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 ؿن جدول األعؿال ادلؤؼت 1-5اؾلـد 

 فيكة ادلوارد اؾوراثية ؾألغذقة واؾزراعة

 عشرةاؾعادقة اؾناؾنة اؾدورة 

م2111 متوز/قوؾيو 22-11، روؿا

 ؿمابعة اؾموصيات بشأن ادلوارد اؾوراثية احلرجية، مبا يف ذؾك 

 حاؾة ادلوارد اؾوراثية احلرجية يف اؾعامل

م

 بيان احملموقات

متاظػؼرام

م4م-م1معؼدعةم-أواًل

م66م-م5مسؿؾقةماإلسدادم-ثاغقًا

م26م-م67ماًطقاتماٌؼؾؾة-مثاظـًا

م26م-م22ماٌقاردماظؾشرؼةمواٌاظقةماظضرورّؼةم-رابًعا

م27ماإلرذاداتماٌؾؿؿلة-مخاعًلا

مماٌؾقؼم

م
مم
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 ادلؼدؿة- أواًل 

مم

مواظزراسةممرؾؾت-م1 ماظقراثقةمظألشذؼة ماٌقارد ماظـاغقةمسشرة،مم(اهلقؽة)ػقؽة ماظعادؼة أنمتعدماٌـظؿةمعـميفمدورتفا

تـظرمصقفميفمدورتفاماظعادؼةماظرابعةمسشرة،مبقصػفمأولممطل،م(اظؿؼرؼر)محاظةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماظعاملمسـامتؼرؼًر

اظػؼر،ممحدةل،مودبػقػمتؼرؼرمععؿؿدمظؾؿقاردماظقراثقةمايرجقةمذاتماألػؿقةمظإلدارةماٌلؿداعةمظؾغابات،مواألعـماظغذائ

واسؿؿدتماًطةماالدرتاتقفقةمظؾػرتةمم1اظؿؼرؼرطؿامصادضتماهلقؽةمسؾكمخطةم.موصقنماظؿـقعماظؾققظقجل،موادؿداعةماظؾقؽة

،ماظيتمهؿقيمسؾكمجدولمزعينمإرذاديم2(اًطةماالدرتاتقفقة)ظؿطؾقؼمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعّددماألسقاممم0212-0217

م.ظؾؿؼرؼرظعؿؾّقةماالسدادم

م

م -0 موضد معممتر ماٌـظؿةدسؿ مماهلقؽةواظـالثني،مرؾبمماددةاظل،ميفمدورتف طؿلاػؿةميفمخطةمسؿؾفمماظؿؼرؼرإلسداد

 .م3اٌقاَصؼمسؾقفا
 

ذبؿقسةم)مظؾفقؽةادؿعرضتمذبؿقسةماظعؿؾماظػـقةمايؽقعقةماظدوظقةماٌعـقةمباٌقاردماظقراثقةمايرجقةماظؿابعةمو -3

م(اظعؿؾ ماألوىل، مدورتفا ميف معلائؾ، مبقـفامسّدة ممعـ مإسداد ميف ماحملرز م4اظؿؼرؼراظؿؼدم معؿابعةم، مإرالق وغظرتميفمخقار

 .اظؿؼرؼر
م

م -4 مإسداد ميف ماحملرز ماظؿؼدم ماظقثقؼة مػذه مماظؿؼرؼرتلؿعرض ماألخريةاظعـذ مظؾفقؽةمدورة ماألغشطةم. وتعرض

مماالحؿقاجاتو مماظالزعةاٌاظقة ماظؿؼرؼرإلغفاء مذب. مسـ ماظصادرة مواظؿقصقات ماظؿعؾقؼات مضقء متططؾبموسؾك ماظعؿؾ، ؿقسة

 .االسؿؾاراتمعـمأجؾمآظقةمعؿابعةوماظؿؼرؼرغفاءمإلاظعؿؾّقةماظيتمجيبماتؾاسفاممبشلنماهلقؽةاٌشقرةمعـم
م

 عؿؾية اإلعداد -ثاـيًا 
م

ممواصؾت -5 ماٌـظؿة متؽؾقػ موصقغفا موإدارتفا ماظغابات متؼدؼر مذعؾة مساٌقةبفذه متـلقؼ مطففة ظؾؿـقعمماٌللظة

 .ذاتماظصؾةماألخرىباظؿعاونمععماٌـظؿاتماظدوظقةمماظؿؼرؼردمسداوإلماظؾققظقجلمايرجل
 

مو -6 ماٌؿعؾؼتـدرج مـاألغشطة مبنسداد مـضؿماظؿؼرؼرة مًطـ متـظقؿقَّْقـ ماٌـظؿـػدَصْقـ ماٌؿقدطـة مــة ظؾػرتةمماألجؾة

0212-02135: 
                                                      

 .CGRFA-12/09/Report عـماظقثقؼةم52اظػؼرةم 1
 .CGRFA-12/09/Report اٌقاردماظقراثقةمايرجقة،ماظقثقؼة.مرابعا،ماياٌرصؼمز 2
 .C 2009 REP اظقثقؼةمعـم77ماظػؼرة 3
 .CGRFA-13/11/12 اظقثقؼة 4
.م0211-0212وبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةماظؿابعمهلامظؾػرتةمم0213-0212ظؾػرتةمماألجؾخطةماٌـظؿةماٌؿقدطةمسؾكمم0229يفمساممماٌـظؿةصادقمعممترم 5

ماظلـَؿْقـماٌؼؾؾةمؼو مظػرتة معراجعة مسرضموثقؼة ماٌـظؿةميفمدورتفماظلابعةمواظـالثني،ميفمؼقغققمسؾكؿّؿ ماألجؾؿقدطةماٌطةماًم:0211حزؼرانم/عممتر

م.0213-0210وبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةماظؿابعمهلامظؾػرتةم(معراجعة)م0212-0213
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م
صضؾ؛موؼؿّؿمتـػقذمؼؿّؿمهؼقؼماظؼقؿماظؾقؽقةمظؾغابات،مواألذفارمخارجماظغابات،مواألحراج،مبشؽؾمأ:م26ػاءم

مواظؿؽّقػمععف،مظادرتاتقفّقاتم ماٌـاخل ماظؿغّقر معـ موايد ماظقراثقة، مظؾغاباتمواٌقارد ماظؾققظقجل ماظؿـّقع صقن

 بشؽؾمصاسؾ؛موإسادةمتلػقؾماألراضلماٌؿدػقرة،موإدارةماٌقاهموايقاةماظربؼة
م

سؾكمصقنماظؿـقعممرًصاضؾقؿقة،مواظدوظقةمح،مواالؼؿّؿمتعزؼزماظلقاداتمواظرباعجمسؾكماٌلؿقؼاتماظؼطرؼةم:23واوم

مادؿكدامم معـ ماظـاوة مظؾؿـاصع مسادل موتلعنيمتؼادؿ ماٌلؿدام مادؿكداعفا موضؿان مواظزراسة مظألشذؼة اظؾققظقجل

م.اٌقاردماظقراثقة

م

رمؼـؾغلمأنمتعؿؿد،ميفماٌؼامماألول،مسؾكماظؿؼارؼماظؿؼرؼردتماهلقؽةميفمدورتفاماألخريةمسؾكمأنمسؿؾقةمإسدادمذّد -7

اظيتمتضعفاماظؼطرؼةمبشلنماٌقاردماظقراثقةمايرجقة،مععمحصقهلامسؾكماظدسؿمسـمررؼؼماظدراداتمواظؿؼارؼرماٌقاضقعقةم

مسـماٌدخالتدوظّقةعـظؿاتم مواصؼتمسؾكمادؿؽؿالمعشروعمدظقؾمإسدادمم.6اٌـادؾنيماٌصؾقةأصقابممعـم،مصضاًل طؿا

