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ًوززادل
م

 ًًمسانمممواصؼتماظؾفـةمسؾىمذظك،ممحلؾؿام،تؼّدممػذهماظوثقؼة عـظؿاةماغشذؼاةمواظزراساةمممممدقاداةمتؼرؼرًامذااع

اظؿغاقرياتممماظؼائؿاةمسؾاىمموإعؽاغاتماٌواءعةم،متـػقذػاماغخرياظيتمتغّطيمتطّورػا،ممخبصوصمتؽاظقفماظدسم

 .اظيتمهدثميفمبقؽةماظعؿلماظؿغريات
م

 معـظؿاتماغعامماٌؿقادةمعؾاادئمودقادااتممممضدموضعتم،موسؾىمتؽاظقفماٌلاػؿاتماظطوسقةتـطويمععاىةم

وترتؽازمدقاداةممم.مععمأغظؿؿفااماٌاظقاةممعـلمتؽاظقفماظدسممػذهممتاذقاممظضؿانمدبصقصموادرتدادوترتقؾاتم

اظؿؽااظقفمم،موادرتدادماظؿؽاظقفماظػعؾقةمإديمظؾردوممضقادامععؼوظةاٌواءعةمعؾدأممتؽاظقفماظدسمميفماٌـظؿةمسؾى

خدعاةمممتؽااظقفمغلاؾةمرداوممممبواداطةمم،ماٌؿعؾؼةمخبدعاتماظدسمماإلدارؼةمواظؿشغقؾقة،ماٌؿغّقرةمشريماٌؾاذرة

ؾؿؽااظقفماٌؿؽؾادة،مممظاٌؾااظ ماٌلارتدةممممعواءعاةملقادةمإلسادةماظميفتغقرياتمتدرجيقةمُأدخؾتموضدم.مشارؼعاٌ

 .المُتلرتّدمبؽاعؾفاماظؿؽاظقفامتزالمعوظؽنم
م

 يفمسااممم.ملقاداةماظملمتغطقفاامماظيتميفمبقؽةماظؿشغقلمصرصةمادرتدادماظؿؽاظقفماظيتمهدثماظؿغقرياتمتؿقحم

الدرتدادممظؿؽاظقفمعوزػيماٌشروعمباظـلؾةمالدرتدادماظؿؽاظقفاحملّلـةممظقةاآل،مواصقماجملؾسمسؾىم3122

الدرتدادماحملّلـةممظقةاآلمتطؾققوؼؿّمم.مإديمحدمطؾرياظيتمتلؿؾعدػاماظلقادةمشريماٌؾاذرةماظؿؽاظقفماٌؿغريةم

أدىمضادممو،مادؿـادًامإديماظادروسماٌلؿكؾصصاة،ممم3126-3125وم3124-3123اظلـؿنيممتييفمصرتماظؿؽاظقف

 .اظوثقؼةإديمزؼادةماٌؾاظ ماٌلرتدةمطؿاموردميفمػذهمذظكم
م

 واظلقاداتمواظرتتقؾاتماظًزعةمالدارتدادماظؿؽااظقفمعانمضؾالمعـظؿااتماغعاممممممممماظؿغقرياتميفماٌؾادئوتوّصرم

رتتقؾااتمتؽااظقفمممظظؾقؽةماظؿشغقلماٌؿغريةمآصاضامجقدةمإلجراءمدرادةمأطـرممشاوالممماٌؿقدةماغخرىمادؿفابًة

 .ٌواءعةمادرتدادماظؿؽاظقفموتصـقػفايفمععاىؿفاماظدسممظؾؿـظؿة،م

 

ًادلاؾقةًاؾموزقفاتًادلطؾوبةًؿنًجلـة
م

 وتـػقاذػاماااميفمذظاكماظؿؼادمممممممـظؿاةماٌؽاظقفماظادسمميفممدقادةمتتطّورمُؼطؾبمعنمىـةماٌاظقةمأنمتلؿعرضم

اظلقاداةممماٌـّظؿاةمالداؿعراضمم،مواٌؾادرةماظيتماّتكذتفامالدرتدادماظؿؽاظقفاحملّلـةممظقةاآلاحملرزميفمتـػقذم

 .ادؿـادًامإديماظؿغرياتميفمبقؽةماظؿشغقلماظداخؾقةمواًارجقة

م

ًادلشورة
م

 ًاؾمؽداؾقفًغد ًًًًاددرتزاً وتـػقدذفاًبفدد ًًًً،تؽاؾقفًاؾددعمً ًادلـظؿدةًًًدقادةالحظتًاؾؾهـةًتطور

 .باؾؽاؿل،ًاؾدعمًاإلداريًواؾمشغقؾيًؾؾؿشارقعًادلؿوؾةًؿنًخارجًادلقزاـقةادلمعّؾؼةًبادللاذرةًادلمغ ةً
م

 ًًًًًًًًًًًًوالحظتًاؾؾهـدةًأنًادلـظؿدةًؼددًذدرعتً ًدراددةًؾموؾقدلًأغدرًاؾدمغ اتً ًبقكدةًاؾعؿدلًاؾداخؾقدة

 .وؽاالتًاألؿمًادلمودةًاألخرىًخربةًؿراعاةتؽاؾقفًاؾدعم،ًؿعًادرتزا ًواخلارزقةًبشلنًترتقلاتً
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ًؿؼدؿة

م

دقاداةممم3122ممتاوزميفمسااممم/وؼوظقاوممحزؼران/وغقوؼيفمذفريماظلابعةمواظـًثني،ماٌعؼودةمأطدماٌؤمترميفمدورتهم-م2

االدرتدادماظؽاعلمظؿؽاظقفماظدسمماإلداريمواظؿشغقؾيمظؾؿشارؼعماٌؿوظةمعنمخارجماٌقزاغقةماظيتممتتماٌواصؼةمسؾقفامعنمضؾلم

مظؿقلانيمهماجملؾاسمإديمتـػقاذمتادابريممممّجو،مو8-7اظؼاسدةماٌاظقةمماامؼؿؿاذىمععم3111متشرؼنماظـاغي/غوصؿرباجملؾسميفم

مم1.ىػذهماٌؾاظ ماٌلرتدةمعنماغغشطةماٌؿوظةمعنمخارجماٌقزاغقة،مبـاءمسؾىموربةموطاالتماغعمماٌؿقدةماغخر

م

اآلظقاةماٌؼرتحاةمممسؾاىممم3122متشارؼنماظـااغيمم/غاوصؿربميفمماظـاظـاةمواغربعانيمبعادماٌائاةمممممواصقماجملؾسميفمدورته-م3

اٌـففقاةماٌلاؿكدعةمظؿؼقاقممممممنالمداقؿامساممديمضرورةمتاوصريمععؾوعااتمإضااصقة،ممممتؽاظقفماظدسم،موأذارمإظؿقلنيمادرتدادم

م2.ؿؽؾػةمخدعاتماظدسمبماٌؾاظ ماٌؿعؾؼةادرتدادماظؿؽاظقفموتلدؼدممسناظعفزم

م

يفمماظلاابعةمواغربعانيمبعادماٌائاةمممممبعدماظـظرميفماٌعؾوعاتماإلضااصقةماٌؼدعاة،مواصؼاتمىـاةماٌاظقاةميفمدورتفاامممممم-م4

سرضهمسؾاىمىـاةممموماٌـظؿةميفمدسماظتؽاظقفممدقادةسؾىماًطوطماظعرؼضةمظؿؼرؼرمذاعلمسنمم3123متشرؼنماظـاغي/غوصؿرب

