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ذؿؼّدؿة-ذأواًل

م

،ميفمدورتفاماألخرية،مخاللماسؿؿادمبرغاعجماظعؿلماٌؿعددم(اهلقؽة)واصؼتمػقؽةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم-م1

م 1111-1111اظلـواتمظؾػرتة
ماظوراثقةم1 ماٌوارد مسؾى مترتقؾاتمظؾقصول مإدي ماياجة ميف ماىؾلة مػذه ميف ماظـظر مسؾى ،

م.وضعفاموآظقاتظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفا،م

م

م:اهلقؽةمعامؼؾيمالحظتو-م1
م

ةمسنماسؿؿادمبروتوطولمغاشوؼامبشأنمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمواظؿؼادمماظعادلمواٌـصفمظؾؿـاصعماظـاذؽم

م؛(اظربوتوطول)ادؿكداعفاماٌؾققمباتػاضقةماظؿـّوعماظؾقوظوجيم

ممؼؼّرم مواٌشاطلماظيتمتؿطؾباظربوتوطول ماٌؿقزة ماظؾقوظوجيماظزراسي،مومساته محؾواًل باظطابعماًاصمظؾؿـوع

م؛ممقزة

ظألشذؼةمواظزراسةمباإلضاصةماظوراثقةم ربوتوطولمباالسؿؿادماٌؿؾادلمبنيمذيقعماظؾؾدانمصقؿامؼؿعؾقمباٌوارداظمؼلّؾمم

ماألعن مظؿقؼقق ماًاصموأػؿقؿفا ميفم إديمرابعفا مظؾزراسة ماٌلؿداعة ماظعاملموظؾؿـؿقة مأسباء اظغذائيميفمذيقع

ظؾؿواردممباظدورماألداديمظؾؿعاػدةماظدوظقةماظربوتوطولمؼعرتفاظػؼرموتغريماٌـاخ،مو دقاقماظؿكػقفمعنمورأة

م.اظصدد واهلقؽةميفمػذام(اٌعاػدة)ةمظألشذؼةمواظزراسماظـؾاتقةماظوراثقة

م

اظلقادقةمبشأنمايصولم ودستماهلقؽةماظؾؾدانمإديماظـظر،مظدىموضعموتـػقذماظؿدابريماظؿشرؼعقةمأوماإلدارؼةمأو-م1

ودستماهلقؽةمم.ظألشذؼةمواظزراسةمودورػاماًاصمباظـلؾةمظألعنماظغذائي ،ميفمأػؿقةماٌواردماظوراثقةاٌـاصعموتؼامسفاسؾىم

اٌـاصعمصولمسؾىماظلقادقةمبشأنماي ،مظدىموضعماظؿدابريماظؿشرؼعقةمأوماإلدارؼةمأودؿؽشافموتؼققمطذظكماظؾؾدانمإديما

اظوراثقةمظألشذؼةمماظؼطاسقةماظيتمتلؿحممبعاعؾةمتػضقؾقةمٌكؿؾفماظؼطاساتمأوماظؼطاساتماظػرسقةمظؾؿوارد اظـُفجم،وتؼامسفا

م.أجؾفاماألغشطةمذمعنـػَّؿؾػةمُتزبأشراضممشطةمأوزبؿؾػةمأومأغموعواردموراثقةمواظزراسة

م

ماظوراثقةمماٌـاصعموتؼامسفاقةمبايصولمزبصصةمععـمصـقةمذياسةمسؿلمإغشاءوضررتماهلقؽةم-م2 يفمذبالماٌوارد

اظلؿاتمذاتماظصؾةماظيتمهدؼدم(م1)عنمأجلم(ماٌـاصعموتؼامسفاذياسةماظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىم)مظألشذؼةمواظزراسة

وضعم(م1)متّقزماظؼطاساتمواظؼطاساتماظػرسقةماٌكؿؾػةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماظيتمتلؿوجبمحؾواًلمممقزة؛م

م ماظلؿات؛ مػذه متؿؽقفمعع مودقاداتقة موإدارؼة، متدابريمتشرؼعقة، موضع ميف موعلاسدتفا ماظؾؾدان (م1)خقاراتمظؿوجقه

رتقؾاتمظؾقصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممتررائقمممؽـةمظوضعمماظؼقام،محلبماالضؿضاء،مبؿقؾقل

دؾاغقا،مودوؼلرا،مقزاغقةموّصرتفامطلمعنماظـروؼج،موإوبدسوةمطرميةمعنمحؽوعةماظـروؼج،موبأعوالمعنمخارجماٌ.معـاصعفا

معـاصعفا موتؼادم مواظزراسة ماظوراثقةمظألشذؼة ماظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌوارد ماألوديمبنيمدومسؼدتمذبؿوسة م11رتفا

                                                      
م(.واو)اٌرصقم،مCGRFA-13/11/Reportاظوثقؼةممم1
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اٌـاصعماٌعـقةمبايصولمسؾىموُأتقحمتؼرؼرمذياسةماظعؿلمم2.،ماظـروؼج(ردادػاظؾ)يفمظونريباؼنمم1111أؼؾولم/دؾؿؿربم11و

م3.ىؿاساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقةماظؿابعةمظؾفقؽة،مالدؿعراضهميفمذباالتمخربتفاموتؼامسفا

م

ممتؾقث-م3 ماٌوارد مسؾى مظؾقصول مترتقؾات مإدي ماياجة ماظوثقؼة موػذه مواظزراسة مظألشذؼة معـاصعفامتؼادماظوراثقة

موآظقاتفا ماظعؿل مذياسة ماجؿؿاع مغؿقفة ماالسؿؾار ميف ماألخذ معع م، مسؾى مبايصول موتؼامسفااٌعـقة ماٌـاصع وتعرضمػذهم.

م مطؿا مواظزراسة، مظألشذؼة ماظوراثقة ماٌوارد مظلؿات ماظوثقؼة ماظعؿلحّددتفا ماظػـقةمذياسة ماظعؿل مذياسات موادؿعرضؿفا ،

مظؾفقؽة ماظؿابعة ماظدوظقة مايؽوعقة ماًقاراتماٌؿاحة مسن مععؾوعاتمأدادقة مأؼضًا موتوّصر مامٌعاىة؛ ماٌواردميصول سؾى

م.عـاصعفا،ماظيتمغظرتمصقفامذياسةماظعؿلمتؼادماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمو

م

ذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةاؾدؿاتذادلؿقزةذؾؾؿواردذ-ذثاـقًا

م

ععرتفمبهم"مممقزةمحؾواًل اظطابعماًاصمظؾؿـوعماظؾقوظوجيماظزراسي،مومساتهماٌؿقزةمواٌشاطلماظيتمتؿطؾبم"-م4

م.5واظربوتوطولم4غبمعؤمترماألررافميفماتػاضقةماظؿـّوعماظؾقوظوجياسؾىمغطاقموادع،ممباميفمذظكمعنمج

م

ما-م5 مذياسة مضاعت ماهلقؽة، مرؾؾؿه موطؿا مظعؿل مسؾى مبايصول موتؼامسفااٌعـقة ميفماٌـاصع ماٌـعؼدة مدورتفا ميف ،

اظلؿاتمذاتماظصؾةماٌؿقزةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماظيتمتؿطؾبمحؾواًلمممقزةمبؿقدؼدم،م1111ؼؾولمأ/دؾؿؿرب

وتفدفمػذهماظلؿاتمإديمأنمتعؽسمتوازغًامبنيمذيقعماظؼطاساتم.م1اىدولم،مطؿامؼردميفمماٌـاصعموتؼامسفاظؾقصولمسؾىم

مواظزراسة مظألشذؼة ماظػرسقة ماظلؿاتم. مواظزراسة،موالمتـطؾقمطلمعنمػذه مظألشذؼة ماظوراثقة مسؾىمطلمعنماٌوارد باظضرورة

ممساتمزبؿؾػة مزبؿؾفماظؼطاساتماظػرسقة مُتظفر معا موشاظؾًا مباظضرو. متؼؿصر مال مإمنا ماظلؿاتمممقزة ماٌواردممةرػذه سؾى

مواظزراسة مظألشذؼة ماظوراثقة ماٌواردم. معع مأخرىمبعضماظلؿاتماظيتمجرىمهدؼدػا موراثقة معوارد متؿشارر ويفمحنيمضد

دمراظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مصإنماىؿعماًاصمبنيمػذهماظلؿاتمميّقزماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمسنمععظمماٌوا

 6.اظوراثقةماألخرى

م

وضتمطاٍفمظؾـظرميفماظلؿاتماٌؿقزةمٌكؿؾفمماٌـاصعموتؼامسفااٌعـقةمبايصولمسؾىمؿلّنمىؿاسةماظعؿلموملمؼ-م6

وواصؼتمسؾىمأغهمدقؽونمعنماٌالئممأنمتعاجلمذياساتماظعؿلماظػـقةم.ماظؼطاساتماظػرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة

ماظػرسقة مظؾؼطاسات ماٌؿقزة ماظلؿات مظؾفقؽة ماظؿابعة ماظدوظقة م7ايؽوعقة مايؽوع. ماظػـقة ماظعؿل مرّحؾتمذياسات قةموضد

م مبؿؼرؼر موايرجقة موايقواغقة، ماظـؾاتقة، ماظوراثقة مباٌوارد ماٌعـقة ماظدوظقة ماظعؿل مسؾىمذياسة مبايصول اٌـاصعماٌعـقة

                                                      
م.CGRFA-14/13/6اظوثقؼةممم2
م.CGRFA-14/13/20؛مواظوثقؼةمCGRFA-14/13/12م؛مواظوثقؼةCGRFA-14/13/10اظوثقؼةممم3
م.3/؛مواًاعس(ُدقب)م13/اظؼرارانماظـاغيممم4
م.13ؼؾاجة،ماظػؼرةمداظمم5
م.اٌرصقمباء،مCGRFA-14/13/6اظوثقؼةممم6
م.CGRFA-14/13/6اظوثقؼةممعنم11ماظػؼرةمم7



CGRFA-14/13/7 4 

 

دّؾطتماظضوءمسؾىماظلؿاتمذاتماظصؾةم،موظدىمادؿعراضماظلؿاتماٌؿقزةماظيتمحّددتفامذياسةماظعؿلمػذه،موتؼامسفا

ميفم)اًاصةم مإظقفا ٌُشار ممبعالعةم1اىدولما مزؼادة مأضلمصؾةم]+[( ميفم)أو مإظقفا ٌُشار مم1اىدولما [(م-]مغؼصانبعالعة

