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أوالً -ؿؼدؿة
م

-1م رأتمػقؽيمادلواردماظوراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم(اهلقؽي)،ميفمدورتفوماظعودؼيماظـوظـيمسشرة،مأغهمؼـؾغيمهلاوماحلػاوزم
سؾىموضعفوماحلوظيمبصػؿفومػقؽيمعـشلةممبوجىمادلودةم1-6معنمددؿورمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيم(ادلـظؿي).1مظؽنماهلقؽايم
ضررتمإبؼوءموضعفوموعؽوغؿفومضقدماالدؿعراض.مورؾؾًمإديمأعقـفومأنمؼؿوبعمسنمطـىماظؿطوراتمذاتماظصؾيميفمإرورمسؿؾقيم
جتدؼدمادلـظؿيمورصعمتؼرؼرمبشلغفومإديماهلقؽيموتؼدؼممععؾوعوتمأطـرمتػصقالمسنمعلووئموربودنمإدخولمتغقريمممؽنمسؾىم
وضعماهلقؽيمواآلثورمادلوظقيمادلرتتؾيمسنمذظك،مظؿـظرمصقفوماهلقؽيميفمػذهماظدورة.مطؿومرؾؾاًماهلمقؽايمإمديماألعانيماداؿعراضم
اظـظومماألدوديمظؾفقؽيموالئقؿفوماظداخؾقيميفمضوءمغؿوئجمادؿعراضماألجفزةماظددؿورؼيمظؾؿـظؿيموإصالحماظؾفونماظػـقي.2م
م
-2م وتؼدممػذهماظوثقؼيمععؾوعوتمسنماظؿطوراتمذاتماظصؾيماحلوصؾيميفمإرورمسؿؾقيمجتدؼدمادلـظؿي،موتـظرميفمعقزاتم
وسقوبمإدخولمتغقريمممؽنمسؾىموضعماهلقؽيموتلؿعرضماظـظومماألدودايم3مظؾفقؽايموالئقؿفاوماظداخؾقامي4ميفمضاوءمغؿاوئجم
ادؿعراضماظؾفونماظػـقيميفمادلـظؿي.م
م

ثاـقاً -ؿعؾوؿات أساسقة

م

-3م تعؿربماهلقؽيمجفوزامددؿورؼومأغشلهمعممترمادلـظؿيم(ادلممتر)ممبوجىمادلودةم1-6معنمددؿورمادلـظؿي.5مووصؼومهلاذهم
ادلودة،مظؾؿممترمأوماجملؾسمأنمؼـشهمػقؽوتم"[]...م ظؿؼادؼممادلشاورةمبشالنموضاعماظلقوداوتموتـػقاذػو،موتـلاققمسؿؾقايم
تـػقذػوم[."]...م
م
-4م وؼؿلظفماإلرورماظذيمؼـظممأغشطيماهلقؽيمعنمددؿورمادلـظؿيموالئقؿفوماظعوعيمواظـظومماألدوديمظؾفقؽايموالئقؿفاوم
اظداخؾقي،مواظيتمؼـظرمإظقفوميفمضوءماجلزءم"س"ممعنمماجلزءماظـاوغيمعانماظـصاوألماألدوداقيمظؾؿـظؿايم.6موترصاعماهلقؽايم
تؼورؼرػومإديمادلدؼرماظعومماظذيمؼلرتسيماغؿؾوهمادلممتر،معنمخاللماجملؾس،مإديمأيمتوصقوتمتعؿؿادػوماهلقؽايموتؽاونمهلاوم
اغعؽودوتمسؾىماظلقودوت،مأومتمثرمسؾىمبرغوعجمادلـظؿيمأومذموغفومادلوظقي.7م
م

1مماظػؼرةم119معنماظوثقؼيم.CGRFA-13/11/Reportم
2مماظػؼرةم121معنماظوثقؼيم.CGRFA-13/11/Reportم
3مماظوثقؼيم.CGRFA-14/13/Inf.2م
4مماظوثقؼيم.CGRFA-14/13/Inf.3م
5مماظؼرار83/9ميفماظوثقؼيم.C 1983م
6ممادلؾودئمواإلجراءاتماظيتمؼـؾغيمأنمحتؽمماالتػوضقوتمواالتػوضوتمادلربعيممبوجىمادلودتنيم14مو15معنماظددؿور،مواهلقؽوتمواظؾفونمادلـشلةممبوجىم
ادلودةم6معنماظددؿور.م
7ممادلودةم7معنماظـظومماألدوديمظؾفقؽي.م
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-5م وضدمدوػؿًماهلقؽاي،مظادىماظـفاوضمبوالؼؿفاوم،مبشاؽلممطاؾريميفموضاعماظلقوداوتمواألرارماظؿـظقؿقايماظعودلقايم
واإلضؾقؿقيمواظورـقيمظؾؿواردماظوراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتـػقذػو.موتػووضًماهلقؽيمخبصوألمادلعوػدةماظدوظقيمبشلنمادلاواردم
اظوراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،ماظيتماسؿؿدػومادلممترميفمسومم.2001مطؿومتػووضامًمسؾاىمخطا مسؿالمسودلقايمظؾؿاواردم
اظوراثقيماظـؾوتقيمواحلقواغقيموععوؼريمبـوكماجلقـوتموشريػومعنماظصؽوك،موواصؼًمسؾقفو.مواسؿؾورماهلقؽيمجفوزامدداؿورؼوم
أغشهممبوجىمادلودةم1-6معنماظدداؿورم ممميـعفاومضا معانمادللاوػؿيم،ميفموحادودموالؼؿاه،ميفموضاعماظلقوداوتمواألرارم
اظؿـظقؿقيماظعوعي.م
م
-6م وأبؼًماهلقؽيموضعفوموعؽوغؿفومضقدماالدؿعراضمعـذمسومم.2007موغظرتماهلقؽيميفمزبؿؾفماخلقوراتمادلطروحيم
ظؿغقريموضعفو،ممبوميفمذظكمخقورمإسودةمإغشوءماهلقؽيمطففوزممبوجىمادلودةم14معنمددؿورمادلـظؿيموخقورمحتوؼالماهلقؽايم
إديمجلـيمعنماظؾفونماظػـقيمظؾؿـظؿي.8موبقـؿومأضرتماهلقؽي،ميفمدورتفوماألخرية،مبؽػوءةموصعوظقايموعروغايمررؼؼايمماظؿشاغقلم
احلوظقي،مصنغفومرأتمأغهمؼـؾغيماحلػوزمسؾىموضعفوماحلوظي،موضررتمإبؼوءموضعفوموعؽوغؿفومضقدماالدؿعراض.م
م