اظؿـلقؼماظقرـقةممجفاترمسقًّامرجقة،مواظعؿؾقةماظالزعةمظؾؾؾدانمحؿكمهددمؿؼارؼرماظؼطرؼةماًاصةمباٌقاردماظقراثقةماياظ

 .وتؾؾغفامظؾؿـظؿةم7إلسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼة
م

 اؾعامل يفطرقة ؿن أجل حاؾة ادلوارد اؾوراثية احلرجية ؼدؾيل إعداد اؾمؼارقر اؾ

م

م -8 مظؾفقؽة، ماألخرية مظؾدورة ماظؿؼارؼرغصمماٌـظؿةتمادؿعرضعؿابعة مإسداد ماٌقاردممدظقؾ مأجؾمحاظة معـ اظؼطرؼة

وظدىمادؿؽؿالماظدظقؾماظذيمسرضمعشروعمغصفمسؾكماهلقؽةميفمدورتفام.موادؿؽؿؾؿفم8(اظدظقؾ)اظقراثقةمايرجقةميفماظعاملم

ادؿػادتماٌـظؿةمعـماظؿعؾقؼاتماظيتمتؾؼؿفامخاللمذؿكمحؾؼاتمسؿؾماًرباءماٌعؼقدة،ممباميفمذظؽمحؾؼاتمم،9األخرية

وؼشؽؾماظدظقؾماظقثقؼةماٌرجعقةماظرئقلقةمظعؿؾقةمرصعمم.تؾؼؿفامعـماًرباءماظقرـقنيمة،مصضاًلمسـمتؾؽماظيتاظعؿؾماإلضؾقؿق

 :موػلمترعلمإىل.ماظؿؼارؼرماظؼطرؼة
م

ماظقراثقةمايرجقةميفمإرارمبراذبفامايرجقةمم- ماظؾؾدانمسؾكمإجراءمتؼدؼرمادرتاتقفلمٌقاردػا علاسدة

م.اظقرـقة

صقغفاممـسـمحاظةمعقاردػاماظقراثقةمايرجقةموسمامماظؾؾدانمداخؾفمباإلبالغمساٌقًّتقصريمإرارمعقحدمتؼقم-

معلؿداعةم مبصقرة مالدؿكداعفا مبفا متضطؾع ماظيت مواألغشطة مهلا موتـؿقؿفا موإدارتفا ماٌقارد هلذه

م.واحؿقاجاتفاموأوظقؼاتفاميفمػذاماجملال

                                                      
م.CGRFA-12/09/Reportالوثيقة عـمم49اظػؼرةمم6
م.CGRFA-12/09/Reportعـماظقثقؼةمم52اظػؼرةمم7
م.CGRFA/WG-FGR-1/11/Inf.1اظقثقؼةمم8
 .عشروعمدظقؾمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼة:مإسدادمحاظةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماظعاملغةماٌعـقمCGRFA-12/09/Inf.14اغظرماظقثقؼةمم9
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ماظصم- مسؾك ماظلقادات مردؿ معقدان ميف مواالحؿقاجات ماظـغرات مواظعاٌلمهدؼد مواإلضؾقؿل ماظقرين عقد

مررؼؼم مسـ ميفمذظؽمادباذػا ممبا ماإلجراءاتمحلبماالضؿضاء، مادباذ ماظلقاداتمعـ ظؿؿؽنيمرامسل

امبشلنماياجةمإىلمػذهم،مإذامادبذتماهلقؽةمضراًرخطةمسؿؾمساٌقةمظؾؿقاردماظقراثقةمايرجقةدمااسؿؿ

م.10اًطة

م

 إعداد اؾمؼارقر اؾؼطرقة

 

ماظؼدراتميفماظؾؾدانماظـاعقةمعـمأجؾمإسدادماظؿؼارؼرمدستماهلقؽةميفمدورتف -9 موبـاء مإىلمتؼدؼؿماٌلاسدة ماألخرية ا

م11اظؼطرؼة ماظؼطرؼة. ماظؿؼارؼر مبنسداد ماٌؿصؾة ماظؼدرات موبـاء ماٌلاسدة متؼدؼؿ مأغشطة ميف ماٌـظؿة مذرست موضد حيؿقيمو.

االثـَْقـماٌـّظَؿْقـمواٌكطَّطمهلؿا،مباإلضاصةممحقلماظـشاَرْقـمإرذاديهلذهماظقثقؼةمسؾكمجدولمزعينمماٌؾقؼيفمم1اىدولم

 .إىلماظؿلثرياتمسؾكماٌقزاغقة
 
م/يفمعارسو -12 حؾؼيتمسؿؾماضؾقؿقَؿْقـمباظؿعاونمععماٌـظؿةماظدوظقةمظؾؿـقعماظؾققظقجلمماٌـظؿةغّظؿتم،م0211آذار

.م12اظدظقؾمّتمتطقؼرهميفممغفجوصؼممظؿؼرؼرامإلسدادمالرالعماًرباءماظؼطرؼنيمواالضؾقؿقنيميفمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةموتدرؼؾفؿ

 :ظؾؿؼرؼرجفاتماظؿـلقؼماظقرـقةمسؾكمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةماظالزعةموتؾتمحؾؼاتمسؿؾمإضؾقؿقةمأخرىمٌلاسدةم
م

اٌـظؿـةماظدوظقـةمظؾؿــقعمممممباظؿعـاونمعـعممم(طـاظل،مطقظقعؾقـامم،م0212تشـرؼـماظــاغلممم/غـقصؿربم)أعريطاماظالتقـقـةممميف -

م؛13ماظؾققظقجل

باظؿعاونمععمأعاغةممجاسةماحملقطم(مغادي،مصقفل،م0211طاغقنماظـاغلم/ؼـاؼر)جـقبمشربماحملقطماهلادئمميف -

 ؛14اهلادئموأعاغةماتػاضقةماظؿـقعماظؾققظقجل
باظؿعـاونمعـعماٌرطـزماظـدوظلمظؾقراجـةممممممم(غريوبـل،مطقـقـامم،م0211مغقلـانم/أبرؼـؾم)أصرؼؼقامجـقبماظصـقراءمميفم -

 .موأعاغةماتػاضقةماظؿـقعماظؾققظقجلم،قعماظؾققظقجلواٌـظؿةماظدوظقةمظؾؿـم،اظزراسقة
زارةماظزراسـةمواظؾقؽـةمممباظؿعـاونمعـعمومم(م،متقغست،ممحاعا0211حزؼرانم/زبّططمهلاميفمؼقغقق)يفماظشرقماألدغكم -

 .واٌـظؿةماظدوظقةمظؾؿـقعماظؾققظقجلموأعاغةماتػاضقةماظؿـقعماظؾققظقجلمواظصـدوقماظعاٌلمظؾطؾقعةماظؿقغلّقة
م

رػـًامبؿقاصرماظؼدرماظالزممعـماٌقاردماًارجةمسـماٌقزاغقة،محؾؼؿامسؿؾمإضاصّقؿانميفمآدقاماظقدـطكموعـطؼـةمممودؿعؼد،م

م.اظؾقرماظؽارؼيب

                                                      
 .دظقؾمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةمسـمحاظةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماظعاملاٌعـقغةم CGRFA/WG-GR-1/11/Inf.1 عـماظقثقؼةم8اغظرماظػؼرةم 10
 .CGRFA-12/09/Report عـماظقثقؼةم50اظػؼرةم 11
 .CGRFA-12/09/Inf.14 اظقثقؼة 12
 .CGRFA/WG-FGR-1/11/Inf.3 اظقثقؼة  13
 .CGRFA/WG-FGR-1/11/Inf.4 اظقثقؼة  14
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م

