمريمم.اٌقارد

ودقفمؼؿّؿمادؿعراضم.ماألوىلميفمعـؿصػماًطةماٌؿقدطةماألجؾماياظقةماإلدرتاتقفقةاالغؿفاءمعـمإسدادمػذهم

موعراجعؿفؿامخاللمسامموخطةماظعماإلدرتاتقفقة إمتامماًطةم،مباظؿقازيمععم3102ؿؾماٌمدلقةماٌصاحؾةمهلا

 .م3102-3107اٌؿقدطةماألجؾمظؾػرتةم
 
 م مإسداد موػلمبذظؽمماإلدرتاتقفقةؼؼقم مععمأصقابماٌصؾقة، موعشاوراتموادعة مادؿعراضمععؿَّؼة سؾكمسؿؾّقة

 م.اٌقاردموإدارتفامحشدتلؿفقبمظؾؿلائؾماحملّددةمذاتماألوظقّؼةميفمجماَظِلم
 
 اٌقاردموإدارتفامإىلماياجةمإىلمتلعنيمعقاردمظدسؿماإلرارماالدرتاتقفلمٌـظؿةماألشذؼةممحشدمإدرتاتقفقةوتلؿـدم

ماٌاظقةماظلؾقؿةموتقصريػامطفزءمعـمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةم واظزراسةمواًطةماٌؿقدطةماألجؾ،موضؿانمإدارتفا

 .اٌؿؽاعؾ
 
 ماٌقزاغق ،مواٌالئؿةماٌلؿداعةمإىلمتلعنيمعلؿقىمأطربمعـماٌلاػؿاتماظطقسّقةماإلدرتاتقفقةتفدفمةماٌؿؽاعؾة،مويفمإرار

مو مهؼقؼ ممتاعًا مأطربموتدسؿ مبؼدر مبفا ماظؿـؾم مواإلضؾقؿلممٌـظؿـةامأػدافاظيتمميؽـ مواإلضؾقؿل، ماٌلؿقىماظعاٌل، سؾك

 :تلعكمإىلمبؾقغماظـؿائجماظؿاظقةدقفم،مواظػرسلمواظؼطري
 

مم؛يفماٌـظؿةمشراطاتميفمجمالماٌقارداظإرداءمأداسمعقّحدموعؿـقعموعقّدعمعـم (أ) 

ماٌقارد (ب) موعؿطؾؾات ماألوظقّؼة مذات ماٌـظؿة مسؿؾ ممبفاالت ماظقسل مخاللم،إذطاء معـ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتـػقذموذظؽ

 طةماتصال؛خ

 اٌقارد؛مشداٌـظؿةميتعزؼزمثؼاصةموضدراتمجدؼدةمسؾكمغطاقم (ج)

م.اإلدارةماظػّعاظةمظؾؿكطقطمظؾؿقاردموادؿكداعفامورصعماظؿؼارؼرمبشلغفامإىلماألجفزةماظرئادّقةمواظشرطاءماًارجقني (د)
 
 م ماٌؽاتبماٌقداغقةممحشدمإدرتاتقفقةترتؾط مذؾؽة مػقؽؾقة مإزاء ماظرؤؼة مسـ مباإلجراءاتماظـاذؽة موإدارتفا اٌقارد
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وػلمعؽّؿؾةمالدرتاتقفقاتمعمدلقةمأخرىمرمريموضعفا،م.مإسدادماظرباعجماظؼطرؼةموسؿؾفؿاٌـظؿةماظػاوموسؿؾقةم

م مبشلن ماالدرتاتقفقات مصقفا موعـظؿاتماجملؿؿعماظمبا مايؽقعقة ماًاصمواٌـظؿاتمشري ماظؼطاع معع شراطات

ؿعزؼزماإلدارةمـظؿة،مواخاصةمتؾؽماٌرتؾطةمباٌاٌدغل،موتعّززمغشاراتمأخرىميفمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظؿفدؼدم

ماظـؿائج مسؾك ماظؼائؿة م. ممتقجقفاتودقفمُتطَؾؼ مسؾك ماٌلائؾ مػذه مبشلن ماظرئادقة محشدمإدرتاتقفقةاألجفزة

 .وإدارتفا،محقثمتـطؾؼماٌقارد
 
 ععماظؿغقرياتممتؿلضؾؿانة،مودقفمقدؼـاعقؽطؾقعةماٌقاردموإدارتفاموخطةماظعؿؾمبمحشدمإدرتاتقفقةمطّؾمّؿلؿتو

 .عماظؿقّجفماالدرتاتقفلمٌـظؿةماظػاويفمبقؽةماٌقاردموع

 

 اإلجراءماٌؼرتحماختاذهمعنمضؾلماالجؿؿاعماٌشرتك
 
 م.اظؿقجقفاتماٌزؼدمعـمتقصريماألسضاءماظذؼـمؼرشؾقنميفمممػذهماظقثقؼةمظعؾؿتؼَد 

 عؼدعة - أواًل

مإسداد-م0 مبدأ مخطةمشديمإدرتاتقفقةمظؼد ميفمإرار مسؾكمعلؿقىماٌـظؿة موإدارتفا مظؿفدؼدمماٌقارد اظعؿؾماظػقرّؼة

سؿؾّقةموادعةماظـطاقممُاجرؼتو.ماٌقاردميفماٌـظؿةمحشدتؽـقػمجفقدمإىلمبمدسقةماظؿؼققؿماًارجلماٌلؿؼؾماٌـظؿةمسؼ

م.وخطةماظعؿؾماإلدرتاتقفقةعـماٌشاوراتمداخؾماٌـظؿةمعـمأجؾمإسدادم

معاؼق-م3 مذفر ميف ماٌـظؿة معقزػل مآراء مادؿطؾعت مدرادة م/وأطدت موضعمم3101أؼار ميف موعصؾقة محاجة وجقد

 .عـّلؼةمسؾكمعلؿقىماٌـظؿةمطؽؾ،مُتَعدمخصقصًامظؿؿـادبمععماحؿقاجاتماٌؽاتبماٌقداغّقةمإدرتاتقفقة

واظدورةماظـاعـةمواظـالثنيمبعدماٌائةمظؾفـةم بنيماظدورةماظلاددةمبعدماٌائةمظؾفـةماظربغاعجوغظرماالجؿؿاعماٌشرتكم-م2

م/عارسم32)ماٌاظقة م3100آذار م( ماظعرؼضة ماًطقط موإدارتفامحشدمإلدرتاتقفقةيف مبشلنممضدموم1اٌقارد تقجقفات

م ميف ماٌؼؾؾة مإسدادػااًطقات مسؿؾقة م. ماٌشرتك ماالجؿؿاع موإن م" مًبارّحب ماظعرؼضة اٌقاردممحشدمإلدرتاتقفقةطقط

ـفجماظقاضعلماٌعؿؿدمالدؿفدافمواظرتطقزمسؾكماظشراطةمواظمظإلدرتاتقفقةوأسربمسـمتؼدؼرهمظؾطابعماٌمدللم.موإدارتفا

.ماٌقاردمحشداٌقارد،مواظـفجماٌؿؾعميفمجمالماالتصاالتمعـمخاللمجماالتماظرتطقزماٌمثرة،مباسؿؾارمذظؽمأداةمعـمأدواتم

