
 FC 151/10 

September 2013 

 

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل RQميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة أدنى حد من 

www.oaf.fro 

 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 

 املالية جلنة
 

 ن بعد املائةواخلمسو احلاديةالدورة 

 3112نوفمرب/تشرين الثاني  11-11روما، 

 إعادة التأهيلنشاطا  و الطوارئاتا  حلالتقرير السنوي عن الصندوق اخلاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل

 Dominique Burgeonالسيد 

 وإعادة التأهيل الطوارئمدير شعبة 

 3803 5705 3906+هاتف: 

 



FC 151/10 2 

 

مقجزادل
م

 معـمإجيودمإجراءاتمدررؼعيموصعوظريمممؾػووظماخلوصمحلوالتماظطقارئموأغشطيمإسودةماظؿلػقؾماظؿوبعاظصـدوقممميؽـ

وظؾصرـدوقمثالثريممم.ميواظزراسرممبوألشذؼريممادلؿصرؾيمماظطرقارئمالدؿفوبيمبؼدرمأطربمعـماظػعوظقيمظؾؿفدؼداتموحلوالتمظ

اظؿرزامماهفريممممؼرؿؿماحلصرقلمسؾركمممنمأعؽّقنمرأسمادلولماظعوعرؾمظؿؼردؼؿماألعرقالمعلرؾؼًو معرومممممم(م1:م)ػلمعؽقغوت

 موإسودةمإرالقماألغشطيماظزراسقيمأومادللوػؿيمدؾؾمطلىماظعقشمحلؿوؼيادلودمي مظؾؾدءمعؾوذرًةمبؿقصريمادلدخالتم

اظدسؿماظػقريمهفقدماظؿـلقؼمواظعؿؾقوتميفمادلؿفّددمظؿؼدؼؿمماظصـدوقعؽّقنم(م2)يفماالدؿفوبيماظلرؼعيمظألزعوت؛م

ماظطرقارئميفمحوالتممظؼدراتماظػرؼؼماظقرينمغشوءمادلؾؽراالحؿقوجوت موصقوشيماظربغوعٍ مواإلمادلقدان معـؾمتؼدؼر

وادلؽرّقنماظربغرو لمظؿرقصريمممم(م3)؛م3عرـمادللرؿقىمممماظطرقارئمواالدرؿفوبيمحلروالتممممأومتعزؼزػو موأغشطيماظؿلػى

 .ظطقارئماظقادعيماظـطوقحلوالتمامملبرغو يفمإرورممادلقاردمظدسؿماظعؿؾ
م

 وعـمذظرؽمامؿرق  مممم.عؾققنمدوالرمأعرؼؽلم136.9 متؾّؼكم2313حزؼرانم/ؼقغققم33 محّؿكمءماظصـدوقإغشومعـذ

أومتعزؼزػرو مممسؿؾقوتماظطقارئموإسودةماظؿلػقؾظؿـلقؼمعؾققنمدوالرمأعرؼؽلمإلغشوءموحداتمم11.4ادؿكدممعؾؾغم

مأعريطرلمإلضوعريمممعؾقرقنمدوالرمأعرؼؽرلممم3.2ؼدؼرماالحؿقوجوت موإسدادماظرباعٍ مطؿومُخصِّصمعؾؾغموتـػقذمعفوممت

عؾققنمم224.7وعـذماإلغشوء مادؿكدعًمُدؾػمبؼدرم.م3عـمادللؿقىمماظطقارئواالدؿفوبيمحلوالتممغوصذةمظؾؿلػى

فومخاللماظػررتةماظريمؼغطقفروممممعـمدوالرمأعرؼؽلمعؾققنم16.5ظؿؿقؼؾماالحؿقوجوتماظطورئيماآلغقي ممدوالرمأعرؼؽل

مم2313حزؼرررانم/ؼقغقررقم33وؼؾؾررغم ؿررق ماظُلررؾػماظرريمطوغررًمالمتررزالمشررريمعلررددةمحؿرركمممم.مػررذاماظؿؼرؼررر

مم2313م حزؼررران/ؼقغقررقم33ؾصررـدوقمحؿرركممظاظـؼررديمرصررقدماظمبؾررغ.معؾقررقنمدوالرمأعرؼؽررلمم5.5معررومضرردرهم

 .عؾققنمدوالرمأعرؼؽلم32.5

 

مظقياظؿقجقفوتمادلطؾقبيمعـمهـيمادلو
م

 مم.ؼرجكمعـمهـيمادلوظّقيمأنمتلخذمسؾؿًومبودلعؾقعوتماظقاردةميفمػذهماظقثقؼي

م

ذعدودةذادلشورة
م

 ذوأغشتتطةذإستتادةذاظتلػقتتلذختت  ذاظػتت ةذذذاظطتتوارئأداءذاظصتتـدوقذاخلتتاصذحلتتاتاتذذذادلاظقتتةذجلـتتةتاحظتتتذ

يفذذاظصتـدوقذذظعبتهذ،ذوأثـتذسؾىذاظدورذاحملوريذاظذيذ3112حزؼرانذ/ؼوغقوذ21إىلذذ3113متوزذ/ؼوظقوذ1عنذ

احلرجةذيفذعراحؾفاذاألوىل،ذعت ذاحلترصذسؾتىذةاؼتةذذذذذذاظطوارئبدرسةذحلاتاتذذاتادتجابةعنذذاظػاومتؽنيذ

وأضّرتذاظؾجـةذباظدورذاظرئقديذاظذيذدتقمدؼهذاظصتـدوقذيفذذذ.ذوإسادتفاذإىلذوضعفاذاظطبقعيذطدبذاظعقشدبلذ

وبصتورةذذ،ذ"اجفةذاظتفدؼداتذواألزعتاتذيفذعوذدبلذطدبذاظعقشزؼادةذصؿودذ"حتؼققذاهلدفذاتاد اتقجيذ

 ذ.خاصةذيفذبـاءذوتعزؼزذضدراتذاألدرذاألطثرذضعػًاذسؾىذحتّؿلذاظصدعاتذواظتؽّقفذععفا
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ذععؾوعاتذأدادقةذ-أوتًا

م

وأغشطيمإسودةماظؿلػقؾميفمدورتفوماظـوغقيمبعدمادلوئريممماظطقارئأّؼدتمهـيمادلوظقيمإغشوءماظصـدوقماخلوصمحلوالتم-م1

ادلشرورطيممعـمخراللممماظطقارئسؿؾقوتمماإلدرا ميفمبدءمتؽنيمادلـظؿيمعـم"...واظغرضمعـفم2333أؼورم/ميفمعوؼقماظيمُسؼدت

 موإسردادمموظطقارئاالحؿقوجوتمادلشرتطيمبنيماظقطوالت موإضوعيموحدةمظؿـلرقؼماظعؿرؾماخلروصمبرمممموتؼققؿميفمأغشطيمتـلقؼم

.م1"سـردماحلصرقلمسؾركماظؿرزاممعرـمجفريمعودمريممممممممؾزعوتظشرراءمادللرؿمممؿؿقؼرؾمعلرؾؼومماظموإتوحريم موعشورؼعملبرغو إرورم

 مادؿكدامماظصـدوقمورؾؾًمتؼدؼؿم2335أؼؾقلم/وادؿعرضًماظؾفـي ميفمدورتفوماظعوذرةمبعدمادلوئيماظيمُسؼدتميفمدؾؿؿرب

مم.تؼورؼرمعـؿظؿيمسـمغشوطمطؾمدـي

م

مفرًاماظرريمتـؿفررلمثررينمسشرررمذررموؼؿضررّؿـمػررذاماظؿؼرؼرررماظلررـقيمبقوغرروتمعوظقرريمتؿعؾررؼمبؽررؾمعررـمصرررتةماالمممم-م2

بقوغوتمماظؿؼرؼرمطؿومؼؿضّؿـم.اظيماغؼضًمعـذمأنمأصؾحماظصـدوقمسوعاًلمـقاتماظؿلعاظليفموم2313حزؼرانم/مؼقغققم33يفم

عوظقيمعػّصؾيمسـماألغشطيمادلـػذةمعـمخاللماظصـدوقمووصػمعرقجزمظؾعؿؾقروتماظرئقلرقيماظريمُأرؾؼرًمبردسؿمعرـمأعرقالممممممممم

م.فومػذاماظؿؼرؼرؼغطقاظصـدوقمخاللماظػرتةماظيم

م

ذإغشاءذاظصـدوقذ-ثاغقًا

م

عؽّقنمرأسمادلولماظعوعرؾمظؿؼردؼؿمُدرؾػمعرـماألعرقالمعرـممممممم(م1:م)ؼؿؿققرمسؿؾماظصـدوقمحقلمعؽّقغوتمثالثيمػل-م3

أجؾمادلؾوذرةمبؿـػقذمأغشطيمادلشورؼعمسؾكموجفماظلرسيمضؾؾمتؾؼلمأعقالمادلودمنيمظؾؿشورؼعمادلؿػؼمسؾقفرو مسؾركمأنمُتعرودمممم

عؽّقنماظصـدوقمادلؿفّددمظدسؿمعشرورطيمادلـظؿريميفمتؼقرقؿماالحؿقوجروتموصرقوشيماظررباعٍممممممم(م2)وقمصقرمادؿالعفو؛مإديماظصـد

