
 

 

 قائًت احملتوياث
 يقديت                     

 
 (2)ىىىىىىى2009دودمبرى-الثانوظىبالػاهرةىؼاتنغوذىقراراتىوتوصواتىالجمطوظىالطموموظىفىىدورت -1

 

 (3)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتطورىالبناءىالمؤددىىاإلدارىىللمجلس -2

مؿقرماجملؾسماظعربكمظؾؿقاه(مدد1-2)م

مم

ماظـظامماظداخؾلم(2-2)

م

متطقرماظعؿؾمباألعاغةماظعاعةم(3-2)م

م

ماٌؼرماظرئقلكمظؾؿفؾسموماألعاغةماظعاعةم(4-2)م

م

ماظقحداتماٌمدلقةماظؿابعةمظؾؿفؾسم(5-2)م

 ممممم

 ماظشؾؽاتماٌؿكصصةاظؾفانمو

 

 األطادميقةماظعربقةمظؾؿقاه 
 

 ظؾدراداتمواظؾققثماٌائقةمصكماظؾالدماظعربقةمإغشاءمعرطزماٌؾؽمربؿدماظلادس 
 

 مصروعماجملؾسمباظدولماظعربقة 

مممممم

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى(9)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى(2012-2010خاللىالدورةى)ىأنذطظىوخطظىرملىالمجلس -3

مشروساتمواظرباعجماظػـقة(ما3-1ٌ)

 مضؾقؿلمظؾؿشارطةماجملؿؿعقةمؼبمإدارةماٌقاهإلاٌشروعما

 

 نيماالدارةماٌائقةموبـاءماظؼدراتضؾقؿلمظؾؿـلقؼمعـمأجؾمهلإلاٌشروعما 
 

 مإصدارماظؿؼرؼرماظـاغلمسـماظقضعماٌائلمباظدولماظعربقة

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ماٌممتراتمواظـدوات3-2)

 (2011غقصؿربم-اٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاهم)اظؼاػرة 
م

 م(2012عارسمم–اٌـؿدىماظعاٌكماظلادسم)عردقؾقام

 

 (2012غقصؿربم–)اظدوحةمممراضكماىاصةعـماظغذائكمصكماألاٌممترماظدوظبمظأل 
 

 رشماظعؿؾػؿماالجؿؿاساتمووأ 



 

 

 

 مأغشطةمذاركمصقفاماظلقدمرئقسماجملؾسم

م

 ممممممممممبـاءماظؼدراتموماظؿدرؼبم(3-3)

م

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ماظـشرمواإلسالم3-4)

 "اجملؾةماظعؾؿقةمظؾؿفؾسم"اٌاء 
م

 ضعماالظقؽرتوغلاٌق 
 

 اظدالئؾموضقاسدماظؾقاغاتم 
 

 طؿقبماجملؾس 
 

 اٌؽؿؾة 
 

 خؾارؼةاظـشراتماإل 
 

 ممممممممممم

 (24)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالطالقاتىالخارجوظ -4

م(ماتػاضقاتماظؿعاونم4-1)

م

 (مسضقؼةماجملؾسمصكمعـظؿاتمدوظقة4-2)

 ممممممممممممم

 (25)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذتراكاتإلالطضووظىوا -5

مسددماألسضاءموتقدقعمضاسدةماظعضقؼة(م5-1)

م

م(متلدؼدمإذرتاطاتماظعضقؼة5-2)

م

متقاصؾموعشارطةماألسضاء(م5-3)

م

 (27)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوراداتىوالمصروفاتإلا -6

مدسؿماظدوظةماٌضقػة(م6-1)

م

مذرتاطاتماظلـقؼةمظألسضاءاإل(م6-2)

م

ماٌـحمواهلؾات(م6-3)

م

م2012اٌقضػماٌاظبمصكمأولمدؼلؿربمم(6-5)

م

م(ماظؿؿقؼؾم6-5)

م
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مةمظؾؿفؾسم(مىـةمتـؿقةماٌقاردماٌاظق6-6)

م

م

 ىىى(ىى2012-بعدادى)ىقراراتىمجلسىوزراءىالمواهىالطرب -7

 

 ىىىىىى(2012-2010أهمىأنجازاتىالمجلسىخاللىالدورةى)ى -8

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ى2015-2013رملىالمجلسىفىىدورتهىالػادمظىخطظىمالمحى -9

ىىىىىى(29)ىىىىىى(ى2013وىمػترحاتىخطظىالبرامجىواألنذطظىخاللى)ىرامى
 
 

 ادلالحق 
م

م2009دؼلؿربم–مباظؼاػرةمظؾفؿعقةماظعؿقعقةماظـاغلصدرتمسـماالجؿؿاعماظؿقصقاتماظؿكمم(:1يهحق زقى )

ماظداخؾلمظؾؿفؾسدخاهلامسؾلماظـظاممإاظؿعدؼالتماٌؼرتحمم(:2يهحق زقى )

ماهلقؽؾماظؿـظقؿلمظألعاغةماظعاعةموضائؿةماظعاعؾنيمبفام(:3يهحق زقى )

مماظؿؼارؼرماظقاردةمعـماظشؾؽاتماٌؿكصصةمظؾؿفؾسم(:4يهحق زقى )

مدسكمإظقفامظؾؿشارطةمأواٌممتراتمواظـدواتماظؿكمغظؿفاماجملؾسمأػؿمعؾكصمسـمم:(5يهحق زقى )

م(2012-2010اظػرتةم)خاللم

م(2011-)اظؼاػرةماٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاه :(6) يهحق زقى

م(2012-معردقؾقااٌـؿدىماظعاٌكماظلادسمظؾؿقاهم) :(7يهحق زقى )

 (2012غقصؿربم–)اظدوحةمممراضكماىاصةعـماظغذائكمصكماألعممترماظدوظبمظألمإسالن :(8يهحق زقى )

م(2012-2010خاللماظػرتةم)مباظعضقؼةبقانمم:(9يهحق زقى )

 (2012-بغدادضراراتمذبؾسموزاراءماٌقاهماظعربم) :(11قى )يهحق ز

 (2012-2010أػؿمإنازاتماجملؾسمخاللماظدورةم)م(:11يهحق زقى )

م(2015-2013عالعحمخطةمسؿؾماجملؾسماظدورةماظؼادعةم): (12يهحق زقى )

 (2013)معؼرتحمخطةمسؿؾماجملؾسمخاللماظعامماظؼادم: (13يهحق زقى )

 (2015-2013اٌرذقنيمظعضقؼةمذبؾسماحملاصظنيمظؾدورةم)مضائؿة: (14يهحق زقى )
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 شكس وتقديس
م متؿؼدم ماظـاظـة مدورتفا مصك مظؾؿقاه مظؾؿفؾسماظعربك ماظعؿقعقة ماىؿعقة ماغعؼاد ماألعاغةمبـادؾة

بـم/خاظدمبـمدؾطانماألعريمظصاحبماظلؿقماٌؾؽكاظعاعةمظؾؿفؾسماظعربكمظؾؿقاهمبؽؾماظشؽرمواظؿؼدؼرم

واظرئقسماظشرصكمظؾؿفؾسماظعربكمظؾؿقاهمعلاسدموزؼرماظدصاعمباٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةمم–سؾدماظعزؼزم

ماظصادقماٌفدىمرئقسماجملؾسممأبقزؼداظدطؿقر/ربؿقدمعاظبمعو مدوظة مإدرؼسمو وععاظلماظدطؿقر/

مواظذؼـمذبؾسماحملاصظنيموماظشكصقاتماظعاعةمأسضاءةمواىؿعقةماظعؿقعقمأسضاءوماظلادةماظضقاكم

فمسؾكملغشطةماجملؾسمومهؼقؼمخططفموأػداصرتؼاءمبإلصكماماألثرطربمأرائفؿمأانمظدسؿفؿمومصؽرػؿموط

مواظدوظقة..ماإلضؾقؿقةماألصعدةطاصةم

ومعؼررىماظؾفانمواظشؾؽاتمواظقحداتماٌمدلقةممسضاءاألماظلادةباظشؽرماألعاغةماظعاعةموشبص

ماظذؼـمملمؼؾكؾقامجبفدمووضتمعؿطقسنيما متـقؾماجملؾسممأوسؿالمألنازمبعضماإلظؿابعةمظؾؿفؾسم

م.2012-2010اظدوظقةمرقالماظدورةماظلابؼةمظؾفؿعقةماظعؿقعقةمومواٌـؿدؼاتماإلضؾقؿقةماحملاصؾصكم

مظؾؿفؾسمماألعاغةمفتؿقجمؿاط مظألواظعاعة مواظؿؼدؼر مباظشؽر م/مربؿاظعاعؾنيمبفا ماظدطؿقر دمدؿاذ

معؿؿقزة مجفقد معـ مبذظف مٌا ماظداؼؿ مسؾد ماظعؿؾمصػقت مسامممظدصع مطلعني مسؿؾف مصرتة رقال

مايؽقعةماٌصرؼة.مطلعنيمسامطؾماظؿقصقؼمصكمعقضعفماىدؼدمظلقادتف..وغؿؿـكم.ظؾؿفؾس

بادؿضاصةمعصرماظعربقةمووزاراتفامماٌعـقةممعبفقرؼةمحؽقعةمإظلباظشؽرمواظؿؼدؼرمماألعاغةوتؿؼدمم

مشريإضؾقؿقةممبصػةمخاصةموزارةماٌقاردماٌائقةمواظرىمظدسؿفامظؾؿفؾسمباسؿؾارهمعؾادرةمومعؼرماجملؾس

ةممبامضبؼؼمرؿقحاتماظشعبمصكمضضاؼاماٌقاهمواظؿـؿقةماٌلؿداعمنماظعربكماوعضاصةمظؾؿعموضقؿةعلؾقضةم

معاظفمصكمحقاهمطرميةم.اظعربكموأ

اظؿكمتدسؿموتمؼدمماإلضؾقؿقةظدوظقةمواتماؽباظشؽرمواظؿؼدؼرمظؾؿـظؿاتمواهلقماألعاغةتؿقجفممؿاط

دالعكمفمومصكمعؼدعؿفامجاععةماظدولماظعربقةموماظؾـؽماظدوظبممواظؾـؽماإلأػداصاجملؾسمسبقمهؼقؼم

ماأل موعـظؿةواظقطاظة مظؾؿـؿقة ممٌاغقةاألم INWENTعرؼؽقة ماظدوظبمماألٌاغقةمGTZوعـظؿة واٌرطز



 

م)اؼؽاردا( ماىاصة مواٌـارؼ ماظزراسقة ماٌؿقدةمم،أطلاد،إلؼػاداماتؿوعـظمظؾؾققث ماألعؿ عـظؿة

وشريػؿمعـماٌـظؿاتماظؿكمتدسؿمأغشطةممدقدارىوم،م(GEF)ومماظققغلؽقموم(،او)اظػمواظزراسةمظألشذؼة

مم.اجملؾسموبراذبف

م

 يقديت 
مظؾؿفؾسم ماظعؿقعقة مظؾفؿعقة ماظـاغقة ماظدورة مذفدت م–)اظؼاػرة ماظػرتةم2009دؼلؿرب مخالل )

ماظؿغرياتمرشؿمطؾماظظ-م(2010-2012) ماظدوظقةماحملقطةماإلضؾقؿقةروفمو معؽـػم-و سؿالمألمًاغشارًا

مثالثمدـقاتم ماحملمؼباجملؾسمسؾكمعدار م)اظػـقة،اطاصة موماظؿـظقؿقة(ماٌمدلقة،مور زبؿؾػمسؾك

مألا مم..واظدوظقةماإلضؾقؿقةصعدة مطان مووضد ماظعؿقعقة ماىؿعقة مأسضاء ماظلادة ذبؾسممأسضاءظدسؿ

متمحبؿدماهللمهؼقؼمععظؿماظـؿائجماٌلؿفدصةمومدصعمسفؾةماظعؿؾمباجملؾسمؼبثرماألمأطرباحملاصظنيم

مًطةمسؿؾماجملؾسممومبؼدرمطؾريمعـماظـفاحم..

مومدـعرضمصقؿامؼؾكمأػؿمعاممتمعـمأنازاتمخاللمػذهماظدورة.

 
 (2119) االجتًاع انثاني نهجًعيت انعًوييت( : تنفير قسازاث وتوصياث 1)

م)قؼ ماٌؾقؼمرضؿ ماظؿ1ضحم م( ماظعؿقعقة ماظـاغقةممؼبقصقاتماظؿكمصدرتمسـماىؿعقة دورتفا

م:مسؾلماظـققماظؿاظل(مومضدممتمحبؿدماهللمهؼقؼمععظؿمػذهماظؿقصقاتم2009)دؼلؿربم

 مإلا معـ مإغؿفاء ماظعربقة مباظؾغة مرؾاسؿف مو ماظددؿقر ممؼبصدار معا ماظعؿقعقةمأضقء ماىؿعقة ضرتف

م(معـمتعدؼالتم.2009ظؼاػرةمدؼلؿرب)ا

 ضقءمعاممتماتاحؿفممؼبظبمظؾؿؼرؼرماظـاغكمسـماظقضعماٌائكماظعربكموـماٌلقدةماألغؿفاءمعإلا

 تصالمباظؾؾدانماظعربقةم.عـمبقاغاتمعـمغؼاطماإل

 عـمذبؾةماجملؾسماظعؾؿقةم)اٌاء(.مبعددؼفماألولمواظـاغكاظـاظثمماجملؾدصدارمإ 

 ما معقضػ ماألحبث مدور مظؿػعقؾ مؼؾزم معا مادباذ مو مظؾؿقاه ماظعربقة مألطادميقة ارارممؼبطادميقة

ممػدافاأل مأاظؿك مواأغشؽتمعـ موضعتمبنيماإلجؾفا ماظؿك مغظاعفامألتػاضقات مو ماٌعـقة رراف

 دادكم.ألا

 اظػـقةمجملؾسموزراءمماألعاغةوماظؿـلقؼماظذىمؼؿؿمبنيماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهممومماظؿعاوندسؿم

دػرمسـمعشارطةمصاسؾةمأمواظذى.ماظؼطاعماالضؿصادى(م..م–اٌقاهماظعربم)جاععةماظدولماظعربقةم

 (مسؾكماٌلارماالضؾقؿكموماٌقضقسك.2011-معردقؾقااٌـؿدىماظعاٌكماظلادسمظؾؿقاهم)مؼب

 وماظذىماغعؽسمباٌشارطةمم.اجملؾسماظعربكمظؾؿقاهم..مأسضاءوماظؿـلقؼمبنيمطاصةمماظؿعاوندسؿم

مؼبشارطةماجملؿؿعقةم)عشروعماٌماإلضؾقؿقةاٌشروساتممؼبصبابقةمظؾؾؾدانماظعربقةماٌشارطةمإلا
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ماٌشروعماإلإ م، مودارةماٌقاه م مبادؿكداممإضؾقؿكمظؿـؿقة ماٌقاردماٌائقة حدثمودائؾمأدارة

