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ـممدؾلؾيموتؼرتحماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحلوظيماإلسدادموغطوقمعربراتماظقثقؼيمػذهمتعرضم،اهلقؽيمظطؾىمادؿفوبي معن

مبنسندادممادلـظؿنيممتؼنقمممأنمرؾىميفماهلقؽيمترشىموضدم.ظػصقظفمتقجقفقًوممتفقدؼًومزبططًوموتؼدمماظؿؼرؼرمػذامإلسدادماإلجراءات

مػنذهمميفمادلعروضنيمماظؿقضنريؼيممظإلجنراءاتمموتؾعنوًمماظؿؿفقنديممادلكطنطممإظبمادؿـودًاماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمتؼرؼر

م.اظقثقؼي
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ماحملؿوؼات

 

 

ماظػؼرات

م

م11م-م1معؼدعي-مأواًلم

م12م-م11موغطوضفماظعوملميفماظقراثقيمادلوئقيمادلقاردمحوظيمتؼرؼرمعربرات-ممثوغقًو

ممادلؿعؾؼيماظؽؾػيموتؼدؼراتماظزعينمواجلدولمتاإلجراءامدؾلؾيماضرتاح-ممثوظـًو

م21م-م11ماظعوملميفماظقراثقيمادلوئقيمادلقاردمحوظيمبنسداد

م22مادلؾؿؿليماظؿقجقفوت-ممرابعُو

م

م

مصصقلمإظبمعؼلؿًومادلؼرتحماظؿؿفقديماظؿصؿقؿم:1مادلرصؼ

مادلؼرتحيمادلقاضقعقيماألدودقيمظؾدرادوتماإلرذودؼيماظؿؿفقدؼيماظؼوئؿيم:1مادلرصؼ

ماظعوملميفماظقراثقيمادلوئقيمادلقاردمحوظيمإلسدادماظزعينماجلدولم:2مادلرصؼ

ماظؿؽوظقػمتؼدؼراتم:3مادلرصؼ
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معؼدعةممم-أواًلم

م

ـممواظؿكػقنػمماظغنذائلمماألعـمصعقدمسؾكمحومسًومسوعاًلمادلوئقيماألحقوءموتربقيماألمسوكمعصوؼدمتشؽؾ-م1 ماظػؼنرممحندةممعن

مواظصنـوسقيمماظغذائقنيممظألمسنوكمماظطؾقعقنيممادلصنوؼدمموتلنؿفد مم.اظعنوملممحنقلممطـريؼـمصؼراءمإظبمبوظـلؾيمخصقصًوماظعوممواظرصوه

متربقنيمموتشنؿؾمم.غنق مم4م222مسبنقمماظطعقمموأمسوكماظصقدمرؼوضيموأمسوكماظزؼـيموأمسوكم(اظلؿؽموزؼًماظلؿؽقيمادللوحقؼ)

مغقسنوًمم12موحنقاظلمماألخرى،مواظالصؼورؼوتمواظؼشرؼوتمواظرخقؼوتماظزسـػقوتمعـمغق م422معـمأطـرمادؿزرا مادلوئقيماألحقوء

م،ادلوئقنيممواظزواحنػمماظربعوئقوتمعـمأغقا موبضعيماظؽؾرية،ماظعذبيمادلقوهمغؾوتوتمعـمغقسًوم22معـموأطـرماظؾقرؼيماألسشوبمعـ

م.اظؿػرؼخمعـشكتميفماألمسوكمظؿغذؼيمتلؿكدمماظيتمواظالصؼورؼوتماظدضقؼيماظطقوظىمعـمغقسًوم42ملحقاظمسـمصضاًل

م

ماظـوغقؼنيمماألغشنطيممويفماظطؾقعقنيمماألمسنوكممعصنوؼدممويفمادلوئقنيمماألحقنوءممتربقنيمميفمذكصمعؾققنم172محقاظلمؼعؿؾ-م1

موغؾوتنوتمماظطقوظنىم)مادلوئقنيممواظـؾوتنوتمم(ادلوئقيمواظالصؼورؼوتماظزسـػّقوت)مواظربؼيمادللؿزرسيماألمسوكموتشؽؾم.بفؿومادلرتؾطي

ماظدضقؼنيمموادلغنذؼوتمماحلقنقاغلمماظربوتنيمتقصريمجلفيمدقؿومالماظعودللماظغذائلماألعـميفمحققؼيمعلوػؿوتم(اظؽؾريةماظعذبيمادلقوه

مادلكصصننيمواألمسننوكماظغذائقننيماألمسننوكموبننوئعلموعصننـعلمعـؿفننلمسننقشمدننؾؾمدسؿفننومسننـمصضنناًلماألدودننقي،مواظنندػقن

ماظنيتمماألمسنوكمإظبممبوإلضنوصيمم،ططعنؿممادللنؿكدعيمموتؾنؽمماظصنقدممرؼوضنيمموأمسوكماظزؼـيموأمسوكماظغذائقيمشريمظالدؿكداعوت

ماألمسوكومادلوئقيماألحقوءمتربقيمأغؿفًم،1228ماظعوممويفم.اظدسؿمخدعوتمضطو ميفمتلؿكدم م133.5محنقاظلمماظطؾقعقيمعصوؼد

مبـلؾيمادلوئقيماألحقوءمتربقيمدوػؿًموضدم(اظؾشريمظالدؿفالكمعـفومرـمعؾققنم116.7مخّصص)مظؾعوملماألمسوكمعـمرـمعؾققن

م2ادلوئقنيمماظقراثقيمادلقاردمأعوم.1اظؾشريمظالدؿفالكمادلكصصيماظلؿؽقيموادلـؿفوتماظعوملميفماألمسوكمسددميفمتؼرؼؾًومادلوئيميفم36

ماظقالؼنيممخنورجمماظقاضعنيممادلـورؼميفماظؾقرؼيماظقراثقيمادلقاردمأنموؼعؿؼدم.وادؿداعؿفوماألغشطيمػذهمطؾمإغؿوجقيمتدسؿماظيتمصفل

م.ربؿؿؾيمسوظقيمضقؿيمسؾكمتـطقيمضدماهلقدروحرارؼي،مبودلكورجمادلرتؾطيماحلقيماظؽوئـوتمبعضمصقفوممبوماظقرـقي،

م

ماحلودؼنيمماظعودؼنيممدورتفوميفم،(اهلقؽيمبودؿمالحؼًومإظقفومادلشور)مواظزراسيمظألشذؼيماظقراثقيمادلقاردمػقؽيماسرتصًموضد-م2

ٍمميفموبندورػومموبضنعػفوممادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمبلػؿقيمسشرة، ميفمومبلنوػؿؿفوممواظزراسني،ممظألشذؼنيمماإلؼؽقظنقجلمماظـظنومممغفن

مادلوئقنيمماظقراثقيمادلقاردماظلـقاتمادلؿعددمسؿؾفومبرغوعٍمؼشؿؾمأنمسؾكمواصؼًموضدم.ادلـوخمتغريمسـماظـوعبيمظؾؿقدؼوتماظؿصدي

ٍمميفمادلوئقنيمماظقراثقيمادلقاردمإدراجماهلقؽيمرؾؾًموضدم.3واظرذقدةمادللؿداعيمادلوئقيماألحقوءموتربقيماألمسوكمعصوؼدمظؿـؿقي مبرغنوع

مادلؿقندةمماألعنؿممواتػوضقيماظؾققظقجل،ماظؿـق مواتػوضقيمادلـظؿي،مظدىماألمسوكمعصوؼدمجلـيمععمبوظؿعوونماظلـقاتمادلؿعددماظعؿؾ

مواظشنؾؽوتمموادلـظؿنوتمماظؾقنور،مموضنوغقنممبوحملقطنوتممادلؿعؾؼنيمماظرمسقنيممشريماظؿشوورؼيمادلؿقدةماألعؿمسؿؾقيوماظؾقور،مظؼوغقن

                                                      
 .(1228األرضومماألخريةمظؾعومم)م2م.،مص1212األمسوكموتربقيماألحقوءمادلوئقيميفماظعوملممعصوؼدحوظيم.م1212.معـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمم1
ممم2 ماظقراثقي مادلقاد مادلوئقي ماظقراثقي موادلشقفوتمواجلقـوتمواألظقالتمواحلؿضم)تؿضؿـمادلقارد عـؾماألصـو مواألصـو ماظػرسقي،مذبؿقسوتموأصراد،

ويفمإرورموالؼيماهلقؽي،متؿضؿـمادلقاردماظقراثقيمبوظدرجيماألوظبمادلقادماظقراثقيمظألمسوكم.ماظػعؾقيمأوماحملؿؿؾيظؽؾماظؽوئـوتمادلوئقيمذاتماظؼقؿيم(ماظـقوي

قصرماظلؾعمواخلدعوتمواظـؾوتوتمادلوئقيمادللؿزرسيمأوماحملصقدةميفماظـطوقماظربيمصضاًلمسـمادلقادماظقراثقيمظؾؽوئـوتمادلوئقيميفماظـظؿماإلؼؽقظقجقيماظيتمت

م.األمسوكمإلغؿوج
 CGRFA-11/07ماظقثقؼيعـمم47اظػؼرةممم3
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مظؿـلقؼمجقدممبقضعمتؿؿؿعمادلـظؿيمأنمإظبمأذورتموضدم.أخرىمجفوتمبنيمعـماألمسوك،مصوؼددلمواظدوظقيماإلضؾقؿقيمواظؼطوسوت

مادلوئقنيمماظقراثقيمادلقاردمحقلمادلعؾقعوتمعبعمحتلنيمأنمسؾكموواصؼًم،4وصقوغؿفومادلوئقيماظقراثقيمظؾؿقاردمادللؿدامماالدؿكدام

م.5سوظقيمأوظقؼيمذومأعرمػقموتؼومسفو

م

مواظػنرصمماظـغنراتممظؿقدؼندمماظلنـقات،ممادلؿعنددمماظعؿؾمبرغوعٍميفماظـطوقمدقودوتمسـمحتؾقؾمإدراجماهلقؽيموأؼدت-م3

متقجقفقنيممعؾنودئمموضنعممإظبموطذظؽموتعزؼزػو،مادلعؾقعوتمغظؿمادؿعراضمإظبماحلوجيموأطدتم.ادلوئقيماظقراثقيمبودلقاردمادلؿعؾؼي

م.6ادلـظؿنيممظدىماظرذقدمبوظصقدماخلوصيماظلؾقكممبدوغيمؼؿعؾؼمصقؿومادللؿدام،موادؿكداعفومادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمظصقوغيمصـقي

مادلوئقنيمماظقراثقنيممادلنقاردممبشنلنمماظؿقصنقوتممعؿوبعنيممادلعـقغني،مماظقثقؼيميفمسشرة،ماظـوغقيماظعودؼيمدورتفومخاللماهلقؽيموغظرت

مأطؿنؾممبصنقرةممادلوئقنيمماظقراثقنيممادلقاردميفماظـظرمعـماهلقؽيممتؽنيمذلغفومعـماظيتماخلطقاتمتـووظًماظيتم،7واظزراسيمظألشذؼي

مإدارةم-مادلوئقنيمماألحقوءمتربقيمظؿـؿقيماظػـقيماظؿقجقفقيمادلؾودئمبـشرماهلقؽيمرحؾًموضدم.8سشرةماظـوظـيماظعودؼيمدورتفومخالل

مادلوئقنيمماظقراثقنيممبنودلقاردمماخلوصنيممادلعؾقعوتمضوسدةمسشرةماظـوظـيماظعودؼيمدورتفوميفمدؿلؿعرضمأغفوموأطدتم9اظقراثقيمادلقارد

معنعمماظعؿنؾممػنذاممتـلنقؼممإظبماحلوجيمسؾكماهلقؽيمتوذدد.ماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمبنمادلؿعؾؼيماظرئقلقيمواظؼضوؼو

م.10ادلوئقيماألحقوءمبرتبقيمادلعـقيماظػرسقيموجلـؿفومادلـظؿيمىظدماألمسوكمعصوؼدمجلـي

م

مؿؿـنؾمؼمسشرةماظرابعيماظعودؼيمظدورتفومرئقللمععؾؿمسؾكماظلـقات،مادلؿعددمسؿؾفومبرغوعٍماسؿؿودمظدىماهلقؽيمواصؼً-م4

ماظرئقلنقيمموادلراحنؾمماحملصنالتمماظلـقاتمعؿعددماظعؿؾمبرغوعٍموؼشؿؾم.اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمتؼرؼرمتؼدؼؿميف

ماظرئقلنقيممواظؼضنوؼوممادلوئقني،مماظقراثقنيممبنودلقاردمماخلوصنيممادلعؾقعنوتممضوسدةمادؿعراضم:ادلوئقيماظقراثقيمبودلقاردمادلؿعؾؼيماظؿوظقي

محوظنيممسرضم؛(واظزراسيمظألشذؼيماظقراثقيمادلقاردمهلقؽيمسشرةماظـوظـيمظؾدورة)ماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمإظبمبوظـلؾي

