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5 المرفق  

 

 علي األجندة العالمية السياحة لوضعالتحالفات اإلستراتيجية 

 

 

 : أولوية لدى المنظمةتنتااراال رقعة وتوسيع يةملعلي األجندة العا ةالسياح وضع -أ 

 

ٍ يٍ ى ٚن    4أ. ْوٚبً نزؾسٍٛ فؼبنٛخ انًُظًخ عٕػُظواً  ثبرب انؼؤهٚخ فؾست، ثم اٞيٕهؼل انزؼبٌٔ ٔانلػى ٔانلٔنَّٛٛ

ح اٞٔنٗ فٙ ربهٚـ انًُظًخٔ فٙ رٕفٛو فليبرٓب ٔرهجٛخ اؽزٛبعبد اٞػؼبء انًُزسجٍٛ إنٛٓب. سُٕاد يُن  8ٔرؾلٚلاً ثؼل  – نهًوَّ

ظخ أٌ أطجؾذ ٔكبن ٍّ يٍ اٞيٍٛ انؼبو،  – شؤٌٔ انسٛبؽخفٙ خ ربثؼخ نٟيى انًزؾلح يزقظِّ ل انشواكبدٔثلػٍى ٔرٕعٛ َّٕ  رزؾ

 إنٗ فؾِّ ػًٍم إسزوارٛغٙ قبئى ثنارّ كافم انًُظًخ.  اٞيٕال ٔأَشطخ عًغ 

 

ٌَّ ؽغى انًُظًخ ٔيٛياَٛزٓب ًْب يٍ انؼٕايم انزٙ رطوػ رؾلٚبد أيبو رؾقٛق    1أ. زٓبانًُظًخ  إ ًَّ يب أَُٛؾ ثٓب ٔ شًماٞ نًٓ

ٌَّ يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ ٢ رُلهط ػًٍ ٔكب٢د . ٔإما يب َظوَب فٙ انًسبئم انًزظهخ ثبنؾغى يجبشوحً، َغل أيسؤٔنٛبديٍ 

نًؼبنغخ ْنا انٕػغ يٍ  ٔاَزشبهْب انًؾهٙ يؾلٔك إٌ نى ٚكٍ يؼلٔيبً، ٔثبنزبنٙ ػهٛٓب أٌ رزجَُّٗ يقبهثخً  ،اٞيى انًزؾلح انًقًٛخ

انًؤسَّسبد انلٔنٛخ لح، ٔب٢د ٔثوايظ اٞيى اٞيزؾُبء شواكبد يغ ٔكانكبيهخ يٍ يُظٕيخ اٞيى انًزؾلح ٔثا٢سزفبكح ف٣ل 

ٌَّ يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ نى رظجؼ  ٔا٠قهًٛٛخ ٔانًؾهٛخ نكٙ رزًكٍَّ يٍ سلِّ انفغٕح ػهٗ طؼٛل ايزلاك فليبرٓب يؾهٛب ٔػبنًٛبً. إ

قظٗ ؽلٍّ يٍ انفوص انًزبؽخ أيبيٓب إنٗ أ أٌ رسزفٛلثبنزبنٙ ٔػهٛٓب  ،1112عيءاً يٍ أسوح اٞيى انًزؾلح إ٢َّ فٙ َٓبٚخ انؼبو 

 يًكٍ.

 

خ رؾلٍّ آفو يطؤػ أيبو انًُظًخ ٚزًضَّم فٙ غٛبة انفٓى ٔانٕػٙ ًْٞٛخ انسٛبؽخ. نننك، رجوى ؽبعخٌ إنٗ َشو      2أ. ًَّ ص

إىاء كٔه ٔأًْٛخ انسٛبؽخ ثًقزهف أثؼبكْب، ٔكننك  –ٔانغًٕٓه ػًٕيبً  –انزٕػٛخ فٙ ْنا انشأٌ فٙ أٔسبؽ انًغزًغ انلٔنٙ 

 ثّ يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ ػهٗ ْنا انظؼٛل. انلٔه انن٘ رؼطهغ

 

٘ رؾبنفبرٓب يغ انًُظًبد انلٔنٛخ ٔا٠قهًٛٛخ اٞفوٖ، ثًب فٙ منك     3.أ ِّٕ ٔنزؾقٛق ْنِ انغبٚخ، ٚزؼٍَّٛ ػهٗ انًُظًخ أٌ رق

ٌَّ رجُٙ إؽبهاً يؤسَّسٛبً ٚسبػلْب ػهٗ رغٓٛي َفسٓب ثشكٍم أفؼم نُبؽٛخ انسٛ بسبد ٔاٞكٔاد يُظًبد انقطبع انقبص، ٔأ

ح ٔانًؼبهف ٔانًٓبهاد انًطهٕثخ َّٕ  .نزؼيٚي انُزبئظ انًوع

 

