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 ؿؼدؿة- أواًل

م

احلػاوزممهلاومماظعودؼيماظـوظـيمسشرة،مأغهمؼـؾغيممو،ميفمدورتف(قؽياهل)ػقؽيمادلواردماظوراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمرأتم-م1

ظؽنماهلقؽايممم.1(ادلـظؿي)معـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمعنمددؿورم1-6عـشلةممبوجىمادلودةمػقؽيمفومؿسؾىموضعفوماحلوظيمبصػ

أعقـفومأنمؼؿوبعمسنمطـىماظؿطوراتمذاتماظصؾيميفمإرورمسؿؾقيمإديمرؾؾًمو.مضقدماالدؿعراضموعؽوغؿفوإبؼوءموضعفومضررتم

إدخولمتغقريمممؽنمسؾىمعلووئموربودنمتؼدؼممععؾوعوتمأطـرمتػصقالمسنمرصعمتؼرؼرمبشلغفومإديماهلقؽيموجتدؼدمادلـظؿيمو

اداؿعراضممديماألعانيممقؽايمإمرؾؾاًماهلمطؿوم.ميفمػذهماظدورةمقؽي،مظؿـظرمصقفوماهلسنمذظكادلرتتؾيمادلوظقيمآلثورماووضعماهلقؽيم

م.2ؿـظؿيموإصالحماظؾفونماظػـقيؾددؿورؼيمظاظاألجفزةميفمضوءمغؿوئجمادؿعراضممياظداخؾقاظـظومماألدوديمظؾفقؽيموالئقؿفوم

م

عقزاتمـظرميفمـظؿي،موتادليفمإرورمسؿؾقيمجتدؼدماحلوصؾيمػذهماظوثقؼيمععؾوعوتمسنماظؿطوراتمذاتماظصؾيموتؼدمم-م2

يفمضاوءمغؿاوئجمممم4ياظداخؾقامظؾفقؽايموالئقؿفاومممم3األدودايملؿعرضماظـظوممتوإدخولمتغقريمممؽنمسؾىموضعماهلقؽيمموسقوب

م.ادلـظؿييفممؾفونماظػـقياظادؿعراضم

م

 ؿعؾوؿات أساسقة- ثاـقًا

م

ووصؼومهلاذهمم.م5يعنمددؿورمادلـظؿم1-6ممبوجىمادلودة(مادلممتر)أغشلهمعممترمادلـظؿيمتعؿربماهلقؽيمجفوزامددؿورؼوم-م3

ظؿؼادؼممادلشاورةمبشالنموضاعماظلقوداوتموتـػقاذػو،موتـلاققمسؿؾقايممممممممم"]...[ممظؾؿممترمأوماجملؾسمأنمؼـشهمػقؽوتادلودة،م

م]...[".متـػقذػو

م

واظـظومماألدوديمظؾفقؽايموالئقؿفاوممماظعوعيممؿفوالئقغشطيماهلقؽيمعنمددؿورمادلـظؿيموممأوؼؿلظفماإلرورماظذيمؼـظ-م4

وترصاعماهلقؽايممم.م6عنمماجلزءماظـاوغيمعانماظـصاوألماألدوداقيمظؾؿـظؿايممممممم"س"اظداخؾقي،مواظيتمؼـظرمإظقفوميفمضوءماجلزءم

اغؿؾوهمادلممتر،معنمخاللماجملؾس،مإديمأيمتوصقوتمتعؿؿادػوماهلقؽايموتؽاونمهلاوممممممتؼورؼرػومإديمادلدؼرماظعومماظذيمؼلرتسي

م.7اغعؽودوتمسؾىماظلقودوت،مأومتمثرمسؾىمبرغوعجمادلـظؿيمأومذموغفومادلوظقي

م

                                                      
م.CGRFA-13/11/Reportعنماظوثقؼيمم119اظػؼرةممم1
م.CGRFA-13/11/Reportاظوثقؼيممعنم121اظػؼرةممم2
م.CGRFA-14/13/Inf.2اظوثقؼيممم3
م.CGRFA-14/13/Inf.3اظوثقؼيممم4
م.C 1983اظوثقؼيمميفم9/83اظؼرارمم5
وجىمـشلةممباظددؿور،مواهلقؽوتمواظؾفونمادلعنمم15وم14مبوجىمادلودتنيمادلؾودئمواإلجراءاتماظيتمؼـؾغيمأنمحتؽمماالتػوضقوتمواالتػوضوتمادلربعيممم6

م.عنماظددؿورم6ادلودةم
م.عنماظـظومماألدوديمظؾفقؽيم7ادلودةممم7
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طاؾريميفموضاعماظلقوداوتمواألرارماظؿـظقؿقايماظعودلقايممممممممبشاؽلم،موضدمدوػؿًماهلقؽاي،مظادىماظـفاوضمبوالؼؿفاومممم-م5

ادلعوػدةماظدوظقيمبشلنمادلاواردمماهلقؽيمخبصوألممًػووضوت.مػووتـػقذمواإلضؾقؿقيمواظورـقيمظؾؿواردماظوراثقيمظألشذؼيمواظزراسي

سودلقايمظؾؿاواردمممخطا مسؿالمممًمسؾاىممتػووضامطؿوم.م2001ممترميفمسوممادلاظوراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،ماظيتماسؿؿدػوم

دداؿورؼومماهلقؽيمجفوزاماسؿؾورمو.م،موواصؼًمسؾقفووشريػومعنماظصؽوكمقـوتكماجلواظوراثقيماظـؾوتقيمواحلقواغقيموععوؼريمبـ