ماظصنقدممبشنلنمماظلنؾقكمممبدوغنيمماظصنؾيممذاتماظعـوصنرمموتـؿقنيمم،(ظؾفقؽيمسشرةماظرابعيماظدورة)ماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقارد

ـمموادنعيممجقـقنيممضوسندةممسؾكماحلػوزمإظبمتفد ماظيتماظرذقد مادلوئقنيمماظقراثقنيممظؾؿنقاردممادللنؿداممماالدنؿكدامممضنؿونممأجنؾممعن

مادلنقاردممسؾكمعلؿؼؾاًلماظعؿؾمبشلنمظؾفقؽيمسشرةماخلوعليماظدورةمعؿوبعيميفمواظـظرم،(ظؾفقؽيمسشرةماخلوعليمظؾدورة)موصقوغؿفو

م.11ظؾفقؽيمسشرةماظلودديمظؾدورةمادلوئقيماظقراثقي

                                                      
 CGRFA-11/07/Reportاظقثقؼيمعـمم48اظػؼرةممم4
 CGRFA-11/07/Reportماظقثقؼيمعـم52اظػؼرةمممم5
 CGRFA-11/07/Reportاظقثقؼيمعـمم51اظػؼرةممم6
 مCGRFA-12/09/16اظقثقؼيممم7
 CGRFA-12/09/Reportاظقثقؼيمعـمم55اظػؼرةممم8
م4 ادلؾودئماظؿقجقفقيماظػـقيمظؾؿـظؿيمبشلنماظصقدماظرذقد .إدارةمادلقاردماظقراثقي .2:متـؿقيمتربقيماألحقوءمادلوئقي .1227عـظؿيماألشذؼيمواظزراسي،ممم9

 114.مص.مادلـظؿي:مروعو .2مادلؾقؼ
 .CGRFA-12/09/Reportماظقثقؼيعـمم56اظػؼرةممم10
 CGRFA-12/09/Reportاظقثقؼيمعـمم12وم18واظصػقؿونمم16،ماظػؼرةم17.مادلرصؼمزاي،مصمم11
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ًممادلوئقني،مماظقراثقنيممبنودلقاردممؼؿعؾنؼممصقؿومادلؼرتحماظلـقاتمادلؿعددماظعؿؾمبرغوعٍميفماظـظرمظدى-م5 معصنوؼدممجلـنيممرحؾن

ماألمسنوكممعصنوؼدمميفماظقراثقنيممادلقاردمإلدارةمادلؼرتحماظعؿؾ"بنم،1226مذؾوط/صرباؼرميفمواظعشرؼـماظلوبعيمدورتفوميفماألمسوك،

موضندمم."13اظعؿنؾممػنذاممدرتذندمماظرذقدمبوظصقدماخلوصيماظلؾقكمعدوغيمألنمدرورػو"مسـمأسربًموضدم"12ادلوئقيماألحقوءموتربقي

معنعمماظعؿنؾمميفمدنؾوضيممتؽنقنمموأنمادلـظؿنيممتـوبرمأنماخلوعلي،مدورتفوميفمادلوئقي،ماألحقوءمبرتبقيمادلعـقيماظػرسقيماظؾفـيمرؾؾً

مم.14ادلوظقيمادلقاردمؿقاصربمرػـمذظؽمأنمسؾؿًوم،اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيظنماإلسدادمأجؾمعـماهلقؽي

م

مادلؿعؾؼنيممادلقثقضنيمماظؾقوغنوتممأػؿقنيممإظبماظعوذنرة،ممدورتنفممخناللمماظؾققظقجلماظؿـق ماتػوضقيميفماألررا معممترموأذور-م6

ماألدودنقيمماظؾقوغنوتممذظنؽمميفممبنوممواجتوػوتفنو،مماإلؼؽقظقجقنيمماظنـظؿممػنذهمموضعمحتدؼدميفماظداخؾقيمادلقوهميفماظؽوئـوتمبلغقا 

ماظقراثقنيممادلنقاردممحوظنيممتؼرؼنرممعـؾماجلدؼدةمظؾؿؾودراتمتؼدؼرهمسـمأسربمطؿوم،األخرىموادلؾودراتماظؿؼققؿمظعؿؾقوتماظرئقلقي

مم.15حوظقًومادلـظؿيمتـػذػوماظيتماظعوملميفمادلوئقي

م

مإلسندادممإجراءاتمدؾلؾيموتؼرتحمفوغطوضمماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيظنماإلسدادمعربراتماظقثقؼيمػذهمتقجز-م7

ـمم(.1مادلرصنؼممغظنرما)ماظؿؼرؼنرممظػصقلمإرذودؼًوممتفقدؼًومزبططًوموتؼدمماألول،ماظؿؼرؼر ماظرئقلنلمماظعـصنرممؼؿؿـنؾممأنمادلؼنرتحمموعن

ـممؼلنؿؽؿؾممأنمسؾنكممواجتوػوتفو،مادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمسـماظؼطرؼيمبوظؿؼورؼرمظؾقثقؼي مأسندتفومماظنيتمماظؿؼنورؼرممخناللممعن

مإرذنوديممزعينمجدولموؼظفرم.1مادلرصؼميفمعؾنيمػقمطؿومسقيقادلقضماألدودقيماظدرادوتمسـمصضاًلمواإلضؾقؿقيماظدوظقيمادلـظؿوت

م.اظؿؽوظقػمتؼدؼرم3مادلرصؼمؼعرضمطؿوم،2مادلرصؼميفماظقثقؼيمإلسداد
م

ماظعاملميفمادلائقةماظوراثقةمادلواردمحلاظةمإلسدادظماظؿقضريؼةماألغشطة
م

مادلنقاردممحوظنيممإسندادممإظبماظراعقنيمماجلفقدمبؿقلريمادلـظؿيمبفومتضطؾعماظيتماظعوديماظربغوعٍمأغشطيمعـمسددمدقلفؿم-8

موإسندادمم؛16اظعنوملمميفمادلوئقنيمماألحقنوءمموتربقنيمماألمسنوكممعصنوؼدممحوظيمسـمتؼرؼرمإسدادم:ذظؽميفممبوم،اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقي

مسؾنكمماظؾقوغنوتمموحتؾقنؾممعبنعموم،(اإلسندادممضقدمواظزراسي،ماألشذؼيمعـظؿي)ماظعوملميفماظؾقرؼيمادلصوؼدمعقاردموظيحلمادؿعراض

موضقاسدمادلعؾقعوتمغظؿموحتدؼٌموإغشوءموضقؿؿفومادلوئقيماألحقوءموتربقيماألمسوكمعصوؼدمإغؿوجمسـموادلعؾقعوتماظؼطريمادللؿقى

ماخلوصنيمماظقضوئعموصقوئػمادلوئقي،مبوألغقا ماخلوصيماظقضوئعمصقوئػ)مادلوئقيماألحقوءموتربقيمادلصوؼدمضطوسلمحقلماظؾقوغوت

موغؾنذةممادلوئقنيمماألحقوءمظرتبقيماظقرينماظؼطو مسـموغؾذةماألمسوك،مصوؼددلماظقرينماظؼطو مسـموغؾذةمادللؿزرسي،مادلوئقيمبوألغقا 

مادلوئقنيممبنوألغقا مماخلوصنيمماظؾقوغنوتمموضوسندةمماظلنؿؽقيممادلنقاردممرصدموغظوممادلوئقيماألحقوءمتربقيمحقلماظقرـقيماظؿشرؼعوتمسـ

م.(ادللؿفؾؾي
م

                                                      
 FIEL/R380 ماظقثقؼيعـمم41اظػؼرةممم12

 FIEL/R380اظقثقؼيمعـمم18اظػؼرةممم13

 .FIRA/R950 ماظقثقؼيعـمم17اظػؼرةممم14

 UNEP/CBD/COP/DEC/X/28ماظقثقؼيمعـم2اظػؼرةممم15

 .1212، عـظؿيماألشذؼيمواظزراسي.ماألمسوكموتربقيماألحقوءمادلوئقيميفماظعوملمعصوؼدحوظيمممؼرتؼرمم16
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مبقوغوتمؼعرضمألغفمخوصي،مضقؿيم1212ماظعوملميفمادلوئقيماألحقوءموتربقيماألمسوكمعصوؼدمحوظيمحقلمظؾؿؼرؼرمدقؽقن-م12

موتربقيمادلصوؼدموعشوطؾمواظؿفورة،مواالدؿكدامماإلغؿوجميفمواالجتوػوتمادلصوؼدمعقاردم:سـمأعقر،معبؾيمبنيمعـموععؾقعوت،

مؼؼدمموػقم،اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيبنمترتؾطماظيتماخلوصيماظدرادوتمعـمسددًامضبؿقيموػقمادلوئقي،ماألحقوء

مشذاءمطؿصدرمادلوئقيمادلقاردمأػؿقيمتلطقدماظؿؼرؼرموؼعقدم.اظداخؾقيماألمسوكمعصوؼدمعلؿؼؾؾمإظبماظؿطؾعم-مظؾؿلؿؼؾؾمتقضعوت

مم.اظصقودؼـموظصغورمظؾؽػو موطدخؾماظؾشرمعـمظؾؿؾقورات

م

معؾوذرةمشريمأومعؾوذرةمبصقرةمتدسؿمدق ماظيتمظؾفقؽيماألخريةماظعودؼيماظدورةمعـذممبؾودراتمادلـظؿيماضطؾعً-م11

م:ؼؾلمعومذظؽميفممبوم،ماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمإسدادميفمادلؾذوظيماجلفقد
م

 موطذظؽماظعومل،ميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمإلسدادمادلؿؽـيمواإلجراءاتماظرئقلقيماظؼضوؼومبشلنماخلرباءمعشوورات

م.سشنرةمماظـوغقنيمماظعودؼنيممدورتفنومميفماهلقؽيمظطؾؾوتمادؿفوبًيمادلوئقيماظقراثقيمبودلقاردمادلؿعؾؼيمادلعؾقعوتمضوسدةمبشلن

ـمماخلرباءمعـماظعدؼدمضؿًماظيتمادلشووراتمػذهمدوسدتموضد ماظقثنوئؼممإسندادمميفمطنؾريممحندممإظبماألضنوظقؿممزبؿؾنػممعن

 .ػذاماهلقؽيمبوجؿؿو ماخلوصي

 خورجقنيمخرباءموععمادلـظؿيمداخؾمادلشووراتمذظؽميفممبوم،ماظـطوقمدقودوتمسـمحتؾقؾمإلسدادمعؾؿقديمخطقات. 

 ـممواظؿكػقػمادلـوخمتغريمععماظؿؽقػم:ادلـوخموتغريمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحقلمأدودقيمدراديمورضي ـممحدتنف،ممعن معن

 .اظؼطوسوتمبنيمادلشرتطيمواظزراسيمظألشذؼيماظقراثقيموادلقاردمادلـوخمتغريمعللظيميفمبوظـظرماهلقؽيمضقوممتلفقؾمغفوذل

 مادلـؿندىممخناللممسؼندتممادلوئقني،مماألحقنوءمموتربقنيمماظرذنقدمماظصنقدمميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمدورمحقلمخوصيمجؾلي

 .1211مغقلون/أبرؼؾميفمذـغفويميفماآلدققؼيمادلوئقيماألحقوءموتربقيماألمسوكمصوؼددلماظؿودع

 ماظطؾقعقيماألمسوكمعصوؼدمعـماظلؿؽقيموادلـؿفوتمظألمسوكماإلؼؽقظقجقيماظعالعوتمظقضعماظؿقجقفقيمادلؾودئماسؿؿود

 م.17اإلؼؽقظقجقيماظعالعوتموضعمععوؼريمجلفيمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردماظؿقدؼدموجفمسؾكمتؿـوولماظيتماظداخؾقي
م

موغطاضهماظعاملميفماظوراثقةمادلائقةمادلواردمحاظةمتؼرؼرمعربراتممم-ثاغقًام
م

ماظرئقلقةمواظؼضاؼامادلربرات
م

ماظعودللماظغذائلماألعـمحتؼقؼميفمادللوػؿيمصعقدمسؾكمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمتمدؼفماظذيماحلودؿماظدورمعـماظرشؿمسؾك-م11

ماغعداممأنمطؿومإعبواًل،معؽؿؿؾيموشريمعشؿؿيمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمسـمادلؿوحيمادلعؾقعوتمتزالمالمادللؿداعي،ماظعقشمودؾؾ

متربقيمسـماإلبالغميفمطؾريةمثغراتموجقدمسـمغوػقؽموادلعؾقعوت،ماظؾقوغوتمسؾكماحلصقلمصعقبيمإظبمؼمديمادلعوؼريمتقحقد

م.18األغقا معلؿقىمدونمادللؿقؼوتميفمادلوئقيماظقراثقيماظؿؾوؼـوتمتقصقػميفموأؼضًومادلـظؿيمإظبماألمسوكمعصوؼدومادلوئقيماألحقوء

م

                                                      
17

   . 
18
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مظدسؿمواجتوػوتفومادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمصفؿمدقءمإظبماظؿقحقدمطػوؼيمسدموموادلعؾقعوتماظؾقوغوتمضّؾيمتمديو-م12