عرـممم2اظطرقارئموالتمحلرمم موأغشطيماظؿلػىمواالدؿفوبياظطقارئوالتمحلماظؼطريوتعزؼزمضدراتماظػرؼؼمموادلؾوذرةميفمإغشوء

م.قادعيماظـطوقاظطقارئمظحلوالتمامحمددةمعٍبراميفادلؽّقنماظربغو لمظدسؿماظعؿؾم(م3)؛مو3ادللؿقىم

م

 عؽوغاتذاظصـدوقذوغواصذه

 عؽّونذاظصـدوقذادلتجددذ سمادلولماظعوعؾؽّقنمرأع

 اظطقارئغوصذةماظؿـلقؼميفمحوالتم 

 ٍغوصذةمتؼققؿماالحؿقوجوتموإسدادماظرباع 

 غوصرررذةماظؿلػرررىمواالدرررؿفوبيمحلررروالتمم

 3عـمادللؿقىمماظطقارئ

 ادلؽّونذاظرباجمي

 عـررؾم)اظرررباعٍماظقادررعيماظـطرروقممممغوصررذة

اظؿلررقغوعل مإغػؾررقاغزاماظطقررقر ماهررراد م

 (واظؼرنماألصرؼؼل

 غوصذةمضدرةماالدؿفوبيمظؿرقصريمادللرؿؾزعوتممم

 اظزراسقي

                                                      
 .FC 102/14اظقثقؼيممم1

ماظؽقارثمواألزعوتماظيمتؾدأمصفلةمواظقادعيماظـطوقمواظيمتؿطّؾىمادؿفوبيمسؾكمعلؿقىمادلـظؿيمم2
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.مودمريمضؾرؾمادرؿالممأعرقالماهفروتمادلمممموؼلؿحمادلؾوذرةمبلغشطيماالدؿفوبيمدررؼعًومممعؽّونذرأسذادلا ذاظعاعلإنم-م4

بؿلررؼعممؼلؿحماظصـدوقموألصقلمبلرسي مععمتاليفماظؿلخريميفماالدؿفوبي مامألػؿموتماظشراءرؾؾمإصداروميّؽـمادلـظؿيمعـم

م.وؼعّززماإلغعوشماظلرؼعماظطقارئوضًمرّدماظػعؾمسؾكمحوالتم

م

سؾكمصعقدمحتدؼدماحلوجروتممماظػووميفمماظطقارئوؼدسؿمعؽقنماظصـدوقمادلؿفددمضدراتماظػرقماظؼطرؼيميفمحوالتم-م5

ظـلؾيمإديماظلؽونمادلؿضررؼـ موتلعنيماظؼدراتماظؽوصقيمظؾرردموضرؿونماذروذماإلجرراءاتمادلـلرؼيمواظلرؾقؿيممممممماألطـرمأػؿقيمبو

ظؿلعنيماالدؿفوبيمادلـلؼيمواظػعوظيميفماظؼطو ماظزراسرل مممتقظلمضقودةمتـلقؼماهفقدمعـماظػوووميّؽـممتقؼؾماظصـدوقم.متؼـقًو

ـممموادللوػؿيميفمصقوشيمبراعٍماالدؿفوبيماظيمتلؿفدف وعرـمخراللمغوصرذةمممم.ماالحؿقوجوتمذاتماألوظقؼيمظؾلرؽونمادلؿضرررؼ

بفروممموأنمتؾوذررمم3ادرؿفوبيمعرـمادللرؿقىمممممأنمتعردّمماظػروومم مبنعؽونم3عـمادللؿقىمماظطقارئاظؿلػىمواالدؿفوبيمحلوالتم

م.3عـمادللؿقىممرقارئدلقاجفيماظؿقدؼوتماالدؿــوئقيمادلؿصؾيمحبوظيم

م

الحؿقوجروتمادلؿطرقرةمسؾركممممموميؽـمتـظقؿفروموصؼروممصريمادللوسدةمبشؽؾمأدر موعـّظؿموؼلّفؾمادلؽّقنماظربغو لمتق-م6

اظصـدوقمادلروغيماظالزعيمظؿؽققػماألغشطيمبفدفمتقجقفماظردسؿمإديمممجتؿقعماألعقالماظذيمؼعؿؿدهموؼقّصرمغفٍ.مأرضماظقاضع

ادلروغريماظالزعريمظؿؽققرػممممملاظربغو مفٍـاظوؼقّصرم.مادلقاضقعقيماظيمػلمبلعسماحلوجيمإظقفاموالتمادلـورؼماهغراصقيمو

اظعؿؾقوتمععماألوضو مادللؿفدةموتؾلقطماإلجراءاتمظضؿونمأنمتؾؾغمادللوسدةماألغلىماظلرؽونمادلؿضرررؼـميفمأضرربموضرًممممم

ؾصـدوقمغوصذةمضدرةماالدؿفوبيمظؿقصريمادللؿؾزعوتماظزراسقي ماظيمتقّجرفماألعرقالمممظطذظؽ مؼشؿؾمادلؽّقنماظربغو لم.مممؽـ

م.يحرجمأوضوتؾؿدخالتماألػؿميفمظماظػقريمؿقزؼعاظؾشراءموظمؿعيام

م

ماخلاصذحلاتاتذاظطوارئذوأغشطةذإسادةذاظتؿوؼلذعواردذاظصـدوقذ-ثاظثًا

م

.معؾقرقنمدوالرمأعرؼؽرلممم136.9وضدمتؾؼركمعـرذمإغشروئفمممم.م2334غقلونم/ؼعؿؾماظصـدوقمعـذمأبرؼؾ:مادلؿقصالت-م7

وعرـمػرذاممم.معؾقرقنمدوالرمأعرؼؽرلممم93.6دلدرجيميفماهردولمأدغروهملؾؾرغمضردرهممممموعـمػذامادلؾؾغمدوػؿًماظؾؾدانماألسضوءما

ادلـؿفقريمإديممماظطقارئغؼؾمأرصدةمعشورؼعممضررت م3عـمجفوتمعودميمعؾققنمدوالرمأعرؼؽلم6.1امؿق  متؾؼكماظصـدوقم

عؾقرقنمدوالرممم7.8دوقم مبؾغرًماظقدائرعميفماظصرـممم2313حزؼرانم/ؼقغققم33وأثـوءمصرتةماالثينمسشرمذفرًامحؿكممم.اظصـدوق

مم.أعرؼؽل

م

م

م

                                                      
م3 ممادرتاظقو م مإطقادور  مطقظقعؾقو  مطـدا  مصـؾـدابؾفقؽو  م  مأؼرظـدامققغون اظصرغلو  مإؼطوظقو  ماألردن  ماظشعؾقي م  ماظدميؼرارقي مالوس ذيفقرؼي

اظلقؼد مادلؿؾؽيمادلؿقدة ممإدؾوغقو مادلؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي مجـقبمأصرؼؼقو بريو مإعورةمعقغوطق مغققزؼؾـدا ماظـروؼٍ م مادلؽلقؽ مػقظـدا مغظؽلؿؾقر

عـمعشورؼعفوممادلـػؼي مأذغًمبؿققؼؾماألرصدةمشريم(بوئعمأشذؼيمبوظؿفزئي)مظؼطو ماخلوصوػلمجفيمعودميمعـماممCONADمواظؾـؽماظدوظل موعمدليم

 م.ادلؽؿؿؾي
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م

 صررررررتةماالثرررررينمسشررررررمذرررررفرًامحؿرررررك اظؾؾدانماألسضوء

 (بكالفماظدوالرات)م2313حزؼرانم/ؼقغققم33

 (بكالفماظدوالرات)عـذمإغشوءماظصـدوقم

 662 23  اظلقؼد

 653 18 073 7 بؾفقؽو

 701 14 122 - اظـروؼٍ

 340 9 47 ادلؿقدةمادلؿؾؽي

 096 7 553 صرغلو

 334 5 13 ـداصـؾ

 699 3 2 دقؼلرا

 460 1  إؼطوظقو

 375 1  اظلعقدؼيماظعربقيمادلؿؾؽي

 304 1  أدلوغقو

 125 1  اظـؿلو

 814  طـدا

 508 116 إدؾوغقو

 500  اظصني

 317  اؼرظـدا

 227  اظققغون

 195  أصرؼؼقومجـقب

 107 48 أدرتاظقو

 60  األردن

 59 59 عقغوطقمإعورة

 14  اظدميؼرارقيماظشعؾقيمسوذيفقرؼيمال

 13 13 غققزؼؾـدا

 8  ظؽلؿؾقرغ

 22 14 ػقظـدا

 9  آخرونمأسضوء

 602 90 815 7 األسضاءذجمؿوع

 20 2 اظدوظلماظؾـؽ

 481  ظؾـػطمادلصدرةماظؾؾدانمعـظؿيمصـدوق

مدسرؿممتؽوظقػمتلدؼداتمعـمذظؽميفملومأخرى معلوػؿوت

 اظطقارئمعشروسوت
 45 843 

 946 136 817 7 ادلتحصؾةذباظغادلذجمؿوع

م
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م.اظعومماألدؿوذمدصرتمعـمسؾقفوموعقاصؼمصرسقيمدفالتمعـم ؿعم:ادلصدرم.2313حزؼران/ؼقغققم33محؿك

