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بقانًاحملموقاتم

م
اصؿؿوحماظدورةم
أوال-م
اٌلوئؾماظرئقلقيموإسدادمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملم
ثوغقو-م
اظغوؼوتمواٌمذراتمذاتماظصؾيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيم
ثوظـو-م
برغوعٍماظعؿؾمبشلنمتغريماٌـوخمواٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم
رابعو-م
خوعلو-م ترتقؾوتمايصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفوم
دوددو-م اٌلوئؾماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿغذؼيم
اٌقاردماظقراثقيمايرجقيم
دوبعو-م
اٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمم
ثوعـو-م
اٌقاردماظقراثقيماٌوئقيم
تودعو-م
سوذرا-م اٌلوئؾماظرئقلقيماًوصيمبوظؽوئـوتمايقيماظدضقؼيموبوظالصؼورؼوتم
حوديمسشر-م اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيم
ثوغلمسشر-م تـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتم
ثوظٌمسشر-م اظؿعوونمععماظصؽقكمواٌـظؿوتماظدوظقيم
رابعمسشر-م وضعماهلقؽيموعقاصػوتفوم
خوعسمسشر-ممتشؽقؾمواغؿكوبمعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيم
دودسمسشر-مإطلؾقم:5412م"إرعومماظؽقطى،ماظطوضيمعـمأجؾمايقوة"م
دوبعمسشر-م عقسدموعؽونماغعؼودماظدورةماظعودؼيماًوعليمسشرةمظؾفقؽيم
ثوعـمسشر-م اغؿكوبماظرئقسموغقابماظرئقسمواٌؼررم
تودعمسشر-م اظؾقوغوتماًؿوعقيم

ادلرػؼاتً

أظػ-م
بوء-م
جقؿ-م
دال-م

جدولمأسؿولماظدورةماظعودؼيماظرابعيمسشرةمهلقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم
ػقؽؾموربؿقىمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملم
اظغوؼوتمواٌمذراتمذاتماظصؾيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيم
برغوعٍماظعؿؾمبشلنمتغريماٌـوخمواٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم()5413-5411م

اظلؿوتماٌؿقزةمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم
ػوء-م
خطيماظعؿؾماظعوٌقيمبشلنمصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموادؿكداعفوماٌلؿدامموتـؿقؿفوم
واو-م
زاي1-م إجراءاتماظرصدمواظؿؼققؿماٌلؿؼؾمظؾؿشورؼعماٌؿقمبظيمعـمحلوبمأعوغيمادرتاتقفقيماظؿؿقؼؾم
مظؿـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايققاغقيم
زاي5-م اظؿعدؼالتمالدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمظؿـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايققاغقيم
ػقؽؾمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملم
حوء-م
اًطيماالدرتاتقفقيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم5451-5413م
روء-م
أسضوءمعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم
ؼوء-م
ماٌـؿكؾقنمؼبماظدورةماظعودؼيماظرابعيمسشرمظؾفقؽيم
طوف-مم ضوئؿيماظقثوئؼم
أسضوءمػقؽيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم
الم-م
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أوالً ً-اػمماحًاؾدورةً
م

-1م اغعؼدتماظدورةماظعودؼيماظرابعيمسشرةمهلقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم(اهلقؽي)مؼبمروعو،مإؼطوظقاو،مخااللم
اظػرتةمعـم12مإظبم11مأبرؼؾ/غقلاونم.5411م وميؽاـماالراالعمسؾاكمضوئؿايماٌـادوبنيمواٌاراضؾنيمسؾاكمعقضاعماهلقؽايمسؾاكم
اإلغرتغً.1م
م
-5م واغؿكؾًم اهلقؽي،مرؾؼوًمظالئقؿفوماظداخؾقي،مرئقلوًموغقابوًمظؾرئقسموعؼررامظدورتفوماظعودؼيماظرابعايمسشارةمخااللم
دورتفوماظعودؼيماظـوظـيمسشرةماظيتماغعؼدتمؼبمساومم.5411موطاونماظلاقدمBrad Fraleighم(طـادام)مرئاقسماظادورةماظعودؼايم
اظرابعيمسشرة.موطونمغقابماظرئقسمسؾكماظـققماظؿوظل:ماظلاقدممModesto Fernandez Díaz-Silveiraم(طقباوم)،مواظلاقدةم
Elzbieta Martyniukم(بقظـدا)،مواظلقدمJavad Mozafari Hashjinم(عبفقرؼيمإؼرانماإلداالعقيم)،مواظلاقدمRaj Patilم
(أدرتاظقو)،مواظلقدمسؿورمرفارييم(اٌغاربم)،مواظلاقدةمTashi Yangzome Dorjiم(بقتاونم).مومتمتعاقنيماظلاقدةم Tashi
Yangzome Dorjiمعؼررا.موغظرامإظبمأغفمتعذرمسؾكماظلقدمModesto Fernandez Díaz-Silveiraمحضقرماظدورةماظعودؼايم
اظرابعيمسشرةمظؾفقؽي،مسؾبقـًماظلقدةمTeresita Borges Hernándezمعـووبومظف.م
م
-1م واصؿؿحماظلقدمFraleighماظدورةمورحىمبوٌـدوبنيمواٌراضؾني.م
م
-3م ورحااىماظلااقدم،Daniel Gustafsonمغوئااىماٌاادؼرماظعااومم(اظعؿؾقااوت)،مبوٌـاادوبنيمواٌااراضؾني.موأذااورماظلااقدم
Gustafsonمإظبمأنماهلقؽيماظؾوظغمأسضوؤػوم133مبؾدامتعؿربمعـمبنيمأطربمأجفزةمعـظؿيماألشذؼايمواظزراسايم(اٌـظؿايم)،موالم
زاظًماىفوزمايؽقعلماظدوظلماظقحقدمٌعوىيمعبقعماٌلوئؾماظيتمتؿعؾؼمسؾاكموجافماظؿقدؼادمباوٌقاردماظقراثقايمواظؿـاقعم
اظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي.موأحوطمسؾؿومبلنماهلقؽيمجفوزمعؿعددماظؿكصصوتمظفمدفؾمحوصؾمؼبموضاعمأدواتمعفؿايمؼبم
ذبولماظلقودوتمظغرضمصقنماٌقاردماظقراثقيموادؿكداعفوماٌلؿدام.م وذددمسؾاكمأغافمصباريماإلضارارمبالنماهلقؽايمجفاوزم
رئقللمظألعؿماٌؿقدةمؼؿقظب،مضؿـمعبؾيمأعقرمأخرى،ماإلذرافمسؾكماظؿؼققؿوتماظؼطرؼايماظشاوعؾيميوظايماٌاقاردماظقراثقايم
وتقجقففو،موؼضعماالدؿفوبوتماظلقودقيموؼدسؿموؼرصدمتـػقذػو.م
م
-2م وأذورماظلقدمGustafsonم إظبمأنمضؿونماألعاـماظغاذائل،مالمداقؿومؼبماظؾؾادانماظـوعقاي،مؼبمزاؾماظؼضاوؼوماظعوٌقايم
اٌلؿفدةمعـؾمتغريماٌـوخ،مدقؽقنمهدؼومجلقؿو.م وذددمسؾكمضرورةماالسارتافمهفاقدماظؿؽقاػمعاعمتغاريماٌـاوخماظايتم
ؼؾذهلوماٌزارسقنموعربقماٌوذقيمواظصقودونمواجملؿؿعوتماظيتمتعؿؿدمسؾكماظغوبوت،مودسؿفاوم.موأساربمساـماسؿؼاودماٌـظؿايم
اظذيمعػودهمأنمتؽققبػماظؼطوعماظزراسلمميـؾمحؼقؼيمعؾقيمظؾؼوءماظؾشرموأنماٌقاردماظقراثقيمصباىمأنمتشاؽؾمجازءامأدوداقوم
أليمادرتاتقفقيمظؾؿؽقػ.موذطّرماهلقؽيمبلنمعومورؼف،مؼبمػذاماظلقوق،معـمغؼوذوتمخبصقصمخورريماظطرؼؼمبشلنمتغاريم
اٌـوخمواٌقاردماظقراثقي،موبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو،مؼؽؿللمأػؿقيمربقرؼي.موأسربمسـمثؼؿفمبلغفمميؽـم
ظؾؿـظؿيموػقؽؿفومتؼدؼؿمعلوػؿيمػوعيمؼبمهؼقؼمأػدافمعممترمرؼقم54+مظؾؿـؿقيماٌلؿداعي.مطؿاومذاددمسؾاكمأػؿمقايمذارطوءم
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اٌـظؿيمؼبمبؾقغماألػدافماظعوٌقيمظؾؿـظؿي.مورحاىمترحقؾاومخوصاومبوظلاقدم،Braulio Ferreira de Souza Diasماألعانيم
اظؿـػقذيمالتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل.مم
م
-5م وتقجفماظلقدمDiasمبوظشؽرمإظبماهلقؽيمإلتوحؿفومإؼوهماظػرصيمإلظؼوءمطؾؿيمأعومماهلقؽيمؼبماظلاـيماظايتمتؿازاعـمعاعم
ذطراػوماظلـقؼيماظـالثني.موأطدمسؾكماظؿورؼخماظعرؼؼمظؿعوونماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمععماٌـظؿي،ممبومؼبمذظؽمعاعماهلقؽايم.م
ودؾطماظضقءمسؾكمخطيماظعؿؾماٌشرتطيمععماٌـظؿيمواهلقؽايمظؾػارتةم،5454-5411موذاددمسؾاكمضارورةمعقاصاؾيمتقرقادم
اظؿعوونمؼبماىفقدماهلودصيمإظبمهؼقؼمأػد افمأؼشالمذاتماظصاؾيمظؾؿـاقعماظؾققظاقجل،موالمداقؿومؼبمداقوقمهؼقاؼماألعاـم
اظغذائلموصقؿومؼؿعؾؼمبربوتقطقلمغوشقؼومبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمواظؿؼودؿماظعودلمواٌـصػمظؾؿـوصعماظـوعبيمساـم
ادؿكداعفوماٌؾقؼمبوتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلم(بروتقطقلمغوشقؼو).مأحوطماهلقؽيمسؾؿومبلنماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمواٌـظؿيم
واصؼؿومسؾكمسدةمذبوالتمظؾؿعوونماٌؿؼدممظؿعزؼزماظؿـقعماظؾققظقجلمألشراضماألعـماظغذائلمواإلغؿوجماٌلاؿدام،مبوالداؿـودمإظبم
عؼرتحوتمعـماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظاقجلموذبؿقسايماظعؿاؾماٌشارتطيمبانيماإلداراتماٌعـقايمباوظؿـقعماظؾققظاقجلمواظمؿوبعايم
ظؾؿـظؿي.م
م
-3م وأبرزماظلقدمDiasماظؼضوؼوماظؿوظقيمبصػؿفومعقاضقعمػوعايمظؾؿـوضشايمؼبمػاذاماالجؿؿاوعم:ماظؿؼققؿاوتماظشاوعؾي،موالم
دقؿوماظرتحقىمبندراجماظؿؼرؼرؼـمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمواظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل؛مواألػدافم
واٌمذرات،موبوًصق صماظؿشدؼدمسؾكمتؼققؿماظؿؼدمماحملارزمؼبمهؼقاؼمأػادافمأؼشالمذاتماظصاؾيمباوظؿـقعماظؾققظاقجل؛م
واظؽوئـوتمايقيماظدضقؼيمواظالصؼورؼوت،مبوإلذورةمإظبمجدوىماٌؾودراتماظدوظقيمبشلنماظؿـقعماظؾققظاقجلمظؾرتبايمواٌؾؼقاوتم
واظؿلطقدمعرةمأخرىمسؾكمأغافمميؽاـمظؾفقؽايماظؿعقؼاؾمسؾاكماداؿؿرارمتعاموونماتػوضقايماظؿـاقعماظؾققظاقجلمودسؿفاومؼبمػاذهم
اجملوالت؛مواظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿغذؼي،مععماظؿذطريمبلػؿقيماٌؾودرةماظدوظقيمبشلنماظؿـقعماظؾققظاقجلمظألشذؼايمواظؿغذؼاي؛م
وتغريماٌـوخ،مواظؿلطقدمعرةمأخرىمسؾكماظؿزامماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمباوىفقدماٌؾذوظايمؼبمػاذاماجملاول،موظػاًماغؿؾاوهم
اهلقؽيمإظبماظػرصماألخرىمظؾـظرمؼبماظزراسيمؼبمإرورماٌـوزرماظطؾقعقي؛موايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو،مبوإلذاورةمإظبم
أنمعبوسيماظعؿؾماٌكصصيماٌعـقيمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفومضادمرصعاًمإظبماهلقؽايم
سددامعـماظؿقصقوتم بشلنماظؿعوونمععماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿعؾريمساـماظؿازامماتػوضقايماظؿـاقعماظؾققظاقجلممبقاصاؾيم
تعووغفومععماهلقؽيمؼبمػذاماجملولمبفدفمضؿونماظؿؽوعؾمواظدسؿماٌؿؾودل.م
م
-1م ورحؾًماظلقدةم،Linda Colletteمأعقـيماهلقؽيمبوٌـدوبنيمواٌراضؾني.موأذورتماظلقدةمColletteمإظبمأنماظذطرىم
اظلـقؼيماظـالثنيمظؾفقؽيمتؿقحمصرصيمدوسبيمظؾؿػؽريمصقؿومحؼؼؿفمعـمإناوزاتم.مورأتمأنماهلقؽايمميؽاـمأنمتؽاقنمصكاقرةم
بننوزاتفو،محؿكموإنمطونمػـوكماظؽـريمممومالمؼزالمؼؿعنيمصعؾف.موذددتمسؾكمأػؿقيمإذاراكمعبقاعمأصاقوبماٌصاؾقيم
سؾكماٌلؿقؼوتماحملؾقيمواظقرـقيمواإلضؾقؿقيمواظدوظقي،مؼبمتـػقذمبرغوعٍمسؿؾماهلقؽايماٌؿعاددماظلاـقاتم.مووصاػًمبرغاوعٍم
اظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمبلغفمسـصرمػوممظعؼدماألعؿماٌؿقدةمظؾؿـقعماظؾققظقجل.موأطدتمسؾكمأػؿقايماظؿقاصاؾمعاعماىفاوتم
األخرى،معقضقيمأػؿقيماٌقاردماظقراثقيمواظؿـقعماظؾققظقجل،مالمبوظـلؾيمظؼطوسلماألشذؼيمواظزراسايمصقلاى،موظؽاـمأؼضاوم
ظؼطوسوتمأخرىمعـماالضؿصودماظعوٌل.مطؿومالحظًماظلقدةمColletteمأنماهلقؽيمؼبموضعمميؽّـفومعـماألخاذمبزعاومماظؼقاودةم
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ؼبمذبولمايقطؿيماٌؿعؾؼيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمواظزراسيمواألعـماظغذائل،ممبومؼبمذظؽمعـمخاللماٌلوػؿيمؼبمهؼقؼماألػدافم
اظيتموضعؿفومايؽقعوتمؼبمرؼقم،54+م"اٌلؿؼؾؾماظذيمغصؾقمإظقف".م
م
-1م وذددتماظلقدةمColletteم سؾكمأنمغؿوئٍمػذاماالجؿؿوعمدؿقددماظلؾقؾماظذيمؼـؾغالمظؾفقؽايماتؾوسافمؼبماٌلاوئؾم
ايومسي،ممبومؼبمذظؽمإسدادمتؼرؼرمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل،موإعؽوغقايماسؿؿاودمأوظقؼاوتماظعؿاؾم
االدرتاتقفقيمظصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموادؿكداعفوماٌلاؿدامموتـؿقؿفاو،مبوإلضاوصيمإظبماظؿعاوونمعاعمأعوغايماٌعوػادةم
اظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم(اٌعوػدةماظدوظقايم).مورحؾاًماظلاقدةمColletteمبؾاقالروسموجازرم
عورذولمواىؾؾماألدقدموبوالومطلسضوءمجددمؼبماهلقؽي.موتقجفًمبوظشؽرمإظبمحؽقعيتمأٌوغقوموإدؾوغقومظؿؿؽقـفؿاومعشاورطيم
عـدوبنيمعـماظؾؾدانماظـوعقي،م وحؽقعوتمأٌوغقومواظـروؼٍموإدؾوغقومواظلقؼدمودقؼلرامٌومضدعؿفمعـمدسؿمعوظلمظؿـػقاذمبرغاوعٍم
اظعؿؾماٌؿعددماظلـقات.م
م
-14م وضدمماظرئقسمتؼرؼرامسـمغؿوئٍماٌشووراتمشريماظرمسقيمبنيمعؽؿيبماهلقؽيمواٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماآلثورماظؼوغقغقايم
واإلدارؼاايمواٌوظقاايمظـؼااؾماألغشااطيمأوماٌفااوممعااـماهلقؽاايمإظبماٌعوػاادةماظدوظقااي.مورحااىماٌؽؿؾااون،ماظؾااذانماجؿؿعااومؼبم13م
أبرؼؾ/غقلونم،5411مبوظقثقؼيمذاتماظصاؾيمبشالنمػاذهماٌلالظيم.2مورأىمبعاضمأسضاوءماٌؽؿاىمأغافمؼـؾغالمغؼاؾمضضاوؼوم
اظلقودوتماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمإظبماىفوزماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقي،مورؾؾاقاماتػوضاومعؾادئقومأومجادوالمزعـقاوم
ظـؼؾماألغشطي.مبقـؿومرأىمأسضوءمآخرونمأنممثيمضضوؼومأخرىمذاتمأوظقؼيمأسؾك،مأومأذوروامإظبمأغفمالمزاظًمػـوكمعشاوطؾم
تؿعؾؼمبـؼؾماألغشطيمبلؾىماالخؿالصوتمبنيماألسضوءمأومأدوارماهلقؽيمواٌعوػدةماظدوظقي.موطونمبعضماألسضوءمضدمرؾؾقامعاـم
اٌـظؿيمتقصريمعزؼدمعـماٌعؾقعوتماحملددةمبشلنماظؿؾعوتماٌوظقيماحملؿؿؾيمظؿؼدؼؿماًدعوتمإظبماظدولماألسضوء.مم
م
-11م وضدمماظرئقسمأؼضومععؾقعوتمسـمايؾؼيماظدرادقيماإلسالعقيماًوصايمبشالنماظؿـاقعماظؾققظاقجلمظغارضماألشذؼايم
واظزراسي:مادؿعراضمآصوقماٌلؿؼؾؾ،ماظيتمغظؿؿفوماألعوغيمؼبم11مأبرؼؾ/غقلونم.5411موأوضحمأنمأطـارمعاـم154معشاورطوم
عـمذبؿقسيموادعيمعـماًؾػقوتمضدمحضرمػذامايدث.موغوضشماٌشورطقنمضقؿماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمهؿقعم
أذؽوظفموأبعوده،مععماإلذورةمإظبمأنماٌلوػؿوتماهلوعيمظؾؿقاردماظقراثقيمشوظؾومعومتؽقنمخػقاي،موإظبمأنمإسادادمتؼرؼارمحوظايم
اظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملمدقؽقنمصرصيمإلبرازػو.موذددماٌشورطقنمسؾكماألدوارماهلوعيمظصغورماٌـاؿفنيم
ؼبمإدارةماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي.م
م
-15م واسؿؿدتماهلقؽيمجدولماألسؿولمسؾكمسبقمعومػقمواردمؼبماٌرصؼمأظػ.م
م
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ياـقاًً ً-ادليائلًاؾرئقيقةًوإعدادًحاؾةًاؾمـوعًاؾلقوؾوجيً
ًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًاؾعاملًً
م

-11م دردً ماهلقؽي ماظقثقؼي ماٌعـقغي م"إسداد محوظي ماظؿـقع ماظؾققظقجل مظألشذؼي مواظزراسي مؼب ماظعومل" .3موأخذت مسؾؿوًم

مبشروع ماًطقط ماظؿقجقفقي مإلسداد ماظؿؼورؼر ماظؼطرؼي ماٌلوػؿي مؼب متؼرؼر محوظي ماظؿـقع ماظؾققظقجل مظألشذؼي مواظزراسي مؼبم
اظعومل.4م
م

-13م ورؾؾً ماهلقؽيمإظبماٌـظؿيمإسدادمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل مظؽلمتـظرمصقفمؼبمدورتفوم
اظعودؼيماظلودديمسشرةموصؼماإلجراءاتماحملددةمؼبماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/3موذدقبدتمسؾكمضرورةمأنمتلؿـدمسؿؾقيم
إسدادمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل مإظبماٌعؾقعوتماظقاردةمؼبماظؿؼورؼرماظؼطرؼيموأنمتعؿؿدمأؼضوًمسؾكم
اظدرادوتماٌقاضقعقيمواظؿؼورؼرماظقاردةمعـماٌـظؿوتماظدوظقيموعلوػؿوتمأصقوبماٌصؾقيماآلخرؼـ،ممبومؼبمذظؽمعراطزم
اظؿؿققبزمؼبماظؾؾدانماظـوعقي.موأطّدتمضرورةمأنمؼرطّزمتؼرؼرمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملمسؾكماظعالضوتم
اظؽوعـي مبني مزبؿؾػ ماظؼطوسوت موسؾك ماٌلوئؾ ماٌشرتطي مبني ماظؼطوسوت ،معع ماالدؿػودة مبوظؽوعؾ معـ معصودر ماٌعؾقعوتم
اٌقجقدةموعـمبقـفومسؿؾقوتماظؿؼققؿماظؼطوسقي.مواضرتحًمأؼضوًمإدـودماألوظقؼيمظؾؿعؾقعوتماإلضوصقيماظرئقلقيمشريماٌؿوحيمؼبم
عصودرماٌعؾقعوتماٌقجقدة.مم
م
-12م وأضرقبتماهلقؽيمبلنقبمغؿوئٍماظؿؼرؼرمدؿؽقنمأوظقيموشريمعؽؿؿؾيمؼبمسددمعـماٌقودؼـمورؾؾًمإظبماٌـظؿيمايرصمسؾكم
أنمؼؼققبؿموؼربزمؼبماظؿؼرؼر معـؾمػذهماظـغرات مؼبماٌعؾقعوت.مطؿومرؾؾً مإظبماٌـظؿيمإدراجماظعربماٌلؿكؾصيمواظـفوحوتمؼبم
ذبولمصقنماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفمسؾكمسبقمعلؿداممؼبماظؿؼرؼر.موذددتمأؼضوًمسؾكمضرورةمتعؿقؿم
تؼرؼرمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل مسؾكمغطوقموادع،ماألعرماظذيمؼؿطؾّىموجقدمادرتاتقفقيمصعقبوظيم
ظالتصوالت.م
م
-15م وأضرقبتماهلقؽيماهلقؽؾمواٌضؿقنماٌؼرتحنيمظؿؼرؼرمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملمسؾكماظـققم
اظقاردمؼبماٌرصؼ مبوء.م ودسًماٌـظؿوتماظدوظقيمواإلضؾقؿقيماٌعـقي،ممبومؼبمذظؽمعـفوجماظعؿؾمايؽقعلماظدوظلمؼبمذبولم
اظؿـقعماظؾققظقجلموخدعوتماظـظؿماإلؼؽقظقجقي،موعؾودراتمأخرىمعـؾماضؿصودؼوتماظـظؿماإلؼؽقظقجقيمواظؿـقعماظؾققظقجل،م
إظبماٌشورطيمؼبماظعؿؾقيماظؿقضريؼيمورؾؾًمإظبمأعقـفومإصبودماظلؾؾمواظقدوئؾماظيتمتؽػؾمإدفومماظؿؼرؼرموسؿؾقيمإسدادهمؼبم
عراسوةمأػؿقيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمعؾودراتمدوظقيمأخرىمذاتماظصؾي،مسؾكمشرارمسؼدماألعؿماٌؿقدةمظؾؿـقعم
اظؾققظقجلموهؼقؼمأػدافمأؼشل.مم
م
-13م ودسً ماهلقؽيمزبؿؾػماظؾؾدانمإظبمتلؿقيمجفيماتصولمورـقيمرمسقيمتؿقظبمضقودةمسؿؾقيمإسدادماظؿؼورؼرماظقرـقيم
وإبالغمأعنيماهلقؽيمبودؿمجفيماالتصولماظقرـقيموتػوصقؾماالتصولمبفومؼبمعفؾيمأضصوػوم14مغقصؿرب/تشرؼـماظـوغلم.5411م
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ورؾؾً مإظبماٌـظؿيموضعمعلقدةماًطقطماظؿقجقفقيمإلسدادماظؿؼورؼرماظؼطرؼيمؼبمصقغؿفوماظـفوئقيمضؾؾم 14مغقصؿرب/تشرؼـم
اظـوغلم.5411مم
م
-11م وحـقبًماهلقؽيماٌوسبنيمسؾكمتؼدؼؿماٌقاردماٌوظقيماظالزعيمإلسدادمتؼرؼرمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيم
ؼبماظعومل.مورؾؾًمإظبمأعقـفومعراجعيموتـؼقحماٌقزاغقي،ممبومؼبمذظؽماٌقاردمعـماظربغوعٍماظعوديمظؾؿـظؿي،مظضؿونماالدؿكدامم
اظػعولمظؾؿقاردماٌوظقي.م ورؾؾًماهلقؽيمأؼضومإظبمأعقـفومرصعمتؼرؼرمإظبمدورتفوماظعودؼيماٌؼؾؾيمسـماظؿؼدمماحملرزمؼبمإسدادم
تؼرؼرمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل.مم
م

ياؾناً ً-اؾغاقاتًوادلمذراتًذاتًاؾصؾةًباؾمـوعًاؾلقوؾوجيًؾألغذقةًواؾزراعةًً
م

-11م دردً ماهلقؽي ماظقثقؼي ماٌعـقغي م"اظغوؼوت مواٌمذرات مذات ماظصؾي مبوظؿـقع ماظؾققظقجل مظألشذؼي مواظزراسي "5م
وادؿعرضً ماظغوؼوت مواٌمذرات ماًوصي مبؽؾ مضطوع مواٌؼرتحيمؼب ماظقثوئؼ مبعـقان م"اظغوؼوت مواٌمذرات ماًوصي مبوٌقاردم
اظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي" ،6مو"اظغوؼوت مواٌمذرات ماًوصي مبوٌقارد ماظقراثقي مايققاغقي مظألشذؼي مواظزراسي"،7م
و"اظغوؼوتمواٌمذراتماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي".8م
م
-54م ورحقبؾً ماهلقؽي مبوظؿؼدم ماحملرز مؼب موضع موادؿكدام ماظغوؼوت مواٌمذرات ماظدوظقي مظؾؿـقع ماظؾققظقجل مظألشذؼيم
واظزراسي.مورؾؾً مإظبماٌـظؿيمعقاصؾيمبؾقرةماٌمذراتماًوصيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمواخؿؾورػوموتطؾقؼفوم
سؾكماٌلؿقىماظقراثل،موحقـؿومطونمذظؽمعـودؾوً،مسؾكمعلؿقىماألغقاعمواظـظومماإلؼؽقظقجل،مععمإؼالءماظعـوؼيماظقاجؾيم
ظؾؿمذراتماظرئقلقيمواألسؾكمعلؿقى.مورؾؾً ماهلقؽيمطذظؽمإظبماٌـظؿيمتؽـقػمسؿؾفومبشلنماظغوؼوتمواٌمذراتماٌؿصؾيم
بؿـػقذماًطيماالدرتاتقفقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلمظؾػرتةم5454-5411موعراضؾيمأػدافمأؼشلمظؾؿـقعماظؾققظقجل.مم
م
-51م وأطّدتماهلقؽيمسؾكمايوجيمإظبماٌقاردمحرصوًمسؾكمحلـمادؿكدامماٌمذراتمؼبماظؾؾدانماظـوعقي.موذددتمأؼضوًم
سؾكمأػؿقيماإلبؼوءمسؾكمسددماٌمذراتمسـدمعلؿقىمعـودىموسؾكمعراسوةمايوجيمإظبمايصقلمسؾكمبقوغوتمعقثققمبفو.م
وذددتمطذظؽمسؾكمأنقبمهدؼدمػذهماٌمذراتمووضعفومؼؿطؾّؾونمغففومتشورطقومؼشوركمصقفماًرباءمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوت،م
مبـمصقفؿمصغورماٌـؿفنيمواٌزارسني.مم
م
-55م ورؾؾً ماهلقؽيمإظبماٌـظؿيمإجراءمدراديمعقاضقعقيمسـماٌمذراتماًوصيمحبوظيماٌقاردماظقراثقيمٌصوؼدماألمسوكم
وتربقيماألحقوءماٌوئقي،مووضعفومؼبمصقغؿفوماظـفوئقي،معمطدةمسؾكمضرورةمأنمترطّزمػذهماظدراديمأؼضوًمسؾكمطقػقيمإدراجم
اٌعؾقعوتماظقراثقيمواظؿدابريماًوصيمبوظؿـققبعمضؿـمإحصوءاتمعصوؼدماألمسوكموتربقيماألحقوءماٌوئقي.مورؾؾً مطذظؽمإظبم
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اٌـظؿيمعقاصؾيمهدؼٌمضوسدةمبقوغوتمترطقؾيماألشذؼيمألشراضماظؿـقعماظؾققظقجلماٌشرتطيمبنيماٌـظؿيمواظشؾؽيماظدوظقيم
ظـظؿ ماظؾقوغوت ماًوصي مبوألشذؼي مبصقرةمدورؼي،معع مإبرازمايوجي مإظب متؽـقػ ماىفقد ماظراعقي مإظب معبع معو مؼؽػلمعـم
بقوغوت معقثقق مبفو .مورؾؾً م طذظؽ مإظب ماٌـظؿي مرصع متؼرؼر مإظب ماهلقؽي مؼب مدورتفو ماظعودؼي ماًوعلي مسشرة مسـ ماٌمذراتم
اًوصيمبوألشذؼيمواظؿغذؼي.م
م

اؾغاقاتًوادلمذراتًاخلاصةًبادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًم

م
-51م غؼقً ماهلقؽي مواسؿؿدت ماٌمذرات ماًوصي مبرصد متـػقذمخطي ماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي مظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيم
ظألشذؼيمواظزراسي م(خطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي)،مواسؿؿدت ماألػدافماظـالثيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،م
سؾكمسبقمعومػقمواردمؼبماٌرصؼ مجقؿ.مورؾؾً معـماٌـظؿيمتطؾقؼمػذهماٌمذرات،موتـؼققفو،مععمعراسوةمصوئدتفو،مورصعم
تؼرؼرمإظبماهلقؽيمؼبمدورتفوماٌؼؾؾيموصؼوًمظذظؽ.م
م
-53م ورؾؾً ماهلقؽيمإظبماٌـظؿيموضعماظصقغيماظـفوئقيمظشؽؾماظؿؼرؼرمظرصدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي9محبؾقلم
 11معوؼق/أؼورم،5411مععماألخذماٌمذراتماٌـؼقيمبعنيماالسؿؾور.مودسًماظؾؾدانماألسضوءمإظبمتؼدؼؿمتعؾقؼوتمخبصقصم
ذؽؾماظؿؼرؼرمضؾؾم 54معوؼق/أؼورم 5411معـمأجؾمهلنيموضقحماالدؿؾقون مواظػفؿماٌشرتكمظفموتقصريمعروغيمظؾؾؾدان ماظيتم
تؼدممتؼورؼرموضؿونماتلوقماظؾقوغوت.م
م
-52م ورؾؾًم اهلقؽيمإظبمأعقـفومتؼدؼؿماٌمذراتماًوصيمبرصدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقيمإظبمعممترماألررافمؼبم
االتػوضقي ماٌؿعؾؼي مبوظؿـقع ماظؾققظقجل مطؿلوػؿي مؼب موضع معمذرات مظؾفدف م 11معـ مأػداف مأؼشل ،مجـؾو مإظب مجـى مععم
اٌعؾقعوتمبشلنماظعؿؾماىوريمخبصقصمإسدادمعمذراتمرصقعيماٌلؿقى.م
م
-55م ورؾؾًم اهلقؽيمإظبماٌـظؿيماالرتؼوءممبلؿقىمتطؾقؼوتمايودقبماٌقجقدةمظرصدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقيم
عـ مأجؾ ممتؽني مادؿكدام ماٌمذرات مذات ماظصؾي ،موعلوسدة ماظؾؾدان مسؾك مادؿكدام متطؾقؼوت مايودقب مسـد ماالضؿضوء.م
ورؾؾًمعـماٌـظؿي،مرػـومبؿقاصرماألعقال،مإتوحيمتطؾقؼوتمايودقبمبوظؾغوتماظيتمتؿقصرمبفوماظـلكيمايوظقي.م
م
-53م ورؾؾً ماهلقؽي مطذظؽ مإظب ماٌـظؿي مبؾقرة معمذرات معرطؾي مأسؾك معرتؾيً مظؽؾ مػدف معـ مأػداف ماٌقارد ماظقراثقيم
اظـؾوتقي،مبوالدؿـودمإظبماظؾقوغوتماظيتممتمعبعفومعـماٌمذراتماًوصيمظرصدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي.مورؾؾًم
عـمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمادؿعراضمػذهماٌمذراتمؼبمدورتفوماٌؼؾؾيمورصعمتقصقوتمإظبماهلقؽي.م
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اؾغاقاتًوادلمذراتًاخلاصةًبادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةًم
م

-51م واصؼً م اهلقؽيمسؾكمادؿكدامماظعؿؾقيماٌؼرتحيمواٌمذراتمواظغوؼوتماٌؿصؾيمبفوماًوصيمبوٌقاردمعـمأجؾمرصدم
تـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايققاغقيموتلثرياتفو.مورؾؾً مإظبماٌـظؿيمإدراجمذبؿقسي ماٌمذراتماًوصيم
بوٌقاردمؼبماظؿؼورؼرماٌؼؾؾيمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمواووػوتفوموغشرماٌمذراتماٌؿصؾيمبفذهماظعؿؾقيمؼبماظؿؼورؼرم
اٌرحؾقيماظؿقظقػقيماٌؼؾؾيمسـمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقي.م
م
-51م ورؾؾً ماهلقؽي مإظب ماٌـظؿي ،مألشراض محلوب محوظي ماٌكورر مظؽؾ مدالظي ،مادؿقداث مغؼطي مصصؾ معدتفو مسشرم
دـقات مدؿؾبعؿربمبعدػومحوظيماٌكوررمظلالظيمععققبـيمذبفقظيمؼبمحولمسدممتقاصرمبقوغوتمربدقبثيمسـفو.مورؾؾً مطذظؽمأنم
تؼقم مذبؿقسي ماظعؿؾ ماٌعـقي مبوٌقارد ماظقراثقي مايققاغقي ممبراجعي ماظعقاعؾ ماألخرى ماظيت متمثر مؼب محوظي ماٌكورر مظؾؿقاردم
اظقراثقيمايققاغقيمبفدفمإدراجفومؼبماٌلؿؼؾؾمؼبمغظوممععؾقعوتماظؿـقعماظقراثلمظؾقققاغوتماٌلؿلغلي.مورؾؾً ماهلقؽيم
طذظؽمإجراءمدرادوتمورؼؾقيمظؿقدؼدماووػوتمحوظيماٌكوررمظؾلالالت.مم
م
-14م ورؾؾًماهلقؽيمطذظؽمإظبماٌـظؿي،مسـدمحلوبماووػوتمحوظيمزبوررماظلالالتمبغرضمسرضفومؼبمتؼورؼرمايوظيم
واالووػوتماٌؼؾؾي،مادؿكداممأحدثماظؾقوغوتماىورؼيمواظؿورطبقيماٌؿوحيمؼبمغظوممععؾقعوتماظؿـقعماظقراثلمظؾقققاغوتم
اٌلؿلغليمدوسيمحلوبفو.مم
م
-11م وحـقبً م اهلقؽي ماٌـظؿي مسؾك متقصري معقزػني مألجؾ مرقؼؾ معـ ماظربغوعٍ ماظعودي معـ مأجؾ مصقوغي مغظوم مععؾقعوتم
اظؿـقعماظقراثلمظؾقققاغوتماٌلؿلغليموتطقؼره.مورؾؾً مأؼضوًمإظبماٌـظؿيماظؿقدعمؼبمتطقؼرمػذاماظـظوممعـمأجؾمتلفقؾم
سؿؾقيمإدخولماظؾقوغوت،ممبومؼبمذظؽمتؾؽماٌؿصؾيمبؿصـقػماظلالالتماىدؼدةماٌؽققبػيمربؾقوًمعؼوبؾماظلالالتماظغرؼؾيمسؾكم
سبقمعومػقمواردمؼبماظقثقؼيمبعـقانم"تؼرؼرماٌشوورةمسـمهدؼدمصؽوتماظلالالت"10،موإصلوحوًمؼبماجملولمظؾؾؾدانمظؿقدؼدمعوم
إذامطوغًمدالظيمعومعؽققبػيمربؾقوًمػلمدالظيمربؾقيمؼبماظؾؾدماٌعين.مودسًماهلقؽيماٌوسبنيمإظبمتؼدؼؿمدسؿمميؽّـمصقوغيم
اظـظوم موتطقؼره م(عـالً ،مىعؾ مادؿكداعف مأطـر مدفقظي موظؿؿؽني مإدخول مبقوغوت معممتؿي) مبوسؿؾوره ماآلظقي ماظعوٌقي مظؿؾودلم
اٌعؾقعوتمحقلماٌقاردماظقراثقيمايققاغقي.موذؽرتماهلقؽيمحؽقعيمدقؼلرامٌلوػؿؿفوماٌكصصيمظؾـظوم.مم
م
-15م ودسً ماهلقؽي ماظؾؾدان مإظب مإسطوء مععؾقعوت مسـ مطقػقي متلفقؾ مدالالتفو مؼب مغظوم مععؾقعوت ماظؿـقع ماظقراثلم
ظؾقققاغوت ماٌلؿلغلي مضؿـ مإحدى ماظػؽؿني م"شرؼؾي" مو"عؽققبػي مربؾقوً" مألشراض محلوب ماٌمذرات ماًوصي مبوٌقارد.م
وذفقبعًماٌـلؼنيماظقرـقنيمإلدارةماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمسؾكماظـظرمؼبمعبقعمعصودرماٌعؾقعوتمذاتماظصؾي.موغوذدتم
طذظؽماظؾؾدانمهدؼٌماظؾقوغوتماًوصيمبلالالتفومبصقرةمدورؼيمؼبماظـظوم،ممبومؼبمذظؽماظؾقوغوتمسـماظلالالتماظغرؼؾي.م
م
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اؾغاقاتًوادلمذراتًاخلاصةًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةم

م
-11م رؾؾً ماهلقؽي مإظب ماٌـظؿي معقاصؾي ماظعؿؾ مبشلن ماظؼوئؿي ماٌمضؿي مبوٌمذراتمعـ مأجؾمرصد محوظي ماٌقاردماظقراثقيم
ايرجقي مؼب ماظعومل موحوظي متـػقذ مخطي ماظعؿؾ ماظعوٌقي معـ مأجؾ مصقن ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي موادؿكداعفو ماٌلؿدامم
واالدرتاتقفقيماظؿـػقذؼيمًطيماظعؿؾماظعوٌقيمععمعراسوةماىدوىمواظرتطقزمبشؽؾمخوصمسؾكمايوجيمإظبموضعمعمذراتم
ظؿـػقذماألوظقؼوتماالدرتاتقفقيمًطيماظعؿؾماظعوٌقي.مورؾؾًمطذظؽمعـماٌـظؿيمإدراجمعصودرمأخرىمظؾؿعؾقعوتمؼبماظـفقضم
بوظعؿؾمبشلنماظؼوئؿيماٌمضؿيمظؾؿمذراتموربطموضعماٌمذراتمبعؿؾقوتمعـؾماالدرتاتقفقيماظؿـػقذؼيمًطيماظعؿؾماظعوٌقيم
ظصقن ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي موادؿكداعفو موتطقؼرػو ماٌلؿداعني موععوؼري موعمذرات ماإلدارة ماٌلؿداعي مظؾؿقارد ماظقراثقيم
ايرجقي.م
م

رابعاًًًًً-برـاؿجًاؾعؿلًبشلنًتغريًادلـاخًوادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةم

م

-13م غظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيماٌعـقغيم"خورريماظطرؼؼمظؿغريماٌـوخمواٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي" .11موأخذتم
سؾؿوًمبوٌعؾقعوتماألدودقيمذاتماظصؾي.12م
م
-12م وأسودت ماهلقؽي ماظؿلطقد مسؾك مأػؿقي ماٌقارد ماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسي مٌقاجفي متغري ماٌـوخ موضرورة ماالرتؼوءم
مبلؿقىماظقسلمبلدوارػوماحملؿؿؾي،محلؾؿومػقمعـودى.م
م
-15م واسؿؿدتماهلقؽيمبرغوعٍماظعؿؾمبشلنمتغريماٌـوخمواٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم(برغوعٍماظعؿؾ)،مسؾكماظـققم
اظقاردمؼبماٌرصؼمدال.م ورؾؾًمعـمأعقـفو،مرػـومبؿقاصرماظؿؿقؼؾ،مبدءمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾمورصعمتؼرؼرمسـماظؿؼدمماحملرزمؼبم
تـػقذهمإظبماهلقؽيمؼبمدورتفوماظعودؼيماظلودديمسشرة.م
م
-13م ودسًماهلقؽيماألسضوءمواىفوتماٌوسبيماألخرىمإظبماٌؾودرة،مسـدماالضؿضوء،مإظبمتقصريمعومؼؾزممعـماٌقاردماٌوظقيم
ظؿـػقذمبرغوعٍماظعؿؾ.مطؿومرؾؾًمعـماٌـظؿيمأنمتزودػو،مؼبمدورتفوماظؼودعي،ممبعؾقعوتمسـماٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيماظالزعيم
ظؿـػقذمبرغوعٍماظعؿؾ.م
م
خاؿياًًًًً-ترتقلاتًاحلصولًعؾىًادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوتؼادمًؿـاػعفام
م

-11م غظرت ماهلقؽي مؼب متؼرؼرماظدورةماألوظبمجملؿقسيماظعؿؾماظػـقيماٌكصصيماٌعـقيمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيم
ظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو.13موضدمماظؿؼرؼرماظلقدمRaj Patilم(أدرتاظقو)،مغوئىمرئقسمذبؿقسيماظعؿؾماظػـقيماٌعـقيم
11ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/5
 12اظقثقؼيم.CGRFA-14/13/Inf.10
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بويصقل مسؾك ماٌقارد ماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسي موتؼودؿ معـوصعفو .مورحؾقبً ماهلقؽي مبوظؿؼرؼر ،موتقجفً مبوظشؽر مإظبم
اظرئقلي ،ماظلقدة م Grethe Helene Evjenم(اظـروؼٍ) ،موأسضوء مذبؿقسي ماظعؿؾ ماٌعـقي مبويصقل مسؾك ماٌقارد موتؼودؿم
عـوصعفو مسؾك معو مضوعقا مبف معـ مسؿؾ .مطؿو مذؽرت ماهلقؽي محؽقعي ماظـروؼٍ مالدؿضوصي ماجؿؿوع مذبؿقسي ماظعؿؾ موحؽقعيتم
إدؾوغقومودقؼلرامسؾكمعومضدعؿوهمعـمدسؿمعوظل.م
م

احلاجةًإىلًترتقلاتًؾؾوصولًعؾىًادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوتؼادمًؿـاػعفاًوآؾقاتًوضعفام
م

