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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظزلمقذمت للمجلس التنفٍذي ل الىثٍقتهذه 

ٔ  ضطؼلق ذوسطوْٓ ُوزٍ جلْق٘ وس    أعثلس فٌ٘سلذِٗن قذ ضكْى ضذػْ جألهحًس أػعحء جلودلظ جلزٗي  جالضصوح  ذووْي ٖ    ئلو

 .جلودلظ جلطٌ ٘زٕ ذ طشز كحف٘س دّسزقرل جذطذجء  رلكأى ٗطن  ّٗ علأدًحٍ،  جلوزكْسٗيذشًحهح جألغزٗس جلؼحلوٖ 

 :ئدجسز جألدجء ّجلوغحءلس هذٗش، ؽؼرس  C. Kaye: جلغ٘ذ 2197-066513: سقن جلِحضف

 :ئدجسز جلؼول٘حش كر٘ش هغطؾحسٕ جلرشجهح P. Rodrigues: جلغ٘ذ 2361-066513: سقن جلِحضف

 :ست٘ظ فشع ئدجسز جألدجء K. Owusu-Tieku: جلغ٘ذ 3018-066513: حضفِسقن جل

 :ئدجسز جألدجءهْي س ئدجسز جألدجء، فشع  M. Hassinen-Agoya: جلغ٘ذز 3752-066513: سقن جلِحضف

 
ضطؼلوق   أعوثلس ئى كحًوص لوذٗكن    ،جلووإضوشجش ْزوذز دوذهحش   ل سجإلدجسٗو  زجلوغوحػذ  ،I. Carpitella ذحلغو٘ذز  جالضصوح   ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513): ذاسعح  جلْقحتق جلوطؼل س ذأػوح  جلودلظ جلطٌ ٘زٕ ّرلك ػلٔ جلِحضف سقن
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 الخلفٍت

 .10665 قْ٘ذ٘حإل ّجإلًؼحػ إلغحقسجلووطذز للؼول٘س لضؼشخ جألهحًس ػي ض ذٗشُح لطْص٘حش ض ٘٘ن هٌطصف جلوذز -  1

 جإلغحقوس ّض ٘و٘ن أقوش    جلطكو٘ل٘وس ّؽوركس جألهوحى ّضوذداش جألغزٗوس      جإلغحقسذذأ جلوكطد جل ؽشٕ ّؽشكحؤٍ فٖ ضسغ٘ي ئدجسز -  2

جلطكو٘ل٘وس  حإلدجسز جلو٘ذجً٘وس ّجعوطِذجب ذوشجهح جلطغزٗوس     ذ ف٘وح ٗطؼلقّع٘ ْم جلوكطد جل ؽشٕ ذطسغ٘ي قذسضَ  .ّجلرشجهح جلطغزّٗس

ٓ  ّعوو٘ ػ جألهحًووس ػلوووح ذحلووذسّط جلوغووط حدز فووٖ هكووْى ف٘ووشّط ً وو  جلوٌحػووس     ّ٘ضسوو. ؼضص جلصوواش هووغ جلورووحدسجش جألدووش

  ٘وشّط ً و  جلوٌحػوس جلرؾوشٗس    ل جلو رلس فٖ جلطصذٕذط ٘٘ن هغحُوطَ  البزنامجًّظشج لطْجفش جلطوْٗل، ع٘ ْم : جإلٗذص/جلرؾشٗس

 .قْ٘ذ٘حفٖ ئ

 .ضؼشض جلوص ْفس جلوشف س جعطدحذحش جألهحًس لطْص٘حش جلط ٘٘نّ-  3
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 (0212-0228) 126602رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز المىجز عن تقزٌز تقٍٍم منتصف المذة للعملٍت الممتذة لإلغاثت واإلنعاش إلثٍىبٍا 

 المىعذ النهائً للتنفٍذ استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ  التنفٍذجهت   التىصٍاث

