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 *مشروع القرار

لها  رو ا  قري  تمخق  ن  يلمي  يلحمذدة  يأل    وكاالي  بسن  لرمعاوة  يلحشمرك  يلمقسس   تن  يلحوتز  بالمقر ر  ترحا  يلحجرس     ذسط 

(WFP/EB.2/2021/6‑B/Rev.1)  ترسه يلح سَّق  يتخاذ  ز د  ن  (WFP/EB.2/2021/6-B/Add.1)  ويلرد  ترى  و ذّث   ،

حت  يإلتريءيي لمذسسن يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها ي م ادي إلى يلموصساي يلويردة في يلمقر ر، بحا في ذلك  مابعت ق

  .يل ظ  يلغقيئست،  ع  ريتاة يالتمباريي يلمي أثارتا يلحجرس أث اء   اقشمه 

و ويفق ترى ضرورة يل ظر إلى يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها في إطار يلسساق    6ذسط يلحجرس ترحا بالموصست  كحا   

يألو ع لأل   يلحمذدة، وال  سحا تحرست ت سسق إصةح يأل   يلحمذدة ترى يلصعسد يلقطري و بادريي يلكفاءة يلجاري ت فسقتا. و مطرع  

ثاي   و ت تن حالت ت فسق يلموصساي  ن قِبل يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها و سسعى إلى تعد ل يلحويرد  أ ضا إلى ترقي تذد  

 يلةز ت لحبادرة يلمعاوة بسن تقه يلوكاالي ب اء ترى ذلك وإلى رصد  مطرباي يلمحو ل   و ا. 

 

 

 
 رة. تقي  شروع قرير، ولةطةع ترى يلقرير يل هائي يلحعمحد  ن يلحجرس،  رتى يلرتوع إلى وثسقت يلقريريي ويلموصساي يلصادرة في نها ت يلدو *

 ال جلس التنفي ي  

 يلدورة يلعاد ت يلثانست

 2021نوفحبر/تشر ن يلثاني  18-15رو ا، 

 يلموز ع: تام

 2021نوفحبر/تشر ن يلثاني  11يلمار خ: 

 يلرغت يألصرست: يإلنكرسز ت 

  ن تدوت يألتحات  6يلب د 

WFP/EB.2/2021/6-B/Rev.1 

 تقار ر يلمقسس  

 لر ظر 

 .(https: //executiveboard.wfp.org)ترى يإلنمرنت   البرنامجتماح وثائق يلحجرس يلم فسقي ترى  وقع  

https://executiveboard.wfp.org/
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 شكر وتقد ر 

أشرف  و.  Stephen Turnerفر ق يلمقسس     رئسس، برئا ت  Mokoro Limitedتقي يلمقسس  فر ق تقسس   سمقل  ن شركت    أتد

يلمقسس   ن  كاتب يلمقسس  يلثةثت لروكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها    وظفيترى فر ق يلمقسس  فر ق يلمقسس  يإلديري بقسادة كبار  

(Rachel Sauvinet Bedouin  و، كبسرة  وظفي يلمقسس ،   ظحت يألغق ت ويلزريتت لأل   يلحمذدة؛Chitra Deshpande  ،

في يلمقسس ، برنا ج يألغق ت ، كبسرة  وظDeborah McWhinneyوكبسرة  وظفي يلمقسس ، يلص دوق يلدولي لرم حست يلر فست؛  

يلمقسس  ) تمألف  ن  د ري  لرمقسس   يلمقسس ،   ظحت يألغق ت Masahiro Igarashiيلعالحي( وكقلك لج ت توتسهست  ،  د ر  كمب 

،  د ر  كمب يلمقسس  يلحسمقل في يلص دوق يلدولي لرم حست يلزريتست، يلص دوق يلدولي لرم حست Indran A. Naidooوويلزريتت؛  

،  د رة يلمقسس ، برنا ج يألغق ت يلعالحي(. و ن بسن يألتضاء يآلخر ن في فر ق يلمقسس  يإلديري Andrea Cookوريتست؛  يلز

،  وظفت يلمقسس ، Federica Zeladaو،  وظفت يلمقسس ،   ظحت يألغق ت ويلزريتت؛  Marta Brunoيلق ن  اتحوي في يلمقسس :  

، بذوث ذررت  ،Jeanette Cookeو ويلزريتت؛ يألغق ت   ظحت  ،،  ذررت تقسس Carolina Turanoوبرنا ج يألغق ت يلعالحي؛ 

،  ساتدتا يلمقسس ، يلص دوق يلدولي لرم حست Federica Raimondoو   Serena Ingratiويلص دوق يلدولي لرم حست يلزريتست؛  

يلمقسس  يإلديري. وخضع يلمقر ر لعحرساي فر ق  وباقمدير فر ق يلمقسس     Valentina Di Marco  سقت يلمقسس     ودتحتيلزريتست.  

 يلمابعت لروكاالي.   تيلديخرست لحكاتب يلمقسس  يلثةث  يال معريض

خقي   ن يلدت  ويلمعرسقاي يلثاقبت  ن إديرة و وظفي يلوكاالي يلثةث يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها. وقد أ    كثسريوي مفاد يلمقسس   

  يلحبرغسن أة  شكر يلعد د  ن    أ ضا ود فر ق يلمقسس   ولويتب ت د إتديد يلمقر ر يل هائي.  تقه يلمعرسقاي في يالتمبار ترى يل ذو ي

 يلعال ، ديخل وخارج يلوكاالي يلثةث، يلق ن أتطوي وقمه  يلثحسن لدت  يلمقسس . أنذاء  خمرف في
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 التقييم ال شترك للت اون بين وكاالت ا مم ال تحدة الت  تتخ  من روما مقرا لها 

 تقر ر موجز عن التقييم 

 تنفي ي  موجز

. وت قسّ   ةء ت تحسع  2016تجري  كاتب يلمقسس  يلمابعت لروكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها تقسسحا لرمعاوة فسحا بس ها   ق تام  -1

أشكات يلمعاوة ونمائجها؛ ويلعوي ل يلمي تؤثر ترى ترك يل مائج؛ ويلقسحت يلحضافت لرمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري 

 لها.

و أخق يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها أشكاال تد دة،  ن يلعحل يلحشمرك بشأة يلدتوة ويلسسا اي ويلعحل   -2

يلحشرو إلى  تام  يلمق ي  و  ق  يلحشمركت.  بسن 2018تاي  يلمعاوة  تشكسل  ذركاي  أتسد  يلقطري،  يلحسموى  ترى  وال  سحا   ،

كبسر  ن خةت إصةح   ظو ت يأل   يلحمذدة يإلنحائست،    إلى حد  2030يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها دتحا لخطت تام  

 ويإلصةحاي يلمي تهدف إلى تذسسن يلكفاءة يلمشغسرست.

يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها  هحا بال سبت يالتجاه يال مريتسجي لح ظو ت يأل   يلحمذدة يإلنحائست. وفي  و عد   -3

يلححار ت يلعحرست، كاة له نمائج  مبا  ت في تعز ز يلم سسق. وت اك روح تعاونست قو ت في بعض يلبردية؛ وتعاوة تحري ويتمريف 

يلبردية ت د ا    ظر إلى يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها ترى أنه   طقي؛ وفي بعض  بالمكا ل في يلعد د  ن  

يلبردية،  كوة يلمعاوة ضئسل أو  عدوم. و  عد يلح ظور يلج ساني ويلمغق ت  ثالسن ترى يلحجاالي يلمي تزز فسها يلمعاوة بسن  

يلحع تبادت  لها  تمخق  ن رو ا  قري  يلمي  يلحسمو اي. وتوفر  ساقاي  يلوكاالي  يلجسدة ترى تحسع  ويلححار اي  ويلدروس  رفت 

يال مجابت لذاالي يلطويرئ إطاري  ؤيتسا لرمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها ديخل تساكل يال مجابت يلمابعت لأل    

يإلنحائست يلر حست.   يلحشروتايصعوبت في بسئاي  يلحمذدة. ولكن   عد يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها أكثر  

وفي يلعحل يإلنحائي، أحرزي يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها تقد ا  ذدودي في يلذد  ن يلمديخل ويلح افست ويالزدويتست.  

 ج يألغق ت يلعالحي. وال  زيت تذقسق يألتديف يلحشمركت لروكاالي  عوقه  وء يلفه  بشأة  هام   ظحت يألغق ت ويلزريتت وبرنا

 وكاة نجاح يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها في تعز ز يلكفاءة يإلدير ت يلحشمركت  ذدودي. 