مصـاسةماظؼرار(ممبشارطةمػبسمدولمسربقةمم.مؼبتؽـقظقجقاماظػضاءموماالدؿشعارمسـمبعدمم

م

م

 

 دازى نهًجهسإلتطوز انبناء ادلؤسسي و ا( 2)
ىاهالمجلسىالطربىىللموى(ىددتور2-1)

مادؿؼرمسؾقفمرأىماىؿعقةماظعؿقعقةمؼبم متمم(2009دؼلؿرب)مؼبماظؼاػرةبماظؿكمسؼدتمضقءمعا

وػقممصقرتفماظـفائقةمباظؾغةماظعربقةمؼبغؿفاءمعـمتعدؼؾمصقاشةماظددؿقرماًاصمباجملؾسمومرؾاسؿفماإل

م.عـفةمرؾاسةماظـلكةماالنؾقزؼترعبؿفمو..ومدقؿؿمعلؿؼؾالممعؿاحمظدىمدؽرتارؼةماألعاغةماظعاعة

ى
ى(ىالنظامىالداخلي2-2)

مؼبوتفماظلابؼةم..مامتمعراجعةماظـظامماظداخؾكمعـمضؾؾمذبؾسماحملاصظنيمسؾكمعدارماجؿؿاس

متقصقاتماجملؾسممتم مسؾكإضقء ماظؿعدؼالتماٌؼرتحة مطاصة ماظداخؾكممباممدراج ماظـظام مو اظالئقة

مؼؿقاطبمععماٌ ممأػدافؿغرياتموؼؿقاصؼمعع مو ماجملؾسم.. مذبؾسماحملاصظنيمسؾكضدممتمعقاصؼة

مظؾـظامماظداخؾك م ممذاعؾةمػذهماظؿعدؼالتماٌلقدةماظـفائقة م ظالحارةمظؾعرضمسؾكماىؿعقةماظعؿقعقة

مإلمت مفقدا ماظـفائقةمؼبصدارػا م)ماظصقرة مرضؿ ماٌؾقؼ ماظعاعةم2وؼقضح ماألعاغة ماظيتمتؾؼت ماظؾـقد )

م.تمبشلغفاموغاضشفامذبؾسماحملاصظنيتعدؼال

م

ىالطامظىمانظاأل(تطورىالطملىب2-3)
اظعاعةموصؼامٌامجاءمبددؿقرمماألعاغةةماٌـظؿةممظؾعؿؾمداخؾماظقدارؼةموماٌمتموضعماظؾقائحماإلم

مؼبماظلدرتذادمباظؿـظقؿماالدارىموماٌدؿعاغةمباٌكؿصنيموماإلاجملؾسمومغظاعفماظداخؾكموممتماإل

ماٌؿاثؾةم.ماإلضؾقؿقةاٌـظؿاتم

قؿالئؿمععمتطقرماظعؿؾمظظعاعةمؼؿؿمتطقؼرهمومهدؼـفمعاغةماسدادمػقؽؾمتـظقؿكمعؾلطمظألإمتم

ظؿعازؿمدورمموغظرًادارؼني.مواإلمدادقةمعـماظػـقنياظعاعةماظعـاصرماألماألعاغةعاغؿفموتضؿمأاجملؾسمومؼب

مبؿعاضداتمسؾكمبعضماٌشروساتماظؿكمؼؼقممأاجملؾسمو ماٌؿكصصة غشطؿفممتمتعقنيمبعضماظؽقادر

م(ماهلقؽؾماظؿـظقؿلمظألعاغةماظعاعةموضائؿةماظعاعؾنيمبفا.3رضؿم)وؼقضحماٌؾقؼمم.ؾسمبؿـػقذػااجمل

م معـمخاللمتـظقؿمبفاومتـؿقةمعفاراتمومضدراتماظعاعؾنيممسؾكمتطقؼرماظعاعةماألعاغةمهرصو

معـ ماظمسدد ماظدورات مؿدرؼؾقة مؼلفؿ مظألؼبممبا ماٌقطؾة ماٌفام ممعاغةتـػقذ مهؼقؼإمؼببؽػاءة مرار

مومخطةمسؿؾماجملؾس.ممأػداف

1 
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اظعاعةمغؿقفةمسدممماألعاغةمدرانماٌشؽؾةماظؿكمتقاجفمسدممادؿؽؿالمطقامإظلدرماالذارةمصبو

ةماظؿكمتلؿحمبؿؿقؼؾماظقزائػمظؾعاعؾنيمعـمخارجمعبفقرؼةمعصرماظعربقةممموعاماظقتقاصرماالعؽاغقاتماٌ

رتؾاتفؿمعمؼباٌصرؼةمدادامسؾكمعقزػنيمربؾقنيمعـمعصرمتلفؿمايؽقعةمأاظعاعةمتعؿؿدمماألعاغةزاظتم

مؼبسؾكماظؿقاصؾمععمايؽقعاتماظعربقةماظعاعةمماألعاغةومتعؿؾممم.ةمظؾؿفؾساظقينيمتؿقصرماظؼدرةماٌ

مػذاماظشلن.

ىالطامظىاألمانظالمػرىالرئودىىللمجلسىو(4-2)ى
م متقضقعفارؾؼا ممت ماظؿك ماٌؼر م2009ممصرباؼر19)مؼبمإلتػاضقة ماظعربقةم( معصر ضاعتمعبفقرؼة

سمباظؿفؿعماًاعسمباظؼاػرةماىدؼدة..وغؿقفةمظؾففقدماظؽؾريةمواظدسؿمرضمظؾؿفؾأبؿكصقصمضطعةم

حبؿدمممتماظؾفـةماظؿـػقذؼةمسؾكمعدارماظلـقاتماظلابؼةمأسضاءواٌؿقاصؾمعـماظدطؿقرمرئقسماجملؾسم

..ومدؿؿقاصؾماىفقدمظدرادةمومحبثمدؾؾمتدبريماىدؼدمتراخقصماظؾـاءمظؾؿؼرطاصةماهللماالغؿفاءمعـم

مسؿالم.ةماظالزعةمظؾـاءماٌؼرمباظؿـلقؼمععمرجالماألقاظاٌقاردماٌ

م ماظؿؼدؼرأدمانمأووبفذهماٌـادؾة مو روؤفمدروؼشمسضقمم/مربؿدظدطؿقرامظؾلقدمتؼدممباظشؽر

مػذاماظشلن.مؼبايـقـةممىفقدهممذبؾسماحملاصظني

م

ى(الوحداتىالمؤددوظىالتابطظىللمجلس2-5)
ى

 ماظشؾؽاتماٌؿكصصةاظؾفانمو

 

اٌقاصؼةمسؾكماغشاءمسددمعـمممتتؾسماحملاصظنيموماىؿعقةماظعؿقعقةمرارمضراراتمذبإمؼب

مسؾكماظـققماظؿاظب:ماظؾفانمواظشؾؽاتماٌؿكصصةماظؿابعةمظؾؿفؾسماظعربكمظؾؿقاه

مػك:م(ىانمدؾعة)رارماجملؾسمإاظؾفانماٌقجقدةمحاظقًامضؿـم

 .مىـةماًطةموماظرباعجماظػـقة

 .مىـةماجملؾةموماظـشر

 ماىقائز.مىـةماٌممتراتمو

 ٌة.ماظقىـةماظشؽقنما 

 م.اظؾفـةماظؿشرؼعقةمواظؼاغقغقة

 .مىـةماالسالمموماظؿـؿقةماظؾشرؼة

 ٌم(/خاظدمبـمدؾطانماألعريغشاؤػامحدؼـامبرئادةممسقمإةم)متماظقىـةمتـؿقةماٌقاردما

م

م:م)ػبسمذؾؽات(ماعاماظشؾؽاتماظؿابعةمظؾؿفؾسمصفك

 .ماظشؾؽةماظعربقةمظؿقؾقةماٌقاهم

 مخالضقاتماٌقاه.ألاظعربقةماظشؾؽةم
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 سادةمادؿكدامماٌقاهماظعادعةم.إلاظشؾؽةماظعربقةم 

 .ماظشؾؽةماظعربقةماألػؾقةمظؾؿقاه

 .مذؾؽةماظشؾابماظعربكمظؾؿقاه

مغطالقمسؿؾمػذهماظؾفانمواظشؾؽاتإةماظؿكمهدمعـماظقػـاكمبعضماظصعقباتماظػـقةموماٌو

ممضدو ماظلابؼة ماظػرتة مبعضماظغالحظمخالل مضبؼؼمرؿقحاتماجملؾسموممشؾؽاتمتضاؤلمدور مال مبا

مجؾفا.أغشؽتمعـمأاٌـشقدةماظؿكممػدافاأل

اٌؼرتحاتمظؿػعقؾمدورماظشؾؽاتماٌشارماظقفاممبعضمصكمبدرادةمودسؿأووطانماجملؾسمضدم

جراءمتؼققؿمهلذهماظؾفانمواظشؾؽاتموجدواػامإمؼبوعـفامعؼرتحاتماالدؿشارىماظذىممتماالدؿعاغةمبفم

ماواعؽاغقةمتطقؼرػ غؼؾمعلمظقةمومعفاممععظؿماظؾفانمإظلماألعاغةماظعاعةمظؿػعقؾممصكمػذاماالرارممتو..

م ماٌؼرتحمدورػا مؼؿؿمدرادة ماٌقاهمم/اظدطؿقراألدؿاذاٌؼدممعـمطؿا مهؾقة مذؾؽة سادلمبشـاقمعؼرر

م موضػمإبشلنماعؽاغقة مومعاظلغشاء مخدعاتماظشؾؽة موتطقؼر مظدسؿ مإطبصصمدخؾف ععمماظؿعاونعؽاغقة

مػذاماجملال.مؼباٌؿكصصةمماٌمدلات

 

رؤداءماظشؾؽاتماٌؿكصصةموعؼابؾةمبعضمعـفؿمظؾقثمعقضػممسادةمزبارؾةماظلادةإمتموضدم

مأػداففموتػعقؾمدورػاممبامضبؼؼماظقظؿطقؼرػاموزؼادةمعقاردػاماٌواٌعقضاتمواٌؼرتحاتمماظشؾؽات

معـمطؾمعـمفاجملؾسموخطط متؼارؼر مإظقـا موضدمورد م. مخالضقاتماٌقاهأذؾؽة ماظشؾابماظعربكم، ذؾؽة

م مظؾؿقاهظؾؿقاه ماألػؾقة ماظعربقة ماأل،ب،واظشؾؽة مخاللماظػرتةممغشطةشلن اظيتممتتمعـمخاللمذؾؽاتفؿ

م مو ماٌشاطؾأاٌـؼضقة مظقجلؿقة....(مػؿ معاظقة، مبعضماٌؼرتحاتمظؿػعقؾموم)صـقة، مأغشطةاٌعقضاتمو

رصعماظقسكممؼبػؿقةمػذهماظشؾؽاتملبضؾقؿقةمظؾؿعرؼػمإضاعةمغدواتمورـقةمونوعـفامعؼرتحاتمبماظشؾؽة

موتقدقعمضاسدةماظعضقؼةمهلذهماظشؾؽاتموبـاءماظؼدراتمٌقاجفةمهدؼاتمضضاؼاماٌقاهمواٌـطؼةماظعربقة

بعضممعفؿةمؼبسادةماظـظرمنصكمبأووضدممتماظعرضمسؾكمذبؾسماحملاصظنيماظذىم(..م4)عؾقؼمرضؿم

ةموتـؿقةمطػاءتفاماظػـقةماظقوظزؼادةمعقاردػاماٌمسادةمػقؽؾؿفاظقاتمإلآلودرادةمبعضماماظؾفانمواظشؾؽات

م ماٌقجقدة مبؾعضماظشؾؽات ماظعالضةوربطفا ماٌقاهبمذات مدورمؼضاؼا مظؿػعقؾ ممأوػا مبعضفا شريم)اظغاء

مموم(سؾاظػا مواظشؾؽاتمبراعجمعراصؼةمإظلهقؼؾفا مظؾفان ماجملؾسموأسضائف مضبؼؼمموإعؽانمدسؿ مبا

م.وأسضائفماجملؾسمفأػداجؾفاموًدعةمأاٌـشلةمعـممػدافاأل

م

 األطادميقةماظعربقةمظؾؿقاه 

مم ماألإؼعد مغشاء مظؾؿقاه ماظعربقة ممؼبطادميقة مأ2008ؼقظقق ماجملؾسأحد مانازات واظؿكممػؿ

غطؾؼتمادؿفابةمظؼراراتمذبؾسماحملاصظنيموماىؿعقةماظعؿقعقةمورساؼؿفامظؿؽقنمعرطزامظؾؿؿقزموبـاءمإ

متمادؿضاصؿفامعـمخاللماٌرطزماظدوظبمظؾزراسةماٌؾققةمومصكمذباالتموضضاؼاماٌقاهماظؼدراتماظعربقة
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ماالعارات م)بدوظة مزؾك مبابق ماظؾقؽة مػقؽة معع مباالذرتاك م متقضقعماٌؿقدة(ماظعربقةمبدبك ممت ...وضد

م-باسؿؾارةماىففماٌـشلةمهلا-وسالضؿفامباجملؾسماظعربلمظؾؿقاهماالتػاضقاتماٌـظؿةمظـظامماألطادميقةم

م.عـمعبقعماألرراف

مصعؾقًااألمتأبد مغشارفا ممطادميقة ماٌقاهمبم2009ؼبمأطؿقبر مبؼضاؼا ماظؿقسقة مو ماظؿدرؼؾقة مبراذبفا ؿـػقذ

مدبؾقعادقةممظؾؿشارطنيمعـماظؼقاداتمعـماظدولماظعربقة مو ماٌقاه مدوراتمحقطؿة مطانمعـمأػؿفا و

لاتماظعؾؿقةمجؾمتطقؼرماظلقاداتمومػقؽؾةماٌمدأعـمماٌقاهموماٌصادرمشريماظؿؼؾقدؼةمظؾؿقاهمومشريػا

دارةماٌائقةماٌؿؽاعؾةمعؿغرياتماظعصرمعـمتؽـقظقجقامحدؼـةمهؼؼماإلقنمضادرةمسؾكماظؿعاعؾمععمظؿؽ

  /http://www.awacademy.aeمرالقمعقضعفاماالظؽرتوغكمإوحلـمتؼدؼؿمخدعاتماٌقاهموممتم

 

موتؼققؿمإمؼبو معراجعة معـمخاللمسؿالماألأرار حدمأدؿشارىمعـماظؾـؽماظدوظبم)إطادميقة

طانمطادميقةمعـذمبدءمصاسؾقاتفا(موعـمضؾؾمذبؾسماحملاصظنيمسؾكمعدارماظػرتةماظلابؼةمغشاءماألإرساةم

