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ًاؾدورةًاػمماحً-أواًل

م

ؼبمروعو،مإؼطوظقاو،مخااللممم(ماهلقؽي)اغعؼدتماظدورةماظعودؼيماظرابعيمسشرةمهلقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم-م1

وميؽاـماالراالعمسؾاكمضوئؿايماٌـادوبنيمواٌاراضؾنيمسؾاكمعقضاعماهلقؽايمسؾاكممممممممممم.م5411غقلاونمم/أبرؼؾم11إظبمم12اظػرتةمعـم

م.1اإلغرتغً

م

اهلقؽي،مرؾؼًومظالئقؿفوماظداخؾقي،مرئقلًوموغقابًومظؾرئقسموعؼررامظدورتفوماظعودؼيماظرابعايمسشارةمخااللمممممواغؿكؾً-م5

رئاقسماظادورةماظعودؼايمممم(مطـادام)مBrad Fraleighوطاونماظلاقدممم.م5411دورتفوماظعودؼيماظـوظـيمسشرةماظيتماغعؼدتمؼبمساوممم

،مواظلاقدةمم(طقباوم)مModesto Fernandez Díaz-Silveiraماظلاقدم:موطونمغقابماظرئقسمسؾكماظـققماظؿوظل.ماظرابعيمسشرة

Elzbieta Martyniukمواظلقدم(بقظـدا)م،Javad Mozafari Hashjinواظلاقدممم،(عبفقرؼيمإؼرانماإلداالعقيم)مRaj Patilم

 Tashiومتمتعاقنيماظلاقدةممم(.مبقتاونم)مTashi Yangzome Dorji،مواظلاقدةمم(اٌغاربم)واظلقدمسؿورمرفارييممم،(درتاظقوأ)

Yangzome Dorjiوغظرامإظبمأغفمتعذرمسؾكماظلقدم.معؼررامModesto Fernandez Díaz-Silveiraحضقرماظدورةماظعودؼايممم

م.عـووبومظفمTeresita Borges Hernándezاظرابعيمسشرةمظؾفقؽي،مسؾبقـًماظلقدةم

م

م.اظدورةمورحىمبوٌـدوبنيمواٌراضؾنيمFraleighواصؿؿحماظلقدم-م1

م

أذااورماظلااقدمو.مبوٌـاادوبنيمواٌااراضؾني،م(اظعؿؾقااوت)،مغوئااىماٌاادؼرماظعااوممDaniel Gustafsonمورحااىماظلااقد-م3

Gustafsonموالم(اٌـظؿايم)بؾدامتعؿربمعـمبنيمأطربمأجفزةمعـظؿيماألشذؼايمواظزراسايمممم133إظبمأنماهلقؽيماظؾوظغمأسضوؤػومم،

زاظًماىفوزمايؽقعلماظدوظلماظقحقدمٌعوىيمعبقعماٌلوئؾماظيتمتؿعؾؼمسؾاكموجافماظؿقدؼادمباوٌقاردماظقراثقايمواظؿـاقعممممممم

ؾمؼبموضاعمأدواتمعفؿايمؼبممموأحوطمسؾؿومبلنماهلقؽيمجفوزمعؿعددماظؿكصصوتمظفمدفؾمحوص.ماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي

وذددمسؾاكمأغافمصباريماإلضارارمبالنماهلقؽايمجفاوزمممممممم.مذبولماظلقودوتمظغرضمصقنماٌقاردماظقراثقيموادؿكداعفوماٌلؿدام

رئقللمظألعؿماٌؿقدةمؼؿقظب،مضؿـمعبؾيمأعقرمأخرى،ماإلذرافمسؾكماظؿؼققؿوتماظؼطرؼايماظشاوعؾيميوظايماٌاقاردماظقراثقايمممممم

م.بوتماظلقودقيموؼدسؿموؼرصدمتـػقذػووتقجقففو،موؼضعماالدؿفو

م

إظبمأنمضؿونماألعاـماظغاذائل،مالمداقؿومؼبماظؾؾادانماظـوعقاي،مؼبمزاؾماظؼضاوؼوماظعوٌقايممممممممممGustafsonوأذورماظلقدم-م2

وذددمسؾكمضرورةماالسارتافمهفاقدماظؿؽقاػمعاعمتغاريماٌـاوخماظايتمممممممم.ماٌلؿفدةمعـؾمتغريماٌـوخ،مدقؽقنمهدؼومجلقؿو

وأساربمساـماسؿؼاودماٌـظؿايممممم.موعربقماٌوذقيمواظصقودونمواجملؿؿعوتماظيتمتعؿؿدمسؾكماظغوبوت،مودسؿفاوممؼؾذهلوماٌزارسقن

اظذيمعػودهمأنمتؽققبػماظؼطوعماظزراسلمميـؾمحؼقؼيمعؾقيمظؾؼوءماظؾشرموأنماٌقاردماظقراثقيمصباىمأنمتشاؽؾمجازءامأدوداقوممممم

اظلقوق،معـمغؼوذوتمخبصقصمخورريماظطرؼؼمبشلنمتغاريممموذّطرماهلقؽيمبلنمعومورؼف،مؼبمػذا.مأليمادرتاتقفقيمظؾؿؽقػ

وأسربمسـمثؼؿفمبلغفمميؽـم.ماٌـوخمواٌقاردماظقراثقي،موبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو،مؼؽؿللمأػؿقيمربقرؼي

قايمذارطوءمممطؿاومذاددمسؾاكمأػؿممم.مظؾؿـؿقيماٌلؿداعيم54+ظؾؿـظؿيموػقؽؿفومتؼدؼؿمعلوػؿيمػوعيمؼبمهؼقؼمأػدافمعممترمرؼقم

                                                           
1  www.fao.org/nr/cgrfa. 
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،ماألعانيممBraulio Ferreira de Souza Diasورحاىمترحقؾاومخوصاومبوظلاقدممممم.ماٌـظؿيمؼبمبؾقغماألػدافماظعوٌقيمظؾؿـظؿي

م.ماظؿـػقذيمالتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل

م

عاعممبوظشؽرمإظبماهلقؽيمإلتوحؿفومإؼوهماظػرصيمإلظؼوءمطؾؿيمأعومماهلقؽيمؼبماظلاـيماظايتمتؿازاعـمممممDiasوتقجفماظلقدم-م5

.موأطدمسؾكماظؿورؼخماظعرؼؼمظؿعوونماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمععماٌـظؿي،ممبومؼبمذظؽمعاعماهلقؽايمم.مذطراػوماظلـقؼيماظـالثني

،موذاددمسؾاكمضارورةمعقاصاؾيمتقرقادمممممم5454-5411ودؾطماظضقءمسؾكمخطيماظعؿؾماٌشرتطيمععماٌـظؿيمواهلقؽايمظؾػارتةممم

افمأؼشالمذاتماظصاؾيمظؾؿـاقعماظؾققظاقجل،موالمداقؿومؼبمداقوقمهؼقاؼماألعاـممممممممماظؿعوونمؼبماىفقدماهلودصيمإظبمهؼقؼمأػد

ساـمماظـوعبيمواظؿؼودؿماظعودلمواٌـصػمظؾؿـوصعماظقراثقيمبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردمماظغذائلموصقؿومؼؿعؾؼمبربوتقطقلمغوشقؼو

بلنماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمواٌـظؿيممأحوطماهلقؽيمسؾؿو(.مغوشقؼوبروتقطقلم)ادؿكداعفوماٌؾقؼمبوتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلم

واصؼؿومسؾكمسدةمذبوالتمظؾؿعوونماٌؿؼدممظؿعزؼزماظؿـقعماظؾققظقجلمألشراضماألعـماظغذائلمواإلغؿوجماٌلاؿدام،مبوالداؿـودمإظبممم

ؿوبعايممعؼرتحوتمعـماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظاقجلموذبؿقسايماظعؿاؾماٌشارتطيمبانيماإلداراتماٌعـقايمباوظؿـقعماظؾققظاقجلمواظمممممممم

م.ظؾؿـظؿي

م

اظؿؼققؿاوتماظشاوعؾي،موالممم:ماظؼضوؼوماظؿوظقيمبصػؿفومعقاضقعمػوعايمظؾؿـوضشايمؼبمػاذاماالجؿؿاوعمممممDiasوأبرزماظلقدم-م3

دقؿوماظرتحقىمبندراجماظؿؼرؼرؼـمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمواظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل؛مواألػدافم

صماظؿشدؼدمسؾكمتؼققؿماظؿؼدمماحملارزمؼبمهؼقاؼمأػادافمأؼشالمذاتماظصاؾيمباوظؿـقعماظؾققظاقجل؛ممممممممواٌمذرات،موبوًصق

واظؽوئـوتمايقيماظدضقؼيمواظالصؼورؼوت،مبوإلذورةمإظبمجدوىماٌؾودراتماظدوظقيمبشلنماظؿـقعماظؾققظاقجلمظؾرتبايمواٌؾؼقاوتمممم

وونماتػوضقايماظؿـاقعماظؾققظاقجلمودسؿفاومؼبمػاذهممممممواظؿلطقدمعرةمأخرىمسؾكمأغافمميؽاـمظؾفقؽايماظؿعقؼاؾمسؾاكماداؿؿرارمتعاممممممم

اجملوالت؛مواظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿغذؼي،مععماظؿذطريمبلػؿقيماٌؾودرةماظدوظقيمبشلنماظؿـقعماظؾققظاقجلمظألشذؼايمواظؿغذؼاي؛مممم

وظػاًماغؿؾاوهممموتغريماٌـوخ،مواظؿلطقدمعرةمأخرىمسؾكماظؿزامماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمباوىفقدماٌؾذوظايمؼبمػاذاماجملاول،ممممم

اهلقؽيمإظبماظػرصماألخرىمظؾـظرمؼبماظزراسيمؼبمإرورماٌـوزرماظطؾقعقي؛موايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو،مبوإلذاورةمإظبمم

وتؼودؿمعـوصعفومضادمرصعاًمإظبماهلقؽايمممماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمقاردماٌاٌعـقيمبويصقلمسؾكمماٌكصصيمأنمعبوسيماظعؿؾ

بشلنماظؿعوونمععماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿعؾريمساـماظؿازامماتػوضقايماظؿـاقعماظؾققظاقجلممبقاصاؾيمممممممسددامعـماظؿقصقوتم

م.تعووغفومععماهلقؽيمؼبمػذاماجملولمبفدفمضؿونماظؿؽوعؾمواظدسؿماٌؿؾودل

م

إظبمأنماظذطرىممColletteوأذورتماظلقدةم.م،مأعقـيماهلقؽيمبوٌـدوبنيمواٌراضؾنيLinda Colletteورحؾًماظلقدةم-م1

ورأتمأنماهلقؽايمميؽاـمأنمتؽاقنمصكاقرةممممم.ماظلـقؼيماظـالثنيمظؾفقؽيمتؿقحمصرصيمدوسبيمظؾؿػؽريمصقؿومحؼؼؿفمعـمإناوزاتم

وذددتمسؾكمأػؿقيمإذاراكمعبقاعمأصاقوبماٌصاؾقيممممم.مبننوزاتفو،محؿكموإنمطونمػـوكماظؽـريمممومالمؼزالمؼؿعنيمصعؾف

ووصاػًمبرغاوعٍممم.مضؾقؿقيمواظدوظقي،مؼبمتـػقذمبرغوعٍمسؿؾماهلقؽايماٌؿعاددماظلاـقاتمممسؾكماٌلؿقؼوتماحملؾقيمواظقرـقيمواإل

وأطدتمسؾكمأػؿقايماظؿقاصاؾمعاعماىفاوتممممم.ماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمبلغفمسـصرمػوممظعؼدماألعؿماٌؿقدةمظؾؿـقعماظؾققظقجل

ألشذؼيمواظزراسايمصقلاى،موظؽاـمأؼضاومممممبوظـلؾيمظؼطوسلمامالم،األخرى،معقضقيمأػؿقيماٌقاردماظقراثقيمواظؿـقعماظؾققظقجل

خاذمبزعاومماظؼقاودةممممـفومعـماألعمميّؽضؼبموأنماهلقؽيممColletteاظلقدةمالحظًمطؿوم.مظؼطوسوتمأخرىمعـماالضؿصودماظعوٌل
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ؼبمذبولمايقطؿيماٌؿعؾؼيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمواظزراسيمواألعـماظغذائل،ممبومؼبمذظؽمعـمخاللماٌلوػؿيمؼبمهؼقؼماألػدافم

م".اٌلؿؼؾؾماظذيمغصؾقمإظقف"،م54+موضعؿفومايؽقعوتمؼبمرؼقماظيت

م

سؾكمأنمغؿوئٍمػذاماالجؿؿوعمدؿقددماظلؾقؾماظذيمؼـؾغالمظؾفقؽايماتؾوسافمؼبماٌلاوئؾممممممColletteوذددتماظلقدةم-م1

وإعؽوغقايماسؿؿاودمأوظقؼاوتماظعؿاؾمممممم،حوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملمبومؼبمذظؽمإسدادمتؼرؼرمم،ايومسي

االدرتاتقفقيمظصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموادؿكداعفوماٌلاؿدامموتـؿقؿفاو،مبوإلضاوصيمإظبماظؿعاوونمعاعمأعوغايماٌعوػادةمممممممم

بؾاقالروسموجازرممممColletteورحؾاًماظلاقدةممم(.ماٌعوػدةماظدوظقايم)اظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم

وتقجفًمبوظشؽرمإظبمحؽقعيتمأٌوغقوموإدؾوغقومظؿؿؽقـفؿاومعشاورطيممم.مورذولمواىؾؾماألدقدموبوالومطلسضوءمجددمؼبماهلقؽيع

وحؽقعوتمأٌوغقومواظـروؼٍموإدؾوغقومواظلقؼدمودقؼلرامٌومضدعؿفمعـمدسؿمعوظلمظؿـػقاذمبرغاوعٍمممم،عـدوبنيمعـماظؾؾدانماظـوعقي

م.اظعؿؾماٌؿعددماظلـقات

م

ظرئقسمتؼرؼرامسـمغؿوئٍماٌشووراتمشريماظرمسقيمبنيمعؽؿيبماهلقؽيمواٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماآلثورماظؼوغقغقايمموضدمما-م14

م13مورحااىماٌؽؿؾااون،ماظؾااذانماجؿؿعااومؼب.مواإلدارؼاايمواٌوظقاايمظـؼااؾماألغشااطيمأوماٌفااوممعااـماهلقؽاايمإظبماٌعوػاادةماظدوظقااي

أغافمؼـؾغالمغؼاؾمضضاوؼوممممماٌؽؿاىممورأىمبعاضمأسضاوءممم.م2اٌلالظيم،مبوظقثقؼيمذاتماظصاؾيمبشالنمػاذهمممم5411غقلونم/أبرؼؾ

اظلقودوتماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمإظبماىفوزماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقي،مورؾؾاقاماتػوضاومعؾادئقومأومجادوالمزعـقاومممممم

بقـؿومرأىمأسضوءمآخرونمأنممثيمضضوؼومأخرىمذاتمأوظقؼيمأسؾك،مأومأذوروامإظبمأغفمالمزاظًمػـوكمعشاوطؾمم.مظـؼؾماألغشطي

عاـممضدمرؾؾقامبعضماألسضوءمطونمو.ماألغشطيمبلؾىماالخؿالصوتمبنيماألسضوءمأومأدوارماهلقؽيمواٌعوػدةماظدوظقيمتؿعؾؼمبـؼؾ

م.مؿؼدؼؿماًدعوتمإظبماظدولماألسضوءاحملؿؿؾيمظاٌوظقيمماظؿؾعوتددةمبشلنماحملعؾقعوتماٌـظؿيمتقصريمعزؼدمعـماٌ

م

اظؿـاقعماظؾققظاقجلمظغارضماألشذؼايمممممإلسالعقيماًوصايمبشالنممموضدمماظرئقسمأؼضومععؾقعوتمسـمايؾؼيماظدرادقيما-م11

عشاورطوممم154وأوضحمأنمأطـارمعاـممم.م5411غقلونم/أبرؼؾم11،ماظيتمغظؿؿفوماألعوغيمؼبمادؿعراضمآصوقماٌلؿؼؾؾ:مواظزراسي

هؿقعموغوضشماٌشورطقنمضقؿماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيم.معـمذبؿقسيموادعيمعـماًؾػقوتمضدمحضرمػذامايدث

حوظايممأذؽوظفموأبعوده،مععماإلذورةمإظبمأنماٌلوػؿوتماهلوعيمظؾؿقاردماظقراثقيمشوظؾومعومتؽقنمخػقاي،موإظبمأنمإسادادمتؼرؼارمممم

وذددماٌشورطقنمسؾكماألدوارماهلوعيمظصغورماٌـاؿفنيمم.مدقؽقنمصرصيمإلبرازػوماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل

م.جلمظألشذؼيمواظزراسيؼبمإدارةماظؿـقعماظؾققظق

م

م.أظػماٌرصؼواسؿؿدتماهلقؽيمجدولماألسؿولمسؾكمسبقمعومػقمواردمؼبم-م15

م
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ًحاؾةًاؾمـوعًاؾلقوؾوجيادليائلًاؾرئقيقةًوإعدادًً-ًياـقًا

ًًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًاؾعاملً

م

م-م11 ماٌعـقغي ماظقثقؼي م"دردًماهلقؽي مؼب مواظزراسي مظألشذؼي ماظؾققظقجل ماظؿـقع محوظي وأخذتمسؾؿًومم.3"اظعوملإسداد

م مؼب ماٌلوػؿي ماظؼطرؼي ماظؿؼورؼر مإلسداد ماظؿقجقفقي ماًطقط ممبشروع مؼبمتؼرؼر مواظزراسي مظألشذؼي ماظؾققظقجل ماظؿـقع حوظي

م.4اظعومل

م

ظؽلمتـظرمصقفمؼبمدورتفوممحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملاهلقؽيمإظبماٌـظؿيمإسدادممورؾؾً-م13

وذدقبدتمسؾكمضرورةمأنمتلؿـدمسؿؾقيم.مCGRFA-14/13/3اظعودؼيماظلودديمسشرةموصؼماإلجراءاتماحملددةمؼبماظقثقؼيم

إظبماٌعؾقعوتماظقاردةمؼبماظؿؼورؼرماظؼطرؼيموأنمتعؿؿدمأؼضًومسؾكممحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملإسدادم

مؼبمذظؽمعراطزم معـماٌـظؿوتماظدوظقيموعلوػؿوتمأصقوبماٌصؾقيماآلخرؼـ،ممبو ماظقاردة مواظؿؼورؼر اظدرادوتماٌقاضقعقي

سؾكماظعالضوتممواظزراسيمؼبماظعوملحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمتؼرؼرمرّطزمؼوأّطدتمضرورةمأنم.ماظؿؿققبزمؼبماظؾؾدانماظـوعقي

ماظؼطوسوت مبني ماٌشرتطي ماٌلوئؾ مبنيمزبؿؾػماظؼطوسوتموسؾك ماٌعؾقعوتمم،اظؽوعـي معصودر معـ مبوظؽوعؾ ماالدؿػودة عع

أؼضًومإدـودماألوظقؼيمظؾؿعؾقعوتماإلضوصقيماظرئقلقيمشريماٌؿوحيمؼبممًحواضرت.ماٌقجقدةموعـمبقـفومسؿؾقوتماظؿؼققؿماظؼطوسقي

م.ماٌعؾقعوتماٌقجقدةمعصودر

م

إظبماٌـظؿيمايرصمسؾكممورؾؾًوأضرقبتماهلقؽيمبلنقبمغؿوئٍماظؿؼرؼرمدؿؽقنمأوظقيموشريمعؽؿؿؾيمؼبمسددمعـماٌقودؼـم-م12

إظبماٌـظؿيمإدراجماظعربماٌلؿكؾصيمواظـفوحوتمؼبممرؾؾًطؿوم.مؼبماٌعؾقعوتمػذهماظـغراتعـؾممؼؼققبؿموؼربزمؼبماظؿؼرؼرأنم

وذددتمأؼضًومسؾكمضرورةمتعؿقؿم.مذبولمصقنماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفمسؾكمسبقمعلؿداممؼبماظؿؼرؼر

فقيمصعقبوظيمسؾكمغطوقموادع،ماألعرماظذيمؼؿطّؾىموجقدمادرتاتقمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملتؼرؼرم

م.ظالتصوالت

م

سؾكماظـققممحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملاهلقؽيماهلقؽؾمواٌضؿقنماٌؼرتحنيمظؿؼرؼرمموأضرقبت-م15

مبوءماٌرصؼاظقاردمؼبم مؼبمذظؽمعـفوجماظعؿؾمايؽقعلماظدوظلمؼبمذبولم. ماٌعـقي،ممبو مواإلضؾقؿقي ودسًماٌـظؿوتماظدوظقي

م،اضؿصودؼوتماظـظؿماإلؼؽقظقجقيمواظؿـقعماظؾققظقجلوعؾودراتمأخرىمعـؾمماظؾققظقجلموخدعوتماظـظؿماإلؼؽقظقجقي،اظؿـقعم

إظبمأعقـفومإصبودماظلؾؾمواظقدوئؾماظيتمتؽػؾمإدفومماظؿؼرؼرموسؿؾقيمإسدادهمؼبممورؾؾًإظبماٌشورطيمؼبماظعؿؾقيماظؿقضريؼيم

راسيمؼبمعؾودراتمدوظقيمأخرىمذاتماظصؾي،مسؾكمشرارمسؼدماألعؿماٌؿقدةمظؾؿـقعمعراسوةمأػؿقيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظز

م.ماظؾققظقجلموهؼقؼمأػدافمأؼشل

م

اهلقؽيمزبؿؾػماظؾؾدانمإظبمتلؿقيمجفيماتصولمورـقيمرمسقيمتؿقظبمضقودةمسؿؾقيمإسدادماظؿؼورؼرماظقرـقيممودسً-م13

.م5411تشرؼـماظـوغلم/غقصؿربم14وإبالغمأعنيماهلقؽيمبودؿمجفيماالتصولماظقرـقيموتػوصقؾماالتصولمبفومؼبمعفؾيمأضصوػوم
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تشرؼـم/غقصؿربم14ظؿؼورؼرماظؼطرؼيمؼبمصقغؿفوماظـفوئقيمضؾؾمإظبماٌـظؿيموضعمعلقدةماًطقطماظؿقجقفقيمإلسدادمامورؾؾً

م.م5411اظـوغلم

م

حوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيماهلقؽيماٌوسبنيمسؾكمتؼدؼؿماٌقاردماٌوظقيماظالزعيمإلسدادمتؼرؼرمموحقبً-م11

اظربغوعٍماظعوديمظؾؿـظؿي،مظضؿونماالدؿكداممماٌقزاغقي،ممبومؼبمذظؽماٌقاردمعـوتـؼقحمإظبمأعقـفومعراجعيممورؾؾً.مؼبماظعومل

ماظعودؼيماٌؼؾؾيمسـماظؿؼدمماحملرزمؼبمإسدادم.ماظػعولمظؾؿقاردماٌوظقي مرصعمتؼرؼرمإظبمدورتفو مإظبمأعقـفو ورؾؾًماهلقؽيمأؼضو

م.محوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملتؼرؼرم

م

ًاؾغاقاتًوادلمذراتًذاتًاؾصؾةًباؾمـوعًاؾلقوؾوجيًؾألغذقةًواؾزراعةً-ًياؾنًا

م

م-م11 ماٌعـقغي ماظقثقؼي ماهلقؽي مواظزراسي"دردً مظألشذؼي ماظؾققظقجل مبوظؿـقع ماظصؾي مذات مواٌمذرات م5"اظغوؼوت

م مبعـقان ماظقثوئؼ مؼب مواٌؼرتحي مضطوع مبؽؾ مبوٌقاردماظغوؼوتمواٌمذراتماً"وادؿعرضًماظغوؼوتمواٌمذراتماًوصي وصي

مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي مو6"اظقراثقي مواظزراسي"، مظألشذؼي مايققاغقي ماظقراثقي مبوٌقارد ،م7"اظغوؼوتمواٌمذراتماًوصي

م.8"اظغوؼوتمواٌمذراتماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي"و

م

ماظدوظ-م54 مواٌمذرات ماظغوؼوت موادؿكدام موضع مؼب ماحملرز مبوظؿؼدم ماهلقؽي مظألشذؼيمورحقبؾً ماظؾققظقجل مظؾؿـقع قي

مواظزراسي موتطؾقؼفوممورؾؾً. ماٌمذراتماًوصيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمواخؿؾورػو إظبماٌـظؿيمعقاصؾيمبؾقرة

ماظعـوؼيماظقاجؾيم ماإلؼؽقظقجل،مععمإؼالء مطونمذظؽمعـودؾًو،مسؾكمعلؿقىماألغقاعمواظـظوم سؾكماٌلؿقىماظقراثل،موحقـؿو

مبشلنماظغوؼوتمواٌمذراتماٌؿصؾيماهلقؽيمطذظؽمإمورؾؾً.مظؾؿمذراتماظرئقلقيمواألسؾكمعلؿقى ظبماٌـظؿيمتؽـقػمسؿؾفو

م.موعراضؾيمأػدافمأؼشلمظؾؿـقعماظؾققظقجلم5454-5411بؿـػقذماًطيماالدرتاتقفقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلمظؾػرتةم

م

موذددتمأؼضًو.موأّطدتماهلقؽيمسؾكمايوجيمإظبماٌقاردمحرصًومسؾكمحلـمادؿكدامماٌمذراتمؼبماظؾؾدانماظـوعقي-م51

.مسؾكمأػؿقيماإلبؼوءمسؾكمسددماٌمذراتمسـدمعلؿقىمعـودىموسؾكمعراسوةمايوجيمإظبمايصقلمسؾكمبقوغوتمعقثققمبفو

وذددتمطذظؽمسؾكمأنقبمهدؼدمػذهماٌمذراتمووضعفومؼؿطّؾؾونمغففومتشورطقومؼشوركمصقفماًرباءمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوت،م

م.مصقفؿمصغورماٌـؿفنيمواٌزارسنيمـمب

م

اهلقؽيمإظبماٌـظؿيمإجراءمدراديمعقاضقعقيمسـماٌمذراتماًوصيمحبوظيماٌقاردماظقراثقيمٌصوؼدماألمسوكممورؾؾً-م55

وتربقيماألحقوءماٌوئقي،مووضعفومؼبمصقغؿفوماظـفوئقي،معمطدةمسؾكمضرورةمأنمترّطزمػذهماظدراديمأؼضًومسؾكمطقػقيمإدراجم

مبوظؿـققبعمضؿـم مواظؿدابريماًوصي ماٌوئقياٌعؾقعوتماظقراثقي مإحصوءاتمعصوؼدماألمسوكموتربقيماألحقوء طذظؽمإظبممورؾؾً.
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اٌـظؿيمعقاصؾيمهدؼٌمضوسدةمبقوغوتمترطقؾيماألشذؼيمألشراضماظؿـقعماظؾققظقجلماٌشرتطيمبنيماٌـظؿيمواظشؾؽيماظدوظقيم

مإ ماظراعقي مإظبمتؽـقػماىفقد مايوجي مإبراز معع مدورؼي، مبصقرة مبوألشذؼي ماظؾقوغوتماًوصي مؼؽػلمعـمظـظؿ معو ظبمعبع

مبفو مبقوغوتمعقثقق ماٌمذراتممورؾؾً. مسـ مسشرة ماًوعلي ماظعودؼي مؼبمدورتفو ماهلقؽي مإظب متؼرؼر مرصع ماٌـظؿي طذظؽمإظب

م.اًوصيمبوألشذؼيمواظؿغذؼي

م

ماؾغاقاتًوادلمذراتًاخلاصةًبادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةً

م

مو-م51 مماسؿؿدتغؼقًماهلقؽي مبرصد ماٌمذراتماًوصي ماظـؾوتقيمتـػقذ ماظقراثقي مظؾؿقارد ماظـوغقي ماظعوٌقي ماظعؿؾ خطي

األػدافماظـالثيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مماسؿؿدت،مو(خطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي)مظألشذؼيمواظزراسي

عـماٌـظؿيمتطؾقؼمػذهماٌمذرات،موتـؼققفو،مععمعراسوةمصوئدتفو،مورصعممرؾؾًو.مجقؿماٌرصؼسؾكمسبقمعومػقمواردمؼبم

م.ؼبمدورتفوماٌؼؾؾيموصؼًومظذظؽمتؼرؼرمإظبماهلقؽي

م

حبؾقلمم9اهلقؽيمإظبماٌـظؿيموضعماظصقغيماظـفوئقيمظشؽؾماظؿؼرؼرمظرصدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقيمورؾؾً-م53

ودسًماظؾؾدانماألسضوءمإظبمتؼدؼؿمتعؾقؼوتمخبصقصم.متماٌـؼقيمبعنيماالسؿؾور،مععماألخذماٌمذرا5411أؼورم/عوؼقم11

اظيتممظؾؾؾدانتقصريمعروغيموواظػفؿماٌشرتكمظفممعـمأجؾمهلنيموضقحماالدؿؾقونم5411أؼورم/عوؼقم54ذؽؾماظؿؼرؼرمضؾؾم

م.ضؿونماتلوقماظؾقوغوتوتؼدممتؼورؼرم

م

اهلقؽيمإظبمأعقـفومتؼدؼؿماٌمذراتماًوصيمبرصدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقيمإظبمعممترماألررافمؼبممورؾؾً-م52

مط ماظؾققظقجل مبوظؿـقع ماٌؿعؾؼي ماالتػوضقي موضع مؼب مأػدافمأؼشلم11عمذراتمظؾفدفمؿلوػؿي مجـىمععمم،عـ مإظب جـؾو

م.ؿقىاٌعؾقعوتمبشلنماظعؿؾماىوريمخبصقصمإسدادمعمذراتمرصقعيماٌل

م

اهلقؽيمإظبماٌـظؿيماالرتؼوءممبلؿقىمتطؾقؼوتمايودقبماٌقجقدةمظرصدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقيممورؾؾً-م55

ماالضؿضوء متطؾقؼوتمايودقبمسـد مادؿكدام مسؾك ماظؾؾدان موعلوسدة ماٌمذراتمذاتماظصؾي، مأجؾممتؽنيمادؿكدام .معـ

م.اظـلكيمايوظقيؿقصرمبفومتيمتطؾقؼوتمايودقبمبوظؾغوتماظيتمعـماٌـظؿي،مرػـومبؿقاصرماألعقال،مإتوحمورؾؾً

م

معمذراتممورؾؾً-م53 مبؾقرة ماٌـظؿي مإظب مطذظؽ ماهلقؽي معرطؾي معرتؾًي ماظقراثقيمأسؾك مأػدافماٌقارد مػدفمعـ ظؽؾ

مورؾؾً.ماظـؾوتقي،مبوالدؿـودمإظبماظؾقوغوتماظيتممتمعبعفومعـماٌمذراتماًوصيمظرصدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي

م.ورصعمتقصقوتمإظبماهلقؽيؼبمدورتفوماٌؼؾؾيمعـمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمادؿعراضمػذهماٌمذراتم
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ماؾغاقاتًوادلمذراتًاخلاصةًبادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةً

م

اهلقؽيمسؾكمادؿكدامماظعؿؾقيماٌؼرتحيمواٌمذراتمواظغوؼوتماٌؿصؾيمبفوماًوصيمبوٌقاردمعـمأجؾمرصدممواصؼً-م51

موتلثرياتفو مايققاغقي ماظقراثقي مظؾؿقارد ماظعؿؾماظعوٌقي متـػقذمخطي مإدراجمذبؿقسيمورؾؾً. اٌمذراتماًوصيممإظبماٌـظؿي

بوٌقاردمؼبماظؿؼورؼرماٌؼؾؾيمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمواووػوتفوموغشرماٌمذراتماٌؿصؾيمبفذهماظعؿؾقيمؼبماظؿؼورؼرم

م.اٌرحؾقيماظؿقظقػقيماٌؼؾؾيمسـمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقي

م

مسشرممورؾؾً-م51 معدتفو مصصؾ مادؿقداثمغؼطي مدالظي، مظؽؾ ماٌكورر مألشراضمحلوبمحوظي ماٌـظؿي، مإظب اهلقؽي

طذظؽمأنممورؾؾً.مؿؾبعؿربمبعدػومحوظيماٌكوررمظلالظيمععققبـيمذبفقظيمؼبمحولمسدممتقاصرمبقوغوتمربدقبثيمسـفودمدـقات

ماظعؿؾ مذبؿقسي ممتؼقم مايققاغقي ماظقراثقي مبوٌقارد ماظعقااٌعـقي مظؾؿقاردممبراجعي ماٌكورر محوظي مؼب ماظيتمتمثر ماألخرى عؾ

ماظقراثلمظؾقققاغوتماٌلؿلغلي مععؾقعوتماظؿـقع مؼبماٌلؿؼؾؾمؼبمغظوم ماظقراثقيمايققاغقيمبفدفمإدراجفو اهلقؽيممورؾؾً.

م.مطذظؽمإجراءمدرادوتمورؼؾقيمظؿقدؼدماووػوتمحوظيماٌكوررمظؾلالالت

م

دمحلوبماووػوتمحوظيمزبوررماظلالالتمبغرضمسرضفومؼبمتؼورؼرمايوظيماهلقؽيمطذظؽمإظبماٌـظؿي،مسـمورؾؾً-م14

واالووػوتماٌؼؾؾي،مادؿكداممأحدثماظؾقوغوتماىورؼيمواظؿورطبقيماٌؿوحيمؼبمغظوممععؾقعوتماظؿـقعماظقراثلمظؾقققاغوتم

م.ماٌلؿلغليمدوسيمحلوبفو

م

مععؾقعوتمموحقبً-م11 مغظوم مأجؾمصقوغي ماظعوديمعـ ماظربغوعٍ معـ مرقؼؾ مسؾكمتقصريمعقزػنيمألجؾ ماٌـظؿي اهلقؽي

ماظقراثلمظؾقققاغوتماٌلؿلغليموتطقؼره ماظؿـقع معـمأجؾمتلفقؾممورؾؾً. ماظـظوم مػذا ماظؿقدعمؼبمتطقؼر مإظبماٌـظؿي أؼضًو

اىدؼدةماٌؽققبػيمربؾقًومعؼوبؾماظلالالتماظغرؼؾيمسؾكممسؿؾقيمإدخولماظؾقوغوت،ممبومؼبمذظؽمتؾؽماٌؿصؾيمبؿصـقػماظلالالت

وإصلوحًومؼبماجملولمظؾؾؾدانمظؿقدؼدمعومم10،"تؼرؼرماٌشوورةمسـمهدؼدمصؽوتماظلالالت"سبقمعومػقمواردمؼبماظقثقؼيمبعـقانم

ودسًماهلقؽيماٌوسبنيمإظبمتؼدؼؿمدسؿمميّؽـمصقوغيم.مإذامطوغًمدالظيمعومعؽققبػيمربؾقًومػلمدالظيمربؾقيمؼبماظؾؾدماٌعين

موتطقؼره مى)ماظـظوم ممعؾعـاًل، موادؿكداعف مدفقظي مبقوغوتمعممتؿيظؿؿؽنيمأطـر مإدخول مظؿؾود( ماظعوٌقي ماآلظقي لمبوسؿؾوره

مم.ظؾـظومكصصيمذؽرتماهلقؽيمحؽقعيمدقؼلرامٌلوػؿؿفوماٌوم.اٌعؾقعوتمحقلماٌقاردماظقراثقيمايققاغقي

م

ماظقراثلم-م15 ماظؿـقع مععؾقعوت مغظوم مؼب مدالالتفو متلفقؾ مطقػقي مسـ مععؾقعوت مإسطوء مإظب ماظؾؾدان ماهلقؽي ودسً

م ماظػؽؿني مإحدى مضؿـ ماٌلؿلغلي مشرؼؾي"ظؾقققاغوت مربؾقًو"و" معؽققبػي مبوٌقارد" ماًوصي ماٌمذرات محلوب .مألشراض

موغوذدت.ماظـظرمؼبمعبقعمعصودرماٌعؾقعوتمذاتماظصؾيوذفقبعًماٌـلؼنيماظقرـقنيمإلدارةماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمسؾكم

م.طذظؽماظؾؾدانمهدؼٌماظؾقوغوتماًوصيمبلالالتفومبصقرةمدورؼيمؼبماظـظوم،ممبومؼبمذظؽماظؾقوغوتمسـماظلالالتماظغرؼؾي

م
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ماؾغاقاتًوادلمذراتًاخلاصةًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة
م

ممرؾؾً-م11 ماٌـظؿي مإظب ماهلقؽي ماظعؿؾمبشلن ماظقراثقيمعقاصؾي ماٌقارد محوظي مبوٌمذراتمعـمأجؾمرصد ماٌمضؿي اظؼوئؿي

متـػقذ موحوظي ماظعومل مؼب معـمايرجقي ماظعوٌقي ماظعؿؾ ممخطي ماٌلؿدامممصقنأجؾ موادؿكداعفو مايرجقي ماظقراثقي اٌقارد

إظبموضعمعمذراتمععمعراسوةماىدوىمواظرتطقزمبشؽؾمخوصمسؾكمايوجيمواالدرتاتقفقيماظؿـػقذؼيمًطيماظعؿؾماظعوٌقيم

طذظؽمعـماٌـظؿيمإدراجمعصودرمأخرىمظؾؿعؾقعوتمؼبماظـفقضممورؾؾً.مًطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؿـػقذماألوظقؼوتماالدرتاتقفقي

معوٌقياظعؿؾماظطيماالدرتاتقفقيماظؿـػقذؼيمًؾؿمذراتموربطموضعماٌمذراتمبعؿؾقوتمعـؾمظبوظعؿؾمبشلنماظؼوئؿيماٌمضؿيم

ماظقراثقيمظصقن ماٌلؿداعنيممايرجقيماٌقارد موتطقؼرػو مإلاوععوؼريموعمذراتموادؿكداعفو ماٌلؿداعي ماظقراثقيمظدارة ؾؿقارد

م.ايرجقي

م

مرـاؿجًاؾعؿلًبشلنًتغريًادلـاخًوادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةبًًًً-رابعًا

م

أخذتموم.11"اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيخورريماظطرؼؼمظؿغريماٌـوخمواٌقاردم"غظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيماٌعـقغيم-م13

م.12ذاتماظصؾياألدودقيمسؾؿًومبوٌعؾقعوتم

م

مم-12 ماهلقؽي ماالرتؼوءماظؿلطقدوأسودت موضرورة ماٌـوخ متغري مٌقاجفي مواظزراسي مظألشذؼي ماظقراثقي ماٌقارد مأػؿقي مسؾك

م.ؿومػقمعـودىحلؾم،مبلؿقىماظقسلمبلدوارػوماحملؿؿؾي

م

،مسؾكماظـققم(برغوعٍماظعؿؾ)اهلقؽيمبرغوعٍماظعؿؾمبشلنمتغريماٌـوخمواٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيممواسؿؿدت-م15

ورؾؾًمعـمأعقـفو،مرػـومبؿقاصرماظؿؿقؼؾ،مبدءمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾمورصعمتؼرؼرمسـماظؿؼدمماحملرزمؼبم.مدالاٌرصؼماظقاردمؼبم

م.سشرةمتـػقذهمإظبماهلقؽيمؼبمدورتفوماظعودؼيماظلوددي

م

،مسـدماالضؿضوء،مإظبمتقصريمعومؼؾزممعـماٌقاردماٌوظقيمإظبماٌؾودرةاهلقؽيماألسضوءمواىفوتماٌوسبيماألخرىممدسًو-م13

طؿومرؾؾًمعـماٌـظؿيمأنمتزودػو،مؼبمدورتفوماظؼودعي،ممبعؾقعوتمسـماٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيماظالزعيم.مظؿـػقذمبرغوعٍماظعؿؾ

م.ظؿـػقذمبرغوعٍماظعؿؾ

م

مترتقلاتًاحلصولًعؾىًادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوتؼادمًؿـاػعفاًًًً-خاؿيًا

م

ماظقراثقيمؼبممغظرتماهلقؽي-م11 مبويصقلمسؾكماٌقارد ماٌعـقي ماٌكصصي ماظػـقي ماظعؿؾ ماألوظبمجملؿقسي ماظدورة تؼرؼر

،مغوئىمرئقسمذبؿقسيماظعؿؾماظػـقيماٌعـقيم(أدرتاظقو)مRaj Patilوضدمماظؿؼرؼرماظلقدم.م13ظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو

                                                           
 .CGRFA-14/13/5ماظقثقؼيم11
 .CGRFA-14/13/Inf.10مظقثقؼيا 12
 .CGRFA-14/13/6ماظقثقؼيم13
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معـوصعفو موتؼودؿ مواظزراسي مظألشذؼي ماظقراثقي ماٌقارد مسؾك مبويصقل مو. مإظبمرحؾقبً مبوظشؽر موتقجفً مبوظؿؼرؼر، اهلقؽي

م ماظلقدة م(اظـروؼٍ)مGrethe Helene Evjenاظرئقلي، ماظعؿؾ مذبؿقسي موأسضوء موتؼودؿ، ماٌقارد مسؾك مبويصقل ماٌعـقي

م مسؿؾعـوصعفو معـ مبف مضوعقا معو مسؾك موحؽقعيتم. ماظعؿؾ مذبؿقسي ماجؿؿوع مالدؿضوصي ماظـروؼٍ محؽقعي مذؽرتماهلقؽي طؿو

م.إدؾوغقومودقؼلرامسؾكمعومضدعؿوهمعـمدسؿمعوظل

م

ماحلاجةًإىلًترتقلاتًؾؾوصولًعؾىًادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوتؼادمًؿـاػعفاًوآؾقاتًوضعفا

م

ايوجيمإظبمترتقؾوتمظؾقصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿم"اهلقؽيمؼبماظقثقؼيماٌعـقغيممغظرت-م11

اهلقؽيمسؾكمأغفمعـماٌؾؽرماظؿػووضمسؾكماتػوقمأوماتػوضوتمدوظقيمبشلنمايصقلمسؾكممواتػؼً.م14"عـوصعفوموآظقوتموضعفو

م.اٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو

م

مواالتػوضوتماظدوظقيم-م34 مغوشقؼو موبروتقطقل ماظؾققظقجل ماظؿـقع مواتػوضقي ماظدوظقي ماٌعوػدة معراسوة معع وضوعًماهلقؽي،

م:األخرىمذاتماظصؾيمواظعؿؾقوتماىورؼي،مورػـومبؿقاصرماٌقارد،ممبومؼؾل

م

ماظؿصدؼؼمسؾكماٌعوػدةم(1) مبعدمؼبمخقور مإظقفو،مسؾكمماظدوظقيمذفعًماظؾؾدانماظيتمملمتـظر ماالغضؿوم أو

اظؼقوممبذظؽمؼبمأضربموضًمممؽـمواظـفقضمبؿـػقذػومبشؽؾمطوعؾمصقؿومؼؿعؾؼمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم

ماظؼدراتم معـمخاللمأغشطيمبـوء ماظغرض،موالمدقؿو واظزراسيمواإلضرارمبلػؿقيمتؼدؼؿماظدسؿمإظبماظؾؾدانمظؾؾقغمػذا

م؛اظدوظقيممبقجىماٌعوػدة

م

مإظقف،مسؾكمم(5) ماالغضؿوم مأو ماظؿصدؼؼمسؾكمبروتقطقلمغوشقؼو مبعدمؼبمخقور ذفعًماظؾؾدانماظيتمملمتـظر

اظؼقوممبذظؽ،مععمعراسوةمدورهمؼبماظـظومماظدوظلماًوصمبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو،مصضالمسـمأػؿقيم

مائل؛اٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمودورػوماًوصمؼبمهؼقؼماألعـماظغذ

م

ماظـؾوتقيمم(1) ماظقراثقي مظؾؿقارد ماٌلؿؿرة محقطؿؿف ماظدوظقي،مؼبمإرور ماظرئودلمظؾؿعوػدة ماىفوز دسًماهلقؽي

ظألشذؼيمواظزراسي،مإظبمعقاصؾيماظؿـلقؼمبشؽؾموثقؼمععماهلقؽي،معـمأجؾمععوىيماظلؿوتماٌؿقزةمظؾؿقاردماظقراثقيم

طرؼؼيمتؽوعؾقي،مالمدقؿومؼبمضقءمادبوذمتدابريمايصقلمسؾكماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعوتفوماحملددةمب

ماظعضقؼيم ماٌػؿقحي ماظدوظقي مايؽقعقي ماظؾفـي مودسً مواظدوظل؛ ماظقرين ماٌلؿقؼني مسؾك معـوصعفو موتؼودؿ اٌقارد

اٌكصصيمظربوتقطقلمغوشقؼومبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردماىقـقيمواظؿؼودؿماظعودلمواٌـصػمظؾؿـوصعماظـوذؽيمسـم

مكداعفومواٌـظؿوتماظدوظقيماألخرىمواظؼطوعماًوصمإظبماظؿـلقؼمععماهلقؽيمظضؿونماظؿؽوعؾ؛ادؿ

م

                                                           
 .CGRFA-14/13/7ماظقثقؼيم14
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مسؾكممرؾؾًم(3) مظؾؿقسقي معلؿفدصي مأغشطي موضع مسؾك مايؽقعوت، مرؾى مسؾك مبـوءـب ماظعؿؾ، مأعقـفو إظب

ؿؾػماظؼطوسوتماظصعقدماظقرين،ممبومؼبمذظؽمعقاد،متؿعؾؼمبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفومبوظـلؾيمإظبمزب

اظػرسقيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،موبوظؿعوونمععمعبقعماظشؾبعؽبىماٌعـقيمؼبماٌـظؿي،موععمأعوغيتماٌعوػدةم

ماظيتم اظدوظقيمواتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل،موتقصريماظدسؿمظعؿؾقوتماظؿقسقيمبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو

ضؾقؿقيمواظدوظقي،ممبومؼبمذظؽمؼبمدقوقماٌؾودراتماألودعمغطوضًومظؾقصقلمسؾكموريمسؾكماٌلؿقؼوتماظقرـقيمواإل

معـوصعفو موتؼودؿ معـظؿوتموعمدلوتمأخرى؛ماظيتمتـػماٌقارد مإظبممورؾؾًذػو ماهلودصي ماألغشطي أنمتؿضؿـمػذه

مظألشذؼيمماالرتؼوء ماظقراثقي مظؾؿقارد ماظلؿوتماٌؿقزة مععؾقعوتمسـ مسؾكمرؾىمايؽقعوت، مبـوء مبلؿقىماظقسل،

م؛شروطماٌؿػؼمسؾقفومبصقرةمعؿؾودظيواٌقاصؼيماٌلؾؼيمسـمسؾؿمواظمواظزراسي

م

مأغشطيممرؾؾًم(2) مسؾكموضع مواظزراسي، ماظؾقؽي مبنيمضطوسل ماظؿعوون متقرقد مأجؾ معـ ماظعؿؾ، مأعقـفو إظب

مؼؿعؾؼمبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿممعلؿفدصي ماظؼدراتموتؼدؼؿماٌلوسدةماظػـقيمسؾكماٌلؿقىماظقرينمصقؿو ظؾـوء