ّٙ  جوَبيظانٔفٙ ْنا ا٠ؽبه، ٚزٕنَّٗ     4أ. يسؤٔنٛخ ثُبء انشواكبد  بنؼ٣قبد يغ انًؤسَّسبد ٔانشوكبدث انغلٚل انًؼُ

ٌّٙ أٚؼبً بد انلٔنٛخ ٔٔانزؾبنفبد، ٔانزؼبٌٔ يغ يؤسَّسبد اٞيى انًزؾلح ٔٔكب٢رٓب، ٔانًُظً ا٠قهًٛٛخ اٞفوٖ. ْٕٔ يؼُ

خ  ثزطٕٚو ٔرُفٛن ٔػغ ٔ ،ٔفليخ أػؼبئٓب ،انقٛبكح رؼيٚي قلهح انًُظًخ ػهٗ يٍ أعمانًٕاهك  لثؾشإسزوارٛغٛخ فبطَّ

 انسٛبؽخ ػهٗ أعُلح انزًُٛخ انؼبنًٛخ فٙ انٕقذ َفسّ.

 

ٌَّ انسٛبؽخ رًضِّم كقطبع     5أ. ٍ َؾٕ % يٍ إعًبنٙ انُبرظ ان4ًثبنوغى يٍ أ % يٍ إعًبنٙ 21ؾهٙ انؼبنًٙ، ٔرؤيِّ

ب ٢ رُؼطٗ ػبكحً اٞٔنٕٚخ نُبؽٛخ ا٠نزياو  4/41 ٔرٕنِّلانظبكهاد انؼبنًٛخ يٍ انقليبد،  يٍ انٕظبئف ؽٕل انؼبنى، إ٢َّ أََّٓ

ٍ ٔانزًٕٚم يٍ عبَت يغزًغ  َجهٕهؼٍَّٛ ػهُٛب أٌ نننك، ٚز اٞٔسغ أٔ انًؤسَّسبد انلٔنٛخ نهزًٕٚم ا٠ًَبئٙ. انًبَؾٍٛ انلٔنِّٛٛ

 ؽٕل انًقجهخؽبعبرُب َٔكِّٛفٓب ثؾست أعُلح انزًُٛخ انؼبنًٛخ، يضم أٔنٕٚبد اْٞلاف ا٠ًَبئٛخ نٟنفٛخ ٔسٛبسبد اٞيى انًزؾلح 

خ يٍ كٌٔ أ٘ شّك.  أطجؾذ انًٕاهك انزقهٛلٚخ نقل ا٢قزظبك اٞفؼو؛ ْنا ا٢قزظبك انن٘ سٛكٌٕ نهسٛبؽخ فّٛ يسبًْخ ْبيَّ
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ح إنٗ ؽلٍّ يبفوح َٞشطخ انًسبػلاد انلٔنٛخ انًزٕا انؾب٢د ف٣ل  ػلٍك يٍفٙ يغ ثؼغ انزواعغ ، يٕاهك صبثزخ ٔيسزقوَّ

خً أكضو يٍ أ٘ ٔقٍذ يؼٗ  اٌٜ انؾبعخ أطجؾذثبنزبنٙ، انسُٕاد انقهٛهخ انًبػٛخ.  ؽ٣  ؽًهخ َبشطخ يٍ انزٕػٛخ ٠يهؾَّ

 ثلٚهخ.يقبهثبد رًٕٚم  ٔانًُبطوح ٔاسزكشبف

 

ٌَّ َشو انٕػٙ ؽٕل أًْٛخ انسٛبؽخ ٔانلٔه انن٘ رؼطهغ ثّ يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ فٙ ْنا انًغبل ْٕ عيٌء ٢    7.أ إ

أ يٍ آنٛخ عًغ اٞيٕال. ٔ هًُظًخ عٕٓكاً عجَّبهح فٙ ْنا انسجٛم ػهٗ طؼٛل انًغزًغ انلٔنٙ ن انؼبيخ يبَخاٞقل ثننذ نٚزغيَّ

ٔٚغت أٌ ُُٚفَّن ثطوٚقخ ُيُسَّقخ ٔيُظًخ  ،أ٘ َشبؽ نغًغ اٞيٕال نزؼيٚيؽٕٛ٘  ءٌ ْٕ عي ٓنا انغيء يٍ انؼًمفثشكٍم ػبو. 