اظلقوداوتمواألرارممميفموضاعمميفموحادودموالؼؿاه،مممم،ادللاوػؿيمفاومضا معانممممميـعماظدداؿورم معنمم1-6مأغشهممبوجىمادلودة

م.اظؿـظقؿقيماظعوعي

م

ادلطروحيمزبؿؾفماخلقوراتممقؽيميفغظرتماهلو.م2007عـذمسومممعؽوغؿفومضقدماالدؿعراضومقؽيموضعفوأبؼًماهلو-م6

عنمددؿورمادلـظؿيموخقورمحتوؼالماهلقؽايمممم14مبوجىمادلودةمطففوزم،ممبوميفمذظكمخقورمإسودةمإغشوءماهلقؽيمفووضعظؿغقريم

اظؿشاغقلمممررؼؼايمؽػوءةموصعوظقايموعروغايمممبرتفوماألخرية،ممدووبقـؿومأضرتماهلقؽي،ميف.م8ـظؿيظؾؿػـقيمعنماظؾفونماظإديمجلـيم

م.عؽوغؿفومضقدماالدؿعراضوضررتمإبؼوءموضعفوموأغهمؼـؾغيماحلػوزمسؾىموضعفوماحلوظي،مصنغفومرأتم،مياحلوظق

م

 وضع اهلقكة يف ضوء اؾمطورات األخرية احلاصؾة يف عؿؾقة جتدقد املـظؿة- ثاؾنًا

م

وتعزؼازمأوجاهمممميطؿوظؿقلنيماحلزبؿؾػيمخطواتممتظؿفدؼدمادلـظؿي،مادبذميفمدقوقمتـػقذمخطيماظعؿلماظػورؼي-م7

ذيؾايممضاؿنممتـػقذمخطيماظعؿلماظػورؼاي،ممومتكضمسنم.مؾؿـظؿياظػرسقيمظاظعودلقيمواإلضؾقؿقيمواإلضؾقؿقيمجفزةماظؿكزرمبنيماأل

م.إصالحمظؾفونماظػـقيمظؾؿـظؿيوؾؿـظؿيمجفزةماظددؿورؼيمظ،مادؿعراضمظألأخرىمأعور

م

 األجفزة اؾدسمورقةاسمعراض 

م

ؼشورمإظقفاومصقؿاومؼؾايمممم)م14ادلـشلةممبوجىمادلودةمجفزةماظددؿورؼيمألاوضعمزلميفمدقوقمسؿؾقيمإصالحمادلـظؿي،م-م8

69-2إلجراءاتمظمادؿفوبيم2009ضقدماالدؿعراضمعـذمسومم(م14ادلودةملجفزةمب
عانمموذظاكممم،خطايماظعؿالماظػورؼايمممعانممم9

عاعماظؾؼاوءممموحشدمادلزؼدمعنماظؿؿوؼلمعنمأسضوئفو،مأطربمودؿؼالظقيمعوظقيموإدارؼيمبوظؿؿؿعمبم14ادلودةمجفزةمألاظلؿوحممأجل

م.ععفوتراتؾقيمـظؿيمواحلػوزمسؾىمسالضيمادلإرورميفماظوضًمغػلهمضؿنم

م

.م10روجامم14ادلاودةممألجفازةممادؿعراضمجلـيماظربغوعجموجلـيمادلوظقيموجلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقيموالمزالم-م9

ذهمػامرؾقعايممخاؿال ممالغظراميفمشوؼيماظؿعؼقدمم14ادلودةمألجفزةموأذورتماظؾفونمإديمأنمادؿعراضماظلؾطيمادلوظقيمواإلدارؼيم

اخلوعلايممتاهمماجملؾاس،ميفمدورموأضارمم.مسضوءمصقؿومؼؿعؾقممبلؿوىماالدؿؼالظقيماظواجىمعـقفومهلوألؿؾوؼنمآراءماظوماألجفزة

                                                      
م.CGRFA-13/11/23ومCGRFA-12/09/22:ماظوثقؼؿونمم8
م.،معصػوصيماإلجراءاتC 2008/REPاظوثقؼيممم9

مCL 143/7،مو27اظػؼرةمCL 140/8 ،مو(53اظػؼرةم)مCL 137/REP،مو(22-7اظػؼراتم)مCL 137/5 ،مو(35اظػؼرةم)مCL 136/9اظوثوئقممغظرأمم10

م.(28-15اظػؼراتم)CL145/2 ،مو(24-19اظػؼراتم)
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اسؿؿودمغفجمزبؿؾفمإزاءماألجفزةمادلـشلةممبوجىمادلودةماظرابعايمسشارةمعانممممم"،2012يفمسوممبعدمادلوئيمادلعؼودةممنيواألربع

رصعمتؼرؼرمسنمتـػقذمادلاداوالتماظايتممم"ورؾىمطذظكم.م11"اظددؿورمواظيتمتؿؿؿعمبلؿوتمددؿورؼيموعؿطؾؾوتمتشغقؾقيمممقزة

،مطؿاومم2013آذارم/اظربغوعجميفمدورتفؿومظشافرمعاورسممجلـيمجرتميفمجلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقيمإديمجلـيمادلوظقيمو

م.12"رؾىمرصعمتؼرؼرمسنمػذهمادلللظيمإديماجملؾسميفمدورتهماظؼودعي

م

ادللالظيمبوظؿػصاقلميفمممدرادايمم،مإساودةمم2012متشرؼنماظـاوغيم/يفمغوصؿربادلعؼودةمجلـيمادلوظقي،ميفمدورتفوموضررتم-م10

2013سومممآذار/دورتفوميفمعورس
ععؾوعاوتممضاممماظعوظؼيمذاتماظصاؾيموعصاػوصيمتممؼضوؼوموظادلؿعؾؼيمبادلعؾوعوتمادؿـودامإديمم13