جلوْجسد فْسج هي أخل ئًؾحء جعطشجض٘د٘س  البزنامجٗدد أى ٗكشط   -1

ّٗدد أى . ضؽْٗش قذسجش ّفشٗق هِحم لْظغ ًظحم إلدجسز جألغزٗس

ضطعوي جالعطشجض٘د٘س ضسل٘ا ػو٘ ح للوؾحكل، ّدؽس ػول ّجظسس 

. ّهْخضز، ّهإؽشجش لطغل٘ػ جلعْء ػلٔ جلطسغي فٖ جألدجء

٘س، ّٗدد أى ٗؾول فشٗق جلؼول جلسكْهس، ّجلدِحش جلوحًسس جلوؼٌ

 .والبزنامج

ٗ ْم جلوكطد جل ؽشٕ ذْظغ جعطشجض٘د٘س هغ ؽشكحتَ ّضوؾً٘ح هغ جلغ٘حعحش جلوإعغ٘س . جلوْجف س جلوكطد جل ؽشٕ

ّعطؼضص . 2002ضوْص /ْكدضء هي هؾشّع ضسغ٘ي ئدجسز جألغزٗس، جلزٕ ذذأ فٖ ْٗل٘

زجتٖ لْصجسز جالعطشجض٘د٘س قذسز ئدجسز جألغزٗس فٖ قؽحػحش ئدجسز هخحؼش جلكْجسظ ّجألهي جلغ

جلضسجػس ّجلطٌو٘س جلشٗ ٘س؛ ّػلٔ أعحط ض ٘٘ن قذسز جلسكْهس، عطسذد جلوغحػذز جلط ٌ٘س 

ّع٘دشٓ ّظغ هؾشّع لطٌو٘س . ّجلوْي ٘ي جلوؽلْذ٘ي لؼاج جل صْس ػلٔ خو٘غ جلوغطْٗحش

وخشخحش ّجلسصحتل، هغ جل ذسجش، هغ هص ْفس ق٘حط جألدجء لوطؽلرحش جلوذداش ًّطحتح جل

 .ّهإؽشجش أدجء سطػاهحش هإق

لْظغ جعطشجض٘د٘س ّدؽس  البزنامجأػشذص ذؼط جلدِحش جلوحًسس ػي جالُطوحم ذحلؼول هغ 

جلسكْهٖ إلدجسز جألغزٗس  جلؼولٗ ذم ض حسٗش ئلٔ فشٗق  ػولّع٘دشٓ ضؾك٘ل فشٗق . ػول

 .لضٗحدز فِن جالزط٘حخحش ّد٘حسجش جالعطدحذس جل ؼحلس ّجلطٌغ٘ق

 2010كحًْى جألّ  /دٗغورش

هغ جلْكحالش جلوحًسس ػلٔ ئصذجس ضكل٘ف  البزنامجٗدد أى ٗؼول   -2

ّٗدد . ذْظغ ئؼحس لط ٘٘ن جألقش لدو٘غ جلرشجهح جلوطؼل س ذحإلغحقس

أى ٗشضكض ضصو٘ن جإلؼحس ػلٔ جلذسّط جلوغط حز هي ذشًحهح ؽركس 

 .جألهحى جإلًطحخ٘س

 جإلغحقسف ّجلدِحش جلوحًسس لط ٘٘ن أقش أغزٗس ٘ٗؼول جلوكطد جل ؽشٕ هغ جلًْ٘٘غ. جلوْجف س جلوكطد جل ؽشٕ

جلوكطد جل ؽشٕ جلذسّط هي ذشًحهح ؽركحش جألهحى  ّع٘غطخل . ّذشجهح جالعطدحذس جلطغزّٗس

 هدح  جلؼول جإلًغحًٖػ للوغحءلس ّجألدجء فٖ ّ٘هٌظوحش هثل ؽركس جلطؼلن جلٌؾ جإلًطحخ٘س

 .جإلًغحًٖجلوطخصصس فٖ ض ٘٘ن جألقش 

ّذشًحهح ؽركحش جألهحى  جإلًغحً٘سجل شّق جألعحع٘س ذ٘ي ؼشجتق ضٌ ٘ز جلوغحػذز  ػلٔ أى

رشًحهح ؽركحش ل ئر كحى. جإلًطحخ٘سذشًحهح ؽركحش جألهحى  ًِحً ل ضسذ هي ئهكحً٘س  جإلًطحخ٘س

جلخوظ جلوحظ٘س فٖ هْجقغ قحذطس غٌْجش جلقحذص هي جلوغط ٘ذٗي ؼْج   ػذد جإلًطحخ٘سجألهحى 

ًّظشج للطؾحذَ . للو حسًس ذ٘ي جلوغط ٘ذٗي ّغ٘ش جلوغط ٘ذٗي ئزصحت٘سم ؼشق للطوكي هي جعطخذج