طةماألجؾ،مععمعرتؾطةمبشدةمباألررماٌلؿـدةمإىلماظـؿائجمواظقزائػماألدادقةميفماًطةماٌؿقدماإلدرتاتقفقةوالحظمأنم

مااٌـصبمسؾماظرتطقز ماظؼطرؼةظألمالدؿفابةك ماظربجمة مإرار وتطّؾعماالجؿؿاعمم.وظقؼاتمسؾكماٌلؿقىماظؼطريمعـمخالل

م.2"اٌقاردموإدارتفاميفمدورتفماظؼادعةمحشدمإلدرتاتقفقةاٌشرتكمإىلمادؿعراضماظصقغةماظـفائقةم

موتؿضؿـم-م2 عـظؿةماظػاوممحشدطقػقةممتشرحماٌقاردموإدارتفامخطةمسؿؾمحشدمدرتاتقفقةإلاظصقغةماظـفائقةمػذه

مذراط مخالل معـ ماظطقسقة مختصقصمظؾؿقارد موطقػقة موعقّدعة، ماٌقارداتمجارؼة مامػذه مإىل ألوظقؼاتماٌؿّػؼمظالدؿفابة

م موسؾقفا، مادؿكداعفاطقػقة مبشلن ماظؿؼارؼر مإلطؿالمم.إسداد مخمؿؾػة ممتقؼؾ مأداظقب مخالل معـ ماظعؿؾقة مػذه ووري

ماٌؼّررة مبنيماٌـظؿةمدسمعلاػؿاتماألسضاء ماظؿعاون مبرغاعج مضؿـ ماٌشارؼع مواخاصة ماظػاو؛ مٌـظؿة ماظؿـظقؿقة مظؾـؿائج ؿًا
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خمصصةمبصقرةمبلقطةمتؽقنموحلاباتمأعاغاتمعؿعددةماىفاتماٌادمة،م،ماٌشرتطةمألعؿماٌؿقدةابراعجمووايؽقعات،م

عؾاذرةمعـمموعقاردظؿةماألشذؼةمواظزراسة،ماٌؿعددؼـميفمعـماٌؿعددماظشرطاءمربغاعجاظعـمخاللمآظقةمدسؿممأومشريمخمصصة

إسادةماظؿلػقؾ،مواظؿؿقؼؾماحملؾلمموأغشطةماظطقارئالتمااظصـدوقماًاصميمأجؾمهؼقؼمادؿفابةمدرؼعةمعـمخالل

م.مظألوظقؼاتماظقرـقةمعـمخاللمحلاباتمأعاغةمأحادؼة

 اظلقاق-مثاغقًا

ماظيتمتم-م5 ماٌلؿؿرة مواٌاظقة ماالضؿصادؼة مأّدتماألزعة متؼّؾصموضد ماظؿؼؾقدؼنيمإىل ماٌقارد مذرطاء معـ ماظعدؼد مسؾك ثر

م مإمنائقة مطلوظقؼة ماظزراسة مزفقر معع مباظؿقازي ماظرمسقة، مأدعارممرئقلقةاٌلاسداتماإلمنائقة ميف ماظعاٌل سؼبماالرتػاع

واخاصةم،ماٌفقؽةاٌقاردموإدارتفامػذهماظعقاعؾممشدعـظؿةماظػاوميمإدرتاتقفقةوتعؽسم.م3118وم3117األشذؼةمساعلم

ة،مودؾطاتمحمؾقةمظؾؿعاونمعـمخاللمتقدقعمضاسدةمعقاردػامسربمتعزؼزماظشراطاتمععماظؼطاعماًاص،موعمدلاتمخاص

مبنيمسقاعؾمأخرىاظالعرطزي ماظدخؾمعـ ماٌؿقدطة مواظؾؾدان م، مآظقاتم. مااظوإن مواٌلاػؿاتماظعقـقة،مالؿفدؼد بؿؽارؼة،

م.اٌقاردمحشدقدقعمسؿؾقةمواظؿعاونمبنيمبؾدانماىـقبمتقّصرممجقعفامصرصةمظؿ

(.م3100-3101يفماٌائةميفماظػرتةمم55)ومتـؾماٌلاػؿاتماظطقسقةمحصةمعؿـاعقةمعـمعقزاغقةماٌـظؿةماٌؿؽاعؾةم-م6

وضدموضعتمعـظؿةماظػاوممإرارًام.مسؿؾقةمودؼدعـمعـظؿةماظػاوموعـظقعةماألعؿماٌؿقدةميفممتإذمرروسالوةمسؾكمذظؽ،م

م مسؾك مضائؿًا مادرتاتقفقًا مصرتة ميف موتـػقذه،مم31093-3101اظـؿائج مبلطؿؾف، ماٌـظؿة مسؿؾ مختطقط مخالظف معـ رمري

مبشلغف متؼارؼر مورصع موعراضؾؿف، معـمدّدزمو. ممطؾ مواٌقزاغّقةاٌاًطة ماظعؿؾ موبرغاعج ماألجؾ ماظقاجبمم4ؿقدطة اظـؿائج

ػذهماظـؿائجمعـمطؾمعـماالذرتاطاتمهؼقؼفاميفمصرتةمأربعمدـقات،مصضاًلمسـمعمذراتماألداءمواٌقاردماظالزعةمظؿقؼقؼم

مزتقاصؾمتعزؼاٌقاردموإدارتفامسؾكماإلرارماظؼائؿمسؾكماظـؿائجمطؿاممحشدمإدرتاتقفقةمتؾينوم.اٌؼررةمواٌلاػؿاتماظطقسّقة

 .مماٌقاردموإدارتفامسربماٌـظؿةمحشداىفقدميفمجمالمموتـلقؼ

 اظـطاق-مثاظـًا

اظشاعؾةمصقاشةمماإلدرتاتقفقةودؿشفعم.مؿقدِّطةماألجؾمألربعمدـقاتعدةماًطةماٌماإلدرتاتقفقةتعادلمعدةم-م7

 م:وتـػقذمادرتاتقفّقاتمصرسّقةموتقصرمهلاماظدسؿ

مإىلممشدضؿانمادؿـادماالدرتاتقفّقاتماإلضؾقؿّقةميم-ذؾفماإلضؾقؿل/سؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلم(أ) اٌقاردموإدارتفا

مجماالتماظعؿؾمذاتماألوظقّؼة مواألرر ماإلضؾقؿّقةماتماألوظقؼة،ذماإلضؾقؿقة، ممواظـؿائج ماظػاو، وحقثمٌـظؿة

مؼـطؾؼ ما، مظدسؿا ماظيت ماإلضؾقؿقة مواٌقاثقؼ موإدارتفا، ماظؽقارث معـ مظؾقّد ماإلضؾقؿقة متقّضعفاالدرتاتقفقات

اظؾؾدانمعـمضؾقؾماظربغاعجماظشاعؾمظؿـؿقةماظزراسةميفمأصرؼؼقامواإلرارماإلضؾقؿلمظألعـماظغذائلمآلدقامواحملقطم