ػـاكمتقجفمعـماىفةماٌضقػةمإظلمادؿؼالظقةماظؽادميقةموهقؼؾفامإظلمعمدلةمدوظقةماألعرماظذيمرصضةم

ماظؿذبؾسماحملاصظنيمو ممطقدلمت مضرورة مذبؾسمأسؾك مؼؽقن ماألإن ماظعؾقامدارة ماهلقؽة مػق طادميقة

طادميقةمومضرورةمتقاجدماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهمسؾكمرأسمذبؾسمادارتفاماٌشرصةمسؾكمدقادةماأل

طادميقةمعـمجراءاتمدبصماألإىمأنمتؿؿمأ..وسؾكمانمؼؿؿمدسقةماىفاتماٌاسبةموماظداسقةمٌراساةم

مدادكمهلام.ظـظامماألخاللماظؼـقاتماظؿكمحددػاما

مرئقسمذبؾسممظلاتػقؼضمععومتم مرئقسماجملؾسمبصػؿف ماألإاظدطؿقر ماظعربقةمدارة طادميقة

طادميقةمباظشؽؾماظذىمضباصظمسؾكمحؼمسادةمػقؽؾةماظرتتقؾاتمماٌمدلقةمظألإظؾؿقاهمبدسؿمعؼرتحاتم

اظؿكممئرارماٌؾادإمؼبماظعؾؿلطادميقةمظؿؽقنمذراسفامتماأللغشأبصػؿفماىفةماظؿكمماظعربكماجملؾس

ماٌعـقة.مماتتػاضقةماظؿكموضعتمععماىفطادميقةمومبـقدماإلغشاءماألإدادفامأمتمسؾكم

ومحبثمماٌعـقةممررافاظدطؿقرمرئقسماجملؾسممبكارؾةمطؾماألمظلاػذاماالرارمضاممععمؼبوم

مػدافؼؼماألغشطؿفامومترتقؾاتفاماٌمدلقةممبامضبأطادميقةمومتػعقؾمدورػامومبدائؾمآظقاتممػقؽؾةماأل

ظؾعرضمسؾكماىؿعقةمممتفقدًام..وضدممتمسرضماٌقضػمسؾكمذبؾسماحملاصظنيمجؾفاأغشؽتمعـمأاظؿكم

 ػذاماظشلن.مؼبمراهمعـادؾًاتدباذمعاماظعؿقعقةمإل

م

 اظؾالدماظعربقةمؼبعرطزماٌؾؽمربؿدماظلادسمظؾدراداتمواظؾققثماٌائقةمإغشاءم 

مظؼرارمذبؾسماحملاصظنيم ذفرمدؼلؿربممؼبباظرباطمماظلادسماظذيماغعؼدمفاجؿؿاسمؼبتـػقذًا

معـمممتمتشؽقؾمىـةم 2010 ماٌغربقةماجملؾسمأسضاءاظلادة ماٌلؽقظنيمباٌؿؾؽة ماظلادة ظؾقثممو

مظ معرطز ماالدرتاتقفقةإضاعة ماٌائقة مظؾؿقاهمتابعمؾدرادات ماظعربك ماٌؿؾؽةممظؾؿفؾس معؼره ؼؽقن

مم..اٌغربقة

http://www.awacademy.ae/


 

6 

مو مأوضد مباعؽاغقة ماظؾفـة ماظعؿقعقةاٌدمضقامصت مظألذغال مايلـقة ماٌغربقةٌبامردة مؿؾؽة

مب ماٌرطز ماألمؼبندؿضاصة موطقادرمواٌرحؾة موعادؼة معـمإعؽاغقاتمصـقة مظدؼفا مؼؿقصر مٌا ظبمعـمإغشائف

عدؼرماٌدردةمايلـقةمظألذغالماظعؿقعقةمم–األدؿاذماظدطؿقر/مسدغانمبقطاعؾمضامماظلقدمم،محقثسؾؿقة

ماظؾقضاء ماظؾفـمباظدار معؼرر مخاللماالجؿؿاعماظلابعمجملؾسماحملاصظنيمو م م2011)غقصؿربة بؿؼدؼؿمم(

م مظدىماٌدردة ماالعؽاغقاتماٌؿاحة مو ماٌرطز ماغشاء مترتقؾات ممتمعـاضشةسرضمسـ مطؿا اىقاغبمم،

متؽؾقػمخرباءمضاغقغقنيمٌلاسدةماٌدردةم ماظقثقؼةممؼباظؿـظقؿقةمواٌمدلقةمواظؼاغقغقةموتؼرر صقاشة

م.مٌـاضشؿفامسؾكماظؾفـةمظؾؿـاضشةمورصعفامجملؾسماحملاصظنياظـفائقةماظؿكمتعرضم

ضـكمؼبمإجـراءاتمإغشـاءماٌرطـزموضقـامماظؾفــةماٌشؽؾـةمظدرادـةمٌُابصلماجملؾسمأووضدم

م م ماٌرطـز مؼبمإغشـاء ماٌعـقة ماىفات معـ مسرضف ممت معا مواٌؼرتحاتمؼبمضقء ماظؾدائؾ بدرادة

إسـدادمعذطـراتماظؿػـاػـؿمواإلتػـاضقـاتماٌطؾـقبمؼبمماٌؿؾؽةماٌغربقةماظشؼقؼةموطذظؽماٌضل

سؾكمموضدممتماظعرضتقضقعفـامبقــماجملؾـسماظعربلمظؾؿقـاهمواألجفـزةماٌعـقـةمباٌؿؾؽـةماٌغربقـة،م

الدؿؿرارماٌقاصؼةمواظلعكممؼباىؿعقةماظعؿقعقةمظؾـظرمععروضمسؾكمواألعرمذبؾسماحملاصظنيم

م.اٌرطزغشاءمإمؼباًطقاتماظؿـػقذؼةم

ممم

 سضاءولماألدصروعماجملؾسمباظ 

م مظؾؿفؾس ماظعؿقعقة مواىؿعقة ماحملاصظني مذبؾس مظؿقصقات مإدؿفابة مصرسنيمإتؼرر ضاعة

اجملؾسممأػدافارارممؼبباٌؿؾؽةماٌغربقةمودوظةماالعاراتماظعربقةماٌؿقدةمظؾؼقاممبـشاطممظؾؿفؾس

ماٌغ مصرع مضقام مسـ مصعال ممتماالسالن مسؿؾفمأربموتؽقؼـمسؾكماٌلؿقىماحملؾكموضد مضقاسد مو رره

بذظؽموملمؼردمبعدػامعامؼػقدمبـشاطمػذاماظػرعمومبراذبفموعامهؼؼمعـمماظعاعةمتؼرؼرًاماألعاغةوتؾؼتم

مأ مضررتمأوسؿال مبقـؿا ممانازات ماالعارات مأدوظة مؼؿقظب ماجملؾسمػقؽةأن مصرع ماظؿؼـقةمعر مذبؿع

م.عىمغشاطمعـمػذاماظػرأؼؿقؼؼممملمممبدبكموظؽـم"تؽـقبارك"

متػعقؾمػذاممبرؤؼةماظعرضمسؾكمذبؾسماحملاصظنيماىدؼدعـماٌؼرتحمو مالعؽاغقة جدؼدة

.موماألعرمععروضمسؾكماىؿعقةماظعؿقعقةمإلدباذمعامتراهماجملؾس.مأػدافهؼقؼممؼباظؿقجفممبامؼلفؿم

مصكمػذاماظشلن.

م

 (2112-2111خالل اندوزة ) عًم اجملهس أنشطت(3)
م مخطة مبنسداد ماظعؿؾممأغشطةسؿؾموضاعتماألعاغة مأوظقؼاتموبراعجمخطة ظؾؿفؾسمصكمضقء

مصكمدؼلؿربم ماظـاغقة مصكمدورتفا ماظعؿقعقة ماىؿعقة ماظبمصرصماالغؿشارمم2009اظؿكماسؿؿدتفا باإلضاصة

واظؿقاصؾماالضؾقؿكمواظدوظبموايصقلمسؾكماظؿؿقؼؾماظالزمموصكمدؾقؾمإسدادماًطةممتمادؿشارةم

ؿمعـمأسضاءماجملؾسموضدمحددتمخطةماألسؿالمأررماظعدؼدمعـمأسضاءمذبؾسماحملاصظنيموشريػ

تـؿقةموتطقؼرمسؿؾماجملؾسمإضؾقؿقًامودوظقًاممبامضبؼؼماألػدافماظؿكمحددػاماظددؿقرمواظرباعجماظؿكم
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معقاردم متطقؼر مدؾؾ محددت مطؿا ماحملاصظني مذبؾس متقصقة مسؾك مبـاء ماظعؿقعقة ماىؿعقة ررحؿفا

م.اجملؾسماٌاظقةمواظعؿؾمسؾكمزؼادتفام

ى
ىالمذروراتىوالبرامجىالغنوظى:(3-1)

ى

 اٌقاردماٌائقةمممإدارةممؼباٌشروعماإلضؾقؿكمظؾؿشارطةماجملؿؿعقةم 

مؼفدفماٌشروع مؼمبشاطؾموضضاماظقسكمرصعمعلؿقىممإظلمو ماٌقاه مظؽؾموتػعقؾمما اٌشارطة

ةمررافمذوىماظعالضوماألمودورماجملؿؿعماٌدغكمجفزةموماىفاتماٌعـقةم)حؽقعقةموشريمحؽقعقة(األ

ماٌقاه ماألؿقؼقؼماإلظممبؼضاؼا ممعـؾدؿكدام ماظرذقد مايؽؿ ماٌائقةإمؼبو ماٌقارد داسمأسؾكممدارة

م2009مسامممؼبهمتـػقذمومضدمبدأمداءموتؼدؼؿماًدعاتموادؿكدامماٌقاهألععاؼريمربددةممبلؿقىما

معصرم،ماظقؿـ،م،صؾلطنيم،ظؾـانردنماألم)مدولمسربقةم7مبشارطةممومماظؾـؽماظدوظلمعـمعاظلومبدسؿمصـك

مم..(اظؿكمملمتلؿطعماالدؿؿرارمظظروصفاماٌغرب،تقغسم،م

ماإلمومصبدر ممتعـرضدممطانممنماٌشروعأمإظلذارة مأاالمم2010سام مظؿقصقةمذبؾسإغف مدؿفابة

معرماظذىتـػقذهماألمؼببؿػعقؾماٌشارطةمومدصعماظعؿؾممػؿؿامبدسقةماظدولماٌشارطةمظإلاحملاصظنيم

معؾققزًامةاٌشروعمدصعةمطؾريمععفمذفد اظزعـكممغاعجغؿفاءماظربإ)وضؾؾم..م2012،2011ساعكممومغشارا

م(2012ساممصكمعـؿصػمأطؿقبرمظؾؿشروعمعـماظؾـؽماظدوظب

م ماٌشارطة ماظعربقة ماظدول مضاعت ممحقث مبؿـػقذ م)درادات،دوراتممأغشطةععظؿ اٌشروع

مومتمهؼقؼم م،ضقاسدمبقاغات( مسؾكماظصعقدماظقرأػداصتدرؼؾقة،ورشمسؿؾمورـقة حمواـكمبـلبمترتف

م.(صقؿامسدامدوظؿكمصؾلطنيمواظقؿـماظؿكمرمبامتعـرتمظؾظروفماظؿكممترمبفا)%م100-75بنيم

مصكمعؾملوغ ماظؾـؽماظدوظبمإمبعدماٌشروعمأغشطةادؿؿرار معع ماالدؿؿرارؼةمغؿفائف مًطة وصؼًا

ماظيتموضعؿفامطؾمدوظةمباظؿـلقؼمععماجملؾسماظعربلمظؾؿقاه.

سرضمم(2015-2013)خطةمسؿؾماجملؾسمؼبمدورتفماظؼادعةنمتؿضؿـمأوعـماٌؼرتحمػذام

مإسؿؾممةواظدروسماٌلؿػادةمؼبمورذممػذهماظؿفاربموماٌؿاردات تعظقؿمظؿؾادلماًرباتموضؾقؿقةم

مم.عـمعـؾمػذهماٌشروساتمذاتماظطابعماالضؾقؿكمماظػائدة

 

 هلنيماإلدارةماٌائقةموبـاءماظؼدراتمعـمأجؾضؾقؿكمظؾؿـلقؼماٌشروعماإل 

ماظؼدراتمعـمخاللمادؿكدامممإهلنيممإظلماٌشروعممفدفؼو مبـاء مو ماٌائقف ماٌقارد داره

ماٌصادرممضؿارماظصـاسقةم)هدؼدوهؾقؾمصقرماألمتؽـقظقجقاماظػضاءمواالدؿشعارمسـمبعدمودائؾممحدثأ

ماالغفارمواظقدؼان(مؼبدرؼانماٌقاهممأومؼبعطارمومحبرمومزبزونمعائكمدطقكموجقأعـمماهلقدروظقجقة

وحلـممصـاسفماظؼرارمؼبشراضماظزراسةممبامؼلفؿمأمؼبطـرمدضةمظؾؿقاردماٌائقةموادؿكداعؿفامأظؿقدؼدم

ماٌائقةإ ماٌقارد مم..دارة ماٌشروع متـػقذ مؼؿؿ مو مػل مػبسمدول موظؾـان،م)مبشارطة ماألردن، عصر،
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اظؾـؽمػؿممشرطاءذبؿقسةمعـماظمًاعاظقصـقًاموممتـػقذماٌشروعمدسؿمومطؿامؼشاركمؼبم(واىزائر،مواٌغرب

م(WBاظدوظب) اظقطاظةمموم(NASA)عرؼؽالوماظػضاءمبمحباثماٌالحةماىقؼةأدارةماهلقؽةماظقرـقةمإلموم

م.م(GEFم)وم(USAID)معرؼؽقةمظؾؿـؿقةماظدوظقةاأل

تؽـقظقجقاماظػضاءمواالدؿشعارمسـمبعدمممالدؿكدامماإلضؾقؿقةتـػقذماظؿطؾقؼاتمموؼؿضؿـماٌشروع

ذاتممخططماظؿدرؼبماظعؿؾكمواألطادميكإسدادموتـػقذمبراعجموودماٌائقةمؼبمهلنيمإدارةماٌقار

وإسدادمواٌؿارداتمواظدروسماٌلؿػادةمسؼدمورشمسؿؾمدـقؼةمظؿؾادلماٌعرصةمةمسؾلموالسم،اظعالضة

وؼؿؿمإدارةماٌشروعمعـمخاللمصرقمسؿؾمومغؼطماتصالمماٌشروعموإنازاتف.مأغشطةدـقىمسـمتؼرؼرم

مباظدولماٌ وتؿؿمماظعربكمعـمضؾؾماجملؾسععنيممٌشروعممشارطةمومعـمخاللمعـلؼمإضؾقؿكورـقةم