، جإلًطحخ٘سذ٘ي أعش جلوغط ٘ذٗي ّغ٘ش جلوغط ٘ذٗي فٖ كث٘ش هي هٌحؼق ذشًحهح ؽركحش جألهحى 

. ذٌحء ػلٔ ذشًحهح جألهي جلغزجتٖ ضكو٘ل٘سؽول ض ٘٘ن جألقش جلوغط ٘ذٗي ف ػ جلزٗي ضل ْج هغحػذز 

. أّ هْعن ئلٔ آدش ػحمض حّضح كر٘شج هي  جإلغحقسٗط حّش جلوغط ٘ذّى هي  ّهي ًحز٘س أدشٓ،

لو حسًس جلوغط ٘ذٗي ّغ٘ش  ئزصحت٘سوي جلصؼد أى ضدذ ؼشٗ س فًّط٘دس لؼذم دقس جالعطِذجب، 

  .جإلغحقسلط ٘٘ن أقش ذشجهح  جلوغط ٘ذٗي
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 (0212-0228) 126602رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز المىجز عن تقزٌز تقٍٍم منتصف المذة للعملٍت الممتذة لإلغاثت واإلنعاش إلثٍىبٍا 

 المىعذ النهائً للتنفٍذ استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ  التنفٍذجهت   التىصٍاث

ف ّجلدِحش جلوحًسس ػلٔ ٘هغ جلًْ٘٘غ البزنامجع٘ؼول ّذوْخد هطؽلرحش جلرشًحهح جلوإعغ٘س، 

 .جإلغحقسؼشق هٌحعرس لط ٘٘ن أقش ذشجهح  ئٗدحد

ذحلؾشجكس هغ هكطد ضٌغ٘ق جلؾإّى  البزنامجٗدد أى ٗؼول   -3

جإلًغحً٘س ّأى ٗغطخذم هْقؼَ كشت٘ظ لل شٗق جلوْجظ٘ؼٖ جلوؼٌٖ 

ذحالعطدحذس جإلًغحً٘س ّجإلًؼحػ ّجألهي جلغزجتٖ جلطحذغ إلؼحس ػول 

جألهن جلوطسذز للوغحػذز جإلًوحت٘س ل٘ ْد ػول٘س ّظغ ض ٘٘ن هؾطشك 

ّٗدد أى . قْ٘ذ٘حلألقش لدو٘غ جألًؾؽس جإلًغحً٘س جلوغط رل٘س فٖ ئ

ٗؾول ُزج جلط ٘٘ن جلوغحػذز جإلًغحً٘س جلطٖ ض ذهِح جلسكْهس ّجألهن 

 .جلوطسذز ّجلوٌظوحش غ٘ش جلسكْه٘س

أى ٗعؽلغ ذط ٘٘ن جألقش  جإلًغحً٘سؼلد جلوكطد جل ؽشٕ هي هكطد ضٌغ٘ق جلؾإّى . جلوْجف س جلوكطد جل ؽشٕ

ٌظوحش جألهن جلوطسذز ّجلوٌظوحش لو جإلًغحً٘سجلوؾطشك هي دا  جل شٗق جل ؽشٕ للؽْجسب 

ّهكطد ضٌغ٘ق  البزنامجّع٘ ْم  .قذهح للوعٖ ذحلورحدسزغ٘ش جلسكْه٘س ّجلدِحش جلوحًسس 

لل شٗق جالعطؾحسٕ للدِحش جلوحًسس  جإلًغحًٖذحالضصح  ذ شٗق جلطٌغ٘ق  جإلًغحً٘سجلؾإّى 

 .ذحألغزٗس ّغ٘ش جألغزٗس جإلغحقسلْظغ جدطصحصحش لط ٘٘ن أقش ًظحم 

 

جلطٖ  جإلًغحًٖػٌذ جالًطِحء هي ضٌ ٘ر ػول٘س جلط ٘٘ن  2011ّٗوكي أى ٗرذأ ُزج جلؼول فٖ ػحم 

 .فٖ خو٘غ جل ؽحػحشّزغٌس جلطْق٘ص كحف٘س جلعطدحذس جالضِذب ئلٔ سذػ جلط ٘٘ن ذ حػل٘س أكثش هغ 