مادلعؾقعوتمبلنمعؿزاؼدماسرتا مػـوكمظؽـوم.احلوالتمبعضميفمعلؿداعيمشريممموردوتمإظبمؼمديمعومظؾؿقارد،ماظلؾقؿيماإلدارة

ماألعـمتعزؼزمفيجلموطذظؽمادلوئقي،ماألحقوءموتربقيماألمسوكمصوؼددلمادللؿدامماإلغؿوجمدسؿمجلفيمأػؿقيمتزدادمدق ماظقراثقي

مذبؿقسيمأؼضوموػـوكم.أثرػوماضؿػوءمسؾكماظؼدرةموحتلنيمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمسؾكماظقرـقيماظلقطرةمزؼودةموضؿونماظغذائل

مواألغقا موراثقًومادلؿؿقزةماظلؿؽقيموألرصدةوبمادلوئقيماألحقوءمبرتبقيماخلوصيماظقراثقيمبودلقاردمادلؿعؾؼيمادلعؾقعوتمعـمعؿزاؼدة

مبوظصعقبوتماالسرتا مؼـؾغلمغػلف،ماظقضًمويفم.اظلؾقؿيماإلدارةمظدسؿمادلعؾقعوتمعـمعزؼدمإظبمأطربمحوجيموػـوكمادللؿرتة،

مسؾكمػروضادلماإلضويفماظعىءمعراسوةمتؿقجىمطؿوم.اظقراثلماظؿـق محقلمادلعؾقعوتمعبعمعؿؾقيبمادلرتؾطيمواظؿؽوظقػماظػـقي

م.وتـػقذػومادللؿداعيمظؾؿـؿقيمواضقيمإجراءاتمحتدؼدموصبىماظـوعقي؛مؾدولظمأصاًلمادلـؼؾيماظؼدرة

م

محتلنيمخاللموعـماظؾؾدانمضؿـمادلعؾقعوتمعبعمسؾكماظؼدرةمتعزؼزمصقؿطؾىمعؼؾقظيمبؽؾػيماظـغراتمػذهمععوجليمأعو-م13

محقـؿوماظػرسقيمبوألصـو مادلؿعؾؼيموتؾؽماظقراثقيمادلعؾقعوتمإدراجموصبىم.ادلـظؿيمإظبمادلردؾيمادلعؾقعوتموغقسقيمادلعوؼريمتقحقد

مظؾعؿقممادلؿقصرةموتبودلعؾقعمودذبفومبودلـظؿيمادلؿصؾيمادلوئقيماظقراثقيمؾؿقاردظماحلوظقيماظؾقوغوتمضقاسدميفم،عؿوحيمطوغً

مم.ػودصيموادؿعراضوتمدرادوتمخاللمعـم،اخلوصماظؼطو موظدىماألطودميقيماظؽؿوبوتميفمادلقجقدةو

م

محوظيم:ؼؾلمعومبقـفومعـمأعقرمؿؾيجبمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمخبصقصمتؾودهلوومعبعفومصبىماظيتمادلعؾقعوتمتؿعؾؼ-م14

مادلـورؼمسـمصضاًلموادللؿـؼعوتمادلػؿقحيمادلقوهمويفماحلل،ماجللؿميف/سقشفومعقضعميف)متؿفددػوماظيتمواألخطورماظربؼيماألمسوك

ماظلالالت)ماظصؾيمذاتمواظؾققثماظؿـودؾمبراعٍميفماظقراثقيموادلقادمجقـقًومادلؿؿقزةمادللؿزرسيماألمسوكموتـق م؛(احملؿقي

ميفماحملػقزيماظقراثقيموادلقادم؛(جقـقًومادلعدظيماألصـو معـموشريػوماهلفقـيمواألمسوكمادلـلؾيماظؾقوضيموادلكزوغوتمادلؿؿقزة،

مخاللمعـمادلكؿربميف/ادلقضعموخورجمواخلوصيماظعوعيماألمسوكمأحقاضميفماحلل،ماجللؿميف/ادلقضعمخورج)ماجلقـوتمبـقك

مادلؿعؾؼيماظقراثقيمادلقاردمسـمعؾقعوتادلموتؿلؿم.األمسوكمحقلماجلقـقعقيماظؾققثموتطؾقؼوتموغؿوئٍم؛(اظربودةميفماحلػظ

محقلماظدضقؼيمقراثقياظمعؾقعوتادلمعـماألمسوكمعصوؼدمبعضمإدارةمتلؿػقدموضدم.ربدودةمبؽقغفوماألمسوكمعصوؼدمعـمبوظعدؼد

ماظدولميفمدقؿومالموعؽؾػًو،مصعؾًومدقؽقنمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحقلمادلعؾقعوتمضوسدةمحتلنيمأنمشريم.تلؿغؾفمياظذمادلكزون

م.اظـوعقي

م

ماظؿفدؼدمحتًماظطؾقعقيماألمسوكمعصوؼدومادلوئقيماألحقوءمبرتبقيماخلوصيمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمأػّؿمعـمبعضمؼعؿربو-م15

ميفمحصرًامأومأدودًومعقجقدةمألغفوماظقراثلماظؿـق مصؼدانمإظبمؼمديمعوماالشبػوضميفماآلخذةماجملؿقسوتمعـماظعدؼدموػـوك

مبوظـلؾيماظقراثقيمادلقاردمأػؿمعـمبعضًومأنمطؿوم.إلصالحفومدؾقؾمالمأضرارمإظبموتؿعرضمتدرصبقًومتؿـوضصماظيتمادلوئقيمادلقائؾ

مادلفؿمعـمودقؽقنمواحلؿوؼي،مواظؿؼدؼرمظؾؿقثقؼماآلنمحؿكمدبضعمملمادلوئقيماألحقوءمتربقيمإرورميفمادللؿؼؾؾقيماظؿـودؾمبراعٍمإظب

مم.ادلضودةماإلجراءاتموحتدؼدمادلوئقيماظقراثقيمبودلقاردماحملدضيماظؿفدؼداتمحتؾقؾمعقاصؾي
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مادلالئؿيماألرصدةماغؿؼوءمؼعينموػذامادلوئقي،ماظقراثقيمادلقاردمتربقيمأدوظقىمطػوءةمتطقؼرمبقجقبمعؿزاؼدماسرتا مػـوك-م16

مسؾكمغػلفماظقضًميفمذظؽمأثرمعـماحلدمععمصعولمبشؽؾموغشرػوماظرتبقي،مبراعٍمخاللمعـمخبوصيماحمللـي،ماظلالالتموتطقؼر

م.اظؼطو مػذامإظبمبوظـلؾيماحلدود،مسربماظؿؾودلمذظؽميفممبومادلوئقي،ماظقراثقيمادلقاردمتؾودلمأػؿقيمتزدادمودق م.اظرّبؼيمقاردادل

مادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمصقفوممبوماظقراثقي،مادلقاردمسؾكماحلصقلمتؿـوولماظيتمواظؾقائحماظلقودوتمدبضعمأنمصبىمبوظؿوظلو

ماظقراثقيمادلقاردمصقوغيميفمادلؿؽـمودورػومتلثريػومجلفيماظؿقؾقؾمإظبمادؿكداعفو،مسـماظـوذؽيمظؾؿـوصعموادلـصػماظعودلمواظؿؼودؿ

مم.اظلؾقؿيماإلدارةمأجؾمعـمادلعؾقعوتمإظبماحلوجيمدؿزدادماألمسوكمعصوؼدمإظبموبوظـلؾيم.وادؿكداعفومادلوئقي

م

مشريمصؽقكموضعمإظبماظقسلمضؾيموتمديم.ادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمأػؿقيموادلدراءماظلقودوتمصوغعقمؼعلمالمعومشوظؾًوو-م17

موؼؿقجىم.واظقرـقيمواإلضؾقؿقيماظدوظقيمادللؿقؼوتمسؾكمادلوئقيماظقراثقيمبودلقاردمادلؿعؾؼيماظعوعيماظلقودوتمظؿـظقؿمإعبواًلمعالئؿي

موادؿكداعفومادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمصقوغيميفمتمدؼفماظذيمبوظدورمؼؿعؾؼمعوميفماحلوظقيمواظلقودقيماظؼوغقغقيماظصؽقكمحتؾقؾ

م.ادللؿدام

م

ماظقراثقيمظؾؿقاردماحملّلـماالدؿكدامممتؽنيميفماحلققؼيماظؿؽـقظقجقومذبولميفمدرؼعيمبقتريةماحملرزماظؿؼدممؼلوػؿو-م18

مادلـقؼيماحلققاغوتمإظبمبوظـلؾيمعـاًلماحلولمػلمطؿوموصقوغؿفو،مادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمتقصقػميفمؼلوػؿمأنموميؽـفمادلوئقي

ماظيتموادللؿلغليماألدريةماظعشوئرمادلوئقيماألحقوءمتربقيموتلؿكدمم.عقاضعفومخورجماجلقـوتمبـقكميفمبوظربودةماحملػقزي

ماحلققيماألعـمإجراءاتموتعؿربم.اأًلصؾقيماألسدادمسؾكمربؿؿؾمتفدؼدمإظبمضبقهلومعوماظربؼي،ماألغقا مسـموراثقًومدبؿؾػ

م.واظؾقؽيماظؾققظقجلمواظؿـق ماظؾشرمحلؿوؼيماحلققؼيماظؿؽـقظقجقومذبولميفماظؿطقراتمعقاطؾيمأجؾمعـمعفؿًيماظػعوظي

م

موضعمؼؿقحمأنمذلغفمعـمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردموصقوغيمادؿكداممواجتوػوتمحوظيمععرصيمحتلنيمصننمبوخؿصور،-م12

موتدػقرػومادلوئقيمواظعشوئرمادلقائؾمصؼدانمضقءميفوم.األدودقيمادلقاردمهلذهمومشقظقيمضقةمـرأطمإعبوظقيموإدارةمدبطقطومدقودي

مادلقاردمحوظيمتؼرؼرمصننم،احلققؼيماظؿؽـقظقجقوموتؼدممواالضؿصودؼيماظؾقؽقيماظظرو موتغقريماجلقينماإلصؼورمإظبمؼمدؼونماظؾذؼـ

ماظؼطرؼيمادللؿقؼوتمسؾكمواجتوػوتفومادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمظؿؼققؿمصرصيمدققصرمضطرؼًومادلدسقمماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقي

مواظؿـؿقيماظغذائلماألعـمحتؼقؼميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمعلوػؿيمتعزؼزمصرصمتمديمأنماألرجحموعـم.واظعودلقيمواإلضؾقؿقي

ماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمإسدادمصننمذظؽ،مسؾكموسالوةم.واحملؿؿؾيماحلوظقيمالدؿكداعوتفومأطربمصفؿمإظبماظرؼػقي

م.اظلقودوتمصوغعلمصػق ميفماظقسلمعلؿقىمرصعميفموؼلوػؿمواألوظقؼوتماالحؿقوجوتمحتدؼدمسؾكمؼلوسدمدق 
م

ماظعاملميفمادلائقةماظوراثقةمادلواردمحاظةمغطاق
م

مواألظقالتمواألعشوجمواألصرادمواظعشوئرماظػرسقيمواألغقا مطوألغقا )ماظقراثقيمادلقادمادلوئقي،ماظقراثقيمادلقاردمتؿضؿـ-م11

مادلقاردمتشؿؾماهلقؽي،موالؼيمدقوقميفم.احملؿؿؾيمأوماظػعؾقيماظؼقؿيمذاتمادلوئقيماظؽوئـوتمجلؿقعم(اظـقويمواحلؿضمواجلقـوت

مادلوئقيمظألحقوءماظقراثقيمادلودةمسـمصضاًلماظرّبؼي،مأومادللؿزرسيمادلوئقيمواظـؾوتوتمظألمسوكماثقياظقرمادلودةماألولمادلؼومميفماظقراثقي

ميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمتؼرؼرمصننمسؾقف،موبـوءم.األمسوكمإلغؿوجمواخلدعوتماظلؾعمتقصرماظيتماإلؼؽقظقجقيماظـظؿميف

ماظؼضوؼومسؾكماظرتطقزمضؿونمععمادلوئقي،ماظقراثقيمظؾؿقاردماظعوعيماظطؾقعيمصفؿمظقؿقحموادعمغطوقمتؽقؼـمإظبمدقفد ماظعومل
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مظألمسوكماظطؾقعقيمادلصوؼدومادلوئقيماألحقوءمتربقيمإظبمبوظـلؾيمأعوم.أصقوبمادلصؾقيوماظؾؾدانمغظرموجفيمعـماألػؿموادلقارد

معـموشريػومواظرخقؼوتمواظؼشرؼوتماظزسـػقوتمأي،ماظعرؼضمبودلعـك)مطوصيمظألمسوكماظقراثقيمادلقاردمأنماظـفٍمػذامصقعين