مررافماٌعـقة.ؿابعةمعـمخاللمىـةمتقجقفقةمعشرتطةمعـماألاٌ

رارمتقصقاتمذبؾسماحملاصظنيموتلطقدهمسؾكمضرورةمتػعقؾمدورماظدولماٌشارطةمصكمإوصكم

قزاراتماٌعـقةمصكمطؾمدوظةمصؼدمذفدماٌشروساتمذاتماظطابعماإلضؾقؿكموربطفامبرباعجماهلقؽاتمواظ

 (غشارًامعؽـػًامظإلسدادمظرباذبفموخططفماظؿـػقذؼة.2012اٌشروعمسامم)

وضدممتمتـػقذمثالثمورشمسؿؾمورـقةمؼبمطؾمعـماألردنموظؾـانموتقغسمذاركمصقفاماجملؾسم

معقض مسؾل مغشره مودقؿؿ مسـفا متؼارؼر مإسداد موجاري مظؾؿشروع ماالضؾقؿل ماٌـلؼ مبصػؿف عماظعربل

ائؾمأومؼبضؾقؿقفموماظيتممؼـظؿفاماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهمظلمورشماظعؿؾماإلأوسؼدممؾدأؿوداجملؾس..م

مبفدف ماظؼادم مسؾكماألإماظعام ماظضقء مظؾؿشروعمعـمخاللمادؿعراضمخططماظدولممػدافظؼاء اظعاعف

مظؿػقذمتؾؽماأل ممتمتـػقذهمحؿكمامػدافاٌشارطف ماالدؿػادةمعـماًإونمآلععمسرضمعا رباتمعؽاغقة

مخرىممماثؾةم.أعشروساتممؼباٌقجقدةم

م

 مإصدارماظؿؼرؼرماظـاغكمسـماظقضعماٌائكمباظدولماظعربقة

مبراعجممتـػقذمرارإمؼب مو ماألإمتمماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهمأغشطةمخطة ماظؿؼرؼر لمسـموصدار

مصدىمفانمظوطم(2006مسامملوصدارماأل)اإلمصدارمدورىمومتإمموػقمةماظعربقةطؼاٌـمؼبماٌائكماظقضع

اظقرـممؼبحؿقاجاتماٌائقةمسـماٌقاردماٌائقةماٌؿاحةموماإلمٌامؼقصرهمعـمبقاغاتموععؾقعاتمجقدم

مإدارةماٌقاردماٌائقةمؼبماٌـطؼةماظعربقة.موحلـاظؼرارمصـاسةممؼبلفؿمؼماظعربكممما

مواإل موهدؼثماظؿؼرؼر مظؿقصقاتمذبؾسماحملاصظنيمٌراجعة ماظؿؼرؼرموأدؿفابة سدادمإلصدار

ـاغكمظؾقضعماٌائكمصكماظقرـماظعربكمصكمضقءماظؾقاغاتماحملدثةممتماظؿـلقؼمععماظؾؾدانماظعربقةماظ

تصالمورـقةمظؿقصريماٌعؾقعاتمواظؾقاغاتماظالزعةمواظؿعاونمععماألعاغةماظعاعةمصكماإلغؿفاءماظؿلؿقةمغؼاطم

معـمإسدادمػذاماظؿؼرؼر.



9 

 

ماالرارممؼبطؿاممتم ىماظعربلماظــاغـكمظؾؿقـاهمواظذيمجؾلـاتماٌـؿدمىحـدادبصـقصممػذا

مظعـرضماظـؿـائجماألم2011غقصؿؾـرمم23-20سؼـدمؼبماظػؿـرةمعـم سـماظقضعمممظقـةمظؾدرادـةوباظؼـاػـرة،

 .مػذاماظشلنمؼبعالحظاتممأوىمعؼرتحاتمأومتؾؼكماٌائكمصكماظقرـماظعربكم

ظقضـعمسـمامماظـفائقةمراظؿؼرؼمعلقدةسدادمإمتمموعؼرتحاتمتاحؿفمعـمبقاغاتومبـاءمسؾكمعاممتما

مسربقـة14ماٌـائـكمؼب مامدوظـة ماظؼؿـر،ممنآلحؿك مجـزر معقرؼؿـاغقـا، ماظعـراق، معصـر، م) معـ مطـؾ تشؿـؾ

ماظعربقـةم مواإلعـارت ماظؾقرؼــ، ماىزائـر، مظقؾقـا، متقغـس، ماٌغـرب، ماظقؿــ، مسؿـان، مضطـر، صؾلطقــ،

صكمماظؿؼرؼـرموتقزؼعـفمإلصدارمإدؿعـدادًامظعربقةموجارىماظؿقاصؾمالدؿؽؿالمباضكماظؾؾدانمام..اٌؿقدة(م

مصقرتفماظـفائقة.

مباظشؽر مظؾؿقجف ماظػرصة مموغـؿفز موذبؾسماحملاصظني ماظعؿقعقة مظألعاغةممظؾفؿعقة مدسؿف سؾل

ماظؿؼرؼر مطذظؽمالسدادمػذا ممؼبمظؽؾمغؼاطماالتصالمو ماظشؼقؼة مماظدولماظعربقة مخاصة مبصػة ظػرؼؼمو

إسدادممؼبماظؿكمبذظتظؾففقدممومذبؿقسةمصرؼؼم)دقدارى(اظعاعةممعاغةاظػـقةمباألدارةماإلمؼباظعؿؾم

مظؾقضعماٌائكمماظؿؼرؼر ماظـاغك( ماظعربقةمؼب)االصدار ودقفمؼؿؿمادؿعراضماٌقضػماياظلمماٌـطؼة

مأثـاءماغعؼادمإحديماظـدواتماظيتمؼـظؿفاماجملؾسمتزاعـًامععماىؿعقةماظعؿقعقة.

 

ىوالمنتدواتالمؤتمراتى(ى:ى3-2)
ظؾؿشارطةممُؼدسكمإظقفامأوؼـظؿفاماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهماظيتممواٌـؿدؼاتممتراتماٌمفؿتل

ممزؼادةماظقسكمؼبمراقلوب بدورماجملؾسممعرصةمومتقثقؼماٌماٌـطؼةماظعربقةمؼبماٌقاهماٌائكمبؼضاؼا

ممظؾؿعؾري ماٌقاهموماٌقضقساتمذاتماظعالضةمؼبماٌشرتطةماإلضؾقؿقةسـماظرؤؼة اٌؾقؼمموؼعطكم.ضضاؼا

م) ممبقضقساتموتارؼخ4رضؿ معؾكصًا متؾؽم( مإغعؼاد ماظـالثممواٌـؿدؼاتماتاٌممترموعؽان سؾكمعدار

م2010)ؼماظلابدـقاتم مدائرةممنماجملؾسأمباظذطرمعـماىدؼروم.م(2012-م ضبرصمسؾكمتقدقع

ماأل ممؼبمسضاءعشارطة ماظلادة مدسقة مخالل معـ ماٌممترات معـممأسضاءػذه ماظعربك اجملؾس

م.عؽـأػذهماظـدواتموماٌممتراتمطؾؿاممؼبظؾؿشارطةمواٌفؿؿنيماٌؿكصصنيم

م

 م(2011غقصؿربمم-اٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاه)اظؼاػرةم

اظدولماظعربقةمووزارةمظؾؿقاهم)هتمرساؼةمجاععةمماظـاغكمضامماجملؾسمبؿـظقؿماٌـؿدىماظعربك

باظؼاػرةمهتمم2011غقصؿربمم23-م20اظرىمجبؿفقرؼةمعصرماظعربقة(خاللماظػرتةمعـماٌقاردماٌائقةمو

ى"ذعار ىالمواه ىندرة ىمع ىالتطاوش مم" مصقف مأوذارك معـ موزراءمع300طـر معـ ماٌقاه مخرباء معـ شارك

مإظلصةمدوظةمسربقةمباالضام22ممـؾكماجملؿؿعماٌدغكمعـسؿالمواظؼطاعماًاصموأودقادنيمورجالم

ارطةملمظؾؿقاهماظعربقةممبشورضماألضاعةماٌعإاظدوظقةمطؿامواطبماٌممترموماإلضؾقؿقةبعضماٌـظؿاتم
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ضدمسارضمعـماظشرطاتمواٌمدلاتماظؾقـقةمواهلقؽاتماظدوظقةمواٌـظؿاتمشريمايؽقعقةموم30مإظلحق

مؾؿـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاه.ظسالنماظؼاػرة(مإاًؿامم)مؼبصدرماىؿقعمأ

اظؿكمتؾـاػاممرواضدمضؿماٌـؿدىمثالثمجؾلاتمساعةمومدؾعةمسشرمجؾلةمصرسقةمحقلماظـالثمربو

م:ظلااٌـؿدىمعـمأجؾماظؿعاؼشمععمغدرةماٌقاهمسؾكماظـققماظؿ

 تلعنيماالحؿقاجاتماالدادقةمعـمعاءمومشذاءمومبقؽةمصايةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعة.

 زؾماظؿـؾماتمشريماٌمطدةم.مؼباظؿؽقػمععمتلثريماظؿغريماٌـاخكمسؾكماٌقاهم

 ةموماًزاغاتماىقصقةماٌشرتطةم.غفارماظدوظقاظؿقزؼعماظعادلموماٌـصػمٌقاهماأل

معـمأػؿمتقصقاتماٌـؿدىمأػؿقةماظعؿؾمسؾكم:و

رصعمطػاءةمادؿكداعاتمومآظقاتمترذقددارةماظطؾبمسؾكماٌقاهموتطقؼرمررقموإهلنيمم(1)

مصـقًااٌق معـادؾة متؽـقظقجقا موادؿكدام مواظطاضة مومواضؿصادؼًاماه ماظؾقر معقاه ععاىةمظؿقؾقف

معقاهماظصرف.

ععدالتماصالحمضطاعماٌقاهمواظؼدراتماٌمدلقةمواظؾشرؼةموآظقاتمادرتدادماظؿؽؾػةممؼادةزم(2)

ماظؼطاعماًاصموتوزؼادةماالدؿـؿاراتماظعربقةمو ػذهماجملاالتمعـممؼباظعاممػعقؾمدور

مطبمأػدافاجؾمهؼقؼم خدعاتمصماٌقاهم)عقاهماظشربماظـظقػةمواالظػقةماالمنائقةمصقؿا

ماظصرفماظصقك(.

اٌـطؼةممؼباًططماظرئقلقةمظؼطاساتمادؿكدامماٌقاهممؼبثريمتغرياتماٌـاخمادراجمتلم(3)

مو مواظعربقة ماظعؾؿ ماظؾققثمواالبؿؽاراتموتطؾقؼات مظدسؿ ماالدؿـؿارات جقاماظؿؽـقظقزؼادة

ماظرصدمواظؿؼقؼؿ.وتطقؼرماظـؿاذجموإغشاءمغظؿماٌعؾقعاتمو

ماالدم(4) مؼباظدولممبنيماظؿعاونٌزؼدمعـمماظلعكارةماٌؿؽاعؾةمظؾؿقاردماٌائقةموتؾـكمعؾدأ

مإ موأدارة ماالغفار ماىحقاض مواٌقاه ماًضراء م)اٌقاه ماٌشرتطة ماظزقصقة رضاء(ماٌقاه

مو ماظعادل ماالدؿكدام مواٌصاحلمعـاألظؿقؼقؼ ماٌـاصع متؾادل مسؾك مواٌؾـك مظؾؿقاه ؾ

م.اٌشرتطة

م.اٌـؾـؼةمسـماٌـؿديماظؿقصقاتأػؿم(م6اٌؾقؼمرضؿم)موؼؿضؿـ

م

 م(2012عارسم-عردقؾقا(ىماظعاٌكماظلادسمظؾؿقاهاٌـؿد

صاسؾقاتماٌـؿدىماظعاٌكماظلادسمظؾؿقاهماظذىمسؼدممؼبذاركماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهم

رئقسماجملؾسممأبقزؼداظدطؿقرمربؿقدممظلا(مبقصدمبرئادةمعع2012عارسمم18م-12)ممبردقؾقا

مو مواألسضقؼة مومأسضاءمبعضعنيماظعام مبؿـظقؿ مجؾلاتمصـقةمداإاجملؾس..حقثمضام مثالثة رة

م:مظلاسؾكماظـققماظؿ
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عاغةمأععمجاععةماظدولماظعربقةمماظؿعاونرارماٌلارماالضؾقؿكمظؾؿـطؼةماظعربقةم)بإمؼبجؾلةمم()أ

لمودؾؾمهؼقؼماهلدفماألاتموطلاد(مبفدفمحبثمآظقأذبؾسموزراءماٌقاهماظعربم،معـظؿةم

ماظؿكممأػدافعـم ماظعربقة ماٌقاأاٌـطؼة مذبؾسموزراء ماظعربموضرػا لمرصعمطػاءةمواؼؿـه

مبـلبمترت ماٌقاه م15م-10حمبنيمواادؿكدام ماإلم2020%حبؾقلمسام حؿقاجاتمٌقاجفة

محدودمؼبهتمزروفماظؿقدؼاتماٌلؿؼؾؾقةموماظغذائكاٌؿزاؼدةموهؼقؼماالعـماٌائكمو

م.اٌقاردماٌائقةماٌؿاحةموعؾادىءماظؿـؿقةماٌلؿداعة

مومب() ماٌقضقسك ماٌلار معقضقجؾلة مإسفا مرؤؼة مظإلإسداد ماألضؾقؿقة مظؾؿقاهمدؿكدام عـؾ

ماظغذائكمظؿقؼقؼماأل ماظعاملماًمؼبعـ ماضاظقؿ مسؾكماالضؾماضؾقؿنيمجغراصقنيم)عـ م( ؿلة

م متـػقذم200.واظعؿؾمسؾكماسدادم2015حبؾقلمسام مورـقةمحبؾقلمسامخطة ضدمو2020مؼة

ماى مػذه مصاسؾقات مبمتت معـظؿةماظؿعاونؾلة ماٌؿقدةمعع موشاألماألعؿ اظزراسةمذؼة

(FAOمظؾرىمو ماظدوظقة مبل(.ICIDاظصرفم)(،واظؾفـة نمؼؼقمماجملؾسماظعربكمومتماظؿقصقة

خططمورـقةمعـماظرؤؼةمعـمخاللمبراعجمتـػقذؼةمواظؿـلقؼمظؾؾقرةمػذهممؼبظؾؿقاهمبدورهم

م.ػدافجؾمهؼقؼماألأ

تقصقاتماٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاهماظذىمسؼدمباظؼاػرةمعرضمغؿائجموجؾلةمخاصةمظم()ج

م)مؼب مو2011غقصؿربم23-م20اظػرتة موضعماظؿقصقاتمعقضعماظؿـػقذمعـم( طانماهلدفمعـفا

ماٌلؿؼؾؾقةم.خاللمبراعجمايؽقعاتماظؿـػقذؼةموعشروساتفاماياظقةمو

ممـؾكمعـظؿاتمعـمبعضماظقزراءموصاغعكماظؼرارمومضدمذفدتمػذهماىؾلاتمحضقرامعؽـػًاو

عـماظدولماظعربقةموعـمخارجفامضطاعمخاصموعراطزمحبـقةمحؽقعقةموشريمحؽقعقةموذبؿؿعمعدغكمو

ضؾقؿكماإلمبرزمدورماجملؾسماظعربكمسؾكماظصعقدوعـماًرباءمواٌفؿؿنيمباظشلنماٌائكماظعربكمممامأ

مطبصمضضاؼاو موماظدوظبمصقؿا مظصاحلماظقرـمامػدافاألاٌقاه موؼقضحمظعربك.اظؿكمؼلعكمظؿقؼقؼفا .