ماظدوظقيم مأعوغيتماٌعوػدة معع مبوظؿعوون مواظزراسي، مظألشذؼي ماظقراثقي مظؾؿقارد ماظػرسقي ماظؼطوسوت مٌكؿؾػ عـوصعفو

معراسو معع ماآلخرؼـ، ماٌصؾقي موأصقوب ماظؾققظقجل ماظؿـقع ماظؼوئؿيمواتػوضقي مواظقرـقي ماإلضؾقؿقي ماٌمدلوت ة

أنمتؽقنمػذهماألغشطي،مضدرممورؾؾًواالحؿقوجوتماًوصيمظؾؿزارسنيمواظلؽونماألصؾقنيمواجملؿؿعوتماحملؾقي؛م

مو ماظؽقوغوتماظدوظقيماألخرى،معـؾماىؿوسيماالدؿشورؼيم/اٌلؿطوع،معؽؿؾيمظؾففقدماظيتمتدسؿفو أومتضطؾعمبفو

مووطوالتماٌوسبنيمواٌمدلوتمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقي،مصضالمسـماظؼطوعماًوص؛مظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي

م

إظبمأعوغؿفوماظعؿؾمععمأعوغيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمظضؿونمعشورطؿفوماظػعوظيمؼبماالجؿؿوسوتممرؾؾًم(5)

ماظؿـقع ماتػوضقي مأعوغي ماظيتمتـظؿفو ماظؼدرات، مبـوء مأغشطي مذظؽ مؼب ممبو مواظقرـقي، مٌـوضشيمماإلضؾقؿقي اظؾققظقجل

بروتقطقلمغوشقؼو،ممبومؼبمذظؽ،محلىماالضؿضوء،متؼدؼؿماظعروضمؼبمػذهماالجؿؿوسوتموتقصريمخربتفوموإدفوعوتفوم

ؼبمإسدادموثوئؼمػذهماالجؿؿوسوت،مبفدفمتؾودلماٌعؾقعوتمبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم

ةمأعوغيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمإظبماٌشورطيمؼبماالجؿؿوسوتماإلضؾقؿقيمعـمأعوغؿفومدسقمورؾؾًوتؼودؿمعـوصعفو؛م

ماظقراثقيم مٌـوضشيمايصقلمسؾكماٌقارد مأعوغيماهلقؽي ماظؼدرات،ماظيتمتـظؿفو مبـوء مؼبمذظؽمأغشطي واظقرـقي،ممبو

مظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو؛

م

اظؼطوسوتماظػرسقيماٌعـقيمظؾؿلوسدةمسؾكمهدؼدمإظبمأسضوءماهلقؽيمهدؼدمأصقوبماٌصؾقيمؼبممورؾؾًم(3)

مبوظؼطوسوتم ماًوصي ماظعقاعؾ مععوىي مطقػقي مؼب مواظـظر موجدت، محقـؿو موتقضققفو مسؿقعو ماٌؼؾقظي اٌؿوردوت

وؼـؾغلمتؼدؼؿمضوئؿيمبلصقوبماٌصؾقيمإظبمأعوغيماهلقؽيم.ماظػرسقيمضؿـمغظوممايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو

مظؿقلريمأغشطيماظؿقسقيموبـوءماظؼدرات،موذظؽمبوظؿـلقؼمععمأعوغيماٌعوػدةمحبقٌمؼؿلـكمظألع وغيماالدؿـودمإظقفو

م؛اظدوظقيمصقؿومؼؿعؾؼمبوظؼضوؼومذاتماظصؾيمبوظـؾوتوت

م

أوماإلضؾقؿل،مبشلنماظشروطم/إظبمأعقـفومدسقةماظؾؾدانمإظبمرصعمتؼورؼر،مسؾكماظصعقدؼـماظقرينمومرؾؾًم(1)

اظيتمؼؿؿقبمؼبمزؾفومتؾودلماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو،ممبشورطيمأصقوبماٌصؾقيماٌعـقني،ممبوم
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ؿقعماٌعؾقعوتماٌؿقصؾي،مظؿـظرمصقفومإظبمأعقـفومومورؾؾًؼبمذظؽماٌمدلوت،مؼبمعبقعماظؼطوسوتماظػرسقي؛م

مبشلنمذبؿقسيم مضرار مادبوذ معـ ماهلقؽي متؿؿؽـ محؿك مظؾفقؽي، ماظؿوبعي ماظدوظقي مايؽقعقي ماظػـقي عبوسوتماظعؿؾ

ماظـؾوتقيم ماظقراثقي ماٌقارد مشري مواظزراسي مظألشذؼي ماظقراثقي مظؾؿقارد ماظػرسقي مظؾؼطوسوت ممنقذجقي متعوضدؼي ذروط

متفوماظعودؼيماًوعليمسشرة؛ؼبمدورمظألشذؼيمواظزراسي

م

مدسقةمرؾؾًم(1) مأعقـفو ماظطقسقيممإظب معدوقبغوتماظلؾقك مسـ متؼورؼر مرصع مإظب ذبؿقسوتمأصقوبماٌصؾقي

بوظـلؾيممعـوصعفومأوماٌعوؼريماظيتمتؿعّؾؼمبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿ/واًطقطماظؿقجقفقيموأصضؾماٌؿوردوتمو

مظؿـظرمصقفومعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمإظبمعبقعماظؼطوسوتماظػرسقيمظؾؿقاردماظقر اثقيمظألشذؼيمواظزراسي،مووؿقعفو

ظؿدابريمامايؽقعقيماظدوظقيماظؿوبعيمظؾفقؽيموظؿلؿعرضفوماهلقؽيمؼبمدورتفوماظعودؼيماًوعليمسشرة،مععماإلضرارمبلن

ؼيمأوماظلقودقيمعؾزعيمضوغقغوموضعًمطفزءمعـماظؿدابريماظؿشرؼعقيمأوماإلدارمًوأحؽوعتؼقضمالمأنمؼـؾغلماظطقسقيم

ماحملؾقي؛

م

ممرؾؾًم(14) ماحملددة ماٌؿقزة ماظلؿوت مبشلن متػلريؼي معالحظوت موضع مأعقـفو مإظب ماظقراثقيمطذظؽ ظؾؿقارد

م مواظزراسي مظألشذؼي مخصوئصمزبؿؾػماظؼطوسوتماظػرسقيممػوءماٌرصؼؼب ماالسؿؾور مؼب ماألخذ معع ماظقثقؼي مػذه عـ

ظؿلؿعرضفومعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيموظؿـظرمصقفوماهلقؽيمؼبمدورتفوماظعودؼيماًوعليمسشرة؛مععم

مذؼيمواظزراسي؛اإلضرارمبضرورةمعقاصؾيمتـؼقحمضوئؿيماظلؿوتماٌؿقزةمواظرتطقزمسؾكمتلكريماٌقاردماظقراثقيمظألش

م

إظبمأعقـفوموضعمعصػقصيمتؾققبـماٌؿوردوتمواٌؾودراتمواظصؽقكماظدوظقيمذاتماظصؾيمبوظؼطوسوتممرؾؾًم(11)

مضدم ماظيتمتشؽؾ،مأو معـوصعفو موتؼودؿ مواظزراسيمؼبمدقوقمايصقلمسؾكماٌقارد مظألشذؼي ماظقراثقي مظؾؿقارد اظػرسقي

مؼبماظـظومماظدوظ مبعضًو متدسؿمبعضفو لمظؾقصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو،ممبومؼبمذظؽماإلضرارمتشؽؾ،مأجزاءـب

مظؾؿـقعم ماظدوظقي ماالتػوضقي مأعوغي معع ماٌصػقصي مػذه موتؼودؿ مواظزراسي، مظألشذؼي ماظقراثقي مظؾؿقارد بوظلؿوتماٌؿقزة

مم؛اظؾققظقجل

م

ممورؾؾًم(15) ماظعؿؾ معبوسوت معـ ماظػـقي ماٌقارد مسؾك مايصقل مضضوؼو مدرادي ماظدوظقي وتؼودؿمايؽقعقي

م؛عـفومضطوعمصرسلظؽؾمعـوصعفومبوظـلؾيم

م

عـمطؾمإضؾقؿمتعقنيمعومؼصؾمإظبمممـؾنيماثـنيمبنذعورماألعنيمعـمخاللماظعضقماظؿوبعمهلومؼبممورؾؾًم(11)

اٌؽؿى،مسؾكمأنمؼؿؿؿعمطؾمواحدمعـفؿومبوًربةمؼبمذبولمايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو،موؼلؿقلـمأنم

رباءماظػـقنيمواظؼوغقغقنيمؼعـكمؼؽقنمذظؽمؼبمذبولماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،موذظؽمظؿشؽقؾمصرؼؼمعـماً

ودقؿقظبمػذاماظػرؼؼمعـماًرباء،ممبعقيماألعوغي،مسؿؾقيماظؿـلقؼ،مبقادطيم.مبويصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفو

،ماظػـقيمظدوظقيامايؽقعقيماظقدوئؾماإلظؽرتوغقيمحلىماالضؿضوء،مظؾؿلوسدةمسؾكمإسدادماجؿؿوسوتمعبوسوتماظعؿؾ

ماإلدفوعوتماظقاردةمعـماألضوظقؿ،معقادمعؽؿقبيمودقؼرتحمتقجقفوتمبوظـلؾيمىؿوسوتماظعؿؾودقعد،مبوالدؿـودمإظبم

ماظػـقيمودقشوركمأسضوءمػذاماظػرؼؼمؼبماألجزاءماٌعقـيمعـماجؿؿوسوتمعبوسوتماظعؿؾ.ماظدوظقيمايؽقعقيماظػـقي
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معـوصعفو،مماظدوظقيمايؽقعقي موتؼودؿ مايصقلمسؾكماٌقارد مغؼوذوتماٌؽرديمٌعوىيمضضوؼو مسؾكمإثراء ظؾؿلوسدة

م؛وإدفوعوتفوموتشؽقؾمععوٌفوماظدوظقيمايؽقعقيماظػـقيمعبوسوتماظعؿؾ

م

،مدقؿعوونمدوظقيمحؽقعقيمصـقيموبوظـلؾيمإظبماظؼطوسوتماظػرسقيماظيتمملمتـشلمبشلغفومأؼيمعبوسيمسؿؾم(13)

مؼبم ماظقارد مبوظعؿؾ مسؾكماالضطالع مبشؽؾموثقؼمععماألعوغي مصرؼؼماًرباء مو(3)اظػؼراتماظػرسقي مو(1)، ،م(1)،

م؛(11)،مو(14)و

م

عشروعمسـوصرمظؿقلريماظؿـػقذماحملؾلمؼبمم(15إظبمم15اظػؼراتم)مأنمتؿؿـؾمغؿقفيمػذهماظعؿؾقيمورؾؾًم(12)

،مععمظؾقصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفومبوظـلؾيمٌكؿؾػماظؼطوسوتماظػرسقيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي

ودقؽقنمعشروعمػذهماظعـوصرم.ماظصؽقكماظدوظقيمذاتماظصؾيمبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفوعراسوةم

.مبشلنمايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿمعـوصعفومجدؼدةدوظقيممًوصؽقطالم،مأدواتمرقسقيمٌلوسدةمايؽقعوتماظقرـقي

م ماجؿؿوع مطؾ ماظعؿؾوبعد ماظدوظقيماظػـقيمىؿوسي مظؾكرباءايؽقعقي مؼـؾغل مغؿوئٍمم، مظؿفؿقع ماألعوغي معع اظعؿؾ

ماظعؿؾ مماظدوظقيميعقايؽقماظػـقيمعبوسوت ماظعـوصرؼب معشروع مسؾؿو مهلو ماظؿوبعني ماألضوظقؿ موإحوري مبشروعم،

م،مظؾعؾؿاظعـوصر م1)وم(1)وم(3)إظبماظعؿؾمؼبماظػؼراتماظػرسقيممعشروعماظعـوصرودقلؿـدم. م14)و( م11)و( اظيتم(

هددماٌؿوردوتمواٌؾودراتمواظصؽقكماظدوظقيماظؼوئؿيمذاتماظصؾيمهؿقعماظؼطوسوتماظػرسقيماًوصيمبويصقلم

.مبوإلضوصيمإظبماظعؿؾمذيماظصؾيممبقجىماٌعوػدةماظدوظقي.مسؾكماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو

م؛ودقؼدممإظبماهلقؽيمؼبمدورتفوماٌؼؾؾيمظؾـظرمصقف

م

بلنمػذهماظعؿؾقيمرػقـيمبؿقاصرماألعقالمعـمخورجماٌقزاغقي،ممبومؼبمذظؽمسؾكموجفماًصقصمموأضرتم(15)

بوظـلؾيمٌشورطيمأسضوءماظػرؼؼمعـماظؾؾدانماظـوعقي،موتدسقماىفوتماٌوسبيمإظبمتقصريماألعقالمعـمخورجماٌقزاغقيم

م.هلذاماظغرض

م

ًاؾمـوعًاؾلقوؾوجيًواؾمغذقةبادليائلًاؾرئقيقةًادلمعؾؼةًًًًً-داددًا

م

وأخذتمم15"ادؿعراضماٌلوئؾماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿغذؼيم"غظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيماٌعـقغيم-م31

م.16سؾؿومبوٌعؾقعوتماألدودقيمذاتماظصؾي

م

وأبرزتماهلقؽيمأػؿقيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظؿغذؼيموأذورتمإظبمأنمدورهماحملؿؿؾمؼبمذبولماظؿغذؼيمشريم-م35

مضقؿؿف معـ موؼؼؾؾ ماظؽػوؼي مصقف معدروسممبو م. ماظقسل مزؼودة مؼب ماٌـظؿي ماظذيمأحرزتف ماٌـظؿيممورؾؾًورحؾًمبوظؿؼدم عـ

وأسربًم.مبنيماظؼطوسوتمبشلنماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظؿغذؼيمعقاصؾيماالضطالعمبدورػوماظرائدمضؿـماٌؾودرةماٌشرتطي

                                                           
 .CGRFA-14/13/8اظقثقؼيمم15
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غقاعماٌقاردماظقراثقيمبوالسؿؾور،ممبومؼبمذظؽماألؼبمدقوقمػذهماٌؾودرةممأخذمنماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيألاهلقؽيمسـمتؼدؼرػوم

م.جدؼدةأدقاقمصرصمأنمؼقلرمميؽـمأنمهلنيماٌعؾقعوتمسـمربؿقؼوتفومعـماٌغذؼوتمالحظًم،مولؿغؾياٌفؿؾيموشريماٌ

م

ماظؿـقعممورؾؾً-م31 مربط ماظؾققظقجلمواظؿغذؼي،موأضرتمبلػؿقي ماظؿـقع مبشلن مسؿؾفو مبؾقرة معقاصؾي معـماٌـظؿي اهلقؽي

اظؾققظقجلمظألشذؼيموضطوعماظؾقؽيمبوظؿغذؼيماظؾشرؼيمواظقجؾوتماظغذائقيماظصققي،موبوٌػفقمماظؼوئؾمبلغفمؼـؾغلماظعؿؾمبشؽؾم

مواظق ماألشذؼي مؼب ماٌقجقدة ماٌغذؼوت ماسؿؾور مسؾك مظؾـظوممصرؼح مخدعوت ماألشذؼي، مسـ مصضال مطوعؾي، ماظغذائقي جؾوت

م.وذددتمسؾكمضرورةمتقرقدماظؿعوونمععماٌـظؿوتمواٌـؿدؼوتمذاتماظصؾي،موتػوديمازدواجقيماظعؿؾ.ماإلؼؽقظقجل

م

معقاصؾيمإدراجماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمأغشطيماظؿغذؼيمذاتماظصؾيمواالدؿؿرارمؼبمتعؿقؿاهلقؽيمإظبماٌـظؿيممورؾؾً-م33

م.اظؿغذؼيمؼبمسؿؾفومؼبمذبولماظؿـققبعماظؾققظقجل

م

م.اٌـظؿوتماٌؿققبظيمسؾكمدسؿماظؾقٌموادبوذماإلجراءاتمؼبماجملوالتماظرئقلقياهلقؽيمموغوذدت-م32

م

،مرػـومبؿقاصرماألعقال،مبقضعمعشروعمخطقطمتقجقفقيمظؿعؿقؿماظؿـققبعماظؾققظقجلماهلقؽيمعـماٌـظؿيماظؼقوممورؾؾً-م35

ايؽقعقيمماظػـقيمإظبمذبؿقسوتماظعؿؾمورؾؾً.مؼبماظلقودوتمواظرباعٍموخططماظعؿؾماظقرـقيمواإلضؾقؿقيماٌؿعؾؼيمبوظؿغذؼي

م.اظعودؼيماًوعليمسشرةماظدوظقيمأنمتلؿعرضمػذاماٌشروعموترصعمتقصقوتمإظبماهلقؽيمظؿـظرمصقفومؼبمدورتفو

م

عقاصؾيمهدؼٌمضوسدةمبقوغوتمتؽقؼـماألشذؼيمظؾؿـقعماظؾققظقجلماهلقؽيمعـماٌـظؿي،مرػـومبؿقاصرماٌقارد،ممورؾؾً-م33

اٌشرتطيمبنيماٌـظؿيمواظشؾؽيماظدوظقيمظـظؿماظؾقوغوتماًوصيمبوألشذؼيمبشؽؾمدوريموتؼدؼؿمتؼرؼرمسـماظؿؼدمماحملرزمإظبم

أنمتضطؾعمبؾـوءماظؼدراتمؼبمعراطزماظؾقوغوتمماهلقؽيمطذظؽمعـماٌـظؿيمورؾؾًم.فوماظعودؼيماًوعليمسشرةاهلقؽيمؼبمدورت

اإلضؾقؿقيماظؿوبعيمظؾشؾؽيماظدوظقيمظـظؿماظؾقوغوتماظغذائقي،معـمأجؾمتدرؼىماظلؾطوتماٌلموظيمسؾكمتقظقدماظؾقوغوتماٌؿعؾؼيم

م.بوٌغذؼوتمظؾؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمووؿقعفو

م

ادؿقداثمأدوظقىمعلحموخطقطمتقجقفقيمجدؼدةمظؿعدؼؾماألدوظقىماظؼوئؿيمواٌعؿؿدةمماهلقؽيمعـماٌـظؿيمورؾؾً-م31

ماظؿـققبعماظؾققظقجلمظألشذؼيمؼبمهؼقؼماألعـماظغذائلمواظؿغذؼي،م ظالدؿفالكماظغذائلمظؿقلنيمعبعماٌعؾقعوتمبشلنمدور

مظالدؿفالك معلقحو مبوظػعؾ ماظيتموري ماظؾؾدان مظؾؿـقعمموعلوسدة ماظغذائل ماالدؿفالك مسـ مبقوغوت متقظقد مسؾك اظغذائل

م.اظؾققظقجلمبشؽؾمدوري

م

واضرتحًماهلقؽيمأنمتشؿؾمذبوالتماظعؿؾماإلضوصقيمذاتماألوظقؼيمتقصقػماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيموتلكريهم-م31

ماظغ مظألشذؼي ماظؾققظقجل مظؾؿـقع مربلـي مزراسقي مخصوئص مظؿطقؼر ماظرتبقي موجفقد موتـقؼعموادؿفالطف؛ مبوٌغذؼوت؛ ـقي

ماػؿؿوممخوصمإظبمغؼصماٌغذؼوتماظدضقؼي؛م ماظؿغذؼيمهؿقعمأذؽوظف،مععمإؼالء مواظقجؾوتماظغذائقيمٌعوىيمدقء اظزراسي

م.واٌعورفماظؿؼؾقدؼيموهلنيماظقصقلمإظبماألدقاقمؼبماٌقضعواظصقنم

م
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ًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًًًً-دابعًا
م

ًاؾورايقةًاحلرجقةًيفًاؾعاملًعرضًاؾمؼرقرًعنًحاؾةًادلوارد

م

مغظرتماهلقؽيمؼبموثقؼيم-م24 متؼرؼر ماظقراثقيمايرجقيمؼبماظعوملإسداد ماٌقارد م17حوظي ممسؾؿًوخذتموأ. تؼرؼرممبلقدة

ماظعومل مؼب مايرجقي ماظقراثقي ماٌقارد مذودتمأوم،18حوظي ماظؿؼرؼر مإسداد مؼب ماحملرز اظـؿوئٍممؾكتعؾقؼوتمسوضدقبعًمبوظؿؼدم

وضعماهلقؽيمعـماٌـظؿيممورؾؾً.مؾؿؼرؼروضعماظصقغيماظـفوئقيمظورمسـدمؾبوالسؿػذهماظؿعؾقؼوتمأنمتمخذممورؾؾًم،اظرئقلقي

م ماظـفوئقي مؼبمصقغؿف ماظؿؼرؼر مسوم م5411خالل معع ممتوذقو ماٌؼرتحاهل، ممت19قؽؾ موأن م، مخالل ماظصقغيمّؽـ موضع سؿؾقي

حوظيماٌقاردمتؼرؼرمتقظقػلمسـمإظبماٌـظؿيمأؼضومإسدادممورؾؾً.مؿعؾقؼمسؾكماٌلقدةماظـفوئقيظعـمااظـفوئقيمأسضوءماهلقؽيم

م.اظقراثقيمايرجقيمؼبماظعومل

م

ًؿاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةجلتؼرقرًاؾدورةًاؾناـقةً

م

م-م21 مؼب ماهلقؽي مغظرت ماظدوظقي مايؽقعقي ماظػـقي ماظعؿؾ مىؿوسي ماظـوغقي ماظدورة ماظقراثقيمتؼرؼر مبوٌقارد اٌعـقي

م20ايرجقي م. ماظلقدة م(عدششؼر)مA. Lolona Ramamonjisoa Ranaivosonوسرضً مرئقلي ماٌعـقيم، ماظعؿؾ عبوسي

مايرجقي ماظقراثقي ماظؿؼرؼربوٌقارد م، م. ماظلقدة مإظب مبوظشؽر ممRanaivosonوتقجفًماهلقؽي ماٌعـقيموأسضوء ماظعؿؾ عبوسي

م.سؾكماظعؿؾماٌؿؿوزماظذيماضطؾعقامبفمورحؾًمبوظؿؼرؼرمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي

م

مادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوادمىداؿفاًادليمدامًصونؾًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقة

م

ممب-م25 ماهلقؽي مضوعً مراجعي ماالدرتاتقفقي ماظعؿؾ مأوظقؼوت مايرجقيظعشروع ماظقراثقي م21األوظقؼوتموتـؼقحمؾؿقارد

ؼبماظقاردمـققماظسؾكمم،اٌقاردماظقراثقيمايرجقيموادؿكداعفوماٌلؿداممصقنظبوسؿؾورػومخطيماظعؿؾماظعوٌقيممٌقاصؼيمسؾقفووا

بفدفماسؿؿودػومؼبمدورتفممخطيماظعؿؾماظعوٌقيإظبمماٌـظؿيعممترمظػًماغؿؾوهمإظبماٌدؼرماظعوممظؾؿـظؿيممدسًوم.واواٌرصؼم

م.5411محزؼران/اظـوعـيماظـالثنيمؼبمؼقغقق

م

مماهلقؽيمورؾؾً-م21 متـػقذ مادرتاتقفقي موضع ماٌـظؿي ماظعوٌقيإظب ماظعؿؾ مايرجقيممًطي ماظقراثقي ماٌقارد ظصقن

م.وادؿكداعفوماٌلؿدام

م

                                                           
م. CGRFA-14/13/9ماظقثقؼي 17
 .CGRFA-14/13/Inf.14ماظقثقؼي 18
 .CGRFA-14/13/Inf.14اظقثقؼيمم19
 .CGRFA-14/13/10اظقثقؼيمم20
 .CGRFA-14/13/11 ظقثقؼيا 21
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مؼؽػلمعـماٌقاردماٌوظقيمعًذفقبو-م23 ماظؾؾدانماظـوعقيم،موؼؾبتعؾؽيمعو مٌلوغدة ػضؾمعـماٌلوػؿوتماظطقسقي،مخصقصًو

م.ظدسؿمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقي

م

ممورؾؾً-م22 مأعوغؿفو مإظب ماظقراثقيممإسداداهلقؽي مبوٌقارد ماٌعـقي ماظعؿؾ مغؼوذوتمعبوسي مظدسؿ مإسالعقي مسؿؾ وثقؼي

م.ايرجقيمبشلنمغطوقماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمظألشذؼيمواظزراسي،مععمعراسوةموالؼيماهلقؽي

م

ًادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةًً-ياؿـًا
م

ًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةتؼرقرًاؾدورةًاؾيابعةًجلؿاعةً

ًبادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةًؾألغذقةًواؾزراعة

م

تؼرؼرماظدورةماظلوبعيمىؿوسيماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمغظرتماهلقؽيمؼبم-م25

م22ظألشذؼيمواظزراسي ماظلقدم. ماظؿؼرؼر وتقجفًم.م،مرئقسمعبوسيماظعؿؾ(اظربازؼؾ)مArthur da Silva Marianteوضدقبم

م.وإظبمأسضوءمعبوسيماظعؿؾمسؾكمسؿؾفؿمورحقبؾًمبوظؿؼرؼرممMarianteاهلقؽيمبوظشؽرمإظبماظلقدم

م

ًادمعراضًتـػقذًـمائجًإـرتالؽن

م

م -23 مؼبماظقثقؼؿنيمبعـقان ماظعؿغظرتماهلقؽي مخطي متـػقذ مبشلن مواظزراسي ماألشذؼي ماٌرحؾلمٌـظؿي ماظعوٌقيماظؿؼرؼر ؾ

وادؿعراضمادرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمظؿـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيمم23ظؾؿقاردماظقراثقيمايققاغقيموإسالنمإغرتالطـ

م.25وارؾعًمأؼضًومسؾكمشريػومعـماٌعؾقعوتماٌػقدةمبفذاماظصدد.م24ايققاغقي

م

ًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلقواـقةًتـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقة

م

إظبماظػووممورؾؾًرحقبؾًماهلقؽيمبوظؿؼدمماحملرزمسؾكمصعقدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايققاغقيم -21

عقاصؾيماألغشطيماظيتمتـػذػومواإلبؼوءمسؾكمسؿؾفوموتعزؼزهمؼبمذبولمتقصريماٌلوسدةماظػـقيمظؾؾؾدانمواألضوظقؿمٌمازرةمجفقدػوم

مؼبمذظ ماظؿقسقيمسؾكم.مؽمتعقنيمجفوتماتصولمإضؾقؿقياظراعقيمإظبمتـػقذماًطي،ممبو مسؾكمعقاصؾي ماظػوو وذفقبعًماهلقؽي

م.اٌقاردماظقراثقيمايققاغقيوصققػيمم(DAD-Net)اظؿـقعماظقراثلمايققاغلمعـمخاللمذؾؽيمتـققبعمايققاغوتماٌلؿلغلي

م

                                                           
 .CGRFA-14/13/12اظقثقؼيمم22
 .CGRFA-14/13/13اظقثقؼيمم23
 .CGRFA-14/13/14اظقثقؼيمم24
 .CGRFA-14/13/Inf.18 م؛ CGRFA-14/13/Inf.17؛مCGRFA-14/13/Inf.16م؛CGRFA-14/13/Inf.15اظقثوئؼمم25
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موععؾقعوتف -21 مظؾقوغوتفو مدورؼًو مأنموريماظؾؾدانمهدؼـًو مسؾكمضرورة مععؾقعوتموذددتماهلقؽي مؼبمغظوم ماظؼطرؼي و

ماظؾققظقجلميققاغوتماٌزرسي ماٌعؾقعوتماألوروبلمسـماظؿـقع مأومؼبمذؾؽيمغظوم ماظقراثلمظؾقققاغوتماٌلؿلغلي عـمماظؿـقع

ماظقراثقيمايققاغقي ماٌقارد مأجؾمتلفقؾمصـعماظؼراراتمبوالدؿـودمإظبماٌعرصيمألشراضمإدارة اظؾؾدانمسؾكمعبعمموحقبً.

اهلقؽيمإظبماظػوومتؼدؼؿمدسؿممورؾؾً.مراجفومؼبماظـؿقذجماظقصػلمإلصدارماٌعؾقعوتمؼبماظـظوممواظشؾؽيماٌذطقرؼـاظؾقوغوتموإد

م.صينمظؿلفقؾمسؿؾقيمعبعماظؾقوغوتمعـمضؾؾماظؾؾدانماظـوعقيموإدراجفومؼبماظـظوممواظشؾؽي

م

ورؾؾًمإظبم.مظؾؿقاردماظقراثقيمايققاغقيبشلنمايػظمؼبماىلؿمايلممعلقدقبةماًطقطماظؿقجقفقياهلقؽيمموأضرقبت -54

إظبماظػوومعقاصؾيماظعؿؾمسؾكمبؾقرةمخطقطمتقجقفقيمصـقيمظؿقدؼدمػقؼيممورؾؾً.ماظػوومغشرػوموتقزؼعفومسؾكمغطوقموادع

م.ايققاغوت،موتؿؾقبعفو،موتلفقؾمأدائفو

م

اظيتمدالالتموأغقاعماٌوذقيممهدؼدمرؾقعيمخدعوتماظـظؿماإلؼؽقظقجقيماظيتمتؼدعفوـظؿيماهلقؽيمإظبماٌمورؾؾً -51

مايققاغقيمعبقع ماظـروة معربق معربلماٌوذقيم،موضبؿػظمبفو مصغور ماظيتمؼؼدعفو مظؾؿلوػؿوتماهلوعي مسـوؼيمخوصي ععمإؼالء

م.مواظرسوة،مورصعمتؼرؼرمسـمػذاماٌقضقعمإظبماهلقؽيمؼبمدورتفوماًوعليمسشرةماظعودؼي

م

ًادرتاتقهقةًمتوقلًتـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًبشلنًادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةً

م

م -55 ماظػوو مأعوغي مصـدوق مؼب مدوػؿً ماظيت مايؽقعوت مإظب مبوظشؽر ماهلقؽي مواٌوسبنيمموحقبًتقجفً ايؽقعوت

متؾبلؿكدممظدسؿمتـػقذمخطيماحملؿؿؾنيماآلخرؼـمسؾكمتؼدؼؿمأومزؼودةماظؿؿقؼؾمظصـدوقمأعوغيماظػووموظغريهمعـماظصـودؼؼماظيت

م.مبشلنماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيماظعؿؾماظعوٌقي

م

واهلقؽيموجفوتماالتصولماإلضؾقؿقيممقاردماظقراثقيمايققاغقيوٌاٌعـقيمبموذؽرتماهلقؽيمأؼضًومعؽؿيبمعبوسيماظعؿؾ -51

م.ماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيموصرؼؼماًرباءمسؾكمسؿؾفؿمؼبمدورةماٌشورؼعماألوظبمعـمادرتاتقفقيماظؿؿقؼؾ

م

اهلقؽيمإظبماظػوومعقاصؾيمتؼدؼؿماٌقاردمعـماظربغوعٍماظعوديمواٌشقرةماظػـقيمٌمازرةماظؾؾدانمؼبمتـػقذمخطيممورؾؾً -53

ماظ معؿؾماظعوٌقي مايققاغقي ماظقراثقي مذراطوتموهوظػوتمععماآلظقوتمواٌـظؿوتماظدوظقيمظؾؿقارد ماظلعلمإظبمإضوعي وعقاصؾي

م.ماألخرىمبغقيمتعزؼزمتعؾؽيماٌقاردماٌوظقيمواظعقـققبي

م

م.م1-يزامرصؼاٌسؾكماظـققماظقاردمؼبمظؾؿشورؼعماٌؿـقحيماهلقؽيمإجراءاتماٌراضؾيمواظؿؼققؿماٌلؿؼؾقبممواسؿؿدت -52

م

اهلقؽيمأعوغيمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمبلنمتطؾؼ،مبنيماظدورةمواألخرىمعـمدوراتمموطّؾػً -55

معؾؾغمعؾققنم متقاصر ماالضرتاحوتمصقر مظؿؼدؼؿ مثوغقًو م1)اهلقؽي،مغداء مأعرؼؽلمؼبمصـدوقماألعوغيموتطؾقؼماإلجراءاتم( دوالر

اسؿؾبؿدتمؼبماظدورةماألوظبمعـماٌشورؼع،مععمتشفقعماألضوظقؿمطوصيمسؾكمتؼدؼؿمعذطراتمعػوػقؿقيمواألوظقؼوتمغػلفوماظيتم

م.رصقعيماٌلؿقى
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م

م.5-يزاماٌرصؼسؾكماظـققماظقاردمؼبمم26اظؿؿقؼؾميادرتاتقفقاظؿعدؼالتماظيتمأجرؼًمسؾكماهلقؽيمسؾكمموواصؼً -53

م

اهلقؽي،مؼبمعومؼؿعؾؼمبوظـداءاتماٌؼؾؾيمظؿؼدؼؿماالضرتاحوت،مأغفمبودؿطوسيماظؾؾدانمتؼدؼؿمعذطرةمعػوػقؿقيمموضررت -51

م.موأنمتضؿقبمإظقفومبوإلضوصيمإظبمذظؽمعذطرةمعػوػقؿقيمظعدةمبؾدانم،ظؾؾدمواحد

م

م.اهلقؽيمسؾكمدورمجفوتماالتصولماإلضؾقؿقيمظضؿونماىقدةمؼبمعرحؾيتمإسدادماٌذطراتماٌػوػقؿقيموصرزػوموأثـً -51

بوظـلؾيمإظبماظـداءماٌؼؾؾمظؿؼدؼؿماالضرتاحوتمأنمتعدقبمجفوتماالتصولماإلضؾقؿقيمضقائؿمبوٌذطراتماٌػوػقؿقيماٌـودؾيممورؾؾً

مم.اظيتمتلؿقؼبماظشروطمعـماألضوظقؿماظؿوبعيمهلو

م

ًإعدادًاؾمؼرقرًاؾناـيًعنًحاؾةًادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًاؾعاملً

م

إسدادماظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمغظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيمبعـقانم -34

مم27اظعومل موادؿعرضً ماظؼطرؼي ماظؾقوغوت مىؿع ماالدؿؾقون ماظقراثقيمعلقدة ماٌقارد محوظي مسـ ماظـوغل ماظؿؼرؼر مإسداد ظدسؿ

م.28ايققاغقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل

م

ممورؾؾً -31 مإسداد ماظػوو مإظب مؼبماظعوملاهلقؽي مواظزراسي مظألشذؼي مايققاغقي ماظقراثقي ماٌقارد ماظـوغلمسـمحوظي ماظؿؼرؼر

إسدادماظؿؼرؼرماألول،مسؾكمأنمؼؾبعرضمسؾكماهلقؽيمؼبمدورتفومععماظرتطقزمسؾكماظؿغرياتماظيتمررأتمعـذم(ماظؿؼرؼرماظـوغل)

عبقعماألسضوءمؼبماظػوومواآلظقوتماظدوظقيمواظصـودؼؼمواألجفزةماٌعـقيمسؾكمإدـودماألوظقؼيمموحقبً.ماظعودؼيماًوعليمسشرة

إظبممورؾؾً.مظؿؼرؼرماظـوغلواظعـوؼيماظالزعيمصقرًامظؿػعقؾمدبصقصماٌقاردماظطقسقيمواًورجيمسـماٌقزاغقيمعـمأجؾمإسدادما

م.ماظػوومإسودةماظـظرمؼبماٌقزاغقيمعـمأجؾمزؼودةمايصيماظيتمتؾبغطكمعـمعقاردماظربغوعٍماظعودي

م

ودسًماظؾؾدانمإظبمإبداءمعوم.ماهلقؽيمعلقدةماالدؿؾقونمىؿعماظؾقوغوتماظؼطرؼيمظدسؿمإسدادماظؿؼرؼرماظـوغلموأضرقبت-م35

حبوظيماٌعـقيممودسًماهلقؽيمعؽؿىمعبوسيماظعؿؾ.م5411أؼورم/عوؼقم11ماظػوومضؾؾمظدؼفومعـمعالحظوتمسؾكماالدؿؾقونمإظب

إظبمعراجعيمػذهماٌالحظوتمووضعماالدؿؾقونمبصقغؿفماظـفوئقيمؼبماظقضًماٌـودىمضؾؾماٌؾوذرةمماٌقاردماظقراثقيمايققاغقي

مبؿقزؼعفمسؾكماظؾؾدان ماظـوعـيمىؿوسيماظعؿؾمـظؿيمإظبماٌمورؾؾً. ماظـوغلمسؾكماظدورة ماظؿؼرؼر حبوظيماٌعـقيمسرضمعلقدة

م.مظؽلمتـظرمصقفموتلفقاًلمظؾؿداوالتمحقلمايوجيمرمبومإظبمهدؼٌمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقي

م

                                                           
 .اٌرصؼمجقؿ،  CGRFA-12/09/Reportاظقثقؼيم 26
 .CGRFA-14/13/15اظقثقؼيمم27
 .CGRFA-14/13/Inf.19اظقثقؼيمم28
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زعيمؼبمعقسدػومعـمأجؾمإسدادماهلقؽيمعبقعماألسضوءمؼبماظػوومواٌـظؿوتماظدوظقيمظؿؼدؼؿماٌعؾقعوتماظالموغوذدت-م31

،معشريةمإظبمأنقبمبعضماظؾؾدانمضدمهؿوجمإظبماظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل

م.مدسؿمصينمؼبمػذاماجملول

م

ًادلواردًاؾورايقةًادلائقةًًًً-تادعًا
م

ًاؾورايقةًادلائقةًيفًاؾعاملادلرحؾةًاؾيتًبؾغفاًإعدادًاؾمؼرقرًعنًحاؾةًادلواردً

م

مإسدادماظؿؼرؼرمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقي"غظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼؿنيماٌعـقغؿنيم-م33 ،م"29اٌرحؾيماظيتمبؾغفو

وأخذتمسؾؿومبقثقؼيتماٌعؾقعوتم".م30اظـغراتمواظػرصماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقي:مهؾقؾمدقوديمهدؼدماظـطوق"و

"م31مظألشذؼيمواظزراسيمعشروعماًطقطماظؿقجقفقيمإلسدادماظؿؼورؼرماظؼطرؼيميوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمؼبماظعومل"اٌعـقغؿنيم

م".32هدؼدمغطوقمهؾقؾماظلقودوتمظؾؿقاردماظقراثقيماٌوئقي"و

م

اٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيمحوظيماهلقؽيمعـماٌـظؿيمعقاصؾيمسؿؾفومعـمأجؾمإسدادماظؿؼرؼرماألولمسـممورؾؾً-م32

ععمايرصمسؾكمسدممتؽرارمأومهؿؾمسؿؾموطوالتماألعؿماٌؿقدةماألخرىمواإلضرارمسؾكموجفمخوصم،مواظزراسيمؼبماظعومل

م مؼبمععوىي ماٌؿقدة مظألعؿ ماظعوعي ماحملقريمظؾفؿعقي ماظؾقرؼيماٌلوئؾمبوظدور ماظؾققظقجلمؼبماٌـورؼ ماظؿـقع مبصقن اٌؿعؾؼي

صرؼؼفوماظعوعؾماٌكصصمشريماظرمسلماٌػؿقحمموخصقصًومعـمخاللمسـمحدودماظقالؼيماظقرـقيموادؿكداعفماٌلؿدامماًورجي

اظؿـقعماظؾققظقجلماظؾقريمؼبماٌـورؼماظقاضعيمخورجمغطوقماظقالؼيماظقرـقي،ممصقنبوبماظعضقؼيمظدراديماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمب

م.33اظيتموضعؿفوماىؿعقيماظعوعي

م

حوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمماهلقؽيمسؾكمأغفمؼـؾغلمظؾعؿؾماهلودفمإظبمإسدادمتؼرؼروذددتم-م35

مإظقفوماظعومل موعلؿـدا ماظرذقد ماظلؾقكمبشلنماظصقد ممبدوغي مأنمؼؽقنمعربقرو مؼبمموضررت. ماظؿؼرؼر مأنمؼؿؿـؾمغطوق اهلقؽي

ماًوضعي ماظربؼي موأضوربفو ماٌلؿزرسي ماٌوئقي ماظماألغقاع ماظقرـقيضؿـ مقالؼي مبلغقاعمقًمودس. مضوئؿي متؼدؼؿ مإظب مأؼضو اظؾؾدان

م.حدودماظقالؼيماظقرـقيمضؿـاٌقاردماظقراثقيماٌوئقيماهلوعيمورـقومعـماٌصوؼدماظطؾقعقيم

م

سؾكمسبقمعومػقمواردمؼبممحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملتؼرؼرماهلقؽيمسؾكمػقؽؾمموواصؼً-م33

م.حوءاٌرصؼم

م
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مغظؿمموغوذدت-م31 موتعزؼز ماٌوئقي، ماظقراثقي ماٌقارد مسـ مورـقي متؼورؼر مإسداد معـمخالل ماظعؿؾقي مؼب ماٌشورطي اظؾؾدان

محوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيماهلقؽيمأصقوبماٌصؾقيماٌعـقني،مإظبماٌشورطيمؼبمإسدادمتؼرؼرمودسً.ماٌعؾقعوتمذاتماظصؾي

مواظزراسيمؼبماظعومل مإظبماٌـظؿيظألشذؼي مؼبمذظؽمعـمخاللمرصعماظؿؼرؼر م،ممبو ماظـطوقم. معـماٌـظؿيمهدؼد ورؾؾًماهلقؽي

ظؿعزؼزماظعؿؾقيماىورؼيمىؿعموهؾقؾماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتماظؼطرؼيمبشلنمعصوؼدماألمسوكموتربقيماألحقوءماٌوئقيمبندراجم

م.قيماٌوئقياٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراث

م

معشرمورؾؾً-م31 متعدؼؾ ماٌـظؿي معـ ماهلقؽي ماظؼطرؼي ماظؿؼورؼر مإلسداد ماظؿقجقفقي ماًطقط ماظقراثقيموع ماٌقارد يوظي

وايدمعـمسددماظدرادوتماٌقاضقعقيمعـمخاللمإؼالئفوماألوظقؼيممتوذقومععماظـطوقمم34ماٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل

م.اٌؿػؼمسؾقفمواظرتطقزمسؾكماظؼضقيماألدودقيمظؾؿـقعماظقراثل

م

متعـكمبوٌقاردم-م14 مسؿؾمادؿشورؼي ماألمسوكمبنغشوءمعبوسي معصوؼد مسـمىـي ماظصودرة مإظبماظؿقصقي وأذورتماهلقؽي

م.إلدداءماٌشقرةمإظبماٌـظؿيمبشلنماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمواظؿؽـقظقجقوتماظقراثقيمواظؿؽـقظقجقوت

م

،مأعـؾيمسؾكمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملماهلقؽيمعـماٌـظؿيمأنمتؼدم،مؼبمتؼرؼرمورؾؾً-م11

م متؿـوول ماظيت ماظصؾي مذات ماظقرـقي مواظؿشرؼعوت ماٌلؿزرسيماظلقودوت ماٌوئقي ماظقراثقي ماٌقارد مصقن ماظؿقدؼد موجف سؾك

م.وأضوربفوماظربؼيموادؿكداعفوماٌلؿدام،موالمدقؿومسؾكماٌلؿقىماظقراثل

م

مؼبمذظؽممورؾؾً-م15 ممبو ماٌوئقي، ماظقراثقي ماٌقارد مؼب ماظيتمتمثر ماظعقاعؾ مسـ مسوعي مإسدادمحملي ماٌـظؿي معـ اهلقؽي

ماظؿصديمهلو مععؾقعوتمسـمطقػقي معـماآلظقوتمايؽقعقيممورؾؾً. مععماظؾؾدانموبوالدؿػودة مذظؽمبوظؿشوور مأنمؼؿؿ اهلقؽي

م.اظدوظقي

م

معـم-م11 معؾؽرة مػلمؼبمعرحؾي ماٌوئقي ماظقراثقي مظؾؿقارد ماظقرـقي مواظؼوغقغقي ماظلقودقي مبلنماألرر مسؾؿو وأخذتماهلقؽي

م.عـماٌـظؿيمإجراءمأغشطيمظؾـوءماظؼدرات،مسؾكماظـققماٌطؾقب،مؼبمػذاماجملولمورؾؾًاإلسدادم

م

وظقيمععـقيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمظألشذؼيمإغشوءمعبوسيمسؿؾمصـقيمحؽقعقيمد"وغظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيماٌعـقغيم-م13

م.35"واظزراسي

م

وأسربًماهلقؽيمسـموجفوتمغظرمزبؿؾػيمتؿعؾؼمبنغشوءمعبوسيمسؿؾمحؽقعقيمدوظقيمصـقيمععـقيمبوٌقاردماظقراثقيم-م12

إظبمتقاصؼمؼبماآلراءمرةمأثـوءماظدووملمتصؾمم.اٌوئقيمظألشذؼيمواظزراسيموضررتمإسودةماظـظرمؼبمػذهماٌللظيمؼبمدورتفوماٌؼؾؾي

مم.بشلنمإغشوءمعبوسيماظعؿؾ

م
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ماٌوئقيم-م15 ماظقراثقي مبوٌقارد مععـقي مادؿشورؼي مسؿؾ معبوسي مإغشوء محول مؼب ماألمسوك، معصوؼد مىـي ودسًماهلقؽي

اٌوئقيمحوظيماٌقاردماظقراثقيممواظؿؽـقظقجقوت،مإظبماظـظرمؼبمدسقةمعبوسيماظعؿؾماالدؿشورؼيمإظبماٌلوػؿيمؼبمإسدادمتؼرؼر

م.ظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعومل

م

م.،مبندفوعوتمعبوسيماظعؿؾماالدؿشورؼيمؼبمإسدادماظؿؼرؼرفواهلقؽيمإحورؿفومسؾؿو،معـمخاللمعؽؿؾمورؾؾً-م13

م

ًادليائلًاؾرئقيقةًاخلاصةًباؾؽائـاتًاحلقةًاؾدؼقؼةًوباؾالػؼارقاتًًًًً-عاذرًا

م

وأخذتمم36اظرئقلقيماًوصيمبوظؽوئـوتمايقيماظدضقؼيموبوظالصؼورؼوتاٌلوئؾمغظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيمبعـقانم-م11

م.37سؾؿًومبوٌعؾقعوتماألدودقيماٌؿصؾيمبفو

م

ماٌلؿداعيموظألعـماظغذائلم-م11 مإظبماظزراسي ماظؿـقعماىرثقعلموتـقعماظالصؼورؼوتمبوظـلؾي وأطدتماهلقؽيمسؾكمأػؿقي

م.مماظعوملواظؿغذوي،مخوصيمؼبمزؾقبماظؿقدؼوتماظؾقؽقيمواظصققيمؼب

م

مواووػوتممورؾؾً-م14 محوظي مسـ موػودصي معرّطزة متؼققؿ مسؿؾقوت مإجراء ماٌقارد، متقاصر محول مؼب ماظػوو، مإظب اهلقؽي

وتقصقػموصقنموادؿكدامماظؽوئـوتمايققبيماظدضقؼيمؼبماظرتبيموسقاعؾماٌؽوصقيماظؾققظقجقيمواظعقاعؾماٌؿرضيمؼبماظـؾوتوتم

واظذرةموصقلماظصقؼو،مععماظرتطقزمبشؽؾمخوصمسؾكماٌؿوردوتمبوظـلؾيمإظبمعزؼدمعـماحملوصقؾماظغذائقيماظرئقلقيمطوظؼؿحم

مورؾؾً.ماظزراسقيماىقدةماظيتمتلوػؿمؼبمتؼدؼؿماظؽوئـوتمايقيماظدضقؼيمواظالصؼورؼوتماٌػقدةمًدعوتماظـظؿماإلؼؽقظقجقي

دضقؼيمألشراضمسؿؾقيمادؿكدامماظؽوئـوتمايقيماظومصقنؿقصقػموبصقؿومؼؿعؾؼمرصعمتؼرؼرمسـماٌلؿفداتممـظؿيأؼضًومإظبماٌ

وؼبمسؿؾقوتماظؿصـقعماظزراسلمووفقزماٌكؿؾػي،ممأغقاعماظرتبيمؼبمإرورمغظؿمإغؿوجماحملوصقؾ،موؼبماهلضؿمظدىماجملرتات

م.ماألشذؼي،محلىماالضؿضوء

م

ماٌلؿفداتمسؾكممورؾؾً-م11 مسـمآخر ماظعودؼي مسشرة ماًوعلي مععؾقعوتمظؾفقؽيمؼبمدورتفو مإسطوء مإظبماظػوو اهلقؽي

مومصعقد ممصقنتقصقػ مإنموادؿكدام مواظزراسي، ماألشذؼي مإظب مبوظـلؾي موصقغفو مواظالصؼورؼوت ماظدضقؼي مايقي اظؽوئـوت

موجدت؛م مسـدعو متؼقم مؼؿعؾؼماهلقؽي ماظدوظقيمؼبمعو مبودؿعراضمسؿؾمعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقي ماٌذطقرة ؼبمدورتفو

أجؾمصقنماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفوممبلحدثماظؿطؾقؼوتمواالدؿكداعوتمظؾؿؽـقظقجقوماظؾققظقجقيمعـ

م.سؾكمسبقمعلؿدام

م

اهلقؽيمإظبماظػوومأنمتؾقٌ،محقـؿوماضؿضكماألعرمذظؽ،مؼبمدورماظؽوئـوتمايقيماظدضقؼيمواظالصؼورؼوتمؼبممورؾؾً-م15

موظؾزراسيم موصقؿف، ماإلغلون موظؿغذؼي مواظزراسي مظألشذؼي ماإلؼؽقظقجقي ماظـظؿ مخدعوت متؼدؼؿ مبقـفو معـ مسدقبة ذبوالت

م.ظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملاٌلؿداعي،موظؾؿؾؼقحمواظؿـقعماظؾققظقجلمظؾرتبيمؼبمتؼرؼرمحوظيما
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م

ًًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًًًً-عشرًحادي
م

ًتؼرقرًاؾدورةًاؾياددةًجلؿاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةً

ًبادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة

م

اظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمتؼرؼرماظدورةماظلودديمىؿوسيماظعؿؾمؼبمقؽيمغظرتماهل-م11

.م،مرئقسمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي،ماظؿؼرؼر(اٌغرب)موضدمماظلقدمسؿورماظطوػري.مظألشذؼيمواظزراسي

اظـؾوتقيمسؾكمعومضوعقامبفمعـمموتقجفًماهلقؽيمبوظشؽرمإظبماظلقدماظطوػريموأسضوءمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقي

مم.ورحؾًمبوظؿؼرؼرمسؿؾ

م

ًتـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًاؾناـقةًؾؾؿواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة

م

م-م13 ماٌعـقغي ماظقثقؼي مؼب ماهلقؽي مظألشذؼيم"غظرت ماظـؾوتقي ماظقراثقي مظؾؿقارد ماظـوغقي ماظعوٌقي ماظعؿؾ مخطي تـػقذ

م.39بوٌعؾقعوتماألدودقيمذاتماظصؾيسؾؿًومخذتموأ.م38"واظزراسي

م

م-م12 متـػقذ مؼب ماحملرز مبوظؿؼدم ماهلقؽي مورحؾً ماظـوغقي ماظعوٌقي ماظعؿؾ متؼرؼرػومخطي مإتوحي مسؾك ماٌـظؿي وذؽرت

عـماٌـظؿيمعقاصؾيمدسؿماظؾؾدانمؼبمتعزؼزمضدراتفومسؾكمتـػقذمخطيممورؾؾً.ماظؿفؿقعلمهؿقعماظؾغوتماظرمسقيمظؾؿـظؿي

ودسًماهلقؽيماىفوتماٌوسبيمإظبمتقصريم.ماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي،مبوظؿعوونماظقثقؼمععماٌعوػدةماظدوظقيمواظشرطوءماآلخرؼـ

قؿومعـمخاللمتعزؼزماظؼدراتمؼبماظؾؾدانمعقاردمعـمخورجماٌقزاغقيمظضؿونماظؿـػقذماظؽوعؾمًطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي،موالمد

م.اظـوعقيمواظؾؾدانماظيتممترماضؿصوداتفوممبرحؾيماغؿؼوظقي

م

مؼبماٌزارع-م15 موإدارتفو ماظقراثقيماظـؾوتقيمؼبماٌقاضعماظطؾقعقي موذددتماهلقؽيمسؾكمأػؿقيمصقنماٌقارد عـممورؾؾً.