م.بؼطاساتفاماظػرسقة

م

ذؿـاػعفاذتؼادماحلاجةذإىلذوضعذترتقلاتذؾؾحصولذعؾىذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذو-ذثاؾنًا

م

م-م7 ماٌوارد مسؾى مترتقؾاتمايصول مسؾى ماظيتمتـطؾق ماألدادقة ماظؼواسد موُتقدَّد مواظزراسة مظألشذؼة متؼادماظوراثقة

،مويفماٌعاػدةمباظـلؾةمإديماٌواردم(اظذيمملمؼدخلمبعدمحّقزماظؿـػقذ)عـاصعفاميفماتػاضقةماظؿـّوعماظؾقوظوجي،مواظربوتوطولم

قةمضؿنموتؼّرمػذهماظؼواسدمبايقماظلقاديماظذيمتؿؿؿعمبهماظدولمحقالماٌواردماظوراث.ماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسة

وإنماظدولمتؾفأمبصورةمعؿزاؼدةمإديمػذامايقماظلقادي،م.موالؼؿفاماظؼضائقة،مودؾطؿفاميفمتـظقؿفاموعراضؾةمايصولمسؾقفا

متؼادموتعؿؿدمتدابريمتشرؼعقة،موإدارؼة،مودقاداتقةميفمذبالمترتقؾاتمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمو

ورةميفماظصؽوكماٌذطماٌؿعاضدةظػعل،مدوفمؼؿعنيمسؾىماألررافمبا.مظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةعـاصعفا،ممباميفمذظكماٌواردما

عـاصعفا،موإنمبدرجاتمعؿػاوتةمعنممتؼادمبايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةموأسالهمأنمتـّػذماظلقاداتمواظرتتقؾاتماًاصةم

م.اظشؿوظقةموحفمماظؿدخل،محلبماظصكماٌعين

م

االظؿزاعاتماظواضعةمسؾىماألررافماٌؿعاضدؼنمظقّؿكذوامتدابريمبشأنمايصولمسؾىماظعدؼدمعنموحيّددماظربوتوطولم-م11

وعنمبنيماالظؿزاعاتماٌؿعؾؼةمبؿدابريمايصولمسؾىماٌواردمسؾىماظصعقدم.معـاصعفا،مواالعؿـالمهلامتؼادماٌواردماظوراثقةمو

دػاموتـػقذػامتشرؼعاتفامأومعؼؿضقاتفاماظؿـظقؿقةماًاصةمظرتاسي،مظدىمإسدامؿعاضدةاحملؾي،مػـاكماظؿزاممسؾىماألررافماٌ

ماٌـاصعموتؼامسفابايصولمسؾىم م"، مواظزراسة مظألشذؼة ماظوراثقة ماٌوارد مأػؿقة معنمأجلمواظدور اًاصماظذيمتضطؾعمبه

م8".هؼققماألعنماظغذائي

م

االسؿؾارماظواجبمظؾعؿلم"وظيماألررافماٌؿعاضدون،مظدىمتـػقذماظربوتوطولمتمعنماظربوتوطول،م1-2مووصؼًامظؾؿادة-م11

مألػدافم مدسؿفا ماٌعـقة،مذرؼطة مواٌـظؿاتماظدوظقة ماٌؿارداتممبوجبماظصؽوكماظدوظقة مأو مواىاريمذيماظصؾة اٌػقد

واٌـظؿاتماظدوظقة،مأومغوعمويفمحنيمأنمػذامايؽممالمحيّددماظصؽوكم".ماالتػاضقةموػذاماظربوتوطول،موسدممتعارضفامععفا

اظربوتوطولمتوّصرمبعضماظؿوجقفاتميفمػذاماًصوص،مدقؿامأغفامتشريمإديممدؼؾاجةاظعؿلماىاريمأوماٌؿاردات،مإاّلمأنم

م.اظدورماألداديماظذيمتضطؾعمبهمطلمعنماٌعاػدةمواهلقؽة

م

ؼدةمإديماظرتتقؾاتماًاصةمبايصولمبصورةمعؿزام،موجيبمأنمؼؿمماظؾفوء،ؼؿمماظؾفوءظذا،معنماٌرّجحمجدًامأنم-م11

م موتؼامسفاسؾى مسؾىاٌـاصع مايصول محنيمؼؿم مواظزراسة،ممػذهم، مظألشذؼة ماظوراثقة ماٌوارد مبقـفا موعن ماظوراثقة، اٌوارد

م(.أوماظؾقوطقؿقائقة/تشؽقؾؿفاماظوراثقةمومأسؿالماظؾقثمواظؿطوؼرميفجراءمأيمإل)الدؿكداعفام

                                                      
م.(ب)6اظربوتوطول،ماٌادةممم8
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م

ذؿـاػعفاذتؼادمحلصولذعؾىذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذوجلةذؿدأؾةذاعااخلقاراتذادلماحةذدل-ذرابعًا

م

ماًقاراتماٌؿ-م11 معنمبنيمذبؿوسة متؾكماًقاراتماظيتمدوفمدوفمؼؿعنيمسؾىمايؽوعاتمأنمهّدد مهلا احة

وتؿوصرمثالثةمأغواعمعنماآلظقاتم.معـاصعفامتؼادمعلأظةمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمومتلؿكدعفامٌعاىة

تشرؼعقة،م)اظؿدابريمايؽوعقةم:مسؾىماظصعقدماظورينماٌـاصعموتؼامسفاظؿـاولمعلأظةمايصولمسؾىماظيتمميؽنمادؿكداعفام

أنمم؛مواالتػاضاتماظؿعاضدؼةمبنيمعلؿكدعيمػذهماٌواردموعزّودؼفا؛مواظصؽوكمشريماٌؾزعةماظيتمميؽن(وإدارؼة،مأومدقاداتقة

ماظؿـظقم ماٌـظؿاتماظذاتقة مبفا متؾؿزم ماظؽـريمعنم. ميف مباظػعلمزبؿؾطة مظًظقاتموػي ماٌكؿؾػة مبنيماألغواع ماىؿع وميؽن

م.األحقان
م

                                                      
.CGRFA-14/13/12 عنماظوثقؼةمم11اظػؼرةممم  9 

.CGRFA-14/13/10 عنماظوثقؼةمم11اظػؼرةممم 10
 

.CGRFA-14/13/20 عنماظوثقؼةمم1اىدولممم 11
 

 اؾدؿاتذادلؿقزةذؾؾؿواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعة:ذ5اجلدولذ

ذياسةم

اظعؿلم

اٌعـقةم

باٌواردم

اظوراثقةم

 9ايقواغقة

ذياسةم

اظعؿلم

اٌعـقةم

باٌواردم

اظوراثقةم

 10ايرجقة

ذياسةم

اظعؿلم

اٌعـقةم

باٌواردم

اظوراثقةم

 11اظـؾاتقة

واردذدورذادلم-ؾفأ

ذؾألغذقةذ اؾوراثقة

ذ ذيف حتؼققذواؾزراعة

 األؿنذاؾغذائي

زءًامالمؼؿفزأمعنمغظمماإلغؿاجمواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمجتشؽلماٌمم1-ظفأ

م مواظزراسي، موااظغذائي ماظغذائي ماألعن ميفمهؼقق مأدادقًا متؤديمدورًا ؿقةمظؿـوػي

 .اٌلؿداعةمظؼطاعماألشذؼةمواظزراسة
 - + 

واظالصؼارؼاتمواظؽائـاتماظدضقؼةمإنماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةموايقواغقةممم1-ظفأ

 .اإلؼؽوظوجقةماظزراسقة ذؾؽةمعرتابطةمعنماظؿـوعماظوراثيميفماظـظم
 -  

دورذم-باء

 اإلدارةذاؾلشرقة

ؼرتؾطموجودمععظمماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمارتؾارًاموثقؼًامباظـشاطممم1-باء

 .ععدّظةمبشرؼًاماٌواردماظوراثقةوميؽنماظـظرمإديماظعدؼدمعـفامطأذؽالمعنم اظؾشري
   

مسؾىممم1-باء مواظزراسة مظألشذؼة ماظوراثقة ماٌوارد معن مطـري موتطور مصقاغة تعؿؿد

مواإلغؿاجم اظؾشريماظؿدخل مواظؿطوؼر ماظؾقث ميف ماٌلؿدام موادؿكداعفا اٌلؿؿر،

 .سؾىماظؾقؽة ودقؾةمػاعةمظضؿانمايػاز

+   

اؾملادلذم-جقم

ذادلملادلذ واالعمؿاد

 اؾدوؾقان

مجرىمم1-جقم معدىممتارخيقًا، مسؾى مواظزراسة مظألشذؼة ماظوراثقة ماٌوارد تؾادل

اجملؿؿعاتمواظؾؾدانمواٌـارق،موجزءمذوموادعًامسربممصرتاتمروؼؾةمعنماظزعنمتؾاداًل

 .يفماألشذؼةمواظزراسةماظقوممػومعنمأصولمشرؼؾة صؾةمعنماظؿـوعماظوراثيماٌلؿكدم

+  + 

مظألشذؼةممم1-جقم ماظوراثقة مباٌوارد مؼؿعؾق مسؾىمبعضمصقؿا ماظؾؾدانمبعضفا تعؿؿد

 .سؾىمحدمدواءمتزودمبعضماٌواردماظوراثقةموتؿؾؼىمأخرى واظزراسة،مصفي
 -  

ظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمضروريمظلريمسؿلمػذام اظؿؾادلماظدوظيمم1-جقم

م.أػؿقؿهميفماٌلؿؼؾل اظؼطاعموعنماٌرجحمأنمتزداد

م
 

+ - + 
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م

متؼادموطذظك،مسؾىماظصعقدماظعاٌي،مميؽنمتـاولمعلأظةمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمو-م12

وإنم.معـاصعفاميفمإرارمأغشطة،موآظقات،موصؽوكمزبؿؾػةمضدمالمتلؿـينمبعضفاميفمحاالتمسدؼدة،مبلمضدمتؽّؿلمبعضفا

عـاصعفامضدمتلؿوجبممتؼادمظوضعموتـػقذمتدابريمخاصةمبايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمومادرتاتقفقة

وتؾادلماٌعؾوعاتمبشأنمايصولمسؾىمماظؿوسقةاألغشطةماظراعقةمإديم:موتؿضؿنمػذهماألخرية.ماىؿعمبنيمػذهماًقارات

تعاضدؼةممنوذجقةمؼلؿكدعفاممذروطاظؼدراتمواٌلاسدةماظػـقة؛مومعـاصعفا؛موبـاءمتؼادماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمو

اٌؿارداتمأصضلمعزّودوماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموعؿؾّؼوػا؛موعدوغاتماظلؾوكماظطوسقة،مواًطوطماظؿوجقفقة،مو