م.اظؿؼرؼرميفمعشؿقظيمدؿؽقنموظؾقققاغوت،ماظدضقؼيمواظؽوئـوتمادلوئقيمظؾـؾوتوتمادلفؿيماظقراثقيمادلقاردمجوغىمإظبم،(اظالصؼورؼوت

مظؾؿؼدعنيمجدًامعفؿيمتعؿربمواظيتموبوالغؼراضمبوخلطرمادلفددةمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحتدؼدمسؾكماظضقءمتلؾقطمدقؿؿمطؿو

مربدودؼيمأنمبفمادللؾؿمعـموظؽـم.واظرؼػقيماحلضرؼيمادلـورؼميفماظػؼراءمإظبمدقؿومالماظؾشرمإظبمظؾؿـوصعموادللؿؼؾؾقنيماحلوظقني

ماإلغؿوجمذاتمادلوئقيماألغقا مسؾكماظؾداؼيميفمؼرّطزمتدرصبلمغفٍماتؾو متؿطؾىمضدمدقاء،محدمسؾكموادلوظقيماظؾشرؼيمادلقارد،

ماظربؼيموضرؼؾوتفومادللؿزرسيماألغقا مأبرزموسؾكماظغذائل،مظألعـماظؽربىماألػؿقيمذاتمأوماظدوظقيماظؿفورةميفماظعوظقنيمؿيواظؼق

ماظؿؼققؿمسؾكمذظؽمودريتؽزم.تطؾقؼفوميفماظؾؾدانمترشىمضدماظيتماألخرىمواألوظقؼوتمظالغؼراضمأومظؾكطرمادلعرضيمواألغقا 

مذاتماألغقا مسؾكماظرتطقزمإظبمدقمديمعومؽؿؾف،وؼميادلـظؿمبفمتؼقمماظذيماظعوملميفماظطؾقعقيماألمسوكمعصوؼدمدلقاردماحلوظل

مؾعضظماألصضؾمعـمطونمإذامعومبشلنموإرذودػوماهلقؽيممبشقرةماألخذماظضروريمعـمدقؽقنماظلقوق،مػذامويفم.اظقاصرماإلغؿوج

مضطوسوتفومأعرػومتؿقظبمأنماظؽؾرية،مادلوئقيمواظـؾوتوتمواظطقوظىمادلوئقيماظدضقؼيماظؽوئـوتموخصقصًومادلعقـي،ماألصـو 

م.ادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمضؿـمإدراجفومؼـؾغلمطونمإذامعومأوموسؿؾقوتفو

م

 حاظةمبإسدادمادلؿعؾؼةماظؽؾػةموتؼدؼراتماظزعينمواجلدولمتاإلجراءامدؾلؾةماضرتاحممم-مثاظـًا

ماظعاملميفماظوراثقةمادلائقةمادلوارد
م

مادلائقةماظوراثقةمظؾؿواردماظعادلقةماظؿـلققمفةجمإغشاء

م

مادلوئقيماألحقوءموتربقيماألمسوكمعصوؼدمإدارةمخاللمعـماظؽويف،ماظؿؿقؼؾمبؿقاصرمرػـًومادلـظؿي،متؼقممبلنماضرتاحمّدمُضم-11

محوظيمإسدادمرقالمواظؿقاصؾماظشوعؾماظؿـلقؼمتقصرمطلمادلوئقيماظقراثقيمظؾؿقاردماظعودلقيماظؿـلقؼمجفيموادؿضوصيمبنغشوءمظدؼفو،

ماظقراثقيمادلقاردمحوظيمإسدادمسؾكماالضؿضوء،محلىموتدسؿفو،ماظؾؾدانمادلـظؿيمتلوسدمودق م.اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقارد

م.وتقلريهماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمإسدادمسؾكمادللوسدةميفماظصؾيمذاتماظدوظقيمادلـظؿوتمشركودُؿمملاظعوميفمادلوئقي

مإلدارةماإلضؾقؿقيموادلـظؿوتمادلوئقيماألحقوءمبرتبقيمادلعـقيماظػرسقيموجلـؿفومادلـظؿيمظدىماألمسوكمعصوؼدمجلـيمإبالغمودقؿؿ

م.اظعؿؾقيميفمادللوػؿيمإظبمودؿدسكمادلـظؿيمخورجمعـماألمسوكمصوؼدمبمادلعـقيماإلضؾقؿقيمواهلقؽوتمادلـظؿيمظدىمادلصوؼد

م

مادلـظؿوتمععمذراطوتمتعؼدمأنماظعودلقيماظؿـلقؼمجلفيمميؽـماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمإلسدادمتلفقاًلوم-12

ماظؿـق ماتػوضقيم:عـؾماظعودلقيموادلـظؿوتماظرباعٍمععمواظؿكزرماظؿعوونمإظبمتلعكموأنماحلؽقعقيمشريموادلـظؿوتماظدوظقيماحلؽقعقي

مادلفددةماألغقا ميفماظدوظقيماظؿفورةمواتػوضقيمظؾؾقؽي،مادلؿقدةماألعؿمبرغوعٍوم،اظررؾيمظألراضلم"راعلور"مواتػوضقيماظؾققظقجل،

مادلؿقدةماألعؿمواتػوضقيماظلؿؽقي،ماألرصدةمبشلنمادلؿقدةماألعؿمواتػوقماظؾقور،مظؼوغقنمادلؿقدةماألعؿمواتػوضقيمبوالغؼراض،

موادلقاردماظطؾقعيمحلػظماظدوظلمواالحتودماظدوظقي،ماظزراسقيمظؾؾققثماالدؿشوريمواظػرؼؼمادلـوخ،متغريمبشلنماإلرورؼي

م.اظؾقرؼيمادلوئقيمادلزار موذبؾسماظؾقري؛ماإلذرا موذبؾسماظربؼي،مظؾققوةماظعودللمواظصـدوقماظطؾقعقي،
م
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مادلائقةماظوراثقةمبادلواردمادلعـقةماظورـقةماظؿـلققمجفات
م

مذروطممبقجىمتعؿؾمورـقيمتـلقؼمجفوتموجقدمضرورةمسؾكماظعودلقيماظؿؼققؿوتمإسدادميفماظلوبؼيماظؿفوربمتدلم-13

ميفمظؾؿـظؿيماظعودلقيماظؿـلقؼمجفيمععموثقؼمبشؽؾمبوظؿػوسؾماظقرـقيماظؿـلقؼمجفوتمضقوممضرورةموسؾكمواضقي،معرجعقي

مظؾؿقاردمورينمعـلؼمتعقنيموؼػرتضم.اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيظنمدوساألمتشؽؾماظيتماظؼطرؼيماظؿؼورؼرمإسداد

مورـقيمتـلقؼمجفيمرمسقًومترذحمأنماألسضوءماظدولمعـمطؾىقدمطؿوم.اظقرـقيماظؿـلقؼمجفوتمضقودةمؼؿقظبمطلمادلوئقيماظقراثقي

ماظقراثقيمادلقاردمحوظي"مإسدادمأجؾمعـمادلـودىماظقضًميفماظؼطرؼيماظؿؼورؼرمإتوحيموظضؿونماظؼطرؼيماظؿؼورؼرمإسدادمسؿؾقيمظؿؼقد

م."اظعوملميفمادلوئقي
م

مادلائقةماظوراثقةمادلواردمسنماظؼطرؼةماظؿؼارؼر
م

مبشلنماظؼطرؼيماظؿؼورؼرماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمظؿؼرؼرماظرئقللموادلعؾقعوتماظؾقوغوتمعصدرمدقؽقن-م14

مادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمسـمتؼققؿوتمدمتؼمأنماظؼطرؼيماظؿؼورؼرمسؾكمدقؽقنمسؾقف،موبـوءم.ادلوئقيماظقراثقيمادلقارد

مادلرحؾقيماظؿؼورؼرمسؾكمبـوًءمادلوئقيماألحقوءمتربقيمذبوالتميفماإلدارؼيمواالحؿقوجوتماظؼدراتمحوظيمسـمصضاًلمواجتوػوتفو،

ماألمسوكوماظرتبقي،مسؾكماظؼوئؿيماألمسوكمعصوؼدوماظرذقد،مظؾصقدماظلؾقكمعدوغيمتـػقذمإرورميفماظؼطرؼي ماظطؾقعقيمعصوؼد

مادللؿدامماالدؿعؿولمتعزؼزمإظبماظراعقيمواظعودلقيماظقرـقيمظؾففقدمادرتاتقفقيمأدواتممبـوبيمتؽقنمطلمواظؿـؼقػ،مواظؾققث

ماظؾؾدانمحتؿوجموضدم.اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمإلسدادمأدوسمتقصريمسـمصضاًلموصقوغؿفو،مادلوئقيماظقراثقيمظؾؿقارد

موذرطوؤػومادلـظؿيمدؿؼدمماظطؾى،موحبلىم.بفوماخلوصماظؼطريمتؼرؼرػومإسدادمأجؾمعـمظؾعؿؾقيماظؿكطقطمإظبمادلشورطي

موذؾفمإضؾقؿقيماجؿؿوسوتمادلـظؿيمتعؼدمودق م.اظالزعيماألعقالمبؿقاصرمرػـًوموذظؽماظؼطرؼيمظؾؿؼورؼرماإلسدادميفماظػـقيمادللوسدة

م.واألوظقؼوتماالحؿقوجوتميفموظؿـظرموادلعؾقعوتمادلعور ميفماظـغراتموظؿقدؼدماظؼطرؼيماظؿؼورؼرمالدؿعراضمإضؾقؿقي

ماظؼطرؼةمظؾؿؼارؼرماظؿوجقفقةمادلؾادئ

م

ماظؿؼورؼرمإسدادمظؿقلريمعػصؾيمتقجقفقيمعؾودئمبنسدادمادلوئقيماظقراثقيمظؾؿقاردماظعودلقيماظؿـلقؼمجفيمتؼقممدق -م62

ميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمغؿوئٍمجتؿقعمأجؾمعـمادلؿلؼماإلبالغمظضؿونمضرورؼيماظؿقجقفقيمادلؾودئموتعؿربم.اظؼطرؼي

ماظؾقوغوتمعبعمقّلرتمأنم،صقفومًورئقلقمًاسـصرمؼشّؽؾمؾعػّصمادؿؾقونمذظؽميفممبوماظؿقجقفقي،مادلؾودئمذلنموعـم.اظعومل

م.ادللؿؼؾؾميفماالحؿقوجوتمسـمصضاًلماظراػـي،مظؾقوظيمادرتاتقفقًومحتؾقاًلماظؼطرؼيماظؿؼورؼرمتقصرمأنمتضؿـوماظرئقلقيموادلعؾقعوت

مدسقةمودؿؿؿم.ظؾكرباءمعشوورةمضؾؾمعـمتلؿعرضمأنمسؾكمادلػصؾمواالدؿؾقونماظؿقجقفقيمودئادلؾمبقضعمادلـظؿيمدؿؼقمو

مبؿقاصرمورػـًوماالضؿضوءمحلىماظؾؾدان،مدسؿميفمادلوئقيماظقراثقيمظؾؿقاردماظعودلقيماظؿـلقؼمجفيمعلوسدةمإظبماظدوظقيمادلـظؿوت

ماظؼطرؼيماظؿؼورؼرمالدؿعراضمؼؾزم،معومحبلىمإضؾقؿقيموذؾفمإضؾقؿقيماجؿؿوسوتموسؼدماظؼطرؼيماظؿؼورؼرمإسدادمإظبمادلوظقي،مادلقارد

م.ادلشرتطيمادللوئؾموعـوضشي
مم
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مادلواضقعقةمواظدراداتماظدوظقةمادلـظؿاتمسنماظصادرةماظؿؼارؼر
م

مبشلنمواإلضؾقؿقيماظدوظقيمادلـظؿوتمسـماظصودرةماظؿؼورؼرمتشفعمأنمادلوئقيماظقراثقيمؾؿقاردظماظعودلقيماظؿـلقؼمجفيمسؾك-م62

ماألدودقيماظدرادوتمإسدادميفمدسؿفومرؾىمسـمصضاًلماخلوص،ماظؼطو مسـماظصودرةمواظؿؼورؼرمادلوئقي،ماظقراثقيمادلقاردمحوظي

مودقؿؿم.اظعوملميفمواحلققاغقيماظـؾوتقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمسـماظؿؼورؼرمإسدادميفمادلؿؾعيمظؿؾؽممموثؾيمسؿؾقيموػذهمادلقاضقعقي؛

مبؿقاصرمرػـًوموذظؽمادلـظؿيمإذرا محتًماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمبشلنمادلقاضقعقيماظدرادوتمعـمسددمحتضري

م.6مادلرصؼميفمعؾنيمػقمطؿومعقاضقعقيمدراديمسشرةمأربعيماضرتاحممتموضدم.ادلوظقيمادلقارد
م

موادلعؾوعاتماظؾقاغاتممجع
م

ماظؿؼورؼرمإسدادمسؾكمظؾؿلوسدةماإلعؽون،مضدرماظققم،محؿكمادلـظؿيمعبعؿفوماظيتموادلعؾقعوتماظؾقوغوتمتلؿعؿؾمدق -م62