لح نهغًٛغ. ثزؾقٛق اْٞلاف ا٠ًَبئٛخ نٟنفٛخ ٔانزظلِّ٘ نزؾلٚبد  ٔرأصٛوْب ٌَّ هثؾ انسٛبؽخكننك، فئ ثغٛخ َقم هسبنٍخ يٕؽَّ

يغزًغ فٙ أٔسبؽ يى انًزؾلح ٔبؽخ كافم يُظٕيخ اٞٓى أًْٛخ انسٛا٢قزظبك اٞفؼو قل ٚشكِّم ٔسٛهخً عِّٛلح رسبػل ػهٗ ف

خ اٞهع ًَّ فٙ  (Earth Summit RIO+20) "11هٕٚ + انًبَؾٍٛ اٞٔسغ. ٔفٙ ْنا ا٠ؽبه، رشكِّم فبهؽخ انطوٚق نـ"ق

خ عُلح انؼبنًٛخ. ٔيشبهكخ انًُظًإنٗ اٞنسٛبؽخ ثب فوطخ فوٚلح نًُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ نكٙ رلفغ 1141َٕٕٚٛ/ؽيٚواٌ، 

قخ نٓنا انؾلس فٙانُبشطخ  ٔانؼًم عُجبً إنٗ عُت يغ يُظًبد كٔنٛخ أفوٖ سٛسبػل إنٗ  ،ْٛئبد ٔآنٛبد اٞيى انًزؾلح انًُسِّ

 ؽلٍّ كجٛو فٙ كػى ٔرؼيٚي ْنِ انغٕٓك.

 

 الموارد لحاديبناء إطار تاغيلي وتحالفات إستراتيجية  -ب 

 

زٓبنهًسبًْخ فٙ رؾقٛق    4ة. ًَّ ؾلَّكح نٓب انزُظًٛٛخ انؼوٚؼخ  اْٞلافػهٗ روعًخ  انسٛبؽخ انؼبنًٛخ يُظًخ ، رؼًميٓ ًُ ان

بنخ. هاد انؼبنًٛخ ٔنكٙ رزًكٍَّ انًُظًخ يٍ ثُبء قلهارٓب، ٚزؼٍَّٛ ػهٛٓب أٌ رٕاكت إنٗ فليبد ف٣َّقخ ٔفؼَّ ّٕ بػزًبك إؽبه ث انزط

 .انُبشئخ كٔنٛبً  ل انزؾلٚبدا٠سزوارٛغٛبد ٔانسٛبسبد انؼبنًٛخ انغلٚلح ؽٕ ٚشًمػًم ُيؾسٍَّ 

 

يُزًلٖ  (OECD DAC) رشكِّم نغُخ انًسبػلح ا٠ًَبئٛخ انزبثؼخ نًُظًخ انزؼبٌٔ ٔانزًُٛخ فٙ انًٛلاٌ ا٢قزظبك٘    1ة.

كح اٞؽواف  يضم انجُك انلٔنٙ ٔاٞيى  –كٔنٙ فوٚل يٍ َٕػّ، رغزًغ فّٛ انغٓبد انًبَؾخ يٍ ؽكٕيبد ٔيُظًبد يزؼلِّ

ْٔنا ٚؼُٙ  اْٞلاف ا٠ًَبئٛخ نٟنفٛخ. ٔرؾقٛقانؾلِّ يٍ انفقو انًسزشو٘ نلٚٓب  يٍ أعمانشوٚكخ  انجهلاٌػلح نًسب –انًزؾلح 

انجؾش ػٍ ؽو  ػًٍم علٚلح رسبْى فٙ رؾسٍٛ ؽغى انًسبػلاد َٕٔػٛزٓب فٙ انٕقذ َفسّ، ٔفٙ رؼيٚي فؼبنٛخ ْنِ 

 .(ODA)ا٠ًَبئٛخ انوسًٛخ  اداد انًورجطخ ثبنًسبػلبئٙ ن١ؽظبءانًسبػلاد. فٓلف انهغُخ ْٕ أٌ ركٌٕ انًظله انُٓ

 

ىح انًجنٔنخ نؾشل انًٕاهك     2ة. ؼيَّ ًُ انًؼَٕخ انضُبئٛخ يٍ ف٣ل يغزًغ انًبَؾٍٛ  ٔانؾظٕل ػهٗٔفٙ إؽبه انغٕٓك ان

انًسبػلح أيبو ا٢عزًبع انسُٕ٘ نهغُخ  ٓبؽهج هفغلػى إسجبَٛب انزٙ َغؾذ فٙ ثيُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ  ؽظٛذػًٕيبً، 

 ا٢ػزواف ثًُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ كًُظًخ يؤْهخ أكَّد ْنِ انقطٕح إنٗ. ٔقل 1144ا٠ًَبئٛخ ف٣ل شٓو فجواٚو/شجبؽ، 

ٌَّ انًجبنغ انزٙ  انوسًٛخ ٔن٣سزفبكح يٍ ا٠ًَبئٛخ ادهًسبػلن لانًؼَٕخ انضُبئٛخ. ْٔنا ٚؼُٙ أ َّٕ يٍ ف٣ل يُظًخ انسٛبؽخ  رُؾ

إًَبئٛخ  يسبػلادأطجؼ ثب٠يكبٌ اػزجبهْب اٌٜ  يؤْهخ نهًسبػلح ا٠ًَبئٛخ انوسًٛخ، غ رُُفَّن فٙ ثهلاٌيشبهٚقليخ انؼبنًٛخ ن

، سٛكٌٕ ػهٗ يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ أٌ روفغ َسجخ انًٕاهك انقبهعخ ٔيٛياَٛزٓب ٔفٙ يب ٚزؼهَّق ثفزوح انجوايظ انًقجهخ هسًٛخ.

