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م12ماٌطؾقبياظؿقجقفوتم-مثوظـوم

م

مماٌرصؼ
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ًاؾوراثقةًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًؾصونًادلواردادليودةًاحملّدثةً

ًـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوادمىداؿفاًادليمداماؾ

ًادلؼدؿةً-أوالً
م
،ميفمدورتفوماظعودؼيماظـوغقيمسشرةماظيتمُسؼدتميفم(اهلقؽي)اتػؼًمػقؽيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم-م1

خطيماظعؿؾماظعوٌقيمظصقنماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيموادةؿكداعفوماٌلةؿدامممممممم،مسؾكمهدؼٌم2009سومم

ادةؿـودًاميفماٌؼةومماألو ممممخطيماظعؿؾماظعوٌقيعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمهدؼٌمورؾؾًمعـم.ماٌؿفددةم(خطيماظعؿؾماظعوٌقي)

،موادؿـودًامبصةػيمخوةةيممم(SoWPGR-2)ماظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماظعوملإظبم

ايؽقعةوت،موطةذظؽماٌةدخاتماظةقاردةمممممإظبماظـغراتمواالحؿقوجوتماحملددة،مآخذةميفمايلؾونماٌلوػؿوتماإلضوصقيمعـم

م1 .سشةرةمماحملّدثيميفمدورتفوماظعودؼةيماظـوظـةيمممخطيماظعؿؾماظعوٌقيوضررتماظـظرميفم.معـماالجؿؿوسوتمواٌشووراتماإلضؾقؿقي

معبوسةيم)ورؾؾًماهلقؽيمعـمعبوسيماظعؿؾماظػـقيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقةيمبةوٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيممممممم

اظؿوبعيمهلومأنموؿؿعمضؾؾماظدورةماظعودؼيماظـوظـيمسشرةمظؾفقؽيمظؿلؿعرضماٌلقدةماحملّدثةيمًطةيماظعؿةؾماظعوٌقةيممممم(ماظعؿؾ

 2.ًطيماظعؿؾماظعوٌقيوظؿؾدأماظـظرميفماٌمذرات،ممبوميفمذظؽماٌمذراتماألسؾك،مبوظـلؾيم

م

أػؿقيمهدؼٌمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمسؾكمضقءمطقغفةومعؽقغةًومداسؿةًومعةـمعؽقغةوتماٌعوػةدةمممممممطذظؽموالحظًماهلقؽيم-م2

احملدثيمدةؿؽقنمػوعةيميفمممخطيماظعؿؾماظعوٌقيموأنم(ماٌعوػدةماظدوظقي)اظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم

ورؾؾًماهلقؽيمعـمأعقـفةومأنمؼـلةؼمعةعمأعةنيماٌعوػةدةممممممم3.ظقيهدؼدماألوظقؼوتماٌلؿؼؾؾقيمالدرتاتقفقيممتقؼؾماٌعوػدةماظدو

ورؾؾًمعةـمأعقـفةومأنممم.ماظدوظقيميفمسؿؾقيماظؿقدؼٌ،مظؽػوظيمأخذماٌلوئؾماحملددةمذاتماظصؾيمبوٌعوػدةماظدوظقيميفمايلؾون

يمأعةقرمعةـمبقـفةومادةؿعراضمممممؼـظؿمععمأعنيماٌعوػدةماظدوظقيماجؿؿوسًومعشرتطًومٌؽؿيبماهلقؽيمواٌعوػدةماظدوظقيمعـمأجؾمعبؾةم

وتةردمادةؿـؿوجوتماالجؿؿةوملماٌشةرت ممممم.م،موذظةؽمضؾةؾمدورتفةوماظعودؼةيماظـوظـةيمسشةرةممممممًطيماظعؿؾماظعوٌقياٌلقدةماحملدثيم

 4 .تعؾقؼوتمسؾكماٌلقدةماحملدثيمًطيماظعؿؾماظعوٌقييفماظقثقؼيماٌعـقغيم(م2011آذارم/عورسم10ُسؼدميفمماظذي)ظؾؿؽؿؾنيم

م

م__________
م.CGRFA-12/09/Reportعـماظقثقؼيمم21اظػؼرةممم1

م.CGRFA-12/09/Reportعـماظقثقؼيمم33اظػؼرةممم2

م.CGRFA-12/09/Reportعـماظقثقؼيمم22اظػؼرةممم3

م.CGRFA/WG-PGR-5/11/Inf.2اظقثقؼيممم4
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اهلقؽيمأؼضًومعـمعؽؿؾفوموعؽؿىماهلقؽيماظدوظقيمتـلقؼمجدوظلمأسؿو ماهلقؽيمواىفوزماظرئودلمعـمأجةؾمممًورؾؾ-م3

واتػةؼماٌؽؿؾةون،ميفماجؿؿوسفؿةوماٌشةرت ماظـةوغلممممممم5ًطيماظعؿؾماظعوٌقةيمعبؾيمأعقرمعـمبقـفومادؿعراضماٌلقدةماحملدثيم

إظبماظةدورةماظرابعةيمظؾففةوزمممممًطيماظعؿؾماظعوٌقةيم،مسؾكمتؼدؼؿماٌلقدةماحملدثيم2010تشرؼـماظـوغلم/اظذيمُسؼدميفمغقصؿرب

ذاتماظصؾيمُؼؾؾةغمسـفةوميفماظقثقؼةيمممم(م2011آذارم/عورسم18-14)وغقاتٍماظدورةماظرابعيمظؾففوزماظرئودلم.ماظرئودل،مظؾعؾؿ

 6.تعؾقؼوتمسؾكماٌلقدةماحملدثيمًطيماظعؿؾماظعوٌقياٌعـقغيم

م

مًطيماظعؿةؾماظعوٌقةيمماظقثقؼيمصفلمتؼدممعقجزًامظعؿؾقيمإسدادمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمظؾؿلقدةماحملدثيمأعومػذهم-م4

م.اٌرصؼيفممًطيماظعؿؾماظعوٌقيوتعرضماٌلقدةماحملدثيم

ً

ًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةإعدادًادليودةًاحملدثةًً–ثاـقاً

ظؿـػقةذممم2017-2010واصؼًماهلقؽيميفمدورتفوماظعودؼيماظـوغقيمسشرة،مبوسؿؿودػوماًطةيماالدةرتاتقفقيمظؾػةرتةمممم-م5

ٌممممخطيماظعؿؾماظعوٌقيبرغوعٍماظعؿؾماٌؿعددماظلـقات،مسؾكمسؿؾقيمهدؼٌم وتةردميفمم.موسؾكماإلرورماظةزع مظةذظؽماظؿقةدؼ

م.خطيماظعؿؾ،ماظيتمهددماًطقاتماٌؿكذةموطذظؽماًطقاتماظيتمدُؿؿكذميفماٌلؿؼؾؾم1اىدو م
م

م__________
م.CGRFA-12/09/Reportعـماظقثقؼيمم23اظػؼرةممم5
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مخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةخطةًاؾعؿلًؾمودقثً:2ًاجلدولً

م(2011ذؾوطم/صرباؼرم21يفم:مايوظي)

م

3121ً3122ًًاؾـشاط

ًيًيًمًأ مًفًيًدًنًأًس أًيًيًمًأًمًفًيم

إسةةدادموثقؼةةةيمعؿداوظةةةيمظؾؿشةةةووراتممم-1
ماإلضؾقؿقي

مممممممممممممم●م● ●م●م●م●

ماٌشوورةماإلضؾقؿقيمألوروبوم-2

م(ترياغو،مأظؾوغقو)م

ممممممممممممممم●م●ممم

ماٌشوورةماإلضؾقؿقيمألصرؼؼقوم-3

م(غريوبل،مطقـقو)م

مممممممممممممم●م●مممم

اٌشةةوورةماإلضؾقؿقةةيمألعرؼؽةةوماظاتقـقةةيمم-4
مواظؾقرماظؽورؼيب

م(المأغؿقغقا،مشقاتقؿوال)م

ممممممممممم ●م●مممممم

ماٌشوورةماإلضؾقؿقيمآلدقوم-5

م(تشقوغغؿوي،متوؼؾـد)م

ممممممممممم●م●ممممممم

ماٌشوورةماإلضؾقؿقيمألعرؼؽوماظشؿوظقيم-6

بقؾؿلةةةةػقؾ،ماظقالؼةةةةوتماٌؿقةةةةدةمم)م
م(األعرؼؽقي

ممممممممممم●م●ممممممم

اٌشةةةوورةماإلضؾقؿقةةةيمظؾشةةةر ماألدغةةةكمم-7
مومشو مأصرؼؼقوموآدقوماظقدطك

م(حؾى،ماىؿفقرؼيماظعربقيماظلقرؼي)م

ممممممممم●م●ممممممممم

اٌشوورةماإلضؾقؿقيمظؾؾدانمجزرماحملةقطممم-8
م(دقصو،مصقفل)اهلودئم

مممممممم● مممممممممم

اٌشةةوورةماإلظؽرتوغقةةيمعةةعماظشةةرطوءمممممم-9
اٌـظؿةةوتمشةةريمايؽقعقةةيطمواظؼطةةوملم)

م(اًوص

ممممممم●م●ممممممممممم

إسةةدادماٌلةةقدةماألوظبمًطةةيماظعؿةةؾمممم-10
ماحملدثياظعوٌقيم

ممممم●م●م●مممممممممممم

اٌةقاردمممٌؽؿيبمػقؽياٌشرت ماالجؿؿوملمم-11
اظقراثقةةيمظألشذؼةةيمواظزراسةةيمواٌعوػةةدةم
اظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيممم

مظألشذؼيمواظزراسي

ممممم●مممممممممممممم

اظةةةدورةماظرابعةةةيمظؾففةةةوزماظرئودةةةلممم-12
مظؾؿعوػدةماظدوظقي

ممممم●مممممممممممممم

اظدورةماًوعليمىؿوسيماظعؿؾماظػـقةيممم-13
ايؽقعقةةيماظدوظقةةيماٌعـقةةيمبةةوٌقاردمممم

ماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسقي

مممم●ممممممممممممممم

اظةةدورةماظـوظـةةيمسشةةرةمهلقؽةةيماٌةةقاردممم-14
ماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسي

م●مممممممممممممممممم

م
 غشوطمدُقـفز ● غشوطمُأنز ●

م

،مسؼدتمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمعشووراتمإضؾقؿقةيمم2010طوغقنماألو م/ودؼلؿربمأؼور/عوؼقوخا ماظػرتةمعومبنيمم-6

ويفمثاثمحوالتمتلـكماىؿعمعومبنيماٌشووراتموحؾؼوتمسؿؾمبشلنماٌعوػدةماظدوظقيمُسؼةدتمم.ميفمعبقعمأضوظقؿفوماظلؾعي
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عـظؿةيمعةـماٌـظؿةوتماظدوظقةيمممممم12بؾةدًاموعةـمممم131وحضةرمثـؾةقمعةومذبؿقسةفممممم.ميفمأسؼوبماٌشووراتماإلضؾقؿقيمعؾوذةرةًم

واتؾعةًماٌشةووراتمعبقعفةومذةؽًامعؿؿةوثًامممممم.مواإلضؾقؿقيماٌشووراتماإلضؾقؿقيموضدعقامعدخاتمأثـوءماٌشةووراتماإلضؾقؿقةيمم

.م،موإعؽوغقةيمهدؼةدمأوظقؼةوتماألغشةطيممممخطةيماظعؿةؾماظعوٌقةيممموأتوحًمظؾؾؾدانمأنمتـظرميفمعلوئؾمسوعي،معـمضؾقؾمػقؽؾم

وضدمتلـكمسؼةدماٌشةووراتمممم7 .ؾكمتؼورؼرماٌشووراتماإلضؾقؿقيمسؾكماٌقضعماظشؾؽلمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيوُؼؿوحماالراملمس

م.اإلضؾقؿقيمعـمخا ماظدسؿماظذيمضدعؿفمحؽقعوتمإدؾوغقوموادرتاظقوموإؼطوظقو

م

ًمذبةوالتممسؾةكمأدةوسموثقؼةيمعؿداوظةيمسرضةممممممخطيماظعؿؾماظعوٌقيوأثـوءماٌشووراتماإلضؾقؿقيمجرىمادؿعراضم-م7

إظبمجوغةىمأضلةومماظؿؼرؼةرممممم1996اظةيتماسُؿؿةدتميفمدةـيمممممخطيماظعؿةؾماظعوٌقةيمماظـشوطمذاتماألوظقؼيماظعشرؼـماظقاردةميفم

اظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماظعةوملماظةيتمهةددمثغةراتمواحؿقوجةوتمععقـةيمأومتؾكةصمممممممم

.م1996/1998يفماظػةرتةمممحوظيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماظعةوملمماظؿغقرياتماظيتمحدثًمعـذمغشرمتؼرؼر

م.وطوغًماظقثقؼيماٌؿداوظيمعؿوحيمبوظؾغوتماإلدؾوغقيمواإلنؾقزؼيمواظػرغلقي

م

وععمذظةؽ،مػـةو ممم.مخطيماظعؿؾماظعوٌقيوؼؾدومأنماألضوظقؿمعؿػؼيمسؾكمايوجيمإظبمإدخو متعدؼاتمرئقلقيمسؾكم-م8

،مطؿةومػةلمعةربزةميفماظؿؼرؼةرماظـةوغل،معةـممممممم1996ًوماتػو مسؾكمأغفمبوظـظرمإظبماظؿطقراتماظؽـريةماظيتمحدثًمعـذمسوممأؼض

،مالمدقؿومبوظـظرمإظبماظؿطقراتماظيتمحةدثًميفماإلرةورماظؼةوغقغلمواظلقودةوتلماظةدوظلممممممخطيماظعؿؾماظعوٌقياظازممهدؼٌم

وػذهمتشؿؾماظؿطقراتماظيتمحدثًميفمإرورماتػوضقيماظؿـقملماظؾققظقجلمواهلقؽةيمم.مظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

اظةيتمُحةددتميفمممموإضوصيمإظبمذظؽ،مأطدتماألضوظقؿمأنماظـغةراتمواالحؿقوجةوتمم.موطذظؽمدخق ماٌعوػدةماظدوظقيمحقزماظـػوذ

م.اظؿؼرؼرماظـوغلمػلمإظبمحدمطؾريمتؾؽماٌقجقدةمأؼضًوميفمطـريمعـماظؾؾدانمواألضوظقؿ

م

صؾقـؿةومم.ماحملدثةيممخطةيماظعؿةؾماظعوٌقةيممموُدفؾًماضرتاحوتمزبؿؾػيميفمعومبنيماألضوظقؿمخبصقصمتـػقذمومتقؼةؾمم-م9

،متةرىمأضةوظقؿمممخطيماظعؿؾماظعوٌقةيمؼؾدومأنمبعضماألضوظقؿمهؾذمادؿقداثمآظقيممتقؼؾمظدسؿمعؽقغوتمربددةمعـمعؽقغوتم

وحلوبماألعوغيماظعوٌلماًوصمبةوظؿـقؼعماحملصةقظلمعائؿةونممممأخرىمأنمحلوبماضؿلومماٌـوصعماًوصمبوٌعوػدةماظدوظقيم

م.خطيماظعؿؾماظعوٌقيوطوصقونمظؿـػقذم

م

أخذتمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيميفماالسؿؾورمأؼضًوماظؿعؾقؼوتماظةيتمممخطيماظعؿؾماظعوٌقيوسـدمادؿعراضموهدؼٌم-م10

،ممبوميفمذظؽماجملؿؿعماٌةدغلمواظؼطةوملماًةوصممممعـمروئػيموادعيمعـماٌمدلوتم،ادؿفوبيمظردوظيمتعؿقؿقيمظؾدو م،وردت

م.واٌـظؿوتمشريمايؽقعقيمواألعؿماٌؿقدةموعـظؿوتمحؽقعقيمدوظقيمأخرى

م

احملدثي،ماٌلؿـدةمإظبماآلراءمواألوظقؼوتماظعوٌقيمواإلضؾقؿقيمواظؼطرؼةي،معةومتقاجفةفمممممخطيماظعؿؾماظعوٌقيوتؿـوو م-م11

اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعـمهدؼوتمجدؼةدةموعةومػةقمعؿةوحمهلةومعةـمصةرصمجدؼةدةميفماظؼةرنمايةوديممممممممممم

م__________
م.pgr/gpa/gpa_update/en/-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/coreمم7

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/gpa/gpa_update/en/
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وضةدمم.م18إظبمم20اتماألوظقؼةيمعةـممموػلموثقؼيمتطؾعقيمترّذدماألغشطيطموميؽـمخػضمسددمذبوالتماظـشةوطمذم.مواظعشرؼـ

وذبو ماظـشوطمذوماألوظقؼةيممإداعيماجملؿقسوتماٌقجقدةمخورجمعقاضعفوماظطؾقعقي،م،م5ُأدعٍمذبو ماظـشوطمذوماألوظقؼيمرضؿم

إداعةيمةةقنماظؾازعةومممم،م6ضؿـمذبو ماظـشوطمذيماألوظقؼةيمرضةؿممممؿقدعميفمأغشطيماظصقنمخورجماٌقاضعماظطؾقعقياظم،8رضؿم

تشةفقعمتـؿقةيموتلةقؼؼمأةةـو ممممم،م12وُأدعٍمذبو ماظـشوطمذوماألوظقؼيمرضؿمم.ماٌقاضعماظطؾقعقيمواظؿقدعمصقفاىرثقعقيميف

إصبةودمأدةقا مجدؼةدةمممم،م14،موذبةو ماظـشةوطمذوماألوظقؼةيمرضةؿمممممسؾةكماظـقةقماألعـةؾممماٌزارسنيمواألغقاملمشريماٌلةؿكدعيمم

تشفقعمتـؿقيموتلقؼؼمأةةـو مم،م11ذيماألوظقؼيمرضؿممضؿـمذبو ماظـشوطم’اظغـقيمبوظؿـقمل‘ظألةـو ماحملؾقيمواٌـؿفوتم

سددمعـمذبوالتماظـشوطماألخرىمعةـممموإضوصيمإظبمذظؽ،متغَقرمترطقزم.سؾكماظـققماألعـؾاٌزارسنيمواألغقاملمشريماٌلؿكدعيم

ضؾقؿقةي،مموُبذظًمجفقدمأؼضًو،ماتؾوسةًومظؾؿقجقفةوتماٌـؾـؼةيمعةـماٌشةووراتماإلممممم.مأجؾمادؿقعوبماألوظقؼوتماحملددةمحدؼـًو

احملدثيمترطقزًاموبروزًامأطربمالدؿقادماظـؾوتوت،معـؾؿةومممخطيماظعؿؾماظعوٌقيومتـحمعلقدةم.مظؿؾلقطمغصماظقثقؼيموتقضققف

م.ضوسدتفومغطو مدسؿمجفقدمادؿقادماظـؾوتوتموهلقـفوماظقراثلموتقدقع،م10ؼـعؽسميفمذبو ماظـشوطمذيماألوظقؼيمرضؿم

م
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ًاؾموجقفاتًادلطؾوبةً–ثاؾناً

م:ضدمترشىمعبوسيماظعؿؾميفمأن-م12

م

،مآخةذةميفماالسؿؾةورمتؼةورؼرماٌشةووراتماإلضؾقؿقةي،ممممممًطةيماظعؿةؾماظعوٌقةيمممتلؿعرضماٌلقدةماحملدثةيممم(أ)م

وادةؿـؿوجوتماجؿؿةةوملماٌؽؿةةؾنيماٌشةرت ،موغؿقفةةيماظةةدورةماظرابعةةيمظؾففةوزماظرئودةةلموطةةذظؽمغةةقاتٍمممم

مظدورةماظعودؼيماظـوظـيمسشرةمظؾفقؽيطاٌشوورات،موذظؽمبفد موضعمةقغؿفوماظـفوئقيميفما

م

تقةلماهلقؽيمبلنمتطؾىمعـمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمعقاةؾيمإسدادماٌمذرات،ممبوميفمذظةؽماٌمذةراتمممم(ب)م

ماحملدثيمطلمتـظرمصقفومعبوسيماظعؿؾطمًطيماظعؿؾماظعوٌقياألسؾك،مبوظـلؾيم

م

خطةيماظعؿةؾمممؿـػقةذممظإتوحةيماٌةقاردماٌوظقةيمممممتقةلماهلقؽيمبلنمتدسقمايؽقعوتمواىفوتماٌوسبةيمإظبمم(ج)م

م.احملدثي،ممبوميفمذظؽمعـمأجؾمعقاةؾيمإسدادماٌمذرات،موعـمبقـفوماٌمذراتماألسؾكماظعوٌقي
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ًادلرػق

ً

ًادليودةًاحملدثةًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًؾصونًادلواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقة

ًؾألغذقةًواؾزراعةًوادمىداؿفاًادليمدام

م

ًاؾمـػقذيادلوجزً

م

.متقصرماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماألدةوسماظؾققظةقجلمظتغؿةوجماظزراسةلمواألعةـماظغةذائلماظعةوٌلممممممم-م1

واظؿـقملماظقراثلماٌقجقدميفمػذهم.موُتعؿربمػذهماٌقاردمأػؿمعودةمخوممبوظـلؾيمظؾؿزارسني،موايػظي،موبوظـلؾيمٌربلماظـؾوتوت

واألةـو مأنمتؿؽقػمععمزرو متؿغريمبودؿؿرارموأنمتؿغؾىمسؾكماٌعقضوتماظـوعبةيمسةـماآلصةوتممممماٌقاردمؼؿقحمظؾؿقوةقؾ

والمؼقجدمتعورضمعؿلةؾمبنيمةةقنمػةذهماٌةقاردمممم.موػلمضرورؼيمظتغؿوجماظزراسلماٌلؿدام.مواألعراضمواظضغقطماظاحققؼي

وةقنمػةذهمم.مقدمتؽوعؾمتوممبنيمػذهماألغشطيبؾمدقؽقنمعـماٌفؿمبدرجيمبوظغي،ميفمحؼقؼيماألعر،مطػوظيموج.موادؿكداعفو

واالضؿلومماظعود مواٌـصػمظؾؿـوصعماظيتمتؿلتكمعـمادؿكداعفومػؿومذةوشانمدوظقةونموضةرورةممممماٌقاردموادؿكداعفوماٌلؿدام

عةعممموػذهمػلمأػدا ماٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،ماٌـلةفؿيم.محؿؿقيمسؾكمحدمدقاء

احملدثيمػذهماظيتمتؿـوو ماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمػةل،مممخطيماظعؿؾماظعوٌقيو.ماتػوضقيماظؿـقملماظؾققظقجل

بنسودتفومتلطقدمايؼةق ماظلةقودؼيمظؾةدو مسؾةكمعقاردػةوماظؾققظقجقةي،معظفةرمعائةؿمالدةؿؿرارماػؿؿةومماجملؿؿةعماظةدوظلممممممممممممم

م.وعلموظقؿفميفمػذاماجملو 

م

ػلماظقثقؼيماٌرجعقيماظرئقلةقيمظؾففةقدممممخطيماظعؿؾماظعوٌقيكمعدىماظلـقاتماًؿسمسشرةماألخريةمطوغًموسؾ-م2

اظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمواظعوٌقيمظصقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيموادةؿكداعفوماٌلةؿدامموظاضؿلةومماظعةود مممممممممم

،مبوسؿؾورػةومجةزءًامعةـمغظةوممعـظؿةيماألشذؼةيممممممميماظعؿةؾماظعوٌقةيممخطوطوغًم.مواٌـصػمظؾؿـوصعماظيتمتؿلتكمعـمادؿكداعفو

واظزراسيماظعوٌلمظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفوماٌلؿدام،ماظعـصرماظرئقللماظةذيمتلةؿكدعفممم

بةوٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةي،مووصةرتمممممػقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيماظؿوبعيمظؾؿـظؿيميفماظقصوءمبقالؼؿفوميفمعومؼؿعؾؼم

صؼةةدمدةةوسدتماًطةةيمايؽقعةةوتمسؾةةكمةةةقوشيمدقودةةوتم.معرجعةةًومػوعةةًومظؾؼطوسةةوتماألخةةرىماٌعـقةةيمبةةوٌقاردماظقراثقةةي

وادؿكدعفوماجملؿؿةعماظةدوظلمظؿقدؼةدماألوظقؼةوتممممم.موادرتاتقفقوتمضطرؼيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

وأثؾؿًماًطيمصعوظقؿفوميفمإسودةمتقجقفمجداو مأسؿةو مم.موٌلموظؿقلنيمتـلقؼماىفقد،موإلصبودمتكزراتسؾكماظصعقدماظع

اٌـظؿوتماظدوظقيمذاتماظصؾيمبشلنماظؾقٌمواالدؿقداثميفمعومؼؿعؾؼمبوألغشطيماٌؿصؾيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيممم

م.واظزراسي،مويفمإسطوءمأوظقؼيمظؿؾؽماىداو 

م
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طؿةيممقععؾؿًومرئقلقًومعـمععةوملمتطةقؼرمايممم1996بؾدًاميفمدـيمم150عـمِضَؾؾممخطيماظعؿؾماظعوٌقيوضدمطونماسؿؿودم-م3

وضدمػَقلماظلؾقؾمظتمتةومماظـةوجحمٌػووضةوتماٌعوػةدةماظدوظقةيميفمإرةورممممممم.ماظدوظقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

م.اسيماظؿوبعيمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسيػقؽيماٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزر

م

وضدمحدثمعـذماسؿؿودػومسددمعـماظؿطةقراتماظرئقلةقيميفمعةومؼؿعؾةؼمبصةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممممممممم-م4

سـمحوظةيماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيممممممماظؿؼرؼرماظـوغلوضدموّصرم.مواظزراسيموادؿكداعفوماظيتمتلؿدسلمهدؼـًومظؾكطي

صوظعوملمؼقاجةفماغعةدامممم.مأدودًومعؿقـًومظعؿؾقيماظؿقدؼٌمػذه،مووّصرمتقجقفًومهلومعمخراُغشرموممنزُأاظذيممواظزراسيميفماظعومل

تغُقةرمممو.مشذائلمعؿزاؼدًا،مؼـعؽسميفمسدممادؿؼرارمأدعورماٌقادماظغذائقيمويفماظؿـوصسمبنيمإغؿوجماألشذؼيموإغؿوجماظقضةقدممأعـ

زاؼدماظزحػمايضريموايوجيمإظبمزؼودةمادؿداعيماظزراسيموادؿؿرارماظؿكطؾماظةقراثلمػةلمأعةقرمتؼؿضةلمعبقعفةومممممموتماٌـوخ

ويفماظقضةًمغػلةف،ممم.مزؼودةماالػؿؿوممبصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،موزؼودةماالػؿؿةوممأؼضةًومبودةؿكداعفوممم

ردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةي،معةـمبقـفةومتؽـقظقجقةوتمممممممممثيمصرصمجدؼدةمػوعةيمميؽةـمأنمهل ةـمإدارةماٌةقامممم

االتصوالتمواٌعؾقعوتماظؼقؼيماٌؿوحةيمسؾةكمغطةو موادةع،موطةذظؽمأوجةفماظؿؼةدمماظؽةؾريةماظةيتمهؼؼةًميفماظؿؽـقظقجقةومممممممممممم

ـػةوذ،موبةدخق ممموساوةمسؾكمذظؽ،متغَقرتمبقؽيماظلقودوتمتغريًامطةؾريًا،مالمدةقؿومبةدخق ماٌعوػةدةمحقةزماظممممم.ماظؾققظقجقي

ةؽق مأخرىمحقزماظـػوذمعـمبقـفومبروتقطق مطورتوخقـومبشلنماظلةاعيماظؾققظقجقةيموبروتقطةق مغوشقؼةومبشةلنماظـػةوذمإظبممممممم

وذفدماظعوملمأؼضًوماظؿزاعًومعؿفددًامووهماظزراسيموأغشطيماظؾقٌمواالدةؿقداثماٌؿعؾؼةيممم.ماظؿـقملماظؾققظقجلمواضؿلوممعـوصعف

م.سوٌقيمربّدثيمظادؿفوبيمهلذهماظؿطقراتموظؽلمتعؽلفوموؼؾزمموجقدمخطيمسؿؾ.مبفو

م

اظؿقدؼوتمواظػرصماىدؼدةميفمذبوالتماظـشوطمذاتماألوظقؼيماظقاردةمصقفومموتؿـوو مخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثي-م5

،مودؾلةؾيمعةـممماظعوملاظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفموضدموّصرم.مغشورًوم18وذبؿقسفوم

اجؿؿوسوتماظؿشوورماإلضؾقؿقي،مصضًامسـمعدخاتماًرباءمسؾةكمغطةو ماظعةومل،ماٌةدخاتماظازعةيمىعةؾمخطةيماظعؿةؾممممممممم

وطبدممأؼضًومهدؼٌمخطيماظعؿؾمم.اظعوٌقيمػذهمحدؼـيموتطؾعقيموتعؽسماٌـظقراتمواألوظقؼوتماظعوٌقيمواإلضؾقؿقيمواظؼطرؼي

م.اظعوٌقيمشرضمتعزؼزمدورػومطؿؽق نمداسؿمعـمعؽقغوتماٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

م

وضدمتلـك،مادؿـودًامإظبماٌدخاتماٌكؿؾػيماٌذطقرةمأساه،مترذقدمسددمذبوالتماظـشوطمذاتماألوظقؼي،محبقةٌمم-م6

إداعةيماجملؿقسةوتممم)م8ومم5وضدمهؼؼمػذامبدعٍمذبوظلماظـشوطمذويماألوظقؼيماظلةوبؼنيمرضؿةلممم.م18إظبمم20اشبػضمعـم