مم(معشارطةماجملؾسمصكمصعاظقاتمػذاماٌـؿدى.م7اٌؾقؼمرضؿم)مم

 

 ظؾصرفمظؾريموماٌممترماظدوظبمايادىمسشر: 

ماظدوظبمايادىمسشرمؼبذاركماجملؾسم مؼبظؾصرفمواظذىماغعؼدمباظؼاػرةمظؾريموماٌممتر

ماظؼقعكمظؾققثماٌقاهمبم2012دؾؿؿربم27م–م23اظػرتةمعـم اإلذرتاكمععماظؾفـةمهتمإذرافماٌرطز

بؿـظقؿمععرضمظؾؽؿبمواإلصداراتممسؾكمػاعشماٌممترمحقثمضامماجملؾساظؼقعقةمظؾرىمواظصرف،م

م.ماجملؾسموانازاتفموتـشقطماظعضقؼةمبفمأغشطةاىدؼدةمععمسرضمألػؿم

 

 (2012)ماظدوحةمغقصؿربماألراضكماىاصة"مؼب"اٌممترماظدوظبمظألعـماظغذائكم 

ماجملؾسمؼبم"اٌممت مؼبمذارك مواظذىمسؼد ماىاصة" ماظغذائكمؼبماألراضك مظألعـ م ماظدوظل ر

اظدوحةمبدوظةمضطر.ممموضدمضامماجملؾسمبؿـظقؿمجؾلؿنيمصـقؿنيمخاصؿنيمهتماحملقرماظـاغلمظؾؿممترم
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"زؼادةماالحؿقاجاتماٌائقةمؼبمضقءمغدرةماٌقاه:ماظؿقدؼاتمواظػرص"مموطانماهلدفمعـماىؾلؿنيم

ظلمسؾلماٌلؿقىماظعربكمعـمهدؼاتموايؾقلماٌؼرتحة،مععمسرضماػقمسرضماٌقضػماٌائكماي

ممتم موضد م) مظؿقؼقؼفا ماٌؾادراتماإلضؾقؿقة مودور موخططماظعؿؾموآظقاتمتـػقذػا. اظلقاداتماٌلؿؼؾؾقة

مؼبم مواظدوظل( ماإلضؾقؿل ماٌلؿقي مسؾل م ماإلضؾقؿقة ماٌـظؿات مطلحد ماظعربل ماجملؾس سرضمدور

موهؼقؼماألعـماٌائلمواظغذائلمماظؿـلقؼمواظؿعاونمظؿقؼقؼمػذه ماٌائقة األػدافمظؿقلنيماإلدارة

اظعربلمسبقمتـؿقةمعلؿداعةموضدمذرصتماىؾلةمباالدؿؿاعمإظلمدؾعةمعـمسؾؿاءماٌقاهمسؾلماٌلؿقىم

معبقعم مضؾؾ معـ مواٌؼرتحات ماألصؽار مظؿؾادل موعـاضشات متػاسؾقة مجؾلة متؾؿفا م مواظدوظل اظعربك

رئقسماجملؾسمؼبماىؾلةماألوظلمبقرضةمم-دماظدطؿقرم/مربؿقدمأبقمزؼدموضدمذاركماظلقاٌشارطني.مم

ماظـاغقةمم"الفرص والتحديات    -الطلب المتزايد علي المياه مع ندرتها"سؿؾم ووذاركمؼبماىؾلة

ماظؿـػقذؼةمظؾؿفؾسمواظؼائؿمبلسؿالماألعنيماظعاممبقرضةم اظلقدماظدطؿقرم/محلنيماظعطػلمسضقماظؾفـة

مإظبملتعاون االق ليمي في قضايا المياه واألمن الغذائي""التنسيق واسؿؾمسـم موخؾصماٌممتر م .

ماًططم مصك مواظغذائك ماٌائك ماألعـ معقدقسات مادراج مأػؿقة مسؾك مؼمطد مواظذى ماظدوحة إسالن

مؼمطدمسؾكم موتشفقعماظؼطاعماًاصمطؿا مايؽقعاتمصكمتقصريماإلدؿـؿاراتماٌـادؾة مودور اظقرـقة

م.ممهماألػدافمودورماٌـؿدؼاتماإلضؾقؿقةموعـمضؿـفاماجملؾسماظعربكمأػؿقةماظؿعاونمصكمهؼقؼمػذ

ػذامطؿامأوصلماٌممترمبؿشؽقؾمدؽرتارؼةمدائؿةمٌؿابعةمتـػقذمإسالنماظدوحةمباظؿـلقؼمواظؿعاونم

مععماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهموعـظؿةماألعؿماٌؿقدةمظألشذؼةمواظزراسة.م

مظؿقصقاتماظيتمخرجمبفاماٌممتر.(مإسالنماظدوحةموأػؿما8وؼؿضؿـماٌؾقؼمرضؿم)

 

 ؼدؼؿمخدعةمتـظقؿماٌممتراتتمؼبجدؼدمبدأماجملؾسماظعربكممتقجفمؼبو 

ماجملمىفاتموذظؽ مسؾك ماالخؿقار محقثموضع ماألخارجقة مظؿـظقؿ مظؾؿقاه دؾقعمؾسماظعربك

م)عاؼقاأل ماظذىمسؼدمباظؼاػرة ماوناظؿعاظرىمبوزارةماٌقاردماٌائقةوم(..هتمرساؼة2012صرؼؼكمظؾؿقاه

ماأل ماٌعقغة مػقؽة م)عع م مم(GIZٌاغقة ماٌـاصلنيموأبعد معـ مسدد متؼدم ماظػـقةمن اٌؿؼدعنيمبعروضفؿ

مظؿـظقؿمػذامايدثماهلامم.

ماالجراءاتمواظرتتقؾاتم موطاصة ماىؾلاتماظػـقة مبؿـظقؿ مظف ماجملؾسموبـفاحمعشفقد مضام وضد

ؼزؼدمسـمأظػمعشاركمعـماظدولممسؿالماظؿلفقؾمهلذاماٌممترماظذىمحضرهمعاأةمواظقاظؾقجلؿقةمواٌ

مواظعربقةاأل موواألمصرؼؼقة مواٌمدلات مواٌـظؿات ماظؿؼرؼرمماإلضؾقؿقةروبقة مبنسداد موطذظؽ واظدوظقة..

ماظػـكمظؾؿممترمواػؿمزبرجاتف.

م

 موورشماظعؿؾمػؿماالجؿؿاساتأ

ى

 .ماالجؿؿاعماظلادسمواظلابعمجملؾسمرباصظلماجملؾسماظعربلمظؾؿقاه
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ماٌغر مظؾؿقاهمادؿضاصتماٌؿؾؽة ماظلادسمجملؾسمرباصظلماجملؾسماظعربل ماالجؿؿاع بقة

دؾطانمبـم /مخاظدمبـماألعرياظلؿقماٌؾؽكممحبضقرمصاحبم2010باظرباطموذظؽمخاللمذفرمدؼلؿربم

م مآلمدعقد ماظعزؼز مجائزةم–سؾد مورئقسمذبؾسمإدارة ماظلعقدؼة ماظعربقة مباٌؿؾؽة ماظدصاع موزؼر علاسد

موا األعري مظؾؿقاه ماظعاٌقة مأصقابمؼبظرئقسماظشردؾطان موحبضقر مظؾؿقاه مظلااٌع ظؾؿفؾسماظعربك

مادرؼسماظضقاك ماظرىمواٌقاردمماظدطؿقر مواٌفـدسمطؿالمسؾكموزؼر ماٌغربقة مايؽقعة أعنيمسام

باظلقدانمواٌفـدسمسؾدماظؽؾريمزػقدمطاتبماظدوظةماٌؽؾػمباٌاءمواظؾقؽةمباٌؿؾؽةماظلابؼماٌائقةم

ماظدولماظعربقةموذبؾسموزراءماٌقاهماظعرب.ماٌغربقةمووصدمميـؾمجاععةم

إغشاءمععفدمظؾدراداتماٌائقةممإظلهلاماالجؿؿاعماظدسقةمواوطانمعـمأػؿماٌقضقساتماظؿكمتـ

م23-20مؼباالدرتاتقفقةمتابعمظؾؿفؾسماظعربكمظؾؿقاهموتـظقؿماٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاهمباظؼاػرةم

باإلضاصةمم2012صرغلامعارسمم–كماظلادسمظؾؿقاهممبردقؾقاماٌـؿدىماظعاٌمؼبواٌشارطةمم2011غقصؿربم

م.م2011ومم2010عقضقساتمأخرىمتؿعؾؼمبرباعجمسؿؾموغشاراتماجملؾسمخاللمساعكممإظل

م مغقصؿرب مؼب مباظؼاػرة ماحملاصظني مجملؾس ماظلابع ماالجؿؿاع مُسؼد مػاعشمم2011طؿا سؾل

موتـ مظؾؿقاه ماظـاغل ماظعربل ماسداوااٌـؿدي مادؿعراض ماالجؿؿاع ماظـاغلمل ماظعربل ماٌـؿدي دات

ماإل ماٌائقة ماظدرادات مععفد ماغشاء مباإلوتطقرات م ماٌغربقة مباٌؿؾؽة معقضػمدرتاتقفقة مإظل ضاصة

م.األطادميقةماظعربقةمظؾؿقاهموشريػامعـماٌقضقساتماهلاعة

م

 (م29-م 27االجؿؿاعماظـاظثمظؾفـةماظػـقةماظعؾؿقةاالدؿشارؼةمظؾؿفؾسماظقزاريماظعربلمظؾؿقاهمم

م(:مم2010ققمؼقظ

ماظـاظثم ماجؿؿاسفا مظؾؿقاه ماظعربل مظؾؿفؾسماظقزارى ماالدؿشارؼة ماظعؾؿقة ماظػـقة ماظؾفـة سؼدت

سدادمظالجؿؿاعماظقزارىماظذيمسؼدمأؼاممظإلم2010ؼقظققمم29م–م27مبؼرمجاععةماظدولماظعربقةمؼبماظػرتةم

ماألعاغةؿاسنيمبدسقةمعـممبؼرماىاععةموضدمذاركماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهمؼبماالجؿم2010ؼقظققمم2م–م1

سؿالماظذيمسرضمسؾلماظلادةماظقزراءماظػـقةمظؾؿفؾسماظقزاريمٌـاضشةمعقضقساتمعشروعمجدولماأل

معشروعمادرتاتقفقةماأل عـماٌائلمؼبماٌـطؼةماظعربقةماظيتمذاركماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهموعـمبقـفا

لمظؾؿقاهمظؿؼرؼرماظؾـؽماظدوظلمحقلمسدػاماجملؾسماظعربأسادةمصقاشؿفاموماظرتعبةماظعربقةماظيتمإؼبم

م.سؿالمماظعؼؾاتماظيتمتقاجفمضطاعماٌقاهمؼبمصؾلطنيموذظؽمضؿـمباضلمعقضقساتمجدولماأل

ى

 مممظإلتػاضقةماإلرارؼةمظؿغريماٌـاخ:مم16عممترماألررافمرضؿم

م مرضـؿ ماألرـراف معممتر مػاعـش مسؼـدممم(16)سؾل مواظذي ماٌــاخ مظؿغقـر ماإلرـارؼـة ظإلتػاضقـة

مباٌؽلقـؽمبؽ ممؼبـاغـؽقن معـ مم8م–1اظػرته ماٌـائقـةم2010دؼلؿرب مظؾؿقارد ماظعـاعة مضـاعـتماهلقؽـة ،

باٌؽلقـؽمباإلذرتاكمععمسـدةمعـظؿـاتمدوظقـةمواضؾقؿقـةموعـظؿـاتماألعؿماٌؿقـدةمواظؾـؽماظدوظلم
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حملـادثـاتمواسطـاءمبنجـراءمحقارمحـقلماٌقـاهموتغقـرماٌــاخموذظؽمبفـدفموضـعماٌقـاهمسؾكمضؿـةما

ماظالزعـةمظديماٌػ ماٌــاخمسؾلماٌقاردماٌائقـةماألػؿقة متغقـر مبعقــماإلسؿؾـارمواتلثقـر ضقــمألخـذػـا

ماٌـظؿقــمسـدةم طلحـدماظؼطاساتماهلـاعـةماظيتمدؿؿلثـرمباظؿغقـراتماٌـاخقـةمحـقلماظعـامل،موضـدمدسـا

ماظؿ ماظؿغقـراتماٌـاخقـةمعـمخؾـراءمسؾلمعلؿقيماظعـاملمظؿقضقـحمػـذه ثـارمآلثقـراتموعـادؿمديماظقـف

 سؾلمادارةماٌقاردماٌـائقـةمؼبماٌـارـؼماظيتمميـؾقغفـا.ممم

مدقـداريم ممبـظؿـة ماٌـائقـة ماإلضؾقؿلمظؾؿقارد ماٌدؼـر مزؼـد، مأبق مخـاظد ماظدطؿـقر مذـارك وضـد

ثـارماٌرتتؾـةمسؾلماٌقاردمادتفمسـماآلوعدؼـرماظرباعجماظػـقـةمباجملؾسماظعربلمظؾؿقـاه،محقثمسربمدق

م.اٌائقـةمؼبماظدولماظعربقـةمعـمجـراءماظؿغقـراتماٌـاخقـةماٌؿقضعة

م

 ألشذؼةمواظزراسةمظألعؿماٌؿقدةمظماألعؿماٌؿقدةعممترمعـظؿةFAOاإلضؾقؿكماظـالثقنمظؾشرقمم

 مم:2010دؼلؿربمم5م–م4اظػرتةمعـممؼباألدغكمباظعاصؿةماظلقداغقة،ماًررقم،م

 

زؾممؼبم2010دؼلؿربمم5م–م4اظػرتةمعـممؼبم–اًررقممم–ؼدماٌممترمباظعاصؿةماظلقداغقةمُس

ماإلرتػاعماظؽؾريمعاظقأزعاتم مأبرزػا مدولماظعاملمودولماظشرقماألدغك، مبفا موإضؿصادؼةمطؾريةممتر مؼبة

إضؾقؿماظشرقممدولمؼبأدعارماٌقادماظغذائقةمواظؿغرياتماٌـاخقةمواألصاتمواألعراضماظعابرةمظؾقدودم