ثاؾناً -وضع اهلقكة يف ضوء اؾمطورات األخرية احلاصؾة يف عؿؾقة جتدقد املـظؿة

م

-7م يفمدقوقمتـػقذمخطيماظعؿلماظػورؼيمظؿفدؼدمادلـظؿي،مادبذتمخطواتمزبؿؾػيمظؿقلنيماحلوطؿيموتعزؼازمأوجاهم
اظؿكزرمبنيماألجفزةماظعودلقيمواإلضؾقؿقيمواإلضؾقؿقيماظػرسقيمظؾؿـظؿي.مومتكضمسنمتـػقذمخطيماظعؿلماظػورؼاي،مضاؿنمذيؾايم
أعورمأخرى،مادؿعراضمظألجفزةماظددؿورؼيمظؾؿـظؿيموإصالحمظؾفونماظػـقيمظؾؿـظؿي.م
م
اسمعراض األجفزة اؾدسمورقة
م
-8م يفمدقوقمسؿؾقيمإصالحمادلـظؿي،مزلموضعماألجفزةماظددؿورؼيمادلـشلةممبوجىمادلودةم14م(ؼشورمإظقفاومصقؿاومؼؾايم
بلجفزةمادلودةم)14مضقدماالدؿعراضمعـذمسومم2009مادؿفوبيمظإلجراءاتم969-2معانمخطايماظعؿالماظػورؼايم،موذظاكمعانم
أجلماظلؿوحمألجفزةمادلودةم14مبوظؿؿؿعمبودؿؼالظقيمعوظقيموإدارؼيمأطربموحشدمادلزؼدمعنماظؿؿوؼلمعنمأسضوئفو،معاعماظؾؼاوءم
يفماظوضًمغػلهمضؿنمإرورمادلـظؿيمواحلػوزمسؾىمسالضيمتراتؾقيمععفو.م
م
-9م والمزالمادؿعراضمجلـيماظربغوعجموجلـيمادلوظقيموجلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقيمألجفازةمادلاودةم14مجامور.10م
وأذورتماظؾفونمإديمأنمادؿعراضماظلؾطيمادلوظقيمواإلدارؼيمألجفزةمادلودةم14ميفمشوؼيماظؿعؼقدمغظرامالخاؿال مرؾقعايمػامذهم
األجفزةموظؿؾوؼنمآراءماألسضوءمصقؿومؼؿعؾقممبلؿوىماالدؿؼالظقيماظواجىمعـقفومهلو.موأضارماجملؾاس،ميفمدورمتاهماخلوعلايم
8مماظوثقؼؿون:مCGRFA-12/09/22مو.CGRFA-13/11/23م
9مماظوثقؼيم،C 2008/REPمعصػوصيماإلجراءات.م
10ممأغظرماظوثوئقمCL 136/9م(اظػؼرةم،)35مو CL 137/5م(اظػؼراتم،)22-7موCL 137/REPم(اظػؼرةم،)53مو CL 140/8اظػؼرةم،27موCL 143/7م
(اظػؼراتم،)24-19مو( CL145/2اظػؼراتم.)28-15م

CGRFA-14/13/27

3

واألربعنيمبعدمادلوئيمادلعؼودةميفمسومم"،2012ماسؿؿودمغفجمزبؿؾفمإزاءماألجفزةمادلـشلةممبوجىمادلودةماظرابعايمسشارةمعانم
اظددؿورمواظيتمتؿؿؿعمبلؿوتمددؿورؼيموعؿطؾؾوتمتشغقؾقيمممقزة".11مورؾىمطذظكم"رصعمتؼرؼرمسنمتـػقذمادلاداوالتماظايتم
جرتميفمجلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقيمإديمجلـيمادلوظقيموجلـيماظربغوعجميفمدورتفؿومظشافرمعاورسم/آذارم،2013مطؿاوم
رؾىمرصعمتؼرؼرمسنمػذهمادلللظيمإديماجملؾسميفمدورتهماظؼودعي".12م
م