ضةؿـمذبةو ماظـشةوطمذيماألوظقؼةيمممممم(اٌقجقدةمخورجمعقاضعفوماظطؾقعقيمواظؿقدعميفمأغشطيماظصقنمخورجماٌقاضةعماظطؾقعقةيمم

ومتمدعةٍمذبةوظلماظـشةوطمذويممممم.جمعقاضعفةوماظطؾقعقةيممإداعيماظؾازعوماىرثقعقيمواظؿقدعميفمةةقغفومخةورمم،م6اىدؼدمرضؿم

إصبودم)م14وم(مسؾكماظـققماألعـؾمتشفقعمتـؿقيموتلقؼؼماحملوةقؾمواألغقاملمشريماٌلؿكدعي)م12األوظقؼيماظلوبؼنيمرضؿلم

،م11ذبةو ماظـشةوطمذيماألوظقؼةيماىدؼةدمرضةؿممممممضةؿـممم(’اظغـقةيمبةوظؿـقملمم‘أدقا مجدؼدةمظألةـو ماحملؾقيموظؾؿـؿفةوتمم

وإضوصيمإظبمذظؽ،مجرىمتعةدؼؾممم.سؾكماظـققماألعـؾعمادؿقداثموتلقؼؼمأةـو ماٌزارسنيمواألغقاملمشريماٌلؿكدعيمتشفق

وُبةذ مجفةدممم.مربقرمترطقزمسددمعـمذبوالتماظـشوطمذاتماألوظقؼيماألخرىمعـمأجؾمادؿقعوبماألوظقؼوتماحملددةمحةدؼـوًم

ومتـحمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثيم.م،مظؿؾلقطماظقثقؼيموتقضققفوأؼضًو،ماتؾوسًومظؿقجقفوتمعـؾـؼيمعـماٌشووراتماإلضؾقؿقي
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دسةؿمجفةقدممم،م9ادؿقادماظـؾوتوتمعزؼدًامعـماظرتطقزمواظربوز،مسؾكماظـققماظذيمؼـعؽسميفمذبو ماظـشوطمذيماألوظقؼيمرضؿم

م.ادؿقادماظـؾوتوت،موهلقـفوماظقراثل،موتقدقعمغطو مضوسدتفو

م
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ًاحملموقات

ً

 اؾعادلقةًاحملدثةًؾصونًادلواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوادمىداؿفاًادليمدامؿيودةًخطةًاؾعؿلً

ً
م
ًاؾػؼراتم

34ً-2ًادلؼدؿة

ممايوجيماٌلؿؿرةمإظبماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموةقغفوموادؿكداعفوماٌلؿدام

ممتورؼخمخطيماظعؿؾماظعوٌقي

ممخطيماظعؿؾماظعوٌقيمتـػقذ

مماألدوسماٌـطؼلمًطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثي

ممأػدا موادرتاتقفقوتمخطيماظعؿؾماظعوٌقي

ممػقؽؾمخطيماظعؿؾماظعوٌقيموتـظقؿفو

مًجماالتًاؾـشاطًذاتًاألوؾوقة

ً:9-35ًاؾصونًواإلدارةًيفًادلواؼعًاؾطلقعقة

ممظألشذؼيمواظزراسياٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيموحصرمعلحمم-1

مموهلقـفوميفماٌزرسيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيإدارةمدسؿمم-2

ممسودةماظـظؿماحملصقظقيمسؾكمإعلوسدةماٌزارسنيميفمحوالتماظؽقارثمم-3

مماظطؾقعقياٌقاضعمواظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼيميفمماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾتشفقعمإدارةمم-4

253ً-1:ًخارجًادلواؼعًاؾطلقعقةاؾصونً

ممدسؿماىؿعماٌقجفمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمم-5

ممإداعيمةقنماظؾازعوماىرثقعقيمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيمواظؿقدعمصقفم-6

مموإطـورػومخورجماٌقاضعماظطؾقعقيودؼدماٌدخاتماٌقجقدةمم-7

323ً-254ًاالدمىدامًادليمدام
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ممظؿقلريمادؿكداعفوسددػوماظؿقدعميفمتقةقػمذبؿقسوتمصرسقيمربددةموتؼققؿفوموزؼودةمم-8

ممادؿقادماظـؾوتوتموهلقـفوماظقراثلموتقدقعمغطو مضوسدتفويفمذبوالتمفقدماىدسؿمم-9

احملصةقظلمعةـمأجةؾماظزراسةةيمممممغطةةو ماظؿـةقملممتـقؼةعماإلغؿةوجماحملصةقظلموتقدةقعمممممتشةفقعمم-10

ماٌلؿداعي

م

ممسؾكماظـققماألعـؾتشفقعمتـؿقيموتلقؼؼمأةـو ماٌزارسنيمواألغقاملمشريماٌلؿكدعيمم-11

ممدسؿمإغؿوجماظؾذورموتقزؼعفوم-12

422ً-324ًبـاءًؼدراتًؿمديقةًوبشرقةًؿيمداؿة

ممبـوءماظرباعٍماظؼطرؼيموتعزؼزػوم-13

ممواظزراسيتعزؼزمذؾؽوتماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيموتشفقعمم-14

مموتعزؼزػومبـوءمغظؿمععؾقعوتمذوعؾيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم-15

مموتعزؼزػومادؿقداثمغظؿمظرةدمتكطؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم-16

ممبـوءمضدراتماٌقاردماظؾشرؼيموتعزؼزػوم-17

مماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيتشفقعموتعزؼزماظقسلماظعوممبشلنمأػؿقيمم-18

432ً-423ًتـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًاحملدثةًومتوقؾفا

مً

م
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ًادلؼدؿة

ً

ًاحلاجةًادليمؿرةًإىلًادلواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوصوـفاًوادمىداؿفاًادليمدام

م

إذمدةقؿعنيمأنمؼزؼةدمإغؿةوجماألشذؼةيممممم.ماظزراسةيميفماظؼةرنمايةوديمواظعشةرؼـمهةدؼوتمجدؼةدةمطةـريةمممممممدؿقاجفم-م1

زؼودةمػوئؾيمظؿؾؾقيماحؿقوجوتماظلؽونماظذؼـمتؿزاؼدمأسدادػؿموؼلخذونمبويداثي،موذظؽمبقادطيمضقةمسؿؾمرؼػقةيمممواألظقو 

 مويفماظعوداتماظغذائقةيمإظبمإحةداثمتغةرياتميفمغظةؿمممممودؿدصعماظؿغرياتماظيتمهدثميفماظغذاءماٌؿـوو.مأةغرمحفؿًومغلؾقًو

واظطؾىماٌؿزاؼدمسؾكماظقضقدمايققيمعـمأجؾمدق مروضيمحققؼيمآخةذةميفماظؿقدةعممم.ماإلغؿوجماحملصقظلمواإلغؿوجمايققاغل

اظؽةـريمعةـممممضةدرةممتغُقةرماٌـةوخممويفمطـريمعـمأسبوءماظعومل،معـماٌرجحمأنمتؿفووزمتةلثرياتمم.مدقؿـوصسمععماإلغؿوجماظغذائل

احملوةقؾمواألسا مسؾكماظؿؽقػ،مثومؼمديمإظبمزؼةودةماالسؿؿةودماٌؿؾةود مبةنيماظؾؾةدانمسؾةكماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممممممممم

إظبمحدوثمتغةرياتميفمعـةورؼماإلغؿةوجموثوردةوتف،موطةذظؽميفمممممممتغُقرماٌـوخوساوةمسؾكمذظؽ،مدقمديم.مظألشذؼيمواظزراسي

اظزراسةيمعةـمتلثريػةوماظلةؾيبمممممم وؼؿزاؼدممسوملمأةقاتمتدسقمإظبمإضا.ماظـروةمايققاغقيحدوثمآصوتموأعراضماحملوةقؾمو

واظةؿغرياتماظةيتمهةدثميفمادةؿكدامممممم.مسؾكماظؾقؽيمواظؿـقملماظؾققظقجلموإظبماتؾوسفومثوردوتمإغؿوجمأطـرمطػوءةموادةؿداعيم

ماألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾمممؿقسةوتممعـماٌلوحيماٌؿوحةيمظؾزراسةيمودةؿمديمإظبمزؼةودةماظضةغطمسؾةكمذبمممممممددؿقاألراضلم

م.واظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼي

م

تدسؿمضدرةماظزراسيمسؾكماظؿؽقةػمعةعمػةذهماظةؿغريات،مدةقاءمطوغةًمممممممواٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم-م2

وظذامدقؿعنيمأنمتؾعىمػذهماٌقاردمدورًامعؿزاؼدماألػؿقيميفمتةلعنيمهلةقـوتمعلةؿؿرةميفمممم.ماضؿصودؼيم–بقؽقيمأوماجؿؿوسقيم

اإلغؿوجمواإلغؿوجقيماظزراسقنيطمظقسمصقلىمعـمخا متقصريمجقـوتمجدؼدةمألةـو مربّلـيمعـماحملوةةقؾ،مبةؾمأؼضةًومممم

ويفمطةـريمعةـمعـةورؼماظعةوملماظرؼػقةيماظػؼةرية،ممممممم.مظقيعـمخا معلوػؿوتميفمأداءماظـظؿماإلؼؽقظقجقيماظزراسقيمظقزوئػفومبػعو

متـؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مبوسؿؾورػةومجةزءًامعةـماظؿـةقملماظؾققظةقجلماظزراسةل،معؽقغةًومأدودةقًومعةـمممممممممم

م.بوظـلؾيمظؾؿفؿؿعوتماحملؾقيدؾؾماٌعقشيمعؽقغوتمادرتاتقفقوتم

م

متارقخًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقة

م

مسقًومخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةيموادةؿكداعفوماٌلةؿداممعةـممممماسُؿؿدتمر-م3

بؾدًامأثـوءماٌممترماظؿؼ ماظدوظلماظرابعماٌع مبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيماظةذيمُسؼةدميفمظقؾةزأ،مأٌوغقةو،ميفمممممم150ِضَؾؾمثـؾلم

ف،ماسُؿؿدمإسانمظقؾزأ،ماظذيمؼرطزمترطقزًامواضقًومسؾكمأػؿقيمتؾؽماٌقاردمظألعةـمموأثـوءماٌممترمغػل.م1996حزؼرانم/ؼقغقق

بؾةدًا،موطةذظؽماظؼطوسةونماظعةوممممممم150وضةدمذةور مأطـةرمعةـممممم.ماظغذائلماظعوٌلموُؼؾزمماظؾؾدانمبؿـػقةذمخطةيماظعؿةؾماظعوٌقةيمممم

ظزراسةيمبؿـػقةذماًطةي،مهةًمممممواظؿزعةًمعـظؿةيماألشذؼةيمواممم.مواًوص،معشورطيمغشطيميفمإسةدادمخطةيماظعؿةؾماظعوٌقةيمممم

،مبوسؿؾورػومجزءًامعـماظـظومماظعوٌلم(اهلقؽي)تقجقفوتماهلقؽيمايؽقعقيماظدوظقيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيمظألشذؼيمواظزراسيم

م.ظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيموادؿكداعفوماظؿوبعمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسي
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م

،متلطقدمأنمعـظؿةيماألشذؼةيمواظزراسةيمممم1999يماظـوعـيماظيتمُسؼدتميفمدـيموضدمأسودتماهلقؽي،ميفمدورتفوماظعودؼ-م4

ؼـؾغلمأنمُتفريمبصػيمدورؼيمتؼققؿًوميوظيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماظعةوملمظؿقلةريمإجةراءمهؾةقاتممممم

ويفماظةدورةماظعودؼةيماظؿودةعي،مممم.مؿفددةظؾـغراتمواالحؿقوجوتماٌؿغريةموظؾؿلوػؿيميفمسؿؾقيمهدؼٌمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماٌ

واصؼًماهلقؽيمسؾكماتؾوملمغفٍمجدؼدمظرةدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمؼلؿـدمإظبمعمذراتمعؿػؼمسؾقفومدوظقًو،مثةومأدىمإظبمم

،م2009وأضرتماهلقؽي،ميفمدورتفوماظعودؼيماظـوغقيمسشرة،ماظيتمُسؼةدتميفمدةـيممم.مإغشوءماآلظقوتماظؼطرؼيمظؿؼودؿماٌعؾقعوت

ظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماظعوملمبوسؿؾورهمتؼققؿًومعقثقضًومهلذاماظؼطوملمورؾؾًمعةـمما

عـظؿيماألشذؼيمواظزراسيمإسدادمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثي،مادؿـودًاميفماٌؼومماألو مإظبماظؿؼرؼةرماظـةوغل،موادةؿـودًامبصةػيممممم

االحؿقوجوتماحملددة،مآخةذةميفمايلةؾونماٌلةوػؿوتماإلضةوصقيماظةقاردةمعةـمايؽقعةوت،موطةذظؽمممممممممخوةيمإظبماظـغراتمو

وضررتماظـظرميفمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثيميفمدورتفوماظعودؼةيمم.ماٌدخاتماظقاردةمعـماالجؿؿوسوتمواٌشووراتماإلضؾقؿقي

م.اظـوظـيمسشرة

م

زراسيماٌعوػدةماظدوظقيمبشلنماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممم،ماسؿؿدمعممترمعـظؿيماألشذؼيمواظ2001ويفمدـيم-م5

خبطيماظعؿؾماظعوٌقةيمبوسؿؾورػةومأحةدمعؽقغوتفةوماظداسؿةي،موضةررمممممممم14،ماظيتمتعرت ميفمعودتفوم(اٌعوػدةماظدوظقي)واظزراسيم

ويفم.مؾماٌعوػةدةماظدوظقةيممأنمأوظقؼوتماًطيمػلمأؼضًومأوظقؼوتميفمإرورمادرتاتقفقيممتقؼةمم2006جفوزػوماظرئودلميفمدـيم

،مالحظماىفوزماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقيمايوجيمإظبمطػوظيماظؿعوونماظقثقؼمبنيماهلقؽيمواىفوزماظرئودلميفمعةومم2009دـيم

ؼؿعؾؼمخبطيماظعؿؾماظعوٌقي،مودسوماهلقؽيمأنمتلخذميفماالسؿؾور،ميفمعراجعيمخطيماظعؿؾماظعوٌقةي،ماٌلةوئؾماحملةددةمذاتمممم

م.عوػدةماظدوظقيموأنمتعؽسمأحؽومماٌعوػدةماظدوظقيمبدرجيمواصقيميفمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثياظصؾيمبوٌ

م

متـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقة

م

عـذمةقوشيمخطيماظعؿؾماظعوٌقي،مادؿـودًامبدرجيمطؾريةمإظبماٌعؾقعوتماظيتمادؿفدتمأثـوءمسؿؾقيمإسةدادماظؿؼرؼةرممم-م6

يفمأوائؾمتلعقـقوتماظؼرنماظعشرؼـ،مهؼةؼمضةدرمطةؾريمممممؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماظعوملحوظيماٌقاردماظقراثقيماظـاألو مسـم

وعـماظؿغرياتماظرئقلقيماظةيتمميؽةـماإلبةاأمسـفةومسـةدمممممم.معـماظؿؼدمميفمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيميفمزبؿؾػمأسبوءماظعومل

ُتقػةظمماٌدخاتماظةيتمميفمسددم%م20حدوثمزؼودةمبـلؾيمتؼربمعـمم1996بويوظيميفمدـيمم2010عؼورغيمايوظيميفمدـيم

م240 000وضةدممتمعبةعمأطـةرمعةـممممم.م2010عؾققنميفمدةـيممم7.4يفمبـق ماىقـوتمسؾكمغطو ماظعومل،مواظيتمبؾغمسددػوم

م2010عـفةوميفمدةـيمممم1 750سقـيمجدؼدموأضقػًمإظبمبـق ماىقـوتماٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقي،ممتماظؿعر مسؾكم

يفمم2 500إظبمأطـرمعـمم1996يفمدـيمم1 500وزادمسددمحدائؼماظـؾوتوتمعـمسبقم.م1996يفمدـيمم1 450عؼورغًيمبزػوءم

عةعماتلةوملمغطةو معشةورطيمممممم،وزادمسددماظرباعٍماظؼطرؼيماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيمممم.م2010دـيم

ؿدتماآلنمشوظؾقيماظؾؾدانمأومراجعًمتشرؼعوتفوماظؼطرؼيماظيتمتؿـةوو ماٌةقاردمممواسؿ.ميفمععظؿماألحقونمصقفوماىفوتماٌعـقي

وزادمادةؿكدامماظؿؽـقظقجقةوتماظؾققظقجقةيماظـؾوتقةيمايدؼـةيميفمةةقنممممممم.ماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموغظةؿماظؾةذورمم

ميفمبةراعٍماالدةؿقادطموهَلةـمةةقنممممموادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةيطموتؿزاؼةدمعشةورطيماٌةزارسنيمممم
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وؼـعؽسماظدورماهلومماظذيمتؾعؾفماٌعؾقعوتميفمةةقنموادةؿكدامممم.مواألةـو ماظؾدائقيماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾوادؿكدامم

اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،موأوجفماظؿؼدمماظؿؽـقظقجل،ميفمهُلـماظقضةعميفمعةومؼؿعؾةؼمبةندارةماٌعؾقعةوتمممممم

م.سؾكمطؾمعـماٌلؿقىماظؼطريمواإلضؾقؿلمواظعوٌل

م

.موبقجفمسوم،مزادماظـشوطماظدوظلميفمذبو مةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفوماٌلةؿدامم-م7

يفمخطةيمممصؼدمأضقؿماظؽـريمعـماظشؾؽوتمواظرباعٍماإلضؾقؿقيمواحملصقظقيماىدؼدة،مادؿفوبيمأؼضًومألوظقؼةوتماظعؿةؾماظةقاردةممم

وتظؾماظشؾؽوتمػوعيمإظبمحةدمطةؾريمظؿشةفقعماظؿعةوون،موتؼودةؿماٌعةور مواٌعؾقعةوتمواألصؽةور،موتؾةود مممممممممم.ماظعؿؾماظعوٌقي

عةـممم،وتلؿػقدمعـمػذهماظشؾؽوتمعؾةودراتم.مواظؼقوممبلغشطيمعشرتطيمأخرىم،اظؾازعوماىرثقعقي،موإجراءمحبقثمعشرتطي

صةقظلماظعةوٌل،مظؾؿلةوػؿيميفماظصةقنمخةورجماٌقاضةعماظطؾقعقةيماألطـةرمممممممممضؾقؾمجفقدمحلوبماألعوغيماًوصمبةوظؿـقملماحملم

أيمربوةقؾماٌؾقةؼمم)ترذقدًا،مالمدقؿوميفمحوظيماحملوةقؾماظيتمؼشؿؾفوماظـظومماٌؿعددماألررا ماًوصمبوٌعوػدةماظدوظقيم

خورجماٌقاضةعماظطؾقعقةيمدورًاممموضدمظعؾًماظشؾؽيماظؼوئؿيمعـماجملؿقسوتماظدوظقيمعـماحملوةقؾماظرئقلقيماٌقجقدةم(.ماألو 

ػوعًوميفمعػووضوتماٌعوػدةماظدوظقي،موعومزاظًمتشؽؾماظعؿقدماظػؼريمظؾـظومماظعوٌلمظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيممم

وصقًوموتقصرماآلنمخزاغيمدػوظؾوردماظعوٌقيمظؾؾذورمعلةؿقىمإضةمم.مواظزراسيموادؿكداعفوماٌلؿدامماظؿوبعمٌـظؿيماألشذؼيمواظزراسي

ؾؾقوغةوتماٌؿعؾؼةيمممسوٌقةيمظمموساوةمسؾكمذظؽ،متشؽؾمإضوعةيمبقابةيمم.معـماألعـمظؾؿفؿقسوتماٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقي

واإلةدارماظقذقؽمظـظوممعؿؼدممإلدارةمععؾقعوتمبـق ماىقـوتمخطقتنيمػوعؿنيمأخرؼنيمةةقبمتعزؼةزممماٌدخاتممبلؿقىم

وثومؼؽؿ ؾمذظؽمإغشوءماآلظقوتماظؼطرؼيمظؿؼودةؿمم.مغظوممسوٌلمظؾصقنمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيموتشغقؾفمسؾكمسبقمأطـرمصعوظقي

تمذاتماظصؾي،مورةدمتـػقذمخطةيماظعؿةؾماظعوٌقةي،موتعزؼةزمممممؿقلريمايصق مسؾكماٌعؾقعوظبؾدًامم65اٌعؾقعوتميفمأطـرمعـم

اظشةراطيماظعوٌقةيمبشةلنمممممومتـؾمعؾةودرةم.ماظشراطوتميفمعومبنيماىفوتماٌعـقيموسؿؾقوتمةـعماظؼرارمسؾكماٌلؿقىماظؼطري

اظقراثقيماظـؾوتقةيممبـوءماظؼدراتميفمذبو مادؿقادماظـؾوتوتمجفدًامظلدمثغرةمػوعيميفماظرباعٍماظؼطرؼي،مأيمربطمةقنماٌقاردم

وساوةمسؾكمذظؽ،مأغشؽًمآظقيمظؿقلريمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؿقدؼةدمم.مظألشذؼيمواظزراسيمبوالدؿكدامميفمهلنيماحملوةقؾ

م.اظـشوطمذاتماألوظقؼيمسـمصرصماظؿؿقؼؾميفمعومؼؿعؾؼمجبؿقعمذبوالتموغشرماٌعؾقعوت

م

ًاألداسًادلـطؼيًخلطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًاحملدثة

م

شيمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمواسؿؿودػو،محدثمسددمعـماظؿغرياتماظػـقيموغشلتمهدؼوتموصرصمجدؼةدةميفممعـذمةقو-م8

وػذهماظؿطقراتماىدؼدة،ماظيتمُدؾطماظضقءمسؾقفةومم.معومؼؿعؾؼمبصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو

واظةيتمُأبةرزتميفماالجؿؿوسةوتمواٌشةووراتممممممشذؼيمواظزراسيميفماظعوملاظؿؼرؼرماظـوغلمسـمحوظيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظأليفم

م.وتردميفمعومؼؾلمعـوضشيمأػؿماٌلوئؾميفمػذاماظصدد.ماإلضؾقؿقي،متقصرماٌربرمواألدوسماٌـطؼلمظؿقدؼٌمخطيماظعؿؾماظعوٌقي

م

سؾكمةقنماٌقاردماظقراثقيممتلثرياتمطؾريةمؾؾمطوراتًواالجتافاتًاؾماؾقةًيفًجمالًاؾزراعةعـماٌؿقضعمأنمتؽقنم-م9

م:اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو

م
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يفمععظؿماظعوملماٌؿؼدممتقصرمععظؿماظغذاءمغظؿماإلغؿوجماظغذائلماظصـوسقيماظيتمؼؼةػموراءػةومرؾةىمضةقيمممممم(أ)م

ووةريمتربقةيمأةةـو مممم.معـماٌلؿفؾؽنيمسؾكمشذاءمزػقدماظـؿـمذيمغقسقيمعقحدةموميؽةـماظؿـؾةممبفةوممم

احملوةقؾمظؿؾؾقيماحؿقوجوتمػذهماظـظؿمذاتماٌدخاتماظعوظقيموظؿؾؾقيمععوؼريمدقضقيمةورعي،ميفمزةؾمم

وضدمسززتمػذهماظؿطقراتماالووهماهلؾقرلميفماألغقاملمواظؿـقملماظةقراثلميفمم.مغظؿمإغؿوجمربصق مأحودي

م.حؼق ماٌزارسني

م

ُتـةؿٍمبودةؿكداممبضةعيمعةدخاتممممممععمذظؽ،ميفماظعةوملماظـةوعل،معةومزاظةًمحصةيمطةؾريةمعةـماظغةذاءممممممممم(ب)م

وتعؿؿةدمم.مطقؿقوئقي،مإنموجدت،موُؼؾوملمربؾقًومأيمصوئضمشذائلمظؾزراسيماظؽػوصقةيمأومظؾقةدائؼماٌـزظقةيممم

عاؼنيمطـريةمعـمةغورماٌزارسنيميفمزبؿؾػمأسبوءماظعوملمسؾكمعقاردموراثقيمغؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيمممم

م.عؿوحيمربؾقًومطؿصدرمظؽلىمسقشفوموظرصوػفو

م

عـمدؽونماظعوملمدقصؾققنم%م70دققدثماظزحػمايضريمبقتريةمعؿلورسيموعـماٌؿقضعمأنمأطـرمعـمم(ج)م

وعـماٌؿقضعمأنمترتػعمعلةؿقؼوتماظةدخؾمبةوررادمممم(.ماآلن%م50عؼورغًيمبـققم)م2050حضرؼنيميفمدـيم

بةنيمموعةعمذظةؽ،مدةقظؾماظؿػةووتميفماظةدخؾممممممم8 .حبقٌمتؾؾغمعومؼعود معلؿقؼوتفومايوظقيمسدةمعرات

م.األشـقوءمواظػؼراءمعرتػعًومإظبمحدمطؾري

م

صؼةدمزادتموةورةممم.مطةؾرياًممًامثيماووهمآخر،مؼؿعؾؼمبوظعقٌي،مػقمترطقزمذرطوتماظؾذورماظدوظقةيمترطقةزممم(د)م

اظؾذورماظدوظقي،موظؽـمتلقطرمسؾقفومذرطوتمبذورمعؿعددةماىـلقوتمأضؾمسةددًاموأطةربمحفؿةًومعؼورغةًيممممم

م.1996ـيممبومطونمسؾقفماظقضعميفمد

م

ؼرتؾطماظؿزاؼةدماٌلةؿؿرميفمإغؿةوجموتلةقؼؼماألةةـو ماحملةقرةموراثقةًوميفمعةومؼؿعؾةؼمبعةددمعؿزاؼةدمعةـمممممممممممممم(ػة)م

احملوةقؾمارتؾورًوموثقؼًومبوظـؼطيماظلوبؼيموؼؾزممرةدهمرةدًاموثقؼًومعـمجوغىماألودوطماظعوعؾيميفمذبةو مم

أومسـةدمعبةعممم/ةمأثـةوءمأغشةطيماظؿفدؼةدموممماٌقاردماظقراثقي،مالمدقؿومظؿفـىمتؾقثماجملؿقسوتماٌقجقد

م.اظؾازعوماىرثقعقيميفمحؼق ماٌزارسنيمأوميفماظطؾقعي

م

عةـماٌعوػةدةماظدوظقةي،موبوظةدورمممممم9ؼقجدماسرتا معؿزاؼدمحبؼق ماٌزارسني،مطؿومػلمعدرجةيميفماٌةودةمممم(و)م

م.اسيموادؿكداعفوماٌلؿداماهلومماظذيمؼمدؼفماٌزارسقنميفمةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزر

م

م__________
م.2050طقػمميؽـمإرعومماظعوملميفمدـيم.م2009عـظؿيماألشذؼيمواظزراسيممم8

مhttp://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdfم
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وظألعـماظغذائلموضةدمؼؽةقنمسؼؾةيمرئقلةقيمهةق مممممماٌعقشيمتفدؼدًامصقرؼًوموشريمعلؾق مظلؾؾممتغُقرًادلـاخًوميـؾم-م10

وتؾةزمماٌؽقغةوتماالدةرتاتقفقيمممم.م2050يفماإلغؿوجماظغذائلماظعوٌلمحبؾق مدةـيمم%م70دونمهؼقؼماظزؼودةماٌطؾقبيماظؾوظغيم

تغُقةرممٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفومسؾكماظـققماألعـؾمظؾؿلوسدةمسؾكماظؿؽقػمعةعمماظؿوظقيمظضؿونما

م:اٌـوخ

م

،ميفمعقاضعفةومماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾزؼودةماظرتطقزمسؾكمةقنماجملؿقسوتماٌؿـقسيموراثقًو،مالمدقؿوممم

مبودؿؿرارمتقظقدمخصوئصمتؽقػقيطاظطؾقعقي،مظؾؿؿؽنيمعـمادؿؿرارماظؿطقرمواظلؿوحمبذظؽم

األضةةوربماظربؼةةيمبرغةةوعٍمعقدةةعمإظبمحةةدمطةةؾريمظؾصةةقنمخةةورجماٌقاضةةعماظطؾقعقةةي،مالمدةةقؿوميفمحوظةةيمممم

،مظؽػوظيمةقنمتـقملماألغقاملمواجملؿقسوتمواألةـو ماٌؽقػيمحلىماظظةرو ماٌؿطرصةيموعةـممممظؾؿقوةقؾ

مطذدؼدًامؿغُقرماٌـوخعـورؼمعـماٌؿقضعمأنمؼؽقنمتلثرػومب

هلنيمتقاصرماٌعؾقعوتمسـمخصوئصماٌودةماحملؿػظمبفوميفمعقاضعفوماظطؾقعقيمواظيتمدؿصؾحمعػقةدةميفمممم

مزؾمزرو مجدؼدةط

زؼودةمدسؿمايصق مسؾكماٌقادموغؼؾفومٌقاجفيمزؼودةماالسؿؿودماٌؿؾود ماظـوعبةيمسةـماظظةرو ماظؾقؽقةيممممممم

ماىدؼدةط

إدارةمغظؿمتربقيماظـؾوتةوتمواظؾةذورماظةيتمتلةؿكدمماٌةقاردماظقراثقةيمممممممزؼودةمدسؿمبـوءماظؼدراتميفمذبو ممم

ماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمادؿكداعًومصعواًلموعلؿداعًوط

زؼودةمإذرا ماٌزارسنيمواجملؿؿعوتماظزراسقيمسؾكمسبقمعقجفميفماألغشطيماظؼطرؼيمواحملؾقةيمظؿقلةنيممممم