م

متلطقردممبعردممخمؿؾػريممدلشرورؼعممعلرؾؼوًممأعرؼؽلمدوالرمعؾققنم224.7معؾؾغمدصعماظعوعؾ مادلولمرأسمعؽّقنمإرورمويف-م8

ـممم.ـؼدؼياظملوػؿوتادلمتؾؼلمضؾؾموإمنملشرو  مواظؿزاعفماهفوتمادلودمي مشرريممدوالرمعالؼرنيمم5.5متظرؾممادلؾؾرغ ممػرذامموعر

مأعرؼؽلمعؾققنم136.9معؾؾغموعـم.ادلودميماهفوتمعـمأعقالمالدؿالمماغؿظورًامعلددة مادلقاصؼريمممّتًمادللوػؿوت معـمدوالر

معؽرقنممإررورمميفماظؿؼرؼررممؼغطقفوماظيماظػرتةمخاللمأعرؼؽلمدوالرمعؾققنم8.2معـفوم أعرؼؽلمدوالرمعؾققنم14.6معؾؾغمسؾك

ماظػرتةميفمعؾققنم8.9معـفوم أعرؼؽلمدوالرمعؾققنم84.2معؾؾغمذصقصممّتماظربغو ل مادلؽقنمإرورمويفم.ادلؿفددماظصـدوق

مم.ادللؿكدعيماألعقالمسـمتػوصقؾماظؿوظلماهدولميفموتردم.اظؿؼرؼرمؼغطقفوماظي

م

 حتىذذفرًاذسشرذاتاثينذص ة اظدؾف

 (اظدوتاراتذبكتاف)ذ3112ذحزؼران/وؼوغقذ21

 528 16 ماظلؾػمادلؼدعيمخاللماظػرتةم ؿق 

 547 18 اظػرتةمخاللمادلدصقسيماظلؾػمعـمعلرتّدةمعؾوظغ

 54م522 جمؿوعذاظدؾفذاظغريذعدددة

  اتادتخداعات

 5م333 اظطقارئمحوالتميفموتعزؼزػوماظعؿؾمتـلقؼمةوحدمإضوعيمأجؾمعـ

 3م233 3مادللؿقىمعـماظطقارئمحلوالتموبيواالدؿفماظؿلػىمأجؾمعـ

 8ذ311 ادلتجددذاظصـدوقذدلؽّونذاظػرسيذاجملؿوع

 5م711 اظزراسقيمادللؿؾزعوتمظؿقصريماالدؿفوبيمضدرة

 3م148 اهرادمعؽوصقيمبراعٍ

 8ذ818 اظربغاجميذظؾؿؽّونذاظػرسيذاجملؿوع

 11ذ118 اتادتخداعاتذجمؿوع

م
م.اظعومماألدؿوذمدصرتمعـمسؾقفوموعقاصؼمصرسقيمدفالتمعـم ؿعم:صدرادلم.2313محزؼران/ؼقغققم33محؿك

م

موُؼقلرىمم.5أعرؼؽرلممدوالرمعؾقرقنمم32.5مؼؾؾرغمم2313محزؼررانم/ؼقغقرقمم33محؿركممظؾصـدوقماظـؼديماظرصقدمطون-م9

مضردرػوممادرؿكداعوتممعـفروممعطروحروًمم أعرؼؽرلممدوالرمعؾقرقنمم136.9مضردرػوممتراطؿقيمعؼؾقضوتم:بوسؿؾورهماظـؼديماظرصقد

مم.أعرؼؽقيمدوالرمعالؼنيم5.5مضدرػووملددةادلمشريماظلؾػمعـفومعطروحًوم أعرؼؽلمدوالرمعؾققنم98.9

م

م

م

م

                                                      
 .عؾققنمدوالرمأعريطلم219.224عؾققنمدوالرمأعريطلمعلؾؼًوموُأسقدممتقؼؾمعؾؾغمم224.746عـذمإغشوئف مُضدِّممعؾؾغممم4
مضدرةماالدؿفوبيمظؿقصريمادللؿؾزعوتماظزراسقيػصؾ مُأغشهمظؿقلريمادلراضؾيمواظؿؾؾقغميفمإرورمغوصذةمعؾققنمدوالرمأعريطلمُدفِّؾميفمحلوبمعـم2.1لوميفمذظؽمعؾؾغممم5
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ذاخلاصذحلاتاتذاظطوارئذوأغشطةذإسادةذاظتلػقلذاظصـدوقذادتخدامذ-رابعًا
ذ

ذاظعاعلذادلا ذسأرذعؽّونذ-أظف

م

مبصرقرةممؾصرـدوقمظماظؿوبعريمماظلرؾػممػرذهممودتادرؿػمماظؿؼرؼر مؼغطقفوماظيماظػرتةمخاللمم-عدبؼًاذادلدصوسةذادلباظغ-م13

مإديم2312ممتقز/ؼقظققم1معـماظػرتةميفماظُلؾػمعـمادلوئيميفم88محقاظلممتـّؾم مادلقاردميفمذرطوءم7معـمعلوػؿوتمعـمخوصي

م.2313محزؼران/ؼقغققم33

م

ذ(عد دةذعباظغ/ُدؾف)ذظؾصـدوقذاظعاعلذادلا ذرأسذعؽّونذعنذادلدتػقدةذادلاحنةذاجلفات

 (األعرؼؽقةذظدوتاراتاذبكتاف)

 2313محزؼران/ؼقغققم33محؿكمذفرًامسشرماالثينمصرتة

 ادلد دةذادلباظغ اظُدؾف ادلاحنةذاجلفات

 5م833 5م333 اظقوبون

 1م947 2م613 األوروبلماالحتود

 1م353 2م265 األعريطقيمادلؿقدةماظقالؼوت

  1م533 ادلشرتكماإلغلوغلماظصـدوق

 1م583 1م233 اإلغلوغقيماظشمونمقؼظؿـلمادلؿقدةماألعؿمعؽؿى

 3م426 1م376 ادلؿقدةمادلؿؾؽي

 963 963 ظؾؿـؿقيماألصرؼؼلماظؾـؽ

 233 553 اظعودللماألشذؼيمبرغوعٍ

 333 333 صـؾـدا

 333 333 إؼطوظقو

  215 أدلوغقو

 1م733 233 عؿعددونمعودمقن

 153 153 ماإلمنوئلمادلؿقدةمعؿاألمبرغوعٍمؼدؼرهماظذيمادلودميمظؾففوتمرتكادلشماألعوغيمحلوب

  135 اظربازؼؾ

 64 64 ظؾففرةماظدوظقيمادلـظؿي

 533  بؾفقؽو

 533  اظلقؼد

 73  دقؼلرا

 18ذ141 11ذ138 اظؽبريذاجملؿوع

م
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موبؾردانمماظلرقدان مموجـرقبممأصغوغلرؿون مميفمرئقلقيمبراعٍمخوصمبشؽؾماظُلؾػمدسؿًم ادلدتػقدؼنذجفةموعـ-م11

م.2313محزؼران/ؼقغققم33مإديم2312ممتقز/ؼقظققم1معـماظػرتةميفماظُلؾػم ؿق معـمادلوئيميفم86ممتـّؾماظلوحؾ 

م

 (عد دةذعباظغ/ُدؾف)ذاظتاب ذظؾصـدوقذاظعاعلذادلا ذرأسذعؽّونذعنذادلدتػقدةذاظبؾدان

 (األعرؼؽقةذاظدوتاراتذبكتاف)

 2313محزؼران/ؼقغققم33محؿكمذفرًامسشرماالثينمصرتة

 ادللرتدةمدلؾوظغا اظُلؾػ اظؾؾدان

 6م833 6م433 أصغوغلؿون

 2م315 2م965 مأصرؼؼقومإضؾقؿ

 533 1م533 اظلقدانمجـقب

 733 1م195 اظـقفر

 883 533 شوعؾقو

 463 463 اظلـغول

  415 سودلل

 2م753 433 بوطلؿون

 233 343 شودت

 1م833 333 ماظصقعول

  258 اظعوجمدوحؾ

  252 ػوؼي

 253 253 ـقياظالتقمأعريطومإضؾقؿ

 227 227 جقؾقتل

 233 233 طقظقعؾقو

 233 233 األضوظقؿمبني

 233 233 زعؾوبقي

 195 195 عدششؼر

  183 معقرؼؿوغقو

  91 قيـقؽقدوعمؿفقرؼياه

 73  صودقمبقرطقـو

 833  اظلقدان

 18ذ141 11ذ138 اظؽؾيذاجملؿوع

ذ
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ميفمظؾعؿؾقروتممواظلررؼعمماظلرؾسمماظؿـػقذمظضؿونمضروريمؾصـدوقظماظعوعؾمادلولمرأسمعؽّقنمخاللمعـمادلؼدممواظدسؿ-م12

م.ادلقدان

م

مإغؿوجفروممسقرؼمُأماظريمماظضرعقػيمماألدررممظردىمماظغذائلماألعـمحتلنيميفمدوسدتمأصغاغدتانميفماظصـدوقمدؾػمإن-م13