انًٕاهك انسُٕٚخ عًبنٙ ٌ ك٢ٔه أيٛوكٙ، انزٙ رفوػٓب انهغُخ كؾلِّ أكَٗ ٠يهٕٛ 11نكٙ رظم إنٗ ػزجخ انـ ػٍ انًٛياَٛخ 

ٓخ إنٗ ان يب ٚؤْهٓب كٙ رظجؼ يُظًخ كٔنٛخ كبيهخ اْٞهٛخ نهؾظٕل  ا٠ًَبئٛخ انوسًٛخ، انًسبػلادانًسزفٛلح يٍ  جهلاٌانًٕعَّ

 ػهٗ انًسبػلح ا٠ًَبئٛخ انوسًٛخ. 

 

عم ثُبء قلهارٓب انلافهٛخ ٔرؾقٛق انشؤؽ انًطهٕثخ نهزٕقٛغ ػهٗ ارفب  "انفبفب" رؼًم يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ يٍ أ  3ة.

(FAFA)  )٘ؽشل انًٕاهك ػهٗ طؼٛل انًفٕػٛخ اٞٔهٔثٛخ  )ا٢رفب  ا٠ؽبه٘ انًبنٙ ٔا٠كاه ٌَّ يغ انًفٕػٛخ اٞٔهٔثٛخ. فئ

 UNWTO)ثوَبيظ انؼًم انؼبو نهًُظًخ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ فؼب٢ً علاً ثبنُسجخ إنٗ انلٔل اٞػؼبء، ٔكننك ثبنُسجخ إنٗ 

GPOW) ٘ثب٢ؽ٣ع ػهٗ إؽظبئٛبد نغُخ انًسبػلح ا٠ًَبئٛخ انزبثؼخ نًُظًخ انزًُٛخ ٔانزؼبٌٔ فٙ انًٛلاٌ ا٢قزظبك .

(OECD DAC)ا ٌَّ انوسًٛخ انًقلَّيخ ػهٗ يسزٕٖ انًفٕػٛخ  انلٔنٛخ نُسجخ انسُٕٚخ نًجبنغ انًسبػلاد ا٠ًَبئٛخ، ٚزجٍَّٛ أ

زٓب.اٞٔ ٔنقل اسزفبكد اٞيى انًزؾلح ٔانؼلٚل يٍ ْٛئبرٓب يٍ ا٢رفب   هٔثٛخ ْٕ أػهٗ يٍ َسجخ يُظٕيخ اٞيى انًزؾلح ثويَّ

، ٔنزؼيٚي قلهارٓب ٔفليبرٓب شكٍم يزٕاطمٛخ يٍ انًفٕػٛخ اٞٔهٔثٛخ ثا٠ؽبه٘ انًبنٙ ٔا٠كاه٘ )فبفب( نؾشل يٕاهك إػبف

خ. ٔنهزٕقٛغ ػهٗ ا٢رفب  ا٠ؽب ه٘ يغ انًفٕػٛخ اٞٔهٔثٛخ )انًلٚوٚخ انؼبيخ نهزًُٛخ ٔانزؼبٌٔ(، ٚزؼٍَّٛ ػهٗ يُظًخ انقبطَّ

انسٛبؽخ انؼبنًٛخ أٌ رًزضم نهقٕاػل ٔا٠عواءاد انلافهٛخ انًوػٛخ فٙ ْنا انشأٌ ٔانزٙ قل رسزٕعت رطجٛق يؼبٚٛو انًؾبسجخ 

ب(IPSAS)انلٔنٛخ نهقطبع انؼبو  سزؾزبط إنٗ انٕقذ ٔانًٕاهك. ٔيٍ شأٌ ا٢رفب  ا٠ؽبه٘  . اَطهقذ ْنِ انؼًهٛخ فؼ٣ً، ٔنكَُّٓ

 اٞيٕال انًًُٕؽخ يٍخ ػهٗ انؾلِّ يٍ اٞػجبء ا٠كاهٚخ ٔانًبنٛخ انزٙ رزكجّلْب يغ َفبمْب إنٗ ٛأٌ ٚسبػل يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنً

ف٣ل فزواد انًفٕػٛخ اٞٔهٔثٛخ، ٔكننك رأيٍٛ يٕاهك يبنٛخ إػبفٛخ نجوَبيظ انؼًم انؼبو نلٚٓب ٔنهلٔل اٞػؼبء فٛٓب 

رقطٛؾ انجوايظ كافم انًفٕػٛخ اٞٔهٔثٛخ، إػبفخً إنٗ رؾقٛق انوثؾ ٔا٢َسغبو ثٍٛ أٔنٕٚبرٓب ٔأٔنٕٚبد انًفٕػٛخ 

 ٛخ.اٞٔهٔثٛخ فٙ يب ٚزؼهَّق ثزؾقٛق انًُٕ ٔانزًُ
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ٌَّ انسٛبؽخ ثأثؼبكْب انشبيهخ ٔانؼبثوح    4ة. يُظًخ ٚؼؼبٌ  ،ٔان٢ٕٚخ انزٙ أَُٛطذ ثُب كافم يُظٕيخ اٞيى انًزؾلح نهؾلٔكإ

انشوػٛخ ًُٚؾُب ، انسٛبؽخشؤٌٔ ث يب ُٚؼُٗ كماٞوَّ ٔانًوعغ نب انًُظًخ ُ. فكَٕأيبو فوطٍخ فوٚلٍح يٍ َٕػٓب انسٛبؽخ انؼبنًٛخ

ُُب يٍ  ٔأٌ َغُِّليٍ انقطبػٍٛ انؼبو ٔانقبّص،  فٙ يغبل انسٛبؽخ، انفبػهٍٛ ٔأطؾبة انًظهؾخ كم يؼبً  غًغَ أٌ انزٙ رًكِّ

أفن انؼجو فٙ ْنا انظلك  انًظهؾخ انًشزوكخ. ًٔٚكٍ هافؼزٓب ركٌٕ ؽ٣  ؽًهٍخ يٍ انًُبطوح ٔانزٕاطم٠ َبيٕاهك

ٌَّ  ٢ٔ ٚقفٗ ػهٗ أؽلٞيى انًزؾلح. اانشقٛقخ اٞفوٖ كافم جوايظ انٕكب٢د ٔان رغبهةيٍ  ا٢سزفبكحٔ فٙ  َبعٕٓكيؼبفوح أ

ى يٍ  ٢ّ ًٚكُ انؼبو ٔانقبص، ٍٛيٍ انقطبػ ،و يؤسَّسبٍد أفوٖيُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ أيبانزسٕٚق ٠سى  إ٢َّ أٌ ٚؼيِّ

ٍ ثُب ػهٗ يسزٕٖ انؼبنى اَزشبهَب   .ٔطٕهرُب ٔيؼوفخ انًؼُِّٛٛ

 

، ٔانؾبعخ إنٗ رؼيٚي كػًٓب (LDCs)ًَٕاً قم اٞؽخ كأكاٍح إسزوارٛغٛخ نزًُٛخ انجهلاٌ إقواهاً يُٓب ثأًْٛخ انسٛبٔ    5ة.

نسٛبسبد ٔيجبكهاد انزًُٛخ فٙ ْنِ انجهلاٌ، أؽهقذ يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ ػلكاً يٍ انؼًهٛبد انزشبٔهٚخ يغ ْٛئبٍد أفوٖ 

نًُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ انًزًضهخ ثزشكٛم نغُخ رٕعٛٓٛخ يجبكهح اٞيٍٛ انؼبو  ْنِ انقطٕحفٙ اٞيى انًزؾلح. ٔقل اَجضقذ ػٍ 

، ٔرٓلف إنٗ رؼيٚي كػى انسٛبؽخ يٍ أعم انزًُٛخ يٍ ف٣ل (SCTD) بنسٛبؽخ يٍ أعم انزًُٛخث يؼُٛخربثؼخ نٟيى انًزؾلح 

زٕنٗ يُظًخ كافم اٞيى انًزؾلح. ر (Deliver-as-one)رُسٛق انغٕٓك ٔٔػغ آنٛخ روركي ػهٗ يجلأ انؼًم كفوٍٚق ٔاؽل 

يُظًخ  إنٗ عبَترزأنف يٍ صًبَٛخ شوكبء آفوٍٚ يٍ اٞيى انًزؾلح  ، ْٔٙانسٛبؽخ انؼبنًٛخ انًٓبو انزُسٛقٛخ فٙ ْنِ انهغُخ

ٔيؤرًو اٞيى انًزؾلح نهزغبهح ٔانزًُٛخ ، (ITC)، ٔيوكي انزغبهح انلٔنٛخ (ILO)انسٛبؽخ: يُظًخ انؼًم انلٔنٛخ 