م.اظـؾوتوتماظؿشورطقيماحملوةقؾ،ممبوميفمذظؽمتؼدؼؿماظدسؿمظؾؾققثموتربقي

م

وخا ماظلـقاتماًؿسمسشرةماألخريةمأةؾحمضدرمطؾريمعـماٌعؾقعوتمعؿوحًوميفمعومؼؿعؾؼممبدىمورؾقعيماظؿكطةؾمم-م11

وُؼؼو مإنماظؿكطؾماظقراثلمعلةؿؿرمم.ماظقراثلمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمويفمعومؼؿعؾؼممبدىماهلشوذيماظقراثقي

واألدةؾوبمم.مةمعـماظعوملموإنماهلشوذيماظقراثقيمظؾؿقوةقؾمضدمزادتمخا ماظلـقاتماًؿسمسشةرةماٌوضةقيمميفمأضوظقؿمطـري

اظرئقلقيمظؾؿكطؾماظيتمُحددتمتشؿؾماالدؿعوضيمسـمأةـو ماٌزارسني،موتطفريماألراضل،مواالدةؿغا ماٌػةرط،مواظضةغقطمممم

يفماظرسل،مواظؿشرؼعوتمواظلقودةوت،مواآلصةوتمواألعةراض،ممممماظلؽوغقي،مواظؿدػقرماظؾقؽل،موتغُقرماظـظؿماظزراسقي،مواإلصراط

وػةذهماهلشوذةيممم.موظؾؿغرياتميفمضطوملماظؾذورموعـففقوتمإغؿوجفومأثرمرئقللمسؾكمػشوذةيماحملوةةقؾمم.مواألسشوبماظضورة

أوم/اظؽـريمعـماظدسؿ،مإنمُوجدمأةًامأيمدسةؿمهلةو،معةـمجوغةىماظؾقةقثموممممممتـطؾؼمبقجفمخوصمسؾكماألغقاملماظيتمالمود

سؾكماظـقةقمملؿكدعيمشريماٌعؿفوػؾيمومةوػذهماألغقاملماٌلؿو.مربقيماظـؾوتوتمواظيتمؼؿزاؼدمووػؾفومحؿكمعـمِضَؾؾماٌزارسنيت

،مواظزراسيماإلؼؽقظقجقي،مواظؿـقملماظغذائل،موتـطةقيمبقجةفمسةومممممتغُقرماٌـوخمتـطقيمسؾكمإعؽوغوتمطؾريةميفمدقو ماألعـؾم

م.غظؿماإلغؿوجماظزراسلسؾكمإعؽوغوتمطؾريةمعـمحقٌمادؿداعيم

م

أوجهًتؼدمًؽربىًيفًجماالتًرئقيقةًؿنًجمااالتًاؾعؾا ًًًوضدمحدثًمخا ماظلـقاتماًؿسمسشرةماألخريةم-م12

وضدمطونمأػؿمػذهماظؿطةقراتمػةقممم.مذاتماظصؾيمبصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفومواؾمؽـوؾوجقا



17 CGRFA/WG-PGR-5/11/2 Rev.1 

قجقوتماٌعؾقعوتمواالتصةوالت،ماظةيتمتشةؿؾماإلغرتغةًمواهلقاتةػماحملؿقظةي،موإدارةممممممماظؿطقرماظلرؼعماظذيمذفدتفمتؽـقظ

م.،مواظؿطقراتميفمذبو ماظؾققظقجقوماىزؼؽقيوهؾقؾفوماٌعؾقعوت

م

.مذفدتمتؼدعًومطؾريًامخا ماظلـقاتماًؿسمسشرةماٌوضةقيمموتلادهلاًػمؽـوؾوجقاتًإدارةًادلعؾوؿاتم(أ)م

سـمهُلـماظؼدرةماظؿقؾقؾقةيماٌؿوحةيممممايصق مسؾكماٌعؾقعوت،مصضًاوحدثًمزؼودةمطؾريةميفمإعؽوغقيم

سـصرميفمػذاماظؿقُلةـماظؽقػقةيماظةيتمتطةقرتمبفةومغظةؿمممممممموطونمأػؿ.مظؾعوعؾنيميفمذبو ماٌقاردماظقراثقي

م،واالدؿشعورمسـمُبعدم،اٌعؾقعوتماىغراصقيمواظقدوئؾماظلوتؾقيمعـمضؾقؾماظـظومماظعوٌلمظؿقدؼدماٌقاضع

ؼؿلـكمدعٍمبقوغوتماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعةعمروئػةيموادةعيمعةـمبقوغةوتمممممممحبقٌ

م.أخرىمظؿقدؼدمعقاضعمعـورؼمربددةمظؾؿـقملمأومظؿقدؼدمعودةمعـمعقائؾمععقـي

م

اظةيتمحةدثًمخةا ماظلةـقاتمممممأوجهًاؾمؼدمًاهلائؾةًيفًاؾطرقًاجلزقكقةًواجلقـوؿقةًترطًمبوظػعؾموم(ب)م

صفةذهمم.ماٌوضقيمأثرًامبوظغًومسؾكمذبوالتمرئقلقيمعـمذبوالتمتـػقذمخطيماظعؿةؾماظعوٌقةيمماًؿسمسشرةم

اظطر متؿقحمتقظقدمععؾقعوتمإضوصقيموأطـرمتػصةقًامبؽةـريمسةـمعةدىموتقزؼةعماظؿـةقملماظةقراثلموميؽةـممممممممم

ادةؿكداعفومطفةزءمعةـمادةرتاتقفقوتماظؿكطةقطمظصةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيمممممممممممم

وإضوصيمإظبمذظؽ،متػةؿحماظؿؽـقظقجقةوتماحمللةـيمطةـريًامظؿقدؼةدموغؼةؾماىقـةوتمبةنيممممممممم.مؿكداعفوواد

م.األغقاملمذاتماظؼرابيموحؿكماألغقاملمشريمذاتماظؼرابيمآصوضًومجدؼدةممتوعًومالدؿغا ماظؿـقملماظقراثل

م

ارجًادلواؼاعًًاؾصاونًخاًًبقـؿومحدثًمتطقراتمطربىمضؾقؾيمغلؾقًوميفمعومؼؿعؾةؼممبؿوردةوتموإجةراءاتمممموم(ج)م

سؾكمعدىماظعؼدماٌـصرم،مصننماٌعؾقعوتمواألدواتماىزؼؽقيماىدؼدةمتـطقيمسؾةكمإعؽوغقةيمممماؾطلقعقة

وضةدماضةطؾعمبؼةدرمممم.مزؼودةمصعوظقيموطػوءةمةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةيموادةؿكداعفومم

،مويفماٌزرسيمإظبمبماظربؼيمظؾؿقوةقؾاألضورم،ميفمحوظياؾصونًيفًادلواؼعًاؾطلقعقةطؾريمعـماظعؿؾمبشلنم

وضدمأدػرتماًربةماظيتموؿعةًمواٌعةور ماظةيتماطُؿلةؾًمسةـماالسةرتا ممممممم.محدمأطربمحؿكمعـمذظؽ

بلػؿقيماتؾوملمغفٍمعؿؽوعؾمعؿعددماظؿكصصوت،مؼمديمصقفماٌزارسقنمواجملؿؿعوتماحملؾقيمدورًامرئقلقًوم

م.واظرصوهاٌعقشيموتـعؽسمصقفممتوعًومعـظقراتمدؾؾم

م

يفمعومؼؿعؾؼمبصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةيمموضدمحدثًمتطقراتمطربىمسؾكمةعقدماظلقودوتم-م13

وتشؿؾمػذهماسؿؿودمعممترماألرةرا ميفماتػوضقةيماظؿـةقملماظؾققظةقجلمبرغةوعٍمسؿةؾمبشةلنماظؿـةقملماظؾققظةقجلمممممممممم.موادؿكداعفو

،مووضعماالدرتاتقفقيماظعوٌقيمظصقنماظـؾوتةوتمم2000،مواسؿؿودماألػدا ماإلمنوئقيمظألظػقيميفمدـيم2000اظزراسلميفمدـيم

،مواسؿؿودمػقؽيماٌقاردماظقراثقيمبرغوعٍماظعؿةؾماٌؿعةددماظلةـقاتميفمممم2004،موإغشوءمحلوبماألعوغيميفمدـيم2002يفمدـيم

م.قراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،ماظذيمؼؿضؿـمضدرًامطؾريًامعـماظعؿؾمبشلنماٌقاردماظ2007دـيم

م



18 CGRFA/WG-PGR-5/11/2 Rev.1 

وتعةرت ماألرةرا ماٌؿعوضةدةمممم.م2004والمرؼىمأنمأػؿمتطقرمطونمدخق ماٌعوػدةماظدوظقةيمحقةزماظـػةوذميفمدةـيممممم-م14

اظػعو ،ممبوميفمذظةؽمممتعززمتـػقذػوم،موأنمسؾقفومأن14هلذهماٌعوػدةميفماٌودةمبوظـلؾيمبلػؿقيمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماٌؿفددةم

 مادبوذمإجراءاتمضطرؼي،مواظؿعوونماظدوظل،محلىماالضؿضوء،مظؿقصريمإرورمعؿلؼمعـمأجؾمعبؾيمأعقرمعةـمبقـفةومممعـمخا

بـوءماظؼدرات،موغؼؾماظؿؽـقظقجقو،موتؾود ماٌعؾقعوت،مأخذًاميفماالسؿؾورمأحؽومماضؿلةومماٌـةوصعماظةقاردةميفماظـظةومماٌؿعةددمممممم

ظؼدرةمسؾكمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمتـػقةذًامطةوعًا،موبصةػيمخوةةيمضةدرةمممممموتلؾؿماألررا ماٌؿعوضدةمأؼضًومبلنما.ماألررا 

،م13اظؾؾدانماظـوعقيمواظؾؾدانماظيتممترماضؿصوداتفوممبرحؾيماغؿؼوظقي،مدؿؿقضػمإظبمحدمطةؾريمسؾةكماظؿـػقةذماظػعةو مظؾؿةودةمممممم

وضةدمم.م18ؿقؼؾمطؿومتةـصمسؾقفةوماظػؼةرةمممماضؿلومماٌـوصعميفماظـظومماٌؿعددماألررا ،موسؾكماظؿـػقذماظػعو مالدرتاتقفقيماظؿو

هدؼدهمأوظقؼوتمحلوبماضؿلومماٌـةوصعمظؾةؿؿؽنيمعةـمممممأخذماىفوزماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقيمإرورماًطيميفماالسؿؾورمسـد

.ماالدؿكدامماالدرتاتقفلمظذظؽمايلوبمظؿقػقزماالدؿكدامماٌلؿداممظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمواظزراسةيموةةقغفوممم

م.ؿؽقنمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملّدثيمعقردًامػوعًومظؿقدؼدماألوظقؼوتميفماٌلؿؼؾؾود

م

،ماًطةيماالدةرتاتقفقيممم(2010)ماألررا ميفماتػوضقيماظؿـقملماظؾققظقجل،ميفماجؿؿوسةفماظعوذةرممماسؿؿدمعممترموضد-م15

”مؼؿشةلمظؾؿـةقملماظؾققظةقجلمممأػةدا مآم“عـمم13واهلد م.مػدصًوم20،ماظيتمتؿضؿـم2020-2011ظؾؿـقملماظؾققظقجلمظؾػرتةم

،مؼؿؿمايػوزمسؾكماظؿـةقملماظةقراثلمظؾـؾوتةوتماٌزروسةيممممم2020حبؾق مدـيم“:مػقماهلد ماظرئقللماٌؿعؾؼمبوظؿـقملماظقراثل

م–واٌلؿزرسيموايققاغوتماٌلؿلغليمواألغقاملماظربؼيمذاتماظؼرابي،ممبوميفمذظؽماألغةقاملماألخةرىمذاتماظؼقؿةيماالجؿؿوسقةيممممم

ؽمذاتماظؼقؿيماظـؼوصقي،موؼؽقنمضدممتموضةعموتـػقةذمادةرتاتقفقوتمظتضةا مإظبمأدغةكمحةدمعةـماظؿكطةؾممممممممموطذظاالضؿصودؼيم

األػدا ماألخرىمأؼضًومبصقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيموادةؿكداعفومممممودقؿعؾؼمسددمعـم.م”اظقراثلموةقنمتـقسفوماظقراثل

وضدمبدأماظعؿؾميفموضعم.ماألػدا مإدفوعًومطؾريًاموترعلمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثيمإظبماإلدفومميفمهؼقؼمػذهم9 .اٌلؿدام

وبروتقطق مغوشقؼومبشلنمايصق مسؾةكماٌةقاردماظقراثقةيمواالضؿلةومماظعةود مممممم.ماٌمذراتماظدوظقيمذاتماظصؾيمبفذهماألػدا 

اسُؿؿدمعمخرًا،مضدمتؽقنمظف،مسـدعومؼدخؾمحقزماظـػوذ،ماغعؽودةوتمأؼضةًوممممواٌـصػمظؾؿـوصعماٌؿلتقيمعـمادؿكداعفو،ماظذي

م.غؾوتقيمععقـيموادؿكداعفومبوظـلؾيمظؾقصق مسؾكمعقاردموراثقي

م

وؼـؾغةلمأنمم.ماظعؿؾماظعوٌقييموخطيماظعؿؾماظعوٌقيمُتلـدمػلمذاتفومإظبماهلقؽيمعفؿيموضعمإجراءمالدؿعراضمخط-م16

حملرزمسؾكمطؾمعـماٌلؿقىماظؼطريمواإلضؾقؿلمواظةدوظلميفمتـػقةذمخطةيماظعؿةؾماظعوٌقةي،ممممممؼؿـوو مػذاماالدؿعراضماظؿؼدمما

م.21سؾكماظـققماٌقةكمبفميفمجدو مأسؿو ماظؼرنم”معؿفددة“خطيمموبؾقرتفو،موتعدؼؾفومحلىماالضؿضوء،موجعؾفومبذظؽ

م

 
 
 

م__________
م5واهلةدا مم.(مإدعوجمضَقؿماظؿـقملماظؾققظقجلمضؿـماالدرتاتقفقوتموسؿؾقوتماظؿكطقطماظؼطرؼيمواحملؾقةيمظؾؿـؿقةيموايةدمعةـماظػؼةر،مإ ممممم)م2مبومؼشؿؾماهلد ممم9

اإلدارةماٌلةؿداعيمم)م7 ،مواهلةد م(عبعمطؾماظـؾوتوتماٌوئقةيمبطرؼؼةيمعلةؿداعي،مإ ممم)م6،مواهلد م(خػضمععد مصؼدانماٌقائؾماظطؾقعقيممبؼدارماظـصػ،مإ )

،م(املماٌفةددةماٌعروصةيممعـةعماغؼةراضماألغةقممم)م12 ،مواهلةد م(اٌـورؼماحملؿقي،مإ )م11،مواهلد م(ظؾؿـورؼماٌزروسي،موتربقيماألحقوءماٌوئقي،موايراجي،مإ 

م(.اٌعور مواالبؿؽوراتمواٌؿوردوتماظؿؼؾقدؼي،مإ )م18واهلد م
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ًأفدافًوادرتاتقهقاتًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقة

م

دؼيمايودؼيمسشرة،مسؾكمأنمخطيماظعؿؾماظعوٌقةيمؼـؾغةلمأنمتلةؿـدمإظبمأػةدا ممممماتػؼًماهلقؽي،ميفمدورتفوماظعو-م17

تؿضؿـ،مبنيمعبؾيمأعقرمأخرى،مادةرتاتقفقيموععؾقعةوتمسةـمطةؾممممممبؾاشي،موؼـؾغلمأنوعؾودئمواضقي،موظؽـفومعذطقرةم

االتػوضةوتماظدوظقةيمممواتػؼًمسؾكمأنماألػدا مصبةىمأنمتشةريموتلةؿـد،محلةىماالضؿضةوء،مإظبمممممم.مغشوطمذيمأوظقؼيمعؼرتح

م.اظقاجؾيماظؿطؾقؼ

م

م:ػلمواألػدا ماظرئقلقيمًطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثيمػذه-م18

م

طػوظيمةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمطلدوسمظألعـماظغذائلمواظزراسيماٌلؿداعيموايةدممم(أ)م

معـماظػؼرموذظؽمبؿقصريمأدوسمالدؿكداعفوميفمايوضرمواٌلؿؼؾؾط

م

االدؿكدامماٌلؿداممظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمبؿقلنيماظؼدرةمسؾةكمادةؿكدامممممتشفقعم(ب)م

دقؿوميفم اٌقاردمظؿقلنيماحملوةقؾ،معـمأجؾمتشفقعماظؿـؿقيماالضؿصودؼيموايدمعـماىقملمواظػؼر،مال

مكػقػمعـمآثورهطواظؿمتغُقرماٌـوخماظؾؾدانماظـوعقي،موطذظؽمتقصريمخقوراتمظؾؿؽقػمععم

م

واٌـصةػمظؾؿـةوصعماٌؿلتقةيمعةـمادةؿكدامماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممممممممممتشفقعماالضؿلومماظعود م(ج)م

واظزراسي،ماسرتاصًومبوٌلوػؿيماهلوئؾيماظيتمضدعؿفوماجملؿؿعوتماحملؾقيمواظشعقبماألةؾقيمواظةيتمضةدعفوممم

ـِمطوغ قامعـفؿميفمعراطزماٌـشلمواظؿـةقملماحملصةقظل،مواظةيتمممماٌزارسقنميفمعبقعمأضوظقؿماظعومل،مالمدقؿومع

اٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيماظةيتمتشةؽؾمأدةوسماإلغؿةوجممممممممتطةقؼرممدققاةؾقنماظؼقوممبفومعـمأجةؾمةةقنمومم

ماظغذائلمواظزراسلميفمزبؿؾػمأسبوءماظعوملط

م

وؼيموتعزؼزمحؼةق مممتؽنيماظؾؾدان،محلىماالضؿضوء،مورػـًومبؿشرؼعوتفوماظؼطرؼي،معـمادبوذمتدابريميؿم(د)م

معـماٌعوػدةماظدوظقيطم9اٌزارسني،مسؾكماظـققماٌـصقصمسؾقفميفماٌودةم

م

سةـمممعلوسدةماظؾؾدانمواألضوظقؿمواىفوزماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقي،موطذظؽماٌمدلوتماألخرىماٌلةموظيمم(ػة)م

مؼوتماظعؿؾطةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو،مسؾكمهدؼدمأوظق

م

وضعموتعزؼزمبراعٍمضطرؼيمبقجفمخوص،موزؼةودةماظؿعةوونماإلضؾقؿةلمواظةدوظل،ممبةوميفمذظةؽماظؾقةقثممممممممم(و)م

واظؿعؾقؿمواظؿدرؼى،مبشلنمةقنماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيموادةؿكداعفو،موهلةنيممممممم

ماظؼدرةماٌمدلقيط

م
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يماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفمعةومبةنيماألضةوظقؿمواظؾؾةدانمممممتشفقعمتؼودؿماٌعؾقعوتمبشلنماٌقاردماظقراثقم(ز)م

موداخؾفوط

م

إضوعيمأدسمعػوػقؿقةيمظقضةعمواسؿؿةودمدقودةوتموتشةرؼعوتمضطرؼةيمظصةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممممممممممم(ح)م

م.ظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفوماٌلؿدام

م

ماظؾؾدانميفمعومؼؿعؾؼمبةوٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممموتلؿـدمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمإظبمحؼقؼيموجقدماسؿؿودمعؿؾود مبني-م19

ظألشذؼيمواظزراسيموعـمثؿمصننموجقدمضدرمطؾريمعـماظؿعوونماإلضؾقؿةلمواظةدوظلمدةقؽقنمضةرورؼًومظؿقؼقةؼمأػةداصفومبػعوظقةيمممممممم

م:ويفمػذاماظلقو ،مادؿقدثًماًطيمإرورًامادرتاتقفقًوموادعماظـطو مؼضؿمدؾعيمجقاغىمأدودقيموعرتابطي.موطػوءة

م

ػـو مضدرمطؾريموػوممعـماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مايققؼةيمبوظـلةؾيمظألعةـماظغةذائلمممممم(أ)م

ويفمحنيمأنمةقوغيماٌقاردماظقراثقةيميفمبـةق ماىقـةوتمػةلممممم.ماظعوٌل،مزبزونمخورجماٌقاضعماظطؾقعقي

وميـّؾمتلعنيم.موتعزؼزماجملؿقسوتماٌقجقدةإجراءمرادخممتوعًوميفمععظؿماظؾؾدان،معـماظازممزؼودةمتـؿقيم

دبزؼـمعائؿيمظؾؿقادماظقراثقيماظةيتمُجؿعةًمبوظػعةؾ،مواظؿؽػةؾمبؿفدؼةدػومودةاعيمإطـورػةو،مممممممممزرو 

وبقجةفمسةوم،ممثةيمحوجةيمإظبمإجةراءاتمممممم.مسـصرًامادرتاتقفقًومرئقلقًومعـمسـوةرمخطيماظعؿةؾماظعوٌقةيمم

م.قـقيماًوةيمبؾـق ماىقـوتتشغقؾقيمععقورؼيمعـمأجؾمعبقعماظعؿؾقوتماظروت

م

عـماظضروريمربطماظصقنمبوالدؿكدامموهدؼدماظعؼؾوتماظيتمهق مدونمزؼودةمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيمم(ب)م

اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌصقغيمواظؿغؾىمسؾكمتؾؽماظعؼؾوتمإذامطونماٌرادمهؼقؼمايدماألضصةكمعةـممم

اظػعوظةيمظؾؿعؾقعةوت،ممبةوميفمذظةؽمتؼودةؿماٌعؾقعةوتمذاتممممممممودةؿؽقنماإلدارةم.ماٌـوصعمعـمجفقدماظصةقنم

سؾكمغطو موادعمععماٌلؿكدعنيمبوالدؿػودةماظؽوعؾيمعـمتؽـقظقجقوتماٌعؾقعوتماٌؿؼدعي،مذررًومماظصؾي

ودؿشؿؾمػذهماٌعؾقعوتمبدرجيمعؿزاؼدةماظؾقوغوتماىزؼؽقيمواىقـقعقيمبشلنم.معلؾؼًومػوعًومظؿقؼقؼمػذا

ظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،ماظيتمدقؾزممربطفةومبؾقوغةوتماظؿقةةقػمواظؿؼقةقؿماٌةدارةميفمممممماٌقاردماظقراثقيما

م.ضقاسدمبقوغوتمبـق ماىقـوت،موهؾقؾفومععمتؾؽماظؾقوغوت

م

ميـؾمهلنيماظؼدرةمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتمادرتاتقفقيمرئقلقيمُتلؿكدمميفماألغشطيماظػردؼيميفمخطةيممم(ج)م

واٌةقاردماظؾشةرؼيمواظؿعةوونمواآلظقةوتمممممصوًطيمتلعكمإظبمتشفقعمادةؿكدامماٌمدلةوتممم.ماظعؿؾماظعوٌقي

ذظةؽمبؿقلةنيممماٌوظقي،مبنيمعبؾيمأعقرمأخرى،موتـؿقؿفومسؾكمسبقمؼؿلؿمبوظؽػوءةمواظطةوبعماظعؿؾةل،مومم

اٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيمطؿلوػؿيميفمإضوعيمغظةوممسةوٌلمحؼةًومظؾؿةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممممممممتـُؼؾ

وساوةمسؾكمذظؽ،ممثةيمحوجةيمإظبمهلةنيماظصةاتمبةنيماالبؿؽةورماظعؾؿةلمواظؿؽـقظةقجلممممممممم.مواظزراسي

م.ؿكداعفووتطؾقؼفمسؾكمةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمواد

م
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وإضةوصيمإظبمذظةؽ،معةـمممم.مُؼعؿربمتعزؼزمجفقدموذراطوتماٌربنيميفماظؼطوسنيماظعوممواًوصمأعرًامضرورؼًوم(د)م

سةوم،معةعماٌةزارسنيمممممواالغؿؼوءماظؿشورطقني،موطذظؽماظؾققثماظؿشةورطقيمبقجةفمماالدؿقادماظازممتعزؼزم

عمبوسؿؾورػومررائةؼمعائؿةيمظؿقؼقةؼممممواجملؿؿعوتماظزراسقي،مواالسرتا مبؿؾؽماظعؿؾقوتمسؾكمغطو مأود

م.اظصقنمواالدؿكدامماٌلؿداممواظطقؼؾماألعدمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

م

:مضبدثمةقنموتـؿقيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماٌقاضعماظطؾقعقةيميفمدةقوضنيماثةـنيمممم(ػة)م

قنمواجملؿؿعوتماظرؼػقيمواظشعقبماألةؾقيمدورًامحودةؿماألػؿقةيممموؼؾعىماٌزارس.ميفماٌزرسيمويفماظطؾقعي

ودقلوسدمهلنيمضدرةماٌزارسنيمواجملؿؿعوتمعـمخا ماالرتؾوروتمعةعمأجفةزةماإلرذةودمممم.ميفمطؾقفؿو

واظؼطوملماًوصمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيمواظؿعووغقوتماٌؿؾقطيمظؾؿزارسني،موطةذظؽمعةـمخةا متةقصريممممم

اثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيميفماٌقاضةعماظطؾقعقةي،مسؾةكمتعزؼةزماألعةـممممممممممحقاصزمظصةقنماٌةقاردماظقرمم

،مالمدةقؿوميفمأودةوطمدةؽونماظرؼةػماظؽةـريؼـممممممواظؼدرةمسؾةكماظؿقُؿةؾممواظؼدرةمسؾكماظؿؽقػ،مماظغذائل،

م.اظذؼـمؼعقشقنميفمعـورؼمذاتمإعؽوغوتمزراسقيمعـكػضي

م

لؾيمظؿقلنيماحملوةقؾ،موحؼقؼيمسدممإؼاءمضدرمطوٍ مبوظـماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾبوظـظرمإظبمأػؿقيمم(و)م

عـماالػؿؿوممهلو،مدؿؾزممأغشطيمربددةميفمذبوظلماظصقنمواإلدارة،ممبوميفمذظةؽمهلةنيموضوؼؿفةومعةـممممم

م.خا مثوردوتمربلـيمالدؿكدامماألراضل،موةقنماظطؾقعي،مواٌشورطيماجملؿؿعقيماٌعززة

م

ؾكمطؾمعـماٌلؿقىماجملؿؿعلمواظؼطةريمواإلضؾقؿةلمواظةدوظلممممتؾؾغمادرتاتقفقوتماظصقنمواالدؿكداممسم(ز)م

وعةـماظةازممإدعةوجماظصةقنميفممممم.مأضصكمدرجوتمصعوظقؿفومسـدعومتؽقنمتؽوعؾقةيموعـلةؼيمتـلةقؼًومجقةداًمممم

اٌقاضعماظطؾقعقةيمواظصةقنمخةورجماٌقاضةعماظطؾقعقةيمواالدةؿكدامماٌلةؿداممإدعوجةًومتوعةًومسؾةكمعبقةعمممممممممممم

م.اٌلؿقؼوت

م

ردمظؾؿؿؽنيمعـمتـػقذماظعـوةرماالدرتاتقفقيميفماظقضًماٌـودىموبطرؼؼةيمواصقةيمدةؿؿطؾىمضؾةؾمطةؾمممممموتعؾؽيماٌقا-م20

ذلءمإؼاءماالػؿؿومماظقاجىموبذ ماىفقدماظازعيمسؾكمطوصيماٌلةؿقؼوت،ممبةوميفمذظةؽماظؿـلةقؼمعةعماٌؾةودراتماٌؿعةددةمممممممم

اإلرورؼيماألعؿماٌؿقدةماتػوضقيماظؿـقملماظؾققظقجل،مواتػوضقيموعـفومسؾكمدؾقؾماٌـو م)اىورؼيمداخؾماظؾؾدان،مإضؾقؿقًوموسوٌقًوم

م.ظؿقؼقؼماظؿكزراتماظيتمتشؿدمايوجيمإظقفو(م،موشريػوتغُقرماٌـوخمبشلنم

م

مفقؽلًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًوتـظقؿفا

م

وألشةراضمسؿؾقةيموتؿعؾةؼمممم.مذبواًلمعـمذبةوالتماظـشةوطمذاتماألوظقؼةيمممم18تؿضؿـمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملّدثيم-م21

اؾصاونًواإلدارةًيفًادلواؼاعًًًوتؿـةوو ماجملؿقسةيماألوظبممم.مبوظعرض،مُغظؿًمػذهماجملوالتمضؿـمأربةعمذبؿقسةوتمرئقلةقيممم

طمىدامًادليامداًماالداًمطموتؿـوو ماجملؿقسةيماظـوظـةيممماؾصونًخارجًادلواؼعًاؾطلقعقةطموتؿـوو ماجملؿقسيماظـوغقيماؾطلقعقة
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وبةوظـظرمإظبمأنماًطةيمػةلمذبؿقسةيمعةـمممممم.مبـاءًؼدراتًؿمديقةًوبشارقةًؿيامداؿةًًأعوماجملؿقسيماظرابعيمصفلمتؿـوو م

بقضعماألغشطيمضؿـمأربعمذبؿقسوتمػقمبؾلوريماٌلوسدةمسؾكمترتقىماظعرضمماألغشطيماٌؿؽوعؾيمواٌؿشوبؽي،مصننماٌؼصقد

وطـرةمعـمذبوالتماظـشوطمذاتماألوظقؼيمتؿعؾؼمبلطـرمعـمذبؿقسةيمم.مؿفمبقجفمخوصوتقجقفماظؼورئمإظبماجملوالتماظيتمتف