-11م غظرت ماهلقؽيمؼبماظقثقؼيماٌعـقغيم"ايوجيمإظبمترتقؾوتمظؾقصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿم
عـوصعفوموآظقوتموضعفو".14مواتػؼًم اهلقؽيمسؾكمأغفمعـماٌؾؽرماظؿػووضمسؾكماتػوقمأوماتػوضوتمدوظقيمبشلنمايصقلمسؾكم
اٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو.م
م
-34م وضوعً ماهلقؽي ،معع معراسوة ماٌعوػدة ماظدوظقي مواتػوضقي ماظؿـقع ماظؾققظقجل موبروتقطقل مغوشقؼو مواالتػوضوت ماظدوظقيم
األخرىمذاتماظصؾيمواظعؿؾقوتماىورؼي،مورػـومبؿقاصرماٌقارد،ممبومؼؾل:م
م
()1م ذفعًماظؾؾدانماظيتمملمتـظرمبعدمؼبمخقورماظؿصدؼؼمسؾكماٌعوػدة ماظدوظقي مأوماالغضؿوممإظقفو،مسؾكم
اظؼقوممبذظؽمؼبمأضربموضًمممؽـمواظـفقضمبؿـػقذػومبشؽؾمطوعؾمصقؿومؼؿعؾؼمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم
واظزراسيمواإلضرارمبلػؿقيمتؼدؼؿماظدسؿمإظبماظؾؾدانمظؾؾقغمػذاماظغرض،موالمدقؿومعـمخاللمأغشطيمبـوءماظؼدراتم
مبقجىماٌعوػدةماظدوظقي؛م
م
()5م ذفعًماظؾؾدانماظيتمملمتـظرمبعدمؼبمخقورماظؿصدؼؼمسؾكمبروتقطقلمغوشقؼومأوماالغضؿوممإظقف،مسؾكم
اظؼقوممبذظؽ،مععمعراسوةمدورهمؼبماظـظومماظدوظلماًوصمبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو،مصضالمسـمأػؿقيم
اٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمودورػوماًوصمؼبمهؼقؼماألعـماظغذائل؛م
م
()1م دسً ماهلقؽي ماىفوز ماظرئودل مظؾؿعوػدة ماظدوظقي،مؼبمإرور محقطؿؿف ماٌلؿؿرة مظؾؿقاردماظقراثقي ماظـؾوتقيم
ظألشذؼيمواظزراسي،مإظبمعقاصؾيماظؿـلقؼمبشؽؾموثقؼمععماهلقؽي،معـمأجؾمععوىيماظلؿوتماٌؿقزةمظؾؿقاردماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعوتفوماحملددةمبطرؼؼيمتؽوعؾقي،مالمدقؿومؼبمضقءمادبوذمتدابريمايصقلمسؾكم
اٌقارد موتؼودؿ معـوصعفو مسؾك ماٌلؿقؼني ماظقرين مواظدوظل؛ مودسً ماظؾفـي مايؽقعقي ماظدوظقي ماٌػؿقحي ماظعضقؼيم
اٌكصصيمظربوتقطقلمغوشقؼومبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردماىقـقيمواظؿؼودؿماظعودلمواٌـصػمظؾؿـوصعماظـوذؽيمسـم
ادؿكداعفومواٌـظؿوتماظدوظقيماألخرىمواظؼطوعماًوصمإظبماظؿـلقؼمععماهلقؽيمظضؿونماظؿؽوعؾ؛م
م
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()3م رؾؾً مإظب مأعقـفو ماظعؿؾ ،مبـوءـب مسؾك مرؾى مايؽقعوت ،مسؾك موضع مأغشطي معلؿفدصي مظؾؿقسقي مسؾكم
اظصعقدماظقرين،ممبومؼبمذظؽمعقاد،متؿعؾؼمبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفومبوظـلؾيمإظبمزبؿؾػماظؼطوسوتم
اظػرسقيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،موبوظؿعوونمععمعبقعماظشؾبعؽبىماٌعـقيمؼبماٌـظؿي،موععمأعوغيتماٌعوػدةم
اظدوظقيمواتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل،موتقصريماظدسؿمظعؿؾقوتماظؿقسقيمبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفوماظيتم
وريمسؾكماٌلؿقؼوتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيمواظدوظقي،ممبومؼبمذظؽمؼبمدقوقماٌؾودراتماألودعمغطوضوًمظؾقصقلمسؾكم
اٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو ماظيتمتـػذػومعـظؿوتموعمدلوتمأخرى؛مورؾؾً مأنمتؿضؿـمػذهماألغشطيماهلودصيمإظبم
االرتؼوء م مبلؿقى ماظقسل ،مبـوء مسؾك مرؾى مايؽقعوت ،مععؾقعوت مسـ ماظلؿوت ماٌؿقزة مظؾؿقارد ماظقراثقي مظألشذؼيم
واظزراسيمواٌقاصؼيماٌلؾؼيمسـمسؾؿمواظشروطماٌؿػؼمسؾقفومبصقرةمعؿؾودظي؛م
م
()2م رؾؾً مإظب مأعقـفو ماظعؿؾ ،معـ مأجؾ متقرقد ماظؿعوون مبني مضطوسل ماظؾقؽي مواظزراسي ،مسؾك موضع مأغشطيم
علؿفدصي مظؾـوءماظؼدراتموتؼدؼؿماٌلوسدةماظػـقيمسؾكماٌلؿقىماظقرينمصقؿومؼؿعؾؼمبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿم
عـوصعفو مٌكؿؾػ ماظؼطوسوت ماظػرسقي مظؾؿقارد ماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسي ،مبوظؿعوون معع مأعوغيت ماٌعوػدة ماظدوظقيم
واتػوضقي ماظؿـقع ماظؾققظقجل موأصقوب ماٌصؾقي ماآلخرؼـ ،معع معراسوة ماٌمدلوت ماإلضؾقؿقي مواظقرـقي ماظؼوئؿيم
واالحؿقوجوتماًوصيمظؾؿزارسنيمواظلؽونماألصؾقنيمواجملؿؿعوتماحملؾقي؛مورؾؾًمأنمتؽقنمػذهماألغشطي،مضدرم
اٌلؿطوع،معؽؿؾيمظؾففقدماظيتمتدسؿفومو/أومتضطؾعمبفوماظؽقوغوتماظدوظقيماألخرى،معـؾماىؿوسيماالدؿشورؼيم
ظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمووطوالتماٌوسبنيمواٌمدلوتمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقي،مصضالمسـماظؼطوعماًوص؛م
م
()5م رؾؾً مإظبمأعوغؿفوماظعؿؾمععمأعوغيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمظضؿونمعشورطؿفوماظػعوظيمؼبماالجؿؿوسوتم
اإلضؾقؿقي مواظقرـقي ،ممبو مؼب مذظؽ مأغشطي مبـوء ماظؼدرات ،ماظيت متـظؿفو مأعوغي ماتػوضقي ماظؿـقع ماظؾققظقجل مٌـوضشيم
بروتقطقلمغوشقؼو،ممبومؼبمذظؽ،محلىماالضؿضوء،متؼدؼؿماظعروضمؼبمػذهماالجؿؿوسوتموتقصريمخربتفوموإدفوعوتفوم
ؼبمإسدادموثوئؼمػذهماالجؿؿوسوت،مبفدفمتؾودلماٌعؾقعوتمبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم
وتؼودؿمعـوصعفو؛مورؾؾًمعـمأعوغؿفومدسقةمأعوغيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمإظبماٌشورطيمؼبماالجؿؿوسوتماإلضؾقؿقيم
واظقرـقي،ممبومؼبمذظؽمأغشطيمبـوءماظؼدرات،ماظيتمتـظؿفومأعوغيماهلقؽيمٌـوضشيمايصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيم
ظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو؛م
م
()3م ورؾؾًمإظبمأسضوءماهلقؽيمهدؼدمأصقوبماٌصؾقيمؼبماظؼطوسوتماظػرسقيماٌعـقيمظؾؿلوسدةمسؾكمهدؼدم
اٌؿوردوت ماٌؼؾقظي مسؿقعو موتقضققفو محقـؿو موجدت ،مواظـظر مؼب مطقػقي مععوىي ماظعقاعؾ ماًوصي مبوظؼطوسوتم
اظػرسقيمضؿـمغظوممايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو.موؼـؾغلمتؼدؼؿمضوئؿيمبلصقوبماٌصؾقيمإظبمأعوغيماهلقؽيم
حبقٌمؼؿلـكمظألعوغيماالدؿـودمإظقفومظؿقلريمأغشطيماظؿقسقيموبـوءماظؼدرات،موذظؽمبوظؿـلقؼمععمأعوغيماٌعوػدةم
اظدوظقيمصقؿومؼؿعؾؼمبوظؼضوؼومذاتماظصؾيمبوظـؾوتوت؛م
م
()1م رؾؾً مإظبمأعقـفومدسقةماظؾؾدانمإظبمرصعمتؼورؼر،مسؾكماظصعقدؼـماظقرينمو/أوماإلضؾقؿل،مبشلنماظشروطم
اظيتمؼؿؿقبمؼبمزؾفومتؾودلماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو،ممبشورطيمأصقوبماٌصؾقيماٌعـقني،ممبوم
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ؼبمذظؽماٌمدلوت،مؼبمعبقعماظؼطوسوتماظػرسقي؛مورؾؾً مإظبمأعقـفوموؿقعماٌعؾقعوتماٌؿقصؾي،مظؿـظرمصقفوم
عبوسوت ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي ماظؿوبعي مظؾفقؽي ،محؿك متؿؿؽـ ماهلقؽي معـ مادبوذ مضرار مبشلن مذبؿقسيم
ذروط متعوضدؼي ممنقذجقي مظؾؼطوسوت ماظػرسقي مظؾؿقارد ماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسي مشري ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقيم
ظألشذؼيمواظزراسيمؼبمدورتفوماظعودؼيماًوعليمسشرة؛م
م
()1م رؾؾً مإظب مأعقـفو مدسقة مذبؿقسوت مأصقوب ماٌصؾقي مإظب مرصع متؼورؼر مسـ معدوقبغوت ماظلؾقك ماظطقسقيم
واًطقطماظؿقجقفقيموأصضؾماٌؿوردوتمو/أوماٌعوؼريماظيتمتؿعؾّؼمبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿ معـوصعفو مبوظـلؾيم
إظبمعبقعماظؼطوسوتماظػرسقيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،مووؿقعفومظؿـظرمصقفومعبوسوتماظعؿؾماظػـقيم
ايؽقعقيماظدوظقيماظؿوبعيمظؾفقؽيموظؿلؿعرضفوماهلقؽيمؼبمدورتفوماظعودؼيماًوعليمسشرة،مععماإلضرارمبلنماظؿدابريم
اظطقسقيمؼـؾغلمأنمالمتؼقضمأحؽوع ًو معؾزعيمضوغقغوموضعًمطفزءمعـماظؿدابريماظؿشرؼعقيمأوماإلدارؼيمأوماظلقودقيم
احملؾقي؛م
م
()14م رؾؾً مطذظؽ مإظب مأعقـفو موضع معالحظوت متػلريؼي مبشلن ماظلؿوت ماٌؿقزة ماحملددة مظؾؿقارد ماظقراثقيم
ظألشذؼي مواظزراسي مؼب ماٌرصؼ مػوء معـ مػذه ماظقثقؼي معع ماألخذ مؼب ماالسؿؾور مخصوئص مزبؿؾػ ماظؼطوسوت ماظػرسقيم
ظؿلؿعرضفومعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيموظؿـظرمصقفوماهلقؽيمؼبمدورتفوماظعودؼيماًوعليمسشرة؛مععم
اإلضرارمبضرورةمعقاصؾيمتـؼقحمضوئؿيماظلؿوتماٌؿقزةمواظرتطقزمسؾكمتلكريماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي؛م
م
()11م رؾؾً م إظبمأعقـفوموضعمعصػقصيمتؾققبـماٌؿوردوتمواٌؾودراتمواظصؽقكماظدوظقيمذاتماظصؾيمبوظؼطوسوتم
اظػرسقيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمدقوقمايصقل مسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفوماظيتمتشؽؾ،مأومضدم
تشؽؾ،مأجزاءـبمتدسؿمبعضفومبعضوًمؼبماظـظومماظدوظلمظؾقصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو،ممبومؼبمذظؽماإلضرارم
بوظلؿوت ماٌؿقزة مظؾؿقارد ماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسي ،موتؼودؿ مػذه ماٌصػقصي معع مأعوغي ماالتػوضقي ماظدوظقي مظؾؿـقعم
اظؾققظقجل؛مم
م
()15م ورؾؾً معـ معبوسوت ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي مدرادي مضضوؼو مايصقل مسؾك ماٌقارد موتؼودؿم
عـوصعفومبوظـلؾيمظؽؾمضطوعمصرسلمعـفو؛م
م
()11م ورؾؾً م عـمطؾمإضؾقؿمتعقنيمعومؼصؾمإظبمممـؾنيماثـنيمبنذعورماألعنيمعـمخاللماظعضقماظؿوبعمهلومؼبم
اٌؽؿى،مسؾكمأنمؼؿؿؿعمطؾمواحدمعـفؿومبوًربةمؼبمذبولمايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو،موؼلؿقلـمأنم
ؼؽقنمذظؽمؼبمذبولماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،موذظؽمظؿشؽقؾمصرؼؼمعـماًرباءماظػـقنيمواظؼوغقغقنيمؼعـكم
بويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو.مودقؿقظبمػذاماظػرؼؼمعـماًرباء،ممبعقيماألعوغي،مسؿؾقيماظؿـلقؼ،مبقادطيم
اظقدوئؾماإلظؽرتوغقيمحلىماالضؿضوء،مظؾؿلوسدةمسؾكمإسدادماجؿؿوسوتمعبوسوتماظعؿؾمايؽقعقيماظدوظقيماظػـقي،م
ودقعد،مبوالدؿـودمإظبماإلدفوعوتماظقاردةمعـماألضوظقؿ،معقادمعؽؿقبيمودقؼرتحمتقجقفوتمبوظـلؾيمىؿوسوتماظعؿؾم
اظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي.مودقشوركمأسضوءمػذاماظػرؼؼمؼبماألجزاءماٌعقـيمعـماجؿؿوسوتمعبوسوتماظعؿؾ ماظػـقيم
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ايؽقعقي ماظدوظقي ماٌؽرديمٌعوىيمضضوؼومايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو،مظؾؿلوسدةمسؾكمإثراءمغؼوذوتم
عبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيموإدفوعوتفوموتشؽقؾمععوٌفو؛م
م
()13م وبوظـلؾيمإظبماظؼطوسوتماظػرسقيماظيتمملمتـشلمبشلغفومأؼيمعبوسيمسؿؾ مصـقي محؽقعقي مدوظقي،مدقؿعوونم
صرؼؼماًرباء مبشؽؾ موثقؼ معع ماألعوغي مسؾك ماالضطالع مبوظعؿؾماظقاردمؼب ماظػؼرات ماظػرسقي م( ،)3مو( ،)1مو(،)1م
و(،)14مو()11؛م
م
()12م ورؾؾً مأنمتؿؿـؾمغؿقفيمػذهماظعؿؾقي م(اظػؼراتم 15مإظبم )15مؼبمعشروعمسـوصرمظؿقلريماظؿـػقذماحملؾلم
ظؾقصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفومبوظـلؾيمٌكؿؾػماظؼطوسوتماظػرسقيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،مععم
عراسوةماظصؽقكماظدوظقيمذاتماظصؾيمبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو.مودقؽقنمعشروعمػذهماظعـوصرم
أدواتمرقسقيمٌلوسدةمايؽقعوتماظقرـقي،مالمصؽقط ًومدوظقيمجدؼدةمبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو.م
وبعد مطؾ ماجؿؿوع مىؿوسي ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي ،مؼـؾغل مظؾكرباء ماظعؿؾ معع ماألعوغي مظؿفؿقع مغؿوئٍم
عبوسوت ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي مؼب معشروع ماظعـوصر ،موإحوري ماألضوظقؿ ماظؿوبعني مهلو مسؾؿو ممبشروعم
اظعـوصر،مظؾعؾؿ.مودقلؿـدمعشروعماظعـوصر مإظبماظعؿؾمؼبماظػؼراتماظػرسقيم( )3مو( )1مو()1مو()14مو()11ماظيتم
هددماٌؿوردوتمواٌؾودراتمواظصؽقكماظدوظقيماظؼوئؿيمذاتماظصؾيمهؿقعماظؼطوسوتماظػرسقيماًوصيمبويصقلم
سؾكماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو.م بوإلضوصيمإظبماظعؿؾمذيماظصؾيممبقجىماٌعوػدةماظدوظقي.م
ودقؼدممإظبماهلقؽيمؼبمدورتفوماٌؼؾؾيمظؾـظرمصقف؛م
م
()15م وأضرت م بلنمػذهماظعؿؾقيمرػقـيمبؿقاصرماألعقالمعـمخورجماٌقزاغقي،ممبومؼبمذظؽمسؾكموجفماًصقصم
بوظـلؾيمٌشورطيمأسضوءماظػرؼؼمعـماظؾؾدانماظـوعقي،موتدسقماىفوتماٌوسبيمإظبمتقصريماألعقالمعـمخورجماٌقزاغقيم
هلذاماظغرض.م

دادداًًًًً-ادليائلًاؾرئقيقةًادلمعؾؼةًباؾمـوعًاؾلقوؾوجيًواؾمغذقةً

م

-31م غظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيماٌعـقغيم"مادؿعراضماٌلوئؾماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿغذؼي"15موأخذتم
سؾؿومبوٌعؾقعوتماألدودقيمذاتماظصؾي.16م
م
-35م وأبرزتماهلقؽيمأػؿقيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظؿغذؼيموأذورتمإظبمأنمدورهماحملؿؿؾمؼبمذبولماظؿغذؼيمشريم
عدروس ممبو مصقف ماظؽػوؼي موؼؼؾؾ معـ مضقؿؿف .مورحؾً مبوظؿؼدم ماظذي مأحرزتف ماٌـظؿي مؼب مزؼودة ماظقسل مورؾؾً معـ ماٌـظؿيم
عقاصؾيماالضطالعمبدورػوماظرائدمضؿـماٌؾودرةماٌشرتطيمبنيماظؼطوسوتمبشلنماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظؿغذؼي.موأسربًم
15ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/8

16ماظقثوئؼمCGRFA-14/13/Inf.11؛ CGRFA-14/13/Inf.12م؛ .CGRFA-14/13/Inf.13
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اهلقؽيمسـمتؼدؼرػومألنماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمأخذمؼبمدقوقمػذهماٌؾودرةماٌقاردماظقراثقيمبوالسؿؾور،ممبومؼبمذظؽماألغقاعم
اٌفؿؾيموشريماٌلؿغؾي،موالحظًمأنمهلنيماٌعؾقعوتمسـمربؿقؼوتفومعـماٌغذؼوتمميؽـمأنمؼقلرمصرصمأدقاقمجدؼدة.م
م
-31م ورؾؾً ماهلقؽيمعـماٌـظؿيمعقاصؾيمبؾقرةمسؿؾفومبشلنماظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿغذؼي،موأضرتمبلػؿقيمربطماظؿـقعم
اظؾققظقجلمظألشذؼيموضطوعماظؾقؽيمبوظؿغذؼيماظؾشرؼيمواظقجؾوتماظغذائقيماظصققي،موبوٌػفقمماظؼوئؾمبلغفمؼـؾغلماظعؿؾمبشؽؾم
صرؼح مسؾك ماسؿؾور ماٌغذؼوت ماٌقجقدة مؼب ماألشذؼي مواظقجؾوت ماظغذائقي مطوعؾي ،مصضال مسـ ماألشذؼي ،مخدعوت مظؾـظومم
اإلؼؽقظقجل.موذددتمسؾكمضرورةمتقرقدماظؿعوونمععماٌـظؿوتمواٌـؿدؼوتمذاتماظصؾي،موتػوديمازدواجقيماظعؿؾ.م
م
-33م ورؾؾً ماهلقؽيمإظبماٌـظؿيم عقاصؾيمإدراجماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمأغشطيماظؿغذؼيمذاتماظصؾيمواالدؿؿرارمؼبمتعؿقؿم
اظؿغذؼيمؼبمسؿؾفومؼبمذبولماظؿـققبعماظؾققظقجل.م
م
-32م وغوذدتماهلقؽيماٌـظؿوتماٌؿققبظيمسؾكمدسؿماظؾقٌموادبوذماإلجراءاتمؼبماجملوالتماظرئقلقي.م
م

-35م ورؾؾًماهلقؽيمعـماٌـظؿيماظؼقوم،مرػـومبؿقاصرماألعقال،مبقضعمعشروعمخطقطمتقجقفقيمظؿعؿقؿماظؿـققبعماظؾققظقجلم
ؼبماظلقودوتمواظرباعٍموخططماظعؿؾماظقرـقيمواإلضؾقؿقيماٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼي.مورؾؾً مإظبمذبؿقسوتماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقيم
اظدوظقيمأنمتلؿعرضمػذاماٌشروعموترصعمتقصقوتمإظبماهلقؽيمظؿـظرمصقفومؼبمدورتفوماظعودؼيماًوعليمسشرة.م
م
-33م ورؾؾًماهلقؽيمعـماٌـظؿي،مرػـومبؿقاصرماٌقارد،معقاصؾيمهدؼٌمضوسدةمبقوغوتمتؽقؼـماألشذؼيمظؾؿـقعماظؾققظقجلم
اٌشرتطيمبنيماٌـظؿيمواظشؾؽيماظدوظقيمظـظؿماظؾقوغوتماًوصيمبوألشذؼيمبشؽؾمدوريموتؼدؼؿمتؼرؼرمسـماظؿؼدمماحملرزمإظبم
اهلقؽيمؼبمدورتفوماظعودؼيماًوعليمسشرة .مورؾؾًماهلقؽيمطذظؽمعـماٌـظؿي مأنمتضطؾعمبؾـوءماظؼدراتمؼبمعراطزماظؾقوغوتم
اإلضؾقؿقيماظؿوبعيمظؾشؾؽيماظدوظقيمظـظؿماظؾقوغوتماظغذائقي،معـمأجؾمتدرؼىماظلؾطوتماٌلموظيمسؾكمتقظقدماظؾقوغوتماٌؿعؾؼيم
بوٌغذؼوتمظؾؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمووؿقعفو.م
م
-31م ورؾؾًماهلقؽيمعـماٌـظؿيمادؿقداثمأدوظقىمعلحموخطقطمتقجقفقيمجدؼدةمظؿعدؼؾماألدوظقىماظؼوئؿيمواٌعؿؿدةم
ظالدؿفالكماظغذائلمظؿقلنيمعبعماٌعؾقعوتمبشلنمدورماظؿـققبعماظؾققظقجلمظألشذؼيمؼبمهؼقؼماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي،م
وعلوسدة ماظؾؾدان ماظيت موري مبوظػعؾ معلقحو مظالدؿفالك ماظغذائل مسؾك متقظقد مبقوغوت مسـ ماالدؿفالك ماظغذائل مظؾؿـقعم
اظؾققظقجلمبشؽؾمدوري.م
م
-31م واضرتحًماهلقؽيمأنمتشؿؾمذبوالتماظعؿؾماإلضوصقيمذاتماألوظقؼيمتقصقػماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيموتلكريهم
وادؿفالطف؛ موجفقد ماظرتبقي مظؿطقؼر مخصوئص مزراسقي مربلـي مظؾؿـقع ماظؾققظقجل مظألشذؼي ماظغـقي مبوٌغذؼوت؛ موتـقؼعم
اظزراسيمواظقجؾوتماظغذائقيمٌعوىيمدقءماظؿغذؼيمهؿقعمأذؽوظف،مععمإؼالءماػؿؿوممخوصمإظبمغؼصماٌغذؼوتماظدضقؼي؛م
واظصقنمؼبماٌقضعمواٌعورفماظؿؼؾقدؼيموهلنيماظقصقلمإظبماألدقاق.م
م
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دابعاًًًًً-ادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً
م

عرضًاؾمؼرقرًعنًحاؾةًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًيفًاؾعاملً
م

-24م غظرتماهلقؽيمؼبموثقؼيمإسدادمتؼرؼرمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماظعومل.17موأخذتمسؾؿوً ممبلقدةمتؼرؼرم
حوظي ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي مؼب ماظعومل ،18موأذودت مبوظؿؼدم ماحملرز مؼب مإسداد ماظؿؼرؼر موضدقبعً متعؾقؼوت مسؾك ماظـؿوئٍم
اظرئقلقي،مورؾؾًمأنمتمخذمػذهماظؿعؾقؼوتمبوالسؿؾورمسـدموضعماظصقغيماظـفوئقيمظؾؿؼرؼر.مورؾؾًماهلقؽيمعـماٌـظؿيموضعم
اظؿؼرؼر مؼب مصقغؿف ماظـفوئقي مخالل مسوم م ،5411ممتوذقو معع ماهلقؽؾ ماٌؼرتح ،19موأن ممتؽّـ مخالل مسؿؾقي موضع ماظصقغيم
اظـفوئقيمأسضوءماهلقؽيمعـماظؿعؾقؼمسؾكماٌلقدةماظـفوئقي.مورؾؾً مإظبماٌـظؿيمأؼضومإسدادمتؼرؼرمتقظقػلمسـمحوظيماٌقاردم
اظقراثقيمايرجقيمؼبماظعومل.م
م

تؼرقرًاؾدورةًاؾناـقةًجلؿاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً

م

-21م غظرت ماهلقؽي مؼب متؼرؼر ماظدورة ماظـوغقي مىؿوسي ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي ماٌعـقي مبوٌقارد ماظقراثقيم
ايرجقي .20موسرضً ماظلقدة م A. Lolona Ramamonjisoa Ranaivosonم(عدششؼر) ،مرئقلي معبوسي ماظعؿؾ ماٌعـقيم
بوٌقارد ماظقراثقي مايرجقي ،ماظؿؼرؼر .موتقجفً ماهلقؽي مبوظشؽر مإظب ماظلقدة م Ranaivosonموأسضوء معبوسي ماظعؿؾ ماٌعـقيم
بوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمسؾكماظعؿؾماٌؿؿوزماظذيماضطؾعقامبفمورحؾًمبوظؿؼرؼر.م
م

خطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًؾصونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوادمىداؿفاًادليمدامم
م
-25م ضوعً ماهلقؽي ممبراجعي معشروع مأوظقؼوت ماظعؿؾ ماالدرتاتقفقي مظؾؿقارد ماظقراثقي مايرجقي موتـؼقح ماألوظقؼوت21م
واٌقاصؼيمسؾقفومبوسؿؾورػومخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموادؿكداعفوماٌلؿدام ،مسؾكماظـققماظقاردمؼبم
اٌرصؼمواو .مودسً ماٌدؼرماظعوممظؾؿـظؿيمإظبمظػًماغؿؾوهمعممترماٌـظؿي مإظبمخطيماظعؿؾماظعوٌقي مبفدفماسؿؿودػومؼبمدورتفم
اظـوعـيماظـالثنيمؼبمؼقغقق/حزؼرانم.5411م
م
-21م ورؾؾً ماهلقؽي مإظب ماٌـظؿي موضع مادرتاتقفقي متـػقذ مًطي ماظعؿؾ ماظعوٌقي مظصقن ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقيم
وادؿكداعفوماٌلؿدام.م
م
 17اظقثقؼيم. CGRFA-14/13/9م
 18اظقثقؼيم.CGRFA-14/13/Inf.14
19ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/Inf.14
20ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/10
 21اظقثقؼي .CGRFA-14/13/11
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-23م وذفقبعً متعؾؽيمعومؼؽػلمعـماٌقاردماٌوظقي،موؼؾبػضؾمعـماٌلوػؿوتماظطقسقي،مخصقصوًمٌلوغدةماظؾؾدانماظـوعقيم
ظدسؿمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقي.م
م
-22م ورؾؾً ماهلقؽي مإظب مأعوغؿفو مإسداد موثقؼي مسؿؾ مإسالعقي مظدسؿ مغؼوذوت معبوسي ماظعؿؾ ماٌعـقي مبوٌقارد ماظقراثقيم
ايرجقيمبشلنمغطوقماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمظألشذؼيمواظزراسي،مععمعراسوةموالؼيماهلقؽي.م
م
م

ياؿـاًً-ادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةًً

تؼرقرًاؾدورةًاؾيابعةًجلؿاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةً
بادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
م

-25م غظرتماهلقؽيمؼبمتؼرؼرماظدورةماظلوبعيمىؿوسيماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيم
ظألشذؼيمواظزراسي.22موضدقبمماظؿؼرؼرماظلقدم Arthur da Silva Marianteم(اظربازؼؾ)،مرئقسمعبوسيماظعؿؾ.موتقجفًم
اهلقؽيمبوظشؽرمإظبماظلقدمMarianteمموإظبمأسضوءمعبوسيماظعؿؾمسؾكمسؿؾفؿمورحقبؾًمبوظؿؼرؼر.م
م

ادمعراضًتـػقذًـمائجًإـرتالؽنً

م

 -23غظرت ماهلقؽي مؼب ماظقثقؼؿني مبعـقان ماظؿؼرؼرماٌرحؾلمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمبشلنمتـػقذمخطي ماظعؿؾماظعوٌقيم
ظؾؿقاردماظقراثقيمايققاغقيموإسالنمإغرتالطـ23موادؿعراضمادرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمظؿـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيم
ايققاغقي.24موارؾعًمأؼضوًمسؾكمشريػومعـماٌعؾقعوتماٌػقدةمبفذاماظصدد.25م
م

تـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلقواـقةً

م
 -21رحقبؾًماهلقؽيمبوظؿؼدمماحملرزمسؾكمصعقدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايققاغقيمورؾؾً مإظبماظػووم
عقاصؾيماألغشطيماظيتمتـػذػومواإلبؼوءمسؾكمسؿؾفوموتعزؼزهمؼبمذبولمتقصريماٌلوسدةماظػـقيمظؾؾؾدانمواألضوظقؿمٌمازرةمجفقدػوم
اظراعقيمإظبمتـػقذماًطي،ممبومؼبمذظؽمتعقنيمجفوتماتصولمإضؾقؿقي.موذفقبعًماهلقؽيماظػوومسؾكمعقاصؾيماظؿقسقيمسؾكم
اظؿـقعماظقراثلمايققاغلمعـمخاللمذؾؽيمتـققبعمايققاغوتماٌلؿلغلي()DAD-Netموصققػيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقي.م
م

22ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/12
23ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/13
24ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/14
25ماظقثوئؼمCGRFA-14/13/Inf.15؛مCGRFA-14/13/Inf.16؛م CGRFA-14/13/Inf.17؛م. CGRFA-14/13/Inf.18
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 -21وذددتماهلقؽيمسؾكمضرورةمأنموريماظؾؾدانمهدؼـوًمدورؼوًمظؾقوغوتفوموععؾقعوتفوماظؼطرؼيمؼب مغظوممععؾقعوتم
اظؿـقعماظقراثلمظؾقققاغوتماٌلؿلغليمأومؼبمذؾؽيمغظومماٌعؾقعوتماألوروبلمسـماظؿـقعماظؾققظقجلميققاغوتماٌزرسي معـم
أجؾمتلفقؾمصـعماظؼراراتمبوالدؿـودمإظبماٌعرصيمألشراضمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايققاغقي.موحـقبً ماظؾؾدانمسؾكمعبعم
اظؾقوغوتموإدراجفومؼبماظـؿقذجماظقصػلمإلصدارماٌعؾقعوتمؼبماظـظوممواظشؾؽيماٌذطقرؼـ.مورؾؾًماهلقؽيمإظبماظػوومتؼدؼؿمدسؿم
صينمظؿلفقؾمسؿؾقيمعبعماظؾقوغوتمعـمضؾؾماظؾؾدانماظـوعقيموإدراجفومؼبماظـظوممواظشؾؽي.م
م
 -54وأضرقبت ماهلقؽيمعلقدقبةماًطقطماظؿقجقفقيمبشلنمايػظمؼبماىلؿمايلمظؾؿقاردماظقراثقيمايققاغقي.مورؾؾًمإظبم
اظػوومغشرػوموتقزؼعفومسؾكمغطوقموادع.مورؾؾً مإظبماظػوومعقاصؾيماظعؿؾمسؾكمبؾقرةمخطقطمتقجقفقيمصـقيمظؿقدؼدمػقؼيم
ايققاغوت،موتؿؾقبعفو،موتلفقؾمأدائفو.م
م
 -51ورؾؾً ماهلقؽيمإظبماٌـظؿيمهدؼدمرؾقعيمخدعوتماظـظؿماإلؼؽقظقجقيماظيتمتؼدعفو مدالالتموأغقاعماٌوذقيماظيتم
ضبؿػظمبفومعربقماظـروةمايققاغقيمعبقعو،مععمإؼالءمسـوؼيمخوصيمظؾؿلوػؿوتماهلوعيماظيتمؼؼدعفومصغورمعربلماٌوذقيم
واظرسوة،مورصعمتؼرؼرمسـمػذاماٌقضقعمإظبماهلقؽيمؼبمدورتفوماًوعليمسشرةماظعودؼي.مم
م

ادرتاتقهقةًمتوقلًتـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًبشلنًادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةًً

م
 -55تقجفً ماهلقؽي مبوظشؽر مإظب مايؽقعوت ماظيت مدوػؿً مؼب مصـدوق مأعوغي ماظػوو موحـقبً مايؽقعوت مواٌوسبنيم
احملؿؿؾنيماآلخرؼـمسؾكمتؼدؼؿمأومزؼودةماظؿؿقؼؾمظصـدوقمأعوغيماظػووموظغريهمعـماظصـودؼؼماظيت متؾبلؿكدممظدسؿمتـػقذمخطيم
اظعؿؾماظعوٌقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايققاغقي.مم
م
 -51وذؽرتماهلقؽيمأؼضوًمعؽؿيبمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمواهلقؽيموجفوتماالتصولماإلضؾقؿقيم
اٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيموصرؼؼماًرباءمسؾكمسؿؾفؿمؼبمدورةماٌشورؼعماألوظبمعـمادرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ.مم
م
 -53ورؾؾً م اهلقؽيمإظبماظػوومعقاصؾيمتؼدؼؿماٌقاردمعـماظربغوعٍماظعوديمواٌشقرةماظػـقيمٌمازرةماظؾؾدانمؼبمتـػقذمخطيم
اظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايققاغقيموعقاصؾيماظلعلمإظبمإضوعيمذراطوتموهوظػوتمععماآلظقوتمواٌـظؿوتماظدوظقيم
األخرىمبغقيمتعزؼزمتعؾؽيماٌقاردماٌوظقيمواظعقـققبي.مم
م
 -52واسؿؿدتماهلقؽيمإجراءاتماٌراضؾيمواظؿؼققؿماٌلؿؼؾقبمظؾؿشورؼعماٌؿـقحيمسؾكماظـققماظقاردمؼبماٌرصؼمزاي.1-مم
م
 -55وطؾّػًم اهلقؽيمأعوغيمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمبلنمتطؾؼ،مبنيماظدورةمواألخرىمعـمدوراتم
اهلقؽي،مغداءمثوغقوًمظؿؼدؼؿماالضرتاحوتمصقرمتقاصرمعؾؾغمعؾققنم()1مدوالرمأعرؼؽلمؼبمصـدوقماألعوغيموتطؾقؼماإلجراءاتم
واألوظقؼوتمغػلفوماظيتم اسؿؾبؿدتمؼبماظدورةماألوظبمعـماٌشورؼع،مععمتشفقعماألضوظقؿمطوصيمسؾكمتؼدؼؿمعذطراتمعػوػقؿقيم
رصقعيماٌلؿقى.م
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وواصؼًماهلقؽيمسؾكماظؿعدؼالتماظيتمأجرؼًمسؾكمادرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ مسؾكماظـققماظقاردمؼبماٌرصؼمزاي.5-م

-53
م
 -51وضررت م اهلقؽي،مؼبمعومؼؿعؾؼمبوظـداءاتماٌؼؾؾيمظؿؼدؼؿماالضرتاحوت،مأغفمبودؿطوسيماظؾؾدانمتؼدؼؿمعذطرةمعػوػقؿقيم
ظؾؾدمواحد،موأنمتضؿقبمإظقفومبوإلضوصيمإظبمذظؽمعذطرةمعػوػقؿقيمظعدةمبؾدان.مم
م
 -51وأثـًم اهلقؽيمسؾكمدورمجفوتماالتصولماإلضؾقؿقيمظضؿونماىقدةمؼبمعرحؾيتمإسدادماٌذطراتماٌػوػقؿقيموصرزػو.م
ورؾؾً م بوظـلؾيمإظبماظـداءماٌؼؾؾمظؿؼدؼؿماالضرتاحوتمأنمتعدقبمجفوتماالتصولماإلضؾقؿقيمضقائؿمبوٌذطراتماٌػوػقؿقيماٌـودؾيم
اظيتمتلؿقؼبماظشروطمعـماألضوظقؿماظؿوبعيمهلو.مم
م
26

إعدادًاؾمؼرقرًاؾناـيًعنًحاؾةًادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًاؾعاملًً
م

 -34غظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيمبعـقانمإسدادماظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبم
اظعومل27موادؿعرضً معلقدة ماالدؿؾقون مىؿع ماظؾقوغوت ماظؼطرؼي مظدسؿ مإسداد ماظؿؼرؼر ماظـوغل مسـ محوظي ماٌقارد ماظقراثقيم
ايققاغقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل.28م
م

 -31ورؾؾً ماهلقؽي مإظب ماظػوو مإسداد ماظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملم
(اظؿؼرؼرماظـوغل)مععماظرتطقزمسؾكماظؿغرياتماظيتمررأتمعـذمإسدادماظؿؼرؼرماألول،مسؾكمأنمؼؾبعرضمسؾكماهلقؽيمؼبمدورتفوم
اظعودؼيماًوعليمسشرة.موحـقبًمعبقعماألسضوءمؼبماظػوومواآلظقوتماظدوظقيمواظصـودؼؼمواألجفزةماٌعـقيمسؾكمإدـودماألوظقؼيم
واظعـوؼيماظالزعيمصقراًمظؿػعقؾمدبصقصماٌقاردماظطقسقيمواًورجيمسـماٌقزاغقيمعـمأجؾمإسدادماظؿؼرؼرماظـوغل.مورؾؾً مإظبم
اظػوومإسودةماظـظرمؼبماٌقزاغقيمعـمأجؾمزؼودةمايصيماظيتمتؾبغطكمعـمعقاردماظربغوعٍماظعودي.مم
م
-35م وأضرقبت ماهلقؽيمعلقدةماالدؿؾقونمىؿعماظؾقوغوتماظؼطرؼيمظدسؿمإسدادماظؿؼرؼرماظـوغل.مودسًماظؾؾدانمإظبمإبداءمعوم
ظدؼفومعـمعالحظوتمسؾكماالدؿؾقونمإظبماظػوومضؾؾم11معوؼق/أؼورم.5411مودسًماهلقؽيمعؽؿىمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمحبوظيم
اٌقاردماظقراثقيمايققاغقي مإظبمعراجعيمػذهماٌالحظوتمووضعماالدؿؾقونمبصقغؿفماظـفوئقيمؼبماظقضًماٌـودىمضؾؾماٌؾوذرةم
بؿقزؼعفمسؾكماظؾؾدان.مورؾؾً مإظبماٌـظؿيمسرضمعلقدةماظؿؼرؼرماظـوغلمسؾكماظدورةماظـوعـيمىؿوسيماظعؿؾماٌعـقيمحبوظيم
اٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمظؽلمتـظرمصقفموتلفقالًمظؾؿداوالتمحقلمايوجيمرمبومإظبمهدؼٌمخطيماظعؿؾماظعوٌقي.مم
م

 26اظقثقؼيم ،CGRFA-12/09/Reportاٌرصؼمجقؿ.
27ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/15
28ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/Inf.19
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-31م وغوذدت ماهلقؽيمعبقعماألسضوءمؼبماظػوومواٌـظؿوتماظدوظقيمظؿؼدؼؿماٌعؾقعوتماظالزعيمؼبمعقسدػومعـمأجؾمإسدادم
اظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل،معشريةمإظبمأنقبمبعضماظؾؾدانمضدمهؿوجمإظبم
دسؿمصينمؼبمػذاماجملول.مم
م
م

تادعاًًًًً-ادلواردًاؾورايقةًادلائقةً

ادلرحؾةًاؾيتًبؾغفاًإعدادًاؾمؼرقرًعنًحاؾةًادلواردًاؾورايقةًادلائقةًيفًاؾعاملً

م

-33م غظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼؿنيماٌعـقغؿنيم"اٌرحؾيماظيتمبؾغفومإسدادماظؿؼرؼرمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقي،"29م
و"هؾقؾمدقوديمهدؼدماظـطوق:ماظـغراتمواظػرصماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقي."30موأخذتمسؾؿومبقثقؼيتماٌعؾقعوتم
اٌعـقغؿنيم"عشروعماًطقطماظؿقجقفقيمإلسدادماظؿؼورؼرماظؼطرؼيميوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمؼبماظعوملمظألشذؼيمواظزراسيم"31م
و"هدؼدمغطوقمهؾقؾماظلقودوتمظؾؿقاردماظقراثقيماٌوئقي."32م
م
-32م ورؾؾً ماهلقؽيمعـماٌـظؿيمعقاصؾيمسؿؾفومعـمأجؾمإسدادماظؿؼرؼرماألولمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيم
واظزراسيمؼبماظعومل،م ععمايرصمسؾكمسدممتؽرارمأومهؿؾمسؿؾموطوالتماألعؿماٌؿقدةماألخرىمواإلضرارمسؾكموجفمخوصم
بوظدورماحملقريمظؾفؿعقيماظعوعيمظألعؿماٌؿقدةمؼبمععوىيماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبصقنماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبماٌـورؼماظؾقرؼيم
اًورجيمسـمحدودماظقالؼيماظقرـقيموادؿكداعفماٌلؿدامموخصقصوًمعـمخاللمصرؼؼفوماظعوعؾماٌكصصمشريماظرمسلماٌػؿقحم
بوبماظعضقؼيمظدراديماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبصقن ماظؿـقعماظؾققظقجلماظؾقريمؼبماٌـورؼماظقاضعيمخورجمغطوقماظقالؼيماظقرـقي،م
اظيتموضعؿفوماىؿعقيماظعوعي.33م
م
-35م وذددتماهلقؽيمسؾكمأغفمؼـؾغلمظؾعؿؾماهلودفمإظبمإسدادمتؼرؼرمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبم
اظعومل مأنمؼؽقنمعربقروممبدوغي ماظلؾقكمبشلنماظصقدماظرذقدموعلؿـدامإظقفو.موضررت ماهلقؽيمأنمؼؿؿـؾمغطوقماظؿؼرؼر مؼبم
األغقاع ماٌوئقي ماٌلؿزرسي موأضوربفو ماظربؼي ماًوضعي مضؿـ ماظقالؼي ماظقرـقي .مودسقً ماظؾؾدان مأؼضو مإظب متؼدؼؿ مضوئؿي مبلغقاعم
اٌقاردماظقراثقيماٌوئقيماهلوعيمورـقومعـماٌصوؼدماظطؾقعقيمضؿـمحدودماظقالؼيماظقرـقي.م
م
-33م وواصؼًماهلقؽيمسؾكمػقؽؾمتؼرؼرمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملمسؾكمسبقمعومػقمواردمؼبم
اٌرصؼمحوء.م
م

29ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/16
30ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/18
31ماظقثقؼيم.CRGRA -14/13/Inf.24
32ماظقثقؼي. CGRFA-14/13/Inf. 25.م
 33اظػؼرةم31معـماظؼرارم.53/21مم
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-31م وغوذدت م اظؾؾدان ماٌشورطي مؼب ماظعؿؾقي معـ مخالل مإسداد متؼورؼر مورـقي مسـ ماٌقارد ماظقراثقي ماٌوئقي ،موتعزؼز مغظؿم
اٌعؾقعوتمذاتماظصؾي.مودسًماهلقؽيمأصقوبماٌصؾقيماٌعـقني،مإظبماٌشورطيمؼبمإسدادمتؼرؼرمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيم
ظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل،ممبومؼبمذظؽمعـمخاللمرصعماظؿؼرؼرمإظبماٌـظؿي.مورؾؾًماهلقؽيمعـماٌـظؿيمهدؼدماظـطوقم
ظؿعزؼزماظعؿؾقيماىورؼيمىؿعموهؾقؾماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتماظؼطرؼيمبشلنمعصوؼدماألمسوكموتربقيماألحقوءماٌوئقيمبندراجم
اٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقي.م
م
-31م ورؾؾً ماهلقؽي معـ ماٌـظؿي متعدؼؾ معشروع ماًطقط ماظؿقجقفقي مإلسداد ماظؿؼورؼر ماظؼطرؼي ميوظي ماٌقارد ماظقراثقيم
اٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملم34موايدمعـمسددماظدرادوتماٌقاضقعقيمعـمخاللمإؼالئفوماألوظقؼيممتوذقومععماظـطوقم
اٌؿػؼمسؾقفمواظرتطقزمسؾكماظؼضقيماألدودقيمظؾؿـقعماظقراثل.م
م
-14م وأذورتماهلقؽيمإظبماظؿقصقيماظصودرةمسـمىـيمعصوؼدماألمسوكمبنغشوءمعبوسيمسؿؾمادؿشورؼيمتعـكمبوٌقاردم
اظقراثقيمواظؿؽـقظقجقوتمإلدداءماٌشقرةمإظبماٌـظؿيمبشلنماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمواظؿؽـقظقجقوت.م
م
-11م ورؾؾًماهلقؽيمعـماٌـظؿيمأنمتؼدم،مؼبمتؼرؼرمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل،مأعـؾيمسؾكم
اظلقودوت مواظؿشرؼعوت ماظقرـقي مذات ماظصؾي ماظيت متؿـوول مسؾك موجف ماظؿقدؼد مصقن ماٌقارد ماظقراثقي ماٌوئقي ماٌلؿزرسيم
وأضوربفوماظربؼيموادؿكداعفوماٌلؿدام،موالمدقؿومسؾكماٌلؿقىماظقراثل.م
م
-15م ورؾؾً م اهلقؽي معـ ماٌـظؿي مإسداد محملي مسوعي مسـ ماظعقاعؾ ماظيت متمثر مؼب ماٌقارد ماظقراثقي ماٌوئقي ،ممبو مؼب مذظؽم
ععؾقعوتمسـمطقػقيماظؿصديمهلو.مورؾؾً ماهلقؽيمأنمؼؿؿمذظؽمبوظؿشوورمععماظؾؾدانموبوالدؿػودةمعـماآلظقوتمايؽقعقيم
اظدوظقي.م
م
-11م وأخذتماهلقؽيمسؾؿومبلنماألررماظلقودقيمواظؼوغقغقيماظقرـقيمظؾؿقاردماظقراثقيماٌوئقيمػلمؼبمعرحؾيمعؾؽرةمعـم
اإلسدادمورؾؾًمعـماٌـظؿيمإجراءمأغشطيمظؾـوءماظؼدرات،مسؾكماظـققماٌطؾقب،مؼبمػذاماجملول.م
م
-13م وغظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيماٌعـقغيم"إغشوءمعبوسيمسؿؾمصـقيمحؽقعقيمدوظقيمععـقيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيم
واظزراسي".35م
م
-12م وأسربًماهلقؽيمسـموجفوتمغظرمزبؿؾػيمتؿعؾؼمبنغشوءمعبوسيمسؿؾمحؽقعقيمدوظقيمصـقيمععـقيمبوٌقاردماظقراثقيم
اٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسيموضررتمإسودةماظـظرمؼبمػذهماٌللظيمؼبمدورتفوماٌؼؾؾي .موملمتصؾمأثـوءماظدورةمإظبمتقاصؼمؼبماآلراءم
بشلنمإغشوءمعبوسيماظعؿؾ.مم
م
34ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/Inf.25
35ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/17
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-15م ودسً ماهلقؽي مىـي معصوؼد ماألمسوك ،مؼب محول مإغشوء معبوسي مسؿؾ مادؿشورؼي مععـقي مبوٌقارد ماظقراثقي ماٌوئقيم
واظؿؽـقظقجقوت،مإظبماظـظرمؼبمدسقةمعبوسيماظعؿؾماالدؿشورؼيمإظبماٌلوػؿيمؼبمإسدادمتؼرؼر محوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيم
ظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل.م
م
-13م ورؾؾًماهلقؽيمإحورؿفومسؾؿو،معـمخاللمعؽؿؾفو،مبندفوعوتمعبوسيماظعؿؾماالدؿشورؼيمؼبمإسدادماظؿؼرؼر.م
م

عاذراًًًًً-ادليائلًاؾرئقيقةًاخلاصةًباؾؽائـاتًاحلقةًاؾدؼقؼةًوباؾالػؼارقاتًً
م

-11م غظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيمبعـقانماٌلوئؾماظرئقلقيماًوصيمبوظؽوئـوتمايقيماظدضقؼيموبوظالصؼورؼوت36موأخذتم
سؾؿوًمبوٌعؾقعوتماألدودقيماٌؿصؾيمبفو.37م
م
-11م وأطدتماهلقؽيمسؾكمأػؿقيماظؿـقعماىرثقعلموتـقعماظالصؼورؼوتمبوظـلؾيمإظبماظزراسيماٌلؿداعيموظألعـماظغذائلم
واظؿغذوي،مخوصيمؼبمزؾقبماظؿقدؼوتماظؾقؽقيمواظصققيمؼبماظعومل.مم
م
-14م ورؾؾً م اهلقؽي مإظب ماظػوو ،مؼب محول متقاصر ماٌقارد ،مإجراء مسؿؾقوت متؼققؿ معرطّزة موػودصي مسـ محوظي مواووػوتم
وتقصقػموصقنموادؿكدامماظؽوئـوتمايققبيماظدضقؼيمؼبماظرتبيموسقاعؾماٌؽوصقيماظؾققظقجقيمواظعقاعؾماٌؿرضيمؼبماظـؾوتوتم
بوظـلؾيمإظبمعزؼدمعـماحملوصقؾماظغذائقيماظرئقلقيمطوظؼؿحمواظذرةموصقلماظصقؼو،مععماظرتطقزمبشؽؾمخوصمسؾكماٌؿوردوتم
اظزراسقيماىقدةماظيتمتلوػؿمؼبمتؼدؼؿماظؽوئـوتمايقيماظدضقؼيمواظالصؼورؼوتماٌػقدةمًدعوتماظـظؿماإلؼؽقظقجقي.مورؾؾًم
أؼضوًمإظبماٌـظؿيمرصعمتؼرؼرمسـماٌلؿفداتمصقؿومؼؿعؾؼمبؿقصقػموصقنموادؿكدامماظؽوئـوتمايقيماظدضقؼيمألشراضمسؿؾقيم
اهلضؿمظدىماجملرتات،موؼبمأغقاعماظرتبيمؼبمإرورمغظؿمإغؿوجماحملوصقؾ ماٌكؿؾػي،موؼبمسؿؾقوتماظؿصـقعماظزراسلمووفقزم
األشذؼي،محلىماالضؿضوء.مم
م
-11م ورؾؾً ماهلقؽيمإظبماظػوومإسطوء مععؾقعوت مظؾفقؽيمؼبمدورتفوماًوعليمسشرةماظعودؼيمسـمآخرماٌلؿفداتمسؾكم
صعقد متقصقػ موصقن موادؿكدام ماظؽوئـوت مايقي ماظدضقؼي مواظالصؼورؼوت موصقغفو مبوظـلؾي مإظب ماألشذؼي مواظزراسي ،مإنم
وجدت؛مسـدعومتؼقمماهلقؽيمؼبمدورتفوماٌذطقرةمبودؿعراضمسؿؾمعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيمؼبمعومؼؿعؾؼم
بلحدثماظؿطؾقؼوتمواالدؿكداعوتمظؾؿؽـقظقجقوماظؾققظقجقيمعـ مأجؾمصقنماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفوم
سؾكمسبقمعلؿدام.م
م
-15م ورؾؾً م اهلقؽيمإظبماظػوومأنمتؾقٌ،محقـؿوماضؿضكماألعرمذظؽ،مؼبمدورماظؽوئـوتمايقيماظدضقؼيمواظالصؼورؼوتمؼبم
ذبوالت مسدقبة معـ مبقـفو متؼدؼؿ مخدعوت ماظـظؿ ماإلؼؽقظقجقي مظألشذؼي مواظزراسي موظؿغذؼي ماإلغلون موصقؿف ،موظؾزراسيم
اٌلؿداعي،موظؾؿؾؼقحمواظؿـقعماظؾققظقجلمظؾرتبيمؼبمتؼرؼرمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل.م
36ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/19
37مدرادوتماٌعؾقعوتماألدودقيم51مو55مو53مو.52
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حاديًعشرًًًً-ادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًً
م

تؼرقرًاؾدورةًاؾياددةًجلؿاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةًً
بادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
م

-11م غظرتماهلقؽيمؼبمتؼرؼرماظدورةماظلودديمىؿوسيماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيم
ظألشذؼيمواظزراسي.موضدمماظلقدمسؿورماظطوػري م(اٌغرب)،مرئقسمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي،ماظؿؼرؼر.م

وتقجفًماهلقؽيمبوظشؽرمإظبماظلقدماظطوػريموأسضوءمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقي ماظـؾوتقيمسؾكمعومضوعقامبفمعـم
سؿؾمورحؾًمبوظؿؼرؼر.مم
م

تـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًاؾناـقةًؾؾؿواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
م

-13م غظرت ماهلقؽي مؼب ماظقثقؼي ماٌعـقغي م"تـػقذ مخطي ماظعؿؾ ماظعوٌقي ماظـوغقي مظؾؿقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼيم
واظزراسي".38موأخذتمسؾؿوًمبوٌعؾقعوتماألدودقيمذاتماظصؾي.39م
م

-12م ورحؾً ماهلقؽي مبوظؿؼدم ماحملرز مؼب متـػقذ مخطي ماظعؿؾ ماظعوٌقي ماظـوغقي موذؽرت ماٌـظؿي مسؾك مإتوحي متؼرؼرػوم
اظؿفؿقعلمهؿقعماظؾغوتماظرمسقيمظؾؿـظؿي.مورؾؾً معـماٌـظؿيمعقاصؾيمدسؿماظؾؾدانمؼبمتعزؼزمضدراتفومسؾكمتـػقذمخطيم
اظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي،مبوظؿعوونماظقثقؼمععماٌعوػدةماظدوظقيمواظشرطوءماآلخرؼـ.مودسًماهلقؽيماىفوتماٌوسبيمإظبمتقصريم
عقاردمعـمخورجماٌقزاغقيمظضؿونماظؿـػقذماظؽوعؾمًطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي،موالمدقؿومعـمخاللمتعزؼزماظؼدراتمؼبماظؾؾدانم
اظـوعقيمواظؾؾدانماظيتممترماضؿصوداتفوممبرحؾيماغؿؼوظقي.م
م
-15م وذددتماهلقؽيمسؾكمأػؿقيمصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمؼبماٌقاضعماظطؾقعقيموإدارتفومؼبماٌزارع.مورؾؾً معـم
اٌـظؿيمإسدادمعذطرةمعػوػقؿقيمتعرضمبشؽؾمعػصؾمايقطؿيمواهلقؽؾمواظقزوئػمواآلثورماٌوظقيماٌرتتؾيمسؾكمإغشوءمإعوم
ذؾؽيمسوٌقيمظؾصقنمؼبماٌقاضعماظطؾقعقيمأوماإلدارةمؼبماٌزارعمأومذؾؽؿنيمتعوىنيمبشؽؾمعـػصؾمػذؼـماجملوظنيمتـظرمصقفوم
عبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمواهلقؽيمخاللمدورتقفؿوماظعودؼيماٌؼؾؾي.موأطدتماهلقؽيمسؾكمأغفمؼـؾغلم
ظؾؿذطرةماٌػوػقؿقيمأنمتـظرمأؼضومؼبماظلؾؾماظؽػقؾيمبؿقلنيموتعزؼزماظشؾؽوتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيموودوئؾمظؿفـىمازدواجقيم
اىفقد.م
م
-13م وأطدتماهلقؽيمسؾكمأػؿقيمتؽقؼـماحؿقورقوتموراثقيمظصقنماألضوربماظربؼيمظؾؿقوصقؾمذاتماألوظقؼيمؼبمسؿؾقوتم
اظصقن مؼب ماٌ قاضع ماظطؾقعقي ،مواظيت مميؽـ مأن متشؿؾ مؼب مبعض ماظظروف ماألصـوف ماظؿؼؾقدؼي ماٌزروسي مأؼضوً ،مورؾؾً معـم
38ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/21م
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اٌـظؿيماظـظرمؼبمتؼدؼؿماظدسؿماظػين.موذطّرتماىفوتماٌوسبيمبوٌقاردماظالزعيمعـمخورجماٌقزاغقيمظؿؽقؼـمػذهماالحؿقورقوتم
اظقراثقي.م
م
-11م ورؾؾًماهلقؽيمعـماٌـظؿيمعقاصؾيماظؿ عوونمععماظشرطوءمؼبمتـؿقيماظؼدراتمؼبمذبوالتمتربقيماظـؾوتوتموغظؿماظؾذورم
وغوذدتماىفوتماٌوسبيمتقصريمعقاردمعـمخورجماٌقزاغقيمجملوالتماظعؿؾمػذه.موذددتماهلقؽيمسؾكمأػؿقيمبذلمػذهم
اىفقدمؼب متكزر معع مبرغوعٍ ماظعؿؾ مبشلن ماالدؿكدام ماٌلؿدام ماظذي موضعؿف ماٌعوػدة ماظدوظقي .مورؾؾً معـمعبوسيماظعؿؾم
اٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمادؿعراضمعشروعماظدظقؾمظصقوشيماظلقودوتماظقرـقيمظؾؾذور40مظؿـظرمصقفماهلقؽيمؼبمدورتفوم
اظعودؼيماًوعليمسشرة.م
م
-11م وأسربً ماهلقؽي مسـ متؼدؼرػو مظؾؿلوسدات ماظيت مضدعؿفو ماٌـظؿي مإظب ماظؾؾدان مظقضع مادرتاتقفقوت مورـقي متؿعؾؼم
بوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيموأصضؾماٌؿوردوتمواألدواتماظالزعيمظؿـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي.مورؾؾًمعـماٌـظؿيمإسدادم
عشروع مخطقط متقجقفقي مظقضع مادرتاتقفقوت مورـقي مظؾؿقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي متلؿعرضف معبوسي ماظعؿؾ ماٌعـقي مبوٌقاردم
اظقراثقيماظـؾوتقيمواهلقؽيمؼبمدورتقفؿوماظؼودعي.م
م
-144م وأذودتماهلقؽيمبوظؿؼدمماحملرزمؼبمإغشوءموتعزؼزمآظقوتمتؾودلماٌعؾقعوتماظقرـقي،مودسًمأسضوءػومإظبمإغشوءمأوم
عقاصؾيمهدؼٌمآظقوتمتؾودلماٌعؾقعوتماظقرـقيموادؿؽشوفمودوئؾمإظؽرتوغقيمأخرىمىؿعماظؾقوغوتموغشرػوممتوذقومععم
اٌمذراتماٌعؿؿدةمظرصدمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي.مطؿومدسًمإظبمتقصريمعقاردمعـمخورجماٌقزاغقيمظرصدمخطيماظعؿؾم
اظعوٌقيماظـوغقيمؼبمأطربمسددمممؽـمعـماظؾؾدانموأسودتماظؿلطقدمسؾكمضرورةمعقاصؾيمتقرقدماظؿعوونمععماٌعوػدةماظدوظقيم
ظضؿونمتقصريمآظقوتمتؾودلماٌعؾقعوتماظقرـقيمدسؿومؼؿلؿمبػعوظقيماظؿؽؾػيمإلغشوءمغظومماٌعؾقعوتماظعوٌل.مم
م
إعدادًاؾمؼرقرًاؾناؾثًحلاؾةًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةم

م

-141م أضرتماهلقؽيماىدولماظزعينماٌؼرتح41مإلسدادماظؿؼرؼرماظـوظٌمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم
ؼب ماظعومل م(اظؿؼرؼر ماظـوظٌ) ،مورؾؾً معـ ماٌـظؿي متؼدؼؿ مزبطط معػصؾ مظؾؿؼرؼر ماظـوظٌ ،ممبو مؼب مذظؽ ماظػصقل مواجملوالتم
اٌقاضقعقيماٌؼرتحي،مبوإلضوصيمإظبمعقزاغقيمتؼدؼرؼيمعـؼقيمتشريمإظبماٌلوػؿوتمعـماظربغوعٍماظعودي،مإظبمعبوسيماظعؿؾم
اٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمواهلقؽيمؼبماظدورة ماظؼودعيمظؽؾمعـفؿو.موذددتماهلقؽيمسؾكمضرورةمتؽوعؾمرصدمخطيم
اظعؿؾماظعوظقيماظـوغقيموإسدادماظؿؼرؼرماظـوظٌمتؽوعالمتوعو.مودسًماٌـظؿيمإظبماالشبراط مععماٌـظؿوتماظدوظقيمذاتماظصؾيم
ظضؿونمعشورطؿفومؼبمإسدادماظؿؼرؼرماظ ـوظٌمعـمعرحؾيمعؾؽرة،مودسًماىفوتماٌوسبيمإظبمتقصريماٌقاردماظالزعيمعـمخورجم
اٌقزاغقيمظؿقلريماظعؿؾقيماظؿقضريؼي.م
م

 40اظقثقؼي .CGRFA-14/13/Inf.20

 41اظقثقؼيم ،CGRFA-14/13/21اىدولم.1
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ؿعاقريًبـوكًاجلقـاتًؾؾؿواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
م

-145م غظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيماٌعـقغيم"علقدةمععوؼريمبـقكماىقـوتمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي" ،م
وأضرتفو،مآخذةمبويلؾونماظطؾقعيماظطقسقيمهلذهماٌعوؼري.مم
م
-141م وأضرتماهلقؽيممبعوؼريمبـقكماىقـوتمبوسؿؾورػومإنوزامطؾرياموأحورًمسؾؿومبلنمػذهماٌعوؼريمدؿؽقنمضقؿيمظؾغوؼيم
ظؿقلريمصقنماٌودةماظقراثقيمؼبمزبؿؾػمأسبوءماظعومل.موتقجفًمبوظشؽرمإظبماًرباءماظذؼـمدوػؿقامواٌمدلوتماظيتمدوػؿًم
ؼب مإسداد ماٌعوؼري .مورؾؾً م اهلقؽي معـ ماٌـظؿي مغشر مععوؼري مبـقك ماىقـوت موتعؿقؿفو مسؾك مغطوق موادع ،مورصع ماظقسلم
بلػؿقؿفو،موعلوسدةماظؾؾدانمؼبمتـؿقيماظؼدراتمسؾكمتـػقذػو.مطؿومرؾؾًماهلقؽيمعـماٌـظؿيمإجراءمدراديمسـمتـػقذمععوؼريم
بـقكماىقـوتمورصعمتؼرؼرمسـمآثورػوموجدواػوموصعوظقؿفومإظبمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمواهلقؽي.مم
م
-143م وأذورتماهلقؽيمإظبمأنمعـؿدؼوتمربددةمضدمتقظلماػؿؿوع ًومظقضعمععوؼريمخوصيمبوحملوصقؾ.م
م
42

اؾمعاونًؿعًادلعافدةًاؾدوؾقةًؾؾؿواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً

ً
-142م غظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيم"مغؼؾمأغشطيمأومعفوممعـماهلقؽيمإظبماىفوزماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقيمظؾؿقاردماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي:ماالغعؽودوتماظؼوغقغقيمواإلدارؼيمواٌوظقي".43موأذورتمأؼضومإظبموثقؼيمبشلنمػذاماٌقضقعمضدعًم
إظبماظدورةماظلوبؼيمظؾفقؽي.44م
م
-145م رحؾًماهلقؽيمبؿقؾقؾماالغعؽودوتماظؼوغقغقيمظـؼؾماألغشطيمأوماٌفوممعـماهلقؽيمإظبماىفوزماظرئودل.موؼبماظقضًم
غػلف،مارتلتمأنمعـماظضروريمتقصرمععؾقعوتمإضوصقي،مخصقصوًمصقؿومؼؿعؾؼمبوالغعؽودوتماٌوظقيمواإلدارؼي،مالدبوذمضرارم
بشلنمغؼؾماٌفوممأوماألغشطي .مورؾؾً مأؼضومتقزؼعماظقثوئؼموتقصريماٌعؾقعوتماظالزعيمؼبموضًمعؾؽرمظؿقلريمسؿؾقيمادبوذم
اظؼرار.م
م
-143م ذددتماهلقؽيمسؾاكمايوجايمإظبماظؿعاوونم اظقثقاؼمؼبماجملاوالتمذاتماالػؿؿاومماٌشارتكمبانيماهلقؽايمواٌعوػادةم
اظدوظقي،معـمخاللمأعوغوتموعؽوتىماظطرصنيمووـىماالزدواجقيمؼبماظعؿؾ.م
م
-141م الحظًماهلقؽيمأغفمظقسمػـوكمتقاصؼمؼبماآلراءمبنيمأسضوئفومبشلنمغؼؾماٌفوممأوماألغشطيماٌؾقـيمؼبماظػؼرةم12معـم
اظقثقؼيمCGRFA-14/13/23مؼبماظقضًماظراػـموواصؼًمسؾكمإبؼوءماٌللظيمضقدماٌراجعي.م
م
42ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/22
43ماظقثقؼيمCGRFA-14/13/23م.
 44اظقثقؼيم.CGRFA-13/11/7
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ياـيًعشر ً-تـػقذًبرـاؿجًاؾعؿلًادلمعددًاؾيـواتً
م

ادلواردًاؾلشرقةًوادلاؾقةًادلماحةًؾمـػقذًبرـاؿجًاؾعؿلًادلمعددًاؾيـواتً
م

-141م غظرتماهلقؽيمؼبموثقؼيماٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيمظدسؿمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتً.45
م

-114م أخذتماهلقؽيمسؾؿوًمبوٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيماٌؿوحيمؼبماٌـظؿيمظؿـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات،موذددتم
سؾك مأػؿقي متقصري معقاردمعوظقي مطوصقي موعلؿؼرةموميؽـ ماظؿـؾم مبفو مىؿقع مضطوسوت ماٌقارد ماظقراثقي ،مبطرؼؼي مادرتاتقفقيم
وسؾكمعدىماظلـقاتماٌؼؾؾي.مورؾؾًماهلقؽيمتزوؼدػوممبعؾقعوتمأطـرمتػصقالًمؼبمدورتفوماًوعليمسشرة.م
م
-111م دسًماهلقؽي م اٌـظؿيمإظبمعقاصؾيمتعؾؽيماٌقاردمعـمخورجماٌقزاغقيمظؾعؿؾمسؾكمعبقعمضطوسوتماٌقاردماظقراثقيم
ظألشذؼيمواظزراسي،موخوصيمؼبمدقوقمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات.مطؿومدسًماىفوتماٌوسبيمإظبمتقصريمعقاردمعـم
خورجماٌقزاغقيمظدسؿمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتموإظبمعشورطيماظؾؾدانماظـوعقيمؼبماالجؿؿوسوتمذاتماظصؾي.م
م

اخلطةًاالدرتاتقهقةًؾؾػرتةًً3135-3152ؿنًأجلًتـػقذًبرـاؿجًاؾعؿلًادلمعددًاؾيـواتً

م

-115م غظرتماهلقؽيمؼبمعشروعماًطيماالدرتاتقفقيمهلقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم.465451-5413م
م

-111م اسؿؿدتماهلقؽيماًطيماالدرتاتقفقيمهلقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم،5451-5413مسؾكماظـققماظقاردم
ؼبماٌرصؼمؼوء ،مسؾكمأغفوماإلرورماظؿكطقطلمواظؿـػقذيمٌلوسدةمأسضوءماهلقؽيمواٌؽؿىموأعوغيماهلقؽيمواظػووموعـظؿوتمأخرىم
سؾكماٌلوػؿيمؼبمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات .مورؾؾًماهلقؽيمأنمتعرضمعلقدةمعرصؼمربدقبثيمإظبماٌؽؿىمظؾـظرم
صقفو.م
م
-113م رحؾًماهلقؽيمبوضرتاحمأنمتؽقنمدورةمإرالقم"تؼورؼرمايوظيمؼبماظعومل"مسشرمدـقات،مبودؿــوءمأغفومرؾؾً معـم
عـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمإرالقمتؼرؼريمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملموحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمؼبم
اظعوملمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمدورتفوماظعودؼيماظلودديمسشرة.مم
م
-112م رؾؾً م اهلقؽي معـ ماٌـظؿي مأن متعزز ماظرتتقؾوت ماظؿعووغقي ماظؼوئؿي موتردل مترتقؾوت متعوون مجدؼدة معع ماٌـظؿوتم
اظدوظقيمذاتماظصؾيمظدسؿمتـػقذماًطيماالدرتاتقفقيم،5451-5413مودسًماألعؿماٌؿقدةمواٌـظؿوتمايؽقعقيماظدوظقيم
األخرى؛موععوػدماظؾققثمواٌـظؿوتماظعؾؿقيماظزراسقيماظدوظقي؛موعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغل؛موعـظؿوتماٌـؿفنيمواظؼطوعم
اًوص؛ موجفوت ماالتصول مواظشؾؽوت ماإلضؾقؿقي مظؾؿقارد ماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسي؛ مووطوالت ماظؿؿقؼؾ مذات ماظصؾي مإظبم
45ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/24
46ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/25
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اٌلوػؿيمبـشوطمؼبمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتموادؿكدامماًطيماالدرتاتقفقيم5451-5413مطقدقؾيمؼبمدبطقطم
أغشطؿفو.م
م
-115م رؾؾًماهلقؽيمعـماٌـظؿيمادؿؽشوفمإعؽونمإغشوءمحلوبمأعوغيمظؿقلريمإسدادم"تؼورؼرمايوظيمؼبماظعومل" مؼبمإرورم
والؼيماهلقؽي.م
م
-113م رؾؾًماهلقؽيمعـمأعقـفومعقاءعيم"اًطيماالدرتاتقفقيم"5451-5413مععماإلرورماالدرتاتقفلماٌراجعمواًطيم
اٌؿقدطيماألجؾم/5413-5413مبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيمظؾػرتةم.5412-5413م
مم

ياؾثًعشر ً-اؾمعاونًؿعًاؾصؽوكًوادلـظؿاتًاؾدوؾقةً

م

-111م غظرتماهلقؽيمؼبموثقؼيماظؿعوونمععماظصؽقكمواٌـظؿوتماظدوظقي47موأخذتمسؾؿوًمبقثوئؼماٌعؾقعوت:مإدفوعوتم
اٌـظؿوتماظدوظقيمبشلنماٌقاضقعماظيتمأُدـدتمهلوماألوظقؼيمؼبماظدورة،48موتؼرؼرمعـمذبؿقسيمعراطزماظؾققثماظزراسقيم
اظدوظقي ماظؿوبعي مظؾفؿوسي ماالدؿشورؼي مظؾؾققث ماظزراسقي ماظدوظقي مإظب ماهلقؽي مبشلن ماٌقارد ماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسيم،49م
وتؼرؼرمايلوبماالدؿؽؿوغلماظعوٌلمظؾؿـقعماحملصقظلماٌؼدممإظبمػقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي.50مم
م
-111م وجفً ماهلقؽي ماظشؽر مإظب ماظصؽقك مواٌـظؿوت ماظدوظقي مإلدفوعوتفو موأثـً مسؾك مسؿؾفو مؼبمدسؿمأغشطي ماهلقؽي.م
ورؾؾًمعـمأعقـفومعقاصؾيماظؿؿوسمعدخالتمبشلنماٌقاضقعمذاتماألوظقؼيمظؾدوراتماظعودؼيمعـماظصؽقكمواٌـظؿوتماظدوظقيم
وجعؾفومعؿوحيمظؾفقؽيمظؿطؾعمسؾقفو.م
م

رابعًعشر ً-وضعًاهلقكةًوؿواصػاتفاً

م

-154م غظرتماهلقؽيمؼبموثقؼيم"وضعماهلقؽي".51موأطدتمذبدداًمعقضػفوماظداسلمإظبماحملوصظيمسؾكموضعفومايوظلم
طفقؽيمأغشلتممبقجىماٌودةم 1-5معـمددؿقرماٌـظؿي.موضررت متعدؼؾمظقائقفوماظداخؾقي،مطؿومؼؾلم(ؼردماظـصماٌعدقبلم
بوًطماٌوئؾموهؿفمدطر).م
م
()1مممؼؽقنمغصماٌودةماظرابعي:1-متعؼدماهلقؽيمؼبماألحقالماظعودؼيمدورةمسودؼيمواحدةمؼبمطؾمصرتةمدـؿني.مطؿومصبقزمهلوم
أنمتؼررمسؼدمدوراتمادؿــوئقيمسـدماالضؿضوء،مرػـوممبقاصؼيمذبؾسماٌـظؿي.موتعؼدمدوراتماهلقؽيمسودةمؼبماٌؼرماظرئقسم
47ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/26
48ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/Inf.26
49ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/Inf.22
50ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/Inf.21
51ماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/27
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ظؾؿـظؿي.موتؾبعؼدماظدوراتماظعودؼيمؼبمأوضوتممتؽّـمىـيتماظربغوعٍمواٌوظقيمعـمعراسوةمتؼرؼرماهلقؽيمسـدمصقوشيماٌشقرةم
اٌؼدعيمإظبماجملؾس.موسودةمالمتؿفووزماظدوراتماظعودؼيمعدةمػبليمأؼوم.موؼـؾغلمأنمتلؾؼماظدوراتمعشووراتمإضؾقؿقيمتقصرم
هلوماظؿلفقالتماٌـودؾي.م
م
()5مممتـؾغلمإضوصيماظػؼرةم5مإظبماٌودةمايودؼيمسشرة:م
م

-5مممدؿؾذلماهلقؽيمطؾمجفدمممؽـمطلمتؽقنماظؿقصقوتمدضقؼيموضوبؾيمظؾؿطؾقؼ.م
م

-151م رؾؾًم اهلقؽيمعـمأعقـفومأنمؼؼدممؼبمدورتفوماٌؼؾؾيمتؼرؼراًمبشلنماظؿطقراتماىدؼدةمؼبماٌـظؿيمصقؿومؼؿعؾؼمبقضعم
اٌراضؾني.م
م

خاؿسًعشرً ً-تشؽقلًواـمىابًمجاعاتًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةً

م

-155م ضررتماهلقؽيماإلبؼوءمسؾكمتشؽقؾمعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقي.مشريمأنماهلقؽيمضررتمأنمتؾقٌمػذهم
اٌللظيمأطـرمؼبمدورتفوماٌؼؾؾي،مورؾؾًمعـمأعقـفومتقصريمععؾقعوتمبشلنماٌعوؼريماٌؿؽـايمظؿشاؽقؾمعبوساوتمماظعؿاؾمماظػـقايم
ايؽقعقيماظدوظقي.موواصؼًماهلقؽيمأؼضوًمسؾكماظـظرمؼبمعللظيمحضقرماٌراضؾنيموعـمؼـقبمسـفؿمؼبمدوراتمعبوسوتماظعؿاؾم
اظػـقيمايؽقعقيماظدوظقي.م
م
-151م رؾؾًماهلقؽيمعـمعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيموايرجقيمواظـؾوتقيم
االجؿؿوعمضؾؾمدورتفوماظعودؼيماٌؼؾؾيمٌعوىيماٌفومماظيتمطؾػقامبفوم52مواغؿكوبمأسضوءمعبوسوتماظعؿاؾمماظػـقايمايؽقعقايم
اظدوظقي،مسؾكماظـققماظقاردمؼبماٌرصؼمؼوء.م
م

دادسًعشر ً-إؽيلوً"ً:3151إرعامًاؾؽوؽبً،اؾطاؼةًؿنًأجلًاحلقاة"ً

م

-153م أبؾغماظلقدم،Eduardo Rojas-Brialesماٌدؼرماظعومماٌلوسدمظؾؿـظؿيمظشمونماظغوبوتماظذيمسققبـمعامخراًماٌػاقضم
اظعوممظؿقضرياتماألعؿماٌؿقدةمإلطلؾقم،5412مبويدثماٌرتؼى.م
م
-152م أذورماظلقدمRojas-Brialesمأنمعقضاقعمإطلاؾقم5412مداقؽقنم"إرعاومماظؽقطاى،ماظطوضايمعاـمأجاؾمايقاوةم"م
ودريطزماٌشورطقنمسؾكمضضوؼومترتؾطمارتؾوروًمعؾوذرامبعؿؾماٌـظؿيمواهلقؽي،معـمعـؾماظؿـقعماظؾققظاقجلمواألعاـماظغاذائلموم
أصضؾممموردوتماظؿـؿقيماٌلؿداعي.موأضوفماظلقدمBrialesمأؼضوًمأنمعـماٌؿقضعمأنمتشاوركمحاقاظلم134مدوظايمؼبمإطلاؾقم
 52عبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقارد ماظقراثقي مظؾقققاغوت :ماظػؼراتم 51مو م 34م(اظـوغل مسشر) مو 35مو 54مو 51مو م35؛ مذبؿقسيماظعؿؾ ماٌعـقي مبوٌقاردمظؾقراثقيم
اظـؾوتقي:ماظػؼراتم51موم53موم34م(اظـوغلمسشر)مو35مو15مو11مو11مو141؛موعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي:ماظػؼراتم11مو34م(اظـوغلم
سشر)مو35مو21مو.22
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،5412ممبومؼبمذظؽمسبقم14معـماظؾؾدانماظـوعقي،موأنماجملؿؿعماٌدغلمدقؽقنمحوضاراًممأؼضاوم.موأبؾاغماهلقؽايمأنموطاوالتم
األعؿماٌؿقدةماظيتمتؿكذمعـمروعومعؼراًمهلو،معـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموبرغوعٍماألشذؼايماظعاوٌلمواظصاـدوقماظادوظلمظؾؿـؿقايم
اظزراسقي،مدؿؼقممبؼقودةماٌدؼرماظعوممظؾؿـظؿيمبؿـلقؼمعشورطيموطوالتمعـظقعيماألعؿماٌؿقادةم.موأذاورمإظبمأنمإطلاؾقم5412م
دقؽقنمصرصيمجقدةمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةمظؿلؾقطماظضقءمسؾكماألػدافمواظؿقدؼوتماٌؿعؾؼيممبقاضقعمإطلؾقموظعرضموإبرازم
أغشطؿفو.م
م

دابعًعشر ً-ؿوعدًوؿؽانًاـعؼادًاؾدورةًاؾعادقةًاخلاؿيةًعشرةًؾؾفقكةً

م

-155م اتػؼًماهلقؽيمسؾكمأنمتعؼدمدورتفوماظعودؼيماًوعليمسشرةمؼبمروعو،مإؼطوظقاومؼبمساومم،5412مؼبمعقسادمعـوداىم
ضؾؾماالجؿؿوعماظؼودممٌممترماٌـظؿي.مآخذاًمذظؽمبوالسؿؾور،مأسؾـماألعنيمأنماظدورةماظعودؼيماًوعليمسشرةمظؾفقؽيمداؿعؼدمؼبم
اظػرتةمعـم51-11مؼـوؼر/طوغقنماظـوغلم.5412م
م

م

ياؿنًعشر ً-اـمىابًاؾرئقسًوـوابًاؾرئقسًوادلؼررً

-153م اغؿكؾًماهلقؽيمرئقلفوموغقابماظرئقسمظدورتفوماظعودؼيماًوعليمسشرة.ماغؿكىماظلقدمسؿاورمراوػريم(اٌغاربم)م
رئقلااو.مواغؿكااىماظلااقدمK.C. Bansalم(اهلـااد)،مواظلااقدةمPaula Rassi Brasilم(اظربازؼااؾ)،مواظلااقدةم Christine
Dawsonم(اظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي)،مواظلقدةمElzbieta Martyniukم(بقظـدا)،مواظلاقدمJavad Mozafari Hashjinم
(عبفقرؼيمإؼرانماإلدالعقي)،مواظلاقدمWilliam Wigmoreم(جازرمطاقكم)مغقاباوًمظؾارئقسم.مواغؿكؾاًماظلاقدةم Elzbieta
Martyniukمعؼررا.م
م
م

تادعًعشر ً-اؾلقاـاتًاخلماؿقة

-151م ضدم ماٌؿـؾقن ماإلضؾقؿققن معداخالت مذؽروا مصقفو ماظرئقس مواٌؽؿى مواألعوغي ماظعوعي موعقزػل ماظدسؿ موسربوا مسـم
ارتقوحفؿمظـؿوئٍماالجؿؿوع.مطؿومسربوامأؼضوًمسـماظشؽرمظؾقؽقعوت ماظيتمضدعًمعلوسداتمعوظقيمظدسؿمحضقرماٌـدوبنيمعـم
اظؾؾدانماظـوعقي.م
-151م أذورمممـؾمسـمذبؿقسيماظعؿؾماظػعؾلم(،)Practical Actionمغقوبيمسـمعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغلماظيتمحضرتم
دورة ماهلقؽي ،مإظب مأػؿقي مدور ماهلقؽي مؼب متقصري مايقطؿي ماظشوعؾي مظؾؿـقع ماظؾققظقجل مظألشذؼي مواظزراسي معبقعف .مورحىم
بوإلسدادماٌؼؾؾمظؿؼرؼرمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي مؼبماظعومل،موذددمسؾكمأػؿقيمإذراكمصغورماٌـؿفنيمعـم
عبقعماظؼطوسوتماظػرسقيمؼبماظعؿؾقيموضؿونمإدراجموجفوتمغظرػؿموعـظقراتفؿ.موسؾّؼمأؼضومسؾكمايوجيمإظبموضعمأػدافم
وعمذراتمتؾنيمأدوارمصغورماٌـؿفني،موسؾكمضرورةمدسؿمعـظؿوتماٌزارسنيمواظؾققثماظيتمؼؼقممبفوماٌزارسقن،موسؾكم
ضرورةموضعمدقودوتمورـقيمظؾؾذورمتعؽسمعلوػؿوتماظـظؿماظغذائقيماٌؿـقسيمبققظقجقوًمؼبماظؿغذؼيموؼبماظؿؽقػمععمتغريم
اٌـوخ.م
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-114م ودسوماظؾفـيمإظبمهلنيمتػوسؾفومععمعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغل،موخوصيماٌـظؿوتماظدوظقيمواإلضؾقؿقيموايرطوتم
االجؿؿوسقيمظؾؿزارسنيموشريػؿمعـمصغورماٌـؿفني.م
-111م وأذورت ماظلقدةم Colletteمأنمػذامطونمبداؼيمسؼدمجدؼدمعـماظعؿؾمايؽقعلماظدوظلمبشلنماظؿـقعماظؾققظقجلم
ظألشذؼيمواظزراسي.مومتعـًمؼبمغؿوئٍماالجؿؿوع،معشريةمإظبمأنماهلقؽيمأثؾؿًمعرةمأخرىمأغفومعـؿدىـبمحؽقعلمدوظلمأدودلم
وأنمعـمذلنمضراراتفو مأنمتلوسدمؼب موضعماٌقاردماظقراثقيمسؾكمضؿيمجداولماألسؿولماظعوٌقي.موأذورتماظلقدةمColletteم
أؼضوً مإظبمأنمنوحمسؿؾماهلقؽيمؼبماٌلؿؼؾؾمدقؿقضػمسؾكماظؿعوونمععمذبؿقسيموادعيمعـمأصقوبماٌصؾقي.مووجفًم
اظشؽرمإظبماظرئقسمواٌؽؿىمسؾكمسؿؾفؿو مخاللماالجؿؿوعموخاللماظػرتةمصقؿومبنيماظدورتنيموإظب معبقعماٌـدوبنيمواٌراضؾنيم
ٌلوػؿوتفؿمؼبمإنوحماالجؿؿوع.مطؿومأسربًمسـماعؿـوغفومىؿقعماٌقزػني.م
-115م مذؽرماظلقدم Fraleighمأعوغيماهلقؽيمواإلداراتماظػـقيمؼبماٌـظؿي،مإظبمجوغىماٌرتعبنيماظػقرؼنيموشريػؿمعـم
عقزػلماظدسؿ.مطؿومتقجفمبوظشؽرمإظبمغقابماظرئقسمواٌؼرر،معؼدعوًمأرقىممتـقوتفمإظبماظرئقسماىدؼدمواٌؽؿى.موؼبماًؿوم،م
ذؽرماٌـدوبنيمسؾكمسؿؾفؿماظدؤوبموروحماىؿوسيمظدؼفؿمووضقحفؿموادؿعدادػؿمظؾؿقصقؼ.م
م
م
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ادلرػقًأؾفً
جدولًأعؿالًاؾدورةًاؾرابعةًعشرًهلقكةًادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعة
-1م
م
م

-5م

اسؿؿودمجدولماألسؿولمواىدولماظزعينم

برـاؿجًاؾعؿلًادلمعددًاؾيـواتً
اٌلوئؾماٌشرتطيمبنيماظؼطوسوتم
1-5م

5-5م
1-5م
3-5م

2-5م

اٌلوئؾماظرئقلقيموإسدادماظؿؼرؼرمسـمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملم
ادؿعراضماظغوؼوتمواٌمذراتماظدوظقيمذاتماظصؾيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيم
خرؼطيماظطرؼؼمأومبرغوعٍماظعؿؾمحقلمتغققبرماٌـوخمواٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم
درادي مايوجي مإظب مترتقؾوت مظؾقصقل مسؾك ماٌقارد ماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسي موتؼودؿ معـوصعفو موآظقوتم
وضعفو،ممبومؼبمذظؽمتؼرؼرماظدورةماألوظبمجملؿقسيماظعؿؾماظػـقيماٌكصصيماٌعـقيمبويصقلمسؾكماٌقاردم
اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفوم
ادؿعراضماٌلوئؾماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿغذؼيم

م
-1ماٌقاردماظقراثقيمايرجقيم

1-1م سرضماظؿؼرؼرمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماظعوملم
5-1م تؼرؼرماظدورةماظـوغقيمىؿوسيماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي،ممبومؼبمذظؽم
عـوضشيمخقوراتماٌؿوبعيم
-3م اٌقاردماظقراثقيمايققاغقيم
1-3م تؼرؼرماظدورةماظلوبعيمىؿوسيماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمظألشذؼيم
واظزراسيمم
5-3م ادؿعراضمتـػقذمغؿوئٍمإغرتالطـمم
1-3م إسدادماظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملم

م
-2م اٌقاردماظقراثقيماٌوئقيم

1-2م اٌرحؾيماظيتمبؾغفومإسدادماظؿؼرؼرمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمؼبماظعوملم
5-2م ادؿعراضمهؾقؾمدقوديمهدؼدماظـطوقم

م
-5م ادؿعراضماٌلوئؾماظرئقلقيمبوظـلؾيمإظبماظؽوئـوتمايققبيماظدضقؼيمواظالصؼورؼوتم
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-3م اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيم
م
1-3م تؼرؼرماظدورةماظلودديمىؿوسيماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم
واظزراسيم
5-3م عؿوبعيمتقصقوتماهلقؽيمبشلنمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم
1-3م ععوؼريمبـقكماىقـوتمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمم
3-3م ادؿعراضماظؿعوونمععماٌعوػدةماظدوظقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم
م
-1م تـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتم

م
م

-1م
م

1-1م اٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيماٌؿوحيمظؿـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتم
5-1م اًطيماالدرتاتقفقيمظؾػرتةم5451-5413معـمأجؾمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمم

اؾمعاونًؿعًاؾصؽوكًوادلـظؿاتًاؾدوؾقةً
اظؿعوونمععماظصؽقكمواٌـظؿوتماظدوظقيم

أدؾوبًعؿلًاهلقكةً

-14م وضعماهلقؽيموعقاصػوتفو،ممبومؼبمذظؽمعـوضشيمسؼدماجؿؿوسوتماهلقؽيم
م
-11م تشؽقؾمعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيمم
م

ادليائلًاألخرىًً

-15م عومؼلؿفدمعـمأسؿولمم
م
-11م عقسدموعؽونماغعؼودماظدورةماظعودؼيماًوعليمسشرةمظؾفقؽيمم
م
-13م اغؿكوبمرئقسماظدورةماظعودؼيماًوعليمسشرةموغققبابفمم
م
-12م اسؿؿودماظؿؼرؼرمم

م
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ادلرػقًباء
م

فقؽلًوحمموىمحاؾةًاؾمـوعًاؾلقوؾوجيًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًاؾعاملم
عـوانًاؾػصل
-1ماٌؼدعي

-5ماظؼقىماظداصعيمواظؿغقريم

ـطاقًاؾػصلًواحملموقاتًاإلذارقة
عؼدعيماظؿؼرؼرموغطوضف،ممبومؼبمذظؽ:م
 رؾقعيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيموأدوارهموضقؿف؛م
 سالضيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمبوألعـماظغاذائلمواظؿغاذويمواإلغؿاوجم
اٌلااؿداممواظؿـؿقاايماظرؼػقاايم(مبااومؼبمذظااؽماألبعااودماالضؿصااودؼيممواالجؿؿوسقاايم
واظـؼوصقي)؛
 عـظقراتماظـظاوممماإلؼؽقظاقجلم(خادعوتماظـظاومماإلؼؽقظاقجلمووزوئػافموغفاٍم
اظـظومماإلؼؽقظقجل)؛
 االسؿؿودماٌؿؾودلماظدوظلمواظقرينمؼبمذبولمادؿكدامماٌقاردماظقراثقي.
تلثريماإلجفوداتمواظؼقىماظداصعايماٌكؿؾػايمسؾاكمعادىماظؿـاقعماظؾققظاقجلمظألشذؼايم
واظزراسيموتقصره،ممبومؼبمذظؽماٌؾوحـوتمؼبماظؿقضعوتماٌلؿؼؾؾقيموتلثري:م
 اظـؿقماظلؽوغل؛م
 اظظروفماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمواظعالضوتماٌؿغرية؛
 اظؿغرياتمؼبمادؿعؿوالتماألراضلموإدارةماألراضالموتادعريماٌقائاؾمواإلصاراطممؼبم
االدؿغالل؛
 تغريماٌـوخ؛
 آثورماظؽقارثماظطؾقعقي.

