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أوالً-ذ ؿؼدّؿةذ
م
-1م واصؼتمػقؽةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم(اهلقؽة)،ميفمدورتفاماألخرية،مخاللماسؿؿادمبرغاعجماظعؿلماٌؿعددم
اظلـوات مظؾػرتة م ،11111-1111مسؾى ماظـظر ميف مػذه ماىؾلة ميف ماياجة مإدي مترتقؾات مظؾقصول مسؾى ماٌوارد ماظوراثقةم
ظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفا،موآظقاتموضعفا.م
م
-1م والحظتماهلقؽةمعامؼؾي:م
م
م اسؿؿادمبروتوطولمغاشوؼامبشأنمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمواظؿؼادمماظعادلمواٌـصفمظؾؿـاصعماظـاذؽةمسنم
ادؿكداعفاماٌؾققمباتػاضقةماظؿـوّعماظؾقوظوجيم(اظربوتوطول)؛م
م ؼؼرّ ماظربوتوطول مباظطابع ماًاص مظؾؿـوع ماظؾقوظوجيماظزراسي ،مومساته ماٌؿقزة مواٌشاطل ماظيت متؿطؾب حؾوالًم
ممقزة؛م
م ؼلؾّمماظ ربوتوطولمباالسؿؿادماٌؿؾادلمبنيمذيقعماظؾؾدانمصقؿامؼؿعؾقمباٌوارد اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمباإلضاصةم
إدي مرابعفاماًاص موأػؿقؿفا مظؿقؼقق ماألعن اظغذائيميف مذيقع مأسباءماظعامل موظؾؿـؿقة ماٌلؿداعة مظؾزراسة ميفم
دقاقماظؿكػقفمعنمورأة اظػؼرموتغريماٌـاخ،موؼعرتف ماظربوتوطول مباظدورماألداديمظؾؿعاػدةماظدوظقة مظؾؿواردم
اظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةم(اٌعاػدة)مواهلقؽةميفمػذا اظصدد.م
م
-1م ودستماهلقؽةماظؾؾدانمإديماظـظر،مظدىموضعموتـػقذماظؿدابريماظؿشرؼعقةمأوماإلدارؼةمأو اظلقادقةمبشأنمايصولم
سؾىماٌـاصعموتؼامسفا،ميفمأػؿقةماٌواردماظوراثقة ظألشذؼةمواظزراسةمودورػاماًاصمباظـلؾةمظألعنماظغذائي .مودستماهلقؽةم
طذظكماظؾؾدانمإديمادؿؽشافموتؼققم،مظدىموضعماظؿدابريماظؿشرؼعقةمأوماإلدارؼةمأو اظلقادقةمبشأنمايصولمسؾىماٌـاصعم
وتؼامسفا،ماظـُفج اظؼطاسقةماظيتمتلؿحممبعاعؾةمتػضقؾقةمٌكؿؾفماظؼطاساتمأوماظؼطاساتماظػرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةم
واظزراسةموعواردموراثقةمزبؿؾػةمأومأغشطةمأومأشراضمزبؿؾػةمتُـػَّذمعنمأجؾفاماألغشطة.م
م
-2م وضررتماهلقؽةمإغشاء مذياسةمسؿل مصـقة مزبصصةمععـقةمبايصولماٌـاصعموتؼامسفا ميفمذبالماٌواردماظوراثقةم
ظألشذؼةمواظزراسةم(ذياسةماظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا)معنمأجلم()1مهدؼدماظلؿاتمذاتماظصؾةماظيتم
متقّزماظؼطاساتمواظؼطاساتماظػرسقةماٌكؿؾػةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماظيتمتلؿوجبمحؾوالًمممقزة؛م()1موضعم
خقارات مظؿوجقه ماظؾؾدان موعلاسدتفا ميف موضع متدابري متشرؼعقة ،موإدارؼة ،مودقاداتقة متؿؽقف معع مػذه ماظلؿات؛ م()1م
اظؼقام،محلبماالضؿضاء،مبؿقؾقل مررائقمممؽـةمظوضعمترتقؾاتمظؾقصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادمم
عـاصعفا.موبدسوةمطرميةمعنمحؽوعةماظـروؼج،موبأعوالمعنمخارجماٌقزاغقةموصّرتفامطلمعنماظـروؼج،موإدؾاغقا،مودوؼلرا،م
سؼدتمذبؿوسةماظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفا مدورتفاماألوديمبنيم11م

1مماظوثقؼةم،CGRFA-13/11/Reportماٌرصقم(واو).م
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و11مدؾؿؿرب/أؼؾولم1111ميفمظونريباؼنم(دػاظؾارد)،ماظـروؼج2.موأُتقحمتؼرؼرمذياسةماظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌـاصعم
وتؼامسفامىؿاساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقةماظؿابعةمظؾفقؽة،مالدؿعراضهميفمذباالتمخربتفا3.م
م
-3م تؾقث مػذه ماظوثقؼة ماياجة مإدي مترتقؾات مظؾقصول مسؾى ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة موتؼادم معـاصعفام
وآظقاتفا ،معع ماألخذ ميف ماالسؿؾار مغؿقفة ماجؿؿاع مذياسة ماظعؿل ماٌعـقة مبايصول مسؾى ماٌـاصع موتؼامسفا .موتعرض مػذهم
اظوثقؼة مظلؿات ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة ،مطؿا محدّدتفا مذياسة ماظعؿل ،موادؿعرضؿفا مذياسات ماظعؿل ماظػـقةم
ايؽوعقة ماظدوظقة ماظؿابعة مظؾفقؽة؛ موتوصّر مأؼضاً مععؾوعات مأدادقة مسن ماًقارات ماٌؿاحة مٌعاىة مايصول مسؾى ماٌواردم
اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفا،ماظيتمغظرتمصقفامذياسةماظعؿل.م
م

ثاـقاً-ذ اؾدؿاتذادلؿقزةذؾؾؿواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذ

م

-4م " ماظطابعماًاصمظؾؿـوعماظؾقوظوجيماظزراسي،مومساتهماٌؿقزةمواٌشاطلماظيتمتؿطؾب حؾوالً مممقزة"مععرتفمبهم
سؾىمغطاقموادع،ممباميفمذظكمعنمجاغبمعؤمترماألررافميفماتػاضقةماظؿـوّعماظؾقوظوجي4مواظربوتوطول.5م
م
-5م وطؿا مرؾؾؿه ماهلقؽة ،مضاعت مذياسة ماظعؿل ماٌعـقة مبايصول مسؾى ماٌـاصع موتؼامسفا ،ميف مدورتفا ماٌـعؼدة ميفم
دؾؿؿرب/أؼؾولم،1111مبؿقدؼدم اظلؿاتمذاتماظصؾةماٌؿقزةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماظيتمتؿطؾبمحؾوالًمممقزةم
ظؾقصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفام،مطؿامؼردميفماىدولم.1موتفدفمػذهماظلؿاتمإديمأنمتعؽسمتوازغاًمبنيمذيقعماظؼطاساتم
اظػرسقةمظألشذؼةمواظزراسة.موالمتـطؾقمطلمعنمػذهماظلؿاتمباظضرورةمسؾىمطلمعنماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،م
وشاظؾاً معا متُظفر مزبؿؾف ماظؼطاسات ماظػرسقة ممسات مزبؿؾػة .مػذه ماظلؿات مممقزة مإمنا مال متؼؿصر مباظضرورة مسؾى ماٌواردم
اظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة .مويف محني مضد متؿشارر معوارد موراثقةمأخرى مبعض ماظلؿات ماظيت مجرى مهدؼدػا معع ماٌواردم
اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مصإنماىؿعماًاصمبنيمػذهماظلؿاتمميقّزماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمسنمععظمماٌواردم
6
اظوراثقةماألخرى.
م
-6م وملمؼؿلنّمىؿاسةماظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا موضتمطافٍمظؾـظرميفماظلؿاتماٌؿقزةمٌكؿؾفم
اظؼطاساتماظػرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.موواصؼتمسؾىمأغهمدقؽونمعنماٌالئممأنمتعاجلمذياساتماظعؿلماظػـقةم
ايؽوعقة ماظدوظقة ماظؿابعة مظؾفقؽة ماظلؿات ماٌؿقزة مظؾؼطاسات ماظػرسقة .7موضد مرحّؾت مذياسات ماظعؿل ماظػـقة مايؽوعقةم
اظدوظقة ماٌعـقة مباٌوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقة ،موايقواغقة ،موايرجقة مبؿؼرؼر مذياسة ماظعؿل ماٌعـقة مبايصول مسؾى ماٌـاصعم
2مماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/6م
3مماظوثقؼةمCGRFA-14/13/10؛مواظوثقؼةمCGRFA-14/13/12؛مواظوثقؼةم.CGRFA-14/13/20م
4مماظؼرارانماظـاغيم13/م(دُقب)؛مواًاعس.3/م
5مماظدؼؾاجة،ماظػؼرةم.13م
6مماظوثقؼةم،CGRFA-14/13/6ماٌرصقمباء.م
7مماظػؼرةم11معنماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/6م
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وتؼامسفا،موظدىمادؿعراضماظلؿاتماٌؿقزةماظيتمحدّدتفامذياسةماظعؿلمػذه،مدؾّطتماظضوءمسؾىماظلؿاتمذاتماظصؾةم
اًاصةم(اٌُشارمإظقفاميفماىدولم 1مبعالعة مزؼادةم[)]+مأومأضلمصؾةم(اٌُشارمإظقفاميفماىدولم 1مبعالعةمغؼصان م[)]-م
بؼطاساتفاماظػرسقة.م
م

ثاؾناً-ذ احلاجةذإىلذوضعذترتقلاتذؾؾحصولذعؾىذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذوتؼادمذؿـاػعفاذ

م

-7م تُقدَّد ماظؼواسد ماألدادقة ماظيت متـطؾق مسؾى مترتقؾات مايصول مسؾى ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة موتؼادمم
عـاصعفاميفماتػاضقةماظؿـوّعماظؾقوظوجي،مواظربوتوطولم(اظذيمملمؼدخلمبعدمحقّزماظؿـػقذ)،مويفماٌعاػدةمباظـلؾةمإديماٌواردم
اظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسة.موتؼرّمػذهماظؼواسدمبايقماظلقاديماظذيمتؿؿؿعمبهماظدولمحقالماٌواردماظوراثقةمضؿنم
والؼؿفاماظؼضائقة،مودؾطؿفاميفمتـظقؿفاموعراضؾةمايصولمسؾقفا.موإنماظدولمتؾفأمبصورةمعؿزاؼدةمإديمػذامايقماظلقادي،م
وتعؿؿدمتدابريمتشرؼعقة،موإدارؼة،مودقاداتقةميفمذبالمترتقؾاتمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادمم
عـاصعفا،ممباميفمذظكماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.مباظػعل،مدوفمؼؿعنيمسؾىماألررافماٌؿعاضدةميفماظصؽوكماٌذطورةم
أسالهمأنمتـػّذماظلقاداتمواظرتتقؾاتماًاصةمبايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةموتؼادممعـاصعفا،موإنمبدرجاتمعؿػاوتةمعنم
اظشؿوظقةموحفمماظؿدخل،محلبماظصكماٌعين.م
م
-11م وحيدّدماظربوتوطولماظعدؼدمعنماالظؿزاعاتماظواضعةمسؾىماألررافماٌؿعاضدؼنمظقؿّكذوامتدابريمبشأنمايصولمسؾىم
اٌواردماظوراثقةموتؼادم معـاصعفا،مواالعؿـالمهلا.موعنمبنيماالظؿزاعاتماٌؿعؾؼةمبؿدابريمايصولمسؾىماٌواردمسؾىماظصعقدم
احملؾي،مػـاكماظؿزاممسؾىماألررافماٌؿعاضدةمظرتاسي،مظدىمإسدادػاموتـػقذػامتشرؼعاتفامأومعؼؿضقاتفاماظؿـظقؿقةماًاصةم
بايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،م"أػؿقةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمواظدورماًاصماظذيمتضطؾعمبهمعنمأجلم
هؼققماألعنماظغذائي"8.م
م
-11م ووصؼاًمظؾؿادة م 1-2معنماظربوتوطول ،متوظيماألررافماٌؿعاضدون،مظدىمتـػقذماظربوتوطولم"االسؿؾارماظواجبمظؾعؿلم
اٌػقد مواىاريمذي ماظصؾة مأو ماٌؿاردات ممبوجب ماظصؽوك ماظدوظقة مواٌـظؿات ماظدوظقة ماٌعـقة ،مذرؼطة مدسؿفا مألػدافم
االتػاضقةموػذاماظربوتوطول،موسدممتعارضفامععفا".مويفمحنيمأنمػذامايؽممالمحيدّدماظصؽوكمواٌـظؿاتماظدوظقة،مأومغوعم
اظعؿلماىاريمأوماٌؿاردات،مإالّمأنمدؼؾاجةماظربوتوطولمتوصّرمبعضماظؿوجقفاتميفمػذاماًصوص،مدقؿامأغفامتشريمإديم
اظدورماألداديماظذيمتضطؾعمبهمطلمعنماٌعاػدةمواهلقؽة.م
م
-11م ظذا،معنماٌرجّحمجداًمأنمؼؿمماظؾفوء،موجيبمأنمؼؿمماظؾفوء ،مبصورةمعؿزاؼدةمإديماظرتتقؾاتماًاصةمبايصولم
سؾى ماٌـاصع موتؼامسفا ،محني مؼؿم مايصول مسؾى مػذه ماٌوارد ماظوراثقة ،موعن مبقـفا ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة،م
الدؿكداعفام(أيمإلجراءمأسؿالماظؾقثمواظؿطوؼرميفمتشؽقؾؿفاماظوراثقةمو/أوماظؾقوطقؿقائقة).م

8مماظربوتوطول،ماٌادةم(6ب).م
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رابعاً-ذ اخلقاراتذادلماحةذدلعاجلةذؿدأؾةذاحلصولذعؾىذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذوتؼادمذؿـاػعفاذ

م

-11م دوف مؼؿعني مسؾى مايؽوعات مأن مهدّدمعن مبني مذبؿوسةماًقارات ماٌؿاحة مهلا متؾكماًقارات ماظيت مدوفم
تلؿكدعفامٌعاىةمعلأظةمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفا.موتؿوصرمثالثةمأغواعمعنماآلظقاتم
اظيتمميؽنمادؿكداعفامظؿـاولمعلأظةمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفامسؾىماظصعقدماظورين:ماظؿدابريمايؽوعقةم(تشرؼعقة،م
وإدارؼة،مأومدقاداتقة) ؛مواالتػاضاتماظؿعاضدؼةمبنيمعلؿكدعيمػذهماٌواردموعزوّدؼفا؛مواظصؽوكمشريماٌؾزعةماظيتمميؽنمأنم
تؾؿزم مبفا ماٌـظؿات ماظذاتقة ماظؿـظقم .موميؽن ماىؿع مبني ماألغواع ماٌكؿؾػة مظًظقات موػي مباظػعل مزبؿؾطة ميف ماظؽـري معنم
األحقان.م
م

اجلدولذ:5ذاؾدؿاتذادلؿقزةذؾؾؿواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعة
أؾف-م دورذادلواردذ أظف 1-م متشؽلماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمجزءاًمالمؼؿفزأمعنمغظمماإلغؿاجم
اؾوراثقة ذؾألغذقةذ اظغذائي مواظزراسي ،موػي متؤدي مدوراً مأدادقاً ميف مهؼقق ماألعن ماظغذائي مواظؿـؿقةم
واؾزراعة ذيف ذحتؼققذ اٌلؿداعةمظؼطاعماألشذؼةمواظزراسة.
أظف 1-م مإنماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةموايقواغقةمواظالصؼارؼاتمواظؽائـاتماظدضقؼةم
األؿنذاؾغذائي
ذؾؽةمعرتابطةمعنماظؿـوعماظوراثيميفماظـظم اإلؼؽوظوجقةماظزراسقة.
باء1-ممؼرتؾطموجودمععظمماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمارتؾاراًموثقؼاًمباظـشاطم
باء-م دورذ
اظؾشري وميؽنماظـظرمإديماظعدؼدمعـفامطأذؽالمعنماٌواردماظوراثقةمععدظّةمبشرؼاً.
اإلدارةذاؾلشرقة
باء 1-م م تعؿؿد مصقاغة موتطور مطـري معن ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة مسؾىم
اظؿدخل ماظؾشري اٌلؿؿر ،موادؿكداعفا ماٌلؿدام ميف ماظؾقث مواظؿطوؼر مواإلغؿاجم
ودقؾةمػاعةمظضؿانمايػاز سؾىماظؾقؽة.
جقم-م اؾملادلذ جقم 1-م متارخيقاً ،مجرى متؾادل ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة مسؾى معدىم
واالعمؿاد ذادلملادلذ صرتاتمروؼؾةمعنماظزعنمتؾادالًموادعاًمسربماجملؿؿعاتمواظؾؾدانمواٌـارق،موجزءمذوم
صؾةمعنماظؿـوعماظوراثيماٌلؿكدم يفماألشذؼةمواظزراسةماظقوممػومعنمأصولمشرؼؾة.
اؾدوؾقان
جقم 1-م متعؿؿدماظؾؾدانمبعضفامسؾىمبعضمصقؿامؼؿعؾقمباٌواردماظوراثقةمظألشذؼةم
واظزراسة،مصفي سؾىمحدمدواءمتزودمبعضماٌواردماظوراثقةموتؿؾؼىمأخرى.
جقم1-مماظؿؾادلماظدوظي ظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمضروريمظلريمسؿلمػذام
اظؼطاعموعنماٌرجحمأنمتزداد أػؿقؿهميفماٌلؿؼؾل.م
م