م.واحدةموذاتمأػؿقيمألطـرمعـمذبؿقسيمواحدة

م

وتقجدمظؽؾمغشوطمذيمأوظقؼيمذبؿقسيمأدودقيمعـماظعـووؼـمأوماألضلوممظؾؿلوسدةميفمسةرضماظـشةوطماٌؼةرتحمذيمممم-م22

ميضًوميفمعومؼؿعؾؼمبؿقةقوتمعقجقدةمهًمسـقانمعةومأنمتؽةقنمعقضةقسممماٌـودىمأؼمويفمبعضمايوالت،مطونمعـ.ماألوظقؼي

وبقـؿومالمُؼعؿربموجقدمهدؼةداتمةةورعيمظألضلةوممأعةرًامضةرورؼًو،مضةدمؼؽةقنمعةـماٌػقةدمإؼةرادمبضةعمممممممممممم.مهًمسـقانمآخر

م:عاحظوتمتػلريؼي

م

ؼقصرمضلؿماًؾػقيمأدودًومعـطؼقًومجملو ماظـشوطمذيماألوظقؼيموعؾكصًومظتنةوزاتماظةيتمهؼؼةًمعـةذمممممم(أ)م

اظؿؼرؼرماظـوغلمسةـمحوظةيماٌةقاردمممم،مادؿـودًامبصػيمرئقلقيمإظبماالدؿـؿوجوتماٌؾؾغمسـفوميفم1996دـيم

م.اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماظعومل

م

يماألجؾمواألػدا ماظقدقطيماألػدا ماظـفوئقيمواظػوةؾيماظيتمصبىمأنمضبؼؼفةوممهد دماألػدا ماظطقؼؾم(ب)م

واظصقوشيماظصرضبيمظألػدا مميؽـمأنمتلةوسدماجملؿؿةعماظةدوظلميفمايؽةؿمسؾةكمممممم.ماظـشوطمذوماألوظقؼي

م.عدىمتـػقذماظـشوطممبرورماظقضً

م

ودوظقيمظؿـػقةذمأػةدا ماظـشةوطمممماالدرتاتقفقيمدقودوتموُغففًومادرتاتقفقيمضطرؼيم/ؼؼرتحمضلؿماظلقوديم(ج)م

ويفمبعضمايوالتمتقجدمتقةقوتمظقضعمدقودوتمدوظقيمجدؼةدةطمويفمحةوالتمأخةرىمممم.مذيماألوظقؼي

م.تقجدمعؼرتحوتمتدسقمإظبمإدخو متغقرياتميفماظـفٍمواألوظقؼوتمواظرؤى

م

م.تقصريػوؼشريمضلؿماظؼدراتمإظبمغقسقيماظؼدراتماظؾشرؼيمواٌمدلقيماظيتمؼـؾغلمادؿقداثفومأومم(د)م

م

اظؿؽـقظقجقو،ممبوميفمذظؽمتطقؼرماظؿؽـقظقجقوموغؼؾفو،مذبةوالتماظؾقةٌمأوماظعؿةؾمممم/ضبددمضلؿماظؾققثم(ػة)م

م.اظعؾؿقنيمأوماٌـففقنيمأوماظؿؽـقظقجقنيمذاتماألػؿقيمظؿـػقذماظـشوطمذيماألوظقؼي

م

سـةدمدبطةقطماظـشةوطمذيممممؼؿـوو مضلؿماظؿـلقؼمواإلدارةماظؽقػقيماظيتمميؽـمبفومععوىيمػةذهماٌلةوئؾمممم(و)م

وضدماضؿصرمربقرمترطقةزمػةذاماظؼلةؿمبصةػيمرئقلةقيمسؾةكماٌلةؿقىماظؼطةريموـؾةًومممممممممم.ماألوظقؼيموتـػقذه

ظعؿؾقوتماظؿؽرارموذظؽمألنمايوجيمإظبمزؼودةمتعزؼزماظؿعوونمععماٌـظؿوتماظدوظقةيمذاتماظصةؾيموعراطةزمممم

عماٌـظؿةوتمواىفةوتماٌعـقةيمتـطؾةؼميفممممماظؾققثماظزراسقيموإظبمزؼودةمتؼودؿماٌعؾقعوتميفمعومبنيمعبق

واظؿعوونماظدوظلمبوظغماألػؿقيمظؿقؼقؼمأضصةكماٌـةوصعممم.مؼؿعؾؼمجبؿقعمذبوالتماظـشوطمذاتماألوظقؼي عو
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يفمإرورماظصؽق ماظؼوغقغقيمواظلقودوتقيمعـمضؾقؾماتػوضقيماظؿـةقملماظؾققظةقجلمواٌعوػةدةماظدوظقةيموظؾقصةوءمممممم

م.بوالظؿزاعوتماٌرتؾطيمبذظؽ

م

ؼعة مم وال.مويفمبعضماألحقون،مُتذطرمهدؼدًامعمدلوتمأومعبوػريمعلؿفدصيميفمعنتمذبو ماظـشوطمذيماألوظقؼي-م23

صفذهماإلذوراتمُتلؿكدممظؿلؾقطماظضةقءمسؾةكمدورمبةوظغماألػؿقةيمبقجةفمخةوص،مأومضةدمممممممم.مػذامادؿؾعودػوميفمأغشطيمأخرى

م.ُؼغػؾمظقالمذظؽ،مأومؼـطقيمسؾكمطامػذؼـماألعرؼـ

م
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ًدارةًيفًادلواؼعًاؾطلقعقةاؾصونًواإل

ً

ًاؾوراثقةًؾألغذقةًواؾزراعةادلواردًوحصرًؿيحً-2ً

م

(ميفماٌقاضةعماظطؾقعقةيموخورجفةوممم)ؼؾدأماظصقنماظرذقدمظؾؿةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيمممممم:ماخلؾػقة-م24

ؾقرةمدقودوتموادةرتاتقفقوتمظصةقنممموظؾ.م5بعؿؾقوتمعلحموسؿؾقوتمحصر،مسؾكماظـققماٌربزميفماٌعوػدةماظدوظقيميفماٌودةم

اظرباعٍماظؼطرؼيمسؾكمبّقـيمعـماٌقاردماٌقجقدةمتؽقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو،معـماظازممأنم

وضدماسرتصًماظؾؾدانماظيتمةدضًمسؾةكماتػوضقةيماظؿـةقملماظؾققظةقجلمبقجةقدمممممم.ميفمبؾداغفو،موتقزؼعفو،موعدىمةقغفومبوظػعؾ

اتلةوملمغطةو مايصةق مسؾةكمممممو(.معـًاميفمبرغوعٍماظعؿؾمبشلنماظؿـةقملماظؾققظةقجلماظزراسةلممم)موظقوتمربددةمتؿعؾؼمبفذامعل

يفمتؼققؿمعدىماظؿـةقملمموتطؾقؼفوماظؾققظقجقوماىزؼؽقيمايدؼـيمتؼـقوتماٌلحموتطقؼرمؼَلرمأدواتمهدؼدماٌراجعماىغراصقيم

وأثـوءماظعؼدماٌـصرممطوغًمشوظؾقيمسؿؾقوتماٌلحمتؼؿصرمسؾةكمربوةةقؾمصردؼةيمأومسؾةكمعـةورؼمممممم.ماظقراثلمواظؿكطؾماظقراثل

وإضوعةيمأعةوطـمربةددةمظصةقغفوميفمممممماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةةقؾمربدودة،موإنمطونمضدمهؼؼمأؼضًومضدرمعـماظؿؼدمميفمحصرم

،مصننماىفقدماظيتمُبذظًميفماٌـورؼماحملؿقيمبشلنمعلةحماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممممموععمذظؽ.معقاضعفوماظطؾقعقي

.مواظزراسيموحصرػوموةقغفومطوغًمربدودةمعؼورغًيمبؿؾؽماظيتمطوغًمعؽرديمظؽـريمعـمعؽقغوتماظؿـقملماظؾققظقجلماألخةرىم

األػؿقيماظزراسقيمإضؾقؿقوموسوٌقًو،موظؽـمؼؾةزمممموضدمدوػؿًمعـظؿوتمدوظقيمعؿعددةميفمرةدمحوظيمةقنماظـؾوتوتماظربؼيمذات

م.اظلعلمإظبمهلنيماظشراطوتمععماٌـظؿوتماظعوعؾيميفمضطوملماظؾقؽي،مالمدقؿومسؾكماٌلؿقىماظؼطري

م

تقلريموضعمادرتاتقفقوتمةقنمتؽؿقؾقةيمودقودةوتمضطرؼةيمتؿعؾةؼمبصةقنماٌةقاردمممممممم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م25

وتعزؼةزمم.مواظزراسةيموادةؿكداعفوماٌلةؿدام،موتـػقةذمتؾةؽماالدةرتاتقفقوتمواظلقودةوتمورةةدػومممممممماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيم

اظصاتمبنيموزاراتماظزراسيمواظؾقؽيموتشفقعمرةدمحوظيمواووػوتماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمواظزراسةي،موطػوظةيمممم

م.بذظؽم،ةقغفومسؾكماظـققماظقايف

م

وضعموتطؾقؼمعـففقوتمٌلحموحصرماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةيماٌقجةقدةمممم:األفدافًاؾودقطة-م26

وعـفةومم)يفماٌقاضعماظطؾقعقيمواٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقي،ممبوميفمذظؽمغظومماٌعؾقعةوتماىغراصقةي،مواظطةر ماظلةوتؾقيممممم

وهدؼدماظؿفدؼداتمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمم.ماىزؼؽقيمواٌمذرات(مواالدؿشعورمسـمُبعد،مغظومماٌعؾقعوتماىغراصقيعـًام

ظألشذؼيمواظزراسي،مالمدقؿومتؾؽماظـوعبيمسـمادؿكدامماألراضلموتغرياتماٌـوخ،موهدؼدمأعوطـمتؾؽماظؿفدؼداتموحصرػوم

م.وتؼققؿفو

م

يموحصرػوماًطةقةماألوظبممؼـؾغلماسؿؾورمعلحماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م27

أوم/وظؽـ،مبدونمتقاصرماظؼدرةمسؾةكمةةقنماظؿـةقملماظؾققظةقجلمومممم.مسؿؾقيماظصقنموايدمعـمععد مصؼدانماظؿـقملماظؾققظقجلميف

وعـمثؿ،معـماٌـوظلمأنمؼؽقنماٌلحموايصةرمعةرتؾطنيمبلػةدا موخطةطممممم.مادؿكداعف،مضدمتؽقنمهلذاماظعؿؾمصوئدةمػوعشقي

وؼؾزممتشةفقعموضةعمتعةورؼػمممم.ماظطؾقعقي،مواىؿع،مواظصقنمواالدؿكداممخورجماٌقاضعماظطؾقعقيربددةمظؾصقنميفماٌقاضعم
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ومثيمحوجيمسوجؾيمأؼضةًومإظبموضةعمعمذةراتمربّلةـي،ممممم.مورر مععقورؼيمظؿؼققؿماهلشوذيماظقراثقيمواظؿكطؾماظقراثلمعؾوذرة

داعفومظقضعمخطقطمأدوسمضطرؼةيموإضؾقؿقةيممممبوميفمذظؽمعمذراتمبدؼؾي،مظؾؿـقمل،مواظؿكطؾماظقراثل،مواهلشوذيمميؽـمادؿك

م.وعـماظازمماظلعلمإظبماظؿقةؾمإظبماتػو مسوممسؾكمتصؿقؿمػذهماٌمذراتموادؿكداعفو.موسوٌقي

م

وؼـؾغلماالسرتا مبلنماٌعور ماحملؾقيموععور ماظشعقبماألةؾقيمتشؽؾمعؽقغًومػوعًومعـمعؽقغوتمأغشطيماٌلةحمم-م28

م.فومبعـوؼيوايصرموؼـؾغلماظـظرمصقفوموتقثقؼ

م

ؼـؾغلمأنمتقصرماظؾؾدانمدسؿًومعوظقًوموتؼـقًومٌلحموحصرماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةي،موضةدمممم:اؾؼدرة-م29

صـؿةيمسؼؾةوتمعؿعةددةمتؼةػميفمررؼةؼمعلةحموحصةرماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممممممممممم.مهؿوجمإظبمدسؿمعـمػذاماظؼؾقةؾم

وؼـؾغلماالضطاملمبعؿؾقوتماظؿةدرؼىموبـةوءماظؼةدراتميفمممم.معقاردمبشرؼيمعدربيمتدرؼؾًومطوصقًوواظزراسي،معـمبقـفومسدممتقاصرم

سدةمذبوالتمظؾؾققث،ممبوميفمذظؽماظؿعر مسؾكماظـؾوتوت،موبققظقجقوماجملؿقسةوت،موسؾةؿماظـؾةوتماإلثة ،موادةؿكداممممممم

وتؿزاؼدمأؼضًومأػؿقةيماظؼةدرةمسؾةكمضقةوسممممم.ميوغظوممهدؼدماٌقاضعماىغراصقي،مواألدواتماىزؼؽقمغظومماٌعؾقعوتماىغراصقي

وتؼققؿماظؿؽقػمععف،مالمدقؿومإذامطونماٌرادمظؾؿـقملماظقراثلماٌصقنميفماٌقاضعماظطؾقعقيمأنمؼؾؼكمسؾكمسبةقمممتغُقرماٌـوخمأثرم

م.علؿدامميفماألجؾماألرق 

م

ؿماظؿـةقملمبةنيماألغةقاملممممدسؿمطةوٍ مظقضةعمعـففقةوتمأصضةؾمٌلةحموتؼقةقممممممؼـؾغلمتؼدؼؿمم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م30

ومثيمحوجيمضقؼيمأؼضًومإظبموضعمعمذراتمدؾقؿيمسؾؿقةًوموؼلةفؾمتـػقةذػومظرةةدممممم.موداخؾفوميفماظـظؿماإلؼؽقظقجقيماظزراسقي

م.حوظيماووػوتماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مالمدقؿومسؾكماٌلؿقىماظقراثل

م

احؿقوجوتمحبـقيمربددةمتؿعؾؼمبندارةماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمواظزراسةيميفماٌزرسةيموةةقغفوميفممممممومثي-م31

وإذام.موؼؾزمموجقدمضقائؿمحصرمأوصكمظؾؿؿؽنيمعـمهلنيمادؿفدا مأغشةطيماظصةقنميفماٌقاضةعماظطؾقعقةيمممم.ماٌقاضعماظطؾقعقي

ئصمربددةمعقضعماػؿؿوم،مصنغفومدؿصؾحمأطـرمضقؿيمحؿكمعـمارتؾطًمػذهماألغشطيمبؾقوغوتمصعؾقيمأومعؿقضعيمبشلنمخصو

وؼـؾغةلمادةؿكداممعصةودرماٌعؾقعةوتماٌقجةقدةميفمممممم.مذظؽ،موتقصرمةؾيمعػقدةمبوظصقنمواالدؿكداممخورجماٌقاضةعماظطؾقعقةيمم

م.يفماٌـورؼماحملؿقيأضوربمبرؼيمظؾؿقوةقؾماظؾققثمظؿقدؼدمعدىموجقدم

م

صمػقموضعمعمذراتمميؽـمادؿكداعفومظرةدماظؿغرياتماظةيتمهةدثمممومثيمذبو محبـلمػوممسؾكموجفماًصق-م32

وػذهماظؾققثمدؿعززم.ميفمعدىماظؿـقملموتقزؼعفمسؾكمغطوضوتمزبؿؾػيموظؿفؿقعماٌعؾقعوتمسـماألغقاملمواجملؿقسوتماظػردؼي

م.تعزؼزًامجقػرؼًوماظؿكطقطمظؾصقنموةـعماظؼراراتماٌؿعؾؼيمبفمسؾكماظصعقدماظؼطري

م

إضؾقؿقةًو،معةـمممطةذظؽممصبىمأنمصبريماظؿـلقؼمداخؾماظؾؾدمبنيموزارتةلماظزراسةيمواظؾقؽةي،مومممم:ةاإلدار/اؾمـيقق-م33

وؼؾزمموجقدمتـلقؼمسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظعوٌلمظؿعزؼزماظصةاتمبةنيممم.معـطؾؼمإدرا مأنماألغقاملمتعربمايدودماظؼطرؼي

م.جفقدماظصقنمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيموجفقدماظصقنميفماٌقاضعماظطؾقعقي
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م

ؾزممإضوعيمةاتمضقؼيمععماظشؾؽوتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمواحملصقظقيموععمعلؿكدعلماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممتوم-34

ظؽلمتفؿديمبفومسؿؾقيماظصةقنمبلطؿؾةفوموظؽةلمتقجةفمتؾةؽماظعؿؾقةيممممممم(مواظؾوحـنيمواٌزارسنيماٌلؿقظدؼـ)ظألشذؼيمواظزراسيم

م.يفمأغشطيماٌلحموايصرمعـمأجؾمبـوءماظؼدرةموؼـؾغلمظؾؾؾدانمأنمتؿعوون.موهددمأوظقؼوتفو

م

ًدع ًإدارةًادلواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةًوحتيقـفاًيفًادلزرعة-3ً

م

ظؼدمدوسدمادؿقادماظـؾوتوتمسؾكمزؼودةمشاتماحملوةقؾ،موهلةنيمعؼووعؿفةومظمصةوتمواألعةراض،مممممم:اخلؾػقة-م35

وطبؿورماٌزارسقنمزراسيمأةـو محدؼـةيمألدةؾوبمطةـرية،مممم.ميفماظؾقؽوتماٌقاتقيموتعزؼزمجقدةماٌـؿفوتماظغذائقي،مالمدقؿو

وععمأنمػذهماالخؿقوراتمطـريًامعومتلػرمسةـمتكطةؾممم.معـمبقـفومذروطماظلق ،مواألعـماظغذائلماألدري،مواالدؿداعيماظؾقؽقي

طـريؼـميفماظعوملماظـوعل،موأسدادًامعؿزاؼةدةمموراثلمطؾري،مصؼدمضدمماظعؼدانماٌـصرعونمضدرًامطؾريًامعـماألدظيمسؾكمأنمعزارسنيم

وؼشؽؾمػةذامم.معـماٌزارسنيميفماظؾؾدانماٌؿؼدعي،معومزاظقامضبوصظقنمسؾكمضدرمطؾريمعـماظؿـقملماظقراثلمظؾؿقوةقؾميفمحؼقهلؿ

اٌؿغوؼرةممبوظـلؾيمظؾؿزارسنيموذظؽمبلؾىمتؽقػفؿمععماظؾقؽوتماهلوعشقيمأودؾؾماٌعقشيماظؿـقملمسـصرًامػوعًومالدرتاتقفقوتم

وػذاماظؿـقملمُؼؾؼكمسؾقفمأؼضًومظادؿفوبيمظؾؿغرياتماظيتمهدثميفماظطؾةىميفماألدةقا ،موتةقاصرماظقةدماظعوعؾةي،مممممم.ماًقاص

م.وشريػومعـماظعقاعؾماالجؿؿوسقيماالضؿصودؼي،موألدؾوبمثؼوصقيمودؼـقي

م

قةيمسؾةكمعقاةةؾيماالدةؿػودةمعةـممممممروئػيمعـماٌؾودراتمواٌؿوردوتمٌلةوسدةماجملؿؿعةوتماظزراسمموأةؾقًمتؿقاصرم-م36

وبـةوءماظؼةدرةمواظؼقةودةميفماجملؿؿعةوتماحملؾقةيمممممم.مةقوغيموادؿكدامماظؿـقملماظقراثلمظؾؿقوةةقؾماحملؾقةيميفمغظةؿمإغؿوجفةومممم

وضدمأةةؾحمتشةفقعمودسةؿمإدارةماٌةقاردماظقراثقةيميفماٌزرسةيممممممم.موعمدلوتفومػقمذرطمعلؾؼمظؿـػقذمػذهماألغشطيماجملؿؿعقي

وغؿقفةيمظةذظؽ،مصةننمإدارةماٌةقاردممممم.مففقًومطؿؽّقنمرئقللمعـمعؽقغةوتمادةرتاتقفقوتمةةقنماحملوةةقؾممممرادكًوممتوعًوموعـ

اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماٌزرسيمتشةؽؾمإحةدىماألوظقؼةوتماظةـاثماألوظبميلةوبماضؿلةومماٌـةوصعماًةوصممممممممم

م.بوٌعوػدةماظدوظقي

م

وبقجفمخوص،مؼقجدمذبو مظؿقلنيم.معلوئؾمتؼـقيموعـففقيمػوعيوسؾكماظرشؿمعـمػذاماظؿؼدم،معومزاظًمػـو م-م37

وهؼقؼًومٌومؼـطقيمسؾقفماظؿقلنيميفماٌزرسيمعةـمم.متـلقؼماإلدارةميفماٌزرسيمععماظصقنمواالدؿكداممخورجماٌقاضعماظطؾقعقي

م.إدعوجًومتوعًوميفمدقودوتماظؿـؿقيماظرؼػقيمإعؽوغوتمبوظؽوعؾ،معـماظازممإدعوجمػذهماٌؿوردوت

م

صوٌزارسقنمرمبومملمؼعدم.مسؾكماظزراسيمزؼودةمطؾريةمخا ماظعؼدماٌـصرممتغُقرماٌـوخموضدمزادتماٌكوو مبشلنمأثر-م38

بنعؽوغفؿمأنمؼزرسقامأةـوصفؿماظؿؼؾقدؼيمواألةـو ماظؾدائقيميفمزةؾماظظةرو ماٌـوخقةيماٌةؿغرية،موعةـمثةؿمدةققؿوجقنمإظبمممممممم

وساوةمسؾكمذظؽ،مصةننماظزراسةيمػةلمعصةدرموعصةر مسؾةكمحةدمدةقاءمظؾؽربةقنمممممممممم.مبازعومجرثقعقيمجدؼدةسؾكمايصق م

وُؼعرت ممبومظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعـمأػؿقيمبوظغيمإلضوعيمغظؿمزراسقةيمضةودرةمسؾةكمممم.ماٌقجقدميفماىق

ودةؿدسؿمم.م،موُتـؿٍمطؿقيمأضؾمعـمشوزاتماالحؿؾةوسمايةراريمم،موهؿفزمعزؼدًامعـماظؽربقنتغُقرماٌـوخاظصؿقدميفمعقاجفيم
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.مػذهماٌقاردمتربقيمأةـو ماحملوةقؾماىدؼدةماٌؽقػيماظيتمدةؿؽقنمالزعةيمظؾزراسةيميفمزةؾماظظةرو ماظؾقؽقةيماٌلةؿؼؾؾقيممممممم

ةمعؽّقػةيممودؿزؼدمايوجيمإظبمةاتمبنيمغظؿماظؾذورماحملؾقيموبـق ماىقـوتمظؿلعنيمايصق مسؾكمبازعومجرثقعقيمجدؼد

م.حلىماظظرو ماٌـوخقيماٌؿغرية

م

ادؿكدامماٌعور ماظيتمتقظةدتمأثـةوءماظعؼةدؼـماٌـصةرعنيمظؿعزؼةزموهلةنيمصعوظقةيممممممممم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م39

وهؼقةؼمم.ماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموإدارتفوموهلقـفوموادةؿكداعفوميفماٌزرسةيممماظعؿؾقوتمايوظقيمظصقن

إسؿةو محؼةق ماٌةزارسنيمطؿةومػةلممممممو.منموتؽوعؾمأصضؾمبنيماظصقنمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيمواظصقنميفماٌقاضعماظطؾقعقيتقاز

وتشفقعماالضؿلومماٌـصػمظؾؿـوصعماٌؿلتقةيمعةـممم.معـماٌعوػدةماظدوظقي،مسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظؼطريم9عػصؾيميفماٌودةم

وتشةفقعمغشةقءممم.معةـماٌعوػةدةماظدوظقةيمممم13اسيمسؾكماظـققماظذيمتةدسقمإظقةفماٌةودةمممماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزر

ذرطوتموعمدلوتمتعووغقيمععـقيمبوظؾذورميفماظؼطةوسنيماظعةوممواًةوصميفماٌلةؿؼؾؾمتؾةيبماالحؿقوجةوتماحملؾقةيموذظةؽممممممممم

ظؿؼؾقدؼيمظؿؾود ماظؾذورمواإلعدادموتشفقعماظـظؿما.مبوسؿؾورػومغؿقفيمعـمغؿوئٍماخؿقورماحملوةقؾموتربقؿفومبـفوحميفماٌزرسي

واٌراسوةماظؽوعؾيمظدورماٌةرأةميفماإلغؿةوجممم.مبفو،ممبوميفمذظؽمبـق ماىقـوتماجملؿؿعقي،موتعزؼزماألدقا ماحملؾقيمظؾؿـؿفوت

.ماظـوعقةيماظزراسل،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾؼمبندارةماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماٌزرسي،ميفمطةـريمعةـماظؾؾةدانمممم

م.تغُقرماٌـوخمـماظـوجقني،مالمدقؿومسؾكمضقءماظؿؼؾقدؼنيمواٌؾؿؽرؼواالدؿقادموتشفقعماالغؿؼوءم

م

ععوىيماظـغراتميفماٌعور ماٌؿعؾؼيمبةدؼـوعقوتماظصةقنموهلةنيماحملوةةقؾميفماٌزرسةيممممممم:األفدافًاؾودقطة-م40

األضةةوربماظربؼةةيماعٍموذةةؾؽوتمإلدارةمأةةةـو ماٌةةزارسنيمووإضوعةةيمأومتعزؼةةزمبةةر.موعـففقوتفؿةةوموتلثرياتفؿةةوموإعؽوغوتفؿةةو

واظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼيمواٌقاردماظقراثقيماظرسقؼيميفماٌزرسي،موإدعوجمسؿؾفؿومضؿـمدقودوتموأغشطيماظؿـؿقةيمممظؾؿقوةقؾ

ؿقلةنيميفماٌزرسةيممموتقدقعمغطو مدورمبـق ماىقـوتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمواظدوظقيمظقشؿؾمتؼدؼؿماظةدسؿمظةرباعٍماظمم.ماظرؼػقي

ووضعمبراعٍميفماٌزرسيمتلؿـدمإظبماظةـظؿماحملؾقةيمواظؿؼؾقدؼةيمممم.مبطرؼؼيمأطـرمتؽوعًا،موتقصريمعومؼؾزممعـمعقادمظؿؾؽماظرباعٍ

وترطقزمضةدرمأطةربمعةـماالػؿؿةومممممم.مظؾؿعور مواٌمدلوتمواإلدارة،مععمطػوظيماٌشورطيماحملؾقيميفماظؿكطقطمواإلدارةمواظؿؼققؿ

ظعؾؿلمسؾكماألدوارماٌؿـقسيماظيتمؼؾعؾفوماظـقملماالجؿؿوسلمواظعؿرميفمإدارةماإلغؿوجمواٌقاردميفماألدةرماٌعقشةقيممماىؿوػرييموا

م.اظرؼػقي

م

ععمأنمأغشطيماإلدارةميفماٌزرسيمضدموووزتماآلنمعرحؾيماظؾقةقثماظصةغريةماظـطةو ممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م41

أومخططمسؿؾمأودةعمغطوضةًوممم/جمػذهماألغشطيمإدعوجًومتوعًومضؿـمادرتاتقفقوتموظؾؿشورؼعماٌـففقي،معومزا معـماظازممإدعو

واألغشطيماظيتموريميفماٌزرسيمعؽّؿؾيمظألغشطيماألطـرماتلوعًومبطوبعمرمسلميفمذبةو مادةؿقداثممم.مبشلنماظصقنمواظؿـؿقي

وعةـمم.معماجملؿؿعةوتماظزراسقةيممودقؾزممتقاصرمعروغةيمعمدلةقيميفماظعؿةؾمعةمممم.مأغقاملماحملوةقؾ،موتعززمغظؿماإلعدادمبوظؾذور

اظازمموضعمادرتاوقوتمربددةمظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيميفماٌقاضةعماظطؾقعقةي،موإلدارةماظؿـةقملممممممم

األضةوربماظربؼةيممموؼـؾغلمإؼاءماػؿؿةوممخةوصميفمػةذهماالدةرتاتقفقوتمظصةقنمممممم.ماحملصقظلميفماٌزرسيمويفماٌـورؼماحملؿقي

وصبىمغشةرمأعـؾةيمسؿؾقةيمظصةقنماٌةقاردمممممم.موعراطزماظؿـقملماظرئقلقي،موبمرماظؿـقملماظؾققظقجلفو،مؽعراطزمعـشيفممظؾؿقوةقؾ

اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفوماٌلؿداممتدسؿماظؼقؿماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمواظـؼوصقيمظؾؿفؿؿعوتماحملؾقيم
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وأصضةؾمدةؾقؾمظؿقؼقةؼمػةذامػةقمإذةرا ممممممم.م،موهل ـمغقسقةيمايقةوةمموىؿوسوتماظشعقبماألةؾقيموهوصظمسؾكمتؾؽماظؼقؿ

م.اجملؿؿعوتماحملؾقيميفمعبقعمجقاغىمإدارةماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموهلقـفوميفماٌزرسي

م

ـممممممموؼـؾغلمظؾقؽقعوتم-م42 مأنمتـظرميفماظؽقػقيماظيتمميؽـمبفةومظلقودةوتماإلغؿةوجموايةقاصزماالضؿصةودؼيموشريػةومعة

اظلقودوت،موطذظؽمخةدعوتماإلرذةودمواظؾقةقثماظزراسقةي،مأنمتقلةرموتشةّفعمإدارةماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيممممممممممم

وتؿزاؼدمايوجيمإظبماظؿدظقؾمسؾكمضقؿيمأغشطيماظصقنمعـمحقةٌمادةؿؿرارمتةقصريمخةدعوتممممم.مواظزراسيموهلقـفوميفماٌزرسي

ؽوعؾمألػؿقيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمبوسؿؾورػومإحدىموضدمبدأمتقًامصقلىماإلدرا ماظ.ماظـظؿماإلؼؽقظقجقي

واألةـو ماظؾدائقيميفمػذامماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾػذهماًدعوت،موؼـؾغلمعقاةؾيماىفقدموتؽـقػفومظؿقثقؼمضقؿيمتـقملم

م.اظصدد

م

واألةةـو ماظؾدائقةيمضةؿـمادةرتاتقفقوتمممممماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةةقؾممودؿؽقنممثيمحوجيمربددةمإلدعوجمةقن-م43

.مسؾةكمأغفؿةومطقوغةونمعـػصةانممممماظصقنماٌقجقدةمظؽػوظيمسدممععوىيماظؿـقملماظؾققظقجلماظزراسلمواظؿـقملماظؾققظةقجلماألسةؿمم

وػذامدقؿطؾىمأنمؼصؾحمةقنماظؿـقملماظؾققظقجلماظزراسةلممسةيمعةـممسةوتمعؾةودراتموبةراعٍمةةقنماظؿـةقملماظؾققظةقجلمممممممممم

م.األودعمغطوضًو

م

ؼـؾغلمأنمترعلماظلقودوتماظؼطرؼي،مسـدعومؼؽقنمذظةؽمعائؿةًو،مإظبمتعزؼةزمضةدرةماجملؿؿعةوتماحملؾقةيمسؾةكممممممممو-م44

وعـماظازممتعزؼةزمُغُفةٍماظؿقلةنيماحملصةقظلماظاعرطزؼةيمواظؿشةورطقيمواٌراسقةيمممممممم.ماٌشورطيميفمجفقدمهلنيماحملوةقؾ

حلةىماظؾقؽةوتمشةريماٌقاتقةيماجؿؿوسقةًومواضؿصةودؼًومبقجةفمممممممممظؾػقار مبنيماىـلنيمعـمأجؾمإغؿوجمأةـو معؽّقػيمهدؼةداًم

وضدمؼؿطؾىمػذاموجقدمدقودوتموتشرؼعوتمجدؼدة،ممبوميفمذظؽمإجراءاتمعائؿيميؿوؼيماٌؾؽقيماظػؽرؼيمواسؿؿةودمم.مخوص

ماظؾذورميفمعومؼؿعؾؼمبوألةـو ماظيتمصبريمادؿقادػومعةـمخةا مادةؿقادماظـؾوتةوتمبطرؼؼةيمتشةورطقي،موذظةؽمظؿشةفقعمممممممم

م.وتعزؼزمادؿكداعفوموطػوظيمإدراجفومضؿـماالدرتاتقفقوتماظؼطرؼيمظؾؿـؿقيماظزراسقي

م

وؼؾزممإؼاءمضدرمأطربمعـماالػؿؿوممظصقنماألسدادمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾ،ماظيتمميؽـمظؽـريمعـفةومأنمم-م45

اظلةقضقيماحملؿؿؾةيمهلةذهماحملوةةقؾمؼؾةزممممممموظؾؿعؾريمسةـماظؼقؿةيممم.مؼلوػؿمعلوػؿيمضق ؿيميفمهلنيماظغذاءماٌؿـوو مواظدخؾ

وجقدمتعوونمأطربميفمعومبةنيماىفةوتماظػوسؾةيماٌكؿؾػةيميفمدؾلةؾيماإلغؿةوج،مبةدءًامعةـمادةؿقداثموورؼةىماألةةـو مممممممممممم

وتؿزاؼةدمايوجةيمإظبماظؿةدظقؾمسؾةكمضقؿةيمأغشةطيممممممم.ماىدؼدة،موعرورًامبلغشطيمإضوصيماظؼقؿي،مواغؿفوّءمبػؿحمأدقا مجدؼةدةم

وظؼدمبدأمتقًامصقلىماإلدرا ماظؿوممألػؿقيماظؿـقملماظؾققظةقجلمم.مادؿؿرارمتقصريمخدعوتماظـظؿماإلؼؽقظقجقياظصقنمعـمحقٌم

ماألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾممماظزراسلمبوسؿؾورهمإحدىمػذهماًدعوت،موؼـؾغلمعقاةؾيماىفقدموتؽـقػفومظؿقثقؼمضقؿيمتـقملم

م.واألةـو ماظؾدائقيميفمػذاماظصدد

م

ؿمدسؿمطو مظؾؿـظؿةوتماجملؿؿعقةيموجملؿقسةوتماٌلةؿكدعنيماظضةوظعيميفمتؼةدؼؿماٌلةوسدةممممممممؼـؾغلمتؼدؼ:اؾؼدرة-م46

وعـماظازممتعزؼزمضدرةماٌزارسنيموعبوسوتماظشةعقبماألةةؾقيمواجملؿؿعةوتمممم.ماظعؿؾقيمألسؿو ماظصقنمواظؿقلنيميفماٌزرسي
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عـقةي،مسؾةكمإدارةماظؿـةقملماظؾققظةقجلممممماحملؾقيموعـظؿوتفؿ،مصضًامسـماظعوعؾنيميفمذبو ماإلرذةودموشةريهمعةـماىفةوتماٌمممم

م.اظزراسلمبطرؼؼيمعلؿداعيميفماٌزرسي

م

بوظـظرمإظبماحؿقوجوتموأسةدادماٌةزارسنيماظةذؼـمتؼةَدممهلةؿماًةدعوت،مؼـؾغةلمظؾـةق ماىقـةوتموظؾؿـظؿةوتمممممممممممو-م47

ادمجدؼةدةمُتةدعٍمممأومإصبةودمذبؿقسةوتمادةؿقممم/اظدوظقيمأنمتـظرميفمهدؼةدمأةةـو ماٌةزارسنيماٌائؿةيمظتطـةورموممممم/اظؼطرؼي

وؼـؾغةلمتشةفقعماإلدعةوجمواظؿقلةنيممممم.مخصوئصمربددةمضؿـمعقادمعؽّقػيمربؾقًومعـمأجةؾمأغشةطيماظؿقلةنيميفماٌزرسةيمممم

تؽةقنمموطؿؿوردةيمسوعةي،مؼـؾغةلمأنمممم.ماظؿدرصبقنيمبداًلمعـماالدؿعوضيمسـماظؿـقملماٌقجةقدميفماٌزرسةيمادؿعوضةيمعؿلةرسيمممم

اٌزارسنيمسؾكماظؿفرؼى،موؼـؾغلمأالمتؽةقنمطةؾريةمحبقةٌمهةؾمربةؾممممممؼشّفعممسوعًاطؿقوتماظؾذورموعقادماظزرملماٌقزسيم

م.اٌصودرماٌعؿودةمظتعدادمبوظؾذورمأومإدارةماظؾذورميفماٌزرسي

م

وؼـؾغلموضعمبةراعٍمتدرؼؾقةيمعؿعةددةماظؿكصصةوتمعةـمأجةؾماظعةوعؾنيميفمذبةو ماإلرذةود،مواٌـظؿةوتمشةريمممممممممممم-م48

وهػقزماألغشطيماظيتموريميفماٌزرسي،ممبوميفمذظؽمأدوظقىماالغؿؼوءمواالدةؿقادممايؽقعقي،موشريػو،ميفمذبوالتمتقلريم

م.اٌائؿيمظؿؽؿؾيموهلنيمتؾؽماألدوظقىماظيتمؼلؿكدعفوماٌزارسقنمبوظػعؾ

م

وؼـؾغةةلمأنمؼـصةةىمربةةقرمترطقةةزمبةةراعٍماظؿةةدرؼىمسؾةةكمعلةةوسدةماٌةةزارسنيمسؾةةكمايصةةق مسؾةةكمععةةور مممم-م49

أدقا مجدؼدةمٌـؿفوتفؿ،موسؾكمعلوسدةماظؾوحـنيمسؾكمأنمؼصؾققامأطـرممتؽقـًومودسؿةًوممموتؽـقظقجقوتمجدؼدةموادؿؽشو 

مبةـمصةقفؿمعلةؿقظدوماظـؾوتةوت،ممممم)اظعؾؿوءم:موؼـؾغلمأنمؼؽقنماظؿدرؼىمعقجفومإظبمأربعمذبؿقسوتمزبؿؾػيمػل.مظؾؿزارسني

مبةومؼشةؿؾماٌـظؿةوتمشةريممممم)ذةودمم،موعقزػةقماظةدسؿماظةؿؼ ،موأخصةوئققماإلرمممم(واظؾوحـقن،موأخصةوئققماالضؿصةودماظزراسةلممم

وؼـؾغلمأنم.موؼـؾغلمأنمؼؿضؿـمدسؿماظعؿؾماٌؿؼدممسؿًامذامةؾيميفماظعؾقمماظؾققظقجقيمواالجؿؿوسقي.م،مواٌزارسقن(ايؽقعقي

زؼودةمعفةوراتفؿميفمذبةو مسؾةؿماظـؾةوتماإلثة ،مواالغؿؼةوءمواالدةؿقادماظؿشةورطقني،ممممممممممإظبؼرعلمتدرؼىمأخصوئقلماإلرذودم

م.زمسؾكماظؾذور،موادؿكداممتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواالتصوالتوايػو

م

االدؿقاد،موادؿكدامماحملوةةقؾمم/وؼـؾغلمأنمؼرطزمتدرؼىماٌزارسنيمسؾكمهدؼدمخصوئصماظـؾوتوت،مواالغؿؼوء-م50

سـدمعرحؾةيممموعـماٌفؿمتـؿقيمعفوراتماٌزارسنيميفماغؿؼوءماظـؾوتوت.ماحملؾقيموايػوزمسؾقفو،مواظـفقضممبؾقعوتماٌـؿفوت

م.اإلغؾوتموظقسمبعدمايصود

م

وؼـؾغلمتصؿقؿمبراعٍماظؿدرؼىمبوظؿعوونماظقثقؼمععماظـظومماظؼطةريمظؾؾقةقثماظزراسقةيمواٌةزارسنيموعـظؿةوتفؿ،مممممم-م51

وؼـؾغلمأالمتؿفوػؾمػذهماظرباعٍماظدورمايوظلماظذيمتؾعؾفماٌةرأةمم.موأنمتؽقنمعلؿـدةمإظبماالحؿقوجوتماحملددةمطؿومؼروغفو

وؼـؾغلمأنمتراسلماظرباعٍماالدؿكداعوتماٌكؿؾػيمظؾؿقاردماظؾققظقجقةيمم.معـماظؿلثريمسؾكمتطقرماحملوةقؾموتقجقففوميفمطؾ

م.عـمجوغىماٌرأةمواظرجؾ،ممبوميفمذظؽماػؿؿومماٌرأةمبوالدؿكداعوتموعؿطؾؾوتماظؿصـقعماٌؿعددةمظؾؿقوةقؾ

م
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سؾكممؼؾزمموجقدمدؾعيمأغقاملمأدودقيمعـماظؾققثماظعؾؿقيماظـشطيماٌؿعددةماظؿكصصوتم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م52

م:اظـققماظؿوظل

م

اظـؼوصقةيمظػفةؿموهؾقةؾممممم–االجؿؿوسقةيمم/االضؿصةودؼيمم–عزؼدمعـماظؾققثماظـؾوتقيماإلثـقيمواالجؿؿوسقيمم(أ)ً

االدؿقادماٌةؿعؾؼنيمبفةو،ممم/غؿؼوءععور ماٌزارسنيمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مواال

وادؿكداعفو،موإدارتفو،ممبومؼؿؿوذكمععمعقاصؼيماٌزارسنيماٌعـةقنيموعةعماٌؿطؾؾةوتماٌـطؾؼةيميؿوؼةيمممممم

مععورصفؿموتؽـقظقجقوتفؿط

م

بققظقجقوماجملؿقسوتمواظصقنمظػفؿمػقؽؾمودؼـوعقوتماظؿـةقملماظةقراثلميفمأةةـو ماٌةزارسنيماحملؾقةيممممممم(ب)م

ققةةزمبةةنيماجملؿقسةةوت،موتةةدصؼماىقـةةوت،مواظؿؾةةقثماظةةقراثل،مودرجةةيماظةةؿففنيممبةةوميفمذظةةؽماظؿؿ)

مط(اظداخؾل،مواظضغقطماالغؿؼوئقي

م

اظؾققثماٌؿعؾؼيمبؿقلةنيماحملوةةقؾ،ممبةوميفمذظةؽماالدةؿقادماظؿشةورطل،مطقدةقؾيمظزؼةودةمشةاتممممممممممم(ج)م

ماحملوةقؾموعقثقضقؿفومبدونمإيو مخلوئرمطؾريةمبوظؿـقملماظؾققظقجلماحملؾلط

م

حبقثمودرادوتميفمذبةو ماإلرذةودمعةـمأجةؾماحملوةةقؾماٌؿفوػؾةيموشةريماٌلةؿكدعيمسؾةكماظـقةقمممممممممممم(د)م

ماألعـؾ،ممبوميفمذظؽمإغؿوجماظؾذورموعقادماظزرملماظيتمتؿؽوثرمبوإلغؾوت،موتلقؼؼفوموتقزؼعفوط

م

مدرادوتمبشلنمأجدىماظلؾؾمإلدعوجماظصقنميفماٌزرسيمواظصقنمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيطم(ػة)م

م

درادوتمبشلنمعدىمورؾقعيماظؿفدؼداتماحملؿؿؾةيمظؾؿـةقملماٌقجةقدميفماٌزرسةيمويفماٌقاضةعماظطؾقعقةي،مممممممم(و)م

مبوميفمذظؽمتلثرياتفومسؾةكمم)وتغُقرمادؿكدامماألراضلممتغُقرماٌـوخدقؿومبشلنماظؿفدؼداتماظيتمميـؾفوم ال

مط(اٌؾؼقوت

م

ومخصوئصمعؿؽقػيمععماٌـوخمظؾؿلةوسدةمسؾةكمممهؾقؾمعؽوغلمظؿقدؼدماألةـو ماظيتمؼرجحمأنمتؽقنمهلم(ز)م

م.ادؿقادماظـؾوتوت

م

اظعؾؿقي،معؿكمأعؽـ،معؼروغًيمبلغشطيميفماٌزرسيمعـمأجؾمصفؿمدقو ماظعؿةؾمواظغةرضممموؼـؾغلمأنمتؽقنماظؾققثم-م53

وؼـؾغةلمم.موؼـؾغلمأنمتلوسدماظؾققثميفمرةةدماألغشةطيماظةيتموةريميفماٌزرسةي،موتؼققؿفةوموهلةقـفوممممممم.معـفمصفؿومأوصك

.ماالضطاملمبوظؾققثمبطرؼؼيمتشورطقيموتعووغقيمظؿشفقعماظؿػوسؾمواظؿعوونمبنيمدؽونماظرؼػموعقزػلماٌمدلةوتماظؼطرؼةيمم

م.وصبىمإذرا ماٌمدلوتماألخرىمسؾكمسبقمعـودىمطؾؿومطونمذظؽمضرورؼًو

م
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وؼـؾغلمادؿقداثمرر موتؼدؼؿماٌلةوسدةمإلدعةوجمإدارةموةةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيميفممممممممم-م54

م.بـق ماىقـوتموععوػدماظؾققثماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيوذظؽمععماٌقاضعماظطؾقعقيمويفماٌزرسيمويفمايدائؼم

م

 موأنمتشفعماٌؾةودراتماحملؾقةيمسؾةكمةةعقدمممممؼـؾغلمأنمتؿقحمجفقدماظؿـلقؼميفمػذاماجملوم:اإلدارة/اؾمـيقق-م55

وؼـؾغةلمم.موؼـؾغلمأنمتـو ماٌشورؼعماظشعؾقيماظصغريةمأوظقؼيميفمخدعوتماظؿؿقؼؾمواظدسؿ.ماجملؿؿعماحملؾلميفماضرتاحمبراعٍ

موظؾؿعوونمبنيماجملؿؿعوتماحملؾقيموعمدلوتم،إسطوءماألوظقؼيمظؾؿزارسنيممبشروملمتؼ مؼشفعمةقوغيماظؿـقملماٌقجقدمدؾػو

ظؿقؼةؼمم(مدـقاتمأومأطـرم10)ورػـًومبنحرازمضدرمعرٍضمعـماظؿؼدم،مؼـؾغلمأنمتؽقنماظرباعٍمرقؼؾيمبدرجيمطوصقيم.ماظؾققث

م.غؿوئٍ

م

وطـريًامعومتؽقنماظصاتمبنيماٌـظؿوتماٌعـقيميفماٌؼومماألو مبصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيمممم-م56

م.كداممتؾؽماٌقاردمضعقػيمأومالموجقدمهلوميفمطـريمعـماظؾؾدان،موؼؾزممتعزؼزػوواٌـظؿوتماظيتمتؿعوعؾمععمادؿ

م

مؿياعدةًادلزارعنيًيفًحاالتًاؾؽوارثًعؾىًإعادةًاؾـُُظ ًاؾزراعقة-4ً

م

بوظـلؾيمظصؿقدماظـظؿماظزراسقي،محبقةٌمممًوطـريًامعوممتـؾماظؽقارثماظطؾقعقيمواظصراسوتماألػؾقيمهدؼم:اخلؾػقة-م57

وؼشةؽؾمأعةـماظؾةذورمعؽقغةًومرئقلةقًومعةـممممممم.مخوصمسؾكمةغورماٌزارسنيمواٌزارسنيماظؽػوصقنيميفماظؾؾدانماظـوعقةيمتمثرمبقجفم

وععمأنماٌلوسدةماظػقرؼيماٌؿعؾؼيمبوظؾذورمميؽـمأنمتلوسدماٌزارسنيماٌؿضررؼـمبؽورثةيمحةودة،مصةننمممم.معؽقغوتمػذاماظصؿقد

وبقجةفمخةوص،مطةونمممم.ماظـظؿماظزراسقيمؼؾزمميفمحوظيماألزعةوتماٌزعـةيمماتؾوملمغفٍمعـففلمبدرجيمأطربمإلسودةمأعـماظؾذورمو

بوظـلةؾيمألعةـماظؾةذورموظألعةـممممممتغُقةرماٌـةوخمممػـو ماسرتا مخا ماظعؼدماٌـصرمممبدىمورؾقعةيماظؿفدؼةداتماظةيتمميـؾةفوممممم

سؾكمأنمتظؾمعـؿفةيموضقؼةيميفممملػؿقيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموإعؽوغوتفوميفمعلوسدةماظزراسيمباظغذائل،مو

وسـدعومُتػؼدمأةـو مربصقظقيمعـمحؼق ماٌةزارسنيميفمعـطؼةي،مطةـريًامعةومتؿلةـكمإسودتفةوممبةرورمممممممم.مزؾماظظرو ماٌؿغرية

.ماظقضًمعـماٌـورؼماحملقطي،مععمتؼدؼؿمضدرمعـماظدسؿ،معـمخا ماألدقا ماحملؾقةيموسؿؾقةوتماظؿؾةود معةـمعةزارملمآلخةرمممممم

وععمذظةؽ،مصةننمبـةق مممم.مـمعصودرمإضوصقي،مالمدقؿومبـق ماىقـوتماظؼطرؼيمأوماإلضؾقؿقيمأوماظدوظقيوميؽـمأؼضًومإسودتفومع

م.اىقـوتمتؿعرضمػلمذاتفوميفمبعضماألحقونمظؾؿفدؼدمعـمِضَؾؾماظؽقارثماظطؾقعقيمواظؽقارثماظيتمػلمعـمةةـعماإلغلةونمم

سؾكمايصق مسؾةكماٌةقادماحملةؿػظمبفةوميفمبـةق مممممميفمػذهمايوالتمصننمضدرتفومسؾكمدسؿمإسودةماظـظؿماظزراسقيمدؿؿقضػمو

وؼؾةزمموجةقدممم.معـفو،مأدودًومدؾقؿًومظؿقلنيموتقلريمػذامايصةق مم12دةماظدوظقي،ميفماٌودةمػوعوتقصرماٌ.ماىقـوتماألخرى

م.غظؿمععؾقعوتمضطرؼيموإضؾقؿقيموسوٌقيمظدسؿمأغشطيماإلسودةمػذه

م

و معـماظؾذورمتؽقنمدقؽيماظؿؽقةػميفمطةـريمعةـماألحقةون،مميؽةـمأنممممممواٌعقغيماظغذائقي،ماٌؼروغيمبودؿريادمأةـ-م58

ويفماألجؾماظطقؼؾ،مميؽـمظؾؿؿوردةوتمشةريماظصةقققيمبشةلنممممم.متمديمإظبماشبػوضماظغاتموإبؼوئفومعـكػضيمٌدةمدـقات

غظةؿماظؾةذورممماٌعقغيماظغذائقيمواٌعقغةيماٌؿعؾؼةيمبوظؾةذورمأنمتةمديمإظبمتػةوضؿماىةقمل،موتؼةقؼضماألعةـماظغةذائل،موتشةقؼفممممممممممم

وإدراطًومهلذا،محدثمهةُق مجةقػريميفماظةؿػؽريمخةا ممممم.ماحملؾقي،موزؼودةمتؽوظقػماٌلوسدةماٌؼدعيمعـماىفوتماٌوسبي
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واهلد مػقمحبٌماظطرؼؼيماظيتمتعؿؾمبفومغظؿماظؾذورمحبـةومعػصةًامووةةػمممم.ماظعؼدماٌـصرم،مادؿـودًامإظبمإرورمأعـماظؾذور

صؾعدماظؽقارث،مطـريًامعومصبدماٌزارسقنمةعقبيميفمايصق مسؾكمبةذورمم.ميصق مواىقدةحوظيماظؾذورمعـمحقٌماظؿقاصرموا

وضةدمأدىمم.مأةـو معؽّقػيمربؾقًو،محؿكموإنمطوغًمػذهماظؾذورمعؿقاصرة،موذظؽمظػؼداغفؿمأةقهلؿماٌوظقيموشريػومعـماألةق 

ظقطةوالتموإظبمأغةقاملمجدؼةدةمعةـماظؿةدخاتمممممماظػؽرماىدؼدماظذيمأوجدهمإرورمأعـماظؾذورمإظبمهلنيماظؿـلقؼميفمعةومبةنيمامم

وتشةؿؾمػةذهمُغففةًومدةقضقيمعةـمضؾقةؾممممممم.مبشلنماظؾذور،متؿفووزماظؿقزؼعماٌؾوذرمظؾؾذورمواٌدخاتماألخرىمسؾكماٌةزارسنيم

ضلوئؿماظؾذورموععورضموورةماٌدخاتمواٌؾودراتماجملؿؿعقيمإلطـورماظؾذورميفمعومؼؿعؾةؼمبلةةـو ماٌةزارسنيموبوألةةـو ممممم

م.لـياحمل

م

اظـظؿماظزراسقيماٌؿضررةمادؿـودًامإظبماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمإةاحمم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م59

م.اجملؿؿعقيمواظزراسيماٌلؿداعياٌعقشيماٌؽقػيمربؾقًو،ممبوميفمذظؽمترعقؿماظؾازعوماىرثقعقيمحلىماالضؿضوء،مدسؿًومظلؾؾم

م

بـوءماظؼدرةمسؾكمتؼققؿمأعـماظؾةذورموسؾةكمإصبةوده،ممبةوميفمذظةؽمعلةوسدةماٌةزارسنيمسؾةكمممممممممم:األفدافًاؾودقطة-م60

م.ايصق مسؾكمعقاردموراثقيمغؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعؽقػيمربؾقًو

م

هدؼدمعلموظقوتمعمدلقيموآظقوتمظؾؿعر مسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةيماٌائؿةيموحقوزتفةومممم-م61

م.وتقرؼدػووإطـورػوم

م

تعزؼزمضدرةماجملؿؿعوتماظرؼػقيمواٌزارسنيمسؾكماظؿعر مسؾكماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيمذاتممممم-م62

م.اظصؾيماحملؿػظمبفومخورجمعقاضعفوماظطؾقعقيموحصقهلؿمسؾقفو

م

م.ظظرو ماحملؾقيطػوظيمأنمتؽقنماألةـو ماظزراسقيماظيتمصبريمتقرؼدػومظؾؿفؿؿعوتماٌـؽقبيمعؽقػيمحلىما-م63

م

ؼـؾغةلمظؾقؽقعةوت،مبوظؿعةوونمعةـمجوغةىمعـظؿةوتماٌةزارسنيمواجملؿؿعةوتمذاتمممممممممم:االدارتاتقهقًة/اؾيقادة-م64

،مواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيماإلضؾقؿقيموايؽقعقيماظدوظقي،موضعمعومػقمضروريمعـمدقودوتماألعؿماٌؿقدةاظصؾي،موأجفزةم

م.تغُقرماٌـوخمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتمإلتوحيمتـػقذمأغشطيمأعـماظؾذورماٌائؿيمادؿفوبيمظؾؽقارث،ممبوميفمذظؽم

م

دةؿفوبيمهلةومتلخةذميفممممؼـؾغلمأنمتضعمايؽقعةوتمدقودةوتموادةرتاتقفقوتمظؾؿكطةقطمٌكةوررماظؽةقارثمواالمممممم-م65

.موعؿطؾؾةوتماظؿةدخاتماٌؿعؾؼةيمبةلعـماظؾةذورمممممبؽؾمعقضعمسؾكمحدةماالسؿؾورممتوعًومعلوئؾمأعـماظؾذور،مواظظرو ماًوةيم

ودقشؿؾمػذامتشفقعمإجراءمتؼققؿوتمألعـماظؾذور،مووضعمخطقطمتقجقفقيمألصضؾماٌؿوردةوتميفمعةومؼؿعؾةؼمبوظؿةدخاتممممم

م.بشلنماظؾذور

م
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ضؾةؾمصؼةداغفومغؿقفةيمظؿغُقةرماظظةرو ممممممدمظصقنمأةـو ماٌزارسنيمواألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾمممموؼؾزممبذ مجفق-م66

وؼؾزممبذ مجفقدمخوةيمظؿقدؼدماألغقاملمواجملؿقسوتماألذدمتعرضًومظؾكطرمواظةيتمم.ماٌـوخقي،مأومغؿقفيمظؿفدؼداتمأخرى

م.هؿؾمخصوئصمميؽـمأنمتؽقنمػوعي

م

ومتعزؼزمغظؿمرةةدماظؿكطةؾماظةقراثل،ممبةومؼشةؿؾموضةعمعمذةراتمؼلةفؾمممممممممومثيمحوجيمإظبمضقومماظؾؾدانمبنغشوءمأ-م67

وعـمثؿمؼـؾغلمدسؿمعبعمأةـو ماٌزارسنيمسؾكموجفماظلرسيميفماٌـةورؼماهلشةيمأوماٌفةددةمبقجةفمخةوص،مممممم.مادؿكداعفو

محبقةٌمؼؿلةـكمإطـورػةومالدةؿكداعفوماظػةقريممممموذظةؽممحقٌمالمتؽقنمػذهماألةـو مربؿػظًومبفومبوظػعؾمخورجمعقاضعفةو،مم

جملؿقسةوتمبـةق ماىقـةوتماظؼطرؼةيمممممادؿـلةوخمموؼـؾغلمأنمؼؽقنمػـةو مم.موةقغفومأؼضًومعـمأجؾمادؿكداعفوميفماٌلؿؼؾؾ

وؼؾةزممإجةراءممم.مأومبـق ماىقـوتماإلضؾقؿقيمأوماظدوظقةيم/خورجماظؾؾد،معـًاميفمبـق ماىقـوتماٌقجقدةميفمبؾدانمذبوورة،مو

م.اٌػرطظادؿـلوخمسوتماظؼوئؿي،موذظؽموـؾًومتؼققؿمسوٌلمعـففلمٌدىموجقدماحؿقورلمظؾؿفؿق

م

وؼـؾغلمظؾـق ماىقـوتمأنمتؿقحماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوظؿقةةقػمواظؿؼقةقؿماظةيتمدؿلةوسدميفمهدؼةدماٌةدخاتممممممم-م68

نموؼـؾغلمأ.ماٌػقدةماظيتمصبىمادؿكداعفومإلسودةماظـظؿماظزراسقي،مععماحرتامماالتػوضوتماٌؿعؾؼيمبويصق مواضؿلومماٌـوصع

م.ٌعوػدةماظدوظقياًوصمبوؼقلرمػذهماظعؿؾقيماظـظومماٌؿعددماألررا م

م

ؼـؾغلمأنمتؿعوونمعمدلوتماظؾققثماظزراسقيماظؼطرؼيمواظدوظقيمععمعـظؿةيماألشذؼةيمواظزراسةيموشريػةومممممم:اؾؼدرة-م69

يموإطـورػةوموترعقؿفةوموتقصريػةوممممعـماظقطوالتماٌائؿيمإلغشوءمآظقوتمظلرسيمحقوزةماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراس

وميـةؾماظؿعةوونمعةعمممم.موؼـؾغلمأنمتؽػؾمػذهماظقطوالتمأنمتؽةقنماظؼةدرةماٌؿةقاصرةمطوصقةيمهلةذهماٌفؿةيمممممم.مظؾؾؾدانماحملؿوجي

اٌـظؿوتمشريمايؽقعقيموعـظؿوتماظؼطوملماًوصمعؽقغومػوعًومعـمعؽقغوتماىفقدماظراعقيمإظبمتقزؼةعماظؾازعةوماىرثقعقةيمممم