 2011كحًْى جألّ  /دٗغورش

أى ٗضٗذ فحتذز ذشًحهح جلطغزٗس جلطكو٘ل٘س  البزنامجٗدد ػلٔ   -4

ّظغ ( 2ضسغ٘ي جالعطِذجب؛ ( 1: جلوْخِس ّهاءهطَ هي دا 

 آل٘س لاعطدحذس ذؾكل هٌحعد لوطؽلرحش جلسحالش جلؽحستس؛

ضسغ٘ي جلشّجذػ ّجالضصحالش ف٘وح ذ٘ي جل ؽحػحش، ذوح فٖ رلك ( 3

لوشجفق جلؼحهلْى فٖ هدحالش جلشػحٗس جلصس٘س جألعحع٘س ّجلو٘حٍ ّج

ذشًحهح )جلصس٘س، ّكزلك دجدل قؽحع جألغزٗس ّجألهي جلغزجتٖ 

 (.ؽركس جألهحى جإلًطحخ٘س ّضذداش جإلغحقس

جألدشٓ  جلوؼٌ٘سف ّجألؼشجب ٘ع٘عغ جلوكطد جل ؽشٕ ّّصجسز جلصسس ّجلًْ٘٘غ. جلوْجف س جلوكطد جل ؽشٕ

زضٗشجى /ًْْٗ٘ ّخوؼص أّ  زل س ػول، فٖ. جلوؼطذ عْء جلطغزٗس دجسز ًِدح هغطذجهح إل

، خْجًد جل صْس فٖ جلوٌحُح جلسحل٘س للسكْهس ّّكحالش جألهن جلوطسذز ّجلوٌظوحش غ٘ش 2010

 .جٙى ػلٔ جض حقحش جلؼول جل ْسٕ ّؼْٗل جألخل ٌٗصد جلسكْه٘س؛ ّجلطشك٘ض

 

ػلٔ أعحط جلطغؽ٘س جلدغشجف٘س  جلطكو٘ل٘س جلوْخِسجلدذٗذ ُزج جعطِذجب جلطغزٗس  ٌِحع٘سذد جل( 1

ػلٔ أعحط  جإلغحقسّٗدشٓ ضٌ ٘ر جلخؽْغ جلطْخِ٘٘س العطِذجب . ّجلودوْػحش جلؼوشٗس

  .جلوْخِسأّ غ٘ش  جلطكو٘ل٘س جلوْخِسًِح أكثش ضوحعكح ل٘ؽرق ػلٔ ًِح جلطغزٗس هٌحقؾس 

 

 .جإلغحقسش فٖ زحال جلوؼطذ جلدذٗذ آل٘س لاعطدحذس لغْء جلطغزٗس جلسحد  ٌِحّع٘ؾول جل( 2
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 (0212-0228) 126602رد اإلدارة على التىصٍاث الىاردة فً التقزٌز المىجز عن تقزٌز تقٍٍم منتصف المذة للعملٍت الممتذة لإلغاثت واإلنعاش إلثٍىبٍا 

 المىعذ النهائً للتنفٍذ استجابت اإلدارة واإلجزاء المتخذ  التنفٍذجهت   التىصٍاث

 جإلًطحخ٘سجلذسجعس جلطٖ ؼلرِح جل شٗق جلؼحهل للدِحش جلوحًسس لرشًحهح ؽركحش جألهحى  عطؼول( 3

جلطكو٘ل٘س ذؾأى ضسغ٘ي جلصاش هغ جالعطدحذس جلطغزّٗس ػلٔ ضسغ٘ي جلصاش ذ٘ي جلطغزٗس 

ي جلطغزٗس ّع٘ؾول جلسْجس هغ جلؾشكحء جلؼاقس ذ٘. جإلًطحخ٘سّذشًحهح ؽركحش جألهحى  جلوْخِس

ّذصْسز دحصس، عطدشٓ هٌحقؾس . جلوغطِذفس ّئؼحس جلسوحٗس جالخطوحػ٘س جلٌحؽة جإلظحف٘س

ػلٔ أعحط خْجًد جلسوحٗس  –جلطٖ ضشكض ػلٔ ُحهؼ ً ؽس جلذدْ   –دسجج جإل أدؽحء

 .ه حذل ضكحل٘ف جلرشًحهح ّأدّجش جلسوحٗس جالخطوحػ٘س جألدشٓ إلدسجخِحجالخطوحػ٘س 

ًظشج للٌدحذ جلكر٘ش جلزٕ ز  َ هكْى هكحفسس ف٘شّط ً     -5

جإلٗذص فٖ جلوٌحؼق جلسعشٗس، ضدد هْجصلطَ ذل /جلوٌحػس جلرؾشٗس

 .ّضْع٘ؼَ ل٘ؾول جلوذى جألدشٓ ئرج عور جلطوْٗل ذزلك

ز ذشًحهح ، ض ْم هٌظوس ئً حر جألؼ ح  للْالٗحش جلوطسذز ذطٌ 2010٘زضٗشجى /هٌز ًْْٗ٘. جلوْجف س جلوكطد جل ؽشٕ