وإدارؼةمودقاداتقةمبشأنمأوماٌعاؼري؛ماًطوطماظؿوجقفقةماظطوسقةماٌوّجفةمإديمايؽوعاتماظيتمتضعمتدابريمتشرؼعقة،م/و

رلقعةذم-دال

 عؿؾقةذاالبمؽار

سؿؾقةمابؿؽارماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمذاتمرؾقعةم سادةمعامتؽونمم1-دال

م متؼوم مواحملؾقةممعلاػؿاتمسؾىتدرجيقة ماألصؾقة ماجملؿؿعات مذظك ميف مبا

 ؼؼدعفامأذكاصمزبؿؾػونميفمأعاطنموأوضاتمزبؿؾػةمواٌزارسونمواظؾاحـونمواٌربون

+ - + 

عنمعوردموراثيمماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمعـؿفاتمالمؼطورمععظممم1-دال

معؿعددة موراثقة معوارد معن ممبلاػؿات مبل ممعػرد، معراحل مسؿؾقةم زبؿؾػةيف عن

 .االبؿؽار
  + 

ممم1-دال مأن ماظوراثقةمملؿكدمؼميؽن ماٌوارد مبادؿكدام ماٌطّورة ماٌـؿفات ععظم

مبدورػ مواظزراسة ماظصعبمردمممٌواصؾةماظألشذؼة مجيعلمعن معا اظؾقثمواظؿطوؼر،

 .ظألشذؼةمواظزراسة خطمواضحمبنيمعزوديموعؿؾؼيماٌواردماظوراثقة
 - + 

مؼمم2-دال مععهممعنماظعدؼدصل مميؽن مبشؽل ماظلوق مإدي ماظزراسقة اٌـؿفات

 .وطؿوردموراثي ادؿكداعفامسؾىمحدمدواءمطؿوردمبقوظوجي
- -  

احملمػظونذم-فاء

ذاؾوراثقةذ بادلوارد

ذواؾزراعةذ ؾألغذقة

 وؿدمخدؿوفا

مباٌواردمم1-ػاء موادعةم هؿػظ مذبؿوسة موتلؿكدعفا مواظزراسة مظألشذؼة اظوراثقة

م مأصقاب معن مجدًا ماٌصؾقةوعؿـوسة ماٌزودؼنم. معن معؿؿاؼزة مذياسات وػـاك

مظألشذؼةممواٌلؿكدعني ماظوراثقة مظؾؿوارد مخيصمزبؿؾفماظؼطاساتماظػرسقة معا يف

 .واظزراسة

+  + 

ماٌصؾقةمم1-ػاء مظألشذؼةم أصقاب ماظوراثقة ماٌوارد مؼدؼرون ماظذؼن اٌكؿؾػون

 .عؿؾادالبعضفممسؾىمبعضماسؿؿادًام واظزراسةموؼلؿكدعوغفامؼعؿؿدون
 -  

   + اًاصمبؼدرمػاممعنماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماظؼطاعحيؿػظممم1-ػاء
ممم2-ػاء مواظزراسةؼوجد مظألشذؼة ماظوراثقة ماٌوارد معن مػام مايصولممجزء وميؽن

 ضعاٌومخارجمسؾقهمعن
-   

مضعاٌوميفمزءمػاممعنماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةجبمؼؿمماالحؿػازمم-3ػاءم

 .ويفماٌزرسةميفمزلمذروطمعاظقة،موصـقة،موضاغوغقة
+ +  

ممارداتذم-واو

تلادلذادلواردذاؾوراثقةذ

 ؾألغذقةذواؾزراعة

اٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةميفمدقاقمممارداتم وريمسؿؾقةمتؾادلمم1-واو

 اٌلؿكدعنيماٌوجودةاٌزودؼنممعؿعارفمسؾقفاموبنيمذبؿؿعات
+ + + 

ماظوراثقةمبنيمزبؿؾفم يفماظؾقثمم1-واو واظؿطوؼر،محيدثماغؿؼالموادعمظؾؿواد

 .دؾلؾةماظؼقؿة أصقابماٌصؾقةمسؾىماعؿداد
+   

ادلـاػعذم-زاي

ذبادمخدامذ ذُتّوؾد اؾيت

ذاؾوراثقةذ ادلوارد

 واؾزراعة ؾألغذقة

ميفمحنيمأنماٌـاصعماظعاعةمساظقةمجدًامصؿنماظصعبمتؼدؼرماٌـاصعماٌؿوضعةمم1-زاي

 .ظعّقـةمصردّؼةمعنماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةميفمزعنماٌعاعؾة
  + 

مأنممم1-زاي مادؿكدامميؽن مواظزراسةمؼوّظد مظألشذؼة ماظوراثقة عـاصعممأؼضاماٌوارد

 شريمغؼدؼةمػاعة
 +  

ممم1-زاي مأن مادؿكدامميؽن مآثارممؼؤدي مإدي مواظزراسة مظألشذؼة ماظوراثقة اٌوارد

 .واٌؿؾؼيماظػرد طـرياماٌزودماظػردخارجقةمتؿفاوزم
 +  
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عـاصعفا؛مواالتػاضاتماظدوظقةماٌؿكصصةماظيتمتـّظممسؿؾقةمايصولممتؼادمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمو

م.12عـاصعفامتؼادمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمو

م

ذؿـاػعفاذتؼادمؾألغذقةذواؾزراعةذواؾموعقةذوتلادلذادلعؾوؿاتذبشأنذاحلصولذعؾىذادلواردذاؾوراثقةذ-ذأؾف

م

دمذيقعماظدولماواظؿوسقةمبشأنماظلؿاتماٌؿقزةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مواسؿؿمإنماٌعؾوعاتماٌـادؾة-م13

مسؾىمبعضميفمعامخيصماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،مواظطابعماًاصمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم بعضفا

م مظوضعمواظدور مأدادقة مظؾزارسة،مػيمسـاصر ماٌلؿداعة معنمأجلمهؼققماألعنماظغذائيمواظؿـؿقة ماظذيمتضطؾعمبه اهلام

مو ماظوراثقة مبايصولمسؾىماٌوارد مظألشذؼةممتؼادمتدابريمخاصة ماظوراثقة مظؾؿوارد مواظلؿاتماٌؿقزة محبقثمتؿالءم عـاصعفا

م.واظزراسة

م

صاظربوتوطولمؼـريماظوسيم.مؿامميؽنمأنموريمسؾىمعلؿوؼاتمزبؿؾػةوميؽنمأنمتؿكذماظؿوسقةمأذؽااًلمسدة،مط-م14

عـاصعفامعنمخاللمإضرارهمبصراحةمباظدورماهلامماظذيممتؼادمإزاءمعلأظةمايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمو

ايؽوعيماظدوظي،مإديم،مسؿدتماهلقؽة،معنمخاللمسؿؾفام1761وعـذمسامم.متضطؾعمبهماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة

موعلائلمايصولمسؾىم مواظزراسة، مظألشذؼة ماظوراثقة مسؾىماٌوارد ماظؿوسقة موتؼامسفااٌـاصع وغظرتماهلقؽة،ميفمدورتفام.

ماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموتؾادهلا،موتأثريمتغريماٌـاخم اظعادؼةماظـاغقةمسشرة،ميفمدراداتمعػّصؾةمسنمادؿكدام

م مواظؾؾدامتؽاصلسؾى مواظزراسة، مظألشذؼة ماظوراثقة مخيصماٌوارد ميفمعا ماظلقاداتمواظرتتقؾاتمسؾىمن ميف ماٌوارد مػذه دور

م.13اٌـاصعموتؼامسفااًاصةمبايصولمسؾىم

م

ماٌواردماظوراثقةمماٌصؾقةطذظك،مإنمأغشطةماظؿوسقةموتؾادلماٌعؾوعاتمعفؿةمألصقابم-م15 اظذؼنمؼلؿكدعونمحاظقًا

حوارمخرباءمساٌيمعؿعددمماألشذؼةمواظزراسة،مأرؾؼتمعـظؿةم1111وسامم.مظألشذؼةمواظزراسةموؼؿؾادظوغفامبصورةمعـؿظؿة

كؿؾػةميفماٌػرسقةماظؼطاساتماظواٌلؿكدعني،معنمماٌصؾقةضّممخرباءمعنمذياساتمزبؿؾػةمعنمأصقابمماٌصؾقةمأصقاب

وضدمداسدمػذامايوارمبنيماًرباءميفماظؿوسقةمإزاءماٌلائلماٌؿصؾةمبايصولم.م14واردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةذبالماٌ

اظصعقدؼنماإلضؾقؿيممؼضًامسؾىنمتؿمماظؿوسقةموتؾادلماٌعؾوعاتمأوميؽنمأ.ماٌعـقنيماٌلؿكدعنيمبنيماٌـاصعموتؼامسفاسؾىم

بشأنمممارداتمادؿكداعفاموتؾادهلا،ممبامؼػقدمسؿؾقةموضعمدقاداتمخاصةمواظورين،موػومعامؼوّظدمععارفمذاتماظصؾةم

م.اٌـاصعموتؼامسفابايصولمسؾىم

م

                                                      
م.CGRFA-WG-ABS-1/12/4اظوثقؼةممم12
م.26-21دراداتمععؾوعاتمأدادقةممم13
م.37درادةمععؾوعاتمأدادقةممم14
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مبايصولمسؾىم-م16 ماٌعـقة ماظعؿل متوصيمبهمذياسة مسؾىمرؾبم15اٌـاصعموتؼامسفاوطؿا مبـاًء ماألعاغة، متـّظم مضد ،

باظـلؾةمإديماظؼطاساتمماٌـاصعموتؼامسفاصولمسؾىممذظكمعوادًا،متؿعؾقمباييفايؽوعات،مأغشطةمعلؿفدصةمظؾؿوسقة،ممبام

،موععماألشذؼةمواظزراسةبمذاتماظصؾةميفمعـظؿةمَعوباظؿعاونمععمذيقعماظُش.ماظػرسقةمعنماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة

أعاغيتماٌعاػدةمواتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجي،مميؽـفامأنمتوّصرماظدسممظعؿؾقاتماظؿوسقةماظيتموريمسؾىماظصعقدماظورين،م

اٌـاصعم،ممباميفمذظكميفمدقاقمعؾادراتمأودعمغطاضًامظؾقصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفاواإلضؾقؿي،مواظدوظيمإزاءمايصولمسؾىم