م.ؾقًوميفماألضوظقؿماظيتمتؿعوصكمعـماظؽقارثاٌؽّقػيمرب

م

م.وصبىمإضوعيمغظؿمظؾؿعؾقعوتمظؿقدؼدماظؾازعوماىرثقعقيماٌائؿيموايصق مسؾقفومعـمأجؾمإسودةمإدخوهلو-م70

م

وؼـؾغلمأنمتـظرمايؽقعوتمواظقطوالتماظدوظقيماٌعـقيمحبوالتماظطةقارئميفمإتوحةيمأعةقا مطوصقةيمإلطـةورمبةذورممممممم-م71

م.راثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌؽقػيمربؾقًومادؿفوبًيمظؾطؾىماظطورئمبعدماظؽقارثاٌقاردماظق

م

وميؽـمادؿؽؿو ماظؿدخاتماالدؿفوبقيممبؾودراتمضطرؼيموذبؿؿعقةيموضوئقةيمإلطـةورماظؾةذور،موؼـؾغةلمأنمتعةززممممممم-م72

ؾقيمظتعدادمبوظؾةذورمواظةـظؿماظزراسقةيمممماظؽقارثموأنمتدسؿمإسودةمغشقءماظشؾؽوتماحملمبقاجفيمايؽقعوتماظؼدراتماٌؿعؾؼيم

م.احملؾقي

م

تؾزممدرادوتمبشلنمعدىمورؾقعيماظؿفدؼداتماحملؿؿؾيمظؾؿـةقملماٌقجةقدميفماٌزرسةيمويفممممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م73

وؼـؾغلمادؿعراضماظؿفربيماظلوبؼيمووضعمخقوراتمظؿقلنيماظؿلػىمإلغؼوذماجملؿقسوتماٌقجقدةمخةورجمم.ماٌقاضعماظطؾقعقي
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اٌقاضعماظطؾقعقيموعبعماظؾذورميفمدقو محوالتماظطقارئ،ممبومؼشؿؾماظصراسوتماألػؾقي،موايقادثماظصـوسقي،مواظؽقارثم

وػذهماىفقدمدؿلؿػقدمعـموجقدمتعةوونموثقةؼميفمعةومبةنيمحؽقعةوتماظؾؾةدانماٌؿضةررة،مواىفةوتماٌوسبةي،مممممممممم.ماظطؾقعقي

عوػدماظؾققثماظزراسقيماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمواظدوظقةي،مواظشةؾؽوتمممواٌـظؿوتمشريمايؽقعقي،موعـظؿوتماظؼطوملماًوص،موع

وؼؾةزممأؼضةًومإجةراءمحبةقثمبشةلنمممممم.ماإلضؾقؿقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقي،موطذظؽماظقطوالتمايؽقعقيماظدوظقةيمذاتماظصةؾيمم

ظزراسيماحملؿػظمبفومخةورجمماظؽقػقيماظيتمميؽـمبفومظؾؿفؿؿعوتماظرؼػقيمأنمتؿعر مسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيموا

م.سؾقفوموتلؿكدعفوماٌقاضعماظطؾقعقي،موأنمهصؾ

م

وتؾزممأؼضًومدرادوتمبشلنمغظؿمإغؿوجماظؾةذورموتقرؼةدػومضؾةؾماظؽةقارث،ممبةوميفمذظةؽماإلؼؽقظقجقةوتماظزراسقةيممممممممم-م74

ؼورمإظبماٌعؾقعوتماظيتمعـموؼقجدماصؿ.مظؾؿقوةقؾ،مواظؿؼووؼؿماظزراسقي،موتدصؼوتماظؾذورماحملؾقي،موأدقا ماظؾذورموأرةدتفو

م.ؿغُقرماٌـوخذلغفومأنمتلوسدماٌكططنيميفمايدمعـمزبوررماظؽقارثمواالدؿفوبيمهلو،مالمدقؿومبشلنماظؿلثرياتماٌؿقضعيمظ

م

سؾكماظصعقدماظؼطري،مدقؾزمموجقدمتـلقؼميفمعةومبةنيموزارتةلماظزراسةيمواظؾقؽةيمواألجفةزةمممممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م75

ودقؽقنمظؾؿـظؿوتمشريمايؽقعقةيمدورمػةوممبقجةفمخةوصمصبةىمأنمممممم.ماظؿلػىمظؾؽقارثمواالدؿفوبيمهلواظعوعؾيميفمذبو م

وؼؾزممبذ مجفقدمظؾؿقسقيماظعوعيمإلذعورماٌةوسبنيمواٌـظؿةوتمشةريمايؽقعقةيمبلػؿقةيماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيممممممممم.متؼقممبف

تمديمػذهماىفقدمأؼضةًومإظبمزؼةودةماظةقسلمبويوجةيمإظبممممموؼـؾغلمأنم.مظألشذؼيمواظزراسيماٌؽقػيميفمجفقدماإلشوثيمواظؿلػقؾ

م.اجملؿقسوتماٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيميفمبؾدانمأخرىمتقخقًومظؾلاعيادؿـلوخم

م

مإدارةًاألؼاربًاؾربقةًؾؾؿواصقلًواؾـلاتاتًاؾغذائقةًاؾربقةًيفًادلواؼعًاؾطلقعقةًتشهقع-5ً

م

هؿقيماظـظؿماإلؼؽقظقجقيماظطؾقعقيمسؾكمعقاردموراثقيمغؾوتقيمظألشذؼةيمواظزراسةيمػوعةي،معةـمبقـفةوممممممم:اخلؾػقة-م76

وتؿزاؼدمأػؿقيمػذهماألغقاملمطؿصةدرمم.ماالغؼراضمأضوربمبرؼيمظؾؿقوةقؾموغؾوتوتمشذائقيمبرؼيمغودرةموعؿقرـيموععرضيمًطر

األغةقاملماظربؼةيمؼؽةقنمةةقغفوماٌـةوظلمػةقمةةقغفوميفممممممممصوألضوربماظربؼيمظؾؿقوةةقؾموم.مًصوئصمجدؼدةمالدؿقادماظـؾوتوت

وصبىمغبوؼيماجملؿقسوتماظػرؼدةموخبوةيماٌؿـقسةيمم.معقاضعفوماظطؾقعقي،محقٌمميؽـمأنمتؿطقرميفمزؾماظظرو ماظطؾقعقي

اظؾةوظغمممبقدمأنمشوظؾقيمايدائؼماظقرـقيماٌقجقدةميفماظعةوملم.معـمػذهماألغقاملميفمعقاضعفوماظطؾقعقيمسـدعومتؽقنمعقضعمتفدؼد

ُأضقؿًمععمإؼاءمضدرمضؽقؾمعـماالػؿؿومماحملددمبصقنماظؿـةقملماظةقراثلمأليممماألخرىماٌـورؼماحملؿقيموم8م500ذبؿقسفوم

والمتؽةقنمخطةطمإدارةممم.مسـماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾمواظـؾوتةوتماظغذائقةيماظربؼةيمسؾةكموجةفماظؿقدؼةدمممممممغؾوتوت،مغوػقؽ

ظصقنماظؿـقملماظقراثلمهلذهماألغقامل،موظؽـمميؽـمتعدؼؾفومظؿؽةقنمعؽّؿؾةيمظةـُفٍممممماٌـورؼماحملؿقيمربددةمسودًةمبدرجيمطوصقي

وميؽـماظؼق مبلنماظصقنماظـشطمظؾؿـقملماظقراثلمظألضوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾميفمذةؾؽوتماٌـةورؼماحملؿقةيمممممم.ماظصقنماألخرى

 مؼةدسؿمبةدورهمأعةـماٌـطؼةيمممممؼمديمإظبمحدوثمزؼودةمطؾريةميفمإدرا مضقؿؿفوميفمخةدعوتماظةـظؿماإلؼؽقظقجقةي،موػةقمإدرامممم

م.احملؿقيمذاتفومسؾكماٌدىماظطقؼؾ

م
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وظذامعةـمم.متفدؼدًامخطريًامإضوصقًومتغُقرماٌـوخوميـؾم.موتؿعرضمعـورؼمربؿقيمطـريةمأؼضًومًطرماظؿدػقرمواظؿدعري-م77

اظضروريمادؿؽؿو ماظصقنميفماٌـةورؼماحملؿقةيمبؿةدابريمترعةلمإظبمةةقنماظؿـةقملماظةقراثلماٌقجةقدمخةورجمػةذهماٌـةورؼ،مممممممممممم

واظصقنميفماٌـةورؼماظطؾقعقةيمؼـطةقيمضةؿـًومسؾةكمإجةراءممممممم.مأؼضًومبصقنمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيمحلىماالضؿضوءادؿؽؿوظفمو

ؾغلمأنمؼراسلموؼلؿقسىمعوممتـؾفمغبوؼيماظؾقؽي،مواإلغؿةوجماظغةذائل،مواظصةقنماظةقراثل،معةـمعطوظةىمممممممدبطقطمذوعؾ،مؼـ

م.طـريًامعومتؽقنمعؿعورضي

م

ادؿكدامماٌةقاردماظقراثقةيمظألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾموظؾـؾوتةوتماظغذائقةيماظربؼةيمممممممممم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م78

م.راضمأخرىمظقلًمعدرجيمةراحًيمطؿـورؼمربؿقيبطرؼؼيمعلؿداعيموةقغفوميفمعـورؼمربؿقيمويفمأ

م

بوظـلةؾيممتشفقعمثوردوتماظؿكطقطمواإلدارةميفمعـورؼماظصقنماهلوعيميفماٌقاضعماظطؾقعقةيممم:األفدافًاؾودقطة-م79

وتؼقةقؿماظؿفدؼةداتماظةيتمتؿعةرضمهلةوماألضةوربماظربؼةيمممممممم.مظألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾموبوظـلؾيمظؾـؾوتةوتماظغذائقةيماظربؼةيممم

قؾمواظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼيمذاتماألوظقؼةي،موتؼقةقؿمحوظةيمةةقغفو،مووضةعمخطةطمإدارؼةيميؿوؼؿفةوميفماٌقاضةعممممممممممظؾؿقوة

م.المدقؿومبوظـلؾيمظؾؿرأةووهلنيماٌعرصيمبشلنمادؿكداعوتماظـؾوتوتماظربؼيمطؿصودرمظؾدخؾمواظغذاء،م.ماظطؾقعقي

م

ظـؾوتةوتماظربؼةيميفماالضؿصةوداتماحملؾقةي،مواألعةـممممممإصبودمصفؿمأصضؾمٌلوػؿوتماألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾمواممم-م80

اإلدارةمواظؿكطقط،موتشفقعماظؿؽوعؾمبنيماظصةقنمواالدةؿكدامماٌلةؿدامميفمايةدائؼمممممموهلني.ماظغذائل،مواظصقيماظؾقؽقي

ملموطػوظةيماظصةقنماظـشةطمظؾؿـةقممممماظقرـقيمواٌـورؼماحملؿقيموذظؽمجبؿؾيمأعقرمعـمبقـفومزؼودةمعشورطيماجملؿؿعةوتماحملؾقةيمم

م.اظقراثلمظألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾموظؾـؾوتوتماظغذائقيماظربؼي

م

إصبودماتصو موتـلقؼمأصضؾميفمعومبنيمزبؿؾػماألجفزةماظعوعؾةيميفمذبةو ماظصةقنميفماٌقاضةعماظطؾقعقةيموإدارةمممممم-م81

م.ادؿكدامماألراضل،مسؾكماظصعقدؼـماظؼطريمواإلضؾقؿل،مالمدقؿومبنيمضطوسلماظزراسيمواظؾقؽي

م

ؼـؾغةلمظؾقؽقعةوت،مرػـةًومبوظؿشةرؼعوتماظؼطرؼةي،موبوالذةرتا معةعماٌـظؿةوتمشةريممممممممممم:االدرتاتقهقة/دةاؾيقا-م82

م:ايؽقعقي،موآخذةميفماالسؿؾورمآراءماٌزارسنيمواجملؿؿعوتماحملؾقي،ماظؼقومممبومؼؾل

م

ردمٌـورؼماحملؿقي،مةقنماٌةقامواأنمتدرج،محلىماالضؿضوء،مضؿـمأشراضموأوظقؼوتمايدائؼماظقرـقيمم(أ)م

اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،ممبوميفمذظؽماألغقاملماٌائؿةيمعةـماظعؾةػماظةقرضلمواألضةوربماظربؼةيممممممم

مظؾؿقوةقؾمواألغقاملماظيتمُتفؿعمعـماظربؼيمطغذاءط

م

أنمتـظرميفمإدعوجمةقنموإدارةماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةي،مالمدةقؿوماألضةوربماظربؼةيمممممممم(ب)م

فو،مواٌراطةزماظرئقلةقيمظؾؿـةقمل،موبةمرماظؿـةقملممممممؽاظـؾوتةوتماظغذائقةيماظربؼةيميفمعراطةزمعـشةمممممظؾؿقوةقؾمو

وإدراطةًومظؽةقنمعراطةزماظؿـةقملمعقجةقدةمممممم.ماظؾققظقجل،مضؿـماًططماظؼطرؼيماٌؿعؾؼيمبودؿكدامماألراضل
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اٌةقاردمممبوظدرجيماألوظبميفمبؾدانمغوعقيمضدمتؽقنماٌقاردمصقفومربدودةموؼؾزممبـةوءماظؼةدراتمصقفةوموغؼةؾمممم

إظقفةةو،مصةةننمادةةرتاتقفقوتماظصةةقنميفماٌقاضةةعماظطؾقعقةةيمصبةةىمأنمتؽةةقنمعرتؾطةةيمارتؾورةةًومأصضةةؾمممم

مبودرتاتقفقوتماظصقنمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيط

م

أنمتدسؿموضعمأػدا مضطرؼيموربؾقيمإلدارةماٌـورؼماحملؿقيمعـمخا معشورطيموادعيماظـطو ،متشؿؾمم(ج)م

ماسؿؿودًامسؾكماظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼيطمسؾكموجفماًصقصماىؿوسوتماألذد

م

وأنمتشر ،مسـدماالضؿضوء،ماٌةزارسنيمم.مأنمتدسؿمتشؽقؾمأصرضيمادؿشورؼيمظؿقجفمإدارةماٌـورؼماحملؿقيم(د)م

وعبوسوتماظشعقبماألةؾقيموسؾؿوءماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمواظزراسةيمواٌلةموظنيمايؽةقعقنيممممم

مصؼًومظؾؿشرؼعوتماظؼطرؼيطذظؽموواظؼودةماجملؿؿعقني،مو(مراتعـمزبؿؾػماظقزا)احملؾقنيم

م

أنمتعرت محبؼق معبوسوتماظشعقبماألةؾقيميفمعومؼؿعؾؼمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيممممم(ػة)م

مصؼًومظؾؿشرؼعوتماظؼطرؼيطذظؽمواٌقجقدةميفماٌـورؼماحملؿقيمو

م

ظؾؿعؾقعةوتمبشةلنمةةاحقيمثوردةوتماظصةقنمواإلدارةميفماٌقاضةعمممممممأنمتعرت مبلنماٌرأةمعصةدرممثةنيمممم(و)م

ماظطؾقعقيط

م

أنمتؿكذمتدابريمربلـيمضدماظؿفدؼدماظذيممتـؾفماألغقاملماظغرؼؾيماظغوزؼةيماظةيتمميؽةـمأنمتةمثرمتةلثريًاممممممم(ز)م

مدؾؾقومسؾكمةقنماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾمواظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼيميفماٌقاضعماظطؾقعقيط

م

أنمتدسؿماىفقدماظيتمتؾذهلوماظشعقبماألةؾقيمواجملؿؿعوتماحملؾقيمإلدارةماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾمم(ح)م

واظـؾوتوتماظغذائقيميفماٌـورؼماحملؿقي،مأومحقـؿومؼقجدماسرتا محبؼق ماظلؽونماألةؾقنيمأومبةويؼق مم

ماظؼوئؿيطماظؿعوػدؼي

م

ضؿقـفومتؼققؿومظؾؿلثريماحملؿؿؾمظؾـشوطماٌؼرتحمسؾةكممأنمتلؿعرضمعؿطؾؾوتمبقونماألثرماظؾقؽلماظؼوئؿيمظؿم(ط)م

ماظؿـقملماظؾققظقجلماحملؾلمظألشذؼيمواظزراسي،مالمدقؿومسؾكماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾط

م

اظصقنماظقراثلمضؿـماإلدارةماٌلؿداعيمظألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾموظؾـؾوتوتماظغذائقةيمممأنمتدعٍمأػدا م(ي)م

مػومعـمعـورؼماٌقاردماًوضعيمظتدارةطاظربؼيميفماٌـورؼماحملؿقيموشري

م
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تؿةقحماٌعؾقعةوتممممأنموؿعمععؾقعوتمسـماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾموسـماظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼةيموأنمم( )م

مم10.عـمخا ماآلظقوتماظؼطرؼيمظؿؼودؿماٌعؾقعوتموغظؿماٌعؾقعوتماظعوٌقيماٌؿكصصي

م

اٌكؿصةيمواٌـظؿةوتماإلضؾقؿقةيموايؽقعقةيممممماألعةؿماٌؿقةدةمممفةزةمموؼـؾغلمأنمتلعكمايؽقعوت،مبوظؿعوونمععمأج-م83

اظدوظقيمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيمواجملؿؿعوتماظزراسقيموعبوسوتماظشعقبماألةؾقيمواجملؿؿعوتماحملؾقيماظيتمتعةقشميفمم

م:عـورؼمشريمربؿقي،مإظبماظؼقومممبومؼؾل،محقـؿومأعؽـموحقـؿومطونمذظؽمعـودؾًو

م

ضطرؼيمظصقنماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾموادةؿكداعفومطلدةوسمالدبةوذمإجةراءاتممممموضعمادرتاتقفقوتمم(أ)م

مظؾصقنميفماٌقاضعماظطؾقعقيموخورجماٌقاضعماظطؾقعقيموظادؿكدامماٌلؿدامط

م

ادبوذمإجراءاتمظؾصقنمظؾقػوزمسؾكمتـقملماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾمواظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼيمطؿؽةقنممم(ب)م

مقطمالدؿكدامماألراضلطأدودلمعـمعؽقغوتماظؿكط

م

تشفقعماجملؿؿعوتماحملؾقيمسؾكمةقنموإدارةماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾمواظـؾوتوتماظغذائقةيماظربؼةي،مممم(ج)م

م.وتفقؽيمعومؼؾزممظؾؿشورطيميفمةـعماظؼراراتماٌؿعؾؼيمبوظصقنمواإلدارةماحملؾقني

م

وٌـةورؼماحملؿقةيموتةدسؿ،مبةدالمعةـمأنممممممؼـؾغل،محلىماالضؿضوءمواٌلؿطومل،مأنمتشفعماظلقودةوتماٌؿعؾؼةيمبممو-م84

وؼـؾغةلمم.متؼقد،متؾؽماألغشطيماظؾشرؼيماظيتمهوصظمسؾكماظؿـقملماظقراثلمداخؾمأغقاملماظـؾوتةوتمويفمعةومبقـفةوموأنمهلةـفمممم

ظؾؿقصقةؼمبةنيمأػةدا مممموذظةؽممواٌـةورؼمذاتماظصةؾيممممأؼضًومتشفقعماتؾوملمُغفٍمتشورطقيميفمعومؼؿعؾؼمبندارةماٌـورؼماحملؿقةيم

م.أعـمدؾؾماٌعقشيماحملؾقي،موػلمأػدا مضدمتؽقنمعؿضوربيميفمبعضماألحقوناظصقنمو

م

وبوظؿقازيمععماظـفٍماظؼطريممثيمحوجيمأؼضومإظبمعـظقرمسوٌلمتؽؿقؾلمؼرطزمسؾكمأعـمةقنمأػؿمأغقاملماألضةوربمم-م85

وعةعمأغةفممم.ماظقراثقيمحؿقورقوتاٌقجقدةميفماظعوملميفمعقاضعفوماظطؾقعقي،ممبومؼشؿؾمإضوعيمذؾؽيمسوٌقيمظاماظربؼيمظؾؿقوةقؾ

عـماٌعرت مبفمأنماٌؽونماألو مظصقنمتـقملماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾميفماٌقاضةعماظطؾقعقةيمدةقؽقنمػةقماٌـةورؼماحملؿقةيممممممم

اظؼوئؿي،مألنمػذهماٌـورؼمعؼوعيمصعًامعـمأجؾمةقنماظـظؿماإلؼؽقظقجقي،مؼـؾغلمأؼضًومتؼققؿمإعؽوغقيمةقنماألضةوربماظربؼةيممم

م.اٌقجقدةمخورجماٌـورؼماحملؿقيميفماٌقاضعماظطؾقعقيمظؾؿقوةقؾ

م

سوٌقيمإلدارةماألضوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾمممموؼـؾغلمأنمتشفعمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيماسؿؿودموتـػقذمادرتاتقفقي-م86

لةؿقىممميؽـمأنمتؽقنممبـوبيمدظقؾمإرذوديمظؾعؿؾمايؽقعل،مععماالسرتا مبويوجيمإظبمادبوذمإجراءاتمسؾكمطؾمعةـماٌم

م.اظؼطريمواٌلؿقىماظعوٌل

م__________
م.Genesysموم Crop Wild Relatives Portalمم10
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م

م:ؼـؾغلمظؾقؽقعوت،مطؾؿومأعؽـ،موحلىماالضؿضوء،ماظؼقومممبومؼؾلم:اؾؼدرة-م87

م

وضعمخطيمذاتمأوظقؼي،مالمدقؿومعـمأجؾماظـظؿماإلؼؽقظقجقيماظيتمتقجدمصقفومعلؿقؼوتمعرتػعةيمعةـمممم(أ)م

ادؿعراضةوتمضطرؼةيمظؿقدؼةدممممتـقملماألضوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾمواظـؾوتةوتماظغذائقةيماظربؼةي،موإجةراءممممممم

اٌؿوردوتماظازعيمسؾكمةعقدماإلدارةمظؾقػوزمسؾكماٌلؿقىماٌرشقبمعـماظؿـقملماظقراثلمظألضوربماظربؼيم

مظؾؿقوةقؾموظؾـؾوتوتماظغذائقيماظربؼيط

م

اجملؿؿعوتماحملؾقيميفمجفقدػوماظراعقيمإظبماظؿعر مسؾةكماألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾموسؾةكممممممسدةمعلوم(ب)م

ماظغذائقيماظربؼيموصفردؿفوموإدارتفوطاظـؾوتوتم

م

رةةدمايقةةوزاتمعةةـماألضةةوربماظربؼةةيمظؾؿقوةةةقؾموعةةـماظـؾوتةةوتماظغذائقةةيماظربؼةةي،مورةةةدمتقزؼعفةةوممم(ج)م

وتـقسفو،موإدعةوجموربةطماظؾقوغةوتمواٌعؾقعةوتماٌلةؿؿدةمعةـمبةراعٍماظصةقنميفماٌقاضةعماظطؾقعقةيمعةعمممممممممممم

خةورجماٌقاضةعماظطؾقعقةيموتشةفقعمعـظؿةوتماظؼطةوملممممممماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتماٌلؿؿدةمعـمبةراعٍماظصةقنممم

م.اًوصمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيمسؾكمأنمتػعؾمغػسماظشلء

م

تشؿؾماالحؿقوجةوتماظؾقـقةيماٌؿعؾؼةيمبةندارةماألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾمواظـؾوتةوتمممممممممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م88

اًةوصمبفةوممماظؿقاظدؼةيممومعةـمحقةٌمسؾةؿماظؾققظقجقةوممممماظغذائقيماظربؼيميفماٌقاضعماظطؾقعقيمإجراءمدرادوتمبشةلنمعؿطؾؾوتفةمم

وؼؾزممأؼضًومتعزؼزماظؼدرةماظؾقـقيميفمذبةوالتمعةـمضؾقةؾماظؿعةر مسؾةكماألغةقامل،موسؾةؿماظـؾةوتممممممممم.موعؿطؾؾوتفوماإلؼؽقظقجقي

وؼـؾغةلمأؼضةًومأنممم.ماإلث ،مووةػمذبؿقسةوتماىقـةوت،موعلةحماجملؿقسةوتمبودةؿكدامماألدواتماىزؼؽقةيماىدؼةدةممممممم

األضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾميفماٌقاضةعماظطؾقعقةيمواظةدورماظةذيمتؾعؾةفميفمخةدعوتماظةـظؿمممممممممممماظؾققثمصفةؿمضقؿةيممتلؿفد م

م.اإلؼؽقظقجقي

م

م:ؼـؾغلمظؾقؽقعوتماظؼقوم،محلىماالضؿضوء،ممبومؼؾلم:اإلدارة/اؾمـيقق-م89

م

ظؾؿقوةقؾمواظـؾوتوتمربطمدبطقطموإدارةماٌـورؼماحملؿقيمبوٌـظؿوتماٌلموظيمسـمةقنماألضوربماظربؼيمم(أ)م

اظغذائقيماظربؼيموادؿكداعفوماٌلةؿدام،معةـمضؾقةؾمإضوعةيمعراطةزمظؾؿةقاردماظقراثقةيماظزراسقةي،موتعةقنيمممممممممم

عـلؼنيمضطرؼنيمظؾؿقاردماظقراثقةيماظزراسقةي،موتعةقنيمعةدؼرؼـمظؾشةؾؽوتماظؼطرؼةيمظؾؿـةورؼماحملؿقةي،ممممممممم

مؾقؽيطوإضوعيمحدائؼمغؾوتقي،مومبومؼشؿؾماٌـظؿوتماظعوعؾيميفمضطوملماظ

م

تلؿقيمغؼوطماتصو ،محلىماالضؿضوء،مظؿقػقزمتـلقؼمبراعٍمايؿوؼيميفماٌـورؼماظطؾقعقيمواالتصو مععمم(ب)م

ماظؾؾدانماألخرىميفماإلضؾقؿط
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م

مإغشوءمآظقوتمالدؿعراضمخططماظصقنموتعدؼؾفومدورؼًوطم(ج)م

م

وٌقيماٌؿكصصةيمظؾؿلةوسدةمسؾةكممممربطماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾمبـظؿماٌعؾقعوتماظعم(د)م

م.تؾود ماٌعؾقعوتموغشرػو

م

ًاؾصونًخارجًادلواؼعًاؾطلقعقة

ً

مدع ًاجلؿعًادلوجهًؾؾؿواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة-6ً

م

إنماظؼقىمايوصزةماظرئقلقيماظيتمتؼػموراءمععظؿمسؿؾقوتماىؿعمػلمدةدماظـغةرات،مووجةقدمخطةرمممممم:اخلؾػقة-م90

والممتـؾماظؾازعوماىرثقعقيماٌصةقغيمحوظقةًوميفمبـةق ماىقـةوتماظؿؾةوؼـماظؽؾةلممممممم.مجقدمصرصمظادؿكدامصؼدانموذقؽ،موو

وضدمُجؿعًمبشةؽؾمجقةدمسؿقعةًومربوةةقؾمرئقلةقيمطةـرية،موظؽةـمممممممم.ماٌقجقدميفماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

يمواظصغريةموشريماٌلؿكدعيماالدةؿكدامماألعـةؾمػةلمممموذبؿقسوتمععظؿماحملوةقؾماإلضؾقؿق.مزاظًمتقجدمبعضماظـغرات عو

صؼدمغوظًماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾ،محؿكماًوةيمبوحملوةقؾماظرئقلقي،ماػؿؿوعًومضةؽقًامم.مذبؿقسوتمأضؾماطؿؿواًلمبؽـري

غةيمربووظةيممموتؾذ ماالدرتاتقفقوتماظزراسقةيماظعوٌقةيماظةيتمؼةدسؿفومحلةوبماألعوممممم.ماالدؿقادمؿفوماٌؿؽـيميفقبوٌؼورغيمبلػؿ

وععمذظؽ،متظؾمػذهماالدةؿـؿوجوتمعمضؿةيممم.مظؿقدؼدماظـغراتميفمايقوزاتماظعوٌقيمعـمبعضماحملوةقؾماظغذائقيماظرئقلقي

إضةوصيمإظبمذظةؽ،مصةننممممو.ميفمزؾمسدممإجراءمهؾقؾمذوعؾمظؽؾماظؿـقملماظقراثلماٌؿـؾميفمبـق ماىقـوتماٌقجقدةميفماظعومل

طةذظؽمم.مملمتـفحميفمأخذمسقـيمعةـماظؿـةقملممطوغًمومبودؿكداممعـففقوتمضوةرةمرمبومعفومماىؿعماظيتمجريماالضطاملمبف

ؼةؿغريانممم(المدقؿوميفمعةومؼؿعؾةؼمبوحملوةةقؾماظلةـقؼيمممم)صننمعدىموتقزؼعماظؿـقملميفماجملؿقسوتماظربؼيموأةـو ماٌزارسنيم

دماجملؿقسةي،مثةومؼؿطؾةىمإسةودةمممممورمبومأدتمأؼضًوماظظرو مشريماٌـؾكميفمبـق ماىقـةوتمإظبمصؼةدانماٌةقاممم.ممبرورماظقضً

م.عبع

م

موظؼدمزادتماظؿفدؼداتماظعوٌقيمظؾؿقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيماٌقجةقدةميفماٌقاضةعماظطؾقعقةيمويفممممممم-م91

واظؿفدؼةداتماظرئقلةقيمظألةةـو ماظؾدائقةيموظألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾمػةلممممممممم.ماٌزرسيمأثـوءماظلـقاتماظعشرؼـماٌـصرعي

رمادةؿكدامماألراضةل،ممبةوميفمذظةؽماظزحةػمممممم،مواألغةقاملماظغوزؼةيماظغرؼؾةي،موتغُقةممممتغُقةرماٌـةوخمممأةـو محدؼـةي،مومإدخو م