ؿؽـمًططماظعؿؾماظؼطرؼة،ماظيتمتقضعمخاللمحؾؼاتماظعؿؾماإلضؾقؿقةمداظػةماظذطرمإلسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةمؼط -11

اتمتؼدعفاماظؾؾدانمإىلماظشرطاءماٌؼدعنيمظؾؿقاردمواظشرطاءماإلمنائقني،ممباميفمذظؽمالضرتاحمًا،مأنمتؽقنمأدادظؾؿؼرؼراظالزعةم

جقةماظقرـقة،ميفمبعضماياالت،معمػؾةمظؾقصقلمسؾكماٌلاسدةمعـماٌـظؿةمظؿـػقذمخططموضدمتؽقنماظرباعجماير.ماٌـظؿة

اظؿكزرمععمعشروساتماٌـظؿةماألخرىمجؾمواظلعلمجارمعـمأ.ماظعؿؾمسـمررؼؼماسؿؿادمبرغاعجماظؿعاونماظؿؼينميفماٌـظؿة

ماظؾؾدان ميف ماظؼائؿة مظؾقصاءم. ماٌقزاغقة مسـ ماًارجة ماٌقارد معـ مإضاصقة معؼادؼر مسؾك مظؾقصقل معؾقة مػـاكمحاجة مأن إال

 .باحؿقاجاتمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةميفمطـريمعـماظؾؾدانماظـاعقة
م

م -10 ماظعؿؾموضد مبأوصتمذبؿقسة مذاتماظصؾةماىفاتماٌاسبةماهلقؽةلنمهّث ظؿقصريماٌقاردممواٌـظؿاتماظدوظقة

طؿامأذارتم.مواظدسؿماظعقينمإلسدادمتؼارؼرمضطرّؼة،ممباميفمذظؽماالدؿشاراتماظقرـقةمواالضؾقؿّقةماٌقزاغقةخارجمعـماٌاظّقةم

 .15إىلمأّغفمعـمدونمػذاماظدسؿ،مضدمؼؿلّخرمتؼدؼؿماظؿؼارؼرماظؼطرؼةمبشؽؾمطؾريموضدمتؿلّثرمغقسّقؿفا
م

سؾكماٌلؿقىممعؿعددونعصؾقةمأصقابمماظيتمؼطشاركمصقفاذّددتمذبؿقسةماظعؿؾمسؾكمأػؿّقةماالدؿشاراتممطؿا -13

ماٌقاردم ماظػفقاتمواياجاتمإلدارة موهدؼد مضطرّؼة متؼارؼر مإسداد مأجؾ معـ مسؾقفا ماٌعؾقعاتمواٌصادضة اظؼطريمىؿع

 .16اظقراثقةمايرجقةموصقغفامسؾكماٌلؿقىماظؼطري
م

باتموإىلماٌلاسدةماٌطؾقبةمإلسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼة،مأوصتمذبؿقسةماظعؿؾماظؾفـةمبؿلخريماٌفؾةمغظًرامإىلماظصعق -14

 .021017طاغقنماظـاغلم/ؼـاؼرم1اظؼصقىمظؿؼدؼؿماظؿؼارؼرماظؼطرؼةمإىلم
م

،ممّتمغؼؾمرؾبماظؿؼرؼرضدمؼؽقنمظؾؿلخريميفمتعقنيمجفاتماظؿـلقؼماظقرـقةمتلثرياتمطؾريةمالدؿؽؿالممفمبامأغو -15

طؿامأوصتمذبؿقسةماظعؿؾم.معؿعددؼـمعصؾقةؿعققـات،مباإلضاصةمإىلماظدظقؾمعـمخاللمودائؾمزبؿؾػةموإىلمأصقابماظ

م محقلممحبّثماهلقؽةبؼقة ماظؼطرؼة ماظؿؼارؼر مسؾكمتلؾقؿ محرًصا ماظقرـقة ماٌقاردماظدولمسؾكمتعقنيمجفاتماظؿـلقؼ حاظة

 .18هلاميفماظقضتماحملدَّداظقراثقةمايرجقةميفماظعاملم
م

 داد درادات ادلعؾوؿات األدادية ادلواضيعيةإع

م

صؼدمغظرت،ميفمدورتفاماألخرية،ميفمماظؿؼرؼريفمحنيمذددتماهلقؽةمسؾكمأػؿقةماظؿؼارؼرماظؼطرؼةمباظـلؾةمإلسدادم -16

ماٌقارد،محقثمطانمػـاكم مظؿقاصر مدراداتمعقاضقعقة،متؾعًا ؾؿعؾقعاتمواٌعارفماظؽاصقة،موحقثمظماصؿؼارإعؽاغقةمإجراء

                                                      
 .CGRFA/WG-FGR-1/11/Report عـماظقثقؼة 15 اظػؼرة 15
 .CGRFA/WG-FGR-1/11/Report عـموثقؼة 10 اظػؼرة 16
 .CGRFA/WG-FGR-1/11/Report عـماظقثقؼة 12 اظػؼرة 17
 .CGRFA/WG-FGR-1/11/Report عـماظقثقؼة 14 رةاظػؼ 18
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وضدمذرستماٌـظؿةميفمإسدادمدراداتمعقاضقعقة،مباظؿعاونمععماٌـظؿةم.م19ٌلؿقىماظعاٌلاقاضقعمتعا جمسؾكمطاغتماٌ

ماظؿاظقةم متمهدؼدػاموتؼدميفامظؾفقؽةميفمماظيتاظدوظقةمظؾؿـقعماظؾققظقجلمواٌرطزماظدوظلمظؾقراجةماظزراسقةمبشلنماظؼضاؼا

 :20دورتفاماٌاضقة
م

 لمواظؿعرؼةمواهلشاذة؛عمذراتماظؿـقعماظقراثلمايرج 
 صفؿماظؿـقعماظقراثلمظألغقاعماالدؿقائقةميفماظغاباتماظطؾقعقة؛ 
 دورماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماظؿؽقػمظؾعقاعؾمايققؼةمواظالحققؼة،مععماظرتطقزمسؾكمتغريماٌـاخ؛م 
 لنيمدؾؾماظعقش؛اٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماإلدارةماظالعرطزؼةمظألعـماظغذائل،موايدمعـماظػؼر،موه 
 آثارماٌؿارداتماإلدارؼةمسؾكماظؿـقعماظقراثلمايرجل؛ 
 ادؿكدامماألغقاعماظطؾقعقةماألصؾقةميفمترعقؿموإدارةماظؿـقعماظؾققظقجل؛ 
 االواػاتميفمإدارةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةمعـمِضؾؾماظؼطاعماًاصموضطاعماظشرطات. 
م

اجؿؿاًسامظؾؿـلـؼنيمواٌلـاػؿنيميفماظدرادـاتماٌقاضـقعقةمممممم،ةمظؾؿـقعماظؾققظقجلاٌـظؿةماظدوظقم،مباظؿعاونمععاٌـظؿةغّظؿتم

م.0211أؼارم/،ميفمعاؼقاٌـظؿة،ميفمعؼرمحاظةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماظعاملمسـ

م

 تعزقز ـظم ادلعؾوؿات

 
اظعاٌلمظامماٌعؾقعاتمأػؿقةمتعزؼزمغظؿماٌعؾقعات،ممباميفمذظؽمغمإىل،ميفمدورتفاماٌاضقة،مماأؼًضماهلقؽةأذارتم -17

م ماظؼطرؼةموإسداد ماظؿؼارؼر مإسداد ماظعاٌقة،مظدسؿ مايرجقة ماظقراثقة ماٌقارد مبشلن وذرستماٌـظؿة،مم.21اظؿؼرؼريفماٌـظؿة

بدسؿمسقينمعـمدائرةماظغاباتماظؽـدؼة،ميفماظـفقضمخبصائصمووزائػمضاسدةماظؾقاغاتماظعاٌقةماياظقةميفمعقدانماٌقاردم