اظؿطقراتمواظؿغرياتماحملؿؿؾيماٌلؿؼؾؾقيمسؾكمعدىماظعؼقدماظؼؾقؾيماظؼودعي.
-1مايوظاااايماظراػـاااايمظؾؿـااااقعم تؼققؿوتمعؿؽوعؾيميوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي،ممبومؼبمذظؽ:م
 تؼققؿمتقظقػلمظؾـؾوتوتموايققاغوتمواظغوبوتمواٌقاردماظقراثقيماٌوئقي؛م
اظؾققظقجلمووجفوتف.
 متؼققؿمحوظيمعؽقغوتماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيماألخرىم-ماظؽوئـاوتم
ايقيماظدضقؼيمواظالصؼورؼوتمواظؿـقعماظؾققظاقجلماآلخارماٌقجاقدمؼبماٌلاوحوتم
اظزراسقي.
هؾااقالتمعؼورغاايمظالخؿالصااوتمواظؿشااوبفوتمواظؿااكزراتمواظااروابطمواٌؾااودالتمباانيم
اظؼطوسوتموشريػومعـمسـوصرماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي.
تؼققؿماظـغراتمواالحؿقوجوتماظرئقلقي
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ـطاقًاؾػصلًواحملموقاتًاإلذارقة
عـوانًاؾػصل
-3محوظاااايمادااااؿكدامماظؿـااااقعم تؼققؿموهؾقؾمايوظيماظعوعيمظالدؿكدامماٌلؿداممظؾؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيم
اظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي
تؼققؿمادؿكدامماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيموعلوػؿؿفمؼبماإلغؿوجماظزراسالموؼبم
خدعوتمووزقػيماظـظومماإلؼؽقظقجلموؼبماالدؿداعي،ممبومؼبمذظؽ:م
 ادؿكدامماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمظزؼودةماإلغؿوجقيموهلانيماألعاـم
اظغذائلمواظؿغذويموخػضماظػؼرماظرؼػل؛م
 علوػؿوتماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمدسؿموتـظقؿمخادعوتمرباددةم
عـمخدعوتماظـظومماإلؼؽقظقجل؛
 علوػؿوتماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼايمواظزراسايمؼبماالداؿداعيموؼبماظؼادرةمسؾاكم
اظـؾوتمواظؿؽققبػموؼبماظؿؽـقػماٌلؿدام.
تؼققؿماظـغراتمواالحؿقوجوتماظرئقلقي.
-2محوظااايماظؿااادخالتمؼبمحػاااظم تؼققؿموهؾقؾماظؿدخالتمواألغشطيماظدوظقايمواظقرـقايمواحملؾقايماظايتمتادسؿمايػاظم
واداااؿكدامماظؿـاااقعماظؾققظاااقجلم واالدؿكدام،ممبومؼبمذظؽ:م
 اظرباعٍمواظلقودوتماظقرـقيماظيتمتدسؿمايػظمواالدؿكدامماٌلؿدام؛م
ظألشذؼيمواظزراسي
 اظرباعٍمواظلقودوتماظقرـقايماظايتمتادسؿمخادعوتماظـظاومماإلؼؽقظاقجلموغفاٍم
اظـظومماإلؼؽقظقجل؛
 اٌؾودراتماحملؾقيموعؾودراتماظؼطوعمشريماظرمسل؛
 تقصرماظؼدراتمواٌقارد؛
 حوظيمسؾقممإدارةموادؿكدامماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي؛
 اظلقودوتماظدوظقيمواإلضؾقؿقيمواألررماظؼوغقغقيمواظؿعوون.
تؼققؿماظـغراتمواالحؿقوجوتماظرئقلقي.
-5مجاااداولمأسؿاااولمعلاااؿؼؾؾقيم تؼققؿموهؾقؾمظإلجراءاتماظيتمميؽـمأنمتلوسدمؼبمهلانيمحػاظمواداؿكدامماظؿـاقعم
يػظموادؿكدامماظؿـقعماظؾققظقجلم اظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمواظػرصماٌلاؿؼؾؾقيمظؿعزؼازمعلاوػؿيماظؿـاقعماظؾققظاقجلم
ظألشذؼيمواظزراسي:ماٌلوسدةمسؾاكم ظألشذؼيمواظزراسيمؼبمهؼقؼماألعـماظغذائلمواظؿغذويمواظؼضاوءمسؾاكماظػؼامرمؼبماٌـاورؼم
اظرؼػقي،ممبومؼبمذظؽ:م
تلعنيماظػقائدماٌؿعددةمظؾزراسي
 دؾؾمتعزؼزمعلوػؿيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمظؿلعنيماظػقائدماٌؿعددةم
ظؾزراسي،ممبومؼبمذظؽماألعـماظغذائلمواظؿغاذويمواظؿـؿقايماظرؼػقايمواالداؿداعي،م
واظؿؽـقػماٌلؿداممواظؼدرةمسؾكماظـؾوتمواظؿؽقػ؛م
 دؾؾمهلنيماالسرتافمبالدوارموعلاموػؿوتماٌارأةموتؼادؼؿماظادسؿمهلاذهمماألدوارم
واٌلوػؿوت؛
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عـوانًاؾػصل
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ـطاقًاؾػصلًواحملموقاتًاإلذارقة
 اإلجراءاتماظيتمعـمذالغفوماٌلاوػؿيمؼبماًطايماالدارتاتقفقيمظألعاؿماٌؿقادةم
ظؾؿـقعماظؾققظقجل،موهؼقؼمأػدافمآؼؿشلماظيتمعـمذلغفوماظربطمععماظعؿؾقوتم
ذاتماظصؾيماظيتمصبريماظؼقوممبفومعـمخاللمعـفوجماظعؿاؾمايؽاقعلماظادوظلم
ظؾصؾيمبنيماظعؾؿمواظلقوديماظعوعيمؼبمذبولماظؿـقعماظؾققظاقجلموخادعوتماظاـظؿمم
اإلؼؽقظقجقيمواتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل.
تؼققؿمظالحؿقوجوتماٌلؿؼؾؾقيمصقؿومؼؿعؾاؼمبوظلقوداوتمواظرتتقؾاوتماظؼوغقغقايمواألرارم
االضؿصودؼيموتؽقؼـماٌعرصيموتـؿقيماظؼدراتمواظؿعوون.م
م
اٌلوػؿوتماٌلؿؼؾؾقيمظؾفقؽيمؼبمهلنيمحػظموادؿكدامماظؿـقعماظؾققظقجلم
ظألشذؼيمواظزراسي.

م
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ادلرػقًجقمً
اؾغاقاتًوادلمذراتًذاتًاؾصؾةًباؾمـوعًاؾلقوؾوجيًؾألغذقةًواؾزراعةً
م

أوالً ً-ؿمذراتًؾرصدًتـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًاؾناـقةًؾؾؿواردًاؾورايقةًاؾـلاتقة

اؾصونًواإلدارةًيفًادلوؼعًً
م

اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:5ؿيحًوحصرًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
م
 سددمسؿؾقوتماٌلح/ايصرماظيتمأُجرؼًم(مبومؼبمذظؽمؼبماٌزرسي)مظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي1مم
 سددماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظيتمجرىمعلقفو/حصرػو
2
 غلؾيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌفدمبدةمعـمبنيمتؾؽماظيتممشؾؿفومسؿؾقيماٌلح/ايصر
اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:3دعمًإدارةًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًادلزرعةًوتـؿقمفاًً
م
 سدد ماجملؿؿعوت ماظزراسقي ماٌشورطي مؼب مأغشطي مإدارة ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسي مؼب ماٌزرسيم
وهلقـفوم
 مغلؾيماألراضل ماٌزروسيمعـمأصـوفماٌزارسني/األصـوفماظؾدائقيمؼبمأراضٍمسؾكمدرجيمطؾريةمعـماظؿـقعمو/أوم
3
اٌكورر
 سدد مأصـوف ماٌزارسني/األصـوف ماظؾدائقي ماظيت متلؾّؿفو مبـقك ماىقـوت ماظقرـقي مأو ماحملؾقي مظؾؿزارسني م(إعوم
4
عؾوذرةمأومسربمودطوء)
اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:2ؿياعدةًادلزارعنيًيفًحاالتًاؾؽوارثًعؾىًإعادةًـظمًاحملاصقلًإىلًفقكمفاًاألصؾقةً

م



سددماألدرماظيتمتؾؼًّمبذوراًمظؾزراسيمطؿعقغيمبعدموضقعمطقارثم
غلؾيماظؾذورماٌـؿفيمسؾكماظصعقدماحملؾل5معـمذبؿقعماظؾذورماٌؿوحيمسربمتدخالتمظالدؿفوبيمإظبماظؽقارث

 1اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمتعينم"أيمعقادموراثقيمعـمأصؾمغؾوتلمذاتمضقؿيمصعؾقيمأومربؿؿؾيمظألشذؼيمواظزراسي" م(تعرؼػماٌعوػدةم
اظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،ماٌودةم.)5
2معذطقرمأؼضوًمؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم.15م وضعموتعزؼزمغظؿمظرصدماظؿـققبعماظقراثلموصقغف،مواظؿؼؾقؾمإظبمأدغكمحدمعـماظؿكطؾماظقراثلمظؾؿقاردماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي.م
3معـمأصؾمذبؿقعماألراضلماٌزروسيمؼبماٌـورؼمذاتفو.م
4معذطقرمأؼضوًمؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم:14متعزؼزمتـقؼعماإلغؿوجماحملصقظلموتقدقعمغطوقماظؿـققبعماحملصقظلمظؾزراسيماٌلؿداعي.م
 5اٌُـؿؽبفؽبيمؼبماٌـورؼماجملوورةمذاتمزروفمإؼؽقظقجقيموزراسقيمعشوبفي.م
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وجقدمدقودوتمإلدارةمزبوررماظؽقارثمعـمأجؾمإسودة ماظـظؿماحملصقظقيماظيتمتشؿؾمأحؽوعوً متؿـوولمأعـم
اظؾذور

اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:2تشهقعًصونًوإدارةًاألؼاربًاؾربقةًؾؾؿواصقلًواؾـلاتاتًاؾغذائقةًاؾربقةًيفًادلوؼعً
م
 سددمإجراءاتماظصقنمؼبماٌقاضعماظطؾقعقيموإدارةماألضوربماظربؼيمظؾؿقوصقؾمواظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼيمبدسؿم
عـماٌمدلوتم
 غلؾي معقاضع ماظصقن ماظطؾقعقي ماظقرـقي ماظيت متؿقصر مسؾك مخطط مإدارؼي متؿـوول ماألضورب ماظربؼي مظؾؿقوصقؾم
واظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼي
 سدد ماألضورب ماظربؼي مظؾؿقوصقؾ موأغقاع ماظـؾوتوت ماظغذائقي ماظربؼي ماحملؿػظ مبفو مبصقرة مغوذطيم6مؼب معقضعفوم
اظطؾقعل
اؾصونًخارجًادلوؼعً
م

اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:1دعمًاجلؿعًادلوجّهًؾؾؿواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
م
 وجقدمادرتاتقفقي مظؿقدؼدماظـغراتمؼبماجملؿقسوتمحبقزةمبـقكماىقـوتماظقرـقي،موظؾعـوتماىؿعماٌقجقبفم
عـمأجؾمعؾءماظـغراتماظيتممتقبمهدؼدػوم
 سددمبعـوتماىؿعماٌقجقبفمؼبماظؾالد
 سددماٌدخالتماظـوويمسـمبعـوتماىؿعماٌقجقبفمؼبماظؾالد
 سددمذبؿقسوتماحملوصقؾماحملػقزيمؼبمبـؽم(بـقك)ماىقـوتماظقرين،مواظيتمتلؿؾزممعبعوًمعقجقبفوً
اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:6إداؿةًصونًادلادةًاؾورايقةًخارجًادلوؼعًواؾمودّعًػقهً

م






اووهماظؼدرةماظلـقؼيمظؾؿقوصظيمسؾكماجملؿقسوتماٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيم
7
سددماحملوصقؾماحملػقزيمخورجماٌقاضعماظطؾقعقي/مؼبمزؾقبمزروفمعؿقدطيماألجؾمأومرقؼؾيماألجؾ
سددماألغقاعماحملػقزيمخورجماٌقضع/مؼبمزؾقبمزروفمعؿقدطيماألجؾمأومرقؼؾيماألجؾ
سددماٌدخالتماحملػقزيمخورجماٌقاضعماظطؾقعقي/مؼبمزؾقبمزروفمعؿقدطيماألجؾمأومرقؼؾيماألجؾ
غلؾيماٌدخالتمخورجماٌقضعماظيتممتقبمادؿـلوخفوماآلعـم
م

6م"احملؿػظمبفومبصقرةمغوذطي"متعينمبلنماألغقاعماٌلؿفدصيمتؿـووهلومبشؽؾمخوصمخطيماإلدارةمؼبمعـورؼماظصقن.م
7معذطقرمأؼضوًمؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم:14متشفقعمتـقؼعماإلغؿوجماحملصقظلموتقدقعمغطوقماظؿـققبعماحملصقظلمعـمأجؾماظزراسيماٌلؿداعي.م

CGRFA-14/13/Report

36

اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:7جتدقدًادلدخالتًادلوجودةًخارجًادلوؼعًوإؽنارفاً

م




غلؾيماٌدخالتمخورجماٌقضعماظيتمهؿوجمإظبمودؼدمواظيتمملمتقضعمهلومعقزاغقيمظؿفدؼدػوم
سددماٌدخالتمخورجماٌقضعماظيتممتقبمودؼدػومو/أومإطـورػو
غلؾيماٌدخالتمخورجماٌقضعماظيتمهؿوجمإظبمودؼد

االدمىدامًادليمدام
م

اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:8اؾمودعًيفًتوصقفًجمؿوعاتًػرعقةًحمددةًوتؼققؿفاًوزقادةًتطوقرفاًؾمقيريًادمىداؿفاً

م







عؿقدطمسددماظلؿوتماٌقرصقظقجقيماظيتمجرىمتقصقػفومؼبمطؾمسققبـيمعدخؾيمبوظـلؾيمإظبماجملؿقسوتمخورجم
اٌقاضعماظطؾقعقيم
سددماٌطؾقسوتمسـمتؼققؿماٌودةماظقراثقيمواظؿقصقػماىزؼؽل
سددماجملؿقسوتماظػرسقيماحملددةماظلؿوتماظيتمجرىمغشرػو
سددماٌدخالتماظيتمجرىمتقزؼعفومعـمجوغىمبـقكماىقـوتمإظبمعلؿكدعلماٌودةماظقراثقي
سددماظعققبـوتماظيتمجرىمتقزؼعفومعـمجوغىمبـقكماىقـوتمإظبمعلؿكدعلماٌودةماظقراثقي

اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:9دعمًاجلفودًيفًجماالتًتربقةًاؾـلاتاتً،وحتيقـفاًاؾوراييً،وتودقعًـطاقًً

م






سددماحملوصقؾمذاتمبراعٍمسوعيمغوذطيمبشلنماظرتبقيموعومضؾؾماظرتبقيم
سددماحملوصقؾمذاتمبراعٍمخوصيمغوذطيمبشلنماظرتبقيموعومضؾؾماظرتبقي
سددمعربلماحملوصقؾماظعوعنيماظـوذطنيم
سددمعربلماحملوصقؾماًوصنيماظـوذطنيم
8
سددماألصـوفماىدؼدةماظيتمجرىمإرالضفو

اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:51تشهقعًاؾزراعةًادليمداؿةًبمـوقعًإـماجًاحملاصقلًواؾمودعًيفًفذاًاؾمـوقعً
م
 سدد ماظرباعٍ/اٌشورؼع/اظـشوروت مظزؼودة مسدم ماظؿفوغس ماظقراثل مؼب مأغقاع ماحملوصقؾ مواظؿـققبع مضؿـ ماظـظومم
اإلؼؽقظقجلماظزراسلم
 سددماحملوصقؾماىدؼدةمو/أوماألغقاعماظربؼيماظيتمأُدخؾًمإظبماظزراسي
 سددمأصـوفماٌزارسني/ماألصـوفماظؾدائقيماظيتمجريمتلؾقؿفومعـمجوغىمبـقكماىقـوتماظقرـقيمواحملؾقيم
9
إظبماٌزارسنيم(إعقبومبصقرةمعؾوذرةمأومسربمودطوء)
 8عذطقرمأؼضوًمؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم:15مدسؿمإغؿوجماظؾذورموتقزؼعفو.م
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سددماحملوصقؾماحملػقزيمخورجماٌقضعمؼبمزؾمزروفمٌؿقدطيمأومرقؼؾيماألجؾ

م10

اؾـشاط ًذو ًاألوؾوقة ًً :55تشهقع ًتـؿقة ًوتيوقق ًمجقع ًاألصـافً ،ويف ًادلؼام ًاألول ًأصـاف ًادلزارعنيً /األصـافً
اؾلدائقةًواألـواعًغريًادليمىدؿةًعؾىًاؾـووًاألؿنل
م
 سدد ماظرباعٍ/اٌشورؼع /اظـشوروت ماظيت متشفقبع متـؿقي موتلقؼؼ معبقع ماألصـوف ،موؼب ماٌؼوم ماألول مأصـوفم
اٌزارسني/األصـوفماظؾدائقيمواألغقاعمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾمم
 اظعددماظذيممتقبمهدؼدهمعـمأصـوفماٌزارسني/األصـوفماظؾدائقيمواألغقاعمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾم
واظيتمهلومإعؽوغقيمطؾريةمظؾؿلقؼؼم
 وجقدمدقودوتمورـقيمتشفقبعمتـؿقيموتلقؼؼمعبقعماألصـوف،مالمدقؿومأصـوفماٌزارسني/األصـوفماظؾدائقيم
واألغقاعمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾ
اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:53دعمًإـماجًاؾلذورًوتوزقعفاً
م
11
سددماألصـوفماىدؼدةماظيتمجرىمإرالضفو م

 سددمعمدلوتماظؾذورماظرمسقي/اٌلفقبؾي
 أضؾقبمسددمعـماألصـوفماظيتممتـقبؾمععوًم14مؼبماٌوئيمعـمذبؿقعماٌلوحيمظؽؾقبمعـماحملوصقؾماًؿليماٌزروسيم
سؾكماظـطوقماألودع
 غلؾي ماٌلوحي ماٌلؿػقدة معـ مبذور معلؿقصقي مٌعوؼري مضطوع ماظؾذور ماظرمسل مبوظـلؾي مإظب ماحملوصقؾ ماًؿليم
اٌزروسيمسؾكمأودعمغطوق
 وجقدمدقوديمورـقيمظؾؾذورموضوغقنمخوصمبوظؾذور
بـاءًاؾؼدراتًادلمديقةًواؾلشرقةً

م
اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:52بـاءًاؾرباؿجًاؾورـقةًوتعزقزفاً
م
 وجقدمطقونمورينم(وطوظي،مىـي،موعومإظبمذظؽ)مؼعؿؾمطكظقيمتـلقؼمظألغشطيمو/أوماالدرتاتقفقوتماًوصيم
بوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمم
 وجقدمغؼطيماتصولمورـقيمععقمبـيمرمسقوًمأومعـلؼمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم
 وجقدمإرورمظؾلقودوتمايؽقعقيموادرتاتقفقوتمظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو
 9عذطقرمأؼضوًمؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم:5مدسؿمإدارةماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماٌزرسيموتـؿقؿفو.م
10معذطقرمأؼضوًمؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم:5مإداعيمصقنماٌودةماظقراثقيمخورجماٌقضعمواظؿقدقبعمصقف.م
11معذطقرمأؼضوًمؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم:1مدسؿماىفقدمؼبمذبوالتمادؿقالدماظـؾوتوتموهلقـفوماظقراثلموتقدقعمغطوقمضوسدتفو.مم
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م

وجقدمآظقيمورـقيمظؿؾودلماٌعؾقعوتمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:52تشهقعًوتعزقزًذلؽاتًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
م
 اظعضقؼيمؼبمذؾؽيمإضؾقؿقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم
 سددمذؾؽوتمهلنيماحملوصقؾماظيتمتؽقنماىفوتماٌعـقيماظؼطرؼيمسضقامصقفو
 سددماٌطؾقسوتماظيتمتـؿففوماىفوتماٌعـقيماظؼطرؼيمؼبمإرورماظشؾؽوت
اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:51بـاءًـظمًذاؿؾةًؾؾؿعؾوؿاتًادلمعؾؼةًبادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوتعزقزفاً
م
 سددماألضوربماظربؼيمظؾؿقوصقؾماحملؿػظمبفومؼبماٌقضعمواٌقثقبؼيمؼبمغظوممععؾقعوتمعؿوحمظؾفؿقعم
 سددمأصـوفماٌزارسني/األصـوفماظؾدائقيماٌزروسيمؼبماٌزرسي،مواٌقثقبؼيمؼبمغظوممععؾقعوتمعؿوحمظؾفؿقع
 سددماٌدخالتمعـمذبؿقسوتمخورجماٌقضعماٌقثقبؼيمؼبمغظوممععؾقعوتمعؿوحمظؾفؿقع
 سددماألصـوفماظيتممتقبمإرالضفومواٌقثقبؼيمؼبمغظوممععؾقعوتمعؿوحمظؾفؿقع
 اٌشورطيمؼبمغظؿمععؾقعوتمدوظقي/إضؾقؿقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمتؽقنمعؿوحيمظؾفؿقع
اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:56ادموداثًـظمًؾرصدًوصونًتـوّعفاًاؾوراييًواؾمؼؾقلًإىلًأدـىًحدًؿنًتكؽلًادلواردًاؾورايقةً
اؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوتعزقزفاً
م
م12
غلؾيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌفدمبدةمعـمبنيمتؾؽماظيتممشؾؿفومسؿؾقيماٌلح/ايصر م

 وجقدمغظؿمورـقيمظرصدماظؿـققبعماظقراثلموصقغف،مواظؿؼؾقؾمإظبمأدغكمحدمعـماظؿكطؾماظقراثل
 سددماإلجراءاتماظعالجقيماظـوويمسـماظـظؿماظقرـقيماظؼوئؿيمظرصدموصقنماظؿـققبعماظقراثلمواظؿؼؾقؾمإظبمأدغكم
حدمعـماظؿكطؾماظقراثل
اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:57بـاءًؼدراتًادلواردًاؾلشرقةًوتعزقزفاً
م
 وجقد مبراعٍ ماظؿعؾقؿ معو مبعد ماظؿقبكرج ،مواىوععل ،مواظـوغقي موبراعٍ متدرؼى متؿضؿـ مجقاغى معؿعؾؼي مبصقنم
اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفومسؾكمسبقمعلؿدامم
 غلؾيماٌقزػنيماظذؼـممتقبمهلنيمععورصفؿموعفوراتفؿمؼبمذبولمصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم
وادؿكداعفوم

 12عذطقرمأؼضوًمؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم:1معلحموحصرماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي.م
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اؾـشاطًذوًاألوؾوقةًً:58تشهقعًوتعزقزًاؾوعيًاؾعامًبشلنًأفؿقةًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً

م




وجقدمبرغوعٍمظؾؿقسقيماظعوعيمتشفقبعمصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفوم
سددمذبؿقسوتماىفوتماٌعـقيماٌشورطيمؼبمتـػقذمبرغوعٍماظؿقسقيماظعوعي
سددمأغقاعماٌـؿفوتماظيتمجرىمتطقؼرػومظرصعمعلؿقىماظقسلماظعوم
م

39
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ياـقاً ً-اؾغاقاتًاخلاصةًبادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة
م
صونًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
م

اؾغاقة :محبؾقل مسوم م ،5454مضبػظ معزؼد معـ ماظؿـققبع ماظقراثل مظؾـؾوتوت ماٌزروسي موأضوربفو ماظربؼي ،مواألغقاع ماظربؼي معـم
اظـؾوتوتماظغذائقيمؼبماٌقضع،مؼبماٌزرسي،موخورجماٌقضع،مسؾكمسبقمتؽؿقؾل.م
اؾمربقر ًادلـطؼي ًاؾػين:م تؾبقػظماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمحؼقلماٌزارسني،موؼبمبـقكماظؾذور،موبـقكم
اىقـوتماٌقداغقيموؼبماٌقائؾماظربؼي.موايػوزمسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظـظؿماظؾقؽقيماظطؾقعقي،م
وإدارتفومؼبماٌزرسيمؼلؿحمبودؿؿرارمتطقرمػذهماٌقاردموتؽققبػفومععماظؼقىماظؾقؽقيماٌؿغققبرة،موبوظؿوظلمبنحداثمتـققبعمجدؼدم
عفؿمظؾؿقلقـوتماٌؼؾؾيمؼبماحملوصقؾ.مطذظؽ،مؼؿؿقبمدبزؼـمطؿقيمطؾريةموعفؿيمعـماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم
ايققؼي مظألعـ ماظغذائل ماظعوٌل مخورج ماٌقضع .موؼـؾغل متلعني مدالعي ماٌقاد ماظقراثقي ماجملؿقبعي مأصالً ،مطؿو مصبى متقصريم
ودؼدػو موغلكفو ماظؿلعقين .م وؼؿطؾّى مدبطقط ماظصقن موادبوذ ماظؼرارات مرصداً معـؿظؿوً مظؾؿـققبع ماظؼوئؿ مؼب ماٌقارد ماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،موتقزؼعفو،موتطققبرػومععماظقضً.م
م
االدمىدامًادليمدامً
م

اؾغاقة:محبؾقلمسومم،5454مؼؽقنمضدمازدادمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمظؿقلنيماظؿؽـقػماٌلؿدامم
ظإلغؿوجماحملصقظلمودؾؾماظعقش،مععمتؼؾقصمػشوذيماحملوصقؾمواظـظؿماحملصقظقي.م
م

اؾمربقر ًادلـطؼي ًاؾػين:مؼلؿكدمماٌزارسقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمإعومبصقرةمعؾوذرةمأومبعدمحبقث،م
وهلني ،موسؿؾقوت مإطـور مظؾؾذور موتقزؼعفو .موادؿكداعفو مسؾكمسبقمعلؿدام مؼلؿح مبوالدؿػودة مبشؽؾ مطوعؾمعـ مروضؿفوم
ظؾقدقبمعـماىقعمواظػؼر،موتقصريمخقوراتمظؾزراسيمطلمتؿؽقػمععمتغريماٌـوخ.موؼشؽّؾماظقصقلمإظبمعلؿقدعمطؾريمظؾفقـوتم
اغطالضوً معـ مذبؿقسوت مبـؽ ماىقـوت مذر روً مأدودقوً مظؿقلني مأصـوف ماظـؾوتوت مذات مصػوت مجدؼدة ،معـ مضؾقؾ موجقدم
ربوصقؾمأطربمواظؼدرةمسؾكمعؼووعيمأومهؿقبؾمضغقروتماظؾقؽيمواظؾققظقجقي.مصوظؿـقؼعمبنيماحملوصقؾ،موداخؾفو،مؼلوػؿم
ؼبمتعزؼزمضدرةماظـظؿماظزراسقيمسؾكماظصؿقدمواالدؿداعيماظطقؼؾيماألجؾ،موؼضؿـمبوظؿوظلماألعـماظغذائل،مواظؿغذويموأعـم
اظدخؾ.موأعقبومإدخولمربوصقؾمجدؼدةمو/أومأغقاعمبرؼيمإظبماظزراسي،مإضوصيمإظبمهدؼدماألصـوفمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققم
األعـؾمواظيتمميؽـمتلقؼؼفو،مصفقمجزءمعـمجفقدموادعيمظؿعزؼزماظؿـققبعمؼبماظـظؿماظزراسقي.م
م
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اؾؼدراتًادلمديقةًواؾلشرقة
ً

اؾغاقةً:حبؾقلمسومم،5454مدقؽقنمسددمعـماظـوسمأطربمبؽـريمواسنيمبلػؿقيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،م
تؿعزمبزماظؼدراتماٌمدلقيمواظؾشرؼيمظصقغفوموادؿكداعفومسؾكمسبقمعلؿداممععماظؿؼؾقؾمإظبمأدغكمحدمعـماظؿكطؾماظقراثلم
وصقنماظؿـققبعماظقراثلمهلذهماٌقاردمؼبماظقضًمذاتف.م
م

اؾمربقرًادلـطؼيًاؾػين:مؼؿطؾّىماظصقنماظػعولمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،موادؿكداعفومسؾكمسبقمعلؿدامم
إروراًمعمدلقوًمعقاتقوًموضدراتمبشرؼيمعالئؿي.موؼـؾغلمظؾقؽقعوتمأنمتضعمإروراًمصوسالًمظؾلقبقوديماظعوعيمبشلنمصقنماٌقاردم
اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظ زراسيموادؿكداعفومسؾكمسبقمعلؿدام،ممبومميؽّـماظربغوعٍماظقرينماظؼقيمعـمايصقلمبلفقظيم
سؾكماٌعؾقعوتماٌؿصؾي،معـمبنيمأعقرمأخرى،مبوٌودةماظقراثقيمخورجماٌقضع،ممبومؼبمذظؽمبقوغوتماظؿعرؼػ،مواظؿقصقػ،م
واظؿؼققؿ ،موضقائؿ مايصر مذات ماٌراجع ماىغراصقي مؼب ماٌقضع مظألضورب ماظربؼي مظؾؿقوصقؾ مواظـؾوتوت ماظغذائقي ماظربؼي،م
واظـؾوتوت ماألصؾقي مؼب ماٌزرسي مواألصقل معع موصػفو ماظزراسل ،موتقزؼعفو ،موبقوغوت مسـ مإغؿوج ماظؾذور .موصبى مأن متؿؿؿعم
ايؽقعوتمأؼضوًمبؼدرةمطؾريةمسؾكماالدؿفوبيمإظبماظؿفدؼداتماظيتمؼطرحفومتكطؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم
عـمأجؾمتالؼبمخلورةماظؿـققبعماٌقجقد.موعـماألػؿقيممبؽونمأؼضوًمأنمؼعؿؿدماظربغوعٍماظقرينمسؾكمضقةمسوعؾيمعدرقببيمجقداًم
وضودرة مسؾك متطؾقؼ مأحدث ماٌعوؼري مواظؿؽـقظقجقوت مبؽػوءة مؼب مذبول مصقن ماٌقارد ماظقراثقي ماظـؾوتقي مظألشذؼي مواظزراسيم
وادؿكداعفو.موأخرياً،معـماظضروريمأن مؼعؿؾماظربغوعٍماظقرينمسؾكمإثورةماظقسلمالمدقؿومأغفمضبشدماظرأيماظعومموضبػّزم
اظؿقرقبكماظلقودل.م شريمأنماظردوظيماظقاحدةمضدمالمتـودىماىؿقعموبوظؿوظل،مؼـؾغلماظؿكطقطمبؿلنٍمظؿدخالتمإثورةماظقسلم
حبقٌمتؿؿوذكمععمعصوحلماىؿوػريماٌلؿفدصيموأوظقؼوتفو.م
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ادلرػقًدالً

برـاؿجًاؾعؿلًبشلنًتغريًادلـاخًوادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةً()3157-3152
تلؾقؿ ًومبلنمبرغوعٍمسؿؾماهلقؽيمالمطبؾمبوىفقدماٌؾذوظيمظؾؿصديمظؿغريماٌـوخمؼبمإرورماتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنم
تغريماٌـوخ،موأنمبرغوعٍماظعؿؾمدقؿؿـعمسـمتؼدؼؿمتقصقوتمأعرؼف؛مظربغوعٍماظعؿؾمػدصون:
م
أظػ-م تعزؼزمصفؿمأدوارموأػؿقيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمذبولماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيموؼبموزقػيماظـظومم
اإلؼؽقظقجلموضدرةماظـظوممسؾكماظؿؽقػمؼبمضقءمتغريماٌـوخ.
بوء-م تقصريماٌعؾقعوتماظػـقيمظؿؿؽنيماظؾؾدانمعـمصفؿمدورماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظؿكػقػمعـمآثورم
تغريماٌـوخمواظؿؽقػمععف،محلىماالضؿضوء.م
ً3152

األدواتمواظؿؼـقوت

االدرتاتقفقوتمواظلقودوت

 إسدادماٌقادماظؿؼـقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتغريماٌـوخمظؿقلريمتـػقذم
براعٍ ماظعؿؾ ماظقرـقي مظؾؿؽقػ موخطط ماظؿؽقػ ماظقرـقي ،موطذظؽ معقاد ماظؿقسقيم
ظؾؿكططنيموصوغعلماظلقودوتمواجملؿؿعوتماظزراسقي.م
 إجراءمعلحمحقلمعقضقعم"اظدروسماٌلؿػودةمبشلنماظلؾؾمواظقدوئؾميػظموادؿكدامم
اظؿـقعماظقراثلمظؾـوءماظصالبيمواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمؼبماألشذؼيموغظؿماظزراسي".
 تـظقؿماجؿؿوعمخرباءمظدراديمغؿوئٍماٌلح.م







ً3152

األدواتمواظؿؼـقوت

اظؼقوممبوظؿؼدؼؿماظرمسلمالتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخمحقلمأػؿقيم
اٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمصقؿومؼؿعؾؼمبؿغريماٌـوخ.م
ادؿؽشوف مإعؽوغقي متـظقؿ محدث مجوغيب مسؾك مػوعش ماظدورة ماظؿودعي مسشرة مٌممترم
أرراف ماتػوضقي ماألعؿ ماٌؿقدة ماإلرورؼي مبشلن متغري ماٌـوخ م(غقصؿرب/تشرؼـ ماظـوغلم
،5411مبقظـدا)،م
االدؿفوبي مظدسقة معـ مىـي ماظؿؽقػ ماظؿوبعي مالتػوضقي ماألعؿ ماٌؿقدة ماإلرورؼي مبشلنم
تغريماٌـوخمظؿقصريماٌعؾقعوت.
تقصريماٌقادمواٌعؾقعوتمظدسؿمورشماظعؿؾماظؿدرؼؾقيمؼبمذبولماظؿؽقػ.
ادؿؽشوف مإعؽوغقي مإضوعي محدث مجوغيب مؼب ماظدورة ماظلوبعي مسشرة مظؾفقؽي ماظػرسقيم
اٌعـقيمبوٌشقرةماظعؾؿقيمواظؿؼـقيمواظؿؽـقظقجقي ماًوصيمبوتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمأوم
تؼدؼؿموثوئؼمهلو.

 وؿقع مععؾقعوت مسـ ماظـؼوط ماظلوخـي مظؾؿـقع ماظؾققظقجل مظألشذؼي مواظزراسي ماظقاضعيم
هًمتفدؼدمخوصمجراءمتغريماٌـوخ.
 ضقوم مذبؿقسوت ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي ماظؿوبعي مظؾفقؽي مبقضع معؾودئم
تقجقفقيمإلدعوجماسؿؾوراتماظؿـقعماظقراثلمؼبماظؿكطقطمظؾؿؽقػمععمتغريماٌـوخم(خططم
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اظؿؽقػماظقرـقي،موبراعٍماظعؿؾماظقرـقيمظؾؿؽقػ).
االدرتاتقفقوتمواظلقودوت

ً3151

االدرتاتقفقوتمواظلقودوت

3156

االدرتاتقفقوتمواظلقودوت

3157


 اٌشورطيمؼبماألغشطيمذاتماظصؾيمًطي مسؿؾمىـيماظؿؽقػماظؿوبعيمالتػوضقيماألعؿم
اٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخ.م
 ادؿؽشوف مإعؽوغقي مإضوعي محدث مجوغيب مؼب ماظدورة ماظـوعـي مسشرة مظؾفقؽي ماظػرسقيم
اٌعـقيمبوٌشقرةماظعؾؿقيمواظؿؼـقيمواظؿؽـقظقجقيماًوصيمبوتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمأوم
تؼدؼؿموثوئؼمهلو.
 ادؿؽشوفمإعؽوغقيمإضوعيمحدثمجوغيبمؼبماظدورةماظـوغقيمسشرةمٌممترمأررافماتػوضقيم
اظؿـقعماظؾققظقجل.م

 ادؿؽشوف مإعؽوغقي مإضوعي محدث مجوغيب مأو متؼدؼؿ مأوراق مؼب ماىفوز ماظػرسل مظؿـػقذم
اتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخ.م
 ادؿؽشوف مإعؽوغقي مإضوعي محدث مجوغيب مؼب ماظدورة ماظؿودعي مسشرة مظؾفقؽي ماظػرسقيم
اٌعـقيمبوٌشقرةماظعؾؿقيمواظؿؼـقيمواظؿؽـقظقجقيماًوصيمبوتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمأوم
تؼدؼؿموثوئؼمهلو.

 ادؿؽشوفمإعؽوغقيمإضوعيمحدثمجوغيبمأومتؼدؼؿمأوراقمؼبماظدورةماظـوغقيمواظعشرؼـم
ٌممترمأررافماتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخ.م
 ادؿؽشوف مإعؽوغقي مإضوعي محدث مجوغيب مؼب ماظدورة ماظعشرؼـ مٌممتر مأرراف ماتػوضقيم
اظؿـقعماظؾققظقجل.م
 ادؿؽشوفمإعؽوغقيمإضوعيمحدثمجوغيبمؼبماظدورةماظـوظـيمسشرةمٌممترمأررافماتػوضقيم
اظؿـقعماظؾققظقجل.م

رصعمتؼرؼرمإظبماهلقؽيمؼبمدورتفوماظلودديمسشرةمسـماظؿؼدمماحملرزمؼبمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾ مظؾـظرمؼبماظعؿؾماٌلؿؼؾؾلم
احملؿؿؾ.
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ادلرػقًفاءً
اؾيؿاتًادلؿقزةًؾؾؿواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةً
م
تؾبعرضماظلؿوتماٌؿققبزةمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماظيتمتلؿدسلمحؾقالًمممقزةمظؾقصقلمسؾقفوموتؼودؿمعـوصعفومؼبمعوم
ؼؾلمضؿـمدؾعمذبؿقسوت.مواهلدفمعـمذظؽمإزفورماظؿقازنمبنيمعبقعماظؼطوسوتماظػرسقيمظألشذؼيمواظزراسي.موالمتـطؾؼم
طؾممسيمبوظضرورةمسؾكمعبقعماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،مظؽـمشوظؾوًمعومتؽقنمٌكؿؾػماظؼطوسوتماظػرسقيممسوتم
زبؿؾػي.موبوإلعؽونماظؿقدعمأطـرمؼبمبؾقرةماظلؿوتماًوصيمبؽؾمضطوعمصرسل.مم
م
وػذهماظلؿوتمػلممسوتمممققبزةمظؽـمظقلًمبوظضرورةمصرؼدةمعـمغقسفومبوظـلؾيمإظبماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي.مصرشؿم
إعؽوغقيموجقدمبعضماظلؿوتماٌشرتطيماٌؾققبـيمؼبمعومؼؾلمبنيماٌقاردماظقراثقيماألخرىمواٌقاردماظقراثقايمظألشذؼايمواظزراساي،م
إالمأنقبماظؿؿوزجماًوصمهلذهماظلؿوتمععوًمميققبزماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمسـمدقاػومعـماٌقاردماظقراثقي.م
م
عبوسيماظعؿؾماظػـقيم
عبوسيماظعؿؾماظػـقيم
ايؽقعقيماظدوظقيمم
ايؽقعقيماظدوظقيم
اٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيم
ايققاغقيمظألشذؼيم اٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيم
2
1
ايرجقي
واظزراسي

اجملؿوعةًأؾفً:دورً
أظػ1-مماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمجزءمالمؼؿفزأمعـمغظؿماإلغؿوجم
ادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةً اظزراسلمواظغذائل،موػلمتؾعىمدوراًمأدودقوًمؼبمهؼقؼماألعـماظغذائلمواظؿـؿقيم
واؾزراعةًيفًاألؿنًاؾغذائي اٌلؿداعيمظؼطوعماألشذؼيمواظزراسي.
أظػ5-ممتشؽّؾماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌؿصؾيمبوظـؾوتوتموايققاغوتم
واظالصؼورؼوتمواظؽوئـوتماظدضقؼي ذؾؽيمعرتابطيمعـماظؿـقعماظقراثلمؼبماظـظؿم
اإلؼؽقظقجقيماظزراسقي.
اجملؿوعةًباءً:دورً
اإلدارةًاؾلشرقة

بوء1-م مؼرتؾطموجقدمععظؿماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمارتؾوروًموثقؼ ًو
بوظـشوطماظؾشريموميؽـماظـظرمإظبماظعدؼدمعـفومسؾكمأغفومأذؽولمعـماٌقاردم
اظقراثقيماٌعدظّيمعـمجوغىماإلغلون.
بوء5-مم متعؿؿدماحملوصظيمسؾكماظؽـريمعـماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم
وتطققبرػومسؾكماظؿدخؾماظؾشريماٌلؿؿرقب،موؼشؽّؾمادؿكداعفوماٌلؿداممؼبم
اظؾققثمواظؿطقؼرمواإلغؿوجمودقؾيمػوعيمظضؿونمصقغفو.

اجملؿوعةًجقمً:اؾملادلً جقؿ1-ممجرىمتورطبقوًمتؾودلماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمسؾكمعدىم
واؾرتابطًعؾىًادليموىً
صرتاتمزعـقيمرقؼؾيموسؾكمغطوقموادعمسربماجملؿؿعوتمواظؾؾدانمواٌـورؼ،م
اؾدوؾيً
وجزءمػوممعـماظؿـقعماظقراثلماٌلؿكدممؼبماألشذؼيمواظزراسيماظققممػقمعـمأصقلم
شرؼؾي.
جقؿ5-مممثقبيمترابطمبنيماظؾؾدانمؼبمعومؼؿعؾؼ بوٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،م
صفلمسؾكمحدمدقاءمتؼدقبممبعضماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؿؾؼكم
اظؾعضماآلخرمعـفو.
1ماظػؼرةم15معـماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/12

2اماظػؼرةم51معـماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/10
3ماىدولم5معـماظقثقؼيم.CGRFA-14/13/20

+

عبوسيماظعؿؾماظػـقيم
ايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيم
بوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيم
م3
ظألشذؼيمواظزراسي

+

+

-

+

-

+

-

+

+
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جقؿ1-مم اظؿؾودلماظدوظلمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمضروريمظلريم
سؿؾمػذاماظؼطوعموعـماٌرجحمأنمتزدادمأػؿقؿفمؼبماٌلؿؼؾؾ

+

+

+

دال1-م سودةمعومتؽقنمسؿؾقيماالبؿؽورماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيم
واظزراسي تدرصبقيماظطوبعموغؿقفيمعلوػؿوتمؼؼدعفوماظعدؼدمعـماألذكوصم
اٌكؿؾػني،ممبومؼبمذظؽماظلؽونماألصؾققنمواجملؿؿعوتماحملؾقيمواٌزارسقنم
واظؾوحـقنموعربقماظـؾوتوت،مؼبمأعوطـموأوضوتمزبؿؾػي.
دال5-م المؼطققبرماظعدؼدمعـمعـؿفوتماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمعـم
عقردموراثلمعػرد،مبؾمبػضؾمعلوػؿوتمعـمسدةمعقاردموراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم
ؼبمعراحؾمزبؿؾػيمعـمسؿؾقيماالبؿؽور.م
دال1-م ميؽـمأنمتؾبلؿكدممبدورػومععظؿماٌـؿفوتماٌطققبرةمبودؿكدام اٌقاردم
اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمٌقاصؾيماظؾقٌمواظؿطقؼر،معومصبعؾمعـماظصعىمردؿم
خطمواضحمبنيمعؼدعلماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموعؿؾؼقفو.
دال3-م ؼصؾماظعدؼدمعـماٌـؿفوتماظزراسقيمإظبماظلققمبشؽؾمميؽـمععفم
ادؿكداعفومطؿقاردمبققظقجقيموطؿقاردموراثقيمسؾكمحدمدقاء.