 9مماظػؼرةم11معنماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/12
10مماظػؼرةم11معنماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/10
11مماىدولم1معنماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/20
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دال-م رلقعةذ دال1-ممسادةمعامتؽون سؿؾقةمابؿؽارماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمذاتمرؾقعةم
تدرجيقة متؼوم مسؾى معلاػؿات ممبا ميف مذظك ماجملؿؿعات ماألصؾقة مواحملؾقةم
عؿؾقةذاالبمؽار
واٌزارسونمواظؾاحـونمواٌربونمؼؼدعفامأذكاصمزبؿؾػونميفمأعاطنموأوضاتمزبؿؾػة
دال1-ممالمؼطورمععظممعـؿفاتماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمعنمعوردموراثيم
عػرد ،مبل ممبلاػؿات معن معوارد موراثقة معؿعددة ميف معراحل مزبؿؾػة عن مسؿؾقةم
االبؿؽار.
دال 1-م مميؽن مأن مؼلؿكدم مععظم ماٌـؿفات ماٌطوّرة مبادؿكدام ماٌوارد ماظوراثقةم
ظألشذؼةمواظزراسةمبدورػا مٌواصؾة ماظؾقثمواظؿطوؼر ،معامجيعلمعن ماظصعب مردمم
خطمواضحمبنيمعزوديموعؿؾؼيماٌواردماظوراثقة ظألشذؼةمواظزراسة.
دال 2-م مؼصل ماظعدؼد معن ماٌـؿفات ماظزراسقة مإدي ماظلوق مبشؽل مميؽن مععهم
ادؿكداعفامسؾىمحدمدواءمطؿوردمبقوظوجي وطؿوردموراثي.
فاء -ماحملمػظونذ ػاء 1-م مهؿػظ مباٌوارد اظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة موتلؿكدعفا مذبؿوسة موادعةم
ذاؾوراثقةذ وعؿـوسة مجداً معن مأصقاب ماٌصؾقة .موػـاك مذياسات معؿؿاؼزة معن ماٌزودؼنم
بادلوارد
ؾألغذقة ذواؾزراعةذ واٌلؿكدعني م يف معا مخيص مزبؿؾف ماظؼطاسات ماظػرسقة مظؾؿوارد ماظوراثقة مظألشذؼةم
واظزراسة.
وؿدمخدؿوفا
ػاء 1-م مأصقاب ماٌصؾقة اٌكؿؾػون ماظذؼن مؼدؼرون ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼةم
واظزراسةموؼلؿكدعوغفامؼعؿؿدون بعضفممسؾىمبعضماسؿؿاداًمعؿؾادال.
ػاء1-ممحيؿػظماظؼطاعماًاصمبؼدرمػاممعنماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة
ػاء 2-م مؼوجد مجزء مػام معن ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة موميؽن مايصولم
سؾقهمعنمخارجماٌوضع
ػاءم -3م مؼؿمماالحؿػاز مجبزءمػاممعنماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة ميف ماٌوضعم
ويفماٌزرسةميفمزلمذروطمعاظقة،موصـقة،موضاغوغقة.
واو-م ممارداتذ واو 1-م موريمسؿؾقةمتؾادل اٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةميفمدقاقمممارداتم
تلادلذادلواردذاؾوراثقةذ عؿعارفمسؾقفاموبنيمذبؿؿعاتماٌزودؼنماٌلؿكدعنيماٌوجودة
واو 1-م ميفماظؾقث واظؿطوؼر،محيدثماغؿؼالموادعمظؾؿوادماظوراثقةمبنيمزبؿؾفم
ؾألغذقةذواؾزراعة
أصقابماٌصؾقةمسؾىماعؿداد دؾلؾةماظؼقؿة.
زاي 1-م م يفمحنيمأنماٌـاصعماظعاعةمساظقةمجداًمصؿنماظصعبمتؼدؼرماٌـاصعماٌؿوضعةم
زاي-م ادلـاػعذ
اؾيت ذتُوّؾد ذبادمخدامذ ظعقّـةمصردؼّةمعنماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةميفمزعنماٌعاعؾة.
ذاؾوراثقةذ زاي 1-م مميؽنمأنمؼوظّدمادؿكدام ماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة مأؼضا معـاصعم
ادلوارد
شريمغؼدؼةمػاعة
ؾألغذقة واؾزراعة
زاي 1-م مميؽن مأن مؼؤدي مادؿكدام ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة مإدي مآثارم
خارجقةمتؿفاوزمطـرياماٌزودماظػرد واٌؿؾؼيماظػرد.
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-12م وطذظك،مسؾىماظصعقدماظعاٌي،مميؽنمتـاولمعلأظةمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادمم
عـاصعفاميفمإرارمأغشطة،موآظقات،موصؽوكمزبؿؾػةمضدمالمتلؿـينمبعضفاميفمحاالتمسدؼدة،مبلمضدمتؽؿّلمبعضفا.موإنم
ادرتاتقفقةمظوضعموتـػقذمتدابريمخاصةمبايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفامضدمتلؿوجبم
اىؿعمبنيمػذهماًقارات.موتؿضؿنمػذهماألخرية:ماألغشطةماظراعقةمإديماظؿوسقةموتؾادلماٌعؾوعاتمبشأنمايصولمسؾىم
اٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفا؛موبـاءماظؼدراتمواٌلاسدةماظػـقة؛موذروطمتعاضدؼةممنوذجقةمؼلؿكدعفام
عزوّدوماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموعؿؾؼّوػا؛موعدوغاتماظلؾوكماظطوسقة،مواًطوطماظؿوجقفقة،موأصضلماٌؿارداتم
و/أوماٌعاؼري؛ماًطوطماظؿوجقفقةماظطوسقةماٌوجّفةمإديمايؽوعاتماظيتمتضعمتدابريمتشرؼعقة،موإدارؼةمودقاداتقةمبشأنم
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ايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفا؛مواالتػاضاتماظدوظقةماٌؿكصصةماظيتمتـظّممسؿؾقةمايصولم
سؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفا.12م
م
أؾف-ذ اؾموعقةذوتلادلذادلعؾوؿاتذبشأنذاحلصولذعؾىذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذوتؼادمذؿـاػعفاذ
م
-13م إنماٌعؾوعاتماٌـادؾة مواظؿوسقةمبشأنماظلؿاتماٌؿقزةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مواسؿؿادمذيقعماظدولم
بعضفامسؾىمبعضميفمعامخيصماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مواظطابعماًاصمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم
واظدورم اهلامماظذيمتضطؾعمبهمعنمأجل مهؼققماألعنماظغذائيمواظؿـؿقةماٌلؿداعةمظؾزارسة،مػيمسـاصرمأدادقةمظوضعم
تدابري مخاصة مبايصول مسؾىماٌواردماظوراثقة موتؼادم معـاصعفا محبقث متؿالءم مواظلؿات ماٌؿقزة مظؾؿواردماظوراثقة مظألشذؼةم
واظزراسة.م
م
-14م وميؽنمأنمتؿكذماظؿوسقةمأذؽاالًمسدة،مطؿامميؽنمأنموريمسؾىمعلؿوؼاتمزبؿؾػة.مصاظربوتوطولمؼـريماظوسيم
إزاءمعلأظةمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادم معـاصعفامعنمخاللمإضرارهمبصراحةمباظدورماهلامماظذيم
تضطؾعمبهماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.موعـذمسامم،1761مسؿدتماهلقؽة،معنمخاللمسؿؾفامايؽوعيماظدوظي،مإديم
اظؿوسقة مسؾى ماٌواردماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة ،موعلائل مايصول مسؾى ماٌـاصع موتؼامسفا .موغظرت ماهلقؽة،ميف مدورتفام
اظعادؼةماظـاغقةمسشرة،ميفمدراداتمعػصّؾةمسنمادؿكدامماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؾادهلا،موتأثريمتغريماٌـاخم
سؾى متؽاصل ماظؾؾدان ميف معا مخيص ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة ،موسؾى مدور مػذه ماٌوارد ميف ماظلقادات مواظرتتقؾاتم
اًاصةمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا.13م
م
-15م طذظك،مإنمأغشطةماظؿوسقةموتؾادلماٌعؾوعاتمعفؿةمألصقابماٌصؾقة ماظذؼنمؼلؿكدعونمحاظقاًماٌواردماظوراثقةم
ظألشذؼةمواظزراسةموؼؿؾادظوغفامبصورةمعـؿظؿة.موسامم،1111مأرؾؼتمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة محوارمخرباءمساٌيمعؿعددم
أصقابماٌصؾقةمضمّمخرباءمعنمذياساتمزبؿؾػةمعنمأصقابماٌصؾقةمواٌلؿكدعني،معنماظؼطاساتماظػرسقةماٌكؿؾػةميفم
ذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.14موضدمداسدمػذامايوارمبنيماًرباءميفماظؿوسقةمإزاءماٌلائلماٌؿصؾةمبايصولم
سؾىماٌـاصعموتؼامسفا مبني ماٌلؿكدعني ماٌعـقني.موميؽنمأنمتؿمماظؿوسقةموتؾادلماٌعؾوعاتمأؼضاًمسؾى ماظصعقدؼنماإلضؾقؿيم
واظورين،موػومعامؼوظّدمععارفمذاتماظصؾةمبشأنمممارداتمادؿكداعفاموتؾادهلا،ممبامؼػقدمسؿؾقةموضعمدقاداتمخاصةم
بايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا.م
م