(UNCTAD)لح ا٠ًَبئٙ ، ٔثوَبيظ اٞيى انًزؾ(UNDP) ٔثوَبيظ اٞيى انًزؾلح نهجٛئخ ،(UNEP) ٔيُظًخ اٞيى ،

، ٔيُظًخ انزغبهح (UNIDO)يُظًخ اٞيى انًزؾلح نهزًُٛخ انظُبػٛخ ٔ، (UNESCO)انًزؾلح نهزوثٛخ ٔانؼهى ٔانضقبفخ 

ح َشطخاٞشًهذ ْنا ٔقل  .(WTO)انؼبنًٛخ   ،انًقجهخ طخ ػًم رًٓٛلٚخ نهسُخٔػغ ف ،رشكٛهٓبهغُخ انزٕعٛٓٛخ يُن ن انًسزًوَّ

ٔانزؾؼٛو نٕهشخ ػًم أٔنٛخ نجُبء انقلهاد رسزٓلف ػلكاً يٍ  ،رطٕٚو ؽبفظخ يزكبيهخ نهقليبد انسٛبؽٛخ فٙ اٞيى انًزؾلحٔ

 ٚزىّ نكٙ  بنسٛبؽخثانًورجطخ ًشبهٚغ اناقزواؽبد  يٍ ػلكٍ  هفغ منك ٔسٛزًقَّغ ػٍ كم. 1144جهلاٌ اٞقم ًَٕاً فٙ انؼبو ان

ى ن انزبثغيٍ انظُلٔ  ا٠سئزًبَٙ  ٓبٚهرًٕ ؼيَّ ًُ  Enhanced Integrated Framework Trust)١ؽبه انًزكبيم ان

Fund) ًََٕٙاً.  اٞقم هجهلاٌنُيقظَّض نزقلٚى انًسبػلح انزقُٛخ انًزظهخ ثبنزغبهح ، يزؼلَّك انًبَؾٍٛ؛ ْٕٔ طُلٔ  اسزئًب 

 

ى ْٕ ثو    7ة. ؼيَّ ًُ ٌَّ ا٠ؽبه انًزكبيم ان ٌ يٍ يغًٕػٍخ يٍ انغٓبد انًبَؾخ، ْلفّ رقلٚى انًسبػلح انًزظهخ إ َّٕ َبيٌظ ٚزك

نكٙ رظجؼ  ٔكػًٓب –ثًب فٙ منك انسٛبؽخ ػهٗ اػزجبهْب شك٣ً يٍ أشكبل انزغبهح فٙ انقليبد  –ثبنزغبهح نهجهلاٌ اٞقم ًَٕاً 

نُبؽٛخ  انزغبهح نلٚٓبك انزٙ رٕاعٓٓب يؼبنغخ انقٕٛ ػهٗيٍ ف٣ل يسبػلرٓب  أكضو فٙ َظبو انزغبهح انؼبنًٛخَبشطخ 

ػوع/رٕهٚل يُزغبرٓب. ٔثٓنِ انطوٚقخ، ٚكٌٕ انجوَبيظ فٙ طلك انؼًم ػهٗ رؾقٛق ْلٍف أشًم ٚزًضَّم فٙ رؼيٚي انًُٕ 

ٍ انجوَبيظ انًؼَٕخ نـ ثواصٍفٙ رقهٛض ػلٍك أكجو يٍ انُبً يٍ ٔا٢قزظبك٘ ٔانزًُٛخ انًسزلايخ،  اً ثهل 37انفقو. ؽبنٛبً، ٚؤيِّ

 عٓخ يبَؾخ. 11لاٌ ًَٕاً. كًب ٔٚؾظم انظُلٔ  ا٠سزئًبَٙ انقبص ثبنجوَبيظ ػهٗ يسبًْبٍد يٍ ؽٕل انؼبنى يٍ أقم انجه

قلَّهح نهظُلٔ  نهفزوح انًًزلح يب ثٍٛ  رظمٔٚغت أٌ  ًُ    يهٌٕٛ ك٢ٔه أيٛوكٙ.  121 إنٗ 1144ٔ 1141انًٛياَٛخ ا٠عًبنٛخ ان

 

ًسزقجم ٔانزقطٛؾ ػهٗ انًلٖ انطٕٚم، ٢ ًٚكٍ أٌ رزؾقَّق أْلاف انهغُخ انزٕعٛٓٛخ فٙ فٙ إؽبه انزطهُّغ إنٗ ان   8.ة

، رُؼزجو اٜنٛبد انًٕعٕكح ؽبنٛبً ٔفٙ ْنا انسٛب ، يسبػلح انجهلاٌ اٞقم ًَٕاً إ٢َّ يٍ ف٣ل ؽشل انًٕاهك نزأيٍٛ ْنِ انًسبػلح. 