م.وعؤدلاتمأخرىمتؼوممبؿـػقذػامعـظؿاتموتؼامسفا

م

ميفموضعممظؽن-م17 موعلاسدتفا ماظؾؾدان مأدادقنيمظؿوجقه مسـصرؼن ماٌعؾوعاتمؼشؽالن موتؾادل ماظؿوسقة يفمحنيمأن

مأودياٌـاصعموتؼامسفاتدابريمظؾقصولمسؾىم م،مضدمتؽونمذبردمخطوة ميفمإرالعماٌعـقني. سؾىمعػفومممصفيمتلاسدمسادة

مبااٌـاصعموتؼامسفاايصولمسؾىم موالمدقؿا مإدي، مظماًاصةماظةايمظـلؾة مواظزراسةؾؿوارد مظألشذؼة ماظوراثقة مظنم. وظؽـفا

موعؿؽّقػةمععماياجاتم موحؾولمتـظقؿقةمعؾؿودة معػاػقم مصؼط،مإديمتوظقد معؾاذرة،مدوىميفمحاالتمغادرة تؤديمبصورة

م.اًاصةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة

م

ذبـاءذاؾؼدراتذوادلداعدةذاؾػـقة-ذباء

م

،مواٌلاسدةماظػـقةمبأػؿقةمجوػرؼةميفمإسدادموتـػقذمتدابريمايصولمسؾىمؿفاتـؿقممطّلمعنمبـاءماظؼدرات،موؿلؼ-م11

مو مواظزراسة مظألشذؼة ماظوراثقة معـاصعفامتؼادماٌوارد ماٌواردم. مسؾى متدابريمايصول موتـػقذ مسؾىمإسداد ماظؼدرة مبـاء صقؿؽن

ة،م،موعلؿوىماٌواردماظؾشرؼ(عـلماظؿدابريماإلجرائقة)عؤدلاتيمؿوىمعـاصعفامسؾىمعلمتؼادماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمو

م موعلؿوى مواظؿشرؼعات)ععقاري ماإلدارؼة، مواظؿدابري ماظلقادات، معـل مبؾـاءم(. ماٌؿصؾة ماألغشطة موري مضد وباظؿاظي،

م.اظؼدراتمبأذؽالمزبؿؾػة

م

ماظيتم،موخباصةماظؾؾدانماظـاعقةمأوماظؾؾداناٌؿعاضدةوتطؾبماٌعاػدةمتشفقعمتؼدؼمماٌلاسدةماظػـقةمإديماألررافم-م11

وطذظك،مؼؿعنيمسؾىماألررافميفماظربوتوطولمأنمؼؿعاوغوام.م16مترماضؿصاداتفاممبرحؾةماغؿؼاظقة،مبفدفمتقلريمتـػقذماٌعاػدة

مواظؼدراتماٌؤد ماظؾشرؼة ماٌوارد موتعزؼز موتـؿقؿفا، ماظؼدرات، مبـاء مليفمذبال مصعال مسؾىمسبو ماظربوتوطول مظؿـػقذ ميفقة

م.17األررافماظؾؾدانماظـاعقة

م

م-م11 مإدي مؿفاأعاغورؾؾتماهلقؽة مسشرة، ماظـاظـة ماظعادؼة مدورتفا ميف ماظؾقوظوجيم، ماظؿـوع مأعاغيتماتػاضقة معع اظؿعاون

األغشطةمبشؽلمغدواتمورـقة،مموميؽنمأنموريمػذه.م18ؿفاتـؿقوواٌعاػدةميفمعامؼؿعؾقمباألغشطةماىارؼةمظؾـاءماظؼدراتم

                                                      
م.CGRFA-14/13/6عنماظوثقؼةم(مد)م15اظػؼرةممم15
م.6اٌعاػدة،ماٌادةممم16
م.1-11اظربوتوطول،ماٌادةممم17
م.CGRFA-13/11/Reportعنماظوثقؼةمم41اظػؼرةممم18



9 CGRFA-14/13/7 

 

،معنمضؾقلماجؿؿاساتماٌـاصعموتؼامسفاىمعلائلمايصولمسؾمأومساٌقةمُتـّظممعؾاذرةمبعدماجؿؿاساتمتعاجلأومإضؾقؿقة،م

،ميفمحالماٌـاصعموتؼامسفااٌعـقةمبايصولمسؾيمماظربوتوطول،مأوماجؿؿاساتمعؼؾؾةمجملؿوسةماظعؿل عؼؾؾةمظألررافميف

م.االجؿؿاسات ضررتماهلقؽةمسؼدمػذه

م

محؾؼ-م11 ماغعؼدتمسدة موضد مسؾى مايصول ماظؼدراتمبشأن مظؾـاء موتؼامسفااتمسؿل 19اٌـاصع
مػذهم. مععظم مأن مشري

ؾؼاتمسؿلميمعؾقوضماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمبشؽلمربّدد،مبادؿــاء ملمتؿـاولماٌواردماٌؿشابفةمماٌؾادراتومايؾؼات

واظزراسة،مأطـرمعـفام اظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةاظؼدراتمعنمأجلمتـػقذماٌعاػدةمرطّزتمسؾىماٌواردم وعؾادراتمأخرىمظؾـاء

م.20سؾىمذيقعماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة

م

،مضدمتطؾبماهلقؽةمإديماألعاغةمتـظقممأغشطةم21اٌـاصعموتؼامسفاوطؿامأوصتمبهمذياسةماظعؿلماٌعـقةمبايصولم-م12

ميفمعامخيصمايصولمسؾىم ماظػـقة ماظؼدراتمواٌلاسدة مظؾـاء معنممٌـاصعموتؼامسفااعلؿفدصة ٌكؿؾفماظؼطاساتماظػرسقة

م مواظزراسة، مظألشذؼة ماظوراثقة مععاٌوارد مباظؿعاون مواٌعاػدةاتػاضقمأعاغيتموذظك ماظؾقوظوجي، ماظؿعاون مأصقابة موعع م،

مؾؿزارسني،ععماألخذميفماالسؿؾارماٌؤدلاتماإلضؾقؿقةمواظورـقةماظؼائؿة،مواياجاتماًاصةمظماظصؾةمويذمآخرؼنمعصؾقة

مواظلؽانماألصؾّقني،مواجملؿؿعاتماحملؾقة موورـقةم. ماٌشارطةميفماجؿؿاساتمإضؾقؿقة مإديماألعاغة مأؼضًا متطؾبماهلقؽة وضد

موعدخالتفام ذاتماظصؾةمتعؼدػامعـظؿاتمأخرىمذاتماظصؾة،موذظكمظؿؼدؼممسروضميفمتؾكماالجؿؿاساتموتوصريمخربتفا

متؼادماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةموؾوعاتمحولمايصولمسؾىمإلسدادماظوثائقمهلذهماالجؿؿاسات،مبفدفمتؾادلماٌع

م.22عـاصعفا

م

مأغه-م13 معنميفمحنيمومإاّل مجدًا معفؿًا مجاغؾًا ماظػـقة ماظؼدراتمواٌلاسدة مبـاء معن ايصولمسؾىمجواغبمؼؿـاولمطّل

يفمذبالممواالسؿؾاراتماٌؾادئصفؿامؼـريانماظؿلاؤلمبشأنم ،يفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماٌـاصعموتؼامسفا

اٌعاػدةمتوجقفاتمم،متوّصرظألشذؼةمواظزراسةموباظـلؾةمإديماٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةم.توّجففؿا اظيتمجيبمأنماظلقادةماظعاعة

م.اظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسةمظغريماٌواردموالمتوجدمحاظقًامأيمتوجقفاتمطفذه

م

ذتعاؼدقةذمنوذجقةذؾؾشروطذادلمػقذعؾقفاذبصورةذؿملادؾةذذروط-ذجقم

م

اٌواردماظوراثقةماظؿعاضدؼةماظـؿوذجقةمظؾشروطماٌؿَّػقمسؾقفامبصورةمعؿؾادظةمضدمتلاسدمعزّوديموعؿؾّؼيممشروطإنماظ-م14

م معلأظة متـاول ميف مواظزراسة مظألشذؼة مسؾى موايصول مواظزراسة مظألشذؼة ماظوراثقة معـاصعفامتؼادماٌوارد مػذهم. متؿوجه وضد

                                                      
م.http://www.cbd.int/abs/projects.shtmlمم19
ماأغظرمعـاًلمبرغاعجمبـاءماظؼدراتماٌشرتكمظؾؾؾدانماظـاعقةمبشأنمتـػقذماٌعاػدةموغظاعفاماٌؿعددماألررافمظؾقصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفمم20
م.CGRFA-14/13/6عنماظوثقؼةم(مػـ)م15اظػؼرةممم21
مCGRFA-14/13/6عنماظوثقؼةم(مو)م15اظػؼرةممم22

http://www.cbd.int/abs/projects.shtml
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شريػممعنمعلؿكدعقفام اٌزّودؼنماياظقني،مأوماٌؿؾّؼني،مأوماألذكاصماظذؼنمجيؿعونماٌواردماظوراثقةمأو إديمسادةمشروطاظ

م.،موتوضعمعنمجاغؾفماٌـاصعموتؼامسفاسؾىممبايصولاظذؼنمخيؿارونمادؿكداعفاميفماالتػاضاتماٌعـقةم

م

مؼشفَّو-م15 موضع مسؾى ماالضؿضاء، محلب ماظربوتوطول، ميف ماألرراف مضطاسقةمذروطع ممنوذجقة وعؿعددةم تعاضدؼة

معؿؾادظة مبصورة ماظم.وادؿكداعفام،موهدؼـفا،23اظؼطاساتمظؾشروطماٌؿػقمسؾقفا مبؼقؿةممشروطوتّؿلم ماظـؿوذجقة اظؿعاضدؼة

ماظوراثقةمخاصة معنماٌوارد معـؿظؿة،محنيمؼؿؾادلماٌزّودونمواٌؿؾؼونمطؿقةمطؾرية وؼرشؾونميفمتوحقدمذروطمػذهممبصورة

مذروط،مواٌـاصعموتؼامسفاجقةمظؾقصولمسؾىماتػاضاتممنوذمويفمحنيمُوضعت.ماظؿؾادالتمعنمخاللمسؼودماظؼاغونماًاص

مسدؼدة مذباالت ميف معؤدلاتمزبؿؾػةمتعاضدؼة مجاغب ماظ24وعن مصإن مبادؿــاءمشروط، ماظؼائؿة، ماظـؿوذجقة مواالتػاضات

ماظوار ميفماألحؽام ماٌواددة مظـؼل ماٌوّحد مايصولمسؾىمماٌعؿؿدماالتػاق معلأظة متؿـاولمبشؽلمربّدد مال مبوجبماٌعاػدة،