موطانمػذاماٌممترمصرصةمإلظؿؼاءم م موتؽـقػماىفقدمظقضعمايؾقلماٌـادؾةمهلذهماٌشاطؾ. األدغك،

مذاتماإلػؿؿامماٌشرتك.ماظؿعاونذباالتمممؼبسددمعـموزراءماظزراسةمظؾدولماظشؼقؼةمظؾؿؾاحثم

مسابدؼـمصاحلمسضق ماظدطؿقر/ مسـماجملؾسماظعربكمظؾؿقاه ماٌممترمممـاًل ذبؾسمموضدمحضر

احملاصظني،موضاممدـــــقادتفمبرئادةمجؾلةمعـمجؾلـــاتماٌممترموتؼدؼــــؿمسرضمســـــمايػازممسؾكم

م(مWater Conversationاٌقاهم)م

م

 معـؿدىماظؾقرماألبقضماٌؿقدطماظـاغك:م

م ماظداؼؿ مصػقتمسؾد م/ ماظدطؿقر مأعنيمسامماجملؾسماظعربكمم–ذاركماألدؿاذ مظؾؿقاه مؼبدابؼًا

واظذىمم2011أطؿقبرمم12-11مؼبعـؿدىماظؾقرماألبقضماٌؿقدطماظـاغكماظذىمسؼدممبردقؾقامصعاظقاتم

م مؼفدف مايؽقعقةممإظلطان مشري ماٌـظؿات موأؼضًا ماًاص مواظؼطاع ماٌـطؼة مؼب ماظؾؾدؼات عبع

واٌـظؿاتمايؽقعقةماظدوظقةمٌـاضشةمحؾقلمظؾؿقدؼاتماظؾقؽقة،ممبامؼعززماظـؿقماالضؿصاديمواٌلؽقظقةم

جؿؿاسقة.مموذظؽمعـمأجؾمإرداءمعـصةمظؾؾؾدؼاتمواظؼطاعماًاصمظؿؾادلماًرباتمبشلنماظؼضاؼاماال

،موصؿحماجملالمٌـاضشةمصرصمضطاعماظؾقؽقةماألطـرمخطقرةماظيتمتقاجفمعـطؼةماظؾقرماألبقضماٌؿقدط

م.ؿاحةاألسؿالماظالزعةمٌعاىةماظؼضاؼا،ممبامؼبمذظؽماًدعاتماظؾقؽقةموأصضؾماظؿؽـقظقجقاتماٌ

م
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 "م2011غقصؿربمم24-23مورذةمسؿؾ"حقطؿةماٌقاهمسؾلمعلؿقيماألحقاض

ورذةمسؿؾم GTZ نماظدوظلمواععماهلقؽةماألٌاغقةمظؾؿعماظؿعاونسؼدماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهمب

مسؾكمػاعشم2011غقصؿربمم24ومم23بعـقانم"محقطؿةماٌقاهمسؾلمعلؿقيماألحقاض"موذظؽمؼقعلم

م.2011غقصؿربمم23-20اهماظذيمسؼدمخاللماظػرتةماٌـؿديماظعربلماظـاغلمظؾؿق

معـم مسدد ماظعؿؾمؼبمإرار مماٌـؿدؼاتماظلـقؼةتلتلمورذة ماجملؾسمعع مGTZاظيتمؼـظؿفا

محقطؿةماٌقاهمؼبمإضؾقؿماظشرقماألواوتؿـ موتضؿمػذهماٌـؿدؼاتمسددمدطمومشالمإصرؼولمضضاؼا ؼقا.

مواظقؿـ،م مودقرؼا، مواألردن، موصؾلطني، موعصر، موتقغس، مواىزائر، ماٌغرب، مػل ماظعربقة ماظدول عـ

موظؾـان.

ظتمورذةماظعؿؾمسددمعـماٌقضقساتماهلاعةموايققؼةمعـؾمحقطؿةماٌقاهمواظؼضاؼامواوضدمتـ

ماأل ماألبعاد موعـاضشة مظؾقدود، ماظعابرة مؼبماٌقاه مواالضؿصادؼةماظؼاغقغقة م)اظلقادقة ماٌقاه ميقطؿة ربعة

دارةماألحقاضمباٌـطؼةماظعربقةمؼبمأغفارماظـقؾمإلواالجؿؿاسقةمواظؾقؽقة(،مطؿاممتمسرضمياالتمسؿؾقةم

مإظلم مباالضاصة ماىقصقةمؼبمدقاقماألحقاض، ماٌقاه مسؾلمإدارة ماظضقء مومتماظؼاء واظػراتمواألردن،

قةمؼبمذبالمإدارةماألحقاض.موؼبمخؿامماظقرذةمممتماًروجمسرضموربةماٌؿؾؽةماٌغربقةماظـاج

معلؿكدعلماٌقاه.مأومضطاساتماٌقاهمأوبؿقصقاتمدقاءمسؾلمعلؿقيمصاغعلماظؼرارم

م مربؿقد ماظدطؿقر/ ماألدؿاذ ماظلقد ماالجؿؿاع مػذا محضر رئقسماجملؾسموععاظلممأبقزؼدوضد

مم.ماظلابؼمواظلقدماألدؿاذماظدطؿقر/مصػقتمسؾدماظداؼؿمأعنيمسامماجملؾس

ى
 م(:م2011ؼقظققمم8م–م4دؾقعماظعاٌكمظؾؿقاهمبلـغاصقرةم)األ

ممؼبى مإتػاضقة مبلـغاصقرةمماظؿعاونإرار ماظعاعة ماٌراصؼ موذبؾس مظؾؿقاه ماظعربك بنيماجملؾس

(PUB)دؾقعماظعاٌكمظؾؿقاهمواظدطؿقرم/مصػقتمسؾدماظداؼؿماألمأبقزؼداظدطؿقرم/مربؿقدممظلاحضرمععم

مايد موػق م، مظؾؿقبلـغاصقرة مباظدولماألدققؼة مظؼقاداتماٌقاه مظؼاء مبشلنمواثماظلـقىماظذىمؼشفد ر

م مٌشاطؾفا ماٌلؿداعة موايؾقل ماٌقاه مومؼبعلؿؼؾؾ ماظعامل مؼشفدػا ماظؿك ماٌؿغريات مزؾ تضؿـمضد

روباماظذىمذاركماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهمأودطمومشالمودؾقعمعـؿدىماألسؿالمباظشرقماألبرغاعجماأل

اظؾؼاءممؼباظؾقؽةمايضرؼةماٌؿغرية".مموهدثممؼبقانم"ايؾقلماٌلؿداعةمظؾؿقاهمتـظقؿفمهتمسـمؼب

ماٌقضػماٌائكمباظؾالدماظعربقةمطؿامذاركماظدطؿقرمأعنيمسامممظلاعع اظدطؿقرمرئقسماجملؾسمعلؿعرضًا

ايقارممؼبوذاركمم..عصرممؼبزؾماظؿقدعماظعؿراغكممؼباجملؾسمبقرضةمسـمادؿداعةمخدعاتماٌقاهم

باٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةموسضقمم"عقاػـا"ذرطةمذبؾسمإدارةمرئقسم–قرم/موظقدمسؾدماظرغبـماظدطؿ

ماظعامم إرارممؼبذبؾسمرباصظكماجملؾسماظعربكمظؾؿقاهمعـمغاحقةمأخرىمضؿماٌعرضماٌؼاممػذا

م مواهلـددقة ماظؿؽـقظقجقة ماظؿطقرات مأحدث مظؾؿقاه ماظعاٌك مهؾقةممؼباالدؾقع موععدات عشروسات

مؼبععاىةمعقاهماظشربمواظصرفماظصقكموأجفزةماظؼقاسمواظرصدموطانمعـمبنيماٌشارطنيماٌقاهمو

http://www.gc21.de/ibt/en/site/mena/ibt/04-1-0.htm
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ماس.ان.اسم م/–اٌعرضمذرطة ماظدطؿقر مإالصالنموميـؾفا سضقم–مغائبمرئقسماظشرطةمساسقؾماظـفار

ماجملؾس.

م

م

 مأغشطةمذاركمصقفاماظلقدمرئقسماجملؾسم

ؾسمؼبمسددمعـماألغشطةمسؾلمرئقسماجملم–ذاركماظلقدماألدؿاذماظدطؿقر/مربؿقدمأبقمزؼدم

األصعدةماالضؾقؿقةمواظدوظقةمواظيتمعـؾمصقفاماجملؾسمدقاءمبلوراقمسؿؾمأومظرئادةمجؾلاتمصـقة،موضدم

معقزاغقةم متؿقؿؾ مومل ماٌـظؿة ماىفات مررؼؼ مسـ ماألغشطة مػذه ماٌاديميضقر ماظدسؿ متقصري مت

ماجملؾسماظعربلمأيمأسؾاءمعاظقة.م

اٌممتراتمواالجؿؿاساتماظيتمذاركمصقفامدقادتفمممـاًلمسـممأػؿم(م5رضؿم)وؼؿضؿـماٌؾقؼم

ماجملؾس.

م

ى(بناءىالػدراتىوىالتدروب3-3)ى
عشروعماٌشارطةماجملؿؿعقةمؼبمإدارةماٌقاهممتمتـظقؿمدورةمتدرؼؾقةممأغشطةؼبمإرارمتـػقذم

م مبفدف ماٌكؿؾػة مباظدول مظؾؿشروع ماالظقؽرتوغل ماٌقضع معلؽقظل متدرؼب مباٌشروع ؾلمساٌشارطة

مصػقاتم موسدة ماضؾقؿقة مصػقة مسؾل مضبؿقي مواظذي مظؾؿشروع ماالظقؽرتوغل ماٌقضع موإدارة تشغقؾ

سؼدتماظدورةمبؼطاعماظؿدرؼبماظؿابعمظقزارةماٌقاردماٌائقةمواظريمؼبمذفرمىأخريمظؾدولماٌشارطة.

مم.2011أطؿقبرم

 

ىالنذرىواالرالمى(ى:3-4)
ى

 "ادلاءاجملؾةماظعؾؿقةمظؾؿفؾسم" 

مظؾؿفؾساماتصدارإمبدأت ماظعؾؿقة م)م)اٌاء(مجملؾة ماظلابؼة ماظدورة مبداؼة -2007عـذ

مبظروفمصعؾةموممبراحؾمعؿعددةمضدمعرتمغفاأالمإردغقةم(ومبؾادرةمرقؾةمودسؿمطؾريظؾفاععةماأل2009

ماألعاغةمتتقظاحملاصظنيممؿقصقاتمذبؾسادؿفابةمظومةم.اظقاٌمأواظػـقةممأواالدارؼةممدقاءمعـماظـقاحك

م معلؽقظقة م"اظعاعة ماظعؾؿقة ماجملؾة مادلاءإصدار مبو" مضاعت مػقؽة متشؽقؾ ماظنسادة مؿقرؼر األدؿاذمبرئادة

سضقماجملؾسم،وسضقؼةمظػقػممومجاععةمسنيممشسم–ىماألدؿاذمبؽؾقةماهلـددةموااظدطؿقرم/مسؾكماظؾقر

م..األعاغةوتشؽقؾمدؽرتارؼةمهرؼرمعـمبنيماظعاعؾنيمبمماظعربنيوماٌؿكصصمعـماظلادةماًرباء

معؽـػةمبذلمرراإوؼبمم ممعاغةظألمجفقد مإصدار معـ ماإلغؿفاء ممت مصؼد ماظـاظث ظؾؿفؾةماجملؾد

ماألول مخاصممبعددؼف مواظذىمبسدد ماظـاغكمظؾؿقاه ممؼبمُسؼداٌـؿدىماظعربك غقصؿربمم22-19اظػرتة
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راقماظعؿؾمواألحباثماظيتممتمأوحقثمؼؿضؿـماالصدارمهتمذعارم"ماظؿعاؼشمععمغدرةماٌقاه"مم2011

مرةماٌكؿؾػة.موايمعـمخاللمربسرضفامباٌـؿد

تأمونىاالحتواجاتىاالندانوظى"ىملمربقرووضدماغؼلؿماالصدارمإظلمجزئني،مؼؿضؿـماىزءماأل
"ىمخاطرىالتعوراتىواحملقرماظـاغكمىاألدادوظى)المواهىوالعذاءىوالبوئظى(ىمنىأجلىالتنموظىالمدتدامظ"
أعامباظـلؾةمظؾفزءماظـاغكمصؼدمتضؿـمى"المناخوظىرلىىالمواهىبونىردمىالوػونىوتكالوفىالتكوفىمطؼا

الحلولىالمدتدامظىالطادلظىلألنؼارىالطابرةىللحدودىى"عـمخاللماحملقرماظـاظثمظؾؿـؿدىممفعاممتمعـاضشؿ
 ."وخزاناتىالمواهىالجوفوظىالمذتركظ

ماٌقاهم مذباالت مؼب مواٌكؿصني مظؾؾاحـني ماظؾقـقة مباألوراق ماًاص ماظـاغل اظعدد

 . ضةواٌقضقساتمذاتماظعال

اجملؾةمومترحبمبليمعؼرتحاتمظديمذبؾلؽؿماٌقضرمؼبمهرؼرمواألعاغةماظعاعةماذمتشؽرمػقؽةم

ودقؿؿمتقزؼعمػذهماالصداراتممودقفمتؽقنمػـاكمغلخمعؿقصرةمظألسضاءمخاللماالجؿؿاعػذاماظشلن.م

مخاللماظققعنيماظؼادعنيمسؾلماظلادةمأسضاءماجملؾس.

ى
 ماٌقضعماالظؽرتوغك

مواىؿعمىؤظرمادؿفابة ماظعؿقعقة م،ممقة ماظلابؼة تقصقاتمذبؾسماحملاصظنيمؼبماجؿؿاساتف

مماظعاعةماألعاغةمضـاعـت ماإلظقؽؿـروغـكماًـاصمباجملؾـسماظعربلممعـمخالل ماٌقضـع متطـقؼـر م إدارة

مظؿعرؼػمباجملؾسامؼباٌرجقمعـفمممبامضبؼؼماهلدفوػقؽؾؿـفممةماٌقضعموماسادةمبـائفمظؾؿقـاهمبدراد

وممغشطةأػؿماألمسرضمضقاسدماظؾقاغاتموموهدؼثممغشاءإمومضؾقؿكمواظدوظبعقدماإلورداظؿفمسؾكماظص

صضؾمأمبامضبؼؼمخدعةماظؿعاعؾمواظؿقاصؾممؼبظقصؾحماطـرمجاذبقةمودفقظةماظعالضةممتذاماٌقضقسات

مموضد.اجملؾسمأسضاءظؾلادةم مظؿقظلمػذهماٌفؿةمحدماٌكؿصنيأاظؿعاضدمععمبمضاعتماألعاغةماظعاعةم.