وتمريوح  ويقف يلذكو اي  ن يلدت  يلقوي لرمعاوة إلى تدم يالكمريث أو يال مساء بشأة يالنطباع بوتود يزدويتست و  افست.   -4

ساي يلعالحست يلر حست لرمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها يلم سسق إلى حد كبسر. وال  مس  وال  عزز يلهسكل ويلعحر

يلدت  يلقي تقد ه يلجهاي يلحانذت لرمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها بالقوة أو يلمحا ك  ن يل احست يلعحرست ترى 

انذت له. وتعبر قسادة يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها تن طسف  ن يلدت  ويلشك  يل ذو يلقي تشسر إلسه دتوة يلجهاي يلح

بشأة يلمعاوة. وتذث بعض يلدوت يألتضاء ترى تعز ز يلمعاوة، ولكن تحو ا، ال  حثل يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن  

 تمخق  ن رو ا  قري لها.رو ا  قري لها أولو ت تالست لرهسئاي يلرئا ست أو إديرة يلوكاالي يلمي 

وت اك أدلت كحست  ذدودة ترى يلقسحت يلحضافت لرمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها. و حكن أة  ذسن يلفعالست   -5

و ذقق وفوريي في يلمكالسف يإلدير ت. ولكن ت اك يلعد د  ن يلصعوباي يإلدير ت في تذقسق ويتهاي ب اءة بسن تساكل وثقافاي 

ي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها. وخارج بسئاي يلحشروتاي يلحهسكرت ر حسا،  حكن يلمغرب ترى تقه يلصعوباي  ن خةت  يلوكاال

يل وع  ن يالحمريم ويلدت    يلمي تظهر غالبا في يلعحل  عا حسث  روة  صرذت  مبادلت ويضذت. وتقي  يلمق سسن  قدرة يلز ةء 

في أطر يأل   يلحمذدة يألو ع(، ولكن ت اك ت اقض وي ع يل طاق تبر يلوكاالي يلمي   يلمق سسن يلحمبادلسن تو ويقع  و ي )غالبا

 تمخق  ن رو ا  قري لها بشأة يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها.
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بها لممضحن   -6 يلمفات  يلخاصت  تمخق  ن رو ا  قري لها  قكرة  يلمي  ت ذدِّث يلوكاالي  بأة  يلمقسس   سساق ويلقسود  يل  ويقعساو وصي 

ويلفرص يلحذسطت بالمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها؛ وتعسد تسكرت ت سسق يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن  

ي مباقسا  ع آلساي يلبر جت يلحشمركت يلجد دة ترى يلحسموى يلقطري؛ وتركز تهود يلمعاوة يإلديري ترى    وتعحلرو ا  قري لها؛  

تدوت أتحات يأل   يلحمذدة بشأة يلكفاءة؛ وت مبه لمكالسف يلحعا ةي يلحرتفعت يلحذمحرت يلمي تفرضها يلحشروتاي  ز ادة تب ي  

يلحشمركت. و ذث يلمقسس   رة أخرى ترى يلويقعست، و وصي يلدوت يألتضاء في يلهسئاي يلرئا ست لروكاالي يلمي تمخق  ن رو ا 

 وة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها وتزوده بالحويرد يلكافست.  قري لها بأة تعسد تقسس   وقفها  ن يلمعا
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 مقدمة -أوال

 التقييم  س ات -ألف 

ويلص دوق يلدولي لرم حست يلزريتست وبرنا ج يألغق ت يلعالحي وكاالي يأل   يلحمذدة يلحمذدة    لأل  ويلزريتت    يألغق ت  ظحت    ت عد -1

يلرئا ست    يلهسئاييلدوت يألتضاء ) ن خةت     ن  أ ا ا،  يلدتويي  تزي دي،  2008  ق تام  ويلثةث يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها.  

 .  ثليأل يلحسموىبه إلى  ويلوصوتيلذكو اي يلفرد ت(، لمكثسف يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها 

  يلوكاالي  وقعت،  2018في تام  ويلمعاوة.    بشأة  جستيال مريتس ي مجابت يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها بعدد  ن يلبساناي  و -2

 حكن أة  وفر دلسة   لها    قري  رو ا   ن   تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    لرمعاوة تقسس     جرحمى يآلة، ل   و  (1)  قكرة تفات  في تقي يلصدد.

 باب تقي أل توضسحيلحشمركت، أو  اتجاه أتديفه لها  قري رو ا   ن تمخق يلمي لروكاالي  وثوقا ترى  دى وتودة يألديء يلحشمرك 

ري  . ولقلك، أت  هجسا  تقسسحايألديء. كحا ل   جر تقسس  يلقسحت يلحضافت يلحذمحرت لرمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها  

إلى يلوقت    2016  يلثاني كاتب يلمقسس  يلمابعت لروكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها تقسسحا  شمركا لمعاونها  ن نوفحبر/تشر ن  

 .2021و ا و/أ ار    2020  يألوتتحع يلبساناي بسن أكموبر/تشر ن    وترى لهقي يلغرض.    يلذاضر، حسث تس ت فر ق تقسس   سمقة

 : وتيأ ئرت  جسب يلمقسس  ترى أربعت و -3

 لعام  المستدامة التنمية خطة تحقيق  في المساهمة في لها مقرا  روما من تتخذ التي  الوكاالت بين التعاون مالءمة  مدى ما 

  ؟2030

 اآلن؟ حتى لها مقرا روما من تتخذ التي الوكاالت بين للتعاون المقصودة وغير والمقصودة والسلبية اإليجابية النتائج هي ما  

 لها؟  مقرا روما من تتخذ التي الوكاالت بين التعاون فعالية أعاقت أو نت مك   التي العوامل هي ما 

 الجوانب عبر( واحدة وكالة ونتائج عمليات مقابل) لها مقرا  روما من تتخذ التي الوكاالت بين للتعاون المضافة  القيمة هي ما 

 المختلفة؟  والمستويات

 حمد يلمقسس  إلى يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها ترى يلحسمو اي يلقطر ت ويإلقرسحست ويلعالحست ) ع يلمركسز و -4

تحل  شمرك( بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا    هاترى أن   ت عّرفها  يلميترى يلحسموى يلقطري( و شحل تحسع أشكات يلمعاوة )

  قري لها.

" لحوضوتاي  تحسقتثحاني دري اي "ودري ت قطر ت؛    12(  ن خةت  19- كوفسد   تائذت تحع يألدلت تن بعد )بسبب    وترى -5

يإلنمرنت    وي مقصاء ؛  لروثائق   سمفسض  وي معريض خمارة؛   .  لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  لروكاالي  يلف سسن  لرحوظفسنتبر 

 تن آريئه  في يلحقابةي ويالتمحاتاي.  يلحبرغسن ن  400أترب حويلي و

 السياق  -باء

   قري رو ا  ن تمخق يلمي يلوكااليبسن  يلمعاوة  ذركاي تشكسل، 2018  ق تام  يإلنحائست، يلحمذدة يأل     ظو تإصةح  أتاد -6

. يلحمذدة  لأل    يلحقس   لرح سقيلحعززة    يلوظسفتأت  نمائج تقي يلسساق يلحمطور ترى يلحسموى يلقطري، تذت رتا ت    وتمذقق.  لها

بيطار   بوضوح لها  قري  رو اتمخق  ن  يلمي لروكااليربط كل برنا ج قطري  معدد يلس ويي تابع   جري ن يلحموقع يآلة أة و

 يلحسمدي ت،  سبوقا بمذرسل قطري  شمرك  عزز لأل   يلحمذدة.  تحل يأل   يلحمذدة لرمعاوة  ن أتل يلم حست

 
يألغق ت ويلزريتت لأل   يلحمذدة، .  قكرة تفات  بسن   ظحت 2018  ظحت يألغق ت ويلزريتت، ويلص دوق يلدولي لرم حست يلزريتست وبرنا ج يألغق ت يلعالحي،  (1)

ا ج يألغق ت يلعالحي،  ويلص دوق يلدولي لرم حست يلزريتست وبرنا ج يألغق ت يلعالحي. رو ا،   ظحت يألغق ت ويلزريتت، ويلص دوق يلدولي لرم حست يلزريتست وبرن

 . 2018 ونسو/حز رية 
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  تسسسر يلكفاءة يلمشغسرست بدت   ن يلحجحوتت يلحع ست بابمكاريي    تذسسنإصةحاي أخرى في يأل   يلحمذدة تهدف إلى    ىجروت   -7

  شمرك   بشكلت فسقتا    جري  يألتحات. وتي تشحل ي مريتسجست تحرساي تسسسر يألتحات، يلمي تركز ترى يلخد اي يلحشمركت يلمي  

 أل   يلحمذدة. لأو يلمي  قد ها كساة ويحد  ن كساناي يأل   يلحمذدة نسابت تن كساناي أخرى 

ال  سحا   ظحت يألغق ت ويلزريتت وبرنا ج يألغق ت يلعالحي، يلرقية  شاركاة  ويلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها )  وتؤدي -8

طر قت  ربال وي ا يلمعاونست ل   رمز ت  وتيفي قسادة  جحوتت يأل ن يلغقيئي يلعالحي( أدويري  هحت في يلعحل يإلنساني لأل   يلحمذدة.  