12مماظوثقؼةم.CGRFA-WG-ABS-1/12/4م
13ممدراداتمععؾوعاتمأدادقةم.26-21م
14ممدرادةمععؾوعاتمأدادقةم.37م
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-16م وطؿا متوصي مبهمذياسة ماظعؿل ماٌعـقة مبايصول مسؾى ماٌـاصع موتؼامسفا،15مضد متـظّم ماألعاغة ،مبـاءً مسؾى مرؾبم
ايؽوعات،مأغشطةمعلؿفدصةمظؾؿوسقة،ممباميف مذظكمعواداً،متؿعؾقمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفامباظـلؾةمإديماظؼطاساتم
اظػرسقةمعنماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.موباظؿعاونمععمذيقعماظشُعَبمذاتماظصؾةميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،موععم
أعاغيتماٌعاػدةمواتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجي،مميؽـفامأنمتوصّرماظدسممظعؿؾقاتماظؿوسقةماظيتموريمسؾىماظصعقدماظورين،م
واإلضؾقؿي،مواظدوظيمإزاءمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،ممباميفمذظكميفمدقاقمعؾادراتمأودعمغطاضاًمظؾقصولمسؾىماٌـاصعم
وتؼامسفامتؼوممبؿـػقذػامعـظؿاتموعؤدلاتمأخرى.م
م
-17م ظؽن ميف محني مأن ماظؿوسقة موتؾادل ماٌعؾوعات مؼشؽالن مسـصرؼن مأدادقني مظؿوجقه ماظؾؾدان موعلاسدتفا ميف موضعم
تدابريمظؾقصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،مضدمتؽونمذبردمخطوةمأودي.مصفيمتلاسدمسادةميفمإرالعماٌعـقني مسؾىمعػفومم
ايصول مسؾى ماٌـاصع موتؼامسفا ،موالمدقؿا مباظـلؾة مإدي ماياظة ماًاصة مظؾؿوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة .موظؽـفا مظنم
تؤديمبصورةمعؾاذرة،مدوىميفمحاالتمغادرةمصؼط،مإديمتوظقدمعػاػقمموحؾولمتـظقؿقةمعؾؿودةموعؿؽقّػةمععماياجاتم
اًاصةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.م
م
باء-ذ بـاءذاؾؼدراتذوادلداعدةذاؾػـقةذ
م
-11م ؼؿلممطلّمعنمبـاءماظؼدرات،موتـؿقؿفا،مواٌلاسدةماظػـقةمبأػؿقةمجوػرؼةميفمإسدادموتـػقذمتدابريمايصولمسؾىم
اٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة موتؼادم معـاصعفا .مصقؿؽن مبـاء ماظؼدرة مسؾى مإسداد موتـػقذ متدابري مايصول مسؾى ماٌواردم
اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادم معـاصعفامسؾىمعلؿوىمعؤدلاتيم(عـلماظؿدابريماإلجرائقة)،موعلؿوىماٌواردماظؾشرؼة،م
وعلؿوى مععقاري م(عـل ماظلقادات ،مواظؿدابري ماإلدارؼة ،مواظؿشرؼعات) .موباظؿاظي ،مضد موري ماألغشطة ماٌؿصؾة مبؾـاءم
اظؼدراتمبأذؽالمزبؿؾػة.م
م
-11م وتطؾبماٌعاػدةمتشفقعمتؼدؼمماٌلاسدةماظػـقةمإديماألررافماٌؿعاضدة،موخباصةماظؾؾدانماظـاعقةمأوماظؾؾدان ماظيتم
مترماضؿصاداتفاممبرحؾةماغؿؼاظقة،مبفدفمتقلريمتـػقذماٌعاػدة.16موطذظك،مؼؿعنيمسؾىماألررافميفماظربوتوطولمأنمؼؿعاوغوام
يف مذبال مبـاء ماظؼدرات ،موتـؿقؿفا ،موتعزؼز ماٌوارد ماظؾشرؼة مواظؼدرات ماٌؤدلقة مظؿـػقذ ماظربوتوطول مسؾى مسبو مصعال ميفم
اظؾؾدانماظـاعقةماألرراف.17م
م
-11م ورؾؾت ماهلقؽة مإدي مأعاغؿفا ،ميف مدورتفا ماظعادؼة ماظـاظـة مسشرة ،ماظؿعاون معع مأعاغيت ماتػاضقة ماظؿـوع ماظؾقوظوجيم
واٌعاػدةميفمعامؼؿعؾقمباألغشطةماىارؼةمظؾـاءماظؼدراتموتـؿقؿفا.18موميؽنمأنموريمػذهماألغشطةمبشؽلمغدواتمورـقة،م

15مماظػؼرةم15م(د)معنماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/6م
16مماٌعاػدة،ماٌادةم.6م
17مماظربوتوطول،ماٌادةم.1-11م
18مماظػؼرةم41معنماظوثقؼةم.CGRFA-13/11/Reportم
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أومإضؾقؿقة،مأومساٌقةمتُـظّممعؾاذرةمبعدماجؿؿاساتمتعاجل معلائلمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،معنمضؾقلماجؿؿاساتم
عؼؾؾةمظألررافميف اظربوتوطول،مأوماجؿؿاساتمعؼؾؾةمجملؿوسةماظعؿل ماٌعـقةمبايصولمسؾيماٌـاصعموتؼامسفا،ميفمحالم
ضررتماهلقؽةمسؼدمػذه االجؿؿاسات.م
م
-11م وضد ماغعؼدت مسدة محؾؼات مسؿل مظؾـاء ماظؼدرات مبشأن مايصول مسؾى ماٌـاصع موتؼامسفا .19مشري مأن مععظم مػذهم
ايؾؼاتمواٌؾادراتمماٌؿشابفةمملمتؿـاولماٌوارد اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمبشؽلمربدّد،مبادؿــاءمعؾقوضميؾؼاتمسؿلم
وعؾادراتمأخرىمظؾـاء اظؼدراتمعنمأجلمتـػقذماٌعاػدةمرطزّتمسؾىماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼة واظزراسة،مأطـرمعـفام
سؾىمذيقعماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.20م
م
-12م وطؿامأوصتمبهمذياسةماظعؿلماٌعـقةمبايصولماٌـاصعموتؼامسفا،21مضدمتطؾبماهلقؽةمإديماألعاغةمتـظقممأغشطةم
علؿفدصةمظؾـاءماظؼدراتمواٌلاسدةماظػـقةميفمعامخيصمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا مٌكؿؾفماظؼطاساتماظػرسقةمعنم
اٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة ،موذظك مباظؿعاون معع مأعاغيت ماتػاضقة ماظؿعاون ماظؾقوظوجي ،مواٌعاػدة ،موعع مأصقابم
عصؾقةمآخرؼنمذوي ماظصؾةمععماألخذميفماالسؿؾارماٌؤدلاتماإلضؾقؿقةمواظورـقةماظؼائؿة،مواياجاتماًاصةمظؾؿزارسني،م
واظلؽانماألصؾقّني،مواجملؿؿعاتماحملؾقة.موضدمتطؾبماهلقؽةمأؼضاًمإديماألعاغةماٌشارطةميفماجؿؿاساتمإضؾقؿقةموورـقةم
ذاتماظصؾةمتعؼدػامعـظؿاتمأخرىمذاتماظصؾة،موذظكمظؿؼدؼممسروضميفمتؾكماالجؿؿاساتموتوصريمخربتفاموعدخالتفام
إلسدادماظوثائقمهلذهماالجؿؿاسات،مبفدفمتؾادلماٌعؾوعاتمحولمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادمم
عـاصعفا.22م
م
-13م إالّمأغه مويف محني مؼؿـاول مطلّ معن مبـاء ماظؼدرات مواٌلاسدة ماظػـقة مجاغؾاً معفؿاً مجداًمعن مجواغب مايصول مسؾىم
اٌـاصعموتؼامسفا ميفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة ،صفؿامؼـريانماظؿلاؤلمبشأنماٌؾادئ مواالسؿؾارات ميفمذبالم
اظلقادةماظعاعةماظيتمجيبمأن توجّففؿا.موباظـلؾةمإديماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسة،متوصّرماٌعاػدةمتوجقفاتم
والمتوجدمحاظقاًمأيمتوجقفاتمطفذهمظغريماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسة.م
م
جقم-ذ ذروطذتعاؼدقةذمنوذجقةذؾؾشروطذادلمػقذعؾقفاذبصورةذؿملادؾةذ
م
-14م إنماظشروط م اظؿعاضدؼةماظـؿوذجقةمظؾشروطماٌؿَّػقمسؾقفامبصورةمعؿؾادظةمضدمتلاسدمعزوّديموعؿؾؼّيماٌواردماظوراثقةم
ظألشذؼة مواظزراسة ميف متـاول معلأظة مايصول مسؾى ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة موتؼادم معـاصعفا .موضد متؿوجه مػذهم