م.يداهلا

معؾادراتمم-سؾكماٌلؿقىماظؼطريم(ب) مباظؿزاعاتماٌـظؿةمواهممحشدحقثمتلؿـد ماظقصاء مإىل موإدارتفا اٌقارد

ماظيتمُتقَد ماظقرـّقة، ماظرباألوظقّؼات مأرر مخالل معـ ماٌؿقدةم/وم5اظؼطرّؼةمةجمد ماألعؿ مسؿؾ مإرار مغؿائج أو

                                                      
C 2009/3م 3
4
C 2011/3اظقثقؼةم 

5
ممباميفمذظؽمخططماظعؿؾمإلدارةمخماررماظؽقارثم 
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ماظؼطرّؼ ماظعؿؾ موخطط ماإلمنائّقة ما/ومةظؾؿلاسدة مإرار مغؿائج مووثائؼمأو مظؾؿلاسداتماإلمنائقة، ماٌؿقدة ألعؿ

أومادرتاتقفقاتماٌلاسداتم/اٌقّحدةماٌشرتطةمومسؿؾقةمظؾـداءاتظدسؿم،مؼـطؾؼماظؿكطقطماظقرين،موحقث

 .مماإلغلاغقة
 

مدور-م8 مأداء ماٌـظؿة مأعنيطمادرتاتقفلمتقاصؾ ماظؼطريمقدقط ماٌلؿقى مسؾك مألسضائفا مجفقدم، مدسؿ مإرار يف

عمدلقةمذاتمععمادرتاتقفّقاتمماإلدرتاتقفقةتؿؼارعمموهلذاماظلؾب،م.ماالدؿـؿارميفماظزراسةمتعزؼزمإىلمةاٌمدؼاظلقاداتم

مماظصؾة مظؾؿـظؿة، ماظرئقلّقة ماظقزائػ معؿؾادل مبشؽؾ موتدسؿ مبـاء ماظلقادات،اظؼدراتواخاصة موضع ميف مواٌلاسدة م،

م.واظشراطاتمواالتصاالت

 وغؿائففاماإلدرتاتقفقةسرضمألػدافم-مرابعًا

هؼقؼممبشؽؾمطاعؾإىلمتلعنيمعلاػؿاتمرقسّقةمعلؿداعةمميؽـماظؿـؾممبفامبؼدرمأطربموتدسؿمماإلدرتاتقفقةترعلم-م9

ماألجؾمأػداف ماٌؿقدطة ماًطة ميف ماحملددة ماظػاو ماإلضؾقؿقةم/عـظؿة ماألوظقؼات مذظؽ ميف ممبا مواٌقزاغقة، ماظعؿؾ برغاعج

اواػًامثابؿًامظؾؿلاػؿاتماظطقسقةماٌصادقمم3102-3103ػرتةماظلـؿنيمظم2-0مخاءوميـؾمعمذرماألداءمم.واظؼطرؼة(ماظػرسقة)

مواظ مأعسؾقفا معؾقاريمدوالر مؽلؼريتمؼؾؾغمجمؿقسفا م. مإىلمعلاػؿاتمرقسقة ماظرضؿ مػذا مخميفوؼلؿـد مصرتةمـــاٌـظؿة الل

اظيتمتمثرماظققممسؾكمم،مسؾكماظرشؿمعـمأغفماظرضؿماألسؾكماظذيمحؼؼؿفمعـظؿةماظػاومضؾؾمبروزماألزعةماٌاظقة3118-3119

 .اظعدؼدمعـمذرطاءماٌقاردماظؿؼؾقدؼني

 م:إىلماٌؾادئماظؿقجقفّقةماظؿاظقةماإلدرتاتقفقةوتلؿـدم-م01

 متعؾؽؿفامإن ماظيتمؼؿؿ ماٌقارد موترطزمتدسؿممجقع مظؾؿـظؿة ماالدرتاتقفل معؼاصدممسؾكمباظؿاظلماإلرار هؼقؼ

 مؼمسؾقفا؛ػاٌؿمـؿائجاظماظؾؾدانماألسضاءموأػداصفاموسؾكمبؾقغ

 ؛ؿوظقائقفموذرطاءماٌقاردمطاتمبشلنماٌقاردمإىلمضقاسدماٌـظؿةامتؿـؾماتػاضاتماظشر 

 مواٌلاءظة مظؾرصد متعؾؽؿفا ماظيتمؼؿؿ ماٌقارد،مختضعممجقعماٌقارد ماظعالضاتماظقثقؼةمععمذرطاء مؼعزز ،ممبا

 وتؽقنمعؾـقةمسؾكماظـؼةمواٌلاءظةماٌؿؾادظة؛

 ماهلاد متـلقؼممجقعماىفقد مإىلمؼؿؿ مسؾكممحشدصة موعقاءعؿفا ممغطاقاٌقارد مبقؽةمعـمخاللمإرماداٌـظؿة

م.معقاتقةموداسؿةمداخؾقة

 :أربعمغؿائجمرئقلّقةموظإلدرتاتقفقةمم-م00

ُتؼاممجمؿقسةموادعةمعـمم.يفماٌـظؿةمذراطاتميفمجمالماٌواردأداسمعوّحدموعؿـِوعموعوّدعمعنمموضعم-مأظف

ماٌقارداظ مواظرتطقزم،مععمتعشراطاتميفمجمال مسالضاتمجدؼدة، ميفمإغشاء موؼلاسد ماظعالضاتماظؼائؿة زؼز

موشريمغمذراطاتميفمجمالماٌقاردسؾكماظؿعاونمبنيمبؾدانماىـقبموسؾكم وطذظؽ،م.متؼؾقدؼةاذؽةمحدؼـًا

ماًاص ماظؼطاع معع ماظشراطاتماياظقة مغطاق متقدقع مسؾك ماٌـظؿة مترّطز أػؿقةمماإلدرتاتقفقةوتعؽسم.

وخمصصمبصقرةمتدسقماٌـظؿةمبؼّقةمإىلمضؿانممتقؼؾمجمؿعمو.مواظعقـقةمسؾكماظلقاءماٌلاػؿاتماظـؼدؼة

م معـ مرػقػة مظؾكطة ماظؿكطقط ميف معروغة ماظيتمتؿقح ماٌلاػؿاتماظطقسّقة ماألجؾاٌخالل وبرغاعجممؿقدطة

ذا،مهلو.مسؾكمذرطاءماٌقاردمواٌـظؿةمرماٌقاردمهلا،موختػػمعـمتؽاظقػماٌعاعالتاظعؿؾمواٌقزاغّقةموتقّص



JM 2011.2/4 6 

سؾكممجقعمممبصقرةمرػقػةمأومشريمخمصصةمعززمآظقاتماظؿؿقؼؾماظيتمتؿقحمعلاػؿاتمرقسّقةمخمصصةتُُ

مـظؿةاٌلؿقؼاتميفماٌ ماالدرتاتقفل،. مععماإلرار ماٌقارد مأوظقؼاتمذرطاء مإىلمعقاءعة مُؼصار وُؼشفعممطؿا