-10م وضررتمجلـيمادلوظقي،ميفمدورتفومادلعؼودةميفمغوصؿرب/تشرؼنماظـاوغيمم،2012مإساودةمدرادايمادللالظيمبوظؿػصاقلميفم
دورتفوميفمعورس/آذارمسومم132013مادؿـودامإديمادلعؾوعوتمادلؿعؾؼيمبوظؼضوؼوماظعوظؼيمذاتماظصاؾيموعصاػوصيمتمضاممععؾوعاوتم
تػصقؾقيمبشلنمادلؿقزاتماظرئقلقيماظيتمتؿلممبفوماألجفزةماظؼوئؿي.مويفماظوضًمذاته،موبدونمادللوسمبوالدؿعراضماجلاوريم
يفمجلـيمادلوظقي،متؿكذمادلـظؿيمخطواتمظؿـػقذمعداوالتمجلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقيماظيتمحددتماجملاوالتماظايتم
ميؽنمصقفومتـػقذمبعضماظؾقوغي.مواسؿربتماظؾفـي،مطؿؾدأمتوجقفيمسوم،مأغّهمبوإلعؽونماظـظرميفمإعؽوغقيمتػوؼضمادلزؼدمعانم
اظلؾطوتمظألجفزةمادلـشلةممبوجىمادلودةم14معنماظددؿورمذرطمأنمطونمأعوغيمتؾكماألجفزةمعزودةمبعددمطو معنمادلوزػنيم
وآظقوتمإذرا معـودؾيمعنمضِؾلمادلـظؿيمورؾؾًمإديماألعوغيمإجراءمادؿعراضمبفذاماظصدد.م
م
-11م وبوإلضوصيمإديمذظك،مؼؼرتحمبرغوعجماظعؿلموادلقزاغقيمظؾػرتةم142015-2014مبلغهمؼـؾغيمظعددمعانمأجفازةمادلاودةم
14مأنمؼرصعمتؼورؼرمإديمرؤدوءماإلدارات.موػذامؼربز،مضؿنمذيؾيمأعورمأخرى،مسزممادلـظؿيمسؾىمتقلريمطػاوءةمسؿالمػاذهم
األجفزة.م
م
-12م وغظرتماهلقؽي،ميفمدورتفوماظعودؼيماظـوغقيمسشرة،مبوظؿػصقل،ميفمخقورمإسودةمإغشوءماهلقؽيمبصاػؿفومجفاوزامعانم
األجفزةمادلـشلةممبوجىمادلودةم14معنمددؿورمادلـظؿيماظذيمؼؼؿضيماسؿؿودماتػوضقيمأوماتػوقمظؾؼوغونماظدوظي.15مطؿاومغظارتم
اهلقؽيميفمزبؿؾفممسوتمأجفزةمادلودةم14مواألجفزةماظايتمأغشاؽًممبوجاىمادلاودةم6معانمدداؿورمادلـظؿايم،مسؾاىمشارارم
اهلقؽي.مظؽنماهلقؽيم مدبؾ مإديمضرورةمإسودةمإغشوئفومطففوزمعنمأجفزةمادلاودةم14مورؾؾاًمبادالمعانمذظاكمإديمأعقـفاوم
ادؿؽشو مخقورمحتوؼلماهلقؽيمإديمجلـيمصـقي.16م
م
إصالح اؾؾهان اؾػـقة يف ؿـظؿة األغذقة واؾزراعة
م
-13م واسؿؿدمعممترمادلـظؿيميفمسومم2009متغقرياتمسؾىماظددؿورمواظالئقيماظعوعيمظؾؿـظؿيمتربزماظؿؿققزماظعاوممبانيمعاوم
ؼلؿىم"اظؾفونمذاتماظعضوؼيمادلؼقدة"ماظيتمتعوجلمادللوئلمادلوظقيمواإلدارؼيمواظرباذبقيمواظؼوغوغقايم(جلـايماظربغاوعجموجلـايم
11مماظػؼرةم34معنماظوثقؼيم.CL 145/REPم
12مماظػؼرةم39معنماظوثقؼيم.CL 145/REPم
13مماظػؼرتونم50-49معنماظوثقؼيم.FC 147/Repم
14مماظوثقؼيم.C 2013/3م
15ممادلودةم14معنمددؿورمادلـظؿي.م
16مماظػؼرةم102معنماظوثقؼيم.CGRFA-12/09/Reportم
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ادلوظقيموجلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقي)مو"اظؾفونماظػـقيمذاتماظعضوؼيمادلػؿوحي"ماظؿوبعايمظؾؿفؾاسم(جلـايمعشاؽالتم
اظلؾعموجلـيمعصوؼدماألمسوكموجلـيماظغوبوتموجلـيماظزراسي).17موأوضحمادلممترمأؼضوموضعماظؾفونماظػـقيمطلجفزةمرئودقيم
واسؿؿدمتعرؼػومظألجفزةماظرئودقيماظذيمتلوػمممبوجؾه،مضؿنموالؼيمطلمعـفو،ميفمعومؼؾي:م
م

م

(أ)م تعرؼفماظلقودوتمواألررماظؿـظقؿقيماظشوعؾيمظؾؿـظؿي؛م
(ب)م وضعماإلرورماالدرتاتقفي،مواخلطيمادلؿود ماألجلموبرغوعجماظعؿلموادلقزاغقي؛مم
(ج)م ممورديمأوماإلدفومميفمممورديماظرضوبيمسؾىماإلدارةمواإلذرا ميفمادلـظؿي.18م