موتؼامسفا مواظزراسةماٌـاصع مظألشذؼة ماظـؾاتقة ماظوراثقة ماٌوارد مإدي مزّلموضعاظؿؾفمخيوم.باظـلؾة ماظيتماسؿؿدمميف اٌعاػدة

م معن ماٌواد مظـؼل ماٌوّحد ماالتػاق ماظرئادي متؾادلجفازػا مواظزراسة،م أجل مظألشذؼة ماظـؾاتقة ماظوراثقة ماٌوارد وادؿكدام

ماٌزّودون مواٌؿؾؼون وؼلؿكدعه ماالدؿكدام. مسنم وؼوّصر معػقدًا ممنوذجًا ماٌعاػدة ميفمإرار مظـؼلماٌواد ماٌوّحد مظالتػاق اظـاجح

عـؿدىمحؽوعيمدوظي،ممهلقؽة،مبصػؿفاوبإعؽانمام.ععاىةمعلأظةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمبطرؼؼةمربددة طقػقة

ٌُؿَّػقمسؾقفامبصورةمعؿؾادظةممتعاضدؼةممنوذجقةمظؾشروطمذروطأنمتوّصرمعـصةمظؿقلريمسؿؾقةموضعم يفمذبالماٌواردماظوراثقةما

مواظزراسة مسؾقفا ،ظألشذؼة مواإلذراف مُؼشفَّع. مضد م وطذظك، ماظماٌصؾقةأصقاب مادؿكدام مرصد اظؿعاضدؼةممشروطسؾى

 .اظـؿوذجقةموهدؼـفامبصورةمعـؿظؿة

م

أنمتطؾق،مطؿامأوصتمبهممةممنوذجقة،مميؽـفاتعاضدؼمذروطويفمحالمرشؾتماهلقؽةميفماظـظرميفمإعؽاغقةموضعم-م16

مأنم25اٌـاصعموتؼامسفاذياسةماظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىم ماهلقؽةمعنمخالهلا ،مسؿؾقةمىؿعماٌعؾوعاتمميؽنمألسضاء

ؼػقدوامسنماظظروفماظيتمجيريميفمزؾفامتؾادلمعواردموراثقةمخاصةمظألشذؼةمواظزراسةموادؿكداعفا،ممبشارطةمأصقابم

ؾة،مظؿـظرموضدموّؿعماألعاغةماٌعؾوعاتماٌؿقص.ماظصؾة،ممباميفمذظكماٌؤدلاتميفمذيقعماظؼطاساتماظػرسقةمويذماٌصؾقة

،معنمادباذمضرارمتؿؿؽنماهلقؽة،ميفمدورتفاماٌؼؾؾةمصقفامذياساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقةماظؿابعةمظؾفقؽة،محبقث

ماظـؾاتقةمذروطبشأنموضعم ماظوراثقة مواظزراسةمشريماٌوارد ماظوراثقةمظألشذؼة مظؾؿوارد مظؾؼطاساتماظػرسقة متعاضدؼةممنوذجقة

م.ظألشذؼةمواظزراسة

م

ذأوذادلعاقري/و ،ذواخلطوطذاؾموجقفقة،ذوأػضلذادلؿارداتادلصؾحةدّوـاتذاؾدؾوكذاؾطوعقةذاخلاصةذبأصحابذؿ-ذدال

م

يفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمماٌـاصعموتؼامسفاإسدادمتدابريمايصولمسؾىمظؿـاولمعلأظةممؼؼضيمخقارمآخر-م17

ماٌعاؼري/اٌؿارداتموروسقة،موخطوطمتوجقفقة،موأصضلم ،مبوضعمعدّوغاتمدؾوكواظزراسة تؽونممألصقابماٌصؾقةمأو

                                                      
م.1-17اٌعاػدة،ماٌادةممم23
م.http://www.cbd.int/abs/resources/contracts.shtmlمم24
م.CGRFA-14/13/6عنماظوثقؼةم(مز)م15اظػؼرةممم25
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ماظؼطاساتماظػرسقة م.ظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة عوجَّفةمإديمأغواعمربّددةمعنماٌلؿكدعني،مأوماالدؿكداعات،مأو

مواًطوط ماظطوسقة، ماظلؾوك معدوغات مسادة مو وتوضع ماٌؿاردات موأصضل ماٌزّودؼنم/اظؿوجقفقة، مجاغب معن ماٌعاؼري أو

مأو معلؿكدعقفا، اياظقني، معن مشريػم مأو ماظوراثقة ماٌوارد مجيؿعون ماألذكاصماظذؼن مأو مهلمماٌؿؾؼني، معوجفة موػي

وضدمتؽونمم.اظصؾةمويذماٌصؾقةتعؽسمسادةماظلؿاتمواياجاتماًاصةمجملؿؿعاتمأصقابمموباظؿاظي،مصفيم.ظدرادؿفا

عنمم،موُتـّػذمعنمجاغبمايؽوعات،مسؾىماظرشمظدرادؿفاماظصؽوكماظيتمتؿوجهمبشؽلمرئقليمإديمايؽوعات زبؿؾػةمسن

م(.أدغاه،ماىزءمػاء ُأغظر"م)خطوطمتوجقفقة"أوم"معدّوغةمدؾوك"معـلمعؿشابفةضدمهؿلمأمساءمماأغف

م

موخطوط-م11 معدّوغاتمدؾوكمروسقة، مسؾىموضع ماألررافمصقه،محلبماالضؿضاء، ماظربوتوطول توجقفقة،م ؼشفع

فريماألررافميفموُؼم.،موهدؼـفا،موادؿكداعفا26اٌـاصعموتؼامسفاؼريمتؿعّؾقمبايصولمسؾىمأوماٌعا/وأصضلماٌؿارداتمو

مدورؼًا متؼققؿًا مماظربوتوطول مواٌؿارداتمواٌعاؼريالدؿكدام ماظؿوجقفقة، مواًطوط ماظطوسقة، مأنمم.عدّوغاتماظلؾوك وحؿى

األررافم ومماردات،موععاؼريماسؿؿدػامعؤمترإعؽاغقةموضعمعدوغاتمدؾوكمخاصة،موخطوطمتوجقفقة،مماظربوتوطولمؼؾقظ

ماظربوتوطول ميف مظألرراف مطاجؿؿاع مؼعؿل م27اظذي مزبؿؾف. موضع محني ممويف ماًطوطمم28اٌصؾقةأصقاب معن اظعدؼد

مالمؼـطؾقمبشؽلماٌـاصعموتؼامسفاسؾىمماظؿوجقفقة،موعدّوغاتماظلؾوك،موأصضلماٌؿارداتمظؾقصول معـفا ،مشريمأنمأؼًا

29اظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة خاصمسؾىماٌوارد
م.

م

م-م11 ماتػؼت محال مإعؽاغقةمسؾىماهلقؽةويف ميف مروسقة،ماظـظر مدؾوك معدّوغات موأصضلمموضع متوجقفقة، وخطوط

ضطاساتمإديم،مأوميفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماٌـاصعموتؼامسفاأومععاؼريمتؿعّؾقمبايصولمسؾىم/اٌؿارداتمو

مظؾؿوارد مواظزراسة،ماظوراثق صرسقة ماظعؿلماٌعـقةمةمظألشذؼة مأوصتمبهمذياسة ماظؿشفقعمسؾىموضعفا،مصقؿؽـفا،موطؿا أو

لؾوكماظعدّوغاتمظإلصادةمسنممماٌصؾقةأصقابمم،مأنمتطؾبمإديماألعاغةمدسوةمذبؿوسات30اٌـاصعموتؼامسفابايصولمسؾىم

إديمباظـلؾةمماٌـاصعموتؼامسفاتؿعّؾقمبايصولمسؾىمماظيتمعاؼرياٌأوم/ؿوجقفقة،موأصضلماٌؿارداتمواظطوطماًومطوسقة،اظ

م.،مووؿقعفامظؿـظرمصقفامذياساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقةاظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمضطاساتمصرسقةمظؾؿوارد

م

ايصولمشؽلمغؼطةماغطالقمعفؿةمظؿـاولمعلأظةمُؼوسؾىماظرشممعنمأنموضعمصؽوكماظؿـظقمماظذاتيمضدممشريمأغه-م11

مواظزراسةماٌـاصعموتؼامسفاسؾىم مظألشذؼة ماظوراثقة ماٌوارد معلؤوظقةيفمذبال متؼع مإمنا مسؾوموضعفام، أصقابممىتـػقذػا

سؾىم اظػرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمضادرًةمسؾىموضعمصؽوكممماثؾةمؼطاساتاظ وضدمالمتؽونمذيقع.ماٌصؾقة

اظؿـظقمماظذاتيمأدؽؾًةمأخرىمتؿعؾقمعـاًلمباظشػاصقةم وطذظك،مضدمتـريمخططم.زعـقةمعؼؾوظةاٌلؿوؼاتماٌالئؿة،مأومضؿنمعدةم

م.اٌـاصعموتؼامسفاأػؿقةمخاصةمباظـلؾةمإديمايصولمسؾىمماتطؾقؼفا،موػذامضدمؼؽونمذ واٌلاءظةماظعاعة،موإعؽاغقةمرصد

                                                      
م.1-17اٌعاػدة،ماٌادةممم26
م.1-11اٌعاػدة،ماٌادةممم27
م.http://www.cbd.int/abs/instrumentsمأغظرمم28
،مبشؽلمأداديمإديمايؽوعاتم1771تؿوجهمعدوغةماظلؾوكماظدوظقةمبشأنمذيعماٌادةماظوراثقةماظـؾاتقةموغؼؾفا،ماظيتماسؿؿدػامعؤمترماٌـظؿةميفمسامممم29

م(http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-codes/enمأغظر)
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م

ادلـاػعذاؾطوعقةذدلعاجلةذاؾمدابريذاؾمشرقعقة،ذواإلدارقة،ذواؾدقادقةذبشأنذاحلصولذعؾىذ اخلطوطذاؾموجقفقةذ-فاء

ذيفذجمالذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذوتؼامسفا

م

م-م11 مإعؽاغقة ميف مأؼضًا ماهلقؽة متـظر موتـػقذمضد مسؾىموضع موتلاسدػا ماظؾؾدان متوجه مروسقة متوجقفقة مخطوط إسداد

مباميفمميفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماٌـاصعموتؼامسفا،مأومدقادقةمظؾقصولمسؾىمإدارؼةمتدابريمتشرؼعقة،مأو

ماظؿعاضدؼة ماظؿدابري ممذظك موتؼامسفا ماٌـاصع مسؾى مواظزراسةاميفمذبالظؾقصول مظألشذؼة ماظوراثقة مٌوارد متشؿلم. مأن وميؽن