ى ؼيَّ ًُ نهسٛبؽخ يٍ أعم  انهغُخ انزٕعٛٓٛخٔاػلح علاً ثبنُسجخ إنٗ كمٍّ يٍ ، أكٔاٍد 1144-1141نفزوح  ،يضم ا٠ؽبه انًزكبيم ان

ثبنُسجخ إنٗ أيبَخ اٞيو سَّٛبٌ أٚؼبً ٔ فٙ يغبل انسٛبؽخ. انوائلحيُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ ثظفزٓب انٕكبنخ انوئٛسٛخ ٔ انزًُٛخ

ى ؼيَّ ًُ لِّك إنٗ انظُلٔ  ا٠سزئًبَٙ انًزؼ رُوفَغييٚل يٍ اقزواؽبد انًشبهٚغ انزٙ  رزطهّغ إنٗانزٙ  ،ا٠ؽبه انًزكبيم ان

 .انًبَؾٍٛ

 

 ألعضاء ل الفردية حتياجاتاال وتأمينيبرتنامج العمل العام للمنظمة  -ج 

 

رقزهف يقبهثبد عًغ اٞيٕال فٙ يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ ثؾست اؽزٛبعبد ثوَبيظ انؼًم انؼبو ٔاؽزٛبعبد    4ط.

ٌَّ انًبفٛٓب اٞػؼبء نَٕ، منك أ َّٕ ُٔٚطجق منك أٚؼبً  انًؼَٕخ انضُبئٛخ.ٔ انًسبػلح ثؾست انجهل أٔنٕٚبرٓب إنٗروكٛي ا ؾٍٛ قل ؽ

انؼًم ثلقخ  نننك، ٚغت انًفٕػٛخ اٞٔهٔثٛخ.ٔ، انغٓبد انًبَؾخ ػهٗ طؼٍٛل صُبئٙ ٔيغًٕػخ ،ػهٗ يُظٕيخ اٞيى انًزؾلح

إٚغبك يظبكه رًٕٚم إػبفٛخ ٔٛخ انؼبيخ، ًٛياَانزغطٛٓب ساَٞشطخ انزٙ  ، ٔرؾلٚلنًُظًخاثوَبيظ رؾهٛم اؽزٛبعبد  ػهٗ

  يجزكوح.

 

ثب٢سزُبك إنٗ أٔنٕٚبد انلٔل اٞػؼبء فٙ يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ، أػلَّد اٞيبَخ انؼبيخ يشؤع ثوَبيظ انؼًم    1ط.

قجم . ٔسٛسبػل انجوَبيظ 1142-1141نهؼبيٍٛ  ًُ انؼبنًٛخ  نًُظًخ انسٛبؽخ ٔانًورقجخػهٗ رؾلٚل يغب٢د انؼًم انؾبنٛخ ان

اٞثؼبك انض٣صخ ن٣سزلايخ، يغ انزوكٛي انزُبفسٛخ ٔؽٕل  انزٙ رزًؾٕه ثًؼظًٓب ٔنٕٚبد انًبَؾٍٛثًب ٚزٕافق يغ أثظٕهٍح كقٛقخ، 

انزغُّٛو  كمٌّ يٍ ًؼبكنخ انغلٚلح انزٙ فوػٓب، ٔانؾّل يٍ انفقو فٙ ظم انٔقطبع انؼًمثشكٍم فبص ػهٗ انزًُٛخ ا٢قزظبكٚخ، 

ُبفٙ ٔاٞى ًُ يخ ا٢قزظبكٚخ اٞفٛوح. ٔيٍ اًْٞٛخ ثًكبٌ أٚؼبً انؼًم ػهٗ رُٕٚغ يقبهثبد عًغ اٞيٕال ثؾست انًسزٕٚبد ان

 انًقزهفخ نزًُٛخ انلٔل اٞػؼبء.
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ثبنُسجخ إنٗ انجهلاٌ اٞقم ًَٕاً، ٔانجهلاٌ انُبيٛخ، ٔانجهلاٌ انًزٕسِّطخ  – ٟػؼبءانًجبشوح ن ؽزٛبعبدثب٢ فٙ يب ٚزؼهق    2ط.

، ٔإكاهرٓب يٍ قجم يكبرت ثوَبيظ اٞيى انًزؾلح (UNDAF)نًسبػلح ا٠ًَبئٛخ ايٍ ف٣ل إؽبه ٍ رأيُٛٓب ًٚك –انلفم 

ٌَّ يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ  ٔيغ انجهلاٌ انًقزهفخ. ا٠ًَبئٙ ٔفو  اٞيى انًزؾلح انقطوٚخ انًزٕاعلح فٙ يُظًبد  نٛسذ يٍأ

باٞيى انًزؾلح انًقًٛخ،  يٍ انجهلاٌ  انؼلٚلا٠ًَبئٛخ نظبنؼ  ادفٙ إؽبه انًسبػل 1144ٔ 1141بيٍٛ ٙ انؼسبًْذ ف إ٢َّ أََّٓ