مجرقدةممذاتمعردخالتممترقصريممومّتم.2312مسرومممواظـزاسروتمماظطؾقعقري ممواظؽرقارثممادلؿدغقري مماإلغؿوجقريممبػعؾماحملصقظل

مبرذورممسؾركممحصرقمؿممإعؽوغقريممظزؼودةمجفقدمُبذظًمحنيميفماظزراسي مؼلؿلغػقنمحبقٌمسوجؾيمبصقرةمظؾؿزارسنيموتدرؼى

ًمموطذظؽ م.ادلزارسنيمبنيموبقعفوماظؾذورمتؾودلمخاللمعـميحمّلـمضؿح ـمم ؿقسريممحظقر مبوظردسؿممواظزراسريمماظغرذائلمماألعر

 .ادللؿؼؾؾميفماظطقارئمحوالتميفماالدؿفوبوتمظؿعزؼز

م

مسؾركمماظؼردرةممتعزؼرزممبفردفمماظطرقارئممحروالتمميفملرؾؾمطلرىماظعرقشمممظمادللوسدةموّصرتماظصـدوقمدؾػمأنمطؿو-م14

ـممتضّررتمواظيماظلوحؾ ميفمقػياظضعمدراألمظدىماظصؿقد مسؾركمم.2312-2311ماظػررتةمميفمؼريموواظؿغذماظغذائقريممزعريماألمعر

مسؾركمومجقردةممذاتمغقسقريممبرذورممسؾركممقصقلظؾمأصضؾمإعؽوغقيمعاظيميفمظألرزمادلـؿفيمظألدرموصرتمععورضمادلـول مدؾقؾ

ماألدرقاقمميفماحلؾرقبممتقّصرمزؼودةميفمدوسدمعومإغؿوجفؿ معـمتؼرؼؾًومادلوئيميفم33مادلزارسقنموبو م.لقّركمظؾؿضكوتماظدؼزل

ًمميفماظضرعػوءمماظلؽونمإديمسوجؾمدمقمسؾكماظؾذورمبنؼصولماظصـدوقمدؾػممسقًم اظـقجرميفوم.احملؾقي ميفمادلالئرؿمماظقضر

ٌممظؾؿرزارسنيممعقداغقيمعدارسموبنغشوءماألعطور معقدؿ مظؿقلرنيممجدؼردةممـقروتمتؼمسؾركمماحملؾقريممامؿؿعروتممتّطؾرعممحبقر

متغطقريممظألدررممأتروحممعرومموتلرقؼؼفو مماحلردائؼمميفمظزراسؿفروممخضررممبرذورممغلوئقيمذيعقوتمتؾؼًمادلقدؿ موخورجم.اإلغؿوج

ـممحؿركمماألشذؼيمعـمحوجوتفو ًمماظريممغروتماحلققامأسرالفممبـرقكممأنمطؿرومم.ذرفرؼ مإديمأّدتماظلرؾػممػرذهمملقجرىممُأغشرؽ

ـمماظؿكػقرػمميفماظصـدوقمعـمادلدصقسيماظلؾػمدوػؿًمصؼدم شاعبقاميفموأّعوم.أصضؾمدمقمسؾكماظعؾػمسؾكماحلصقل مآثرورممعر

ـممتضررراًمماألطـررمماظرسقؼريمماظزراسقريمماألدررممظردىمماظؿغذؼريممدقءمعلؿقؼوتموتؼؾقصماألشذؼيميفماظـؼص مإديمأضرربممزرروفممعر

ماحملصرقظل مماإلغؿروجممتررعقؿمميفماظصغريةماظرّيموععداتممسدة واألمواظؾذور مظؾؼوحوت واماظعؾػ متقزؼعموسدودم.اهػوف

م.األزعيمدلقاجفيمدؾؾقيمآظقوتمإديموئالتاظعمهقءمدونمواحلمول

م

ًمميفمظؾطرقارئممورـقريممخطرطممإلررالقممأؼضًومأدودقيماظصـدوقمدؾػمطوغًم اظداحلذعـطؼةمويف-م15 مادلـودرى مماظقضر

ٌمماظرقسلممعلؿقىمورصعموعراضؾي معلحمسؿؾقوتمإلجراءمادلقداغقيماظػرقموتعؾؽي ـممحبقر مادلعّرضريمماظؾؾردانمميفمادلزارسرقنمممتّؽر

مواظؿـلرقؼمماظقرـقريمماظؼردرةممتعزؼزممّتمطذظؽ م.اظصقراويماهرادمتػشلمعـماظصقػقيمواحملوصقؾمادلراسلمريوؼيمعـمظؾكطر

ـمممادلؿضرررةممادلـرورؼمميفماظقضوئقيمادلؽوصقيمادرتاتقفقوتمسؾكمظؾقػوزماإلضؾقؿل مدررابمأمػفررةممدونمواحلرمولمماهرراد ممعر

ماظقادرعيممادلؽوصقريممريرالتممإدارةمبؾعـوتمظؿؼردؼؿمادلشرقرةمبشرلنمممماالضطال متممذظؽ موظؿقؼقؼم. وورةمبؾدانمإديماهراد

م.اهرادموتػشلمادلقداغقيماظظروفمسـمعـؿظؿيمبصقرةماظؾقوغوتمهؿعمآظقوتموُأغشؽًماظـطوق 

م

مظردىممواظؿغرذويمماظغذائلماألعـمحتلنيميفمدؾؾمطلىماظعقشمأصقلموريوؼيماظزراسلماإلغؿوجمزؼودةمسدتدوموضد-م16

ـممعؿـقسيمحموصقؾمبذورمادلزارسقنمتؾؼكمادلالئؿ ماظقضًميفماظزراسيموظضؿونم.اظدودانذجـوبميفماظضعػوءماظلؽون مخراللممعر

ممسروكمألامصقنمععداتمإديمإضوصًيماظصقد مععداتمتقصريمأنمطؿوم.اظزراسقيمظؾؿدخالتماظؿفورؼيمادلعورضمأومادلؾوذرماظؿقزؼع
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ـمم ؿقسروتممتشرؽقؾممودروسدمم.اظطوزجيماألمسوكمسؾكماظصقودؼـمذيوسوتمحصقلمعلؿقىمحّلـموجتفقزػو  ميفماظصرقودؼ

مذاتموالؼروتمميفمُغػِّرذتمماظريمماظؿؾؼرقحممريرالتمموأّعرومم.وجتورتفرومماظلؿؽقيموادلـؿفوتماألمسوكمتلقؼؼمحقلمغزاسوتمحّؾ

ماألعرراضممظؿػشرلممصقرؼيمادؿفوبيمبؿقصريممسحمضدماحلققاغقيماظصقيم ولميفمأصضؾمخدعوتمسؾكماحلصقلمزؼودةومأوظقؼي

ماحلققاغقيماظـروةمسؾكماحلػوزمسـماظضغطمخّػػًمواظيماألمسوك مأرصدةمعـماظؿكػقػمأغشطيمووّصرتم.اظشوئعيماحلققاغقي

م.جؽنيظالمعؾوذرًامشذائقًومعصدرًامؾؿؾػ ظماظؼوبؾي

م

موحتلرنيمم درؾؾمطلرىماظعرقشممممتـقؼعميفمدوسدماظزراسيمسؾكماظؼوئؿيماظصغرىمادلمدلوتمدسؿمإنم باطدتانميف-م17

ـمماظالجرؽنيممبرنيمماالجؿؿوسلماظؿؿودؽموتعزؼزمؾقي احملماالضؿصودؼوت ـممادلؿضرررؼ م.مرؿممادلضرقػيممواظعروئالتمماظـزاسروتممعر

موأّعرومم.اإلغؿروجممتـشرقطممبفدفماظؾذورمظؿكزؼـمنخموزموعـموخوريمرابلمإغؿوجمرزممعـمأؼضًومادلزارسنيمذيوسوتموادؿػودت

مرسرلممغظروممموإضوعريممبوظؾؼوحروت ممواظعرالجمماظدؼردانممعؽوصقيممشؾًمصؼدماحلققاغقيماظـروةمإغؿوجمسؾكمترّطزتماظيماهفقد

مادلقوهومادلراسلمإدارةمظؿقلنيمصقنمإجراءاتمواذوذمبوظؿـووب  ًمموحلرـيممدضقؼريممععؾقعروتممأنمطؿوم.علؿفؿعوت ماظؿقضقر

م.اظغذائلماألعـم ؿقسيمضدرةمسّززتمضدمدؾؾمطلىماظعقشموزروفمغذائلاظمألعـامبشلن

م

ًمماهـقبقي مأصرؼؼقومأدموءمذيقعمويف-م18 ميفماظزراسقريممدررماألمإديمادلؼردمممماظردسؿممحتلرنيمميفمقاظصرـدوممدرؾػممدروػؿ

مأدواتم ؿقسروتممووضرعمماظؽرقارثممخمروررممإدارةم رولمميفماظػـقيمادللوسدةمخاللمعـماظطؾقعقيمظؾؽقارثمادلعّرضيمادلـورؼ

ـممسؾركمماظلقودروتمموصروغعلممادلصرؾقيممأصرقوبممإديمعقّجفريممإسالعقريممووثروئؼمماظؽرقارثممخموررمإلدارة ماظرقرينمماظصرعقدؼ