مذبؿوسة ماظطوسقة ماظؿوجقفقة ماظعـاصر اًطوط معن ماظواردم،طاعؾة متؾك مصقفا محبقثم مبا ماًقاراتمأساله، ميف وصػفا

وميؽنمأنمتوّصرماًطوطماظؿوجقفقةماظطوسقةم؛ماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة تلؿوسبماظطابعماًاصماظذيمتّؿلممبهماٌوارد

م ذبؿوسة مسؾى مظؾقصول ماًقاراتماظؿـظقؿقة موتؼامسفاعن مواظزراماٌـاصع مظألشذؼة ماظوراثقة ماٌوارد مميؽنمسةيفمذبال ،

ساعةممعؾادئتوّصرماًطوطماظؿوجقفقةممضدوطذظك،مم.وحاجاتفاماظورـقة ظؾؾؾدانمأنمدبؿارمعـفامحلبموضعفا،موأوظوؼاتفا،

،موتؼّدممتوجقفاتمحولمطقػقةميفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماٌـاصعموتؼامسفاظؿـظقممعلأظةمايصولمسؾىم

 اظلقادقةمواظؿـظقؿقة،محبقثمتؿؽّقفمععماظلؿاتماٌؿّقزةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼة رإديمخقاراتمظؾعـاصماٌؾادئترذيةم

م.واظزراسة

م

وٌشارطةمأصقابم وميؽنمأنمتضمماًطوطماظؿوجقفقةماظطوسقةمخقاراتمألدوارمدؾطاتماظؿـػقذموعلؤوظقاتفا،-م12

واجملؿؿعاتماحملؾقة،ميفمسؿؾقةموضعمماألصؾقوناظلؽانمم،ممباميفمذظكاٌـاصعموتؼامسفانيمبايصولمسؾىماٌعـقماٌصؾقة

وبإعؽاغفامأنمهّدد،محلبمم.يفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماٌـاصعموتؼامسفاموتـػقذمترتقؾاتمايصولمسؾى

ؾقاتميفمسؿم،مأومباظؼطاساتماظػرسقةظؾكطواتمأوماظشروطماًاصةمباٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماالضؿضاء،مخقارات

ٌُؿَّػقمسؾقفاماٌـاصعموتؼامسفامايصولمسؾى خطوطمموسؾىمشرارم.بصورةمعؿؾادظةماًاصةمباٌواصؼةماٌلؾؼةمسنمسؾممواظشروطما

 ميؽنمأنم،اٌواردماظوراثقةموتؼادمماظػوائدماظـاذيةمسنمادؿكداعفامباظعدلمواإلغصافميصولمسؾىاماظؿوجقفقةمبشأنمبون

م مضائؿًة ماظؿوجقفقة ماٌوادتضعماًطوط ماتػاضاتمغؼل مإدي مظضؿفا ماالخؿقارؼة ماظ باظعـاصر ماظـؿوذجقةمشروطوإدي م.اظؿعاضدؼة

عنمضؾقلمايواصز،مواظرصدمماٌـاصعموتؼامسفايفمسؿؾقةمايصولمسؾىم وطذظك،مضدمتؿـاولماًطوطماظؿوجقفقةمسـاصرمأخرى

م.اظورـقة ورصعماظؿؼارؼر

م

ماظطوسقة-م13 ماظؿوجقفقة ماًطوط متلؿػقد مأن ماظيتموميؽن ماياظقة مواٌؼاربات ماٌؿاردات مأصقابم عن ؼعؿؿدػا

اٌؿارداتماظؿفارؼة،موأنمترتجمم ؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة،ممباميفمذظكظميفماظؼطاساتماظػرسقةماٌكؿؾػةماٌصؾقة

،متلؿوسبماظلؿاتماٌـاصعموتؼامسفاؾقةمايصولمسؾىماٌؿؽـةمألررمسؿ ػذهماٌؿارداتمواٌؼارباتمإديمرقفمعنماًقارات

اظؿوجقفقةمتؿلقمععماظربوتوطول،ممويفمحنيمأنماًطوطم.ظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم(ظؾؼطاساتماظػرسقة)ماٌؿقزة

أنمترّوجمظعؿؾقةموضعماظلقاداتمتؽونمعّؿلؼةموعؿؿادؽةمسربممواٌعاػدة،موععمصؽوكمدوظقةمأخرىمذاتماظصؾة،مميؽـفا

ماظوراثقة ماٌوارد مظؾؿؽّقفمععظألشذ ضطاع ماٌروغة مؼؽػيمعن معا مترتكميفماظوضتمذاته مصقؿا مبؽاعؾه، مواظزراسة خصائصم ؼة

م.زبؿؾفماألضاظقمماظػرسقة



13 CGRFA-14/13/7 

 

مإذا-م14 موخباصة ماظؼدرات، موبـاء ماظؿوسقة ميف ماظؿوجقفقة ماًطوط موضع مسؿؾقة متلاػم مأن موثقؼةم وميؽن اسُؿِؾرت

وسالوًةمم.اٌصؾقةايؽوعاتموأصقابمماظواردةمعنماٌلرتجعةمعؿفّددةمجيريمهدؼـفامبصورةمعـؿظؿةمسؾىمضوءماٌعؾوعات

،ماًطوطماظؿوجقفقةميفماألشذؼةمواظزراسةواٌـظؿاتماظدوظقة،ممبامصقفامعـظؿةم سؾىمذظك،مميؽنمأنمتلؿكدممايؽوعات

ماظراعقةمإدي ماظؼدراتميفمذبالمايصولمسؾىم أغشطؿفا وراثقةمظألشذؼةميفمذبالماٌواردماظ اٌـاصعموتؼامسفااظؿوسقةموبـاء

م.واظزراسة

م

مسؾىمإسدادم،31اٌـاصعموتؼامسفاسؾىمتوصقةمذياسةماظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىممااهلقؽة،مبـاًءويفمحالماّتػؼتم-م15

م ماظؿوجقفقةظمسـاصرعلودة متدابريمؾكطوط مأجلموضع معن ماٌلؿوىماٌالئم مسؾى مودقادقةماظطوسقة موإدارؼة، متشرؼعقة،

مإديموتؼامسفاماٌـاصعظؾقصولمسؾىممربؾقة مواظزراسةظمضطاساتمصرسقةمزبؿؾػةمباظـلؾة مظألشذؼة ماظوراثقة علودةم)مؾؿوارد

م(اظعـاصر متطؾبمقؿؽنص، مإسدادمأن ماألعاغة معـاصراظمػذهمإدي م. متلؿـد ماظعـاصروضد مإضؾقؿقة،ممعلودة معشاورات سؾى

اظؼطاساتمذيقعمعنمماٌعـقنيمخرؼناآلماٌصؾقةأصقابمذيقعمومواٌـظؿاتماظدوظقة، ايؽوعاتواضرتاحاتمعؼّدعةمعنم

وضدمتأخذميفماالسؿؾارماظصؽوكماظؼائؿة،موعراحلماٌـاضشاتم.مواحملؾقونمنواألصؾق،مواظلؽانمنواٌزارسمباميفمذظكمماظػرسقة

مخاصة،موؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةػرسقةمظاظؼطاساتماظمزبؿؾفميفماٌـاصعموتؼامسفايصولمسؾىماظدوظقةمحولما

ماٌصؾقة،موأصقابم(16ُأغظرمأسالهماظػؼرةم)ػدةموجفازػاماظرئادي،مواٌعؾوعاتمذاتماظصؾةماٌؼدَّعةمعنمايؽوعاتماٌعا

م.،موذياساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقةماظؿابعةمظؾفقؽة(11ُاغظرمأسالهماظػؼرةم)

م

م-م16 مسؾى مبايصول ماٌعـقة ماظعؿل مذياسة مإدي ماظطؾب ميف ماهلقؽة مترشب مموتؼامسفاماٌـاصعوضد

مسش ماًاعلة ماظعادؼة ماظدورة ماغعؼاد مضؾل ماٌقزاغقة، مخارج معن مأعوال متوصر محلب موؿؿع، مأجلمأن معن مظؾفقؽة، رة

ماظعـاصر،محلبماالضؿضاء،مادؿعراضموتـؼقح ماهلقؽةمخاللمدورعلودة ماٌؼؾؾة،مظؿـظرمصقفا متفا مذياسةم. وتؿأظفمحاظقًا

ماظداخؾي،معنمدم،اٌـاصعموتؼامسفااظعؿلماٌعـقةمبايصولمسؾىم مظـظاعفا مؾعةموسشرؼنمدوظةمسضومجرىماغؿكابفاوصؼًا

م.32خاللماظدورةماألخريةمىؿاسةماظعؿل

م

صغرمعنماًرباءماظػـقنيمواظؼاغوغقني،موأنمتطؾبمإديمهلقؽةميفمإعؽاغقةمتشؽقلمذبؿوسةمأطذظك،مميؽنمأنمتـظرما-م17

اٌقزاغقة،معنمأجلمالجؿؿاع،محلبمتوصرماألعوالمعنمخارجمدسوةمػذهماجملؿوسةمإديماماألشذؼةمواظزراسةعدؼرمساممعـظؿةم

ماظعـاصر،محلبماالضؿضاء،مادؿعراضموتـؼقح ماهلقؽةعلودة مصقفا مظؿـظر م، م. مظؾؿادة مظؾفقؽة،موصؼًا عنمغظاعفامم4وجيوز

مسؾقهمترتتبضؾلمادباذمأيمضرارممشريمأنم.إغشاءمأجفزةمصرسقة،محلبمعامتراهمضرورؼًا،مألداءمعفاعفامبػعاظقةاظداخؾي،م

دارؼةمواإل،مقةاذباآلثارماظربمعنماٌدؼرماظعاممسنماهلقؽةمتؼرؼرمُؼعَرضمسؾى،معامؼؿعؾقمبإغشاءمأجفزةمصرسقةميفعصارؼفم

م.هلذهماظوثقؼةمتؼرؼرماٌدؼرماظعامميفماٌرصقماألولوؼردم.ماظقةاٌو

م

                                                      
مCGRFA-14/13/6عنماظوثقؼةم(مط)م15اظػؼرةممم31
م.CGRFA-14/13/Inf.7اظوثقؼةممم32
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ادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذذيفذجمالذادلـاػعذوتؼامسفاادلمخصصةذيفذجمالذاحلصولذعؾىذ االتػاؼاتذاؾدوؾقةذ-واو

ذواؾزراعة

م

م-م21 مأؼضًا متؿػقماهلقؽة ماتػاضقاتمعؿكصموضعماتػاقمعؿكّصصسؾىموضد ماظدوظيأو ظربوتوطولمالمصا .صةميفماظؼاغون

ؾقميفمذظكماتػاضاتمأخرىمعؿكصصةمتؿع ميـعماألررافمصقهمعنموضعماتػاضاتمدوظقةمأخرىمذاتماظصؾةموتـػقذػا،ممبا

مسؾىم مبايصول مأنوتؼامسفااٌـاصع مذرؼطة متؿعارضمععفا ، موال مواظربوتوطول ماظؾقوظوجي ماظؿـوع مأػدافماتػاضقة م.تدسم

ؼؿؿاذىمععمأػدافماالتػاضقةمواظربوتوطولم)ماٌـاصعموتؼامسفاايصولمسؾىميفمذبالممعؿكّصص وحقـؿامؼـطؾقمصّكمدوظي

 افماٌؿعاضدةميفماظصكماٌؿكصصميفمعامؼؿعؾقالمؼلريمسؾىماظطرفماٌؿعاضدمأوماألررم،مصإنماظربوتوطول(والمؼؿعارضمععفا

33باٌوردماظوراثيماحملددماٌشؿولمباظصكماٌؿكصصموألشراضه
م.

