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ذمقدمة-ذأواًل

م

م-م1 مواظزراسة مظألشذؼة ماظوراثقة مادلوارد مادلواردم(اهلقؽة)اسرتصتمػقؽة مسارة،مبأػؿقة ماحلادؼة ماظعادؼة ،ميفمدورتفا

موب موبضعػفا مادلائقة مواظزراسة،مومبادوأاظوراثقة ماإلؼؽوظوجيمظألشذؼة ميفمغفجماظـظام ميفماظؿصديمظؾؿقدؼاتاػؿلارػا متفا

ؼاؿلمبرغاعجمسؿؾفامادلؿعددماظلـواتمادلواردماظوراثقةمادلائقةمظؿـؿقةمعصاؼدم وضدمواصؼتمسؾىمأن.ماظـاذيةمسنمتغريمادلـاخ

م.حاظةمادلواردماظوراثقةمادلائقةميفماظعامل،موتؿوضعمإسدادموتربقةماألحقاءمادلائقةمادللؿداعةمواظرذقدة األمساك

م

يفمدورتفاماظلابعةمواظعارؼن،مواظيتم(مادلـظؿة)دلـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمورحؾتمجلـةمعصاؼدماألمساكماظؿابعةم-م2

باظعؿلمادلؼرتحمعنمأجلم"سؾؿتمباظػعلمباضرتاحمإدراجمادلواردماظوراثقةمادلائقةميفمغطاقمبرغاعجماظعؿلمادلؿعددماظلـوات،م

عدوغةماظلؾوكمسنماظصقدمدعادتفامألنمسنم"وأسربتمم1"إدارةمادلواردماظوراثقةميفمعصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءمادلائقة

وضدمرؾؾتماظؾفـةماظػرسقةمادلعـقةمبرتبقةماألحقاءمادلائقة،ميفمدورتفاماخلاعلة،مم2."دؿلؿكدممطؿوجقهمهلذاماظعؿلماظرذقد

ؿًامأنم،مسؾحلاظةمادلواردماظوراثقةمادلائقةميفماظعاملأنمتـابرمادلـظؿةموأنمتؽونمدؾاضةميفماظعؿلمععماهلقؽة،معنمأجلماإلسدادم

م.3بؿوصرمادلواردمادلاظقةمًاذظكمرػـ

م

ماظدورةمحتؾقلمدقادةمحتدؼدماظـطاقمادلؿصؾةمبادلواردماظوراثقةمادلائقة،مو-م3 محاظةودوفمتلؿعرضماهلقؽةميفمػذه

م ماإسداد ميف مادلائقة ماظوراثقة مادلوارد ماظؿؼرؼر)مظعاملحاظة محاظة(. مإدي مموغظرًا ماظـظر ميف مترشبماهلقؽة مضد ماظؿؼرؼر، يفمإسداد

ماظؿؼرؼرم مإسداد مبفدف مواظزراسة، مظألشذؼة مادلائقة ماظوراثقة مبادلوارد مععـقة مدوظقة محؽوعقة مسؿل مذياسة مإغااء إعؽاغقة

م.وادؿؽؿاظه

م

مظؾفقؽة،م-م4 ماظؿابعة ماظدوظقة ماحلؽوعقة ماظػـقة ماظعؿل مجلؿاسة ماظددؿوري ماظدور مباخؿصار ماظوثقؼة مػذه وتعرض

وتػقدماظوثقؼةمأؼضًام.متماظيتمجيوزمسنمررؼؼفامتاؽقلمذياسةمسؿلمجدؼدة،موتارحماإلجراءاوررؼؼةمسؿؾفاووزقػؿفا،م

مإغااء مادؿاارؼةمعلؿؼؾؾيمسن مسؿل ممجدؼدةمجمؿوسة ميفمجمالممظؾؿـظؿةتابعة مواظؿؽـوظوجقاتماظوراثقة مبادلوارد وععـقة