 ويلم حست ويلسةم.  يإلنساني يلعحل  ذوريلحمضح ت في  ويل هجب شاط يلفرص  وتسمطرع (2)،لرعحل يلجد دة

 التقييم  موضوع -جيم

ويالتمحام   -9 يلغقيئي  باأل ن  وياللمزيم  يلحقر،  في  وقع  لها  تمخق  ن رو ا  قري  يلمي  يلوكاالي  يلغقيئست    يلحمطورتشمرك  بال ظ  

تابعت لأل   يلحمذدة،      ظحت يألغق ت ويلزريتت وكالت  مخصصت  وت عدكبسر.    حد   إلىأ ضا  ؤ ساي  خمرفت    وتييلحسمدي ت.  

يلعحل يإلنساني     ذوروتجحع بسن يلوظائف يلحعسار ت ويلمشغسرست في  جاالي يألغق ت ويلزريتت ويأل ن يلغقيئي ويلمغق ت تبر  

 و  عد ن يلحويرد يلخارتت تن يلحسزينست.    يلطوتست  حساتحايلكل دولت تضو ويل  يلحقدرة   يلحساتحايويلم حست. و جحع تحو رها بسن  

تحو رها حمى يآلة  ن خةت تحرساي تجد د يلحويرد يلدور ت لردوت     جري دوق يلدولي لرم حست يلزريتست  ؤ ست  الست دولست،  يلص

 قدم برنا ج  و.  أ ا الذكو اي يلبردية يل ا ست،  ن خةت يلقروض    سسنيألتضاء، وتوفر يلمحو ل لحكافذت يلفقر ويلجوع يلر ف

يلم حست يالقمصاد ت ويالتمحاتست.   يلغقيئست لدت   يلعالحي  ساتديي غقيئست طارئت و سمخدم يلحساتديي    تحو ره  و جري يألغق ت 

 بالكا ل  ن يلحساتحاي يلطوتست. 

االي في يأل ن  كفاءة وفعالست  ساتحت يلوك  تذسسن ا كاة تدف يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها تو    وديئحا -10

ضع،  2016  ق تام  ويلغقيئي ويلمغقوي.  يلوكاالي يلثةث في خطت تام    تانبيلهدف  ن حسث  ساتحت أقوى  ن   لهقي  إطار  و 

يلمز ت يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها بالمعاوة  و.  2، وترى وته يلخصوص، تذقسق تدف يلم حست يلحسمدي ت  2030

  فعالست  شاركت ودتوة أكثر  و سا اي أقوى ترى يلحسمو سن يلوط ي ويلدولي؛    ووضعكفاءة وفعالست؛    أكثرلمقد   تحرساي  سدينست  

تذسسن تعبئت يلحويرد ويألديء يلعام؛ وز ادة يلقدرة ترى يلعحل وفي يلح مد اي يلدولست وإنشاء أطر وأدويي  عمرف بها تالحسا؛  

 في  ساقاي  معددة يلمخصصاي. 

ترى تحسع يلحسمو اي، وي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها ترى يلحسمو اي يلقطر ت ويإلقرسحست ويلعالحست.   ذدث يلمعاوة بسن يلوكاالو -11

 تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    لرمعاوة   خمرفت  بطرق شمركت. وتشحل يلفئاي يلحذددة     ؤ سستتقد   خد اي    يلمعاوة شحل    أة    حكن

يلسسا اي  أ ضا  لها   قري  رو ا   ن بشأة  يلحشمرك  ويلحويضسعست؛    يلعحل  يال مريتسجست  يلحعرفت  و؛  ويلدتوة ويلحشورة  إديرة 

وت فسق  ورصدتا يلحشمركت  وويلبري ج.    يلحشروتاي؛  لرعحرساي  يل حط يألخسر  لرحويرد وت سسق  فصل    تر حس    شاركت مطرب 

. و عظ   تدير  يإل  يل احست    نويلحعرفت أقل تطربا    ايويلسسا   يلدتوة لإلتريءيي، في حسن أة يلعحل يلحشمرك في  جاالي  ثل  

في يلحائت   ها أ ضا ترى   42ترى يلحسموى يلقطري، حسث  شارك    بها    ضطرعيألنشطت يلمعاونست يلمي  حكن أة  ذددتا يلمقسس   

ترى  وي أغرب يألحساة.  ، وتي   ظحت يأل   يلحمذدة لرطفولت فلها   قري   رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليغسر     نيألقل   ظحت ويحدة  

كل    حافظت ن    فذسبتزءي صغسري    إال حثل    ال  فينه،  شائع  أ ريلرغ   ن أة يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها  

 يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها.   ن وكالت

 
 ، نسو ورك.  كمب يأل   يلحمذدة لم سسق يلشؤوة يإلنسانست.طر قت تد دة لرعحل. 2017 كمب يأل   يلحمذدة لم سسق يلشؤوة يإلنسانست،  (2)
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 التقييم   نتائج  -ثانيا

 ال الءمة  -ألف 

  لح ظو ت يال مريتسجي    يالتجاه   ت رشديلمي    لةتفاقاي  كبسرة   ةء ت يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها     كمسي -12

يلعام لرحرحرت يألخسرة  ن إصةح يأل   يلحمذدة فسحا  معرق بيتادة  لةتجاه بال سبت يألتحست بالغ أ ر. وتو يإلنحائست يلحمذدة يأل  

 بشأة   يألتحات   تدوت  يآلة و جعلترى يلحسمو سن يلقطري ويإلقرسحي.     ةء تتو أكثر  وحمذدة يإلنحائست.    ظو ت يأل   يل  ت ظس 

يلحشمرك لرخد اي يلحؤ سست    يلم فسقيلكفاءة يلقي وضعه يأل سن يلعام يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها في    تذقسق

 .  ةء تيأل ا ست ترى يلحسموى يلقطري أقل 

  وتقكر ويلغا اي يال مريتسجست لركساناي يلثةثت.    لألتديف   ةء تيلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها     كمسيو -13

ولك ها ال   لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  لروكاالي يتفاقاي يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها نقاط يلقوة يل سبست  

 تقه يالخمةفاي ترى يلمعاوة. وتبعاييالخمةفاي يلجوتر ت بس ها  كاف   بشكلتذدد 

، بصسغمه يلحصححت حالسا  ن خةت يتفاقاي  خمرفت، أتديفا تالحست  لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوة   سمهدف  وال -14

في حسن  و ي مريتسجسا لمسسسر وتشجسع يلمعاوة ترى تحسع يلحسمو اي.    اتاويتج ذددة. وبدال  ن ذلك، تذدد تقه يالتفاقاي إطاري  

ترى تقد     لها  قري  رو ا  ن تمخق يلمي يلوكااليبسن  يلمعاوةترى قدرة   ؤثرأة تقي قد  كوة   ا با، فية يالفمقار إلى يلطحوح 

 . 2030 ساتحت ذيي  غزى في خطت تام 

 النتائج  – باء

 تن نمائج  مبا  ت في تعز ز يلم سسق خةت فمرة يال معريض:  لها  قري رو ا  ن تمخق يلمي  يلوكااليأ فري تهود يلمعاوة بسن  -15

يلبردية، نشأي روح تعاونست قو ت.   • يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها وفي بعض  يلوكاالي  تمعاوة  في كثسر  ن يألحساة، 

 ترى تعز ز يلمعاوة.   عدو تأو  قرسرتأدلت  ت اكفي حاالي أخرى، وقلك؛ ب  يلقسام  ن حسث توتد  سزة ويضذت  بفعالست

يلمشغسرست يلر حست،    يلحشروتاي يلعحل يلحويضسعي ويلدتوة  ن يلم سسق في بسئاي    بشأة  تحو ا  أ هل يلم سسق     كوة •

 حسث تكوة تكالسف يلحعا ةي أترى وترتسب يلعحل يلحشمرك قد  كوة أبطأ. 