19مم.http://www.cbd.int/abs/projects.shtmlم
20مم أغظرمعـالًمبرغاعجمبـاءماظؼدراتماٌشرتكمظؾؾؾدانماظـاعقةمبشأنمتـػقذماٌعاػدةموغظاعفاماٌؿعددماألررافمظؾقصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفام
21مماظػؼرةم15م(ػـ)معنماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/6م
22مماظػؼرةم15م(و)معنماظوثقؼةمCGRFA-14/13/6م
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اظشروط مسادة مإدي اٌزوّدؼنماياظقني،مأوماٌؿؾؼّني،مأوماألذكاصماظذؼنمجيؿعونماٌواردماظوراثقةمأو شريػممعنمعلؿكدعقفام
اظذؼنمخيؿارونمادؿكداعفاميفماالتػاضاتماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،موتوضعمعنمجاغؾفم.م
م
-15م وؼشفَّع ماألرراف ميف ماظربوتوطول ،محلب ماالضؿضاء ،مسؾى موضع مذروط متعاضدؼة ممنوذجقة مضطاسقة وعؿعددةم
اظؼطاساتمظؾشروطماٌؿػقمسؾقفامبصورةمعؿؾادظة،23موهدؼـفا ،موادؿكداعفا .موتؿّلمماظشروط ماظؿعاضدؼةماظـؿوذجقةمبؼقؿةم
خاصة محنيمؼؿؾادلماٌزوّدونمواٌؿؾؼونمطؿقةمطؾريةمعنماٌواردماظوراثقة مبصورةمعـؿظؿة ،موؼرشؾونميفمتوحقدمذروطمػذهم
اظؿؾادالتمعنمخاللمسؼودماظؼاغونماًاص.مويفمحنيموُضعتماتػاضاتممنوذجقةمظؾقصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،موذروطم
تعاضدؼة ميف مذباالت مسدؼدة موعن مجاغب معؤدلات مزبؿؾػة ،24مصإن ماظشروط مواالتػاضات ماظـؿوذجقة ماظؼائؿة ،مبادؿــاءم
األحؽام ماظواردةميف ماالتػاق ماٌوحّد مظـؼل ماٌواد ماٌعؿؿد ممبوجب ماٌعاػدة ،مال متؿـاول مبشؽلمربدّد معلأظة مايصول مسؾىم
اٌـاصع موتؼامسفا مباظـلؾة مإدي ماٌوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقة مظألشذؼة مواظزراسة .موخيؿؾف ماظوضع ميف مزلّ ماٌعاػدة ماظيت ماسؿؿدم
جفازػا ماظرئادي ماالتػاق ماٌوحّد مظـؼل ماٌواد معن مأجل متؾادل وادؿكدام ماٌوارد ماظوراثقة ماظـؾاتقة مظألشذؼة مواظزراسة،م
وؼلؿكدعه ماٌزوّدون واٌؿؾؼون .موؼوصّر ماالدؿكدام اظـاجحمظالتػاق ماٌوحّد مظـؼلماٌوادميفمإرار ماٌعاػدة ممنوذجاًمعػقداً مسنم
طقػقة ععاىةمعلأظةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمبطرؼؼةمربددة .موبإعؽانماهلقؽة،مبصػؿفا معـؿدىمحؽوعيمدوظي،م
أنمتوصّرمعـصةمظؿقلريمسؿؾقةموضعمذروطمتعاضدؼةممنوذجقةمظؾشروط ماٌُؿَّػقمسؾقفامبصورةمعؿؾادظةميفمذبالماٌواردماظوراثقةم
ظألشذؼة مواظزراسة ،واإلذراف مسؾقفا .موطذظك ،مضد مؼُشفَّع أصقاب ماٌصؾقة مسؾى مرصد مادؿكدام ماظشروط ماظؿعاضدؼةم
اظـؿوذجقةموهدؼـفامبصورةمعـؿظؿة.
م
-16م ويفمحالمرشؾتماهلقؽةميفماظـظرميفمإعؽاغقةموضعمذروط متعاضدؼةممنوذجقة،مميؽـفا مأنمتطؾق،مطؿامأوصتمبهم
ذياسةماظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،25مسؿؾقةمىؿعماٌعؾوعاتمميؽنمألسضاءماهلقؽةمعنمخالهلامأنم
ؼػقدوامسنماظظروفماظيتمجيريميفمزؾفامتؾادلمعواردموراثقةمخاصةمظألشذؼةمواظزراسةموادؿكداعفا،ممبشارطةمأصقابم
اٌصؾقةمذويماظصؾة،ممباميفمذظكماٌؤدلاتميفمذيقعماظؼطاساتماظػرسقة.موضدموؿّعماألعاغةماٌعؾوعاتماٌؿقصؾة،مظؿـظرم
صقفامذياساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقةماظؿابعةمظؾفقؽة،محبقث متؿؿؽنماهلقؽة،ميفمدورتفاماٌؼؾؾة،معنمادباذمضرارم
بشأنموضعمذروط م تعاضدؼةممنوذجقةمظؾؼطاساتماظػرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمشريماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةم
ظألشذؼةمواظزراسة.م
م
دال-ذ ؿدوّـاتذاؾدؾوكذاؾطوعقةذاخلاصةذبأصحابذادلصؾحة،ذواخلطوطذاؾموجقفقة،ذوأػضلذادلؿاردات و/أوذادلعاقريذ
م
-17م ؼؼضيمخقارمآخر مظؿـاولمعلأظةمإسدادمتدابريمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا ميفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةم
واظزراسة،مبوضعمعدوّغاتمدؾوك روسقة،موخطوطمتوجقفقة،موأصضلماٌؿارداتمو/أوماٌعاؼري مألصقابماٌصؾقة متؽونم
23مماٌعاػدة،ماٌادةم.1-17م
24مم.http://www.cbd.int/abs/resources/contracts.shtmlم
25مماظػؼرةم15م(ز)معنماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/6م
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عوجَّفةمإديمأغواعمربدّدةمعنماٌلؿكدعني،مأوماالدؿكداعات،مأوماظؼطاساتماظػرسقة ظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.م
وتوضع مسادة معدوغات ماظلؾوك ماظطوسقة ،مواًطوط اظؿوجقفقة ،موأصضل ماٌؿاردات مو/أو ماٌعاؼري معن مجاغب ماٌزوّدؼنم
اياظقني ،مأو اٌؿؾؼني ،مأو ماألذكاص ماظذؼن مجيؿعون ماٌوارد ماظوراثقة مأو مشريػم معن معلؿكدعقفا ،موػي معوجفة مهلمم
ظدرادؿفا.موباظؿاظي،مصفيمتعؽسمسادةماظلؿاتمواياجاتماًاصةمجملؿؿعاتمأصقابماٌصؾقةمذويماظصؾة.موضدمتؽونم
زبؿؾػةمسن اظصؽوكماظيتمتؿوجهمبشؽلمرئقليمإديمايؽوعات مظدرادؿفا،موتُـػّذمعنمجاغبمايؽوعات،مسؾىماظرشم معنم
أغفامضدمهؿلمأمساءمعؿشابفةمعـلم"عدوّغةمدؾوك"مأوم"خطوطمتوجقفقة"م(أُغظر أدغاه،ماىزءمػاء).م
م
-11م ؼشفع ماظربوتوطول ماألرراف مصقه ،محلب ماالضؿضاء ،مسؾى موضع معدوّغات مدؾوك مروسقة ،موخطوط توجقفقة،م
وأصضلماٌؿارداتمو/أوماٌعاؼريمتؿعؾّقمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،26موهدؼـفا،موادؿكداعفا .موؼُفريماألررافميفم
اظربوتوطول متؼققؿاً مدورؼاً مالدؿكدام معدوّغات ماظلؾوك ماظطوسقة ،مواًطوط ماظؿوجقفقة ،مواٌؿاردات مواٌعاؼري .موحؿى مأنم
اظربوتوطولمؼؾقظمإعؽاغقةموضعمعدوغاتمدؾوكمخاصة،موخطوطمتوجقفقة،مومماردات،موععاؼريماسؿؿدػامعؤمتر األررافم
اظذي مؼعؿل مطاجؿؿاع مظألرراف ميف ماظربوتوطول .27مويف محني موضع مزبؿؾف مأصقاب ماٌصؾقة 28ماظعدؼد معن ماًطوطم
اظؿوجقفقة،موعدوّغاتماظلؾوك،موأصضلماٌؿارداتمظؾقصول مسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،مشريمأنمأؼاًمعـفامالمؼـطؾقمبشؽلم
خاصمسؾىماٌوارد اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.29م
م
-11م ويف محال ماتػؼت ماهلقؽة مسؾى ماظـظر ميف مإعؽاغقة موضع معدوّغات مدؾوك مروسقة ،موخطوط متوجقفقة ،موأصضلم
اٌؿارداتمو/أومععاؼريمتؿعؾّقمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفاميفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مأومإديمضطاساتم
صرسقةمظؾؿوارد اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مأوماظؿشفقعمسؾىموضعفا،مصقؿؽـفا،موطؿامأوصتمبهمذياسةماظعؿلماٌعـقةم
بايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،30مأنمتطؾبمإديماألعاغةمدسوةمذبؿوساتمأصقابماٌصؾقةممظإلصادةمسنمعدوّغاتماظلؾوكم
اظطوسقة،مواًطوطماظؿوجقفقة،موأصضلماٌؿارداتمو/أوماٌعاؼري ماظيتمتؿعؾّقمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا مباظـلؾةمإديم
ضطاساتمصرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مووؿقعفامظؿـظرمصقفامذياساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقة.م
م
-11م شريمأغه موسؾىماظرشممعنمأنموضعمصؽوكماظؿـظقمماظذاتيمضدمؼُشؽلمغؼطةماغطالقمعفؿةمظؿـاولمعلأظةمايصولم
سؾى ماٌـاصع موتؼامسفا ميف مذبال ماٌواردماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة،مإمنا متؼع معلؤوظقة موضعفا موتـػقذػا مسؾى مأصقابم
اٌصؾقة.موضدمالمتؽونمذيقع اظؼطاسات ماظػرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمضادرةًمسؾىموضعمصؽوكممماثؾة سؾىم
اٌلؿوؼاتماٌالئؿة،مأومضؿنمعدةمزعـقةمعؼؾوظة.موطذظك،مضدمتـريمخطط اظؿـظقمماظذاتيمأدؽؾةًمأخرىمتؿعؾقمعـالًمباظشػاصقةم
واٌلاءظةماظعاعة،موإعؽاغقةمرصد تطؾقؼفا،موػذامضدمؼؽونمذامأػؿقةمخاصةمباظـلؾةمإديمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا.م
26مماٌعاػدة،ماٌادةم.1-17م
27مماٌعاػدة،ماٌادةم.1-11م
28ممأغظرم.http://www.cbd.int/abs/instrumentsم
29ممتؿوجهمعدوغةماظلؾوكماظدوظقةمبشأنمذيعماٌادةماظوراثقةماظـؾاتقةموغؼؾفا،ماظيتماسؿؿدػامعؤمترماٌـظؿةميفمسامم،1771مبشؽلمأداديمإديمايؽوعاتم
(أغظرم)http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-codes/enم
30مماظػؼرةم15م(ح)معنماظوثقؼةمCGRFA-14/13/6م
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م
فاء-ذ اخلطوطذاؾموجقفقة اؾطوعقةذدلعاجلةذاؾمدابريذاؾمشرقعقة،ذواإلدارقة،ذواؾدقادقةذبشأنذاحلصولذعؾىذادلـاػعذ
وتؼامسفاذيفذجمالذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذ
م