عـمأغةقاملماظـؾوتةوتمرمبةومتؽةقنمعفةددةمبةوالغؼراضمسؾةكمممممممم%م20وؼشريمتؼققؿمأجريمعمخرًامإظبمأنمعومؼصؾمإظبم.مايضري

وايوجةيماٌودةيمٌؼووعةيمممم.مؾؼمبوألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾممموظقسمعـماٌرجحمأنمؼؽقنماظرضؿمأضؾميفمعومؼؿع.معلؿقىماظعومل

اظضغقطمايققؼيمواظاحققؼي،مصضًامسـمخصوئصمتغذوؼيموخصوئصمأخرى،مطـريامعةومتةربرماظؼقةومممبزؼةدمعةـمسؿؾقةوتممممممم

م.اىؿع

م
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ؾقعةوتممعبعموةقنمتـقملماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيمإظبمجوغةىماٌعممممم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م92

اظػوئةدةممموضمظؾؿفدؼةد،مأومذماٌرتؾطيمبفو،مالمدقؿوماظؿـقملمشريماٌقجقدميفماجملؿقسوتماٌقجةقدةمخةورجماٌقاضةع،مأوماٌعةرَمممم

م.اٌؿقضعي

م

اٌػؼةقد،مواظػوئةدةماحملؿؿؾةي،مواظؾقؽةوتممممممهدؼدمأوظقؼوتماىؿعماٌقجفمعـمحقٌماظؿـةقملمم:األفدافًاؾودقطة-م93

م.اٌعرضيمظؾؿفدؼد

م

عـماظازممتقسقيمواضعلماظلقودةوتمبويوجةيماٌلةؿؿرةمظؿقلةنيمتغطقةيماظؿـةقملميفمممممممم:االدرتاتقهقة/ةاؾيقاد-م94

اجملؿقسوتماٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقي،ممبوميفمذظؽماألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾ،موأةةـو ماٌةزارسني،مواظـؾوتةوتممممممم

ؼؿعؾةؼمبوألػةدا مواالظؿزاعةوتماٌؾقـةيميفماتػوضقةيممممممموؼـؾغلمتـؿقيمأصضؾمثوردوتماىؿعموتقثقؼفةوميفمعةومم.ماظغذائقيماظربؼي

اٌعوػدةماظدوظقي،موعـفومعـًامحؼماألررا ماٌؿعوضدةميفمأنمتطؾىماٌقاصؼيماٌلةؾؼيمسةـمسؾةؿمممممعـم5اظؿـقملماظؾققظقجلمواٌودةم

وحرتاممععةور ممضؾؾمإتوحيمايصق مسؾكماٌةقاردماظقراثقةي،مواظؿةزامماألرةرا ماٌؿعوضةدة،مرػـةًومبؿشةرؼعوتفوماظؼطرؼةي،مبةممممممممم

م.عبوسوتماظشعقبماألةؾقيميفمعومؼؿعؾؼمبصقنماظؿـقملماظؾققظقجلموادؿكداعفماٌلؿدام

م

ؼـؾغلمإؼداملماٌودةماظيتمصبريمعبعفوميفمعراصؼمظدؼفوماظؼدرةمسؾكمإدارتفةوميفمبؾةدماٌـشةل،مويفمأعةوطـمممممم:اؾؼدرة-م95

وحقـؿومطوغًمالمتقجةدمعراصةؼمعةـمممم.ماٌـشلمضؾؾماىؿعاآلعـ،مسؾكماظـققماظذيمؼقاصؼمسؾقفمبؾدمظادؿـلوخمأخرىمتقخقًوم

ػذاماظؼؾقؾميفمبؾدماٌـشل،مؼـؾغلمإضوعيمتؾؽماٌراصؼ،محلىماالضؿضوء،مويفماظقضًمذاتفمميؽـمإدارةماٌقادميفمبؾةدانمأخةرىممم

م.سؾكماظـققماظذيمُؼؿػؼمسؾقفميفمبؾدماٌـشلمضؾؾماىؿع

م

ضؾةؾماظشةروملميفممموذظةؽممنماٌودةماظيتمُتفؿةعمةةقغًومصعةواًلموعلةؿداعًوممممموؼـؾغلمإؼاءماالسؿؾورماظؿوممظؾؼدرةمسؾكمةق-م96

م.سؿؾقيماىؿع

م

ؼـؾغلماالضطاملمبعؿؾقيمتدرؼىمبشلنمرر ماىؿعماظعؾؿقيماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةي،مم-م97

وظقؿةف،معةـمضؾقةؾماظـظةومماظعةوٌلمظؿقدؼةدمممممممالمدقؿوميفمعومؼؿعؾؼمبودؿكدامماألدواتمواظطر ماظيتمهل ـمطػوءةماىؿةعموصعم

م.اٌقاضع،موبراعٍموضعماظـؿوذجماٌؽوغقي،مواٌلحماىغرايفماإلؼؽقظقجل

م

ؼـؾغلمأنمصبريماظؿـلقؼ،محلىماالضؿضوء،مداخؾمأيمبؾد،مالمدقؿومبةنيمبـةق ماىقـةوتممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م98

وؼؾزمموجةقدمتـلةقؼمسؾةكمممم.ميفمذبو متصـقػماظـؾوتوتوأعوطـمحػظمذبؿقسوتماألسشوبموشريػومعـماٌعوػدمذاتماًربةم

اٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظدوظلمظؿقصريمةاتمععماجملؿقسوتماٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيمواىفقدماٌؿعؾؼيمبلدماظـغراتم

أنمتؾؾقفةومموػذاماظؿـلقؼمضدمؼؿعؾؼمبؿقدؼدماالحؿقوجوتماظعوٌقيمأوماالحؿقوجوتماظؼطرؼيماحملددةماظةيتمميؽةـممم.مواظؿفدؼد

م.اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌقجقدةميفمبؾدمآخر

م
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ؾزممإضوعيمةاتمضقؼيمععماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيمواظزراسقيموعةعمعلةؿكدعلماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممممممتو-م99

ومؼشةؿؾماٌلةحموايصةرمواىؿةع،مممممعـمأجؾمتقسقيمسؿؾقيماظصقنمبلطؿؾفو،ممب(ماٌلؿقظدؼـمواظؾوحـنيمواٌزارسني)واظزراسيم

م.وتقجقففوموإسطوءمأوظقؼيمهلو

م

وػةذهمم.موؼؾزممإغشوءمآظقوتمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتمىؿةعماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيماظطةورئممممممم-م100

طوعًاموؼـؾغلمعةـمثةؿممماآلظقوتمؼـؾغلمأنمتلؿكدممغظؿماٌعؾقعوتمواإلغذارماٌؾؽرماٌقجقدةمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتمادؿكداعًوم

م.أنمتؽقنمعرتؾطيمبؿؾؽماظـظؿمارتؾورًوموثقؼًو

م

وطفزءمعـماظرباعٍماظؼطرؼيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةي،مؼـؾغةلمأنمتلةؿلمايؽقعةوتمجفةيمممممممم-م101

م.اتصو مإلدارةمرؾؾوتماىؿع

م

مهإداؿةًصونًاؾلالزؿاًاجلرثوؿقةًخارجًادلواؼعًاؾطلقعقةًواؾمودعًػق-7ً

م

م7.4متصقنمحوظقًومبـق ماىقـوتماٌقجقدةميفماظؾذورموايؼؾقةيماٌقجةقدةميفمأغوبقةىماالخؿؾةورمزػةوءمممممم:اخلؾػقة-م102

وػةذهمم.ميفمذبؿقسةوتمعؿعةددةممعلؿـلةكيممعؾققنمعدخًامعـماظؾازعوماىرثقعقي،مأيمسبقمُربعمعومؼؼّدرمأغفمسقـوتمعؿؿقزةم

وتمعقجقدةمسؾكمغطو ماظعوملمتةزرملمسبةقمثؾةٌمعبقةعمأغةقاملماظـؾوتةوتمممممممحدؼؼيمعـمحدائؼماظـؾوتم2 500مؼؽؿؾفومأطـرمعـ

وؼؿزاؼدماالػؿؿوممجبؿةعمذبؿقسةوتمعةـماحملوةةقؾمواألغةقاملماظغذائقةيممممممم.ماٌعروصيموهؿػظممبفؿقسوتمأسشوبمومثورمػوعي

بةداصعمعةـمممماظربؼيمواألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾمشريماٌلؿكدعيماالدؿكدامماألعـؾموبوالحؿػةوزمبفةذهماجملؿقسةوت،موذظةؽمممم

تزاؼدمايوجيمإظبماظؿـقؼع،موظؽـمػذهماألغقاملمؼؽقنمةقغفومخورجماٌقاضةعماظطؾقعقةيمأةةعىمسةودًةمعةـمةةقنماحملوةةقؾمممممممم

بؾمإنمأغقاسًومطـريةمػوعيمعـماحملوةقؾمالمتـؿٍمبذورًامميؽـمدبزؼـفوميفمزؾمزرو ماشبػةوضمدرجةيممم.ماظغذائقيماظرئقلقي

نماٌقاردماظقراثقيمهلذهماظـؾوتوت،مذاتماظؾةذورمايةرونمأوماظةيتمتؿقاظةدمبوإلغؾةوت،ممممممايرارةمواظررقبيموعومزا مالمؼقظبمظصق

م.االػؿؿومماٌائؿ

م

وسوٌقًو،معـماظازممأنمُتزؼدمايؽقعوتمواظقطوالتماٌوسبيمعـمادؿـؿورػوميفماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾصةقن،مالمدةقؿوميفممم-م103

صفةذامدقؼضةلممم.مر،مآخذةميفماالسؿؾورمبقجفمخوصمتؽوظقػماظصةقوغيمعومؼؿعؾؼمبوألغقاملماظيتمالمميؽـمةقغفوميفمبـق ماظؾذو

وتـعؽسم.مسؾكماظؿدػقرماٌطردماظذيمضبدثميفمعراصؼمطـريةمودققلـمضدرةمتؾؽماٌراصؼمسؾكمأداءموزوئػماظصقنماألدودقي

ٌُؾؾةغميفمممظؾؿدخاتذدةماظؿفدؼدماظذيمتؿعرضمظفماجملؿقسوتماٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيميفماظـلؾيماٌؽقؼيماٌرتػعيم ا

يمإظبمودؼدم،موطذظؽمضقائؿماٌشوطؾماظؿؼـقيمواإلدارةماٌرتؾطيممبقاةةؾيمأغشةطيمممجسـمطقغفومحبومطـريمعـماظؿؼورؼرماظؼطرؼي

وذظةؽمموؼرعلمحلوبماألعوغيمإظبمدسؿمهلنيماظؿكطقطموزؼودةماظؿـلقؼمواظؿعوونمسؾكماٌلةؿقىماظعةوٌل،ممم.مبـق ماىقـوت

.معبوظقيمألسؿو ماظصقنموإلردوءمسؿؾقوتمبـق ماىقـةوتمسؾةكمأدةوسمدةؾقؿمسؾؿقةًوموعلةؿداممعوظقةوًمممممممظؾقدمعـماظؿؽوظقػماإل

م.وتؾزممعقاةؾيمادؿؽشو ماًقوراتماٌؿوحيمظزؼودةمجدوىماظصقنمبوظـلؾيمظؿؽؾػؿفموىعؾفمرذقدًامبدرجيمأطرب

م
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عؾةودرةمتعووغقةيمدوظقةيمجدؼةدةمرئقلةقيمممممم،موػلممتـةؾمم2008وخزاغيمدػوظؾوردماظعوٌقيمظؾؾذورماصُؿؿقًميفمدـيم-م104

طمحؿةكماآلنمجفةقدمثوثؾةيمظؾؾةذورمايةرونمممممموظؽةـمملمدبط ةمم.مظؿقلنيمداعيماجملؿقسوتماٌقجقدةمعـماظؾةذورماظؿؼؾقدؼةيمم

م.ظدػومبوإلغؾوتاوظؾؿقوةقؾماظيتمصبريمتق

م

إضوعيمغظوممرذقدموؼؿلؿمبوظؽػوءةموتقجففمأػدا موطػءموعلؿدامماضؿصةودؼًومظؾصةقنمممم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م105

م.واالدؿكداممخورجماٌقاضعماظطؾقعقي،مؼشؿؾماألغقاملماظيتمتؿقاظدمبقادطيماظؾذورموبقادطيماإلغؾوتمسؾكمحدمدقاء

م

ـظةومماٌؿعةددماألرةرا مممم،ممبةوميفمذظةؽماظمموتعزؼزػةوممضؾقؿقةيمودوظقةيممإؽوتمضطرؼيموإضوعيمذؾم:األفدافًاؾودقطة-م106

وإصبودمضدرةمطوصقيمظؿةقصريمخقةوراتمظؾؾؾةدانميفمعةومؼؿعؾةؼمبةوظؿكزؼـماظطةقسلمظؾؿةقاردماظقراثقةيمممممممممم.مظؾؿعوػدةماظدوظقيماظؼوئؿ

اظيتمتؿقاظدمسـمررؼةؼماإلغؾةوتمواظـؾوتةوتمذاتماظؾةذورممممممووضعمادرتاتقفقوتمإلدارةمةقنماظـؾوتوت.مفوادؿـلوخاٌائؿيمو

وتشةفقعمادةؿقداثموغؼةؾمممم.مٌقاضةعماظطؾقعقةي،موطةذظؽماألغةقاملماٌؿفوػؾةيميفمأغشةطيماظصةقنمايوظقةيممممممممشريماظؿؼؾقدؼيميفما

اظؿؽـقظقجقوتماٌائؿيمظصقنمػذهماظـؾوتوتموتشفقعموتعزؼزمعشورطيمحدائؼماظـؾوتةوتميفمةةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممممم

دماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيموتؾةود متؾةؽممممممموتشفقعمايصق مسؾكماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼةيمبةوٌقارمم.مظألشذؼيمواظزراسي

م.اٌعؾقعوت

م

ايدمعـماظؿؽرارماظذيمالمداسلمظفميفمعدخاتماظؾازعوماىرثقعقيميفمبراعٍماظصقنمايوظقةي،موادةؿكداممحقةزمممم-م107

ود متؾةؽماٌعؾقعةوتممماظؿكزؼـماٌؿوح،موتشفقعمايصق مسؾكماٌعؾقعوتمسـماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةيموتؾةمم

اٌكططمواظؿكزؼـماٌةلعقنمظؾؿةقادمممبوالدؿـلوخمواظؿؽػؾم.ممتوذقًومععماالتػوضوتماظدوظقيماٌـطؾؼي،موعـمبقـفوماٌعوػدةماظدوظقي

م.مشريماٌلؿـلكيمحوظقًو

م

خةورجمممظؾؿفؿؿعماظدوظلمعصوحلميفمةقنماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م108

وػذاماٌػفقممػةقماظةذيمؼةقصرماألدةوسمًطةيمسوٌقةيمعؿؽوعؾةيمممممممم.مؼؿقؿؾمعلموظقوتمسـمذظؽماظصقنوػقماٌقاضعماظطؾقعقي،م

وظؾؾؾدانمدقودةمضطرؼيمسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمواظزراسةيماظةيتمممم.مورذقدةموصعوظيمظؿلعنيماجملؿقسوتماٌقجقدة

قارد،موظؽـممثيمحوجيمإظبمزؼودةمترذقدماظـظومماظعوٌلمظؾؿفؿقسوتماٌقجقدةمخورجمتصقغفو،موتؿقؿؾمعلموظقيمسـمتؾؽماٌ

م.سؿؾمحلوبماألعوغيموػذامػقماهلد معـ.ماٌقاضعماظطؾقعقي

م

وؼـؾغلمظؾقؽقعوت،موعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقي،مواٌـظؿوتمشريمايؽقعقي،مووطوالتماظؿؿقؼةؾمأنمتةقصرممم-م109

قازغًومظصقنماظـؾوتوتمذاتماظؾذورماظيتمتؿقاظدمسـمررؼؼماإلغؾوتموايةرونمإضةوصيمإظبماظةدسؿماٌؼةدممممممدسؿًومطوصقًوموعائؿوموعؿ

ويفمػذاماظصدد،مؼـؾغلمتعزؼزمحدائؼماظـؾوتوتموبـق ماىقـوتمايؼؾقيمعـمحقةٌمضةدرتفوممم.مظصقنمبذورماألغقاملماظؿؼؾقدؼي

م.مماألعـؾسؾكمةقنماألغقاملماهلوعيماٌؿفوػؾيمأومشريماٌلؿكدعيماالدؿكدا

م



43 CGRFA/WG-PGR-5/11/2 Rev.1 

وؼـؾغةلمادؿـلةوخممم.موؼـؾغلماالدؿػودةماظؽوعؾيمعـماٌراصؼماظؼوئؿي،موعـمبقـفوماٌراطزماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمواظدوظقي-م110

وؼـؾغةلمم.مرقؼؾماألجؾمتلؿقيفماٌعوؼريماظدوظقي،موصؼًومظاتػوضوتماظدوظقيماٌـطؾؼةيمدبزؼـماٌقادماٌصقغيمودبزؼـفوميفمعراصؼم

دؿـلوخمشريماٌؼصقدةمواظيتمالمداسلمهلومبنيماجملؿقسوتمعـمأجؾمزؼودةمطػوءةماظؿؽؾػيمواظػعوظقةيميفممايدمعـمسؿؾقوتماال

وميؽـمعلوسدةماظؾؾدانميفمهدؼدماٌقاردماظقراثقيماٌكزوغيمبوظػعؾمواٌلؿـلكيماٌقجةقدةمم.ماىفقدماظعوٌقيميفمذبو ماظصقن

م.األجؾماظؿكزؼـماظطقؼؾيفمعراصؼم

م

يماألشذؼيمواظزراسي،مبوظؿعوونمععماظؾؾدانموععماٌمدلوتمذاتماظصةؾي،مأنمتقلةريمإضةػوءماظطةوبعممممموؼـؾغلمٌـظؿ-م111

اظرمسلمسؾكماتػوضوتميؿوؼيماظؿـقملميفماجملؿقسوتماٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقةيمرؾؼةًومظاتػوضةوتماظدوظقةيماٌـطؾؼةي،مممممم

يتمترشىميفمذظؽمأنمتقدملمذبؿقسوتمرقسًوميفمعراصةؼمآعـةيمممصفذامعـمذلغفمأنمؼؿقحمظؾؾؾدانماظ.موعـمبقـفوماٌعوػدةماظدوظقي

م.خورجمحدودػو

م

ؼـؾغلمتقزقػمأصرادموتدرؼؾفؿمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتمظؿـػقةذمورةةدماظلقودةوتمواالتػوضةوتماٌةذطقرةممممممم:اؾؼدرة-م112

ـةق ماىقـةوتمإلصبةودمممموؼـؾغلمأنموريماٌمدلوتماظؼطرؼيمتؼققؿومظؾؿؿوردوتماٌؿؾعيمحوظقًوميفمعومؼؿعؾؼمبةندارةمبم.مأساه

وؼـؾغلمأنمتؿةوحمظؾةرباعٍماظؼطرؼةيمممم.مغظؿمظؾصقنمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيمتؽقنمأطـرمرذدًاموطػوءًةموتقجفومسبقماٌلؿكدعني

م.اٌراصؼمواٌقاردماظؾشرؼيمواٌعداتماٌائؿي

م

ي،موصبةىمايةرصمبقجةفمممموؼـؾغلمتلعنيماظصقنماٌلؿؿرمجملؿقسوتماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمواظزراسةمم-م113

م.خوصمسؾكمغبوؼيماٌدخاتماألةؾقيمعـماجملؿقسوتماٌفددةمبوالغؼراض

م

ماظؾلقطيموذاتماظؿؽؾػةيماظزػقةدةممموؼـؾغلمتعزؼزموتشفقعمحدائؼماظـؾوتوتمواٌشفراتموبـق ماىقـوتمايؼؾقي-م114

مم.عؾقؿمواظقسلماظعوماٌرتؾطيمبوىوععوتمواٌدارسمواٌمدلوتماألخرىموتشفقعفومعـمأجؾماظـفقضمبوظؿ

م

.مايػظميفمأغوبقىموشريمذظؽمعةـماظؿؽـقظقجقةوتماىدؼةدةمواٌائؿةيممممتؼـقوتموؼـؾغلمتؼدؼؿمدسؿمظؾؿدرؼىمسؾكم-م115

ووصؼًومظاحؿقوجوتمواألوظقؼوتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيماظػرسقيمواإلضؾقؿقي،مؼـؾغلمتؼدؼؿماظدسؿمظرتدقخماظؼةدرةمسؾةكمادةؿكداممممم

م.ػذهماظؿؽـقظقجقوت

م

ـموخةدعوتماظصةقنممموؼـؾغلمتؼدؼؿماظدسؿمظؿقُؿؾماظـػؼوتماظيتمتؿؽؾةدػوماٌمدلةوتماظةيتمتةقصرماظؿكةزؼـماٌعةقَمممممم-م116

صفذاماظدسؿمميؽـمأنمؼلوسدمسؾكماظؿعر مسؾكمعبقعماٌقادماظػرؼةدة،موتؾةؽممم.ماظؿقثقؼمذاتماظصؾيمظؾؾدانمأخرى/واظؾققث

وػذامعةـمذةلغفمأنمؼشةؿؾمممم.مقّةػي،مواجملددة،مواٌؼّقؿي،مواٌقثؼياٌلؿـلكيمبطرؼؼيمعائؿي،مواٌكزوغيمبطرؼؼيمآعـي،مواٌ

وؼـؾغلمإطـورماٌقادمشريماٌلؿـلةكيمحؿةكماآلنممم.ماظؿعر مسؾكماٌقادماٌلؿـلكيمادؿـلوخًومضوةرًامأومعػررًومسؾكمحدمدقاء

ودةقفريمم.موتماظؼطرؼةيماٌـطؾؼةيمم،مععماٌراسوةماظؽوعؾةيمظاتػوضةوتماظدوظقةيمواظؿشةرؼعممممًوآعـمًودبزؼـودبزؼـفومإطـورًامعائؿًوم
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وضةدمؼؽةقنمعةـماٌلؿصةقبممممم.مخورجماٌقاضعماظطؾقعقيموصؼةًومٌةومتلؿـلةؾفماظؾؾةدانممممعـماٌدخاتماالحؿػوزمبوظـلخماإلضوصقيم

م.اظؿقدعميفمبعضمعراصؼماظؿكزؼـماظؼوئؿيموإضوعيمعراصؼمجدؼدة

م

رةر مربّلةـيمظؾصةقن،ممبةوميفمذظةؽممممممؼـؾغلمأنمتؽقنماظؾققثمعقجفيمإظبمادةؿقداثممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م117

عقثقضةيموعـكػضةيماظؿؽؾػةيممممتؼـقةوتمماظصقنميفمأغوبقىمواالحؿػوزمبقادطيماظؿربؼد،موأنمتؽقنمعقجفيمبقجفمخةوصمسبةقممم

صوظؿؽـقظقجقوتمواإلجراءاتماظيتمُتـؼؾمعؾوذةرًةمعةـمأجةقاءمععؿدظةيمضةدمالمتؽةقنممممممم.متؽقنمعائؿيمظظرو ماظؿشغقؾماحملؾقي

م.ةميفماظؾؾدانماالدؿقائقي،مواظعؽسمبوظعؽسعـودؾيمظؾظرو ماٌقجقد

م

م

وؼـؾغلماالضطاملمبؾققثمتلؿـدمإظبماظؿقثقؼماحملّلـماٌؿقخكميفمإرورمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمظؾؿلوسدةميفمسؿؾقةيمم-م118

وػذامضدمؼؿضؿـ،مبنيمعبؾيمأعةقرمأخةرى،مإجةراءمحبةقثمبشةلنمهدؼةدممممممم.مةـعماظؼراراتمبشلنمإضوعيمغظوممرذقدموصعو 

ىرثقعقيمواٌلؿـلكوتمذاتماألوظقؼةي،موبشةلنمرةر ماظؿعةر مسؾةكماٌلؿـلةكوتموطةذظؽمورؼةىمةةاحقيمممممممممماظؾازعوما

اٌدخات،موإجراءاتمظؾصقنماظرذقد،موادؿـلوخماألغقاملماظيتمتؿقاظدمسةـمررؼةؼماإلغؾةوت،موبشةلنمرةر موتؽـقظقجقةوتممممممم

م.ؾوتماىقـوتةقنماىقـوت،موأغقاملماىقـوت،موعرّط

م

بشلنمأصضؾمزرو ماظؿكزؼـميفمعومؼؿعؾؼمبوظؾذورماظؿؼؾقدؼي،مواظؾذورمشريماظؿؼؾقدؼي،مواٌةودةممموؼؾزممإجراءمحبقث-م119

وعـماظةازممإجةراءمدرادةوتمجقـقعقةيموبشةلنماًصةوئصماظػقـقظقجقةيمتةربطماظؾقوغةوتمممممممممم.ماظيتمتؿؽوثرمسـمررؼؼماإلغؾوت

وتقطةةقالتمظؾصةةقنميفمأغوبقةةىموؼـؾغةةلموضةةعمبر.ماًصةةوئصماظػقـقظقجقةةيمربطةةًومأصضةةؾمواةةةػوتماىزؼؽقةةيمبؾقوغةةوتم

وظؿؽـقظقجقوتماظصقنماألخرىمعـمأجؾماظـؾوتوتمذاتماظؾذورماظيتمتؿقاظدمسـمررؼةؼماإلغؾةوتموشةريماظؿؼؾقدؼةي،موؼـؾغةلمممممم

م.إجراءمتؼققؿمالحؿقوجوتماظصقنماٌؿعؾؼيمبلغقاملمأخرىمظألشذؼيمواظزراسيمظقلًمعصقغيمبدرجيمطوصقي

م

اظؿـلقؼمداخؾماظؾؾد،موبنيمبـةؽماىقـةوتماظؼطةري،موذبؿقسةوتماظعؿةؾممممممؼـؾغلمأنمصبريمم:اإلدارة/اؾمـيقق-م120

اٌلةؿقظدؼـمواظؾةوحـنيمواٌةزارسنيمممم)اظزراسقيماظؼطرؼةي،موعبقةعمعلةؿكدعلماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيممممممممم

م.وصبىمإضوعيمةاتمضقؼيمععماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيمواٌراطزماظدوظقي(.مواٌـظؿوتمشريمايؽقعقي

م

ورػـةًومبفةذهممم.ماظدورؼةيمظؿؼقةقؿمصعوظقةيماإلجةراءاتماٌؿكةذةمممممموؼـؾغلمتشةفقعماالدؿعراضةوتماإلدارؼةيمواظؿؼـقةيمممم-م121

االدؿعراضوت،مورػـًومطذظؽمبوألحؽومماحملددةميفماالتػوضوتمذاتماظصةؾي،مؼـؾغةلمأنمؼعةززماظةدسؿماٌةوظلماألعةـماظطقؼةؾمممممممم

م.األجؾموأنمؼؿقحماظؿكطقطمبؽػوءة

م

ظؼطرؼيمظؾؾققثماظزراسقي،موظؾشؾؽوتماحملصقظقيمواإلضؾقؿقةي،موطةذظؽمظؾؿـظؿةوتماظدوظقةيمذاتممممموؼـؾغلمظؾـظؿما-م122

اظصؾيماٌعـقيمحبدائؼماظـؾوتةوت،مأنمُتفةريمبصةػيمعـؿظؿةي،موبةدسؿمعةـمعراطةزماظؾقةقثماظزراسقةيماظدوظقةيمواٌـظؿةوتمممممممممممم



45 CGRFA/WG-PGR-5/11/2 Rev.1 

غؾوتموشةريماظؿؼؾقدؼةي،موأنمتضةعمتقةةقوتممممماإلضؾقؿقي،متؼققؿًوميوظيمةقنماظـؾوتوتمذاتماظؾذورماظيتمتؿقاظدمسـمررؼؼماإل

م.وتؿكذمإجراءاتمسـدماظضرورة

م

وؼـؾغلمتعزؼزماظصاتمبةنيمم.موؼـؾغلمتشفقعمحدائؼماظـؾوتوتمسؾكماٌشورطيمبفؿيميفمأغشطيماظرابطوتماظدوظقي-م123

ٌـظؿةوتماٌلةموظيمسةـممممعـظؿوتمعـمضؾقؾماظرابطيماظدوظقيميدائؼماظـؾوتوتمواٌـظؿيماظدوظقيمظصقنمحدائؼماظـؾوتوتموبنيما

وعـفومعةـًامعـظؿةيماألشذؼةيمواظزراسةي،مواٌـظؿةيمممممم)واظزراسيمواظعوعؾيميفمػذاماجملو ممةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼي

وؼـؾغلمإضوعيمةاتمثوثؾيمبنيماٌـظؿةوت،موعةـممم(.ماظدوظقيمظؾؿـقملماظؾققظقجل،موعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيماألخرى

وؼـؾغةلمتشةفقعممم.م،مسؾكماٌلؿقىماظؼطري(وورةماٌشوتؾعـظؿوتمعـمضؾقؾم)اٌقجقدةميفماظؼطوملماًوصمؿوتماٌـظبقـفوم

م.اظؿعوونماظعؿؾلمطؿللظيمذاتمأوظقؼي

م

مجتدقدًادلدخالتًادلوجودةًخارجًادلواؼعًاؾطلقعقةًوإؽنارفا-8ً

م

بوظـظرمإظبمأنماٌدخاتماٌكزوغيمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيمتؼةؾمةةاحقؿفو،مصةننمطةًامعةـماىقـةوتمممممممم:اخلؾػقة-م124