ضذػوَ ّكحلس جلوؼًْس للْالٗحش جلوطسذز ّدؽس ؼْجسب ست٘ظ جلْالٗحش  جإلغحقسزعشٕ ألغزٗس 

 ٘شّط ذ لألًؾؽس جلوطؼل سدػوَ فٖ جلوغط رل  البزنامج ّع٘ شس. هي جإلٗذص لإلغحقسجلوطسذز 

 ّئرج عوسص جلوْجسد، ع٘ ْم. رشًحهد٘يجلً   جلوٌحػس جلرؾشٗس ّجإلٗذص ػلٔ أعحط ضكحهل٘س 

 ضشض غ فِ٘حذذسجعس ئهكحً٘س جلطْعغ فٖ جلوؾشّع ئلٔ هذى خذٗذز ّأقحل٘ن ًحه٘س ّهٌحؼق  البزنامج

 .ًطؾحسجالهؼذالش 

 2011زضٗشجى /ًْْٗ٘

ّهغحُوطَ فٖ  البزنامجٗدد جالػطشجب ذحألُو٘س جلرحلغس لذّس   -6

جلذػْز ّجالعطدحذس جلوإعغ٘س ّجلرشجهد٘س ل ٘شّط ً   جلوٌحػس 

جلرؾشٗس فٖ ئقْ٘ذ٘ح، ّٗدد ضضّٗذ جل شٗق ذوكحفسس ف٘شّط ً   

 .جلوٌحػس جلرؾشٗس ذحل ذسجش جلط ٌ٘س جلطٖ ضوكٌَ هي هطحذؼس ػولَ

 

ّٗسطحج دّس جلطغزٗس . جلوٌحصشزأًؾؽس ٗغلن جلوكطد جل ؽشٕ ذحلسحخس ئلٔ ضسغ٘ي . جلوْجف س جلوكطد جل ؽشٕ

. جلوؼٌ٘سهي قرل جألؼشجب  أػوقّجالعطدحذس ل ٘شّط ً   جلوٌحػس جلرؾشٗس ّجإلٗذص ئلٔ فِن 

 جلوؼٌ٘سّئدجسز جلوؼشفس ضسذد جألؼشجب  حشػول لوٌحصشز جلغ٘حع ّع٘دشٓ ّظغ دؽس

ن كلوح صٗحدز جلطْي٘ف ّجلذػجعطؼشجض ّ ٕدشّ٘ع. طغطخذمعجلوإقشز ّأدّجش جلوؼشفس جلطٖ 

 .كحى ظشّسٗح

 2011زضٗشجى /ًْْٗ٘

ٗدد ػلٔ جلوكطد جل ؽشٕ أى ٗؼضص جلطضجهَ ذطؼو٘ن هكحفسس   -7

 .ف٘شّط ً   جلوٌحػس جلرؾشٗس لعوحى ضٌ ٘ز ضذداش ُزج جلرشجهح

 

ل ٘شّط ً   جلوٌحػس جلرؾشٗس،  فٖ ضؼو٘ن جالُطوحمعْ٘جصل جلوكطد جل ؽشٕ ػولَ . جلوْجف س جلوكطد جل ؽشٕ

ّدحصس هي دا  ضذسٗد هْي ٖ جلرشًحهح ػلٔ ئدسجج جػطرحسجش ف٘شّط ً   جلوٌحػس 

ّع٘دشٓ ضْف٘ش جلذػن لوْي ٖ جللْخغط٘حش . جلوٌحصشزأًؾؽس جلرؾشٗس ّجإلٗذص فٖ جلرشجهح ّ

 .لطوكٌِ٘ن هي هْجصلس جلطذداش فٖ قؽحع جلٌ ل

 2011كحًْى جألّ  /دٗغورش
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