 كبسر.  حد إلىيلم سسق  لها  قري رو ا  ن تمخق يلمي يلوكااليبسن  يلمعاوةي يلر حي وتحرساي يلهسكل يلعالح  عزز ال •

 بعض يلمعز ز لرر ائل يلحشمركت ويلمويصل.  ت اككاة  •

ترتسبها في كثسر  ن يألحساة حسث تقدم فويئد تحرست ويضذت،     جرييلحشمركت    يلحؤ سستخد اي  يلترى يلرغ   ن أة   •

 يلم سسق ل   صبح أقوى في تقي يلصدد.  فية

في بعض  وأحرزي يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها تقد ا  ذدودي في يلذد  ن يلمديخل ويلح افست ويالزدويتست في يلعحل.  و -16

التمريف بالمكا ل يلقي  حكن أة تذققه يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري  ي  ترىويلبردية ويلحجاالي يلحويضسعست،    يلحشروتاي

يلمغق ت أحد أفضل يأل ثرت ترى يلجهود يل اتذت )يلمي تبقلها يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها وكساناي   وت عدلها وي مغةله؛  

ي، ال  زيت  وء يلفه  بشأة يلحهام ويلم افس ترى يأل ويت  أنه ترى تحسع يلحسمو ا  غسريأل   يلحمذدة يألخرى( إلنهاء يالزدويتست.  

ويلحهام في    يلحويضسعنب يلمعاوة يلمق ي يلجسد بشأة بعض  ابسن   ظحت يألغق ت ويلزريتت وبرنا ج يألغق ت يلعالحي قائحا، إلى ت

 بعض يألحساة.

  يلقساميلحشمركت، ولكن فرص    يلحؤ سست اي  خقي خطويي تحرست وفعالت لرذد  ن يلمديخل ويالزدويتست  ن خةت بعض يلخد يت  و -17

 ترى نطاق وي ع  ذدودة.  بقلك
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تبادت يلحعرفت ويلدروس ويلححار اي يلجسدة ترى تحسع يلحسمو اي.   لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوة  حّسن  وقد -18

 خمرف  و.  وتمبادلهايلبعض    هافت وخبريي بعض عر   يلحؤ سست  تقرساتها  تدركيلوكاالي يلثةث،  ن يلطبسعي أة     هامبال ظر إلى  و

تريبط تق ي كبسر بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن   ت اكتحق يلحشاركت وتودتها وقسحمها يلعحرست، ولكن في يلعد د  ن يلحجاالي،  

إديرة يلحعرفت يلحشمركت ويلمعر  أ هل في يلمرتسب  ن يلعحرساي يلحشمركت، وقد تززي يلوكاالي يلمي تمخق    وت عدرو ا  قري لها.  

  مشر يالحمريم ويلدت  يلمق ي يلحمبادالة ترى نطاق وي ع تبر يلوكاالي يلثةث،  وفي تقي يلصدد.    أديءتا ن رو ا  قري لها  

 اي يلجسدة  ذدث في كثسر  ن يألحساة في أطر يأل   يلحمذدة يألو ع. ويلدروس ويلححار  يلحعرفتفي  يلمبادتولكن تقي 

بسن يلج سسن وتحكسن    إلى  لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوةنمائج    وتشسر -19 بالحساوية  يلوكاالي يلثةث  يلمزيم 

  رو ا    ن  تمخق  يلمي  يلوكاالي بسن    يلمعاوة  عدو   يلححار ت يلعحرست.    خةتيلحرأة، ترى يلرغ   ن تفاوي  دى ت فسق تقه ياللمزي اي  

 يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوةفي    تسدي بادئ يلذحا ت    إدريج  وترىترى  سموى يلحقر.    ري خا  يلج ساني  يلح ظور  بشأة  لها   قري

لكن يألدلت  و،  ويضذاياللمزيم بالضحاناي يلبسئست ويال مدي ت    و  عد، ضحن يألطر يألو ع لرعحل يإلنساني.  لها   قري  رو ا   ن  تمخق

  مفاوتت.  لها  قري  رو ا  ن تمخق يلمي لروكااليترى يلمعحس  يلعحري في يألنشطت يلمعاونست 

 ال وامل الت  تؤثر على الت اون بين الوكاالت الت  تتخ  من روما مقرا لها  -جيم

 . لها  قري رو ا  ن تمخق يلمي يلوكااليبسن  لرمعاوة ن يلدت  ويلقسود  طسفاقطر ت  يلسساقاي يلعالحست ويإلقرسحست ويل تشكل -20

  لها    قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكاالي بسن    لرمعاوة  و ؤيتسالطويرئ إطاري ويضذا  ي  لذاالي توفر  ساقاي يال مجابت   •

 ديخل تساكل ي مجابت يأل   يلحمذدة يألو ع نطاقا. 

 يلفرصت.  ويلمذدي  بسنتطورية  جحعاة  وت اك •

يلبسئت     عسد − يلم حست يلحسمدي ت تشكسل  لرمعاوة  ن أتل  يلحمذدة  يلحمذدة وإدخات إطار تحل يأل    إصةح يأل   

 .أتحست بدوة، ولك هحا ال  جعةنه لها  قري رو ا  ن تمخق يلمي  يلوكااليبسن  لرمعاوةيلحؤ سست 

تمعاوة في   أة   حكنقري لها  يلدخل يلحمو ط  ع ي أة يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا    وضعتذوت يلبردية إلى   −

 . لرحعونت ي حوذج يلمقرسديللد ها  ويرد أفضل، بحا  مجاوز  يلميأنويع  خمرفت  ن يلعحل  ع يلذكو اي 

  يزدويتست   بوتود  يالنطباعبشأة    يال مساءأو    يالكمريث   تدم ن يلدت  يلقوي لرمعاوة، إلى    ايتمريوح  ويقف يلذكو  •

   افست. و

محا ك  ن يلأو    بالقوةلرمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها    تتقد ه يلجهاي يلحانذ  يلقيدت   يل   مس   ال •

 . له ت يلحانذ يلجهاييل ذو يلقي تشسر إلسه دتوة  ترىيل احست يلعحرست 

بفويئده    تعمرف  حسث ن يلدت  ويلشك بشأة يلمعاوة:    طسفبالحثل، تعبر قسادة يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها تن   •

 .  يلح ظو ت نطاقالحمطرباي ويإلتريءيي ترى ب   معرق فسحافي بعض يلذاالي  تمشكك هايلعد دة، ولك  

ودويفع    فه تن    يلذوكحتتكشف يلمفاتةي بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها ويلدوت يألتضاء فسها  ن خةت تحرساي  و -21

تذث يلدوت يألتضاء ترى تعاوة أقوى،  و.  لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  االييلوكبسن    بالمعاوةوأولو اي  خمرطت فسحا  معرق  

كاف   ع   بشكللكن يلعد د  ن  وظفي يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها  عمبروة تقي يلضغط تا ا لرغا ت وغسر   سج   و

يلمشغسرست.   يلذقائق  وو جحوتت  يلوضوح  إلى  و   ع ي  يآلريء  تويفقيالفمقار  يالتمحاتاي  يلرغ   ن  ظاتر  ترى   يإلبةغ أنه 

ضعسفت. كحا أة شرح    لها   قري   رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    لرمعاوةيلذوكحت    أ س يلح مظحت، فية يأل س يال مريتسجست و

بسن    يلمعاوةل  ، ال  حث وتحو اغسر  كمحرسن.    لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوة وإتريءيي    ي مريتسجستوفه   

أو إلديرة يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها، وغالبا  ا   يلرئا ست أولو ت تالست لرهسئاي    لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكاالي

 وقما طو ة.  تسمهركتعقسديي  هحمها يلمي    نيلحويرد  إلى تفمقروحديي يلم سسق يلمي  تعاني
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   قري   رو ا   ن  تمخق  يلمي  لروكااليدوق و ساقها تشكسل  ساتحمه في يألتديف يلحشمركت  يلطابع يلحمطور لعحرساي يلص    و  عسد -22

 ال  قرل  ن أتحسمها.  ه، ولك  لها

وتريتع أتحست    يلمويصل ع تذسن  ويلكبسرة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها يلمعاوة يلهادف.    يالخمةفايال تعرقل  و -23

يلعال  أقل أتحست   أنذاء   خمرف  فييلقرب يلحادي، أصبح يلهسكل ويلموز ع يلجغريفي لمحثسل يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها  

  عا. افي تذد د تقدم تحره

بسن  و  عد -24 يلثةث ونحاذج    يلمفاتل  لروكاالي  يلم ظسحست  لدى  و،  كبسرةيالخمةفاي    وت عد.  بكثسر  أتحست  أكثر  أتحالهايلثقافاي  لكن 

 حكن يلمغرب ترى يلصعوباي يلحمعددة في تذقسق ويتهاي  ويلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها أتديف  شمركت لأل ن يلغقيئي.  

 ن خةت يلقدرة يلحعروضت غالبا لرز ةء يلمق سسن    لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  االيلروكب اءة بسن يلهساكل ويلثقافاي يلثةث  

 .تسدي، وحسث تمويفق يلشخصساي يلحع ست  مسنويضذ مسنترى يلعحل  عا حسث  روة  صرذت و  فعت  مبادل

يلع اصر يلرئسسست لرطر قت يلحشمركت لرعحل غائبا إلى حد كبسر:  و -25 يل مائج نظام  شمرك    وتوال  زيت أحد  لرصد يألديء  قابل 

  ثل تقي يل ظام.  وضع سكوة  ن يلصعب لرغا ت و يلحخطط لها. 