مؼرماظعاممباأنماظربغاعج،مواآلثاردعنمادلمًاعؼدَّعمخريًا،متؿضؿنمػذهماظوثقؼةمتؼرؼرًاأ.معصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءمادلائقة

م.إغااءمذياسةمسؿلمصـقةمحؽوعقةمدوظقةمععـقةمبادلواردماظوراثقةمادلائقةمظألشذؼةمواظزراسةادلرتتؾةمسؾىممادلاظقةمواإلدارؼة

م

م

م

م

                                                      
 .FIEL/R380اظوثقؼةمعنمم51اظػؼرةممم1
 .FIEL/R380اظوثقؼةمعنمم19اظػؼرةممم2
م.FIRA/R950اظوثقؼةمعنمم28اظػؼرةممم3
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ذدورذمجاعاتذالعملذالفنوةذاحلكوموةذالدولوة-ذثانوًا

م

اهلقؽةمظقاؿلمموالؼة،مبؿودقعم1995تارؼنماألولم/ؿوبروضاممعؤمترمادلـظؿة،ميفمدورتهماظـاعـةمواظعارؼنميفمأط-م5

مواظزراسة مباألشذؼة موسالضؿفا ماظوراثقة مجواغبمادلوارد مطاصة ماهلقؽةمذياساتمسؿلم. مؼلاسد مطذظكمسؾىمأن مادلؤمتر وواصق

مم4.ذاتمرؾقعةمصـقةمحؽوعقةمدوظقةمضطاسقةمعؿوازغةمجغراصقًا

م

م5:عامؼؾيمعنماظـظامماألداديمظؾفقؽةمسؾىم3وتـصماظػؼرةم-م6
م

،مؼؿواصرم"(ذياساتمسؿلمضطاسقة)"حؽوعقةمدوظقةمضطاسقةمصـقةمجيوزمظؾفقؽةمأنمتـائمذياساتمسؿلمم(1)

صقفاماظؿوازنماجلغرايفمادلـادب،مظؿلؿعنيمبفاميفمجماالتمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمواحلقواغقةمواحلرجقةم

م.واظلؿؽقة
م

مادؿعم(2) ميف ماظؼطاسقة ماظعؿل مذياسات مأشراض ماظزراسيمتؿؿـل مباظؿـوع مادلؿصؾة مواظؼضاؼا ماألوضاع راض

اظؾقوظوجيميفمجماالتماخؿصاصمطلمعـفا،موتؼدؼممادلاورةمواظؿوصقاتمإديماهلقؽةمباأنمتؾكمادللائل،م

تـػقذمبرغاعجمسؿلماهلقؽة،مباإلضاصةمإديمأيمعلائلمأخرىمحتالمإظقفامعنمميفواظـظرميفماظؿؼدمماحملرزم

م.اهلقؽة
م

م.ؽقلمواخؿصاصاتمذياساتماظعؿلماظؼطاسقةدماهلقؽةمتاحتّدم(3)

م

عنماظـظامماألداديمظؾفقؽة،مخيضعمإغااءمأيمذياسةمسؿلمضطاسقةمأومأيمجفازمصرسيمآخرمم6ظؾػؼرةممورؾؼًا-م7

معنمخارجم معنمعصادر مادلـظؿة،مأو معنمعقزاغقة ماالسؿؿاداتماظالزعةميفماظؾابمذيماظصؾة مدلدىمتواصر ماظعام مادلدؼر ظؿؼدؼر

لماختاذممأيمضرارمؼـطويمسؾىمعصروصاتمتؿصلمبإغااءمأجفزةمصرسقة،مؼعرضمسؾىماهلقؽةمتؼرؼرمعنمادلدؼرموضؾ.مادلقزاغقة