متعرضمبشؽؾمعػصؾم معػوػقؿقي معذطرة مإسداد مواٌـظؿي مإعوماهلقايقطؿي ماٌرتتؾيمسؾكمإغشوء ماٌوظقي ؽؾمواظقزوئػمواآلثور

ذؾؽيمسوٌقيمظؾصقنمؼبماٌقاضعماظطؾقعقيمأوماإلدارةمؼبماٌزارعمأومذؾؽؿنيمتعوىنيمبشؽؾمعـػصؾمػذؼـماجملوظنيمتـظرمصقفوم

ماظعؿؾم ماظـؾوتقيمعبوسي ماظقراثقي مبوٌقارد ماٌؼؾؾياٌعـقي ماظعودؼي مواهلقؽيمخاللمدورتقفؿو مؼـؾغلموأطدتم. مسؾكمأغف اهلقؽي

ظؾؿذطرةماٌػوػقؿقيمأنمتـظرمأؼضومؼبماظلؾؾماظؽػقؾيمبؿقلنيموتعزؼزماظشؾؽوتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيموودوئؾمظؿفـىمازدواجقيم

م.اىفقد

م

وأطدتماهلقؽيمسؾكمأػؿقيمتؽقؼـماحؿقورقوتموراثقيمظصقنماألضوربماظربؼيمظؾؿقوصقؾمذاتماألوظقؼيمؼبمسؿؾقوتم-م13

ماٌ مؼب ماظصقن مأؼضًو، ماٌزروسي متشؿؾمؼبمبعضماظظروفماألصـوفماظؿؼؾقدؼي مأن مواظيتمميؽـ ماظطؾقعقي، عـممًورؾؾقاضع
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وذّطرتماىفوتماٌوسبيمبوٌقاردماظالزعيمعـمخورجماٌقزاغقيمظؿؽقؼـمػذهماالحؿقورقوتم.متؼدؼؿماظدسؿماظػيناظـظرمؼبماٌـظؿيم

م.اظقراثقي

م

عوونمععماظشرطوءمؼبمتـؿقيماظؼدراتمؼبمذبوالتمتربقيماظـؾوتوتموغظؿماظؾذورماهلقؽيمعـماٌـظؿيمعقاصؾيماظؿمورؾؾً-م11

موغوذدتماىفوتماٌوسبيمتقصريمعقاردمعـمخورجماٌقزاغقيمجملوالتماظعؿؾمػذه وذددتماهلقؽيمسؾكمأػؿقيمبذلمػذهم.

ماظدوظقي ماٌعوػدة ماظذيموضعؿف ماٌلؿدام ماالدؿكدام ماظعؿؾمبشلن مبرغوعٍ معع مؼبمتكزر ماىفقد ماظعؿؾمورؾؾً. معـمعبوسي

ظؿـظرمصقفماهلقؽيمؼبمدورتفومم40عشروعماظدظقؾمظصقوشيماظلقودوتماظقرـقيمظؾؾذورادؿعراضمماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي

م.اظعودؼيماًوعليمسشرة

م

متؿع-م11 مادرتاتقفقوتمورـقي مظقضع ماظؾؾدان مإظب ماٌـظؿي مظؾؿلوسداتماظيتمضدعؿفو متؼدؼرػو مسـ ؾؼموأسربًماهلقؽي

عـماٌـظؿيمإسدادممورؾؾً.مبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيموأصضؾماٌؿوردوتمواألدواتماظالزعيمظؿـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقي

ماظعؿؾ معبوسي متلؿعرضف ماظـؾوتقي ماظقراثقي مظؾؿقارد مادرتاتقفقوتمورـقي مظقضع متقجقفقي مخطقط مبوٌقاردممعشروع اٌعـقي

م.ورتقفؿوماظؼودعيواهلقؽيمؼبمداظقراثقيماظـؾوتقيم

م

وأذودتماهلقؽيمبوظؿؼدمماحملرزمؼبمإغشوءموتعزؼزمآظقوتمتؾودلماٌعؾقعوتماظقرـقي،مودسًمأسضوءػومإظبمإغشوءمأوم-م144

متوذقومععمادؿؽشوفمودوئؾمإظؽرتوغقيمأخرىمىؿعماظؾقوغوتموغشرػوموعقاصؾيمهدؼٌمآظقوتمتؾودلماٌعؾقعوتماظقرـقيم

ماظـوغقي ماظعؿؾماظعوٌقي مظرصدمخطي ماٌمذراتماٌعؿؿدة ماظعؿؾم. مدسًمإظبمتقصريمعقاردمعـمخورجماٌقزاغقيمظرصدمخطي طؿو

ماظدوظقيم معقاصؾيمتقرقدماظؿعوونمععماٌعوػدة اظعوٌقيماظـوغقيمؼبمأطربمسددمممؽـمعـماظؾؾدانموأسودتماظؿلطقدمسؾكمضرورة

م.معؾقعوتماظقرـقيمدسؿومؼؿلؿمبػعوظقيماظؿؽؾػيمإلغشوءمغظومماٌعؾقعوتماظعوٌلظضؿونمتقصريمآظقوتمتؾودلماٌ

م

مإعدادًاؾمؼرقرًاؾناؾثًحلاؾةًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة

م

يماظؿؼرؼرماظـوظٌمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسإلسدادمم41اهلقؽيماىدولماظزعينماٌؼرتحمأضرت-م141

ماظعومل ماظـوظٌ)مؼب م(اظؿؼرؼر مواجملوالتممورؾؾً، ماظػصقل مؼبمذظؽ ممبو ماظـوظٌ، مظؾؿؼرؼر معػصؾ مزبطط متؼدؼؿ ماٌـظؿي عـ

اٌقاضقعقيماٌؼرتحي،مبوإلضوصيمإظبمعقزاغقيمتؼدؼرؼيمعـؼقيمتشريمإظبماٌلوػؿوتمعـماظربغوعٍماظعودي،مإظبمعبوسيماظعؿؾم

م مواهلقؽي ماظـؾوتقي ماظقراثقي مبوٌقارد مظؽؾمعـفؿواظؼودعمةدوراظؼبماٌعـقي مي متؽوعؾمرصدمخطيم. مسؾكمضرورة وذددتماهلقؽي

ماظـوظٌمتؽوعالمتوعو ماظعؿؾماظعوظقيماظـوغقيموإسدادماظؿؼرؼر ععماٌـظؿوتماظدوظقيمذاتماظصؾيمماالشبراطودسًماٌـظؿيمإظبم.

ـوظٌمعـمعرحؾيمعؾؽرة،مودسًماىفوتماٌوسبيمإظبمتقصريماٌقاردماظالزعيمعـمخورجمظضؿونمعشورطؿفومؼبمإسدادماظؿؼرؼرماظ

م.اٌقزاغقيمظؿقلريماظعؿؾقيماظؿقضريؼي

م
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ًؿعاقريًبـوكًاجلقـاتًؾؾؿواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة

م

،م42"اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعلقدةمععوؼريمبـقكماىقـوتمظؾؿقاردماظقراثقي"غظرتماهلقؽيمؼبماظقثقؼيماٌعـقغيم-م145

م.م،مآخذةمبويلؾونماظطؾقعيماظطقسقيمهلذهماٌعوؼريوأضرتفو

م

طؾرياموأحورًمسؾؿومبلنمػذهماٌعوؼريمدؿؽقنمضقؿيمظؾغوؼيممإنوزاوأضرتماهلقؽيممبعوؼريمبـقكماىقـوتمبوسؿؾورػوم-م141

اظيتمدوػؿًمواٌمدلوتماظذؼـمدوػؿقاموتقجفًمبوظشؽرمإظبماًرباءم.مظؿقلريمصقنماٌودةماظقراثقيمؼبمزبؿؾػمأسبوءماظعومل

ماٌعوؼري مإسداد مؼب مومورؾؾً. موادع، مغطوق مسؾك موتعؿقؿفو ماىقـوت مبـقك مععوؼري مغشر ماٌـظؿي معـ ماظقسلماهلقؽي رصع

اهلقؽيمعـماٌـظؿيمإجراءمدراديمسـمتـػقذمععوؼريممرؾؾًطؿوم.مبلػؿقؿفو،موعلوسدةماظؾؾدانمؼبمتـؿقيماظؼدراتمسؾكمتـػقذػو

م.مواهلقؽيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمبـقكماىقـوتمورصعمتؼرؼرمسـمآثورػوموجدواػوموصعوظقؿفومإظبمعبوسيماظعؿؾ

م

م.ععوؼريمخوصيمبوحملوصقؾظقضعممًوأنمعـؿدؼوتمربددةمضدمتقظلماػؿؿوعموأذورتماهلقؽيمإظب-م143

م

ًاؾمعاونًؿعًادلعافدةًاؾدوؾقةًؾؾؿواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة

ً

غؼؾمأغشطيمأومعفوممعـماهلقؽيمإظبماىفوزماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقيمظؾؿقاردماظقراثقيم"مقثقؼيماظغظرتماهلقؽيمؼبم-م142

وأذورتمأؼضومإظبموثقؼيمبشلنمػذاماٌقضقعمضدعًم.م43"االغعؽودوتماظؼوغقغقيمواإلدارؼيمواٌوظقي:مظألشذؼيمواظزراسيماظـؾوتقي

م.44إظبماظدورةماظلوبؼيمظؾفقؽي

م

وؼبماظقضًم.مرحؾًماهلقؽيمبؿقؾقؾماالغعؽودوتماظؼوغقغقيمظـؼؾماألغشطيمأوماٌفوممعـماهلقؽيمإظبماىفوزماظرئودل-م145

نمعـماظضروريمتقصرمععؾقعوتمإضوصقي،مخصقصًومصقؿومؼؿعؾؼمبوالغعؽودوتماٌوظقيمواإلدارؼي،مالدبوذمضرارمغػلف،مارتلتمأ

ممورؾؾًم.بشلنمغؼؾماٌفوممأوماألغشطي ظؿقلريمسؿؾقيمادبوذمؼبموضًمعؾؽرمظقثوئؼموتقصريماٌعؾقعوتماظالزعيمتقزؼعماأؼضو

م.اظؼرار

م

اظقثقاؼمؼبماجملاوالتمذاتماالػؿؿاومماٌشارتكمبانيماهلقؽايمواٌعوػادةممممممممذددتماهلقؽيمسؾاكمايوجايمإظبماظؿعاوونمممم-م143

م.اظدوظقي،معـمخاللمأعوغوتموعؽوتىماظطرصنيمووـىماالزدواجقيمؼبماظعؿؾ

م

عـمم12تقاصؼمؼبماآلراءمبنيمأسضوئفومبشلنمغؼؾماٌفوممأوماألغشطيماٌؾقـيمؼبماظػؼرةممػـوكالحظًماهلقؽيمأغفمظقسم-م141

م.سؾكمإبؼوءماٌللظيمضقدماٌراجعيموواصؼًؼبماظقضًماظراػـممCGRFA-14/13/23اظقثقؼيم

م
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ًتـػقذًبرـاؿجًاؾعؿلًادلمعددًاؾيـوات-ًياـيًعشر
م

ًادلواردًاؾلشرقةًوادلاؾقةًادلماحةًؾمـػقذًبرـاؿجًاؾعؿلًادلمعددًاؾيـوات

م

ً.45تـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتظدسؿمماٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيغظرتماهلقؽيمؼبموثقؼيم-م141

م

مبوٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيماٌؿوحيمؼبماٌـظؿيمظؿـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات،موذددتم-م114 أخذتماهلقؽيمسؾؿًو

مادرتاتقفقي مبطرؼؼي ماظقراثقي، مىؿقعمضطوسوتماٌقارد مبفو ماظؿـؾم موميؽـ موعلؿؼرة مطوصقي معوظقي متقصريمعقارد مسؾكمأػؿقي

م.ورؾؾًماهلقؽيمتزوؼدػوممبعؾقعوتمأطـرمتػصقاًلمؼبمدورتفوماًوعليمسشرة.موسؾكمعدىماظلـقاتماٌؼؾؾي

م

ماظقراثقيممدسًماهلقؽي-م111 مظؾعؿؾمسؾكمعبقعمضطوسوتماٌقارد ماٌقاردمعـمخورجماٌقزاغقي متعؾؽي مإظبمعقاصؾي اٌـظؿي

طؿومدسًماىفوتماٌوسبيمإظبمتقصريمعقاردمعـم.مظألشذؼيمواظزراسي،موخوصيمؼبمدقوقمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات

م.إظبمعشورطيماظؾؾدانماظـوعقيمؼبماالجؿؿوسوتمذاتماظصؾيخورجماٌقزاغقيمظدسؿمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمو

م

ًؿنًأجلًتـػقذًبرـاؿجًاؾعؿلًادلمعددًاؾيـوات3135ً-3152ؾؾػرتةًًاالدرتاتقهقةاخلطةً

م

م.545146-5413عشروعماًطيماالدرتاتقفقيمهلقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيممغظرتماهلقؽيمؼب-م115

م

،مسؾكماظـققماظقاردم5451-5413هلقؽيماًطيماالدرتاتقفقيمهلقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماسؿؿدتما-م111

،مسؾكمأغفوماإلرورماظؿكطقطلمواظؿـػقذيمٌلوسدةمأسضوءماهلقؽيمواٌؽؿىموأعوغيماهلقؽيمواظػووموعـظؿوتمأخرىمرصؼمؼوءاٌؼبم

ورؾؾًماهلقؽيمأنمتعرضمعلقدةمعرصؼمربدقبثيمإظبماٌؽؿىمظؾـظرمم.سؾكماٌلوػؿيمؼبمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات

م.صقفو

م

عـممرؾؾًسشرمدـقات،مبودؿــوءمأغفوم"متؼورؼرمايوظيمؼبماظعومل"رحؾًماهلقؽيمبوضرتاحمأنمتؽقنمدورةمإرالقم-م113

وحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمؼبمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمإرالقمتؼرؼريم

م.مؼبمدورتفوماظعودؼيماظلودديمسشرةظألشذؼيمواظزراسيمماظعومل

م

ماٌـظؿوتممرؾؾً-م112 معع مجدؼدة مترتقؾوتمتعوون موتردل ماظؼوئؿي ماظرتتقؾوتماظؿعووغقي متعزز مأن ماٌـظؿي معـ اهلقؽي

ًماألعؿماٌؿقدةمواٌـظؿوتمايؽقعقيماظدوظقيم،مودس5451-5413اظدوظقيمذاتماظصؾيمظدسؿمتـػقذماًطيماالدرتاتقفقيم

األخرى؛موععوػدماظؾققثمواٌـظؿوتماظعؾؿقيماظزراسقيماظدوظقي؛موعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغل؛موعـظؿوتماٌـؿفنيمواظؼطوعم

مإظبم مذاتماظصؾي مووطوالتماظؿؿقؼؾ مواظزراسي؛ مظألشذؼي ماظقراثقي مظؾؿقارد مواظشؾؽوتماإلضؾقؿقي موجفوتماالتصول اًوص؛
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طقدقؾيمؼبمدبطقطمم5451-5413وادؿكدامماًطيماالدرتاتقفقيممٌلوػؿيمبـشوطمؼبمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتا

م.أغشطؿفو

م

ؼبمإرورمم"تؼورؼرمايوظيمؼبماظعومل"اهلقؽيمعـماٌـظؿيمادؿؽشوفمإعؽونمإغشوءمحلوبمأعوغيمظؿقلريمإسدادمرؾؾًم-م115

م.والؼيماهلقؽي

م

ععماإلرورماالدرتاتقفلماٌراجعمواًطيم"م5451-5413اًطيماالدرتاتقفقيم"اهلقؽيمعـمأعقـفومعقاءعيممرؾؾً-م113

م.5412-5413برغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيمظؾػرتةم/م5413-5413اٌؿقدطيماألجؾم

مم

ًاؾمعاونًؿعًاؾصؽوكًوادلـظؿاتًاؾدوؾقة-ًياؾثًعشر

م

مبقثوئؼماٌعؾقعوتم47واٌـظؿوتماظدوظقياظؿعوونمععماظصؽقكمغظرتماهلقؽيمؼبموثقؼيم-م111 دفوعوتمإ:موأخذتمسؾؿًو

مؼبماظدورة ماألوظقؼي مبشلنماٌقاضقعماظيتمُأدـدتمهلو ماظؾققثماظزراسقيم،مو48اٌـظؿوتماظدوظقي معراطز معـمذبؿقسي تؼرؼر

م ماظقراثقي ماٌقارد مبشلن ماهلقؽي مإظب ماظدوظقي مظؾؾققثماظزراسقي ماالدؿشورؼي مظؾفؿوسي ماظؿوبعي مواظزراسياظدوظقي ،م49مظألشذؼي

م.م50ايلوبماالدؿؽؿوغلماظعوٌلمظؾؿـقعماحملصقظلماٌؼدممإظبمػقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيتؼرؼرمو

م

مإلدفوعوتفو-م111 ماظصؽقكمواٌـظؿوتماظدوظقي مإظب ماظشؽر ماهلقؽيموجفًماهلقؽي مأغشطي مؼبمدسؿ .موأثـًمسؾكمسؿؾفو

اظدوظقيماظصؽقكمواٌـظؿوتمعـمأعقـفومعقاصؾيماظؿؿوسمعدخالتمبشلنماٌقاضقعمذاتماألوظقؼيمظؾدوراتماظعودؼيمعـمرؾؾًمو

م.وجعؾفومعؿوحيمظؾفقؽيمظؿطؾعمسؾقفو

م

ًوضعًاهلقكةًوؿواصػاتفا-ًرابعًعشر

م

م51"وضعماهلقؽي"غظرتماهلقؽيمؼبموثقؼيم -م154 مايوظلم. ماظداسلمإظبماحملوصظيمسؾكموضعفو معقضػفو وأطدتمذبددًا

م مأغشلتممبقجىماٌودة ماٌـظؿيم1-5طفقؽي معـمددؿقر مؼؾلممضررتو. ماظداخؾقي،مطؿو ماظـصماٌعدقبلم)تعدؼؾمظقائقفو ؼرد

م(.بوًطماٌوئؾموهؿفمدطر

م

طؿومصبقزمهلوم.متعؼدماهلقؽيمؼبماألحقالماظعودؼيمدورةمسودؼيمواحدةمؼبمطؾمصرتةمدـؿنيم:1-ؼؽقنمغصماٌودةماظرابعيمم(م1)

وتعؼدمدوراتماهلقؽيمسودةمؼبماٌؼرماظرئقسم.مأنمتؼررمسؼدمدوراتمادؿــوئقيمسـدماالضؿضوء،مرػـوممبقاصؼيمذبؾسماٌـظؿي

                                                           
 .CGRFA-14/13/26اظقثقؼيمم47
 .CGRFA-14/13/Inf.26اظقثقؼيمم48
 .CGRFA-14/13/Inf.22اظقثقؼيمم49
 .CGRFA-14/13/Inf.21اظقثقؼيمم50
 .CGRFA-14/13/27اظقثقؼيمم51
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مظؾؿـظؿي ماظدوراتماظعودؼيمؼبمأوضوتممتّؽـمىـيتماظربغوعٍمواٌوظ. ماٌشقرةموتؾبعؼد ماهلقؽيمسـدمصقوشي متؼرؼر قيمعـمعراسوة

وؼـؾغلمأنمتلؾؼماظدوراتمعشووراتمإضؾقؿقيمتقصرم.مسودةمالمتؿفووزماظدوراتماظعودؼيمعدةمػبليمأؼومو.ماٌؼدعيمإظبماجملؾس

م.هلوماظؿلفقالتماٌـودؾي

م

م:إظبماٌودةمايودؼيمسشرةم5تـؾغلمإضوصيماظػؼرةممم(م5)

م

م.جفدمممؽـمطلمتؽقنماظؿقصقوتمدضقؼيموضوبؾيمظؾؿطؾقؼدؿؾذلماهلقؽيمطؾمممم-5

م

اهلقؽيمعـمأعقـفومأنمؼؼدممؼبمدورتفوماٌؼؾؾيمتؼرؼرًامبشلنماظؿطقراتماىدؼدةمؼبماٌـظؿيمصقؿومؼؿعؾؼمبقضعممرؾؾً-م151

م.اٌراضؾني

م

ًمجاعاتًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةواـمىابًتشؽقلًً-ًخاؿسًعشر

م

أنمتؾقٌمػذهممضررتشريمأنماهلقؽيم.ماإلبؼوءمسؾكمتشؽقؾمعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقياهلقؽيممضررت-م155

اظػـقايممماظعؿاؾممعبوساوتمعـمأعقـفومتقصريمععؾقعوتمبشلنماٌعوؼريماٌؿؽـايمظؿشاؽقؾممممرؾؾًاٌللظيمأطـرمؼبمدورتفوماٌؼؾؾي،مو

عبوسوتماظعؿاؾمموواصؼًماهلقؽيمأؼضًومسؾكماظـظرمؼبمعللظيمحضقرماٌراضؾنيموعـمؼـقبمسـفؿمؼبمدوراتم.مايؽقعقيماظدوظقي

م.اظػـقيمايؽقعقيماظدوظقي

م

اهلقؽيمعـمعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيموايرجقيمواظـؾوتقيممرؾؾً-م151

اظػـقايمايؽقعقايمممماظعؿاؾممعبوسوتواغؿكوبمأسضوءمم52ٌعوىيماٌفومماظيتمطؾػقامبفوميماٌؼؾؾيماالجؿؿوعمضؾؾمدورتفوماظعودؼ

م.ؼوءاٌرصؼم،مسؾكماظـققماظقاردمؼبماظدوظقي

م

ً"إرعامًاؾؽوؽب،ًاؾطاؼةًؿنًأجلًاحلقاة:ً"3151إؽيلوً -ًدادسًعشر

م

،ماٌدؼرماظعومماٌلوسدمظؾؿـظؿيمظشمونماظغوبوتماظذيمسققبـمعامخرًاماٌػاقضمممEduardo Rojas-Brialesأبؾغماظلقدم-م153

م.،مبويدثماٌرتؼى5412اظعوممظؿقضرياتماألعؿماٌؿقدةمإلطلؾقم

م

"مإرعاومماظؽقطاى،ماظطوضايمعاـمأجاؾمايقاوةمممممم"داقؽقنممم5412أنمعقضاقعمإطلاؾقممممRojas-Brialesأذورماظلقدم-م152

تؾورًومعؾوذرامبعؿؾماٌـظؿيمواهلقؽي،معـمعـؾماظؿـقعماظؾققظاقجلمواألعاـماظغاذائلموممممودريطزماٌشورطقنمسؾكمضضوؼومترتؾطمار

دوظايمؼبمإطلاؾقمممم134أؼضًومأنمعـماٌؿقضعمأنمتشاوركمحاقاظلممممBrialesوأضوفماظلقدم.مأصضؾممموردوتماظؿـؿقيماٌلؿداعي

                                                           
بوٌقاردمظؾقراثقيمماٌعـقيمذبؿقسيماظعؿؾم؛35موم51وم54وم35وم(سشرماظـوغل)م34موم51اظػؼراتمم:ظؾقققاغوتماظقراثقيمعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقارد 52

ماظـوغل)م34وم11ماظػؼرات:مايرجقيماظقراثقيموعبوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌقاردم؛141وم11وم11وم15وم35وم(سشرماظـوغل)م34موم53موم51ماظػؼراتم:اظـؾوتقي

 .22وم21وم35وم(سشر
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وأبؾاغماهلقؽايمأنموطاوالتمممم.مأؼضاوممعـماظؾؾدانماظـوعقي،موأنماجملؿؿعماٌدغلمدقؽقنمحوضاراًمم14،ممبومؼبمذظؽمسبقم5412

األعؿماٌؿقدةماظيتمتؿكذمعـمروعومعؼرًامهلو،معـظؿيماألشذؼيمواظزراسيموبرغوعٍماألشذؼايماظعاوٌلمواظصاـدوقماظادوظلمظؾؿـؿقايمممممم

م5412وأذاورمإظبمأنمإطلاؾقممم.ماظزراسقي،مدؿؼقممبؼقودةماٌدؼرماظعوممظؾؿـظؿيمبؿـلقؼمعشورطيموطوالتمعـظقعيماألعؿماٌؿقادةم

دقؽقنمصرصيمجقدةمٌـظقعيماألعؿماٌؿقدةمظؿلؾقطماظضقءمسؾكماألػدافمواظؿقدؼوتماٌؿعؾؼيممبقاضقعمإطلؾقموظعرضموإبرازم

م.أغشطؿفو

م

ًؿوعدًوؿؽانًاـعؼادًاؾدورةًاؾعادقةًاخلاؿيةًعشرةًؾؾفقكة-ًدابعًعشر

م

،مؼبمعقسادمعـوداىممم5412اهلقؽيمسؾكمأنمتعؼدمدورتفوماظعودؼيماًوعليمسشرةمؼبمروعو،مإؼطوظقاومؼبمساوممممماتػؼً-م155
آخذًامذظؽمبوالسؿؾور،مأسؾـماألعنيمأنماظدورةماظعودؼيماًوعليمسشرةمظؾفقؽيمداؿعؼدمؼبمم.مضؾؾماالجؿؿوعماظؼودممٌممترماٌـظؿي

م.5412طوغقنماظـوغلم/ؼـوؼرم51-11اظػرتةمعـم

م

ًادلؼرراـمىابًاؾرئقسًوـوابًاؾرئقسًو-ًعشرياؿنً
م

(ماٌغاربم)اغؿكىماظلقدمسؿاورمراوػريممم.ماغؿكؾًماهلقؽيمرئقلفوموغقابماظرئقسمظدورتفوماظعودؼيماًوعليمسشرة-م153

 Christineواظلااقدةمم،(اظربازؼااؾ)مPaula Rassi Brasilواظلااقدةمم،(اهلـااد)مK.C. Bansalواغؿكااىماظلااقدم.مرئقلااو

Dawsonواظلقدةمم،(اٌؿقدةماألعرؼؽقيماظقالؼوت)مElzbieta Martyniukواظلاقدممم،(بقظـدا)مJavad Mozafari Hashjinم

 Elzbietaواغؿكؾاًماظلاقدةممم.مغقاباًومظؾارئقسمم(مجازرمطاقكمم)مWilliam Wigmoreواظلاقدممم،(عبفقرؼيمإؼرانماإلدالعقي)

Martyniukم.عؼررام

م

 اؾلقاـاتًاخلماؿقة-ًتادعًعشر
م

م-م151 مضدم معداخالتاإلضؾقؿقاٌؿـؾقن ممقن مصقفو موذؽروا ماظدسؿ موعقزػل ماظعوعي مواألعوغي مواٌؽؿى ماظرئقس سـمسربوا

ظيتمضدعًمعلوسداتمعوظقيمظدسؿمحضقرماٌـدوبنيمعـمامؾقؽقعوتظشؽرماظـمسأؼضًوممواربسطؿوم.مارتقوحفؿمظـؿوئٍماالجؿؿوع

م.اظؾؾدانماظـوعقي

 
اظيتمحضرتمملغقوبيمسـمعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغم،(Practical Action)ملأذورمممـؾمسـمذبؿقسيماظعؿؾماظػعؾ-م151

م ماهلقؽي، مإدورة مظب مدور مأػؿقي ماياهلقؽي متقصري مميشوعؾاظميطؿقؼب مواظزراسيظؾؿـقع مظألشذؼي معبقعفماظؾققظقجل ورحىم.

،موذددمسؾكمأػؿقيمإذراكمصغورماٌـؿفنيمعـمؼبماظعوملماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيحوظيمؿؼرؼرمظاٌؼؾؾمبوإلسدادم

ؼمأؼضومسؾكمايوجيمإظبموضعمأػدافموسّؾ.معـظقراتفؿوجفوتمغظرػؿموجمادرإعبقعماظؼطوسوتماظػرسقيمؼبماظعؿؾقيموضؿونم

ماٌـؿفني،متؾنيموعمذراتم ،موسؾكمقناٌزارساظيتمؼؼقممبفومثمقسؾكمضرورةمدسؿمعـظؿوتماٌزارسنيمواظؾقوأدوارمصغور

ؿؽقػمععمتغريماظؼبماظـظؿماظغذائقيماٌؿـقسيمبققظقجقًومؼبماظؿغذؼيموضعمدقودوتمورـقيمظؾؾذورمتعؽسمعلوػؿوتمضرورةمو

م.اٌـوخ
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عـظؿوتماجملؿؿعماٌدغل،موخوصيماٌـظؿوتماظدوظقيمواإلضؾقؿقيموايرطوتمتػوسؾفومععمهلنيمإظبمودسوماظؾفـيم-م114

م.اٌـؿفنيؾؿزارسنيموشريػؿمعـمصغورمظاالجؿؿوسقيم

 
سؼدمجدؼدمعـماظعؿؾمايؽقعلماظدوظلمبشلنماظؿـقعماظؾققظقجلمطونمبداؼيمذامػأنممColletteاظلقدةمموأذورتم-111

حؽقعلمدوظلمأدودلممعـؿدىـبفومأثؾؿًمعرةمأخرىمأغقؽيمإظبمأنماهلةمغؿوئٍماالجؿؿوع،معشريومتعـًمؼبم.مظألشذؼيمواظزراسي

مو.مجداولماألسؿولماظعوٌقيقراثقيمسؾكمضؿيماٌقاردماظوضعممأنمتلوسدمؼبموضراراتفوأنمعـمذلنم مColletteأذورتماظلقدة

ووجفًم.مؼبماٌلؿؼؾؾمدقؿقضػمسؾكماظؿعوونمععمذبؿقسيموادعيمعـمأصقوبماٌصؾقيقؽيمأنمنوحمسؿؾماهلإظبممأؼضًو

عبقعماٌـدوبنيمواٌراضؾنيممإظببنيماظدورتنيموصقؿومػرتةمخاللماظخاللماالجؿؿوعمومواظشؽرمإظبماظرئقسمواٌؽؿىمسؾكمسؿؾفؿ

م.ىؿقعماٌقزػنيموسـماعؿـوغفطؿومأسربًم.مالجؿؿوعإنوحماؼبممؿٌلوػؿوتف

 
ماظلقدمم-م115 اٌرتعبنيماظػقرؼنيموشريػؿمعـموغىمأعوغيماهلقؽيمواإلداراتماظػـقيمؼبماٌـظؿي،مإظبمجمFraleighذؽر

ؼبماًؿوم،مو.مؽؿىاٌأرقىممتـقوتفمإظبماظرئقسماىدؼدموعؼدعًومم،اٌؼررطؿومتقجفمبوظشؽرمإظبمغقابماظرئقسمو.معقزػلماظدسؿ

م.ػؿمظؾؿقصقؼوادؿعدادمفؿوضقحاىؿوسيمظدؼفؿموموروحدؤوبمذؽرماٌـدوبنيمسؾكمسؿؾفؿماظ

م
م
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ًادلرػقًأؾف
 

 هلقكةًادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةاؾرابعةًعشرًجدولًأعؿالًاؾدورةً

 
ماسؿؿودمجدولماألسؿولمواىدولماظزعينم-1
م

ًبرـاؿجًاؾعؿلًادلمعددًاؾيـوات
م
ماٌلوئؾماٌشرتطيمبنيماظؼطوسوتم-5

 
محوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملؿؼرؼرمسـماظاٌلوئؾماظرئقلقيموإسدادمم5-1

مادؿعراضماظغوؼوتمواٌمذراتماظدوظقيمذاتماظصؾيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيم5-5

مخرؼطيماظطرؼؼمأومبرغوعٍماظعؿؾمحقلمتغققبرماٌـوخمواٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم5-1

مسؾكم5-3 مترتقؾوتمظؾقصقل مإظب مايوجي موآظقوتممدرادي معـوصعفو موتؼودؿ مواظزراسي مظألشذؼي ماظقراثقي اٌقارد

وضعفو،ممبومؼبمذظؽمتؼرؼرماظدورةماألوظبمجملؿقسيماظعؿؾماظػـقيماٌكصصيماٌعـقيمبويصقلمسؾكماٌقاردم

ماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو

ميادؿعراضماٌلوئؾماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿغذؼم5-2
م
ماٌقاردماظقراثقيمايرجقيم-1

 
محوظيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماظعوملؿؼرؼرمسـماظسرضمم1-1

تؼرؼرماظدورةماظـوغقيمىؿوسيماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي،ممبومؼبمذظؽمم1-5

معـوضشيمخقوراتماٌؿوبعي
 

ماٌقاردماظقراثقيمايققاغقي-م3
 

تؼرؼرماظدورةماظلوبعيمىؿوسيماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمظألشذؼيمم3-1

مواظزراسيم

مادؿعراضمتـػقذمغؿوئٍمإغرتالطـمم3-5

محوظيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملإسدادماظؿؼرؼرماظـوغلمسـمم3-1
م
ماٌوئقياٌقاردماظقراثقيم-م2

 
محوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمؼبماظعوملاٌرحؾيماظيتمبؾغفومإسدادماظؿؼرؼرمسـمم2-1

مادؿعراضمهؾقؾمدقوديمهدؼدماظـطوقم2-5
م
مادؿعراضماٌلوئؾماظرئقلقيمبوظـلؾيمإظبماظؽوئـوتمايققبيماظدضقؼيمواظالصؼورؼوت-م5
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ماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي-م3
م

ماظلوم3-1 ماظدورة ماظـؾوتقيمظألشذؼيمتؼرؼر ماظقراثقي مبوٌقارد ماٌعـقي ماظدوظقي ماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقي دديمىؿوسي

مواظزراسي

مخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيعؿوبعيمتقصقوتماهلقؽيمبشلنمتـػقذمم3-5

مواظزراسيممععوؼريمبـقكماىقـوتمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم3-1

مادؿعراضماظؿعوونمععماٌعوػدةماظدوظقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم3-3
م
متـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات-م1

 
ماٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيماٌؿوحيمظؿـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتم1-1

معـمأجؾمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمم5451-5413اًطيماالدرتاتقفقيمظؾػرتةمم1-5
م

ًاؾمعاونًؿعًاؾصؽوكًوادلـظؿاتًاؾدوؾقة
م
ماظؿعوونمععماظصؽقكمواٌـظؿوتماظدوظقيم-1

 
ًأدؾوبًعؿلًاهلقكة

م
موضعماهلقؽيموعقاصػوتفو،ممبومؼبمذظؽمعـوضشيمسؼدماجؿؿوسوتماهلقؽيم-14
م

متشؽقؾمعبوسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيم-م11
 

ًادليائلًاألخرىً
م

معومؼلؿفدمعـمأسؿولمم-15
م

معقسدموعؽونماغعؼودماظدورةماظعودؼيماًوعليمسشرةمظؾفقؽيمم-11
م

ماغؿكوبمرئقسماظدورةماظعودؼيماًوعليمسشرةموغققبابفمم-13
م

ماسؿؿودماظؿؼرؼرمم-12
م
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 ادلرػقًباء
م

محاؾةًاؾمـوعًاؾلقوؾوجيًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًاؾعاملمفقؽلًوحمموى

 

 ـطاقًاؾػصلًواحملموقاتًاإلذارقة عـوانًاؾػصل

م:عؼدعيماظؿؼرؼرموغطوضف،ممبومؼبمذظؽ اٌؼدعيم-1

 مرؾقعيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيموأدوارهموضقؿف؛

 سالضيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمبوألعـماظغاذائلمواظؿغاذويمواإلغؿاوجمممم

واالجؿؿوسقاايمممبااومؼبمذظااؽماألبعااودماالضؿصااودؼيم)اٌلااؿداممواظؿـؿقاايماظرؼػقاايمم

 ؛(واظـؼوصقي

 خادعوتماظـظاومماإلؼؽقظاقجلمووزوئػافموغفاٍمممممم)مماإلؼؽقظاقجلممعـظقراتماظـظاوم

 ؛(اظـظومماإلؼؽقظقجل

 االسؿؿودماٌؿؾودلماظدوظلمواظقرينمؼبمذبولمادؿكدامماٌقاردماظقراثقي. 

تلثريماإلجفوداتمواظؼقىماظداصعايماٌكؿؾػايمسؾاكمعادىماظؿـاقعماظؾققظاقجلمظألشذؼايمممممممم اظؼقىماظداصعيمواظؿغقريمم-5

م:مبومؼبمذظؽماٌؾوحـوتمؼبماظؿقضعوتماٌلؿؼؾؾقيموتلثريواظزراسيموتقصره،م

 ماظـؿقماظلؽوغل؛

 اظظروفماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمواظعالضوتماٌؿغرية؛ 

 ؼبمماظؿغرياتمؼبمادؿعؿوالتماألراضلموإدارةماألراضالموتادعريماٌقائاؾمواإلصاراطمممم

 االدؿغالل؛

 تغريماٌـوخ؛ 

 آثورماظؽقارثماظطؾقعقي. 

 

 .احملؿؿؾيماٌلؿؼؾؾقيمسؾكمعدىماظعؼقدماظؼؾقؾيماظؼودعياظؿطقراتمواظؿغرياتم

ايوظاااايماظراػـاااايمظؾؿـااااقعممم-1

 .اظؾققظقجلمووجفوتف

م:تؼققؿوتمعؿؽوعؾيميوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي،ممبومؼبمذظؽ

 متؼققؿمتقظقػلمظؾـؾوتوتموايققاغوتمواظغوبوتمواٌقاردماظقراثقيماٌوئقي؛

 اظؽوئـاوتممم-ؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيماألخرىمتؼققؿمحوظيمعؽقغوتماظم

ايقيماظدضقؼيمواظالصؼورؼوتمواظؿـقعماظؾققظاقجلماآلخارماٌقجاقدمؼبماٌلاوحوتممممم

 .اظزراسقي

هؾااقالتمعؼورغاايمظالخؿالصااوتمواظؿشااوبفوتمواظؿااكزراتمواظااروابطمواٌؾااودالتمباانيمم

 .راسياظؼطوسوتموشريػومعـمسـوصرماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظز

 

 اظرئقلقيمتؼققؿماظـغراتمواالحؿقوجوت
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 ـطاقًاؾػصلًواحملموقاتًاإلذارقة عـوانًاؾػصل

حوظاااايمادااااؿكدامماظؿـااااقعممم-3

 اظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي

متؼققؿموهؾقؾمايوظيماظعوعيمظالدؿكدامماٌلؿداممظؾؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي

 
تؼققؿمادؿكدامماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيموعلوػؿؿفمؼبماإلغؿوجماظزراسالموؼبمم

م:خدعوتمووزقػيماظـظومماإلؼؽقظقجلموؼبماالدؿداعي،ممبومؼبمذظؽ

 ادؿكدامماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمظزؼودةماإلغؿوجقيموهلانيماألعاـممم

ماظغذائلمواظؿغذويموخػضماظػؼرماظرؼػل؛

 علوػؿوتماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمدسؿموتـظقؿمخادعوتمرباددةممم

 ظقجل؛عـمخدعوتماظـظومماإلؼؽق

 علوػؿوتماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼايمواظزراسايمؼبماالداؿداعيموؼبماظؼادرةمسؾاكمممممم

 .اظـؾوتمواظؿؽققبػموؼبماظؿؽـقػماٌلؿدام

 

 .تؼققؿماظـغراتمواالحؿقوجوتماظرئقلقي

حوظااايماظؿااادخالتمؼبمحػاااظمم-2

واداااؿكدامماظؿـاااقعماظؾققظاااقجلمم

  ظألشذؼيمواظزراسي

اظدوظقايمواظقرـقايمواحملؾقايماظايتمتادسؿمايػاظمممممممتؼققؿموهؾقؾماظؿدخالتمواألغشطيم

م:واالدؿكدام،ممبومؼبمذظؽ

 ماظرباعٍمواظلقودوتماظقرـقيماظيتمتدسؿمايػظمواالدؿكدامماٌلؿدام؛

 اظرباعٍمواظلقودوتماظقرـقايماظايتمتادسؿمخادعوتماظـظاومماإلؼؽقظاقجلموغفاٍمممممممم

 اظـظومماإلؼؽقظقجل؛

 ل؛اٌؾودراتماحملؾقيموعؾودراتماظؼطوعمشريماظرمس 

 تقصرماظؼدراتمواٌقارد؛ 

 حوظيمسؾقممإدارةموادؿكدامماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي؛ 

 اظلقودوتماظدوظقيمواإلضؾقؿقيمواألررماظؼوغقغقيمواظؿعوون. 