:مإدؿكداممأحدثمظغـاتمجدؼـدمؼلخذمؼبماالسؿؾارمبشؽؾمؽـرتوغـكاالظقضـعماٌبرذبـةمـؿموـؿمتصؿقتو

ماٌقضعمعـراسـاةمدفـقظـةمإدؿكـدامموتصػـحععماظربذبـةمواظؿطؾقؼـاتمإسؿؿـادًامسؾـكمضـقاسـدماظؾقـاغـات.

(،مGoogle Analytics)ممربـطماٌقضـعماإلظقؽؿـروغـكمبنحصـائقـاتموتعدؼؾمواضاصةماىمبقاغاتموماعؽان

مإضؾـااًل موعـاػـكماظصػقـاتماألطــر مؼقعقـًا ماظزوار مسـدد ماظؾقاغاتمواٌعؾقعاتمموععرصـة وهدؼثمضاسدة

م.اٌؿصؾةمبف

مو مػذا موهدؼــف ماٌقضـع ممبراجعـة م ماظؿطـقؼـر مإدارة متؼـقم مدائؿة معـاػـقمبصػة مطـؾ وإضـاصـة

مسضاءوميؽـمظؾلادةماأل..احـنيمواٌفؿؿنياجملؾسمواظؾمأسضاءجدؼدمظقؾؾـكمعبقـعمرشؾـاتماظلـادةم

م www.arabwatercouncil.orgزؼارةماٌقضعماىدؼدمبعدمهدؼـفم

 

 ماظدالئؾموضقاسدماظؾقاغات

http://www.arabwatercouncil.org/
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مأواظقرـماظعربكمدقاءمطاغتمرؾقعقةممؼبضقءمطـرةمماإلعؽاغاتمواٌقاردماهلائؾةماٌؿقصرةممؼب

مبشر ماظعاعؾة ماظعؾؿقة ماظؾقـقة ماهلقؽاتمواٌراطز مظؽـرة موغظرًا مواظؽفرباءممؼبؼة، مواظزراسة ماٌقاه ذبال

حاجةمعادةمظقجقدمدظقؾمضبصرمبقاغاتمطؾمػذهماهلقؽاتمواٌراطزماظؾقـقةممكواظؾقؽة،مظذامطاغتمػـا

مجاءتمعؾادرةماجملؾسممؼب معـمػـا م ماظعاملماظعربك. مزبؿؾػمأضطار ماظعاعة موإصدارمبنسواألعاغة داد

م مباٌقاه ماٌعـقة مواٌـظؿاتماظدوظقة مظؾفقؽاتمايؽقعقة ماظدظقؾممؼب"دظقؾ موؼشؿؾ م ماظعربك." اظعامل

عبقعماهلقؽاتمايؽقعقةمواٌـظؿاتماظدوظقةموطذظؽماٌراطزماظؿكمهلامصػةمضقعقةمسربقةمعصـػةمهتم

رضامماظؿؾقػقغاتمواظػاطسمطؾمدوظةمباظرتتقبماهلفائكمذاعؾةمضاسدةمبقاغاتمتضؿماظعـقانماظربؼدىموأ

وطذظؽماظربؼدماإلظؽرتوغكمواٌقاضعماإلظؽرتوغقة،مممامؼلفؾمدؾؾماظؿقاصؾمبنيمػقؽاتماظقرـماظعربكم

ماأل موضدمصدرتماظطؾعة م ماظؾعض. معرتنيمساممم2009دؼلؿربممؼبظبمعـماظدظقؾموبعضفا ومتمهدؼـفا

ظقؽقنمظؾـةمرقؾةمممCDصقرةممممؼبصقرةمطؿقبمعطؾقعموأؼضًاممؼب.ممواظدظقؾمعؿقصرمم2012وساممم2011

ماظؿكمهؿاجمماظؿعاونحؼؾماظؾقثماظعؾؿكمومؼب ممإظلاظدوظبمبنيماظدولماظعربقة ماىفقد مؼبتضاصر

مذبالمأحباثماٌقاه.

م

 مطؿقبماجملؾس

ماظعاعةضاع ماألعاغة مطؿقبظمت مبنسداد مومحدؼثمؾؿفؾس مبرداظة مأغشطةومأػدافظؾؿعرؼػ

مععمس مبفا معـذماجملؾسمواٌشروساتماظؿكمؼؼقم غشاءماجملؾسموحؿكماآلن.ممإرضمظإلنازاتماهلاعة

موميؽـمايصقلمسؾكمغلكةمعـماظؽؿقبمعـمدؽرتارؼةماجملؾس.مم

ى

 ماٌؽؿؾة

بنغشاءموتـظقؿمعؽؿؾةمعـمخاللمأجفزتفاماٌكؿصةماظعربكمظؾؿقاهمؾؿفؾسمظمتماألعاغةماظعاعةضاع

م معؿكصصة مسؾكماٌلؿقىماظعربكموجارىممؼبعصغرة ممربطفاذبالماٌقاه بؾعضماٌؽؿؾاتماظؽرتوغقًا

اٌرطزماظؼقعكمظؾققثماٌقاهمباظؼـارر.ممومتمسؿؾمصفرسمظؾؾقثمواالدرتجاعمماألخريموعـفامعؽؿؾةم

ممؼب ماجملؾسم ماظػفرسمسؾكمعقضع مومتمهؿقؾ م  www.arabwatercouncil.orgاٌؽؿؾة وؼؿؿمم

 ذبالماٌقاهماظعربقةمظؿؽقنمعرجعًامظؾؾاحـنيم.مؼبؿؾةمبؽؾمعامػقمجدؼدمحاظقًامإثراءماٌؽ

م

 ماظـشراتماالخؾارؼة

ؼؼقمماجملؾسمبنسدادمغشرةمإخؾارؼةمإظؽرتوغقةمعصقرةمتصدرمبصػةمدورؼةموهؿؾمسؾكمعقضعمم

م  www.arabwatercouncil.orgاجملؾس ماجملؾسمعـمعممتراتموهؿقىمسؾم كمأحدثمأخؾار

اظـالثمدـقاتماٌاضقةمسددممؼبوعـؿدؼاتموزؼاراتموعشروساتمجارؼةموإصداراتموشريػا.مموضدمصدرم

م.هلامسـمررؼؼماالغرتغتواومتمتدماتغشرم)7)

 اظؾؾؾققجراصقات 

http://www.arabwatercouncil.org/
http://www.arabwatercouncil.org/
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بؾؾققجراصقةمسؾؿقةمصكماٌقضقساتماٌؿعؾؼةمباٌقاهمتعرضمسؾكممم3ضامماجملؾسمبنسدادمسددم

 عشماٌممتراتماظؿكمؼـظؿفامأومؼشرتكمصقفاماجملؾس.مموبقانمػذهماظؾؾؾققجراصقاتمطاآلتك:ػا

 Bibliography on Hydropolitics in the Arab/MENA Region (Nov. 2011) 

 Bibliography on Living with Water Scarcity in the Arab/MENA Region (Nov. 2011) 

 Bibliography on Climate Change in the Arab Region ( 2010) 

 

 اٌقدقسات 

ضامماجملؾسمباظؿعاونمععمععفدمبارىماظدوظبمظدولمحقضماظؾقرماألبقضماٌؿقدطمبنسدادم

معـم موذؾفمم13عقدقسة ماىاصة مصكماٌـارؼم ماٌائقة ماٌقارد م"إدارة محقل ماإلنؾقزؼة مباظؾغة ذبؾد

تمظؾؾاحـنيمواظداردنيماظعربمباٌشارطةماىاصةمباظدولماظعربقة"مواظؿكمتضؿمأػؿماظؾققثمواألرروحا

مسؾكم معـفا ماالدؿػادة مظؿعظقؿ ماظعربقة ماظبماظؾغة ماٌقدقسة مترعبة محاظقًا مواٌؼرتح م مبارى. مععفد عع

 اٌلؿقىماظعربكمواإلضؾقؿك.

ى
 (انعالقاث اخلازجيت4)
ىالتطاونإتغاقواتىىى4-1

معـماالتػاضقاتمظؾؿع متشرتواسؼدماجملؾسمذبؿقسة مؼبكمععماجملؾسمنمععمعـظؿاتمدوظقة

ثؼمععمتؾؽماٌـظؿاتمأونموادسؿمأسؿالماجملؾسموتعمإظلواظرؤؼةموتمدىمػذهماالتػاضقاتممػدافاأل

موتضؿمػذهماالتػاضقاتمعامؼؾك:

م

 أدؾقع عع نواوتع اطةذر إلضاعة تػاػؿ رةطعذم2010ؼقغققمم30 ؼبمظؾؿقاه اظعربل اجملؾس وضع .1

 اظشرق مبـطؼة اٌقاه أسؿال عـؿدي سؼد ػاعش سؾل ذظؽ وجاء ظؾؿقاه، اظدوظل دـغاصقرة

 .د.أ ، "ظؾؿقاه اظعربل اجملؾس رئقس"أبقزؼد ربؿقد .د.أ حضره اظذي صرؼؼقاأ ومشال دطواأل

 ةطعشار سؾل اإلتػاق وؼـص ،"اظلابؼمظؾؿقاهلماظعرب اجملؾس سام أعني" اظداؼؿ سؾد صػقت

 .اٌقاه أسؿال عـؿدي تـظقؿ ؼب اجملؾس
م

م2010دؼلؿربمم26ؼبممبنيماجملؾسماظعربلمظؾؿقاهموذرطةمعصرمظؾطريانممتمتقضقعمعذطرةمتػاػؿ .2

سؾلمدبػقضاتمسـدماظلػرمعـموإظلماظؼاػرةموأدرػؿممفاجملؾسموعقزػقمأسضاءمبؼؿضاػاممؾضبص

 ٌدةمسام.
 

ماظؾـؽماظدوظبموضعتم .3 معع متػاػؿ مأشلطسممؼبعذطرة مم2011ذفر ظؿـػقذممظؾقصقلمسؾكمعـقة

 .أجؾمهلنيماإلدارةماٌائقةموبـاءماظؼدراتاٌشروعماالضؾقؿكمظؾؿـلقؼمعـم
 

م .4 مطؿا معع متػاػؿ مباظؿقضقعمسؾكمعذطرة ماجملؾسماظعربكمظؾؿقاه مأضام ماظعاٌلدؾقعمدـغاصقرة

مم2010ؼقغققمم30ظلمواظيتممتمتقضقعفامؼبمووػلماعؿدادمٌذطرةماظؿػاػؿماألظؾؿقاهم حقثموضعم،
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عاؼؽؾمتقهماٌدؼرمم/ماجملؾسمواظلقدمـسمبؼًاداصػقتمسؾدماظداؼؿماألعنيماظعامممأ.د.مةسؾكماإلتػاضق

وضدممتماظؿقضقعمسؾلمػاعشماالجؿؿاعماظلابعمسـمإدؾقعمدـغاصقرةماظدوظبمظؾؿقاهم،مًةاظؿـػقذىمغقاب

مباظؼاػرةمؼبم مواظذيمسؼد وهددمم،2011غقصؿربمم19جملؾسمرباصظلماجملؾسماظعربلمظؾؿقاه

 .2013م–م2012نيمخاللمساعكمبنيماظطرصماظؿعاوناًطقطماظعرؼضةمجملاالتممةاٌذطر

 

ىمنظماتىدولوظىفيرضووظىالمجلسىى-4-2
سضقؼةممإظلاغضؿماجملؾسمرارمهؼقؼمرداظةماجملؾسمسؾلماألصعدةماإلضؾقؿقةمواظدوظقةمإوؼبم

طؿامترذحماجملؾسمظعضقؼةمذبؾسمرباصظلمم2009اجملؾسماظعاٌكمظؾؿقاهمإسؿؾارًامعـمذفرماطؿقبرم

مذرتاكمسـماظدورةماظؼادعة.اإلوضدممتمودؼدمماظؼادعةاجملؾسماظعاٌلمظؾؿقاهمظؾدورةم

ى
  انعضويت واالشرتاكاثم( :5)
ىوتودوعىقاردةىالطضووظىرضاءرددىاألى-5-1

وبصػةمخاصةمؼبماظػرتةمبؿؽـقػماىفقدمظؿـشقطماظعضقؼةمماظدورةماظلابؼةمخاللمماألعاغةضاعتم

معـمسامم مم2012االخرية مسـمرشؾة مأدػر مظمأسضاءمما مظالغضؿام عضقؼةماجملؾسموؼؾؾغمسددػؿمجدد

مظقصؾحماظعددماظؽؾكمم130مإظلحق سضقمعـمزبؿؾػماظؿكصصاتمععظؿفؿمعـمعبفقرؼةمعصرماظعربقةم

م معـماجملؾسماظعربكمأسضاءظؾلادة مأنمطانممحيتماآلنمسضقًام400مأطـر مؼبمم242بعد م2009سضق

م.((9ؾقؼمرضؿم)اٌمؼبمتطقرماظعضقؼة)بقاغاتممأشؾؾفؿمعـمصؽةماألصرادمم%39.5بزؼادةمضدرػام

ىمواتلمؼبعازالمؼشفدمسدممتقازنمظقسمأغفمتقزؼعماظعضقؼةمسؾكماظدولماظعربقةمموؼؿضحمعـم

اٌشارطنيممسضاءوظؽـمعـمحقثماظؿقزؼعماظـلؾكمحقثمأنمسددماألصؼطمعـمطؾمدوظةممسضاءسددماأل

مػقمعؿقضعموالمؼؿـادبمحبالمعـماألحقالمععمحفؿمضط ممما اعمعـمبعضماظدولمعازالمأضؾمطـريًا

مؼبػةمساعةموعزؼدمعـماىفدمظؿقدقعمضاسدةماظعضقؼةمبصمممامؼؿطؾبػذهماظدولممؼباٌقاهموأػؿقؿفم

مػذهماظدولمبصػةمخاصة.

م متقازب موتـؿقةمماألعاغةودقف متطقؼر مخالل معـ ماظعضقؼة مظؿـشقط ماىفقد مادؿؿرار سؾك

م.دورؼة،.....(خدعاتماجملؾسم)اإلصدارات،ماظشؾؽات،ماجملؾة،ماٌقضعماالظؽرتوغك،ماظـشراتماظ

م ماظلادة معـ معؼرتحات مبلي مغرحب ماظعضقؼةمأسضاءوسبـ مظؿـشقط مظؾؿقاه ماظعربل ماجملؾس

موجذبمأسضاءمجدد.