م؛ماظلؿؽقيمظإلحصوءاتمادلقجزةماجلداولم:تشؿؾفمؿوصقمتشؿؾ،مودق م.اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيوماظؼطرؼي

م-مPlus FishStatماإلحصوئقيماظؾقوغوتموضوسدةمعػصؾي،مإحصوءاتمععماجلداولمعـمطوعؾيمذبؿقسيمتؼدمماظيتماحلقظقوتو

معلؿؼؾمبؿطؾقؼمواظعؾؿوءماخلرباءممتّدماظيتماألمسوكمصوؼدمبماخلوصيماإلحصوئقيماظزعـقيمظؾؿؿلؾلالتمسودلقيمبرذبقوتموػل

مؼلؿػقدمدق ماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمإسدادمأنمواحلؼقؼيم.وادؿكراجفوموادلؿشعؾيمادلعؼدةماظؾقوغوتمالدؿؽشو 

مسـمادلعؾقعوتمحتلنيمادرتاتقفقي"متقصرمطؿوم.اظلؿؽقيمبودلقاردمادلؿعؾؼيموادلعؾقعوتماظؾقوغوتمظؿقلنيماحلوظقيماجلفقدمعـ

مظألعؿماظعوعيماجلؿعقيموأضرتفومادلـظؿيميفماألسضوءماظدولماسؿؿدتفوماظيتم،(االدرتاتقفقي)م"واجتوػوتفوماظطؾقعقيمادلصوؼدمحوظي

ماألحقوءمتربقيمواجتوػوتمحوظيمسـمادلعؾقعوتمظؿقلنيماظعوعيمواخلطيماالدرتاتقفقيمعشرو وم،6002ماظعومميفمادلؿقدة

مادلؿعؾؼيموادلعؾقعوتماإلحصوءاتمظؿقلنيموخطيمسوعًومإرورًام،6002ماظعوممادلـظؿيميفماألسضوءماظدولماسؿؿدتفماظذيمادلوئقي

ماظؼدراتمبـوءمسؾكمخوصمبشؽؾماظرتطقزمععمادلذطقرةماالدرتاتقفقيمتـػقذمFishCode-STFمعشرو موؼدسؿم.األمسوكمصوؼدمب

مادلػوػقؿمادؿكداممأنممبومادلقحدةماظدوظقيمواظؿعورؼػماظؿصـقػوتمالدؿكداممبوظرتوؼٍمادلـظؿيموتؼقمم.اظـوعقيماظؾؾدانميف

مإظبماظػـقيمادللوسدةمطذظؽمادلـظؿيموتؼدمم.اظدوظقيماظؾقوغوتمعؼورغيمسؾكماظؼدرةمتعزؼزمذلغفمعـماظدوظقيمواألدوظقىمواظؿصـقػوت

ماظعودلقيماالدرتاتقفقيمتؼقممطؿوم.وحتؾقؾفوموععوجلؿفوماظلؿؽقيماإلحصوئقيماظؾقوغوتمعبعمسؾكمضدرتفومتعزؼزمأجؾمعـماظؾؾدان

موبرتبقيماألمسودمصوؼدمبمادلؿعؾؼيماإلحصوءاتمبؿـوولم1212مظؾعوممواظرؼػقيماظزراسقيماالحصوءاتمظؿقلنيمادلؿقدةمظألعؿ

م.ادلوئقيماألحقوء
 

ماظرذقدمظؾصقدماظلؾوكممبدوغةمادلؿصؾةماظعـاصرمتطوؼر
م

مظدورتفومأدودقًومععؾؿًومبوسؿؾورهمصقف،متدرجمأنمسؾكماهلقؽيمواصؼًماظلـقات،مادلؿعددماظعؿؾمبرغوعٍماسؿؿودمظدى-م62

مجقـقيمضوسدةمسؾكماحلػوزمإظبمتفد ماظيتماظرذقدمظؾصقدماظلؾقكممبدوغيمادلؿصؾيماظعـوصرمتطقؼرماظعودؼي،مسشرةماخلوعلي

مضؾؾمؼؾدأمضدماظعـوصرمػذهمسؾكماظعؿؾمأنمحنيمويفم.وصقوغؿفومادلوئقيماظقراثقيمظؾؿقاردمادللؿدامماالدؿكدامموضؿونموادعي

ماظلقودوتمحقلمخالصوتمأؼيمإضرارمضؾؾماظرتؼٌماحلؽؿيمعـمؼؾدوم،اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمإسدادمعـماالغؿفوء

م.اظقثقؼيمسؾكماظعؿؾمؼـؿفلمحؿكماظعوعي

 م
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م

ماظزعينماجلدول
م

ماظقراثقيمادلقاردمحوظيمسـماألولماظؿؼرؼرمإلسدادمادلؼرتحماظزعينماجلدولمسـمغؾذةماظقثقؼيمػذهمعـم2مادلرصؼمؼعرض-م22

ماظرابعيماظعودؼيمدورتفومخاللمظؾفقؽيماظلـقاتمادلؿعددماظعؿؾمبرغوعٍمدقوقميفمصؿؿقضعماظؿؼرؼرمػذامتؼدؼؿمأعوم.اظعوملميفمادلوئقي

مادلوئقيماظقراثقيمظؾؿقاردماظعودلقيماظؿـلقؼمجفيمإغشوءمعـمظؾؿؿؽـمضكؿيموعوظقيمبشرؼيمعقاردمحشدمضرورةمإظبمغظرًاموظؽـم.سشرة

مادلـظؿوتمعـماظقاردةمواظؿؼورؼرماظؼطرؼيماظؿؼورؼرموظؿفؿقعماظؼطرؼي،متؼورؼرػومإسدادميفماظؾؾدانموظدسؿمبوظؽوعؾ،موتشغقؾفو

محوظيمظنماألولماظؿؼرؼرمتؼدؼؿمسؾكمادلقاصؼيميفماهلقؽيمترشىمضدمادلطؾقبي،ماظؽوعؾيمعقيقضاادلقماظدرادوتمإمتوممسـمصضاًلماظدوظقي،

م.ادلؼرتحماظزعينماجلدولميفماظؿعدؼؾمػذاموؼـعؽسم.سشرةماخلوعليماظعودؼيمدورتفوماغعؼودمظدىماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقارد

موإسدادم؛1211ماظعومميفماظؼطرؼيمظؾؿؼورؼرماظؿقجقفقيمادلؾودئموإسدادماظقرـقيماظؿـلقؼموتجفمإغشوءمإظبماظزعينماجلدولمريوؼش

معرحؾقًومتؼرؼرًاماهلقؽيمودؿؿؾؼكم.1212-1211مظؾػرتةمادلقاضقعقيموتواظدرادمادلـظؿيمعـماظقاردةمواظؿؼورؼرماظؼطرؼيماظؿؼورؼر

مرتةاظػميفماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمحقلماألولماظؿؼرؼرمدللقدةماإلسدادمودقؿؿم.ادلؼؾؾيماظعودؼيمدورتفوماغعؼودمىظد

مدبودلقارمععينمصينمدوظلمحؽقعلمسوعؾمصرؼؼمخاللمعـمأومظؾكرباءمعشوورةمضؾؾمعـمادللقدةمادؿعراضمععم6002-6002

ميفمسشرةماخلوعليماظعودؼيمدورتفومخاللماهلقؽيمإظبماألولماظؿؼرؼرمتؼدؼؿموععم6002مؾعومظمأغشه،محولميفمادلوئقي،ماظقراثقي

موادعيموراثقيمضوسدةمسؾكماحلػوزمإظبمتفد ماظيتماظرذقدماظصقدمبشلنماظلؾقكممبدوغيمادلرتؾطيماظعـوصرمأعوم.6002ماظعوم

م.ظؾفقؽيمسشرةماظلودديماظعودؼيماظدورةمخاللمصقفوماظـظرمصلقؿؿموصقوغؿفو،مادلوئقيماظقراثقيمظؾؿقاردمادللؿدامماالدؿكدامموضؿون

م

م.تؾؼقفوممتماظيتمادلقادمطؾمعـموادؿكالصفوماظػصقلمظؿفؿقعماخلرباءمعـمسددماظؿؼرؼرمعلقدةمإسدادميفمودقشورك-م21

مبودلقاردمادلعـقيماظقرـقيماظؿـلقؼمجفوتمخاللمعـمادؿعراضفومذظؽميفممبوماظػصقلمعلقداتمطؾمالدؿعراضمآظقيمإغشوءمودقؿؿ

ماألدودقيماظدرادوتمأعوم.ادلوظقيمادلقاردمبؿقصرمعرػقغيمودؿؽقنمادلؼؿضكمحبلىماإلضؾقؿقيمادلشووراتمودؿفريم.ادلوئقيماظقراثقي

م،صقوبمادلصؾقيألمصرصًومادلوئقيماظقراثقيمظؾؿقاردماظعودلقيماظؿـلقؼمجفيمودؿؼدمم.األضرانمعراجعيمإظبمصلؿكضعمادلقاضقعقي

ميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمتؼرؼرمعلقدةمدلراجعيماظصؾي،مذاتماحلؽقعقيمشريموادلـظؿوتماظدوظقيمادلـظؿوتمذظؽميفممبو

م.اظعومل
م

ماظؿؽاظقفمتؼدؼر
م

مإعبوظلمؼؾؾغوم.اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمتؼرؼرمإسدادمسؿؾقيمجملؿؾمادلؼدرةماظؿؽوظقػم3مادلرصؼمؼعرضم-م21

مدوالرم5.222.222مسؾقفومواحلػوزمادلـظؿيمضؿـماظعودلقيماظقراثقيمظؾؿقاردماظعودلقيماظؿـلقؼمجفيمإلغشوءمادلؼدرةماظؽؾػي

موسؼدماظؼطرؼي؛ماظؿؼورؼرمإسدادمسؾكمادللوسدةمذظؽميفممبوماظعؿؾقي،مػذهميفماظـوعقيماظؾؾدانمعشورطيمدسؿمؼشؿؾموػذام؛لأعرؼؽ

موإسدادماخلرباء؛ماجؿؿوسوتموسؼدماالدؿشورؼني؛ماخلرباءموتقزقػماإلضؾقؿقي؛مواالجؿؿوسوتماظعؿؾموورشمادلشوورات

ماظـفوئقيماظؿقرؼرمسؿؾقيموادؿؽؿولم؛اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمعلقدةموعراجعيم،عقيقضاادلقماألدودقيماظدرادوت

ماحملددةماألغشطيمخاللمعـماظعؿؾقيمػذهمادلـظؿيمظدىمادلوئقيماألحقوءموتربقيماألمسوكمعصوؼدمإدارةموتدسؿم.اظقثقؼيموإخراج

موبدؼؾمحوظقًومادلقزػنيمطؾورمألحدماجلزئلماظقضًمتقصريمسربموطذظؽماظقثقؼي،مػذهمعـماظؿؿفقديماجلزءميفمادلؾنيماظـققمسؾك

م.ظؾؿـلقؼمسـف
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م

مادلؾؿؿلةماظؿوجقفاتممم-مرابعًام

م

م:يفماهلقؽيمترشىمضد-م22
م

ماألعنقالممبؿنقاصرممرػـنوًمم،اظعنوملمميفمادلوئقنيمماظقراثقنيممادلنقاردممحوظيمسـمأولمتؼرؼرمإسدادمادلـظؿيمعـمتطؾىمأنم(1)

ماظؿقضنريؼيممظؾعؿؾقنيممووصؼنوًمماظقثقؼني،ممهلنذهمم1مادلرصنؼمميفماظنقاردمماظؿؿفقديمادلكططمإظبمبوالدؿـودماظالزعي،

مادلوئقي؛ماظقراثقيمظؾؿقاردمرمسلمتؼققؿمطلولمسشرة،ماخلوعليماظعودؼيمدورتفومخاللم،2مادلرصؼميفمادلعروضي
م

ـمماظعؿؾقيميفمادلشورطيمسؾكماألسضوءماظدولمتشفعمأنم(1) مادلنقاردممحوظنيممبشنلنممضطرؼنيممتؼنورؼرممإسندادممررؼنؼممسن

مادلوئقي؛ماظقراثقيمبودلقاردمادلؿعؾؼيمظدؼفومادلعؾقعوتمغظؿموتعزؼزماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقي
م

ـمماالحؿقوجنوتممعراسنوةممعنعممادلطؾقبني،ممادلوظقيمادلقاردمتؼدؼؿمإظبمادلوسبيماجلفوتمتدسقمأنم(2) مادلوظقنيممادلنقاردممعن

م؛3مادلرصؼميفمادلؾّقـي
م

مادلوئقنيمماظقراثقنيممادلقاردمحوظيمإسدادمسؿؾقيميفمادلشورطيمإظبماظصؾيمذاتمواإلضؾقؿقيماظدوظقيمادلـظؿوتمتدسقمأنم(3)

م.ادلـظؿيمإظبماظؿؼورؼرمتؼدؼؿمذظؽميفممبوم،اظعوملميف



CGRFA-13/11/11 14 

 

 