م.مظرباعجاٌشارؼعمإىلمغفجمابشؽؾمحـقثمسؾكماالغؿؼالمعـمغفجممذرطاءماٌقارد

 اظـواتج

 .ذراطاتميفمجمالماٌقاردذرطاءمعقاردمجددموضائؿنيمإىلمجمؿقسةمعـمماغضؿامم0-أظػم

 .هدؼدمأوظقؼاتمذرطاءماٌقاردموعقاءعؿفامععماإلرارماالدرتاتقفلم3-أظػ 

 .اظدسقةمإىلماالغؿؼالمعـمغفجممتّقظفماٌشارؼعمإىلمغفجممتّقظفماظرباعجم2-أظػ 

موذظكمعنمخاللجملاالماظـطاقموادعموسيم-باء ماٌوارد، مواالحؿقاجاتمعن مذاتماألوظوّؼة، ماٌـظؿة متمسؿل

اٌقاردمسؾكماٌلؿقىماٌمدلل،ممشداتصاالتميمإلدرتاتقفقةؼؿؿماإلسدادم.ممحؾةماتصاالتمغِشطةمتـػقذ

ععماظرتطقزمسؾكمضقؿةمإضاعةمذراطةمععمعـظؿةماظػاوموسؾكماظـؿائجماظيتمهؼؼتمعـمخاللماظـشاراتماٌؿّقظةم

ودقفمتؿعززماىفقدماآلؼؾةمإىلمزؼادةماظؿعرؼػممبلاػؿاتمذرطاءماٌقاردمٌـظؿةم.مـماٌلاػؿاتماظطقسقةع

ظؾؿـظؿة،ممباميفمذظؽمإبرازمعلاػؿةماٌـظؿةمماإلدرتاتقفقةوطذظؽ،مدقفمُؼصارمإىلماظرتوؼجمظألػدافمم.اظػاو

وجماالتمتماظعؿؾمذاتماألوظقّؼةمجماالحقلمماالتصاالتودؿؿؿققرم.ميفمهؼقؼماألػدافماإلمنائقةمظألظػقة

ودقؿقاصؾمإذراكمذرطاءماٌقاردموتقصريماٌعؾقعاتمهلؿمم.مصضاًلمسـمأررماظربجمةماظؼطرّؼة،ماظرتطقزماٌمثرة

 م.اٌقاردماٌمدلقةمحشدعـمخاللمعقضعمذؾؽلمجدؼدمبشلنم

 اظـواتج

واٌقاردماظالزعةمضؿـمتقصريماظدسؿمظالتصاالتمعـمأجؾمرصعمعلؿقىماظقسلمإزاءمسؿؾماٌـظؿةمم0-باء

 م(.وجماالتماظرتطقزماٌمثرةماإلدرتاتقفقةاألػدافم)االدرتاتقفلمماإلرار

 .تـظقؿماجؿؿاعمشريمرمسلمطّؾمدـؿنيمظشرطاءماٌقاردميفمإرارمإسدادمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةم3-باء

اظؿعرؼػمصقفامبصقرةممتعزؼزماظؾقؽةماظيتمؼؼّرمصقفاماظشرطاءمبؼقؿةماظؿعاونمععمعـظؿةماظػاوموؼؿّؿم2-باء

 .بارزةممبلاػؿاتفؿ

 .ٌقاردمحشدتطقؼرمعقاردماالتصاالتمٌلاسدةماٌقزػنيموتشفقعفؿمسؾكمم2-باء

دقؿؿمهدؼدماألدوارمواٌلموظّقاتموصقاشةم.ماٌواردمحشدثؼاصةمجدؼدةميفماٌـظؿةمبأدرػامواظؼدرةمسؾىممجقم

عـمخاللمغفجمعّؿلؼممإدارةمأصضؾاٌقاردموتضؿـممشدعؾادئموإجراءاتمإرذادّؼةمتقضحمدؾلؾةماٌلاءظةمي

وعـمذلنماالتلاقمبنيممجقعماىفقدماٌمدلقةمعـمجاغبمإدارةماظؿعاونماظؿؼينمأنم.مسؾكماٌلؿقؼاتمطاصة

ادؿكداممأنعمظقضتمماٌقاردموإدارتفامبنيماٌؼرمواٌؽاتبماٌقداغّقة،ممباميفمذظؽمحشدؼضؿـمتكزرمجفقدم

م،ـفاجمتدرؼيب،مؼشؿؾمعقادمعرجعّقةموأدواتموودائؾمحمّلـةمظؿؼادؿماٌعؾقعاتعمإسدادمتمضدمو.ماٌقزػني

م.سؾكمغطاقموادعمدقصؾحمعؿاحًاو

 اظـواتجم
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 .اٌقاردموإدارتفامسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظؼطريمشدوضعمادرتاتقفقاتمصرسقةميم0-جقؿ

 .اٌقاردمشدتعزؼزمإرارماٌلاءظةموسؿؾقاتفامواظشػاصقةميم3-جقؿ

معـمم2-جقؿ بعـاتممقموادعموتـظقؿاٌقاردمسؾكمغطامحشدإتاحةمصرصماظؿعّؾؿمعـماظدروسماٌلؿػادة

 .دسؿمعـؿظؿة

 .إتاحةمعقادمعرجعقةموأدواتموودائؾمحمّلـةمظؿؼادؿماٌعؾقعاتمسؾكمغطاقموادعم2-جقؿ

م.اٌقاردمشدتغقريماظـؼاصةمباواهمعقزاغقةمعؿؽاعؾةموتعزؼزماظدسؿميم5-جقؿ

اظةمظؾؿكطقطمظؾؿواردموادؿكداعفامورصعماظؿؼارؼرمبشأغفامإىلماألجفزةماظرئادّقةمواظشرطاءماإلدارةماظػّعمدال

تؿقاءمماٌلاػؿاتماظطقسقةمسؾكمدمقمأصضؾمدققضعمغظاممأطـرمصعاظقةمظقضعماظرباعجمحبقثم.ماًارجقني

ٌَُؿػؼمسؾقفا ظزؼادةماظؽػاءةمدارّؼةمعراجعةماظؼقاسدمواإلجراءاتماظؿشغقؾّقةمواإلمووري.مععمأوظقؼاتماألسضاءما

ماظقر) ماظؿـػقذ ماسؿؿاد مينعـاًل، م(. مطذظؽمإىلمتعزؼز ماظػعؾّقةاظعؿؾقاتموودُقصار معـمخاللمماٌراضؾة واظػاسؾة

تعزؼزمتطؾقؼمدقادةماالدرتدادماظؽاعؾمظؿؽاظقػماألغشطةماٌؿَقظةم،مطؿامرمريمذؾؽةمدسؿماظرباعجماٌقداغقة

ماظؿؼارؼرمودقؿؿمتدسقؿمسؿؾقةمتؼدؼؿم.ابريماظؽػاءةمعـمحقثماظؿؽاظقػعـماٌلاػؿاتماظطقسّقة،ممباميفمذظؽمتد

موغقسّقؿفا مرصعماظؿؼارؼر ميفمسؿؾقة معـمأجؾمهلنيماظؿؾؽم معـدجمًاموبات. ماظؿؼارؼر يفمسؿؾقاتمماآلنمرصع