-11م ضد متـظر ماهلقؽة مأؼضاً ميف مإعؽاغقة مإسداد مخطوط متوجقفقة مروسقة متوجه ماظؾؾدان موتلاسدػا مسؾى موضع موتـػقذم
تدابريمتشرؼعقة،مأومإدارؼة،مأومدقادقةمظؾقصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفاميفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةممباميفم
ذظك ماظؿدابري ماظؿعاضدؼة مظؾقصول مسؾى ماٌـاصع موتؼامسفا ميف مذبال ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة .موميؽن مأن متشؿلم
اًطوط ماظؿوجقفقة ماظطوسقة مذبؿوسة طاعؾة معن ماظعـاصر ،ممبا مصقفا متؾك ماظوارد وصػفا ميف ماًقارات مأساله ،محبقثم
تلؿوسبماظطابعماًاصماظذيمتؿّلممبهماٌوارد اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة؛موميؽنمأنمتوصّرماًطوطماظؿوجقفقةماظطوسقةم
ذبؿوسة عن ماًقارات ماظؿـظقؿقة مظؾقصول مسؾى ماٌـاصع موتؼامسفا ميف مذبال ماٌوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة ،مميؽنم
ظؾؾؾدانمأنمدبؿارمعـفامحلبموضعفا،موأوظوؼاتفا ،وحاجاتفاماظورـقة.موطذظك،مضدمتوصّرماًطوطماظؿوجقفقةمعؾادئمساعةم
ظؿـظقممعلأظةمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا ميفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،موتؼدّممتوجقفاتمحولمطقػقةم
ترذيةماٌؾادئ مإديمخقاراتمظؾعـاصر اظلقادقةمواظؿـظقؿقة،محبقثمتؿؽقّفمععماظلؿاتماٌؿقّزةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼة
واظزراسة.م
م
-12م وميؽنمأنمتضمماًطوطماظؿوجقفقةماظطوسقةمخقاراتمألدوارمدؾطاتماظؿـػقذموعلؤوظقاتفا ،وٌشارطةمأصقابم
اٌصؾقة ماٌعـقنيمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،ممباميفمذظك ماظلؽانماألصؾقون مواجملؿؿعاتماحملؾقة،ميفمسؿؾقةموضعم
وتـػقذمترتقؾاتمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا ميفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.موبإعؽاغفامأنمهدّد،محلبم
االضؿضاء،مخقارات مظؾكطواتمأوماظشروطماًاصةمباٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مأومباظؼطاساتماظػرسقة ميفمسؿؾقاتم
ايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفاماًاصةمباٌواصؼةماٌلؾؼةمسنمسؾممواظشروطماٌُؿَّػقمسؾقفامبصورةمعؿؾادظة.موسؾىمشرارمخطوطم
بونماظؿوجقفقةمبشأنمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةموتؼادمماظػوائدماظـاذيةمسنمادؿكداعفامباظعدلمواإلغصاف،مميؽنمأن
تضع ماًطوط ماظؿوجقفقة مضائؿةً مباظعـاصر ماالخؿقارؼة مظضؿفا مإدي ماتػاضات مغؼل ماٌواد وإدي ماظشروط ماظؿعاضدؼة ماظـؿوذجقة.م
وطذظك،مضدمتؿـاولماًطوطماظؿوجقفقةمسـاصرمأخرى يفمسؿؾقةمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفامعنمضؾقلمايواصز،مواظرصدم
ورصعماظؿؼارؼر اظورـقة.م
م
-13م وميؽن مأن متلؿػقد ماًطوط ماظؿوجقفقة ماظطوسقة معن ماٌؿاردات مواٌؼاربات ماياظقة ماظيت ؼعؿؿدػا مأصقابم
اٌصؾقة ميفماظؼطاساتماظػرسقةماٌكؿؾػة مظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،ممباميفمذظك اٌؿارداتماظؿفارؼة،موأنمترتجمم
ػذهماٌؿارداتمواٌؼارباتمإديمرقفمعنماًقارات اٌؿؽـةمألررمسؿؾقةمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،متلؿوسبماظلؿاتم
اٌؿقزة م(ظؾؼطاساتماظػرسقة) مظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة .مويفمحنيمأنماًطوط ماظؿوجقفقةمتؿلقمععماظربوتوطول،م
واٌعاػدة،موععمصؽوكمدوظقةمأخرىمذاتماظصؾة،مميؽـفا مأنمتروّجمظعؿؾقةموضعماظلقاداتمتؽونمعؿّلؼةموعؿؿادؽةمسربم
ضطاع ماٌواردماظوراثقة ظألشذؼة مواظزراسة مبؽاعؾه،مصقؿا مترتكميف ماظوضت مذاتهمعامؼؽػي معن ماٌروغة مظؾؿؽقّف معع خصائصم
زبؿؾفماألضاظقمماظػرسقة.م
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-14م وميؽن مأن متلاػم مسؿؾقة موضع ماًطوط ماظؿوجقفقة ميف ماظؿوسقة موبـاء ماظؼدرات ،موخباصة مإذا اسؿُؾِرت موثقؼةم
عؿفدّدةمجيريمهدؼـفامبصورةمعـؿظؿةمسؾىمضوءماٌعؾوعاتماٌلرتجعةماظواردةمعنمايؽوعاتموأصقابماٌصؾقة.موسالوةًم
سؾىمذظك،مميؽنمأنمتلؿكدممايؽوعات واٌـظؿاتماظدوظقة،ممبامصقفامعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة،ماًطوطماظؿوجقفقةميفم
أغشطؿفاماظراعقةمإدي اظؿوسقةموبـاءماظؼدراتميفمذبالمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا يفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةم
واظزراسة.م
م
-15م ويفمحالماتّػؼتماهلقؽة،مبـاءًامسؾىمتوصقةمذياسةماظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،31مسؾىمإسدادم

علودة مسـاصر مظؾكطوط ماظؿوجقفقة ماظطوسقة مسؾى ماٌلؿوى ماٌالئم معن مأجل موضع متدابري متشرؼعقة ،موإدارؼة ،مودقادقةم
ربؾقة مظؾقصولمسؾىماٌـاصع موتؼامسفا مباظـلؾةمإدي مضطاساتمصرسقةمزبؿؾػة مظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة م(علودةم
اظعـاصر) ،مصقؿؽن مأن متطؾب مإدي ماألعاغة مإسداد مػذه ماظعـاصر .موضد متلؿـد معلودة ماظعـاصر مسؾى معشاورات مإضؾقؿقة،م

واضرتاحاتمعؼدّعةمعنمايؽوعات واٌـظؿاتماظدوظقة ،موذيقعمأصقابماٌصؾقة ماآلخرؼن ماٌعـقني معنمذيقعماظؼطاساتم
اظػرسقةممباميفمذظكماٌزارسون،مواظلؽانماألصؾقونمواحملؾقون.موضدمتأخذميفماالسؿؾارماظصؽوكماظؼائؿة،موعراحلماٌـاضشاتم
اظدوظقةمحولمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا ميف مزبؿؾف ماظؼطاساتماظػرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،موخاصةم
اٌعاػدةموجفازػاماظرئادي،مواٌعؾوعاتمذاتماظصؾةماٌؼدَّعةمعنمايؽوعاتم(أُغظرمأسالهماظػؼرةم،)16موأصقابماٌصؾقةم
(اُغظرمأسالهماظػؼرةم،)11موذياساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقةماظؿابعةمظؾفقؽة.م
م
-16م وضد مترشب ماهلقؽة ميف ماظطؾب مإدي مذياسة ماظعؿل ماٌعـقة مبايصول مسؾى ماٌـاصع موتؼامسفامم
أن موؿؿع ،محلب متوصر مأعوال معن مخارج ماٌقزاغقة ،مضؾل ماغعؼاد ماظدورة ماظعادؼة ماًاعلة مسشرة مظؾفقؽة ،معن مأجلم
ادؿعراضموتـؼقح،محلبماالضؿضاء،معلودةماظعـاصر،مظؿـظرمصقفاماهلقؽةمخاللمدورتفاماٌؼؾؾة.موتؿأظفمحاظقاًمذياسةم
اظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا ،موصؼاًمظـظاعفاماظداخؾي،معنمدؾعةموسشرؼنمدوظةمسضومجرىماغؿكابفام
خاللماظدورةماألخريةمىؿاسةماظعؿل.32م
م
-17م طذظك،مميؽنمأنمتـظرماهلقؽةميفمإعؽاغقةمتشؽقلمذبؿوسةمأصغرمعنماًرباءماظػـقنيمواظؼاغوغقني،موأنمتطؾبمإديم
عدؼرمساممعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمدسوةمػذهماجملؿوسةمإديماالجؿؿاع،محلبمتوصرماألعوالمعنمخارجماٌقزاغقة،معنمأجلم
ادؿعراضموتـؼقح،محلبماالضؿضاء،معلودةماظعـاصر ،مظؿـظرمصقفاماهلقؽة.موجيوزمظؾفقؽة،موصؼاًمظؾؿادةم 4معنمغظاعفام
اظداخؾي،مإغشاءمأجفزةمصرسقة،محلبمعامتراهمضرورؼاً،مألداءمعفاعفامبػعاظقة.مشريمأنمضؾلمادباذمأيمضرارمترتتبمسؾقهم
عصارؼفميف معامؼؿعؾقمبإغشاءمأجفزةمصرسقة،مؼُعرَضمسؾى ماهلقؽةمتؼرؼر معنماٌدؼرماظعاممسن ماآلثارماظرباذبقة،مواإلدارؼةم
واٌاظقة.موؼردمتؼرؼرماٌدؼرماظعامميفماٌرصقماألولمهلذهماظوثقؼة.م
م

31مماظػؼرةم15م(ط)معنماظوثقؼةمCGRFA-14/13/6م
32مماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/Inf.7م
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واو-ذ االتػاؼاتذاؾدوؾقة ادلمخصصةذيفذجمالذاحلصولذعؾىذادلـاػعذوتؼامسفاذيفذجمالذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذ
واؾزراعةذ
م