-14م طؿومأوضحمتعدؼلمددؿورمادلـظؿيمأنماظؾفونماظػـقيمترصعمتؼورؼرمإديماجملؾسمبشالنمعلاوئلماظربغاوعجموادلقزاغقاي،م
وإديمادلممترمبشلنماظلقودوتموادللوئلماظؿـظقؿقي.19م
م
-15م وادؿفد مإصالحماظؾفونماظػـقيمأؼضومتعزؼزمدورػوميفمدورةموضعماألوظوؼوتميفمادلـظؿي.موظؾؾوغمػذهماظغوؼي،مواصقم
ادلممترمسؾاىمجادولمزعانمعاـؼحمالمجؿؿوساوتماألجفازةماظرمئ وداقيمظؾؿـظؿايمؼضاؿنمعشاورطؿفوماظؽوعؾايميفمإسادادماإلراورم
االدرتاتقفيمواخلطيمادلؿوداطيماألجالموبرغاوعجماظعؿالموادلقزاغقايمورصادمأداءمادلـظؿايمسؾاىمضاوءمعمذاراتماألداءمذاتم
اظصؾي.20م
م
-16م وبوظـظرمإديماظوضعماحمللنمظؾفونماظػـقيمضؿنمإرورمددؿورمادلـظؿي،مضدمؼؾدومحتوؼلماهلقؽيمإديمجلـيمصـقيمبلغاهمم
ؼؾشرمبوخلري.موظؽنمؼـؾغيمأؼضوماظـظرمإديمإغشوءمجلـيمصـقيمجدؼدةميفماظلقوقماظعوممإلصاالحمادلـظؿايم.موجتادرماإلذاورةمإديم
أغهميفماظوضًماظذيمتـ مصقهمخطيماظعؿلماظػورؼايمسؾاىمإجاراءاتمعػصاؾيمظؿعزؼازمحوطؿايمادلـظؿايممصقؿاومؼؿعؾاقمبضاؿونم
ادؿؼالظقيماألجفزةماظرئودقي،ممبوميفمذظكماظؾفونماظػـقي،موذػوصقؿفوموطػوءتفو،مصنغفومالمتـ مسؾىمإغشوءمأيمجلـايمصـقايم
إضوصقي.موظذظكمميؽنمإلغشوءمجلـيمصـقيمإضوصقيمأنمؼُعؿربمأغهمؼؿعورضمععماظؿوجقفوتماظعوعيمظألسضوءمصقؿومخيا متعزؼازم
حوطؿيمادلـظؿي.موػـوكمأؼضومخطرمإعؽوغقيمأنمؼمديماغؿشورماظؾفونماظػـقيمإديماظـظارمميفماجملاوالتماظػـقايمظعؿالمادلـظؿايم
بطرؼؼيمأطـرمجتزئيموأضلمادرتاتقفقي.م
م
-17م وميؽنمظؾفقؽي،محؿىموإنم متؿقولمإديمجلـيمصـقاي،مأنمتواصالماإلدافوم،مضاؿنمحامدودموالؼؿفامو،ميفمحتدؼادم
اظلقودوتماظعوعيمواألررماظؿـظقؿقيموميؽنمأنمتؼدممأؼضاو،مضاؿنمذباولمخربتفامو،متعؾقؼاوتمواضرتاحاوتمتؿعؾاقممبوإلراورم
االدرتاتقفيمواخلط مادلؿودطيماألجلموبراعجماظعؿالموادلقمزاغقايممظؾؿـظؿايم.21مويفمساومم،2009مرؾاىمادلاممترمعانماهلقؽايم

17مماظؼرارانم2009/5مو2009/6ميفماظوثقؼيم.C 2009/Repم
18مماظؼلممبوءمعنماجلزءماظـوغيمعنماظـصوألماألدودقي.م
19مماظػؼرةم6م(ب)معنمادلودةم5معنمددؿورمادلـظؿي.م
20مماظؼرارم2009/10معنماظوثقؼيم.C 2009/REPم
21ممتردماخلطيمادلؿودطيماألجلمظؾػرتةم2017-2014موبرغوعجماظعؿلموادلقزاغقيمظؾػرتةم2015-2014ميفماظوثقؼيم.C 2013/3م
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"إسدادمتؼرؼرمسنمسؿؾفومظعرضهمسؾىماظدوراتماظؼودعيمظؾؿممتر".22مودقؽونمتؼرؼارماظادورةماظعودؼايماظرابعايمسشارةمظؾفقؽايم
عدرجومسؾىمجدولمأسؿولماظدورةمادلؼؾؾيماظـوعـيمواظـالثنيمدلممترمادلـظؿيم(22-15مؼوغقو/حزؼرانم.)2013م
م

رابعاً -اآلثار املاؾقة املرتتلة عن تغقري وضع اهلقكة

م
-18م دؿرتتىمآثورمعوظقيمػوئؾيمسنمإسودةمإغشوءماهلقؽي،مبوسؿؾورػومجفوزامعانماألجفازةمادلـشالةممبوجاىمادلاودةم،14م
بوظـظرمإديمأغهمعنمادلؿوضعمأنمتؿقؿلمأجفازةمادلاودةم14مجامزءًامأومغلاؾيمعانمعصاروصوتفوم،موأنمتعاولمضادرماإلعؽاونمسؾاىم
علوػؿوتمعنمأسضوءماالتػوضقوتمواالتػوضوتمذاتماظصؾي،مبدالمعنماظربغاوعجماظعاوديم.موعانمجفايمأخارى،مصاننماألجفازةم
اظددؿورؼيمادلـشلةممبوجىمادلودةم6معنمددؿورمادلـظؿيمتعؿؿدمبوألداوسم–موحصارؼوميفمأشؾاىماألحقاونم-مسؾاىماظربغاوعجم
اظعوديمظؾؿـظؿي.موعنمثم،مؼـؾغيمظؾفقؽي،مظدىماظـظرميفمخقورمإسودةمإغشوءماهلقؽيمطففوزمعانمأجفازةمادلاودةم،14معرساوةم
أنمسضوؼيمػذاماجلفوزمعنمأجفزةمادلودةم14متـطويمسؾىمتؽؾػي،ميفمحنيمأنمسضوؼيماهلقؽيمالمتضعمأيمسىءمعوظيمسؾاىم
طوػلماألسضوء.م
م