اجلاوريمموالدؿعراضمبدونمادللوسموب،مذاتهويفماظوضًمم.اظؼوئؿياظيتمتؿلممبفوماألجفزةمظرئقلقيمؿقزاتمادلبشلنماتػصقؾقيم

اجملاوالتماظايتممممتمحدديتاظمقيجلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغمخطواتمظؿـػقذمعداوالتادلـظؿيمجلـيمادلوظقي،متؿكذمميف

زؼدمعانممادلواسؿربتماظؾفـي،مطؿؾدأمتوجقفيمسوم،مأّغهمبوإلعؽونماظـظرميفمإعؽوغقيمتػوؼضم.مؾقوغيذمبعضماظقتـػصقفومميؽنم

عددمطو معنمادلوزػنيمعزودةمبعنماظددؿورمذرطمأنمطونمأعوغيمتؾكماألجفزةمم14اظلؾطوتمظألجفزةمادلـشلةممبوجىمادلودةم

م.ورؾؾًمإديماألعوغيمإجراءمادؿعراضمبفذاماظصددمعـودؾيمعنمِضؾلمادلـظؿيمإذرا وآظقوتم

م

2015-2014مظؾػرتةمبرغوعجماظعؿلموادلقزاغقيؼؼرتحمظك،مبوإلضوصيمإديمذو-م11
دلاودةمماعددمعانمأجفازةمممبلغهمؼـؾغيمظم14

ػاذهممسؿالممطػاوءةممسؾىمتقلريمـظؿيمسزممادل،مأخرىمذيؾيمأعورضؿنم،مربزػذامؼو.مرؼرمإديمرؤدوءماإلداراتوتؼؼرصعمأنمم14

م.جفزةاأل

م

عانممصاػؿفومجفاوزامممبمقؽيخقورمإسودةمإغشوءماهليفم،ميفمدورتفوماظعودؼيماظـوغقيمسشرة،مبوظؿػصقل،مقؽياهلوغظرتم-م12

غظارتممطؿاومم.م15اسؿؿودماتػوضقيمأوماتػوقمظؾؼوغونماظدوظياظذيمؼؼؿضيمعنمددؿورمادلـظؿيمم14ادلودةممبوجىممةـشلاألجفزةمادل

سؾاىمشارارممم،معانمدداؿورمادلـظؿايمممم6اظايتمأغشاؽًممبوجاىمادلاودةممممممجفزةواألم14ادلودةمأجفزةميفمزبؿؾفممسوتممقؽياهل

أعقـفاوممإديمورؾؾاًمبادالمعانمذظاكمممممم14إغشوئفومطففوزمعنمأجفزةمادلاودةممإسودةممدبؾ مإديمضرورةم اهلقؽيممظؽن.مقؽياهل

م.16إديمجلـيمصـقيقؽيمدؿؽشو مخقورمحتوؼلماهلا

م

 اؾػـقة يف ؿـظؿة األغذقة واؾزراعةإصالح اؾؾهان 

م

تربزماظؿؿققزماظعاوممبانيمعاومممممظؾؿـظؿيمتغقرياتمسؾىماظددؿورمواظالئقيماظعوعيم2009واسؿؿدمعممترمادلـظؿيميفمسومم-م13

جلـايماظربغاوعجموجلـايمممم)اظيتمتعوجلمادللوئلمادلوظقيمواإلدارؼيمواظرباذبقيمواظؼوغوغقايمم"ماظؾفونمذاتماظعضوؼيمادلؼقدة"ؼلؿىم

                                                      
م.CL 145/REPعنماظوثقؼيمم34اظػؼرةممم11
م.CL 145/REPعنماظوثقؼيمم39اظػؼرةممم12
م.FC 147/Repعنماظوثقؼيمم50-49اظػؼرتونممم13
م.C 2013/3اظوثقؼيممم14
م.عنمددؿورمادلـظؿيم14ادلودةممم15
م.CGRFA-12/09/Reportعنماظوثقؼيمم102اظػؼرةممم16
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جلـايمعشاؽالتممم)اظؿوبعايمظؾؿفؾاسممم"ماظؾفونماظػـقيمذاتماظعضوؼيمادلػؿوحي"و(مادلوظقيموجلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقي

وأوضحمادلممترمأؼضوموضعماظؾفونماظػـقيمطلجفزةمرئودقيم.م17(اظلؾعموجلـيمعصوؼدماألمسوكموجلـيماظغوبوتموجلـيماظزراسي

م:،ميفمعومؼؾيػمممبوجؾه،مضؿنموالؼيمطلمعـفوواسؿؿدمتعرؼػومظألجفزةماظرئودقيماظذيمتلو
م

متعرؼفماظلقودوتمواألررماظؿـظقؿقيماظشوعؾيمظؾؿـظؿي؛م(أ)

ماخلطيمادلؿود ماألجلموبرغوعجماظعؿلموادلقزاغقي؛مووضعماإلرورماالدرتاتقفي،مم(ب)

م.18ممورديمأوماإلدفومميفمممورديماظرضوبيمسؾىماإلدارةمواإلذرا ميفمادلـظؿيم(ج)

م

علاوئلماظربغاوعجموادلقزاغقاي،ممممبشالنممرؼرمإديماجملؾسموتؼترصعمتعدؼلمددؿورمادلـظؿيمأنماظؾفونماظػـقيمطؿومأوضحم-م14

م.19وإديمادلممترمبشلنماظلقودوتموادللوئلماظؿـظقؿقي

م

مػذهماظغوؼي،مواصقوظؾؾوغم.ماألوظوؼوتميفمادلـظؿيموضعإصالحماظؾفونماظػـقيمأؼضومتعزؼزمدورػوميفمدورةموادؿفد م-م15