مم.اظؿؼققؿمغصػماظػصؾقةموطّؾمدـؿني،ممبامؼضؿـماتصااًلمصعااًلموحلـماظؿقضقتمظؾـؿائج

 اظـواتج

 .هلنيمرصدماٌقاردماظطقسقةماٌقجقدةم0-دال

 .تقصريمدسؿمصعالمظؾعؿؾقاتموإدارةماٌقاردماظطقسقةماٌؿاحةمسؾكماٌلؿقؼاتمطاصةم3-دال

م.متعزؼزمسؿؾقةمرصعماظؿؼارؼرمإىلماألسضاءمواظشرطاءماآلخرؼـم2-دال

 .اٌقاردماٌمدلقةموتـلقؼفاموإدارتفامحشدبذلمجفقدمظرصدمسؿؾقةمم2-دال

 اٌواردموإدارتفامحشدمإدرتاتقفقةػقذمتـ-مخاعلًا

م-م03 مظؾػرتة معمدلقة مسؿؾ مخطة مم3102-3101تقضع ماألربعة مظؾـقاتج موإدارتفامحشدمإلدرتاتقفقةوصؼًا .ماٌقارد

وُتعرضمخطةماظعؿؾم.موتػّصؾماًطةماظـشاراتماٌؾؿقدةمواٌلؿفدصةمواظـقاتجماظيتمعـمذلغفامهؼقؼماظـؿائجماٌؿػؼمسؾقفا

م.0يفماٌؾقؼم

ماٌقاردمضؿـمعـظؿةماظػاومشديماظرتوؼجمظـؼاصةمجدؼدةموضدراتمععّززةميورمر-م02 م. محشدمإلدرتاتقفقةوادؿؽؿااًل

م مصعقد مسؾك مواٌلموظقات ماألدوار مهدؼد مؼؿّؿ ماظعؿؾ، موًطة موإدارتفا ممحشداٌقارد مخالل معـ مسربمعاٌقارد شاورات

اٌقاردممحشدبدورمرائدميفمم6اظعاٌل،متضطؾعمإدارةماظؿعاونماظؿؼينوسؾكماٌلؿقىم.ماٌـظؿة،مسؾكماٌلؿقؼاتماىغراصقةمطاصة

                                                      
6
م.ؽةماٌقاردموذعؾةمسؿؾقاتماظطقارئموإسادةماظؿلػقؾواخاصةمدائرةمدسؿماظعؿؾقاتموتعؾم 
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ماظرئقللمويفماٌقدان معالئؿنيمظؾؿؽاتبماألخرىماٌعـقةميفماٌؼّر مودسؿًا مسؾكمذظؽ،مرمريم.مودقفمتضؿـماتلاضًا وسالوة

قةمواظعالضاتماًارجقة،مواظؿكطقطموإدارةماٌقارد،موعؽؿبماالتصاالتماٌمدلماإلدرتاتقفقةاألدوارماحملددةمٌؽؿبممذرح

وأعامسؾكماظصعقدماإلضؾقؿل،مصننمعلاسديماٌدراءماظعاعنيمؼشرصقنمسؾكممجقعم.ماإلدرتاتقفقةواإلداراتماظػـقةموضادةمصرؼؼم

اإلضؾقؿلماظػرسل،مموسؾكماٌلؿقى.مقنيواٌقزػنيماظػـمعقزػلماظربغاعجماٌقداغلوؼقطؾقنمعلموظقاتمحمددةمإىلمماظـشارات

ماٌـلؼما مؼؼقم معـماٌقزػنيماظػـقنيموعقزػلمدسؿمحشدإلضؾقؿلماظػرسلمبندارةممجقعمجفقد رباعجماظمورصدماٌقاردمبدسؿ

وسؾكماٌلؿقىماظؼطري،مؼمديمممـؾمعـظؿةماظػاومدورًامرائدًاموزمظكمبدسؿم.ماظطقارئ،مواٌـلؼماإلضؾقؿلمياالتماٌقداغقة

 م.اظطقارئـلؼمحاالتمطؾارماٌلؿشارؼـماظؿؼـقنيموعاٌؿـؾماٌلاسدمظؾؿـظؿة،مو

 اٌواردموإدارتفا،مورصدػا،مورصعمتؼارؼرمبشأغفامحشدمإدرتاتقفقةعراضؾةم-مداددًا

م-م02 مصرؼؼ ممسؾكماإلدرتاتقفقةوؼعؿؾ مسؾكؾسؿتـلقؼ ماإلذراف مخاءمماإلدرتاتقفقةمقة ماظقزقػل ماهلدف مإرار يف

وإدارةماظؿعاونم.مآظّقاتمعمدلّقةمظؿؼدؼؿماظؿؼارؼرودؿكضعماإلدرتاتقفّقةمٌراضؾةمعـؿظؿةمعـمخاللم.م07واظـؿقفةماظؿـظقؿقة

عـمماإلدرتاتقفقةورمريمرصدمم.8اظؿؼينمعلموظةمسـماظرصدمطؿامُترصعماظؿؼارؼرماظعادؼةمإىلماإلدارةماظعؾقاموإىلمأسضاءماٌـظؿة

حددتفماًطةممؼؿؿمادؿعراضماألداءمواظدروسماٌلؿكؾصةمعؼارغةمباهلدفماظذيخاللمآظقاتمعمدلقةمظؿؼدؼؿماظؿؼارؼرمطؿام

م.ماٌقاردمواٌمذراتمذاتماظصؾةمشداٌؿقدطةماألجؾمي

 

                                                      
وضعمبراعجمصعاظةمتؾيبماحؿقاجاتماألسضاءمذاتماألوظقّؼة،موتقصريماٌقاردمهلا،مورصدػا،مورصعمتؼارؼرمبشلغفامسؾكم"اٌَعـَِقنمم0اهلدفماظقزقػلمخاءممم7

 ".طؾمعـماٌلؿقىماظعاٌلمواإلضؾقؿلمواظؼطري
8
م.قذماظربغاعج،موادؿعراضمعـؿصػماٌدةموتؼرؼرمصصؾلمحمَدثمسؾكمعقضعماإلغرتغتماًاصمبؿعؾؽةماٌقاردوعـمبنيمشريػا،متؼرؼرمتـػم 
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 م1020-1022اٌواردماٌؤدلقةموإدارتفا،ممشدخطةمسؿلمعـظؿةماظػاومي:ماٌؾقق

 

حملددةميفماًطةماٌؿقدطةماألجؾموبرغاعجمهؼقؼمعلاػؿاتمرقسقةمعالئؿة،موأطـرمضابؾقةمظؾؿـؾم،موعلؿداعةمتدسؿمباظؽاعؾمهؼقؼمأػدافماٌـظؿةما:ماإلدرتاتقفقةشاؼةم

 اظعؿؾمواٌقزاغقةم

 

 اإلنازاتمحؿىماظقوم اظـشاراتماظرئقلقة اظـواتج اظـؿائج

    

أداسمعوحّد،موعؿـّوعم(مأ)م

م معن ميفماظوعوَدع شراطات

 يفماٌـظؿةمجمالماٌوارد

مأ) معواردمماخنراطم-2( ذرطاء

مجمؿوسةم ميف موعوجودؼن جدد

 الماٌواردشراطاتميفمجماظعنم

مأ)م موم0-0( ماظؼائؿنيميفماظعقاصؿ، ماٌقارد مععمذرطاء ماجؿؿاساتمعـؿظؿة ماظرئقلل،ميفمتـظقؿ اٌؼر