مبشرلنممإرذرودؼيممخردعوتمموتؼردؼؿممادلرزارسنيممضدراتمظؾـوءمجترؼؾقيمعقاضعمادلشرو مأضومم ع ويمعؽّقنمإرورمويفم.واإلضؾقؿل

ًمم اظؼؿترذذجزرمعؽّقنمإرورمويفم.عـوخقًوماظذطقيماظزراسيمضؾقؾمعـم حمؾقًومادلؿؽقػيماهقدةمادلؿوردوت موضرعممسؿؾقريممدروػؿ

محرنيمميفم ظؾطرقارئممورـقريممخطريمموضرعمميفماظضرعػممعقارـموحتؾقؾملؾؾمطلىماظعقشبمادلؿصؾي/اظزراسقيمادلكوررمخرائط

م.ادللؿفدصيماألدرمسؾكمرّيموععداتموأدواتمذفور أموذؿالتمبذور معتقزؼمجرى

م

م

ذادلتجددذاظصـدوقذعؽّونذ-باء

م

محروالتمميفماظعؿؾمعـلؼلمغشرمدرسيمظؾصـدوقمادلؿفددماظصـدوقمعؽّقنمغوصذةمتؿقحم:اظطقارئمحوالتميفماظؿـلقؼ-م19

مزعـقريممصرتةمخاللماظؿؿقؼؾميفماظـغراتمظلدمأوماألغشطيميفمادلػوجؽيماظزؼودةمدلقاجفيماظؼوئؿيماظعوعؾيماظػرقموتعزؼزم اظطقارئ

ماألدودرقنيمماظطرقارئممدلقزػلماظلرؼعماظـشرم(1)مظدسؿمخمصصوتمتؼدؼؿمسؾكمادلقاصؼيممّتًم وضقيادلماظلـيموخاللم.ضصرية

ماألدودرقيمماالتصروالتممععرداتممترقصريمم(3)مظؾؿؽوترى؛مموظقجلرؿقيممحّقرزممإضوعريمم(2)مادلقداغقي؛مادلؽوتىميفماظؼدراتموتعزؼز

م.ادلؼدعيمادلكصصوتمبنجيوزملاظؿوظماهدولموؼلؿعرضم.ادلؽؿؾقيماظؿففقزاتمعـموشريػومطقعؾققترموأجفزة

م

م

م
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مادلقداغقيمعؽوتىميفماظؼدراتموتعزؼزماألدودقنيماظطقارئمدلقزػلماظلرؼعماظـشر
م

 (األعريطقةذاظدوتاراتذبكتاف)ذادلخصصات اإلضؾقم/اظبؾد

 33 أصغوغلؿون

 48 بقروغدي

 133 اظقدطكمأصرؼؼقومذيفقرؼي

 33 تشود

 126 اظدميؼرارقيماظؽقغغقمذيفقرؼي

 48 جقؾقتل

 26 عصر

 123 بقلوومشقـقو

 33 ػوؼيمم

 83 إغدوغقلقو

 138 عدششؼر

 46 عقزعؾقؼ

 55 منورعقو

 56 بوطلؿون

 382 اظلقدانمجـقب

 56 اظلقدان

 163 دقرؼو

 373 اظقؿـ

 48 زاعؾقو

 438 أصرؼؼقومإضؾقؿ

 76 اظشرضقيمأصرؼؼقو

 93 اهـقبقيمأصرؼؼقو

 133 أصرؼؼقومشرب

 251 آدقومإضؾقؿ

 163 اظالتقـقيمأعريطومإضؾقؿ

 95 األدغكماظشرقمإضؾقؿ

 63 أصرؼؼقوممشول

 2ذ183 ادلخصصاتذجمؿوع

ذ

مظؾؿؽؿىموظقجلؿقيمحّقزمإضوعي
م

 (األعريطقةذاظدوتاراتذبكتاف)ذادلخصصات اإلضؾقم/اظبؾد

 73 أصغوغلؿون

 833 اظلقدانمجـقب

 811 ادلخصصاتذجمؿوع
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مادلؽؿىموععداتمظقجلؿقيمإديمإضوصيماألدودقنيماظطقارئمدلقزػلمدرؼعمغشر
م

 (األعريطقةذاظدوتاراتذبكتاف)ذادلخصصات اإلضؾقم/اظبؾد

 48 اظدميؼرارقيماظؽقغغقمذيفقرؼي

 74 عدششؼر

 86 عوظل

 233 دقرؼو

 69 زاعؾقو

 411 ادلخصصاتذجمؿوع

م

ماالحؿقوجروتممتؼردؼرممبعـوتمادلؿفددمصـدوقاظمعؽقنمعـماظـوصذةمػذهممتّقلم:اظرباعجذوإسدادذاتاحتقاجاتذتؼدؼر-م23

مبرا فروممظصرقوشيممواظضررورؼيمماظالزعريممادلعؾقعروتممسؾركمموذررطوئفوممادلـظؿريممحصقلمظضؿونماألزعوتمعـماألوديمادلراحؾميف

ًمُأماظؿؼرؼرر ممؼغطقفرومماظريمماظػررتةمموخراللمم.بوالدؿفوبيماخلوصي ٍمموصرقوشيمماالحؿقوجروتممتؼردؼرممبعـروتممردرؾ مإديماظررباع

مواظصرقعول ممواظػؾؾني موغقفريؼو معقومنور وموعوظل موعدششؼر مؼو ريوظقؾموػوؼي مواظصني ماظقدطك مقوأصرؼؼمذيفقرؼي

م.ادلؼدعيمادلكصصوتمبنجيوزماظؿوظلماهدولموؼؾّقـم.اظقدطكموأعريطومودقرؼو مواظلقدان 

م

م

ماالحؿقوجوتمتؼدؼر
م

 (األعريطقةذاظدوتاراتذبكتاف)ذادلخصصات اإلضؾقم/اظبؾد

 53 اظقدطكمؼؼقوأصرمذيفقرؼي

 53 ػوؼي

 197 عدششؼر

 29 عوظل

 25 عقومنور

 36 غقفريؼو

 15 اظػؾؾني

 7 اظلقدان

 133 دقرؼو

 118 ادلخصصاتذجمؿوع

م

ماظرباعٍمإسداد
م

 (األعريطقةذاظدوتاراتذبكتاف)ذادلخصصات اإلضؾقم/اظبؾد

 23 اظصني

 15 ظقؾريؼو

 5 اظصقعول
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 23 اظلقدان

 32 دقرؼو

 65 رؼؼقوأصمإضؾقؿ

 5 اظقدطكمأعريطو

 111 ادلخصصاتذجمؿوع

م

ماظلروبعيممدورتفرومميفمادلوظقريممهـريممإلضررارمموصؼروًمم-2ذادلدتتوىذذعتنذذاظطتوارئذذحلاتاتذواتادتجابةذاظتلػبذغاصذة-م21

م: روالتممدرؿيممحقلماظـوصذةمػذهموتؿؿققرم.ادلؿفددماظصـدوقمعؽّقنمإرورميفمجدؼدةمغوصذةمُأغشؽًم 6ادلوئيمبعدمواألربعني

ماظطقارئمحلوالتمظؾؿلػىماظؼدراتمبـوءم(2)مسؾقفو؛مزواحلػوم3مادللؿقىمعـماظطقارئمحلوالتمعالئؿيمإجراءاتموضعم(1)

مادللرؿقىممحموطروةمم(5)م؛3مادللرؿقىممعـماظقطوالتمبنيمعؿؾقوتاظميفمادلشورطيم(4)ماظؿـظقؿل؛ماظؿلػىم(3)م؛3مادللؿقىمعـ

مم.ادلؼّدعيمادلكصصوتمبنجيوزماظؿوظلماهدولموؼلؿعرضم.3مادللؿقىمعـماظطقارئمحلوالتماالدؿفوبيم(6)م؛3

م

 2ذادلدتوىذعنذاظطوارئذحلاتاتذواتادتجابةذاظتلػبذغاصذةذ-اجملاتات
ذبتتتتتتكتاف)ذادلخصصتتتتتتات

 (األعريطقةذاظدوتارات

 333 مسؾقفومواحلػوزم3مادللؿقىمعـماظطقارئمحلوالتمعالئؿيمإجراءاتموضع

 353 3مادللؿقىمـعماظطقارئمحلوالتمظؾؿلػىماظؼدراتمبـوء

 423 ماظؿـظقؿلماظؿلػى

 433 3مادللؿقىمعـماظقطوالتمبنيماظعؿؾقوتميفمادلشورطي

 233 م3مادللؿقىمحموطوة

 1م533 م3مادللؿقىمعـماظطقارئمحلوالتماالدؿفوبي

 2ذ311 اجملؿوع

م

ذواحلػتازذذ2ذدلدتتوىذاذعتنذذاظطتوارئذذحلاتاتذع ئؿةذإجراءاتذوض "م ولمإرورميفماألعقالمُتكصمصم-اظتلػب-م22

ـمماظطقارئمحلوالتمظالدؿفوبيمادلقحدةماظؿـػقذؼيمجراءاتاإلمعـمذوعؾيم ؿقسيمظقضعم"سؾقفا مطؿّقرىمم"وم 3مادللرؿقىممعر