 8مادلرصق

مصصولمإىلمعؼلؿًامادلؼرتحماظؿؿفقديماظؿصؿقم

 واظعـاصرمادلشاطلمم اظػصلمغطاقممم اظػصلمسـوانم 

ماظوراثقةمادلواردمنسمغؾذة 8

 ادلائقة

مسننـموغؾننذاتمادلوئقننيماظقراثقننيمادلننقاردمتعننورؼػ

م-ماظغننذائلمألعننـمإظبمبوظـلنؾيمموأػؿقؿفننومضقؿؿفنوم

ماظؿـق م،اظقاحدماظـق موضؿـمادلكؿؾػيماألغقا مبني

موعصنننوؼدماألمسنننوكمادلوئقننيمماألحقنننوءمتربقننيمميف

 واظؿقدؼوتمواظػرص،مواظؿفدؼدات،ماظطؾقعقي،

مظألشذؼيماظقراثقيمادلقاردمعـمشريػوموبنيمبقـفوماظؿشوبفموأوجفماالخؿال مأوجفمادلوئقي؛ماظقراثقيمادلقاردمخصوئص

مادلؿعؾؼنيممادلعنور مميفمواظـغنراتممادلعرصنيمموحوظنيمم؛(اظدضقؼنيممواظؽوئـنوتممواظغوبوتمواحلققاغوتماظـؾوتوت)مواظزراسي

مادلوئقنيمماظـؾوتنوتممذظنؽمميفممبنومماظطؾقعقني،ممادلصنوؼدمومادلوئقنيمماألحقنوءممتربقنيممصنعقدممسؾنكممادلوئقيماظقراثقيمبودلقارد

ماظؿكطنؾممأدنؾوبمم-ماخلطرموحوظيمواظؿفدؼداتماألخرى؛ماظؿؼورؼرمتشؿؾفومالماظيتماظدضقؼيمواظؽوئـوتمواحلققاغوت

 .اظقراثل

ماظوراثقوةممادلوواردممصقاغة 2

 وادؿكداعفامادلائقة

مممممممممم:وادننؿكداعفومادلوئقننيماظقراثقننيمادلننقاردمصننقوغي

 وتـػقذػوماظرباعٍم-ماإلدارةمادرتاتقفقوت

م-مواظطعقممواظرؼوضيماظزؼـيمبلمسوكمادلؿعؾؼيمتؾؽمصقفوممبوماظطؾقعقي؛مؿصوؼدوظؾمادلوئقيماألحقوءمظرتبقيماإلغؿوجمغظؿ

مواظصنقوغي؛مماالدنؿكدامممتقأعنيممضنرورةمماحملندودة،ممادلعؾقعنوتمماظػعوظي؛ماظلقودوتمشقوبماجلؿفقر؛موسلمتدغل

ٍمم؛اظرذقدمبوظصقدماخلوصيماظلؾقكمعدوغيمدورماظؼدرات؛مبـوءمضرورة ماألمسنوكممصنوؼدمدلماإلؼؽقظنقجلمماظـظنومممغفن

مصنرسقنيممصصنؾنيممإظبماظؿؼلنقؿمماظـغنرات؛ممػذهمدّدمسؾكمظؾؿلوسدةمادلوئقيماألحقوءمظرتبقيماإلؼؽقظقجلماظـظومموغفٍ

م.اظطؾقعقيمادلصوؼدمواآلخرماظرتبقي/ادلوئقيماألحقوءمتربقيمسؾكماظؼوئؿيماألمسوكمعصوؼدمأحدػؿومطبص

 

ميفمادلوووؤثرةماالجتاػوووات 3

مادلائقووةماألحقوواءمتربقووة

ماألمسوووووواكمعصوووووواؼدو

ماآلثوووووارم:اظطؾقعقوووووة

مادلوووواردمسؾوووىمادلرتتؾوووة

مادلائقةماظوراثقة

 

متربقنيممذبنولمميفماظعودلقنيمماالجتوػنوتممأثنرممتؼققؿ

ماظطؾقعقننيمعصننوؼدماألمسننوكمومادلوئقننيماألحقننوء

 وإدارتفو

مادلصنوؼدمومادلوئقنيمماألحقوءمتربقيميفماإلغؿوجمظـظؿمعقحدمتصـقػمأجؾمعـمواالجتوػوتمواظدواصعموادلمذراتماحلوظي

ماظؿؾعنوتمم-مواظلقودنقيممواالجؿؿوسقنيممواظؾقؽقنيمماالضؿصنودؼيممادللنؿؼؾؾقيممواظـظنرةمماالجتوػوتمظألمسوك؛ماظطؾقعقي

مسؾكماظؼوئؿيماألمسوكمعصوؼدمأحدػؿومطبصمصرسقنيمصصؾنيمإظبماظؿؼلقؿمواظػرص؛مادلكوررم-مواظلؾؾقيماإلصبوبقي

 .اظطؾقعقيمعصوؼدماألمسوكمواآلخرماظرتبقي/ادلوئقيماألحقوءمتربقي
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 واظعـاصرمادلشاطلمم اظػصلمغطاقممم اظػصلمسـوانم 

مبوإدارةمماخلاصةماظؼدرات 4

 ادلائقةماظوراثقةمادلوارد

مادلصؾقيمضدرات ميفماظعوعؾنيمموادلمدلوتمأصقوب

متعنننّر ماظنننيت)مادلوئقنننيماظقراثقنننيمادلنننقاردمإدارة

م(اظصننقوغيمعننعمبوظؿؽوعننؾمادللننؿدام؛مبوالدننؿكدام

مودونمواإلضؾقؿقنننيماظدوظقنننيمادللنننؿقؼوتمسؾنننك

 واحملؾقيمواظقرـقيماإلضؾقؿقي

مادللنؿقىممسؾنكمماظعؿؾقنوتممذظنؽمميفممبنوممواخلنوصمماظعنوممماظؼطوسونم-مواظؾشرؼيمادلمدلقيمواظؼدراتماظؿقؿقيماظؾـك

ماألحقنوءممتربقيميفماجلقينمواظؿقلنيمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمإلدارةمادرتاتقفقوتموتطؾقؼموضعمضدراتم-احملؾل

موتـػقنذػومماظقرـقنيمماظلقودوتموضعمظدىمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمإدارةموعراسوةمواظؿشؾقؽمادلعؾقعوتموتؼودؿمادلوئقي

ميفموظؾؿلنوػؿيمماظطؾقعقنيممادلصنوؼدموماظرتبقنيممسؾنكمماظؼوئؿيماألمسوكمعصوؼدومادلوئقيماألحقوءمتربقيمإدارةمصعقدمسؾك

مواظؿندرؼى؛مماظؿـؼقػمخاللمعـمواظؼدراتماظقسلموتعزؼزموورـقي؛مإضؾقؿقيموذؾفموإضؾقؿقيمدوظقيموبراعٍمدقودوت

مواآلخنرمماظرتبقنيم/ادلوئقنيمماألحقنوءممتربقنيممسؾكماظؼوئؿيماألمسوكمعصوؼدمأحدػؿومطبصمصرسقنيمصصؾنيمإظبماظؿؼلقؿ

متؿـوولمواظيتمادلـظؿيمإظبمبودؿؿرارمادلرصقسيماظؼطرؼيماظؿؼورؼرمعـمعوتفععؾقماظػصؾمػذامودقلؿؿدم.اظطؾقعقيمادلصوؼد

 .اظرذقدماظصقدمبشلنماظلؾقكمعدوغيمتـػقذ

موإرووارمادلؤدلوويماإلرووار 5

ماظعاعوووووةماظلقادوووووات

ماظؼووووواغوغيممواإلروووووارم

 ادلائقةماظوراثقةمظؾؿوارد

مواألرنرمماظعوعنيمماظلقودنوتمموأررمادلمدلقيماألررم

مسؾننكمادلوئقننيماظقراثقننيمادلننقاردمإلدارةماظؼوغقغقنني

ماإلضؾقؿقننيمودونمواإلضؾقؿقننيماظقرـقننيمادللننؿقؼوت

 واظعودلقي

ماظؼنوغقغلمماإلرنورمم-ماظؿـلنقؼممآظقنوتممذظؽميفممبومادلوئقي،ماظقراثقيمادلقاردمإدارةمسـمادللموظيموادلـظؿوتمادلمدلوت

ٍمميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردم-مادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمإدارةميفماظؿؼؾقديماالدؿكدامموحؼقق مظرتبقنيمماظقرـقنيمماظنرباع

ماظقرـقنيممواظلقودنوتممواالدنرتاتقفقوتمماظطؾقعقيمادلصوؼدوماظرتبقيمسؾكماظؼوئؿيماألمسوكمعصوؼدومادلوئقي،ماألحقوء

ماألراضنلمموادنؿكداممماظؾقؽيموجقدةمادلـوخ،موتغريماظؾققظقجل،مواظؿـق ماظغرؼؾيماألغقا م:ؼؾلممبومادلؿعؾؼيماألخرى

مأرنرمم-ماإلضؾقؿقنيمموذنؾفممواإلضؾقؿقنيمماظدوظقنيمماالتػوضنوتمم-مذظنؽمموشريماحملؿقيموادلـورؼماظػؼر،معـمواحلدموادلقوه

ماظؼوئؿنيمماألمسنوكممعصنوؼدممأحدػؿومطبص:مصرسقنيمصصؾنيمإظبماظؿؼلقؿموادؿكداعفو؛مادلوئقيماظقراثقيمادلقادمتؾودل

 .اظطؾقعقيمادلصوؼدمواآلخرماظرتبقي/ادلوئقيماألحقوءمتربقيمسؾك

معووواميفمادلعرصوووةمحاظوووة 6

ماظوراثقوةممادلوواردممخيص

 ادلائقة

مؼؿعؾؼمعوميفمادلعرصيميفمواظـغراتماحلوظقيمادلعور 

موصننقوغؿفومادلوئقننيماظقراثقننيمادلننقاردمبؿقصننقػ

 اظؿؽـقظقجلماألحقوئلماظصعقدمسؾكموادؿكداعفو

مإظبماظؿؼلقؿ:ماحلققؼيمظؾؿؽـقظقجقوموادؿكداعفوموصقوغؿفومادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمظؿقصقػماظالزعيماظؿؽـقظقجقوت

مادلصنوؼدممواآلخنرمماظرتبقنيم/ادلوئقنيمماألحقنوءممتربقنيممسؾنكمماظؼوئؿنيمماألمسنوكممعصنوؼدممأحدػؿومطبصمصرسقنيمصصؾني

 .اظطؾقعقي

ماحلاظقوةممادلعؾوعواتممغظم 7

مادلؿعؾؼوووووةمواظـاذوووووؽة

مادلائقةماظوراثقةمبادلوارد

 

متغطننلماظننيتماظؾقوغننوتموضقاسنندمادلعؾقعننوتمغظننؿ

ـممبغريػنوممتؿصنؾممواظنيتممادلوئقيماظقراثقيمادلقارد معن

مبنوظؿـق ممادلرتؾطيماظؾقوغوتموضقاسدمادلعؾقعوتمغظؿ

مواظزراسيمظألشذؼيماظؾققظقجل

 

مادلعؾقعنوتممربنطمم-ماظعوعنيمماظؾقوغنوتمموضقاسندممادلعؾقعوتمغظؿمجلؿقعمادللؿؼؾؾقيمواخلططماحلوظلمواظقضعمادلوضلم

معصنودرمم-ماإلغؿنوجممغظنؿممإدارةموحتلننيمماظؼقؿنيمموإحصنوءاتمماألمسنوكممبنغؿنوجممادلوئقنيمماظقراثقنيممبنودلقاردممادلؿعؾؼي

متربقنيممسؾنكمماظؼوئؿنيمماألمسنوكممعصنوؼدممأحدػؿومطبصمصرسقنيمصصؾنيمإظبماظؿؼلقؿماخلوص؛ماظؼطو ميفمادلعؾقعوت

م.اظطؾقعقيمادلصوؼدمواآلخرماظرتبقي/ادلوئقيماألحقوء
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ميفمادلصووووؾقةمأصووووقاب 8

ماظوراثقوةممادلوواردممصقاغة

موادووووؿكداعفامادلائقووووة

ماظؿؼقوووووقمم:ادللوووووؿدام

مادلـواصعمموتؼادممواظوصول

مواحلؼوق

 

متربقننيمذبننولميفماظرئقلننققنمادلصننؾقيمأصننقوب

ماعؿندادمموسؾنكمماظطؾقعقنيممادلصنوؼدمومادلوئقيماألحقوء

ماظلؿؽقيموادلـؿفوتماألمسوكمتقصرماظيتماظلالدؾ

ممبوماجلؿفقر،مإظبماظصؾيمذاتمواخلدعوتمواظلؾع

 احملؾقيمواجملؿؿعوتماألصؾقيماظشعقبمذظؽميف

م-موادللنقضقنمموادلصنـعقنممواظصنقودونممادلزارسقنم-مضطوسًومبقصػفوماظصقوغيم-ادلوئلماظقراثلماظؿـق مسؾكماألوصقوءم