م.ثقؼةاظغرضمعنمػذهماظوػذامػوم،مو3124اٌاظقةميفم

م

ًـظؿةادلؽاؾقفًاؾدعمً ًدقادةًتتطّورً
م

ماظلقاقماظؿارخييم-اغعمماٌؿقدة

م

بانيمإدارةمواداؿكداممممماواضقمامتققزمعـظوعةماغعمماٌؿقدة،مااميفمذظكمعـظؿةماغشذؼةمواظزراسة،متّقزمعـظؿاتم-م5

ماٌلااػؿاتماظطوسقاةمموتـطويمععاىاةمم".ماٌلاػؿاتماظطوسقة"عنماغسضاءمظؾؿقزاغقاتماٌؿػقمسؾقفا؛مو"مرةاٌؼرماٌلاػؿات"

عـالمتؽااظقفممممظضؿانمدبصاقصموادارتدادمموترتقؾاتممؾادئمودقاداتعـظؿاتماغعمماٌؿقدةمعضدموضعتم،موسؾىمتؽاظقف

ممم3.اظدسممػذه

م

معـظؿااتمديمعؾدأمتؼادممتؽااظقفماظادسممبانيممممإ،مطاغتمتلؿـدم2:81سـدعامأغشؽتمآظقاتمتؽاظقفماظدسمميفمسامم-م6

.مظشاراطةمسانمامتعاؾريمعااظيمعـادابممممبوصػهمعـظوعةماغعمماٌؿقدةمواظدولماغسضاء،ممعـظؿاتعـظوعةماغعمماٌؿقدة،موبنيم

تلادؼدمممتـصمسؾاىمربغاعجماغعمماٌؿقدةماإلمنائيماظيتمظديماظصقغةماغصؾقةمتلؿـدمإععدالتمادرتدادمتؽاظقفماظدسممطاغتمو

                                                      
م.C 2011/REPمعنماظوثقؼةم211ماظػؼرةمم1
م.CL 143/REPمعنماظوثقؼةم38اظػؼرةممم2
اٌلاػؿاتممؼؿعّقنمايصولمسؾىمعواصؼةماٌؤمترمظؼؾول:"اٌلاػؿاتماظطوسقةعنماظًئقةماٌاظقةمظؾؿـظؿةمحدودًامظؼؾولمأيمم8-7اظؼاسدةمضعمتمم3

م".واغعوالماظيتمضدمترتتبمسؾقفا،مبطرؼقمعؾاذرمأومشريمعؾاذر،ماظؿزاعاتمعاظقةمإضاصقةمسؾىماظدولماغسضاءمواظدولماغسضاءماٌـؿلؾةمؼاظطوسقةػ
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واسؿؿدتميفموضتمالحاقمذيقاعمائقؽااتماظؿشارؼعقةمتؼرؼؾااميفمعـظوعاةماغعامماٌؿقادةماٌعادلممممممممممم4.اىزئيمتؽاظقفماظدسم

أعاغاةمموتواصالممم.2:91عامماٌؿقادةماإلمناائيميفمسااممممممربغاعجماغظماظرئاديميفماٌائةماظذيمأضرهماجملؾسم24اظؼقاديماظؾاظ م

م.غعمماٌؿقدةموععظمماظوطاالتماٌؿكصصةمتطؾققمػذاماٌعدل،مععموجودماخؿًصاتا

م

عـظوعةماغعمماٌؿقدة،مااامممعـظؿاتئة،موضعتمايفماٌم24ظؾاظ ماععمعراساةمعؾدأماظشراطةموععدلماٌعقارماغصؾيم-م7

ؼلاؿؾزممدبصاقصمممممماام.م"ادارتدادماظؿؽااظقفماإلضااصقةممم"قماظلقاداتمواظرتتقؾااتماظايتمتاـصمسؾاىممممموتطّؾماظػاو،يفمذظكم

سـادمدراداةمتؽااظقفماظادسممممممو.مخاارجماٌقزاغقاةممممماولمعانممموادرتدادمتؽاظقفمإضاصقةمظؾؿـظؿةماظيتمهدثمغؿقفاةمغشااطمم

م5 .بنيماظؿؽاظقفماٌؾاذرةموشريماٌؾاذرةمػاممتققزمممّتاٌقزاغقة،ممعنمخارجماٌؿوظةاٌرتؾطةمبدسمماغغشطةم

م

تؾااكماظايتمميؽانمأنمتعاازىمإديماغغشاطةماظػردؼاة،ميفمحاانيمأنمممممبأغفااممماٌؾاذارةمأداداا،ممتمهدؼادماظؿؽاااظقفممم-م8

ماظـابؿاةماظؿؽؾػاةماغداداقةمبانيماظؿؽااظقفمممممؿنيمعانمماظػؽاتنيمثمممتمتؼلقممػ.مشريمذظكاظؿؽاظقفمشريماٌؾاذرةمػيمتؾكماظيتم

واسؿاربتماظؿؽااظقفممم.معاعمحفامماغغشاطةمممتزؼادمم،مأيماظؿؽاظقفماظيتمالمتزؼدمععمحفمماغغشطةمواظؿؽاظقفماظيتمواٌؿغرية

اظايتمالممماظـابؿاةمواظؿؽااظقفمموعؾدأماظشراطةميفمحانيماسؿاربتماظؿؽااظقفممممم"ادرتدادماظؿؽاظقفماإلضاصقة"اٌؿغريةمضؿنمغطاقم

وظؽانمعاعماظوضات،متصاؾحممممم.مععمحفمماغغشطة،موباظؿاظيمالمتدخلمضؿنمغطاقمدقادةمادرتدادماظؿؽااظقفماإلضااصقةممتزؼدم

م.ذيقعماظؿؽاظقفمعؿغرية

م

مغطاقمدقادةمتؽاظقفمدسمماٌـظؿة

م

عنمخًلماٌشارؼعماٌؿوظةمعنمعلاػؿاتمعنمخارجماٌقزاغقة،متؿؽؾادممماظعؿلمواٌقزاغقةماظؿابعمئايفمتؼدؼممبرغاعجم-م9

ػاذهماظؿؽااظقفممميفمادارتدادممدقاداةماٌـظؿاةممموتؿؿـّلم.معـظؿةماغشذؼةمواظزراسةمزبؿؾفمتؽاظقفماظدسمماإلداريمواظؿشغقؾي

ًًم اٌؾاذارموشاريماٌؾاذارميفمممممعـؾةموودائلمادارتدادمتؽااظقفماظادسممممواغاظؿعرؼف،مطّلمعنمردمؼو.معنماٌشارؼعادرتدادًامطاع

م.2اٌؾققم

م

اظلقاداةمسؾاىمعؾادأممممػذهمتؼوممو.م6دقادةمتؽاظقفمدسمماٌـظؿةمسؾىم3111متشرؼنماظـاغي/غوصؿربيفماجملؾسممأضر-م:

،معاعماٌراسااةماظواجؾاةمممماظردوممواظؿؽاظقفماظػعؾقةمظؿؼدؼمماظادسمماإلداريمواظؿشاغقؾيمظؾؿشاارؼعمممبنيممشؽلمععؼولاٌواءعةمب

م.غفجمبلقطموذػافضرورةماسؿؿادماظؼائؿة،موظؾرتتقؾاتم

                                                      
سنمدسمماظؿؽاظقفماٌؿصؾةمباغغشطةمعنمخارجماٌقزاغقةميفمعـظؿاتماغعمماٌؿقدةمم3113/3114تؼرؼرموحدةماظؿػؿقشماٌشرتطةم:ماٌرجعمم4

e.htm-http://www.fao.org/unfao/bodies/council/cl124/cl124واصقمذبؾسمبرغاعجماغعمماٌؿقدةماإلمنائيمسؾىمععدلمتلدؼدمم2:86ميفمسام:م