وداقيمظؾؿـظؿايمؼضاؿنمعشاورطؿفوماظؽوعؾايميفمإسادادماإلراورممممممممئاألجفازةماظرمجؿؿوساوتممادلممترمسؾاىمجادولمزعانمعاـؼحمالمممم

ضاوءمعمذاراتماألداءمذاتمممسؾاىمماالدرتاتقفيمواخلطيمادلؿوداطيماألجالموبرغاوعجماظعؿالموادلقزاغقايمورصادمأداءمادلـظؿايمممممممم

م.20اظصؾي

م

مإديمجلـيمصـقيمبلغاهمقؽيمحتوؼلماهلضدمؼؾدومـظؿي،مادلمرورمددؿورؿنمإضلنمظؾفونماظػـقيماحملبوظـظرمإديماظوضعمو-م16

وجتادرماإلذاورةمإديممم.مديمإغشوءمجلـيمصـقيمجدؼدةميفماظلقوقماظعوممإلصاالحمادلـظؿايمماظـظرمإؼـؾغيمأؼضوموظؽنم.مؼؾشرمبوخلري

صقؿاومؼؿعؾاقمبضاؿونمممممأغهميفماظوضًماظذيمتـ مصقهمخطيماظعؿلماظػورؼايمسؾاىمإجاراءاتمعػصاؾيمظؿعزؼازمحوطؿايمادلـظؿايممممممم

جلـايمصـقايممممأيماظػـقي،موذػوصقؿفوموطػوءتفو،مصنغفومالمتـ مسؾىمإغشوءماظؾفونادؿؼالظقيماألجفزةماظرئودقي،ممبوميفمذظكم

وظذظكمميؽنمإلغشوءمجلـيمصـقيمإضوصقيمأنمُؼعؿربمأغهمؼؿعورضمععماظؿوجقفوتماظعوعيمظألسضوءمصقؿومخيا متعزؼازممم.مإضوصقي

اجملاوالتماظػـقايمظعؿالمادلـظؿايممممميفمماظـظارموػـوكمأؼضومخطرمإعؽوغقيمأنمؼمديماغؿشورماظؾفونماظػـقيمإديم.محوطؿيمادلـظؿي

م.قفقيبطرؼؼيمأطـرمجتزئيموأضلمادرتات

م

،ميفمحتدؼادممودودموالؼؿفامضاؿنمحامماإلدافوم،ممتواصالممؿقولمإديمجلـيمصـقاي،مأنممت مإنمحؿىمووميؽنمظؾفقؽي،م-م17

وإلراورممبمتؿعؾاقمتعؾقؼاوتمواضرتاحاوتممممو،أؼضاو،مضاؿنمذباولمخربتفاممممؼدمماظلقودوتماظعوعيمواألررماظؿـظقؿقيموميؽنمأنمت

رؾاىمادلاممترمعانماهلقؽايمممممم،2009ويفمساومممم.21ظؾؿـظؿايممزاغقايمؿودطيماألجلموبراعجماظعؿالموادلقمواخلط مادلاالدرتاتقفيم

                                                      
م.C 2009/Repيفماظوثقؼيمم6/2009وم5/2009اظؼرارانممم17
م.األدودقياظؼلممبوءمعنماجلزءماظـوغيمعنماظـصوألممم18
م.عنمددؿورمادلـظؿيم5عنمادلودةم(مب)م6اظػؼرةممم19
م.C 2009/REPعنماظوثقؼيمم10/2009اظؼرارممم20
م.C 2013/3يفماظوثقؼيمم2015-2014مظؾػرتةمبرغوعجماظعؿلموادلقزاغقيوم2017-2014ظؾػرتةممؿودطيماألجلادلطيماخلردمتمم21
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ظؾفقؽايممتؼرؼارماظادورةماظعودؼايماظرابعايمسشارةممممممدقؽونمو.م22"إسدادمتؼرؼرمسنمسؿؾفومظعرضهمسؾىماظدوراتماظؼودعيمظؾؿممتر"

م(.2013محزؼران/ؼوغقوم22-15)مادلـظؿيمسؾىمجدولمأسؿولماظدورةمادلؼؾؾيماظـوعـيمواظـالثنيمدلممترعدرجوم

م

 اآلثار املاؾقة املرتتلة عن تغقري وضع اهلقكة- رابعًا

م

م،14وسؿؾورػومجفوزامعانماألجفازةمادلـشالةممبوجاىمادلاودةممممممبم،اهلقؽيإسودةمإغشوءمسنمعوظقيمػوئؾيمآثورمرتتىمؿد-م18

ضادرماإلعؽاونمسؾاىممممأنمتعاولمم،موعصاروصوتفومأومغلاؾيمعانممممًازءجامم14ادلاودةممتؿقؿلمأجفازةممعنمادلؿوضعمأنمهمظرمإديمأغبوظـ

صاننماألجفازةمممأخارى،ممجفايممعانممو.معلوػؿوتمعنمأسضوءماالتػوضقوتمواالتػوضوتمذاتماظصؾي،مبدالمعنماظربغاوعجماظعاوديمم

سؾاىماظربغاوعجمممم-األحقاونممأشؾاىمميفمحصارؼومموم–داوسممبوألمتعؿؿدمعنمددؿورمادلـظؿيم6ادلـشلةممبوجىمادلودةماظددؿورؼيم

،معرساوةمم14قؽيمطففوزمعانمأجفازةمادلاودةمممماظـظرميفمخقورمإسودةمإغشوءماهلي،مظدىمعنمثم،مؼـؾغيمظؾفقؽو.ماظعوديمظؾؿـظؿي