م

مسؾى-م21 ماالغػؿاحمسؾىماظصؽوكماظدوظقةماألخرى،مؼـصماظربوتوطولمأؼضا ضرورةمإؼالءماالسؿؾارم وباإلضاصةمإديمػذا

اظصؽوكماظدوظقةمواٌـظؿاتماظدوظقةماٌعـقة،مذرؼطةمأنم اظواجبمظؾعؿلماٌػقدمواىاريمذيماظصؾةمأوماٌؿارداتممبوجب

م مأػداف ماظؾقوظوجيتدسم ماظؿـوع متؿعارضمععفام34اظربوتوطولوماتػاضقة مم.وأاّل ماٌروغة ماظربوتوطول مؼوّصر  ؾفقؽةظوػؽذا،

صولمسؾىمسؾىموضعمتدابريمظؾق الدؿؽشافمصؽوكمعؿعّددة،ممبامصقفاماالتػاضاتماظدوظقة،ماظيتمتوّجهماظؾؾدانموتلاسدػا

م.يفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماٌـاصعموتؼامسفا

م

مؼؿـاولمجواغبمخاصةميفمذبالمايصولمسؾىم وإنماتػاضًا-م21 مضاغوغًا معؾزعًا يفمذبالماٌواردمماٌـاصعموتؼامسفادوظقًا

مواظزراسة ماظوراثقةمظألشذؼة ماظوراثقةمعّززمجدولمأسؿالماظلقادةؼ،مضد مباٌوارد مواظزراسة،موماًاصة ؾػتماغؿؾاهمُؼظألشذؼة

ظدىماظـظرميفمػذهماٌلأظة،ماتػؼتمإمنامم.عالءعةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمومساتفاماٌؿقزةمصاغعيماظلقاداتمإدي

م مأغه مسؾى ماظعؿل ماظلابقذياسة ماظـظرمعن ميفمميفمألواغه ماتػاضاتمدوظقة ماتػاقمدوظيمأو مباظؿػاوضمبشأن ذبالماظؿوصقة

م.35يفمذبالماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةماٌـاصعموتؼامسفالمسؾىمايصو

م

ذةادلطؾوبذاتاؾموجقفذذ-خاؿدًا

م

م:ضدمترشبماهلقؽةماظؼقامممبامؼؾي-م21
م

تؼدقمذتؼرقرذعنذاؾدورةذاألوىلذجلؿاعةذاؾعؿلذاؾػـقةذادلخصصةذادلعـقةذباحلصولذعؾىذادلواردذاؾوراثقةذ-م5

ذؿـاػعفاذتؼادمؾألغذقةذواؾزراعةذو

                                                      
م.2-2وم1-2اظربوتوطول،ماٌادةممم33
م.1-2اظربوتوطول،ماٌادةممم34
م.CGRFA-14/13/6عنماظوثقؼةمم14اظػؼرةممم35
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اإلحارةمسؾؿًامبؿؼرؼرمذياسةماظعؿلماظػـقةماٌكصصةماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةم

م.عـاصعفا،موذؽرمذياسةماظعؿلمسؾىمسؿؾفاماٌؿؿازمتؼادمواظزراسةمو

م

ماال-م22 ميف ماألخذ معع مترشبماهلقؽة، ماظؿـّووضد مواتػاضقة ماٌعاػدة، مواظربوتوطول،سؿؾار ماظؾقوظوجي، معنممع وشريػا

م:االتػاضقاتماظدوظقةمذاتماظصؾة،موحلبمتوّصرماٌوارد،محقـؿامػومعالئم،مأنمتؼومممبامؼؾي
م

مأوذاالـضؿامذإؾقفاذؾألغذقةذواؾزراعةذاؾـلاتقةذادلعافدةذاؾدوؾقةذبشأنذادلواردذاؾوراثقةعؾىذادلصادؼةذم-2

ممؽن،م اظؼقاممبذظكمبأدرعموضتسؾىمسؾىماٌعاػدةمأومتـضّممإظقفا،ممبعدمتشفقعماظؾؾدانماظيتمملمتصادق

،موأنمتؼّرمبأػؿقةمتوصريمواظزراسة وأنمترّوجمظؿـػقذػامباظؽاعلميفمعامؼؿعؾقمباٌواردماظوراثقةماظـؾاتقةمظألشذؼة

م.خاصةمعنمخاللمأغشطةمبـاءماظؼدراتممبوجبماٌعاػدةممظؾؾؾدانماظـاعقةمهلذاماظغرض،مواظدس
م

ذأوذاالـضؿامذإؾقهذادلصادؼةذعؾىذبروتوؽولذـاغوقام-2

تشفقعماظؾؾدانمسؾىماظـظرميفمخقارماٌصادضةمسؾىمبروتوطولمغاشوؼا،مأوماالغضؿاممإظقه،مععماألخذميفم

،موأػؿقةماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةماٌـاصعموتؼامسفااالسؿؾارمدورهميفماظـظامماظدوظيماًاصمبايصولمسؾىم

م.مواظزراسةمودورػاماًاصميفمهؼققماألعنماظغذائي
م

ذاؾمـدققذبنيذادلعافدةذواهلقكةم-4

اظـؾاتقةمظألشذؼةمواظزراسة،م دسوةماىفازماظرئاديميفماٌعاػدة،مويفمإرارمحوطؿؿهماٌلؿؿرةمظؾؿواردماظوراثقة

اٌؿقزةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةم اظلؿاتمُتعاجلاظؿـلققماظوثققمععماهلقؽةمظؾقرصمسؾىمأنممعواصؾةمإدي

اصةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمبصورةمعؽّؿؾة،موخباصةمسؾىمضوءمواالدؿكداعاتماًواظزراسةم

مسؾىماٌلؿوؼنيماظورينمواظدوظي؛ماٌـاصعموتؼامسفاموضعمتدابريمايصولمسؾى
م

ذأـشطةذاؾموعقةذ-1

مبامصقفامعواد،ميفمعاممعلؿفدصةمأغشطةمتوسقةم،مبـاًءمسؾىمرؾبمايؽوعات،تضعأنماظطؾبمإديماألعاغةم

ؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمظماظؼطاساتماظػرسقةماٌكؿؾػةمباظـلؾةمإديماٌـاصعموتؼامسفا ؼؿعّؾقمبايصولمسؾى

ميتوععمأعاغماألشذؼةمواظزراسةععماظُشَعبماظػـقةمذاتماظصؾةميفمعـظؿةم باظؿعاونأنمتوصرمواظزراسة،مو

،مة،مواإلضؾقؿقةاظورـقمؼاتاٌلؿواظؿوسقةمسؾىممعؿؾقاتظماظدسمم،واتػاضقةماظؿـّوعماظؾقوظوجيماٌعاػدة

،ممبامصقفاميفمدقاقمعؾادراتمأودعمغطاضًامظؾقصولمسؾىماٌـاصعموتؼامسفابشأنمايصولمسؾىممةواظدوظق

متـّػذػامعـظؿاتموعؤدلاتمأخرى؛ اٌـاصعموتؼامسفا
م

ذأـشطةذؾلـاءذاؾؼدراتذوادلداعدةذاؾػـقةم-6

اٌـاصعمبايصولمسؾىم أغشطةمظؾـاءماظؼدراتمواٌلاسدةماظػـقةميفمعامؼؿعّؾقموضعاظطؾبمإديماألعاغةم

مأعاغيتمواظزراسة،مباظؿعاونمعع ؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةظمضطاساتمصرسقةمزبؿؾػةمباظـلؾةمإديموتؼامسفا

ععماألخذميفماالسؿؾارمماظصؾة، ويذمآخرؼنمذأنٌعاػدة،موععمأصقابمواماتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجي
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 ،مواجملؿؿعاتني،مواظلؽانماألصؾقنيؾؿزارسظماٌؤدلاتماإلضؾقؿقةمواظورـقةماظؼائؿةمواياجاتماًاصة

ماحملؾقة؛
م

ذؿشارؽةذأؿاـةذاهلقكةذيفذاالجمؿاعاتذحولذبروتوؽولذـاغوقام-7

اظطؾبمإديماألعاغةماظعؿلمععمأعاغةماتػاضقةماظؿـّوعماظؾقوظوجيمظضؿانمعشارطةمصعاظةمعنمجاغبماألعاغةميفم

االجؿؿاساتماظيتمتـّظؿفامأعاغةماتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجيمسؾىماظصعقدؼنماإلضؾقؿيمواظورينمٌـاضشةم

بروتوطولمغاشوؼا،ممباميفمذظك،محلبماالضؿضاء،مظؿؼدؼممسروضمخاللمػذهماالجؿؿاساتموتوصريمخربتفام

اٌواردماظوراثقةموعدخالتفاميفمإسدادموثائقماالجؿؿاسات،مبفدفمتؾادلماٌعؾوعاتمبشأنمايصولمسؾىم

خطةماظعؿلمظألشذؼةمواظزراسةموتؼادممعـاصعفا،مععماألخذميفماالسؿؾارماألحؽاممذاتماظصؾةماظواردةميفم

ٌواردماػقؽةمشذؼةمواظزراسةمظألعمماٌؿقدةموغةمعـظؿةماألااٌشرتطةمبنيمأعاغةماتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجي،موأع

نيم،موعذطرةماظؿعاونماٌوضعةمبنيمأع36(1111-1111)م1،ماٌرحؾةماظؿابعةمهلاماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة

م.37اظؿـػقذيمالتػاضقةماظؿـّوعماظؾقوظوجيماٌعاػدةماظدوظقةمواألعني
م

ذذروطال:ذاؾمؼارقرذاؾؼطرقةذبشأنذذروطذتلادلذوادمخدامذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةم-8

ذاؾمعاؼدقةذاؾـؿوذجقة

أوماإلضؾقؿي،مبشأنماظشروطماظيتمؼؿّمميفم/تؼرؼر،مسؾىماظصعقدؼنماظورينمواظطؾبمإديمأسضاءماهلقؽةمرصعم

مويذماٌصؾقةزؾفامتؾادلماٌواردماظوراثقةماًاصةمظألشذؼةمواظزراسة،موادؿكداعفا،ممبشارطةمأصقابم

اظصؾة،ممباميفمذظكماٌؤدلات،ميفمذيقعماظؼطاساتماظػرسقة؛مواظطؾبمإديماألعاغةموؿقعماٌعؾوعاتم

،مظؿـظرمصقفامذياساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقة،محبقثمتؿؿؽنماهلقؽةمعنمادباذمضرارماٌؿقصؾة

تعاضدؼةممنوذجقةمظؾؼطاساتماظػرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةمشريماٌواردممذروطبشأنموضعم

ماظوراثقةماظـؾاتقة؛
م

موجقفقة،ذوأػضلذادلؿارداتذحولذؿدوـاتذاؾدؾوكذاؾطوعقة،ذواخلطوطذاؾذادلصؾحةتؼرقرذأصحابذم-9

ذأوذادلعاقري/و

إديماإلصادةمسنمعدوغاتماظلؾوكماظطوسقة،مواًطوطمماٌصؾقةاظطؾبمإديماألعاغةمدسوةمذبؿوساتمأصقابم

باظـلؾةمإديمماٌـاصعموتؼامسفاأوماٌعاؼريميفمعامخيصمايصولمسؾىم/اظؿوجقفقة،موأصضلماٌؿارداتمو

ألشذؼةمواظزراسة،مووؿقعفامظؿـظرمصقفامذياساتماظعؿلماظػـقةماظؼطاساتماظػرسقةمظؾؿواردماظوراثقةمظ

مايؽوعقةماظدوظقة؛
م

                                                      
م.CGRFA-13/11/Inf.11اظوثقؼةممم36
م.IT/GB-4/11/22اظوثقؼةممم37
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ذتشاورذمجاعاتذاؾعؿلذاؾػـقةذاحلؽوؿقةذاؾدوؾقةذاؾمابعةذؾؾفقكة-ذ51

،مععماألخذميفم1اىدولماظطؾبمإديماألعاغةموضعمعالحظاتمتػلريؼةمبشأنماظلؿاتماٌؿقزةماحملددةميفم

مظؿلؿعرضفامذياساتماظعؿلماظػـقةمايؽوعقةماظدوظقة؛ماظؼطاساتماظػرسقةاالسؿؾارمخصائصمزبؿؾفم
م

ؾؾمدابريذاؾمشرقعقة،ذواإلدارقة،ذذعؾىذادلدموىذادلالئمذعـاصرذاخلطوطذاؾموجقفقةذاؾطوعقةؿدودةذم-55

ؾؿواردذؾذاؾؼطاعاتذاؾػرعقةذادلخمؾػةذباؾـدلةذإىلذادلـاػعذوتؼامسفاعؾىذ ؾؾحصولذاحملؾقةذواؾدقادقة

ذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعة
م

مإدي(مأ) اضرتاحاتمايؽوعاتمواٌـظؿاتمماٌشاوراتماإلضؾقؿقة،موإديماظطؾبمإديماألعاغةمأنمتعّد،مادؿـادًا

،مواجملؿؿعاتمنواألصؾق،مواظلؽانمنواٌزارسيفمذظكم مباماظصؾة،مذويماٌصؾقةوذيقعمأصقابمماظدوظقة،

ظؾؿدابريماظؿشرؼعقة،مواإلدارؼة،ممسؾىماٌلؿوىماٌالئمماظطوسقةسـاصرماًطوطماظؿوجقفقةمعلودةماحملؾقة،م

م ظؾقصولماحملؾقةمواظلقادقة موتؼامسفاسؾى مإديماٌـاصع ماٌكؿؾػةمباظـلؾة ماظػرسقة ؾؿواردمظماظؼطاسات

مواظزراسة مظألشذؼة ميفماالسؿؾااظوراثقة مبشأنم،مععماألخذ ماظصؽوكماظؼائؿة،موعراحلماٌـاضشاتماظدوظقة ر

م مسؾى موتؼامسفاايصول مواظزراسة،ماٌـاصع مظألشذؼة ماظوراثقة مظؾؿوارد ماظػرسقة ماظؼطاسات مزبؿؾف ميف ،

موخو ماظرئادي، موجفازػا ماٌعاػدة موصرتفاماصة ماظيت ماظصؾة مذات ماٌعؾوعات ماالسؿؾار ميف ماألخذ عع

اظػـقةم،موذياساتماظعؿلم(7ُأغظرمأسالهماظػؼرةم)ماٌصؾقة،موأصقابم(6ُأغظرمأسالهماظػؼرةم)ايؽوعاتم

مايؽوعقةماظدوظقةماظؿابعةمظؾفقؽة؛
م

ذ5اخلقارذ

اغؿكابمأسضاءمذياسةماظعؿلماظػـقةماٌكصصةماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةم

وتؼادممعـاصعفا،مووضعماظرتتقؾاتمٌشارطةمخرباءموممـؾنيمإضاصقنيمٌـظؿاتمدوظقةمعؿكصصة،موتؽققفم

ماألد مػذا مخارجماظصالحقاتمسؾى معن مأعوال متوصر محلب ماالجؿؿاع، ماظعؿل مذياسة مواظطؾبمإدي اس،

معلودةاٌقزاغقة،مضؾلماغعؼادماظدورةماظعادؼةماًاعلةمسشرةمظؾفقؽةمالدؿعراضموتـؼقح،محلبماالضؿضاء،م

مظؾقصولمسؾىم مظؾؿدابريماظؿشرؼعقة،مواإلدارؼة،مواظلقادقةماحملؾقة ماظطوسقة ماًطوطماظؿوجقفقة سـاصر

،مظؿـظرمصقفامؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةظمامسفامباظـلؾةمإديماظؼطاساتماظػرسقةماٌكؿؾػةاٌـاصعموتؼ

ماهلقؽةميفمدورتفاماٌؼؾؾة؛
م

ذ2اخلقارذ

مإضاصقنيم موممـؾني مخرباء مٌشارطة ماظرتتقؾات مووضع مواظؼاغوغقني، ماظػـقني ماًرباء معن مذبؿوسة إغشاء

ٌـظؿاتمدوظقةمعؿكصصة،مواظطؾبمإديماٌدؼرماظعاممدسوةمػذهماجملؿوسةمإديمسؼدماجؿؿاع،محلبمتوصرم

اضموتـؼقح،محلبمأعوالمعنمخارجماٌقزاغقة،مضؾلماغعؼادماظدورةماظعادؼةماًاعلةمسشرةمظؾفقؽةمالدؿعر

ماحملؾقةمظؾؿدابريماظؿشرؼعقة،مواإلدارؼة،مواظلقادقةمسـاصرماًطوطماظؿوجقفقةماظطوسقةعلودةماالضؿضاء،م

م ظؾقصول موتؼامسفاسؾى مإديماٌـاصع ماٌكؿؾػةمباظـلؾة ماظػرسقة مظألشذؼةمظماظؼطاسات ماظوراثقة ؾؿوارد

م؛،مظؿـظرمصقفاماهلقؽةميفمدورتفاماٌؼؾؾةواظزراسة
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م

ذؿصػوػةذاحلصولذعؾىذادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذوتؼادمذؿـاػعفا-م52

وضعمعصػوصةمتؾّقنماٌؿاردات،مواٌؾادرات،مواظصؽوكماظدوظقةمذاتماظصؾةمباظؼطاساتماظػرسقةمظؾؿواردم

اظيتمػي،مأومضدمتشؽل،مأجزاًءمتدسممماٌـاصعموتؼامسفااظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسةميفمدقاقمايصولمسؾىم

،ممباميفمذظكماإلضرارمباظلؿاتماٌؿقزةماٌـاصعموتؼامسفاضفامبعضًاميفماظـظامماظدوظيمظؾقصولمسؾىمبع

م.ظؾؿواردماظوراثقةمظألشذؼةمواظزراسة

م
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ذادلرػق
م

ادلرتتلةذعؾىذإـشاءذجمؿوعةذؿنذاخلرباءذاؾػـقنيذواؾؼاـوـقنيذؿعـقةذباحلصولذعؾىذذادلاؾقةوذاإلدارقةاآلثارذ

ذؿـاػعفاذتؼادمادلواردذاؾوراثقةذؾألغذقةذواؾزراعةذو

م

إنماجؿؿاساتمصردؼةمٌدةمثالثةمأؼاممجملؿوسةماًرباءماظػـقنيمواظؼاغوغقنيماٌعـقةمبايصولمسؾىماٌواردماظوراثقةمم

م:عـاصعفامضدمتـشأمسـفاماظؿؽاظقفماٌؼدرةماظؿاظقةمتؼادمظألشذؼةمواظزراسةمو

م

 ظغاتماظعؿل  

 ظغاتم4 ظغؿان ظغةمواحدة  

 31م111 7م231    اظرتذيةماظػورؼة

 11م111 11م111 11م111  إسدادماظوثائق

 21م113 6م411   ضؾلماغعؼادماظدورةمقترذيةماظوثائ

 12م131 12م131 12م131  ترذيةمتؼرؼرماالجؿؿاع

المم/صورؼةالمترذيةم  اجملؿوع

 ترذيةمهرؼرؼة

 12م131 

 31م211  ظغؿان

 113م153  ظغاتم4

م

إذامتؼّررمسؼدمدورةمظؾؿفؿوسةمبنيماظدورتنيماظعادؼؿنيماظرابعةمسشرةمواًاعلةمسشرةمظؾفقؽة،مضدمحيؿاجماٌدؼرمم

م ميف مزبصصات مأي مُتدرج ممل مأغه محقث ماٌقزاغقة، مخارج معن مدسم مرؾب مإدي مظؾػرتةاظعام مواٌقزاغقة ماظعؿل مبرغاعج

م1113-1112م معواردم. معن مأو مظؾربغاعج ماظعادؼة ماٌقزاغقة معن مإّعا ماظالحؼة، ماظدورات مظدسم مزبصصات مإدراج ودقؾزم

م.خارجةمسنماٌقزاغقة،مأومعنمطالماٌصدرؼن