وعـماٌؿقضعم.م،مالمدقؿاماظؾقاغاتماظقاردةميفماظؿؼارؼرماظؼطرؼةباظؿؼرؼرقة،مظؿكزؼـموإدارةماٌعؾقعاتماٌؿصؾةماظقراثقةمايرج

 .0211غفاؼةمدـةميفمأنمؼصؾحماظـظامماىدؼدمجاػزًامظؾعؿؾم
 
مو -18 مغظام مبؿقدقع ماألوىل، ميفمدورتفا ماظعؿؾ، مايرجقرّحؾتمذبؿقسة ماظقراثقة ماٌقارد ةماٌعؾقعاتماظعاٌلمبشلن

طؿامأذارتمإىلماياجةمإىلمتطقؼرم.م22واظرتطقزمسؾكمأػؿّقؿفمٌعاىةمبقاغاتماظؿؼارؼرماظؼطرؼةموإدارتفايفماٌـظؿةمماظعاٌقة

اياجةمإىلمتعزؼزمماظؾفـةمبلنمتلخذمبعنيماالسؿؾارمذبؿقسةماظعؿؾمإىلمذظؽ،مأوصت.م23غظامماٌعؾقعاتمػذامبشؽؾمأطرب

                                                      
م.CGRFA-12/09/Reportعـماظقثقؼةمم49اظػؼرةم  19
 .CGRFA-12/09/12عـماظقثقؼةمم0اٌؾقؼممم20
م.CGRFA-12/09/Reportعـماظقثقؼةمم50اظػؼرةممم21
 .CGRFA/WG-FGR-1/11/Reportعـماظقثقؼةمم19اظػؼرةمم22
 .CGRFA/WG-FGR-1/11معـماظقثقؼةم13اظػؼرةمم23
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ماالبالغ مومضدرات ماظـاعقة ماظدول معإيف موادؿكداعف مأطرب مبشؽؾ ماظـظام متطقؼر مالؽاغقة ماٌؿابعةمباظـلؾة مأغشطة سؿؾارات

 م.24ظؾؿؼرؼر
م

 ؿشارؽة جلـة اؾغابات وادلـظؿات اؾدوؾية واإلؼؾيؿية ذات اؾصؾة

م

ماٌش -19 مواإلضؾقؿقة ماٌـظؿاتماظدوظقة مرؾؾتمعـ مضد ماٌاضقة، مدورتفا ميف ماظؿقضريطاغتماهلقؽة، مسؿؾقة ميف .مارطة

مسؾ مضروروذددت ماألعمةك موعـؿدى ماظؾققظقجل، ماظؿـقع مواتػاضقة ماٌـظؿة، ميف ماظغابات مىـة ماٌعينممؿإذراك اٌؿقدة

اٌؿقدةمٌؽاصقةماظؿصقر،مواظصـدوقماظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقة،مصضاًلمسـمعـظؿاتموعمدلاتمماألعؿباظغابات،مواتػاضقةم

عممترماألررافميفماتػاضقةماألعؿماساةمضراراتموذددتمطذظؽمسؾكمضرورةمعر.ماظؿؼرؼردوظقةمأخرىمذاتمصؾة،ميفمإسدادم

 .25اٌؿقدةمظؾؿـقعماظؾققظقجلمذاتماظصؾةمبفذاماظعؿؾ
 
مو -02 مدورتفا ميف موداغدت، ماظغابات معارسماظؿادعةغاضشتمىـة مذفر ميف ماٌعؼقدة م/سشرة، مإسدادم0229آذار ،

موحـّاظؿؼرؼر مسؾ، مواٌـظؿاتماظشرؼؽة ماٌـظؿة معع ماظؿعاون مسؾك ماألسضاء ماظؾؾدان مت مبصقرةمإنازهك مورؾؾتماإلذارة ،

مإىلماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماالدرتاتقفقةمايرجقةمظؾؿـظؿة بؾغتممجقعماهلقؽاتمايرجقةمُأ،موبعدمذظؽ.مربددة

ماظيتماغعؼدتمبنيمذفريمصرباؼرماظلتماإلضؾقؿقة م/وؼقظققمذؾاط/ظؾؿـظؿة، م0212متقز ماظؿؼرؼر،مبنسداد ورحؾتمىـةم.

م مأطؿقبراظغاباتميفمدورتفا ميفمذفر ماٌعؼقدة م0212تشرؼـماألولم/اظعشرؼـ، مبنسداد ماًاصة وأوصتمماظؿؼرؼر،مباٌؾادرة

ماٌفؿ ماىفد مػذا مبذل ماٌـظؿة ممبقاصؾة مبشلنم. ماظؿعاوغقة مظؾشراطة ماظرئادقة ماألجفزة ميف ماٌـظؿاتماألسضاء مدست طؿا

.مظدىمضقاعفامبعؿؾفاماظؿؼرؼرقاردمايرجقةميفماظعاملمويفماٌمتؼدؼراظيتمؼؿققفاممواظؿقؾقالتاظغاباتمإىلماظـظرميفماٌعؾقعاتم

موتشاررم ماإلبالغ معـ ماظعاٌقة مظالحؿقاجات ماالدؿفابة مسؾك مضدرتفا متعزز مأن مطذظؽ ماٌـظؿة معـ ماظغابات ورؾؾتمىـة

ماٌقاردمايرجقةميفماظعاملم ميفمذظؽمسـمررؼؼمتؼدؼر ماظؾققظقجلمايرجل،ممبا واظؿؼدؼرماٌعؾقعاتماٌؿعؾؼةمبصقنماظؿـقع

م مظؾغابات ماظقرين مواظؿؼرؼرواظرصد محدود ميف ماإلضاصقة، ماٌقارد مإتاحة مسؾك ماظؾؾدان موذفعت مػذهم، مظدسؿ إعؽاغقاتفا،

 .26اٌؾادرات
م

،مسـمررؼؼمإسدادمتؼارؼرماظؿؼرؼراٌـظؿاتماظدوظقةمواإلضؾقؿقةمذاتماظصؾةمإىلماٌشارطةميفمإسدادمماٌـظؿةتدسقمو -01

 .ةمحباظةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماظعاملموممارداتمإدارتفامواالحؿقاجاتمعـفااٌؿصؾماٌلائؾٌـظؿاتفامسـم
م

،م0212تشرؼـماألولم/ؿمعممترماألررافميفماتػاضقةماظؿـقعماظؾققظقجل،ميفمدورتفماظعاذرةماٌعؼقدةميفمأطؿقبردّؾو -00

،ممباميفمذظؽميفمااعفمادؿكداًعامعلؿداًعظقجلمظؾغاباتموادؿكدةماظؿـقعماظقراثلمايرجلمظؾؿقاصظةمسؾكماظؿـقعماظؾققبلػؿّق

ويفمػذاماظلقاق،مرحبماٌممترمبنسدادماٌـظؿةم.متغريماٌـاخمواحملاصظةمسؾكمعروغةماظـظؿماإلؼؽقظقجقةاظؿعاعؾمععمدقاقم

                                                      
 .CGRFA/WG-FGR-1/11معـماظقثقؼةم09اظػؼرةم 24
م.CGRFA-12/09/Reportمعـماظقثقؼةم51اظػؼرةمم25
 .COFO/2010/REPمعـماظقثقؼةم18إىلمم15معـماظػؼراتم26
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طؿامرؾبمعممترماألررافمعـماألعنيم.مودساماألررافموايؽقعاتماألخرىمواٌـظؿاتمذاتماظصؾةمإىلمدسؿمإسدادهمظؾؿؼرؼر

،ممباميفمذظؽمسـمررؼؼماٌلاػؿةميفماظدوراتماظؿؼرؼرإسدادمميفؿـػقذيمالتػاضقةماظؿـقعماظؾققظقجلماظؿعاونمععماٌـظؿةماظ