 
 .تؼققؿماظـغراتمواالحؿقوجوتماظرئقلقي

جاااداولمأسؿاااولمعلاااؿؼؾؾقيممم-5

يػظموادؿكدامماظؿـقعماظؾققظقجلم

اٌلوسدةمسؾاكمم:مظألشذؼيمواظزراسي

 تلعنيماظػقائدماٌؿعددةمظؾزراسي

تؼققؿموهؾقؾمظإلجراءاتماظيتمميؽـمأنمتلوسدمؼبمهلانيمحػاظمواداؿكدامماظؿـاقعممممم

اظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمواظػرصماٌلاؿؼؾؾقيمظؿعزؼازمعلاوػؿيماظؿـاقعماظؾققظاقجلمممممم

رمؼبماٌـاورؼممظألشذؼيمواظزراسيمؼبمهؼقؼماألعـماظغذائلمواظؿغذويمواظؼضاوءمسؾاكماظػؼاممم

م:اظرؼػقي،ممبومؼبمذظؽ

 دؾؾمتعزؼزمعلوػؿيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمظؿلعنيماظػقائدماٌؿعددةم

ظؾزراسي،ممبومؼبمذظؽماألعـماظغذائلمواظؿغاذويمواظؿـؿقايماظرؼػقايمواالداؿداعي،ممممم

مواظؿؽـقػماٌلؿداممواظؼدرةمسؾكماظـؾوتمواظؿؽقػ؛

 األدوارمموػؿوتماٌارأةموتؼادؼؿماظادسؿمهلاذهممممدؾؾمهلنيماالسرتافمبالدوارموعلامم

 واٌلوػؿوت؛
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 اإلجراءاتماظيتمعـمذالغفوماٌلاوػؿيمؼبماًطايماالدارتاتقفقيمظألعاؿماٌؿقادةممممممم

ظؾؿـقعماظؾققظقجل،موهؼقؼمأػدافمآؼؿشلماظيتمعـمذلغفوماظربطمععماظعؿؾقوتم

ذاتماظصؾيماظيتمصبريماظؼقوممبفومعـمخاللمعـفوجماظعؿاؾمايؽاقعلماظادوظلمممم

مؾصؾيمبنيماظعؾؿمواظلقوديماظعوعيمؼبمذبولماظؿـقعماظؾققظاقجلموخادعوتماظاـظؿمممظ

 .اإلؼؽقظقجقيمواتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل
 

تؼققؿمظالحؿقوجوتماٌلؿؼؾؾقيمصقؿومؼؿعؾاؼمبوظلقوداوتمواظرتتقؾاوتماظؼوغقغقايمواألرارمممممم

م.االضؿصودؼيموتؽقؼـماٌعرصيموتـؿقيماظؼدراتمواظؿعوون

م

ماٌلؿؼؾؾقيمظؾفقؽيمؼبمهلنيمحػظموادؿكدامماظؿـقعماظؾققظقجلاٌلوػؿوتم

 .ظألشذؼيمواظزراسي
 

م
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ًادلرػقًجقم

ًؾألغذقةًواؾزراعةاؾغاقاتًوادلمذراتًذاتًاؾصؾةًباؾمـوعًاؾلقوؾوجيً

م

 ؿمذراتًؾرصدًتـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًاؾناـقةًؾؾؿواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةً-أواًل

 

ًيفًادلوؼعًًاؾصونًواإلدارة
م

ًؿيحًوحصرًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً:5ًذوًاألوؾوقةًاؾـشاط

م

 مم1واظزراسيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼي(ماٌزرسيمبومؼبمذظؽمؼبم)ايصرماظيتمُأجرؼًم/سددمسؿؾقوتماٌلح

 حصرػو/سددماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظيتمجرىمعلقفو 

 2ايصر/غلؾيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌفدمبدةمعـمبنيمتؾؽماظيتممشؾؿفومسؿؾقيماٌلح
 

 

ًادلزرعةًوتـؿقمفاًًيفدعمًإدارةًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةً:3ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقةً

م

 م مواظزراسي مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد مإدارة مأغشطي مؼب ماٌشورطي ماظزراسقي ماجملؿؿعوت اٌزرسيممؼبسدد

موهلقـفو

 أوم/األصـوفماظؾدائقيمؼبمأراٍضمسؾكمدرجيمطؾريةمعـماظؿـقعمو/اٌزروسيمعـمأصـوفماٌزارسنيمغلؾيماألراضلم

 3اٌكورر

 مأصـوفماٌزارسني مظؾؿزارسني/سدد ماحملؾقي مأو مبـقكماىقـوتماظقرـقي ماظيتمتلّؾؿفو إعوم)ماألصـوفماظؾدائقي

(عؾوذرةمأومسربمودطوء
4

 

 

ًحاالتًاؾؽوارثًعؾىًإعادةًـظمًاحملاصقلًإىلًفقكمفاًاألصؾقةؿياعدةًادلزارعنيًيفً:2ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقةً

م

 مسددماألدرماظيتمتؾّؼًمبذورًامظؾزراسيمطؿعقغيمبعدموضقعمطقارث

 عـمذبؿقعماظؾذورماٌؿوحيمسربمتدخالتمظالدؿفوبيمإظبماظؽقارثم5غلؾيماظؾذورماٌـؿفيمسؾكماظصعقدماحملؾل 

                                                           
تعرؼػماٌعوػدةم)م"أيمعقادموراثقيمعـمأصؾمغؾوتلمذاتمضقؿيمصعؾقيمأومربؿؿؾيمظألشذؼيمواظزراسي"اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمتعينم 1

 .(5مودةاٌاظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،م
وضعموتعزؼزمغظؿمظرصدماظؿـققبعماظقراثلموصقغف،مواظؿؼؾقؾمإظبمأدغكمحدمعـماظؿكطؾماظقراثلمظؾؿقاردماظقراثقيم.م15عذطقرمأؼضًومؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيمم2

م.اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي
م.عـمأصؾمذبؿقعماألراضلماٌزروسيمؼبماٌـورؼمذاتفوم3
م.تعزؼزمتـقؼعماإلغؿوجماحملصقظلموتقدقعمغطوقماظؿـققبعماحملصقظلمظؾزراسيماٌلؿداعي:م14عذطقرمأؼضًومؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيمم4
ٌُـؿؽبفؽبيمؼبماٌـورؼماجملوورةمذاتمزروفمإؼؽقظقجقيموزراسقيمعشوبفي 5 م.ا
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 ماظؽقارثمعـمأجؾمإسودة مدقودوتمإلدارةمزبورر متؿـوولمأعـمموجقد ماظيتمتشؿؾمأحؽوعًو ماحملصقظقي اظـظؿ

 اظؾذور

 

ًيفًادلوؼعتشهقعًصونًوإدارةًاألؼاربًاؾربقةًؾؾؿواصقلًواؾـلاتاتًاؾغذائقةًاؾربقةً:2ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقةً

م

 سددمإجراءاتماظصقنمؼبماٌقاضعماظطؾقعقيموإدارةماألضوربماظربؼيمظؾؿقوصقؾمواظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼيمبدسؿم

ماٌمدلوتمعـ

 مظؾؿقوصقؾم ماظربؼي ماألضورب متؿـوول مإدارؼي مخطط مسؾك متؿقصر ماظيت ماظقرـقي ماظطؾقعقي ماظصقن معقاضع غلؾي

 واظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼي

 مغوذطيم مبصقرة مبفو ماحملؿػظ ماظربؼي ماظـؾوتوتماظغذائقي موأغقاع مظؾؿقوصقؾ ماألضوربماظربؼي 6سدد
معقضعفومم ؼب

 اظطؾقعل

 

ًادلوؼعًؾصونًخارجا

م

ًدعمًاجلؿعًادلوّجهًؾؾؿواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة:1ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقةً

م

 ظؿقدؼدماظـغراتمؼبماجملؿقسوتمحبقزةمبـقكماىقـوتماظقرـقي،موظؾعـوتماىؿعماٌقجقبفممادرتاتقفقيوجقدم

معـمأجؾمعؾءماظـغراتماظيتممتقبمهدؼدػو

 سددمبعـوتماىؿعماٌقجقبفمؼبماظؾالد 

 خالتماظـوويمسـمبعـوتماىؿعماٌقجقبفمؼبماظؾالدسددماٌد 

 اىقـوتماظقرين،مواظيتمتلؿؾزممعبعًومعقجقبفًو(مبـقك)سددمذبؿقسوتماحملوصقؾماحملػقزيمؼبمبـؽم 

 

ًواؾموّدعًػقهًخارجًادلوؼعصونًادلادةًاؾورايقةًإداؿةً:6ًًاؾـشاطًذوًاألوؾوقة

م

 ماٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقياووهماظؼدرةماظلـقؼيمظؾؿقوصظيمسؾكماجملؿقسوتم

 7مؼبمزؾقبمزروفمعؿقدطيماألجؾمأومرقؼؾيماألجؾ/مسددماحملوصقؾماحملػقزيمخورجماٌقاضعماظطؾقعقي
 

 ؼبمزؾقبمزروفمعؿقدطيماألجؾمأومرقؼؾيماألجؾ/مخورجماٌقضعسددماألغقاعماحملػقزيم 

 األجؾمأومرقؼؾيماألجؾؼبمزؾقبمزروفمعؿقدطيم/مسددماٌدخالتماحملػقزيمخورجماٌقاضعماظطؾقعقي 

 ماظيتممتقبمادؿـلوخفوماآلعـمخورجماٌقضعغلؾيماٌدخالتم 
 

                                                           
م.خطيماإلدارةمؼبمعـورؼماظصقنمتعينمبلنماألغقاعماٌلؿفدصيمتؿـووهلومبشؽؾمخوص"ماحملؿػظمبفومبصقرةمغوذطي"م6
م.تشفقعمتـقؼعماإلغؿوجماحملصقظلموتقدقعمغطوقماظؿـققبعماحملصقظلمعـمأجؾماظزراسيماٌلؿداعي:م14عذطقرمأؼضًومؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيمم7
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ًوإؽنارفاًخارجًادلوؼعجتدقدًادلدخالتًادلوجودةً:7ًًاؾـشاطًذوًاألوؾوقة

م

 ماظيتمهؿوجمإظبمودؼدمواظيتمملمتقضعمهلومعقزاغقيمظؿفدؼدػوماٌقضعمخورجغلؾيماٌدخالتم

 أومإطـورػو/اظيتممتقبمودؼدػومومخورجماٌقضعسددماٌدخالتم 

 اظيتمهؿوجمإظبمودؼدمخورجماٌقضعغلؾيماٌدخالتم 
 

 االدمىدامًادليمدام

م

ًاؾمودعًيفًتوصقفًجمؿوعاتًػرعقةًحمددةًوتؼققؿفاًوزقادةًتطوقرفاًؾمقيريًادمىداؿفاً:8ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقة

م

 سققبـيمعدخؾيمبوظـلؾيمإظبماجملؿقسوتمخورجمعؿقدطمسددماظلؿوتماٌقرصقظقجقيماظيتمجرىمتقصقػفومؼبمطؾم

ماٌقاضعماظطؾقعقي

 سددماٌطؾقسوتمسـمتؼققؿماٌودةماظقراثقيمواظؿقصقػماىزؼؽل 

 سددماجملؿقسوتماظػرسقيماحملددةماظلؿوتماظيتمجرىمغشرػو 

 سددماٌدخالتماظيتمجرىمتقزؼعفومعـمجوغىمبـقكماىقـوتمإظبمعلؿكدعلماٌودةماظقراثقي 

 اىقـوتمإظبمعلؿكدعلماٌودةماظقراثقيماظيتمجرىمتقزؼعفومعـمجوغىمبـقكسددماظعققبـوتم 

 

ًًدعمًاجلفودًيفًجماالتًتربقةًاؾـلاتات،ًوحتيقـفاًاؾورايي،ًوتودقعًـطاقً:9ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقة

م

 مسددماحملوصقؾمذاتمبراعٍمسوعيمغوذطيمبشلنماظرتبقيموعومضؾؾماظرتبقي

 بشلنماظرتبقيموعومضؾؾماظرتبقيسددماحملوصقؾمذاتمبراعٍمخوصيمغوذطيم 

 سددمعربلماحملوصقؾماظعوعنيماظـوذطنيم 

 سددمعربلماحملوصقؾماًوصنيماظـوذطنيم 

 8سددماألصـوفماىدؼدةماظيتمجرىمإرالضفو
 

 

ًتشهقعًاؾزراعةًادليمداؿةًبمـوقعًإـماجًاحملاصقلًواؾمودعًيفًفذاًاؾمـوقع:51ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقةً

م

 ٍماظرباع م/اٌشورؼع/سدد مواظؿـققبع ماحملوصقؾ مأغقاع مؼب ماظقراثل ماظؿفوغس مسدم مظزؼودة اظـظومممضؿـاظـشوروت

ماإلؼؽقظقجلماظزراسل

 أوماألغقاعماظربؼيماظيتمُأدخؾًمإظبماظزراسي/سددماحملوصقؾماىدؼدةمو 

 ظقرـقيمواحملؾقيماألصـوفماظؾدائقيماظيتمجريمتلؾقؿفومعـمجوغىمبـقكماىقـوتما/مسددمأصـوفماٌزارسني

9(إعقبومبصقرةمعؾوذرةمأومسربمودطوء)إظبماٌزارسنيم
 

                                                           
م.دسؿمإغؿوجماظؾذورموتقزؼعفو:م15عذطقرمأؼضًومؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم 8
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 10مؼبمزؾمزروفمٌؿقدطيمأومرقؼؾيماألجؾمخورجماٌقضعسددماحملوصقؾماحملػقزيم
 

 

ً ًاألوؾوقة ًذو 55ًاؾـشاط ًادلزارعني: ًأصـاف ًاألول ًادلؼام ًويف ًاألصـاف، ًمجقع ًوتيوقق ًتـؿقة ًتشهقع األصـافً/

 ادليمىدؿةًعؾىًاؾـووًاألؿنلاؾلدائقةًواألـواعًغريً

م

 ٍماظرباع مأصـوفم/اٌشورؼع/سدد ماألول ماٌؼوم موؼب ماألصـوف، معبقع موتلقؼؼ متـؿقي متشفقبع ماظيت اظـشوروت

ماألصـوفماظؾدائقيمواألغقاعمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾم/اٌزارسني

 شريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾماألصـوفماظؾدائقيمواألغقاعم/اظعددماظذيممتقبمهدؼدهمعـمأصـوفماٌزارسني

 مواظيتمهلومإعؽوغقيمطؾريةمظؾؿلقؼؼ

 األصـوفماظؾدائقيم/وجقدمدقودوتمورـقيمتشفقبعمتـؿقيموتلقؼؼمعبقعماألصـوف،مالمدقؿومأصـوفماٌزارسني

 واألغقاعمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾ

 

ًدعمًإـماجًاؾلذورًوتوزقعفا:53ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقةً

م

 11سددماألصـوفماىدؼدةماظيتمجرىمإرالضفو
م

 اٌلفقبؾي/سددمعمدلوتماظؾذورماظرمسقي 

 ؼبماٌوئيمعـمذبؿقعماٌلوحيمظؽؾقبمعـماحملوصقؾماًؿليماٌزروسيمم14مأضؾقبمسددمعـماألصـوفماظيتممتقبؾمععًو

 سؾكماظـطوقماألودع

 م ماظرمسل ماظؾذور مضطوع مٌعوؼري معلؿقصقي مبذور معـ ماٌلؿػقدة ماٌلوحي ماًؿليمغلؾي ماحملوصقؾ مإظب بوظـلؾي

 اٌزروسيمسؾكمأودعمغطوق

 وجقدمدقوديمورـقيمظؾؾذورموضوغقنمخوصمبوظؾذور 

 

ًبـاءًاؾؼدراتًادلمديقةًواؾلشرقة

م

ًبـاءًاؾرباؿجًاؾورـقةًوتعزقزفا:52ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقةً

م

 أوماالدرتاتقفقوتماًوصيم/ؼعؿؾمطكظقيمتـلقؼمظألغشطيمو(موطوظي،مىـي،موعومإظبمذظؽ)وجقدمطقونمورينم

مبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم

 وجقدمغؼطيماتصولمورـقيمععقمبـيمرمسقًومأومعـلؼمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم 

 ادرتاتقفقوتمظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفووجقدمإرورمظؾلقودوتمايؽقعقيمو 

                                                                                                                                                                                     
م.دسؿمإدارةماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماٌزرسيموتـؿقؿفو:م5عذطقرمأؼضًومؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم 9

م.واظؿقدقبعمصقفمخورجماٌقضعإداعيمصقنماٌودةماظقراثقيم:م5عذطقرمأؼضًومؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيمم10
مم.قراثلموتقدقعمغطوقمضوسدتفودسؿماىفقدمؼبمذبوالتمادؿقالدماظـؾوتوتموهلقـفوماظ:م1معذطقرمأؼضًومؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم11
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 وجقدمآظقيمورـقيمظؿؾودلماٌعؾقعوتمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي 

 م

ًتشهقعًوتعزقزًذلؽاتًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة:52ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقةً

م

 مإضؾقؿقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسياظعضقؼيمؼبمذؾؽيم

 سددمذؾؽوتمهلنيماحملوصقؾماظيتمتؽقنماىفوتماٌعـقيماظؼطرؼيمسضقامصقفو 

 سددماٌطؾقسوتماظيتمتـؿففوماىفوتماٌعـقيماظؼطرؼيمؼبمإرورماظشؾؽوت 

 

ًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوتعزقزفابـاءًـظمًذاؿؾةًؾؾؿعؾوؿاتًادلمعؾؼةًبادلواردً:51ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقةً

م

 مواٌقثقبؼيمؼبمغظوممععؾقعوتمعؿوحمظؾفؿقعمؼبماٌقضعسددماألضوربماظربؼيمظؾؿقوصقؾماحملؿػظمبفوم

 اٌزرسي،مواٌقثقبؼيمؼبمغظوممععؾقعوتمعؿوحمظؾفؿقعمؼباألصـوفماظؾدائقيماٌزروسيم/سددمأصـوفماٌزارسني 

 اٌقثقبؼيمؼبمغظوممععؾقعوتمعؿوحمظؾفؿقعمخورجماٌقضعاٌدخالتمعـمذبؿقسوتممسدد 

 سددماألصـوفماظيتممتقبمإرالضفومواٌقثقبؼيمؼبمغظوممععؾقعوتمعؿوحمظؾفؿقع 

 تؽقنمعؿوحيمظؾفؿقعمإضؾقؿقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي/اٌشورطيمؼبمغظؿمععؾقعوتمدوظقي 

 

ؾرصدًوصونًتـّوعفاًاؾوراييًواؾمؼؾقلًإىلًأدـىًحدًؿنًتكؽلًادلواردًاؾورايقةًادموداثًـظمً:56ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقةً

ًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوتعزقزفا

م

 12ميصرا/غلؾيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌفدمبدةمعـمبنيمتؾؽماظيتممشؾؿفومسؿؾقيماٌلح
م

 ؼؾقؾمإظبمأدغكمحدمعـماظؿكطؾماظقراثلوجقدمغظؿمورـقيمظرصدماظؿـققبعماظقراثلموصقغف،مواظؿ 

 سددماإلجراءاتماظعالجقيماظـوويمسـماظـظؿماظقرـقيماظؼوئؿيمظرصدموصقنماظؿـققبعماظقراثلمواظؿؼؾقؾمإظبمأدغكم

 حدمعـماظؿكطؾماظقراثل

 

ًبـاءًؼدراتًادلواردًاؾلشرقةًوتعزقزفا:57ًاؾـشاطًذوًاألوؾوقةً

م

 م ماظؿقبكرج، مبعد معو ماظؿعؾقؿ مبراعٍ مبصقنموجقد مجقاغىمعؿعؾؼي متدرؼىمتؿضؿـ مواظـوغقيموبراعٍ واىوععل،

ماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفومسؾكمسبقمعلؿدام

 غلؾيماٌقزػنيماظذؼـممتقبمهلنيمععورصفؿموعفوراتفؿمؼبمذبولمصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم

 وادؿكداعفوم

 

                                                           
م.علحموحصرماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي:م1عذطقرمأؼضًومؼبماظـشوطمذيماألوظقؼيم 12
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ًتشهقعًوتعزقزًاؾوعيًاؾعامًبشلنًأفؿقةًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة:58ًوقةًاؾـشاطًذوًاألوؾ

م

 موجقدمبرغوعٍمظؾؿقسقيماظعوعيمتشفقبعمصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو

 سددمذبؿقسوتماىفوتماٌعـقيماٌشورطيمؼبمتـػقذمبرغوعٍماظؿقسقيماظعوعي 

 سددمأغقاعماٌـؿفوتماظيتمجرىمتطقؼرػومظرصعمعلؿقىماظقسلماظعوم 

 م
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 اؾغاقاتًاخلاصةًبادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة-ًياـقًا

م

ًصونًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة

م

ماؾغاقة م: مسوم م5454حبؾقل م، معـ معزؼد موأضوربفوضبػظ ماٌزروسي مظؾـؾوتوت ماظقراثل معـمماظؿـققبع ماظربؼي مواألغقاع اظربؼي،

م.سؾكمسبقمتؽؿقؾل،مخورجماٌقضع،موؼبماٌزرسي،مؼبماٌقضعماظـؾوتوتماظغذائقي
 

ًاؾػين ًادلـطؼي تؾبقػظماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمحؼقلماٌزارسني،موؼبمبـقكماظؾذور،موبـقكم:ماؾمربقر

وايػوزمسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظـظؿماظؾقؽقيماظطؾقعقي،م.ماىقـوتماٌقداغقيموؼبماٌقائؾماظربؼي

اٌقاردموتؽققبػفومععماظؼقىماظؾقؽقيماٌؿغققبرة،موبوظؿوظلمبنحداثمتـققبعمجدؼدموإدارتفومؼبماٌزرسيمؼلؿحمبودؿؿرارمتطقرمػذهم

طذظؽ،مؼؿؿقبمدبزؼـمطؿقيمطؾريةموعفؿيمعـماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم.معفؿمظؾؿقلقـوتماٌؼؾؾيمؼبماحملوصقؾ

م ماظعوٌل ماظغذائل مظألعـ ماٌقضعايققؼي مخورج م. ماٌقاد متلعنيمدالعي متقصريموؼـؾغل مصبى مطؿو مأصاًل، ماجملؿقبعي اظقراثقي

ماظؿلعقين موغلكفو مودؼدػو ماظقراثقيم. ماٌقارد مؼب ماظؼوئؿ مظؾؿـققبع معـؿظؿًو ماظؼراراتمرصدًا موادبوذ ماظصقن وؼؿطّؾىمدبطقط

م.اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،موتقزؼعفو،موتطققبرػومععماظقضً

م

ًاالدمىدامًادليمدام

م

دمازدادمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمظؿقلنيماظؿؽـقػماٌلؿدامم،مؼؽقنمض5454حبؾقلمسومم:ماؾغاقة

م.ظإلغؿوجماحملصقظلمودؾؾماظعقش،مععمتؼؾقصمػشوذيماحملوصقؾمواظـظؿماحملصقظقي

م

ًاؾػين ًادلـطؼي أومبعدمحبقث،مؼلؿكدمماٌزارسقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمإعومبصقرةمعؾوذرةمم:اؾمربقر

موتقزؼعفو مظؾؾذور موسؿؾقوتمإطـور موهلني، مروضؿفوم. مبشؽؾمطوعؾمعـ مبوالدؿػودة مؼلؿح معلؿدام مسؾكمسبق وادؿكداعفو

وؼشّؽؾماظقصقلمإظبمعلؿقدعمطؾريمظؾفقـوتم.مظؾقدقبمعـماىقعمواظػؼر،موتقصريمخقوراتمظؾزراسيمطلمتؿؽقػمععمتغريماٌـوخ

معـمذبؿقسوتمبـؽماىقـوتمذر موجقدماغطالضًو مضؾقؾ معـ مظؿقلنيمأصـوفماظـؾوتوتمذاتمصػوتمجدؼدة، مأدودقًو رًو

صوظؿـقؼعمبنيماحملوصقؾ،موداخؾفو،مؼلوػؿم.مربوصقؾمأطربمواظؼدرةمسؾكمعؼووعيمأومهؿقبؾمضغقروتماظؾقؽيمواظؾققظقجقي

غذائل،مواظؿغذويموأعـمؼبمتعزؼزمضدرةماظـظؿماظزراسقيمسؾكماظصؿقدمواالدؿداعيماظطقؼؾيماألجؾ،موؼضؿـمبوظؿوظلماألعـماظ

أومأغقاعمبرؼيمإظبماظزراسي،مإضوصيمإظبمهدؼدماألصـوفمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققم/وأعقبومإدخولمربوصقؾمجدؼدةمو.ماظدخؾ

م.األعـؾمواظيتمميؽـمتلقؼؼفو،مصفقمجزءمعـمجفقدموادعيمظؿعزؼزماظؿـققبعمؼبماظـظؿماظزراسقي
م
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 اؾؼدراتًادلمديقةًواؾلشرقة

ً

واسنيمبلػؿقيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مبؽـريمأطربممسددمعـماظـوسم،مدقؽقن5454وممحبؾقلمس:ًاؾغاقة

موادؿكداعفومسؾكمسبقمعلؿداممععماظؿؼؾقؾمإظبمأدغكمحدمعـماظؿكطؾماظقراثلم تؿعزمبزماظؼدراتماٌمدلقيمواظؾشرؼيمظصقغفو

م.وصقنماظؿـققبعماظقراثلمهلذهماٌقاردمؼبماظقضًمذاتف
م

ؼؿطّؾىماظصقنماظػعولمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،موادؿكداعفومسؾكمسبقمعلؿداممم:اؾمربقرًادلـطؼيًاؾػين

وؼـؾغلمظؾقؽقعوتمأنمتضعمإرورًامصوساًلمظؾلقبقوديماظعوعيمبشلنمصقنماٌقاردم.مإرورًامعمدلقًومعقاتقًوموضدراتمبشرؼيمعالئؿي

زراسيموادؿكداعفومسؾكمسبقمعلؿدام،ممبومميّؽـماظربغوعٍماظقرينماظؼقيمعـمايصقلمبلفقظيماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظ

،ممبومؼبمذظؽمبقوغوتماظؿعرؼػ،مواظؿقصقػ،مخورجماٌقضعسؾكماٌعؾقعوتماٌؿصؾي،معـمبنيمأعقرمأخرى،مبوٌودةماظقراثقيم

م ماىغراصقي ماٌراجع مذات مايصر موضقائؿ ماٌقضعواظؿؼققؿ، ماظربمؼب ماظربؼي،مظألضورب ماظغذائقي مواظـؾوتوت مظؾؿقوصقؾ ؼي

ماظؾذور مإغؿوج موبقوغوتمسـ موتقزؼعفو، ماظزراسل، موصػفو معع مواألصقل ماٌزرسي مؼب مواظـؾوتوتماألصؾقي متؿؿؿعم. وصبىمأن

سيمايؽقعوتمأؼضًومبؼدرةمطؾريةمسؾكماالدؿفوبيمإظبماظؿفدؼداتماظيتمؼطرحفومتكطؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزرا

مأنمؼعؿؿدماظربغوعٍماظقرينمسؾكمضقةمسوعؾيمعدرقببيمجقدًام.معـمأجؾمتالؼبمخلورةماظؿـققبعماٌقجقد وعـماألػؿقيممبؽونمأؼضًو

مواظزراسيم مظألشذؼي ماظـؾوتقي ماظقراثقي ماٌقارد مصقن مذبول مؼب مبؽػوءة مواظؿؽـقظقجقوت ماٌعوؼري مأحدث متطؾقؼ مسؾك وضودرة

ؼعؿؾماظربغوعٍماظقرينمسؾكمإثورةماظقسلمالمدقؿومأغفمضبشدماظرأيماظعومموضبّػزمموأخريًا،معـماظضروريمأن.موادؿكداعفو

شريمأنماظردوظيماظقاحدةمضدمالمتـودىماىؿقعموبوظؿوظل،مؼـؾغلماظؿكطقطمبؿلٍنمظؿدخالتمإثورةماظقسلم.ماظؿقرقبكماظلقودل

م.حبقٌمتؿؿوذكمععمعصوحلماىؿوػريماٌلؿفدصيموأوظقؼوتفو
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ًادلرػقًدال

 (3157-3152)ًتغريًادلـاخًوادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةًبرـاؿجًاؾعؿلًبشلن

 

ؼبمإرورماتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمظؾؿصديمظؿغريماٌـوخمبلنمبرغوعٍمسؿؾماهلقؽيمالمطبؾمبوىفقدماٌؾذوظيممًوؿقلؾت

 :ربغوعٍماظعؿؾمػدصونظ؛مأعرؼفتغريماٌـوخ،موأنمبرغوعٍماظعؿؾمدقؿؿـعمسـمتؼدؼؿمتقصقوتم

م

ؼبمذبولماألعـماظغذائلمواظؿغذؼيموؼبموزقػيماظـظوممتعزؼزمصفؿمأدوارموأػؿقيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم-مأظػ

 .اإلؼؽقظقجلموضدرةماظـظوممسؾكماظؿؽقػمؼبمضقءمتغريماٌـوخ

تقصريماٌعؾقعوتماظػـقيمظؿؿؽنيماظؾؾدانمعـمصفؿمدورماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظؿكػقػمعـمآثورم-مبوء

م.تغريماٌـوخمواظؿؽقػمععف،محلىماالضؿضوء

 

3152ً

تـػقذمقلريمإسدادماٌقادماظؿؼـقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتغريماٌـوخمظؿ  األدواتمواظؿؼـقوت

ماظؿقسقيم معقاد موطذظؽ ماظقرـقي، ماظؿؽقػ موخطط مظؾؿؽقػ ماظقرـقي ماظعؿؾ براعٍ

م.واجملؿؿعوتماظزراسقيمظؾؿكططنيموصوغعلماظلقودوت

 بشلنماظلؾؾمواظقدوئؾميػظموادؿكدامماظدروسماٌلؿػودةم"حقلمعقضقعمعلحممإجراء

 ."اظؿـقعماظقراثلمظؾـوءماظصالبيمواظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمؼبماألشذؼيموغظؿماظزراسي

 م.تـظقؿماجؿؿوعمخرباءمظدراديمغؿوئٍماٌلح 

أػؿقيماظؼقوممبوظؿؼدؼؿماظرمسلمالتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخمحقلم  واظلقودوتماالدرتاتقفقوت

م.ؿغريماٌـوخبمؿومؼؿعؾؼاٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمصق

 مػوعشم محدثمجوغيبمسؾك متـظقؿ مسشرادؿؽشوفمإعؽوغقي ماظؿودعي ممترمٌمةاظدورة

م ماٌـوخ متغري مبشلن ماإلرورؼي ماٌؿقدة ماألعؿ ماتػوضقي ماظـوغلم/غقصؿرب)أرراف تشرؼـ

 ،م(،مبقظـدا5411

 ماظؿؽقػم مىـي معـ مظدسقة مبشلنماالدؿفوبي ماإلرورؼي ماٌؿقدة ماألعؿ مالتػوضقي اظؿوبعي

 .تغريماٌـوخمظؿقصريماٌعؾقعوت

 تقصريماٌقادمواٌعؾقعوتمظدسؿمورشماظعؿؾماظؿدرؼؾقيمؼبمذبولماظؿؽقػ. 

 ماظػرسقيم مظؾفقؽي مسشرة ماظلوبعي ماظدورة مجوغيبمؼب محدث مإضوعي مإعؽوغقي ادؿؽشوف

اًوصيمبوتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمأومماٌعـقيمبوٌشقرةماظعؾؿقيمواظؿؼـقيمواظؿؽـقظقجقي

 .تؼدؼؿموثوئؼمهلو

 

3152ً

ماظقاضعيم  األدواتمواظؿؼـقوت مواظزراسي مظألشذؼي ماظؾققظقجل مظؾؿـقع ماظلوخـي ماظـؼوط مععؾقعوتمسـ وؿقع

 .هًمتفدؼدمخوصمجراءمتغريماٌـوخ

 م ماظعؿؾ مذبؿقسوت مضقوم ماظدوظقي مايؽقعقي معؾودئماظػـقي مبقضع مظؾفقؽي اظؿوبعي

خططم)تقجقفقيمإلدعوجماسؿؾوراتماظؿـقعماظقراثلمؼبماظؿكطقطمظؾؿؽقػمععمتغريماٌـوخم
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 (.وبراعٍماظعؿؾماظقرـقيمظؾؿؽقػم،اظؿؽقػماظقرـقي

ماألعؿم  واظلقودوتماالدرتاتقفقوت مالتػوضقي ماظؿؽقػماظؿوبعي مسؿؾمىـي مذاتماظصؾيمًطي مؼبماألغشطي اٌشورطي

م.اإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخاٌؿقدةم

 ماظػرسقيم مظؾفقؽي مسشرة ماظـوعـي ماظدورة مؼب مجوغيب محدث مإضوعي مإعؽوغقي ادؿؽشوف

اٌعـقيمبوٌشقرةماظعؾؿقيمواظؿؼـقيمواظؿؽـقظقجقيماًوصيمبوتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمأوم

 .تؼدؼؿموثوئؼمهلو

 رمأررافماتػوضقيمادؿؽشوفمإعؽوغقيمإضوعيمحدثمجوغيبمؼبماظدورةماظـوغقيمسشرةمٌممت

 .ماظؿـقعماظؾققظقجل

 

3151ً

مظؿـػقذم  واظلقودوتماالدرتاتقفقوت ماظػرسل مؼبماىفوز مأوراق متؼدؼؿ محدثمجوغيبمأو مإضوعي ادؿؽشوفمإعؽوغقي

م.اتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنمتغريماٌـوخ

 ماظػرسقي مظؾفقؽي مسشرة ماظؿودعي ماظدورة مجوغيبمؼب محدث مإضوعي مإعؽوغقي مادؿؽشوف

اٌعـقيمبوٌشقرةماظعؾؿقيمواظؿؼـقيمواظؿؽـقظقجقيماًوصيمبوتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمأوم

 .تؼدؼؿموثوئؼمهلو

 

3156 

مواظعشرؼـم  واظلقودوتماالدرتاتقفقوت ماظـوغقي مأوراقمؼبماظدورة متؼدؼؿ مإضوعيمحدثمجوغيبمأو ادؿؽشوفمإعؽوغقي

 م.تغريماٌـوخٌممترمأررافماتػوضقيماألعؿماٌؿقدةماإلرورؼيمبشلنم

 ماتػوضقيم مأرراف مٌممتر ماظعشرؼـ ماظدورة مؼب محدثمجوغيب مإضوعي مإعؽوغقي ادؿؽشوف

 .ماظؿـقعماظؾققظقجل

 ادؿؽشوفمإعؽوغقيمإضوعيمحدثمجوغيبمؼبماظدورةماظـوظـيمسشرةمٌممترمأررافماتػوضقيم

 .ماظؿـقعماظؾققظقجل

 

3157  

 ظؾـظرمؼبماظعؿؾماٌلؿؼؾؾلممبرغوعٍماظعؿؾرصعمتؼرؼرمإظبماهلقؽيمؼبمدورتفوماظلودديمسشرةمسـماظؿؼدمماحملرزمؼبمتـػقذم

 .احملؿؿؾ
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ًفاءًادلرػق

ًادلؿقزةًؾؾؿواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةاؾيؿاتً

م

تؾبعرضماظلؿوتماٌؿققبزةمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماظيتمتلؿدسلمحؾقاًلمممقزةمظؾقصقلمسؾقفوموتؼودؿمعـوصعفومؼبمعوم

ـطؾؼموالمت.مواهلدفمعـمذظؽمإزفورماظؿقازنمبنيمعبقعماظؼطوسوتماظػرسقيمظألشذؼيمواظزراسي.مؼؾلمضؿـمدؾعمذبؿقسوت

طؾممسيمبوظضرورةمسؾكمعبقعماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،مظؽـمشوظؾًومعومتؽقنمٌكؿؾػماظؼطوسوتماظػرسقيممسوتم

م.موبوإلعؽونماظؿقدعمأطـرمؼبمبؾقرةماظلؿوتماًوصيمبؽؾمضطوعمصرسل.مزبؿؾػي

م

صرشؿم.ماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيوػذهماظلؿوتمػلممسوتمممققبزةمظؽـمظقلًمبوظضرورةمصرؼدةمعـمغقسفومبوظـلؾيمإظبم

إعؽوغقيموجقدمبعضماظلؿوتماٌشرتطيماٌؾققبـيمؼبمعومؼؾلمبنيماٌقاردماظقراثقيماألخرىمواٌقاردماظقراثقايمظألشذؼايمواظزراساي،مممم

م.ظقراثقيإالمأنقبماظؿؿوزجماًوصمهلذهماظلؿوتمععًومميققبزماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمسـمدقاػومعـماٌقاردما

م

                                                           
 .CGRFA-14/13/12عـماظقثقؼيمم15اظػؼرةمم1

 .CGRFA-14/13/10عـماظقثقؼيمم51اماظػؼرةم2

 .CGRFA-14/13/20عـماظقثقؼيمم5اىدولمم3

اظػـقيمعبوسيماظعؿؾم 

مايؽقعقيماظدوظقيم

اٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيم

ايققاغقيمظألشذؼيم

 1 واظزراسي

اظػـقيمعبوسيماظعؿؾم

ايؽقعقيماظدوظقيم

اٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيم

 2 ايرجقي

عبوسيماظعؿؾماظػـقيم

اٌعـقيممايؽقعقيماظدوظقي

بوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيم

 3مواظزراسيظألشذؼيم

دورً:ًاجملؿوعةًأؾف

ادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةً

 واؾزراعةًيفًاألؿنًاؾغذائي

اٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمجزءمالمؼؿفزأمعـمغظؿماإلغؿوجممم1-أظػ

اظزراسلمواظغذائل،موػلمتؾعىمدورًامأدودقًومؼبمهؼقؼماألعـماظغذائلمواظؿـؿقيم

 .اٌلؿداعيمظؼطوعماألشذؼيمواظزراسي

 + + 

تشّؽؾماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌؿصؾيمبوظـؾوتوتموايققاغوتممم5-أظػ

ذؾؽيمعرتابطيمعـماظؿـقعماظقراثلمؼبماظـظؿم واظالصؼورؼوتمواظؽوئـوتماظدضقؼي

 .اإلؼؽقظقجقيماظزراسقي

 +  

دورً:ًاجملؿوعةًباء

 اإلدارةًاؾلشرقة

 ظألشذؼيمواظزراسيمارتؾورًوموثقؼًوؼرتؾطموجقدمععظؿماٌقاردماظقراثقيممم1-بوء

بوظـشوطماظؾشريموميؽـماظـظرمإظبماظعدؼدمعـفومسؾكمأغفومأذؽولمعـماٌقاردم

 .اظقراثقيماٌعدّظيمعـمجوغىماإلغلون

 -  

تعؿؿدماحملوصظيمسؾكماظؽـريمعـماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمممم5-بوء

وؼشّؽؾمادؿكداعفوماٌلؿداممؼبموتطققبرػومسؾكماظؿدخؾماظؾشريماٌلؿؿرقب،م

 .اظؾققثمواظؿطقؼرمواإلغؿوجمودقؾيمػوعيمظضؿونمصقغفو

+ -  

اؾملادلً:ًاجملؿوعةًجقم

واؾرتابطًعؾىًادليموىً

 اؾدوؾيً

جرىمتورطبقًومتؾودلماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمسؾكمعدىممم1-جقؿ

واظؾؾدانمواٌـورؼ،مصرتاتمزعـقيمرقؼؾيموسؾكمغطوقموادعمسربماجملؿؿعوتم

وجزءمػوممعـماظؿـقعماظقراثلماٌلؿكدممؼبماألشذؼيمواظزراسيماظققممػقمعـمأصقلم

 .شرؼؾي

+ - + 

بوٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،م مثقبيمترابطمبنيماظؾؾدانمؼبمعومؼؿعؾؼمم5-جقؿ

صفلمسؾكمحدمدقاءمتؼدقبممبعضماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؿؾؼكم

 .اظؾعضماآلخرمعـفو

 +  



45 CGRFA-14/13/Report 
 

 

اظؿؾودلماظدوظلمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمضروريمظلريممم1-جقؿ

 سؿؾمػذاماظؼطوعموعـماٌرجحمأنمتزدادمأػؿقؿفمؼبماٌلؿؼؾؾ

+ + + 

رلقعةً:ًاجملؿوعةًدال

 عؿؾقةًاالبمؽار

سودةمعومتؽقنمسؿؾقيماالبؿؽورماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمم1-دال

تدرصبقيماظطوبعموغؿقفيمعلوػؿوتمؼؼدعفوماظعدؼدمعـماألذكوصم واظزراسي

اٌكؿؾػني،ممبومؼبمذظؽماظلؽونماألصؾققنمواجملؿؿعوتماحملؾقيمواٌزارسقنم

 .واظؾوحـقنموعربقماظـؾوتوت،مؼبمأعوطـموأوضوتمزبؿؾػي

+ + + 

عـمالمؼطققبرماظعدؼدمعـمعـؿفوتماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمم5-دال

عقردموراثلمعػرد،مبؾمبػضؾمعلوػؿوتمعـمسدةمعقاردموراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم

م.ؼبمعراحؾمزبؿؾػيمعـمسؿؾقيماالبؿؽور

 -  

اٌقاردم ميؽـمأنمتؾبلؿكدممبدورػومععظؿماٌـؿفوتماٌطققبرةمبودؿكدامم1-دال

اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمٌقاصؾيماظؾقٌمواظؿطقؼر،معومصبعؾمعـماظصعىمردؿم

 .واضحمبنيمعؼدعلماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموعؿؾؼقفومخط

 + + 

اظعدؼدمعـماٌـؿفوتماظزراسقيمإظبماظلققمبشؽؾمميؽـمععفمؼصؾمم3-دال

 .ادؿكداعفومطؿقاردمبققظقجقيموطؿقاردموراثقيمسؾكمحدمدقاء

- +  

:ًاجملؿوعةًفاء

احملمػظونًبادلواردً

اؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةً

 وؿيمىدؿوفا

تؽبقؿػظمبوٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتلؿكدعفومذبؿقسيمم1-ػوء

وػـوكمذبؿقسوتمعؿؿققبزةمعـم.موادعيموعؿـقسيمجدًامعـمأصقوبماٌصؾقي

اٌؼدعنيمواٌلؿكدعنيمبوظـلؾيمإظبمزبؿؾػماظؼطوسوتماظػرسقيمظؾؿقاردماظقراثقيم

 .يظألشذؼيمواظزراس

+ - + 

بنيمأصقوبماٌصؾقيماٌكؿؾػنيماظذؼـمؼدؼرونماٌقاردمػـوكمترابطمم5-ػوء

 .اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموؼلؿكدعقغفو

 +  

اظؼطوعماًوصمبؼدرمطؾريمعـماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيممضبؿػظم1-ػوء

م.واظزراسي

+ -  

ؼؾبقػظمضلؿمػوممعـماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمخورجمعقضعفومم3-ػوء

 .ايصقلمسؾقفومػـوكماظطؾقعلموميؽـ

- -  

ؼؾبقػظمضلؿمػوممعـماٌقاردماظطؾقعقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمعقضعفومم2-ػوء

 .اٌزرسيمؼبمزروفمعوظقيموصـقيموضوغقغقيمزبؿؾػيمؼباظطؾقعلمو

+ +  

ممارداتً:ًاجملؿوعةًواو

تلادلًادلواردًاؾورايقةً

 ؾألغذقةًواؾزراعة

اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼبمدقوقماٌقاردم وريمسؿؾقيمتؾودلم1-واو

مموردوتمعؿعورفمسؾقفوموبنيماجملؿقسوتماٌقجقدةمعـمعؼدعلماٌقاردم

 .وعلؿكدعقفو

+ + + 

ؼبماظؾقٌمواظؿطقؼر،مهدثمسؿؾقيمغؼؾموادعيمظؾؿقادماظقراثقيمبنيمم5-واو

 .زبؿؾػمأصقوبماٌصؾقيمسؾكماعؿدادمدؾلؾيماظؼقؿي
+ -  

ادلـاػعً:ًاجملؿوعةًزاي

اؾـاذكةًعنًادمىدامً

ادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةً

 واؾزراعة

ععمأنقبماٌـوصعماإلعبوظقيماظـوذؽيمسـماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم 1-زاي

عرتػعيمظؾغوؼي،مصؿـماظصعىمسـدمإجراءماٌؾودظيمتؼدؼرماٌـوصعماٌؿقّضعيمعـمطؾم

 .سققبـيمعـمسققبـوتماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي

   + + 

ضدمؼدرقبمأؼضًومعـوصعم اٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي إنقبمادؿكدامم5-زاي

 .شريمغؼدؼيمػوعي
 +  

ضدمؼمديمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمإظبمآثورمم1-زاي

 .خورجقيمتؿفووزمبؽـريماٌؼدقبمماظػردمواٌؿؾؼلماظػردمظؿؾؽماٌقارد

 +  
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مم:عالحظي ماظقراثقيؼبمادؿعراضفو ماظػرؼؼماظعوعؾماظػينماٌكصصماٌعينمبويصقلمسؾكماٌقارد ماظيتمحددػو مواظزراسيمظؾلؿوتماٌؿقزة معـوصعفو،مأبرزتممظألشذؼي وتؼودؿ

ماظػرسقيممبشؽؾمخوصماظصؾياظلؿوتمذاتمواٌقاردماظقراثقيمايرجقي،ممقيوايققاغمقياظـؾوتاٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمذبؿقسوتماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيم بؼطوسوتفو

 .ؼ(-ػاىدولمأسالهمبعالعيمغوضصؼبمععؾؿيمم)أوماظيتمظقلًمذاتمصؾيممضؾمصؾيوتؾؽماألػ+ؼ(ممزائدبعالعيمدولمأسالهماىؿيمؼبمععّؾ)
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ًادلرػقًواو

 صونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًبشلنً

 وتـؿقمفاوادمىداؿفاًادليمدامً

م

مؿؼدؿة

م

ؼبمم3ؼبماٌوئيمعـفومشوبوتمرؾقعقيموم11ؼبماٌوئيمعـمذبؿقعمدطحماألرضمؼبماظعومل،مم11تؾبغّطلماظغوبوتمسبقم -1

مصؼطمعزروسي ماٌوئيمعـفو مبني. معو مأغقاعماألذفور مغقعم144م444مإظبم14م444موتؿػووتمتؼدؼراتمسدد صؿؽًماظؾبظؿمموعو.