م.اظعاممباأنماآلثارماظرباجمقةمواإلدارؼةموادلاظقةمادلرتتؾةمسؾىمإغااءمػذهماألجفزة

م

ذمجاعاتذالعملذالفنوةذاحلكوموةذالدولوةذالقائمة-ذثالًٌا

م

ماظعا-م8 ماظلابعةميفمؼـاؼرذؽؾتماهلقؽة،ميفمدورتفا ،مذياسةمسؿلمصـقةمحؽوعقةمدوظقةم1997طاغونماظـاغيم/دؼة

ماحلقواغقةم ماظوراثقة مبادلوارد مععـقة مدوظقة محؽوعقة مسؿلمصـقة موذياسة مواظزراسة مظألشذؼة ماظـؾاتقة ماظوراثقة مبادلوارد ععـقة

مادلـعؼدةميفم6.ظألشذؼةمواظزراسة ماظعادؼةماظـاغقةمسارة ،مذياسةم2009تارؼنماألولم/مأطؿوبروأغاأتماهلقؽة،ميفمدورتفا

م.2011غقلانم/اظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةماحلرجقةماظيتمسؼدتمأوديمجؾلاتفاميفمأبرؼل

                                                      
م.C 1995/ REPاظوثقؼةممعنم68-65تماظػؼرامم4
 .CGRFA-12/09/Inf.2اظوثقؼةممم5
 .CGRFA-7/97/REPعنماظوثقؼةمم10اظػؼرةممم6
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مذياس-م9 معن مماتواظغرض مادلؿعؾؼةممةاظؿابعمػذهاظعؿل ماظػـقة مواظؼضاؼا ماظلقادات مضضاؼا مادؿعراض مػو ظؾفقؽة

ـفا،موإدداءمادلاورةموتؼدؼمماظؿوصقاتمظؾفقؽاتمباأنمػذهمادللائل،موحبثماظؿؼدمماحملرزميفممبفاالتماخؿصاصمطلمع

م.تـػقذمبرغاعجمسؿلماهلقؽة،موطذظكمأيمعلائلمأخرىمحتالمإظقفامعنماهلقؽة

م

صؼدمداػؿتمذياسةماظعؿلماظػـقةم.معلاػؿاتمطؾريةميفمسؿلماهلقؽةماظؿابعةمظؾفقؽةماظعؿلماتوضدمضدعتمذياس-م10

خطةماظعؿلماظعادلقةمظصونمادلواردماظوراثقةمعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةميفمتـػقذماحلؽو

اظؿؼرؼرماظـاغيمسنمحاظةمادلواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةمموإسدادماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةموادؿكداعفامادللؿدام

ميفماظعامل مضدعتمذيا. ماظؼدراتميفطؿا مظؾـاء مادلـظؿة ماظعؿلمتوجقفاتمباأنمأغاطة ماظوراثقةممسة مؼؿعؾقمبصونمادلوارد عا

م ماظـؾاتقة ماظوراثقة مادلوارد مذؾؽات معـل مأخرى، مضضاؼا موباأن مادللؿدام موادؿكداعفا مواظزراسة مظألشذؼة وعدوغةماظـؾاتقة

م.اظلؾوكمباأنمذيعماجلقـاتماظـؾاتقةموغؼؾفا

م

مسؿؾقةمظألشذؼةمواظزراسةمؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةماحلقواغقةذياسةماظعمضدموّجفتو-م11

م مإسداد ماظعامل ميف مواظزراسة مظألشذؼة ماحلقواغقة ماظوراثقة مادلوارد ماحلقواغقةوحاظة ماظوراثقة مظؾؿوارد ماظعادلقة ماظعؿل مخطة

خطةماظعؿلمسدتمظؿـػقذماأنماألغاطةمواظرباعجماظيتمُأوضدعتمذياسةماظعؿلمػذهمأؼضًامادلاورةمظؾفقؽةمب.موداػؿتمصقفؿا

لودةمخطوطمتوجقفقةمصـقةمأسدتفامعلودةمادرتاتقفقةمظؾؿؿوؼلموعمموادؿعرضتمعؤخرًاماظعادلقةمظؾؿواردماظوراثقةماحلقواغقة