ذبؿقسةماظعؿؾماظػـقةمايؽقعقةماظدوظقةماٌعـقةمباٌقاردموذاتماظصؾةمعـمدوراتمػقؽةماٌقاردماظقراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم

 م.27اظقراثقةمايرجقة
م

ماسؿؾارؼطو -03 مإسدادمؿؽـ مإىل ماٌػضقة مواظعاٌقة ماإلضؾقؿقة مواألغشطة ماظؼطرؼة ماظؿؼارؼر مػاًعامؿؼرؼراظمإسداد يفممإدفاًعا

مظؾػرتة ماظؾققظقجل مظؾؿـقع ماالدرتاتقفقة موأػدافمم0202-0211ماًطة ماظؾققظقجل مباظؿـقع ماٌؿعؾؼة مأتشل وأػداف

م مظؾػرتة ماظـؾاتات ميػظ ماحملدثة ماظعاٌقة ماظؿـقعمم،0202-0211االدرتاتقفقة ماتػاضقة مأرراف معممتر ماسؿؿدػا اظيت

ماظعاذرةمفاظؾققظقجلميفمدورت م. ماألخرية ماتػؼتماهلقؽةميفمدورتفا سؾكماالضطالعمبدورمضقاديميفمإسدادموادؿكدامم"وضد

ماٌؿعؾؼةمبعؿؾماهلقؽة ماظؾققظقجلموعمذراتف م"أػدافماظؿـقع موثقؼة. ماظلقاق،مإسداد األػدافمسـممسؿؾموجيري،ميفمػذا

ؾؿـقعمظمهؿقيمسؾكمععؾقعاتمحقلماألػدافمواٌمذراتماظدوظقة،مذراتماظدوظقةمظؾؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼةمواظزراسةواٌم

 .28ظألشذؼةمواظزراسةاظؾققظقجلم
م

مظؾؿعؾقعاتمو -04 ممجعفا ميف مواألضاظقؿ مظؾؾؾدان ماظداسؿة مجفقدػؿا ماظؾققظقجل ماظؿـقع ماتػاضقة موأعاغة ماٌـظؿة تـلؼ

اٌعؾقعاتمواظؿعاونميفمحؾؼاتماظعؿؾماإلضؾقؿقةماٌعؼقدةممتؾادلشريماٌلؿصقب،مسـمررؼؼمموإبالشفا،مووـبماالزدواج

وؼـؾغلمإدراجمعللظةمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةمسـماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماالدرتاتقفقاتم.مظدسؿمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼة

عؿؾقةمدبطقطمادرتاتقفقةمطؿامميؽـمطىلمسؿؾقةماإلسدادمفمميؽـماظـظرمإّغأوخططماظعؿؾماظقرـقةمظؾؿـقعماظؾققظقجل،محقثم

مظؾؿؼمااسؿؾارػ مأداة ماظلقاء متؽػؾمدسؾك مإدارة موإلدارتف ماظؾؾد ميف مايرجل ماظؾققظقجل ماظؿـقع معـ معفؿ مظعـصر ماألصضؾ ؼر

ظؿـقعماظشلنموظؾؿعؾريمسـمحاظةماوإذمتقصرمػذهماظعؿؾقةمصرصةمإلذراكموذقذماػؿؿاممرائػةموادعةمعـمأصقابم.مادؿداعؿف

م0202-0211ععمتـػقذماًطةماالدرتاتقفقةمظؾؿـقعماظؾققظقجلمظؾػرتةممارجلميفماظؾؾد،مإمنامتؿؿاذكمأؼًضاظؾققظقجلماي

 .اصقفؿامعًعمااظؾققظقجلموميؽـماسؿؾارػامإدفاًعاٌؿعؾؼةمباظؿـقعممأتشلوهؼقؼمأػدافم
م

 يةإعادة اؾـظر يف دور ػرقق اخلرباء ادلعين بادلوارد اؾوراثية احلرج

م

بلنمؼؿدارسماٌدؼرماظعاممظؾؿـظؿة،مهلامماظؿابعةاظعؿؾممذبؿقسةمأوصتماهلقؽةميفمدورتفاماٌاضقةمعـمخاللمإغشاء -05

يفمدورمصرؼؼماًرباءماٌعينمباٌقاردماظقراثقةمايرجقة،مععمإدارةماظغاباتموىـةماظغابات،ميفمأعرمإسادةماظـظرمباظؿعاونم

 29.واٌفؿةماظيتمأغارؿفامبفامظؾفقؽةاظعؿؾماظؿابعةممذبؿقسةيفمضقءمإغشاءم
 

                                                      
م.CBD COP Decision X/36عـماظقثقؼةمم11وم12وم9وم8اظػؼراتم 27
 م.CGRFA-13/11/18اظقثقؼةممم28
 .CGRFA-12/09/Reportمعـماظقثقؼةم57وم55اظػؼرتانمم29
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ظدورممي،مهؾقاًلمأجر0212تشرؼـماألولم/ادؿعرضتمىـةماظغابات،ميفمدورتفاماظعشرؼـماٌعؼقدةميفمأطؿقبروضدم -06

ـ،مصؼدمأوصتماظؾفـةمْؼوغظرًامظؾطابعماٌكؿؾػمواٌؿؽاعؾمظدورماىفاَز.م30صرؼؼماًرباءماٌعينمباٌقاردماظقراثقةمايرجقة

باظػعاظقةمواظؽػاءةمععممتـلقؼامظعؿؾفمؼؿلؿمتؽػؾأنمواٌـظؿةمسؾكمصرؼؼماًرباءماٌعينمباٌقاردماظقراثقةمايرجقةمبلنمتؾؼلم

وميؽـمصقصمدورمطؾمجفازم.ماـًٌـشلةمحدؼااظعؿؾماظػـقةمايؽقعقةماظدوظقةماٌعـقةمباٌقاردماظقراثقةمايرجقةممذبؿقسة

 .31عـفؿامخاللمإحدىماظدوراتماٌؼؾؾةمظؾفـة
م

 اخلطوات ادلؼلؾة  -ثاؾنًا 

 
 حتؾيل اؾمؼارقر اؾؼطرّقة وادمؽؿال اؾمؼرقر

م

إلتاحةماظقضتماظؽايفمظؿقؾقؾماظؾقاغاتمووؿقعفامعـمأجؾمميفماظقضتماحملدَّدمهلاؼـؾغلمسرضماظؿؼارؼرماظؼطرؼةم -07

قؼؾماًارجةمسـماٌقزاغقةمبصقرةموعـماٌطؾقبمتقصريمعقاردماظؿؿ.مياظةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماظعاملاإلسدادماظؿاظلم

ودقؽقنماظـفقضمبنعؽاغقاتمضاسدةم.مساجؾةمظؾقصاءمباياجةمإىلمدسؿمطـريمعـماظؾؾدانماظـاعقةميفمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼة

عـماألعقرماظيتمتقلرمهؾقؾمووؿقعماٌعؾقعاتماظيتمتؿققفاماظؿؼارؼرماحملّدثةمبقاغاتماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماظعاملم

 .اظؼطرؼة
 
معـم -08 ماٌؼدعة مواظقثائؼ ماإلضؾقؿقة ماالجؿؿاسات موتؼارؼر ماٌؿلؾؿة ماظؼطرؼة ماظؿؼارؼر مأداس مسؾك ماٌـظؿة، دؿؼقم

مبنسدادماظدوظقةماٌـظؿات ماٌـفزة، ماٌقاضقعقة ماألدادقة ماٌعؾقعات مماظؿؼرؼرمعشروعمودرادات ممغفاؼةيف .م0210دـة