مأنماإلؼؽقظقجقيمايرجقيمتؾبشؽؾم ؼبماٌوئيمعـمأراضلماظغوبوتمؼبماظعوملمم15اٌالذاتماظضرورؼيمظؾؿـقعماظؾققظقجل،مطؿو

عؾققنمغلؿيمتؼرؼؾًومؼبمعبقعمأسبوءماظعوملمؼعؿؾقنمبصػيمم13وؼقجدم.معؾبكصصيمبوظدرجيماألوظلميػظماظؿـقعماظؾققظقجل

ماظغوبوت مؼبمضطوع مرمسقي مأطربمعـمذظؽمسؾكماظغوبوتمواٌـؿفوت. مسدد مموؼعؿؿد معؾوذرة ماظغذائلمايرجقي ظؿقصريماألعـ

ٌُفقؿـمظؾطوضيمألطـرمعـم.مطلىمدؾبؾؾمععقشؿفؿو عؾقورمغلؿيمم5صػلماظؾؾدانماظـوعقي،متؾبؿـؾمأغقاعماظقضقدماًشؾقيماٌصدرما

ػقمموظقسماًشى.مؼبماٌوئيمعـماألخشوبماٌؼطقسيمؼبمتقظقدماظطوضيم14وؼبمأصرؼؼقو،متؾبلؿكدممغلؾيمتزؼدمسؾكم.معـماظػؼراء

ؼبماٌوئيمعـماظلؽون،مؼبماظؾؾدانماظـوعقي،مؼلؿكدعقنماٌـؿفوتمم14صفـوكمحقاظلم.موحدهماٌقردماظذيمؼمخذمعـماظغوبوت

م.ايرجقيمشريماًشؾقيمظلدماحؿقوجوتفؿمؼبمذبوظلماظصقيمواظؿغذؼيموظؾقصقلمسؾكمدخؾمعـفو
م

دبػقػمؼبمواٌلؿؼؾؾقيماًوصيمبوألعـماظغذائلمونمعلوػؿيماظغوبوتمواألذفورمؼبماظؿصديمظؾؿقدؼوتمايوظقيمإ-م5

ماظػؼر صوظؿـقعم.متؾؽماألغقاعمضؿـلؿداعيمتعؿؿدمسؾكمعدىمتقاصرماظؿـقعماظـرىمبنيمأغقاعماألذفور،مواظؿـؿقيماٌؼبمومحدة

موتطقرػومؼبمزؾمزروفمبقؽقيمعؿغري ماظغوبوتمسؾكمضقدمايقوة،موتؽقػفو .مةاظقراثلمضروريمظؽػوظيمإعؽوغقيمبؼوءمأذفور

ومثيم.موضبوصظمػذاماظؿـقعماظقراثلمأؼضًومسؾكمحققؼيماظغوبوت،مطؿومؼقصرماٌؼووعيمظضروبماظؽربمعـؾماآلصوتمواألعراض

حوجيمبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مإظبماظؿـقعماظقراثلمظرباعٍماالغؿؼوءماالصطـوسلموتربقيماألغقاعموتدجقـفومعـمأجؾمتطقؼرمدالالتم

ماظؽـريمعـماظؾؾدان،مدقفمتؿلثرمآصوقماظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼبماٌـورؼماظرؼػقيمتلثرًامطؾريًاموؼب.معؾبؿؽقػي،مأومظؿعزؼزمصػوتمعؾبػقدة

م.اظؾبظؿماإلؼؽقظقجقيمايرجقيموؼبماألغقاعمؼبحبوظيماظؿـقعم
م

سؾكماٌلؿقؼنيماظدوظلمواظقرينمإظبمبشؽؾمعلؿدامممايرجقيمٌقاردماظقراثقياإدارةمإظبموهؿوجماىفقدماظراعقيم-م1

موعؿؿودؽي مأدوسمعؿقـي مععؾقعوتمخط مسؾك ماالسؿؿود م. ماظؼطرؼي مواظؿؼورؼر مإسداد مأثـوء ماظقراثقيماظيتمتؼدم ماٌقارد حوظي

بشلنممبـوءـبمسؾكماًطقطماظؿقجقفقيمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمػلماٌصدرماظرئقللمٌعؾقعوتمعؼورغيمًاظيتمؾبوضعمايرجقي

مماٌقارد موضد موإدارتفو مايرجقي ماٌقاردمًمؾذّؽاظقراثقي مبشلن ماظؿدابري مالدبوذ مذبوالتماألوظقؼي ماألدوسمظؿقدؼد أؼضًو

م.اظقراثقيمايرجقي

ً

إنمصقنؿبماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمهلقمأعرفبمحققي،محقٌمأغفومعقاردمصرؼدةمالمميؽـمظغريػومأنمؼؼقممعؼوعفومؼبم-م3

صؼدمأّضرمعممترمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمؼبم.موضدمدمبؾؿًمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمبلػؿقؿفومسؾكمعدىمسؼقدمسدؼدة.ملؿؼؾؾاٌ
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مععينمبوٌقاردمم1153 مصرؼؼمخرباء ماظقراثلمايرجلمطونمؼؾبعوغلمعـماظػؼدانماٌضطرد،مورؾىمإغشوء بوظػعؾمبلنماظؿـقع

،مظؾؿلوسدةمؼبمدبطقطموتـلقؼمجفقدمعـظؿيماألشذؼيم(ٌقاردماظقراثقيمايرجقيصرؼؼماًرباءماٌعينمبو)اظقراثقيمايرجقيم

م.إدارةماٌقاردماظقراثقيمألذفورماظغوبوتؼبمواظزراسيم

م

وتؾبؿـؾمأغشطيمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمجزءًامالمؼؿفزأمعـمبرغوعٍمايراجيمظدىم-م2

م مطؿو مواظزراسي، ماألشذؼي مواظرباعٍمعـظؿي ماظعومل، مؼب مايرجقي ماٌقارد متؼققؿ معـؾ ماألخرى، معؽقغوتماظربغوعٍ مؼب تؾبلفؿ

وظؼدمزؾمصرؼؼم.مايرجقيماظقرـقي،مواإلدارةمايرجقيماٌلؿداعي،موتربقيماألذفورموتـؿقيماظزرع،موإدارةماٌـورؼماحملؿقي

ظزراسيمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،موؼبمإسدادماًرباءماٌعينمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼقجفمسؿؾمعـظؿيماألشذؼيموا

ٌُقرزماظذيمضدممإظبمىـيماظغوبوتمظعدةمسؼقدمعـماظزعـ م.اظؿؼورؼرمسـماظؿؼدمما

م

ًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًرلقعة

م

رقسقيموشريمعؾزعيموؼـؾغلمسدممتػلريػومأومتـػقذػومؼبمتـوضضمععماظؿشرؼعوتماظقرـقيمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمإنم -5

م.واالتػوضوتماظدوظقيماظؼوئؿيمحقـؿومؼـطؾؼمذظؽ
م

م-م3 متشؽؾ ماظعوٌقي ماظعؿؾ مخطي معع مؼؿؿوذك ممبو مهدؼـفو مميؽـ معؿفددة موثقؼي مأي ماٌقاردمعؿوبعي مػقؽي تؼررػو

م.اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي
م

.مواإلجراءاتماٌرتؾطيمبفومطـريامبوخؿالفماظؾؾدانمواألضوظقؿمادرتاتقفقيضدمدبؿؾػماألوظقؼيماظـلؾقيمظؽؾمأوظقؼيم-م1

م موضد ماألوظقؼي مواظؼدراتماإلدارؼيمسؾكممياظـلؾقتعؿؿد ماٌعـقي، ماإلغؿوج مغظؿ مأو ماظطؾقعقي مواظؾقؽي مغػلفو، ماظقراثقي اٌقارد

م.اظلقودوتماىورؼيمإلدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموأايوظقي،مواٌقاردماٌوظقيم

م

ًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًدًادلـطؼياؾيـ

م

ماظلؿوتماظرئقلقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي
م

غؾبظؿمإؼؽقظقجقيمرؾقعقي،مأومأغفومؼبمعرحؾيمبدائقيمؼبمإنمعؾبعظؿمأغقاعماألذفورمايرجقيمبرقبؼي،مورىمإدارتفوم-م1

م.1جدًامعـماالغؿؼوءمأوماظؿدجنيمعؼورغًيمبوحملوصقؾماظزراسقي

م

م-م14 متؽقن معو مواظيتموسودة ماٌرتػع، ماٌؿؾوؼـ ماظؽوئـوتمذاتماظؿزاوج موعـ ٌُعؿكبرة، ما ماألغقاع معـ مايرجقي األذفور

معلؿقؼ مسؾك مظؾقػوز مرؾقعقي مآظقوت مميعرتػعموترقرت ماظؿـقع معـ ماإلخصوبمضؿـ مععدل مارتػوع معـؾ ماظقاحد، اظـقع

موادعي معـورؼ مسرب مواظؾذور محؾقبماظؾؼوح مواغؿشور ًَْؾطل، ما ماظيتمتؽقنم. ماظؾقؽوتماألصؾقي معع ماآلظقوتمذبؿؿعي صفذه

                                                           
1 National Academic Press (1991). Managing global genetic resources, Forest Trees. Washington D.C.. 
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معـم عؿـقسيمؼبمشوظىماألحقونمعـمحقٌماظزعـمواٌؽون،مضدمأدفؿًمؼبمتطقرمأغقاعمذفرؼيمحرجقيمظؿصؾحمبذظؽمبعضًو

ماظؽوئـوتم مسؾكماألرضأطـر موراثقًو متـقسًو موظؾعؿؾقوتمماٌقضعؼبمإنماظصقنم.م2األطـر اظذيمؼلؿحمبوظصقنماظدؼـوعلمظؾؿـقع

ٌُػضؾمبوظـلؾيمظألغقاعمايرجقي،مبقـؿوماظصقنم صقؾبلؿكدممؼبماظغوظىماألسؿمظؿدجنيماألغقاعممخورجماٌقضعاظقراثقيمػقماظـفٍما

م.اظـؾوتقي

م

ؼبماٌوئيمعـمم14وزوئػمعؿعددة؛مصفلمتؾبؼدمماظعدؼدمعـماظـقاتٍمواًدعوت،مإذؿبمؼؽبلؿكدمماظغوبوتمأذفورمغقاعموأل-م11

م.اظصقيمواظدخؾاظؿغذؼيموماظلؽونمؼبماظعوملماظـوعلمغقاتٍمحرجقيمشريمخشؾقيموذظؽمألشراض

م

مأدؾوبو-م15 مظعدة مايرجقي ماظقراثقي ماٌقارد معـ ٌُلؿؿدة ما ماٌزاؼو مضقؿي ماظصعىمضقوسمحفؿ معـ مسـمصؾغضماظـ. ظر

األخشوبماٌؼطقسي،مؼؿؿمعبعمععظؿماظـقاتٍمايرجقيمعـمأجؾماالدؿفالكماحملؾل،مأومظألشراضماظؿفورؼيموذظؽمبدونم

م.وػذامػقمايولمبصػيمخوصيمظدىماظؾؾدانماظـوعقي.مرصدموتقثقؼمورـقنيمدؾقؿني

م

م-م11 ماظؿؼدؼر متؾؼك مال موػل ماظؽوؼب، مبوظؼدر معؾبلؿغؾي مشري مايرجقي ماظقراثقي محقٌماٌقارد موذظؽمعـ مظؼقؿؿفو اظلؾقؿ

م.ؿـؿقيماٌلؿداعيعلوػؿؿفومايوظقيمأوماحملؿؿؾيمؼبماألعـماظغذائلمواظ

م

وهؿػظمبفومعمدلوتمزبؿؾػيمؼبمتؼورؼرمشريماٌعورفماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمعؾعـرةمؼبماظعودة،متؽقنم-م13

مؼبم مؼعينمأنمتداوهلو ماٌراجعيموػـوكماصؿؼورمإظبم.مربدودماظؾؾدانماظؽـريمعـعـشقرة،معو اٌعؾقعوتماألدودقيمعـؾمضقائؿ

م.اًوصيمبوألغقاعماظؼطرؼي،موخرائطمتقزؼعماألغقاعموطؿوظقجوتمعقادماإلغلولمايرجل
م

ممؼؿفووز-م12 ماٌعروصي مايرجقي ماألذفور مأغقاع ماألسضوءمم14م444سدد ماظؾؾدان ماظيتمتؾذهلو غقع،مشريمأنماىفقد

م.غقسًوم324ماألغقاعمايرجقيمتؾبرطزمسؾكمسبقمحوظقًومالخؿؾورموهلني

ً

ًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةفدافًأ
م

م:طيماظعؿؾماظعوٌقياظرئقلقيمًماألفداف-م15

م

 متعزؼزمصفؿموإدراكماٌقاردماظقراثقيمايرجقي؛

 تعزؼزماالدؿكداممواإلدارةماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي؛ 

 م ماٌقارد مصقن مبراعٍ موتعزؼز مايرجتطقؼر ماظقراثقي ماٌقضعوماٌقضعمؼبقي معخورج م، مسؾكمـ ماظؿعوون خالل

 اٌلؿقؼوتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيمواظعوٌقي؛

 تشفقعماظقصقلمإظبماٌعؾقعوتموتؼومسفومبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظقرين؛ 

 ماظؿعوونماإلضؾقؿلمواظدوظ مظزؼودة ماظرباعٍماظقرـقي مؼبمذظؽمؼبمذبولماظؾقٌ،مواظؿعؾقؿموضعموتعزؼز ل،ممبو

 واظؿدرؼىمسؾكماالدؿكداممواإلدارةماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي،موظؾـفقضمبوظطوضوتماٌمدلقي؛

                                                           
إدارةموصقنماٌقاردم.مم5443.معـظؿيماألشذؼيمواظزراسي،مبرغوعٍماظغوبوتمؼبمخدعيمتـؿقيماجملؿؿعماحملؾل،ماٌعفدماظدوظلمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقي 2

م.،مروعوغظرهمسوعي،موعػوػقؿموبعضماظؾبفٍماٌـففققبي:م1ؾدماجمل.ماظقراثقيمايرجقي
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 مإرورم مؼب مايرجقي ماظقراثقي ماٌقارد موصقن مإدارة ماحؿقوجوت مإلدراج مؼؿـودى، محلؾؿو ماظؾؾدان، علوسدة

 عٍ،موُأررماظعؿؾمسؾكماٌلؿقؼوتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيمواظعوٌقي؛اظلقودوتماظقرـقيماألودع،مواظربا

 تشفقعمتؼدؼرماٌعورفماظؿؼؾقدؼيمذاتماظصؾيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي،مواإلبداسوتمواٌؿوردوت،مواظؿؼودؿم

ٌُـصػمظؾؿـوصعماظـوويمسـمادؿكداعفو،مواإلضرارمبلدوارػو،موحقـؿومؼؿـودى،موضعمدقودوتمصعوظيمودؿبـم ا

 ؼعوتمتؾبعـكمبفذهماٌلوئؾ؛تشر

 تشفقعماظقصقلماظؽوؼبمإظبمعقادماظؿؽوثرمايرجقيماىقدةموادؿكداعفو،مظدسؿمبراعٍماظؾقٌمواظؿطقؼرمسؾكم

 ؛بوٌؾؽقيماظػؽرؼيميؿعؾؼاٌومبومؼؿؿوذكمععماظؼقاغنيمواألغظؿيماظدوظقيمماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿل

 م مطقدوئؾ ماإلضؾقؿقي ماإلؼؽقظقجقي مواظؾبفٍ ماإلؼؽقظقجل ماظـظوم مواإلدارةممطػمةتشفقع ماالدؿكدام ظؿشفقع

ٌُلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي؛  ا

 علوسدةماظؾؾدانمواٌمدلوتماٌلموظيمسـمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبمإغشوء،موتـػقذموادؿعراضمعـؿظؿم

 االدؿكداممواإلدارةماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي؛موظألوظقؼوتماظقرـقيمٌصؾقيم

 وبصػيمخوصي،مظدىماظؾؾدانماظـوعقيمواظؾؾدانماظيتمم-تعزؼزماظرباعٍماظقرـقي،مواالرتؼوءمبوظطوضوتماٌمدلقيم

ماضؿصوداتفوممبرحؾيماغؿؼولم ماظرباعٍمأنم.مووضعمبراعٍمإضؾقؿقيمودوظقيمذاتمصؾيم-متر وؼـؾغلمٌـؾمػذه

سؾكماظؿعؾقؿ،مواظؾقٌمواظؿدرؼىموذظؽمعـمأجؾماظؿعوعؾمععماظؿقصقػموايصرمواظرصدمواظصقؿبنممتشؿؿؾ

 واظؿطقؼرمواالدؿكدامماٌلؿداممظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي

م

م-م13 ماألوظقؼوت مماالدرتاتقفقيتلؿـد ماظعوٌقي ماظعؿؾ معقاردػومًطي مسؾك مدقودؼي محؼقضًو مظؾؾؾدان ماصرتاضمأن سؾك

.ماظطؾقعقي،ممبومؼبمذظؽماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،موأنمضقوممتعوونمدوظلمطؾريمأعرفبمضروريمإلدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقي

م:اٌؾودئماظؿوظقيمالدبوذماظؿدابريمسؾكمأدوسًطيماظعؿؾماظعوٌقيمماالدرتاتقفقيوؼبمػذاماظلقوق،ممتمتطقؼرماألوظقؼوتم
م

 إنماظؿـقعماظقراثلمػقماظرطقزةماظرئقلقيمظالدؿؼرارماظؾققظقجل؛مصفقمؼلوسدماألغقاعمسؾكماظؿؽقػمععماظؾقؽوتم

وػقمأدوسماالخؿقورمايوظلمواٌلؿؼؾؾلم.ماٌؿغرية،ممبومؼبمذظؽمتلثرياتماظؿغريماٌـوخلمواألعراضماظـوذؽي

موبراعٍماظرتبقي م. ماظقراثقيمايرجقي؛مصنغفوموبوإلضوصيمإظبمعلوػؿوتفو مظؾؿقارد ماظؾقؽقي مؼبماالدؿداعي اظػرؼدة

ماحملوصقؾم مصقفو متػشؾ ماظيت ماألوضوت مؼب محؿك موظؾقققاغوت، ماظؾشر مظؾين معؾوذر مشذائل معصدر تؾبشؽؾ

م.ايقظقي

 مظالووػوتم ماظلؾقؿ ماٌعورفماظالزعيمظؾػفؿ جردماٌكزوغوت،مواظؿقصقػمواظرصدمػلمأعقرمضرورؼيمظؿقظقد

موادؿكدامماظيتمتعرت مؼبمإدارة ماظؼراراتماٌـودؾي مؼبمادبوذ مايرجقي،موظؾؿلوسدة ماظقراثقي ماٌقارد ىمحوظي

 .اٌقاردماظقراثقيمايرجقيمبصقرةمعلؿداعي

 ػقمأودعممموردوتماظصقنماغؿشورًا،محقٌمأنمععظؿماألغقاعمايرجقيمتـؿقمماٌقضعماظطؾقعلمؼبإنمايػظم

 .ايػظمطذظؽمظألغقاعمأنمتقاصؾمتعرضؾبفومظؾعؿؾقوتماظؿطقرؼيموؼلؿح.مبرقبؼًوموالمؼؿؿمتدجقؾـبفو

 مأصقوبم معبقع مإدراج مسؾك ماٌلؿقؼوت، معبقع مسؾك مايرجقي، ماظقراثقي مظؾؿقارد ماظػعوظي ماإلدارة تعؿؿد

طؿومأنماظعؿؾقوتماظؿشورطقيماٌـودؾي،ماظيتمتؽُػؾمهؼقؼم.ماٌصؾقيمذوىماظصؾي،موسؾكمعشورطؿفؿماظطقسقي

 .بماٌصؾقيمػلمسؿؾقوتمربرتعيموعؿقازغي،مبؾموالزعيعصوحلمزبؿؾػمأصقو
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 مألنممؼبإنمتعزؼزماىفقدمعـمأجؾمتطقؼرمذراطوتمعمدلقيم مبقـفومهلقمأعرفبمضروري،مغظرًا اظؾؾدانموصقؿو

متقزؼعوتماألغقاعموحدودماظـظؿماإلؼؽقظقجقيمالمهرتممايدودماظؼطرؼي ظذظؽمؼؾزممضقوممذراطوتموتعوونم.

ماٌـودؾي،مضقىمسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼو مواظدوظقي ماظقرـقي مواظؾبظؿ ماظؼقاسد موتطقؼر ماظقسل مزؼودة مأجؾ تمعـ

ماظقرـقيم ماٌلؿقؼوت مسؾك ماظلؾقؿي مواظعؾؿقي ماظؿؼـقي ماظرباعٍ مإظب متمدى ماظيت ماظلقودوت مأدوات وطذظؽ

 .واإلضؾقؿقيمواظعوٌقي

 
ضبؿوجمإظبمإؼالءماالػؿؿوممؾماظعوٌقيمطيماظعؿإنمحشدماٌقاردمحبقٌمتلؿحمبوظؿـػقذماظؽوؼبموؼبماظقضًماٌـودىمً-م11

م مؼبمذظؽماظؿـلقؼمععمزبؿؾػماٌؾودراتماىورؼيمحوظقًو اظؾؾدان،ممؼباظقاجىموبذلماىفقدمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوت،ممبو

م(.االتػوضقيماٌعـقيمبوظؿـقعماظؾققظقجل،موعرصؼماظؾقؽيماظعوٌل،موعومإظبمذظؽ)وإضؾقؿقًوموسوٌقًوم

م

ماؾعادلقةخطةًاؾعؿلًذؽلًوتـظقمً

م

متؽقنمطـريا-م11 ممعو مماالدرتاتقفقياألوظقؼوت ماظعوٌقي ماظعؿؾ مًطي موثقؼًو مارتؾورًو معؿشوبؽيوعرتابطي معـم. صوظؽـري

م:ؼبمأربعيمذبوالتمظألوظقؼوتوػلمذبؿعيمم،ؿصؾمبلطـرمعـمأوظقؼيمواحدةؼاظؿدابريماٌؿقضعيم

م

ممتقاصرماٌعؾقعوتمسـماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمواظقصقلمإظقفومهلني-م1

م(مخورجماٌقضعوماٌقضعمؼب)صقؿبنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيم-م5

ماالدؿكدامماٌلؿداممواظؿطقؼرموإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيم-م1

م.اظلقودوت،مواٌمدلوتموبـوءماظؼدرات-م3

م

 ادلعؾوؿاتًبشلنًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًواؾوصولًإؾقفاتواػرًحتينيً:5ًًجمالًاألوؾوقةً
م

ًادلؼدؿة
م

ماظؽػمةعـماٌلؾؿمبفمأنماظؾقوغوتماظدضقؼيمبشلنمحوظيماظغوبوتمواالووػوتمايرجقيمذاتمأػؿقيمطربىمبوظـلؾيمظإلدارةم

مذاتماظصؾيمبوظغوبوتمتؿعؾؼمبدرجيمطؾريةمبوٌقاردم.مظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي وععمذظؽ،مصننماٌعؾقعوتماٌؿقاصرةمحوظقًو

إنمتقاصرماٌعؾقعوتماحملددةمبشلنم.مايرجقيمبصػيمسوعيمبداًلمعـمأنمتؿعؾؼمبوظؿـقعمايرجلمواظؿـقعمؼبمأغقاعماألذفور

مواالووػوتمؼبماٌ ماظقراايوظي مايرجقيمشريمطوفلبقارد مسؾكماٌلؿقؼنيمثقي مبعضماظؿؼدم معـمإنوز ،موذظؽمسؾكماظرشؿ

م.اظقرينموذؾفماإلضؾقؿلمأثـوءماظعؼدماٌوضل
م

ٌُقدقبثيموإعؽوغقيماظقصقلمإظقفومبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمتؿلؿمبوظشؾبحم وتػقدماظؿؼورؼرمبلنمتقاصرماٌعؾقعوتماىقدةموا

زمععظؿماظؿؼورؼرماظؼطرؼيمايوجيمإظبمزؼودةماظقسلمبنيمعؾبؿكذيماظؼراراتمواىؿفقرماظعوممبشلنموتؾبرب.مؼبماظؽـريمعـماظؾؾدان

مواٌلؿؼؾؾقي مايوظقي ماإلمنوئقي ماالحؿقوجوت متؾؾقي مؼب متؾعؾفو ماظيت مواألدوار مايرجقي ماظقراثقي ماٌقارد مأػؿقي مغؼصم. إن

م.دارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماظلقودوتماٌؿشعؾياٌعؾقعوتمضبدؾبمعـمضدرةماظؾؾدانمواجملؿؿعماظدوظلمسؾكمإدعوجمإ
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م
م:وتشؿؾمصفقاتماٌعؾقعوتمذاتماظصؾيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيماآلتل

م
 مسدمموجقدمضوئؿيمعراجعيمعؾبقدقبثيمظألغقاعمؼبماظعدؼدمعـماظؾؾدان؛

 مسدمموجقدمصقرةمسوٌقيمدضقؼيمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمواووػوتفو؛

 موجقدمتؼدؼرمذوعؾمظؾؼدراتماظقرـقيمواظدوظقيمسؾكمإدارةماٌقاردماظقراثقيموايرجقي؛سدمم

 سدمموجقدمعـففقيمعؼؾقظيمظؾربطماٌؾوذرمبنيماٌعؾقعوتماظعوعيمبشلنماظؿغرياتماظيتمهدثمؼبماظغوبوتم

م.،موسشوئرػوموتـقسفوماظقراثلاظؿـقعماظؾققظقجل،موسؾكماألغقاعوبنيمتلثرياتفومسؾكم

 خورجممخصقصقوتمإسودةماإلغؿوج،مواظؿطقؼرمألغقاعماظغوبوتماظيتمتلؿحمبوظصقنبشلنمرمععرصيمسدممتقاص

م.ظؾشؿالتموشرسموتطقؼرمػذهماألغقاعمخورجمعقائؾفوماظطؾقعقياظػعولماٌقضعمواإلغؿوجم
م

عـماظؼدرةمسؾكموتمدىمحوالتماظـؼصمػذهمإظبمتعؼقدماظرصدماظعوٌلميوظيموالووػوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمطؿومهدم

م.ادبوذماظؼراراتماظػعوظيمواظؿدابريمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواظدوظل
م

وػذهم.موػـوكمسالضيمعفؿي،مؼبماظؽـريمعـماظؾؾدان،مبنيمادؿكدامموإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموبنيماٌعورفماظؿؼؾقدؼي

احملؾقيمؼبماظؽـريمعـماظؾؾدانماظـوعقي،مبقـؿومماٌعورفماظؼقؿيمتدسؾبؿمدؾبؾؾماٌعقشيمظدىماظلؽونماألصؾقني،مواجملؿؿعوت

متؾبشؽؾم .مأصقاًلمسظقؿيمظؾؿطقرماظصـوسلمواظؿفوريمؼبماظؼطوسوتمعـؾماظصقدظيمواألشذؼيموعؾقداتماآلصوتماألحقوئقيأؼضًو

وتؿعرضمم.وؼـؾغلمظؾلقودوتماٌؿعؾؼيمبندارةمععؾقعوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمأنمتضعمػذهماألدوارماٌفؿيمؼبماسؿؾورػو

اٌعورفماظؿؼؾقدؼيمظؾؿفدؼداتمغؿقفيمظؿدػقرماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموغؿقفيمظؾؿغرياتماظيتمتعرتيمادؿكدامماألراضلم

م.واٌؿوردوتماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي
م

ًاؾغاقةًيفًادلدىًاؾطوقل
م

م ماظقراثل، موتـقسفو مبوألغقاع ماٌعورفمواٌعؾقعوتماٌؿعؾؼي مإظب مصرصماظقصقل متقاصر مايرجقيمزؼودة ماإلؼؽقظقجقي وبوظـظؿ

ماظقراثقيم ماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقارد مواإلدارة مظؿقلري،موظؿؿؽنيمصـعماظؼراراتمبشلنماالدؿكدام واٌعورفماظؿؼؾقدؼيمذاتماظصؾي

مؼبمحؾماٌشؽالتماظعوٌقيماًطريةمعـؾمغؼصماألشذؼي،موتدػقرماألرضمواٌقوه،موتلثرياتم ايرجقيموظزؼودةمعلوػؿؿفو

 .خلموازدؼودماظطؾىمسؾكمزبؿؾػماظـقاتٍمواًدعوتمايرجقياظؿغريماٌـو

م
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 ادليموىًاؾورينً

ً:ؾمؼدقرًوتوصقفًورصدًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًةإـشاءًوتعزقزًـظمًورـق5ًًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

م

ًادلـطؼي أنمسؿؾقوتممطؿو.مإنماٌعؾقعوتمسـماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمشريمطوصقيمؼبماظعدؼدمعـماظؾؾدان:ماؾيـد

ماظقراثقيم مظؾؿقارد ماٌلؿداعي ماإلدارة مظؿكطقط ماظالزعي ماظؾوراعرتات مسودة متشؿؾ مال ماظقرـقي مايرجقي اىرد

مايرجقي ماظقراثقيم. مواووػوتموخصوئصماٌقارد محوظي ماألدوسمبشلن مععؾقعوتمخط موجقد مإظب محوجي ومثي

الدؿكداممواظصقنماٌلؿداعني،موطذظؽمايرجقيمعـمأجؾماظلؿوحمبنجراءمتعرؼػموادؿعراضمسودىمألوظقؼوتما

م.ظؿطقؼرمبراعٍمظؿدجنيماألذفورموهلقـفو

م

ًاإلجراء ماظؿشفقعمسؾكمحصرماألغقاعموتقصقػفو: واظؿشفقعمسؾكمسؿؾمخرائطمظؿقزؼعماألوظقؼوتمأومسشوئرم.

ماٌفؿي ماألغقاع مضدراتم. ًوادليوتعزؼز ًاؾورـقة ماٌعورفمبشلنماألغقاعممةاؾـلاتقًاتحوادليمـلمات متطقؼر ظدسؿ

م.ايرجقي

م

ًتويققًؿعاقريًتؼـقةوضعم وتعزؼزم.مظؿؼدؼرمورصدمحوظيمإدارةماٌقاردماظقراثقيموايرجقيموبروتوؽوالتًوـُظم

م.ظألغقاعموآظقوتمظؿقدؼـفومبصقرةمعـؿظؿيمؼوائمًؿراجعةًورـقةًوإؼؾقؿقةودسؿمتطقؼرم

م

وهلنيمإدارةماٌعؾقعوتممحداتًؿعؾوؿاتًوؼواعدًبقاـات،وتطوقرًذلؽاتًؾؾؿصارفًاجلقـقةًاحلرجقةًو

  .وتؼودؾبؿفومسؾكماٌلؿقيماظقرينمواظدوظل

ًؾمؼدقرًوإدارةًادلعارفًاؾمؼؾقدقةًبشلنًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوذلهًورـقةًتطوقرًـُظمًورـقة 3ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

م
علوػؿيمعفؿيمؼبماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسـمررؼؼممموردوتمعـؾمميؽـمظؾؿعورفماظؿؼؾقدؼيمأنمتؾبلفؿم:ماؾيـدًادلـطؼي

اظصقنماحملؾلمواالدؿكدامماٌلؿداممظؾـؾوتوت،موميؽـمأنمتؾبلفؿمؼبماىفقدماظراعقيمإظبمحؾماٌشوطؾماًطريةم

ظذظؽمصننممثيمحوجيمظؾقػوزمسؾكماٌعورفماظؿؼؾقدؼيم.ماظعوٌقيمعـؾمتغريماٌـوخ،مواظؿصقرموتدػقرماألرضمواٌقوه

م.شلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمسـمررؼؼمإجراءماظؿؼدؼراتماظقرـقيموهلنيماظؿقثقؼب

م

موإدارةمم:اإلجراء مبودؿكدام تشفقعماظؿؼدؼراتمسؾكماٌلؿقيماظؼطريموتقثقؼماٌعورفماظؿؼؾقدؼيمذاتماظصؾي

م.اٌقاردماظقراثقيمايرجقيمعـمجوغىماجملؿؿعوتماحملؾقي

م
م مورـقي مبقوغوت موضقاسد مآظقي ماظقراثقيموضع ماٌقارد مصقن مأجؾ معـ ماظؿؼؾقدؼي ماٌعورف مظؿلفقؾ مورـقي وذؾف

مايرجقيموغبوؼؿفوموتعزؼزػو

م
مايرجقي،م ماظقراثقي مظؾؿقارد ماظؿؼؾقدؼي ماٌعورف متلفقؾ مبشلن ماظؿقجقفوت مبنسداد ماالضؿضوء، مسـد اظؼقوم،

ماظقرـقي موذؾف مسؾكماٌلؿقؼوتماظقرـقي، موادؿكداعفو مععماٌشورطيموايصقلمسؾقفو،مودبزؼـفو، ،مواحملؾقي

اظػعوظيمظؾلؽونماألصؾقني،مواجملؿؿعوتماحملؾقي،مععماألخذمبعنيماالسؿؾورماٌؾودراتماٌؿوثؾيممبقجىماتػوضقيم

 .اظؿـقعماظؾققظقجل
م

 ًادليموىًاؾدوؾي

ً 2ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً ًاؾورايقة ًادلوارد ًحصر ًؾؼوائم ًدوؾقة ًتؼـقة ًوبروتوؽوالت ًؿعاقري ًورصدًتطوقر ًوتوصقف احلرجقة،

ً.االجتافاتًوادلىارر

م
إنمعمذراتمدؾقؿيمسؾؿقًوموواضعقيموذاتمأػؿقيمدقودوتقيمظؿعرؼػمخطماألدوس،مورصدمحوظيمم:اؾيـدًادلـطؼي

وػـوكم.مواووػوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموإدارتفومذلءمعؾبػؿؼدفبمسؾكماٌلؿقؼوتماظعوٌقيمواإلضؾقؿقيمواظقرـقي
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وػـوكم.محوجيمإظبمتطقؼرموادؿكداممُررقمععقورؼيموبروتقطقالتمإلجراءمسؿؾقوتمايصر،مواظؿقصقػمواظرصد

مإظبمزؼودةمتـلقؼماظؾقٌمبشلنمهدؼدمووضعمخرائط،موتقصقػمسشوئرماألغقاعموهلنيمتلثريم حوجيمأؼضًو

م.غؿوئٍمدقودوتمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقي

م

ًوؿمذراتم:اإلجراء ًؿعاقري ممعادلقةًوضع مايرجقي ماظقراثقي ماٌقارد مواووػوت محوظي مظؿؼدؼر سؿؾقوتمؼب

م.ايصرمايرجقيموشريػومعـماظرباعٍمذاتماظصؾيمبوظغوبوت
م

م.تطقؼرمبروتقطقالتمظؾؿؼدؼرماظؿشورطلمورصدماٌقاردماظقراثقيمايرجقي

 
ًؿعؾوؿاتً 2ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً ًـُظم ًبقاـات)اؾـفوضًبنـشاء ًؼواعد ًادلعارفً( ًؾمشؿل ًوتعزقزفا ًاحلرجقة ًاؾورايقة ؾؾؿوارد

ًؾألـواعً ًاجلقين ًاؾمـوع ًوبقوؾوجقا ًوؿوائل، ًوتوزقع، ًادمىداؿات، ًبشلن ًادلماحة ًواؾمؼؾقدقة اؾعؾؿقة

ً.وعشائرًاألـواع

م
ًادلـطؼي ماؾيـد مؼبماظعوملم: مايرجقي ماظقراثقي ماٌقارد محوظي مسؾكمتـقع،موحوظيمتقصر مسوٌقي مذوعؾي أولمغظرة

ماٌقارد مػذه مسؾكمإدارة مواظعوٌقي مواإلضؾقؿقي مواظؼدراتماظقرـقي ماظقراثقيمايرجقي، مواووػوتماٌقارد وتؾبشريم.

اظؽـريمعـماظؿؼورؼرماظؼطرؼيمإظبموجقدمثؾبغراتمعفؿيمؼبماٌعورفماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمطؿومتؾبشريمإظبم

ماٌع مسؾقفوأن موؼصعىمايصقل ماظؼطريمعؾعـرة ماٌلؿقي مؾقعوتمسؾك ماظرباعٍم. متؾبعوغك مذظؽ، مإظب وبوإلضوصي

وظذظؽمصننممثيمحوجيمعؾبؾقيمظؿقلنيمدؾبؾؾم.ماظؾقـقيمعـمسدممتقاصرماظدسؿماٌوظلماظؽوؼبموخوصيماظؾؾدانماظـوعقي

بماٌصؾقي،مواظؼقوممؼبمغػسمايصقلمسؾكماٌعؾقعوتمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمبوظـلؾيمىؿقعمأصقو

وػـوكم.ماظقضًمأؼضًومبؿطقؼرمضوسدةماٌعورفماظالزعيمظالدؿكداممواإلدارةماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقي

م.حوجيمأؼضًومظؿقلنيماظدسؿماٌوظلماظذيمتؼدعفماظؾؾدانمظألغشطيماظؾقـقي

م
ماٌعؾقعوتموآظقوتمهلنيمدؾبؾؾماظقصقلمإظبماٌعؾقعوتمعـمجوغىماظؾؾدانمام:اإلجراء مإدارة ظـوعقي،موتعزؼز

م.تؼودؿماٌعؾقعوتمسؾكماٌلؿقىماظقرينمواظعوٌل

م
مسؾكماٌلؿقى،ماحملؾل،موذؾفم مايرجقي ماظقراثقي مبوٌقارد ماظؾقوغوتماًوصي مضقاسد موتغذؼي اظـفقضمبنغشوء

م.اظقرين،ماظقرينمواإلضؾقؿلمواظعوٌل

م
مهلنيمدؾبؾؾماظقصقلمإظبماٌعؾقعوتمبشلنماألغقاعمايرجقيمبوظـلؾيمظؾؽـريمعـمأصقوبم

م.اٌصؾقي،ممبومؼبمذظؽ،ماظلؽونماألصؾقني،مواجملؿؿعوتماحملؾقي

 
م

م

ً

ًخارجًادلوؼعوًيفًادلوؼعصِونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً:3ًجمالًاألوؾوقةً

م

صقنمسوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيمضروريمظؾقػوزمسؾكماظؿـقعماظؾققظقجلماظؿؽقػلموايقوديمظؿـقعماألذفورمايرجقيممادرتاتقفقيإنمتطقؼرم

م.سربمغطوضوتمتقزؼعماألغقاعماظشفرؼياٌقضعممؼبموميؽـمهؼقؼمػذهماظغوؼيمسـمررقماظصقن.مواألذفورماظؼصريةماظالجذسقي

م

ٌُقرزمادرتاتقفقياألغقاعمأوماظشؾؽوتماٌقاضقعقيمأنمؼؾعىمدورًامػوعقبًومؼبمتـػقذمموؼـؾغلمظؾؿعوونماإلضؾقؿلمسـمررؼؼمذؾؽوت وؼـؾغلم.مصقنمورصدماظؿؼدمما

ايرجقيمأنمؼفدفمػذاماظؿعوونمإظبمتقلريمادؿكداممغفٍماظـظومماإلؼؽقظقجل،موأنمؼؾبشفعمتعؿقؼماظقسلمبدرجيمأطربمبشلنمإدارةمزبؿؾػمأغقاعماألذفورم

م.زبؿؾػمعلؿقؼوتماظصقنماىقينو(م1اىدولم)وشريػوم

م
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م

موػلمتؾبـشلموتؾبـظؿموتؾبدارمظؿقؼقؼمأػدافماظصقنمؼبمدقوقماظضغقطماٌؿزاؼدةماظيتمميـؾفومحصودماٌقاردمايرجقيموهقؼؾماظغوبوتمإظبمأغقاعمادلـارقًاحملؿقة

ٌُفؿّؾيمواٌكططيماظيتمدب إلدارةمضعمأخرىمعـمادؿكداعوتماألرض،موػلمدبدممؼبماظغوظىماألسؿمطؿالذاتمظألغقاعمشريماظؼودرةمسؾكماظؾؼوءمؼبماألراضلما

ؾعمبفوماٌـورؼمظذظؽمصنغفمؼـؾغلمظؾرباعٍماظقرـقيماٌعـقيمبوالدؿكدامماٌلؿدامموإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمأنمتؾبراسلماألدوارماٌفؿيماظيتمتضط.مطـقػي

م ماظربؼي مايقوة مألشراضمعـؾمغبوؼي مأصاًل ممتمتصؿقؿف مؼؽقنمضد مضد مأنمععظؿفو معـ معـم)احملؿقي،مسؾكماظرشؿ موظؿؼدؼؿم(ايققاغوتوععظؿفو موظؾرتصقف ،

م.خدعوتمزبؿؾػيمعـمخدعوتماظـظومماإلؼؽقظقجل
م

ؽمظؾقػوزمواٌـورؼماحملؿقيمعـودؾيميػظماظؿفؿعوتماظشفرؼيمايرجقيماظصوييمظؾققوةمعـمزبؿؾػماألغقاعموعـمسقـوتممتـقؾقيمظؾبظؿمإؼؽقظقجقي،موطذظ

م.سؾكماًدعوتمايققؼيمظؾـظومماإلؼؽقظقجل
م

ًووضدمتؽقنم ًاهلاؿشقة ًاؾـطاق/احلدود ًحدود ؾؿؽقػمععمأطـرمايوالتماظؾقؽقيمذدةمواىدؼدةمعصودرمحومسيماألػؿقيمظاظشفرؼيممؾمهؿعاتًاألـواع3ًأو

مظؾؿغريماٌـوخلماظلرؼع مغؿقفًي متؽبقدؾبثؿب مأن ماظيتمؼؿقضعمهلو مإجراءم. موذظؽمسـمررؼؼ ماهلوعشقي مدؼـوعقوتموؿعوتماألغقاعمايرجقي وعـماظضروريمصفؿ

ؼضوفمإظبمذظؽمأنماظصقنمؼبمدقوقماظؿغريماٌـوخلمضبؿوجمإظبمإجراءمتؼدؼراتم.مػققصماظؽوصقيمظؾؿـقعماىقينماظؿؽقػلماظذيمؼظفرمؼبماًصوئصماظؽؿقياظ

ظبمعراسوةماظؿغرياتموهؿوجممنذجيمدؼـوعقوتمتقزؼعماألغقاعمإ(.محديماظـطوق)دضقؼيمظألوضوعماًوصيمبوظظروفماظؾقؽقيماٌلؿؼؾؾقيماظؼودقيمإظبمأبعدمايدودم

ؾؿلثرياتماحملؿؿؾيمظؾؿػوسالتماظيتمظوطذظؽم(مطوظؾقاضحمعـاًل)اظيتمتعرتيمعـورؼمتقزعماألغقاعمواظؿغرياتماألخرىماظيتمتعرتيماظؾبظراءماٌرتؾطنيمبقؽقًومبفوم

م.هدثمععمغؾوتوتمأومأغقاعمحققاغوتمأخرى
م

دراديمسؿؾقوتفوماظؿطقرؼيموتؽقػفومععمتقلريمموبوظؿوظلظؾقػوزمسؾكمزروفماظـؿقماظطؾقعقيمظألغقاعماظشفرؼيمماٌقضعمؼبمطوصقيمضبؿوجماألعرمإظبمتدابريمصقن

أوماظـطوضقيمظؿؼدؼؿم/ضرورؼيمبوظـلؾيمظؾؿفؿعوتماهلوعشقيمومماٌقضعمؼبودقفمتؽقنماٌعؾقعوتماٌلخقذةمعـمأغشطيماظصقنؿبم.ماظؿغرياتموصفؿفومبطرؼؼيمأصضؾ

م.اظؿغريماٌـوخلاًقوراتمظؾؿؽقػمععم
م

                                                           
3  Sexton et al.,  (2009). Annu. Rev. Ecol. Syst., 40: 415-436. 

ًإدارةًاألـواعًاؾرئقيقةًؾؾؿواردًاحلرجقةًواؾشهرقة:5ًاجلدولً

األذهارًادلوجودةًخارجً اؾغاباتًادلغرودةًً اؾغاباتًادلمهددةًرلقعقًا

اؾغابات،ًوـُظمًاؾزراعةً

اؾطلقعقةً االبمدائقة ادلىمؾطةًباؾغابات

 ادُلعدؾة

 ادلزارعًً ذلهًاؾطلقعقة

رلقعيًًجتدد

 مبياعدةًاإلـيان

ادلؽونً

 ادلزروع

 محَاِئقة ُؿـِمَهة

شوبوتماألغقاعم

األصؾقيمواظيتمالم

تقجدمصقفومإذوراتم

عرئقيمواضقيمتدلم

سؾكموجقدمأغشطيم

بشرؼيموحقٌم

اظعؿؾقوتم

اإلؼؽقظقجقيمملم

ضبدثمهلوماخؿاللم

بشؽؾمعؾوذرم

 .بلؾىماظؾشر

شوبوتماألغقاعم

اٌؿفددةم

رؾقعقًومواألغقاعم

ألصؾقيمواظيتما

المتقجدمبفوم

إذوراتمعرئقيم

واضقيمسؾكم

وجقدمأغشطيم

بشرؼيم

 .عؾققزي

مموردوتماظزراسيم

اٌكؿؾطيمبوظغوبوتمؼبم

اظغوبوتماظطؾقعقيم

بقادطيماإلدارةم

م:اٌؽـػي

 إزاظيمايشوئشم

ماظضورة

 إضوصيماألمسدةم 

 دبػقػمطـوصيم

 األذفور

 ضطعماألخشوبم

 االغؿؼوئل

اظغوبوتم

ذاتماألغقاعم

األصؾقيماظيتم

تؾبؼوممسـم

ررؼؼماظغرسم

أوماظؾذرم

اًوضعيم

إلدارةم

 .طـقػي

شوبوتمُأدخؾًم

إظقفومأغقاعم

أوم/أصؾقيمو

اظيتمُأضقؿًم

سـمررؼؼم

اظغرسمأوماظؾذرم

هلدفمرئقللم

ػقمإغؿوجم

اًشىمأوم

اظلؾعمشريم

ماًشؾقي

 

شوبوتم

ُأدخؾًمصقفوم

أغقاعمأصؾقيم

أومُأضقؿًم/و

سـمررؼؼم

رسمأوماظغ

اظؾكبذرمهلدفم

رئقللمػقم

تقصريم

 اًدعوت

ذبؿقسوتمغؾوتوتمأومأذفورم

عؿفوغليمتؼؾماٌلوحيماظيتم

ػؽؿور؛مطلوءمم4.2تشغؾفومسـم

غؾبظؿم)ذفريمؼبماألرضماظزراسقيم

اظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوت،م

؛م(حدائؼماٌـوزل،مواظؾلوتني

واألذفورمؼبماظؾقؽوتمايضرؼيم

واٌؾعـرةمسؾكمرقلماظُطرقموؼبم

ٌُفؿّؾي  األراضلماٌكططيموا
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،ممبومؼبمذظؽمغؾبظؿماظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوت،مبلغفومأحدمأغقاعمادؿكدامماألرضماٌفؿيماظيتمتؾبلفؿمادلزرعةًيفًإدارةًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوتؾبعرمبفم

ٌُدجـي)،موخبوصيماألغقاعماألػؾقيموذؾفماألػؾقيماٌقضعؼبمبؼدرمطؾريمؼبمصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،م عـؾمذؾؽيمأراضلماٌراتعماظيتمتقجدمبفوم(م)ا

م(.زراسيمزبؿؾطيمبوظغوبوتمؼبمشربمأصرؼؼقو
م

اضلماظزراسقي،ممبوموعـمبنيماألغقاعماظؽـريةمذاتماألوظقؼيماظيتممتمهدؼدػومؼبماظؿؼورؼرماظؼطرؼيمعـماٌـورؼمذؾفماظؼوحؾيمهللماألذفورماظيتمتـؿقمؼبماألر

م.وععظؿمػذهماألغقاعمأغقاعمأصقؾيمضومماٌزارسقنمظعدةمضرونمسؾكمإدارتفومإدارةمتؼؾقدؼي.مؿؾطيمبوظغوبوتؼبمذظؽمغؾبظؿماظزراسيماٌك
م

وبعضمػذهماألغقاعم.مغقعمآخرمؼبمبؾدانمأخرىم144وؼؿػووتماظؿـقعماظشفريمؼبماألراضلماظزراسقيمعـماظؼؾقؾمعـماألغقاعمؼبمبعضماظؾؾدانمإظبمأطـرمعـم

زراسيمزبؿؾطيمبوظغوبوتمتؽقنمالزعيمألجؾمصقنؿبممظذظؽمصننماإلدارةماٌلؿداعيمظؾبظؿ.متظفرمصؼطمؼبمغؾبظؿماظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوت(معؾبدجـي)ذؾفمأػؾقيم

م.اٌقاردماظقراثقيمظألغقاع
م

صقؿومبنيماظؽـريمعـممحتدقدًاألوؾوقاتؼبمأسبوءماظعومل،مؼؿضحمأنمػـوكمحوجيمإظبمم(أغظرمأساله)ماٌلفؾيعـماألغقاعماظشفرؼيماظؽؾريموبوظـظرمإظبماظعددم

ماظؿدابريماٌؿكذة ماألغقاعماظيتمميؽـمأنمتلؿفدصفو مظـؼصماٌعؾقعوتماألدودقيمبشلنماظؿـقع،موأمنوطم. مغظرًا معؾبعؼدمبدرجيمطؾرية وهدؼدماألوظقؼوتمأعرؾب

م.شفرؼيعـماألغقاعماظماظؿـقعموإعؽوغقوتماظؽـري
م

وػقمؼعينمأنمبعضماٌـورؼ،مواألغقاعمأوماٌقاردماظقراثقيمدقفم.مإنماهلدفماظعوممعـموضعماألوظقؼوتمػقمعؼورغيماظـؿوئٍمواٌػوضؾيمبنيمروئػيمعـماظؿدابري