م.ظؾؿواردماظوراثقةماحلقواغقةمخطةماظعؿلماظعادلقةظؿـػقذممـظؿةادل

م

ماحلؽمتوّجهو-م12 ماظػـقة ماظعؿل ماحلذياسة ماظوراثقة مبادلوارد مادلعـقة ماظدوظقة ممسؿؾقةمرجقةوعقة مادلواردمإسداد حاظة

اظؿؼرؼر،موذّددتمسؾىمموادؿعرضتمذياسةماظعؿل،ميفمدورتفاماألودي،ماظؿؼدمماحملرزميفمإسدادم.يفماظعاملمرجقةاظوراثقةماحل

ربماظاؽلمواحملؿوىمادلؿؽـنيمخلطةموأوصتمبأنمتـاضشماهلقؽةمسؾىمدمومأط.مؾىماهلقؽةاحلاجةمإديمعؿابعؿهمإثرمسرضهمس

م.7اظعؿلماظعادلقةمحنيمؼصلمإسدادماظؿؼرؼرمإديمعرحؾةمأطـرمتؼدعًا

م

ـؿكبميفمطلمبؾدامسضوا،ممتـلمذيقعمأضاظقممادلـظؿةماظلؾعة،موُتم27اظعؿلمعنمماتذياسمحاظقًامذيقعموتؿأظف-م13

ويفمػذهماظدورة،مم.ونمعنماهلقؽةمبصػةمعراضؾنياظعؿلمأسضاءمآخرماتوسادةمعامحيضرمدوراتمذياس.مدورةمسادؼةمظؾفقؽة

م8.دوفمتلؿعرضماهلقؽةمتاؽقؾةمذياساتماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقة

م

ػذهممعرصقوتردمعلودةماظـظامماألداسمجلؿاسةماظعؿلماظػـقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةمادلائقةمظألشذؼةمواظزراسةميفم-م14

ؿاساتمسؿلمصـقةمحؽوعقةمدوظقةمأخرى،مجلاديمدبصورةموثقؼةممنوذجماظـظامماألوتؿؾعمعلودةماظـظامماألداديم.ماظوثقؼة

ذارةمإديمأغه،مومبوجبماظـظامماألداديمظؾفقؽة،مصإنمخدعاتموجتدرماإلم9.مباميفمذظكميفمعامخيصمتاؽقؾةمذياسةماظعؿل

                                                      
م.CGRFA-13/11/12مةؼقثوظامعنم29اظػؼرةممم7
م.عنمجدولماألسؿالم11،ماظؾـدمCGRFA-14/13/1اظوثقؼةممم8
م.CGRFA-14/13/28اظوثقؼةممُأغظرؾفقؽة،مباظـلؾةمإديمتاؽقؾةمذياساتماظعؿلماظؼطاسقةماحلؽوعقةماظدوظقةماظؿابعةمظمم9
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عجمسؿؾفاماـظؿةمطفزءمعنمبرادلاألعاغةمجلؿاسةماظعؿل،ميفمحالمإغاائفا،مضدمُتوصرػامعنمجاغبماظاعبماظػـقةمادلعـقةميفم

فممقإضاصةمإديمذظك،مجتدرماإلذارةمإديمأنمادلصارؼفماظيتمؼؿؽؾدػامممـؾوماألسضاءميفمذياسةماظعؿل،موعـاوبم10.ةاظلـوؼ

،مظدىمحضورمدوراتمذياسةماظعؿل،مإضاصةمإديمعصارؼفمادلراضؾنيمخاللماظدورات،متؿؽؾدػاماحلؽوعاتمأوممفؼروعلؿاا

مم11.ادلـظؿاتمسؾىماظؿواظي

م

ذعنوةذبادلواردادلوذاألغذوةذوالزراعةًابعةذدلنظمةذالدًشاروةذاالعملذالجمموعةذ-ذرابعًا