عمىؿاسةماظعؿؾماظػـقةمغصمذبّؿمودقؿاحمعشروع.مبلولماًلىمإغؿاجفامأوظدماألولماظؿؼرؼرمودرياجعماًرباءمصصقلمعشروع

سؾكمماظؿؼرؼرمعشروعمضؾؾمسرضم،اظـاغقةايؽقعقةماظدوظقةماٌعـقةمباٌقاردماظقراثقةمايرجقةمطلمتلؿعرضف،ميفمدورتفام

حاظةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةمرمباظـظرميفمإعؽاغّقةمإرالقمتؼرؼماهلقؽةوضدمترشبمم.اهلقؽةميفمدورتفاماظعادؼةماظرابعةمسشرة

 .يمضدمؼـظرميفماٌؿابعةماحملؿؿؾةحقلماٌقاردماظقراثقةمايرجقةماظذعممترمصينمدوظلماغعؼادمٌـادؾةمميفماظعامل
م

 ؿمابعة اؾمؼرقر
م

ظؾعامممعـمأجؾمتطؾقؼمبرغاعجماظعؿؾماٌؿعّددماظلـقاتم0217-0212ظؾػرتةممظؾفقؽةاًطةماالدرتاتقفقةممتؿقّضع -09

عؿكممّتمايصقلمسؾكمسدٍدمطاٍفمعـماظؿؼارؼرم.مادؿشاراتماضؾقؿقةمعـمأجؾمهدؼدمذباالتماظعؿؾمذاتماألوظقّؼةم0213

م مدؿعؼد مماٌـظؿةاظؼطرّؼة، مومإضؾقؿقةاجؿؿاسات ماالضؾقؿقة مواياجات ماألوظقّؼة مذات ماألسؿال مهدؼد مأجؾ االتمايعـ

ماتػاقمحقلمىلدفماألدادلمهلذهماالجؿؿاساتماالضؾقؿقةمباظؿقّصؾمإوؼؽؿـماهل.مسؾكماٌلؿقَؼْقـماالضؾقؿلمواظعاٌلمارئةاظط

 .أوظقّؼاتماظعؿؾ
                                                      

 .COFO/2010/7 عـماظقثقؼةم3اٌؾقؼم 30
 .COFO/2010/REP عـماظقثقؼةم42اظػؼرةم 31
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مو -32 ممذبؿقسةأذارت ماألوىل، مدورتفا ميف ممترؼـاظعؿؾ، ماظؼطرؼة ماظؿؼارؼر مإسداد ماسؿؾار مجيب مأّغف مادبطقطقماإىل

طلمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةمصرصًةمؼطعو.م32وأداًةمظؿؼققؿمأصضؾمظؾؿقاردماظقراثقةمايرجقةموإدارتفامبشؽؾمعلؿدامماادرتاتقفق

ظؾؿؼققؿماظؼطريمياظةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةمواالنازاتميفمصقنماٌقاردماظقراثقةمايرجقةموضؿانمادؿكداعفاماٌلؿدامم

 .وؼطلاسدميفمهدؼدماظػفقاتمواياجات،مباإلضاصةمإىلماألغشطةماٌطؾقبةمعـمأجؾمععاىةمػذهماظػفقاتمواياجات
م

ظؽمسؾكمذؽؾمخططموعـماحملؿؿؾمأنمؼؽقنمذم،اظؿؼرؼراظعؿؾمسؾكماياجةمإىلمعؿابعةمسرضممؿقسةذبذّددتمو -31

وأوصتمبلنمأيمعؿابعةمضدمترشبماظؾفـةمباظـظرمصقفامجيبمأنمتعؿؿدم.ماظؼطري،مواالضؾقؿل،مواظعاٌلمىسؿؾمسؾكماٌلؿق

مأوصتماظؾفـةممب.مسؾكماظرباعجماظؼطرؼةمواالضؾقؿقةمواظعاٌقةماظؼائؿة ـاضشةمأطربمظؾشؽؾمواحملؿقىماحملؿؿَؾْقـمًطةمطؿا

 .يفمعرحؾةمأطـرمتؼّدًعاماظؿؼرؼرسؿؾمساٌّقةمعؿكمأصؾحمإسدادم
م

االدؿؿرارميفمدسؿماظعؿؾماىاريمظصقنماٌقاردمماٌـظؿةعـمماهلقؽةماظعؿؾماظؾفـةمبلنمتطؾبمذبؿقسةطؿامأوصتم -30

ؼزػا،مباإلضاصةمإىلمتقرقدماظؿعاونمععماظشؾؽاتمواٌـظؿاتماظقراثقةمايرجقةموضؿانمادؿكداعفاماٌلؿدامموإدارتفاموتعز

 .اظدوظقةمذاتماظصؾة
م

 اؾضرورقة اؾلشرقة وادلاؾية ادلوارد   –رابًعا 

م

يفمذعؾةمم5.-فمعقّزػنيمبدرجةماٌائةمعـموضتميفمم52ماظؿؼرؼرتشؿؾماٌقاردماظؾشرّؼةماٌؽّردةمألغشطةمإسدادم -33

-0212رةمـيفماظػؿو.ماهلقؽـــةيفمأعاغةمم5-فعقّزػنيمبدرجةممعـموضتميفماٌائةم12وامـ،موإدارتفا،موصقغفتؼدؼرماظغابات

طؿاممّتم.مظؾؿؼرؼرأومدبصقصفمظؾربغاعجماظعاديمظألغشطةمإسداًداممأعرؼؽلدوالرمم376م322مفذبؿقسعام،ممّتمإغػاقم0211

دؾاغقا،مواظلقؼد،مإاظـروؼج،مومؽلمعـماٌقاردمخارجماٌقزاغّقةماٌؿؾؼاةمعـمحؽقعاتعرؼدوالرمأم322م222دبصقصمعؾؾغم

 .اظعؿؾ،موظدسؿمدراداتمعقاضقعقةمجملؿقسةيؾؼةمسؿؾمإضؾقؿقةميفماحملقطماهلادئ،مواظدورةماألوىلم
 
علمولمشاباتم:ماظؿؼرؼرؼطعّززماٌقّزػقنميفمذعؾةمتؼدؼرماظغاباتموإدارتفاموصقغفاماظػرؼؼماظذيمؼعؿؾمسؾكمإسدادمو -34

.موصينمعؾؿدئ(معـممتقؼؾماظربغاعجماظعاديمواٌقاردمخارجماٌقزاغقةمبشؽؾمعؿلاٍوم4-فوزقػةمجدؼدةم)اٌقاردماظقراثقةمم–

ماظغاباتماظؽـدؼة،طـدا،معـمخاللمتمّعـم ماظعقينمدائرة ماظؾقاغاتماظعاٌقةمماظدسؿ يفماظـفقضمخبصائصمووزائػمضاسدة

 .اياظقةميفمعقدانماٌقاردماظقراثقةمايرجقة
م

وؼشؿؾمذظؽمحؾؼَؿْلمسؿؾم.ماظؿؼرؼراألغشطةماٌؿقّضعةمإلسدادمماٌـظؿةقصرة،مدؿؿابعميفمحالمطاغتماٌقاردماٌاظقةمعؿو -35

م ماظقرـّقة مجفاتماظؿـلقؼ مٌلاسدة ماظقدطكمو)إضؾقؿّقَؿْقـ ماظؽارؼيباظآدقا ماظؼطرّؼةم(ؾقر ماظؿؼارؼر ماظدولميفمإسداد مودسؿ ؛

                                                      
 .CGRFA/WG-FGR-1/11عـماظقثقؼةمم17اظػؼرةم 32
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وتـؼققف؛موسؼدماجؿؿاساتماضؾقؿّقةمعـمأجؾمماظؿؼرؼر؛موهؾقؾماظؿؼارؼرماظؼطرؼةموتؾكقصفا؛موصقاشةم(زبؿؾػماألضاظقؿ)