+

+

+

اجملؿوعةًفاءً:
ػوء1-م تؽبقؿػظمبوٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتلؿكدعفومذبؿقسيم
احملمػظونًبادلواردً
وادعيموعؿـقسيمجداًمعـمأصقوبماٌصؾقي.موػـوكمذبؿقسوتمعؿؿققبزةمعـم
اؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةً اٌؼدعنيمواٌلؿكدعنيمبوظـلؾيمإظبمزبؿؾػماظؼطوسوتماظػرسقيمظؾؿقاردماظقراثقيم
وؿيمىدؿوفا
ظألشذؼيمواظزراسي.
ػوء5-م ػـوكمترابطمبنيمأصقوبماٌصؾقيماٌكؿؾػنيماظذؼـمؼدؼرونماٌقاردم
اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموؼلؿكدعقغفو.
ػوء1-م ضبؿػظماظؼطوعماًوصمبؼدرمطؾريمعـماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيم
واظزراسي.م
ػوء3-م ؼؾبقػظمضلؿمػوممعـماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمخورجمعقضعفوم
اظطؾقعلموميؽـمايصقلمسؾقفومػـوك.
ػوء2-م ؼؾبقػظمضلؿمػوممعـماٌقاردماظطؾقعقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمعقضعفوم
اظطؾقعلموؼبماٌزرسيمؼبمزروفمعوظقيموصـقيموضوغقغقيمزبؿؾػي.

اجملؿوعةًواوً:ممارداتً واو1-م وريمسؿؾقيمتؾودل اٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمدقوقم
تلادلًادلواردًاؾورايقةً مموردوتمعؿعورفمسؾقفوموبنيماجملؿقسوتماٌقجقدةمعـمعؼدعلماٌقاردم
ؾألغذقةًواؾزراعة
وعلؿكدعقفو.
واو5-م ؼبماظؾقٌمواظؿطقؼر،مهدثمسؿؾقيمغؼؾموادعيمظؾؿقادماظقراثقيمبنيم
زبؿؾػمأصقوبماٌصؾقيمسؾكماعؿدادمدؾلؾيماظؼقؿي.
اجملؿوعةًزايً:ادلـاػعً زاي 1-ععمأنقبماٌـوصعماإلعبوظقيماظـوذؽيمسـماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم
اؾـاذكةًعنًادمىدامً
عرتػعيمظؾغوؼي،مصؿـماظصعىمسـدمإجراءماٌؾودظيمتؼدؼرماٌـوصعماٌؿقضّعيمعـمطؾم
ادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةً سققبـيمعـمسققبـوتماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي.
واؾزراعة
زاي5-م إنقبمادؿكدام اٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي ضدمؼدرقبمأؼضوًمعـوصعم
شريمغؼدؼيمػوعي.
زاي1-م ضدمؼمديمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمإظبمآثورم
خورجقيمتؿفووزمبؽـريماٌؼدقبمماظػردمواٌؿؾؼلماظػردمظؿؾؽماٌقارد.

-

+

-

+

+

-

+

+

+
+
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+

+

+
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+

+
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+

+
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عالحظي :مؼبمادؿعراضفومظؾلؿوتماٌؿقزةماظيتمحددػوماظػرؼؼماظعوعؾماظػينماٌكصصماٌعينمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقي مظألشذؼيمواظزراسي موتؼودؿمعـوصعفو،مأبرزتم
ذبؿقسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي موايققاغقي مواٌقاردماظقراثقيمايرجقي،ماظلؿوتمذاتماظصؾي مبشؽؾمخوص مبؼطوسوتفوماظػرسقيم
(ععؾّؿيمؼبماىدولمأسالهمبعالعيمزائدمػ+ؼ)موتؾؽماألضؾمصؾيمأوماظيتمظقلًمذاتمصؾيم(مععؾؿيمؼبماىدولمأسالهمبعالعيمغوضصػ-ؼ).
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ادلرػقًواوً
خطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًبشلنًصونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً
وادمىداؿفاًادليمدامًوتـؿقمفا
م

ؿؼدؿةم

م

تؾبغطّلماظغوبوتمسبقم 11مؼبماٌوئيمعـمذبؿقعمدطحماألرضمؼبماظعومل،م 11مؼبماٌوئيمعـفومشوبوتمرؾقعقيمو 3مؼبم
-1
اٌوئيمعـفومصؼطمعزروسي.موتؿػووتمتؼدؼراتمسددمأغقاعماألذفورمعومبني م 444م 14مإظب م 444م 144مغقع.موعو مصؿؽًماظـؾبظؿم
اإلؼؽقظقجقيمايرجقيمتؾبشؽؾماٌالذاتماظضرورؼيمظؾؿـقعماظؾققظقجل،مطؿومأنم 15مؼبماٌوئيمعـمأراضلماظغوبوتمؼبماظعوملم
عؾبكصصيمبوظدرجيماألوظلميػظماظؿـقعماظؾققظقجل.موؼقجدم 13معؾققنمغلؿيمتؼرؼؾوًمؼبمعبقعمأسبوءماظعوملمؼعؿؾقنمبصػيم
رمسقيمؼبمضطوعماظغوبوت .موؼعؿؿد مسددمأطربمعـمذظؽ مسؾكماظغوبوت مواٌـؿفوت مايرجقيمعؾوذرة مظؿقصري ماألعـماظغذائلم
وطلىمدؾبؾؾمععقشؿفؿ.مصػلماظؾؾدانماظـوعقي،متؾبؿـؾمأغقاعماظقضقدماًشؾقيماٌصدرماٌُفقؿـمظؾطوضيمألطـرمعـم 5معؾقورمغلؿيم
عـماظػؼراء.موؼبمأصرؼؼقو،متؾبلؿكدممغلؾيمتزؼدمسؾكم14مؼبماٌوئيمعـماألخشوبماٌؼطقسيمؼبمتقظقدماظطوضي.موظقسماًشىمػقم
وحدهماٌقردماظذيمؼمخذمعـماظغوبوت.مصفـوكمحقاظلم14مؼبماٌوئيمعـماظلؽون،مؼبماظؾؾدانماظـوعقي،مؼلؿكدعقنماٌـؿفوتم
ايرجقيمشريماًشؾقيمظلدماحؿقوجوتفؿمؼبمذبوظلماظصقيمواظؿغذؼيموظؾقصقلمسؾكمدخؾمعـفو.م
م

إنمعلوػؿيماظغوبوتمواألذفورمؼبماظؿصديمظؾؿقدؼوتمايوظقيمواٌلؿؼؾؾقيماًوصيمبوألعـماظغذائلموؼبمدبػقػم
-5م
حدةماظػؼر موؼبماظؿـؿقيماٌلؿداعيمتعؿؿدمسؾكمعدىمتقاصرماظؿـقعماظـرىمبنيمأغقاعماألذفور،موضؿـ متؾؽماألغقاع.مصوظؿـقعم
اظقراثلمضروريمظؽػوظيمإعؽوغقيمبؼوءمأذفورماظغوبوتمسؾكمضقدمايقوة،موتؽقػفوموتطقرػومؼبمزؾمزروفمبقؽقيمعؿغرية.م
وضبوصظمػذاماظؿـقعماظقراثلمأؼضوًمسؾكمحققؼيماظغوبوت،مطؿومؼقصرماٌؼووعيمظضروبماظؽربمعـؾماآلصوتمواألعراض.مومثيم
حوجيمبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مإظبماظؿـقعماظقراثلمظرباعٍماالغؿؼوءماالصطـوسلموتربقيماألغقاعموتدجقـفومعـمأجؾمتطقؼرمدالالتم
عؾبؿؽقػي،مأومظؿعزؼزمصػوتمعؾبػقدة.موؼبماظؽـريمعـماظؾؾدان،مدقفمتؿلثرمآصوقماظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼبماٌـورؼماظرؼػقيمتلثراًمطؾرياًم
حبوظيماظؿـقعمؼبماظـؾبظؿماإلؼؽقظقجقيمايرجقيموؼبماألغقاع.م
م

-1م وهؿوجماىفقدماظراعقيمإظبمإدارةماٌقاردماظقراثقي مايرجقي مبشؽؾمعلؿداممسؾكماٌلؿقؼنيماظدوظلمواظقرينمإظبم
االسؿؿود مسؾك مععؾقعوت مخط مأدوس معؿقـي موعؿؿودؽي .مواظؿؼورؼر ماظؼطرؼي ماظيت متؼدم مأثـوء مإسداد محوظي ماٌقارد ماظقراثقيم
ايرجقيماظيتمؾبوضعًمبـوءـبمسؾكماًطقطماظؿقجقفقيمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمػلماٌصدرماظرئقللمٌعؾقعوتمعؼورغي مبشلنم
اٌقارد ماظقراثقي مايرجقي موإدارتفو موضد مذؽّؾً مأؼضوً ماألدوس مظؿقدؼد مذبوالت ماألوظقؼي مالدبوذ ماظؿدابري مبشلن ماٌقاردم
اظقراثقيمايرجقي.م

ً

-3م إنمصقنؿبماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمهلقمأعرفبمحققي،محقٌمأغفومعقاردمصرؼدةمالمميؽـمظغريػومأنمؼؼقممعؼوعفومؼبم
اٌلؿؼؾؾ.موضدمدمبؾؿًمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمبلػؿقؿفومسؾكمعدىمسؼقدمسدؼدة.مصؼدمأضّرمعممترمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمؼبم
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 1153م بوظػعؾمبلنماظؿـقعماظقراثلمايرجلمطونمؼؾبعوغلمعـماظػؼدانماٌضطرد،مورؾىمإغشوءمصرؼؼمخرباءمععينمبوٌقاردم
اظقراثقيمايرجقيم(صرؼؼماًرباءماٌعينمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي)،مظؾؿلوسدةمؼبمدبطقطموتـلقؼمجفقدمعـظؿيماألشذؼيم
واظزراسيمؼبمإدارةماٌقاردماظقراثقيمألذفورماظغوبوت.م
م
-2م وتؾبؿـؾمأغشطيمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمجزءاًمالمؼؿفزأمعـمبرغوعٍمايراجيمظدىم
عـظؿي ماألشذؼي مواظزراسي ،مطؿو متؾبلفؿ مؼب معؽقغوت ماظربغوعٍ ماألخرى ،معـؾ متؼققؿ ماٌقارد مايرجقي مؼب ماظعومل ،مواظرباعٍم
ايرجقيماظقرـقي،مواإلدارةمايرجقيماٌلؿداعي،موتربقيماألذفورموتـؿقيماظزرع،موإدارةماٌـورؼماحملؿقي.موظؼدمزؾمصرؼؼم
اًرباءماٌعينمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼقجفمسؿؾمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،موؼبمإسدادم
اظؿؼورؼرمسـماظؿؼدمماٌُقرزماظذيمضدممإظبمىـيماظغوبوتمظعدةمسؼقدمعـماظزعـ.م
م

رلقعةًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةً

م

إنمخطيماظعؿؾماظعوٌقيم رقسقيموشريمعؾزعيموؼـؾغلمسدممتػلريػومأومتـػقذػومؼبمتـوضضمععماظؿشرؼعوتماظقرـقيم
-5
واالتػوضوتماظدوظقيماظؼوئؿيمحقـؿومؼـطؾؼمذظؽ.م
م

تشؽؾ مخطي ماظعؿؾ ماظعوٌقي موثقؼي معؿفددة مميؽـ مهدؼـفو ممبو مؼؿؿوذك معع مأي معؿوبعي متؼررػو مػقؽي ماٌقاردم
-3م
اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي.م
م

-1م ضدمدبؿؾػماألوظقؼيماظـلؾقيمظؽؾمأوظقؼيمادرتاتقفقيمواإلجراءاتماٌرتؾطيمبفومطـريامبوخؿالفماظؾؾدانمواألضوظقؿ.م
وضد متعؿؿد ماألوظقؼي ماظـلؾقي مسؾك ماٌقاردماظقراثقي مغػلفو ،مواظؾقؽي ماظطؾقعقي مأو مغظؿ ماإلغؿوج ماٌعـقي ،مواظؼدرات ماإلدارؼيم
ايوظقي،مواٌقاردماٌوظقيمأوماظلقودوتماىورؼيمإلدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.م
م

اؾيـدًادلـطؼيًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةً

م
اظلؿوتماظرئقلقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيم
م

-1م إنمعؾبعظؿمأغقاعماألذفورمايرجقيمبرقبؼي،مورىمإدارتفومؼبمغؾبظؿمإؼؽقظقجقيمرؾقعقي،مأومأغفومؼبمعرحؾيمبدائقيم
جداًمعـماالغؿؼوءمأوماظؿدجنيمعؼورغيًمبوحملوصقؾماظزراسقي.1م

م

-14م وسودة معو متؽقن م األذفور مايرجقي معـ ماألغقاع ماٌُعؿكبرة ،موعـ ماظؽوئـوت مذات ماظؿزاوج ماٌؿؾوؼـ ماٌرتػع ،مواظيتم
رقرت مآظقوت مرؾقعقي مظؾقػوز مسؾك معلؿقؼوت معرتػعي معـ ماظؿـقع مضؿـ ماظـقع ماظقاحد ،معـؾ مارتػوع مععدل ماإلخصوبم
ًؾْطل ،مواغؿشور محؾقب ماظؾؼوح مواظؾذور مسرب معـورؼ موادعي .مصفذه ماآلظقوت مذبؿؿعي معع ماظؾقؽوت ماألصؾقي ماظيت متؽقنم
ا َ
.National Academic Press (1991). Managing global genetic resources, Forest Trees. Washington D.C. 1
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عؿـقسيمؼبمشوظىماألحقونمعـمحقٌماظزعـمواٌؽون،مضدمأدفؿًمؼبمتطقرمأغقاعمذفرؼيمحرجقيمظؿصؾحمبذظؽمبعضوًمعـم
أطـرماظؽوئـوتماألطـرمتـقسوًموراثقوًمسؾكماألرض.2مإنماظصقنمؼبماٌقضع ماظذيمؼلؿحمبوظصقنماظدؼـوعلمظؾؿـقعموظؾعؿؾقوتم
اظقراثقيمػقماظـفٍماٌُػضؾمبوظـلؾيمظألغقاعمايرجقي،مبقـؿوماظصقنمخورجماٌقضعمصقؾبلؿكدممؼبماظغوظىماألسؿمظؿدجنيماألغقاعم
اظـؾوتقي.م
م

-11م وألغقاعمأذفورماظغوبوتم وزوئػمعؿعددة؛مصفلمتؾبؼدمماظعدؼدمعـماظـقاتٍمواًدعوت،مإذؿبمؼؽبلؿكدمم14مؼبماٌوئيمعـم
اظلؽونمؼبماظعوملماظـوعلمغقاتٍمحرجقيمشريمخشؾقيموذظؽمألشراضماظؿغذؼيمواظصقيمواظدخؾ.م
م

-15م وعـ ماظصعىمضقوس محفؿ مضقؿي ماٌزاؼو ماٌُلؿؿدةمعـ ماٌقاردماظقراثقي مايرجقي مظعدة مأدؾوب .مصؾغض ماظـظر مسـم
األخشوبماٌؼطقسي،مؼؿؿمعبعمععظؿماظـقاتٍمايرجقيمعـمأجؾماالدؿفالكماحملؾل،مأومظألشراضماظؿفورؼيموذظؽمبدونم
رصدموتقثقؼمورـقنيمدؾقؿني.موػذامػقمايولمبصػيمخوصيمظدىماظؾؾدانماظـوعقي.م
م

-11م اٌقارد ماظقراثقي مايرجقي مشري معؾبلؿغؾي مبوظؼدر ماظؽوؼب ،موػل مال متؾؼك ماظؿؼدؼر ماظلؾقؿ مظؼقؿؿفو موذظؽ معـ محقٌم
علوػؿؿفومايوظقيمأوماحملؿؿؾيمؼبماألعـماظغذائلمواظؿـؿقيماٌلؿداعي.م
م
-13م ؼبماظعودة،متؽقنماٌعورفماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمعؾعـرةموهؿػظمبفومعمدلوتمزبؿؾػيمؼبمتؼورؼرمشريم
عـشقرة،معومؼعينمأنمتداوهلومؼبماظؽـريمعـ ماظؾؾدان مربدود.موػـوكماصؿؼورمإظبماٌعؾقعوتماألدودقيمعـؾمضقائؿماٌراجعيم
اًوصيمبوألغقاعماظؼطرؼي،موخرائطمتقزؼعماألغقاعموطؿوظقجوتمعقادماإلغلولمايرجل.م
م

-12م ؼؿفووز مسدد مأغقاع ماألذفور مايرجقي ماٌعروصي م 444م 14مغقع ،مشري مأن ماىفقد ماظيت متؾذهلو ماظؾؾدان ماألسضوءم
حوظقوًمالخؿؾورموهلنيماألغقاعمايرجقيمتؾبرطزمسؾكمسبقم324مغقسوً.م

ً

-15م

أفدافًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةً

م
األفدافماظرئقلقيمًطيماظعؿؾماظعوٌقي:م
م







تعزؼزمصفؿموإدراكماٌقاردماظقراثقيمايرجقي؛م
تعزؼزماالدؿكداممواإلدارةماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي؛
تطقؼر موتعزؼز مبراعٍ مصقن ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي مؼب ماٌقضع موخورج ماٌقضع ،معـ مخالل ماظؿعوون مسؾكم
اٌلؿقؼوتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيمواظعوٌقي؛
تشفقعماظقصقلمإظبماٌعؾقعوتموتؼومسفومبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظقرين؛
وضعموتعزؼزماظرباعٍماظقرـقيمظزؼودةماظؿعوونماإلضؾقؿلمواظدوظل،ممبومؼبمذظؽمؼبمذبولماظؾقٌ،مواظؿعؾقؿم
واظؿدرؼىمسؾكماالدؿكداممواإلدارةماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي،موظؾـفقضمبوظطوضوتماٌمدلقي؛

 2عـظؿيماألشذؼيمواظزراسي،مبرغوعٍماظغوبوتمؼبمخدعيمتـؿقيماجملؿؿعماحملؾل،ماٌعفدماظدوظلمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقي.م 5443م.مإدارةموصقنماٌقاردم
اظقراثقيمايرجقي.ماجملؾدم:1مغظرهمسوعي،موعػوػقؿموبعضماظـؾبفٍماٌـففققبي،مروعو.م
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علوسدة ماظؾؾدان ،محلؾؿو مؼؿـودى ،مإلدراج ماحؿقوجوت مإدارة موصقن ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي مؼب مإرورم
اظلقودوتماظقرـقيماألودع،مواظرباعٍ،موأُررماظعؿؾمسؾكماٌلؿقؼوتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيمواظعوٌقي؛
تشفقعمتؼدؼرماٌعورفماظؿؼؾقدؼيمذاتماظصؾيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي،مواإلبداسوتمواٌؿوردوت،مواظؿؼودؿم
اٌُـصػمظؾؿـوصعماظـوويمسـمادؿكداعفو،مواإلضرارمبلدوارػو،موحقـؿومؼؿـودى،موضعمدقودوتمصعوظيمودؿبـم
تشرؼعوتمتؾبعـكمبفذهماٌلوئؾ؛
تشفقعماظقصقلماظؽوؼبمإظبمعقادماظؿؽوثرمايرجقيماىقدةموادؿكداعفو،مظدسؿمبراعٍماظؾقٌمواظؿطقؼرمسؾكم
اٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿلمومبومؼؿؿوذكمععماظؼقاغنيمواألغظؿيماظدوظقيماٌؿعؾؼيمبوٌؾؽقيماظػؽرؼي؛
تشفقع ماظـظوم ماإلؼؽقظقجل مواظـؾبفٍ ماإلؼؽقظقجقي ماإلضؾقؿقي مطقدوئؾ مطػمة مظؿشفقع ماالدؿكدام مواإلدارةم
اٌُلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي؛
علوسدةماظؾؾدانمواٌمدلوتماٌلموظيمسـمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبمإغشوء،موتـػقذموادؿعراضمعـؿظؿم
ظألوظقؼوتماظقرـقيمٌصؾقيماالدؿكداممواإلدارةماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي؛مو
تعزؼزماظرباعٍماظقرـقي،مواالرتؼوءمبوظطوضوتماٌمدلقيم-موبصػيمخوصي،مظدىماظؾؾدانماظـوعقيمواظؾؾدانماظيتم
مترماضؿصوداتفوممبرحؾيماغؿؼولم -مووضعمبراعٍمإضؾقؿقيمودوظقيمذاتمصؾي.موؼـؾغلمٌـؾمػذهماظرباعٍمأنم
تشؿؿؾ م سؾكماظؿعؾقؿ،مواظؾقٌمواظؿدرؼىموذظؽمعـمأجؾماظؿعوعؾمععماظؿقصقػموايصرمواظرصدمواظصقؿبنم
واظؿطقؼرمواالدؿكدامماٌلؿداممظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي

م

-13م تلؿـد ماألوظقؼوت ماالدرتاتقفقي مًطي ماظعؿؾ ماظعوٌقي مسؾك ماصرتاض مأن مظؾؾؾدان محؼقضوً مدقودؼي مسؾك معقاردػوم
اظطؾقعقي،ممبومؼبمذظؽماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،موأنمضقوممتعوونمدوظلمطؾريمأعرفبمضروريمإلدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.م
وؼبمػذاماظلقوق،ممتمتطقؼرماألوظقؼوتماالدرتاتقفقيمًطيماظعؿؾماظعوٌقيمالدبوذماظؿدابريمسؾكمأدوسماٌؾودئماظؿوظقي:م
م








إنماظؿـقعماظقراثلمػقماظرطقزةماظرئقلقيمظالدؿؼرارماظؾققظقجل؛مصفقمؼلوسدماألغقاعمسؾكماظؿؽقػمععماظؾقؽوتم
اٌؿغرية،ممبومؼبمذظؽمتلثرياتماظؿغريماٌـوخلمواألعراضماظـوذؽي.موػقمأدوسماالخؿقورمايوظلمواٌلؿؼؾؾلم
وبراعٍماظرتبقي.موبوإلضوصيمإظبمعلوػؿوتفوماظػرؼدةمؼبماالدؿداعيماظؾقؽقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي؛مصنغفوم
تؾبشؽؾ معصدر مشذائل معؾوذر مظؾين ماظؾشر موظؾقققاغوت ،محؿك مؼب ماألوضوت ماظيت متػشؾ مصقفو ماحملوصقؾم
ايقظقي.م
جردماٌكزوغوت،مواظؿقصقػمواظرصدمػلمأعقرمضرورؼيمظؿقظقدماٌعورفماظالزعيمظؾػفؿماظلؾقؿمظالووػوتم
اظيتمتعرتىمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،موظؾؿلوسدةمؼبمادبوذماظؼراراتماٌـودؾيمؼبمإدارةموادؿكدامم
اٌقاردماظقراثقيمايرجقيمبصقرةمعلؿداعي.
إنمايػظمؼب ماٌقضعماظطؾقعل مػقمأودعممموردوتماظصقنماغؿشوراً،محقٌمأنمععظؿماألغقاعمايرجقيمتـؿقم
برقبؼوًموالمؼؿؿمتدجقـؾبفو.موؼلؿحمايػظمطذظؽمظألغقاعمأنمتقاصؾمتعرضؾبفومظؾعؿؾقوتماظؿطقرؼي.
تعؿؿد ماإلدارة ماظػعوظي مظؾؿقارد ماظقراثقي مايرجقي ،مسؾك معبقع ماٌلؿقؼوت ،مسؾك مإدراج معبقع مأصقوبم
اٌصؾقيمذوىماظصؾي،موسؾكمعشورطؿفؿماظطقسقي.مطؿومأنماظعؿؾقوتماظؿشورطقيماٌـودؾي،ماظيتمتؽػُؾمهؼقؼم
عصوحلمزبؿؾػمأصقوبماٌصؾقيمػلمسؿؾقوتمربرتعيموعؿقازغي،مبؾموالزعي.
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إنمتعزؼزماىفقدمعـمأجؾمتطقؼرمذراطوتمعمدلقيمؼب ماظؾؾدانموصقؿومبقـفومهلقمأعرفبمضروري،مغظراًمألنم
تقزؼعوتماألغقاعموحدودماظـظؿماإلؼؽقظقجقيمالمهرتممايدودماظؼطرؼي.مظذظؽمؼؾزممضقوممذراطوتموتعوونم
ضقى مسؾك مزبؿؾػ ماٌلؿقؼوت معـ مأجؾ مزؼودة ماظقسل موتطقؼر ماظؼقاسد مواظـؾبظؿ ماظقرـقي مواظدوظقي ماٌـودؾي،م
وطذظؽ مأدوات ماظلقودوت ماظيت متمدى مإظب ماظرباعٍ ماظؿؼـقي مواظعؾؿقي ماظلؾقؿي مسؾك ماٌلؿقؼوت ماظقرـقيم
واإلضؾقؿقيمواظعوٌقي.

-11م إنمحشدماٌقاردمحبقٌمتلؿحمبوظؿـػقذماظؽوؼبموؼبماظقضًماٌـودىمًطيماظعؿؾماظعوٌقيمضبؿوجمإظبمإؼالءماالػؿؿومم
اظقاجىموبذلماىفقدمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوت،ممبومؼبمذظؽماظؿـلقؼمععمزبؿؾػماٌؾودراتماىورؼيمحوظقوًمؼب ماظؾؾدان،م
وإضؾقؿقوًموسوٌقوًم(االتػوضقيماٌعـقيمبوظؿـقعماظؾققظقجل،موعرصؼماظؾقؽيماظعوٌل،موعومإظبمذظؽ).م
م
ذؽلًوتـظقمًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةم
م

-11م طـريا معو متؽقن ماألوظقؼوت ماالدرتاتقفقي مًطي ماظعؿؾ ماظعوٌقي معرتابطي مارتؾوروً موثقؼوً موعؿشوبؽي .مصوظؽـري معـم
اظؿدابريماٌؿقضعيمؼؿصؾمبلطـرمعـمأوظقؼيمواحدة،موػلمذبؿعيمؼبمأربعيمذبوالتمظألوظقؼوت:م
م

م
م

-1م هلنيمتقاصرماٌعؾقعوتمسـماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمواظقصقلمإظقفومم

-5م صقؿبنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيم(ؼبماٌقضعموخورجماٌقضع)مم
-1م االدؿكدامماٌلؿداممواظؿطقؼرموإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمم
اظلقودوت،مواٌمدلوتموبـوءماظؼدرات.م
-3م

جمالًاألوؾوقةًً:ً5حتينيًتواػرًادلعؾوؿاتًبشلنًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًواؾوصولًإؾقفا

ادلؼدؿةً

م
عـماٌلؾؿمبفمأنماظؾقوغوتماظدضقؼيمبشلنمحوظيماظغوبوتمواالووػوتمايرجقيمذاتمأػؿقيمطربىمبوظـلؾيمظإلدارةماظؽػمةم
ظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي.م وععمذظؽ،مصننماٌعؾقعوتماٌؿقاصرةمحوظقوًمذاتماظصؾيمبوظغوبوتمتؿعؾؼمبدرجيمطؾريةمبوٌقاردم
ايرجقيمبصػيمسوعيمبدالًمعـمأنمتؿعؾؼمبوظؿـقعمايرجلمواظؿـقعمؼبمأغقاعماألذفور.مإنمتقاصرماٌعؾقعوتماحملددةمبشلنم
ايوظيمواالووػوتمؼبماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمشريمطوفلب،موذظؽمسؾكماظرشؿمعـمإنوزمبعضماظؿؼدممسؾكماٌلؿقؼنيم
اظقرينموذؾفماإلضؾقؿلمأثـوءماظعؼدماٌوضل.م
م
وتػقدماظؿؼورؼرمبلنمتقاصرماٌعؾقعوتماىقدةمواٌُقدقبثيموإعؽوغقيماظقصقلمإظقفومبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمتؿلؿمبوظشؾبحم
ؼبماظؽـريمعـماظؾؾدان.موتؾبربزمععظؿماظؿؼورؼرماظؼطرؼيمايوجيمإظبمزؼودةماظقسلمبنيمعؾبؿكذيماظؼراراتمواىؿفقرماظعوممبشلنم
أػؿقي ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي مواألدوار ماظيت متؾعؾفو مؼب متؾؾقي ماالحؿقوجوت ماإلمنوئقي مايوظقي مواٌلؿؼؾؾقي .مإن مغؼصم
اٌعؾقعوتمضبدؾبمعـمضدرةماظؾؾدانمواجملؿؿعماظدوظلمسؾكمإدعوجمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماظلقودوتماٌؿشعؾي.م
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م
وتشؿؾمصفقاتماٌعؾقعوتمذاتماظصؾيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيماآلتل:م
م
سدمموجقدمضوئؿيمعراجعيمعؾبقدقبثيمظألغقاعمؼبماظعدؼدمعـماظؾؾدان؛م

سدمموجقدمصقرةمسوٌقيمدضقؼيمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمواووػوتفو؛م

سدمموجقدمتؼدؼرمذوعؾمظؾؼدراتماظقرـقيمواظدوظقيمسؾكمإدارةماٌقاردماظقراثقيموايرجقي؛م

سدمموجقدمعـففقيمعؼؾقظيمظؾربطماٌؾوذرمبنيماٌعؾقعوتماظعوعيمبشلنماظؿغرياتماظيتمهدثمؼبماظغوبوتم

وبنيمتلثرياتفومسؾكماظؿـقعماظؾققظقجل،موسؾكماألغقاع،موسشوئرػوموتـقسفوماظقراثل.م
سدممتقاصرمععرصيمبشلنمخصقصقوتمإسودةماإلغؿوج،مواظؿطقؼرمألغقاعماظغوبوتماظيتمتلؿحمبوظصقنمخورجم

اٌقضعمواإلغؿوجماظػعولمظؾشؿالتموشرسموتطقؼرمػذهماألغقاعمخورجمعقائؾفوماظطؾقعقي.م
م
وتمدىمحوالتماظـؼصمػذهمإظبمتعؼقدماظرصدماظعوٌلميوظيموالووػوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمطؿومهدمعـماظؼدرةمسؾكم
ادبوذماظؼراراتماظػعوظيمواظؿدابريمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواظدوظل.م
م
وػـوكمسالضيمعفؿي،مؼبماظؽـريمعـماظؾؾدان،مبنيمادؿكدامموإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموبنيماٌعورفماظؿؼؾقدؼي.موػذهم
اٌعورفماظؼقؿيمتدسؾبؿمدؾبؾؾماٌعقشيمظدىماظلؽونماألصؾقني،مواجملؿؿعوت ماحملؾقيمؼبماظؽـريمعـماظؾؾدانماظـوعقي،مبقـؿوم
تؾبشؽؾمأؼضوًمأصقالًمسظقؿيمظؾؿطقرماظصـوسلمواظؿفوريمؼبماظؼطوسوتمعـؾماظصقدظيمواألشذؼيموعؾقداتماآلصوتماألحقوئقي.م
وؼـؾغلمظؾلقودوتماٌؿعؾؼيمبندارةمععؾقعوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمأنمتضعمػذهماألدوارماٌفؿيمؼبماسؿؾورػو .موتؿعرضم
اٌعورفماظؿؼؾقدؼيمظؾؿفدؼداتمغؿقفيمظؿدػقرماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموغؿقفيمظؾؿغرياتماظيتمتعرتيمادؿكدامماألراضلم
واٌؿوردوتماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي.م
م

اؾغاقةًيفًادلدىًاؾطوقلً

م
زؼودة متقاصر مصرص ماظقصقل مإظب ماٌعورف مواٌعؾقعوت ماٌؿعؾؼي مبوألغقاع موتـقسفو ماظقراثل ،موبوظـظؿ ماإلؼؽقظقجقي مايرجقيم
واٌعورفماظؿؼؾقدؼيمذاتماظصؾيمظؿقلري،موظؿؿؽنيمصـعماظؼراراتمبشلنماالدؿكداممواإلدارةماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيم
ايرجقيموظزؼودةمعلوػؿؿفومؼبمحؾماٌشؽالتماظعوٌقيماًطريةمعـؾمغؼصماألشذؼي،موتدػقرماألرضمواٌقوه،موتلثرياتم
اظؿغريماٌـوخلموازدؼودماظطؾىمسؾكمزبؿؾػماظـقاتٍمواًدعوتمايرجقي.
م
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األوؾوقةًاالدرتاتقهقةًً5

إـشاءًوتعزقزًـظمًورـقةًؾمؼدقرًوتوصقفًورصدًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً:
م
اؾيـد ًادلـطؼي:مإنماٌعؾقعوتمسـماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمشريمطوصقيمؼبماظعدؼدمعـماظؾؾدان.مطؿو مأنمسؿؾقوتم
اىرد مايرجقي ماظقرـقي مال متشؿؾ مسودة ماظؾوراعرتات ماظالزعي مظؿكطقط ماإلدارة ماٌلؿداعي مظؾؿقارد ماظقراثقيم
ايرجقي .مومثي محوجي مإظب موجقد مععؾقعوت مخط ماألدوس مبشلن محوظي مواووػوت موخصوئص ماٌقارد ماظقراثقيم
ايرجقيمعـمأجؾماظلؿوحمبنجراءمتعرؼػموادؿعراضمسودىمألوظقؼوتماالدؿكداممواظصقنماٌلؿداعني،موطذظؽم
ظؿطقؼرمبراعٍمظؿدجنيماألذفورموهلقـفو.م
م
اإلجراءً :اظؿشفقعمسؾكمحصرماألغقاعموتقصقػفو.مواظؿشفقعمسؾكمسؿؾمخرائطمظؿقزؼعماألوظقؼوتمأومسشوئرم
األغقاعماٌفؿي.موتعزؼزمضدراتمادليمـلمات ًاؾورـقة ًوادليوحات ًاؾـلاتقة مظدسؿمتطقؼرماٌعورفمبشلنماألغقاعم
ايرجقي.م
م
وضعمؿعاقريًتؼـقة ًوبروتوؽوالت ًوـُظم ًتويقق مظؿؼدؼرمورصدمحوظيمإدارةماٌقاردماظقراثقيموايرجقي.موتعزؼزم
ودسؿمتطقؼرمؼوائمًؿراجعةًورـقةًوإؼؾقؿقةمظألغقاعموآظقوتمظؿقدؼـفومبصقرةمعـؿظؿي.م
م
تطوقرًذلؽاتًؾؾؿصارفًاجلقـقةًاحلرجقةًووحداتًؿعؾوؿاتًوؼواعدًبقاـات،موهلنيمإدارةماٌعؾقعوتم
وتؼودؾبؿفومسؾكماٌلؿقيماظقرينمواظدوظل.

األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً3

تطوقرًـُظمًورـقةًوذلهًورـقةًؾمؼدقرًوإدارةًادلعارفًاؾمؼؾقدقةًبشلنًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً

م

اؾيـدًادلـطؼي:مميؽـمظؾؿعورفماظؿؼؾقدؼيمأنمتؾبلفؿمعلوػؿيمعفؿيمؼبماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسـمررؼؼممموردوتمعـؾم
اظصقنماحملؾلمواالدؿكدامماٌلؿداممظؾـؾوتوت،موميؽـمأنمتؾبلفؿمؼبماىفقدماظراعقيمإظبمحؾماٌشوطؾماًطريةم
اظعوٌقيمعـؾمتغريماٌـوخ،مواظؿصقرموتدػقرماألرضمواٌقوه.مظذظؽمصننممثيمحوجيمظؾقػوزمسؾكماٌعورفماظؿؼؾقدؼيم
بشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمسـمررؼؼمإجراءماظؿؼدؼراتماظقرـقيموهلنيماظؿقثقؼ.م

م

اإلجراء :متشفقعماظؿؼدؼراتمسؾكماٌلؿقيماظؼطريموتقثقؼماٌعورفماظؿؼؾقدؼيمذاتماظصؾيمبودؿكدامموإدارةم
اٌقاردماظقراثقيمايرجقيمعـمجوغىماجملؿؿعوتماحملؾقي.م

م

وضع مآظقي موضقاسد مبقوغوت مورـقي موذؾف مورـقي مظؿلفقؾ ماٌعورف ماظؿؼؾقدؼي معـ مأجؾ مصقن ماٌقارد ماظقراثقيم
ايرجقيموغبوؼؿفوموتعزؼزػوم

م

م
ادليموىًاؾدوؾيً

األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً2

اظؼقوم ،مسـد ماالضؿضوء ،مبنسداد ماظؿقجقفوت مبشلن متلفقؾ ماٌعورف ماظؿؼؾقدؼي مظؾؿقارد ماظقراثقي مايرجقي،م
وايصقلمسؾقفو،مودبزؼـفو،موادؿكداعفومسؾكماٌلؿقؼوتماظقرـقي ،موذؾفماظقرـقي،مواحملؾقي مععماٌشورطيم
اظػعوظيمظؾلؽونماألصؾقني،مواجملؿؿعوتماحملؾقي،مععماألخذمبعنيماالسؿؾورماٌؾودراتماٌؿوثؾيممبقجىماتػوضقيم
اظؿـقعماظؾققظقجل.

تطوقر ًؿعاقري ًوبروتوؽوالت ًتؼـقة ًدوؾقة ًؾؼوائم ًحصر ًادلوارد ًاؾورايقة ًاحلرجقةً ،وتوصقف ًورصدً
االجتافاتًوادلىاررً.

م

اؾيـدًادلـطؼي:مإنمعمذراتمدؾقؿيمسؾؿقوًموواضعقيموذاتمأػؿقيمدقودوتقيمظؿعرؼػمخطماألدوس،مورصدمحوظيم
واووػوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموإدارتفومذلءمعؾبػؿؼدفبمسؾكماٌلؿقؼوتماظعوٌقيمواإلضؾقؿقيمواظقرـقي.موػـوكم
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حوجيمإظبمتطقؼرموادؿكداممرُرقمععقورؼيموبروتقطقالتمإلجراءمسؿؾقوتمايصر،مواظؿقصقػمواظرصد.موػـوكم
حوجيمأؼضوًمإظبمزؼودةمتـلقؼماظؾقٌمبشلنمهدؼدمووضعمخرائط،موتقصقػمسشوئرماألغقاعموهلنيمتلثريم
غؿوئٍمدقودوتمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.م

م

اإلجراء :موضع ًؿعاقري ًوؿمذرات ًعادلقة مظؿؼدؼر محوظي مواووػوت ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي مؼب مسؿؾقوتم
ايصرمايرجقيموشريػومعـماظرباعٍمذاتماظصؾيمبوظغوبوت.م
م
تطقؼرمبروتقطقالتمظؾؿؼدؼرماظؿشورطلمورصدماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.م
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً2

اؾـفوض ًبنـشاء ًـُظم ًؿعؾوؿات ً(ؼواعد ًبقاـات) ًؾؾؿوارد ًاؾورايقة ًاحلرجقة ًوتعزقزفا ًؾمشؿل ًادلعارفً
اؾعؾؿقة ًواؾمؼؾقدقة ًادلماحة ًبشلن ًادمىداؿاتً ،وتوزقعً ،وؿوائلً ،وبقوؾوجقا ًاؾمـوع ًاجلقين ًؾألـواعً
وعشائرًاألـواعً.