متربقيمسؾكماظؼوئؿيماألمسوكمعصوؼدمأحدػؿومطبصمصرسقنيمصصؾنيمإظبماظؿؼلقؿماإلؼؽقظقجل؛مواظؿقدقؿم-ماظؿفورة

 .اظطؾقعقيمادلصوؼدمواآلخرماظرتبقي/ادلوئقيماألحقوء

مادلائقووةماظوراثقوةممادلوواردم 9

ماظغوووووووذائيمظألعووووووون

مادلـظوووووورم:واظؿغذؼوووووة

ماظؼطاسواتممبو ممادلشرتك

ماظـظووواممسؾوووىمواظؼوووائم

ماإلؼؽوظوجي

 

ماظغننذائلماألعننـميفمادلوئقننيمادلـؿفننوتمعلننوػؿوت

ماألدودنقيممواظدػقنمظؾربوتقـوتمطؿصودرمواظؿغذؼي

مبننيممادلشنرتطيممادلـظنقرممتؾـّلماظدضقؼي؛موادلغذؼوت

ماإلؼؽقظننقجلماظـظننوممسؾننكمواظؼوئؿننيماظؼطوسننوت

موتننلعنيمادللننوػؿوتمتؾننؽمحتلنننيمؼننؿؿمحبقننٌ

معصننوؼدومادلوئقننيماألحقننوءمتربقننيمادننؿداعؿفو؛

ماألخرىماظؼطوسوتمععمبوظؿعوونماألمسوك
 

ماظربوتقـنوتممظؿنقصريممبوظـلنؾيمموخوصنيمماجلنقدة،مماظعوظقنيمماظؾشرؼيماألشذؼيمعـمبصػؿفومواألمسوكمادلوئقيماظـؾوتوت

معصوؼدومادلوئقيماألحقوءمتربقيمإظبممشقظقيمغظرةماظدضقؼي؛موادلغذؼوتمسؿؾف،موحلـماظدعوغممنقمتؽػؾماظيتمواظدػقن

ماإلؼؽقظقجقيماظـظؿمعشورطيماظزراسي،موبؼطو ماظغذائقيمبودلقادماخلوصيماظؼطوسوتمعـمشريػومععمبوظؿعوونماألمسوك

 .أغػلفؿماألذكوصمسؾكماظـػعمودرمغػلفو

مواظؿقدؼاتماالحؿقاجات 81

ممادلطؾوبووةمواالدووؿفابات

ماالدوووؿكداممأجووولمعووون

مادللووووؿؼؾلميفمادللووووؿدام

ماظوراثقوةممادلواردموصقاغة

مادلائقة

 

مادبننوذمأجننؾمعننـم-ماظلننوبؼيماظػصننقلميفمحتدؼنندػوممتماظننيتمواظؿقنندؼوتمواالحؿقوجننوتماظـغننراتمادننؿكالص واالحؿقوجوتماظـغراتم-مخالصي

 .علؿؼؾاًلمادلـودؾيماخلطقات
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م2مادلرصق

مادلؼرتحةمادلواضقعقةماألدادقةمظؾدراداتماإلرذادؼةماظؿؿفقدؼةماظؼائؿة
 

 ادلربر ادلوضوع 

مادلصوواؼدومادلائقووةماألحقوواءمتربقووةمإحصوواءاتميفماظوووراثيماظؿـوووعمإدراج 8

 اظطؾقعقة

مسؾنكممإعبنوالًممبؿؽؿؾنفومماظطؾقعقيماألمسوكمعصوؼدومادلوئقيماألحقوءمتربقيمذبولميفمواظؼقؿيماإلغؿوجمإحصوئقوتمتؿلؿ

.مادللنؿكدعيمماظؽوئـنوتممغنق ممحؿنكممحتددمالمعـفومطؾريةمغلؾيمبلنمسؾؿًوماظلؾع،مذبؿقسوتمأوماألصـو معلؿقؼل

إدارةماألرصدةماظلؿؽقيمواإلذرا مسؾكماظرتبقيماظرذقدةمظألحقوءمادلوئقيموتـؿقؿفومإدارةماظؿـق ماظؾققظنقجلمموتؿطؾىم

 .بوالرتؾوطمععماإلغؿوج

ماألمسوواكمدؼوعصووامادلائقووةماألحقوواءمتربقووةميفماجلقـوواتموتوودصقماظؿوودج  2

مادلوواردمموصوقاغةمماألمسواكممإغؿاجمسؾىمادلرتتؾةماآلثارم:اظرتبقةمسؾىماظؼائؿة

 ادلائقةماظوراثقة

موثنوئؼمموجقدمسدممععماظـؿقمعـمدؼـوعقؽقيمحوظيماظرتبقيمسؾكماظؼوئؿيماألمسوكمعصوؼدومادلوئقيماألحقوءمتربقيمتشفد

مبننيممواظؿػوسالتماظرتبقيمبراعٍميفماجلقـوتموتدصؼمادلوئقي،ماألحقوءمتربقيمصعقدمسؾكماظؿدجنيمسؿؾقيمحقلمطوصقي

 .اظربؼيماألمسوكموبنيمادلصوؼدموأمسوكمادللؿزرسيماألمسوك

ماظطؾقعقوةمماألمساكمعصاؼدومادلائقةماألحقاءمتربقةميفماحلقوؼةماظؿؽـوظوجقا 3

 ادلائقةماظوراثقةمادلواردموصقاغة

ماظؿؽـقظقجقنوممتلنؿكدمممادلوئقنيمماظقراثقنيممادلنقاردمموصنقوغيمماظطؾقعقنيمماألمسنوكممعصنوؼدمومادلوئقيماألحقوءمتربقيمبدأت

ماظؿـظقؿقني؛ممواألرنرمماظلقودنوتممدـموتريةماألحقونمعـماظؽـريميفمؼؿكطكمتؼدعًومعلفؾًيمعؿزاؼدة،مبصقرةماحلققؼي

ـممضنؿونممععمعػقدةمألشراضماحلققؼيماظؿؽـقظقجقومتلكريميفماحلؾموؼؽؿـ ـمماظؾققظنقجلمماألعن ماالحنرتازممخناللممعن

 .ظؾؿكوررماظلؾقؿيمواإلدارة

متربقوةممسؾوىمموآثارػواممادلائقوةمماحلقوةمماظؽائـواتممبشأنماجلقـوعقةماظؾقوث 4

 وصقاغؿفاماظطؾقعقةماألمساكمعصاؼدومادلائقةماألحقاء

متغطقيموصبىمم.طـريةمتطؾقؼوتمظـؿوئففومودؿؽقنمطؾريةمدرسيمادلوئقيماظؽوئـوتمحقلماجلقـقعقيماظؾققثمتشفد

متؼرؼرمضؿـمادللؿؼؾؾميفماحملؿؿؾيماظؿطقراتمسـمصضاًلمادلوئقي،ماحلقيمبوظؽوئـوتمادلؿعؾؼيماجلقـقممسؾقمميفمادلعور 

 .اظعوملميفمحوظؿفومسـ

مادلائقوةمماألحقواءممتربقوةمميفمادلائقوةمماظوراثقوةممبوادلواردمماحملدضةماظؿفدؼدات 5

 ادلضادةمظإلجراءاتمخقاراتم:اظطؾقعقةمادلصاؼدو

مشنريمماظصنقدمموخبوصنيمماجلنوئر،مماظصنقدمم:ذظنؽمميفممبنومماظؿفدؼداتمعـموادعيمروئػيمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمتقاجف

مواألعنراضمماجلقصقنيمممادلقنوهمموادؿكراجمادلقوهموتؾقثماإلؼؽقظقجقيماظـظؿموتدػقرمتـظقؿ،مودونمإبالغمدونماظؼوغقغل

موتربقيمواظغوزؼيماظغرؼؾيمواألغقا مادللؿزرسي،مواظؽوئـوتماظربؼيماظؽوئـوتمبنيمواظؿػوسالتمادلـوخموتغريمواظطػقؾقوت
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 ادلربر ادلوضوع 

م.إخلمادلدعرةماظصقدمومموردوتمادللموظيمشريمادلوئقيماألحقوء

 .اظؿقلنيموإظبمأودعمغطوقمسؾكماظؿطؾقؼمإظبمحتؿوجموظؽـفومصؿقجقدةمادلضودةماإلجراءاتمأعوم

ـمموشريػنومماألشذؼيمظصـوسيماظؽقؿقوئقيمادلقادمإغؿوجمبفد ماظؾقرؼيماألسشوبمادؿزرا مؼعؿرب واظربؼةمادللؿزرسةمظؾطقاظبماظوراثقةمادلوارد 6 مصضنالًمماظصنـوسوت،ممعن

وػـنوكممم.اظعنوملمميفمعوئقنيممأحقنوءممتربقنيممسؿؾقنيممأطنربممبشنري،ممطغذاءمادلؾوذرمظالدؿفالكمادلكصصيمادلـؿفوتمسـ

وتؿطؾىمادلقاردماظقراثقيمهلذهماظـؾوتوتم.مسؿؾقوتموادعيمحلصودماألسشوبماظربؼيماظصوحليمظألطؾميفماظـطوقماظربي

 .ادلوئقيمادلفؿيمتغطقيميفمتؼرؼرمعـمتؼورؼرماحلوظيميفماظعومل

ماظوربيمماظـطواقمميفموحصادػاماظؽؾريةماظعذبةمادلقاهمظـؾاتاتماظوراثقةمادلوارد 7

 واظزراسةماألشذؼةمألشراض

ـمماظنربيمماظـطوقميفموحصودػوماظؽؾريةماظعذبيمادلقوهمغؾوتوتمزراسيمتعؿرب ماظؾشنرؼيمماألشذؼنيمميفمادنؿفالطفوممأجنؾممعن

مادلنقاردمموتؿطؾنىمم.ظؾؿقدنعممإعؽوغقوتمسؾكموتـطقيماظـطوقموادعيمسؿؾقيماألمسوك،موأسال ماحلققاغقيمواألسال 

 اظؿؼرؼرميفمتغطقؿفوماهلوعيمادلوئقيماظـؾوتوتمهلذهماظقراثقي

ماحلوواظيماالدووؿكداممذاتماظدضقؼووةماحلقووةمظؾؽائـوواتماظوراثقووةمادلوووارد 8

 ادلائقةماألحقاءمتربقةميفمواحملؿؿل

مظألسنال ممعصودرمبوسؿؾورػوموادعمغطوقمسؾكمواظػطرؼوتماظدضقؼيمواظطقوظىماظزرضوءمواظؾؽؿريؼوماظؾؽؿريؼومتربقيمتؿؿ

موؼؿؿم.وصقؿفوماألمسوكممنقمظؿعزؼزمادلػقدةمواألحقوئقوتماظؾؽؿريؼومأغقا مبعضموتلؿكدمم.ادلوئقيماألحقوءمتربقيميف

متغطقيموتؿقجىم.ادلقضعمخورجمعزروسيمذبؿقسوتمبقصػفوماظدضقؼيماظطقوظىمودالالتمأغقا معـمبوظؽـريماالحؿػوز

 .اظعوملميفمحوظؿفومسـمتؼرؼرميفمواظزراسيمظؾغذاءمادلفؿيماظدضقؼيماظؽوئـوتمهلذهماظقراثقيمادلقارد

ماظطعومممأمسواكمموتووصريمماألمسواكممصوقدممبرؼاضوةمماخلاصوةمماظوراثقوةممادلوارد 9

 وادللؿزرسةماظربؼة

ـمماظعنوملمميفمترصقفلمغشوطمأطربمواظلوحؾقيماظداخؾقيمادلقوهميفماألمسوكمصقدمرؼوضيمتعؿرب ماإلؼؽقظقجقنيمماظنـظؿممضنؿ

ماظؿـنق ممحنقلممادلعؾقعنوتممصقفنوممتؽنقنمماظنيتممظؾصنقوغيمماظلنؾقؿيمماظؿندابريممسؾكموادؿداعؿفمرحبقؿفموتعؿؿد.اظطؾقعقي

مععؿؿنداًممادلـظنقرممػنذامموظنقسمم.ضرورؼيماظؾشرؼي،ماظؿدخالتمعـموشريػوماألمسوكمصقدمسـمادلرتتؾيمواآلثورماجلقين

مدقاءماظطعؿمأمسوكمسرضمسؾكمغػلفماألعرموؼـطؾؼم.اظصقدمبرؼوضيماخلوصيمادلصوؼدمإدارةميفمبعدموادعمغطوقمسؾك

 .اظربيماحلصودمأممادلزار معصدرػومأطون
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 ادلربر ادلوضوع 

ـمماظنربيممواحلصنودمماالدنؿزرا ممإظبمظؾزؼـيمادلكصصيغؾوتوتمادلقوهماظعذبيمومواظؾقرؼيماظعذبيمادلقوهمأمسوكمدبضع ظؾزؼـةمادللؿعؿؾةمادلائقةمواظـؾاتاتمظألمساكماظوراثقةمادلوارد 81 معن

ًمموضدم.جدًامسوظقيمبؼقؿيمؼؿؿؿعمسودللمضطو مإظبمتقرؼدػومأجؾ موأصنـو مماألمسنوكمموإغؿنوجممتندجنيممسؿؾقنيممأصنؾق