ذوالًكنولوجواتذالوراثوةذ

م

،ميفمادلـظؿة،مبادرتمجلـةمعصاؼدماألمساكميفم12بـاًءمسؾىماضرتاحماظؾفـةماظػرسقةمادلعـقةمبرتبقةماألحقاءمادلائقةو-م15

مجمؿوسةمسؿلمادؿاارؼةمتابعةمظؾػاوموععـقةمبادلواردمواظؿؽـوظوجقاتماظوراثقةموتؿوديءمدسممإغاا"ةمسارة،مإديمظـاـدورتفاماظ

مإديم مادلاورة مادلائقةمادلـظؿةإدداء ماظوراثقة مبادلوارد مادلؿصؾة مادللائل متعزؼزم حول مسن مصضاًل مبفا، واظؿؽـوظوجقاتمادلؿصؾة

مادلوارد مإدارة مجمال ميف ماظدوظي مادلائقة اظؿعاون ماظعؿلموباغؿم13".اظوراثقة مجمؿوسة مبإعؽان ماظصالحقات، مادؿؽؿال ظار

ـظؿةموصؼًامحلاجاتموعؤػالتمصـقةموسؾؿقةمحمّددة،مأنمتلؿؽؿلموتدسممبػضلمادلاالدؿاارؼةمباظؿعاونمععمخرباءماخؿارتفمم

مواظزرا ماظوراثقةمادلائقةمظألشذؼة مبادلوارد مادلعـقة ماظدوظقة ماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقة مسؿلمجمؿوسة موعاورتفا سؾىممسةخربتفا

م.أحلنموجه

م

ادلرتتيةذعلىذإنشاءذمجاعةذعملذػنوةذذتقرورذادلدورذالعامذعنذاآلثارذالرباجموةذوادلالوةذواإلداروةذذ-خامدًا

ذادلائوةذلألغذوةذوالزراعةذحكوموةذدولوةذمعنوةذبادلواردذالوراثوة

م

ماظعؿلماظػـقةماحلؽمصردؼةمدقرتتبمسؾىمسؼدماجؿؿاسات-م16 مأؼاممجلؿاسة مثالثة مادلعـقةمدلدة مادلؼرتحة ماظدوظقة وعقة

م:اظؿؽاظقفماظؿؼدؼرؼةماظؿاظقةمائقةمظألشذؼةمواظزراسةبادلواردماظوراثقةمادل

م

 دوالرمأعريطيم35م000 (ترذيةمصورؼةمودعاة)تؽاظقفمعؾاذرةمظالجؿؿاعم

 دوالرمأعريطيم30م000 إسدادماظوثائق

 دوالرمأعريطيم50م000 (اظطؾاسة/اظرتذيةماظؿقرؼرؼة)اظؿوثققم

  
 دوالرمأعريطيم115م000 اجملؿوع

م

                                                      
م.(2)8،مادلادةم(CGRFA-14/13/Inf. 2اظوثقؼةم)اظـظامماألداديمهلقؽةمادلواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةممم10
م.(3)8،مادلادةم(CGRFA-14/13/Inf. 2اظوثقؼةم)اظـظامماألداديمهلقؽةمادلواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةممم11
م.FIRA/R1006ظوثقؼةماعنمم67اظػؼرةممم12
م.FIPI/R1012اظوثقؼةمعنمم7مػقةصاظمم13
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مائقةمظألشذؼةمواظزراسةوإذامتؼررمسؼدمأولمدورةمجلؿاسةماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةمادل-م17

زاغقة،مسارةمظؾفقؽة،مصلققؿاجمادلدؼرماظعاممإديمرؾبمدسممعنمخارجمادلقماعلةسارةمواخلمرابعةبنيماظدورتنيماظعادؼؿنيماظ

مُت ممل مدَرحقثمأغه مظؾػرتة موادلقزاغقة ماظعؿل مبرغاعج مأيمخمصصاتميف م2014/2015ج مإدراجمخمصص. ظدسممماتودقؾزم