كرحا  و.  لها   قري  رو ا   ن   تمخق  يلمي  يلوكاالي بسن    يلمعاوةتقبت كبسرة أ ام    ويلبرنا جست تعمبر يلعحرساي ويإلتريءيي يإلدير ت  و -26

 تكوة   يلميو  ويلحكرفتزيدي يلمذد اي يإلدير ت يلمي تسمهرك وقما طو ة    كرحاأكثر إحكا ا،    بشكليحماج نشاط تعاوني   ظ  و دير  

 أحسانا غسر قابرت لرذل.  

ر ق  ن ف  و  عسنت شأ أكبر يلمذد اي تادة في شكل يلبرنا ج/يلحشروع، ت د ا ت درج يلحويرد في يلحسزينست لفمرة ت فسق  ذددة  و -27

تسمهرك يلمرتسباي يلمفصسرست ويلحعقدة يلمي  جب إتريؤتا ويلحوظفسن لرمركسز ترى أنشطت يلحشروع ونمائجه خةت ترك يلفمرة.  

وإتريءيي يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها وقما و ويرد، غالبا ترى حساب يلفعالست )ترى يلرغ   ن أة بعض   نظ بسن  

 نمائج   رضست(. يلحشمركت تذقق  يلحشروتاي

يلحشمرك قد حقق بعض يل جاح، فية تكالسف يلحعا ةي    يلمور دترى يلرغ   ن أة بعض يلمعاوة يإلديري  ذدث وأة فر ق  و -28

 يإلدير ت تكوة تادة  رتفعت.  يل ظ لمذقسق ويتهاي تحرست بسن 

 .  لها  قري رو ا  ن تمخق يلمي يلوكااليبسن  لرمعاوة ويرد كافست  تقدم وال -29

 ع دتويي    لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    لرمعاوة  يلحانذت  يلجهايحسموى يلعالحي، ال  مويفق تحو ل  ترى يل •

 بسبب نقص يلحويرد.   قسدةقدرة يلم سسق في يلحقر و. لمعز زه يلحانذت يلجهاي

ترى يلحسموى يلقطري، تةحظ يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها نقص يلمحو ل  ن  قارتا لمخطسط أو ت سسق يلعحل   •

يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا    ن  ويحدة  وكالتلحويصرت يلعحل  ع    يلحانذت  يلجهاييلمعاوني، وتفضسل بعض  كاتب  

يلحكاتب يلقطر ت  و قري لها.   يلمحو ل  ن نفس   نفسها  لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  لروكااليلكن  تم افس أحسانا ترى 

 . يلحانذت يلجهاي

 باشرة ترى يلحسموى    يلص دوقحويرد تسدة، ولكن يأل ويت يلمي  مذك  فسها  ب    زودةحافظت قروض يلص دوق    تعمبر •

 يلقطري  ذدودة. 

يلدخل يلحمو ط، و ع    لوضع ع بروغ يلبردية    لها   قري  رو ا    ن  تمخق  يلمي   يلوكااليبسن    لرمعاوةيلحويرد    تدبسر ساق    و مطور -30

 تطور صورة يلص دوق ونحوذج تحره.  
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 لها  مقرا روما  من تتخ  الت  الوكاالتبين  للت اون  ال ضافة القي ة -دال 

، في بعض يلذاالي ) ثل توينب  لها    قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوة ن خةت    أ نشأيأدى ي مخديم يلحعرفت يلمي   -31

أ ام ز ادة يال مخديم، وال    قائحت  يلمذد اي  تزيت  التحل لج ت يأل ن يلغقيئي يلعالحي(، إلى ز ادة فعالست يلجهود يلمعاونست. ولكن  

 كبر.يألخمةف يال سحا ترى يلحسموى يلقطري حسث  حكن أة تذدث 

 ساتحت إ جابست في يلفعالست     ات   قد كوة    أة   حكن  لها    قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوةترى يلرغ   ن أة  و -32

 ترى ذلك.  قرسرتأدلت كحست  ت اك فية ضسف قسحت  قارنت بالمدخةي يلمي تقوم بها وكالت   فردة،  أة و حكن

 تن  فضةإلى وفوريي في تكالسف يلخد اي يلحؤ سست    لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوة حكن أة  ؤدي  و -33

يلموقعاي بخفض أتباء    وت عد، ولكن يلمكالسف يإلتحالست لرمعاوة  حكن أة تكوة كبسرة.  يلحانذت  يلجهايأ ويت إضافست  ن بعض  

حل يلحشمرك  مطرب تهدي  يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها أة يلع  تجديلمكرفت تالست، ولكن  ن يل احست يلعحرست، غالبا  ا  

  يلمي  يلوكااليبسن  لرمعاوة  ذدودة. ولقلك فية تقد ريي يلقسحت يلحضافت  ويلفويئد  يلمكالسفيلبساناي يلخاصت بمذرسل  وت عدإضافسا. 

 .   وضوتست غسرغالبا  ا تكوة  لها  قري رو ا  ن تمخق

 االستنتاجات   -ثالثا

إة يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها تو ويقع  و ي  عكس نقاط يلقوة يلحشمركت وياللمزيم بسن تقه يلح ظحاي  -34

ترى  زي ا يلمعاوة حسث  روة أنه    روتس ست  بصورة عحل  وظفو يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها  و.  بوضوحيلحخمرفت  

وي ع يل طاق بالمكا ل. و شحل    ايتمريف  ت اك  فيةم افس ترى يلحويرد في بعض يلسساقاي،  ترى يلرغ   ن ي محرير يل و  طقي.  

 يلمعاوة  ع كساناي يأل   يلحمذدة يألخرى.  أ ضاتزء  ن يل هج يلعحري يلحعمحد ترى نطاق وي ع 

وي ع يل طاق بشأة يلحفهوم.    اقضت ا  ت اك  فية،  لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    لرمعاوةترى يلرغ   ن يلويقع يلسو ي  و -35

 يلمعاوة، و ز ج  م وع  ن يلدويفع لرذث ترى  ويلمرددتكحن طبقاي  عقدة  ن يلشك   ،تذت ياللمزي اي يلر حست يلقو ت لرمعاوةو

   قري   رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    لرمعاوةيل سخت يلر حست    بيقرير   يلمظاتر أو    لها   قري  رو ا   ن   تمخق  يلمي  يلوكااليبسن  

 رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوة  يلحانذت  يلجهايكل    تحوتال  و.  يلرئا ست  وتسئاتهاترسها ر حسا بسن يلوكاالي    يلحمفق  لها

 .إلسهبها   دتوةب فس يلقوة يلمي  لها  قري

يل ظ  ويإلتريءيي يلر حست  و -36 قسحت    هويإلبةغ ت    ه وت سسق  اله   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوة  لمعز زتضسف 

يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا    ترىال  و.  ترهحه  فسد في كثسر  ن يألحساة، وتذبط يلحوظفسن أكثر  حا    بشكل  تمبعضئسرت، وال  

 بفعالست يلحشمركت    اتقه ترى أنها أفضل طر قت لمذفسز يلعحل يلحشمرك أو تذقسق أتديفه  ويإلبةغ قري لها تحرساي يإلديرة يلمعاونست  

  أ ا ا  ن غسر يلحرتح أة تعزز يلطر قت يلفاترة  وكافست لرحكاتب يلقطر ت.    يتجاتاي  المعاونه  يلوكاالي تخطسط     عطي   والأكبر.  

 ن    أكبر  فائدة  و ممذقق.  2يلم حست يلحسمدي ت    تدف  ذقسقت تقه يلمرتسباي يلر حست  ساتحمها في    ت فسق ن خةلها     جرييلمي  

  طرقا   ي بحرونت،  مى رأ  امعاوة بها يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها ودتحهت يالتمريف بالعد د  ن يلطرق يلعحرست يلمي  

 .  بقلك لرقسام وفعالت  حك ت

أتديفها يلحشمركت بدال  ن يلمركسز ترى    لها   قري  رو ا   ن   تمخق  يلمي  يلوكااليطرق أفضل لمذقق    ت اك في بعض يألحساة،  و -37

  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوة ا  حكن أة  ذققه    بشأة  مج يلحوقف يلحوضح أتةه تن يالرتباك و وء يلفه   ويلمعاوة فسحا بس ها.  

  ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوةويألت   ن ذلك كره،  ن  وء يلفه  بأة    - و ا ال  حكن أة  ذققه    لها   قري  رو ا   ن  تمخق

في يلويقع،  جب يخمبار أي فكرة لرمعاوة  قابل قابرسمها يلعحرست وفعالسمها يلحذمحرت و سموى تكالسف  و  ا ب ديئحا.    لها   قري  رو ا

قد تكوة يلمرتسباي يلبد رت،  ثل و الي، تؤدي تقه يالخمباريي إلى نمسجت  ربست.  في كثسر  ن يلذاو يلحعا ةي يلمي  مفرضها.  
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فائدة.   يلمعاوة  ع شركاء آخر ن، أكثر  يلمكحسرست أو  يلح فصرت ولكن    أ ا سن   أ ر ن  يلعحرست  ويلروحيلويقعست    وتعمبريألنشطت 

 يلهادف ويلفعات.  لها  قري رو ا   ن تمخق يلمي يلوكاالي بسن لرمعاوة

 عوقهحا  وء يلفه  بشأة  هام   ظحت يألغق ت    لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  لروكاالي زيت يلمعاوة وتذقسق يألتديف يلحشمركت    الو -38

ترى تحسع يلحسمو اي، ال  زيت يلعد د  ن أصذاب يلحصرذت   ظروة إلى برنا ج يألغق ت  وويلزريتت وبرنا ج يألغق ت يلعالحي.  

ال  زيت يالرتباك ويال مساء في بعض يألحساة شائعا بسن يلذكو اي يلحضسفت  ويلعالحي ترى أنه   ظحت إنسانست بالدرتت يألولى. 

.  يإلنحائي  يلعحلت لبرنا ج يألغق ت يلعالحي ويلمي تمسرل إلى  يلحفمرض  يلحهحتو وظفي يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها بشأة  

وأحسانا في   - ترى يلحسموى يلقطري     بهحت  لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوةال تزيت آفاق كفاءة وفعالست  و

 بسبب أوته تدم يلسقسن تقه.  -  يلرئا ست يلهسئاي

"  يألولست   يلحريحل  فيترى تحسع يلحسمو اي، قد  كوة يلعحل "و عا ةي أترى.  تادة  ا تفرض بعض أنويع يلمعاوة تكالسف  و -39

 يلر حست. ايلحشروتييلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها  ن أشكات  بسن يلفعات لرمعاوة جاال أ هل  ويلمق ي

  يلوكاالي بسن    ويلمعاوةأ ضا.    احرهتمغسر طر قت تو.  تد  ا س بال مس  يلسساق يلمشغسري لروكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها  و -40

أي  ن تقه يلمغسسريي   تقرليلحشمركت. وال    افي أتديفه  بها  تسات   أة   حكن  يلمييلطرق    أحد جرد    تو  لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي

ا ترى يلحسموى يلقطري  ح ن رو ا  قري له  يةتمخق  نمسلري  يألخر سن  يلوكالمسن ن أتحست يلص دوق في يلعحل ت با إلى ت ب  ع  

في    خبرة  صاحبتو  ةريئد  فاترت  كجهتال تزيت يلذكو اي يلحمو طت يلدخل تقدر وتود يلص دوق  ودوره يلمعاوني.    يةقد تعززو

 لح ظحت يألغق ت ويلزريتت وبرنا ج يألغق ت يلعالحي. يلمق ستيلذالي بالكفاءة  بوضعه و رتبطتحو ل يلم حست،   جات

سن يلقطري  حسمو  ترى يل  لها   قري   رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوةيلذالست إلصةح يأل   يلحمذدة تسكرت    يأل السبسد  تعو -41

 تدفتذقسق    لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  يلوكاالي حكن أة تعزز  وويإلقرسحي، ولك ها ال تقرل  ن قسحت تقي يلجهد يلمعاوني.  

 شمرك وي مباقي في يلمقسسحاي يلقطر ت يلحوحدة ويإلتريءيي يلمذضسر ت ذيي يلصرت    بشكل  يلعحل ن خةت    2يلم حست يلحسمدي ت  

تحل يأل   يلحمذدة لرمعاوة  ن أتل يلم حست يلحسمدي ت و ن خةت يلسعي  عا )و ع شركاء آخر ن في فر ق يأل   يلحمذدة  ألطر

يلحشمركت.    اات ألولو اي إطار تحل يأل   يلحمذدة لرمعاوة  ن أتل يلم حست يلحسمدي ت يلمي تعزز أتديفهيلقطري( لمذقسق يلم فسق يلفع

يلكفاءة يلمشغسرست تجعل تحل يلوكاالي يلمي تمخق  ن   تذسسنإلى    تهدف   يلميو ع ذلك، فية إصةحاي يأل   يلحمذدة يألخرى  

 إلى حد كبسر، وال  سحا ترى يلحسموى يلقطري.   ةئ كت غسر يلحشمر يلحؤ سسترو ا  قري لها فسحا  معرق بالخد اي 

لكن يأل اس يلح طقي لقلك ل    قكر بطر قت و  طوي يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها ترى إ كاناي كبسرة،  و -42

 بصورة  لها   قري  رو ا   ن   تمخق  يلمي  يلوكااليبسن    يلمعاوةفي يلوقت يلذالي، ال ترتكز يلجهود يلحبقولت لمعز ز  و ويقعست   ا بت.  

  لةلمزيميلبساناي يلر حست    وتوضحبأكبر قدر  ن يلفعالست.    هفسها يلسعي إلى تذقسق   جريترى فه  دقسق لرظروف يلمي    كا رت

تقدم يلعال  نذو   لمذسسن   عا  لها   قري  رو ا   ن  تمخق  يلمي  لروكاالي إ كاناي حقسقست    ت اك. ولكن  يأل ر  تقيبالمعاوة    يلحؤ سي

، إذي  حح ياللمزيم يلذقسقي لحوظفي تقه يلوكاالي بالعحل  عا في يلظروف يلح ا بت لدفع يلمعاوة إلى  2يلم حست يلحسمدي ت    تدف

 يأل ام في يتجاتاي  ثحرة. 

 التوصيات   -راب ا

يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها    يلثةثذيي أولو ت تالست  مساو ت وتمساوى  سؤولست وكاالي يأل   يلحمذدة    5إلى    1يلموصساي  ن   -43

 .تجاتها

ت د ت فسق   فسها لر ظرت ظهر يلذروف )أ( و)ب( و ا إلى ذلك نقاطا وتظهر يل قاط يلحوتودة أ فل توصست  ا ت اصر يلموصست. و -44

 يلموصست.  
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  توصيات للوكاالت الت  تتخ  من روما مقرا لها 

ترى يلرغ   تحد ث م كرة التفاهم بين الوكاالت الت  تتخ  من روما مقرا لها.    -1التوصية  

 ن توقسع  قكرة يلمفات  يلخحسست يلذالست قبل ثةث   ويي فقط، فية يلمغسسريي يلحهحت   ق  

تجعل   يلذسن  يلع اصر  ذلك  يلحذدثت  يلمفات   تمضحن  قكرة  أة  و  بغي  ضرور ا.  يلمذد ث 

   يلمالست:

يال مريتسجي  • إطارتا  في  ويلزريتت  يألغق ت  وضعمها   ظحت  يلمي  يال مريتسجساي 

يألتل    2022-2031 يلحمو طت  نمائج 2025-2022ويلخطت  إديرة  إطار  وفي  ؛ 

يلص دوق   لحويرد  تشر  يلثاني  يألغق ت 2024-2022يلمجد د  برنا ج  تانب  و ن  ؛ 

 .  2026-2022يلعالحي في خطمه يال مريتسجست 

 ث  قكرة يلمفات ،   بغي أة تعسد يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها   ن خةت تذد •

ب اء ترى يألفكار يلمي  حكن أة  ذفزتا   -ضبط ي مريتسجسمها لرمعاوة بطر قت ي مباقست  

 لمجاوز  جرد رد يلفعل إلى يلدتويي لمعاوة أقوى.  -تقي يلمقسس  

ي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها، بحا  يلمأكسد ترى يلفويئد يلحذمحرت لرمعاوة بسن يلوكاال •

في ذلك  ن خةت يألديء يلقوي في  خمرف  جاالي يلمعاوة يلحويضسعي، وتعز ز نهج  

بحا في ذلك  مابعت  ؤتحر قحت يل ظ  يلغقيئست. و  بغي   -يل ظ  يلغقيئست بشكل  شمرك  

 قري لها أة تؤكد  قكرة يلمفات  أ ضا أة يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  

لسس  بدأ قابة لرمطبسق في تحسع يلذاالي: فرن  جري يلسعي إلى يلمعاوة إال ت د ا 

 كوة  ن يل احست يلعحرست يلويضذت يلقسام بقلك، و حكن أة  شحل في كثسر  ن يألحساة 

يلعحل  ع كساناي يأل   يلحمذدة يألخرى. وفي حسن أنه  حكن يالحمفاظ بعة ت "رو ا" 

ب تمعرق  لروكاالي  أل باب  يلحشمرك  ياللمزيم  ترى  يلمركسز  أة  كوة  االتمساد،   بغي 

 يلثةث بأتديف يأل ن يلغقيئي يلحشمركت. 