خاؿساً -اسمعراض اؾـظام األساسي واؾالئوة اؾداخؾقة ؾؾفقكة يف ضوء إصالح املـظؿة

م

-19م رؾؾًماهلقؽيمإديماألعنيمادؿعراضمغظوعفوماألدوديموالئقؿفوماظداخؾقايمسؾاىمضاوءمغؿاوئجماداؿعراضماألجفازةم
اظددؿورؼيميفمادلـظؿيموإصالحماظؾفونماظػـقي.م
م
-20م ودسوماجملؾس،ميفمدورتهميفمعوؼو/أؼورم،2010ماظؾفونماظػـقيمإديمدراديمظوائقفوماظداخؾقي،مععمعراسوةمتوصاقوتم
جلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقي23مادؿفوبيمظإلجراءاتم56-2م–م63-2معنمخطيماظعؿلماظػورؼي،مسؾىمسبومعاومواصاقم
سؾقهمادلممترميفمدورتهماخلوعليمواظـالثنيم(االدؿــوئقي).24موتؿعؾاقمػاذهمماظؿوصاقوتمبادورماظارئقسم/ادلؽؿاى؛مادللاموظقوتم
اظرتاتؾقيموػقؽلماظؿؼورؼر؛موتوضقًمسؼدماظدورات.م
م
دور اؾرئقس وأعضاء املؽمب اآلخرقن أثـاء اؾدورات وػقؿا بقـفا
(أ)
م
-21م متوذقومععمدسوةمخطيماظعؿلماظػورؼيمإديمتعزؼزمدورمرؤدوءماظؾفونماظػـقايمخااللمصارتةمعاومبانيماظادورات،مرأتم
جلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقيمأغّهمبوإلعؽونمإضوصيمإذورةمسوعيمإديموزاوئفماظؾفـايماظؿوجقفقايمأومادلؽؿاىمعانمضؾقالم
"اظؼقوممبوظؿقضرياتماظالزعيمظؾدورات"ميفماظالئقيماظداخؾقي.م
م
22مماظػؼرةم172معنماظوثقؼيم.C 2009/REPم
23مماظوثقؼيم.CL 139/6م
24مماظوثقؼيم،C 2008/REPمعصػوصيماإلجراءات.م
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-22م وتعؿلماهلقؽيمبوظػعلمبوالدؿعوغيممبؽؿىم(رئقسمودؿيمغوابمظؾارئقس،مطالمواحادمعانمأحادماألضاوظقمماظملاؾعمي)م
ؼمديموزوئػهمخاللمصرتةمعومبنيماظدوراتماظعودؼيمظؾفقؽي.25مووصؼاومظؾؿاودةم5-3معانماظالئقايماظداخؾقاي،مؼؿاوديماظارئقسم
وغوابماظرئقسم"تزوؼدماألعنيمبوظؿوجقفوتمصقؿومؼؿعؾقمبوإلسدادمظدوراتماهلقؽيموإدارتفو".موؼضاطؾعمعؽؿاىماهلقؽايمعـاذم
سومم2007مبدورمغش مبنيماظدورات؛مويفمسومم،2009مأطدتماهلقؽيماظدورماظـش ماظذيمؼمدؼهمادلؽؿىمصقؿومبانيماظادوراتم
ععماسؿؿودمالئقؿفوماظداخؾقي.م
م
(ب) توؼقت اـعؼاد اؾدورات
م
-23م متمتعدؼلمتوضقًماغعؼودمدوراتماظؾفونماظػـقيمعنمخاللمضارارمادلاممترم262009/10معانمأجالممتعزؼازمدورػاوميفم
وضعماإلرورماالدرتاتقفيمواخلطيمادلؿود ماألجلموبرغوعجماظعؿلموادلقزاغقيمويفماإلذرا مسؾىمذبوالتمإدارةمادلـظؿيمذاتم
اظصؾي.م
م
-24م وتؼدمماهلقؽي،موصؼومظـظوعفوماألدودي،متؼورؼرمإديمادلدؼرماظعوم،موؼعرضمادلادؼرماظعاوممسؾاىمادلاممتر،معانمخااللم
اجملؾس،مأيمتوصقوتمتعؿؿدػوماهلقؽيموتؽونمهلوماغعؽودوتمسؾىمعلاؿوىماظلقوداوتمأومتامثرمسؾاىمبرغاوعجمادلـظؿايمأوم
ذموغفومادلوظقي.27مظؽنمعممترمادلـظؿيمرؾىمإديماهلقؽيميفمسومم2009م"إسدادمتؼرؼرمسنمسؿؾفومظعرضهمسؾىماظدوراتماظؼودعيم
ظؾؿممتر".28وعـذمذظكماظوضً،مزؾًماهلقؽيمترصعمتؼورؼرمإديمادلممترمأوماجملؾاس،مومداقؽونمتؼرؼارماظادورةماظعودؼايماظرابعايم
سشرةمظؾفقؽيمعدرجومسؾىمجدولمأسؿولماظدورةماظؼودعيماظـوعـيمواظـالثنيمدلممترمادلـظؿيم(22-15مؼوغقاوم/حزؼارانمم.)2013م
وضدمترشىماهلقؽيميفمأنمتؽػلمعنمخاللمتعدؼلمالئقؿفوماظداخؾقيمأغهمميؽنمأؼضومظؾفـيماظربغوعجموجلـيمادلوظقيميفمادلـظؿيم
أخذمتؼرؼرماهلقؽيمأؼضو،مبوإلضوصيمإديمتؼورؼرماظؾفونماظػـقي،ميفمصقوشيمادلشورةمادلؼدعيمإديماجملؾاسم.موؼاردمتعادؼلمممؽانم
ظالئقيماظداخؾقيمهلذهماظغوؼيميفماظػؼرةم35م(أ)معنمػذهماظوثقؼي.م
م
(ج) اؾمؼارقر
م
-25م ادؿفوبيمخلطيماظعؿلماظػورؼي،مأوصًمجلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقيمأؼضومبندخولمتعدؼالتمسؾىماظالئقيم
اظداخؾقيمظؾفونماظػـقيمصقؿومؼؿعؾقمبوضوحمتؼورؼرماالجؿؿوسوت.موضدمترشىماهلقؽيميفمأنمحتددميفمالئقؿفوماظداخؾقايمأمغفاوم
دؿؾذلمضصورىمجفودػومظضؿونمدضيماظؿوصقوتموإعؽوغقيمتـػقذػو.موؼردمتعادؼلمممؽانمظالئقايماظداخؾقايمهلاذهماظغوؼايميفم
اظػؼرةم35م(ب)معنمػذهماظوثقؼي.م
م
25ممؼـؿكىماظرئقسموغوابماظرئقسميفماظدورةماظعودؼيماألوديمعنمطلمصرتةمعوظقي.موتؾدأمعدةموالؼيماظرئقسموغوابماظرئقسم"عؾوذرةمسـدماخؿؿومماظدورةماظيتم
اغؿكؾوامصقفو"،مادلودةماظـوظـيم()3معنماظالئقيماظداخؾقيمظؾفقؽي.مم
26مماظؼرارم2009/10معنماظوثقؼيم.C 2009/REPم
27ممادلودةم7معنماظـظومماألدودي.م
28مماظػؼرةم172معنماظوثقؼيم.C 2009/REPم
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ؿشارؽة املـظؿات غري احلؽوؿقة وؿـظؿات اجملمؿع املدـي