-21م وضدمتؿػقماهلقؽةمأؼضاًمسؾىموضعماتػاقمعؿكصّص مأوماتػاضقاتمعؿكصصةميفماظؼاغونماظدوظي .صاظربوتوطولمالم
ميـعماألررافمصقهمعنموضعماتػاضاتمدوظقةمأخرىمذاتماظصؾةموتـػقذػا،ممبا يفمذظكماتػاضاتمأخرىمعؿكصصةمتؿعؾقم
بايصول مسؾى ماٌـاصع موتؼامسفا ،مذرؼطة مأن تدسم مأػداف ماتػاضقة ماظؿـوع ماظؾقوظوجي مواظربوتوطول موال متؿعارض مععفا.م
وحقـؿامؼـطؾقمصكّمدوظي عؿكصّصميفمذبالمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفام(ؼؿؿاذىمععمأػدافماالتػاضقةمواظربوتوطولم
والمؼؿعارضمععفا)،مصإنماظربوتوطولمالمؼلريمسؾىماظطرفماٌؿعاضدمأوماألررافماٌؿعاضدةميفماظصكماٌؿكصصميفمعامؼؿعؾق
باٌوردماظوراثيماحملددماٌشؿولمباظصكماٌؿكصصموألشراضه.33م
م
-21م وباإلضاصةمإديمػذاماالغػؿاحمسؾىماظصؽوكماظدوظقةماألخرى،مؼـصماظربوتوطولمأؼضامسؾى ضرورةمإؼالءماالسؿؾارم
اظواجبمظؾعؿلماٌػقدمواىاريمذيماظصؾةمأوماٌؿارداتممبوجب اظصؽوكماظدوظقةمواٌـظؿاتماظدوظقةماٌعـقة،مذرؼطةمأنم
تدسم مأػداف ماتػاضقة ماظؿـوع ماظؾقوظوجي مواظربوتوطول 34موأالّ متؿعارض مععفا .موػؽذا ،مؼوصّر ماظربوتوطول ماٌروغة مظؾفقؽة
الدؿؽشافمصؽوكمعؿعدّدة،ممبامصقفاماالتػاضاتماظدوظقة،ماظيتمتوجّهماظؾؾدانموتلاسدػا سؾىموضعمتدابريمظؾقصولمسؾىم
اٌـاصعموتؼامسفاميفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.م
م
-21م وإنماتػاضاً دوظقاًمعؾزعاًمضاغوغاًمؼؿـاولمجواغبمخاصةميفمذبالمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا ميفمذبالماٌواردم
اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مضدمؼعزّزمجدولمأسؿالماظلقادة ماًاصةمباٌواردماظوراثقة مظألشذؼةمواظزراسة،موؼُؾػتماغؿؾاهم
صاغعيماظلقاداتمإدي معالءعةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمومساتفاماٌؿقزة .مإمنامظدىماظـظرميفمػذهماٌلأظة،ماتػؼتم
ذياسة ماظعؿل مسؾى مأغه معن ماظلابق مألواغه ماظـظر ميف ماظؿوصقة مباظؿػاوض مبشأن ماتػاقمدوظي مأو ماتػاضات مدوظقة ميف مذبالم
ايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفاميفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.35م
م

خاؿداً-ذذاؾموجقفاتذادلطؾوبةذ

م

-21م ضدمترشبماهلقؽةماظؼقامممبامؼؾي:م
م
-5م تؼدقمذتؼرقرذعنذاؾدورةذاألوىلذجلؿاعةذاؾعؿلذاؾػـقةذادلخصصةذادلعـقةذباحلصولذعؾىذادلواردذاؾوراثقةذ
ؾألغذقةذواؾزراعةذوتؼادمذؿـاػعفاذ

33مماظربوتوطول،ماٌادةم1-2مو.2-2م
34مماظربوتوطول،ماٌادةم.1-2م
35مماظػؼرةم14معنماظوثقؼةم.CGRFA-14/13/6م
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اإلحارةمسؾؿاًمبؿؼرؼرمذياسةماظعؿلماظػـقةماٌكصصةماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةم
واظزراسةموتؼادممعـاصعفا،موذؽرمذياسةماظعؿلمسؾىمسؿؾفاماٌؿؿاز.م

-22م وضد مترشب ماهلقؽة ،معع ماألخذ ميف ماالسؿؾار ماٌعاػدة ،مواتػاضقة ماظؿـوّع ماظؾقوظوجي ،مواظربوتوطول ،موشريػا معنم
االتػاضقاتماظدوظقةمذاتماظصؾة،موحلبمتوصّرماٌوارد،محقـؿامػومعالئم،مأنمتؼومممبامؼؾي:م
م
-2م ادلصادؼةذعؾىذادلعافدةذاؾدوؾقةذبشأنذادلواردذاؾوراثقةذاؾـلاتقةذؾألغذقةذواؾزراعةذأوذاالـضؿامذإؾقفام
تشفقعماظؾؾدانماظيتمملمتصادقمبعدمسؾىماٌعاػدةمأومتـضمّمإظقفا،مسؾىماظؼقاممبذظكمبأدرعموضت ممؽن،م
وأنمتروّجمظؿـػقذػامباظؽاعلميفمعامؼؿعؾقمباٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼة واظزراسة،موأنمتؼرّمبأػؿقةمتوصريم
اظدسممظؾؾؾدانماظـاعقةمهلذاماظغرض،موخاصةمعنمخاللمأغشطةمبـاءماظؼدراتممبوجبماٌعاػدة.م
م
-2م ادلصادؼةذعؾىذبروتوؽولذـاغوقاذأوذاالـضؿامذإؾقهذ
تشفقعماظؾؾدانمسؾىماظـظرميفمخقارماٌصادضةمسؾىمبروتوطولمغاشوؼا،مأوماالغضؿاممإظقه،مععماألخذميفم
االسؿؾارمدورهميفماظـظامماظدوظيماًاصمبايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،موأػؿقةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةم
واظزراسةمودورػاماًاصميفمهؼققماألعنماظغذائي.مم
م
-4م اؾمـدققذبنيذادلعافدةذواهلقكةذ
دسوةماىفازماظرئاديميفماٌعاػدة،مويفمإرارمحوطؿؿهماٌلؿؿرةمظؾؿواردماظوراثقة اظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسة،م
إديمعواصؾةماظؿـلققماظوثققمععماهلقؽةمظؾقرصمسؾىمأنمتُعاجلماظلؿات اٌؿقزةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةم
واظزراسةمواالدؿكداعاتماًاصةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمبصورةمعؽؿّؾة،موخباصةمسؾىمضوءم
وضعمتدابريمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفامسؾىماٌلؿوؼنيماظورينمواظدوظي؛م
م
-1ذ أـشطةذاؾموعقةذ
اظطؾبمإديماألعاغةمأنمتضع،مبـاءًمسؾىمرؾبمايؽوعات،مأغشطةمتوسقةمعلؿفدصةممبامصقفامعواد،ميفمعام
ؼؿعؾّقمبايصولمسؾى اٌـاصعموتؼامسفامباظـلؾةمإديماظؼطاساتماظػرسقةماٌكؿؾػةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةم
واظزراسة،موأنمتوصرمباظؿعاون ععماظشُعَبماظػـقةمذاتماظصؾةميفمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموععمأعاغيتم
اٌعاػدةمواتػاضقةماظؿـوّعماظؾقوظوجي،ماظدسممظعؿؾقاتماظؿوسقةمسؾىماٌلؿوؼاتماظورـقة،مواإلضؾقؿقة،م
واظدوظقةمبشأنمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،ممبامصقفاميفمدقاقمعؾادراتمأودعمغطاضاًمظؾقصولمسؾىم
اٌـاصعموتؼامسفا تـػّذػامعـظؿاتموعؤدلاتمأخرى؛م
م
-6م أـشطةذؾلـاءذاؾؼدراتذوادلداعدةذاؾػـقةذ
اظطؾبمإديماألعاغةموضعمأغشطةمظؾـاءماظؼدراتمواٌلاسدةماظػـقةميفمعامؼؿعؾّق بايصولمسؾىماٌـاصعم
وتؼامسفامباظـلؾةمإديمضطاساتمصرسقةمزبؿؾػةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼة واظزراسة،مباظؿعاونمععمأعاغيتم
اتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجيمواٌعاػدة،موععمأصقابمذأنمآخرؼنمذوي اظصؾة،مععماألخذميفماالسؿؾارم
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اٌؤدلاتماإلضؾقؿقةمواظورـقةماظؼائؿةمواياجاتماًاصةمظؾؿزارسني،مواظلؽانماألصؾقني،مواجملؿؿعات
احملؾقة؛م
-7م ؿشارؽةذأؿاـةذاهلقكةذيفذاالجمؿاعاتذحولذبروتوؽولذـاغوقاذ
اظطؾبمإديماألعاغةماظعؿلمععمأعاغةماتػاضقةماظؿـوّعماظؾقوظوجيمظضؿانمعشارطةمصعاظةمعنمجاغبماألعاغةميفم
االجؿؿاساتماظيتمتـظّؿفامأعاغةماتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجيمسؾىماظصعقدؼنماإلضؾقؿيمواظورينمٌـاضشةم
بروتوطولمغاشوؼا،ممباميفمذظك،محلبماالضؿضاء،مظؿؼدؼممسروضمخاللمػذهماالجؿؿاساتموتوصريمخربتفام
وعدخالتفاميفمإسدادموثائقماالجؿؿاسات،مبفدفمتؾادلماٌعؾوعاتمبشأنمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةم
ظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفا،مععماألخذميفماالسؿؾارماألحؽاممذاتماظصؾةماظواردةميفمخطةماظعؿلم

اٌشرتطةمبنيمأعاغةماتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجي،موأعاغةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمظألعمماٌؿقدةموػقؽةماٌواردم
اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماظؿابعةمهلا،ماٌرحؾةم1م(،36)1111-1111موعذطرةماظؿعاونماٌوضعةمبنيمأعنيم
اٌعاػدةماظدوظقةمواألعنيماظؿـػقذيمالتػاضقةماظؿـوّعماظؾقوظوجي.37م