بوإلعؽونماظؼقوممبعؿؾمتـلقؼلمعـمجوغىمموسـدعومؼؽقنمظدىمأصقوبمعصؾقيمزبؿؾػنيمأوظقؼوتمعؿشوبفي،مسـدئذلبمؼصؾح.متؾبعَطكمأوظقؼيمأدغلمعـمشريػو

ٌُـلؼ.مأصقوبماٌصؾقيمأوظؽؽ .موسـدعومتؽقنمأوظقؼوتفؿمشريمعؿؿوثؾي،مصننماظعؿؾماظؿـلقؼلماظذيمضبظكمبـلؾيمنوحمأطربمؼؽقنمػقماظعؿؾماٌلؿؼؾموا

ماظـو مواٌـظؿوتماظدوظقي مواٌـظؿوتمشريمايؽقعقي ماظؾققظقجلمايرجلمواظصقنموعـماحملؿؿؾمأنمتظؾمبنيماٌـظؿوتمايؽقعقي ذطيمؼبمذبولماظؿـقع

ماظؿؼـقي ماإلدارة مأدوظقى مزبؿؾػ متـػقذ مسؾك مضدراتفو محقٌ معـ مبوألوظقؼوت، متؿعؾؼ مطؾرية مخالصوت ماظقراثل متؾؽم. مبفو متقجد ماظيت مايوالت وؼب

م.عالئؿيماالخؿالصوت،مؼؽقنمعـماظضروريمتشؽقؾمهوظػوتمظؾعؿؾموظؾؿشغقؾمؼبمزؾمُأررمعؿؿودؽيموسؾكمعلؿقؼوتلب
م

وضدمسؿؾًمايؽقعوتمسؾكمضؿونم.مإنماالظؿزاممسؾكماٌلؿقيماظقرينمواحملؾلمبلػدافموأوظقؼوتمربددةمهلقمذرطمعؾبلؾؼمظؿـػقذمبراعٍماظصقنماٌلؿداعي

شووراتماإلضؾقؿقيموأثـوءماٌ.معؾؽقيموادعيمظؿؼورؼرػوماظؼطرؼي،موذظؽمسـمررؼؼمتـظقؿمورذوتمسؿؾمألصقوبماٌصؾقيمالدؿعراضموتدضقؼمػذهماظؿؼورؼر

ألصرؼؼلماظيتمجرتمؼبماظشرقماألدغكمومشولمأصرؼؼقو،موشربمأصرؼؼقو،موودطمآدقو،موآدقو،مواحملقطماهلودئموأصرؼؼقوماظقدطلموذرقمأصرؼؼقومواىـقبما

شريمأنمػذهم.مؼبماظؽـريمعـمايوالتموضدمغؾبقضشًمأغقاعمذاتمأوظقؼيمإضؾقؿقي.موأعرؼؽوماظالتقـقي،ممتمهدؼدماألوظقؼوتماإلضؾقؿقيمظؾؿدابريماظيتمدؿؾبؿكذ

مسؾكماٌلؿقى مواظشرطوء مبنيماىفوتماظػوسؾي موظؿكصقصماٌلموظقوتمصقؿو مظؽؾمغقع، متدابريمتػصقؾقي متؿقاصؾمعـمأجؾمهدؼد ماظعؿؾقيمهؿوجمألن

م.اظقرين،مواإلضؾقؿلمواظدوظل
م

وغؿقفيم.مممؽـوموالمدقؿومبلؾىمآثورمتغريماٌـوخمخورجماٌقضعؼبمسددمعؿزاؼدمعـمايوالت،مملمؼعدمصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيم.مخارجًادلوؼعاؾصونً

م.اٌقضعموخورجماٌقضعمظذظؽ،مؼـؾغلمالدرتاتقفقوتماظصقنمأنمتشؿؾمإغشوءموحداتمظؾصقنمؼب
ً

ًاؾغاقةًيفًادلدىًاؾطوقل
م

ايرجقي،مايػوزمسؾكماظؿـقعماىقينمواظعؿؾقوتماظؿطقرؼيمظألغقاعمايرجقيموذظؽمسـمررؼؼمهلنيمتدابريماظؿـػقذمواظؿـلقؼمظصقنماٌقاردماظقراثقيم

م.،ممبومؼبمذظؽمسـمررؼؼماظؿعوونمواظربطماظشؾؽلماإلضؾقؿقنيخورجماٌقضعأوممؼبماٌقضعدقاءم
م

 ادليموىًاؾورين

  
ً.ادلوؼعًيفتعزقزًؿيافؿةًاؾغاباتًاألّوؾقةًوادلـارقًاحملؿقةًيفًصونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً 1ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

م

ؼبمزؾماظلقوقمايوظلماظذيمؼشفدمتزاؼدماظضغقطمسؾكماألراضلمايرجقيمواٌقاردمايرجقي،متظؾمم:اؾيـدًادلـطؼي
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ومثيمغلؾيمعفؿيمعـماظـؾوتوتم.ماظغوبوتماألوظقيمواٌـورؼماحملؿقيمعالذامبوظـلؾيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيماٌفددة

والمؼؿؿمإالمؼبمتؾؽماظغوبوتمصقنم.مأوماٌؿقرـيمتـؿقمصؼطمؼبماظغوبوتماألوظقيمواٌـورؼمايرجقيماحملؿقي/اظربؼيمو

ماظعؿؾ.ماهلقؽؾماظقراثلمظؾعشوئرماظطؾقعقي قوتماظطؾقعقيماٌشرتطيمؼبمدؼـوعقوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمصؿؾبؼدرمأعو

اظغوبوتماظطؾقعقيماحملؿقي،ماظيتمتظؾمػلمأصضؾماٌكؿرباتمظدراديمإؼؽقظقجقوموبققظقجقومؼبموتؾبػفؿمبصقرةمأصضؾم

اظـؾوتقيموؼبمصقنمظذظؽمصننمعلوػؿوتماظغوبوتماألوظقيمواٌـورؼماحملؿقيمؼبمتطقؼرماٌعورفمبشلنماألغقاعم.ماألغقاع

م.اٌقاردماظقراثقيمايرجقي،مهؿوجمإظبماظؿشفقع

م

تطقؼرماظؿعوونماظقثقؼمبنيماٌمدلوتمأوماظرباعٍماٌلموظيمسـماٌـورؼمايرجقيماحملؿقيموتؾؽماٌمدلوتم:ماإلجراء

اظغوبوت،موعراطزمبذورمأذفورمماٌلموظيمسـمتطقؼرموادؿكدامماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،معـؾماٌراطزماظقرـقيمظرتبقي

ماظغوبوت مأوممأذفور ماظقرين ماٌلؿقؼني مسؾك متعؿؾ مواظيت مواظصقن ماظقراثقي ماظؾالزعو مىؿع ماألخرى واٌمدلوت

م.اإلضؾقؿل

م

موادلـارقًاحملؿقةتشفقعموتعزؼزموضعمتؼدؼرمورينمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيموأغشطيماظصقنمؼبماظغوبوتماألوظقيم

م.ظلؽونماألصؾقني،مواجملؿؿعوتماحملؾقيمحلىماٌؼؿضكمبشورطيما.مغاباتًاؾصونوؼبم
م

م.إدارةماالحؿقورقوتماظقراثقيمؼبماٌـورؼماحملؿقيمظؾقػوزمسؾكماحؿؿوالتماظؿطقرمظألغقاعماٌلؿفدصي

 
ً 6ًاالدرتاتقفقياألوظقؼيم ًوتطوقرًبراؿجًصون ًاحليًًخارجًادلوؼعاؾمشهقعًعؾىًإـشاء ًيفًذؾكًاؾصونًيفًاجليم ػعاؾةًوؿيمداؿةًمبا

ً.وبـوكًاجلقـات

م

ًادلـطؼي مظصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼؿطّؾىماٌزجمبنيماظصقنمم:اؾيـد مذوعاًل واظصقنماٌقضعمؼبمإنمبرغوذبًو

سققبـوتمأطربمضدرمممؽـمعـمصصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمخورجماٌقضعمؼؾبعـكمبصقرةمخوصيمبلخذم.مخورجماٌقضع

م.مظؿـققبعماظقراثلماٌقجقدمؼبمذبؿقسوتمبعضماألغقاعماٌلؿفدصيماٌكؿورةموبنيمػذهماجملؿقسوتا

م

ػقمؼبمحوالتمسدؼدةماًقورماظقحقدماٌؿوحمظؾقػوزمسؾكماظؿـقعماظقراثلمعـمصـػمواحدممخورجماٌقضعطؿومأنماظصقنم

ماٌعزوظي مأو ماحملقطقي ماظعشوئر مم4ؼب مواظظروفماظؾقؽقي،اٌفدقبدة ماألراضل مادؿكدام مبوظؿغرياتمؼب مخطريًا متفدؼدًا

مإظبمذظؽ) موعو م(اىػوفمواظػقضوغوتمواٌؾقحي م. مظؾصقن مؼبمبرغوعٍ ماٌقضعواظلؿوتماٌفؿي أليمغقعمربدقبدممخورج

م:ػل

م

ميأومعؿوحميسؿؾقماٌقضعمؼبصقنماظتدابريمإنمملمتؽـممًوأنمؼشّؽؾمتدبريًاماحؿقورقم-

معماغقاألؼضؿـمحػظمروئػيموادعيمعـماظؿـققبعماٌؿوحمؼبممأنم-

مم- ماألصؾقي ماظطؾقعقي مخورجمروئػؿف ماظـقع مودقبد مإسودة مؼؾبعـكمبندارة ماألصؾ)أن مععم( مأطـر بطرؼؼيمربؽقعي

م.أػدافمربدقبدةمظؾصقنمأوماالدؿكدام

م

م.ظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقياظـفقضمبوظؿقثقؼ،مواظؿقصقػ،موإسودةمإغؿوج،موتؼققؿماٌودةماظقراثقيم:ماإلجراء
م

م.عبعمبذورممتقبؾمتـقسًومرؾقعقًو

م

م.وضعمذبؿقسوتمعـماظؾذورماحمللقبـي
م

م.وبعدهمخورجماٌقضعاظؿشفقعمسؾكمادؿكداممإجراءاتمعومبعدمايصودماظيتمهوصظمسؾكمجقدةماظؾذورمضؾؾماظصقنم
م

                                                           
 .روعوم(.خورجماٌقضع)ؼبماٌزارعموبـقكماىقـوتم:م1اىزءم.مصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموإدارتفو،م5443،مFAO, FLD, IPGRIمم 4
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م.اٌقاردماظقراثقيمايرجقياظـفقضممبؾودراتماظلؽونماألصؾقني،مواجملؿؿعوتماحملؾقيمودسؿفومظصقنم
م

م.متعزؼزمووضعمآظقوتمإلذراكماظؼطوعماًوصمؼبمصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي
م

م.تعزؼزماظدرادوتمحقلمذبؿقسوتماظؾذور،موجقدتفو،موصقغفوموتؽوثرػو
م

م.متعزؼزموتشفقعماظؾققثمحقلمصقنمأغقاعماظؾذورمايروغي
م

م.خورجماٌقضعاظـفقضمبؿقصريمايقاصزمظؾصقنم
 

ً.أوًادلوجودةًعؾىًحدًاؾـطاق/دعمًتؼدقرًوإدارةًوصونًعشائرًاألـواعًاحلرجقةًاهلاؿشقةًو 7ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

م

ًادلـطؼي ماٌرطزؼي،مألنمعؼدارمم:اؾيـد ماظعشوئر مسـ ماظؿدػقر مإظب معققاًل موأطـر مػشي مبلغفو ماهلوعشقي ماظعشوئر تؿلؿ

مأضؾ مؼؽقنمسودة ماظؿـقعمظدؼفو مخوصيمسؾكوميؽـمظؾؼقىم. مآثور مأنمتؽقنمهلو ماهلوعشقي،موضدماظؿطقؼرؼي ماظعشوئر

مإظب متؽقػمربددةمؼمديمذظؽ مأذؽول مادرتاتقفقوتم. مؼب مسؾقو مبلوظقؼي مهظك مأن ماهلوعشقي مظؾعشوئر مؼـؾغل ظذا

م.وبراعٍماظصقنماظعوٌقيمواإلضؾقؿقي
م

ماهلوعشقيم:اإلجراء ماألغقاعمايرجقي موتقثقؼمسشوئر معـمموضعمعؾودئمتقجقفقيميصر موصقغفو مإدارتفو وتعزؼز

م.خاللمإدعوجفومؼبمذؾؽوتمصقن،موسـمررؼؼمتلطقدمعشورطيماجملؿؿعوتماحملؾقيمؼبمذظؽ

م

دسؿمتطقؼرماظرباعٍمسؾكماٌلؿقؼنيماظعوٌلمواإلضؾقؿلمظؿؼدؼرماظعشوئرماهلوعشقيموتشفقعمصقغفوموتؼققؿفومؼبمطٍؾمعـم

م.خارجًادلوؼعواظظروفممادلوؼعمزروف

 
ً.ادلزرعةيفًدعمًوتطوقرًاإلدارةًواؾصونًادليمداؿِقنًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقةً 8ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

م

ًادلـطؼي ماؾيـد م: ماٌزارسقن ًًيفؼؾبلفؿ مايرجقيمصونوإدارة ماظقراثقي ماظؿؼؾقدؼيممادلزرعةًيفماٌقارد ماظؾبظؿ ؼب

اؾـوعًاؾواحدًوػقؿاًضؿنًوفمًبذؾكًقميرونًيفًاؾمـوعً.مـُظمًاؾزراعةًادلىمؾطةًباؾغاباتمالدؿكدامماألراضلمعـؾ

ًواجملؿؾة ًادلىططة ًاألرض ًؿياحات ًيف ًاألـواع مم.بني ماٌدارة مايرجقي ماظقراثقي ماٌقارد ماظؿؼؾقدؼيمؼبمإن اظؾبظؿ

ماظؿفددماظـوتٍمسـمزؼودةماظضغطمسؾكماٌقاردم مسدم ظؾزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوتمتقاجفمتفدؼداتمخطريةمعـمجراء

وػـوكمحوجيمإظبمععوىيمعللظيمإدارةماٌقاردماظقراثقيم.مي،موسـماالووػوتمايوظقيمإظبماظؿؽـقػماظزراسلايرجق

م.اٌزرسيمؼبماظؾؾدانماظيتمتؽقنمصقفوماظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوتمممورديمذوئعيؼبمايرجقيم
م

م.اظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوتاٌزرسيمظألغقاعماٌفؿيمؼبمؼبمتطقؼرمأدواتمعـففقيمظإلدارةمواظصقنمم:اإلجراء
م

م.تؼدؼرمحوظيمصقنموإدارةماألغقاعماٌفؿيمؼبماظزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوتمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿل

م

م.اٌزرسيمؼبتؼدؼؿماظدسؿماظؿؼينمظرتوؼٍماإلدارةمواالدؿكدامماٌلؿداعقؿبـمظؾؿقاردماظقراثقيموايرجقيم

 
م9ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

 

ً ًاحلرجقةًدعم ًاؾورايقة ًادلوارد ًإدارة ًيف ًواحملؾقة ًاجملمؿعاتًاألصؾقة ًاؾغاباتًاؾيتًتدقرفا ًدور وتعزقز

ً.وصوـفاًبطرقؼةًؿيمداؿة

م

ًادلـطؼي عومتضطؾعماظغوبوتماظيتمتدؼرػوماجملؿؿعوتماألصؾقيمواحملؾقيمبدورمأضقىمؼبمايػوزمسؾكممطـريًام:اؾيـد

وضدمتؾنيمأنماظغوبوتماظيتمتدؼرػوماجملؿؿعوتماألصؾقيمواحملؾقيمػلم.ماٌقاردماظقراثقيمممومتؼقممبفماٌـورؼماحملؿقي

ؼبماظؾؾدانماظيتمميؽـمأنمؼطؾؼمؾغلموؼـ.مأحدماظـفٍماألطـرمصعوظقيمظؾفؿعمبنيماظصقنمواظؿكػقػمعـمورلةماظػؼر

م.اإلضرارمبفذاماظدورمودسؿفمبشؽؾمأطربصقفومػذاماظـقعمعـماإلدارةم
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م

ماألصؾقيمم:اإلجراء ماجملؿؿعوت ماظيتمتدؼرػو ماظغوبوت مؼب موإدارتفو مايرجقي ماظقراثقي ماٌقارد مصقن محوظي تؼققؿ

م.واحملؾقي
م

مصينم مدسؿ مايرجقيإلتؼدؼؿ ماظقراثقي ماٌقارد موصقن ماجملؿؿعوتممدارة ماظغوبوتماظيتمتدؼرػو مؼب معلؿداعي بطرؼؼي

م .األصؾقيمواحملؾقي
 

ًحتدقدًاألـواعًذاتًاألوؾوقةًالختاذًتدابريًبشلـفا 51ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

م

ًادلـطؼي ماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمػقمم:اؾيـد ماٌقضقع،مصننماظطرؼؼيماألصضؾمظؾؿعورلمععمإدارة مظؿعؼدمػذا غظرًا

إنمصفؿم.مهددمتؽقػماظـقعموأدائفمؼبمبقؽيمعومذظؽمأنمسؿؾقوتمدؼـوعقوتماظؿـقعماظقراثل.مغفٍماظـقعادؿكدامم

ماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمبودؿكداممغفٍماظـقعمؼؾبعؿربم معػقداوتطقؼر مإظبماظعددماظؽؾريمعـماألغقاعم.مخقورًا وبوظـظر

م مأغشطي متطقؼر ماٌلؿققؾ معـ مؼؽقن مبؾد، مطؾ مؼب ماٌقجقدة مايرجقيايرجقي ماألغقاع مبراعٍمحبٌمىؿقع .مأو

اظقرينموذؾفماظقرينموتؾودهلومؼبماٌـؿدؼوتماإلضؾقؿقيمواظدوظقيمغقاعمذاتماألوظقؼيمسؾكماٌلؿقؼنيموؼـؾغلمهدؼدماأل

م.ترطقٍزمأصضؾموادؿكداممأطـرمطػوءةمظؾؿقاردمتلعنيماظؼوئؿيمعـمأجؾ
م

م.اٌفؿيمسؾكماٌلؿقؼوتماظقرـقيمواإلضؾقؿقيمواظدوظقيتشفقعمذؾؽوتماظؾقٌماظيتمترطزمسؾكماألغقاعمم:اإلجراء

م

م.هدؼٌمضقائؿماألغقاعمذاتماألوظقؼيمبصقرةمعـؿظؿيمسؾكماٌلؿقيماظؼطريمواإلضؾقؿلمسؾكمحدماظلقاء
م

م.تؼدؼؿماظدسؿماظدوظلمظقضعمخطقطمتقجقفقيمظؿقدؼدمأوظقؼوتماألغقاعموظؿقدؼدمذبوالتمأوظقؼقبيماظؾقٌ
م

اظيتماشبػضًمأسدادػوماألغقاعمأوماظعشوئرمأوماألصـوفم:مسؿؾقيمترتقىمأوظقؼوتماألغقاعمسؾكمعومؼؾلمرّطزميؽـمأنمت

مو ماالغؼراض مخطر مموأتقاجف مذات ماظاألغقاع ماٌؼقؿي موايؿـققبسي مبؼقؿيماٌوظقي متؿؿؿع ماظيت متؾؽ مصقفو ممبو ؼؾؾي،

عشوئرمأوماظلالالتمأوماألصـوفمبوظعقاعؾموميؽـمربطمضقؿمػذهماألغقاعمأوماظ.ماضؿصودؼيمػوعيوسؾؿقيمومادرتاتقفقي

ألػؿقيماٌؼدديمبوموأاظؿؽقػمععمتغريماٌـوخمموأاألعـماظغذائلمموأوٌلوواةمبنيماىـلنيمبموأاالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيم

 .يواظدوظقميواظقرـقميأوماظـؼوصقيمسؾكماٌلؿقؼوتماحملؾق
م

 ادليموىًاإلؼؾقؿي

ً

 55ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

م

ً ًاإلؼؾقؿقة ًادرتاتقهقاتًاؾصون ًوتـػقذ ًًادلوؼعًيفتطوقر ًاإلقؽوؾوجي ًاؾشلؽي ًاؾربط اإلؼؾقؿيًً–وتروقج

ً.واؾمعاون

م

ًادلـطؼي ًإحدىًررقم:اؾيـد ًاإلقؽوؾوجيًفو ًاؾـظام ًـفج إدارةماظؾبظؿماإلؼؽقظقجقيمبؽوعؾفومبصقرةمُطؾقيممإن

ماٌلوحقيم ماإلدارة مأدوات مسؾك ماظؼوئؿي ماإلدارة مأدوات معـؾ مواظصقن مظإلدارة ماألخرى ماظؾبفٍ مادؿــوء بدون

ماألغقاع مظصقن ماظػردؼي مواٌؿوردوت ماظشؾؽوتم. مررؼؼ مسـ متؿؽوعؾ مأن معـوظقًو، مهلو، مؼـؾغل ماظؾبفٍ مػذه وطؾ

م.ؽمعـودؾًواإلضؾقؿقيمطؾؿومطونمذظ
م

ومثيمحوجيمإظبماسؿؿودمادرتاتقفقوتمإضؾقؿقيمظصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،ممبومؼبمذظؽماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيم

م ماظقراثل ماظصقن مظقحدات مظؾؿقاردمماٌقضعؼب ماظدؼـوعقؽل ماظصقن مظضؿون موذظؽ ماألوظقؼي مذات ماألغقاع وممرات

مو ماظرئقلقي مايرجقي ماظؿطقراؼدرظاظقراثقي ماٌلؿؼؾؾمؼيتفو مأجؾ معـ ماالدرتاتقفقوتم. موتـػقذ متعرؼػ وؼقصر

مظؾؿـلقؼمواظؿعوونمسؾكماٌلؿقيماإلضؾقؿل طؿومأنماالدؿـؿورمؼبماألغشطيماٌشرتطيم.ماإلضؾقؿقيمظؾصقنمعربرًامجقدًا

كمسؾكماٌلؿقيماإلضؾقؿلمؼؽقنمشوظؾًومأطـرمطػوءةموأطـرمصعوظقيمعـمحقٌماظؿقبؽؾػيمعـمإطـورموازدواجماألغشطيمسؾ

م.اٌلؿقيماظقرين
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م

تطقؼرمعـففقوتمإلسدادمادرتاتقفقوتمإضؾقؿقيمظصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،ممبومؼبمذظؽمعؾودئم:ماإلجراء

ماظقراثقيم مبوٌقارد مذاتماظصؾي مايوظقي ماظشؾؽوتماإلضؾقؿقي موبودؿكدام ماًرباتمايوظقي معراسوة معع تـػقذػو،

م.ايرجقي

م

ماٌقاردماظقراثقيمتروؼٍماظشراطيماظؼوئؿيمسؾكم مبراعٍمصقنموتؼققؿ ماإلؼؽقظقجلمواظؿعوونماإلضؾقؿلمظؿطقؼر اظـظوم

م.،ممتشقًومععماالظؿزاعوتماظيتمترتؾفوماظـظؿماظدوظقيماظؼوئؿي(خورجماٌقضعوماٌقضعمؼب)ظألغقاعم

م

 .حشدماٌقاردمسـمررؼؼمإذراكماٌـظؿوتماالضؿصودؼيمواظؾقؽقيماإلضؾقؿقيماظؼوئؿي
م

 االدمىدامًادليمدامًوتطوقرًوإدارةًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة:2ًجمالًاألوؾوقةً
م

دماظضغقطماظؾشرؼيمإنماظؿقديماٌؿؿـؾمؼبمهؼقؼماألعـماظغذائلمظؾفؿقع،موطذظؽماالدؿداعيماظؾقؽقيمؼبمدقوقماآلثورماٌشرتطيماًوصيمبوظؿغريماٌـوخلموتزاؼ

ظذظؽمصننماالدؿكداممواإلدارةماألطـرمطػوءةمظؾؿقاردمايرجقيمأعرفبمعطؾقب،موخبوصيمؼبماظؾؾدانماالدؿقائقيم.مضكسؾكماظغوبوت،مػقمأطربماظققممعـمأيموضًمع

م.واألضؾمتؼدعًو،موذظؽمعـمأجؾمعقاجفيماظطؾىماٌؿزاؼدمسؾكماظلؾعمواًدعوتمايرجقي

م

ماظ مألذفور ماظقراثقي ماٌقارد موتطقؼر مظؾغوبوت؛مصبىمصقن ماٌلؿداعي ماإلدارة موظؽػوظي مؼبمذؽؾمأذفور معقجقدة مطوغًمتؾؽماٌقارد اظغوبوتممؼبغوبوت،مدقاء

وتـطقيمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيم.معؾبكؿؽبزغؽبيماٌزروسي،مأومؼبماظغوبوتماظطؾقعقيمأومؼبمذبؿقسوتمأذفورماظصقنماحملؿقي،مأومطؾذورمأومزراسوتمأغلفي

معـففقو موسؾكمادؿكدام موذوعؾي، مادرتاتقفقوتمسوعي مواظقرـقي،مسؾكمتطقؼر ماحملؾقي، موتـلقؼماىفقد موتطؾقؼمعـففقوتمجدؼدة، موتطقؼر تمربددة،

م.5واإلضؾقؿقيمواظدوظقي

م

والمتقجدمُررقمععقورؼيم.مإنمرصدماظؿـقعماظؾققظقجلمايرجلموإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمهؿوجمإظبمععؾقعوتمدضقؼيمسـمحوظيمواووػوتمػذهماٌقارد

إنمم.محوظيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمعـمحقٌمعومؼؿعؾؼمبوإلدارةماٌلؿداعيمظؾغوبوتمسؾكماظـققماظذيمتؿؿمبفمؼبمععظؿماظؾؾدانعشرتطيمظؼقوسماظؿغرياتمؼب

طوصقيمغوبوت،مظقلًماظؾوراعرتاتماظيتمتؾبدرجفبمسودةمؼبمتؼدؼراتماٌقاردمايرجقيماظقرـقيمواظعوٌقي،معـؾمعلوحيماظغوبي،مووجقدماألغقاعموثرائفو،موتػؿقًماظ

وضبؿوجماألعرمعمذراتمعؿػؼمسؾقفومطوصقيموعشرتطي،موصبىمإدعوجفومؼبماظلقودوتماظقرـقيم.مؿؼدؼؿمععؾقعوتمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيظدمذاتفومحب

م.ظؿؼدؼرماظغوبوتموؼبمأدواتماظرصد

م

سدمموجقدمغظوممصؼدمأصقدمأنم.مظؿـػقذمبراذبفوماٌؿعؾؼيمبوظزراسيموغقسقيمعقادماظؿؽوثرمايرجقيماظالزعيميقاجفمطـريمعـماظؾؾدانمعصوسىمؼبمايصقلمسؾكمطؿقؼ

وبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مصننمادؿكداممعقادمإطـورمحرجقيمعؾبقلـيمؼؾبؿقضعمظفم.ماظؽـريمعـماظؾؾدانؼبمبراعٍماظؿشفريماظقرـقيمؼعرضؾمطػممظإلعدادمبؾذورماألذفورم

م.ظومماإلعدادمبوظؾذوروظذظؽمؼـؾغلمبذلماىفقدمظدسؿمغ.مهؼقؼمعؽودىمإغؿوجمطؾرية

م

ًاؾغاقةًيفًادلدىًاؾطوقل
م

موإدارتفو،مطؿلوػؿيمرئقلقيمؼبماالدؿداعيماظؾقؽقي،موؼبماألعـماظغذائل،مم مظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيموتطقؼرػو واظؿكػقػمعـمحدةمزؼودةماالدؿكدامماٌلؿدام

 .اظػؼر

م

                                                           
م.مواذـطـم.إدارةماٌقاردماىقـقيماظعوٌقي،ماألذفورمايرجقيم،National Academic Press،(1991)م 5
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 ادليموىًاؾورين

األوؾوقةً

ًاالدرتاتقهقة
53 

ً ًباؾؽؿقاتًوباؾـوعقة ًورايقا ًادلـادلة ًاألذهار ًبذور ًتواػر ًؾضؿان ًاؾورـقة ًاؾلذور ًبراؿج ًوتعزقز ًادلعمؿدة)إعداد اؾالزؿةً(

ً.ؾرباؿجًاؾغرسًاؾورـقة

م

ًادلـطؼي ًدعيماظؽـريمعـماألشراض،مواظيتمتشؿؾمإغؿوجماظقضقدمايققيماٌشؿؼمعـمفمصبريمإغشوءمعزارعمطؾريةمأصودتماظؾؾدانمبلغم:اؾيـد

وععمذظؽ،مصننمععظؿم.ماألخشوبماٌؼطقسيمواألظقوف،موتقصريمزبؿؾػماًدعوتماظؾقؽقيمعـؾمادؿصالحماألرضمواظرتبيماٌؿدػقرةموإدارةماٌقوه

وؼؽبؾؿبرؾبزؿبمػذام.موػذامؼؾبعرِّضمظؾكطرمنوحموأداءمبراعٍماٌزارعمؼبمتؾؽماظؾؾدان.مجقياظؾؾدانماظـوعقيمتػؿؼرمإظبمغؾبظؿمإعدادمعـودؾيمإلعدادػومبوظؾذورماير

م.االػؿؿوممؼبمععظؿماظؿؼورؼرماظؼطرؼي،موضدممتمهدؼدهمطؿفولمأوظقؼيمؼلؿقؼمادبوذمتدابريمبشلغفموذظؽمعـمجوغىمععظؿماٌشووراتماإلضؾقؿقي

م

م.شفرؼيمودسؿفوتشفقعمإغشوءمغؾبظؿمإعداداتمورـقيمبوظؾذورماظم:إلجراءا
م

مضؿـم،موذظؽمظؿقلريمتؾودلمعقادماإلطـورمايرجقيوتطوقرًؿعاقريًؿشرتؽةًؾـوعقةًاؾلذورصقؿومبنيمعراطزمبذورماألذفور،ممباؾمعاونًاظـفقض

م .األضوظقؿمودسؿمبراعٍماظؿشفريماظقرـقي

األوؾوقةً

ًاالدرتاتقهقة
52 

ً.ادلوادًادلـادلةًورايقاًتشهقعًادمصالحًوإعادةًتلفقلًاؾـظمًاإلقؽوؾوجقةًبادمىدام

م

ًادلـطؼي تلؿؼطىمعالؼنيماظؽقؾقعرتاتماٌربعيمعـمأراضلماظغوبوتماٌؿدػقرةمواٌضطربيماػؿؿومماظعدؼدمعـماٌـظؿوتمواظقطوالتماظقرـقيمم:اؾيـد

اظقراثقيمواظدوظقيمبصػؿفومعقاضعمربؿؿؾيمظالدؿصالحمأومإسودةماظؿلػقؾ،موظؽـمؼؿؿمسودةمإؼالءمإالماظؼؾقؾمعـماالػؿؿوممإظبمأػؿقيماخؿقورماٌصودرم

وشوظؾومعومؼمديمعدىموغقعماالضطرابمواظؿدػقرمإظبمتعؼقدمهديمتطوبؼماظعشوئرماظيتمتؿؽقػمععماظظروفماظؾقؽقيم.ميمإلغؿوجمعقادماظزرعاٌـودؾ

مأوموضعماظـؿوذجم/مايوظقيمواٌلؿؼؾؾقي،موػقمعومؼؼؿضلماالخؿؾورماٌقداغلموم

م.

م

ماظؾققثم:اإلجراء مالخؿقمدسؿ ماألدودقي ماٌؿغريات مظؿقدؼد مايوظقيموإجراؤػو ماظظروف معع مجقد مبشؽؾ ماٌؿطوبؼي ماظعشوئر ور

م.واٌلؿؼؾؾقيمظؾؿقاضعماٌؿدػقرة

م
م.خطقطمتقجقفقيموأدواتمظدسؿماظؼراراتمعـمأجؾماخؿقورماظرتطقىماظقراثلماٌـودىمٌقادماظزرعموضع

م

م مبروتقطقالتمرصد موضعموتـػقذ ماظزعـمؼبمظؿؼدؼر مواظؿؽقػمسؾكمعر مسؾكماظـؿق أسقدماظيتمقاضعماٌعدىمضدرةمذبؿقسوتماألذفور

م.تلػقؾفو

 
األوؾوقةً

ًاالدرتاتقهقة
52 

ً.دعمًاؾمؽقفًؿعًاؾمغريًادلـاخيًوختػقفًحدتهًعنًررققًاإلدارةًواالدمىدامًاؾيؾقؿنيًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقة

م

ًادلـطؼي ماإلغؿوجمذاتمإنماهلقاجسمايوظقيمم:اؾيـد مغؾبظؿ موأداء ماإلؼؽقظقجقي مبشلنماظؿغريماٌـوخلموتلثرياتفمسؾكماظؾبظؿ اٌؿزاؼدة

موآلظقيم مايرجقي، مظألغقاع مصفؿفؿ متؾبزؼد مبطرؼؼي مايرجقي ماظقراثقي ماٌقارد مإدارة مؼب متؿقدىمأصقوبماٌصؾقي مبوظغوبوت، اظصؾي

مواٌلؿؼؾؾقي مايوظقي ماظؿغرياتماٌـوخقي ماظؿؽقػمعع محوج. ماظقراثلمظضؿونومثي ماظؿـقع مإظب مسؾكماظؿؽقػ،موطذظؽممي ماألغقاع ضدرة

اظقراثل،ممبومؼبمذظؽماظؿـقعمبنيماألغقاع،مسوعالمموبذظؽمؼؽقنماظؿـقع.مظؾلؿوحمظالخؿقورمواظرتبقيماالصطـوسقنيمبؿقلنيماإلغؿوجقي

م.غريماٌـوخاظؾبظؿماإلؼؽقظقجقيمايرجقيمسؾكماظصؿقد،موظؿؽقػماألغقاعمايرجقيمععمتمأدودقومظؼدرة

م

وضعمُررقموخطقطمتقجقفقيمععقورؼيمسؾكماٌلؿقؼوتمذؾفماظقرـقيمواظقرـقيمواإلضؾقؿقيمظؿقدؼدموحداتمصقنمسشوئرمم:اإلجراء

متـقعم مواظـؼوصقي،ماظيتممتـؾماحملدداتماظرئقلقيميوظي مواالجؿؿوسقي مإظبماظعقاعؾماظؾقؽقي موادؿكداعفو،مادؿـودًا مواغؿؼوئفو األغقاع

م.ظقجقيمظؾغوبوتموظؾزراسيماٌكؿؾطيمبوظغوبوتاظؾبظؿماإلؼؽق
م

ؼبمعقاجفيمتغريماٌـوخموذظؽممعلوسدةماظؾؾدانمؼبمجفقدػوماظراعقيمإظبمهلنيمصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموادؿكداعفوماٌلؿدام

م:سـمررؼؼ

م
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 واالدؿؽشوفمواالخؿؾورممتروؼٍمأصضؾممموردوتمؼبمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،موبصقرةمربددةمؼبمذبوالتماظصقن

مواظرتبقيمواالدؿكدامماٌلؿدام؛

 تشفقعمعلوػؿيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماالدؿداعيماظؾقؽقيمسـمررؼؼمتطقؼرموادؿكداممعقادمجقـقيمعالئؿيمبصقرةم

 .جقدة

 
األوؾوقةً

االدرتاتقهقةً
51 
ً

ًواالدمىدامًادليمداؿِقنًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقةتشهقعًاالدمىدامًادلـادبًؾؾمؽـوؾوجقاًاؾـاذكةًؾدعمًتطوقرًاؾصونً

م

ًادلـطؼي المتزالمأغشطيمهلنيماألذفورمربصقرةمؼبمسددمضؾقؾمعـماألغقاعماظشفرؼيماٌفؿيماضؿصودؼًو،مالمصؼطمبلؾىمم:اؾيـد

دائؿيمرقؼؾيماظعؿر،مذاتمدوراتمتؽبفؽبدؾبدؿبمرقؼؾيممواألذفورمػلمأغقاع.ماظؼققدماٌوظقيمبؾموأؼضًومبلؾىماًصوئصماحملددةمظألذفور

مؼبماظـضٍماىـلل موتلخر مأغقاعماألذفورمهؿوجمإظبموضًمأرقلمعـماظقضًم. ماظصػوت،مصننمحبقثموهلنيمتربقي مهلذه وغظرًا

م.اظالزممظألغشطيماظـظريةمظؾؿقوصقؾماألخرى

م

ـورماظدضقؼ،مأنمتلوسدمؼبمتلرؼعمسؿؾقيماالغؿؼوء،موؼبمإرالقموميؽـمظؾؿؽـقظقجقوتماىدؼدة،مسـدماالضؿضوء،معـؾمسؾؿماىقـقممواإلط

م.اإلعؽوغوتماهلوئؾيماظؽوعـيمؼبماألذفورمايرجقي

م

صفلم.موضدمأثؾؿًمػذهماظؿؽـقظقجقوتماىدؼدةمصوئدتفومظػفؿمدؼـوعقؽقيماظـظومماإلؼؽقظقجلمايرجل،ممبومؼبمذظؽماظعؿؾقوتماظقراثقي

م.ظؾصقن،مواإلدارة،مواظرتعقؿ،موإسودةماظؿلػقؾمسؾكمسبقمعلؿداممضودرةمسؾكمتقجقفمتدابريمسؿؾقيمعالئؿي

م

ًاؾـاذكةم:اإلجراء ًاؾمؽـوؾوجقا ًادمىدام موطذظؽمبراعٍممتشهقع ماٌلؿدام، موادؿكداعفو مايرجقي ماظقراثقي ماٌقارد مصقن ظدسؿ

تؼققؿماظؿؽـقظقجقوتماٌؿوحيموعدىمو.مهلنيماألذفورموتعزؼزمادؿكداممعقاردموراثقيمحرجقيمعـمغقسقيمجقدةمؼبماظرباعٍمايرجقي

م.موؼبمتـؿقيماٌقاردماظقراثقيمظألغقاعمذاتماألوظقؼي،مخارجًادلوؼعوميفًادلوؼعصعوظقؿفومظالدؿكداممؼبماظصقنم
ً

األوؾوقةً

االدرتاتقهقةً
56ً

اإلؿؽاـاتًاؾؽاؿؾةًتطوقرًوتعزقزًبراؿجًاؾلوثًيفًجمالًتربقةًاألذهار،ًوتدجقـفاًواؾمـؼقبًاؾلقوؾوجيًؿنًأجلًإرالقً

ًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقة

م

ًادلـطؼي ماؾيـد مبوظـلؾيم: ماألػؿقي مذات ماألخرى ماظلؾع معـ ماظؽـري ماظغوبوت متقصر ماٌؼطقسي، مظألخشوب متقصريػو مإظب بوإلضوصي

مظؾؿفؿؿعوتماحملؾقيموظالضؿصوداتماظقرـقي وػـوكمتلؾقؿمعؿزاؼدمبلػؿقيماظـؾوتوتماظطؾقي،مواظـؾوتوتماظعؾػقيمواظـؾوتوتماظغذائقيم.

وؼبماظعدؼدمعـماظؾؾدانماظـوعقي؛متلؿكدممغلؾيمطؾريةم.مةمؼبماظؽـريمعـماظؿؼورؼرماظؼطرؼيوػقمعومؼؿؿماإلضرارمبفمبؿزاؼدموعومؼـعؽسمبؼق

والمؼزالماظرسلمايرمعـماٌؿوردوتماظشوئعيمظدىماظؽـريمعـماظؾؾدانماظـوعقي،موشوظؾًوم.معـماظلؽونماظـؾوتوتماظطؾقيمظؾرسوؼيماظصققي

اٌقاردماٌكؿؾػيماظيتمتؾبفـكمعـماظـؾوتوتماظربقبؼيمؼبماألراضلمايرجقي،مموالمتزالمػذه.معومتؽقنماظغوبوتمعصدرًامأدودقًومظألسالف

ٌُػِرط إنمتدجنيمعـؾمػذهماظـؾوتوتمعـمذلغفمأنمضبلـمإعداداتم.موتؽقنمععرضيمؼبمبعضمايوالتمظؾؿفدؼدمبلؾىماالدؿغاللما

ماٌـؿفوتماٌلؿفدصيمبقـؿومؼؼؾؾمعـمتعرضماٌقاردماظقراثقيمظؾكطرم
م

م(.صقوغيماظرتبيمواٌوء،موَأدؿبرماظؽربقن،موعومإظبمذظؽ)وتؼققؿمعلوػؿوتماألغقاعمايرجقيمؼبماًدعوتماظؾقؽقيممتؼدؼرم:اإلجراء

م

م ماٌفؿي ماظقرـقي مظؼطوسوتماإلغؿوج مبوظـلؾي مذاتماألوظقؼي مايرجقي معلوػؿوتماألغقاع موتؼققؿ ماظػوطفي،م)تؼدؼر اًشىماٌؼطقع،

م(.وعومإظبمذظؽماظعؾػ،ماظزؼًماظـؾوتل،ماًضر،مواألدوؼي،

م.تطقؼرمتربقيماألذفورماٌؿعددةماألشراضمواٌربذبيمألجؾماألغقاعمذاتماألوظقؼي

م

تشفقعماظؾبفٍماظؿشورطقيمسـمررؼؼمإذراكماجملؿؿعوتماحملؾقيمؼبمبراعٍماالغؿؼوءمواظرتبقيمبوظـلؾيمظألغقاعمذاتماألوظقؼيموذظؽمسؾكم

ً.أدوسماظصػوتماٌػضؾيمظدىماٌزارسني
م
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 اؾدوؾيًادليموى

ً

 57ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

ً

ً ًاؾغازقة ًاألـواع ًدلؽاػوة ًادلعـقة ًبنيًاؾلؾدان ًػقؿا ًواؾمعاون ًاؾشلؽي ًاؾربط ًوتشهقع احلقواـاتً)تطوقر

ً.ؾيتًُتضرًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوؽؾكًاألؿراضًواآلػات(ًواؾـلاتاتًواؾؽائـاتًاحلقةًاؾدؼقؼة

م

ًادلـطؼي ماظقراثقيمم:اؾيـد مظؾؿقارد ممتـؾمتفدؼداتمرئقلقي ماظغوزؼيمسؾكمأغفو مإظبماألغقاع معؿزاؼدة مبصػي ؼؾبشور

مايرجقي م. ماظـؾوتوت مأغقاع معـ ماظرئقلقي ماظؿفدؼدات مشزوم"اظؿققؼؾقي"وتلتل مسؾك ماظؼدرة مظدؼفو ماظيت ،

مو ماظطؾقعقي موأ/اظؿفؿعوتمواظعشوئر ماظؿفؿعوتمايرجقي مػذه مؼب مإحداثماخؿالالتمرػقػي مػلمأو متصؾح ن

مطوعؾي موأغقاسًو مإؼؽقظقجقي مغؾبظؿًو متؾبزؼح معو موشوظؾًو ماٌفقؿـي، ماآلصوتمواألعراضماظيتم. مأن ماظؿـؾماتمإظب وتؾبشري

متلورعماغؿؼولم ماظؿغرياتماٌـوخقيموطؾؿو مازدادمبروز مطؾؿو معؿزاؼدًا تؾبصقىماظغوبوتمواألذفورمضدمتؾبصؾحمتفدؼدًا

م.اٌقادماظـؾوتقيمسربماظؾؾدانمواظؼورات
م

مادؿعراضماٌعوؼريمواظربوتقطقالتمايوظقي،محلؾؿومػقمعالئؿ،موسـدماالضؿضوء،ماضرتاحمبروتقطقالتم:اإلجراء

م.ظـؼؾماٌقادماظـؾوتقيمايرجقيمسربماظؾؾدانمواألضوظقؿمظؿػوديماغؿشورماظؽوئـوتمايقيماظغوزؼيميتطقسق

م
مس موتلثرياتفو ماظغرؼؾي ماظغوزؼي مظألغقاع مورـقي متؼققؿ مسؿؾقوت موذظؽمتشفقع مايرجقي، ماظقراثقي ماٌقارد ؾك

م.بودؿكداممغؽبفؿبٍمإضؾقؿلمأومغؽبفؿبٍماظـظومماإلؼؽقظقجل
م

اظعؿؾمععماالتػوضقيماظدوظقيمظقضوؼيماظـؾوتوتمإلدراجماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبمظقائحماألعـماظؾققظقجلماظؼوئؿيم

م.ماظشقاشؾماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيوم

م .اظؾققثمؼبمذبولماآلصوتمواألعراضماظيتمتمثرمؼبماٌقاردماظقراثقيمايرجقيتشفقعمإجراءم
 

 اؾيقادات،ًوادلمدياتًوبـاءًاؾؼدرات:2ًجمالًاألوؾوقةً
م

غظرًاميؼقؼيمجقدةمتؽقنماظلقودوتماظقرـقيمواأُلررماظؿـظقؿقيماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمجزئقيمؼبماظؽـريمعـمايوالت،مأومشريمصعوظيمأومشريمعق

مسؾكأنماٌقاردماظقراثق ودقفمؼؽقنمخؾؼماظقسلمسؾكم.م،موالمؼؿؿماظؿعوعؾمععفومبصقرةمدؾقؿيمظدىماظؽـريمعـماظؾؾدانيمايرجقيمظقلًمعػفقعيمجقدًا

م.خطيماظعؿؾماظدوظقيعبقعماٌلؿقؼوتمػقماظعوعؾماظرئقللمؼبمحشدماظدسؿماظشعيبمواظؿعوونماظدوظلمظؿـػقذم

م

وضدم.مػـوكمرؾىمعؿزاؼدمسؾكماٌـؿفوتمايرجقيممبومؼبمذظؽماألخشوبماٌلؿدؼرة،موخشىماظقضقدمواٌـؿفوتمايرجقيمشريماًشؾقيؼبمبؾدانمطـريةمو

سؾكمأنمضقؿيماٌـؿفوتمايرجقيمشريماًشؾقيمتؽقنمؼبمبعضماألحقونمأسؾكمعـمم5414دظًماظؾقوغوتماظؼطرؼيماظيتمُأبؾكبغًمإظبماظؿؼققؿمايرجلماظعوٌلم

وضبؿوجماألعرمإظبمدقودوتماجؿؿوسقيمواضؿصودؼيمدؾقؿيمسؾكماٌلؿقؼقؿبـماظقرينمواظعوٌلمظضؿونمإدراجماٌقاردم.مخشوبماٌلؿدؼرةموأخشوبماظقضقدضقؿيماأل

ؾؿقاردمرةماٌلؿداعيمظوبوظؿوظلمتعزؼزماإلدام،اظؿؼققؿماظعوٌلمظؾغوبوتعـؾمم،عوٌقياتماظؾودراٌاظقراثقيمايرجقيمؼبمُأررمأودعمظؾلقودوتمايرجقيماظقرـقيمو

م.اظقراثقيمايرجقي

م

اظيتمتعرتضمتطقؼرموتـػقذمدقودوتموادرتاتقفقوتموبراعٍموعشروسوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمظدىماظؽـريمعـماظؾؾدانمهلقمغؼصمماظؽمودوعـماظعؼؾوتم

ٌُدربيم م-دقاءمعـمحقٌماألسدادمأوماٌفوراتمظؾؿعورلمععمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبموضًمؼشفدمتغريًاماجؿؿوسقًومواضؿصودؼًومدرؼعًومم–اظعؿوظيما