 .وأؼضًامسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظؼطري

 بعـاتمرصقعةماٌلؿقىمإىلمبروطلؾموواذـطـماظعاصؿةم

 اظشراطاتمععمعـظؿةماظػاومظؿعزؼز

 ىلماظربٌانمإماٌدؼرماظعامماٌعينمباٌعرصةغائبمتقّجفم

األوروبلمبشلنمعـظؿةماظػاو،مودورػا،موصضؾفاميفمتعزؼزم

 اظشراطات

 موترطقام موروعاغقا، مواظصني، ماظربازؼؾ، معـ مطّؾ أصؾح

 .ذرطاءمعقاردمجدد

 مم01مهدؼد ميفممساٌقةعمدلات محمؿؿؾ ماػؿؿام ذات

 عـظؿةماظػاو

 ميفمعؼرامهلامروعااظيتمتؿكذمعـمتقضقعمإرارماظقطاالتم

 م3100مانحزؼر/ؼقغققم37

 خاررةمررؼؼمألزعةماظؼرنماألصرؼؼلمتؿؾعمغففًامبراجمقًام

ماٌلار مادتومعزدوج مإىل موعؿقدطةمدسق مضصرية، ؿفابة

 ورقؼؾةماألجؾ

دورماظؾؾدانماٌؿقدطةماظدخؾ،ماظؾقثمسـمعصادرممتقؼؾمشريمتؼؾقدؼة،مععماظرتطقزمسؾكمم3-0(مأ)م

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

 .(عـؾمعرصؼماظؾقؽةماظعاٌل)ماظعاٌل

عـمخاللمتروؼجماظؿعاونمبنيم(ممبامصقفاماٌقاردماظعقـقة)جمؿقسةموادعةمعـماٌقاردممحشدم2-0(مأ)م

 .بؾدانماىـقبمعـاًل

 عؾؿؽرةعقاصؾةماظؾقثمسـمآظقاتممتقؼؾمم2-0(مأ)م

 واًطقطماظؿقجقفقةمعـمأجؾمعشارطةماظؼطاعماًاصماإلدرتاتقفقةغشرمم5-0(مأ)م

 اظؿعرؼػمبشرطاءماٌقاردماظؼائؿنيمواإلضرارمبفؿميفممجقعمعقادماالتصالمم6-0(مأ)م
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 اإلنازاتمحؿىماظقوم اظـشاراتماظرئقلقة اظـواتج اظـؿائج

    

 مواظربازؼؾم ماهلـد مبني ماظـالثل ماظؿعاون معشروع تقضقع

 .يفمدرياظققنموجـقبمأصرؼؼقا

هدؼدمأوظوؼاتمذرطاءمم-مم(مأ)م

معع موعواءعؿفا اإلرارمماٌوارد

 االدرتاتقفي

مخرؼطةم  وضعمغظاممععؾقعاتمظدسؿمهدؼدمأوظقؼاتمذرطاءماٌقاردموربطفامبنرارماظـؿائجم0-3(مأ)م موأداة ماٌقارد مبشرطاء مخاصة معصػقصات وضع

 .اٌلاسدةميفمتـؿقةماظزراسة

 ماىدؼد ماٌدؼر مظقحة مإدارةممةإرالق مععؾقعات ظـظام

 اظرباعجماٌقداغقة

وضعمغظاممععؾقعاتمظرصدماٌلاػؿاتماظطقسقةمواٌقاردماٌعّؾلةمواٌؼَدعةمعؼابؾمدسؿمسؿؾقةمم3-3(مأ)م

 اظـؿائجمرارإواًطةماٌؿقدطةماألجؾم

اظدسوةمإىلماالغؿؼالمعنمم-2(مأ)م

مغفجم مإىل ماٌشارؼع ممتّوظه غفج

 متّوظهماظرباعج

مأ)م ماظشرطاءميفماٌـظؿةمواظصـدوقماًاصمياالم2-0( وغشاراتمماظطقارئتمتعزؼزماآلظقةماٌؿعددة

م مأجؾ معـ ماظؿلػقؾ، ماٌكصصةممحشدإسادة مشري مأو مرػقػة مبصقرة ماٌكصصة ماظطقسقة اٌلاػؿات

 .مموختصقصفا

 اٌؿعددةماظشرطاءميفماٌـظؿةمبنيمماآلظقاتماتػاضاتمتقضقع

 ػقظـدامواظلقؼد

 بؾفقؽاميفمخقارممتقؼؾمجدؼدميفمإرارماظصـدوقمماذمراط

م مياالت ماظؿلػقؾ،مموغشاراتماظطقارئاًاص إسادة

ماظزراسقة ماٌلؿؾزعات مظؿقصري ماالدؿفابة مضدرة م،اٌلؿاة

مظالظؿزماظيت مأنمتؿقح ماٌقارد مذرطاء مظدى ماٌاظقة اعات

مضرورؼةمت مإعداداتمزراسقة مإىل ماظقضتماٌالئؿ ميف ؿققل

 .بنيمؼديماٌزارسني

فقاتمساٌقةمميّقهلامتعزؼزمذراطاتمعقاردمجدؼدةمترّطزمسؾكماظرباعج،معـمخاللمادرتاتقمم3-2(مأ)م

 عـاًلمذرطاءمعؿعددونميفماٌـظؿة

مأ)م مسؾكمم2-2( مؼـؾغلماظعؿؾمععفؿ ميفمبؾدانمرئقلقةميفماٌـطؼة ماٌقارد ماٌمدلاتموذرطاء هدؼد

 اظصعقدماحملؾل

 ضؿانمترطقزماظرباعجموغؿائجماضرتاحاتماٌشارؼعمسؾكماإلرارماالدرتاتقفلموعقاءعؿفامععفم2-2(مأ)م

ماظـطاقمم(ب)م موادع وسي

موعؿطؾؾاتم ماظعؿل جملاالت

توصريمدسمماالتصاالتمم2(مب)م

مسؿلم مإزاء معلؿوىماظوسي ظرصع

ىؿقعمماإلدرتاتقفقةاتصالمظؿعزؼزمجماالتماظرتطقزماٌمثرةمواألػدافمماتقفقةإدرتوضعمم0-0(مب)م

 اظشرطاءماحملؿؿؾنيمسؾكماٌلؿقؼاتمطاصة

 م ميفمماإلدرتاتقفقةسرضمعشروع سؾكمأصقابماٌصؾقة

 3100مأؼؾقل/دؾؿؿرب
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 اإلنازاتمحؿىماظقوم اظـشاراتماظرئقلقة اظـواتج اظـؿائج

    

ميفم ماألوظوؼة مذات اٌوارد

 اٌـظؿةمعنمخاللمخطةماتصالم

مو ماٌـظؿة اٌواردماحؿقاجات

ماالدرتاتقفيم ماإلرار ضؿن

م) ماإلدرتاتقفقةاألػداف

 (وجماالتماظرتطقزماٌؤثرة

 اٌقاردماٌمدلقةمشدإرالقماٌقضعماالظؽرتوغلماًاصمحب  اٌقاردماٌمدلقةموعؿابعةمتطقؼرػامشدغتماًاصمحبايػازمسؾكمعقضعماإلغرتم0-3(مب)م