بساة   قح بشأة "يلعحل يلحمبادت" لموضسح كسف   كِحل يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق   •

ى و مشكل بها، وتر  ظو ت يأل   يلحمذدة يإلنحائست   ن رو ا  قري لها تحرست إصةح  

ترى  يلحسمدي ت  يلم حست  أتل  لرمعاوة  ن  يلحمذدة  يأل    تحل  إطار  يلمذد د،  وته 

 يلحسموى يلقطري، تذت قسادة يلح سق يلحقس  لأل   يلحمذدة. 

يلمعاونست   • يلح صاي  إلى  ي م ادي  يإلقرسحي،  يلحسموى  ترى  يلحمذدة  يأل    إصةحاي 

تمخق يلمي  يلوكاالي  بسن  يلمعاوة  ترى  وآثارتا  ترى   يإلقرسحست  لها  رو ا  قري   ن 

يلحسموى يإلقرسحي، ويالتمريف بالحساتحت يلحذمحرت لروكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري 

 لها في  ريكز إديرة يلحعرفت يإلقرسحست يل اشئت. 

يلمفات    • ترغي  قكرة  أة  يلحمذدة،   بغي  يأل    يإلدير ت إلصةح  يلع اصر  في ضوء 

 اي يلحؤ سست يلحشمركت يلمي تغطسها ي مريتسجست  يلحذدثت يلمزي اتها بالمعاوة في يلخد

يلحع ست   يلحجحوتت  وغسرتا  ن  بادريي  يلحمذدة  لأل    يألتحات  تسسسر  تحرساي 

بابمكاريي تسسسر يألتحات ترى يلحسموى يلقطري. و  بغي أة تقر  قكرة يلمفات  بأة  

لعحرساي  تقه ياللمزي اي ت درج إلى حد كبسر ضحن يلمذسس اي ترى نطاق يلح ظو ت  

 ويلمي   بغي أة ترمزم بدت  يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها. -تسسسر يألتحات 

يلعحل   يلمأكسد • تبر  ذور  لها  رو ا  قري  تمخق  ن  يلمي  يلوكاالي  يلمزي اي  ترى 

يلمزيم   ظحت  يلحذدثت  يلمفات   توضح  قكرة  أة  ويلسةم،   بغي  ويلم حست  يإلنساني 

يرتا في يال مجابت يإلنسانست، وكقلك يلمزي اي برنا ج يألغق ت يألغق ت ويلزريتت وأدو

 ال وعد النهائ :

 2022أكموبر/تشر ن يألوت 

تاتزة  ) لمكوة  تفات   ذدثت   سودة  قكرة 

يلرئا ست   لرهسئاي  يلر حي  غسر  لةتمحاع 

 لروكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها( 

 ال سؤولية: 

نائب يلحد ر يلعام   –  ظحت يألغق ت ويلزريتت  

 يلشريكاي ويلمويصل  سار  -

يلزريتست   لرم حست  يلدولي  نائب    –يلص دوق 

يلحساتد،   يلخارتست يلرئسس  يلعةقاي  ديئرة 

 ويلذوكحت

يلعالحي   يألغق ت  يلحد ر   – برنا ج   ساتد 

 إديرة يلشريكاي ويلدتوة  – يلم فسقي  

 بدت   ن  جحوتت كبار يال مشار سن. 
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يلمي تمخق  ن رو ا  يلوكاالي  يلحسمدي ت. و  بغي أة ترزم تحسع  يلم حست  يلعالحي في 

 قري لها بالعحل ترى تحسع يلحسمو اي لموضسح وشرح يلعةقاي بسن  ها ها؛ ويلمأكد  

 وتذو ل يلح افست إلى تعاوة.   ن تدم تضارب أدويرتا أو ت افسها ترى يلحويرد؛ 

إعادة هيكلة وت ز ز هيكل التنسيق للت اون بين الوكاالت الت  تتخ  من روما    -2التوصية  

لضحاة أة  شحل ت سسق وتقسس   مقرا لها ف  إطار إصالح منظومة ا مم ال تحدة اإلن ائية  

يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها، ترى تحسع يلحسمو اي، تهودي أكثر 

روس ويلحعرفت بشأة كسفست تذسسن يلمعاوة فسحا بسن يلوكاالي يلمي  ي مباقست لوضع ونشر يلد

تمخق  ن رو ا  قري لها وخارتها إلى يلحسموى يأل ثل، وبشأة تكالسف وفويئد يلمعاوة بسن  

 يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها، وبشأة يلخبرة يلمق ست يلمي  حكن تبادلها بشكل  فسد.

  بغي أة تذمفظ يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها بقدرتها ترى ت سسق يلمعاوة  (أ)

لها وتعز زتا في  قارتا، بدت   الي  ن  يلمي تمخق  ن رو ا  قري  يلوكاالي  بسن 

يلحسمقبل ترى تذسسن تحل  يلم سسق في  يلدوت يألتضاء. و  بغي أة تركز وظسفت 

لرحسموى يأل ثل و ساتحمها في تحرست إصةح يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها  

   ظو ت يأل   يلحمذدة يإلنحائست.  

في كل برد تموفر فسه قدرة كافست،   بغي ترى كل وكالت  ن يلوكاالي يلمي تمخق  ن  (ب)

تحل  وتسسسر  دت   يأل ا ست  تكوة  هحمها  يتصات  تهت  تعسن  أة  لها  رو ا  قري 

إطار تحل يأل   يلحمذدة لرمعاوة  ن أتل يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها في  

 يلم حست يلحسمدي ت. 

  بغي أة تقوم يلحكاتب ويلحريكز يإلقرسحست لروكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها  ( ج)

بدور أقوى في دت  يلعحل يلمعاوني يلحعاد تذد ده لرحكاتب يلقطر ت في أطر تحل 

 خةت تعز ز يلقدريي.   يأل   يلحمذدة لرمعاوة  ن أتل يلم حست يلحسمدي ت  ن

يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها يتباع خطت تحل تالحست     بغي (د) أال تويصل يلوكاالي 

لمعاونها. وبدال  ن ذلك،   بغي أة ترصد وتبرغ بشكل  شمرك تن  ساتحاتها في 

 ن خةت   ظو ت   2يلجهود يلشا رت لأل   يلحمذدة لمذقسق تدف يلم حست يلحسمدي ت  

ي يلحمذدة  يأل   يأل    بويبت  عرو اي  طر ق  تن  إصةحها،  ترى  يلمي  إلنحائست 

 يلحمذدة. 

يل هائست      بغي (ه) يلصسغت  وضع  لها  رو ا  قري  تمخق  ن  يلمي  يلوكاالي  ترصد  أة 

لة مريتسجساي يلقطر ت يلحشمركت يلمجر بست يلثةث وت فسقتا، وتقسس  قسحمها في  ساق  

يلم  أتل  لرمعاوة  ن  يلحمذدة  يأل    تحل  ي معريض إطار  وإتريء  يلحسمدي ت،  حست 

 ر حي لحعرفت  ا إذي كاة ت اك  ا  برر إتديد يلحز د  ن تقه يال مريتسجساي. 

 ال وعد النهائ : 

 2022)د(:  ونسو/حز رية  -)أ( 

 2023)تي(:  ونسو/حز رية 

 

 ال سؤولية: 

نائب يلحد ر يلعام   –  ظحت يألغق ت ويلزريتت  

 ويلمويصل  سار يلشريكاي  -

يلزريتست   لرم حست  يلدولي  نائب    –يلص دوق 

يلحساتد،   يلخارتست يلرئسس  يلعةقاي  ديئرة 

 ويلذوكحت

يلعالحي   يألغق ت  يلحد ر   – برنا ج   ساتد 

 إديرة يلشريكاي ويلذوكحت  – يلم فسقي  

 بدت   ن  جحوتت كبار يال مشار سن. 

ال شتركة الجد دة على ال ستوى القطري وض ان  مواصلة تبن  آليات البرمجة    -3التوصية  

 ال  ل البناء والت اون  للوكاالت الت  تتخ  من روما مقرا لها مع ه ه اآلليات. 