-8م اؾمؼارقرذاؾؼطرقةذبشأنذذروطذتلادلذوادمخدامذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعة:ذالذروطذ
اؾمعاؼدقةذاؾـؿوذجقةذ
اظطؾبمإديمأسضاءماهلقؽةمرصعمتؼرؼر،مسؾىماظصعقدؼنماظورينمو/أوماإلضؾقؿي،مبشأنماظشروطماظيتمؼؿمّميفم
زؾفامتؾادلماٌواردماظوراثقةماًاصةمظألشذؼةمواظزراسة،موادؿكداعفا،ممبشارطةمأصقابماٌصؾقةمذويم
اظصؾة،ممباميفمذظكماٌؤدلات،ميفمذيقعماظؼطاساتماظػرسقة؛مواظطؾبمإديماألعاغةموؿقعماٌعؾوعاتم
اٌؿقصؾة،مظؿـظرمصقفامذياساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقة،محبقثمتؿؿؽنماهلقؽةمعنمادباذمضرارم
بشأنموضعمذروطمتعاضدؼةممنوذجقةمظؾؼطاساتماظػرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمشريماٌواردم
اظوراثقةماظـؾاتقة؛م

-9م تؼرقرذأصحابذادلصؾحةذحولذؿدوـاتذاؾدؾوكذاؾطوعقة،ذواخلطوطذاؾموجقفقة،ذوأػضلذادلؿارداتذ
و/أوذادلعاقريذ
اظطؾبمإديماألعاغةمدسوةمذبؿوساتمأصقابماٌصؾقةمإديماإلصادةمسنمعدوغاتماظلؾوكماظطوسقة،مواًطوطم
اظؿوجقفقة،موأصضلماٌؿارداتمو/أوماٌعاؼريميفمعامخيصمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفامباظـلؾةمإديم
اظؼطاساتماظػرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مووؿقعفامظؿـظرمصقفامذياساتماظعؿلماظػـقةم
ايؽوعقةماظدوظقة؛م

36مماظوثقؼةم.CGRFA-13/11/Inf.11م
37مماظوثقؼةم.IT/GB-4/11/22م
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-51ذ تشاورذمجاعاتذاؾعؿلذاؾػـقةذاحلؽوؿقةذاؾدوؾقةذاؾمابعةذؾؾفقكةذ
م

م

اظطؾبمإديماألعاغةموضعمعالحظاتمتػلريؼةمبشأنماظلؿاتماٌؿقزةماحملددةميفماىدولم،1مععماألخذميفم
االسؿؾارمخصائصمزبؿؾفماظؼطاساتماظػرسقةمظؿلؿعرضفامذياساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقة؛م

-55م ؿدودةذعـاصرذاخلطوطذاؾموجقفقةذاؾطوعقةذعؾىذادلدموىذادلالئمذؾؾمدابريذاؾمشرقعقة،ذواإلدارقة،ذ
واؾدقادقةذاحملؾقةذؾؾحصول عؾىذادلـاػعذوتؼامسفاذباؾـدلةذإىلذاؾؼطاعاتذاؾػرعقةذادلخمؾػةذؾؾؿواردذ
اؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذ
(أ)ماظطؾبمإديماألعاغةمأنمتعدّ،مادؿـاداًمإدي ماٌشاوراتماإلضؾقؿقة،موإدي ماضرتاحاتمايؽوعاتمواٌـظؿاتم
اظدوظقة،موذيقعمأصقابماٌصؾقةمذويماظصؾة،ممبا يفمذظكماٌزارسون،مواظلؽانماألصؾقون،مواجملؿؿعاتم
احملؾقة،معلودةمسـاصرماًطوطماظؿوجقفقةماظطوسقةمسؾىماٌلؿوىماٌالئممظؾؿدابريماظؿشرؼعقة،مواإلدارؼة،م

واظلقادقة ماحملؾقة مظؾقصول سؾى ماٌـاصع موتؼامسفا مباظـلؾة مإدي ماظؼطاسات ماظػرسقة ماٌكؿؾػة مظؾؿواردم
اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مععماألخذميفماالسؿؾارماظصؽوكماظؼائؿة،موعراحلماٌـاضشاتماظدوظقةمبشأنم

م

ايصول مسؾى ماٌـاصع موتؼامسفا ،ميف مزبؿؾف ماظؼطاسات ماظػرسقة مظؾؿوارد ماظوراثقة مظألشذؼة مواظزراسة،م
وخاصة ماٌعاػدة موجفازػا ماظرئادي ،موعع ماألخذ ميف ماالسؿؾار ماٌعؾوعات مذات ماظصؾة ماظيت موصرتفام
ايؽوعاتم(أُغظرمأسالهماظػؼرةم،)6موأصقابماٌصؾقة م(أُغظرمأسالهماظػؼرةم،)7موذياساتماظعؿلماظػـقةم
ايؽوعقةماظدوظقةماظؿابعةمظؾفقؽة؛م

اخلقارذ5ذ
اغؿكابمأسضاءمذياسةماظعؿلماظػـقةماٌكصصةماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم
وتؼادممعـاصعفا،مووضعماظرتتقؾاتمٌشارطةمخرباءموممـؾنيمإضاصقنيمٌـظؿاتمدوظقةمعؿكصصة،موتؽققفم
اظصالحقات مسؾى مػذا ماألداس ،مواظطؾب مإدي مذياسة ماظعؿل ماالجؿؿاع ،محلب متوصر مأعوال معن مخارجم
اٌقزاغقة،مضؾلماغعؼادماظدورةماظعادؼةماًاعلةمسشرةمظؾفقؽةمالدؿعراضموتـؼقح،محلبماالضؿضاء،معلودةم

سـاصرماًطوطماظؿوجقفقةماظطوسقةمظؾؿدابريماظؿشرؼعقة،مواإلدارؼة،مواظلقادقةماحملؾقةمظؾقصولمسؾىم
اٌـاصعموتؼامسفامباظـلؾةمإديماظؼطاساتماظػرسقةماٌكؿؾػة مظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مظؿـظرمصقفام

م

اهلقؽةميفمدورتفاماٌؼؾؾة؛م

اخلقارذ2ذ
إغشاء مذبؿوسة معن ماًرباء ماظػـقني مواظؼاغوغقني ،مووضع ماظرتتقؾات مٌشارطة مخرباء موممـؾني مإضاصقنيم
ٌـظؿاتمدوظقةمعؿكصصة،مواظطؾبمإديماٌدؼرماظعاممدسوةمػذهماجملؿوسةمإديمسؼدماجؿؿاع،محلبمتوصرم
أعوالمعنمخارجماٌقزاغقة،مضؾلماغعؼادماظدورةماظعادؼةماًاعلةمسشرةمظؾفقؽةمالدؿعراضموتـؼقح،محلبم
االضؿضاء،معلودةمسـاصرماًطوطماظؿوجقفقةماظطوسقةمظؾؿدابريماظؿشرؼعقة،مواإلدارؼة،مواظلقادقةماحملؾقةم

ظؾقصول سؾى ماٌـاصع موتؼامسفا مباظـلؾة مإدي ماظؼطاسات ماظػرسقة ماٌكؿؾػة مظؾؿوارد ماظوراثقة مظألشذؼةم
واظزراسة،مظؿـظرمصقفاماهلقؽةميفمدورتفاماٌؼؾؾة؛م

18

م

م
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-52م ؿصػوػةذاحلصولذعؾىذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذوتؼادمذؿـاػعفاذ
وضعمعصػوصةمتؾقّنماٌؿاردات،مواٌؾادرات،مواظصؽوكماظدوظقةمذاتماظصؾةمباظؼطاساتماظػرسقةمظؾؿواردم
اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةميفمدقاقمايصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفاماظيتمػي،مأومضدمتشؽل،مأجزاءًمتدسمم
بعضفامبعضاًميفماظـظامماظدوظيمظؾقصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفا،ممباميفمذظكماإلضرارمباظلؿاتماٌؿقزةم
ظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة.م
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م
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ادلرػقذ
اآلثارذاإلدارقةذوادلاؾقةذادلرتتلةذعؾىذإـشاءذجمؿوعةذؿنذاخلرباءذاؾػـقنيذواؾؼاـوـقنيذؿعـقةذباحلصولذعؾىذ
ادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذوتؼادمذؿـاػعفاذ

م
إنماجؿؿاساتمصردؼةمٌدةمثالثةمأؼاممجملؿوسةماًرباءماظػـقنيمواظؼاغوغقنيماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةم
م
ظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفامضدمتـشأمسـفاماظؿؽاظقفماٌؼدرةماظؿاظقة:م
م

ظغاتماظعؿل

ظغةمواحدة
اظرتذيةماظػورؼة
إسدادماظوثائق
ترذيةماظوثائقمضؾلماغعؼادماظدورة
ترذيةمتؼرؼرماالجؿؿاع
اجملؿوع

111م11
131م12

المترذيةمصورؼة/مالم
ترذيةمهرؼرؼة
ظغؿان
4مظغات

ظغؿان

4مظغات

231م7

111م31

111م11

111م11

411م6

113م21

131م12

131م12
131م12
211م31
153م113

م
إذامتؼرّرمسؼدمدورةمظؾؿفؿوسةمبنيماظدورتنيماظعادؼؿنيماظرابعةمسشرةمواًاعلةمسشرةمظؾفقؽة،مضدمحيؿاجماٌدؼرم
م
اظعام مإدي مرؾب مدسم معن مخارج ماٌقزاغقة ،محقث مأغه ممل متُدرج مأي مزبصصات ميف مبرغاعج ماظعؿل مواٌقزاغقة مظؾػرتةم
م .1113-1112م ودقؾزم مإدراج مزبصصات مظدسم ماظدورات ماظالحؼة ،مإعّا معن ماٌقزاغقة ماظعادؼة مظؾربغاعج مأو معن معواردم
خارجةمسنماٌقزاغقة،مأومعنمطالماٌصدرؼن.م