م.ؾـوءمُضدراتمعلؿداعيمؼبمعبقعمذبوالتماألوظقؼيمذلءمالزمظصوظؿعؾقؿمواظؿدرؼىم
م

عـماالدؿفوبيمظالحؿقوجوتماظعوجؾيمواٌؿزاؼدةماظؾؾدانمثمظؽلمتؿؿؽـمقظؿدرؼىمودسؿماظؾقاوػـوكمحوجيمؼبمػذاماظلقوقمظدىماظؾؾدانمظؾؿعزؼزماٌمدللمو

اظؿطقراتمبشلنماظقرينمواظدوظلممنيتشفقعماظؿدرؼىمواظؾقٌمسؾكماٌلؿقؼمهماظؿدابريشؿؾمػذتو.ميرجقياظؿػووتمؼبمذبولمصقنموإدارةماٌقاردماظقراثقيما
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إنمدورمغؾبظؿماظؾقٌمواظرباعٍماظقرـقيممبومؼبمذظؽمعراطزماظؾذورماظشفرؼيمودسؿفومعـمجوغىمغظومماظػرؼؼم.مؼبمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقياظعفدممحدؼـي

م.اظزراسقيماظدوظقيمهلقمأعرمحودؿمؼبمػذاماظلقوقماالدؿشوريماٌعينمبوظؾققث
م

شفقعموؼبمدقوقمذؾبحماٌقاردمواًطرماظشدؼدماٌؿؿـؾمؼبمازدواجقيمغػسماألغشطيمسؾكماٌلؿقؼقؿبـماظقرينمواإلضؾقؿل،مؼـؾغلمبذلماىفقدمعـمأجؾمت

ؽمتشفقعماظربطماظشؾؽلماظذيمؼربطمبنيمأصقوبماٌصؾقي،موؼـؾغلمطذظ.ماظشراطيمواظؿـلقؼمسؾكماٌلؿقىماظقرينمواإلضؾقؿلمواظدوظل،محقـؿومؼؿـودى

م.وؼدسؿماظؿطقؼرماٌمدللموبـوءماظؼدرات
م

ًاؾغاقةًيفًادلدىًاؾطوقل
م

زماٌمدللمإغشوءموادؿعراضمدقودوتموُأررمضوغقغقيمذاتمصؾيمإلدراجماظؼضوؼوماظرئقلقيماٌؿصؾيمبندارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيماٌلؿداعيمواظؿعزؼ

اظؾشرؼيمظؿقؼقؼماظؿكطقطماظـوجحماٌؿقدطماألجؾمواظطقؼؾماألجؾمظؼطوعماظغوبوتمظدىماظؾؾدانماألسضوءموطذظؽمظالدؿكدامماٌلؿدامماظطقؼؾمواظؼدراتم

م .األجؾموإدارةموصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي
م

 ًادليموىًاؾورين

ً

58ًًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

 

ً

 .وادمىداؿفاًادليمدامادلوؼعًخارجًوًيفًادلوؼعؾصونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوضعًادرتاتقهقاتًورـقةً

مؼبمطـريمعـماألحقون،م:مادلـطؼيًاؾيـد ماحؿقوجوتمإظبمدقودوتموؾؾدانماظتػؿؼر مظؿؾؾقي صقنمبراعٍمعـودؾي

سددمطؾريمعـمأصقوبماٌصؾقيمؼبمغقاحمالشبراطممغظرًاو.مخورجماٌقضعوؼبماٌقضعماٌقاردماظقراثقيمايرجقيم

م موإدارة موتطقؼر مادؿكدام مؼب ًاحلرجقةطـرية ًاؾورايقة مصمادلوارد ماظقرين، ماظصعقد مسؾك منن ماٌػقد تطقؼرمعـ

م.الدبوذماإلجراءاتاٌـودؾيماألررمؿقصريمظمادرتاتقفقوتموبراعٍمورـقي

 
مم:اإلجراء

م

ؼبمؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيملؿداممظاٌصقنمؾظسـدماالضؿضوء،مظؿقصريمأررمسؿؾمورـقيموتقي،متطقؼرمأدواتمدقود
 .خورجماٌقضعوماٌقضع

ظؿؿؽنيممخورجماٌقضعومؼبماٌقضعصقنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمبتطقؼرمأومتعزؼزماظؼدراتماٌمدلقيمصقؿومؼؿعؾؼم

،ممبومؼبمذظؽمبـقكماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمظؾقػوزمسؾكأوماٌلؿؼؾؾقيماٌقجقدةمتـػقذماالدرتاتقفقوتماظقرـقيم

  .اىقـوت
ً

 59األوؾوقةًاالدرتاتقهقةً

ً

م

احمقاجاتًإدارةًوصونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوإدراجفاًيفًدقاداتًوبراؿجًوُأررًعؿلًأودعًًهدؼٌ

ًًةواؾعادلقًةواإلؼؾقؿقًةـطاؼًاًعؾىًادليموقاتًاؾورـق

م

ًادلـطؼي مإلدارةمم:اؾيـد مررؼؼي مأصضؾ مصنن مواظؾشرؼي، ماٌوظقي ماٌقارد مظشؾبح مغظرًا مبلغف ماظؾؾدان ماظؽـريمعـ أصود

اٌقاردماظقراثقيمايرجقيمتؿؿـؾمؼبمعراسوةماالحؿقوجوتمواألوظقؼوتمذاتماظصؾيمعـمجوغىماظرباعٍمواظلقودوتم

مبوم...(مـقيمواٌـورؼماحملؿقيعـولمضقائؿمايصرمايرجقيماظقر)اظقرـقيماألودعمظؾقراجيموادؿكدامماألراضلم

موأػدافمأؼشلمظؾؿـقعماظؾققظقجلم5454-5411ؼؿؿوذكمععماًطيماالدرتاتقفقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلمظؾػرتةم

م

ماالػؿؿوعوتمم:اإلجراء موإدراج مبوظغوبوت ماٌعـقي ماظؼوغقغقي مواأُلرر ماظقرـقي ماظلقودوت مادؿعراض تشفقع

م.جقياظرئقلقيماظيتمتؽؿـػماٌقاردماظقراثقيماير

م

ماظؾؾبعدم مإدراج مأجؾ معـ ماالضؿضوء، مسـد مواظغوبوت، ماألراضل مادؿكدام موبراعٍ مدقودوت موعقاءعي ادؿعراض

اًوصمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمبصقرةمأصضؾ،موظؾؿلوػؿيمؼبماظؿكػقػمعـمحدةماظؿغريماٌـوخلمواظؿؽقػم

م.ععف
م

ماالضؿض مسـد ماظؾققظقجل، مبوألعـ ماٌؿعؾؼي ماظقرـقي ماظؾقائح ماظقراثقيمتعدؼؾ ماٌقارد مبشلن ماظشقاشؾ مإلدراج وء،
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ًً.ايرجقي

ً

 31ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

 
 
 
 

ً

ًتطوقرًاؾمعاونًوتشهقعًتـيققًادلمدياتًواؾرباؿجًاؾورـقةًذاتًاؾصؾةًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً

م

ػـوكمحوجيمإظبمبـوءمتكزرمسؾكماٌلؿقيماظقرينمبنيموحداتماظؿـلقؼموعراطزماالتصولماظقرـقيمم:اؾيـدًادلـطؼي

م مظؿؿؽنيمتؼودؿ مواالتػوضقوتماظدوظقي ماٌكؿؾػماظرباعٍ ماٌقارد مٌعؾقعوتموادؿكدام مبؽػوءة مظؿقصري أصضؾمدسؿ

م.ؾؿقاردماظقراثقيمايرجقياظقرـقيمظوظقؼوتماألظؾففقدماٌؾذوظيمٌعوىيم

م

ماظرباعٍمم:اءاإلجر مسـ ماٌلموظي ماظقرـقي ماالتصول موعراطز ماظقرـقي ماظلؾطوت مبني مواظؿكزر ماظؿعوون زؼودة

م مايرجقي ماظقراثقي مبوٌقارد مذاتماظصؾي ماألعؿم)واالتػوضقوتماظدوظقي مواتػوضقي ماظؾققظقجل، ماظؿـقع عـؾماتػوضقي

وبرغوعٍمتؼدؼرماٌقاردمايرجقيم،مـوصعوايصقلمسؾكماٌقاردموتؼودؿماٌاٌؿقدةمٌؽوصقيماظؿصقرموتغريماٌـوخم

م(.وبراعٍماظغوبوتماظقرـقيمم،ؼبماظعومل

م

م مإغشوء مورـقأرر ماٌلؿداعيمميعشوورة مبوإلدارة مظالرتؼوء ماظقراثقيمايرجقي مظؾؿقارد ماظدائؿي ماظقرـقي عـؾماهلقؽي

م.إرورماظرباعٍماظقرـقيمظؾؾقٌمواظؿطقؼرمؼبظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيم

 
ً

 35ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

 

ً

ًاؾمؼينًاؾمعؾقؿقةًواؾؼدراتًاؾإـشاءًوتعزقزً ًاؾدعم لونقةًبشلنًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًؾضؿانًتؼدقم

ًاؾؽايفًإىلًبراؿجًاؾمـؿقةًذاتًاؾصؾة

م

أصودماظؽـريمعـماظؾؾدانمسـمأنماظؼدراتماظؿؼـقيمواظعؾؿقيمذاتماظصؾيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقيمم:اؾيـدًادلـطؼي

وغودرًامعومتؿقاصرمظدىماظؽـريمعـماظؾؾدانمعـوػٍمتدرؼىمجوععقيمبشلنمضضوؼومعـؾمصقنماٌقاردماظقراثقيم.مضعقػي

ؿوجماظؾقٌمواظؿعؾقؿمإظبماظؿعزؼزمؼبموضب.مايرجقي،موتربقيماألذفورموإدارةماٌـؿفوتمايرجقيمشريماًشؾقي

عبقعمذبوالتمإدارةماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمظدىمععظؿماظؾؾدانموبصػيمخوصيماظؾؾدانماظـوعقيمواظؾؾدانماظيتم

إنمإغشوءموتعزؼزمواحملوصظيمسؾكمعمدلوتماظؾقٌمواظؿعؾقؿمهلقماٌػؿوحمإظبم.ممترماضؿصوداتفوممبرحؾيماغؿؼول

مظؿ ماظقرـقي ماظطوضوت مبـوء ماألوظقؼي مذات ماألغشطي موتـػقذ مايرجقيظكطقط ماظقراثقي ماٌقارد موصقن مؿـؿقي

م.وادؿكداعفوماٌلؿدام
م

تطقؼرموحداتمتدرؼىمعـودؾيمظدسؿمإدارةموادؿكدامماٌقاردماظقراثقيمظؾـؾوتوتمايرجقيماظيتمػلمم:إلجراءا

م.عصدرمعفؿمظؾؿـؿفوتمايرجقيمشريماًشؾقي

م

مبنيماظؼطوسوتمو ماظؿعوون ممبنيماٌمدلوتمظؿلكريتطقؼر ماٌؿقصرة مواظؿؼـقي مىضؿونمربؿقظاٌعؾقعوتماظعؾؿقي

م.عـودىمظؾقحدات

م

مواظػـقنيم مظؾعؾؿوء مأحدثماظؿؽـقظقجقوتمواإلنوزاتمواظزؼوراتمبوظـلؾي مبشلن متدرؼؾقي محؾؼوتمسؿؾ تـظقؿ

م.مودوراتمتدرؼؾقيمظصـوعماظؼرارمواظؼوئؿنيمسؾكمإدارةماظغوبوت

م

م ماظرباعٍ ماظرتابطمتعزؼز موتعزؼز مايرجقي، ماظقراثقي ماٌقارد مبشلن ماظؼدرات موبـوء مواظؿعؾقؿ مظؾؾقٌ اظقرـقي

م.اإلضؾقؿلمواظؿعوونمبنيماٌمدلوت

م

م.تعزؼزمضدراتماٌلؿـؾؿوتماظقرـقيموتشغقؾفومظدسؿمتطقؼرماٌعورفمبشلنماألغقاع

م

موحدات م/تطقؼر مبشلن مواٌؿـقسي ماظرئقلقي ماالػؿؿوعوت متؾبدعٍ متدرؼى مايرجقيمعـوػٍ ماظقراثقي ماٌقارد إدارة

مواالدؿكداعوتماٌلؿداعي مؼمدىمذظؽمإظب. مأن م)وميؽـ م1: ماألجؾم( مواظطقؼؾي ماالحؿقوجوتماٌؿقدطي هدؼد

(م5.م)ظؾؿقاردماظؾشرؼيماٌمػؾيماظالزعيمظدسؿماألغشطيماظقرـقيمظؾؾقٌمواظؿطقؼرمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقي
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موا ماظزراسل ماإلرذود موحدات متطقؼر مايدؼـي، ماظؿؽـقظقجقو مسؾك مخوصي مبصػي ماظرتطقز معع عـؾم)ظؿعؾقؿ

ماألحقوئقي ماظقراثقيم(اظؿؽـقظقجقو ماٌقارد موبندارة مبوظغوبوت ماٌعـقي ماظقرـقي ماظؿعؾقؿ مضدرات مظدسؿ موذظؽ ،

  .ايرجقي
ً

33ًاألوؾوقةًاالدرتاتقهقةً

ً

ً ًادلوارد ًإدارة ًيف ًواحملؾقة ًاألصؾقة ًاجملمؿعات ًؿشارؽة ًتطلققًتشهقع ًدقاق ًيف ًاحلرجقة اؾورايقة

ماؾالؿرؽزقة

م

ًادلـطؼي إنماظؽـريمعـماظؾؾدانماظـوعقيمإعومأنمؼؽقنمظدؼفومإدارةمضطرؼيمشريمعرطزؼيمأومأنمتؽقنمبصددمم:اؾيـد

ؼبمعـؾمػذهماظؾؾدان،مؼـؾغلمسؾكمإدارةماٌقاردماظطؾقعقي،ممبومؼبمذظؽماٌقاردماظقراثقيم.ماٌرورمبعؿؾقيماظالعرطزؼي

ايرجقي،مأنمتلخذمبوالسؿؾورمػذاماظلقوق،مصوظـظؿمواإلجراءاتمؼبمبعضمايوالتمتؿؼررمسؾكمعلؿقيماٌؼورعيم

ماظقالؼي مأو ماظؿؼينماٌـودىم. ماظدسؿ مظؿؼدؼؿ محوجي مػـوك مايوالت، مػذه معـؾ مصقفو ماظيتمتؽقن ماظؾؾدان وؼب

امماٌلؿدامموإدارةماٌقاردماظقراثقيمظإلداراتماظالعرطزؼيمالدؿعراضمأومتطقؼرمأدواتمدقودوتقيمتضؿـماالدؿكد

ايرجقي،ممبومؼبمذظؽمغبوؼيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيموصقغفوموادؿكداعفوماٌلؿداممحػوزومسؾكمادؿكداعفوم

ماٌعؿودمعـماجملؿؿعوتماألصؾقيمواحملؾقي

ً

اظقسلمبشلنممتطقؼرمأومتعزؼزمأومادؿعراضماظلقودوتماحملؾقيمذاتماظصؾيمبندارةماظغوبوتمظزؼودةم:اإلجراء

اٌقاردماظقراثقيمايرجقيمصقؿومبنيماجملؿؿعوتماحملؾقيموظؿـوولمبطرؼؼيمصقققيمايوجيمإظبمإدارةمعلؿداعي،م

م.وإظبماظؿـؿقيموادؿكداعوتماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمسؾكمعلؿقيمالعرطزي

م

سؿؾقوتماظالعرطزؼيماىورؼيمتطقؼرمعقاردمبشرؼيمطوصقيمظدسؿماإلدارةماظلؾقؿيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيمضؿـم

ًً.وزؼودةمعلوػؿيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماظؿـؿقيماحملؾقي

ً

 دليموىًاإلؼؾقؿيا
ً

 32ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً
ً

تشهقعًوتطلققًآؾقاتًتلادلًاؾلالزؿاًاؾورايقةًعؾىًادليمويًاإلؼؾقؿيًؾدعمًأـشطةًاؾلوثًواؾمطوقر،ًمباً

ًقمؿاذىًؿعًاالتػاؼقاتًاؾدوؾقة

م

ًادلـطؼي ؼؿؿمتـظقؿمغؼؾموتؾودلماٌقادماظقراثقيمايرجقيممبقجىماتػوضقوتمدوظقي،مميؽـفو،مؼبمبعضم:ماؾيـد

ماظـؿوئٍماظيتمعـم موبوظؿوظلمتؾبعقؼمبراعٍماظؾقٌمعـمتؼدؼؿ ماظلؾقؿي معـماظقصقلمإظبماٌودة ايوالت،مأنمتؽبقكبدؽب

م.احملؿؿؾمأنمتؾبقدثمتلثريًامصعؾقًو
م

مم.اظؾؾدانماألسضوءمظؾـظؿماظدوظقيمايوظقيمبشلنمتؾودلماٌقادماىقـقيمزؼودةموسلموصفؿم:اإلجراء

م

مواظؾقائح مظؾؿشرؼعوتماظقرـقي متؾودلماعؿـواًل مظقائح موضع معالئؿيمماظدوظقي،مصبىمهلنيمأو موإضؾقؿقي ورـقي

تضؿـماالحؿػوزمبلفالتماٌصدرموغؼؾماٌقادماظقراثقيمايرجقيمألشراضماظؾقٌ،موتشفقعماآلظقوتماظالزعيم

م.اإلضؾقؿمؼبظؿقلريمايصقلمسؾكماٌقادمظغرضمظألغشطيماظعؾؿقيم

م

م.تعزؼزموتشفقعمإضوعيماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيمظؿؾودلمعقادماٌقاردماظقراثقيمايرجقي

 
تعزقزًاؾمعاونًاإلؼؾقؿيًواؾدوؾيًؾدعمًاؾمعؾقمًوـشرًادلعارفًواؾلوثًواؾصونًواإلدارةًادليمداؿةًؾؾؿواردً 32ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

ًاؾورايقةًاحلرجقة
م

ًادلـطؼي ؼؿؿـؾمأحدماظؼققدماألطـرمذققسًوماظيتمتعرتضمدؾقؾمأغشطيماظؾقٌماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمم:اؾيـد

وظذظؽمصننماظؾؾدانماألسضوءمتقصكمبؿعزؼزماظؿعوونم.ماٌقاردماٌوظقيمواٌقاردماظؾشرؼيماظؽوصقيايرجقيمؼبمغؼصم

م.اظدوظلمواإلضؾقؿلمظزؼودةمدسؿماظؿعؾقؿموأغشطيماظؾقٌمبشلنمصقنماٌقادماظقراثقيمايرجقيموإدارتفوماٌلؿداعي

م
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اٌقاردمبشلنممواًرباتمواٌعورفماظـظرؼيمواظعؿؾقيؾودلماٌعؾقعوتماظيتمتؿشؾؽوتمأومتعزؼزماظإلضوعيمماظرتوؼٍم:اإلجراء

م.ماظقراثقيمايرجقي

م

م (.عـؾماظصـودؼؼمذاتماظصؾيمبوٌـوخ)هدؼدماظؼـقاتماظدوظقيماظيتمؼلؾؽفوماظدسؿماٌوظلم
 

م

 ادليموىًاؾدوؾي

ً

 31ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

م

اؾدوؾيًواؾمشاركًيفًادلعؾوؿاتًبشلنًودعمًتطوقرًوتعزقزًاؾربطًاؾشلؽيًًتشهقعًوضعًأـشطةًؾؾشلؽات

م.حبوثًوإدارةًوصونًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة

م
ًادلـطؼي ربطماظشؾؽلمطلوظقؼيمعـمأوظقؼوتمحددمععظؿمحؾؼوتماظعؿؾماٌعـقيمبوٌشووراتماإلضؾقؿقيماظ:ماؾيـد

م.اٌلؿقيماظعوٌلتؼودؿماٌعؾقعوتمواًرباتمبنيمأصقوبماٌصؾقيمسؾكمعـماظعؿؾ،ماظيتمؼـؾغلمأنمتزؼدم

ً

ماظؿؽـقظقجقو،مم:اإلجراء مبنيماٌمدلوتمؼبمذبول مواظؿعوون مظؾـفقضمبوظؿـلقؼ موآظقوتمأصضؾ مروابط إغشوء

 .وتـػقذماظلقودوتموتؼودؿماٌعؾقعوت
ً

 36ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

م

ًتشهقعًاؾوعيًاؾعامًواؾدوؾيًبلدوارًوؼقمًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة

م

أصودماظؽـريمعـماظؾؾدانمبلنمصوغعلماظؼراراتمواىؿفقرماظعوممظقسمظدؼفؿمدراؼيمطوصقيمبلػؿقيم:ماؾيـدًادلـطؼي

وبلنماحؿقوجوتموأوظقؼوتماظؿدابريمسؾكماٌلؿقيماظؼطريمواإلضؾقؿلمواظدوظلمدقفم.ماٌقاردماظقراثقيمايرجقي

م.ظقسلصعقبوظيمظرصعماهظكمبدسؿمأصضؾمعـمجوغىمأصقوبماٌصؾقيمإذامرقرتمودسؿًمأغشطيم
م

ماإلجراء م: موأدوات متدابري متطقؼر موتؼودؿمدسووى ماظػعمبول ماالتصول مضؿون مألجؾ مايرجقي ماظقراثقي ظؾؿقارد

م.اٌعؾقعوتمذاتماظصؾيمبوإلدارةماٌلؿداعيمظؾؿقاردماظقراثقيمايرجقيموادؿكداعوتفو

م
تفومواظقراثقيمايرجقيموعلوػؿتلؼقدمايؿالتماظدوظقيماظراعقيمإظبمتعؿقؼماظقسلمبشلنمحوظيمواووػوتماٌقاردم

وإعؽوغوتماظلقوحيماظؾقؽقي،مواظؿكػقػمعـمحدةماظػؼرممؼبماظغوؼوتماإلمنوئقيمظألظػقيموعـمبقـفوماألعـماظغذائل،

واالدؿداعيماظؾقؽقي،مثؿماظلعلمبعدمذظؽمإظبمحشدمدسؿموادعمسؾكماٌلؿقؼنيمايؽقعلمواٌمدلل،موطذظؽمبنيم

م.أصرادماىؿفقرماظعوم
م

 .ؿدرؼىمٌدؼريماإلدارةموصـقلمايراجيمبشلنماٌقاردماظقراثقيمايرجقيتـظقؿماظ
ً

 37ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً
م

ًادليمدامً ًوؾالدمىدام ًؾؾصون ًاؾمؿوقل ًذؾك ًيف ًمبا ًاؾضرورقة، ًادلوارد ًحشد ًإىل ًاؾراؿقة ًاجلفود تعزقز

م.وتـؿقةًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة

م
أصودمععظؿماظؾؾدانمبلنماظصقنمواالدؿكدامماٌلؿداممواىفقدماإلمنوئقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيم:ماؾيـدًادلـطؼي

وأنماىفقدمؼـؾغلمأنمتؾبؾذلمسؾكماٌلؿقيماظقرينمواظدوظلمعـمأجؾمطػوظيم.مايرجقيمؼـؼصفوماظؿؿقؼؾماظؽوؼب

م.أوماىدؼدة/بـفوحمإظبمأسؿولمؼبمحدودماظرباعٍماظؼوئؿيموماالدرتاتقفقيترعبيماألوظقؼوتم

م

تطقؼرماىفقدمٌلوسدةماظؾؾدانموأصقوبماٌصؾقيمسؾكمتصؿقؿماظرباعٍمواظلقودوتماٌـودؾيمظؾصقنم:مإلجراءا

موتـؿقيماٌقاردماظقراثقيمايرجقي،موطػوظيماظؿؿقؼؾماٌـودى ماٌلؿدام خوصيمؼبماظؾؾدانمواٌلؿدامممواالدؿكدام



CGRFA-14/13/Report  68 
 

 

م.ـوعقيمواظؾؾدانماظيتممترماضؿصوداتفوممبرحؾيماغؿؼولاظ

م
تشفقعماظؾؾدانموأصقوبماٌصؾقيمسؾكمادؿؽشوفمصرصممتقؼؾمجدؼدةممبومؼبمذظؽماظصـودؼؼمذاتماظصؾيم

م.بوظؿغريماٌـوخلمواظؿـقعماظؾققظقجل

م

 .اظقراثقيمايرجقيمألغشطيماظصقنمواالدؿكدامماٌلؿداممصقؿومؼؿعؾؼمبلغشطيماٌقاردعلؿداعيمإغشوءمحقاصزمدسؿم
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ًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًًاالدرتاتقهقةجدولًتؾىقصيًؾألوؾوقاتً

ًًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوادمىداؿفاًادليمدامًتطوقرؾصونًو

م

م

 

زقادةًتواػرًادلعؾوؿاتً:5ًًجمالًاألوؾوقة

بشلنًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًواؾوصولً

  إؾقفا

ً ًاألوؾوقة 3ًجمال ًاؾورايقةً: ًادلوارد صِون

 ادلوؼعًوخارجًادلوؼعيفًًاحلرجقة
ً ًاألوؾوقة 2ًجمال ًادليمدامً: االدمىدام

 ادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةوتطوقرًوإدارةً

ً ًاألوؾوقة 2ًجمال ًوادلمدياتً: اؾيقادات

 وبـاءًاؾؼدرات

 

 

 

 

 

 ادليموىًاؾورينً

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً إـشاءًً-5ًًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة

ًوتوصقفً ًؾمؼدقر ًورين ًـظام وتعزقز

ًورصدًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة

ً

ً

ً ًؿيافؿةًً-1ًًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة تعزقز

ًصونً ًيف ًاحملؿقة ًوادلـارق ًاألّوؾقة اؾغابات

ً.ادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًيفًادلوؼع

ً

عدادًوتعزقزًإً-53ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

ًبذورً ًتواػر ًؾضؿان ًاؾورـقة ًاؾلذور براؿج

ًباؾؽؿقاتً ًورايقا ًادلـادلة األذهار

ً ًادلعمؿدة)وباؾـوعقة ًؾرباؿجً( اؾالزؿة

ًاؾغرسًاؾورـقة

ً

ً وضعًً-58ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة

ًادلواردً ًبصون ًتمعؾق ًورـقة ادرتاتقهقات

ً ًاحلرجقة ًوخارجًيفاؾورايقة ًادلوؼعًادلوؼع

ًوادمىداؿفاًادليمدام

م

ً ًـُظمًً-3ًًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة تطوقر

ًوإدارةً ًؾمؼققم ًورـقة، ًوذله ورـقة،

ًاؾورايقةً ًادلوارد ًبشلن ًاؾمؼؾقدقة ادلعارف

  احلرجقة

م

اؾمشهقعًعؾىًإـشاءًً-6ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

وتطوقرًـظمًصونًخارجًادلوؼعًػعاؾةًوؿيمداؿةً

ًوبـوكً ًاحلي ًاجليم ًيف ًاؾصون ًذؾك ًيف مبا

 اجلقـات

م

تشهقعًإعادةًً-52ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

ًاؾطلقعقةً ًحاؾمفا ًإىل ًاإلقؽوؾوجقة اؾـظم

ًادلـادلةً ًادلواد ًبادمىدام ًتلفقؾفا وإعادة

 ورايقًا

م

حتدقثًوإدراجًً-59ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

ًاؾورايقةً ًادلوارد ًوصون ًإدارة احمقاجات

ةًأودعًـطاؼًاًويفًاحلرجقةًيفًدقاداتًورـق

ًاؾرباجم ًادليموقاتًاأُلرر ًعؾى ًؾؾعؿل قة

ًاؾورينًواإلؼؾقؿيًواؾعادلي

 

  

ً ًوإدارةًً-7ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة ًتؼققم دعم

ًاألـواعًاحلرجقةًاهلاؿشقةًو أوً/وصونًعشائر

ً.ادلوجودةًعؾىًحديًاؾـطاق

 

ً ًاؾمؽقفًً-52ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة دعم

ًعنً ًحدته ًوختػقف ًادلـاخي ًاؾمغري ؿع

ًاؾيؾقؿنيً ًواالدمىدام ًاإلدارة ررقق

ً.ؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقة

 

ً ًاؾمعاونًً-31ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة تطوقر

وتشهقعًتـيققًادلمدياتًواؾرباؿجًاؾورـقةً

 ذاتًاؾصؾةًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةً

 

 

دعمًوتطوقرًاإلدارةًً-8ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

ًاحلرجقة ًاؾورايقة ًؾؾؿوارد ًادليمداؿِقن ًواؾصون

  ادلزرعةًيف

ً تشهقعً-51ًًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة

ًاؾـاذكةً ًؾؾمؽـوؾوجقا ًادلـادب االدمىدام

ؾدعمًتطوقرًاؾصونًواالدمىدامًادليمداؿِقنً

 ؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقة

ً ًوتعزقزًً-35ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة إـشاء

ًادلواردً ًبشلن ًوحبنقة ًتعؾقؿقة ؼدرات

ًاؾدعمً ًتؼدقم ًؾضؿان ًاحلرجقة اؾورايقة

ًؾصؾةًاؾمؼينًاؾؽايفًإىلًبراؿجًاؾمـؿقةًذاتًا
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ًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًًاالدرتاتقهقةجدولًتؾىقصيًؾألوؾوقاتً

ًًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوادمىداؿفاًادليمدامًتطوقرؾصونًو

ً

ً

 ادليموىًاؾورين

 

 

 

ً ًدورًً-9ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة ًوتعزقز دعم

ً ًاجملمؿعات ًتدقرفا ًاؾيت األصؾقةًاؾغابات

ًاحلرجقةً ًاؾورايقة ًادلوارد ًإدارة ًيف واحملؾقة

 .وصوـفاًبطرقؼةًؿيمداؿة

ً تطوقرًً-56ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة

ًتربقةً ًجمال ًيف ًاؾلوث ًبراؿج وتعزقز

ًواؾمـؼقبًاؾلقوؾوجيً األذهار،ًوتدجقـفا

ًؾؾؿواردً ًاإلؿؽاـاتًاؾؽاؿؾة ًإرالق ًأجل ؿن

 اؾورايقةًاحلرجقة

ً تشهقعًً-33ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة

ًيفً ًواحملؾقة ًاألصؾقة ًاجملمؿعات ؿشارؽة

ًدقاقً ًيف ًاحلرجقة ًاؾورايقة ًادلوارد إدارة

ًتطلققًاؾالؿرؽزقة

 

 

ً ًاألـواعًً-51ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة حتدقد

   بشلـفاذاتًاألوؾوقةًالختاذًتدابريً

ً

 يموىًاإلؼؾقؿيادل
 

  

ً ًوتـػقذًً-55ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة تطوقر

ً ًاإلؼؾقؿقة ًاؾصون ًادرتاتقهقات ًادلوؼعيف

اإلؼؾقؿيًً–وتروقجًاؾربطًاؾشلؽيًاإلقؽوؾوجيً

 واؾمعاون

  

تشهقعًوتطلققًً-32ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

ًاؾورايقةًعؾىًادليمويً آؾقاتًتلادلًاؾلالزؿا

أـشطةًاؾلوثًواؾمطوقر،ًمباًاإلؼؾقؿيًؾدعمً

ًقمؿاذىًؿعًاالتػاؼقاتًاؾدوؾقة

 

      

ً ًاؾمعاونًً-32ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة تعزقز

ًوـشرً ًاؾمعؾقم ًؾدعم ًواؾدوؾي اإلؼؾقؿي

ادلعارفًواؾلوثًواؾصونًواإلدارةًادليمداؿةً

ًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلرجقة
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ًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًًاالدرتاتقهقةجدولًتؾىقصيًؾألوؾوقاتً

ًًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقةًوادمىداؿفاًادليمدامًتطوقرؾصونًو

 اؾدوؾيادليموىً

ً ًً-2ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة ؿعاقريًوضع

ًحصرً ًؾؼوائم ًدوؾقة ًتؼـقة وبروتوؽوالت

ًوتوصقفً ًاحلرجقة، ًاؾورايقة ادلوارد

    .ورصدًاالجتافاتًوادلىارر

ً تطوقرًً-57ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة

وتشهقعًاؾربطًاؾشلؽيًواؾمعاونًػقؿاًبنيً

ًاؾغازقةً ًاألـواع ًدلؽاػوة ًادلعـقة اؾلؾدان

ًاحلّقةً) ًواؾؽائـات ًواؾـلاتات احلقواـات

ًؼةاؾدؼق ًاؾورايقةً( ًبادلوارد ًتضّر اؾيت

ً.احلرجقة

 

ً ًوضعًً-31ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة تشهقع

أـشطةًؾؾشلؽاتًودعمًتطوقرًوتعزقزًاؾربطً

اؾشلؽيًاؾدوؾيًواؾمشاركًيفًادلعؾوؿاتًبشلنً

ًاؾورايقةً ًادلوارد ًوصون ًوإدارة حبوث

 احلرجقةً

ً اؾـفوضًً-2ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة

ً ًؿعؾوؿات ًـُظم ًبقاـات)بنـشاء (ًؼواعد

ًوتعزقزفاً ًاحلرجقة ًاؾورايقة ؾؾؿوارد

ًواؾمؼؾقدقةً ًاؾعؾؿقة ًادلعارف ؾمشؿل

ًاالدمىداؿات ًبشلن ًواؾموزقعًادلماحة

ًاجلقينًًوادلوائل ًواؾمـوع واؾلقوؾوجقا

 .األـواعًؾألـواعًوعشائر

    

ً ًاؾوعيًً-36ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقة تشهقع

ً ًادلوارد ًوؼقم ًبلدوار ًواؾدوؾي اؾورايقةًاؾعام

 احلرجقة

 
    

تعزقزًاجلفودًً-37ًاالدرتاتقهقةاألوؾوقةً

ًيفً ًمبا ًاؾضرورقة، ًادلوارد ًإىلًحشد اؾراؿقة

ًادليمدامً ًوؾالدمىدام ًؾؾصون ًاؾمؿوقل ذؾك

ً.وتـؿقةًادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة

 

م

م
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5ًً-ًادلرػقًزايًً

ًاؾعادلقةؾؿشارقعًادلؿوَّؾةًؿنًحيابًأؿاـةًادرتاتقهقةًاؾمؿوقلًؾمـػقذًخطةًاؾعؿلًؾًمؼققمًادليمؼلاؾرصدًواؾإجراءاتً

ًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلقواـقة

ً

ًاألفداف-ًأؾف
م

مإجراءاتماظرصدمواظؿؼققؿمإظبمتشفقعتفدفمم

م

األعوغيمسـم اٌلوءظيمواظشػوصقيمظؿقؼقؼماألوظقؼوتماظيتمحدقبدتفوماهلقؽيمالدؿكدامماٌقاردمؼبمإرورمحلوبم(أ)

م.ررؼؼمتؼققؿماظـقاتٍ،مواظـؿوئٍ،مواظؿلثريات،مواظػعوظقي،مواظعؿؾقوت،مواألداء

اظؼراراتم بشلنماظـؿوئٍمواظدروسماٌلؿػودةمطؼوسدةمالدبوذاظؿعّؾؿ،موادرتجوعماٌعؾقعوت،موتؼودؿماٌعورفمم(ب)

م.اٌؿصؾيمبوظلقودوت،مواالدرتاتقفقوت،مواظرباعٍ،موإدارةماٌشورؼع

م

ًرػعًاؾمؼارقرًواؾرصد-ًباء
م

عـمم1-اظؼلؿمبوء)ظؾؿشورؼعماظػردؼيماٌؿقمبظيمؼبمإرورمحلوبماألعوغيم ومتوذقًومععمعؿطؾؾوتمتؼدؼؿماظؿؼورؼرمواظرصدم

اظؿؿقؼؾ،مودقفمتؿقؼؼمعـم ،متشؽؾماإلدارةماظؼوئؿيمسؾكماظـؿوئٍمجزءـبامعـمادرتاتقفقي(الدرتاتقفقيماظؿؿقؼؾم1اٌؾقؼم

م:خالل

م

مادؿكداممإجراءاتمعقحقبدةمظؿؼدؼؿماظؿؼورؼرمواظرصد؛م(أ)

ماظؿؼورؼر،موهدؼدمإنوزاتم إسدادمتؼورؼرم(ب) مىدولمزعينمعؿمبػؼمسؾقفمظؿؼدؼؿ وثقؼيم اظؿؼدممؼباٌؿؾؼنيموصؼًو

ماٌشروع،موسؿؾقيماٌقاصؼي؛

متؾبطؾؼفوماٌـظؿيمؼبمخطوبوتماٌقاصؼي؛ إجراءاتماظرصدماٌقحقبدةمؼبماٌـظؿي،مطؿوم(ج)

ظدىماألعوغيموصؼمعوم تؾبعدقبماىفيماٌـػذةمأدواتماظرصدماٌقاَصؼمسؾقفوموتقدسفو:ماٌلموظقيمسـمرصدماٌشروعم(د)

م.اٌشروعوردمؼبمسؿؾقيماٌقاصؼيمسؾكم

م

ًاؾمؼققم-ًجقم
م

م.وجريمتؼققؿمعلؿؼؾمأخريميوصظيماٌشورؼعمؼبمغفوؼيمدورةماٌشروعم(أ)
م

م:واٌؿطّؾؾوتماظدغقومهلذاماظؿؼققؿمػلماظؿوظقيم(ب)

م
م.عراسوةماٌعوؼريمواٌؼوؼقسماٌعؿؿدةمؼبمذبؿقسيمتؼققؿماألعؿماٌؿقدةم

م:تؼققؿمسؾكماألضؾم
م
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ماظـقاتٍمواظـؿوئٍ،موتقصريماظؿؼدؼراتمظألػدافمواظـؿوئٍماٌرجققبة؛مهؼقؼم

ماغؿفوءماٌشروع،مععماسؿؿودمدّؾؿمظؾؿؼدؼرات؛ ادؿداعيماظـؿوئٍمبعدم
م

م:احملؿقؼوتماظدغقومؼبمتؼرؼرماظؿؼققؿماظـفوئلمػلم(ج)
م

م:اظؾقوغوتماألدودقيمبشلنماظؿؼققؿم
م

معؿكمجرىماظؿؼققؿ،م

مصقف، وركعـمذم

ماألدؽؾيماظرئقلقي،م

م؛اٌـففقيم
م

م؛بقوغوتمأدودقيمسـماٌشروع،ممبومؼبمذظؽماٌصورؼػمعـمحلوبماألعوغيموعصودرمأخرىم

مغطوقمضوبؾقيماظؿطؾقؼ؛ اظدروسمظؿقدقعم

م(.ؼبمعؾقؼ)صالحقوتماظؿؼققؿمم
م

مواظؿؼورؼر،م(د) ماٌشروع موثوئؼ مادؿعراض مإظب مخوصي مبصقرة ماٌلؿؼؾ ماظؿؼققؿ مؼرتؽز مأن مواٌؼوبالت، صبى

م.اإلظؽرتوغقي واالدؿؿورات،موعـوضشوتمذبؿقسوتماظرتطقزمسربماالتصوالت
م
م.صبىمأنمؼؿضؿقبـمزؼوراتمإظبمعقاضعمسققبـيمربدقبدةمعـماٌشورؼعم(ػا)
م
م.تؼرؼرماظؿؼققؿمإظبماألعوغيمضؿـمصرتةمزعـقيمععؼقظيمبعدماغؿفوءماٌشورؼع ؼـؾغلمأنمؼؾبرَصعم(و)
م
م.اإلظؽرتوغقي ؿؼققؿمادؿـؿوجوتموتقصقوت،موأنمؼؾبؿوحمبصقرةمسؾـقيمسربماظشؾؽيصبىمأنمؼؿضؿـمتؼرؼرماظم(ز)
م
وؼؿؿقبمم.األعوغي ؼؿلّظػمصرؼؼماظؿؼققؿمعـمخرباءمعلؿؼؾنيمالمؼشورطقنمؼبماٌشورؼع،موؼبمحلوب:ماٌلموظقيم(ح)

ماٌـظؿي مؼب ماظؿؼققؿ موعؽؿى ماألعوغي مجوغى معـ ماظؿؼققؿ موصالحقوت مغفٍ موثقؼي مصبريمم.إسداد طذظؽ،

وؼؽقنمصرؼؼماظؿؼققؿمعلمولمم.جوغىمعؽؿىماظؿؼققؿمظؾففيماٌـّػذة ادؿعراضماظؿؼرؼر،مسـدماظضرورة،معـ

م.اظؿؼققؿماٌلؿؼؾ حصرًامسـموضعمتؼرؼر

 م
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م

م3ً-ًادلرػقًزايً

ًاؾمعدقالتًالدرتاتقهقةًاؾمؿوقلًؾمـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًؾؾؿواردًاؾورايقةًاحلقواـقة

م

ً

ً(د)2ياـقًاًً-األول،ًاؾؼيمًجقمًادلؾوق

ً

 صرزماٌذطراتماٌػوػقؿقيمواظردقبمسؾقفو

م

ًاؾعؿلمؿؽمبأسضوءم:ماٌلموظقيمسـماإلجراءمأساله(مد) مإظبماظعؿؾماظؿقضرييماظذيمضوعًمبفماألعوغيمجاعة ؼعؿؾماٌؽؿىممدوف.م،مادؿـودًا

ودؿدسقماألعوغيمإظبمإسدادماضرتاحوتمعشورؼعمبـوءمسؾكماٌذطراتماٌػوػقؿقيماظيتمواصؼمسؾقفوم. عممتر بقادطيماظربؼدماإلظؽرتوغلمواظدسقاتمظعؼد

          .مجاعةًاؾعؿلعؽؿىم

ً

ً(و)2ياـقًاًً-ادلؾوقًاألول،ًاؾؼيمًجقم

ً

متؼدؼؿماضرتاحوتماٌشورؼعمعـمبنيماٌذطراتماٌػوػقؿقيماٌقاَصؼمسؾقفو

 

م

أسضوءماهلقؽيمأومأذكوصماسؿؾورؼقنمأومرؾقعققنموصبىمأنمتؾبؼدمماضرتاحوتماٌشورؼعممأوسضقماهلقؽيم:ماٌلموظقيمسـماٌفومماظقاردةمأساله(مو)

          ؛رالعاغؼوطماالتصولمسؾكمععمإبؼوءمم،اظرمسقيمبصقرةمعؾوذرةمعـمجوغىماٌعـقنيمإظبماألعوغي

ً

ً(د)1ًياـقًاًً-ادلؾوقًاألول،ًاؾؼيمًجقم

ً

 ؼشؿؾمتؼققؿماالضرتاحوت

م

صرؼؼماًرباءمبدونمعؼوبؾمدقعؿؾممتؼققؿمضدعفمصرؼؼمعـماًرباءمسقـفمعؽؿىمعبوسيمبـوءمسؾكمم،.اظعؿؾ:اٌلموظقيمسـماٌفومماظقاردةمأساله(مد)

                .وتمعـمظفماٌقاردمعـماٌقزاغقيماإلدارؼيماألدودقيميلوبماألعوغيممبومؼبمذظؽمسؼدماظدوراتماظالزعيمظؾػرؼؼ

ً(د)6ًياـقًاًً-ادلؾوقًاألول،ًاؾؼيمًجقم

 اٌقاصؼيمسؾكماٌشورؼعمعـمأجؾممتقؼؾفومؼبمدورةماٌشروع

مم

    .اهلقؽيمأومعؽؿؾفومأومعؽؿىمعبوسيماظعؿؾ:مماٌلموظقيمسـماٌفومماظقاردةمأساله(مد)

م

م
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ًادلرػقًحاء

 فقؽلًحاؾةًادلواردًاؾورايقةًادلائقةًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًاؾعامل

م

األحقوءماٌوئقيموعصوؼدماألمسوكمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمؼبمعصوؼدماألمسوكماظطؾقعقيموتربقيمم:1اظػصؾم

ماظؼوئؿيمسؾكماظرتبقي

احملرطوتمواالووػوتمؼبمعصوؼدماألمسوكماظطؾقعقيموتربقيماألحقوءماٌوئقيموعصوؼدماألمسوكماظؼوئؿيمم:5اظػصؾم

ماظؿؾعوتمبوظـلؾيمإظبماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمضؿـماظقالؼيماظقرـقي:مسؾكماظرتبقي

مؼبماٌقضعراثقيماٌوئقيمصقنماٌقاردماظقم:1اظػصؾم

مخورجماٌقضعصقنماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمم:3اظػصؾم

مأصقوبماٌصؾقيماظذؼـمهلؿمعصوحلمؼبماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيم:2اظػصؾم

ماظلقودوتمواظؿشرؼعوتماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقي،ممبومؼبمذظؽمايصقلمسؾقفوموتؼودؿمعـوصعفوم:5اظػصؾم

اظؿـلقؼم:ماظؾقٌمواظؿعؾقؿمواظؿدرؼىمواإلرذودمبشلنماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمضؿـماظقالؼيماظقرـقيم:3اظػصؾم

مواظؿشؾقؽمواإلسالم

ماظؿعوونماظدوظلمبشلنماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيم:1اظػصؾم

م

م
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ًادلرػقًراء

 3132-3152ًؾؾؿواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةًاالدرتاتقهقةاخلطةً

م

م

ًاؾرؤقة

م

ظألعـماظغذائلماظعوٌلموظؾؿـؿقيماٌلؿداعي،معـمأجؾم صقنماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيموتشفقعمادؿكداعفمدسؿو

م.أجقولمايوضرمواٌلؿؼؾؾ

 

ًادلفؿةًاألدادقة

 
عشرتطًومىؿقعماظؾؾدان،محقٌمإنماظؾؾدانمعبقعفومتعؿؿدمسؾكم ذوشاًلاسرتاصومبلنماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيممتـؾم

مإظبموضػمصؼدانماٌقارد اٌقاردماظقراثقيمظألشذؼي  واظزراسيماظيتمؼؽقنمعـشمػومؼبمأعوطـمأخرى،متلعكماهلقؽيمجوػدة

نمتؾؽماٌقاردموادؿكداعفومبؿشفقعمصق اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،موإظبمطػوظيماألعـماظغذائلماظعوٌلمواظؿـؿقيماٌلؿداعي

مم.وتؼومسفوماظعودلمواٌـصػمادؿكداعفوايصقلمسؾكماٌـوصعماظـوعبيمسـماٌلؿدام،ممبومؼبمذظؽمتؾودهلو،مو

 

ًاالدرتاتقهقةاألفدافًواؾغاقاتً

 

ًوادليائلً:5اهلدف ًباؾيقادات ًادلمصؾة ًادليائل ًؿع ًوتمعاؿل ًتـيقؼي ًبدور ًاهلقكة ًوادليائلً تضطؾع اؾؼطاعقة

ً.اؾويقؼةًاؾصؾةًباألغذقةًواؾزراعة ادلشرتؽةًبنيًاؾؼطاعاتًيفًاألؿورًادلمصؾةًبصونًادلواردًاؾورايقة

 مبوٌقارد ماٌؿعؾؼي موأغشطؿفو موبراذبفو ماٌـظؿي مدقودوت موترصد ماهلقؽي مظألشذؼيم تقجف اظقراثقي

م.ظؾؿـظؿيماالدرتاتقفقيواظزراسي،مؼبمإرورماألػدافم

ماٌلوئؾمذاتماظصؾيماٌؿـووظيمؼبمعـؿدؼوتتؾبؾؼلماهلقؽيمضقدمم- أخرى،موعـمبقـفوم االدؿعراضماٌلؿؿر

ماظقراثقي مؼؿعؾؼمبصقنماٌقارد ماظلقودوت،مصقؿو مواظزراسي اظؿطقراتمسؾكمصعقد وايصقلمسؾكم،مظألشذؼي

مم.دؿكداعفوموتؼومسفوماظعودلمواٌـصػاٌـوصعماظـوعبيمسـما

 

 .اؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةًيفًاؾعاملترصدًاهلقكةًحاؾةًادلواردًً:3اهلدفً

 ماظقراثقي ماظدوريمظؾؿؼققؿوتماظعوٌقيمبشلنماٌقارد مواظزراسيممموم تؾبشرفماهلقؽيمسؾكماإلسداد ظألشذؼي

،موإضوعيمغظوممأومغظؿمععؾقعوتمؼبماظعومل حوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيؼػضلمإظبمإسدادمتؼرؼرم

 دسؿًومهلذاماظدور،محلىماالضؿضوء راثقيمذاتماظصؾيسوٌقيمذوعؾيمسـماٌقاردماظق

م
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ًبشلنًدقاداتًوبراؿجً:2اهلدفً ًإىلًاؾموصلًإىلًتواػقًدوؾيًيفًاآلراء عؿلًؾؽػاؾةًصونً تيعىًاهلقكةًجافدة

ًادليمدام،ًػضال احلصولًعؾىًادلـاػعًاؾـامجةًعنًعنًًادلواردًاؾورايقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوادمىداؿفا

ًً.اؾعادلًوادلـصفًدمىداؿفاًوتؼامسفاا

 ماٌقارد مبشلن مدوظقي مدقودوت مسؾك مظؾؿػووض مدوظقًو محؽقعقًو معـؿدى ماهلقؽي اظقراثقيم تقصر

  .ظألشذؼيمواظزراسي

 تشرفماهلقؽيمسؾكمتـػقذموهدؼٌمخططماظعؿؾماظعوٌقيموشريػومعـماظصؽقكماظيتمتؿـوول 

م ماٌلؿدام، موادؿكداعفو مواظزراسي مظألشذؼي ماظقراثقي ماٌقارد ماٌـوصعمموطذظؽصقن مسؾك ايصقل

مم.ػاظـوعبيمسـمادؿكداعفوموتؼومسفوماظعودلمواٌـص

 تلؿفقىماهلقؽيمظؾؿطقراتمؼبماٌـؿدؼوتماألخرى،محقـؿومطونمذظؽمعالئؿو. 