م
-26م أوصىمذبؾسمادلـظؿي،ميفمدورتهماظـوظـيمواألربعنيمبعدمادلوئي،م"بلنمتؿؿوذىمضواسادمادلـظؿايموإجراءاتفاومادلطؾؼايم
سؾىمادلراضؾنيمععمتؾكماظلورؼيميفمعـظؿيماألعممادلؿقدة".29موأحوظًمبشؽلمرباددموثقؼايمادؿعرضاؿفومجلـايماظربغاوعجميفم
دورتفوماظـوعـيمبعدمادلوئي30مإديمضرارماجملؾسماالضؿصوديمواالجؿؿوسيمE/1996/31ماظصودرمبؿورؼخم25مؼوظقاوم/متاوزم1996م
اظذيمؼؾنيمعؿطؾؾوتماألػؾقيم ظؾقصولمسؾاىمعرطازمادلراضاى،موحؼاوقمواظؿزاعاوتمادلـظؿاوتمشاريماحلؽوعقايمذاتماظوضاعمم
االدؿشوري،موإجراءاتمدقىمأومتعؾققماظوضعماالدؿشوري،مودورماجملؾسماالضؿصاوديمواالجؿؿاوسيموعفوعاه،مواظؾفـايم
ادلعـقيمبودلـظؿوتمشريماحلؽوعقي،موعلموظقوتماألعوغيماظعوعيمظألعممادلؿقدةميفمدسمماظعالضيماالدؿشورؼي.م
م
-27م وصقؿومؼؿعؾقمبودلراضؾني،محيقلماظـظومماألدوديمظؾفقؽيموالئقؿفوماظداخؾقيمإديماألحؽوممذاتماظصاؾيمعامنماظؼواسادم
وادلؾودئماظيتماسؿؿدػومادلممتر،مواظيتمتشريمصقلى،مرشممذظك،مإديمجازءمصاغريمعانمأصاقوبمادلصاؾقي،مأيمادلـظؿاوتم
اظدوظقيمشريماحلؽوعقي.م
م
-28م وتـ ماظػؼرةم3معنمادلودةم17معنماظالئقيماظعوعيمظؾؿـظؿيمبشلنم"ادلـظؿوتماظدوظقيمادلشرتطي"مسؾاىمأنم:م"دلراضاىم