المتضعمأيمسىءمعوظيمسؾاىمميفمحنيمأنمسضوؼيماهلقؽيمتؽؾػي،متـطويمسؾىمم14ادلودةمفوزمعنمأجفزةماجلماأنمسضوؼيمػذ

م.األسضوءطوػلم

م

 إصالح املـظؿةاسمعراض اؾـظام األساسي واؾالئوة اؾداخؾقة ؾؾفقكة يف ضوء   -خاؿسًا

م

ألجفازةمماادؿعراضمغظوعفوماألدوديموالئقؿفوماظداخؾقايمسؾاىمضاوءمغؿاوئجماداؿعراضمممممممنيرؾؾًماهلقؽيمإديماألع-م19

م.ؾفونماظػـقياظاظددؿورؼيميفمادلـظؿيموإصالحم

م

توصاقوتمماظؾفونماظػـقيمإديمدراديمظوائقفوماظداخؾقي،مععمعراسوةم،م2010أؼورم/،ميفمدورتهميفمعوؼودسوماجملؾسو-م20

عنمخطيماظعؿلماظػورؼي،مسؾىمسبومعاومواصاقمممم63-2م–م56-2ادؿفوبيمظإلجراءاتمم23جلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقي

ادللاموظقوتممادلؽؿاى؛مم/اظؿوصاقوتمبادورماظارئقسمممموتؿعؾاقمػاذهمم.م24(االدؿــوئقي)سؾقهمادلممترميفمدورتهماخلوعليمواظـالثنيم

م.اظدورات؛موتوضقًمسؼدماظرتاتؾقيموػقؽلماظؿؼورؼر

م

 ات وػقؿا بقـفارئقس وأعضاء املؽمب اآلخرقن أثـاء اؾدوراؾدور  (أ) 

م

متوذقومععمدسوةمخطيماظعؿلماظػورؼيمإديمتعزؼزمدورمرؤدوءماظؾفونماظػـقايمخااللمصارتةمعاومبانيماظادورات،مرأتمممممممم-21

أّغهمبوإلعؽونمإضوصيمإذورةمسوعيمإديموزاوئفماظؾفـايماظؿوجقفقايمأومادلؽؿاىمعانمضؾقالمممممممجلـيماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقيم

م.اظالئقيماظداخؾقيميف"ماظؼقوممبوظؿقضرياتماظالزعيمظؾدورات"

م

                                                      
م.C 2009/REPعنماظوثقؼيمم172اظػؼرةممم22
م.CL 139/6اظوثقؼيممم23
م.،معصػوصيماإلجراءاتC 2008/REPاظوثقؼيممم24
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(ميلاؾعمأحادماألضاوظقمماظممرئقسمودؿيمغوابمظؾارئقس،مطالمواحادمعانممممم)ؽؿىموالدؿعوغيممبببوظػعلموتعؿلماهلقؽيمم-22

ؼؿاوديماظارئقسمممعانماظالئقايماظداخؾقاي،ممممم5-3ووصؼاومظؾؿاودةممم.م25فقؽياظعودؼيمظؾماظدوراتمبنيخاللمصرتةمعومؼمديموزوئػهم

اهلقؽايمعـاذمممعؽؿاىممضاطؾعممؼو".ماألعنيمبوظؿوجقفوتمصقؿومؼؿعؾقمبوإلسدادمظدوراتماهلقؽيموإدارتفوتزوؼدم"وغوابماظرئقسم

اظذيمؼمدؼهمادلؽؿىمصقؿومبانيماظادوراتممم،مأطدتماهلقؽيماظدورماظـش م2009بدورمغش مبنيماظدورات؛مويفمسوممم2007سومم

م.ععماسؿؿودمالئقؿفوماظداخؾقي

م

 دوراتد اؾاعؼاـتوؼقت  (ب) 

م

10/2009دوراتماظؾفونماظػـقيمعنمخاللمضارارمادلاممترممماغعؼودممتمتعدؼلمتوضقًم-م23
تعزؼازمدورػاوميفممممعانمأجالممم26

ـظؿيمذاتمادلذبوالتمإدارةميفماإلذرا مسؾىموادلقزاغقيمواخلطيمادلؿود ماألجلموبرغوعجماظعؿلمووضعماإلرورماالدرتاتقفيم

م.اظصؾي

م

ديمادلدؼرماظعوم،موؼعرضمادلادؼرماظعاوممسؾاىمادلاممتر،معانمخااللمممممممإتؼورؼرم،موصؼومظـظوعفوماألدوديم،اهلقؽيتؼدممو-م24

اجملؾس،مأيمتوصقوتمتعؿؿدػوماهلقؽيموتؽونمهلوماغعؽودوتمسؾىمعلاؿوىماظلقوداوتمأومتامثرمسؾاىمبرغاوعجمادلـظؿايمأوممممممم

راتماظؼودعيمإسدادمتؼرؼرمسنمسؿؾفومظعرضهمسؾىماظدو"م2009رؾىمإديماهلقؽيميفمسومممادلـظؿيمعممترظؽنم.م27ذموغفومادلوظقي

تؼرؼارماظادورةماظعودؼايماظرابعايمممممداقؽونممادلممترمأوماجملؾاس،مومزؾًماهلقؽيمترصعمتؼورؼرمإديم،ماظوضًعـذمذظكمو.28"ظؾؿممتر

(.م2013محزؼارانم/ؼوغقاومم22-15)مادلـظؿيماظـوعـيمواظـالثنيمدلممتراظؼودعيمجدولمأسؿولماظدورةمظؾفقؽيمعدرجومسؾىمسشرةم