م

اؾيـد ًادلـطؼي:متقصرمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماظعوملمأولمغظرة مذوعؾيمسوٌقيمسؾك متـقع،موحوظيم
واووػوت ماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،مواظؼدراتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيمواظعوٌقيمسؾكمإدارةمػذه ماٌقارد .موتؾبشريم
اظؽـريمعـماظؿؼورؼرماظؼطرؼيمإظبموجقدمثؾبغراتمعفؿيمؼبماٌعورفماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمطؿومتؾبشريمإظبم
أن ماٌعؾقعوت مسؾك ماٌلؿقي ماظؼطري معؾعـرة موؼصعى مايصقل مسؾقفو .موبوإلضوصي مإظب مذظؽ ،متؾبعوغك ماظرباعٍم
اظؾقـقيمعـمسدممتقاصرماظدسؿماٌوظلماظؽوؼبموخوصيماظؾؾدانماظـوعقي.موظذظؽمصننممثيمحوجيمعؾبؾقيمظؿقلنيمدؾبؾؾم
ايصقلمسؾكماٌعؾقعوتمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمبوظـلؾيمىؿقعمأصقوبماٌصؾقي،مواظؼقوممؼبمغػسم
اظقضًمأؼضوًمبؿطقؼرمضوسدةماٌعورفماظالزعيمظالدؿكداممواإلدارةماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي.موػـوكم
حوجيمأؼضوًمظؿقلنيماظدسؿماٌوظلماظذيمتؼدعفماظؾؾدانمظألغشطيماظؾقـقي.م

م

اإلجراء :مهلنيمدؾبؾؾماظقصقلمإظبماٌعؾقعوتمعـمجوغىماظؾؾدانماظـوعقي،موتعزؼزمإدارةماٌعؾقعوتموآظقوتم
تؼودؿماٌعؾقعوتمسؾكماٌلؿقىماظقرينمواظعوٌل.م

م

اظـفقضمبنغشوءموتغذؼيمضقاسدماظؾقوغوتماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمسؾكماٌلؿقى،ماحملؾل،موذؾفم
اظقرين،ماظقرينمواإلضؾقؿلمواظعوٌل.م

م

هلنيمدؾبؾؾماظقصقلمإظبماٌعؾقعوتمبشلنماألغقاعمايرجقيمبوظـلؾيمظؾؽـريمعـمأصقوبمم
اٌصؾقي،ممبومؼبمذظؽ،ماظلؽونماألصؾقني،مواجملؿؿعوتماحملؾقي.م

م
م

ً
م

جمالًاألوؾوقةًً:3صوِنًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًيفًادلوؼعًوخارجًادلوؼعً

إنمتطقؼرمادرتاتقفقيمصقنمسوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيمضروريمظؾقػوزمسؾكماظؿـقعماظؾققظقجلماظؿؽقػلموايقوديمظؿـقعماألذفورمايرجقيم
واألذفورماظؼصريةماظالجذسقي.موميؽـمهؼقؼمػذهماظغوؼيمسـمررقماظصقنمؼبماٌقضعمسربمغطوضوتمتقزؼعماألغقاعماظشفرؼي.م
م
وؼـؾغلمظؾؿعوونماإلضؾقؿلمسـمررؼؼمذؾؽوتماألغقاعمأوماظشؾؽوتماٌقاضقعقيمأنمؼؾعىمدوراًمػوعقبوًمؼبمتـػقذمادرتاتقفقيمصقنمورصدماظؿؼدمماٌُقرز.موؼـؾغلم
أنمؼفدفمػذاماظؿعوونمإظبمتقلريمادؿكداممغفٍماظـظومماإلؼؽقظقجل،موأنمؼؾبشفعمتعؿقؼماظقسلمبدرجيمأطربمبشلنمإدارةمزبؿؾػمأغقاعماألذفورمايرجقيم
وشريػوم(اىدولم)1موزبؿؾػمعلؿقؼوتماظصقنماىقين.م
م
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اجلدولًً:5إدارةًاألـواعًاؾرئقيقةًؾؾؿواردًاحلرجقةًواؾشهرقةً
اؾغاباتًادلغرودة
ًً
اؾغاباتًادلمهددةًرلقعقاً

االبمدائقة

اؾطلقعقةً
ادلُعدؾة

ذلهًاؾطلقعقة
جتددًرلقعيً
مبياعدةًاإلـيان

شوبوتماألغقاعم مموردوتماظزراسيم
شوبوتماألغقاعم
اٌكؿؾطيمبوظغوبوتمؼبم
األصؾقيمواظيتمالم اٌؿفددةم
تقجدمصقفومإذوراتم رؾقعقوًمواألغقاعم اظغوبوتماظطؾقعقيم
عرئقيمواضقيمتدلم األصؾقيمواظيتم بقادطيماإلدارةم
سؾكموجقدمأغشطيم المتقجدمبفوم اٌؽـػي:م
إذوراتمعرئقيم
بشرؼيموحقٌم
 إزاظيمايشوئشم
واضقيمسؾكم
اظعؿؾقوتم
اظضورةم
وجقدمأغشطيم
اإلؼؽقظقجقيمملم
 إضوصيماألمسدةم
ضبدثمهلوماخؿاللم بشرؼيم
 دبػقػمطـوصيم
عؾققزي.
بشؽؾمعؾوذرم
األذفور
بلؾىماظؾشر.
 ضطعماألخشوبم

ًً
ادلؽونً
ادلزروع

ادلزارع
ؿُـ ِمهَة

مح َائِقة

األذهارًادلوجودةًخارجً
اؾغاباتً،وـُظمًاؾزراعةً
ادلىمؾطةًباؾغابات

ذبؿقسوتمغؾوتوتمأومأذفورم
شوبوتمأُدخؾًم شوبوتم
اظغوبوتم
أُدخؾًمصقفوم عؿفوغليمتؼؾماٌلوحيماظيتم
ذاتماألغقاعم إظقفومأغقاعم
أغقاعمأصؾقيم تشغؾفومسـم4.2مػؽؿور؛مطلوءم
األصؾقيماظيتم أصؾقيمو/أوم
و/أومأُضقؿًم ذفريمؼبماألرضماظزراسقيم(غؾبظؿم
اظيتمأُضقؿًم
تؾبؼوممسـم
اظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوت،م
سـمررؼؼم
ررؼؼماظغرسم سـمررؼؼم
حدائؼماٌـوزل،مواظؾلوتني)؛م
اظغرسمأوماظؾذرم اظغرسمأوم
أوماظؾذرم
هلدفمرئقللم اظؾكبذرمهلدفم واألذفورمؼبماظؾقؽوتمايضرؼيم
اًوضعيم
رئقللمػقم واٌؾعـرةمسؾكمرقلماظطُرقموؼبم
ػقمإغؿوجم
إلدارةم
األراضلماٌكططيمواٌُفؿؾّي
تقصريم
اًشىمأوم
طـقػي.
اًدعوت
اظلؾعمشريم
اًشؾقيم

االغؿؼوئل

م
ادلـارقًاحملؿقةم وػلمتؾبـشلموتؾبـظؿموتؾبدارمظؿقؼقؼمأػدافماظصقنمؼبمدقوقماظضغقطماٌؿزاؼدةماظيتمميـؾفومحصودماٌقاردمايرجقيموهقؼؾماظغوبوتمإظبمأغقاعم
أخرىمعـمادؿكداعوتماألرض،موػلمدبدممؼبماظغوظىماألسؿمطؿالذاتمظألغقاعمشريماظؼودرةمسؾكماظؾؼوءمؼبماألراضلماٌُفؿؾّيمواٌكططيماظيتمدبضعمإلدارةم
طـقػي.م ظذظؽمصنغفمؼـؾغلمظؾرباعٍماظقرـقيماٌعـقيمبوالدؿكدامماٌلؿدامموإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمأنمتؾبراسلماألدوارماٌفؿيماظيتمتضطؾعمبفوماٌـورؼم
احملؿقي،مسؾكماظرشؿمعـ مأنمععظؿفومضدمؼؽقنمضدممتمتصؿقؿف مأصالًمألشراض معـؾمغبوؼيمايقوةماظربؼيم(وععظؿفومعـمايققاغوت)،موظؾرتصقفموظؿؼدؼؿم
خدعوتمزبؿؾػيمعـمخدعوتماظـظومماإلؼؽقظقجل.م
م

واٌـورؼماحملؿقيمعـودؾيميػظماظؿفؿعوتماظشفرؼيمايرجقيماظصوييمظؾققوةمعـمزبؿؾػماألغقاعموعـمسقـوتممتـقؾقيمظـؾبظؿمإؼؽقظقجقي،موطذظؽمظؾقػوزم
سؾكماًدعوتمايققؼيمظؾـظومماإلؼؽقظقجل.م
م

وضدمتؽقنماحلدود ًاهلاؿشقة ًو/أو ًحدود ًاؾـطاقً3ؾمهؿعات ًاألـواع ماظشفرؼيمعصودرمحومسيماألػؿقيمظؾؿؽقػمععمأطـرمايوالتماظؾقؽقيمذدةمواىدؼدةم
اظيتمؼؿقضعمهلومأنمتؽبقدؾبثؿب مغؿقفيًمظؾؿغريماٌـوخلماظلرؼع.موعـماظضروريمصفؿمدؼـوعقوتموؿعوتماألغقاعمايرجقيماهلوعشقيموذظؽمسـمررؼؼ مإجراءم
اظػققصماظؽوصقيمظؾؿـقعماىقينماظؿؽقػلماظذيمؼظفرمؼبماًصوئصماظؽؿقي.مؼضوفمإظبمذظؽمأنماظصقنمؼبمدقوقماظؿغريماٌـوخلمضبؿوجمإظبمإجراءمتؼدؼراتم
دضقؼيمظألوضوعماًوصيمبوظظروفماظؾقؽقيماٌلؿؼؾؾقيماظؼودقيمإظبمأبعدمايدودم(حديماظـطوق).موهؿوجممنذجيمدؼـوعقوتمتقزؼعماألغقاعمإظبمعراسوةماظؿغرياتم
اظيتمتعرتيمعـورؼمتقزعماألغقاعمواظؿغرياتماألخرىماظيتمتعرتيماظـؾبظراءماٌرتؾطنيمبقؽقوًمبفوم(طوظؾقاضحمعـالً)موطذظؽمظؾؿلثرياتماحملؿؿؾيمظؾؿػوسالتماظيتم
هدثمععمغؾوتوتمأومأغقاعمحققاغوتمأخرى.م
م
ضبؿوجماألعرمإظبمتدابريمصقن مطوصقي مؼب ماٌقضع مظؾقػوزمسؾكمزروفماظـؿقماظطؾقعقيمظألغقاعماظشفرؼيموبوظؿوظل متقلريمدراديمسؿؾقوتفوماظؿطقرؼيموتؽقػفومععم
اظؿغرياتموصفؿفومبطرؼؼيمأصضؾ.مودقفمتؽقنماٌعؾقعوتماٌلخقذةمعـمأغشطيماظصقنؿبمؼبماٌقضعمضرورؼيمبوظـلؾيمظؾؿفؿعوتماهلوعشقيموم/أوماظـطوضقيمظؿؼدؼؿم
اًقوراتمظؾؿؽقػمععماظؿغريماٌـوخل.م
م

. Sexton et al., (2009). Annu. Rev. Ecol. Syst., 40: 415-436 3
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وتؾبعرمبفمإدارةًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًيفً ًادلزرعة،ممبومؼبمذظؽمغؾبظؿماظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوت،مبلغفومأحدمأغقاعمادؿكدامماألرضماٌفؿيماظيتمتؾبلفؿم
بؼدرمطؾريمؼبمصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،مؼبماٌقضع،موخبوصيماألغقاعماألػؾقيموذؾفماألػؾقيم(اٌُدجـي)م(عـؾمذؾؽيمأراضلماٌراتعماظيتمتقجدمبفوم
زراسيمزبؿؾطيمبوظغوبوتمؼبمشربمأصرؼؼقو).م
م

وعـمبنيماألغقاعماظؽـريةمذاتماألوظقؼيماظيتممتمهدؼدػومؼبماظؿؼورؼرماظؼطرؼيمعـماٌـورؼمذؾفماظؼوحؾيمهللماألذفورماظيتمتـؿقمؼبماألراضلماظزراسقي،ممبوم
ؼبمذظؽمغؾبظؿماظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوت.موععظؿمػذهماألغقاعمأغقاعمأصقؾيمضومماٌزارسقنمظعدةمضرونمسؾكمإدارتفومإدارةمتؼؾقدؼي.م
م
وؼؿػووتماظؿـقعماظشفريمؼبماألراضلماظزراسقيمعـماظؼؾقؾمعـماألغقاعمؼبمبعضماظؾؾدانمإظبمأطـرمعـم 144مغقعمآخرمؼبمبؾدانمأخرى.موبعضمػذهماألغقاعم
ذؾفمأػؾقيم(عؾبدجـي)متظفرمصؼطمؼبمغؾبظؿماظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوت.مظذظؽمصننماإلدارةماٌلؿداعيمظـؾبظؿ مزراسيمزبؿؾطيمبوظغوبوتمتؽقنمالزعيمألجؾمصقنؿبم
اٌقاردماظقراثقيمظألغقاع.م
م
وبوظـظرمإظبماظعددماظؽؾريمعـماألغقاعماظشفرؼيماٌلفؾيم(أغظرمأساله)مؼبمأسبوءماظعومل،مؼؿضحمأنمػـوكمحوجيمإظبمحتدقدًاألوؾوقاتمصقؿومبنيماظؽـريمعـم
األغقاعماظيتمميؽـمأنمتلؿفدصفوماظؿدابريماٌؿكذة.موهدؼدماألوظقؼوتمأعرؾبمعؾبعؼدمبدرجيمطؾريةمغظراًمظـؼصماٌعؾقعوتماألدودقيمبشلنماظؿـقع،موأمنوطم
اظؿـقعموإعؽوغقوتماظؽـريمعـماألغقاعماظشفرؼي.م
م
إنماهلدفماظعوممعـموضعماألوظقؼوتمػقمعؼورغيماظـؿوئٍمواٌػوضؾيمبنيمروئػيمعـماظؿدابري.موػقمؼعينمأنمبعضماٌـورؼ،مواألغقاعمأوماٌقاردماظقراثقيمدقفم
تؾبعطَكمأوظقؼيمأدغلمعـمشريػو.موسـدعومؼؽقنمظدىمأصقوبمعصؾقيمزبؿؾػنيمأوظقؼوتمعؿشوبفي،مسـدئذلبمؼصؾحمبوإلعؽونماظؼقوممبعؿؾمتـلقؼلمعـمجوغىم
أصقوبماٌصؾقيمأوظؽؽ.م وسـدعومتؽقنمأوظقؼوتفؿمشريمعؿؿوثؾي،مصننماظعؿؾماظؿـلقؼلماظذيمضبظكمبـلؾيمنوحمأطربمؼؽقنمػقماظعؿؾماٌلؿؼؾمواٌُـلؼ.م
وعـماحملؿؿؾمأنمتظؾمبنيماٌـظؿوتمايؽقعقيمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيمواٌـظؿوتماظدوظقيماظـوذطيمؼبمذبولماظؿـقعماظؾققظقجلمايرجلمواظصقنم
اظقراثل مخالصوت مطؾرية متؿعؾؼ مبوألوظقؼوت ،معـ محقٌ مضدراتفو مسؾك متـػقذ مزبؿؾػ مأدوظقى ماإلدارة ماظؿؼـقي .موؼب مايوالت ماظيت متقجد مبفو متؾؽم
االخؿالصوت،مؼؽقنمعـماظضروريمتشؽقؾمهوظػوتمظؾعؿؾموظؾؿشغقؾمؼبمزؾمأُررمعؿؿودؽيموسؾكمعلؿقؼوتلبمعالئؿي.م
م
إنماالظؿزاممسؾكماٌلؿقيماظقرينمواحملؾلمبلػدافموأوظقؼوتمربددةمهلقمذرطمعؾبلؾؼمظؿـػقذمبراعٍماظصقنماٌلؿداعي.موضدمسؿؾًمايؽقعوتمسؾكمضؿونم
عؾؽقيموادعيمظؿؼورؼرػوماظؼطرؼي،موذظؽمسـمررؼؼمتـظقؿمورذوتمسؿؾمألصقوبماٌصؾقيمالدؿعراضموتدضقؼمػذهماظؿؼورؼر.موأثـوءماٌشووراتماإلضؾقؿقيم
اظيتمجرتمؼبماظشرقماألدغكمومشولمأصرؼؼقو،موشربمأصرؼؼقو،موودطمآدقو،موآدقو،مواحملقطماهلودئموأصرؼؼقوماظقدطلموذرقمأصرؼؼقومواىـقبماألصرؼؼلم
وأعرؼؽوماظالتقـقي،ممتمهدؼدماألوظقؼوتماإلضؾقؿقيمظؾؿدابريماظيتمدؿؾبؿكذ.موضدمغؾبقضشًمأغقاعمذاتمأوظقؼيمإضؾقؿقي مؼبماظؽـريمعـمايوالت.مشريمأنمػذهم
اظعؿؾقيمهؿوجمألنمتؿقاصؾمعـ مأجؾمهدؼدمتدابريمتػصقؾقيمظؽؾمغقع،موظؿكصقص ماٌلموظقوتمصقؿومبنيماىفوتماظػوسؾيمواظشرطوءمسؾكماٌلؿقىم
اظقرين،مواإلضؾقؿلمواظدوظل.م

م

اؾصونًخارجًادلوؼع.مؼبمسددمعؿزاؼدمعـمايوالت،مملمؼعدمصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمخورجماٌقضعمممؽـوموالمدقؿومبلؾىمآثورمتغريماٌـوخ.موغؿقفيم
ظذظؽ،مؼـؾغلمالدرتاتقفقوتماظصقنمأنمتشؿؾمإغشوءموحداتمظؾصقنمؼبماٌقضعموخورجماٌقضع.م

ً

اؾغاقةًيفًادلدىًاؾطوقلً

م

ايػوزمسؾكماظؿـقعماىقينمواظعؿؾقوتماظؿطقرؼيمظألغقاعمايرجقيموذظؽمسـمررؼؼمهلنيمتدابريماظؿـػقذمواظؿـلقؼمظصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،م
دقاءمؼبماٌقضعمأومخورجماٌقضع،ممبومؼبمذظؽمسـمررؼؼماظؿعوونمواظربطماظشؾؽلماإلضؾقؿقني.م
م

ادليموىًاؾورين
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً1

تعزقزًؿيافؿةًاؾغاباتًاألوّؾقةًوادلـارقًاحملؿقةًيفًصونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًيفًادلوؼعً.
م
اؾيـدًادلـطؼي:مؼبمزؾماظلقوقمايوظلماظذيمؼشفدمتزاؼدماظضغقطمسؾكماألراضلمايرجقيمواٌقاردمايرجقي،متظؾم
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اظغوبوتماألوظقيمواٌـورؼماحملؿقيمعالذامبوظـلؾيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيماٌفددة.مومثيمغلؾيمعفؿيمعـماظـؾوتوتم
اظربؼيمو/أوماٌؿقرـيمتـؿقمصؼطمؼبماظغوبوتماألوظقيمواٌـورؼمايرجقيماحملؿقي.موالمؼؿؿمإالمؼبمتؾؽماظغوبوتمصقنم
اهلقؽؾماظقراثلمظؾعشوئرماظطؾقعقي.مأعوماظعؿؾقوتماظطؾقعقيماٌشرتطيمؼبمدؼـوعقوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمصؿؾبؼدرم
وتؾبػفؿمبصقرةمأصضؾمؼبماظغوبوتماظطؾقعقيماحملؿقي،ماظيتمتظؾمػلمأصضؾماٌكؿرباتمظدراديمإؼؽقظقجقوموبققظقجقوم
األغقاع.مظذظؽمصننمعلوػؿوتماظغوبوتماألوظقيمواٌـورؼماحملؿقيمؼبمتطقؼرماٌعورفمبشلنماألغقاعماظـؾوتقيموؼبمصقنم
اٌقاردماظقراثقيمايرجقي،مهؿوجمإظبماظؿشفقع.م
م
اإلجراء:م تطقؼرماظؿعوونماظقثقؼمبنيماٌمدلوتمأوماظرباعٍماٌلموظيمسـماٌـورؼمايرجقيماحملؿقيموتؾؽماٌمدلوتم
اٌلموظيمسـمتطقؼرموادؿكدامماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،معـؾماٌراطزماظقرـقيمظرتبقيمأذفورماظغوبوت،موعراطزمبذورم
أذفور ماظغوبوت مواٌمدلوت ماألخرى مىؿع ماظؾالزعو ماظقراثقي مواظصقن مواظيت متعؿؾ مسؾك ماٌلؿقؼني ماظقرين مأوم
اإلضؾقؿل.م
م
تشفقعموتعزؼزموضعمتؼدؼرمورينمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيموأغشطيماظصقنمؼبماظغوبوتماألوظقيموادلـارقًاحملؿقةم
وؼبمغاباتًاؾصون.ممبشورطيماظلؽونماألصؾقني،مواجملؿؿعوتماحملؾقيمحلىماٌؼؿضك.م
م
إدارةماالحؿقورقوتماظقراثقيمؼبماٌـورؼماحملؿقيمظؾقػوزمسؾكماحؿؿوالتماظؿطقرمظألغقاعماٌلؿفدصي.م
األوظقؼيماالدرتاتقفقيً6

اؾمشهقعًعؾىًإـشاءًوتطوقرًبراؿجًصونًخارجًادلوؼع ًػعاؾةًوؿيمداؿةًمباًيفًذؾكًاؾصونًيفًاجليمًاحليً
وبـوكًاجلقـاتً.
م
اؾيـد ًادلـطؼي :مإنمبرغوذبوًمذوعالًمظصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼؿطؾّىماٌزجمبنيماظصقنمؼبماٌقضعمواظصقنم
خورجماٌقضع.مصصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمخورجماٌقضعمؼؾبعـكمبصقرةمخوصيمبلخذمأطربمضدرمممؽـمعـمسققبـوتم
اظؿـققبعماظقراثلماٌقجقدمؼبمذبؿقسوتمبعضماألغقاعماٌلؿفدصيماٌكؿورةموبنيمػذهماجملؿقسوت.مم
م
طؿومأنماظصقنمخورجماٌقضعمػقمؼبمحوالتمسدؼدةماًقورماظقحقدماٌؿوحمظؾقػوزمسؾكماظؿـقعماظقراثلمعـمصـػمواحدم
ؼب ماظعشوئر ماحملقطقي مأو ماٌعزوظي4ماٌفدقبدة متفدؼداً مخطرياً مبوظؿغريات مؼب مادؿكدام ماألراضل مواظظروف ماظؾقؽقي،م
(اىػوفمواظػقضوغوتمواٌؾقحيموعو مإظبمذظؽ).مواظلؿوتماٌفؿيمؼب مبرغوعٍمظؾصقنمخورجماٌقضع مأليمغقعمربدقبدم
ػل:م
م
مأنمؼشؽّؾمتدبرياًماحؿقورق ًومإنمملمتؽـمتدابريماظصقنمؼبماٌقضعمسؿؾقيمأومعؿوحيممأنمؼضؿـمحػظمروئػيموادعيمعـماظؿـققبعماٌؿوحمؼبماألغقاعمم مأنمؼؾبعـك مبندارة مإسودةمودقبدماظـقع مخورجمروئػؿفماظطؾقعقيماألصؾقيم(األصؾ)مبطرؼؼيمربؽقعيمأطـرمععمأػدافمربدقبدةمظؾصقنمأوماالدؿكدام.م
م
اإلجراء:ماظـفقضمبوظؿقثقؼ،مواظؿقصقػ،موإسودةمإغؿوج،موتؼققؿماٌودةماظقراثقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي.م
م
عبعمبذورممتـقبؾمتـقسوًمرؾقعقوً.م
م
وضعمذبؿقسوتمعـماظؾذورماحمللقبـي.م
م
اظؿشفقعمسؾكمادؿكداممإجراءاتمعومبعدمايصودماظيتمهوصظمسؾكمجقدةماظؾذورمضؾؾماظصقنمخورجماٌقضعموبعده.م
م

4مم،FAO, FLD, IPGRIم،5443مصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموإدارتفو.ماىزءم:1مؼبماٌزارعموبـقكماىقـوتم(خورجماٌقضع).مروعو.
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اظـفقضممبؾودراتماظلؽونماألصؾقني،مواجملؿؿعوتماحملؾقيمودسؿفومظصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.م

م
تعزؼزمووضعمآظقوتمإلذراكماظؼطوعماًوصمؼبمصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.مم
م
تعزؼزماظدرادوتمحقلمذبؿقسوتماظؾذور،موجقدتفو،موصقغفوموتؽوثرػو.م
م
تعزؼزموتشفقعماظؾققثمحقلمصقنمأغقاعماظؾذورمايروغي.مم
م
اظـفقضمبؿقصريمايقاصزمظؾصقنمخورجماٌقضع.م
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً7

دعمًتؼدقرًوإدارةًوصونًعشائرًاألـواعًاحلرجقةًاهلاؿشقةًو/أوًادلوجودةًعؾىًحدًاؾـطاقً.
م
اؾيـد ًادلـطؼي :م تؿلؿماظعشوئرماهلوعشقيمبلغفومػشيموأطـرمعققالًمإظبماظؿدػقر مسـماظعشوئر ماٌرطزؼي،مألنمعؼدارم
اظؿـقعمظدؼفومؼؽقنمسودةمأضؾ.موميؽـمظؾؼقىماظؿطقؼرؼيمأنمتؽقنمهلومآثورمخوصيمسؾك ماظعشوئرماهلوعشقي،موضدم
ؼمدي مذظؽ مإظب مأذؽول متؽقػ مربددة .مظذا مؼـؾغل مظؾعشوئر ماهلوعشقي مأن مهظك مبلوظقؼي مسؾقو مؼب مادرتاتقفقوتم
وبراعٍماظصقنماظعوٌقيمواإلضؾقؿقي.م
م
اإلجراء :موضعمعؾودئمتقجقفقيميصرموتقثقؼمسشوئرماألغقاعمايرجقيماهلوعشقي موتعزؼزمإدارتفوموصقغفومعـم
خاللمإدعوجفومؼبمذؾؽوتمصقن،موسـمررؼؼمتلطقدمعشورطيماجملؿؿعوتماحملؾقيمؼبمذظؽ.م
م
دسؿمتطقؼرماظرباعٍمسؾكماٌلؿقؼنيماظعوٌلمواإلضؾقؿلمظؿؼدؼرماظعشوئرماهلوعشقيموتشفقعمصقغفوموتؼققؿفومؼبمطؾٍمعـم
زروفمادلوؼعمواظظروفمخارجًادلوؼع.م

األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً8

دعمًوتطوقرًاإلدارةًواؾصونًادليمداؿقِنًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقةًيفًادلزرعةً.

األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً9م

دعم ً وتعزقز ًدور ًاؾغابات ًاؾيت ًتدقرفا ًاجملمؿعات ًاألصؾقة ًواحملؾقة ًيف ًإدارة ًادلوارد ًاؾورايقة ًاحلرجقةً
وصوـفاًبطرقؼةًؿيمداؿةً.
م
اؾيـد ًادلـطؼي :مطـرياً معومتضطؾعماظغوبوتماظيتمتدؼرػوماجملؿؿعوتماألصؾقيمواحملؾقيمبدورمأضقىمؼبمايػوزمسؾكم
اٌقاردماظقراثقيمممومتؼقممبفماٌـورؼماحملؿقي.موضدمتؾنيمأنماظغوبوتماظيتمتدؼرػوماجملؿؿعوتماألصؾقيمواحملؾقيمػلم
أحدماظـفٍماألطـرمصعوظقيمظؾفؿعمبنيماظصقنمواظؿكػقػمعـمورلةماظػؼر.موؼـؾغلمؼبماظؾؾدانماظيتمميؽـمأنمؼطؾؼم
صقفومػذاماظـقعمعـماإلدارةماإلضرارمبفذاماظدورمودسؿفمبشؽؾمأطرب.م

م
اؾيـد ًادلـطؼي :مؼؾبلفؿ ماٌزارسقن ميف ًإدارة ًوصون ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي ميف ًادلزرعة مؼب ماظـؾبظؿ ماظؿؼؾقدؼيم
الدؿكدامماألراضلمعـؾمـُظمًاؾزراعةًادلىمؾطةًباؾغابات.موفمًبذؾكًقميرونًيفًاؾمـوعًضؿنًاؾـوعًاؾواحدًوػقؿاً
بني ًاألـواع ًيف ًؿياحات ًاألرض ًادلىططة ًواجملؿؾة .مإن ماٌقاردماظقراثقيمايرجقي ماٌدارةمؼب ماظـؾبظؿماظؿؼؾقدؼيم
ظؾزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوتمتقاجفمتفدؼداتمخطريةمعـمجراءمسدمماظؿفددماظـوتٍمسـمزؼودةماظضغطمسؾكماٌقاردم
ايرجقي،موسـماالووػوتمايوظقيمإظبماظؿؽـقػماظزراسل.موػـوكمحوجيمإظبمععوىيمعللظيمإدارةماٌقاردماظقراثقيم
ايرجقيمؼبماٌزرسيمؼبماظؾؾدانماظيتمتؽقنمصقفوماظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوتمممورديمذوئعي.م
م
اإلجراء:متطقؼرمأدواتمعـففقيمظإلدارةمواظصقنمؼبماٌزرسيمظألغقاعماٌفؿيمؼبماظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوت.م
م
تؼدؼرمحوظيمصقنموإدارةماألغقاعماٌفؿيمؼبماظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوتمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿل.م
م
تؼدؼؿماظدسؿماظؿؼينمظرتوؼٍماإلدارةمواالدؿكدامماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيموايرجقيمؼبماٌزرسي.م
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م
اإلجراء :متؼققؿ محوظي مصقن ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي موإدارتفو مؼب ماظغوبوت ماظيت متدؼرػو ماجملؿؿعوت ماألصؾقيم
واحملؾقي.م
م
تؼدؼؿ مدسؿ مصين مإلدارة موصقن ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي مبطرؼؼي معلؿداعي مؼب ماظغوبوت ماظيت متدؼرػو ماجملؿؿعوتم
األصؾقيمواحملؾقي .م
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً51

م

ادليموىًاإلؼؾقؿي

ً
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً55

حتدقدًاألـواعًذاتًاألوؾوقةًالختاذًتدابريًبشلـفاً
م
اؾيـد ًادلـطؼي :م غظراًمظؿعؼدمػذاماٌقضقع،مصننماظطرؼؼيماألصضؾمظؾؿعورلمععمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمػقم
ادؿكداممغفٍماظـقع.مذظؽمأنمسؿؾقوتمدؼـوعقوتماظؿـقعماظقراثل مهددمتؽقػماظـقعموأدائفمؼبمبقؽيمعو.مإنمصفؿم
وتطقؼرماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمبودؿكداممغفٍماظـقعمؼؾبعؿربمخقوراًمعػقدا.موبوظـظرمإظبماظعددماظؽؾريمعـماألغقاعم
ايرجقي ماٌقجقدة مؼب مطؾ مبؾد ،مؼؽقن معـ ماٌلؿققؾ متطقؼر مأغشطي مأو مبراعٍ محبٌ مىؿقع ماألغقاع مايرجقي.م
وؼـؾغلمهدؼدماألغقاعمذاتماألوظقؼيمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينموذؾفماظقرينموتؾودهلومؼبماٌـؿدؼوتماإلضؾقؿقيمواظدوظقيم
اظؼوئؿيمعـمأجؾمتلعنيمترطقزٍمأصضؾموادؿكداممأطـرمطػوءةمظؾؿقارد.م
م
اإلجراء:متشفقعمذؾؽوتماظؾقٌماظيتمترطزمسؾكماألغقاعماٌفؿيمسؾكماٌلؿقؼوتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيمواظدوظقي.م
م
هدؼٌمضقائؿماألغقاعمذاتماألوظقؼيمبصقرةمعـؿظؿيمسؾكماٌلؿقيماظؼطريمواإلضؾقؿلمسؾكمحدماظلقاء.م
م
تؼدؼؿماظدسؿماظدوظلمظقضعمخطقطمتقجقفقيمظؿقدؼدمأوظقؼوتماألغقاعموظؿقدؼدمذبوالتمأوظقؼقبيماظؾقٌ.م
م
ميؽـمأنمترطّزمسؿؾقيمترتقىمأوظقؼوتماألغقاعمسؾكمعومؼؾل:ماألغقاعمأوماظعشوئرمأوماألصـوفماظيتماشبػضًمأسدادػوم
وتقاجف مخطر ماالغؼراض مأو ماألغقاع مذات ماظؼقؿي ماٌؿـققبسي مايوظقي مواٌؼؾؾي ،ممبو مصقفو متؾؽ ماظيت متؿؿؿع مبؼقؿيم
ادرتاتقفقي موسؾؿقيمواضؿصودؼيمػوعي.موميؽـمربطمضقؿمػذهماألغقاعمأوماظعشوئرمأوماظلالالتمأوماألصـوفمبوظعقاعؾم
االجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمأومبوٌلوواةمبنيماىـلنيمأوماألعـماظغذائلمأوماظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمأومبوألػؿقيماٌؼدديم
أوماظـؼوصقيمسؾكماٌلؿقؼوتماحملؾقيمواظقرـقيمواظدوظقي.
م
تطوقر ًوتـػقذ ًادرتاتقهقات ًاؾصون ًاإلؼؾقؿقة ًيف ًادلوؼع ًوتروقج ًاؾربط ًاؾشلؽي ًاإلقؽوؾوجي ً– ًاإلؼؾقؿيً
واؾمعاونً.
م
اؾيـد ًادلـطؼي :مإنًـفج ًاؾـظام ًاإلقؽوؾوجي ًفو ًإحدى ًررق مإدارةماظـؾبظؿماإلؼؽقظقجقيمبؽوعؾفومبصقرةمطُؾقيم
بدون مادؿــوء ماظـؾبفٍ ماألخرى مظإلدارة مواظصقن معـؾ مأدوات ماإلدارة ماظؼوئؿي مسؾك مأدوات ماإلدارة ماٌلوحقيم
واٌؿوردوت ماظػردؼي مظصقن ماألغقاع .موطؾ مػذه ماظـؾبفٍ مؼـؾغل مهلو ،معـوظقوً ،مأن متؿؽوعؾ مسـ مررؼؼ ماظشؾؽوتم
اإلضؾقؿقيمطؾؿومطونمذظؽمعـودؾوً.م
م
ومثيمحوجيمإظبماسؿؿودمادرتاتقفقوتمإضؾقؿقيمظصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،ممبومؼبمذظؽماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيم
ظقحدات ماظصقن ماظقراثل مؼب ماٌقضع موممرات ماألغقاع مذات ماألوظقؼي موذظؽ مظضؿون ماظصقن ماظدؼـوعقؽل مظؾؿقاردم
اظقراثقي مايرجقي ماظرئقلقي موظؼدراتفو ماظؿطقرؼي معـ مأجؾ ماٌلؿؼؾؾ .موؼقصر متعرؼػ موتـػقذ ماالدرتاتقفقوتم
اإلضؾقؿقيمظؾصقنمعربراًمجقداًمظؾؿـلقؼمواظؿعوونمسؾكماٌلؿقيماإلضؾقؿل.مطؿومأنماالدؿـؿورمؼبماألغشطيماٌشرتطيم
سؾكماٌلؿقيماإلضؾقؿلمؼؽقنمشوظؾوًمأطـرمطػوءةموأطـرمصعوظقيمعـمحقٌماظؿقبؽؾػيمعـمإطـورموازدواجماألغشطيمسؾكم
اٌلؿقيماظقرين.م
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م
اإلجراء:م تطقؼرمعـففقوتمإلسدادمادرتاتقفقوتمإضؾقؿقيمظصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،ممبومؼبمذظؽمعؾودئم
تـػقذػو ،معع معراسوة ماًربات مايوظقيموبودؿكدام ماظشؾؽوت ماإلضؾقؿقي مايوظقيمذات ماظصؾي مبوٌقارد ماظقراثقيم
ايرجقي.م
م
تروؼٍماظشراطيماظؼوئؿيمسؾكماظـظومماإلؼؽقظقجلمواظؿعوونماإلضؾقؿلمظؿطقؼرمبراعٍمصقنموتؼققؿماٌقاردماظقراثقيم
ظألغقاعم(ؼبماٌقضعموخورجماٌقضع)،ممتشقوًمععماالظؿزاعوتماظيتمترتؾفوماظـظؿماظدوظقيماظؼوئؿي.م
م
حشدماٌقاردمسـمررؼؼمإذراكماٌـظؿوتماالضؿصودؼيمواظؾقؽقيماإلضؾقؿقيماظؼوئؿي.

م

جمالًاألوؾوقةًً:2االدمىدامًادليمدامًوتطوقرًوإدارةًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة

م

إنماظؿقديماٌؿؿـؾمؼبمهؼقؼماألعـماظغذائلمظؾفؿقع،موطذظؽماالدؿداعيماظؾقؽقيمؼبمدقوقماآلثورماٌشرتطيماًوصيمبوظؿغريماٌـوخلموتزاؼدماظضغقطماظؾشرؼيم
سؾكماظغوبوت،مػقمأطربماظققممعـمأيموضًمعضك.م ظذظؽمصننماالدؿكداممواإلدارةماألطـرمطػوءةمظؾؿقاردمايرجقيمأعرفبمعطؾقب،موخبوصيمؼبماظؾؾدانماالدؿقائقيم
واألضؾمتؼدعوً،موذظؽمعـمأجؾمعقاجفيماظطؾىماٌؿزاؼدمسؾكماظلؾعمواًدعوتمايرجقي.م

م

وظؽػوظيماإلدارةماٌلؿداعيمظؾغوبوت؛مصبىمصقنموتطقؼر ماٌقاردماظقراثقيمألذفورماظغوبوت ،مدقاءمطوغًمتؾؽ ماٌقاردمعقجقدة مؼبمذؽؾ مأذفورمؼب ماظغوبوتم
اٌزروسي،مأومؼبماظغوبوتماظطؾقعقيمأومؼبمذبؿقسوتمأذفورماظصقنماحملؿقي،مأومطؾذورمأومزراسوتمأغلفي معؾبكؿؽبزغؽبي.موتـطقيمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيم
سؾكمتطقؼرمادرتاتقفقوتمسوعيموذوعؾي،موسؾكمادؿكداممعـففقو تمربددة،موتطقؼرموتطؾقؼمعـففقوتمجدؼدة،موتـلقؼماىفقدماحملؾقي،مواظقرـقي،م
واإلضؾقؿقيمواظدوظقي.5م
م
إنمرصدماظؿـقعماظؾققظقجلمايرجلموإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمهؿوجمإظبمععؾقعوتمدضقؼيمسـمحوظيمواووػوتمػذهماٌقارد.موالمتقجدمرُرقمععقورؼيم
عشرتطيمظؼقوسماظؿغرياتمؼب محوظيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمعـمحقٌمعومؼؿعؾؼمبوإلدارةماٌلؿداعيمظؾغوبوتمسؾكماظـققماظذيمتؿؿمبفمؼبمععظؿماظؾؾدان .مإنم
اظؾوراعرتاتماظيتمتؾبدرجفبمسودةمؼبمتؼدؼراتماٌقاردمايرجقيماظقرـقيمواظعوٌقي،معـؾمعلوحيماظغوبي،مووجقدماألغقاعموثرائفو،موتػؿقًماظغوبوت،مظقلًمطوصقيم
حبدمذاتفومظؿؼدؼؿمععؾقعوتمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.م وضبؿوجماألعرمعمذراتمعؿػؼمسؾقفومطوصقيموعشرتطي،موصبىمإدعوجفومؼبماظلقودوتماظقرـقيم
ظؿؼدؼرماظغوبوتموؼبمأدواتماظرصد.م
م

ؼقاجفمطـريمعـماظؾؾدانمعصوسىمؼبمايصقلمسؾكمطؿقيموغقسقيمعقادماظؿؽوثرمايرجقيماظالزعيمظؿـػقذمبراذبفوماٌؿعؾؼيمبوظزراسي.مصؼدمأصقدمأنمسدمموجقدمغظومم
طػممظإلعدادمبؾذورماألذفورمؼعرضؾمبراعٍماظؿشفريماظقرـقيمؼبماظؽـريمعـماظؾؾدان.موبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مصننمادؿكداممعقادمإطـورمحرجقيمعؾبقلـيمؼؾبؿقضعمظفم
هؼقؼمعؽودىمإغؿوجمطؾرية.موظذظؽمؼـؾغلمبذلماىفقدمظدسؿمغظومماإلعدادمبوظؾذور.م
م
م
م
اظػؼر.

اؾغاقةًيفًادلدىًاؾطوقلً

زؼودةماالدؿكدامماٌلؿداممظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيموتطقؼرػوموإدارتفو،مطؿلوػؿيمرئقلقيمؼبماالدؿداعيماظؾقؽقي،موؼبماألعـماظغذائل،مواظؿكػقػمعـمحدةم

م

5م،(1991)،National Academic Pressمإدارةماٌقاردماىقـقيماظعوٌقي،ماألذفورمايرجقي.مواذـطـ.مم
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إعداد ًوتعزقز ًبراؿج ًاؾلذور ًاؾورـقة ًؾضؿان ًتواػر ًبذور ًاألذهار ًادلـادلة ًورايقا ًباؾؽؿقات ًوباؾـوعقة ً(ادلعمؿدة) ًاؾالزؿةً
ؾرباؿجًاؾغرسًاؾورـقةً.
م
اؾيـد ًادلـطؼي :مأصودتماظؾؾدانمبلغفمصبريمإغشوءمعزارعمطؾريةمًدعيماظؽـريمعـماألشراض،مواظيتمتشؿؾمإغؿوجماظقضقدمايققيماٌشؿؼمعـم

األخشوبماٌؼطقسيمواألظقوف،موتقصريمزبؿؾػماًدعوتماظؾقؽقيمعـؾمادؿصالحماألرضمواظرتبيماٌؿدػقرةموإدارةماٌقوه.موععمذظؽ،مصننمععظؿم
وؼؾؿبرؾبزؿبمػذام
اظؾؾدانماظـوعقيمتػؿؼرمإظبمغؾبظؿمإعدادمعـودؾيمإلعدادػومبوظؾذورمايرجقي.موػذامؼؾبعرِّضمظؾكطرمنوحموأداءمبراعٍماٌزارعمؼبمتؾؽماظؾؾدان.م ؽب
االػؿؿوممؼبمععظؿماظؿؼورؼرماظؼطرؼي،موضدممتمهدؼدهمطؿفولمأوظقؼيمؼلؿقؼمادبوذمتدابريمبشلغفموذظؽمعـمجوغىمععظؿماٌشووراتماإلضؾقؿقي.م

م
اإلجراء:متشفقعمإغشوءمغؾبظؿمإعداداتمورـقيمبوظؾذورماظشفرؼيمودسؿفو.م

م
اظـفقض ًباؾمعاونمصقؿومبنيمعراطزمبذورماألذفور،موتطوقرًؿعاقريًؿشرتؽةًؾـوعقةًاؾلذور،موذظؽمظؿقلريمتؾودلمعقادماإلطـورمايرجقيمضؿـم

األضوظقؿمودسؿمبراعٍماظؿشفريماظقرـقي .م

األوؾوقةً
االدرتاتقهقةً
52

تشهقعًادمصالحًوإعادةًتلفقلًاؾـظمًاإلقؽوؾوجقةًبادمىدامًادلوادًادلـادلةًورايقاً.
م
اؾيـدًادلـطؼي :متلؿؼطىمعالؼنيماظؽقؾقعرتاتماٌربعيمعـمأراضلماظغوبوتماٌؿدػقرةمواٌضطربيماػؿؿومماظعدؼدمعـماٌـظؿوتمواظقطوالتماظقرـقيم

واظدوظقيمبصػؿفومعقاضعمربؿؿؾيمظالدؿصالحمأومإسودةماظؿلػقؾ،موظؽـمؼؿؿمسودةمإؼالءمإالماظؼؾقؾمعـماالػؿؿوممإظبمأػؿقيماخؿقورماٌصودرماظقراثقيم
اٌـودؾيمإلغؿوجمعقادماظزرع.موشوظؾومعومؼمديمعدىموغقعماالضطرابمواظؿدػقرمإظبمتعؼقدمهديمتطوبؼماظعشوئرماظيتمتؿؽقػمععماظظروفماظؾقؽقيم
ايوظقيمواٌلؿؼؾؾقي،موػقمعومؼؼؿضلماالخؿؾورماٌقداغلموم/مأوموضعماظـؿوذجمم
.م

م
اإلجراء :مدسؿ ماظؾققث موإجراؤػو مظؿقدؼد ماٌؿغريات ماألدودقي مالخؿقور ماظعشوئر ماٌؿطوبؼي مبشؽؾ مجقد معع ماظظروف مايوظقيم
واٌلؿؼؾؾقيمظؾؿقاضعماٌؿدػقرة.م

م

وضعمخطقطمتقجقفقيموأدواتمظدسؿماظؼراراتمعـمأجؾماخؿقورماظرتطقىماظقراثلماٌـودىمٌقادماظزرع.م

م
وضعموتـػقذمبروتقطقالتمرصدمظؿؼدؼرمعدىمضدرةمذبؿقسوتماألذفورمسؾكماظـؿقمواظؿؽقػمسؾكمعرماظزعـمؼبماٌقاضعماظيتمأسقدم
تلػقؾفو.م

األوؾوقةً
االدرتاتقهقةً
52

دعمًاؾمؽقفًؿعًاؾمغريًادلـاخيًوختػقفًحدتهًعنًررققًاإلدارةًواالدمىدامًاؾيؾقؿنيًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقةً.
م
اؾيـد ًادلـطؼي :مإنماهلقاجسمايوظقيم اٌؿزاؼدةمبشلنماظؿغريماٌـوخلموتلثرياتفمسؾكماظـؾبظؿماإلؼؽقظقجقيموأداءمغؾبظؿماإلغؿوجمذاتم
اظصؾي مبوظغوبوت ،متؿقدى مأصقوب ماٌصؾقي مؼب مإدارة ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي مبطرؼؼي متؾبزؼد مصفؿفؿ مظألغقاع مايرجقي ،موآلظقيم
اظؿؽقػ مععماظؿغرياتماٌـوخقيمايوظقي مواٌلؿؼؾؾقي.مومثي محوجيمإظبماظؿـقعماظقراثل مظضؿون مضدرةماألغقاعمسؾكماظؿؽقػ،موطذظؽم
ظؾلؿوحمظالخؿقورمواظرتبقيماالصطـوسقنيمبؿقلنيماإلغؿوجقي.موبذظؽمؼؽقنماظؿـقع ماظقراثل،ممبومؼبمذظؽماظؿـقعمبنيماألغقاع،مسوعالم
أدودقومظؼدرةماظـؾبظؿماإلؼؽقظقجقيمايرجقيمسؾكماظصؿقد،موظؿؽقػماألغقاعمايرجقيمععمتغريماٌـوخ.م
م
اإلجراء :م وضعمرُرقموخطقطمتقجقفقيمععقورؼيمسؾكماٌلؿقؼوتمذؾفماظقرـقيمواظقرـقيمواإلضؾقؿقيمظؿقدؼدموحداتمصقنمسشوئرم
األغقاعمواغؿؼوئفوموادؿكداعفو،مادؿـوداًمإظبماظعقاعؾماظؾقؽقيمواالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي،ماظيتممتـؾماحملدداتماظرئقلقيميوظيمتـقعم
اظـؾبظؿماإلؼؽقظقجقيمظؾغوبوتموظؾزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوت.م
م
علوسدةماظؾؾدانمؼبمجفقدػوماظراعقيمإظبمهلنيمصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموادؿكداعفوماٌلؿدام مؼبمعقاجفيمتغريماٌـوخموذظؽم
سـمررؼؼ:م
م
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األوؾوقةً
االدرتاتقهقةً
51

ً

األوؾوقةً
االدرتاتقهقةً
ً56

تشهقعًاالدمىدامًادلـادبًؾؾمؽـوؾوجقاًاؾـاذكةًؾدعمًتطوقرًاؾصونًواالدمىدامًادليمداؿقِنًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقةً
م
اؾيـد ًادلـطؼي :م المتزالمأغشطيمهلنيماألذفورمربصقرةمؼبمسددمضؾقؾمعـماألغقاعماظشفرؼيماٌفؿيماضؿصودؼوً،مالمصؼطمبلؾىم
ؽبددؿبمرقؼؾيم
اظؼققدماٌوظقيمبؾموأؼضوًمبلؾىماًصوئصماحملددةمظألذفور.مواألذفورمػلمأغقاع مدائؿيمرقؼؾيماظعؿر،مذاتمدوراتمتؽبف ؾب
وتلخرمؼبماظـضٍماىـلل.م وغظراًمهلذهماظصػوت،مصننمحبقثموهلنيمتربقيمأغقاعماألذفورمهؿوجمإظبموضًمأرقلمعـماظقضًم
اظالزممظألغشطيماظـظريةمظؾؿقوصقؾماألخرى.م
م
وميؽـمظؾؿؽـقظقجقوتماىدؼدة،مسـدماالضؿضوء،معـؾمسؾؿماىقـقممواإلطـورماظدضقؼ،مأنمتلوسدمؼبمتلرؼعمسؿؾقيماالغؿؼوء،موؼبمإرالقم
اإلعؽوغوتماهلوئؾيماظؽوعـيمؼبماألذفورمايرجقي.م
م
وضدمأثؾؿًمػذهماظؿؽـقظقجقوتماىدؼدةمصوئدتفومظػفؿمدؼـوعقؽقيماظـظومماإلؼؽقظقجلمايرجل،ممبومؼبمذظؽماظعؿؾقوتماظقراثقي.مصفلم
ضودرةمسؾكمتقجقفمتدابريمسؿؾقيمعالئؿيمظؾصقن،مواإلدارة،مواظرتعقؿ،موإسودةماظؿلػقؾمسؾكمسبقمعلؿدام.م
م
اإلجراء :متشهقع ًادمىدام ًاؾمؽـوؾوجقا ًاؾـاذكة مظدسؿ مصقن ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي موادؿكداعفو ماٌلؿدام ،موطذظؽ مبراعٍم
هلنيماألذفورموتعزؼزمادؿكداممعقاردموراثقيمحرجقيمعـمغقسقيمجقدةمؼبماظرباعٍمايرجقي.موتؼققؿماظؿؽـقظقجقوتماٌؿوحيموعدىم
صعوظقؿفومظالدؿكداممؼبماظصقنميفًادلوؼعموخارجًادلوؼع،موؼبمتـؿقيماٌقاردماظقراثقيمظألغقاعمذاتماألوظقؼي.مم
ً
تطوقرًوتعزقزًبراؿجًاؾلوثًيفًجمالًتربقةًاألذهارً،وتدجقـفاًواؾمـؼقبًاؾلقوؾوجيًؿنًأجلًإرالقًاإلؿؽاـاتًاؾؽاؿؾةً
ؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقةً
م
اؾيـد ًادلـطؼي :م بوإلضوصي مإظب متقصريػو مظألخشوب ماٌؼطقسي ،متقصر ماظغوبوت ماظؽـري معـ ماظلؾع ماألخرى مذات ماألػؿقي مبوظـلؾيم
ظؾؿفؿؿعوتماحملؾقيموظالضؿصوداتماظقرـقي.موػـوكمتلؾقؿمعؿزاؼدمبلػؿقيماظـؾوتوتماظطؾقي،مواظـؾوتوتماظعؾػقيمواظـؾوتوتماظغذائقيم
وػقمعومؼؿؿماإلضرارمبفمبؿزاؼدموعومؼـعؽسمبؼقةمؼبماظؽـريمعـماظؿؼورؼرماظؼطرؼي.موؼبماظعدؼدمعـماظؾؾدانماظـوعقي؛متلؿكدممغلؾيمطؾريةم
عـماظلؽونماظـؾوتوتماظطؾقيمظؾرسوؼيماظصققي.م والمؼزالماظرسلمايرمعـماٌؿوردوتماظشوئعيمظدىماظؽـريمعـماظؾؾدانماظـوعقي،موشوظؾوًم
عومتؽقنماظغوبوتمعصدراًمأدودقوًمظألسالف.موالمتزالمػذه ماٌقاردماٌكؿؾػيماظيتمتؾبفـكمعـماظـؾوتوتماظربقبؼيمؼبماألراضلمايرجقي،م
وتؽقنمععرضيمؼبمبعضمايوالتمظؾؿفدؼدمبلؾىماالدؿغاللماٌُػرِط.مإنمتدجنيمعـؾمػذهماظـؾوتوتمعـمذلغفمأنمضبلـمإعداداتم
اٌـؿفوتماٌلؿفدصيمبقـؿومؼؼؾؾمعـمتعرضماٌقاردماظقراثقيمظؾكطرمم

م

م

تروؼٍمأصضؾممموردوتمؼبمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،موبصقرةمربددةمؼبمذبوالتماظصقنمواالدؿؽشوفمواالخؿؾورم
واظرتبقيمواالدؿكدامماٌلؿدام؛م
تشفقعمعلوػؿيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماالدؿداعيماظؾقؽقيمسـمررؼؼمتطقؼرموادؿكداممعقادمجقـقيمعالئؿيمبصقرةم
جقدة.