ٍه نٝنٛخ انزٙ سٛزّى اقزواؽٓب ػهٗ أعم ثُبء يقبهثخ يُٓغٛخ نهًسزقجم  ٔمنك يٍانزغوٚجٛخ،  ُّٕ يقزهف ٔانزًكٍَّ يٍ ٔػغ رظ

و يُظًخ انسٛبؽخ1142-1141ف٣ل انفزوح  انلٔل اٞػؼبء فٙ انًُظًخ. انؼبنًٛخ إؽبه ػًٍم ٔاػؼ نهلٔل اٞػؼبء  ، سزقلِّ

ا٠ًَبئٛخ ٔيٍ آنٛخ انؼًم كفوٍٚق ٔاؽل ثغٛخ كػى سٛبسبد رًُٛخ انسٛبؽخ  ادنًسبػلان٣سزفبكح ثشكٍم أفؼم يٍ أَشطخ إؽبه 

 فٙ كّم ثهل.

 

و يغًٕػخً  –رغله ا٠شبهح فٙ ْنا انسٛب  إنٗ يشؤع "ؽهٕل انطبقخ نهقطبع انفُلقٙ"    3ط. يٍ انؾهٕل  انن٘ ٚقلِّ

كًضبٍل عِّٛل ػٍ انغٕٓك انُبعؾخ انًجنٔنخ  –" نهزؼبيم يغ قؼٛخ انطبقخ ٔانزظلِّ٘ نزجؼبرٓب إنكزؤَٙ كنٛمانًجزكوح ػهٗ شكم "

هح فٙ انلٔل انـػهٗ طؼٛل اغ اٞيٕال فٙ إؽبه عً ّٕ ٌَّ ْنا انُٕع يٍ  17نجهلاٌ انًزط اٞػؼبء فٙ ا٢رؾبك اٞٔهٔثٙ. إ

وحٔ انًشبهٚغ ان٣يؼخ ٌَّ رلهٚغٛبً فٙ يقزهف ثهلاٌ انؼبنى فٙ انًسزقجم.  ٛفّ ٔرطجٛقّركِّٛ  ًٚكٍ انًزجظِّ قل ْنا انًشؤع ُٚنكو أ

 Intelligent)ٔرُفٛنِ فٙ فًسخ يقبطل رغوٚجٛخ فٙ أٔهٔثب ثلػٍى يٍ ثوَبيظ "انطبقخ اننكٛخ ٞٔهٔثب"  ِعوٖ رطٕٚو

Energy Europe) ٖيهٌٕٛ ٕٚهٔ، فٙ ؽٍٛ  4،1، ؽٛش رظم قًٛزّ ا٠عًبنٛخ إنٗ ٔثبنشواكخ يغ يؤسَّسبد ٔعًؼٛبد أفو

 ٌَّ  سُٕاد. 2ٕٚهٔ ف٣ل  481،111 رزغبٔى ىانًشبهٚغ ن فٙيُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ  اسزضًبهادأ

 

 محاحظات ختامية -د 

 

ٚسبػل ػهٗ  كجٛوٚغت أٌ رسبْى ْنِ انغٕٓك يغزًؼخً فٙ رؾٕٚم انسٛبؽخ ٔيُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ إنٗ شوٍٚك عناة ٔاسِى 

ثؼل انًؤسَّسبد انلٔنٛخ نهزًٕٚم ا٠ًَبئٙ، ٔانقطبع انقبص، ٔ نهًسبػلاد ا٠ًَبئٛخ انوسًٛخ، عًغ اٞيٕال يٍ انجهلاٌ انًبَؾخ

ٌَّ يُظًخ انسٛبؽخ انؼبنًٛخ يهزييخ ثبنؼ خا٠ٚغبثٛ ادزأصٛوان انزضجُّذ يٍ ًم ػجو يقزهف أقسبو ْنا نهسٛبؽخ اقزظبكٚبً ٔاعزًبػٛبً. إ

ُبؿ ٔانزًُٛخ ثطوٚقٍخ يزسقخٔ ا٢سزغبثخ نًزطهجبد، يٍ أعم انؼبو ٔانقبص شقّّٛفٙ ع، انقطب ًُ ٔػغ ، ٔيٍ أعم ػؤهاد ان

ل إنٗ اقزظبك رُفقغ فّٛ اَجؼبصبد انكوثٌٕ،  قهتانسٛبؽخ فٙ  ُّٕ أٌ  رسزطٛغ انسٛبؽخ يبرؾلٚل ٔكػى كم ٔيٍ أعم ػًهٛخ انزؾ

 نزؾقٛق انزًُٛخ انًسزلايخ. رقلِّيّ

 

 