ـمماظطرقارئممحلروالتمماالدرؿفوبيممظؿقلرريممعالئؿريممتقجقفروتمومأدواتوم "اظطرقارئممحلروالتممواالدرؿفوبيممظؾؿلػىماظػوو معر

مأغشرطيمموإجرراءممإلسردادممُتكصمصم"2ذادلدتوىذعنذاظطوارئذحلاتاتذظؾتلػبذؼدراتاظذبـاء"م ولميفموادلقاردم.3مادللؿقى

ـمماظطقارئمحلوالتمواالدؿفوبيمظؾؿلػىمادلـظؿيميفمخمؿؾػيمعلؿقؼوتمسؾكماظؼدراتمبـوءم ولميف موتفردفمم.3مادللرؿقىممعر

مظالدرؿفوبيممظؾؿلػرىممالئؿريمادلمواإلعداداتماألدواتمظؾؿـظؿيمتؿقصرمأنمضؿونمإديم"اظتـظقؿيذاظتلػب"م ولميفمادلكصصوت

ماإلعرداداتممحتضريوماظطقارئمحلوالتمظالدؿفوبيماظعودلقيماظؼوئؿيمخاللمعـمدقؿوموالم 3مادللؿقىمعـماظطقارئمحوالتمإدي

ـمم "2ذادلدتتوىذذعتنذذاظوطتاتاتذذبتنيذذاظعؿؾقتاتذذيفذادلشتارطةذ"م رولمميفموأّعرومم.اظطقارئمحلوالتماالدؿفوبيمدلقزػل متضرؿ

ماظؼقرودةمميفمادلشرورطيمماظقطوظيوماظقطوالتمبنيمادلشرتطيماظدائؿيماظؾفـيميفماظعضقؼيمطوعؾمطعضقموواظػمتعؿؾمبلنماظؿكصقصوت

ذاحملذ"م رولمموؼرقّصرمم.اظقطروالتممبنيماظصؾيمذاتماظعؿؾقوتمذيقعميفموادلشورطيماظغذائل ماألعـم ؿقسيميف ذاطتاةذسؿؾقتات

                                                      
مFC147/8ماظقثقؼيمم6
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ماإلضؾقؿقريممادلؽوترىممعـمطّؾميفمُتفرىماظيماظطقارئمالتحلوماظلـقؼيماحملوطوةميفمظؾؿشورطيماظقدوئؾمؾػووظم"2ذادلدتوىذعنذ

م.اظطقارئمحوالتمإديمظالدؿفوبيموادؿعدادػومادلقداغقيمادلؽوتىمتلػىمالخؿؾورم اخلؿلي

م

مإجراءاتمتدسؿم"2ذادلدتوىذعنذاظطوارئذحاتاتذإىلذاتادتجابة"م ولمإرورميفمادلكصصيماألعقالمم-االدؿفوبي-م23

ماظدضقؼريمماظؿػوصقؾمشقوبميفمادلقاردمذصقصمؼعينم"األدػمسدم"وم."األدػمسدم"مأدوسمسؾكموواظػميفماظػقرؼيماالدؿفوبي

مالحرؼممترورؼخمميفمؼؼرررواممطرلممظؾؿردراءممعػؿقحروًمماالدرؿفوبيممخقورمجيعؾمعوماالدؿفوبيموخططماحملددةماالحؿقوجوتمبشلن

مطرؾمماظؿغطقريممتشرؿؾمم.ؼرراراتماظمصروغعلممسؾركممدرؾؾقيمماغعؽودروتمموبردونممادلؼؿضرك ممحبلىمادلقارد معـماظػوئضمتلرؼح

مادلعؾقعروت مموتؽـقظقجقرومماالتصروالتمموععرداتمماظطرقارئممإدارةمصرؼؼمغشرمعـؾمظؾعوعؾني ماظػقريمبوظـشرمادلرتؾطيماظؿؽوظقػ

م.اظلـيميفم3مادللؿقىمعـمرورئيمحوالتمظـالثمعلؿعدةمادلـظؿيمتؽقنمأنمجيىمامول مػذامويفم.اظؾقجلؿقيمواظرتتقؾوت

م

ذاجميغاظربذادلؽّونذ-جقم

م

م5.7موعؾؾرغممأعريطرل ممأعرؼؽرلممدوالرمعؾقرقنمم8.9معؾؾرغممذصرقصمممّتم اظصـدوقذيفذاجميغاظربذادلؽّونمإرورميف-م24

مأعرؼؽرلممدوالرمعؾقرقنمم3.1وم غوصذةمضردرةماالدرؿفوبيمظؿرقصريمادللرؿؾزعوتماظزراسقريممممممإرورميفمأعريطلمأعرؼؽلمدوالرمعؾققن

م.اهرادمعؽوصقيمبرغوعٍمإرورميفمأعريطل

م

مضدرةماالدؿفوبيمظؿقصريمادللؿؾزعوتماظزراسقيغوصذةم

م

مأعرؼؽرلممدوالرمعؾقرقنمم5.7معؾؾغمذصقصممّتم غوصذةمضدرةماالدؿفوبيمظؿقصريمادللؿؾزعوتماظزراسقيمإرورميف-م25

ماحلروالتممدرقوقمميفماحلرجريمماألوضروتمميفماظزراسقريممادللروسداتممترقصريممدسرؿممأجرؾممعـمتدخؾمسشرمظـالثيمأعريطل

م.ظألزعوتمتـظقؿًومأطـرمادؿفوبيمؾكسماظؿشفقعمععماظطورئي 

م

 اظؿدخؾمغق  اظؾؾد

غوصررذةمضرردرةممذصررقص

االدررررؿفوبيمظؿررررقصريمم

مادللؿؾزعوتماظزراسقي

ماظرررردوالراتمبرررركالف)

 م(األعريطقي

 453 اظـقفرميفماألشذؼيمإغؿوجمحتلنيمخاللمعـماظضعقػيمظألدرمرورئيمعلوسدة اظـقفر

 صودقمبقرطقـو
ـممادلؿضرررةممعقػياظضرمماألدرمظدىمدؾؾمطلىماظعقشمدسؿ مبقرطقـرومميفمواظؿغذوؼريمماظغذائقريمماألزعريممعر

 اإلغؿوجقيمضدراتفومتعزؼزمخاللمعـمصودق 
333 

 353 تشودميفماظغزالمحبرمعـطؼيميفماهػوفمعـمادلؿضررةماظؾلؿوغقيمظألدرممرورئيمعلوسدة تشود
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 333 تشودميفمغزالاظمحبرمعـطؼيميفماهػوفمعـمادلؿضررةماظؾلؿوغقيمظألدرممرورئيمعلوسدة اظلـغول

 شوعؾقو
معـمشوعؾقوميفم2312مسوممواظؿغذوؼيماظغذائقيماألزعيمعـمادلؿضررةماألدرمظدىمدؾؾمطلىماظعقشمدسؿ

 احلققاغقيماظـروةمودسؿماخلضرمحموصقؾمإلغؿوجماظؼدراتمتعزؼزمخالل
333 

 ػوؼي
مضرعػوًممطـررماألمظألدررمماظرؼػقريممدرؾؾمطلرىماظعرقشمممموادررتجو مماظطرقارئممحوالتميفماظغذائلماألعـ

 وغقىمأودًمعؼورعيميفمظلـديادلـكػضماالدؿقائلممعـمادلؿضررة
653 

 528 مظقرؼؿقمعـطؼيميفماظػقضوغوتمعـمتضررًاماألطـرمظؾفؿوسوتمرورئمدسؿ بريو

ماظؽقغغرقممذيفقرؼي

 اظدميؼرارقي

ـممادلفّفرؼـمعـ)مضعقػيمأدرةم3533مظدىماظزراسلماإلغؿوجمضدراتمتعزؼز ماقطقػرمممشرولمميفم(واظعوئردؼ

 االدرتاتقفقيمظؾؿكزوغوتماظلرؼعيماإلدارةمخاللمعـ
663 

 عوظل
ـمم اظـزا معـمادلؿضررؼـمتقعؾقطؿقمعـطؼيمعزارسلمظدىمدؾؾمطلىماظعقشمدسؿ مإجرراءاتممخراللممعر

 مادلقمسلمشريماظطوبعمعقاجفيمحلؿؾيمتعزؼز
531 

ماظغربقررريمماظضرررػيم

 شزةموضطو 

ماظغربقريمماظضػيميفموادلفّؿشيمادلعّرضيمادلـورؼميفملادلـوزمحدائؼميفماظغذائلماإلغؿوجمألغشطيمرورئمدسؿ

 ممشزةموضطو 
649 

 323 ماألريرماهرادمتػشلمدلؽوصقيمرورئيمعلوسدة تـزاغقو

 اظقؿـ
ـممحّفريممحموصظريمميفماظضرعقػيمماألدررممظدىمواظؿغذويماظغذائلماألعـماغعداممحوظيمحتلني مخراللممعر

 عـوزمـمحدائؼميفماظـلوءمتدؼرهماظذيماألشذؼيمإغؿوج
433 

 جوعوؼؽو
مضرعػوًمماألطـررممظألدررمماظرؼػقريممدرؾؾمطلرىماظعرقشمممموادررتجو مماظطرقارئممحوالتميفماظغذائلماألعـ