أيمعـظؿيمدوظقيمشريمحؽوعقيمتؿؿؿعمبوظصػيماالدؿشاورؼيمأنمحيضار،موععاهمعلؿشاورونموعلاوسدون،ماجلؾلاوتماظعوعايم
ظؾؿممتر،موجؾلوتماظؾفونماظرئقلقي،مواظؾفونماظػـقيمادلؿػرسيمسـفو،مواظؾفونماظػـقيمادلشؽؾيممبؼؿضاىمادلاودةم.15موجياوزم
هلمالءمادلراضؾنيمأخذماظؽؾؿيمأعوممػذهماظؾفونماظرئقلقيمواظؾفونمادلؿػرسيمسـفو،مواالذرتاكميفمادلـوضشوتماظيتمجترىمصقفاوم
بـوءمسؾىمرؾىماظرئقس،مدونمأنمؼؽونمهلممحقماظؿصوؼً.مطؿومجيوزمهلم،ممبواصؼايمعانماظؾفـايماظعوعايمظؾؿاممتر،مأخاذم
اظؽؾؿيميفماجلؾلوتماظعوعيمظؾؿاممتر،موهلاممأنمؼوزساواموجفاوتمغظارمادلـظؿاوتماظايتمميـؾوغفاومسؾاىمادلاممترمبـصوصافوم
اظؽوعؾي".موتردماظرتتقؾوتماخلوصيمبوظؿشوورمواظؿعوونمواالتصولمععمادلـظؿوتماظدوظقيمشريماحلؽوعقيميفماظؼلامم"ل"مادلعـاونم
"اظؿعوونمععمادلـظؿوتماظدوظقيمشريماحلؽوعقي"،مواظؼلمم"م"مادلعـونم"دقوديمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمبشلنماظعالضاوتممعاعم
ادلـظؿااوتماظدوظقاايمشااريماحلؽوعقااي"،مواظؼلاامم"ن"مادلعـااونم"معااـحمصااػيمادلراضااىم(ظؾؿـظؿااوتماظدوظقاايماحلؽوعقاايموشااريم
احلؽوعقي)"معنماجلزءماظـوغيمعنماظـصوألماألدودقيمظؾؿـظؿي.م
م

-29م إالمأنمسددامعنماألجفزةماظددؿورؼيمواهلقؽوتمضدموضعمضواسدموإجراءاتمربددة.موعانمبانيماألعـؾايمسؾاىمذظاكم
"ادلؾودئمادلؿعؾؼيممبشورطيمادلـظؿوتماظدوظقيمشريماحلؽوعقيميفمسؿلمػقؽيماظددؿورماظغذائي"مأومآظقيماجملؿؿاعمادلادغيماظايتم
أغشؽًمضؿنمإرورمجلـيماألعنماظغذائيماظعودلي31مواظاميتمتؿفاووزموضاعمادلشاورطيماظاذيمتاـ مسؾقاهماظـصاوألمماألدوداقيم
ظؾؿـظؿي.م
م
29مماظػؼرةم22م(ب)معنماظوثقؼيم.CL 143/REPم
30مماظػؼرةم14موادلؾققمعنماظوثقؼيمم.PC 108/10م
31ممأغظرمجلـيماألعنماظغذائي:ماظوثقؼيم.2009/2 Rev.2م
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-30م وؼؿزاؼدماإلضرار،مسؾىماظصعقدؼنماظورنمواظعودلي،مبطوئػيموادعيمعانمأصاقوبمادلصاؾقي،ممباوميفمذظاكماظؼطاو م
اخلوألمواجملؿؿعمادلدغيموادلـظؿاوتمشاريماحلؽوعقايموادلمدلاوتم.موجياريماسؿؿاودمآظقاوتمجدؼادةمإلذاراكمممـؾقفاوميفم
اظعؿؾقوتماظؿشوورؼيموسؿؾقوتمصـعماظؼرار،مويفمتـػقذمخط مسؿلمعوضوسيمبشؽلمعشرتك.موؼؼوممسددمعؿزاؼدمعنمأصاقوبم
ادلصؾقيمعنمذبؿوسيمعؿـوسيمعنماظؼطوسوتمعراراموتؽرارامبوظدسوةمإديمإغشوءمآظقوتمحوطؿيمسودلقيمتلؿكدممبراعجمعشارتطيم
دلعوجليماألوظوؼوتماظورـقي.م
م
-31م موسؾاىموجااهماظؿقدؼااد،مصااننماظزؼااودةمادلطااردةميفمسااددمعـظؿااوتماجملؿؿااعمادلاادغيموادلـظؿااوتمشااريماحلؽوعقاايم
وادلمدلوتماظيتمهلومسالضيمبودلـظؿيموتـوسفومبوإلضوصيمإديمتزاؼدمأػؿقيماظعؿؾقوتماإلمنوئقيمعؿعددةمأصقوبمادلصؾقيماظايتم
متؿؾؽفوماظؾؾدانمتدسومإديمتؼدؼمماضرتاحوتمسؿؾقيمبشلنمطقػقيمعواصؾيمتطوؼرماظعالضاوتمبانيمادلـظؿايموعـظؿاوتماجملؿؿاعم
ادلدغيموادلـظؿوتمشريماحلؽوعقي.موؼوجدمسددمعنماألجفزةماظددؿورؼيمأوماهلقؽوتماظيتمهلومإجاراءاتمخوصايمبفاومتلاؿحم
بوجودمعـظؿوتمدوظقيمشريمحؽوعقيمومبشورطؿفو.مواجلدؼرمبوظذطرمأنمأسضوءمجلـيماألعنماظغذائيماظعودليمضرروامأغاهمجياوزمم
تلفقلمعـظؿوتمدوظقيمشريمحؽوعقي،مإضوصيمإديمصؽيمربددةمعنمادلارماضؾني،مطؿشاورطنيميفمدوراتمجلـايماألعانماظغاذائيم
وظقسمطؿراضؾنيمصقلى.م
م
-32م وسالوةمسؾىمذظك،مأضرماألسضوءمحبقمعـظؿاوتماجملؿؿاعمادلادغيميفماظؼقاوممبشاؽلمعلاؿؼلمبمنغشاوءمآظقايمسودلقايم
ظؿقؼققماألعنماظغذائيمواظؿغذؼيموتعؿلمطففوزمؼقلرمتشوورمعـظؿوتماجملؿؿعمادلدغي/مادلـظؿوتمشريماحلؽوعقيموعشورطؿفوم
يفمجلـيماألعنماظغذائيماظعودلي.موغؿقفيمظذظك،متعؿربمآظقيماجملؿؿعمادلدغيمإحدىمأطربماآلظقوتماظدوظقيمدلـظؿوتماجملؿؿاعم
ادلدغيماظيتمتلعىمإديماظؿلثريميفمدقودوتموإجراءاتماظزراسيمواألعنماظغذائيمواظؿغذؼيمسؾىمادللؿوؼوتماظورـقاميمواإلضؾقؿقاميم
واظعودلقي.موضدمزؾًمغشطيمخاللمادلػووضوتماحلؽوعقايماظدوظقايمادلؿعؾؼايممباموخلطوطماظؿوجقفقايماظطوسقايمبشالنماحلوطؿايم
ادللموظيمحلقوزةماألراضيموعصوؼدماألمسوكمواظغوبوتميفمدقوقماألعنماظغذائيماظورن.م
م
-33م وخاللماظلـواتماظعشرمادلوضقي،مسززتمعـظؿوتماألعممادلؿقدةمجفودػومظزؼودةمادلشورطيمععمذبؿوسيمعؿـوسيمعنم
أصاقوبمادلصاؾقيم.مويفمأشؾااىماألحقاون،ماتلااممردمصعالماحلؽوعااوتمبطاوبعمدصااوسي.موغؿقفايمظااذظك،مأخػؼاًمذيقااعم
احملووالتماهلودصيمإديمحتلنيماظعالضيمبنيماألعممادلؿقدةموادلـظؿوتمشريماحلؽوعقي.32م
م
-34م وضدمتطورتمأدوارمادلـظؿيمواهلقؽيمععمعارورماظوضاًمعانمخااللمسؿؾافمؿوميفمذباوظيماحلوطؿاميمووضاعمادلعاوؼريم.م
وغؿقفيمظذظك،مؼـؾغيمأنمتؿواصقماظـصوألماألدودقيمظؾؿـظؿايمبشالنم عشاورطيماجملؿؿاعمادلادغيمعاعماالجتاوهماظعاوممسباوم
عشورطيمأطـرمصعوظقيمألصقوبمادلصؾقيمشريماحلؽاوعقنيم.موتعؽافمادلمـظؿايمحوظقاومسؾاىماداؿعراضماظؼواسادمواإلجاراءاتم
احلوظقيمبفد متورقدمتعوونماجملؿؿعمادلدغيمععمادلـظؿي،مأيماظوصولموادلشورطي.مودقشؿلماالدؿعراضمعشاووراتمواداعيم
اظـطوقمععمممـؾيمعـظؿوتماجملؿؿعمادلدغي/مادلـظؿوتمشريماحلؽوعقيمودرتصعمغؿوئفهمإديماهلقؽي.م
 32م مطودؿــوءمعؾقوز،ميفمغفوؼيمسومم،2011مرؾىماجملؾسماظؿـػقذيمدلـظؿيماظصقيماظعودلقي معن معدؼرػو ماظعوممإجراءمعزؼدمعنماظؿقؾقلمظؾؿؼرتحوتم
اظراعقيمإديمتعزؼزمادلشورطيمععمأصقوبمادلصؾقي.م
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سادساً -اؾموجقفات املؾمؿسة
م