 

ًيفً:2اهلدفً ًاهلقكة ًواؾزراعةً تيافم ًؾألغذقة ًاؾلقوؾوجي ًاؾمـوع ًبشلن ًواإلؼؾقؿقة ًاؾورـقة ًاؾيقادات تعزقز

 .جمالًبـاءًاؾؼدراتاؾمعاونًيفً وتشهع

 ماظقراثقي ماٌقارد مبشلن موإضؾقؿقي مورـقي موبراعٍ مدقودوت متعزؼز مأو موضع ماهلقؽي ظألشذؼيم تدسؿ

موتؾبـشه ماظقراثقي، مظؾؿقارد مسوٌقي مسؿؾ مخطط متـػقذ مبؿقلري مالدقؿو مظؿشفقعم واظزراسي، متـلقؼقي آظقوت

م .اىفوتماظػوسؾي اظؿعوونماظقرينمواإلضؾقؿلمسربماظؼطوسوتمذاتماظصؾيموصقؿومبني

 اهلقؽيمظؽلمؼؽقغقام تؾبقددماهلقؽيموتؾبقلرمتقاصرمعقاردمعوظقيموبشرؼيموسؾؿقيموصـقيموتؽـقظقجقيمألسضوء

مبرغوعٍ موربطوتمإنوز مغقاتٍ مهؼقؼ مؼب ماظـشطي ماٌلوػؿي مسؾك ماظلـقاتم ضودرؼـ ماٌؿعدد ماهلقؽي سؿؾ

 .وظؿـػقذماظلقودوتمواظؿقصقوتماظيتمتضعفوماهلقؽي

 وتقلريماظؿـؼقػمعـم يمأسضوءػومؼبموضعموتـػقذمادرتاتقفقوتموأغشطيمإلثورةماظقسلماظعومتدسؿماهلقؽ

مسؿالمسؾك مواظزراسي ماظؾققظقجلمظألشذؼي ماظؿـقع مأػؿقي مأصقوبم أجؾمهلنيمصفؿ تقدقعمغطوقمعشورطي

 .واظزراسي اٌصؾقيمؼبمصقنموادؿكدامماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼي

 

 اؾمعاونًواؾشراؽاتًبشلنًاؾمـوعًاؾلقوؾوجيًؾألغذقةًواؾزراعةوتعززً تواصلًاهلقكةم:2اهلدفم

 موشري ماظدوظقي مايؽقعقي مواألجفزة ماٌـظؿي مبني ماظؿعوون مسؾك، موتشرف ماهلقؽي، ايؽقعقيم تؾبقلر

اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم األخرىمذاتماظصؾي،موعـمبقـفوماىفوزماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقيمبشلن

اظؾققظقجل،مواىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيم رماألررافمؼبماتػوضقيماظؿـقعواظزراسي،موعممت

 .اظعوٌلمظؾؿـقعماحملصقظل واظصـدوقماالدؿؽؿوغل

 وايققاغقي،معومبنيماظشرطوءم ووؿعماهلقؽي،مإضوصيمإظبمأغشطؿفومؼبمذبولماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي

واظزراسي،موذظؽمظؿقلريمتؾودلماًرباتموإضوعيم اظؾققظقجلمظألشذؼيماظدوظقنيماظذؼـمؼؿـووظقنمضضقيماظؿـقع

اًصقصماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمذبوالتماظغوبوتمواٌقاردماٌوئقيم ذراطوتمجدؼدة،ممبومؼبمذظؽمسؾكموجف
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  .اظدضقؼيمواظالصؼورؼوت،مواظعالضوتماٌؿؾودظيمصقؿومبقـفو واظؽوئـوتمايقي

 ما مأنمتراسلوؼلعكمتعوونماهلقؽيمععماألجفزة اٌػووضوتمؼبم ظدوظقيماألخرىمذاتماظصؾيمإظبمطػوظي

ماظزراسل،مععمعراسوةمعبقع مظؾؼطوع ماظؾققظقجلم اٌـؿدؼوتماألخرىماالحؿقوجوتماًوصي عؽقغوتماظؿـقع

  .ذيماظصؾيمبوألشذؼيمواظزراسي

 معـظؿوت مضؾقؾ معـ مأصقوبماٌصؾقي، معبقع معشورطي مسؾكمزؼودة مبفؿي ماهلقؽي اجملؿؿعم ودؿعؿؾ

اٌـؿفني،موعمدلوتموصـوسوتم دغلموعـظؿوتماٌـؿفني،ممبومؼشؿؾماٌـظؿوتماظيتممتـؾماٌرأةموصغوراٌ

 .ذبولماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي اظرتبقي،موعـظؿوتماظؼطوسنيماظعوممواًوصماظيتمتعؿؾمؼب

ً
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3132ًً-3152ًاالدرتاتقهقةاألداسًادلـطؼيًؾؾىطةًًًًً-أواًلًً

م

صوحملوصقؾ،مواظـروةمايققاغقي،مواظؽوئـوتم.ماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمعـمأػؿماٌقاردمسؾكماألرضإنماظؿـقعم-م1

ماظقراثلمم-رؼوتمواٌوئقي،موأذفورماظغوبوت،مواظؽوئـوتماظدضقؼيمواظالصؼ ػلماظيتمتشؽؾمذؾؽيمم–آالفماألغقاعموتـقسفو

مإعداداتماألشذؼيمؼبماظعو مسؾقف ماظؾققظقجلماظذيمتعؿؿد مملاظؿـقع مواظزراسيمؼبمهؼقؼم. ماظؾققظقجلمظألشذؼي ماظؿـقع وؼلفؿ

األعـماظغذائلمواظؿغذويموؼبمادؿداعيمدؾؾماٌعقشي،موػقماظذيمؼدسؿماظؼدرةماظطؾقعقيمسؾكماظؿؽقػمععماظدؼـوعقوتماظؾقؽقيم

م.وخاالضؿصودؼيماٌؿغريةمبودؿؿرار،معـؾممنقماظلؽون،مواالحؿقوجوتماظؿغذوؼي،موتغريماٌـم–واالجؿؿوسقيم

م

م-م5 مواظزراسي مظألشذؼي ماظقراثقي ماٌقارد مػقؽي ماهلقؽي)وتلعك ماظؿـقعمم–( مسـوصر معـ مسـصر مطؾ مبلػؿقي معـفو وسقًو

م ماظعوٌل ماظغذائل مظألعـ مبوظـلؾي مواظزراسي مظألشذؼي مواظزراسيمم–اظؾققظقجل مظألشذؼي ماظقراثقي ماٌقارد مبصقن ماظؿؽػؾ إظب

دقاءمظألجقولمـوصعماظـوعبيمسـمادؿكداعفوموتؼومسفوماظعودلمواٌـصػ،موايصقلمسؾكماٌموادؿكداعفومبصقرةلبمعلؿداعي،

م.ايوضرةمأوماظؼودعي

م

م-م1 مسوم مؼب ماسؿؿدتف ماظلـقات، معؿعدد مسؿؾ مبرغوعٍ ممبقجى ماهلقؽي مؼبمم5443وتعؿؾ معراجعؿف ومتً

مم5411 و.54111 ماظربغوعٍمؼبمتـػقذػومًطؿفو مبفذا ماالدرتاتقفقيوتلرتذدماهلقؽي ماظؿوظقي،مموػق. مظدوراتفو ؼؼرتحمغلؼًو

مسؾكمتـووهلو ماظيتمواصؼًماهلقؽي ماٌراحؾمواٌكرجوتماظرئقلقي مظؿـػقذ مواضقًو مزعـقًو مجدواًل موؼضؿ مبرغوعٍماظعؿؾم. وؼرد

م.1اىدولمؼبم(م5451-5413)اٌؿعددماظلـقاتم

م

موضعًماهلقؽيمخطيم-م3 ماألعر،مواٌـمادرتاتقفقيطؿو ظؿوتماظيتمؼـؾغلماظؿعوونمهددماظعؿؾقوتماظيتمدققؿوجفو

م5441وطوغًماهلقؽيمضدمأضرتمػذهماًطيمؼبمسومم.م2ععفو،مبفدفمهؼقؼماٌكرجوتمواٌراحؾماظقاردةمؼبمبرغوعٍماظعؿؾ

سؾكمجزأؼـمم5451-5413هلقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمماالدرتاتقفقيوهؿقيماًطيم.م5411ثؿمراجعؿفومؼبم

م:مرئقلقني

م

 ماإلدرتاتقفقي،موصصقلمسـماألدوسماٌـطؼلموتـػقذماًطيمبقونمبرؤؼيم موأشراضفو اٌـظؿيموردوظؿفو،موأػداصفو

 اإلدرتاتقفقي؛

 م(.5451-5413)برغوعٍمسؿؾماهلقؽيماٌؿعددماظلـقاتمم

 
-5411ظؾؿـقعماظؾققظقجلمماالدرتاتقفقي،مأضرمعممترماألررافمؼبماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلماًطيم5414ؼبمسومم-م2

وضدمأسؾـًماىؿعقيماظعوعيمم.3،مبوسؿؾورػوماألدوسمظقضػمصؼدانماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمطقطىماألرضموهقؼؾمعلوره5454

م5411أنماظػرتةمعـمم–دعقًومعـفومإلصبودمدسؿموزخؿمهلذهماٌفؿيماظعوجؾيمم–ؼبمدورتفوماًوعليمواظلؿنيمظألعؿماٌؿقدةم

                                                           
م.اٌرصؼمواو،مCGRFA-13/11/Reportماظقثقؼيم1
م.(اٌرصؼمزاي،مCGRFA-12/09/Report-Appendix Gماظقثقؼي)ظؿـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمم5413-5414ماًطيماإلدرتاتقفقيم2
م.14/5ماألررافمؼبماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلضرارمعممترمم3
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م مم5454إظب مظؾؿـق"دقفمتؽقن ماٌؿقدة ماألعؿ مسؼد ماًطي متـػقذ مؼب مبغرضماإلدفوم ماظؾققظقجل، ظؾؿـقعمماالدرتاتقفقيع

م م)5454-5411اظؾققظقجلمؼبماظػرتة م" م52/151اظؼرار م(. ماظؾققظقجلمسؾكمػبليمماالدرتاتقفقيوهؿقيماًطي ظؾؿـقع

ػقذمسـمررؼؼمتـم–وتلعكماهلقؽيمبشؽٍؾمخوصم(مAichi)وسشرؼـمشرضًو،متعرفمبودؿمأشراضمأؼشلممادرتاتقفقيأػدافم

م.4(Aichi)عـمأشراضمأؼشلمم15وم11وم3وم3إظبماإلدفوممؼبمهؼقؼماألشراضمم–برغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتم

م

ًاؾمـػقذًواؾرصدًواالدمعراضًً-ياـقًا

م

م-م5 مخطؿفو متـػقذ مؼب ماهلقؽي ماظلـقاتماالدرتاتقفقيتلرتذد ماٌؿعدد ماظعؿؾ مبربغوعٍ مسـمموػذا. مسؾورة اظربغوعٍ

والذؽمأنم.مذبؿقسيمعـماٌكرجوتمواٌراحؾماٌؿفددة،موبوظؿوظلمصفقمبرغوعٍمعرنمتؾؼقفماهلقؽيمضقدماالدؿعراضماٌلؿؿر

ادؿعراضمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمؼلؿحمظؾفقؽيمبلنمتؼدرمعدىماظؿؼدممؼبمسؿؾفو،موأنمتعوجلمووؿعمعلوئؾمجدؼدةم

اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي،موأنمتراسلماظؿطقراتمواظعؿؾقوتماىدؼدةمؼبماٌـؿدؼوتماألخرىمذاتموغوذؽيمؼبمذبولماٌقاردم

م.وضدمواصؼًماهلقؽيمسؾكمادؿعراضمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمؼبمدورتقفوماظلودديمسشرةمواظـوعـيمسشرة.ماظصؾي

م

ذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات،ممبومؼبمذظؽمعوموتؿؾؼكماهلقؽيمدسؿًومصـقًومعـماألجفزةماظؿوبعيمهلومعـمأجؾمتـػق-م3

ماظدوظقي مايؽقعقي ماظػـقي ماظعؿؾ مذبؿقسوت معـ متؿؾؼوه م. مايؽقعقيماظعؿؾمذبؿقسوتوتلؿعرض ماظؿـقعمماظػـقي حوظي

وػلمتؼدمماٌشقرةموتصدرمتقصقوتمإظبم.ماظؾققظقجلمواٌلوئؾماٌؿصؾيمبفمؼبماجملوالتماظيتمتؼعمضؿـماخؿصوصمطؾفبمعـفو

م.يمبشلنمػذهماٌلوئؾ،موتـظرمؼبماظؿؼدمماحملرزمؼبمتـػقذمبرغوعٍمسؿؾماهلقؽيماٌؿعددماظلـقاتاهلقؽ

م

م-م1 ماٌقاردمم–وتؿقضعماهلقؽي مسـمحوظي موررحفو ماظؿؼورؼر مإسداد ماظلـقاتمعقاسقد ماٌؿعدد سـمررؼؼمبرغوعٍمسؿؾفو

ودقؿقظبمطؾم.ماظقراثقيمايققاغقيمواظـؾوتقيمواٌوئقيموايرجقيمؼبماظعومل،مصضاًلمسـمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسي

رمسـمايوظيمؼبماظعوملمطؾمسشرمدـقاتم،سؾلمأالمتؿؾؼكماهلقؽيمأطـرمعـمضطوعمعـماظؼطوسوتماظلوبؼمذطرػومإصدارمتؼرؼ

ودؿؿؾؼكماهلقؽيمطؾمصرتةمترتاوحمبنيمدـؿنيموأربعمدـقاتم.متؼرؼرمواحدمعـمػذهماظؿؼورؼرمؼبمطؾمدورةمعـمدوراتفوماظعودؼي

صبريمبدواصعمضطرؼيمإظبمحدلبمموحقٌمأنمإسدادماظؿؼورؼرمسـمايوظيمؼبماظعومل.متؼورؼرمودقطيمسـموضعمطؾمضطوعمواووػوتف

مأغفمدقلفؾمسؿؾقيماظؿكطقطم.مطؾري،مصننماىدولماظزعينماٌؼرتحمدقفمؼؼؾؾمعـمأسؾوءمطؿوبيماظؿؼورؼرمسؾكماظؾؾدان طؿو

م.االدرتاتقفلمسؾكماهلقؽي،ممبومؼبمذظؽمتعؾؽيماٌقاردماٌوظقيمواظؾشرؼيمسؾكموجفماظلرسي

م

سؾكماظدسؿماظذيمؼؼدممسـمررؼؼمبرغوعٍماظعؿؾمواٌقزاغقيمؼبمماتقفقياالدرتدقفمؼؿقضػماظـفوحمؼبمتـػقذماًطيم-م1

اٌـظؿي،موسؾكمتعؾؽيمعقاردمعـمخورجماٌقزاغقي،مصضاًلمسـماظشراطوتمععماٌـظؿوتماظدوظقيماألخرىموعلوػؿوتفومؼبمػذام

م.اظشلن

م

                                                           
م./http://www.cbd.int/sp/targetsم4
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ًاؾشراؽات-ًياؾنًا

م

م-م14 موأشراضفو مأػداصفو مهؼقؼ موراء مدؿقاصؾماالدرتاتقفقيدعقًو ماظلـقات، ماٌؿعدد ماظعؿؾ مبرغوعٍ متـػقذ مودسؿ ،

اهلقؽيمجفقدػومإلضوعيمذراطوتمضقؼيمبوإلضوصيمإظبماظؿكزرمععماظقطوالتماٌؿكصصيمواتػوضقوتماألعؿماٌؿقدةمذاتماظصؾي،م

ماألخرى ماظدوظقي ماٌـظؿوتمايؽقعقي مسـ مصضاًل ما. ماظؾققثماظزراسقي معراطز معع متعووغفو معـ ماهلقؽي مدؿزؼد ظدوظقي،مطؿو

موعـظؿوتم ماظدوظل، مواجملؿؿع مواإلضؾقؿقي، ماظدوظقي مايؽقعقي مشري مواٌـظؿوت مواإلضؾقؿقي، ماظقرـقي ماظعؾؿقي واٌـظؿوت

م.اٌـؿفني،مووطوالتماظؿؿقؼؾمذاتماظصؾي،مواظؼطوعماًوص

م

ماظؾقق-م11 ماظؿـقع مذبول مؼب ماظؿعوون موتعزؼز ماظلـقات ماٌؿعدد ماهلقؽي مسؿؾ مبرغوعٍ مظؿـػقذ مظألشذؼيموتقلريًا ظقجل

موأغشطؿفوم مععؾقعوتمسـمبراذبفو مإظبمتؼدؼؿ ماٌـظؿوتماظدوظقي معرطزة،مدسًمبفو واظزراسي،مأضوعًماهلقؽيمسؿؾقيمتشوور

م.ودقودوتفوماٌؿعؾؼيمبوٌقضقسوتماظيتمهلومأوظقؼؿفومؼبمطؾمدورةمعـمدوراتماهلقؽيماظعودؼي

م

ماىفو-م15 مبني ماظؿعوون مبشلن ماٌشرتك ماظـقاؼو مبقون مظألشذؼيمؼلوػؿ ماظقراثقي مظؾؿقارد ماظدوظقي مظالتػوضقي ماظرئودل ز

خطيماظعؿؾماٌشرتطيمععمأعوغيماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمتلوػؿمأؼضًوم،مو5واظزراسيموػقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي

ماٌؿقدة ؼبماظؿـػقذماظػعؾلمظربغوعٍمسؿؾماهلقؽيمم6وػقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظألعؿ

م.ماٌؿعددماظلـقات،مبزؼودةماظؿكزرمبنيمبراعٍمسؿؾماألجفزةماٌكؿؾػي

 م

                                                           
م.اٌرصؼمحوء،مCGRFA-12/09/Reportماظقثقؼيم5
 .CGRFA-13/11/Inf.11ظقثقؼيما 6
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ًاؾرئقيقة اؾـمائجًواحملطات:ًبرـاؿجًعؿلًاهلقكةًادلمعددًاؾيـواتً-5اجلدولً

ً(3152-ً3132) 

 
 

اؾدورةًاخلاؿيةًعشرةً

3152/3151ً 

اؾدورةًاؾياددةًعشرةً

3156/3157 

ًاؾدورةًاؾيابعةًعشرةً

3158/3159 

ًاؾدورةًاؾناؿـةًعشرةً

3131ً/3135 

ًاؾدورةًاؾمادعةًعشرً

2022ً/2023 

حاؾةًاؾمـوعً

اؾلقوؾوجيً

ؾألغذقةًواؾزراعةً

 يفًاؾعامل

اظـظرمؼبماالدؿقعوبم

ماظداخؾلمظـفٍماظـظوم

اظؿـقعم اإلؼؽقظقجلمؼبمإدارة

اظؾققظقجلمظؾزراسي،م

 واظغوبوت،موعصوؼدماألمسوك

حوظيماظؿـقعمسرضم
اظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيم

 ؼبماظعومل

حوظيماظؿـقعمعؿوبعيم
ظألشذؼيمماظؾققظقجل

 واظزراسيمؼبماظعومل

  

ادلواردًاؾورايقةً

 اؾـلاتقة

خطيماظعؿؾمادؿعراضمتـػقذم
اظعوٌقيماظـوغقيمظؾؿقاردم
اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم

 واظزراسي

اظؿؼرؼرماظـوظٌممسرض   
يوظيماٌقاردماظقراثقيم

 اظـؾوتقيمظألشذؼي

مواظزراسيمؼبماظعومل
رمؼبمخطيماظعؿؾماظـظ

 بغرضماظـوظـياظعوٌقيم

 اسؿؿودػو

 

  ادلواردًاؾورايقة

 احلقواـقة

اظؿؼرؼرماظـوغلميوظيممسرض
اٌقاردماظقراثقيمايققاغقيم
 واظزراسيمؼبماظعومل ظألشذؼي

اظعوٌقيماظـظرمؼبمخطيماظعؿؾم 

 احملدثيمبغرضماسؿؿودػو

ادؿعراضمتـػقذمخطيم 

 اظـوغقيماظعؿؾماظعوٌقي

 

  ادلواردًاؾورايقة

 ادلائقة

سرضمحوظيماٌقاردماظقراثقيم 
اٌوئقيمؼبماظعوملمظألشذؼيم

  واظزراسي
 

تطقؼرماظعـوصرمذاتماظصؾيم

مبدوغيماظلؾقكمبشلنم
واألدواتماظصقدماظرذقدم

اظؿـػقذماٌرتؾطيمبفومظؿؼققؿم

واظراعقيمإظبمايػوزمسؾكم

اظعرؼضم األدوسماظقراثل

وضؿونمادؿكدامموصقنم

اٌقاردماظقراثقيماٌوئقيم

 بطرؼؼيمعلؿداعي

ادؿعراضمتـػقذم 

اظعـوصرماٌعـقيمؼبم

اظلؾقكمبشلنممعدوغي
 اظرذقد اظصقد

ادلواردًاؾورايقةً

 احلرجقة

خطيماظعؿؾمعؿوبعيم
اظعوٌقيمظصقنمتـؿقيم

اظقراثقياٌقاردم  

خطيمادؿعراضمتـػقذم 
 اظعؿؾماظعوٌقي

ماظؿؼرؼرماظـوغلسرضم 
ميوظيماٌقاردماظقراثقي
 ايرجقيمؼبماظعومل

اؾؽائـاتًاحلقةً

اؾدؼقؼةً

 واؾالػؼارقات

بشلنمماظعؿؾادؿعراضم

 اظؽوئـوتمايقيماظدضقؼي

 واظالصؼورؼوت

بشلنممادؿعراضماظعؿؾ  

 اظؽوئـوتمايقيماظدضقؼي

 واظالصؼورؼوت

 

ادليائلًادلشرتؽةً

 بنيًاؾؼطاعات

سـوصرممعلقدةماظـظرمؼب

ظؿقلريماظؿـػقذماحملؾلم

اٌقاردمسؾكممظؾقصقل

ظألشذؼيمواظزراسيم اظقراثقي

ظؾؼطوسوتمماٌـوصعمواضؿلوم

اظػرسقيمظؾؿقاردماظقراثقيم

 ظألشذؼيمواظزراسي

ادؿعراضماظصؽقكماظؼوئؿيم 

ظؾقصقلمسؾكماٌقاردم

وأثرػوم واضؿلومماٌـوصع

اٌقاردماظقراثقيمسؾكم

 ظألشذؼيمواظزراسي

  

ادؿعراضمتـػقذمبرغوعٍم  

 بشلنمتغريماٌـوخماظعؿؾ

واٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيم

 واظزراسي

   

ادؿعراضموهؾقؾماظدروسم  

اٌلؿػودةمعـمتـػقذماألػدافم

مواٌمذرات
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ادؿعراضمسؿؾمعبوسوتم 

سؿؾماهلقؽيماٌعـقيمبؿطؾقؼم

 وإدعوجماظؿؽـقظقجقوت

اظؾققظقجقيمظصقنماٌقاردم

اظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم

 وادؿكداعفوماٌلؿدام

ادؿعراضمسؿؾمعبوسوتم  

سؿؾماهلقؽيماٌعـقيم

بؿطؾقؼموإدعوجم

اظؾققظقجقيم اظؿؽـقظقجقوت

ظصقنماٌقاردماظقراثقيم

ظألشذؼيمواظزراسيم

 وادؿكداعفوماٌلؿدام

 

ادؿعراضماظعؿؾمبشلنم   

 ماظؿـقعماظؾققظقجلمواظؿغذؼي

  

 
 

تؼدؼرم/تؼرؼرمعرحؾل 

ادؿعراضمبرغوعٍم/دوري

مماظلـقات اظعؿؾماٌؿعدد
 

ادؿعراضمأثرمتؼورؼرمحوظيم

 اظعوملم

تؼدؼرم/تؼرؼرمعرحؾل

ادؿعراضمبرغوعٍم/دوري

مماظلـقات اظعؿؾماٌؿعدد
 

 

 

م

م
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ًادلرػقًقاء

ًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةًبادلواردًاؾورايقةًمجاعاتمأعضاء

 ؾألغذقةًواؾزراعةًادلـمىلونًيفًاؾدورةًاؾعادقةًاؾرابعةًعشرًؾؾفقكةًً
م

ممجاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةًبادلواردًاؾورايقةًاحلقواـقةمأعضاء

ماؾمشؽقل

 (عددًاؾلؾدانًيفًؽلًإؼؾقم)
 اؾلؾد

مأػرقؼقا

ً(1) 

ماظؽوعريون

مإرؼرتؼو

ماٌغربم

مغوعقؾقو

 تقشق

مآدقا

ً(1) 

مبقتون

ماهلـد

معوظقزؼو

معـغقظقو

 توؼؾـد

مأوروبا

ً(1) 

مصرغلو

مٌوغقوأ

مدؾقصقـقو

ماظلقؼد

 دقؼلرا

مأؿرقؽاًاؾالتقـقةًواؾلورًاؾؽارقيبً

(1) 

 األرجـؿني

 اظربازؼؾ

 ذقؾل

 طقدؿورؼؽو

 دقرؼـوم

ًاؾشرقًاألدـى

ً(2) 

ماظعراق

مضطرم

 اظلقدان

ًأؿرقؽاًاؾشؿاؾقة

ً(3) 

مطـدا

 اظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي

مجـوبًغربًاحملقطًاهلادي

ً(3) 

مجزرمطقك

 صقفلم
مم
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ممجاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةمأعضاء

مادلعـقةًبادلواردًاؾورايقةًاحلرجقة

ًاؾمشؽقل

 (عددًاؾلؾدانًيفًؽلًإؼؾقم)
 اؾلؾد

ًأػرقؼقا

ً(1) 

ماىزائر

ماظؽقغغق

مإثققبقو

معدششؼر

 عوظل

ًآدقا

ً(1) 

 اظصني

 إغدوغقلقو

 اظدميؼرارقيماظشعؾقيعبفقرؼيمالوم

 عبفقرؼيمطقرؼو

 صققًمغوم

ًأوروبا

ً(1) 

 صـؾـدا

 صرغلو

 اظـروؼٍ

 بقظـدا

 االهودماظرودل

ًأؿرقؽاًاؾالتقـقةًواؾلورًاؾؽارقيب

ً(1) 

 اظربازؼؾ

 ذقؾل

 طقبو

 طقادورإ

 ترؼـقدادموتقبوشق

ًاؾشرقًاألدـى

ً(2) 

 إؼرانماإلدالعقيعبفقرؼيم

 ظؾـون

 لقداناظ

ًأؿرقؽاًاؾشؿاؾقةً

(3) 

مطـدا

 اظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي

ًجـوبًغربًاحملقطًاهلادي

ً(3) 

 بوبقامشقـقوماىدؼدة

 صوغقاتق
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م

ًمجاعةًاؾعؿلًاؾػـقةًاحلؽوؿقةًاؾدوؾقةًادلعـقةًمأعضاء

 بادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة

ماؾمشؽقل

ً(عددًاؾلؾدانًيفًؽلًإؼؾقم)

ماؾلؾد

ًأػرقؼقا

ً(1) 

 اىزائر

 ـبـ

 عبفقرؼيمأصرؼؼقوماظقدطك

 طقـقو

 جـقبمأصرؼؼقو

ًآدقا

ً(1) 

 طؿؾقدؼو

 اظقوبون

 بوطلؿون

 اظػؾؾني

 دريمالغؽو

ًأوروبا

ً(1) 

مػـغورؼو

مػقظـدا

مبقظـدا

مإدؾوغقو

 ترطقو

ًأؿرقؽاًاؾالتقـقةًواؾلورًاؾؽارقيب

ً(1) 

 األرجـؿني

 طقادورإ

 شقوغو

 بوراشقاي

 ترؼـقدادموتقبوشق

ًاؾشرقًاألدـى

ً(2) 

 عصر

 اظؽقؼً

 اظقؿـ

ًأؿرقؽاًاؾشؿاؾقة

ً(3) 

مطـدا

 اظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي

ًجـوبًغربًاحملقطًاهلادي

ً(3) 

 جزرمطقك

 صقفل

 م
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مادلرػقًؽاف

 ؼائؿةًاؾويائق

 ويائقًاؾعؿل

CGRFA-14/13/1 ًجدولماألسؿولماٌمض 

CGRFA-14/13/2 جدولماألسؿولماظؿػصقؾلماٌمضًمواىدولماظزعين 

CGRFA-14/13/3 حوظيماظؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيمؼبماظعوملإسدادم 

CGRFA-14/13/4 واٌمذراتمظؾؿـقعماظؾققظقجلمظألشذؼيمواظزراسيماظغوؼوت 

CGRFA-14/13/4.1 
Rev.1 

 ظألشذؼيمواظزراسياظـؾوتقيماظغوؼوتمواٌمذراتماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيم

CGRFA-14/13/4.2 ايققاغقيماظغوؼوتمواٌمذراتماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيم 

CGRFA-14/13/4.3 اظغوؼوتمواٌمذراتماًوصيمبوٌقاردماظقراثقيمايرجقي 

CGRFA-14/13/5 واٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمظؿغريماٌـوخخورريماظطرؼؼم 

CGRFA-14/13/6 كصصيماٌعـقيمبويصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيماٌاظػـقيمتؼرؼرماظدورةماألوظبمجملؿقسيماظعؿؾم

 ظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو

CGRFA-14/13/7 ايوجيمإظبمترتقؾوتمظؾقصقلمسؾكماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؼودؿمعـوصعفو 

CGRFA-14/13/8 ظؿغذؼيمواادؿعراضماٌلوئؾماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبوظؿـقعماظؾققظقجلم 

CGRFA-14/13/9 حوظيماٌقاردماظقراثقيمايرجقيمؼبماظعوملمإسداد 

CGRFA-14/13/10 ماظقراثقيم مبوٌقارد ماٌعـقي ماظدوظقي مايؽقعقي ماظػـقي ماظعؿؾ مىؿوسي ماظـوغقي ماظدورة تؼرؼر

 ايرجقيمظألشذؼيمواظزراسي

CGRFA-14/13/11 اٌقاردماظقراثقيمايرجقيموادؿكداعفوممحػظعشروعماألوظقؼوتماالدرتاتقفقيمظؾعؿؾمعـمأجؾم

 وتـؿقؿفوماٌلؿدام

CGRFA-14/13/12 م ماٌعـقي ماظدوظقي مايؽقعقي ماظػـقي ماظعؿؾ مىؿوسي ماظلوبعي ماظدورة ماظقراثقيمبتؼرؼر وٌقارد

 ظألشذؼيمواظزراسيققاغقيماي

CGRFA-14/13/13 ؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظؿؼرؼرماٌرحؾلمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمبشلنمتـػقذمخطيماظع

 ايققاغقيموإسالنمإغرتالطـ

CGRFA-14/13/14 ايققاغقيادؿعراضمادرتاتقفقيماظؿؿقؼؾمظؿـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقيم 
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CGRFA-14/13/15 ؼبماظعوملمظألشذؼيمواظزراسيماظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيمايققاغقيإسدادم 

CGRFA-14/13/16 ظألشذؼيمواظزراسيماظؿؼرؼرمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمؼبماظعوملاٌرحؾيماظيتمبؾغفومإسدادم 

CGRFA-14/13/17 ظألشذؼيمواظزراسيماٌوئقيمحؽقعقيمدوظقيمععـقيمبوٌقاردماظقراثقيصـقيمإغشوءمعبوسيمسؿؾم 

CGRFA-14/13/18 اظـغراتمواظػرصماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماٌوئقيمم:هؾقؾمدقوديمهدؼدماظـطوق 

CGRFA-14/13/19 اٌلوئؾماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبوظؽوئـوتمايقيمواظالصؼورؼوت 

CGRFA-14/13/20 ماظعؿؾ مىؿوسي ماظلوددي ماظدورة ماظقراثقيمماظػـقيمتؼرؼر مبوٌقارد ماٌعـقي ماظدوظقي ايؽقعقي

 اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

CGRFA-14/13/21 تـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي 

CGRFA-14/13/22 علقدةمععوؼريمبـقكماىقـوتمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي 

CGRFA-14/13/23 م ماظدوظقي مظؾؿعوػدة ماظرئودل ماىفوز مإظب ماهلقؽي معـ معفوم مأو مأغشطي ماظقراثقيمغؼؾ ظؾؿقارد

 االغعؽودوتماظؼوغقغقيمواإلدارؼيمواٌوظقي:ماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

CGRFA-14/13/24 اٌوظقيمظدسؿمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتواظؾشرؼيماٌقاردم 

CGRFA-14/13/25 5451-5413معلقدةماًطيماالدرتاتقفقيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي 

CGRFA-14/13/26 اظؿعوونمععماٌـظؿوتمواظصؽقكماظدوظقيم 

CGRFA-14/13/27 وضعماهلقؽيموعؽوغؿفو 

CGRFA-14/13/28 تشؽقؾمعبوسوتماظعؿؾمايؽقعقيماظدوظقيماظػـقيماظؼطوسقيماظؿوبعيمظؾفقؽي 

 ويائقًؾؾؿعؾوؿات

CGRFA-14/13/Inf. 1 عذطرةمععؾقعوتمظؾؿشورطني 

CGRFA-14/13/Inf.2 األدودلمهلقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماظـظوم 

CGRFA-14/13/Inf.4 اظالئقيماظداخؾقيمهلقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي 

CGRFA-14/13/Inf.4 ماظقراثقيم مبوٌقارد ماٌعـقي ماظدوظقي مايؽقعقي ماظػـقي ماظعؿؾ مىؿوسي ماألدودل اظـظوم

 اٌـؿكؾقنمؼبماظدورةماظعودؼيماظـوظـيمسشرةمظؾفقؽيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمواألسضوء

CGRFA-14/13/Inf.5 ماظقراثقيم مبوٌقارد ماٌعـقي ماظدوظقي مايؽقعقي ماظػـقي ماظعؿؾ مىؿوسي ماألدودل اظـظوم

مسشرةممايققاغقي ماظـوظـي ماظعودؼي ماظدورة مؼب ماٌـؿكؾقن مواألسضوء مواظزراسي ظألشذؼي

 ظؾفقؽي
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CGRFA-14/13/Inf.6 م ماظقراثقيماظـظوم مبوٌقارد ماٌعـقي ماظدوظقي مايؽقعقي ماظػـقي ماظعؿؾ مىؿوسي األدودل

 ايرجقيمواألسضوءماٌـؿكؾقنمؼبماظدورةماظعودؼيماظـوظـيمسشرةمظؾفقؽي

CGRFA-14/13/Inf.7 ماألدودل ماظقراثقيمماظـظوم مبوٌقارد ماٌعـقي ماظدوظقي مايؽقعقي ماظػـقي ماظعؿؾ ىؿوسي

 واظزراسيمواألسضوءماٌـؿكؾقنمؼبماظدورةماظعودؼيماظـوظـيمسشرةمظؾفقؽياظـؾوتقيمظألشذؼيم

CGRFA-14/13/Inf.8 بقونماألػؾقيموحؼققماظؿصقؼًماظيتمرصعفوماالهودماألوروبلمودوظفماألسضوء 

CGRFA-14/13/Inf.9 

Rev.1 
ـؾوتقيمصقغيمإسدادماظؿؼورؼرمظرصدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظ

 ظألشذؼيمواظزراسي

CGRFA-14/13/Inf.10 Selected Processes and Initiatives on Climate Change of Relevance to 

Genetic Resources for Food and Agriculture 

CGRFA-14/13/Inf.11 Linkages between Biodiversity, Food and Nutrition 

CGRFA-14/13/Inf.12 Possible Ways to Better Generate, Compile and Disseminate Cultivar-

specific Nutrient Composition Data 

CGRFA-14/13/Inf.13 Characterization of Different Food Systems, Including Traditional 

Food Systems, in Relation to Biodiversity and Nutrition 

CGRFA-14/13/Inf.14 Draft Report on The State of the World’s Forest Genetic Resources 

CGRFA-14/13/Inf.15 Synthesis Progress Report on the Implementation of the Global Plan of 

Action for Animal Genetic Resources – 2012 

CGRFA-14/13/Inf.16 

Rev.1 

Status and Trends of Animal Genetic Resources – 2012 

CGRFA-14/13/Inf.17 Roles of Small-Scale Livestock Keepers in the Conservation and 

Sustainable Use of Animal Genetic Resources 

CGRFA-14/13/Inf.18 Draft Guidelines on in vivo Conservation of Animal Genetic Resources 

CGRFA-14/13/Inf.19 Draft Questionnaire for Collecting National Data to Support the 

Preparation of The Second Report on the State of the World’s Animal 

Genetic Resources for Food and Agriculture 

CGRFA-14/13/Inf.20 Draft Guide for National Seed Policy Formulation 

CGRFA-14/13/Inf.21 Report from the Global Crop Diversity Trust to the Commission on 

Genetic Resources for Food and Agriculture 

CGRFA-14/13/Inf.22 Report from the CGIAR Consortium of the International Agricultural 

Research Centers to the Commission on Genetic Resources for Food 

and Agriculture 

CGRFA-14/13/Inf.23 Draft Guidelines for the Preparation of Country Reports Contributing 

to The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture 

CGRFA-14/13/Inf.24 Scoping Policy Analysis for Aquatic Genetic Resources 

CGRFA-14/13/Inf.25 Draft Guidelines for the Preparation of Country Reports for The State 

of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture 

CGRFA-14/13/Inf.26 Submissions by International Organizations on the Prioritised themes 

of the Session 

CGRFA-14/13/Inf.27 List of Documentsم 
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ًويائقًادلعؾوؿاتًاألدادقة

Background Study Paper No.61 Micro-Organisms and Ruminant Digestion: State of 

Knowledge, Trends and Future Prospects 

Background Study Paper No. 62 Invertebrates in Rice Production Systems: Status and Trends 

Background Study Paper No.63  Conservation and Use of Micro-organisms and Invertebrates in 

Integrated Root and Tuber Crop-based Systems: State of 

Knowledge, Trends and Future Prospects (Preliminary version) 

Background Study Paper No.64 Status and Trends of the Conservation and Sustainable Use of 

Micro-organisms in Agroindustrial Processes 

Background Study Paper No.65 Status and Trends of the Conservation and Sustainable Use of 

Micro-organisms in Food Processes 

 

 ويائقًأخرى

CGRFA/WG-ABS-

م1/12/3
 ظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيمظؾقصقلمسؾكمعـوصعفوماٌؿقزةاظلؿوتم

CGRFA/WG-ABS-

1/12/4 
م موإدارؼيمماٌؿوحياًقورات متشرؼعقي متدابري موضع مسؾك موعلوسدتفو ماظؾؾدان ظؿقجقف

 وعؿصؾيمبوظلقودوت

CGRFA/WG-ABS-

1/12/5 
مماٌؿؽـياظطرقم ماظقراثقي موتؼودؿممظألشذؼيظؾؿعورلمععمايصقلمسؾكماٌقارد واظزراسي

 عـوصعفو

CGRFA-14/13/Circ.1 Views of the European Regional Group on Possible Modalities for 

Addressing Access and Benefit-Sharing (ABS) for Genetic Resources 

for Food and Agriculture (GRFA), and on Options to Guide and Assist 

Countries in Developing Legislative, Administrative and Policy 

Measures 

 اظـوغقيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماظعوٌقيخطيماظعؿؾم 

 ًطيماظعؿؾماظعوٌقيماظـوغقيمظؾؿقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماظؿفؿقعلاظقضعم 

م
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مادلرػقًالم

مأعضاءًفقكةًادلواردًاؾورايقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة

ًأػرقؼقا
م

ماىزائر
مأغغقال
مبــ

مبقتلقاغو
مبقرطقـومصودق
مبقروغدي
ماظؽوعريون

ماظرأسماألخضر
معبفقرؼيمأصرؼؼقوماظقدطك

متشود
ماظؼؿرجزرم
ماظؽقغغق

مطقتمدؼػقار
ماظدميؼرارقيمعبفقرؼيماظؽقغغق
مشقـقوماالدؿقائقي

مإرؼرتؼو
مإثققبقو
مشوبقن
مشوعؾقو
مشوغو
مشقـقو
مبقلوو-شقـقو
مطقـقو
مظقلقتق
مظقؾريؼو
معدششؼر
معالوي
معوظل

معقرؼؿوغقو
معقرؼشققس
ماٌغرب
معقزاعؾقؼ
مغوعقؾقو
ماظـقفر
مغقفريؼو
مرواغدا

مدونمتقعلموبرؼـليب
ماظلـغول
مدقشقؾ
مدرياظققن

مجـقبمأصرؼؼقو
مدقازؼؾـد
متقشق
مأوشـدا

معبفقرؼيمتـزاغقوماٌؿقدة
مزاعؾقو
 زعؾوبقي

ًآدقاًواحملقطًاهلادي
مأدرتاظقو
مبـغالدؼش
مبقتون
مطؿؾقدؼو
ماظصني

مجزرمطقك
م عبفقرؼيمطقرؼوماظشعؾقيماظدميؼرارقي

مصقفل
ماهلـد

مإغدوغقلقو
ماظقوبون

مطوزاخلؿون
مضريشقزدؿون
ماظدميؼرارقيماظشعؾقيعبفقرؼيمالوم

معوظقزؼو
معؾدؼػ

مجزرمعورذول
معـغقظقو
معقومنور
مغقؾول

مغققزؼؾـدا
مبوطلؿون
مبوالو

مبوبقامشقـقوماىدؼدة
ماظػؾؾني

معبفقرؼيمطقرؼو
مدوعقا

مجزرمدؾقؿون
مدريمالغؽو
متوؼؾـد
متقغغو
مصوغقاتق
 صققًمغوم

 
ًاؾشرقًاألدـى

م
مأصغوغلؿون
مأذربقفون
معصر

معبفقرؼيمإؼرانماإلدالعقي
ماظعراق
ماألردن
ماظؽقؼً
مظؾـون

ماىؿوػريؼيماظعربقيماظؾقؾقي
 سؿون
مضطر

ماٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي
ماظلقدان

ماظلقرؼيماىؿفقرؼيماظعربقي
متقغس

مدوظيماإلعوراتماظعربقيماٌؿقدة
 اظقؿـ

ًأوروبا
م

مأظؾوغقو
مأرعقـقو
ماظـؿلو
مبقالروس
مبؾفقؽو

ماظؾقدـيمواهلردؽ
مبؾغورؼو
مطرواتقو
مضربص

ماظؿشقؽقيماىؿفقرؼي
ماظدامنرك
مإدؿقغقو

م
ًاألوروبيًاالحتاد
مصـؾـدا
مصرغلو
مجقرجقو
مأٌوغقو
ماظققغون
مػـغورؼو
مآؼلؾـدا

مؼرظـداآ
مإدرائقؾ
مإؼطوظقو
مالتػقو
مظقؿقاغقو
مظؽلؿربغ
معوظطي

ماىؾؾماألدقد
مػقظـدا
ماظـروؼٍ
مبقظـدا
ماظربتغول

معبفقرؼيمعقظدوصو
مروعوغقو

ماالهودماظرودل
مدونمعورؼـق
مصربقو
مدؾقصوطقو
مدؾقصقـقو
مإدؾوغقو
ماظلقؼد
 دقؼلرا

معبفقرؼيمعؼدوغقو
ماظققشقدالصقيماظلوبؼي

مترطقو
مأوطراغقو

 اٌؿؾؽيماٌؿقدة

ًأؿرقؽاًاؾالتقـقة

مواؾلورًاؾؽارقيب
م

مأغؿقغقاموبوربقدا
ماألرجـؿني
مجزرماظؾفوعو
مبربودوس
مبؾقز

مدوظيمبقظقػقوماٌؿعددةماظؼقعقوت
ماظربازؼؾ
مذقؾل
مطقظقعؾقو
مطقدؿورؼؽو

مطقبو
مدوعقـقؽو

ماىؿفقرؼيماظدوعقـقؽقي
مإطقادور
ماظلؾػودور
مشرؼـودا
مشقاتقؿوال
مشقوغو
مػوؼيت

مػـدوراس
مجوعوؼؽو
ماٌؽلقؽ
مغقؽوراشقا
مبـؿو

مبوراشقاي
مبريو

مدونمطقؿسموغػقس
مدوغًمظقدقو

مرؼـودؼـدونمصـلـًموش
مدقرؼـوم

مترؼـقدادموتقبوشق
مأوروشقاي

معبفقرؼيمصـزوؼالماظؾقظقػورؼي
 

ًأؿرقؽاًاؾشؿاؾقة
م

مطـدا
 اظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي

 بؾدًامواالهودماألوروبلمم133،مأصؾحمذبؿقعمأسضوءماهلقؽيم5411اسؿؾورامعـمأبرؼؾمسومم