  بغي أة تضع يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها وتقدم توتسهاي  مسقت إلى  (أ)

  كاتبها يلقطر ت بشأة:  

يلمذضسر يلحشمرك لرحشاركت في تحرساي يلمخطسط إلطار تحل يأل   يلحمذدة   - 1

 لرمعاوة  ن أتل يلم حست يلحسمدي ت؛  

وإطار تحل  - 2 يلحوحدة  يلقطر ت  يلمقسسحاي  إتديد  في  بشكل  شمرك  يلحساتحت 

 يأل   يلحمذدة لرمعاوة  ن أتل يلم حست يلحسمدي ت؛  

 ال وعد النهائ :

 2022د سحبر/كانوة يألوت 

 

 ال سؤولية: 

نائب يلحد ر يلعام   –  ظحت يألغق ت ويلزريتت  

 سار يلشريكاي ويلمويصل؛ و د ر  كمب   -

 يال مريتسجست ويلبرنا ج ويلحسزينست 
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ع ست  ع بعضها يلبعض و ع إطار يلخطط يلقطر ت يلحمعددة يلس ويي يلح  ت سسق - 3

 تحل يأل   يلحمذدة لرمعاوة  ن أتل يلم حست يلحسمدي ت؛

يلحشاركت يلحشمركت في ت فسق إطار تحل يأل   يلحمذدة لرمعاوة  ن أتل يلم حست   - 4

 يلحسمدي ت تذت قسادة يلح سق يلحقس  لأل   يلحمذدة.  

حسثحا كاة ذلك   ا با وقابة لرم فسق،   بغي أة ت سق يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  (ب)

يلحمذدة لصالح  يلحقس  لأل    يلح سق  يلحويرد  ع تهود  لمعبئت  لها تهودتا   قري 

 إطار تحل يأل   يلحمذدة لرمعاوة  ن أتل يلم حست يلحسمدي ت.  

سع يلوكاالي يلمي تمخق  ن  ترى وته يلخصوص في يلبردية يلمي ال تحمرك فسها تح ( ج)

رو ا  قري لها  كاتب،   بغي أة تكوة يلوكاالي أكثر ي مباقست في دت  يلح سق يلحقس  

وفي  يلقطري،  يلحمذدة  يأل    فر ق  ديخل  يلمعاوة  تعز ز  أتل  يلحمذدة  ن  لأل   

يلغقيئست   يل ظ   تعز ز  أتل  يلفعات  ن  يلعحل  لمشجسع  يلبعض  بعضها  يلمعاوة  ع 

 . 2يلم حست يلحسمدي ت  وتذقسق تدف

  بغي أة تعحل يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها حسثحا كاة ذلك   ا با وقابة  (د)

يلحمعرقت  يلحسائل  يلبردية بشأة  يلحشمركت لذكو اي  يلدتوة يال مريتسجست  لرم فسق في 

 ع يلح سق يلحقس  لأل   يلحمذدة ويألتضاء يآلخر ن في   2بهدف يلم حست يلحسمدي ت  

 لفر ق يلقطري لأل   يلحمذدة. ي

أة تشجع يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها يلحز د  ن كبار  وظفسها ترى     بغي (ه)

 . يلح سق يلحقس  لأل   يلحمذدةيلمقدم لشغل   اصب 

يلزريتست   لرم حست  يلدولي  نائب    –يلص دوق 

 ديئرة إديرة يلبري جيلرئسس يلحساتد،  

يلعالحي   يألغق ت  يلحد ر   – برنا ج   ساتد 

 يلبري ج ويلسسا ايإديرة وضع   – يلم فسقي  

 بدت   ن  جحوتت كبار يال مشار سن. 

تركيز جهود الت اون اإلداري على ز ادة تبن  جدول أع ال ا مم ال تحدة بشأن    -4التوصية  

 الكفاءة. 

ويلمي  ن  (أ) في رو ا  يلثةثت  بسن  قارتا  يلحذدودة  يإلديري  يلمعاوة  با مث اء  جاالي 

ويلمي تخفض يلمكالسف بال سبت لجحسع يلوكاالي،   بغي يلويضح أنها ذيي قسحت تحرست  

أة تد ج يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها تهودتا في يلمعاوة يإلديري  ع تدوت 

يلحع ست   لرحجحوتت  يلعحل  وتذد دي  ساريي  لركفاءة،  يلشا ل  يلحمذدة  يأل    أتحات 

مزي ا  شمركا وي مباقسا ترى بابمكاريي تسسسر يألتحات، ويلمي   بغي أة تبدي تجاتها يل

 يلحسمو اي يلعالحست ويإلقرسحست ويلقطر ت. 

 ال وعد النهائ :

 2022د سحبر/كانوة يألوت 

 

 ال سؤولية: 

نائب يلحد ر يلعام   –  ظحت يألغق ت ويلزريتت  

  سار يلخد اي يلروتسمست ويلدت  يلمشغسري -

يلزريتست   لرم حست  يلدولي  نائب    –يلص دوق 

 ديئرة خد اي يلح ظحت،  يلرئسس يلحساتد

يلعالحي   يألغق ت  يلحد ر   – برنا ج   ساتد 

 إديرة تسسسر يلحويرد  – يلم فسقي  

ال شروعات والبرامج ال شتركة، تقييم تكاليف وفوائد    -5التوصية   عند النظر ف  وضع 

 الت اون ال قترح وعدم ال ض  قدما إال إذا كانت الفوائد تفوق التكاليف. 

  بغي أة تعد يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها بشكل  شمرك توتسهاي بسسطت   (أ)

لمقسس  فويئد وتكالسف يلحشروتاي ويلبري ج يلحشمركت يلحقمرحت يلمي توضح يلمكالسف  

يلحرتفعت يلحذمحرت لرحعا ةي و خاطر يلسحعت يلحذمحرت لهقي يل وع  ن يلمعاوة، إلى  

 وكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها.  تانب فويئد يلعحل يلحشمرك لر

يإلدير ت      بغي (ب) ويلر وم  يلمرتسباي  لها  تمخق  ن رو ا  قري  يلمي  يلوكاالي  تبسط  أة 

يلحشمركت بسن يلوكاالي، وكقلك إتريءيي تفو ض يلسرطت ترى يلحسموى يلقطري حسثحا  

 ال وعد النهائ :

 2022د سحبر/كانوة يألوت 

 

 ال سؤولية: 

نائب يلحد ر يلعام   –  ظحت يألغق ت ويلزريتت  

  سار يلشريكاي ويلمويصل  -

يلزريتست   لرم حست  يلدولي  نائب    –يلص دوق 

 ديئرة إديرة يلبري جيلرئسس يلحساتد،  
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يلخ يلحعا ةي  تكالسف  بعض  تقرسل  أتل  و  ا با،  ن  لرم فسق  قابة  ذلك  اصت  كاة 

 بالحشروتاي ويلبري ج يلحشمركت. 
 

يلعالحي   يألغق ت  يلحد ر   – برنا ج   ساتد 

 إديرة وضع يلبري ج ويلسسا اي  – يلم فسقي  

 بدت   ن  جحوتت كبار يال مشار سن. 

  مقرا لها الرئاسية للوكاالت الت  تتخ  من روما الهيئات توصية للدول ا عضاء ف  

 نبغ  أن ت يد الدول ا عضاء ف  الهيئات الرئاسية للوكاالت الت  تتخ  من    -6التوصية  

روما مقرا لها تقييم موقفها من الت اون بين الوكاالت الت  تتخ  من روما مقرا لها وتوفير  

 ال وارد الكافية له. 

 ن رو ا  قري لها،   بغي أة   ن خةت تساكل يلذوكحت يلمحثسرست يلحخمرفت لروكاالي يلمي تمخق

 تؤكد يلدوت يألتضاء لروكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها أنها:

تعمرف بأة يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها تدف  ه  في بعض  •

 يلظروف ولكن لسس كرها؛ 

تعمرف بأنه   بغي ت فسق يلمعاوة بسن يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها ضحن إطار  •

 ت سسق يأل   يلحمذدة يلحعاد إصةحها ترى يلحسموى يلقطري؛  

وكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها فسحا  معرق بالخد اي تعمرف بأة يلمعاوة بسن يل •

يلحؤ سست يلحشمركت   بغي أة  شحل إلى حد كبسر يلمزي ا ي مباقسا بجدوت أتحات يأل   

يلحمذدة يلشا ل لركفاءة، بدال  ن يلم سسق يإلديري و بادريي يلكفاءة يلمي تركز ترى 

 يلوكاالي يلمي تمخق  ن رو ا  قري لها فقط؛  

يلوكاالي يلمي تمخق  ن    تجر ه  عطي يألولو ت لمدبسر يلحويرد لرعحل يلمعاوني يلقي م •

رو ا  قري لها ترى أ اس يلحبادئ يلح صوص ترسها أتةه، ترى أة ت درج في  قكرة 

 يلمفات  يلحذدثت يلمي   بغي أة تؤ دتا.  

 ال وعد النهائ :

 ، ي مجابت لهقي يلمقر ر. 2021نها ت تام 

 ال سؤولية: 

 دوت يألتضاء. يل
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