وعـلمػذاماٌلؿوىم".ميفماٌائةمعنمغػؼاتماٌشارؼعماظلـوؼةم24"واظيتمسدظتمظؿصؾحم"ميفماٌائةمعنمتؽاظقفماٌشارؼعماظػعؾقةم25"تؽاظقفماظدسممؼؾؾ م

ممم.ظؾؿلدؼدموصؼامظدراداتمضقاسماظؿؽاظقفماظيتمأجرؼتميفمذظكماظوضتمضرابةمغصفمإذياظيمتؽاظقفماظدسمماظيتممتمهؿؾفا
 .CL 145/7عنماظوثقؼةمم37إديمم34اظػؼراتمعنممم5

م.CL 119/REPمعنماظوثقؼةم81مةاظػؼرمم6

http://www.fao.org/unfao/bodies/council/cl124/cl124-e.htm
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اٌرتؾطاةمبؿؼادؼممممماظؿؽاظقفمشاريماٌؾاذارةماٌاؿغريةمممادرتدادمميفغطاقمدقادةمتؽاظقفمدسمماٌـظؿةماياظيموؼؿؿـّلم-م21

ًًممًاضارورؼممًاػذهماًدعاتمجازءموتعّدم.ماٌلاػؿاتماظطوسقةخدعاتماظدسمماإلداريمواظؿشغقؾيمظؾؿشارؼعماٌؿوظةمعنم موعؿأصا

م.ؾىمتـػقذهسـظؿةمتواصقماٌيفمأيمعشروعم

م

بلافوظةمممهدؼدػامعـػردًةاٌؿغرية،مالمميؽنموتؽؾػةمخدعاتماظدسمماإلداريمواظؿشغقؾيمشريماٌؾاذرةمةمرؾقعحبؽمم-م22

تؽؾػاةمممرداوممععادالتممددمهامتؽاظقفماظدسمممدقادةوظذظك،مصإنم.مذاتهٌشروعمعنمأجلمهؿقؾفامسؾىماعؾاذرةمبصورةمأوم

غاوعماظؿؽااظقفممموؼؿؿـّلم.مالدرتدادماظؿؽاظقفمشريماٌؾاذرةماٌؿغريةمظؿؼدؼممخدعاتماظدسمماإلداريمواظؿشغقؾيماٌشروعخدعةم

ٌُلرتّدةشريماٌؾاذرةماٌؿغريةمظؾكدعاتماإلدارؼةمواظؿشغقؾقةم م:صقؿامؼؾيماٌشارؼعتؽاظقفمخدعةمعنمخًلمما
م

،موخدعااةمؼاادػممباٌعؾوعاااتموتؼاادؼمماًاادعاتمئاامتعااقنيمعااوزػيماٌشااارؼعموتزو:مماًاادعاتماإلدارؼااةم(أ)

اظعؼود،موإسدادماٌقزاغقاتموعراضؾةمغػؼااتممسؾىمإضػاءماظطابعماظرمسيموم،ذراءماظؾوازممواٌعداتواظزعاالت؛م

صاقاغةمحلااباتماٌشاروع،موإسادادماظؿؼاارؼرممممممو،مفاوصارصممفااموحػظاغعوالمادؿًمموم؛؛ماظؿقصقلاٌشارؼع

 رصدماغعن؛واظداخؾي،موقماًارجيماظؿدضقواٌاظقة،م

اظؿػاوضمسؾىماتػاضاتموخططمسؿؾقاةممووؿقعمومتؼدؼمماٌؼرتحاتمظؾففاتماٌاسبة؛م:مماًدعاتماظؿشغقؾقةم(ب)

؛ماظؿوجقاهممواظؿوصاقةمبفاممماٌاوزػنيماٌاؤػؾنيمممهدؼدم؛ملؿػقدةؾؿشروعموايؽوعاتماٌظاظراسقةمععمائقؽاتم

تؼارؼرمدورؼةمسنموتؼدؼمماجعةمخططماظعؿلمواٌقزاغقات؛مواإلذرافمسؾىمتـػقذماٌشارؼع،موإسدادمورصدموعر

م.ظؾعؼوداظؿؼيماإلسدادمؿعداتموظؾخؿقارماظؿؼيماالاظزعاالتموصقاشةماًططماظدرادقة،موعـحماٌشارؼع؛م

م

م:اظؿؽاظقفماٌؿؽؾدةمعناظؿغقرياتمسؾىماظلقادةمععمعرورماظوضتمإلسادةمترتقبماٌؾاظ ماٌلرتدةممةسدُأدخلم-م23
م

اٌلااػؿاتممُتكضاعمملقاداة،مماظإضااصةمإديممماٌائاةممىـاةماٌاظقاةميفمدورتفاامممّؼدتم،مأ3113مأؼؾول/دؾؿؿربيفمم(أ)

تؽؾػاةمخدعاةممممعانماٌائةميفمم6غلؾةمإديمتوصريماٌراصقمواًدعاتمظؾفؾلاتمشريماظؿابعةمظؾؿـظؿةمإديمماظطوسقة

 7؛اٌشروع

تعرؼافمأغشاطةمممسؾاىمتؽققافمممماظعشرةمبعدماٌائةماتفدوريفمظؾفـةماٌاظقةما،مواصؼتم3116مأؼؾول/دؾؿؿربيفمم(ب)

م7.6عانممماٌشاارؼعمتؽاظقفمخدعاةمماغضصىميفمعدلماٌمزؼادةمتوأؼدم،اظطوارئمظؿشؿلمأغشطةمإسادةماظؿأػقل

 8؛اٌائةيفمم21إديمماٌائةيفم

تؽؾػاةممزؼاادةميفمععادلمممماًاعلةمسشرةمبعادماٌائاةممم،مأضرتمىـةماٌاظقةميفمدورتفا3117مدؾؿؿرب/أؼؾوليفمم(ج)

م9 .اٌائةيفمم24إديمماٌائةيفمم7عشارؼعماظدسمماٌؾاذرمغغشطةماظربغاعجماظعاديمعنممخدعة

م

م

                                                      
مCL 123/15معنماظوثقؼةم44إديمم42اتمعنماظػؼرمم7
مCL 129/4عنماظوثقؼةمم36إديمم31معنماظػؼراتمم8
مCL 131/7عنماظوثقؼةمم52إديمم49معنماظػؼراتمم9
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ماغداءميفمادرتدادماظؿؽاظقفمشريماٌؾاذرةماٌؿغرية

م

يفمادارتدادمتؽااظقفماظادسمماإلداريممممعاامؼازالمػـااكمسفازمطاؾريممممممسؾىماظرشممعنمػذهماظؿغاقرياتميفماظلقاداة،ممم-م24

،مطؿااموردميفمم3122-3121يفمماٌائاةميفمم95.5غلؾةماظؿؽاظقفمشريماٌؾاذرةماٌؿغريةمادرتدادمبؾ مصايفمغلؾةمم.واظؿشغقؾي

نميفماىادولمم،مطؿامػاومعؾاقّمم3114-3113يفمماٌائةيفمم77عنمعلؿوىممتـتؼرؼرمتـػقذماظرباعج،مسؾىماظرشممعنمأغفامحّل

2. 10
 

م

مأداءؾدسمماإلداريمواظؿشغقؾيمطـلاؾةمعؽوؼاةمعانمذبؿاوعمممممظاظؿؽؾػةماإلذياظقةمتراجعمػيممةاعائمتواػاوعنماال-م25

ضدمؼؽونمػاذامبلاؾبمممو.م3122-3121يفمماٌائةيفمم7.:إديمم3116-3115يفمماٌرتػعةيفماٌائةمم25.2مغلؾةمع،معنواٌشر

يفماظؿؽااظقفمعانمتادابريممممم،موإديموصاوراتماظؿـػقاذمايفمماظـاوةمسنماظزؼاداتميفمغػؼاتماٌشارؼعموعلاؿوؼاتمممضؿصاداتا