يفمادلـظؿيمادلوظقيمجلـيماظربغوعجموميؾفـميؽنمأؼضومظمهأغالئقؿفوماظداخؾقيمعنمخاللمتعدؼلمأنمتؽػلميفمقؽيمضدمترشىماهلو

ممؽانمموؼاردمتعادؼلممم.مإديماجملؾاسمادلؼدعيماظػـقي،ميفمصقوشيمادلشورةمموناظؾفإلضوصيمإديمتؼورؼرمأخذمتؼرؼرماهلقؽيمأؼضو،مبو

م.عنمػذهماظوثقؼي(مأ)م35هلذهماظغوؼيميفماظػؼرةمظالئقيماظداخؾقيم

م

 اؾمؼارقر (ج) 

م

الئقيمتعدؼالتمسؾىماظبندخولمأؼضوماظشمونماظددؿورؼيمواظؼوغوغقيمأوصًمجلـيمادؿفوبيمخلطيماظعؿلماظػورؼي،م-م25

غفاومميفمالئقؿفوماظداخؾقايمأمحتددمأنميفمقؽيمضدمترشىماهلو.موضوحمتؼورؼرماالجؿؿوسوتصقؿومؼؿعؾقمبظؾفونماظػـقيممياظداخؾق

هلاذهماظغوؼايميفمممممؽانمظالئقايماظداخؾقايمممموؼردمتعادؼلمم.متـػقذػووإعؽوغقيمظؿوصقوتمدضيماظضؿونممودػوجفضصورىمدؿؾذلم

م.عنمػذهماظوثقؼي(مب)م35اظػؼرةم

م

                                                      
عؾوذرةمسـدماخؿؿومماظدورةماظيتم"وتؾدأمعدةموالؼيماظرئقسموغوابماظرئقسم.مؼـؿكىماظرئقسموغوابماظرئقسميفماظدورةماظعودؼيماألوديمعنمطلمصرتةمعوظقيمم25

م.ميؽقفؾظميقؾخادظاميقئالظامنعم(3)،مادلودةماظـوظـيم"اغؿكؾوامصقفو
م.C 2009/REPعنماظوثقؼيمم10/2009اظؼرارممم26
م.عنماظـظومماألدوديم7ادلودةممم27
م.C 2009/REPعنماظوثقؼيمم172اظػؼرةممم28
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 اجملمؿع املدـيوؿـظؿات  ـظؿات غري احلؽوؿقةاملؿشارؽة  (د) 

م

وإجراءاتفاومادلطؾؼايممملنمتؿؿوذىمضواسادمادلـظؿايمممب"أوصىمذبؾسمادلـظؿي،ميفمدورتهماظـوظـيمواألربعنيمبعدمادلوئي،م-م26

وأحوظًمبشؽلمرباددموثقؼايمادؿعرضاؿفومجلـايماظربغاوعجميفمممممم.م29"األعممادلؿقدةمعـظؿيمسؾىمادلراضؾنيمععمتؾكماظلورؼيميف

م1996متاوزمم/ؼوظقاومم25اظصودرمبؿورؼخممE/1996/31ضرارماجملؾسماالضؿصوديمواالجؿؿوسيمإديمم30دورتفوماظـوعـيمبعدمادلوئي

ماظوضاعمظؾقصولمسؾاىمعرطازمادلراضاى،موحؼاوقمواظؿزاعاوتمادلـظؿاوتمشاريماحلؽوعقايمذاتمممممممممماظذيمؼؾنيمعؿطؾؾوتماألػؾقي

االدؿشوري،مودورماجملؾسماالضؿصاوديمواالجؿؿاوسيموعفوعاه،مواظؾفـايمممممماظوضعاالدؿشوري،موإجراءاتمدقىمأومتعؾققم

م.ادلعـقيمبودلـظؿوتمشريماحلؽوعقي،موعلموظقوتماألعوغيماظعوعيمظألعممادلؿقدةميفمدسمماظعالضيماالدؿشورؼي

م

نماظؼواسادممحؽوممذاتماظصاؾيمعاممظؾفقؽيموالئقؿفوماظداخؾقيمإديماألاظـظومماألدوديمحيقلمم،ودلراضؾنيبصقؿومؼؿعؾقمو-م27

أيمادلـظؿاوتممديمجازءمصاغريمعانمأصاقوبمادلصاؾقي،ممممممإذظك،مواظيتمتشريمصقلى،مرشممممتر،مادلوادلؾودئماظيتماسؿؿدػوم

م.اظدوظقيمشريماحلؽوعقي

م

دلراضاىمم:م"سؾاىمأنم"مادلـظؿوتماظدوظقيمادلشرتطي"بشلنمماظعوعيمظؾؿـظؿيعنماظالئقيمم17عنمادلودةمم3وتـ ماظػؼرةم-م28

أيمعـظؿيمدوظقيمشريمحؽوعقيمتؿؿؿعمبوظصػيماالدؿشاورؼيمأنمحيضار،موععاهمعلؿشاورونموعلاوسدون،ماجلؾلاوتماظعوعايمممممممم

وجياوزمم.م15ظؾؿممتر،موجؾلوتماظؾفونماظرئقلقي،مواظؾفونماظػـقيمادلؿػرسيمسـفو،مواظؾفونماظػـقيمادلشؽؾيممبؼؿضاىمادلاودةممم

ونماظرئقلقيمواظؾفونمادلؿػرسيمسـفو،مواالذرتاكميفمادلـوضشوتماظيتمجترىمصقفاوممهلمالءمادلراضؾنيمأخذماظؽؾؿيمأعوممػذهماظؾف

طؿومجيوزمهلم،ممبواصؼايمعانماظؾفـايماظعوعايمظؾؿاممتر،مأخاذممممممم.مبـوءمسؾىمرؾىماظرئقس،مدونمأنمؼؽونمهلممحقماظؿصوؼً