 
ىتددودىإذتراكاتىالطضووظى-5-2

م معقضػًا ماجملؾسمؼقاجف معاظقالزال محرجًا مععظؿممؼبًا معـ ماظلـقؼة ماإلذرتاطات متلدؼد سدم

اهلقؽاتماظؾقـقةمواألطادميقةمواٌـظؿات.ممأوًاصماظؼطاعمامأودقاءمعـماهلقؽاتمايؽقعقةممسضاءاأل
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مسددماأل مم45)مإظللددؼـمظإلذرتاطاتمحقاٌمسضاءوضدمبؾغمغلؾة معـمذبؿقعمغقصؿرب%محيتمذفر )

م.سضاءاأل

واظيتمؼعؿؿدمسؾقفاماجملؾسمؼبمتـػقذمأغشطؿفموبراذبفمإظلممسضاءوغظرًامألػؿقةمإذرتاطاتماأل

اٌقاردماٌائقةمواظرىماٌصرؼةمبصػؿفامممـاًلمظؾدوظةماٌضقػةمجاغبماظدسؿماظلـقىماٌؼدممعـموزارةم

ععماٌـظؿاتماظدوظقةمواظشرطاءمواظرساةموضدمماظؿعاونواٌـحماألخريماٌؿؿـؾةمؼبمصقرةمعشروساتمب

اجملؾسماٌقضرمعـمايؽقعاتمواٌمدلاتمظؿػعقؾموتـشقطمتقدقعمضاسدةماظعضقؼةممأسضاءمتمزبارؾةم

مأسضاءىمعؼرتحاتمظدىملترحبمبماألعاغةمبامضبؼؼماالدؿؿرارؼة..مومرتاطاتمواظؿلطقدمسؾلمددادماألذ

م.مػذاماظشلنمؼباجملؾسم

م

ى:رضاءتواصلىومذاركظىاألى-5-3
وماظرباعجممبلخؾارماجملؾسموعشروساتفمسضاءاظعاعةمدائؿًامسؾكمإخطارماظلادةماألماألعاغةهرصم

اظعاٌكممأوغشاطمؼؿؿمسؾكماظصعقدماظعربكممإظلحالماإلغضؿامممؼبمأوتـػقذػاممأوررحفاممؼباظؿكمؼشرعم

اظؿقاصؾممإظلاظؿؼارؼرماظؿكمتؽؿبمومأوطرحماظرباعجمواٌقضقساتماظؿكمُتمؼبظإلدالءمبكرائفؿممودسقتفؿ

م ممؼبواٌشارطة مأػؿقؿفا، مهلا مأعقر ماجملؾسموطؾفا مأسؿال ماظمعازاظتوظؽـ مهلذه دسقاتماالدؿفابة

مظؿعظقؿمظؿؼدؼؿمعامؼروغةمعـمعؼرتحاتمسضاءـاذدماظلادةماألاظعاعةمتماألعاغةأشؾبماألحقان.مومؼبمضعقػة

مغشاطماجملؾسمخاللماظػرتةماظؼادعة.مؼبمسضاءتقاصؾموعشارطةماألموهلني

م

 )و/ينال(االيساداث وادلصسوفاث  ( :6)
  

ىدرمىالدولظىالمضوغظ(6-1)
م

م

م

م

 رضاءاالذتراكاتىالدنووظىلأل(6-2)

م

م

م

م

 المنحىوالؼبات(6-3)

م
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م

م

م

 
ى2009لىدودمبرىأوىفيىماليالىالموقف(6-4)

ى
ى
ى
ى

ى(ىالتموولى:6-5)
مسؾلم مسالوة ماظعضقؼة مضاسدة ماالذرتاطاتموتقدقع متلدؼد مبشلن ماظقفا مظؾصعقباتماٌشار غظرا

مأوصكم مصؼد ماٌصادر مطاصة ماجملؾسمعـ مسؾقف ماظذىمؼؿقصؾ ماظدخؾ ماٌصروصاتمسـ محفؿ زؼادة

مظإل ماظلـقى مسائده مطبصص مسربك ممتقؼؾ مصـدوق مبؿلدقس ماجملؾس مسؾل موصاسؾقاتمأغػاق غشطة

اجملؾسموضدممتمزبارؾةماٌمدلاتمواٌـظؿاتماظعربقةموايؽقعقةموشريمايؽقعقةمواظؼطاعماًاصم

ماىفقدمواالتصاالتماظؿكممتتمسـمإدؿفابفمإصبابقةمحؿكم إلعؽاغقةماٌلاػؿةمؼبمتلدقلفموملمتـؿر

نمظؾؿفؾسمواظذىمطانمظفمباظغماطعري/مخاظدمبـمدؾألبندؿــاءماظدسؿماظؽرؼؿماظذىمضدعفممسقمااألنم

م.غشطةماجملؾسأاألثرمؼبمادؿؿرارم

م

ى(ىموقفىلجنظىتنموظىالمواردىالمالوظىللمجلسى:6-6)
إلغشاءموضػمعاظلمظقضؿـممذبؾسماحملاصظنيؼبمضقءمعامأثريمبشلنماظؿؿقؼؾموإدؿفابةمظدسقةم

م مظؿـػقذ ماظضرورؼة ماٌاظقة ماٌقارد مأتقصري ماجملؾسمو مإغشطة ممتأدارة ماًاصةممسؿاظف ماظؾفـة تشؽقؾ

سؿالماظؾفـةمهتمرساؼةمأنمووضعماظقضػموابؿـؿقةماٌقاردماٌاظقةمبرئادةممسقماألعريم/خاظدمبـمدؾط

مظؿػعقؾمدورػاموحبثم مؼؿؿماظؿقاصؾمععماظؾفـة معـمخاللماظصـادؼؼمإمسقهمو عؽاغقةمتـؿقةمعقاردػا

ماظدوظقةمواظؼطاعماًاصموشريػا.واهلقؽاتمواٌمدلاتمواٌـظؿاتماالضؾقؿقةمومواظشكصقاتماظعربقة

ى
 

 (2112قسازاث جمهس وشزاء ادلياه انعسب)بغداد( :7)
ماظرابعـةم موضـراراتماظدورة ماظدولماظعربقةمخبصـقصمتؼـرؼـر موردمعـمجاععة متـػقذمعا ؼبمإرار

م مبؾغداد مسؼـدت مواظؿـك مظؾؿقـاه، ماظعربل ماظقزارى مم–ظؾؿفؾـس ماظعـراق ،م29/5/2012مؼبعبفـقرؼـة

مم:بشلن

صكماظدولماظعربقةمماألظػقـةمصقؿـامطبـصمإعداداتماٌقـاهمواإلصقـاحمأػدافعؿـابعـةمتـػقـذم(م1)

م.مواٌؾـكمسؾكماٌمذراتمواٌعاؼريماظقاردةمصكماظـؿقذجماٌعدمعـمضؾؾماجملؾس
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مظؿـػقذم2) ماظالزم مبغرضمتلعنيماظؿؿقؼؾ مواظدوظقة ماإلضؾقؿقة ماظؿؿقؼؾ ماىفات معع ماظؿقاصؾ )

مؾؼةمبؿقصريمغظامماٌعؾقعاتمواظؿدرؼبمظـؼاطماالتصالماظقرـقة.األغشطةماٌؿع

م3) مظؾؿقاهم( ماظعربقة مواألطادميقة ماظعربك ماٌائك مواألعـ ماٌائقة ماظدرادات معرطز تؽؾقػ

ماظؼدراتماظؿػاوضقةم مظؿعزؼز مدوراتمتدرؼؾقة مبؿـظقؿ ماٌعـقة مواإلضؾقؿقة واٌـظؿاتماظعربقة

ماظعربقة.

م4) مواٌ( ماظعربقة ماظدول معرطزمدسقة مظدسؿ مواإلضؾقؿقة ماظعربقة مواٌـظؿات ماٌاظقة مدلات

 اظدراداتماٌائقةمواألعـماٌائكماظعربكمعادؼًاموصـقًامحؿكمؼؼقممباٌفامماٌقطؾةمإظقف.

م موؼعربماجملؾسمسـ ماظعؿقعقة، مععروضمسؾلماىؿعقة مإواألعر ماظػــكمعؽاغقة ماظدسـؿ تقصقـر

إرـارمعـاميؾؽـفممؼبواظصـرفماظصقـكمؼبماظدولماظعربقةممواظؿؼــكمصقؿـامطبـصمإسـدادمخـططماٌقـاه

م مغـاجقـة موممـاردـات موإتػـاضقـات مخؾـرات مسؾـكممؼباجملؾـسمعـ ماٌـائـقـة ماٌـقارد مإدارة ذبـال

ماظعربقـة.مؼباٌلؿـقىماإلضؾقؿـكمو م)ماٌـطؼـة مرضؿ مضراراتمذبؾسموزراءم10وؼشؿؾماٌؾقؼ مأػؿ )

م(2012م–اٌقاهماظعربمم)بغدادم

م

 (2112-2111جناشاث اجملهس خالل اندوزة انسابقت )إ( :أىى 8)
ماظلابؼةمجملؾسماحملاصظنيم) مأل2012-2010ذفدتماظدورة معؽـػًا مغشارًا سؿالماجملؾسم(

غشطةمواٌشارطةماظعربقةماظػاسؾةمسؾلمطاصةماألصعدةمواٌلؿقؼاتماظعربكمظؾؿقاهمؼبمطاصةماحملاورمواأل

ماإلضؾقؿقةممواظدوظقةم.

ممتمه ماظعربقةموضد ماٌقاه مضـاة مبنرالق مبدءًا ماظػرتة معـماإلنازاتمخاللمػذه ماظعدؼد ؼقؼ

(م،اظؾدءمؼبمإغشاءمعرطزماٌؾؽمربؿدماظلادسمظؾدراداتمواظؾققثماٌائقةماالدرتاتقفقةمؼبم2010)

(،ماٌشارطةماظعربقةمؼبم2011-(،متـظقؿماٌـؿدىماظعربكماظـاغكمظؾؿقاهم)اظؼاػرة2010اظقرـماظعربكم)

ماٌ م)عردقؾقا مظالعـم2011-ـؿدىماظعاٌكماظلادسمظؾؿقاه ماظدوظلم مؼبماٌممتر ماظعربقة ماٌشارطة ،)

مصقؿامطبصم2012-اظغذائكمباألراضكماىاصةم)اظدوحة م موتـػقذماٌشروساتمذاتماظطابعماإلضؾقؿلم )

ظعربكم،مضضاؼاماٌقاهموإصدارماظعدؼدمعـماصداراتماجملؾسماٌؿؿقزةم)اظؿؼرؼرماظـاغكمظؾقضعماٌائكما

مواٌلاػؿةمؼبماظؽـريمعـماظـدواتم ماٌقضعماإلظؽرتوغكم،.............( متطقؼر م)اٌاء(، ماظعربقة اجملؾة

مم](مم11عرصؼمأػؿماإلنازاتمؼبمعؾقؼم)رضؿم[رارمهؼقؼمخطةماجملؾسموأػداصفم.إواٌممتراتمؼبم

ممممممممممممممقاصؾموماٌلؿؿرمغؿفزماظػرصةمألتؼدممجملؾلؽؿماٌقضرمبؽؾماظؿؼدؼرمظؾدسؿماٌؿأوعرةمأخرىم

مومارائؽؿماظؾـاءهمومماظؿكموصؼتمماجملؾسمإظلمناحاتموآصاقمعؿؿقزة..م

م

  2115-2113 دوزتو انقاديت يف خطت عًم اجملهسم(9)
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سددمعـممبؿـػقذاظؼقامممإظل(م2015م-م2013تفدفمخطةمسؿؾماجملؾسمخاللماظػرتةماٌؼؾؾةم)

مذباالتماػؿفا:مؼبعشروساتمجدؼدةممأوػام)علؿؿرة(مدقاءماىارىمتـػقذمغشطةاظرباعجموماأل

ما1) ماظؿطقؼر مادؿؿرار مظؿقصريمعصادرمإل(ادؿؽؿالمو متؽـقػماىفقد ماظؿـظقؿكمظؾؿفؾسمو دارىمو

مأغشاءماٌؼرماظدائؿمظؾؿفؾسم.مؼباظؿؿقؼؾماظالزعةمظؾؾدأم

مظؾؿفؾس2) ماظؿابعة ماٌمدلقة مظؾقحدات ماٌمدلقة ماظرتتقؾات معـ ماالغؿفاء االطادميقةمموم(عؿابعة

ماظلادسمظؾدرادات معرطزاٌؾؽمربؿد ماغشاء م، مظؾؿقاه ماظؾفانموممماظعربقة مو ماظؾققثماٌائقة و

مذؾؽاتماجملؾسماظعربكمظؾؿقاه.

متـػقذماٌشروساتم3) ماظؿكمؼؿقظبماجملؾسمماإلضؾقؿقة(ادؿؿرار ماظرباعجماظػـقة مإو تـلقؼفاممأودارتفا

ماتماخرىمجدؼدةماظؿكمؼؼرتحفاماجملؾسمٌشروسمأودقاءماظؼائؿةم

ماظؿؼارإ(4) مصدار ماظعربك ماٌائك م)اظقضع ماظػـقة ماظـفائقةمؼر مصقرتف مؼب مووضعف ماظـاغك( اإلصدار

ماظـاظثم. مظالصدار مواإلسداد مدراداتممورؾاسؿف ماجراء مإمأوو متؼارؼر عقضقساتمذاتممؼبصدار

مظقؼةم.واأل

وماظؽقادرماظعربقةممبامممٌفارات(تـػقذمبعضماظرباعجموماظدوراتماظؿدرؼؾقةمظؾـاءماظؼدراتمومتـؿقةما5)

مطبصمضضاؼاماٌقاه.

م6) ماىاصةم( موذؾة ماىاصة مؼبماٌـارؼ ماٌائقة ماٌقارد م"إدارة محقل ماظعؾؿقة ماٌقدقسة ترعبة

م ماظعربقة" ماظؾقرمم-باظدول ميقض ماظزراسقة مظؾعؾقم ماظدوظل مباري مععفد معع مباظؿعاون اٌعدة

 إظلماظؾغةماظعربقة.مم-اٌؿقدطم

مواظدوظقةماإلضؾقؿقةاٌممتراتمواٌـؿدؼاتممؼبماٌشارطة(االسدادمو7) م االجؿؿاساتماظؿقضريؼةموم

ماظؿكمؼلعكمظؿقؼقؼفا.مػدافالبرازمدورماجملؾسموماأل

مةمظؾؿفؾس.اظقتـؿقةماٌقاردماٌم(تؽـقػماىفقدمظؿقدقعمضاسدةماظعضقؼةمومتػعقؾ8)

م9) ماغؿظام مو،......اجملؾس)اجملؾة،اظـشراتماتصدارإ(ادؿؿرار ماٌقضعم( متطقؼر ادؿؽؿال

موضقاسدماظؾقاغات.االظؽرتوغكمظؾؿفؾسم

م ماٌؾقؼ مؼقضح م)و ماٌؼؾؾةم12رضؿ ماظدورة مخالل ماظعؿؾ مًطة ماالدادقة ماٌالعح مأػؿ )

اظؿػصقؾقةمًطةمومبراعجماظعؿؾممغشطةاألم(13 )رضؿنمذاءماهللم..طؿامؼقضحماٌؾقؼمإ(م2013-2015)

مم(.2013سـمسامم)اٌشارماظقفم

م

 وانتقديسأتوجو حلضساتكى خبانص انتحيت وختايًا 
 ،،،،،،،،وباندعاء أليتنا انعسبيت أٌ يسودىا انسالو وانسخاء وانتقدو بئذٌ اهلل
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