م.اظيتممّتمادباذػااظؽػاءةم

م

ًادرتدادًتؽاؾقفًاؾدعمًاإلداريًواؾمشغقؾيً-1ًاجلدولً
م

  
3113-3112 3112-

3111 

3112-

3113 

3114-3115 3111-3111 

 (مبالقنيًاؾدوالراتًاألؿرقؽقة)

برغااعجماظؿعااونممموماظؿلاؾقممعانمخاارجماٌقزاغقاةممممذبؿوعم

 اظؿؼيمواظربغاعجماًاصمظألعنماظغذائيم

م2م81719 2م:3371 9:914 :8581 82314
م

 

 43 3:12 3215 2712 912  يفمحاالتماظطوارئماظؿشغقلتؽاظقفم

 24213 226 21216 9:16 7416 مؾدسمماإلداريمواظؿشغقؾيظماغخرىمؿؽاظقفاظذيقعم

 27413 25512 :2331 21617 8217 اظدسمماإلداريمواظؿشغقؾيتؽاظقفمذبؿوعم

ؾاادسمماإلداريمواظؿشااغقؾيمطـلااؾةممظاظؿؽؾػااةماإلذياظقااةم

 عواٌشرمتلؾقمعؽوؼةمعنمذبؿوعم

 1241ًً  ًادلائة11ً

 ادلائة

1243ًً 

 ادلائة

  ًادلائة542ً  ًادلائة1144ً

 م248.9 م:2171 م:891 م8915 م5814 اٌؾاظ ماٌلرتّدة

 3615 4813 55 3812 3514 االدرتدادتؽاظقفماظدسممضقدم

 3242ًً  ًادلائة22ً ماظـلؾةماظصاصقةمظؾؿؽاظقفماٌلرتدة

 ادلائة

2243ًً 

 ادلائة

  ًادلائة4242ً  ًادلائة3243ً

م

م

م

م

                                                      
مC 2013/8معنماظوثقؼةم31واظشؽلم،مC 2009/8معنماظوثقؼةم27عنمخًلماىدولمممّتمادؿعراضفامم10
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ماغداسماٌـففيميلابماظؿؽاظقفماٌؿغريةمشريماٌؾاذرةموهدؼدم

ماٌشارؼعععدالتمتؽاظقفمخدعاتمدسمم

م

سؾىمعلحمدـويمماٌشارؼعتؽاظقفمخدعاتمدسممععّدالتمهدؼدمةماٌؿغريةمواظؿؽاظقفمشريماٌؾاذرؼلؿـدمحلابم-م26

ُؼلاؿؽؿللمعانمرارفمممممسؾاىمذاؾؽةماإلغرتغاتممممضاائمممػومادؿؾقاناظعؿلمضقاسموعلحم.مفقظااظعؿلمودرادةمضقاسماظؿؽظؼقاسم

عانمضؾالمممماظؿؽااظقفممضقاسدرادةممؼؿممتـػقذوم.يفمذيقعمأسباءماظعاملماظػؽةماظػـقةموصؽةماًدعاتماظعاعةاٌـظؿةمعنمعوزػيم

م.بادؿكداممعؾادئمربادؾةماظؿؽاظقفممضقاسماظعؿلمعلحلمغؿائجمادؿشاريمعلؿؼلمحيّؾ

م

يفمذيقاعممعوزافممم2م111أطـرمعنمسؾىمغطاقماٌـظؿةمجبؿعماٌعؾوعاتمسنمجفودمسؿلمماظعؿلضقاسمعلحمؼؼومم-م27

.ماٌقزاغقاةمماٌؿوظاةمعانمخاارجمممألغشاطةممظؾربغااعجماظعااديمومماظذيمؼؼادمممظماظدسمماظػيمواإلداريمواظؿشغقؾيمسنمأسباءماظعاملم

شريماٌؾاذارةماٌؿؽؾادةممماٌؿغريةمػذهماٌعؾوعاتمظؿقدؼدمتؽاظقفماظدسمماإلداريمواظؿشغقؾيممدرادةمضقاسماظؿؽاظقفملؿكدموت

ؾالممهو(.مربغااعجماظعااديمماظطاوارئ،مودسامماظمممحااالتممعـلماٌلاسدةماظؿؼـقة،موأغشاطةم)يفمخدعةمزبؿؾفمأغواعماٌشارؼعم

خدعاةممؾؿـظؿةمعنمحقثماظدسمماإلداريمواظؿشاغقؾيماٌؼادممظؾؿشاارؼعمظؿقدؼادمععادالتمتؽااظقفمممممممظماظؿابعمػقؽلماظؿؽاظقف

م.أسًهم23يفماظػؼرةمماٌشارمإظقهاظؿغقرياتمععدلممدرادةمضقاسماظؿؽاظقفضدمأؼدتمو.ماٌشارؼع

م

بشأنمتؽاظقفماظدسمماظػيمواإلداريمواظؿشغقؾيميفمتؼرؼرمماظؿؽاظقفمدرادةمضقاسومماظعؿلضقاسمعلحممغؿائجُتؼدممم-م28

معانمماظػؼاراتمومC 2013/8عنماظوثقؼاةممم:37مإديم:36اظػؼراتمعنممغظرُأعؾىمدؾقلماٌـال،مص.متـػقذماظرباعجمظػرتةماظلـؿني

م.C 2011/8معنماظوثقؼةم425إديمم411

م

ماٌؿوظةمعنمخارجماٌقزاغقاةمصؾةمباغغشطةمؿتؽاظقفماظدسمماٌموحدةماظؿػؿقشماٌشرتطةمظألعمماٌؿقدةمسنمتؼرؼرمذطر-م29

ُتارّبرممغؿاائجمعوثاوقمبفاامإحصاائقاموممممعنماغرجاحمأنمُؼلاػرمسانمممممباسؿؾارهغفجماٌـظؿةمم11عـظوعةماغعمماٌؿقدةمعـظؿاتيفم

م.اٌؿوظةمعنمخارجماٌقزاغقةاغغشطةمباٌرتؾطةمماٌؿغريةاٌؾاذرةمواظـابؿةماظؿؽاظقفمبورؼؾقامتوصرمععؾوعاتمعػقدةمصقؿامؼؿعؾقم

م

موتلددمػذهماٌؾاظ ماٌلارتدةمإديممسؾىمأداسمغػؼاتماٌشارؼع،ممًاذفرؼماٌشارؼعتؽاظقفمخدعةممؼؿممهصقلمردوم-م:2

ظؽن،موطؿامتطورتمبقؽةماظؿشغقلماظداخؾقةمواًارجقة،مػـاكمصرصاةمم.ماظوحداتماظيتمتؼدمماًدعاتماإلدارؼةمواظؿشغقؾقة

م.ُطؾػةمخدعةماٌشروعمماحؿلابآظقةمماظيتمالمتدخلميفمغطاقشريماٌؾاذرةماٌؿغريةمظؿؽاظقفمالدرتدادما

م

م

م

م

                                                      
مJIU/REP/2002/3عنماظوثقؼةمم43اظػؼرةممم11

م



FC 151/8 8 

ًتـػقذًآؾقةًادرتدادًاؾمؽاؾقفًاحملّيـة

م

ادرتدادممتدغيمعلؿوىادؿؿرارمإزاءم،مسنمضؾؼهم3122يفمسامم،ماٌعؼودةماظلابعةمواظـًثنياٌؤمترميفمدورتهممأسرب-م31

دسممادارتدادمتؽااظقفماظامممهلانيمممبشاؽلمحـقاثمإديمموحثماٌدؼرماظعاممسؾىماظلاعيممتؽاظقفماظدسمماإلداريمواظؿشغقؾي،م