 جوعوؼؽوميفمدوغديمإسصورمعـمادلؿضررة
333 

 5م711 امؿق 

م

ـممادلرزارسنيممدرأمعـماآلالفمسوغكمصؼدماحلؾقب؛ميفمسفزًاماهرادموأدرابماهػوفمدّؾىماظـقفر مويف-م26 مغؼرصممعر

ـمموبدسؿم.2312مسومماألعطورمعقدؿمخاللماظؾذورمقوروتاحؿميف م غوصرذةمضردرةماالدرؿفوبيمظؿرقصريمادللرؿؾزعوتماظزراسقريمممممممعر

ـمموطرونمم.اإلغؿروجممحتػقرزممأجؾمعـمظؾؿزارسنيماظػـقيموادللوسدةماظؾقبقومبذورمتقصريمخاللمعـمدرؼعيماظػوومادؿفوبيمطوغً معر

ـمماألدررمماحؿقوجروتممتؾؾقريممادلرزارسنيممظعوئالتممسحمعوماظؾذور مكسؾمواحلصقلماألشذؼيمتقّصرميفمزادمأنماظدسؿمػذامذلن معر

م.ادلؼؾؾماظزراسلمظؾؿقدؿماحلؾقبمخمزونمعؾءمإسودةوماألشذؼي

م

ـممادلؿضرررةمماألدررممغوصذةمضدرةماالدؿفوبيمظؿقصريمادللؿؾزعوتماظزراسقيميفمعشروسونمدوسدموضد-م27 ماظغذائقريمماألزعريممعر

مأصضرؾممبصرقرةممواحلصقلم طلىماظعقشمظدؼفومدؾؾمبـوءمبنسودةم2312مسوممشادوتذصادوذبورطقـامضربًماظيمواظؿغذوؼي

ماظؾرذور ممادلشرروسونمموصررمموضردمم.احملؾقريممدرقاقماألميفمإغؿوجفروممصروئضممبقرعممعـمإضويفمدخؾموتقظقدم ادلغذؼيماألشذؼيمسؾك

مإغؿروجمم رولمميفماتاظؼردرممظؿعزؼرزمماظزراسقريممادلؿوردروتممسؾركممواظؿردرؼىمموادلؾقردات مماظصغرية ماظرّيموععداتمواألمسدة 

م.اإلغؿوجمعراحؾمدلكؿؾػمأصضؾمبػفؿمادلزارسقنمحيظكمحبقٌمجترؼؾقيمأراٍضمُأضقؿًمطذظؽ م.اخلضر

م

معوم اظدـغا ميفماظـؼدؼيمواحملوصقؾماألشذؼيمومنقمبوظزراسيمطـريًامّؾخيمعـؿظؿيمشريمبصقرةماألعطورمدؼقطموخيؾ-م28

ـمم.ألشذؼيامأدعورمو وارتػماظزراسلماإلغؿوجمتراجعمإديمؼمدي ماخلضرورممإلغؿروجممبعرّدةممغلروئقيمم ؿقسروتممتزوؼردممخراللمموعر
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غوصذةمضدرةماالدرؿفوبيمظؿرقصريممممعـمادلؼّدعيمادللوسدةمصننم األدقاقميفمإغؿوجفومظؾقعماحلدائؼمزراسيمسؾكمفوتدرؼؾومواظػوطفي

م.ادلؿـّقسيماظغذائقيمواظـظؿماظدخؾموسّززتماألدر مظدىماظؿغذؼيمحّلـًمادللؿؾزعوتماظزراسقي

م

ـممادلؼرّدممماظؿؿقؼؾمدوػؿم شاعبقامويف-م29 ـممحتلرنيمميفمغوصرذةمضردرةماالدرؿفوبيمظؿرقصريمادللرؿؾزعوتماظزراسقريمممممممعر ماألعر

ًمم.اهػروفممزروفمعـمادلؿضررؼـماظرسقؼنيمادلزارسنيمظدىمواظؿغذويماظغذائل مغلروءممإديماهرقدةممسوظقريممعردخالتمموُأردرؾ

ماحلدائؼميفمآبورمتلػقؾمإسودةممّتًمطؿوم.ادلقدؿمخورجماإلغؿوجمؼزظؿعزماهؿوسقيماحلدائؼمخططميفمذورطـمظؾكضورمعـؿفوت

مإلدخرولممؾغققطودرقمموظؼوحروتمموسؾرػممواحدمؼقممسؿرهمدجوجمتقزؼعموجرىم.ادلقوهمسؾكماحلصقلمإعؽوغقيمظزؼودةماهؿوسقي

م.ظألدرماظغذائقيماظـظؿمإديماظربوتنيمعـمجدؼدمعصدر

م

ـمماظزراسقريممادللرؿؾزعوتممظؿقصريماالدؿفوبيمدرةضمغوصذةمعـمادلؼّدمماظدسؿموّصرم ػاؼيتمويف-م33 ميفماظػرقريمماظغرذائلمماألعر

ماظعقشمدؾؾمبودرتجو مومسحماظطقارئمحوالت موإلررالقمم.دروغديممإسصورمعـمادلؿضررؼـماألرؼوفمدؽونمإديمبوظـلؾيمطلى

موّصررمموضردمم.اظرّيمـقاتوضماألراضلمتلػقؾمإسودةمإديمذاتفماظقضًميفمودعًماظعؿؾ معؼوبؾماظـؼدمخططماظػوومغّػذتمماإلغؿوج 

ـمم.خيؿوروغفوماظيماهقدةماظعوظقيمماظزراسقيمادلدخالتميفمبوالدؿـؿورممؿمومسحمإضوصقًو مدخاًلمظؾؿزارسنيمذظؽ مخراللمموعر

ماحملؾرلممإديمادللؿـدةماظقصقراتمسؾكمادلزارسقنماّرؾعماظؿدرؼى  ٍمموسؾركممامؿؿع مصرـودؼؼممإلغشروءممطلرؾقؾمماظؼرروضممبرراع

م.علؿؼؾؾقيمطقارثمعقاجفيمسؾكماظؼدرةموتعزؼزمرقارئ

م

ماإلغؿوجقريممضردراتفوممادرؿعودةممسؾركمماظعروئالتمماظػرووممدروسدتمم بتريوذميفماظػقوضوغوتمعـمررةادلؿضمادلؼورعوتمويف-م31

مواظؿدرؼىمواألدوات مظؾؾذور ماظلرؼعماظؿقزؼعمأنمطؿوم.ادلـوخقيماظصدعوتمعقاجفيمسؾكماحملؾقيمامؿؿعوتمضدرةموتعزؼز

م.ادلالئؿماظقضًميفماحملوصقؾمزر ملقدؿماظؾدءمظؾؿزارسنيمذيقعفومًمسقمواخلضرمواألرز م ظػوصقظقوواماظذرة مإغؿوجمسؾك

مامشوذريممخررائطمموضرعممطرونممطرذظؽ مم.ذرفراًمم12محؿكماألشذؼيمعـماألدرمحوجوتماظغاّلتمزؼودةمتغطلمأنمادلؿقضعموعـ

مإدارةم رولمميفمودقودروتمممموردروتممداسؿؿروممسؾركمماظؿشرفقعممإديمؼرعرلممماخلططمظقضعماظؿشورطقيماظعؿؾمحؾؼوتموتقلري

م.واإلضؾقؿقيمواظقرـقي ماحملؾقي مادللؿقؼوتمسؾكماظؽقارثمخمورر

م

مظدىماإلغؿوجقيماظؼدراتماظزراسقيمادللؿؾزعوتمظؿقصريماالدؿفوبيمسؾكماظؼدرةمغوصذةمعـمادلؼدعيمادللوسدةمسّززتموضد-م32

مطؿوم.اظدميؼرارقةذاظؽوغغوذمجفورؼةميفماظغذائلماألعـمغعدامالماظطورئيماالدؿفوبيموحّلـًمواظعوئدؼـ مداخؾقًومادلففرؼـ

ـمماظغذائقريممادللوسدةمسؾكماسؿؿودػومؿؼؾقصبمظألدرممسقًمدرتاتقفلالامقضعادلمذاتماظؾذورمخمزوغوتمأن مزؼرودةممخراللممعر

ـمماألدررممحوجروتممتؾؾقريممسؾركمماظـلروءممدللروسدةممخوصماػؿؿومموُأوظلم.اإلغؿوجموتعزؼزمادلدخالتمسؾكماحلصقل مألشذؼريمامعر

ًممُأغشؽًماظيمؿفرؼؾقياظماألراضلمأنمطؿوم.ضصريةمدورةمذاتمخضرمائؼدحمإضوعيمخاللمعـمبلرسي مقسلاظرممعلرؿقىممرصعر

معصردرممسؾكمعقاذقفؿمُغفؾًماظذؼـمادلزارسقنمحيصؾمحبقٌمإغؿوجفومظؾقعماحلدائؼمزراسيميفم ولماحملؾلمامؿؿعمظدى

مادلكرزونمموهـريمماظغرذائلمماألعـم ؿقسيماجؿؿوسوتمُسؼدتمظغذائقي امظالحؿقوجوتمعالئؿمحتؾقؾموظضؿونم.ظؾربوتنيمجّقد