مب) مم2-0( ماتصالمخاصة معقاد موضع ماظػقدؼق)دسؿ موأذررة مواٌؾصؼات، ماظؽؿّقؾات، مشديم(عـؾ

 اٌقاردميفممجقعماٌقاضع

مب)م مشريمم1( ماجؿؿاع تـظقم

مظشرطاءم مدـؿني مطّل رمسي

م معن مطفزء ماىدولاٌوارد
الجؿؿاساتمممسياظرماظزعين

مظؾؿـظؿة ماظرئادقة ماألجفزة

 

مب)م ماظػاو،مواٌمدلات،مواٌمدلاتمم3-0( معـظؿة مدـؿنيمألسضاء ماجؿؿاعمشريمرمسلمطّؾ تـظقؿ

اٌاظقةماظدوظقة،مواظؼطاعماًاص،مواظلؾطاتماحملؾقةممظرتوؼجمسؿؾماٌـظؿةموتؾادلماٌعؾقعاتمحقلم

 اٌقاردمحشد

 ميف"مهؼقؼماألػدافمععًا"سؼدمأولماجؿؿاعمشريمرمسلم

 3100مآذار/عارسم0

دؿػادةمعـمصعاظقاتمُتؼامميفماٌؼرماظرئقللمالدؿضاصةماجؿؿاساتمعقازؼةمبفدفماظعؿؾماالم3-3(مب)م

 ععمذرطاءمعقاردمحمؿؿؾني

 تـظقؿماجؿؿاساتمععمذرطاءماٌقاردميفماٌقدانمباظؿقازيمععمعممتراتمإضؾقؿقةم2-3(مب)م

مب)م ماظيتمم2( ماظؾقؽة تعزؼز

مبؼقؿةم ماظشرطاء مصقفا ؼعرتف

ماظ معـظؿة معع موؼؿّمماظؿعاون ػاو

 صقفاماظؿعّرفمسؾىمعلاػؿاتفم

مب)م مذراطاتمم2-0( مخالل معـ ماٌقارد مذرطاء مؼدسؿف ماظذي مظؾعؿؾ ماٌضاصة ماظؼقؿة مغؿائج تقصري

  وعلاػؿاتمرقسقة

 محشدعـؾم)مشراطاتميفمجمالماٌقاردعقاضعمإظؽرتوغقةمظ

موحاالتم ماألوروبلاظطقارئاٌقارد، مواالهاد عـظؿةم-،

مإدؾاغقا ماظ-اظػاو، ماظقابانعـظؿة ماظػاو،مم-ػاو، عـظؿة

ماظؿعاونم ماظغذائل، مظألعـ مإؼطاظقا مأعاغة حلاب

 (اظالعرطزي

 ماالتصاالتم معؽؿب مظشراطات ماالظؽرتوغل ماٌقضع إرالق

 واظعالضاتماًارجقة

ضؿانمصقرةمعمدلقةمضقؼةمعـمخاللمربطمادرتاتقفقاتماالتصالمواظشراطةميفمعـظؿةمم3-2(مب)م

 اردموإدارتفااٌقمحشدمبندرتاتقفقةاظػاوم
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 اإلنازاتمحؿىماظقوم اظـشاراتماظرئقلقة اظـواتج اظـؿائج

    

مب)م ماتصاالتمم3( معوارد وضع

م مبشأن ماٌوزػني محشدإلسالم

 اٌوارد،مودسؿفم،موتشفقعفم

مب)م مجفقدمم2-0( مظدسؿ ماظقحداتمواٌؽاتبماٌقداغقة مظؾؿقزػنيميفممجقع متقجقفقة وضعمخطقط

 االتصاالتماًارجقة

 وضعمخطقطمتقجقفقةمٌؿـؾلمعـظؿةماظػاومحقلمطقػقةم

 صالاتمإدرتاتقفقةإسدادم

يفممInTouchرصعمعلؿقىماظقسلمعـمخاللممجقعماظؼـقاتماظداخؾقة،معـمضؾقؾمضـاةمم3-2(مب)م

م مسؾك مظؿقلنيماظؼدرة ماظالزعة ماىفقد مإزاء ميفممحشداٌـظؿة، ماٌشارطة ميف ماالػؿؿام موإثارة اٌقارد

ماظؿدرؼبمويفمصرصمأخرى

مغطاقم مسؾى مجدؼدة ثؼاصة

 اٌواردمشداٌـظؿةموضدرةمي

مادرت ميوضع مشداتقفقات

اٌواردموإدارتفامسؾىماٌلؿوؼنيم

 اإلضؾقؿيمواظؼطري

مج)م ماإلضؾقؿلمم0-0( مظؾؿؽؿب ماظػرسقة ماإلضؾقؿقة مظالدرتاتقفقات ماظعرؼضة مُتعرضماًطقط دقف

 ألصرؼؼقامواٌؽؿبماإلضؾقؿلمظؾشرقماألدغكمسؾكماٌممترماإلضؾقؿلماظؼادم

 

مج)م مادرتاتقفقام3-0( موضع مبشلن ماٌشقرة ماظربجمةمشدتميتؼدؼؿ مألرر مدسؿًا موتلؼقدػا ماٌقارد

 اظؼطرؼة

مج)م ماألدوارمم1( هدؼد

مو مواظعؿؾقات أوم/واٌلؤوظقات

 اٌواردمشدتعزؼزػامي

  اٌقاردمسؾكماٌلؿقؼاتمطاصةمشدوتـػقذمأدوارموعلموظقاتمعراجعةمميماسؿؿادم3-0(مج)م

 معػاػ محشدؿقةموتروؼجمقإرالقمسؿؾقةمعمدلقةمظقضعمعذطرة

 قارداٌ
 اٌقاردمشداءاتماظداخؾقةميرعراجعةموإدعاجماإلجم3-3(مج)م
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 اإلنازاتمحؿىماظقوم اظـشاراتماظرئقلقة اظـواتج اظـؿائج

    

إتاحةمصرصماظؿعّؾممعنمم2(مج)م

موادعممحشد مغطاق مسؾى اٌوارد

 وإجراءمبعـاتمدسممعـؿظؿة

مج)م مم2-0( مسـ متعؾقؿل مبرغاعج موتؼدؼؿ معؿؽاعؾةممحشدوضع مبراعج موضع معـفج معـ مطفزء اٌقارد

 وصعاظةميفمعـظؿةماظػاو

 متدرؼ ممنقذجإرالق مب محقل ؼطرؼةماظماظربجمة"ل

مػعاظةاظ مؼقظقق" ميف مألصرؼؼقا ماإلضؾقؿل ماٌؽؿب ممتقز/يف

3100 

 إرالقمبرغاعجمتدرؼيبمجدؼدمظالهادماألوروبلميفماٌؼرم

ماظقدطك موآدقا مألوروبا ماإلضؾقؿل مواٌؽؿب  اظرئقلل،

 