سؾاىماٌلاؿوىمممؽؾادةممؿاٌ،مااميفمذظكمذباالتمعـالماظؿؽااظقفممماٌؿوظةمعنمخارجماٌقزاغقةعنماغغشطةمماإلداريمواظؿشغقؾي

ًداؿػادةمعانمممظعنماٌدؼرماظعااممأنمؼضاعمآظقااتمجدؼادة،مممممماٌؤمترمورؾب.موجقاظمماٌعؾوعاتمواظؿؽـوظاظؼطري،مواغعن،موغ

اغطـارمارتؾاراًامممدرتدادماظؿؽااظقفمماٌشارؼعمبغقةماميتؽاظقفمعوزػزؼادةموطاالتماغعمماٌؿقدةماغخرى،موالمدقؿامموارب

م.12اظرباعجمواٌشارؼعماٌؿوظةمعنمخارجماٌقزاغقةمؿوزقفميفلؿوىماظا

م

عانمأجالممماآلظقاةماحملّلاـةمالدارتدادماظؿؽااظقف،ممممموادؿـادامإديمخربةمعـظؿةماظصقةماظعاٌقاة،موضاعتماغعاغاةمممم-م32

موباًصاوصماظؿؽااظقفممتؽااظقفماظادسم،ممممدقادةشريماٌؾاذرةماظيتمادؿؾعدتمإديمحدمطؾريمعنماٌؿغريةمدرتدادماظؿؽاظقفما

ؿؽااظقفمماظؿـػذمػذهماٌؾاظ ماٌلرتدةمعنمخًلمادؿكداممورصاعممود.موذلغلماٌؽاتب،مواغعناٌؿعؾؼةمبؿؽـوظوجقاماٌعؾوعات،م

ظؿؽااظقفمخدعاةممموصؽاتمايّدماغضصىماياظيمعمدونمتغقريمععدالتمؼرااٌشميوتؽاظقفمادؿشارؼاٌشارؼعموزػيماٌعقارؼةمٌ

مم.اٌشارؼع

م

مماظـاظـاةمواغربعانيمبعادماٌائاةمممممواجملؾاسميفمدورتاهممماغربعانيمبعادماٌائاةممممىـاةماٌاظقاةميفمدورتفاامممطلمعنممواصق-م33

م13 .3،مطؿاامػاومعوضاحميفماٌؾقاقممممماحمللـةمالدرتدادماظؿؽاظقفماظعؿؾقةمسؾىمخطةمظؿـػقذم3122مطاغونماغول/دؼلؿربيفم

اٌؿعؾؼاةمبشلاغلمممرداوممماظ،مو3124-3123يفممتـػقاذماظؿادابريمالدارتدادماظؿؽااظقفماغعـقاةممممممتـصمسؾىطةموطاغتمػذهماً

وطاانمعانماٌؿوضاعمممم.ماٌؼرماظرئقلايموزػيماٌشارؼعميفما،موتؽاظقفمغظمموتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتماٌؿؽؾدةمصقؿامؼؿعؾقمتباؽاٌ

م.3126-3125يفموزػيماٌشارؼعماٌقداغقةماتـػقذمػذهماظؿدابريمصقؿامؼؿعؾقمأغهمدقؿممبعدمذظكم

م

رصاعممعنمخًلم،م3123اسؿؾارامعنمأبرؼلماٌؼرماظرئقليماحمللـةمالدرتدادماظؿؽاظقفماًاصةمبماظعؿؾقةمّتمتـػقذم-م34

اظايتممٌشاارؼعمماماحمللـةمإالمسؾاىمماظعؿؾقةالمُتطّؾقم،ماحبؽممرؾقعؿف.مذفرؼااىارؼةمماٌشارؼعميادؿشارؼوعوزػيمتؽاظقفم

م14 .يفمايدودماظعؾقامأوميفمصؽاتمتؽؾػةمخدعةماٌشروععلؿشارؼن،موالمتؤثرمعوزػنيمومتـطويمسؾى

م

إديممعؾؾ مؼصلماالدرتدادبؾغتم،ماٌؼرماظرئقلييفمماحمللـةمالدرتدادماظؿؽاظقفماظعؿؾقةبعدمساممواحدمعنمتطؾققم-م35

مظؾػارتةمماحمللاـةمالدارتدادماظؿؽااظقفمممماظعؿؾقاةمعانمماٌؿوضاعممموعانم.م3نميفماىدولمعؾقونمدوالرمأعرؼؽي،مطؿامػومعؾّقم7.7

تؽـوظوجقااممتؽااظقفمممؿغطقاةمدوالرمأعرؼؽايمظممعؾقاونمم7.6فااممدوالرمأعرؼؽاي،معـممعؾقونم21.5مأنمتصلمإديم3123-3124

                                                      
مC 2011/REPعنماظوثقؼةمم211اظػؼرةممم12
مCL 143/REPماظوثقؼةمعنم38ماظػؼرةومFC 140/8اظوثقؼةممم13
مFC 147/9عنماظوثقؼةمم21إديمم8معنماظػؼراتمم14
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مذلاغلمعؾقونمدوالرمأعرؼؽيمظؿغطقاةمتؽااظقفمممم6:.2ظؿؽاظقفماغعنمومدوالرمأعرؼؽيمعؾقونم6:.2موماٌعؾوعاتمذاتماظصؾة،

م.اٌؽاتب

م

ًاحمليـةًالدرتدادًاؾمؽاؾقفًاؾعؿؾقةاؾمؽاؾقفًادليرتّدةًبوادطةً:3ًًاجلدولً

 (األؿرقؽقةًبكال ًاؾدوالرات)وـو ًادلشرو ًحيبًػكةًادلوظػنيً

 3112ًآذار/ؿارس-3113ًـقيان/أبرقل

 
 ـو ًادلشرو  

 اجملؿو  حاالتًاؾطوارئ ـؿقةماؾ

 5م1:6 2م225 3م92: اؾػكةًاؾػـقةؿوظػوً ػكةًادلوظػني

 644 :4 5:5 ؿوظػوًػكةًاخلدؿاتًاؾعاّؿة

 3م126 794 2م443 ادليمشارون

 7م754 2م947 5م918 اجملؿو 

م

،م3126-3125اٌؽاتبماٌقداغقةميفمصارتةماظلاـؿنيممممسؾىاظؿؽاظقفماحملّلـةمالدرتدادمماظعؿؾقةعنماٌؿوضعمتعؿقمم-م36

يفممالدارتدادماظؿؽااظقفممماحملّلاـةمماظعؿؾقاةم"قكضاعونمأؼضاًامظرداومممممدمواالدؿشاارؼنيماٌاوزػنيماٌقاداغقنيمممػذامأنمؼعيمو

ػقاطالممحلابممدبؿؾافمموضادمم،ميفماٌقادانممالدارتدادماظؿؽااظقفممماحملّلـةماظعؿؾقةمردمموجيريمهدؼدمععدالتم".ماٌقدان

م.يفمطلمعـطؼةاظؿؽؾػةم

م

اغعاغةمبعضماظادروسمسؾاىممممادؿكؾصت،ماٌؼرماظرئقلييفممالدرتدادماظؿؽاظقفماحملّلـةماظعؿؾقةمعنمخًلمتـػقذ-م37

اٌاواردممميفظشرطاءمععمااآلغقةمواظواضقةمماٌلؿؼؾل،مااميفمذظكماالتصاالتمؤخذميفماالسؿؾارميفتحقثمعدىماظلـةماٌاضقة،م

م.الدرتدادماظؿؽاظقفماحملّلـةماظعؿؾقةسؾىمأيمتغقرياتمتؿعؾقمبؿؽاظقفماظدسممااميفمذظكمترتقؾاتم