إمنامجتدرمم.أومعنمعواردمخارجةمسنمادلقزاغقة،مأومعنمطالمادلصدرؼنمؾربغاعجظماظعادؼةمقزاغقةادلاظدوراتماظالحؼة،مإعامعنم

ػذهماظوثقؼة،مالمتلؿوجبمسؼدمدوراتمسادؼةمجلؿاسةممعرصقؿامػيمواردةميفماإلذارةمإديمأنمعلودةماظـظامماألدادي،مط

وحلبماحلاجة،مػيمماحلالمباظـلؾةمإديمذياساتماظعؿلماظـالثةماألخرىماظؿابعةمظؾفقؽة،مصإنماهلقؽة،مػووطؿام.ماظعؿل

ءماالسؿؾاراتماظعاعةموميؽنمإسادةماظـظرميفمتاؽقؾةمذياسةماظعؿلمسؾىمضو.موعدةمدوراتمذياسةماظعؿلماظيتمتؼررمعوسد

م14.ظؾفقؽةمباأنمتاؽقؾةمذياساتمسؿؾفا

م

ذالًوجوهاتذادلطلوبة-ذداددًا

م

م:ضدمترشبماهلقؽةميف-م18
م

مم(1) مترشبميف مال مطاغتمترشبمأو مإذا معا متؼرر مبادلواردممإغااءأن مععـقة مدوظقة محؽوعقة مصـقة مسؿل ذياسة

م؛ائقةمظألشذؼةمواظزراسةاظوراثقةمادل
م

متلؿعرضمعلودم(2) ماظوراثقةمامةأن مبادلوارد مادلعـقة ماظدوظقة ماحلؽوعقة ماظػـقة ماظعؿل ماألداديمجلؿاسة ظـظام

مػذهماظوثقؼة،مبغرضماسؿؿادػا؛معرصق،مباظصقغةماظواردةميفمائقةمظألشذؼةمواظزراسةادل
م

ائقةمدلأنمتؼررمعوسدموعدةماظدورةماألوديمجلؿاسةماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةمام(3)

م؛األعوالماظالزعةظألشذؼةمواظزراسة،موصؼًامظؿوصرم
م

عنماظربغاعجماظعاديموعنمخارجمادلقزاغقةمظدوراتمذياسةماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةممعالئؿًامأنمتطؾبمدسؿًام(4)

م.ائقةمظألشذؼةمواظزراسةاظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةمادل

م

  

                                                      
م.CGRFA-14/13/28اظوثقؼةممم14
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ذادلرػق
م

ذملذالفنوةذاحلكوموةذالدولوةذجلماعةذالعذالنظامذاألداديذمشروع

 ادلائوةذلألغذوةذوالزراعةادلعنوةذبادلواردذالوراثوةذ

 

ذاالخًصاصاتذ-ادلادةذاألوىلذ

م

مبام(مذياسةماظعؿل)مائقةمظألشذؼةمواظزراسةتؼوممذياسةماظعؿلماظػـقةماحلؽوعقةماظدوظقةمادلعـقةمبادلواردماظوراثقةمادل-م1

م:ؼؾي
م

مادل-م مواظؼضاؼا ماألوضاع مادؿعراض مادلبرتؾطة ماظوراثقة مواظزراسةادلوارد مظألشذؼة مادلاورةمائقة موتؼدؼم ،

مواظؿوصقاتمظؾفقؽةمباأنمػذهمادللائل؛

وأؼةممائقةمظألشذؼةمواظزراسةحبثماظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذمبرغاعجمسؿلماهلقؽةميفمجمالمادلواردماظوراثقةمادل-م

معلائلمأخرىمحتقؾفاماهلقؽةمإديمذياسةماظعؿل؛

م.ؼرمإديماهلقؽةمسنمأغاطؿفاتؼدؼممتؼر-م

م

م.سؾىمأنمتضطؾعمذياسةماظعؿلمباظؿػوؼضمادلؿـوحمهلا،مدؿلـدمإظقفاماهلقؽةمعفاممحمددةمحرصًا-م2