 .اظعؿؾمجملؿقسة؛مواالجؿؿاعماظـاغلم(األضاظقؿماٌكؿؾػة)هدؼدماألسؿالمذاتماألوظقّؼةمواياالتماظطارئةم
م

م.0213-0212ظألغشطةمواٌقزاغّقةمظؾعؿؾّقةمظؾػرتةممإرذادّؼةمخطةمزعـّقةمعؾقؼمػذهماظقثقؼةيفمم1اىدولميفموتردم -36

عـماٌؾقؼمم0اىدولمويفم.ماألغشطةماألدادّقةميفماٌرحؾةماٌؼؾؾةمعامبنيماظدوراتمضائؿةمباظـلؾةمإىلماٌاظقةتؾؼكماظػفقاتمو

 .مهلذهماظقثقؼةماألغشطةماألدادقةموتلثرياتفامسؾكماٌقزاغقة
م

 اإلرذادات ادلؾمؿسة   -خاؿسًا 

م

 :ضدمترشبماظؾفـةميفم -37
مذاتماظصؾ (1) مواٌـظؿاتماظدوظقة ماىفاتماٌاسبة محّث ممسؾكة ماٌاظقة متلعنيماٌقارد ماٌقزاغّقةمعـ خارج

مواظدسؿماظعقينمإلسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼة،ممباميفمذظؽماالدؿشاراتماظؼطرؼةمواالضؾقؿقة؛

حاظةماٌقاردمحّثماظدولمسؾكمتعقنيمجفاتماظؿـلقؼماظقرـقةمحرًصامسؾكمتلؾقؿماظؿؼارؼرماظؼطرؼةمحقلم (0)

 ؛يفماظقضتماٌـادبماظقراثقةمايرجقة
ماظؼطرؼةموتلؾقؿفاميفماظقضتماٌـادبمظؿطلاػؿميفمحّث (3) حاظةماٌقاردمتؼرؼرمماظدولمسؾكمإسدادمتؼارؼرػا

م؛اظقراثقةمايرجقةميفماظعامل

حاظةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةمأنمتمعـمعقاردماظربغاعجماظعاديماظؽاصقةمإلسدادمتؼرؼرمماٌـظؿةاظطؾبمعـم (4)

 ؼطرؼة؛،ممباميفمذظؽمإسدادماظؿؼارؼرماظيفماظعامل
ماظؼطرؼةميفماظقضتماٌـادبموأغشطةماٌؿابعةميفماالدرتاتقفّقاتم (5) ماظدولمإىلمإدراجمإسدادماظؿؼارؼر دسقة

 ؛اظعؿؾماظقرـقةمظؾؿـقعماظؾققظقجلموخطط
مماٌـظؿةاظطؾبمعـم (6) ماظؼطرؼةمموؿقعّقةإسدادمورضة حقلماجملاالتمذاتماألوظقّؼةمتعؿؿدمسؾكماظؿؼارؼر

اظعؿؾماظؿابعةمهلامعراجعةماجملاالتمذاتماألوظقّؼةمػذهممذبؿقسةبمعـمظالدؿشاراتماالضؾقؿقةمواظطؾ

 ؛حاظةماٌقاردمايرجقةماظقراثقةميفماظعاملظؿؼرؼرممظؾعؿؾمسـدماظـظرميفمأغشطةماٌؿابعة
م (7) ممذبؿقسةاظطؾبمعـ ماٌقارد محلبمتقّصر مسؿؾفا، معـ ماٌقزاغقة، ماظدورةمأخارج ماغعؼاد متؾؿؼلمضؾؾ ن

ةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفمحاظ،مٌراجعةماٌشروعماألولمظؾؿؼرؼرمحقلمفقؽةظؾاظعادؼةماظرابعةمسشرةم

موماظعامل ماذباالت ماالضؾقؿّقة؛مظعؿؾ مواالدؿشارات ماظؼطرّؼة ماظؿؼارؼر ميف موارد مػق مطؿا ماألوظقّؼة، ذات

 ٌراجعةماًقاراتموتؼققؿفامظؾؿؿابعة؛مورصعماظؿقصقاتمإىلماظؾفـة؛م
خارجماٌقزاغقة،مسؼدمعممترمصينمدوظلمعـمأجؾمإرالقمعـمتقّصرماٌقاردممحلباظطؾبمعـماٌدؼرماظعام،م (8)

 :واظـظرميفماٌؿابعةماحملؿؿؾة،مويفمػذاماظلقاقمحاظةماٌقاردماظقراثقةمايرجقةميفماظعامل
 ظؾؿؼّدممبعرض،ميفمأدرعموضتمممؽـ،مالدؿضاصةماٌممترماظػينماظدوظلمحقلماٌقاردممبؾدمسضقدسقةم

 اظقراثقةمايرجقة؛
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 ما مماٌـظؿةظطؾبمعـ موتقزؼعفا معػّصؾة معقزاغّقة ممسؾكإسداد ماظـؼاذاتمععماٌـظؿةأسضاء ،موإرالق

 ؛قةخارجماٌقزاغعـماظدولماٌضقػةماحملؿؿؾة،مواظؾقثمسـمأعقالم
 ماٌاسبةمدسقة ماظـاعقةممإىلماظدول ماظدول ميفمذظؽمتلفقؾمعشارطة ممبا موسؼده، ماٌممتر مإسداد دسؿ

مإىلمواظدولمذاتماالضؿصاداتماالغ ماٌاظّقةمواظعقـّقةمعؾاذرًة معـمخاللمتلعنيماٌلاسدة ؿؼاظّقة،مدقاًء

 ؛اٌـظؿةاظدوظةماٌلؿضقػةمأومعـمخاللمتلعنيماٌقاردماٌاظّقةمعـمخاللم
 اظعؿؾممجملؿقسةجدولمأسؿالمظؾؿممترمورصعفمإىلماظدورةماٌؼؾؾةممعشروعإسدادمماٌـظؿةاظطؾبمعـم

 .،مظؾؿصادضةمسؾقفاظؾفقؽةورةماٌؼؾؾةميفماظدماظؾقصقلمسؾكمعشقرتفامورصعف
 



13  CGRFA-13/11/13 

 

 

 ادلؾوق

 حاؾة ادلوارد اؾوراثية احلرجية يف اؾعاملاألـشطة واخلطة اؾزؿـية ؾعؿؾية إعداد : 1اجلدول 

م

م

 ادليزاـية/اؾؽؾػة 2013 2012 2011 2010 األـشطة
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

حؾؼةمسؿؾماضؾقؿقةمظؿدرؼبماألذكاصماٌقاردم .1

 إضؾقؿمأعريطاماظالتقـقةيفم
  

 

مطقؼؿق،ماالطقادور             

م15-19/3/12
برغـــاعجم)مأعرؼؽـــلأظـــػمدوالرمم32

 (سادي
حؾؼةمسؿؾماضؾقؿقةمظؿدرؼبماألذكاصماٌقاردم .0

 يفماإلضؾقؿماألصرؼؼل
  

 

مبرازاصقؾ،ماظؽقغغق             

م05-06/23/12
برغـــاعجم)مأعرؼؽـــلأظـــػمدوالرمم52

 (سادي
اظؾغاتمبعؿقّصرمم،اظؿؼارؼرماظؼطرؼةماظدظقؾمإلسداد .3

اظعربقة،مواالنؾقزؼة،مواظػرغلقة،مواظرودقة،م

 .واظصقـقة

   

 

             

طؿابمدسقةمظؿعقنيمجفاتماظؿـلقؼماظقرـقةم .4

 وإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼة
    

 
            

حؾؼةمسؿؾمإضؾقؿّقةمظؾؿلاسدةميفمإسدادماظؿؼارؼرم .5

 قةاظؼطرّؼةميفمأعريطاماظالتقـ
          

 