م

ًآػاقًؿواءؿةًـظمًتؽاؾقفًاؾدعم

م

ساعاامسؾاىمأدااسمعؾاادئمتؼادامممممممم26اٌـظؿاةمعـاذمعاامؼؼاربمعانمممممممامتؼادعفميتتؽاظقفماظدسمماظمدقادةمصقغت-م38

جواغبمأخرىمظؾؾقؽةماظيتمتعؿلمصقفاماٌـظؿةمبشاؽلممتغريتممخًلمػذهماظػرتةماو.مقّؾطصملمتعدمُت،مواظؿؽاظقفمبنيماظشرطاء

م.تعدؼًتمإضاصقةذؽلماظؿؽاظقفمدقاداتموترتقؾاتمادرتدادماظيتمحدثتميفمؿغرياتماظماّتكذتطؾري،مبقـؿام

م

إدخاالممػذهماظؿطوراتممإدارةماٌـظؿة،موطانمآخراٌؿعؾؼةمبوائقاطلماإلدارؼةمواظؿشغقؾقةموـظمماظداخؾقا،متطورتم-م39

تعزؼزمذؾؽةماٌؽاتبماٌقداغقة،موعاموؼلؿػقدمطلمعنم.مواٌعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاعماظعاماظعاٌيمإلدارةماٌواردمـظامماظ

اظطرؼؼةماظايتمؼاؿممبفاامتصاؿقمماٌشاارؼعممممممؼغّقرمطلمعـفامتموؼرتتبمسؾقهمعنمتػوؼضماظلؾطةمواٌلاءظة،معنمػذهماظؿقلقـا

اظؿاابعمماظطوارئمواظؿـؿقةمربغاعجمظمايدؼثماظعفدمدعجاظؼؿقحمو.موتـػقذػامورصدػامواإلبًغمسـفاماٌؿوظةمعنمخارجماٌقزاغقة

م.ادرتدادمتؽاظقفماظدسممئذؼنماظـوسنيمعنماٌشارؼعععاىةمؾؿـظؿةماظػرصةمظؿـلققمظ
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وػقاطالماظؿؽؾػاةمممماظؿـػقذاظؾقؽةماظيتمتعؿلمصقفاماٌـظؿةمبشؽلمعؾقوز،مممامؼؤثرمسؾىمآظقاتمتغريتمخارجقا،مو-م:3

،موضادراتممرةاٌؼارمماٌلااػؿاتمؼارغةمعاعممباٌوتشؿلمػذهماالواػاتمغلؾةمأسؾىمعنماظؿؿوؼلمعنمخارجماٌقزاغقةم.ماغدادقة

اٌاواردممميفجدؼدةمعنماظشارطاءممظشرطاءماٌـػذؼنمظؾؿشارؼع،موأغواعماٌـاصلةمبنيماوعنمأجلماظؿـػقذماظوري؛ممربلـةربؾقةم

ؿعاددةمماٌواظــائقاةموماالغػرادؼاةمماٌلااسداتممتادصؼاتممميفماٌزؼجماٌاؿغريمااميفمذظكماالضؿصاداتماظـاذؽةمواظؼطاعماًاص،مو

سؾاىماٌلاؿوىمممبرغااعجموحادةماظعؿالميفماغعامماٌؿقادةمممممم،مااميفمذظكماظؿعاونمصقؿامبنيمبؾدانماىـاوب،موتـػقاذممماغرراف

م.اظؼطري

م

اظايتمتادؼرػاماٌـظؿاةميفماظصاـادؼقمممممماٌلااػؿاتماظطوسقاةمموعنماٌؤذراتمسؾاىماظؾقؽاةماٌاؿغريةمزؼاادةمطاؾريةميفمممممم-م41

معارةممغول،مو،مبؾغاتمغػؼااتماظصاـدوقماالداؿؽؿاغيمأطـارمعانمعؾقاارمدوالرمأعرؼؽايمممممممم:311-3119كاًلممص.ماالدؿؽؿاغقة

،ماٌلااػؿاتماظطوسقاةممعانمممةعؿزاؼادمبصورةمماٌؿّوليفمدقاقمبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةمو.مواوزتمعصروصاتماظربغاعجماظعادي

مًاحامساممًاخادعاتماظادسمماإلداريمواظؿشاغقؾيمأعارمممم،موؼؾؼىمادارتدادمتؽااظقفمممؾؿـظؿةمآخذةميفماظؿغريظػقاطلماظؿؽؾػةمصإنم

م.إلدارةمعاظقةمجقدة

م

وأرباعممماالداؿعراضماظشااعلماظاذيمجياريمطالمثًثاةمداـواتمممممممميفماظؾقؽةمأؼضاميفمضاراراتمموؼـعؽسمػذاماظؿغقري-م42

ادارتدادممإديمدسوماظايتمتاممم15ظلقادةماغغشطةماظؿـػقذؼةمعنمأجلماظؿـؿقةماظيتمتضطؾعمبفاامعـظوعاةماغعامماٌؿقادةمممممدـوات

ؾلاؽانمماغعامماٌؿقادةمظممبرغاعجماغعمماٌؿقدةماإلمنائيموصاـدوقممضاممطلمعنمػيماظلـواتماغخرية،مصم16.اظؿؽاظقفمباظؽاعل

أجفزتفااممدارتدادماظؿؽااظقف،مباظؿشااورمعاعمممممالتغاقرياتمسؾاىمغفففاامممموأدخؾاتممصؽااتماظؿؽااظقفمممبؿـلققمواظقوغقلقفم

م.اإلمنائيملمبرغاعجماغعمماٌؿقدةعنمضؾلمساعًام31رائدةمعـذمأطـرمعنماظيتمطاغتمسنماٌـففقةماغصؾقةممعؾؿعدة،ماظرئادقة

م

ظؾفـةماإلدارؼةماظرصقعةماٌلاؿوىممماظؿابعةمذؾؽةماٌاظقةمواٌقزاغقةوتعؿلموطاالتماغعمماٌؿقدةمأؼضامععامعنمخًلم-م43

صؽاتماظؿؽاظقفمطشرطمأداديمظـفجمعـلاقمالدارتدادماظؿؽااظقف،مبـااءمسؾاىمممممممعنمأجلمعواءعةماظرؤداءماظؿـػقذؼنيؾسمجمل

ؿؽااظقفممظماظوطااالتمعراسااةممظضاؿانمممػاذهممذاؾؽةماٌاظقاةمواٌقزاغقاةمممعؾادرةمٌشارطةميفماودؿواصلماٌـظؿةم.ماىفودماظلابؼة

م.والؼاتمصرؼدةبترتؾطماظؿشغقلماظيتمضدم

م

بنيموطااالتمماالدرتدادمصؽاتماظؿؽاظقفمواظرشؾةميفمتـلققمؿطورةموبقؽاتماظؿشغقلماظداخؾقةمواًارجقةماٌوتؿقحم-م44

تعؿزمماغعاغةمادبااذمغفاجمواداعممممو.متقؾاتمتؽاظقفمدسمماٌـظؿةظرتمسؿقجقدةمإلجراءمدرادةمأطـرممإعؽاغقاتاغعمماٌؿقدةم

ذاعؾةمعنمذأغفامأنمتأخاذمممبغقةماضرتاحمادرتاتقفقةم،مصؽاتماظؿؽاظقفوادرتدادماظؿؽاظقفمعلائلماٌؿعؾؼةمباظـطاقمٌعاىةم

ؼدممتؼرؼارمموداقم.متـلقمععموطاالتماغعمماٌؿقدةماغخارىمإديمأضصاىمحادمممؽانممممأنمبقؽاتماظؿشغقلماٌؿطورةمواالسؿؾارميفم