م

ذتشكولذمجاعةذالعملذ–ادلادةذالٌانوةذ

م

م:عنماألضاظقمماظؿاظقةمسضوًامدؾعةموسارؼنتؿأظفمذياسةماظعؿلمعنمم
م

مصرؼؼقامأمخلةمأسضاءمعنم-م

مروبامخلةمأسضاءمعنمأو-م

مدقاآمخلةمأسضاءمعنم-م

ممخلةمأسضاءمعنمأعرؼؽاماظالتقـقةمواظؾقرماظؽارؼيب-م

مأسضاءمعنماظارقماألدغىمثالثة-م

معنمأعرؼؽاماظاؿاظقةمسضوان-م

م.عنمجـوبمشربماحملقطماهلاديمسضوان-م

م

ذ

ذ

ذ
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ذانًخابذاألعضاءذومدةذعضووًهمذ–ادلادةذالٌالٌةذ

 
ادؼةمعنمدوراتماهلقؽة،موحيؿػظونمبعضوؼؿفممحؿىماغعؼادمؼؿمماغؿكابمأسضاءمذياسةماظعؿلميفمطلمدورةمسم

م.عادماغؿكابفموهلمماحلقميفمأنمُؼ.ماظدورةماظعادؼةماظؿاظقةمظؾفقؽة

م

ذهوىةذادلكًبذ-ادلادةذالرابعةذ

م

.مأومأطـرمظؾرئقسمعنمبنيمممـؾيمأسضاءمذياسةماظعؿلميفمبداؼةمطلمدورةمتـؿكبمذياسةماظعؿلمرئقلفاموغائؾًا-م1

م.عادماغؿكابفمػؤالءميفمعـاصؾفممحؿىماظدورةماظؿاظقةمجلؿاسةماظعؿل،موهلمماحلقميفمأنمُؼءمػقؽةمادلؽؿبمأسضاوؼلؿؿرم

م

ؼؿوديماظرئقس،مأومأحدمغوابماظرئقسميفمحاظةمشقابه،مرئادةماجؿؿاساتمذياسةماظعؿل،موميارسمأيموزائفم-م2

م.عؿلاظأخرىمضدمتؾزممظؿقلريم

م

ذدوراتذمجاعةذالعملذ–ادلادةذاخلامدةذ

م

ماضؿضىماألعرم مإذا ماظعؿلموعددػا ماغعؼادمدوراتمذياسة ماهلقؽةمعواسقد متؼرر وسؾىمأيمحال،مالمتعؼدمذياسةم.

م.اظعؿلمأطـرمعنمدورةمسادؼةمواحدةمطلمسام

م

ذادلراؼيونذ–ادلادةذالداددةذ

م

الماجلؿاسةمسؾىمرؾبمأعاغةماهلقؽة،مادلاارطةميفمأسؿماجيوزمألسضاءماهلقؽةمعنمشريمأسضاءمذياسةماظعؿل،مبـاًء-م1

م.بصػةمعراضؾني

م

مادلؿكصصةم-م2 مادلـظؿاتماظدوظقة موطذظكمممـؾي مخرباء، متدسو مأن مسـفا، مادلؽؿبمغقابة مػقؽة مأو ماظعؿل، جلؿاسة

م.حلضورماجؿؿاساتفا

م

ذتطيوقذالالئحةذالداخلوةذهلوىةذادلواردذالوراثوةذلألغذوةذوالزراعةذ–ادلادةذالدابعةذ

م

،مسؾىماظؿغقرياتماظضرورؼةقؽةمادلواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مبعدمإجراءمقمأحؽامماظالئقةماظداخؾقةمهلطّؾُتم

م.جمسؾىمدمومحمددميفماظـظامماألداديماحلاظيعاَظذيقعمادللائلماظيتمملمُت

م