اإلجراء:متؼدؼرموتؼققؿمعلوػؿوتماألغقاعمايرجقيمؼبماًدعوتماظؾقؽقيم(صقوغيماظرتبيمواٌوء،موأَدؿبرماظؽربقن،موعومإظبمذظؽ).م
م
تؼدؼر موتؼققؿ معلوػؿوت ماألغقاع مايرجقي مذات ماألوظقؼي مبوظـلؾي مظؼطوسوت ماإلغؿوج ماظقرـقي ماٌفؿي م(اًشى ماٌؼطقع ،ماظػوطفي،م
اظعؾػ،ماظزؼًماظـؾوتل،ماًضر،مواألدوؼي،موعومإظبمذظؽ).م
تطقؼرمتربقيماألذفورماٌؿعددةماألشراضمواٌربذبيمألجؾماألغقاعمذاتماألوظقؼي.م
م
تشفقعماظـؾبفٍماظؿشورطقيمسـمررؼؼمإذراكماجملؿؿعوتماحملؾقيمؼبمبراعٍماالغؿؼوءمواظرتبقيمبوظـلؾيمظألغقاعمذاتماألوظقؼيموذظؽمسؾكم
أدوسماظصػوتماٌػضؾيمظدىماٌزارسنيً.
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ً

تطوقر ًوتشهقع ًاؾربط ًاؾشلؽي ًواؾمعاون ًػقؿا ًبني ًاؾلؾدان ًادلعـقة ًدلؽاػوة ًاألـواع ًاؾغازقة ً(احلقواـاتً
واؾـلاتاتًواؾؽائـاتًاحلقةًاؾدؼقؼة)ًوؽؾكًاألؿراضًواآلػاتًؾيتًتُضرًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً.
م
اؾيـد ًادلـطؼي :مؼؾبشورمبصػيمعؿزاؼدةمإظبماألغقاعماظغوزؼيمسؾكمأغفوممتـؾمتفدؼداتمرئقلقيمظؾؿقاردماظقراثقيم
ايرجقي .موتلتل ماظؿفدؼدات ماظرئقلقي معـ مأغقاع ماظـؾوتوت م"اظؿققؼؾقي" ،ماظيت مظدؼفو ماظؼدرة مسؾك مشزوم
اظؿفؿعوت مواظعشوئر ماظطؾقعقي مو/أو مإحداث ماخؿالالت مرػقػي مؼب مػذه ماظؿفؿعوت مايرجقي موأن متصؾح مػلم
اٌفقؿـي ،موشوظؾوً معو متؾبزؼح مغؾبظؿوً مإؼؽقظقجقي موأغقاسوً مطوعؾي .موتؾبشري ماظؿـؾمات مإظب مأن ماآلصوت مواألعراض ماظيتم
تؾبصقىماظغوبوتمواألذفورمضدمتؾبصؾحمتفدؼداًمعؿزاؼداًمطؾؿومازدادمبروزماظؿغرياتماٌـوخقيموطؾؿومتلورعماغؿؼولم
اٌقادماظـؾوتقيمسربماظؾؾدانمواظؼورات.م
م
اإلجراء :م ادؿعراضماٌعوؼريمواظربوتقطقالتمايوظقي،محلؾؿومػقمعالئؿ،موسـدماالضؿضوء،ماضرتاحمبروتقطقالتم
تطقسقيمظـؼؾماٌقادماظـؾوتقيمايرجقيمسربماظؾؾدانمواألضوظقؿمظؿػوديماغؿشورماظؽوئـوتمايقيماظغوزؼي.م

م

تشفقع مسؿؾقوت متؼققؿ مورـقي مظألغقاع ماظغوزؼي ماظغرؼؾي موتلثرياتفو مسؾك ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي ،موذظؽم
بودؿكداممغؽبفؿبٍمإضؾقؿلمأومغؽبفؿبٍماظـظومماإلؼؽقظقجل.م
م
اظعؿؾمععماالتػوضقيماظدوظقيمظقضوؼيماظـؾوتوتمإلدراجماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبمظقائحماألعـماظؾققظقجلماظؼوئؿيم
وماظشقاشؾماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي.مم
تشفقعمإجراءماظؾققثمؼبمذبولماآلصوتمواألعراضماظيتمتمثرمؼبماٌقاردماظقراثقيمايرجقي .م

م

جمالًاألوؾوقةًً:2اؾيقاداتً،وادلمدياتًوبـاءًاؾؼدرات

تؽقنماظلقودوتماظقرـقيمواألُررماظؿـظقؿقيماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمجزئقيمؼبماظؽـريمعـمايوالت،مأومشريمصعوظيمأومشريمعقجقدةمغظراًميؼقؼيم
أنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمظقلًمعػفقعيمجقداًمسؾك،موالمؼؿؿماظؿعوعؾمععفومبصقرةمدؾقؿيمظدىماظؽـريمعـماظؾؾدان.مودقفمؼؽقنمخؾؼماظقسلمسؾكم
عبقعماٌلؿقؼوتمػقماظعوعؾماظرئقللمؼبمحشدماظدسؿماظشعيبمواظؿعوونماظدوظلمظؿـػقذمخطيماظعؿؾماظدوظقي.م
م

وؼبمبؾدانمطـريةم ػـوكمرؾىمعؿزاؼدمسؾكماٌـؿفوتمايرجقيممبومؼبمذظؽماألخشوبماٌلؿدؼرة،موخشىماظقضقدمواٌـؿفوتمايرجقيمشريماًشؾقي.موضدم
دظًماظؾقوغوتماظؼطرؼيماظيتمأُبؾكبغًمإظبماظؿؼققؿمايرجلماظعوٌلم5414مسؾكمأنمضقؿيماٌـؿفوتمايرجقيمشريماًشؾقيمتؽقنمؼبمبعضماألحقونمأسؾكمعـم
ضقؿيماألخشوبماٌلؿدؼرةموأخشوبماظقضقد.م وضبؿوجماألعرمإظبمدقودوتماجؿؿوسقيمواضؿصودؼيمدؾقؿيمسؾكماٌلؿقؼقؿبـماظقرينمواظعوٌلمظضؿونمإدراجماٌقاردم
اظقراثقيمايرجقيمؼبمأُررمأودعمظؾلقودوتمايرجقيماظقرـقيمواٌؾودراتماظعوٌقي،معـؾماظؿؼققؿماظعوٌلمظؾغوبوت،موبوظؿوظلمتعزؼزماإلدارةماٌلؿداعيمظؾؿقاردم
اظقراثقيمايرجقي.م
م

وعـماظعؼؾوتماظؽمودماظيتمتعرتضمتطقؼرموتـػقذمدقودوتموادرتاتقفقوتموبراعٍموعشروسوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمظدىماظؽـريمعـماظؾؾدانمهلقمغؼصم
اظعؿوظيماٌُدربيم–مدقاءمعـمحقٌماألسدادمأوماٌفوراتمظؾؿعورلمععمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبموضًمؼشفدمتغرياًماجؿؿوسقوًمواضؿصودؼوًمدرؼعوًم-م
صوظؿعؾقؿمواظؿدرؼىمظؾـوءمضُدراتمعلؿداعيمؼبمعبقعمذبوالتماألوظقؼيمذلءمالزم.م
م

وػـوكمحوجيمؼبمػذاماظلقوقمظدىماظؾؾدانمظؾؿعزؼزماٌمدللمواظؿدرؼىمودسؿماظؾققثمظؽلمتؿؿؽـماظؾؾدانمعـماالدؿفوبيمظالحؿقوجوتماظعوجؾيمواٌؿزاؼدةم
اظؿػووتمؼبمذبولمصقنموإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.موتشؿؾمػذهماظؿدابريمتشفقعماظؿدرؼىمواظؾقٌمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواظدوظلمبشلنماظؿطقراتم
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حدؼـيماظعفدمؼبمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.مإنمدورمغؾبظؿماظؾقٌمواظرباعٍماظقرـقيممبومؼبمذظؽمعراطزماظؾذورماظشفرؼيمودسؿفومعـمجوغىمغظومماظػرؼؼم
االدؿشوريماٌعينمبوظؾققثماظزراسقيماظدوظقيمهلقمأعرمحودؿمؼبمػذاماظلقوق.م
م

وؼبمدقوقمذؾبحماٌقاردمواًطرماظشدؼدماٌؿؿـؾمؼبمازدواجقيمغػسماألغشطيمسؾكماٌلؿقؼقؿبـماظقرينمواإلضؾقؿل،مؼـؾغلمبذلماىفقدمعـمأجؾمتشفقعم
اظشراطيمواظؿـلقؼمسؾكماٌلؿقىماظقرينمواإلضؾقؿلمواظدوظل،محقـؿومؼؿـودى.موؼـؾغلمطذظؽمتشفقعماظربطماظشؾؽلماظذيمؼربطمبنيمأصقوبماٌصؾقي،م
وؼدسؿماظؿطقؼرماٌمدللموبـوءماظؼدرات.م
م

اؾغاقةًيفًادلدىًاؾطوقلً

م

إغشوءموادؿعراضمدقودوتموأُررمضوغقغقيمذاتمصؾيمإلدراجماظؼضوؼوماظرئقلقيماٌؿصؾيمبندارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيماٌلؿداعيمواظؿعزؼزماٌمدللم
واظؼدراتماظؾشرؼيمظؿقؼقؼماظؿكطقطماظـوجحماٌؿقدطماألجؾمواظطقؼؾماألجؾمظؼطوعماظغوبوتمظدىماظؾؾدانماألسضوءموطذظؽمظالدؿكدامماٌلؿدامماظطقؼؾم
األجؾموإدارةموصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي .م
م

ادليموىًاؾورينً

ً
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةًً58

ً
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً59
ً

ً
وضعًادرتاتقهقاتًورـقةًؾصونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًيفًادلوؼعًوخارجًادلوؼعًوادمىداؿفاًادليمدام.
اؾيـد ًادلـطؼي:مؼبمطـريمعـماألحقون،متػؿؼرماظؾؾدانمإظبمدقودوتموبراعٍمعـودؾيمظؿؾؾقيماحؿقوجوتمصقنم
اٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماٌقضعموخورجماٌقضع.موغظراً مالشبراطمسددمطؾريمعـمأصقوبماٌصؾقيمؼبمغقاحم
طـرية مؼب مادؿكدام موتطقؼر موإدارة مادلوارد ًاؾورايقة ًاحلرجقة مسؾك ماظصعقد ماظقرين ،مصنن معـماٌػقد متطقؼرم
ادرتاتقفقوتموبراعٍمورـقيمظؿقصريماألررماٌـودؾيمالدبوذماإلجراءات.م
اإلجراء:مم
م
تطقؼرمأدواتمدقودوتقي،مسـدماالضؿضوء،مظؿقصريمأررمسؿؾمورـقيمظؾصقنماٌلؿداممظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبم
اٌقضعموخورجماٌقضع.
تطقؼرمأومتعزؼزماظؼدراتماٌمدلقيمصقؿومؼؿعؾؼمبصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماٌقضعموخورجماٌقضعمظؿؿؽنيم
تـػقذماالدرتاتقفقوتماظقرـقيماٌقجقدةمأوماٌلؿؼؾؾقيمظؾقػوزمسؾكماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،ممبومؼبمذظؽمبـقكم
اىقـوت.
م
هدؼًٌ احمقاجاتًإدارةًوصونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوإدراجفاًيفًدقاداتًوبراؿجًوأُررًعؿلًأودعً
ـطاؼاًًعؾىًادليموقاتًاؾورـقةًواإلؼؾقؿقةًواؾعادلقةًً
م

اؾيـد ًادلـطؼي :م أصود ماظؽـري معـ ماظؾؾدان مبلغف مغظراً مظشؾبح ماٌقارد ماٌوظقي مواظؾشرؼي ،مصننمأصضؾ مررؼؼي مإلدارةم
اٌقاردماظقراثقيمايرجقيمتؿؿـؾمؼبمعراسوةماالحؿقوجوتمواألوظقؼوتمذاتماظصؾيمعـمجوغىماظرباعٍمواظلقودوتم
اظقرـقيماألودعمظؾقراجيموادؿكدامماألراضلم(عـولمضقائؿمايصرمايرجقيماظقرـقيمواٌـورؼماحملؿقي)...ممبوم
ؼؿؿوذكمععماًطيماالدرتاتقفقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلمظؾػرتةم5454-5411موأػدافمأؼشلمظؾؿـقعماظؾققظقجلم
م

اإلجراء :متشفقع مادؿعراض ماظلقودوت ماظقرـقي مواألُرر ماظؼوغقغقي ماٌعـقي مبوظغوبوت موإدراج ماالػؿؿوعوتم
اظرئقلقيماظيتمتؽؿـػماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.م
م

ادؿعراض موعقاءعي مدقودوت موبراعٍ مادؿكدام ماألراضل مواظغوبوت ،مسـد ماالضؿضوء ،معـ مأجؾ مإدراج ماظؾؾبعدم
اًوصمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمبصقرةمأصضؾ،موظؾؿلوػؿيمؼبماظؿكػقػمعـمحدةماظؿغريماٌـوخلمواظؿؽقػم
ععف.م
م

تعدؼؾ ماظؾقائح ماظقرـقي ماٌؿعؾؼي مبوألعـ ماظؾققظقجل ،مسـد ماالضؿضوء ،مإلدراج ماظشقاشؾ مبشلن ماٌقارد ماظقراثقيم
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ايرجقيًً.
ً
تطوقرًاؾمعاونًوتشهقعًتـيققًادلمدياتًواؾرباؿجًاؾورـقةًذاتًاؾصؾةًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًً
م

اؾيـدًادلـطؼي:مػـوكمحوجيمإظبمبـوءمتكزرمسؾكماٌلؿقيماظقرينمبنيموحداتماظؿـلقؼموعراطزماالتصولماظقرـقيم
ٌكؿؾػ ماظرباعٍ مواالتػوضقوت ماظدوظقي مظؿؿؽني متؼودؿ ماٌعؾقعوت موادؿكدام ماٌقارد مبؽػوءة مظؿقصري مدسؿ مأصضؾم
ظؾففقدماٌؾذوظيمٌعوىيماألوظقؼوتماظقرـقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي.م
م
اإلجراء :م زؼودة ماظؿعوون مواظؿكزر مبني ماظلؾطوت ماظقرـقي موعراطز ماالتصول ماظقرـقي ماٌلموظي مسـ ماظرباعٍم
واالتػوضقوتماظدوظقيمذات ماظصؾيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيم(عـؾماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل،مواتػوضقيماألعؿم
اٌؿقدةمٌؽوصقيماظؿصقرموتغريماٌـوخموايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿماٌـوصع،موبرغوعٍمتؼدؼرماٌقاردمايرجقيم
ؼبماظعومل،موبراعٍماظغوبوتماظقرـقيم).م
م
إغشوءمأررمعشوورةمورـقي معـؾماهلقؽيماظقرـقيماظدائؿيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيمظالرتؼوءمبوإلدارةماٌلؿداعيم
ظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبمإرورماظرباعٍماظقرـقيمظؾؾقٌمواظؿطقؼر.م
ً
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً35

ً
إـشاءًوتعزقزًاؾؼدراتًاؾمعؾقؿقةًواؾلونقةًبشلنًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًؾضؿانًتؼدقمًاؾدعمًاؾمؼينً
اؾؽايفًإىلًبراؿجًاؾمـؿقةًذاتًاؾصؾةً
م

اؾيـدًادلـطؼي:مأصودماظؽـريمعـماظؾؾدانمسـمأنماظؼدراتماظؿؼـقيمواظعؾؿقيمذاتماظصؾيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيم
ضعقػي.موغودراًمعومتؿقاصرمظدىماظؽـريمعـماظؾؾدانمعـوػٍمتدرؼىمجوععقيمبشلنمضضوؼومعـؾمصقنماٌقاردماظقراثقيم
ايرجقي،موتربقيماألذفورموإدارةماٌـؿفوتمايرجقيمشريماًشؾقي.موضبؿوجماظؾقٌمواظؿعؾقؿمإظبماظؿعزؼزمؼبم
عبقعمذبوالتمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمظدىمععظؿماظؾؾدانموبصػيمخوصيماظؾؾدانماظـوعقيمواظؾؾدانماظيتم
مترماضؿصوداتفوممبرحؾيماغؿؼول.مإنمإغشوءموتعزؼزمواحملوصظيمسؾكمعمدلوتماظؾقٌمواظؿعؾقؿمهلقماٌػؿوحمإظبم
بـوء ماظطوضوت ماظقرـقي مظؿكطقط موتـػقذ ماألغشطي مذات ماألوظقؼي مظؿـؿقي موصقن ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقيم
وادؿكداعفوماٌلؿدام.م
م

اإلجراء :م تطقؼرموحداتمتدرؼىمعـودؾيمظدسؿمإدارةموادؿكدامماٌقاردماظقراثقيمظؾـؾوتوتمايرجقيماظيتمػلم
عصدرمعفؿمظؾؿـؿفوتمايرجقيمشريماًشؾقي.م
م

تطقؼر ماظؿعوون مبني ماظؼطوسوت موبني ماٌمدلوت مظؿلكري ماٌعؾقعوت ماظعؾؿقي مواظؿؼـقي ماٌؿقصرة مظضؿون مربؿقىم
عـودىمظؾقحدات.م
م
تـظقؿ محؾؼوت مسؿؾ متدرؼؾقي مبشلن مأحدث ماظؿؽـقظقجقوت مواإلنوزات مواظزؼورات مبوظـلؾي مظؾعؾؿوء مواظػـقنيم
ودوراتمتدرؼؾقيمظصـوعماظؼرارمواظؼوئؿنيمسؾكمإدارةماظغوبوت.مم
م
تعزؼز ماظرباعٍ م اظقرـقي مظؾؾقٌ مواظؿعؾقؿ موبـوء ماظؼدرات مبشلن ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقي ،موتعزؼز ماظرتابطم
اإلضؾقؿلمواظؿعوونمبنيماٌمدلوت.م
م
تعزؼزمضدراتماٌلؿـؾؿوتماظقرـقيموتشغقؾفومظدسؿمتطقؼرماٌعورفمبشلنماألغقاع.م
م

تطقؼر موحدات/عـوػٍ متدرؼى متؾبدعٍ ماالػؿؿوعوت ماظرئقلقي مواٌؿـقسي مبشلن مإدارة ماٌقارد ماظقراثقي مايرجقيم
واالدؿكداعوت ماٌلؿداعي .موميؽـ مأن مؼمدى مذظؽ مإظب :م( )1مهدؼد ماالحؿقوجوت ماٌؿقدطي مواظطقؼؾي ماألجؾم
ظؾؿقاردماظؾشرؼيماٌمػؾيماظالزعيمظدسؿماألغشطيماظقرـقيمظؾؾقٌمواظؿطقؼرمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.م()5م
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تطقؼر موحدات ماإلرذود ماظزراسل مواظؿعؾقؿ معع ماظرتطقز مبصػي مخوصي مسؾك ماظؿؽـقظقجقو مايدؼـي ،م(عـؾم
اظؿؽـقظقجقو ماألحقوئقي) ،موذظؽ مظدسؿ مضدرات ماظؿعؾقؿ ماظقرـقي ماٌعـقي مبوظغوبوت موبندارة ماٌقارد ماظقراثقيم
ايرجقي.
ً
تشهقع ًؿشارؽة ًاجملمؿعات ًاألصؾقة ًواحملؾقة ًيف ًإدارة ًادلوارد ًاؾورايقة ًاحلرجقة ًيف ًدقاق ًتطلققً
اؾالؿرؽزقةم
م

اؾيـدًادلـطؼي:م إنماظؽـريمعـماظؾؾدانماظـوعقيمإعومأنمؼؽقنمظدؼفومإدارةمضطرؼيمشريمعرطزؼيمأومأنمتؽقنمبصددم
اٌرورمبعؿؾقيماظالعرطزؼي.مؼبمعـؾمػذهماظؾؾدان،مؼـؾغلمسؾكمإدارةماٌقاردماظطؾقعقي،ممبومؼبمذظؽماٌقاردماظقراثقيم
ايرجقي،مأنمتلخذمبوالسؿؾورمػذاماظلقوق،مصوظـظؿمواإلجراءاتمؼبمبعضمايوالتمتؿؼررمسؾكمعلؿقيماٌؼورعيم
أو ماظقالؼي .م وؼب ماظؾؾدان ماظيت متؽقن مصقفو معـؾ مػذه مايوالت ،مػـوك محوجي مظؿؼدؼؿ ماظدسؿ ماظؿؼين ماٌـودىم
ظإلداراتماظالعرطزؼيمالدؿعراضمأومتطقؼرمأدواتمدقودوتقيمتضؿـماالدؿكدامماٌلؿدامموإدارةماٌقاردماظقراثقيم
ايرجقي،ممبومؼبمذظؽمغبوؼيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموصقغفوموادؿكداعفوماٌلؿداممحػوزومسؾكمادؿكداعفوم
اٌعؿودمعـماجملؿؿعوتماألصؾقيمواحملؾقيم
ً

ادليموىًاإلؼؾقؿي

ً
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً32

اإلجراء :م تطقؼرمأومتعزؼزمأومادؿعراضماظلقودوتماحملؾقيمذاتماظصؾيمبندارةماظغوبوتمظزؼودة ماظقسلمبشلنم
اٌقاردماظقراثقيمايرجقيمصقؿومبنيماجملؿؿعوتماحملؾقيموظؿـوولمبطرؼؼيمصقققيمايوجيمإظبمإدارةمعلؿداعي،م
وإظبماظؿـؿقيموادؿكداعوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمسؾكمعلؿقيمالعرطزي.م
م
تطقؼرمعقاردمبشرؼيمطوصقيمظدسؿماإلدارةماظلؾقؿيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيمضؿـمسؿؾقوتماظالعرطزؼيماىورؼيم
وزؼودةمعلوػؿيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماظؿـؿقيماحملؾقيًً.
ً
ً
تشهقعًوتطلققًآؾقاتًتلادلًاؾلالزؿاًاؾورايقةًعؾىًادليمويًاإلؼؾقؿيًؾدعمًأـشطةًاؾلوثًواؾمطوقرً،مباً
قمؿاذىًؿعًاالتػاؼقاتًاؾدوؾقةً
م

اؾيـد ًادلـطؼي:مؼؿؿمتـظقؿمغؼؾموتؾودلماٌقادماظقراثقيمايرجقيممبقجىماتػوضقوتمدوظقي،مميؽـفو،مؼبمبعضم
ايوالت،مأنمتؽبقكبدؽبمعـماظقصقلمإظبماٌودةماظلؾقؿيموبوظؿوظلمتؾبعقؼمبراعٍماظؾقٌمعـمتؼدؼؿماظـؿوئٍماظيتمعـم
احملؿؿؾمأنمتؾبقدثمتلثرياًمصعؾقوً.م
م

اإلجراء:مزؼودةموسلموصفؿماظؾؾدانماألسضوءمظؾـظؿماظدوظقيمايوظقيمبشلنمتؾودلماٌقادماىقـقي.مم
م

اعؿـوالً مظؾؿشرؼعوت ماظقرـقي مواظؾقائح ماظدوظقي ،مصبى مهلني مأو موضع مظقائح متؾودل مورـقي موإضؾقؿقي معالئؿيم
تضؿـماالحؿػوزمبلفالتماٌصدرموغؼؾماٌقادماظقراثقيمايرجقيمألشراضماظؾقٌ،موتشفقعماآلظقوتماظالزعيم
ظؿقلريمايصقلمسؾكماٌقادمظغرضمظألغشطيماظعؾؿقيمؼبماإلضؾقؿ.م
م
تعزؼزموتشفقعمإضوعيماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيمظؿؾودلمعقادماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.م

األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً32

تعزقزًاؾمعاونًاإلؼؾقؿيًواؾدوؾيًؾدعمًاؾمعؾقمًوـشرًادلعارفًواؾلوثًواؾصونًواإلدارةًادليمداؿةًؾؾؿواردً
اؾورايقةًاحلرجقةً
م

اؾيـد ًادلـطؼي :مؼؿؿـؾمأحدماظؼققدماألطـرمذققسوًماظيتمتعرتضمدؾقؾمأغشطيماظؾقٌماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيم
ايرجقيمؼبمغؼصماٌقاردماٌوظقيمواٌقاردماظؾشرؼيماظؽوصقي.موظذظؽمصننماظؾؾدانماألسضوءمتقصكمبؿعزؼزماظؿعوونم
اظدوظلمواإلضؾقؿلمظزؼودةمدسؿماظؿعؾقؿموأغشطيماظؾقٌمبشلنمصقنماٌقادماظقراثقيمايرجقيموإدارتفوماٌلؿداعي.م
م
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اإلجراء:ماظرتوؼٍمإلضوعيمأومتعزؼزماظشؾؽوتماظيتمتؿؾودلماٌعؾقعوتمواًرباتمواٌعورفماظـظرؼيمواظعؿؾقيمبشلنماٌقاردم
اظقراثقيمايرجقيم.م
م

هدؼدماظؼـقاتماظدوظقيماظيتمؼلؾؽفوماظدسؿماٌوظلم(عـؾماظصـودؼؼمذاتماظصؾيمبوٌـوخ) .م

م

ادليموىًاؾدوؾي

ً
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً31

م
تشهقعًوضعًأـشطةًؾؾشلؽات ًودعمًتطوقرًوتعزقزًاؾربطًاؾشلؽيًاؾدوؾيًواؾمشاركًيفًادلعؾوؿاتًبشلنً
حبوثًوإدارةًوصونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة.م

م

ً
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً36

اؾيـد ًادلـطؼي:محددمععظؿمحؾؼوتماظعؿؾماٌعـقيمبوٌشووراتماإلضؾقؿقيماظربطماظشؾؽلمطلوظقؼيمعـمأوظقؼوتم
اظعؿؾ،ماظيتمؼـؾغلمأنمتزؼدمعـمتؼودؿماٌعؾقعوتمواًرباتمبنيمأصقوبماٌصؾقيمسؾكماٌلؿقيماظعوٌل.م
ً
اإلجراء :م إغشوء مروابط موآظقوت مأصضؾ مظؾـفقض مبوظؿـلقؼ مواظؿعوون مبني ماٌمدلوت مؼب مذبول ماظؿؽـقظقجقو،م
وتـػقذماظلقودوتموتؼودؿماٌعؾقعوت.
م
تشهقعًاؾوعيًاؾعامًواؾدوؾيًبلدوارًوؼقمًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً

م

اؾيـدًادلـطؼي:مأصودماظؽـريمعـماظؾؾدانمبلنمصوغعلماظؼراراتمواىؿفقرماظعوممظقسمظدؼفؿمدراؼيمطوصقيمبلػؿقيم
اٌقاردماظقراثقيمايرجقي.موبلنماحؿقوجوتموأوظقؼوتماظؿدابريمسؾكماٌلؿقيماظؼطريمواإلضؾقؿلمواظدوظلمدقفم
هظكمبدسؿمأصضؾمعـمجوغىمأصقوبماٌصؾقيمإذامرقرتمودسؿًمأغشطيمصعقبوظيمظرصعماظقسل.م

م

اإلجراء :متطقؼر متدابري موأدوات مدسووى مظؾؿقارد ماظقراثقي مايرجقي مألجؾ مضؿون ماالتصول ماظػعمبول موتؼودؿم
اٌعؾقعوتمذاتماظصؾيمبوإلدارةماٌلؿداعيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيموادؿكداعوتفو.م

م

تلؼقدمايؿالتماظدوظقيماظراعقيمإظبمتعؿقؼماظقسلمبشلنمحوظيمواووػوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموعلوػؿوتفوم
ؼبماظغوؼوتماإلمنوئقيمظألظػقيموعـمبقـفوماألعـماظغذائل،موإعؽوغوتماظلقوحيماظؾقؽقي،مواظؿكػقػمعـمحدةماظػؼرم
واالدؿداعيماظؾقؽقي،مثؿماظلعلمبعدمذظؽمإظبمحشدمدسؿموادعمسؾكماٌلؿقؼنيمايؽقعلمواٌمدلل،موطذظؽمبنيم
أصرادماىؿفقرماظعوم.م

م

ً
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً37

تـظقؿماظؿدرؼىمٌدؼريماإلدارةموصـقلمايراجيمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.

م

تعزقز ًاجلفود ًاؾراؿقة ًإىل ًحشد ًادلوارد ًاؾضرورقةً ،مبا ًيف ًذؾك ًاؾمؿوقل ًؾؾصون ًوؾالدمىدام ًادليمدامً
وتـؿقةًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة.م

م

اؾيـدًادلـطؼي:م أصودمععظؿماظؾؾدانمبلنماظصقنمواالدؿكدامماٌلؿداممواىفقدماإلمنوئقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيم
ايرجقيمؼـؼصفوماظؿؿقؼؾماظؽوؼب.موأنماىفقدمؼـؾغلمأنمتؾبؾذلمسؾكماٌلؿقيماظقرينمواظدوظلمعـمأجؾمطػوظيم
ترعبيماألوظقؼوتماالدرتاتقفقيمبـفوحمإظبمأسؿولمؼبمحدودماظرباعٍماظؼوئؿيمو/أوماىدؼدة.م

م
اإلجراء:م تطقؼرماىفقدمٌلوسدةماظؾؾدانموأصقوبماٌصؾقيمسؾكمتصؿقؿماظرباعٍمواظلقودوتماٌـودؾيمظؾصقنم

واالدؿكدامماٌلؿدامموتـؿقيماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،موطػوظيماظؿؿقؼؾماٌـودى مواٌلؿداممخوصيمؼبماظؾؾدانم
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اظـوعقيمواظؾؾدانماظيتممترماضؿصوداتفوممبرحؾيماغؿؼول.م

م

تشفقعماظؾؾدانموأصقوبماٌصؾقيمسؾكمادؿؽشوفمصرصممتقؼؾمجدؼدةممبومؼبمذظؽماظصـودؼؼمذاتماظصؾيم
بوظؿغريماٌـوخلمواظؿـقعماظؾققظقجل.م
م
دسؿمإغشوءمحقاصزمعلؿداعيمألغشطيماظصقنمواالدؿكدامماٌلؿداممصقؿومؼؿعؾؼمبلغشطيماٌقاردماظقراثقيمايرجقي.
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جدولًتؾىقصيًؾألوؾوقاتًاالدرتاتقهقةًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًً
ؾصونًوتطوقرًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوادمىداؿفاًادليمدامًً
م
م

ادليموىًاؾورينً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

جمال ًاألوؾوقة ًً :2اؾيقادات ًوادلمدياتً
جمالًاألوؾوقة ًً:5زقادةًتواػرًادلعؾوؿاتً جمال ًاألوؾوقة ًً :3صوِن ًادلوارد ًاؾورايقةً
جمال ًاألوؾوقة ًً :2االدمىدام ًادليمدامً
وبـاءًاؾؼدرات
بشلنًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًواؾوصولً احلرجقةًيفًادلوؼعًوخارجًادلوؼع
وتطوقرًوإدارةًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة
إؾقفا
ً
ً
ً
ً
األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -ً 5إـشاءً األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -ً 1تعزقز ًؿيافؿةً األوؾوقةًاالدرتاتقهقة ًً -53إعدادًوتعزقزً األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -58وضعً
وتعزقز ًـظام ًورين ًؾمؼدقر ًوتوصقفً اؾغابات ًاألوّؾقة ًوادلـارق ًاحملؿقة ًيف ًصونً براؿج ًاؾلذور ًاؾورـقة ًؾضؿان ًتواػر ًبذورً ادرتاتقهقات ًورـقة ًتمعؾق ًبصون ًادلواردً
األذهار ًادلـادلة ًورايقا ًباؾؽؿقاتً اؾورايقة ًاحلرجقة ًيف ًادلوؼع ًوخارج ًادلوؼعً
ادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًيفًادلوؼعً.
ورصدًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً
وباؾـوعقة ً(ادلعمؿدة) ًاؾالزؿة ًؾرباؿجً وادمىداؿفاًادليمدامً
ً
اؾغرسًاؾورـقةً
م
م
م
م
األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -ً 3تطوقر ًـُظمً األوؾوقةًاالدرتاتقهقةًً-6اؾمشهقعًعؾىًإـشاءً األوؾوقةًاالدرتاتقهقة ًً -52تشهقعًإعادةً األوؾوقةًاالدرتاتقهقةًً-59حتدقثًوإدراجً
ورـقةً ،وذله ًورـقةً ،ؾمؼققم ًوإدارةً وتطوقرًـظمًصونًخارجًادلوؼعًػعاؾةًوؿيمداؿةً اؾـظم ًاإلقؽوؾوجقة ًإىل ًحاؾمفا ًاؾطلقعقةً احمقاجات ًإدارة ًوصون ًادلوارد ًاؾورايقةً
ادلعارف ًاؾمؼؾقدقة ًبشلن ًادلوارد ًاؾورايقةً مبا ًيف ًذؾك ًاؾصون ًيف ًاجليم ًاحلي ًوبـوكً وإعادة ًتلفقؾفا ًبادمىدام ًادلواد ًادلـادلةً احلرجقةًيفًدقاداتًورـقةًأودعًـطاؼاًًويفً
األُرر ًاؾرباجمقة ًؾؾعؿل ًعؾى ًادليموقاتً
ورايقاً
اجلقـات
احلرجقة
اؾورينًواإلؼؾقؿيًواؾعادليً
األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -7دعم ًتؼققم ًوإدارةً األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -52دعم ًاؾمؽقفً
األوؾوقةًاالدرتاتقهقة ًً -31تطوقرًاؾمعاونً
وصونًعشائرًاألـواعًاحلرجقةًاهلاؿشقةًو/أوً ؿع ًاؾمغري ًادلـاخي ًوختػقف ًحدته ًعنً
وتشهقعًتـيققًادلمدياتًواؾرباؿجًاؾورـقةً
ررقق ًاإلدارة ًواالدمىدام ًاؾيؾقؿنيً
ادلوجودةًعؾىًحديًاؾـطاقً.
ذاتًاؾصؾةًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً
ؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقةً.
األوؾوقةًاالدرتاتقهقةًً-8دعمًوتطوقرًاإلدارةً األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ً-ً 51تشهقعً األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -35إـشاء ًوتعزقزً
واؾصون ًادليمداؿقِن ًؾؾؿوارد ًاؾورايقة ًاحلرجقةً االدمىدام ًادلـادب ًؾؾمؽـوؾوجقا ًاؾـاذكةً ؼدرات ًتعؾقؿقة ًوحبنقة ًبشلن ًادلواردً
ؾدعمًتطوقرًاؾصونًواالدمىدامًادليمداؿقِنً اؾورايقة ًاحلرجقة ًؾضؿان ًتؼدقم ًاؾدعمً
يفًادلزرعة
اؾمؼينًاؾؽايفًإىلًبراؿجًاؾمـؿقةًذاتًاؾصؾةًً
ؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقة
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جدولًتؾىقصيًؾألوؾوقاتًاالدرتاتقهقةًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًً
ؾصونًوتطوقرًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوادمىداؿفاًادليمدامًً
ً
ً
ادليموىًاؾورين

ً
ادليموىًاإلؼؾقؿي

األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -9دعم ًوتعزقز ًدورً األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -56تطوقرً
اؾغابات ًاؾيت ًتدقرفا ًاجملمؿعات ًاألصؾقةً وتعزقز ًبراؿج ًاؾلوث ًيف ًجمال ًتربقةً
واحملؾقة ًيف ًإدارة ًادلوارد ًاؾورايقة ًاحلرجقةً األذهارً،وتدجقـفاًواؾمـؼقبًاؾلقوؾوجيً
ؿن ًأجل ًإرالق ًاإلؿؽاـات ًاؾؽاؿؾة ًؾؾؿواردً
وصوـفاًبطرقؼةًؿيمداؿة.
اؾورايقةًاحلرجقة
األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -51حتدقد ًاألـواعً
ذاتًاألوؾوقةًالختاذًتدابريًبشلـفا

األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -33تشهقعً
ؿشارؽة ًاجملمؿعات ًاألصؾقة ًواحملؾقة ًيفً
إدارة ًادلوارد ًاؾورايقة ًاحلرجقة ًيف ًدقاقً
تطلققًاؾالؿرؽزقةً

األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -55تطوقر ًوتـػقذً
ادرتاتقهقات ًاؾصون ًاإلؼؾقؿقة ًيف ًادلوؼعً
وتروقجًاؾربطًاؾشلؽيًاإلقؽوؾوجيً– ًاإلؼؾقؿيً
واؾمعاون

األوؾوقةًاالدرتاتقهقةًً-32تشهقعًوتطلققً
آؾقاتًتلادلًاؾلالزؿاًاؾورايقةًعؾىًادليمويً
اإلؼؾقؿيًؾدعمًأـشطةًاؾلوثًواؾمطوقرً،مباً
قمؿاذىًؿعًاالتػاؼقاتًاؾدوؾقةً
األوؾوقةًاالدرتاتقهقة ًً -32تعزقزًاؾمعاونً
اإلؼؾقؿي ًواؾدوؾي ًؾدعم ًاؾمعؾقم ًوـشرً
ادلعارفًواؾلوثًواؾصونًواإلدارةًادليمداؿةً
ؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقةً

71

CGRFA-14/13/Report

جدولًتؾىقصيًؾألوؾوقاتًاالدرتاتقهقةًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًً
ؾصونًوتطوقرًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوادمىداؿفاًادليمدامًً
األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -2وضع ًؿعاقريً
وبروتوؽوالت ًتؼـقة ًدوؾقة ًؾؼوائم ًحصرً
ادلوارد ًاؾورايقة ًاحلرجقةً ،وتوصقفً
ورصدًاالجتافاتًوادلىارر.

ادليموىًاؾدوؾي

م
م

األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -2اؾـفوضً
بنـشاء ًـُظم ًؿعؾوؿات ً(ؼواعد ًبقاـات)ً
ؾؾؿوارد ًاؾورايقة ًاحلرجقة ًوتعزقزفاً
ؾمشؿل ًادلعارف ًاؾعؾؿقة ًواؾمؼؾقدقةً
ادلماحة ًبشلن ًاالدمىداؿات ًواؾموزقعً
وادلوائل ًواؾلقوؾوجقا ًواؾمـوع ًاجلقينً
ؾألـواعًوعشائرًاألـواع.

األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -57تطوقرً
وتشهقعًاؾربطًاؾشلؽيًواؾمعاونًػقؿاًبنيً
اؾلؾدان ًادلعـقة ًدلؽاػوة ًاألـواع ًاؾغازقةً
(احلقواـات ًواؾـلاتات ًواؾؽائـات ًاحلقّةً
اؾدؼقؼة) ًاؾيت ًتضرّ ًبادلوارد ًاؾورايقةً
احلرجقةً.

األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -31تشهقع ًوضعً
أـشطةًؾؾشلؽاتًودعمًتطوقرًوتعزقزًاؾربطً
اؾشلؽيًاؾدوؾيًواؾمشاركًيفًادلعؾوؿاتًبشلنً
حبوث ًوإدارة ًوصون ًادلوارد ًاؾورايقةً
احلرجقةً
األوؾوقة ًاالدرتاتقهقة ًً -36تشهقع ًاؾوعيً
اؾعام ًواؾدوؾي ًبلدوار ًوؼقم ًادلوارد ًاؾورايقةً
احلرجقة

األوؾوقةًاالدرتاتقهقة ًً -37تعزقزًاجلفودً
اؾراؿقة ًإىل ًحشد ًادلوارد ًاؾضرورقةً ،مبا ًيفً
ذؾك ًاؾمؿوقل ًؾؾصون ًوؾالدمىدام ًادليمدامً
وتـؿقةًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً.
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ادلرػقًزايًً5ً-

ًً

إجراءاتًاؾرصدًواؾمؼققمًادليمؼلًؾؾؿشارقعًادلؿوَّؾةًؿنًحيابًأؿاـةًادرتاتقهقةًاؾمؿوقلًؾمـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةً
ؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلقواـقةً
ً
أؾف ً-األفدافً
م
م

م

م

باءً-

تفدفمإجراءاتماظرصدمواظؿؼققؿمإظبمتشفقعم
(أ)م اٌلوءظيمواظشػوصقيمظؿقؼقؼماألوظقؼوتماظيتمحدقبدتفوماهلقؽيمالدؿكدامماٌقاردمؼبمإرورمحلوب األعوغيمسـم
ررؼؼمتؼققؿماظـقاتٍ،مواظـؿوئٍ،مواظؿلثريات،مواظػعوظقي،مواظعؿؾقوت،مواألداء.م
(ب)م اظؿعؾّؿ،موادرتجوعماٌعؾقعوت،موتؼودؿماٌعورفمبشلنماظـؿوئٍمواظدروسماٌلؿػودةمطؼوسدةمالدبوذ اظؼراراتم
اٌؿصؾيمبوظلقودوت،مواالدرتاتقفقوت،مواظرباعٍ،موإدارةماٌشورؼع.م
رػعًاؾمؼارقرًواؾرصدً

م

ومتوذقوًمععمعؿطؾؾوتمتؼدؼؿماظؿؼورؼرمواظرصد ظؾؿشورؼعماظػردؼيماٌؿقمبظيمؼبمإرورمحلوبماألعوغيم(اظؼلؿمبوء 1-معـم
م
اٌؾقؼم 1مالدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ)،متشؽؾماإلدارةماظؼوئؿيمسؾكماظـؿوئٍمجزءـبامعـمادرتاتقفقي اظؿؿقؼؾ،مودقفمتؿقؼؼمعـم
خالل:م
م
(أ)م ادؿكداممإجراءاتمعقحقبدةمظؿؼدؼؿماظؿؼورؼرمواظرصد؛م
(ب)م إسدادمتؼورؼر اٌؿؾؼنيموصؼوًمىدولمزعينمعؿمبػؼمسؾقفمظؿؼدؼؿماظؿؼورؼر،موهدؼدمإنوزاتماظؿؼدممؼب وثقؼيم
اٌشروع،موسؿؾقيماٌقاصؼي؛م
(ج)م إجراءاتماظرصدماٌقحقبدةمؼبماٌـظؿي،مطؿو تؾبطؾؼفوماٌـظؿيمؼبمخطوبوتماٌقاصؼي؛م
(د)م اٌلموظقيمسـمرصدماٌشروع:متؾبعدقبماىفيماٌـػذةمأدواتماظرصدماٌقاصَؼمسؾقفوموتقدسفو ظدىماألعوغيموصؼمعوم
وردمؼبمسؿؾقيماٌقاصؼيمسؾكماٌشروع.م
م

جقم ً-اؾمؼققمً
م

م
م
م

(أ)م

وجريمتؼققؿمعلؿؼؾمأخريميوصظيماٌشورؼعمؼبمغفوؼيمدورةماٌشروع.م

(ب)م

واٌؿطؾّؾوتماظدغقومهلذاماظؿؼققؿمػلماظؿوظقي:م

م عراسوةماٌعوؼريمواٌؼوؼقسماٌعؿؿدةمؼبمذبؿقسيمتؼققؿماألعؿماٌؿقدة.م
م تؼققؿمسؾكماألضؾ:م
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م
م
م

م

م هؼقؼماظـقاتٍمواظـؿوئٍ،موتقصريماظؿؼدؼراتمظألػدافمواظـؿوئٍماٌرجققبة؛م
م ادؿداعيماظـؿوئٍمبعد اغؿفوءماٌشروع،مععماسؿؿودمدؾّؿمظؾؿؼدؼرات؛م
(ج)م احملؿقؼوتماظدغقومؼبمتؼرؼرماظؿؼققؿماظـفوئلمػل:م
م اظؾقوغوتماألدودقيمبشلنماظؿؼققؿ:م
م عؿكمجرىماظؿؼققؿ،م
م عـمذورك صقف،م
م األدؽؾيماظرئقلقي،م
م اٌـففقي؛م
م بقوغوتمأدودقيمسـماٌشروع،ممبومؼبمذظؽماٌصورؼػمعـمحلوبماألعوغيموعصودرمأخرى؛م
م

م
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م

غطوقمضوبؾقيماظؿطؾقؼ؛م

اظدروسمظؿقدقع
صالحقوتماظؿؼققؿم(ؼبمعؾقؼ).م

(د)م صبى مأن مؼرتؽز ماظؿؼققؿ ماٌلؿؼؾ مبصقرة مخوصي مإظب مادؿعراض موثوئؼ ماٌشروع مواظؿؼورؼر ،واٌؼوبالت،م
واالدؿؿورات،موعـوضشوتمذبؿقسوتماظرتطقزمسربماالتصوالت اإلظؽرتوغقي.م
م
(ػا)م صبىمأنمؼؿضؿقبـمزؼوراتمإظبمعقاضعمسققبـيمربدقبدةمعـماٌشورؼع.م
م
(و)م ؼـؾغلمأنمؼؾبرصَع تؼرؼرماظؿؼققؿمإظبماألعوغيمضؿـمصرتةمزعـقيمععؼقظيمبعدماغؿفوءماٌشورؼع.م
م
(ز)م صبىمأنمؼؿضؿـمتؼرؼرماظؿؼققؿمادؿـؿوجوتموتقصقوت،موأنمؼؾبؿوحمبصقرةمسؾـقيمسربماظشؾؽي اإلظؽرتوغقي.م
م
(ح)م اٌلموظقي:مؼؿلظّػمصرؼؼماظؿؼققؿمعـمخرباءمعلؿؼؾنيمالمؼشورطقنمؼبماٌشورؼع،موؼبمحلوب األعوغي .موؼؿؿقبم
إسداد موثقؼي مغفٍ موصالحقوت ماظؿؼققؿ معـ مجوغى ماألعوغي موعؽؿى ماظؿؼققؿ مؼب ماٌـظؿي .مطذظؽ ،مصبريم
ادؿعراضماظؿؼرؼر،مسـدماظضرورة،معـ جوغىمعؽؿىماظؿؼققؿمظؾففيماٌـػّذة .موؼؽقنمصرؼؼماظؿؼققؿمعلمولم
حصراًمسـموضعمتؼرؼر اظؿؼققؿماٌلؿؼؾ.م
م
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م
ادلرػقًزايًً3ً-م
اؾمعدقالتًالدرتاتقهقةًاؾمؿوقلًؾمـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلقواـقةً
م
ً
ادلؾوقًاألولً،اؾؼيمًجقمً-ياـقاًً(2د)ً
ً

صرزماٌذطراتماٌػوػقؿقيمواظردقبمسؾقفو
م
(د)ماٌلموظقيمسـماإلجراءمأساله:مأسضوءمؿؽمب ممجاعة ًاؾعؿل،مادؿـوداًمإظبماظعؿؾماظؿقضرييماظذيمضوعًمبفماألعوغي.مدوف مؼعؿؾماٌؽؿىم
بقادطيماظربؼدماإلظؽرتوغلمواظدسقاتمظعؼد عممتر .ودؿدسقماألعوغيمإظبمإسدادماضرتاحوتمعشورؼعمبـوءمسؾكماٌذطراتماٌػوػقؿقيماظيتمواصؼمسؾقفوم
عؽؿىممجاعةًاؾعؿل.
ً
ادلؾوقًاألولً،اؾؼيمًجقمً-ياـقاًً(2و)ً
ً

تؼدؼؿماضرتاحوتماٌشورؼعمعـمبنيماٌذطراتماٌػوػقؿقيماٌقاصَؼمسؾقفوم
م
(و)ماٌلموظقيمسـماٌفومماظقاردةمأساله:مسضقماهلقؽيمأو مأسضوءماهلقؽيمأومأذكوصماسؿؾورؼقنمأومرؾقعققنموصبىمأنمتؾبؼدمماضرتاحوتماٌشورؼعم
اظرمسقيمبصقرةمعؾوذرةمعـمجوغىماٌعـقنيمإظبماألعوغي،مععمإبؼوءمغؼوطماالتصولمسؾكمارالع؛
ً
ادلؾوقًاألولً،اؾؼيمًجقمً-ياـقاًً(ً1د)ً
ً

ؼشؿؾمتؼققؿماالضرتاحوت
م
(د)ماٌلموظقيمسـماٌفومماظقاردةمأساله:اظعؿؾ،.مبـوءمسؾكمتؼققؿمضدعفمصرؼؼمعـماًرباءمسقـفمعؽؿىمعبوسيممدقعؿؾمصرؼؼماًرباءمبدونمعؼوبؾم
وتمعـمظفماٌقاردمعـماٌقزاغقيماإلدارؼيماألدودقيميلوبماألعوغيممبومؼبمذظؽمسؼدماظدوراتماظالزعيمظؾػرؼؼ.
ادلؾوقًاألولً،اؾؼيمًجقمً-ياـقاًً(ً6د)ً

اٌقاصؼيمسؾكماٌشورؼعمعـمأجؾممتقؼؾفومؼبمدورةماٌشروع
مم
(د)ماٌلموظقيمسـماٌفومماظقاردةمأساله:مماهلقؽيمأومعؽؿؾفومأومعؽؿىمعبوسيماظعؿؾ.

م
م
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ادلرػقًحاءً
فقؽلًحاؾةًادلواردًاؾورايقةًادلائقةًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًاؾعامل
م
اظػصؾم:1م
اظػصؾم:5م
اظػصؾم:1م
اظػصؾم:3م
اظػصؾم:2م
اظػصؾم:5م
اظػصؾم:3م
اظػصؾم:1م
م
م

ادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمؼبمعصوؼدماألمسوكماظطؾقعقيموتربقيماألحقوءماٌوئقيموعصوؼدماألمسوكم
اظؼوئؿيمسؾكماظرتبقيم
احملرطوتمواالووػوتمؼبمعصوؼدماألمسوكماظطؾقعقيموتربقيماألحقوءماٌوئقيموعصوؼدماألمسوكماظؼوئؿيم
سؾكماظرتبقي:ماظؿؾعوتمبوظـلؾيمإظبماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمضؿـماظقالؼيماظقرـقيم
صقنماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمؼبماٌقضعم
صقنماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمخورجماٌقضعم
أصقوبماٌصؾقيماظذؼـمهلؿمعصوحلمؼبماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيم
اظلقودوتمواظؿشرؼعوتماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقي،ممبومؼبمذظؽمايصقلمسؾقفوموتؼودؿمعـوصعفوم
اظؾقٌمواظؿعؾقؿمواظؿدرؼىمواإلرذودمبشلنماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمضؿـماظقالؼيماظقرـقي:ماظؿـلقؼم
واظؿشؾقؽمواإلسالمم
اظؿعوونماظدوظلمبشلنماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيم
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ادلرػقًراءً
اخلطةًاالدرتاتقهقةًؾؾؿواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةً3132-3152
م
م

اؾرؤقةً

م
صقنماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيموتشفقعمادؿكداعفمدسؿو ظألعـماظغذائلماظعوٌلموظؾؿـؿقيماٌلؿداعي،معـمأجؾم
أجقولمايوضرمواٌلؿؼؾؾ.م
ادلفؿةًاألدادقةً
اسرتاصومبلنماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيممتـؾمذوشالً عشرتطوًمىؿقعماظؾؾدان،محقٌمإنماظؾؾدانمعبقعفومتعؿؿدمسؾكم
اٌقاردماظقراثقيمظألشذؼي واظزراسيماظيتمؼؽقنمعـشمػومؼبمأعوطـمأخرى،متلعكماهلقؽيمجوػدةمإظبموضػمصؼدانماٌقارد
اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،موإظبمطػوظيماألعـماظغذائلماظعوٌلمواظؿـؿقيماٌلؿداعي بؿشفقعمصقنمتؾؽماٌقاردموادؿكداعفوم
اٌلؿدام،ممبومؼبمذظؽمتؾودهلو،موايصقلمسؾكماٌـوصعماظـوعبيمسـمادؿكداعفوموتؼومسفوماظعودلمواٌـصػ.مم
األفدافًواؾغاقاتًاالدرتاتقهقةً

اهلدف ً:5تضطؾع ًاهلقكة ًبدور ًتـيقؼي ًوتمعاؿل ًؿع ًادليائل ًادلمصؾة ًباؾيقادات ًوادليائل اؾؼطاعقة ًوادليائلً
ادلشرتؽةًبنيًاؾؼطاعاتًيفًاألؿورًادلمصؾةًبصونًادلواردًاؾورايقة اؾويقؼةًاؾصؾةًباألغذقةًواؾزراعةً.
 تقجف ماهلقؽي موترصد مدقودوت ماٌـظؿي موبراذبفو موأغشطؿفو ماٌؿعؾؼي مبوٌقارد اظقراثقي مظألشذؼيم
واظزراسي،مؼبمإرورماألػدافماالدرتاتقفقيمظؾؿـظؿي.م
م تؾبؾؼلماهلقؽيمضقدماالدؿعراضماٌلؿؿرماٌلوئؾمذاتماظصؾيماٌؿـووظيمؼبمعـؿدؼوت أخرى،موعـمبقـفوماظؿطقراتمسؾكمصعقدماظلقودوت،مصقؿومؼؿعؾؼمبصقنماٌقاردماظقراثقي ظألشذؼيمواظزراسي،موايصقلمسؾكم
اٌـوصعماظـوعبيمسـمادؿكداعفوموتؼومسفوماظعودلمواٌـصػ.مم
اهلدفً ً:3ترصدًاهلقكةًحاؾةًادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًاؾعامل.

م

 تؾبشرفماهلقؽيمسؾكماإلسدادماظدوريمظؾؿؼققؿوتماظعوٌقيمبشلنماٌقاردماظقراثقي ظألشذؼيمواظزراسيممموم
ؼػضلمإظبمإسدادمتؼرؼرمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي ؼبماظعومل،موإضوعيمغظوممأومغظؿمععؾقعوتم
سوٌقيمذوعؾيمسـماٌقاردماظقراثقيمذاتماظصؾي دسؿوًمهلذاماظدور،محلىماالضؿضوء
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اهلدفً ً:2تيعىًاهلقكةًجافدةًإىلًاؾموصلًإىلًتواػقًدوؾيًيفًاآلراءًبشلنًدقاداتًوبراؿج عؿلًؾؽػاؾةًصونً
ادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوادمىداؿفاًادليمدامً،ػضال ًعنًاحلصولًعؾىًادلـاػعًاؾـامجةًعنً
ادمىداؿفاًوتؼامسفاًاؾعادلًوادلـصفًً.
 تقصر ماهلقؽي معـؿدى محؽقعقوً مدوظقوً مظؾؿػووض مسؾك مدقودوت مدوظقي مبشلن ماٌقارد اظقراثقيم
ظألشذؼيمواظزراسي .
 تشرفماهلقؽيمسؾكمتـػقذموهدؼٌمخططماظعؿؾماظعوٌقيموشريػومعـماظصؽقكماظيتمتؿـوول
صقن ماٌقارد ماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسي موادؿكداعفو ماٌلؿدام ،موطذظؽ مايصقل مسؾك ماٌـوصعم
اظـوعبيمسـمادؿكداعفوموتؼومسفوماظعودلمواٌـصػ.مم


تلؿفقىماهلقؽيمظؾؿطقراتمؼبماٌـؿدؼوتماألخرى،محقـؿومطونمذظؽمعالئؿو.

اهلدفً ً:2تيافم ًاهلقكة ًيف تعزقز ًاؾيقادات ًاؾورـقة ًواإلؼؾقؿقة ًبشلن ًاؾمـوع ًاؾلقوؾوجي ًؾألغذقة ًواؾزراعةً
وتشهع اؾمعاونًيفًجمالًبـاءًاؾؼدرات.
 تدسؿ ماهلقؽي موضع مأو متعزؼز مدقودوت موبراعٍ مورـقي موإضؾقؿقي مبشلن ماٌقارد ماظقراثقي ظألشذؼيم
واظزراسي ،مالدقؿو مبؿقلري متـػقذ مخطط مسؿؾ مسوٌقي مظؾؿقارد ماظقراثقي ،موتؾبـشه آظقوت متـلقؼقي مظؿشفقعم
اظؿعوونماظقرينمواإلضؾقؿلمسربماظؼطوسوتمذاتماظصؾيموصقؿومبني اىفوتماظػوسؾي .م
 تؾبقددماهلقؽيموتؾبقلرمتقاصرمعقاردمعوظقيموبشرؼيموسؾؿقيموصـقيموتؽـقظقجقيمألسضوء اهلقؽيمظؽلمؼؽقغقام
ضودرؼـ مسؾك ماٌلوػؿي ماظـشطي مؼب مهؼقؼ مغقاتٍ موربطوت مإنوز مبرغوعٍ سؿؾ ماهلقؽي ماٌؿعدد ماظلـقاتم
وظؿـػقذماظلقودوتمواظؿقصقوتماظيتمتضعفوماهلقؽي.
 تدسؿماهلقؽيمأسضوءػومؼبموضعموتـػقذمادرتاتقفقوتموأغشطيمإلثورةماظقسلماظعوم وتقلريماظؿـؼقػمعـم
أجؾمهلنيمصفؿمأػؿقيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي مسؿالمسؾك تقدقعمغطوقمعشورطيمأصقوبم
اٌصؾقيمؼبمصقنموادؿكدامماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼي واظزراسي.

اهلدفم:2م تواصلًاهلقكة وتعززًاؾمعاونًواؾشراؽاتًبشلنًاؾمـوعًاؾلقوؾوجيًؾألغذقةًواؾزراعة
 تؾبقلر ماهلقؽي ،موتشرف مسؾك ،ماظؿعوون مبني ماٌـظؿي مواألجفزة مايؽقعقي ماظدوظقي موشري ايؽقعقيم
األخرىمذاتماظصؾي،موعـمبقـفوماىفوزماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقيمبشلن اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم
واظزراسي،موعممترماألررافمؼبماتػوضقيماظؿـقع اظؾققظقجل،مواىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيم
واظصـدوقماالدؿؽؿوغل اظعوٌلمظؾؿـقعماحملصقظل.
 ووؿعماهلقؽي،مإضوصيمإظبمأغشطؿفومؼبمذبولماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي وايققاغقي،معومبنيماظشرطوءم
اظدوظقنيماظذؼـمؼؿـووظقنمضضقيماظؿـقع ماظؾققظقجلمظألشذؼي واظزراسي،موذظؽمظؿقلريمتؾودلماًرباتموإضوعيم
ذراطوتمجدؼدة،ممبومؼبمذظؽمسؾكموجف اًصقصماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمذبوالتماظغوبوتمواٌقاردماٌوئقيم
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واظؽوئـوتمايقي اظدضقؼيمواظالصؼورؼوت،مواظعالضوتماٌؿؾودظيمصقؿومبقـفو .
 وؼلعكمتعوونماهلقؽيمععماألجفزةماظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾيمإظبمطػوظيمأنمتراسل اٌػووضوتمؼبم
اٌـؿدؼوتماألخرىماالحؿقوجوتماًوصيمظؾؼطوعماظزراسل،معع معراسوةمعبقع عؽقغوتماظؿـقعماظؾققظقجلم
ذيماظصؾيمبوألشذؼيمواظزراسي .
 ودؿعؿؾ ماهلقؽي مبفؿي مسؾك مزؼودة معشورطي معبقع مأصقوب ماٌصؾقي ،معـ مضؾقؾ معـظؿوت اجملؿؿعم
اٌدغلموعـظؿوتماٌـؿفني،ممبومؼشؿؾماٌـظؿوتماظيتممتـؾماٌرأةموصغور اٌـؿفني،موعمدلوتموصـوسوتم
اظرتبقي،موعـظؿوتماظؼطوسنيماظعوممواًوصماظيتمتعؿؾمؼب ذبولماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي.
ً
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أوالًًًًًً-األداسًادلـطؼيًؾؾىطةًاالدرتاتقهقةًًً3132-3152

م
-1م إنماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمعـمأػؿماٌقاردمسؾكماألرض.مصوحملوصقؾ،مواظـروةمايققاغقي،مواظؽوئـوتم
اٌوئقي،موأذفورماظغوبوت،مواظؽوئـوتماظدضقؼيمواظالصؼورؼوتم -مآالفماألغقاعموتـقسفوماظقراثلم– مػلماظيتمتشؽؾمذؾؽيم
اظؿـقعماظؾققظقجلماظذيمتعؿؿدمسؾقفمإعداداتماألشذؼيمؼبماظعومل.موؼلفؿماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمهؼقؼم
األعـماظغذائلمواظؿغذويموؼبمادؿداعيمدؾؾماٌعقشي،موػقماظذيمؼدسؿماظؼدرةماظطؾقعقيمسؾكماظؿؽقػمععماظدؼـوعقوتماظؾقؽقيم
واالجؿؿوسقيم–ماالضؿصودؼيماٌؿغريةمبودؿؿرار،معـؾممنقماظلؽون،مواالحؿقوجوتماظؿغذوؼي،موتغريماٌـوخ.م
م
-5م وتلعك مػقؽي ماٌقارد ماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسي م(اهلقؽي) م– موسقوً معـفو مبلػؿقي مطؾ مسـصر معـ مسـوصر ماظؿـقعم
اظؾققظقجل مظألشذؼي مواظزراسي مبوظـلؾي مظألعـ ماظغذائل ماظعوٌل م– مإظب ماظؿؽػؾ مبصقن ماٌقارد ماظقراثقي مظألشذؼي مواظزراسيم
وادؿكداعفومبصقرةلبمعلؿداعي ،موايصقلمسؾكماٌـوصعماظـوعبيمسـمادؿكداعفوموتؼومسفوماظعودلمواٌـصػ،مدقاءمظألجقولم
ايوضرةمأوماظؼودعي.م
م
-1م وتعؿؾ ماهلقؽي ممبقجى مبرغوعٍ مسؿؾ معؿعدد ماظلـقات ،ماسؿؿدتف مؼب مسوم م 5443مومتً معراجعؿف مؼبم
. 5411و  5411موتلرتذدماهلقؽيمبفذاماظربغوعٍمؼبمتـػقذػومًطؿفوماالدرتاتقفقي.موػق مؼؼرتحمغلؼوًمظدوراتفوماظؿوظقي،م
وؼضؿمجدوالًمزعـقوًمواضقوً مظؿـػقذماٌراحؾمواٌكرجوتماظرئقلقيماظيتمواصؼًماهلقؽيمسؾكمتـووهلو.موؼردمبرغوعٍماظعؿؾم
اٌؿعددماظلـقاتم()5451-5413مؼبماىدولم.1م
م
-3م طؿوموضعًماهلقؽيمخطيمادرتاتقفقي مهددماظعؿؾقوتماظيتمدققؿوجفوماألعر،مواٌـظؿوتماظيتمؼـؾغلماظؿعوونم
ععفو،مبفدفمهؼقؼماٌكرجوتمواٌراحؾماظقاردةمؼبمبرغوعٍماظعؿؾ .موطوغًماهلقؽيمضدمأضرتمػذهماًطيمؼبمسومم5441م
ثؿمراجعؿفومؼبم.5411موهؿقيماًطيماالدرتاتقفقيمهلقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم5451-5413مسؾكمجزأؼـم
رئقلقني:مم
م
 بقونمبرؤؼيم اٌـظؿيموردوظؿفو،موأػداصفوموأشراضفوماإلدرتاتقفقي،موصصقلمسـماألدوسماٌـطؼلموتـػقذماًطيم
اإلدرتاتقفقي؛
 مبرغوعٍمسؿؾماهلقؽيماٌؿعددماظلـقاتم(.)5451-5413م
1

2

-2م ؼبمسومم، 5414مأضرمعممترماألررافمؼبماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلماًطيماالدرتاتقفقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلم-5411
،5454مبوسؿؾورػوماألدوسمظقضػمصؼدانماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمطقطىماألرضموهقؼؾمعلوره .موضدمأسؾـًماىؿعقيماظعوعيم
ظألعؿماٌؿقدةمؼبمدورتفوماًوعليمواظلؿنيم–مدعقوًمعـفومإلصبودمدسؿموزخؿمهلذهماٌفؿيماظعوجؾيم–مأنماظػرتةمعـم5411م
3

1ماظقثقؼيم،CGRFA-13/11/Reportماٌرصؼمواو.م
2ماًطيماإلدرتاتقفقيم5413-5414مظؿـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتم(اظقثقؼيم،CGRFA-12/09/Report-Appendix Gماٌرصؼمزاي).م
3مضرارمعممترماألررافمؼبماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلم.5/14م
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إظب م 5454مدقف متؽقن م"سؼد ماألعؿ ماٌؿقدة مظؾؿـقع ماظؾققظقجل ،مبغرض ماإلدفوم مؼب متـػقذ ماًطي ماالدرتاتقفقي مظؾؿـقعم
اظؾققظقجلمؼب ماظػرتة م "5454-5411م(اظؼرار م .)151/52موهؿقيماًطي ماالدرتاتقفقي مظؾؿـقع ماظؾققظقجل مسؾكمػبليم
أػدافمادرتاتقفقيموسشرؼـمشرضوً،متعرفمبودؿمأشراضمأؼشلم()Aichiموتلعكماهلقؽيمبشؽؾٍمخوصم–مسـمررؼؼمتـػقذم
برغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتم–مإظبماإلدفوممؼبمهؼقؼماألشراضم3مو3مو11مو15معـمأشراضمأؼشلم(.4)Aichiم
م
ياـقاً ًً-اؾمـػقذًواؾرصدًواالدمعراضً
م
-5م تلرتذد ماهلقؽي مؼب متـػقذ مخطؿفو ماالدرتاتقفقي مبربغوعٍ ماظعؿؾ ماٌؿعدد ماظلـقات .موػذا ماظربغوعٍ مسؾورة مسـم
ذبؿقسيمعـماٌكرجوتمواٌراحؾماٌؿفددة،موبوظؿوظلمصفقمبرغوعٍمعرنمتؾؼقفماهلقؽيمضقدماالدؿعراضماٌلؿؿر.موالذؽمأنم
ادؿعراضمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمؼلؿحمظؾفقؽيمبلنمتؼدرمعدىماظؿؼدممؼبمسؿؾفو،موأنمتعوجلمووؿعمعلوئؾمجدؼدةم
وغوذؽيمؼبمذبولماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،موأنمتراسلماظؿطقراتمواظعؿؾقوتماىدؼدةمؼبماٌـؿدؼوتماألخرىمذاتم
اظصؾي.موضدمواصؼًماهلقؽيمسؾكمادؿعراضمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمؼبمدورتقفوماظلودديمسشرةمواظـوعـيمسشرة.م
م
-3م وتؿؾؼكماهلقؽيمدسؿوًمصـقوًمعـماألجفزةماظؿوبعيمهلومعـمأجؾمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات،ممبومؼبمذظؽمعوم
تؿؾؼوه معـ مذبؿقسوت ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي .موتلؿعرض مذبؿقسوت ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي محوظي ماظؿـقعم
اظؾققظقجلمواٌلوئؾماٌؿصؾيمبفمؼبماجملوالتماظيتمتؼعمضؿـماخؿصوصمطؾفبمعـفو.موػلمتؼدمماٌشقرةموتصدرمتقصقوتمإظبم
اهلقؽيمبشلنمػذهماٌلوئؾ،موتـظرمؼبماظؿؼدمماحملرزمؼبمتـػقذمبرغوعٍمسؿؾماهلقؽيماٌؿعددماظلـقات.م
م
-1م وتؿقضعماهلقؽيم– م سـمررؼؼمبرغوعٍمسؿؾفوماٌؿعددماظلـقاتمعقاسقدمإسدادماظؿؼورؼرموررحفومسـمحوظيماٌقاردم
اظقراثقيمايققاغقيمواظـؾوتقيمواٌوئقيموايرجقيمؼبماظعومل،مصضالًمسـمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي.مودقؿقظبمطؾم
ضطوعمعـماظؼطوسوتماظلوبؼمذطرػومإصدارمتؼرؼرمسـمايوظيمؼبماظعوملمطؾمسشرمدـقاتم،سؾلمأالمتؿؾؼكماهلقؽيمأطـرمعـم
تؼرؼرمواحدمعـمػذهماظؿؼورؼرمؼبمطؾمدورةمعـمدوراتفوماظعودؼي.م ودؿؿؾؼكماهلقؽيمطؾمصرتةمترتاوحمبنيمدـؿنيموأربعمدـقاتم
تؼورؼرمودقطيمسـموضعمطؾمضطوعمواووػوتف.موحقٌمأنمإسدادماظؿؼورؼرمسـمايوظيمؼبماظعوملمصبريمبدواصعمضطرؼيمإظبمحدلبم
طؾري،مصننماىدولماظزعينماٌؼرتحمدقفمؼؼؾؾمعـمأسؾوءمطؿوبيماظؿؼورؼرمسؾكماظؾؾدان.مطؿومأغفمدقلفؾمسؿؾقيماظؿكطقطم
االدرتاتقفلمسؾكماهلقؽي،ممبومؼبمذظؽمتعؾؽيماٌقاردماٌوظقيمواظؾشرؼيمسؾكموجفماظلرسي.م
م
-1م دقفمؼؿقضػماظـفوحمؼبمتـػقذماًطيماالدرتاتقفقيمسؾكماظدسؿماظذيمؼؼدممسـمررؼؼمبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيمؼبم
اٌـظؿي،موسؾكمتعؾؽيمعقاردمعـمخورجماٌقزاغقي،مصضالًمسـماظشراطوتمععماٌـظؿوتماظدوظقيماألخرىموعلوػؿوتفومؼبمػذام
اظشلن.م
م

4م.http://www.cbd.int/sp/targets/م
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ياؾناً ً-اؾشراؽاتً
م
-14م دعقوً موراء مهؼقؼ مأػداصفو موأشراضفو ماالدرتاتقفقي ،مودسؿ متـػقذ مبرغوعٍ ماظعؿؾ ماٌؿعدد ماظلـقات ،مدؿقاصؾم
اهلقؽيمجفقدػومإلضوعيمذراطوتمضقؼيمبوإلضوصيمإظبماظؿكزرمععماظقطوالتماٌؿكصصيمواتػوضقوتماألعؿماٌؿقدةمذاتماظصؾي،م
صضالً مسـ ماٌـظؿوت مايؽقعقي ماظدوظقي ماألخرى .مطؿو مدؿزؼد ماهلقؽي معـ متعووغفو معع معراطز ماظؾققث ماظزراسقي ماظدوظقي،م
واٌـظؿوت ماظعؾؿقي ماظقرـقي مواإلضؾقؿقي ،مواٌـظؿوت مشري مايؽقعقي ماظدوظقي مواإلضؾقؿقي ،مواجملؿؿع ماظدوظل ،موعـظؿوتم
اٌـؿفني،مووطوالتماظؿؿقؼؾمذاتماظصؾي،مواظؼطوعماًوص.م
م
-11م وتقلرياً مظؿـػقذ مبرغوعٍ مسؿؾ ماهلقؽي ماٌؿعدد ماظلـقات موتعزؼز ماظؿعوون مؼب مذبول ماظؿـقع ماظؾققظقجل مظألشذؼيم
واظزراسي،مأضوعًماهلقؽيمسؿؾقيمتشوورمعرطزة،مدسًمبفوماٌـظؿوتماظدوظقيمإظبمتؼدؼؿمععؾقعوتمسـمبراذبفوموأغشطؿفوم
ودقودوتفوماٌؿعؾؼيمبوٌقضقسوتماظيتمهلومأوظقؼؿفومؼبمطؾمدورةمعـمدوراتماهلقؽيماظعودؼي.م
م
-15م ؼلوػؿ مبقون ماظـقاؼو ماٌشرتك مبشلن ماظؿعوون مبني ماىفوز ماظرئودل مظالتػوضقي ماظدوظقي مظؾؿقارد ماظقراثقي مظألشذؼيم
واظزراسيموػقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،5موتلوػؿمأؼضوًمخطيماظعؿؾماٌشرتطيمععمأعوغيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلم
وعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿماٌؿقدة موػقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي6مؼبماظؿـػقذماظػعؾلمظربغوعٍمسؿؾماهلقؽيم
اٌؿعددماظلـقات،مبزؼودةماظؿكزرمبنيمبراعٍمسؿؾماألجفزةماٌكؿؾػي.مم
م

5ماظقثقؼيم،CGRFA-12/09/Reportماٌرصؼمحوء.م
 6اظقثقؼيم.CGRFA-13/11/Inf.11
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اجلدولًً-5برـاؿجًعؿلًاهلقكةًادلمعددًاؾيـواتً:اؾـمائجًواحملطات اؾرئقيقةً
ً()3132ً-3152
اؾدورةًاؾياددةًعشرةً

اؾدورةًاخلاؿيةًعشرةً
ً3151/3152
عؿوبعيمحوظيماظؿـقعم
سرضمحوظيماظؿـقعم
حاؾةًاؾمـوعً اظـظرمؼبماالدؿقعوبم
اظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيم اظؾققظقجلمظألشذؼيم
اؾلقوؾوجيً اظداخؾلمظـفٍماظـظومم
واظزراسيمؼبماظعومل
ؾألغذقةًواؾزراعةً اإلؼؽقظقجلمؼبمإدارة اظؿـقعم ؼبماظعومل
اظؾققظقجلمظؾزراسي،م
يفًاؾعامل
واظغوبوت،موعصوؼدماألمسوك
ادلواردًاؾورايقةً ادؿعراضمتـػقذمخطيماظعؿؾم
3157/3156

اؾـلاتقة

ادلواردًاؾورايقة
احلقواـقة
ادلواردًاؾورايقة
ادلائقة

اؾدورةًاؾيابعةًعشرةًً
3159/3158

اظعوٌقيماظـوغقيمظؾؿقاردم
اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم
واظزراسي

سرضماظؿؼرؼرماظـوظٌم
يوظيماٌقاردماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼي
واظزراسيمؼبماظعوملم
اظـظرمؼبمخطيماظعؿؾم
اظعوٌقيماظـوظـيمبغرض

سرضمحوظيماٌقاردماظقراثقيم تطقؼرماظعـوصرمذاتماظصؾيم

اٌوئقيمؼبماظعوملمظألشذؼيم
واظزراسي

ادلواردًاؾورايقةً عؿوبعيمخطيماظعؿؾم
احلرجقة اظعوٌقيمظصقنمتـؿقيم
اٌقاردماظقراثقي

ادؿعراضمتـػقذم
اظعـوصرماٌعـقيمؼبم
عدوغيماظلؾقكمبشلنم

مبدوغيماظلؾقكمبشلنم
اظصقدماظرذقدمواألدواتم

اٌرتؾطيمبفومظؿؼققؿماظؿـػقذم
واظراعقيمإظبمايػوزمسؾكم
األدوسماظقراثل اظعرؼضم
وضؿونمادؿكدامموصقنم
اٌقاردماظقراثقيماٌوئقيم
بطرؼؼيمعلؿداعي
ادؿعراضمتـػقذمخطيم

اظصقد اظرذقد

سرضماظؿؼرؼرماظـوغلم
يوظيماٌقاردماظقراثقيم
ايرجقيمؼبماظعومل

اظعؿؾماظعوٌقي

اؾؽائـاتًاحلقةً ادؿعراضماظعؿؾمبشلنم
اظؽوئـوتمايقيماظدضقؼي
اؾدؼقؼةً
واظالصؼورؼوت

ادؿعراضماظعؿؾمبشلنم
اظؽوئـوتمايقيماظدضقؼي
واظالصؼورؼوت

واؾالػؼارقات
ادليائلًادلشرتؽةً اظـظرمؼبمعلقدةمسـوصرم
بنيًاؾؼطاعات ظؿقلريماظؿـػقذماحملؾلم

ظؾقصقلمسؾكماٌقاردم
اظقراثقي ظألشذؼيمواظزراسيم
واضؿلومماٌـوصعمظؾؼطوسوتم
اظػرسقيمظؾؿقاردماظقراثقيم
ظألشذؼيمواظزراسي

3135ً/3131

ادؿعراضماظصؽقكماظؼوئؿيم
ظؾقصقلمسؾكماٌقاردم
واضؿلومماٌـوصع وأثرػوم
سؾكماٌقاردماظقراثقيم
ظألشذؼيمواظزراسي
ادؿعراضمتـػقذمبرغوعٍم
اظعؿؾمبشلنمتغريماٌـوخ
واٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيم
واظزراسي
ادؿعراضموهؾقؾماظدروسم
اٌلؿػودةمعـمتـػقذماألػدافم
واٌمذراتم

2023ً/2022

اسؿؿودػو
ادؿعراضمتـػقذمخطيم
اظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي

سرضماظؿؼرؼرماظـوغلميوظيم اظـظرمؼبمخطيماظعؿؾماظعوٌقيم
اٌقاردماظقراثقيمايققاغقيم احملدثيمبغرضماسؿؿودػو

واظزراسيمؼبماظعومل ظألشذؼي

اؾدورةًاؾناؿـةًعشرةًً

اؾدورةًاؾمادعةًعشرًً
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ادؿعراضمسؿؾمعبوسوتم
سؿؾماهلقؽيماٌعـقيم
بؿطؾقؼموإدعوجم
اظؿؽـقظقجقوت اظؾققظقجقيم
ظصقنماٌقاردماظقراثقيم
ظألشذؼيمواظزراسيم
وادؿكداعفوماٌلؿدام

ادؿعراضمسؿؾمعبوسوتم
سؿؾماهلقؽيماٌعـقيمبؿطؾقؼم
وإدعوجماظؿؽـقظقجقوت
اظؾققظقجقيمظصقنماٌقاردم
اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم
وادؿكداعفوماٌلؿدام

تؼرؼرمعرحؾل/تؼدؼرم
دوري/ادؿعراضمبرغوعٍم
اظعؿؾماٌؿعدد اظلـقاتمم

م
م

ادؿعراضماظعؿؾمبشلنم
اظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿغذؼيم
ادؿعراضمأثرمتؼورؼرمحوظيم تؼرؼرمعرحؾل/تؼدؼرم
دوري/ادؿعراضمبرغوعٍم
اظعوملم
اظعؿؾماٌؿعدد اظلـقاتمم
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ادلرػقًقاءً

أعضاءممجاعاتًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةًبادلواردًاؾورايقةً
ًؾألغذقةًواؾزراعةًادلـمىلونًيفًاؾدورةًاؾعادقةًاؾرابعةًعشرًؾؾفقكةً

م

أعضاءممجاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةًبادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةم

أػرقؼقام
ً()1

اؾمشؽقلم
(عددًاؾلؾدانًيفًؽلًإؼؾقم)

آدقام
ً()1

أوروبام
ً()1

أؿرقؽاًاؾالتقـقةًواؾلورًاؾؽارقيبًم
()1

اؾشرقًاألدـىً
ً()2

مم

أؿرقؽاًاؾشؿاؾقةً
ً()3
جـوبًغربًاحملقطًاهلاديم
ً()3

اؾلؾد
اظؽوعريونم
إرؼرتؼوم
اٌغربمم
غوعقؾقوم
تقشق
بقتونم
اهلـدم
عوظقزؼوم
عـغقظقوم
توؼؾـد
صرغلوم
أٌوغقوم
دؾقصقـقوم
اظلقؼدم
دقؼلرا
األرجـؿني
اظربازؼؾ
ذقؾل
طقدؿورؼؽو
دقرؼـوم
اظعراقم
ضطرمم
اظلقدان
طـدام
اظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي
جزرمطقكم
مصقفل
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أعضاءممجاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةم
ادلعـقةًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةم

اؾمشؽقلً
(عددًاؾلؾدانًيفًؽلًإؼؾقم)
أػرقؼقاً
ً()1

آدقاً
ً()1

أوروباً
ً()1

أؿرقؽاًاؾالتقـقةًواؾلورًاؾؽارقيبً
ً()1

اؾشرقًاألدـىً
ً()2
أؿرقؽاًاؾشؿاؾقةًً
()3
جـوبًغربًاحملقطًاهلاديً
ً()3

اؾلؾد
اىزائرم
اظؽقغغقم
إثققبقوم
عدششؼرم
عوظل
اظصني
إغدوغقلقو
عبفقرؼيمالوماظدميؼرارقيماظشعؾقي
عبفقرؼيمطقرؼو
صققًمغوم
صـؾـدا
صرغلو
اظـروؼٍ
بقظـدا
االهودماظرودل
اظربازؼؾ
ذقؾل
طقبو
إطقادور
ترؼـقدادموتقبوشق
عبفقرؼيمإؼرانماإلدالعقي
ظؾـون
اظلقدان
طـدام
اظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي
بوبقامشقـقوماىدؼدة
صوغقاتق
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م

أعضاءممجاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةًً
بادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة
اؾمشؽقلم

أػرقؼقاً
ً()1

(عددًاؾلؾدانًيفًؽلًإؼؾقم)ً

آدقاً
ً()1

أوروباً
ً()1

أؿرقؽاًاؾالتقـقةًواؾلورًاؾؽارقيبً
ً()1

اؾشرقًاألدـىً
ً()2
أؿرقؽاًاؾشؿاؾقةً
ً()3
جـوبًغربًاحملقطًاهلاديً
ً()3

اؾلؾدم
اىزائر
بــ
عبفقرؼيمأصرؼؼقوماظقدطك
طقـقو
جـقبمأصرؼؼقو
طؿؾقدؼو
اظقوبون
بوطلؿون
اظػؾؾني
دريمالغؽو
ػـغورؼوم
ػقظـدام
بقظـدام
إدؾوغقوم
ترطقو
األرجـؿني
إطقادور
شقوغو
بوراشقاي
ترؼـقدادموتقبوشق
عصر
اظؽقؼً
اظقؿـ
طـدام
اظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي
جزرمطقك
صقفل
م
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ادلرػقًؽافم

ؼائؿةًاؾويائق
ويائقًاؾعؿل
CGRFA-14/13/1
CGRFA-14/13/2
CGRFA-14/13/3
CGRFA-14/13/4
CGRFA-14/13/4.1
Rev.1

جدولماألسؿولماٌمضً
جدولماألسؿولماظؿػصقؾلماٌمضًمواىدولماظزعين
إسدادمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل
اظغوؼوتمواٌمذراتمظؾؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي
اظغوؼوتمواٌمذراتماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

CGRFA-14/13/4.2

اظغوؼوتمواٌمذراتماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيم

CGRFA-14/13/4.3

اظغوؼوتمواٌمذراتماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي

CGRFA-14/13/5

خورريماظطرؼؼمظؿغريماٌـوخمواٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي

CGRFA-14/13/6

تؼرؼرماظدورةماألوظبمجملؿقسيماظعؿؾماظػـقيماٌكصصيماٌعـقيمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيم
ظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو

CGRFA-14/13/7

ايوجيمإظبمترتقؾوتمظؾقصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو

CGRFA-14/13/8

ادؿعراضماٌلوئؾماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿغذؼيم

CGRFA-14/13/9

إسدادمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماظعومل

CGRFA-14/13/10

CGRFA-14/13/11

CGRFA-14/13/12

CGRFA-14/13/13

CGRFA-14/13/14

تؼرؼر ماظدورة ماظـوغقي مىؿوسي ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي ماٌعـقي مبوٌقارد ماظقراثقيم
ايرجقيمظألشذؼيمواظزراسي
عشروعماألوظقؼوتماالدرتاتقفقيمظؾعؿؾمعـمأجؾمحػظماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموادؿكداعفوم
اٌلؿدامموتـؿقؿفو
تؼرؼر ماظدورة ماظلوبعي مىؿوسي ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي ماٌعـقي مبوٌقارد ماظقراثقيم
ايققاغقيمظألشذؼيمواظزراسي
اظؿؼرؼرماٌرحؾلمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمبشلنمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيم
ايققاغقيموإسالنمإغرتالطـ
ادؿعراضمادرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمظؿـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايققاغقي
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CGRFA-14/13/15

إسدادماظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل

CGRFA-14/13/16

اٌرحؾيماظيتمبؾغفومإسدادماظؿؼرؼرمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمؼبماظعوملمظألشذؼيمواظزراسي

CGRFA-14/13/17

إغشوءمعبوسيمسؿؾمصـقيمحؽقعقيمدوظقيمععـقيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسي

CGRFA-14/13/18

هؾقؾمدقوديمهدؼدماظـطوق:ماظـغراتمواظػرصماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقيم

CGRFA-14/13/19

اٌلوئؾماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبوظؽوئـوتمايقيمواظالصؼورؼوت

CGRFA-14/13/20

تؼرؼر ماظدورة ماظلوددي مىؿوسي ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي ماٌعـقي مبوٌقارد ماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

CGRFA-14/13/21

تـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

CGRFA-14/13/22

علقدةمععوؼريمبـقكماىقـوتمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

CGRFA-14/13/23

غؼؾ مأغشطي مأو معفوم معـ ماهلقؽي مإظب ماىفوز ماظرئودل مظؾؿعوػدة ماظدوظقي مظؾؿقارد ماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي:ماالغعؽودوتماظؼوغقغقيمواإلدارؼيمواٌوظقي

CGRFA-14/13/24

اٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيمظدسؿمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات
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اظؿعوونمععماٌـظؿوتمواظصؽقكماظدوظقيم

CGRFA-14/13/27

وضعماهلقؽيموعؽوغؿفو
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تشؽقؾمعبوسوتماظعؿؾمايؽقعقيماظدوظقيماظػـقيماظؼطوسقيماظؿوبعيمظؾفقؽي

ويائقًؾؾؿعؾوؿات
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عذطرةمععؾقعوتمظؾؿشورطني
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اظـظوم ماألدودل مىؿوسي ماظعؿؾ ماظػـقي مايؽقعقي ماظدوظقي ماٌعـقي مبوٌقارد ماظقراثقيم
اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمواألسضوءماٌـؿكؾقنمؼبماظدورةماظعودؼيماظـوظـيمسشرةمظؾفقؽي
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ايققاغقي مظألشذؼي مواظزراسي مواألسضوء ماٌـؿكؾقن مؼب ماظدورة ماظعودؼي ماظـوظـي مسشرةم
ظؾفقؽي
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