م.3125ـؿائجمػذهماظدرادةمإديمىـةماٌاظقةميفمساممب

م

                                                      
معـظوعةماغعممريمطلمثًثةمدـواتموأربعمدـواتمظلقادةماغغشطةماظؿـػقذؼةمعنمأجلماظؿـؿقةماظيتمتضطؾعمبفاجييمذاالدؿعراضماظشاعلماظمم15
مUNGA A/RES/62/208عنماظوثقؼةمم228وم227انمتاظػؼرمم16
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ًتعرقفًاؾمؽاؾقفًادليمىدمً ًدقادةًتؽاؾقفًاؾدعمً ًادلـظؿة:1ًادلؾوقً
م

ودائلًاالدرتدادً ً أؿنؾةًعنًاخلدؿاتًادلؼدؿة اؾمعارقف  ًحمادلةًاؾمؽاؾقفادلصطؾحً

 ادلـظؿة

اظؿؽاااظقفماظاايتمميؽاانمأنمتعاازىمممم   اؾمؽاؾقفًادللاذرة

 .غاتجعؾاذرةمإديمعـؿجمأوم

اٌشارؼع،مواٌعدات،موأعاطنمموعوزػ

مسؿلماٌشارؼعمواظلػرموأيمعدخًت

أخااارىمالزعاااةمظؿقؼقاااقماظـؿاااائجمم

أومماغغشااطةواغػاادافماظااواردةميفمم

 .احملددةماٌشارؼع

ميؽاانماداارتدادػامباظؽاعاالم

اٌؿوظةمعنمخارجمعنماٌواردم

ُتادرلجمعؾاذارةميفممم.ماٌقزاغقة

 عقزاغقةماٌشروع

اظؿؽاااااظقفمشااااريمم

 اٌؾاذرة

اؾمؽدددددددددداؾقفً

ًادلمغ ة

 غ ًادللاذرةً

مساادةغؿااجممإلاظؿؽااظقفماظايتمتاارتؾطممم

،مظؽاانمالمميؽاانمسزوػااامإديمممغااواتج

اظـااواتجماظػردؼااة،مواظاايتمدبؿؾاافممم

 .اٌـؿجفممايبشؽلمشريمعؾاذرمععم

اًاادعاتماٌؼدعااةمعاانماٌااوزػنيمممم

ماإلدارؼااانيمواظؿـػقاااذؼنيماظاااداسؿني

غشطةمأومعشارؼعمربددة،مواظايتممغ

م.بصورةمتؼدؼرؼةالمميؽنمهدؼدػام

م

اإلدارةم:متؽاااااظقفماإلدارةماظعاعااااة

اظعؾقااا؛ماحملادااؾةماٌاظقااةماظعاعااة؛م

؛ماحملورؼاةمماٌواردماظؾشارؼةمووزقػةم

؛ماظلااااسيمخدعاااةوراجعاااة؛ماٌو

 وشريمذظكاظلفًتماٌرطزؼة،مو

خدعاااةممتؽااااظقفصااارضم

م   اٌشارؼع

عؼابااالممطؿؽؾػاااةمغلاااؾقةم

 .اظػعؾقةماظـػؼات

ماظؿؽاظقفماظـابؿة 

 شريماٌؾاذرةم

اظاايتمالمميؽاانمسزوػااامممماظؿؽاااظقفم

م،واحاادمانااازمغاااتجممبلاافوظةمإدي

م.اإلغؿاجواظيتمالمدبؿؾفمععمحفمم

 

اٌؿوظاةممُتؿوملمعنماٌاواردممالم 

م.عنمخارجماٌقزاغقة
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ًترتقلاتًاؾمـػقذً-درتدادًاؾمؽاؾقف،ًؽؿاًواػؼتًعؾقفاًجلـةًادلاؾقةًواجملؾسًاحملّيـةًالمداب ًاؾ:3ًادلؾوقً
م

 حاؾةًاؾمـػقذ ؿـفهقةًحتدقدًاؾردوم حيابًاؾردوم اخلدؿات

م-ماٌؼرماظرئقليخدعاتمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتميفم

اًاااادعاتماٌؼدعااااةمإديمعااااوزػيماٌشااااارؼعممم

وصااًتماظربؼاادماإلظؽرتوغااي،ممم–واالدؿشااارؼنيم

وذؾؽةماالتصاالتمواٌعؾوعاتماظداخؾقاةمواظوصالممم

،موخااادعاتمائااااتفمباالغرتاغاااتمواإلغرتغااات

احملؿااااولموائاااااتفماٌؽااااؿ ،موبرذبقاااااتم

ايوادقبماٌؽؿؾقةماٌؤدلاقة،موتصاؿقمموتطاوؼرمممم

وإدارةمسؿؾقااااةمادؿضاااااصةماٌوضااااعماظشااااؾؽي،م

ايوادااقبماًادعااة،موإدارةمأجفاازةموععااداتمم

عرطزماظؾقاغاتمروالمصرتةمحقاتفا،موأعنماظاـظم،مم

  .واظوصلماظشؾؽي

تؽاااظقفمذااعؾةمتؽـوظوجقااامم

اٌعؾوعاتماظعاعةماٌدرجاةميفمم

اٌقزاغقةماظيتمتؼدمماًدعاتم

عؼلاااوعةمسؾاااىمتعوؼضااااتم

اٌلااااؿكدعنيماٌدرجااااةميفمم

عوزػاااااااونم)اٌقزاغقاااااااةم

عاانمذيقاااعمم(موادؿشااارؼونم

غلاااؾةم=ممعصاااادرماظؿؿوؼااال

 عؽوؼة

ؽوؼاااةميفمتؽااااظقفمعاااوزػيمزؼاااادةمع

تعوؼضاتماٌوزػنيم،مزائادمم)اٌشارؼعم

(ماالدؿشااااارؼنيباظردااااومماٌؿعؾؼااااةم

م.خبصوصمذيقعماٌشارؼع

 
 

مبدأتميف
3123-3124 

خااادعاتمتؽـوظوجقااااماٌعؾوعااااتميفماٌؽاتااابممم

ماٌؼاارماظرئقلاايغػااسمعااامُذطاارمبشااأنمم-اٌقداغقااة

اظرئقلي،مبادؿــاءماًادعاتماٌؿصاؾةمبائااتفمممم

تؽـوظوجقااماٌعؾوعااتممماحملؿولمواٌؽؿ ،مودساممم

 .شريماٌؼدممإديماٌؽاتبماٌقداغقة

مذاؤونممخادعاتممتؽاظقف(مأ)

اٌؼدعاةممماٌعؾوعاتمتؽـوظوجقا

ظؾؿوزػنيماظؿابعنيمظؾصاـدوقمم

اظعااامميفماٌؽاتاابماٌقداغقااةمم

سؾاااىمتؽااااظقفممممةعؼلاااوعم

اظصااـدوقماظعاااّمميفمممعااوزػي

 .اٌؽاتبماٌقداغقة

يفمتؽااااظقفمعاااوزػيممؽوؼاااةزؼاااادةمع

تعوؼضاااتماٌااوزػنيمزائاادام)اٌشاارؼعمم

،مواٌؽاتااابم(أتعاااابماالدؿشاااارؼني

عؽاتاااابمؿااااة،مواإلضؾقؿقااااةميفماٌـظ

ممـؾقاتماٌـظؿة،موعؽاتابماٌشاارؼعممم

 .ربّؿؾةمسؾىمذيقعماٌشارؼع

أنمتؾاادأميفممراٌؼاارعاانم
3125-3126 

ماٌلؿؿدةم(مب) ماٌؽوؼة اظـلؾة

معن

بؼقؿاااةمخااادعاتمملّدُسااام(أ)