سؾاىمادلاممترمبـصوصافومممماظؽؾؿيميفماجلؾلوتماظعوعيمظؾؿاممتر،موهلاممأنمؼوزساواموجفاوتمغظارمادلـظؿاوتماظايتمميـؾوغفاوممممممممم

ادلعـاونممم"ل"ماظؼلامميفمماظدوظقيمشريماحلؽوعقيادلـظؿوتمععمماظرتتقؾوتماخلوصيمبوظؿشوورمواظؿعوونمواالتصولوتردمم."اظؽوعؾي

عاعمممدقوديمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمبشلنماظعالضاوتم"ادلعـونم"مم"مواظؼلم،م"اظؿعوونمععمادلـظؿوتماظدوظقيمشريماحلؽوعقي"

ظؾؿـظؿااوتماظدوظقاايماحلؽوعقاايموشااريم)عااـحمصااػيمادلراضااىمم"مادلعـااون"من"مواظؼلاام،م"اظدوظقاايمشااريماحلؽوعقاايادلـظؿااوتم

م.عنماجلزءماظـوغيمعنماظـصوألماألدودقيمظؾؿـظؿيم"(احلؽوعقي

م

األعـؾايمسؾاىمذظاكمممموعانمبانيممم.موضعمضواسدموإجراءاتمربددةمضدمقؽوتعنماألجفزةماظددؿورؼيمواهلماسددإالمأنم-م29

اظايتممأومآظقيماجملؿؿاعمادلادغيممم"مػقؽيماظددؿورماظغذائيمسؿلادلـظؿوتماظدوظقيمشريماحلؽوعقيميفمممبشورطيؾودئمادلؿعؾؼيمادل"

األدوداقيممماظاذيمتاـ مسؾقاهماظـصاوألممممادلشاورطيممتؿفاووزموضاعمممميتاظاموم31إرورمجلـيماألعنماظغذائيماظعودليأغشؽًمضؿنم

م.ظؾؿـظؿي

م

                                                      
م.CL 143/REPعنماظوثقؼيم(مب)م22اظػؼرةممم29
م.PC 108/10وادلؾققمعنماظوثقؼيممم14اظػؼرةممم30
م.Rev.2 2009/2ماظوثقؼي:مغظرمجلـيماألعنماظغذائيأمم31
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،مبطوئػيموادعيمعانمأصاقوبمادلصاؾقي،ممباوميفمذظاكماظؼطاو مممممممواظعودليؼؿزاؼدماإلضرار،مسؾىماظصعقدؼنماظورنمو-م30

وجياريماسؿؿاودمآظقاوتمجدؼادةمإلذاراكمممـؾقفاوميفمممممممم.ادلـظؿاوتمشاريماحلؽوعقايموادلمدلاوتممممومادلدغياخلوألمواجملؿؿعم

سددمعؿزاؼدمعنمأصاقوبممؼومموؼ.ميمبشؽلمعشرتكعوضوسخط مسؿلمصـعماظؼرار،مويفمتـػقذماظؿشوورؼيموسؿؾقوتمعؿؾقوتماظ

عشارتطيممبراعجمتلؿكدممميسودلقميطؿوآظقوتمحإغشوءمإديمبوظدسوةمعراراموتؽراراممعؿـوسيمعنماظؼطوسوتمذبؿوسيعنممادلصؾقي

م.دلعوجليماألوظوؼوتماظورـقي

م

موادلـظؿااوتمشااريماحلؽوعقااياجملؿؿااعمادلاادغيموسؾاىموجااهماظؿقدؼااد،مصااننماظزؼااودةمادلطااردةميفمسااددمعـظؿااوتممم-م31

اظايتمممبوإلضوصيمإديمتزاؼدمأػؿقيماظعؿؾقوتماإلمنوئقيمعؿعددةمأصقوبمادلصؾقيوتـوسفوموادلمدلوتماظيتمهلومسالضيمبودلـظؿيم

اجملؿؿاعمماضرتاحوتمسؿؾقيمبشلنمطقػقيمعواصؾيمتطوؼرماظعالضاوتمبانيمادلـظؿايموعـظؿاوتمممممتؼدؼمممتؿؾؽفوماظؾؾدانمتدسومإديم

بفاومتلاؿحمممإجاراءاتمخوصايممماهلقؽوتماظيتمهلومأومجفزةماظددؿورؼيمسددمعنماألؼوجدمو.موتمشريماحلؽوعقيادلدغيموادلـظؿ

مأغاهمجياوزممضرروامماظعودليمءمجلـيماألعنماظغذائيواجلدؼرمبوظذطرمأنمأسضو.مؿفوشورطمبوجودمعـظؿوتمدوظقيمشريمحؽوعقيموب

ؿشاورطنيميفمدوراتمجلـايماألعانماظغاذائيمممممطاضؾني،م،مإضوصيمإديمصؽيمربددةمعنمادلارمتلفقلمعـظؿوتمدوظقيمشريمحؽوعقي

م.ظقسمطؿراضؾنيمصقلىو

م

نغشاوءمآظقايمسودلقايمممميفماظؼقاوممبشاؽلمعلاؿؼلمبمممقمعـظؿاوتماجملؿؿاعمادلادغيممممحباألسضوءمأضرمذظك،مسالوةمسؾىمو-م32

مؿفواحلؽوعقيموعشورطادلـظؿوتمشريم/معـظؿوتماجملؿؿعمادلدغيففوزمؼقلرمتشوورمعؿلمطوتاألعنماظغذائيمواظؿغذؼيمظؿقؼققم