 ميفم ماألحادؼة ماألعاغة محلابات مسؾك متدرؼب إجراء

موآد مألوروبا ماإلضؾقؿقة ماٌؽؿبماٌؽؿب مويف ماظقدطك قا

 اإلضؾقؿلمظؾشرقماألدغك

مبام)ماٌقاردمعـؾمذراطاتماالهادماألوروبلمحشدتصؿقؿمتدرؼبمسـمعقاضقعمحمددةميفمم3-2(مج)م

م(ECHOمصقفا م، مواظدسؿ ماألحادي، ماألعاغة محلاب ماظؿعاونمظؿشغقؾلاوإغشاء مإدارة موإجراءات ،

وظؾصـادؼؼماظعاٌقةماظـاذؽةمعـؾمعرصؼماظؾقؽةمظؿؼدؼؿماالضرتاحات،ممECHOمتلؿكدعفاماظؿؼينماظيت

ماظعاٌقة

مج)م معرجعقةمم3( معواد إتاحة

مظؿؼادمم محمّلـة موررق وأدوات

ماٌعؾوعاتمسؾىمغطاقموادع

 

اٌقارد،ممحشددظقؾم)وضعموإتاحةمعقادمتعؾقؿقةموعرجعقةمظدسؿمسؿؾقةموضعمبراعجمصعاظةممم0-2(مج)م

قةمًطةمسؿؾماٌؽاتبماظؼطرؼة،موطؿابمدورةماٌشارؼعماظؼطرؼة،مواًطقطماظؿقجقفمةجماظربودظقؾم

 عالحظاتمتقجقفقةممتفقدؼةموعػقدةمبشلنمعصادرممتقؼؾمحمددة/وصقائػموضائع(ماىدؼد

 سـممصقائػموضائع"اٌقاردمومشدوضعموإتاحةمدظقؾمي

األوروبل،مواظرباعجممظالهاداٌراصؼةمظفم"معصادرماظؿؿقؼؾ

 مماألعاغةماألحادؼةاٌشرتطةمظألعؿماٌؿقدة،موحلاباتم

وضعموغشرمأداةماٌلاسدةمسؾكماظؿـؿقةماظزراسقة،مععمعلاسدةماٌقزػنيميفمعـظؿةماظػاوممم3-2(مج)م

 سؾكمهدؼدماألوظقؼاتموذرطاءماٌقاردماحملؿؿؾنيمسؾكمدمقمأدفؾ

 اٌقاردموخطقرفاماظؿقجقفقةمحشدإغشاءمعـصةمإغرتاغتمظضؿانمايصقلمسؾكمأدواتممم2-2(مج)م
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 اإلنازاتمحؿىماظقوم اظـشاراتماظرئقلقة اظـواتج اظـؿائج

    

مج)م مباواهمم4( ماظـؼاصة تغقري

معؿزاؼدم مودسم معؿؽاعؾة عقزاغقة

  اٌواردمشدي

معقّزػم  اٌقاردمظؿقصريمدسؿمصقريمظؾزبائـماظداخؾقنيمواًارجقنيمشدإضاعةمعؽؿبمعلاسدةميم0-5(مج)م مطّؾ مدسقة متعزز ماظػاو معـظؿة مردائؾمإصالح إن
 اٌقاردممحشدإىلماالذمراطميفم

 م مسؾك ماظؼدرة متؼققؿ ممدحشتؼرؼر تشرؼـم/أطؿقبراٌقارد،
 3101ماألول

 اٌقاردمسؾكمغطاقماٌـظؿةميفمصرتاتمعـؿظؿةمحشدإجراءمعلحمتؼققؿلمظؾؼدرةمسؾكمم3-5م(ج)م

 دسؿمتغقريماظـؼاصةمباواهمعقزاغقةمعؿؽاعؾةمسؾكممجقعمعلؿقؼاتماٌـظؿةم2-5م(ج)م

مد)م مصعاظةم( مإدارة توصري

ماٌ موادؿكداعفامظؿكطقط وارد

مت مبشأورصع مإىلمؼارؼر غفا

األجفزةماظددؿورؼةمواظشرطاءم

 اًارجقني

مد)م ماٌواردمم2( مرصد هلني

 اظطوسقةم
 ععماإلرارماالدرتاتقفلمتقاؤمماٌشارؼعمواظرباعج  ضؿانمتقاؤممتـػقذماٌشروعمععمخطةماظعؿؾماظيتمصادقمسؾقفامذرطاءماٌقاردم0-0م(د)م

 سؾكماظؿـؾممباٌلاػؿاتماظطقسقةمتـلقؼمإدارةماٌكاررميفمسدمماظؼدرةم0-3م(د)م

 آظقةماإلذرافمظؾؿلاػؿاتماظطقسقةمادؿعراضم0-2م(د)م

مد)م مم1( مصعالمتوصري دسم

ماظطوسقةماٌواردمظعؿؾقات

 وإدارتفا

اٌقاردماظطقسقةمسؾكماٌلؿقؼنيممحشدهلنيماٌقاءعةمبنيمبرغاعجماظؿعاونماظؿؼينموجفقدمم3-0م(د)م

 اظؼطريمواإلضؾقؿل

 ٌما موربةماظـفج مرمري ماظـؼدؼة، ماظؿققؼالت ميف ـلؼ
 أداةماظؿـػقذماظقرـقةمػذهميفمبؾدانمخمؿارة

 ماظؿؼين،م مظؾؿعاون ماٌشرتطة ماظدسؿ مبعـة مسـ تؼرؼر
 3100مأؼار/عاؼق

يفماٌـظؿة،ممباميفمماىدؼدةطفزءميفمدورةماٌشارؼعممظؿشغقؾقةاإدعاجماظؼقاسدمواإلجراءاتمم3-3م(د)م

 مقةمجدؼدةمعـؾماظؿـػقذماظقرينذظؽمإدراجمأمناطمتشغقؾ

تقصريمتقجقفموزقػلمعـماٌؼرماظرئقلل،مععماظربطمبنيماٌقزػنيماظػـقنيميفماٌؼرماظرئقلل،مم2-3م(د)م

 واٌؽاتبماٌقداغقةمواٌاظقة،موعؽؿبماٌقاردماظؾشرؼة،مواٌؽؿبماظؼاغقغل

مد)م مرصعمم2( مسؿؾقة هلني

موذرطاءم ماألسضاء مإىل اظؿؼارؼر

 آخرؼن

اعجمتقصريمععؾقعاتميفماظقضتماٌالئؿمسـمادؿعراضمعـؿصػماٌدةمواظؿؼرؼرمسـمتـػقذماظربم0-2م(د)م

 إىلماألسضاء
 محق مالدؿعراضمعـؿصػماٌدة مادؿكداممسرضمجدؼد ل

 اٌلاػؿاتماظطقسقةموغؿائجمعـظؿةماظػاو
 اٌقاردمسؾكماٌقضعماإلظؽرتوغلمشدهدؼثماظؿؼرؼرماظػصؾلميم3-2م(د)م

 اظداخؾقنيمواًارجقنيمباظـفاحاتمواظدروسماٌلؿػادةماظعؿالءهلنيمإسالممم2-2م(د)م

 