م.ادلقجقدةماظـغراتمإديمتشريمتؼورؼرماظرئقلققنمادلصؾقيمأصقوبمتؾودلمطؿوماالدرتاتقفل 

م
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ماإلغؿروجممتعزؼزموبػضؾم.2312مسومممسدةوأمعؼشقرمشريمأرزًاماظـزا معـمادلؿضررونماظلؽونمتؾّؼكم عاظيذمشا مويف-م33

م 2312/2313ماظزراسرلممظؾؿقدرؿممرقارئمخطيمُوضعًمطذظؽ م.ادلزارسنيمألدرمأطربمدمقمسؾكماألشذؼيمقّصرتتماظزراسل 

م.األزعوتمآثورمعـمواظؿكػقػماظصؿقدمسؾكمضدرتفؿمؾـوءبمظؾؿزارسنيممسحمعو

م

مأدت-م34 ـممسرولٍممعلرؿقىممإديمشزةذضطاعميفماظعلؽرؼيمواظعؿؾقوتماحلصورمعـمدـقاٍتموضد مورأدرعمموارتػرو مماظؾطوظريممعر

مغردرةممإديموغظرراًمم.األدودرقيمماظؾـقريممدعرورمموإديمواخلردعوت ممواظلرؾعمموادلقروهمماألراضل مسؾكمحمدودمحصقلموإديماألشذؼي 

موم.اظققعقريمموجؾروتفؿممسرددممتؼؾرقصممعـرؾمم اظصرعوبممدلقاجفيمدؾؾقيمآظقوتمإديماظضعقػيماظعوئالتمحتّقظًمادلقارد  مسرومميف

ـمموإغؿوجفرومماحملؾقريمماألشذؼيمجقدةماظزراسقيمادللؿؾزعوتمظؿقصريمبياالدؿفومضدرةمغوصذةمبفمضوعًمعشرو محّلـم 2312 معر

ماظرـظؿممسؾركمماظؿردرؼىممإديمإضروصيًمماألراغرى ممإلغؿروجممووحرداتممادلـوزلمأدطحمسؾكمحبدائؼمادلدنميفماظعوئالتمتزوؼدمخالل

ـممتعوغلماظيماألدرمزادتماخلوصي مأشذؼؿفومظزراسيموادلعرصيماظقدوئؾمخاللموعـم.األشذؼيمإلغؿوجمادلدغقي ـمماغعردامممعر ماألعر

ـممإؼراداتمسؾكموحصؾًماظغذائقيمغظؿفوموغّقسًماظطوزجي مواخلضرماظؾققممسؾكمحصقمومعلؿقىماظغذائل مادلؾقعروت ممعر

م.سؾقفومواسؿؿودػومواظـؼدؼيماظغذائقيماخلريؼيمظؾدصعوتمتعّرضفوموضّؾصًماظؿغذوي معؿـوومومبوظؿوظلموحّلـً

م

وضردمضؾرصمممم.تـزاغقتاذذشرربمميفمظؾؾقؽريممعماتقريممبطرؼؼيماألريرماهرادمتػشلمدلؽوصقيماظطورئيمادللوسدةمتقصريمومّت-م35

م 2313مسوممبقياظرتمعقدؿمضؾؾمسؾقفمطونماظذيمادلـكػضمادللؿقىمإديماهرادمأسدادمعـمعؽوصقيموسؿؾقيمغوجحمجقيمعلح

م مضردرةممتعرّززتممذظرؽ ممسؾركمموسرالوةًمم.ادلؿضرررةممادلـرورؼمميفماظرؼػقيمامؿؿعوتموعراسلمحموصقؾمسؾكموحلػوزبممسقوطؿو

م.اظؿدرؼىمخاللمعـماألريرمظؾفرادماظؽػقءةماإلدارةمعقاصؾيمسؾكماحلؽقعيميفمادللموظني

م

مظدىمواظؿغذويماظغذائلماألعـمحتلنيمسؾكماظػووممتعؿؾمعـوزمـ مصـوءميفماظـلوءمتدؼرػومحدائؼمإضوعيمخاللموعـ-م36

ـمماظـقرؾمموتربقريمماظردجوجممإلغؿروجممسرّداتممتقصريمعـمادلزارسنيمسوئالتموتلؿػقدم.اظقؿنميفماظضعقػيمدراأل متـقؼرعممأجرؾممعر

متعّؾرؿممسؾركمماظعروئالتممؼلروسدممتـؼقػقريممرزممإسردادممصرننممدرر ماألمظدىماألشذؼيمادؿفالكمحتلنيموبفدفم.اظغذائلماإلغؿوج

ٍممتـلرقؼممسؾركممادلرّطزةماهفقدمذلنموعـم.األشذؼيمتـوولم ولميفمحمّلـيممموردوت ـممترصرعممأنماهقردةمماظررباع مطػروءةممعر

مم.واظزراسيماظغذائلماألعـم ؿقسيمجوغىمعـماإلغلوغقيمظؾقوالتماالدؿفوبيموصعوظقي

م

ـمم رولمميفمرورئريممللوسدةمدوغديمإسصورمعـمادلؿضررونمادلزارسقنمحظلماظشرضقي مجاعاؼؽامويف-م37 ماظغرذائلمماألعر

موبؿؾؼرلممظؾزراسري ممأراضقفؿمؿقضريبمظؾؿزارسنيممسحماحملؾقيمظؾؿفؿؿعوتمسؿؾمبراعٍمإسدادمأنمطؿوم.دؾؾمطلىماظعقشو

ٍممسؾكماظؿدرؼىمدعٍمومّتم.اهقدةمسوظقيمزراسقيمعدخالتمظشراءمضلوئؿ ـممعـرؾمم-اظطرقارئممبرراع ميفماظـؾؿروتمممإغؿروجممذرزؼ

م.اظطقؼؾماألجؾمإديمادلؿقدطماألجؾميفماظصؿقدمسؾكمادلزارسنيمضدرةمظؿعزؼزماظعؿؾمبراعٍميفم-األسوصريمخاللمآعـيمعقاضع

م

م

م

م
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ماهرادمصقيعؽومغوصذة

م

برغروعٍمممإديمأعرؼؽرلممدوالرمعؾقرقنمم3.1معؾؾرغمموصرغلومبؾفقؽومعـمطؾمخّصصًم اجلرادذعؽاصحةذغاصذةمإرورميف-م38

م.وثقؼًومرصدًامواظـقفرموعوظل متشود ميفماظقضعمظرصدماظلوحؾمبؾدانماالدؿفوبيميف

م

ذادلخصصات اظتدخل اإلضؾقم

 (األعريطقةذتذاظدوتاراذبكتاف)

 3م148 اهراد اظلوحؾ

 2ذ148 اجملؿوع

م

مبلرؾىمماظلوحؾمبؾدانميفماظصقراويماهرادمعـمجقالنمتطّقرم 2312ماألولمتشرؼـ/وأطؿقبرمحزؼران/ؼقغققمبني-م39

مادلوظقريمماظؼدراتمتعّدتماظضرورؼيماظعؿؾقوتمإلجراءموادلؽوصقيمادللقحمصرقمتعؾؽيمننصمطذظؽ م.ادلعّدلمجتووزتماظيماألعطور

محزؼررانم/ؼقغقرقمميفمُأرؾرؼمماظذيماظـداءمإديمادلالئؿماظقضًميفمادلودمنيمادؿفوبيمبػضؾمممؽـيمطوغًمووظؽـفمادلؿضررة مظؾؾؾدان

مغؿقفريمماظلروحؾممبؾردانمميفمعؾققزريممبصرقرةمماظصرقراويمماهرادمتفدؼدمتؼّؾصم 2312ماظـوغلمتشرؼـ/غقصؿربمويفم.2312

م.ادلودميمواهفوتماظغربل ماإلضؾقؿميفمصقراوياظماهرادمعؽوصقيموػقؽيم اظػووومادلؿضررة ماظؾؾدانمبذظؿفومعشرتطيمجفقد

م

ذاتادتـتاجاتذذذ-خاعدًا

م

ـممأدائفروممحتلرنيممعـماظػووممتؽنيميفمأدودقيمأداةمأغفمؼـؾًماظصـدوقمؼزالمال-م43 ٌممعر م.غلروغقيماإلماالدرؿفوبيممحقر

درؾؾمممصرؿقدممؼودةزم"ماهدؼدماالدرتاتقفلمػدصفومحتؼقؼميفمظؾـفوحمادلـظؿيمظدىماظرئقلقيماألدواتمإحدىمؼشّؽؾمودقف

ماظعقش ماظصردعوتممحتّؿرؾممسؾركمماألضرعػمماظلؽونمضدراتموتعزؼزمبـوءمإديمؼرعلماظذيم "مواألزعوتماظؿفدؼداتمإزاءمطلى

موأطـررممأرقلمدورةميفماظؿعووغقيماالدؿفوبيمتـػقذميفمحمقريمبدورماظصـدوقمؼضطؾعمدقفمخوصي موبصقرةم.ععفومواظؿؽّقػ

ماظقضوؼري ممسؾركممادلمدلروتممضردرةمموسؾركمماظصرؿقد مموادررتاتقفقوتمماظلرؽونممطلرىماظعرقشمظردىممممدؾؾمسؾكمؼرّطزمتػصقاًل

م.واإلصالحم واحلؿوؼي

م