مطاظل،مطقظقعؾقا     

م04-06/11/12
برغـــاعجم)مأعرؼؽـــلأظـــػمدوالرمم32

 (سادي
حؾؼةمسؿؾمإضؾقؿّقةمظؾؿلاسدةميفمإسدادماظؿؼارؼرم .6

 اظؼطرّؼةميفماحملقطماهلادئ
            

 

مفلغادي،مجزرمصق   

م18-02/21/11
ــػمدوالرمم53 ــلأظـ ـــدوقم)مأعرؼؽـ صـ

 (أعاغة
يفمإسدادماظؿؼارؼرممحؾؼةمسؿؾمإضؾقؿّقةمظؾؿلاسدة .7

 اظؼطرّؼةميفمآدقا
             

 

مطقاالمظقعؾقر،معاظقزؼا  

م7-9/23/11
برغـــاعجم)مأعرؼؽـــلأظـــػمدوالرمم48

 (سادي
االجؿؿاعماألولمجملؿقسةماظعؿؾماظػـقةم .8

ايؽقعقةماظدوظقةماٌعـقةمباٌقاردماظقراثقةم

 ايرجقة

م4-6/24/11                
ــػمدوالرمم82 ــلأظـ ـــد)مأعرؼؽـ وقمصـ

 (أعاغة

حؾؼةمسؿؾمإضؾقؿّقةمظؾؿلاسدةميفمإسدادماظؿؼارؼرم .9

 أصرؼؼقامجـقبماظصقراءاظؼطرّؼةميفم
مريوبل،مطقـقاغ                

م07-09/24/11
 (برغاعجمسادي)مأعرؼؽلأظػمدوالرمم152

حؾؼةمسؿؾمإضؾقؿّقةمظؾؿلاسدةميفمإسدادماظؿؼارؼرم .12

 اظؼطرّؼةميفماظشرقماألدغك
م0211مأؼار/س،معاؼقتقغ                

برغاعجم)مأعرؼؽلمدوالرم38م322

 (سادي
اٌقاردماظقراثقةممهلقؽةاظدورةماظـاظـةمسشرةم .11

 ظألشذؼةمواظزراسة
                 

حؾؼاتمسؿؾمإضؾقؿّقةمظؾؿلاسدةميفمإسدادم .10

اظؿؼارؼرماظؼطرّؼةميفمآدقاماظقدطكموجزرم

 اظؽارؼيب

ــةم                 ــقالماٌطؾقبـ ــػمم82:ماألعـ دوالرمأظـ

 أعرؼؽل

ــةم                 دسؿمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼة .13 ــقالماٌطؾقب مدوالرم1م722م222:ماألع

 أعرؼؽل

صــــدوقم)مأعرؼؽـــلأظـــػمدوالرمم022                 إسدادماظدراداتماٌقاضقعقة .14

 (أعاغة
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م

 اؾوضع 2013 2012 2011 2010 األـشطة
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

                  ٌـظؿاتماظدوظقةعدخالتما .15

ظؾؿقاردماظقراثقةمساٌقةمتطقؼرمضاسدةمبقاغاتم .16

 ايرجقة
               

 
ــاعجماظ)مأعرؼؽـــلأظـــػمدوالرمم32 ربغـ

 (عادياظ

عـماظؿؼارؼرماظؼطرؼة،مهؾقؾمععؾقعاتم .17

واظدراداتماٌقاضقعقة،مواظؿؼارؼرمعـماٌـظؿاتم

 ووؿقعفااظدوظقة،م

               

 

أؾوود دوالر  111: ؿوووال ادلطؾوبووةاأل

 أؿرقؽي

اجؿؿاساتماضؾقؿقةمظؿقدؼدماألسؿالمذاتم .18

األوظقّؼة،مواياجاتماالضؾقؿقة،مواياالتم

 اظطارئة

           
 

    

 

أؾوود دوالر  451: األؿوووال ادلطؾوبووة

 أؿرقؽي

                وتـؼققفماظؿؼرؼرصقاشةم .19
 

أؾوود دوالر  111: األؿوووال ادلطؾوبووة

 أؿرقؽي

االجؿؿاعماظـاغلمجملؿقسةماظعؿؾماظػـقةم .02

ايؽقعقةماظدوظقةماٌعـقةمباٌقاردماظقراثقةم

 ايرجقة

               

 

أؾوود دوالر  131: األؿوووال ادلطؾوبووة

 أؿرقؽي

                  ظؾفقؽةاظدورةماظعادؼةماظرابعةمسشرةم .01

                اظؿؼرؼرغشرم  .00
 

ر أؾوود دوال 411: األؿوووال ادلطؾوبووة

 أؿرقؽي
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 حاؾة ادلوارد اؾوراثية احلرجية يف اؾعاملاؾػهوات ادلاؾية إلجناز األـشطة األدادّية إلعداد  :2اجلدول 

م

 األؿوال ادلطؾوبة اؾـشاط

 (أؿرقؽيدوالر )
م(آدقاماظقدطك)ٌلاسدةمجفاتماظؿـلقؼماظقرـقةمإلسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةممإضؾقؿقةمحؾؼةمسؿؾ

م،موعـشـكتماالجؿؿـاعمم(أعرؼؽـلمدوالرمم15م222)،مواظؾدالتماظققعقـةمم(أعرؼؽلدوالرمم16م222)بطاضاتماظلػرم

 (أعرؼؽلدوالرمم9م222)

40,000 

م(اظؽارؼيبؾقرماظ)اضؾقؿقةمٌلاسدةمجفاتماظؿـلقؼماظقرـقةمإلسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةممحؾؼةمسؿؾ

مالجؿؿـاعم،موعـشـكتمام(رؼؽـلمأعدوالرمم15م222)،مواظؾدالتماظققعقـةمم(أعرؼؽلدوالرمم16م222)بطاضاتماظلػرم

 (أعرؼؽلدوالرمم9م222)

40,000 

قماألدغكمر،مويفماظش(15)،مويفمأعريطاماظالتقـقةم(15)،مويفمآدقام(32)دسؿمإسدادماظؿؼارؼرماظؼطرؼةميفمأصرؼؼقام

م(13)،مويفماحملقطماهلادئم(10)
م(أعرؼؽلدوالرمم1م422م222(م)حؾؼاتماظعؿؾماالضؾقؿقة)اظلػرمواظؾدالتماظققعقةم

 (أعرؼؽلدوالرمم322م222)اٌلؿشارونم

1,700,000 

 300,000 (اظعؼقد)مواظؿفؿقعاظؿقؾقؾم
 100,000 (اظعؼقد)وتـؼققفمماظؿؼرؼرصقاشةم

اجؿؿاساتماضؾقؿقةمظؿقدؼدماألسؿالمذاتماألوظقّؼة،مواياجاتماالضؾقؿقـة،موحـاالتماظطـقارئ،ميفمأصرؼؼقـا،ممممم

ماحملقطماهلادئريطاماظالتقـقة،مواظشرقماألدغكمووآدقا،موأع

،موعـشــكتماالجؿؿاســاتم(أعرؼؽــلدوالرمم172م222)،مواظؾــدالتماظققعقــةم(أعرؼؽــلدوالرمم022م222)اظلــػرم

 (أعرؼؽلدوالرمم82م222)

450,000 

 130,000 االجؿؿاعماظـاغلمجملؿقسةماظعؿؾماظػـقةمايؽقعقةماظدوظقةماٌعـقةمباٌقاردماظقراثقةمايرجقة
 400,000 (أؿرقؽيأؾد دوالر  211اؾطلاعة واؾـشر  ،أؿرقؽيأؾد دوالر  211اؾرتمجة )ـشر اؾمؼرقر 

 3,160,000 اجملؿوع
 