ـظؿوتماجملؿؿاعممدلاآلظقوتماظدوظقيمأطربمإحدىمآظقيماجملؿؿعمادلدغيمتعؿربموغؿقفيمظذظك،م.ماظعودليميفمجلـيماألعنماظغذائي

ميواإلضؾقؿقاممياظورـقاممؼوتاظزراسيمواألعنماظغذائيمواظؿغذؼيمسؾىمادللؿودقودوتموإجراءاتميفمظؿلثريمإديماادلدغيماظيتمتلعىم

وخلطوطماظؿوجقفقايماظطوسقايمبشالنماحلوطؿايمممممباممادلؿعؾؼايمخاللمادلػووضوتماحلؽوعقايماظدوظقايمممميغشطضدمزؾًمو.ميواظعودلق

م.ادللموظيمحلقوزةماألراضيموعصوؼدماألمسوكمواظغوبوتميفمدقوقماألعنماظغذائيماظورن

م

شورطيمععمذبؿوسيمعؿـوسيمعنمزؼودةمادلظجفودػومعـظؿوتماألعممادلؿقدةمسززتم،موضقياظلـواتماظعشرمادلوخاللم-م33

أخػؼاًمذيقااعمموغؿقفايمظااذظك،مم.مدصااوسيبطاوبعممردمصعالماحلؽوعااوتمماتلاامماألحقاون،ممأشؾااىميفمو.مأصاقوبمادلصاؾقيمم

م.32حتلنيماظعالضيمبنيماألعممادلؿقدةموادلـظؿوتمشريماحلؽوعقيودصيمإديماحملووالتماهل

م

.مووضاعمادلعاوؼريممميطؿامواحليفمذباوظيممومؿسؿؾافمعانمخااللمممععمعارورماظوضاًمممواهلقؽيمدلـظؿيمتمأدوارماتطوروضدم-م34

عشاورطيماجملؿؿاعمادلادغيمعاعماالجتاوهماظعاوممسباوممممممممبشالنمماظـصوألماألدودقيمظؾؿـظؿايممتؿواصقمنمؼـؾغيمأوغؿقفيمظذظك،م

اظؼواسادمواإلجاراءاتمممسؾاىماداؿعراضمممـظؿايمحوظقاوممموتعؽافمادلم.مألصقوبمادلصؾقيمشريماحلؽاوعقنيمأطـرمصعوظقيمعشورطيم

دؿعراضمعشاووراتمواداعيممماالشؿلمقود.موادلشورطيأيماظوصولممـظؿي،ععمادلجملؿؿعمادلدغيماتعوونمقدمتورفد مباحلوظقيم

م.إديماهلقؽيغؿوئفهمدرتصعمادلـظؿوتمشريماحلؽوعقيمو/مععمممـؾيمعـظؿوتماجملؿؿعمادلدغياظـطوقم

                                                      
ممم32 معؾقوز،ميفمغفوؼيمسوم معزؼدمعنماظؿقؾقلممػوعدؼرمعنمـظؿيماظصقيماظعودلقيدل،مرؾىماجملؾسماظؿـػقذيم2011طودؿــوء ؼرتحوتمظؾؿاظعوممإجراء

م.عمأصقوبمادلصؾقيادلشورطيمعتعزؼزماظراعقيمإديم



9 CGRFA-14/13/27 

 اؾموجقفات املؾمؿسة  -سادسًا

م

م:ضدمترشىماهلقؽيميفمعومؼؾي-م35
م

عنمدداؿورممم1-6مبوجىمادلودةمعـشلةمزمسؾىموضعفوماحلوظيمطفقؽيموػادلوضفماظؼوضيمبوحلإسودةمتلطقدمم(أ)

م؛ادلـظؿي

م:تعدؼلمالئقؿفوماظداخؾقيمسؾىماظـقوماظؿوظيم(ب)
م

م:طوآلتي(م1)اظرابعيمتؼرأمادلودةم-م1
م

طؿومجيوزمهلومأنمتؼررمسؼدم.متعؼدماهلقؽيميفماألحوالماظعودؼيمدورةمسودؼيمواحدةميفمطلمصرتةمعوظقي

وتعؼدمدوراتماهلقؽيمسودةميفمادلؼارمم.م،مرػـوممبواصؼيمذبؾسمادلـظؿياالضؿضوءدوراتمادؿــوئقيمسـدم

وظقايمعانمأخاذمممميماظربغوعجموجلـايمادلمؾفـوتعؼدماظدوراتماظعودؼيمبؿوضقًمميؽنمظ.مظؾؿـظؿيمياظرئقل

وساودةمالمتؿفاووزممم.ماظايتمتلادؼوغفومإديماجملؾاسمممصقوشيمادلشورةممظدىتؼرؼرماهلقؽيمبعنيماالسؿؾورم

وؼـؾغاايمأنمتلاؾقماظادوراتمعشاووراتمإضؾقؿقايمتاوصرمهلااومممممم.ماظادوراتماظعودؼايمعادةم لايمأؼاومممممم

م.اظؿلفقالتمادلـودؾي
م

م:احلودؼيمسشرةاظؿوظقيمإديمادلودةمم2تضو ماظػؼرةم-م2

م.ؿـػقذضوبؾيمظؾضصورىمجفدػومظضؿونمأنمتؽونماظؿوصقوتمدضقؼيمومقؽيتؾذلماهلمم-2
م

يفماحلوصاؾيمماظؿطوراتماجلدؼدةمبشلنم،مؼودعييفمدورتفوماظقؽي،منمؼؼدممتؼرؼرامإديماهلأاألعنيمإديمطؾىماظم(ج)

م.راضؾنيادلـظؿيمصقؿومؼؿعؾقمبوضعمادل

م