مواحلصودماظطؾقعقيمادلصوؼدموتقاجفم.ععقـيمأغقا مإظبمبوظـلؾيمعؿؼدعيمدرجيمسؾكمظؾزؼـيمادللؿكدعيمادلوئقيماظـؾوتوت

م.األخنرىمماظطؾقعقنيممادلصنوؼدممتقاجففوماظيتمغػلفوماظؿفدؼداتمظؾزؼـيمادلكصصيمادلوئقيمواظـؾوتوتمظألمسوكماظربي

ـمماظقراثقنيممادلنقاردممؼؿـنوولممعـظقرمإظبمحوجيموػـوك معلنموظقيممأطـنرممأدنوسممسؾنكمماألغشنطيممػنذهممتطؾقنؼممأجنؾممعن

 .سودلقيمعشؽؾيمشوزؼي،مشرؼؾيمطلغقا مظؾزؼـيمادللؿكدعيمادلوئقيمواظـؾوتوتماألمسوكمسـماالصراجموؼعؿربم.وادؿداعي

مادلائقووةماألحقوواءمتربقووةميفمادلائقووةماظوراثقووةمظؾؿووواردماالضؿصوواديماظؿؼقووقم 88

 اظصؾةمذاتمواظؾقوثماظطؾقعقةماألمساكمعصاؼدو

معصنوؼدمومادلوئقنيمماألحقنوءممتربقنيمميفمادلوئقنيمماظقراثقنيممادلنقاردممضقؿيمظؿؼدؼرمضؾقؾيمربووالتمدقىماآلنمحؿكمجترممل

مادلنقاردممصقفنومممبنوممادلقضنع،مميفمادلوئقنيمماظقراثقنيممادلنقاردممصنننمم.خطريةماظـغرةموػذهم.اظصؾيمذاتمواظؾققثماألمسوك

متعنوغلمموظنذامم.اظنالزمممبوظؿؼندؼرممحتظكمالمادلقضع،مخورجمواجملؿقسوتماحملؿقيمادلوئقيمادلـورؼميفمادلقجقدةماظقراثقي

 .ادلقاردمغؼصمصقوغؿفو

مسؾوىممععقشوؿفمممودوؾلمماظغذائيمأعـفمميفمؼعؿؿدونماظذؼنمادلصؾقةمأصقاب 82

 ادلائقةماظوراثقةمادلوارد

موادللننقضنيماألشذؼننيموعصننـعلمواظصننقودؼـمادلننزارسنيمإظبمبوظـلننؾيمادلوئقننيماظقراثقننيمادلننقاردمأػؿقننيمتؼقننقؿمؼننؿؿممل

ماإلؼؽقظنقجلمماألمسوك،مإغؿوجمإحصوءاتميفماجلقينماظؿـق مأػؿقيمزؼودةموععم.واصقيمبصقرةموادللؿفؾؽني مواظؿقدقؿ

ـممبندممالماألخنرى،مماألخالضقنيمموادلكوو مواظصقوغيماظلؿؽقي،مظؾؿـؿفوت مأصنقوبمادلصنؾقيمممذنقاشؾممادؿؼصنوءممعن

 م.ادلالئؿيمبوظصقرةموععوجلؿفو

ماظوراثقوةممظؾؿوواردمماألجلماظطوؼؾةماظصقاغةمأجلمعنماحملؿقةمادلائقةمادلـارق 83

 ادللؿدامموادؿكداعفامادلائقة

ماظقرـقني،مموادلؿـزػنوتمماظطؾقعقنيممواحملؿقنوتمم"راعلنورم"معقاضعمصقفوممبوماظعومل،ميفماحملؿقيمادلوئقيمادلـورؼممتؿؾؽ

موادنؿكداعفوممادلوئقنيمماظقراثقنيممادلنقاردممصقوغيمصعقدمسؾكمطربىمأػؿقيماظؾقؽقيماظلقوحيموادلقاضعمادلؼدديمواحلدائؼ

 .ادلـظقرمػذامعـموإدارتفمععظؿفومجردمؼؿعنيمزالمعوموظؽـمادللؿدام،

مادلنقاردممبعنضممصقفنومممبوماظقادع،مبؿـقسفوماظقرـقيماظقالؼيمخورجماظقاضعيمادلـورؼميفماظؾقرؼيماظقراثقيمادلقاردمؿقزؿت اظورـقةماظوالؼةمخارجماظواضعةمادلـارقميفماظؾقرؼةماظوراثقةمادلوارد 84

ـممادلؿقندةممظألعنؿمماظعوعيماجلؿعقيمرؾؾًموضدم.ممؽـيموظقيسمبؼقؿيمتؿؿقزماظيت مػنذهممتغطقنيمميفمادللنوػؿيممادلـظؿنيممعن

 .اظقرـقيماظقالؼيمخورجماظقاضعيمادلـورؼميفماظؾقرؼيماظقراثقيمادلقارد
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م3مادلرصق

ماظعاملميفمادلائقةماظوراثقةمادلواردمحاظةمإلسدادماظزعينماجلدول

  

2188  ماظعودؼيمدورتفومخاللمظعرضفوماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيموثقؼيمإسدادمادلـظؿيمعـماهلقؽيمتطؾى

 سشرة؛ماخلوعلي

 مظؾؿعؾقعوتمغظؿفومتعزؼزموإظبمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمسـمضطرؼيمتؼورؼرمإسدادمإظبماظؾؾدانماهلقؽيمتدسق

 ادلوئقي؛ماظقراثقيمظؾؿقاردمورـقيمتـلقؼمجفوتموإغشوءمادلوئقيماظقراثقيمبودلقاردمادلؿعؾؼي

 ماظقراثقيمادلقاردموحوظيماظؼطرؼيماظؿؼورؼرمإلسدادماظالزعيمادلوظقيمادلقاردمتقصريمادلوسبيماجلفوتماهلقؽيمتـوذد

 ؛اظعوملميفمادلوئقي

 ميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمإسدادمسؿؾقيميفمادلشورطيمإظبمواإلضؾقؿقيماظدوظقيمادلـظؿوتماهلقؽيمتدسق

 ؛اظعومل

 معؾودئمإسدادمادلوئقيماظقراثقيمبودلقاردمادلعـقيماظعودلقيماظؿـلقؼمجفيمبصػؿفومادلـظؿيمعـماهلقؽيمتطؾى

 ادلوئقيماظقراثقيمبودلقاردمادلعـقيماظقرـقيماظؿـلقؼموجفوتماخلرباءمععمبوظؿشوورماظؼطرؼيمظؾؿؼورؼرمتقجقفقي

 

2182  مادلؾودئموتقز موتلؿؽؿؾماظؼطرؼيمظؾؿؼورؼرماظؿقجقفقيمادلؾودئمعلقدةمبشلنمبوظؿشوورمادلـظؿيمتؿعفد

 ادلوئقيماظقراثقيمبودلقاردمادلعـقيماظقرـقيماظؿـلقؼمدلراطزماظؿقجقفقي

 مخاللموعـمادلـظؿيممبلوسدةماظقرـقي،ماالتصولمعراطزمخاللمعـماظؼطرؼي،ماظؿؼورؼرمإسدادماظؾؾدانمتؾوذر

 ادلطؾقبماظـققمسؾكماظعؿؾموورشماإلضؾقؿقيماظشؾؽوت

 ماظقراثقيمادلقاردمحوظيميفمطؿلوػؿوتماظؿؼورؼرمتؼدؼؿموشريػومواإلضؾقؿقيماظدوظقيمادلـظؿوتمعـمادلـظؿيمتطؾى

 اظعوملميفمادلوئقي

  مجوغىمعـمادؿعراضفومضؿونمذظؽميفممبومادلقاضقعقي،ماألدودقيماظدرادوتمإسدادمسؾكمادلـظؿيمتشر

ماألضران

 

2183  وشريػومواإلضؾقؿقيماظدوظقيمادلـظؿوتموتؼورؼرماظؼطرؼيماظؿؼورؼرمظؿؼدؼؿماظـفوئلمادلقسد 

 واظزراسيمظألشذؼيماظقراثقيمادلقاردمهلقؽيمسشرةماظرابعيماظدورةمإظبمعرحؾلمتؼرؼرمتؼدؼؿ 

 ادلقاضقعقيماألدودقيماظدرادوتمظؿؼدؼؿماظـفوئلمادلقسد 
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2184  اظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمسـمتؼرؼرمعشرو مبنسدادمادلـظؿيمضقوم 

 مجفوتمجوغىمعـماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمتؼرؼرمدلشرو مادؿعراضمبؿـظقؿمادلـظؿيمضقوم

مبودلقاردمادلعينماظدوظلماحلؽقعلماظؿؼينماظعوعؾماظػرؼؼمومادلوئقيماظقراثقيمبودلقاردمادلعـقيماظقرـقيماظؿـلقؼ

 احلؽقعقيمشريموادلـظؿوتماظدوظقيموادلـظؿوتمأغشه،محبولمادلوئقي،ماظقراثقي

 

ماظعودؼيمدورتفوميفماهلقؽيمإظبماظعوملميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقاردمحوظيمسـماألولمؿؼرؼراظمعشرو متؼدؼؿ م2185

 سشرةماخلوعلي

 مسؾكماحلػوزمإظبمتفد ماظيتماظرذقدمظؾصقدماظلؾقكمضقاسدممبدوغيمادلؿصؾيماظعـوصرموضعماهلقؽيمتلؿفؾ

 وصقوغؿفومادلوئقيماظقراثقيمظؾؿقاردمادللؿدامماالدؿكداممضؿونموإظبموادعيمجقـقيمضوسدة

 
 



CGRFA-13/11/11 22 

 

 

م4مادلرصق

ماظؿؽاظقفمتؼدؼرات

  
مباظوووودوالراتماظؽؾػووووة اظؾـد

 األعرؼؽقة

 وادلالحظاتماظغاؼات احللابمررؼؼة

م3 /2 مبرتؾننيمعقزننػمتعننقني 611م111 ادلوزػ متؽاظقف

م؛(522م222)مذنننفرًام22مدلننندة

 عزاعالنمصـقونمعقزػونمؼلوسده

 اظؿقضريؼيماظعؿؾقيمظؿـلقؼمطؿرطزماظعؿؾ

مادؿشوووارؼونمخووورباء

ماظصوووووعقدؼنمسؾوووووى

مواإلضؾقؿوويماإلضؾقؿووي

 اظػرسي

مادؿشننننننننورؼًومخننننننننؾريًام12 711م111

مخنننننؾريمظؽنننننؾم24م222بنننننن

مطنؾمماألتعنوبممتلدؼدمادؿشوري؛

مغػؼنوتممازائدمأذفرم2مأومذفرؼـ

 اظلػر

ـمماظؾؾندانممإظبموادللوسدةمادلشقرةمظؿؼدؼؿ معن

ميفممبننوماظؼطرؼنني،ماظؿؼننورؼرمإسنندادمأجننؾ

 ادلصؾقيمأصقوبمإذراكمذظؽ

ماظؿؼووارؼرمإسوودادمدسووم

مذظوكمميفممبوامماظؼطرؼة،

مأصقابمععمادلشاورات

 ادلصؾقة

ماظؼطرؼي،ماظؿؼورؼرمإسدادمإظبماظدسؿمظؿؼدؼؿ بؾدمظؽؾم12م222بنمبؾدم122 2م111م111

ماظقرـقنننيماظعؿنننؾمورشمذظنننؽميفممبنننو

 وادلشوورات

ماخلوورباءماجؿؿاسووات

 اظعؿلموورش

مادؿشورة/واجؿؿوسم13 711م111

 اجؿؿو مظؽؾم42م222مبن

ماألدودنننقيماظدرادنننوتموضنننعمظننندسؿ

ـمموشريػومادلقاضقعقي ماألدودنقيممادلنقادممعن

 ظؾؿؼرؼر

مظؽؾم114م222بنماجؿؿوسوتم12 8م251م111 اإلضؾقؿقةماالجؿؿاسات

 اجؿؿو 

موعـوضشننيماظؼطرؼننيماظؿؼننورؼرمالدننؿعراض

محبوظننيماظصننؾيمذاتماإلضؾقؿقننيماظؼضننوؼو

موحتدؼندمماظعنوملمميفمادلوئقيماظقراثقيمادلقارد

مادلشنننرتطيمواألوظقؼنننوتماالحؿقوجنننوت

 .ظؾعؿؾ

ماظقثننوئؼمبؿكطننقطموخننؾريمربننررم61م111مواظؿكطقطماظؿقرؼر

 عـفؿومظؽؾمأذفرم5مدلدة

مواظـلكيماظؿؼرؼرمعلقدةموتصؿقؿمظؿقرؼر

 اظـفوئقي

ممم5م381م111ماجملؿق ماظػرسل

مخدعننننننيمتؽننننننوظقػ

 ادلشورؼع

  ادلوئيميفم12مبن 300 691

   6م111م311 اإلمجاظيماجملؿوع

 