-35م ضدمترشىماهلقؽيميفمعومؼؾي:م
م
(أ)م إسودةمتلطقدمادلوضفماظؼوضيمبوحلػوزمسؾىموضعفوماحلوظيمطفقؽيمعـشلةممبوجىمادلودةم1-6معنمدداؿورم
ادلـظؿي؛م
(ب)م تعدؼلمالئقؿفوماظداخؾقيمسؾىماظـقوماظؿوظي:م
م
-1م تؼرأمادلودةماظرابعيم()1مطوآلتي:م
م
تعؼدماهلقؽيميفماألحوالماظعودؼيمدورةمسودؼيمواحدةميفمطلمصرتةمعوظقي.مطؿومجيوزمهلومأنمتؼررمسؼدم
دوراتمادؿــوئقيمسـدماالضؿضوء،مرػـوممبواصؼيمذبؾسمادلـظؿي.موتعؼدمدوراتماهلقؽيمسودةميفمادلؼارم
اظرئقليمظؾؿـظؿي.موتعؼدماظدوراتماظعودؼيمبؿوضقًمميؽنمظؾفـيماظربغوعجموجلـايمامدلوظقايمعانمأخاذم
تؼرؼرماهلقؽيمبعنيماالسؿؾورمظدىمصقوشيمادلشورةماظايتمتلادؼوغفومإديماجملؾاسم.موساودةمالمتؿفاووزم
اظادوراتماظعودؼايمعادةم لايمأؼاوم.موؼـؾغاايمأنمتلاؾقماظادوراتمعشاووراتمإضؾقؿقايمتاوصرمهلااوم
اظؿلفقالتمادلـودؾي.م
م
-2م تضو ماظػؼرةم2ماظؿوظقيمإديمادلودةماحلودؼيمسشرة:م
م

م

-2ممتؾذلماهلقؽيمضصورىمجفدػومظضؿونمأنمتؽونماظؿوصقوتمدضقؼيموضوبؾيمظؾؿـػقذ.م

(ج)م اظطؾىمإديماألعنيمأنمؼؼدممتؼرؼرامإديماهلقؽي،ميفمدورتفوماظؼودعي،مبشلنماظؿطوراتماجلدؼدةماحلوصاؾيميفم
ادلـظؿيمصقؿومؼؿعؾقمبوضعمادلراضؾني.م