تؽـوظوجقاماٌعؾوعاتماٌشرتاةم

 ربؾقا

تصارؼحمتؽاظقفمإصدارمم-ماٌؼرماظرئقليميفمعناغ

موصااقاغةماٌعااداتماظعؿؾقااةاظاادخولموإدارةمػااذهم

اٌؼرممحراسماغعنميفاغعـقة،موخدعاتممواغجفزة

دعاتماغعـقةمظألعامماٌؿقادةممماً،مردومماظرئقلي

اٌؼااارميفمماالدؿشاااارؼنياٌـلاااوبةمإديماٌاااوزػنيمو

م.اظرئقلي

 

اًدعاتماغعـقاةميفممتؽؾػةمم

اٌدرجااةميفمماٌؼاارماظرئقلاايم

عؼلاااوعةمسؾاااىم،ماٌقزاغقاااة

ذبؿوعماظؿعوؼضااتمم)اظؿؽؾػةم

عاانم(ماٌدرجااةميفماٌقزاغقااةم

االدؿشاااارؼنيميفمواٌااوزػنيمم

عاانمذيقااعممماٌؼاارماظرئقلاايم

غلاااؾةم=معصاااادرماظؿؿوؼااالم

 عؽوؼة

تؽؾػةمعوزػيماٌشارؼعممؽوؼةميفزؼادةمع

تعوؼضااتمم)ؿـظؿاةممؾظماظرئقليمؼراٌيفم

اٌااااوزػنيمباإلضاااااصةمإديمأتعااااابممم

سؾاىمذيقاعممم؛ماحملؿؾةم(االدؿشارؼني

ماٌشارؼع

 

مبدأتميف
3123-3124 

تؽاظقفمضؿانمبقؽةمسؿلمدؾقؿةمم-اغعنماٌقداغيم

سادامتؾاكمممعاامم)اٌـظؿاةميفماٌقادانمممارؼعموآعـةمٌش

اظلًعةمواغعانمممذؤونماظيتمتغطقفامعقزاغقةمإدارة

  (اظؿؿوؼلظألغشطةماٌشرتطةم

بقؽةموصريماظؿؽاظقفماظػعؾقةمظؿ

ٌااوزػيمسؿاالمدااؾقؿةموآعـااةم

اظصااـدوقماظعاااّمميفماٌؽاتاابمم

مسؾاااىمةعؼلاااوعاٌقداغقاااةم

ماٌاوزػنيمت اظؿاابعنيممممؽاظقف

ؾؿـطؼااةمذاتمزؼااادةمعؽوؼااةمباظـلااؾةمظ

اظصااؾةمبشااأنمتؽاااظقفماظعاااعؾنيميفمممم

تعوؼضاتماٌوزػنيمباإلضاصةم)اٌشروعم

يفماٌؽاتاابم(ماالدؿشاارؼنيمإديمأتعاابمم

عؽاتبمممـؾقااتممواإلضؾقؿقةمظؾؿـظؿة،م

ممأنمتؾاادأميفمراٌؼاارعاانم
3125-3126 
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ظؾصااـدوقماظعاااّمميفماٌؽاتاابممم

 معؽوؼةغلؾةم=م اٌقداغقة

اٌـظؿااةموعؽاتاابماٌشااروع؛ماحملؿؾااةم

 سؾىمذيقعماٌشارؼع

ذلاغلممرداومممم-دونماإلضؾقؿقاةمم/اٌؽاتبماإلضؾقؿقاةم

م(ٌوزػيماٌشارؼعميفماٌؽاتبماإلضؾقؿقة)اٌؽاتبم

 

/ماٌؽاتابماإلضؾقؿقاةممتؽاظقفم

اٌدرجااةمماظػرسقااةماإلضؾقؿقااة

،ماظلاااااـوؼةميفماٌقزاغقاااااة

ذلااااغلمردااااوممواٌؿعؾؼااااةم

،موائاااتف،مودساامماٌؽاتااب

تؽـوظوجقااااااماٌعؾوعااااااتمم

واالتصااالمبشااؾؽةماإلغرتغااتم

سؾااااىمذبؿااااوعممةعؼلااااوع

ؾؿوزػنيماٌؼّدعةمظاظؿعوؼضاتم

يفماظعااااعؾنيمماالدؿشاااارؼنيو

مطلمعؽؿبم

 

تؽؾػةمعوزػيماٌشارؼعمزؼادةمعؽوؼةميفم

تعوؼضاااتم)يفمطاالمعؽؿاابمإضؾقؿاايممم

اٌااااوزػنيمباإلضاااااصةمإديمأتعااااابممم

؛ماحملؿؾةمسؾاىمذيقاعممم(االدؿشارؼني

ماٌشارؼع

 

إجراءمادؿعراضمظضاؿانمم

غفااااجمعؿلااااقمسااااربممم

تعؿقؿااهممثااممم،ماٌؽاتاابم

ذيقاعماٌؽاتابميفممممسؾى

اظـصااافماظـااااغيمعااانممم
3125 

م–ٌؽاتبماظؼطرؼاةمواٌؽاتابماٌقداغقاةماغخارىممممما

 ذغلماٌؽاتب

ؼؿطؾاابمتـااوعمأمناااطمػقؽاالم

غفجمعدروسممإتؾاعاظؿؽاظقفم

 فاتؽاظقػالدرتدادم

ماظعؿؾقاةميفممعؿوداطمتطؾققمععدلمُرُرقم

اٌؿعؾؼاةمم احملّلـةمالدرتدادماظؿؽااظقفم

اٌؽاتابمممسؾاىمصاعقدمماٌؽاتابمممبشلغل

 اظؼطرؼة

عامبعادمإجاراءممممتأجلمإدي

ؾشااروطمظتؼقااقممعؿعؿااقمم

مؿقدؼاادمػااذهماظًزعااةمظ

ماظـلؾة

 

مسؿؾقاااتمتؽاااظقفم–ماٌؼاارماظرئقلاايممايقاازميف

واٌراصاااقمـظاصاااةمواظاٌؾااااغيممإصاااًحوصاااقاغةم

نمواٌوزػامايقزماظذيمؼشاغؾهمماٌؿعؾؼةمبواظؿؽاظقفم

 .اٌؼرماظرئقلييفمنمواالدؿشارؼو

اظؿؽؾػااةماظلااـوؼةمًاادعاتمم

ماظرئقليعؾاغيم ٌُدرلجةمماٌؼر ا

سؾااىممةعؼلااوعاٌقزاغقااةميفم

ذبؿاااااااوعم)اظؿؽااااااااظقفم

سؾااىممةعؼلااوع(ماظؿعوؼضااات

تؽاااااااااظقفماٌااااااااوزػنيم

اٌؼااااارميفمماالدؿشاااااارؼنيو

عنمذيقاعمعصاادرمممماظرئقلي

 عؽوؼةغلؾةم=ماظؿؿوؼلم

تؽؾػةمعوزػيماٌشارؼعمزؼادةمعؽوؼةميفم

تعوؼضااتمم)ؿـظؿاةممؾظماظرئقليمؼراٌيفم

اٌااااوزػنيمباإلضاااااصةمإديمأتعااااابممم

؛ماحملؿؾةمسؾاىمذيقاعممم(االدؿشارؼني

ـففقااةماٌاٌشااارؼع،مظؿقاالمرباالممم

سؾاىمأدااسممماظؼائؿاةمممةرػؼةماياظقاماٌ

عانماٌلااحاتممممةربعاماٌرماعؿامععدلماغ

 .اٌلؿكدعة

م3124م-3123دأتميفمب

ربااالمسؿؾقاااةممتحؾااا)

عرػؼااااةمعاااانمذيااااعمم

وععاىؿفاااامماظؾقاغااااتم

 م(ؼدوؼا

 
 