يفمعبقعفةومموحؿكميفمزؾمزرو ماظؿكزؼـماٌـؾكمخورجماٌقاضعماظطؾقعقةي،متؿطؾةىماٌةدخاتمممم.موخصوئصماىقـوتمُتػؼد

ترتىموؿقعمذبؿقسوتموغشرمعدخات،ممبومسـدموطـريًامعومطوغًمالمتراسكماظؼدرةمسؾكماظؿفدؼدم.مغفوؼيماٌطو مودؼدًا

وبـةوءمم.مسؾكمذظؽمدونمضصدمعـمسدممإعؽوغقيماالحؿػوزمبطرؼؼيمةقققيماآلنمبؼدرمطؾريمعـماٌقادماظيتمُجؿعةًميفماٌوضةلمم

موضؾيمحفؿماظعقـيماألةؾقي،مواشبػوضمةةاحقؿفو،مواظطؾةىماٌؿؽةررممم.ماٌقادودؼدمأسؿو مطؾريمعـمضدرمسؾكمذظؽ،متراطؿم

وظؽةـ،مم.ماإلطـةورم/سؾكمسقـوتمعـمعراصؼماظؿكزؼـماظطقؼؾماألجؾمػةلمسقاعةؾمميؽةـمأنمتةمديمإظبمتؼصةريمدورةماظؿفدؼةدمممممم

تؾغلمايوجيمإظبماظؿفدؼدمٌةدةمسؼةقد،مصةننمعؿطؾؾةوتمممممبوظـظرمإظبمأنمزرو ماظؿكزؼـماظطقؼؾماألجؾماظصقققيمؼـؾغلمأنم

عـماٌدخاتم%م10عومؼؼؾمسـم(مسؾكماظعؽسمعـماحؿقوجوتماإلطـور)اظؿفدؼدماظلـقؼيماٌلؿؿرةماظروتقـقيمتؾؾغميفماٌؿقدطم

عـماظؾؾدانماظيتمتلوػؿممبعؾقعوتمبشلنماظؿفدؼدميفماآلظقيماظعوٌقيمظؿؼودؿماٌعؾقعةوتمبشةلنممم%م55وععمذظؽ،مصننم.ماٌصقغي

يفماٌوئةيممم20ػؾطةًميفمممتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمُتؾؾغمسـمادؿؿرارموجقدمتراطؿوتمطؾريةمظدؼفو،موأنمضدرةماظؿفدؼدمضةدم

وتشريماالدرتاتقفقوتماحملصقظقيماظعوٌقيماظةيتمؼةدسؿفومحلةوبماألعوغةيمإظبمأنمتراطؿةوتماظؿفدؼةدممممممم.معـمبـق ماىقـوت

،ممبةوميفمذظةؽمسؾةكماظصةعقدممممموععمذظؽ،مصؼدمهؼؼًمأوجفمتؼةدممطةؾريةمم.مهدثميفمعومؼؿعؾؼمجبؿقعماحملوةقؾمواألضوظقؿ

اٌـوصعماظعوعيم‘دعفمعراطزماىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمعـمأجؾمعشورؼعماظعوٌلمغؿقفيمظؾؿؿقؼؾماظذيمتؼ

وضةدمدسةؿمحلةوبماألعوغةيمأؼضةًوموضةعممممممم.م،موسؾكماظصعقدماظؼطريمعـمخا ماظؿؿقؼؾماظذيمؼقصرهمحلوبماألعوغةيم’اظعوٌقي

ثقؼماٌةدخاتمميـةؾمسوئؼةًومضبةق مممممتقموعومزا مضصقر.مخطقطمتقجقفقيمظؾؿفدؼدمعـمأجؾمسددمعـمربوةقؾماٌؾقؼماألو 

وتةذطرمم.مدونماتؾوملمغفٍمسوٌلمرذقدميفمعومؼؿعؾؼمبوظؿفدؼد،موإنمطةونمؼؿزاؼةدماآلنمتةقاصرماٌعؾقعةوتماظضةرورؼيمإظؽرتوغقةومممممم

.مبؾدانمطـريةماالصؿؼورمإظبمعراصؼمٌـووظيماألغقاملماٌففـيموضصقرماألعةقا مواٌةقاردماظؾشةرؼيمبوسؿؾورػؿةومعشةؽؾؿنيمرئقلةقؿنيمممممم

ظؿكطقطمواظؿـلقؼماىقدانمدقؼؾانمعـمطؿقيماٌقادماظيتمصبىمودؼدػو،موظؽـمعـماظضةروريمأنمؼؽةقنمػـةو متةدخؾممممموا

م.عؿقاةؾمظؾقػوزمسؾكمةاحقيمضدرمطؾريمعـماظؿـقملماظقراثلمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماٌكزون

م
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اٌقجةقدةمخةورجماٌقاضةعماظطؾقعقةيمظؿؾؾقةيماالحؿقوجةوتمممممممودؼدموإطـةورماٌةدخاتمممم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م125

م.اٌؿعؾؼيمبوظصقنمواظؿقزؼعمواالدؿـلوخماآلعـ

م

إصبودماظعؿؾقوتمواظشراطوتمواظؼدراتماظازعيمظؿفدؼدموإطـورماجملؿقسوتماٌقجقدةمخةورجممم:األفدافًاؾودقطة-م126

م.االدؿـلوخماآلعـاٌقاضعماظطؾقعقيمظؿؾؾقيماالحؿقوجوتماٌؿعؾؼيمبوظصقنمواظؿقزؼعمو

م

م:ؼـؾغلمإسطوءماألوظقؼيمٌومؼؾلم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م127

م

ودؼدماظعقـوتماٌقجقدةمحوظقًوميفمدبزؼـمرقؼةؾماألجةؾمأوماٌؼصةقدمبفةومأنمتةقدملميفمزةرو مرقؼؾةيممممممممم(أ)م

ماألجؾموتؿعرضمظػؼدانمةاحقؿفوط

إعؽوغقةيممموعفةددةمبةوالغؼراضموتـطةقيمسؾةكممممودؼدماظعقـوتماظيتمتلؿقيفمععوؼريمطقغفومصرؼةدةمسوٌقةًومممم(ب)م

م.ايػوزمسؾكمتـقملماظعقـيماألةؾقي

م

ؼـؾغلماظلعلمظؾقصق مسؾكمعدخاتمعـماظشةؾؽوتماحملصةقظقيمواإلضؾقؿقةيمسـةدمةةؼؾماألوظقؼةوتموهدؼةدممممممممو-م128

م.اظؾازعوماىرثقعقيمذاتماألوظقؼيمألشراضماظؿفدؼدمواإلطـور

م

شراضماظؿفدؼدمواإلطـورمبوظؿعوونمععمعلؿقظديموأعـوءماظربغةوعٍماظؼطةري،ممموؼـؾغلمهدؼدمسقـوتمدونمشريػومأل-م129

م.اظذؼـمشوظؾًومعومتؽقنمظدؼفؿمععرصيموثقؼيموعػصؾيمبشلنماجملؿقسوتموبشلنمتقاصرمعقادمثوثؾيمعـمأعوطـماٌقاضعماظطؾقعقي

م

ًِ-م130 ؾػلموتـقملماًصةوئصماظقراثقةيممموؼـؾغلمأنمتلعكمجفقدماظؿفدؼدمواإلطـورمدعقًومجفقدًامظؾقػوزمسؾكماظؿـقملما

وؼشؽؾماإلضا مإظبمأدغكمحدمعـمتقاترماظؿفدؼدمػةدصًومػوعةًوموغؿقفةيمػوعةيمألغشةطيمممممم.مظعقـيماألةؾقيعـماواٌرطؾوتماٌؽقػيم

م.أخرىميفمإرورمخطيماظعؿؾماظعوٌقي

م

ويفمعةومبقـفةوموذظةؽمممميدمعـماظؿؽرارماظذيمالمداسلمظفمداخؾماجملؿقسوتماظراعقيماظبماوؼـؾغلمتشفقعماىفقدم-م131

م.طقدقؾيمظؿقلنيماظؽػوءةمواإلضا مإظبمأدغكمحدمعـمتؽوظقػماظصقنماٌلؿؿرة

م

وؼـؾغلمظؾقؽقعوت،مواظؼطوملماًوص،مواٌـظؿةوت،موعةـمبقـفةومسؾةكموجةفماًصةقصماىؿوسةيماالدؿشةورؼيممممممممم-م132

م:ظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي،مواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيماظؼقومممبومؼؾل

م

اظؿعوونمالدؿكدامماظؼدرةماٌقجقدةمادؿكداعًومؼؿلؿمبوظؽػوءةموظؽػوظيمإعؽوغقيمحدوثماظؿفدؼدمواإلطـةور،ممم(أ)م

إذامطوغومثؽـنيمسؾؿقًوموتؼـقًوموإدارؼو،ميفماٌقاضعماظيتمتؽقنمصقفوماظظرو مضرؼؾيمعـمتؾؽماظيتمُجؿعةًمم

معـفوماظعقـيط
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م

ؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيماٌكزوغةيمخةورجماٌقاضةعمممممممتشفقعموتقلريمايصق مسؾةكماٌةقاردماظقراثقةيماظـمممم(ب)م

اظطؾقعقيمظتضا مإظبمأدغكمحدمعـمايوجيمإظبمدبزؼـمسقـوتمعؿؿوثؾيميفمسدةمأعوطـ،موعومؼرتتىمسؾكم

م.ذظؽمعـمحوجيمإظبمودؼدمطؾمعـفو

م

أومأػةداصفوممموؼـؾغلماالضطاملمبلغشطيماظؿقةقػمبوالضرتانمععماظؿفدؼدمبةدونمتؼةقؼضمصعوظقةيمسؿؾقةيماظؿفدؼةدممممم-م133

م.سؿؾقيماظؿقةقػممتوذقًومععماٌعوؼريماٌؼؾقظيمسوٌقًومتطقؼروؼـؾغلم.ماظعؾؿقي

م

ؼـؾغلمأنمتؿوحماٌراصؼماظصقققيمواٌقاردماظؾشرؼيماظؽوصقيمواظؿؽـقظقجقةوماٌائؿةيمواٌعةداتماظضةرورؼيمممممم:اؾؼدرة-م134

.مظؾرباعٍماظؼطرؼيموظؾؿـظؿوتماظدوظقيماظعوعؾيميفمذبو مأغشطيماظؿفدؼدمواإلطـورماٌضطؾعمبفومطفزءمعـمخطيماظعؿؾماظعوٌقي

دمسةـمررؼةؼماإلغؾةوتممممظةمسؾكمودؼدموإطـورماألغقاملماٌففـيمواظيتمتؿقاوؼـؾغلمإؼاءماػؿؿوممخوصمإلصبودمأومتعزؼزماظؼدرةم

م.وؼـؾغلمإؼاءماسؿؾورمأؼضًومإلذرا ماظؼطوملماًوصمواٌزارسنيمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقي.موايرون

م

وؼـؾغلمأنمتؽػؾمبـق ماىقـوتموجقدمرةدموأنمتؽةقنمظةدؼفوماظؼةدرةمسؾةكمهدؼةدمحوظةيماٌةدخاتموإسطةوءممممممممم-م135

م.ؿؾؽماظيتمهؿوجمإظبمودؼدموإطـورأوظقؼيمظ

م

م.وؼـؾغلمأنمتلخذمبراعٍماظؿدرؼىميفماالسؿؾورماالخؿاصوتميفمعؿطؾؾوتماظؿفدؼدمواإلطـورميفمعومبنيماألغقامل-م136

م

ؼـؾغلمعقاةؾيموضعمخطقطمتقجقفقةيمظؾؿفدؼةد،ممبةوميفمذظةؽمععةوؼريموتؽـقظقجقةوتمممممممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م137

م.اٌففـيمواظيتمتؿقاظدمسـمررؼؼماإلغؾوتموايرونربددة،مالمدقؿومظألغقاملم

م

ومثيمحوجيمإظبمتعزؼزماظؾققثمظؿقلنيمتؽـقظقجقوتماظصقنميفمذبوالتمرئقلقيمذؿك،معـمضؾقؾمإروظيماظػةرتةمم-م138

،مواآلظقوتماظػلققظقجقيماٌرتؾطيمبؼؾيماظؼدرةمسؾكمهؿةؾمدرجةيمايةرارةمممم(اظؾذورماظؿؼؾقدؼي)اظػوةؾيمبنيمدوراتماظؿفدؼدم

م.،موطذظؽميفمتؽـقظقجقوتماظصقنميفماألغوبقى(اظؾذورمايرون)واىػو م

م

وؼـؾغلمإجراءمحبقثمظزؼودةمصعوظقيموطػوءةمجفقدماظؿفدؼد،ممبوميفمذظؽمعـففقوتمظتضا مإظبمأدغةكمحةدمعةـمممم-م139

ؿفدؼةد،موإصبةودممماٌمذراتماٌرتؾطيمبطق مسؿرماظؾذورمظؾؿلوسدةميفمادةؿـؾوطمادةرتاتقفقوتمظؾمممانرا ماىقـوت،مظؿقدؼد

وتظةؾمػـةو ممم.ماظيتمهدثميفماظؾازعوماىرثقعقيماٌصقغي،موادؿؽصو ماآلصوتماظيتمهؿؾفوماظؾةذورمماظطػراتصفؿمألدؾوبم

م.تلوؤالتمػوعيمبشلنمغظؿماالدؿقاد،موبققظقجقوماظؿقاظد،موآظقوتماًؿق ،مواٌشوطؾماظؿؼـقيماٌرتؾطيممبؿوردوتماظؿفدؼد

م

اظؾقوغوتماٌؿعؾؼيمبوٌدخاتمايوظقيميفماجملؿقسوتماٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيموهؾقؾةفومموؼـؾغلموؿقعم-م140

م.ظؾؿلوسدةميفماظؿكطقطمواظؿـػقذ
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م

إنمعشورطيماظشؾؽوتماحملصقظقيمواإلضؾقؿقةيمعشةورطيمغشةطيمػةلمأعةرمػةوممظـفةوحمجفةقدمممممممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م141

دؼدماظؾازعوماىرثقعقيماظيتمصبىمودؼدػوموإطـورػو،مويفمعومؼؿعؾةؼمبنسطةوءممماظؿفدؼدمواإلطـور،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾؼمبؿق

طذظؽ،مؼـؾغلموضعمخططمضطرؼيمظؾؿفدؼد،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾؼمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةيمم.ماألوظقؼيمهلو

م.ذاتماألوظقؼيماظؼطرؼي

م

فدؼدمواإلطـةور،ممبةومؼشةؿؾماظـظةرميفمضةرورةماالدؿـلةوخممممممماظؿموؼـؾغلمأنمؼؽقنمػـو مرةدمعؿقاةؾمظؾقوجيمإظب-م142

م.اظؽويف،مودؾق ماظعقـوتمعـمحقٌماظؿكزؼـ،موزرو ماظؿكزؼـ،موةاحقيمطؾمُعدخؾمعـماٌدخاتمسؾكمحدة

م

ًاالدمىدامًادليمدامً

ً

ًمقيريًادمىداؿفاحمددةًوتؼققؿفاًوزقادةًعددفاًؾاؾمودعًيفًتوصقفًجمؿوعاتًػرعقةً-9ً

م

اٌلةؿكدعنيمسؾةكماالدةؿفوبيممممؼـؾغةلمأنمتلةوسدممماجملؿقسةوتماٌقجةقدةمظةدىمبـةق ماىقـةوتممممممنمإم:اخلؾػقة-م143

وعةـمم.متغُقةرماٌـةوخمممظؾؿقدؼوتمواظػرصماىدؼدة،مظؿقلنيماإلغؿوجقي،موزؼودةماالدؿداعي،مواالدةؿفوبيمظؾؿغُقةر،مالمدةقؿومممم

دمصقفومضدرمطؾريمعـماظؿـةقملماظةذيمدةقؾزممممماٌعرت مبفمسؾكمغطو موادعمأنمذبؿقسوتماظؾازعوماىرثقعقيماحملصقظقيمؼقج

وظؽلمؼلؿػقدمعلؿقظدوماظـؾوتةوتمواظؾةوحـقنمواٌلةؿكدعقنماآلخةرونمظؾؿةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممممممم.مٌقاجفيمػذهماظؿقدؼوت

ظألشذؼيمواظزراسيمعـماجملؿقسوتمأضصكمادؿػودةمصعوظيمصؿـماظازممأنمضبددوامسؾكموجفماظلرسيمسددامعقلةقرًامعةـمأغةقاملمممم

وميؽةـمأنمؼشةّفعمهلةنيمممم.ماظيتممتؾؽمأومؼرّجحمأنممتؾؽماًصةوئصماٌكؿؾػةيماظؽةـريةماظازعةيميفمبةراذبفؿممممموتماىقـ

وصفؿماظؿؾوؼـماظقراثلمواظؿعؾريمسـةفمأعةرانمػوعةونمممم.ماظؿقةقػمواظؿؼققؿمسؾكمزؼودةمادؿكدامماجملؿقسوتموجعؾفمأطـرمطػوءة

نيمأنمتؽقؼـمذبؿقسوتمربدودةمعـماٌقادمإعومادؿـودًامإظبمتلفقؾموضدمتؾ.مأؼضًومظؿقلنيمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقي

وتؿطؾةىمم.ماظؿـقملماظؽؾلماٌقجقدميفمسددمةغريمعـماٌدخاتمأوماظؿؾوؼـميفمخصوئصمععقـيمضبل ـمادةؿكدامماجملؿقسةوتمم

اظػرسقةيماظةيتمميؽةـممممماظؾازعوماىرثقعقيموعلؿقظديماظـؾوتوتميفمهدؼدماجملؿقسةوتميمظَحَػػذهماىفقدمتعووغًوموثقؼًومبنيم

وعـماٌؿؽـمأؼضًومأنمؼلوسدماظؿؼققؿمسؾكمهدؼدماظؾازعةوماىرثقعقةيماظةيتمتـطةقيمسؾةكمإعؽوغقةيممممممم.ماظؿصر مصقفومبلفقظي

م.ادؿكداعفومبطرؼؼيمعؾوذرةمبدرجيمأطربمعـمجوغىماٌزارسني

م

.مزعةوماىرثقعقةيماحملصةقظقيمممويفماظعؼدماٌـصرم،مهؼؼمضدرمطؾريمعـماظؿؼدمميفمتقةقػموتؼققؿمذبؿقسةوتماظؾام-م144

اطؿلؾًمبؾدانمطـريةماظؼدرةمسؾكمادؿكدامماظؿؼـقوتماىزؼؽقيميفمتقةقػماظؾازعوماىرثقعقي،موػةقمتطةقرمؼةمديمإظبمممممصؼد

ودقؿعنيمأنمتؿقاةؾماىفقدميفمإصبودمػةذهماظؼةدرةمحقـؿةومعةومزاظةًمتقجةدمحوجةيمممممممم.متقظقدمبقوغوتمأطـرممشقاًلموعقثقضقي

وعةومؼؿصةؾمممم،سوظقيماٌردودمظؿقةقػماًصوئصماظػقـقظقجقيمػوعيمأؼضًوميفمادؿقداثمتؼـقوتمتؼدموهؼؼًمأوجفم.مإظقفو

وظؿقةقػمعدخاتماظؾازعوماىرثقعقيموعقادماالدؿقادمبؽػةوءةمظؾقضةق مسؾةكماًصةوئصماٌرتؾطةيمممممم.مبفومعـمبـقيمهؿقي



49 CGRFA/WG-PGR-5/11/2 Rev.1 

رجةيمعقاةةؾيمتـؿقةيماظؼةدرةمسؾةكمتقةةقػمممممممواظؿكػقةػمعـفةو،معةـماٌفةؿمبةـػسماظدمممممم،تغُقرماٌـوخممبوظؿؽقػمععمتلثريات

م.اًصوئصماظػقـقظقجقي

م

وسؾكماظرشؿمعـمػذاماظؿؼدمماإلعبوظل،معومزاظًمتقجدمثغراتمطؾريةميفماظؾقوغوتموالمؼلفؾمايصق مسؾةكمضةدرممم-م145

ةمتؾةؽمموعومزا مسدمموجقدمبقوغوتمتقةقػموتؼقةقؿمعائؿةي،موسةدمماظؼةدرةمسؾةكمتقظقةدموإدارمممممم.مطؾريمعـماظؾقوغوتماٌقجقدة

اظؾقوغوت،مسوئؼنيمخطريؼـمضبةقالنمدونمادةؿكدامماظؽةـريمعةـمذبؿقسةوتماظؾازعةوماىرثقعقةي،مالمدةقؿوماألغةقاملمشةريممممممممممم

وعةعمهُلةـماالدةؿػودةمعةـمتؼـقةوتماظؾققظقجقةوماىزؼؽقةيمممممممم.ماٌلؿكدعيماالدؿكدامماألعـؾمواألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾممم

،معةـماٌؿؽةـمهلةنيمصوئةدةمذبؿقسةوتماٌةقاردماظقراثقةيمممممممموتماىغراصقةيمغظومماٌعؾقعوايلوبقي،موتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمو

وؼـؾغةل،مبوٌـةؾ،ممم.مهلقـًومطؾريًامبزؼودةمأغقاملموحفؿماظؾقوغةوتماٌؿعؾؼةيمبوظؾازعةوماىرثقعقةيممممماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

.موةةقؾمواألغةقاملممادؿـؿورمجفقدميفمادؿقداثمواةػوتمععقورؼيموعـففقوتمعقحدةمظؾؿقةةقػمعةـمأجةؾمعزؼةدمعةـماحملممممم

ودؿلوػؿمزؼودةماظؿؿقؼؾموبـوءماظؼدراتميفمزؼودةماتلوملمغطو ماىفقدماٌؿعؾؼيمبؿقةقػماظؾازعوماىرثقعقيمويفمزؼةودةمسؿةؼممم

تؾؽماىفقد،مودؿمديمبوظؿوظلمإظبمزؼودةمدفقظيمادؿؽشو مبـق ماىقـةوتمظؾؿقةةؾمإظبماًصةوئصماظةيتمتؽةقنمعقضةعممممممم

م.اػؿؿوم

م

وهدؼةةدماظؾازعةةوم.مهلةةنيمادةةؿكدامموإدارةماٌةةقاردماظقراثقةةيماظـؾوتقةةيماٌصةةقغيم:ألجاالاألفاادافًاؾطوقؾااةًا-م146

اىرثقعقيمذاتماظؼقؿيماحملؿؿؾيمظؾؾققثمواظؿقلنيماحملصقظلموظادؿكدامماٌؾوذرمعـمجوغىماٌزارسنيميفمإةاحماظةـظؿمم

م.ظقجقيماظزراسقياإلؼؽقظقجقيماٌؿدػقرة،موأذؽو مأخرىمعـماالدؿكدامماٌؾوذرميفماظـظؿماإلؼؽق

م

وضعمبراعٍمعؾؿؽرةمظؿقةقػموتؼققؿمربوةقؾمربددة،ممبوميفمذظؽمظألغقاملمشريماٌلؿكدعيمم:األفدافًاؾودقطة-م147

االدؿكدامماألعـؾ،موهدؼدماٌدخاتمواىقـوتماظيتمميؽـمأنمتؽقنمعػقدةمظؿقلنيماإلغؿوجقيمواالدةؿداعي،مالمدةقؿوميفممم

م.تغُقرماٌـوخمدقو م

م

سوظقةيماٌةردودمعةـمضؾقةؾماظؿقؾةقاتماظلةرؼعيممممممممطػوءةمسؿؾقيماظؿؼققؿمبودؿقداثموتؽققةػمرةر متؼقةقؿممممهلني-م148

اىدؼدةطمواظطر مايدؼـةيمظؾؿلةفقؾماظلةرؼعممممواحملقدؾيمظؾؿـقملماظقراثلموظؾؿقؿقىماألؼضلطمواظؿقؾقاتماظؾققطقؿقوئقيم

م.ر مسؾكماٌدخاتمذاتماًصوئصماظؼق ؿيظؾؿؾوؼـماٌقرصقظقجلمواظؾـققيميفمايؼؾمسـمررؼؼمأجفزةمؼدوؼي،مظؾؿع

م

إغشوءمذبؿقسوتمصرسقيمعـماٌقادممبوميفمذظؽمذبؿقسوتمربددةماًصوئصمعـمأجؾماحملوةةقؾمذاتماألػؿقةيممم-م149

م.اظعوٌقي

م

هلنيموتقلريمتؾود مبقوغوتمتقةقػموتؼققؿمجقدةموايصق مسؾقفومسربمذبؿقسوتمبـةق ماىقـةوت،ممبةوميفمممم-م150

م.غظؿماٌعؾقعوتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمواظعوٌقيذظؽمعـمخا م

م
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واٌـظؿةوتماإلضؾقؿقةيممماألعةؿماٌؿقةدةمممؼـؾغلمظؾقؽقعوت،مبوظؿعوونمعـمجوغىمأجفةزةممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م151

وايؽقعقيماظدوظقيمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيمذاتماظصؾي،موعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقي،مومبومؼشؿؾماظؼطوملماًوص،م

م:أخذمآراءماظعؾؿوءموعـظؿوتماٌزارسنيموذبؿؿعوتفؿميفماالسؿؾور،ماظؼقومممبومؼؾلموعع

م

إغشوءمبقوغوتمتقةقػموتؼققؿمأدودقي،موهدؼةدماألوظقؼةوت،موإجةراءمتؼقةقؿمدوريمظؾؿؼةدمماحملةرزميفمممممممم(أ)م

راسي،مععماظؿؼققؿمبوظـلؾيمظاحؿقوجوتماٌكؿؾػيمظشؿكمعلؿكدعلماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظز

اظرتطقزمسؾكمهدؼدماًصوئصماٌضودةمظؼققدماإلغؿوجميفمعومؼؿعؾؼمبوحملوةةقؾماألدودةقيمواحملوةةقؾمممم

مذاتماألػؿقيماالضؿصودؼيماظؼطرؼيط

م

مدسؿماظؿعوونمواظؿؽوعؾمبنيماٌلؿقظدؼـمواظؾوحـنيموخدعوتماإلرذودمظؾؿزارسنيموبـق ماىقـوتطم(ب)م

م

قةقػمواظؿؼققؿموتؾودهلو،ممبوميفمذظؽمعـمخا ماظؿقاةةؾماظشةؾؽلمممتشفقعمايصق مسؾكمععؾقعوتماظؿم(ج)م

مبنيمضقاسدمبقوغوتمبـق ماىقـوتمداخؾماظؾؾدانمويفمعومبقـفوط

م

عاحظيمأنمايصق مسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمطبضعمظاتػوضوتماظدوظقيماٌـطؾؼيمم(د)م

هماالتػوضوت،مؼـؾغلمتشفقعمعلؿكدعلماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمواعؿـواًلمهلذ.معـمضؾقؾماٌعوػدةماظدوظقي

ظألشذؼيمواظزراسيمسؾكماٌقاصؼيمسؾكمأحؽوممظؿؼودؿمبقوغوتماظؿؼققؿمذاتماظصةؾيمعةعماٌعوػةدماٌصةدرؼي،ممممم

ععمإؼاءماالسؿؾةورماظقاجةىمأؼضةًومظاحؿقوجةوتماًوةةيمظؾؿلةؿكدعنيماظؿفةورؼنيمألشةراضماظلةرؼيمممممممممم

ماٌائؿيط

م

اظؾدائقي،مواألضوربماظربؼةيمماألةـو مكداممبقوغوتماظؿقةقػمواظؿؼققؿمظؾؿلوسدةمسؾكمهلنيمإدارةمادؿم(ػة)م

مظؾؿقوةقؾ،مواظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼيماألخرى،مواألسا ماظقرضقي،ميفماٌقاضعماظطؾقعقيط

م

ألػؿقةيماظرئقلةقيمممتؼدؼؿماظدسؿماٌوظلماٌائؿمظرباعٍماظؿقةقػمواظؿؼققؿماًوةيمبلغقاملماحملوةقؾمذاتمام(و)م

أومايصرؼيمظألعـماظغذائلميفمبؾداغفو،مبوظـظرمإظبمأػؿقيمتةقاصرممتقؼةؾميفماألجؾةنيماٌؿقدةطمواظطقؼةؾمممممم

وعـفومعـًامحلةوبماضؿلةومماٌـةوصعماًةوصمبوٌعوػةدةمممممم)وتشفقعماظؿكزراتمععمآظقوتماظؿؿقؼؾماظؼوئؿيم

م(.اظدوظقي

م

ـوتمسؾكمهدؼدماًصوئصماٌػقدةموتؽقؼـمذبؿقسةوتمذاتمموؼـؾغلمتشفقعماظشؾؽوتماحملصقظقيموبـق ماىق-م152

ماظرتطقزمبقجفمخوصمسؾكماظؿؽقػمعةعممععمخصوئصمربددةموذاتمحفؿمربدودمتؽقنمهلومأػؿقؿفومبوظـلؾيمظؾؿلؿكدعنيم

يمضقودةقًو،موؼـؾغةلمزؼةودةمإتوحةمممممؿووؼـؾغلمتعزؼزماظؿقةقػمواظؿؼقةقؿموتقحقةدػمم.م،مواالدؿداعي،مواألعـماظغذائلتغُقرماٌـوخ

م.ايصق مسؾكماظؾقوغوتمعـمخا مهلنيمغظومماٌعؾقعوت



51 CGRFA/WG-PGR-5/11/2 Rev.1 

م

ؼـؾغلمتؼدؼؿماظدسؿمٌقاةؾيمبراعٍماظؿقةقػمواظؿؼققؿماٌقجفيميفمعومؼؿعؾؼمبؾازعومجرثقعقيمعـؿؼوةمذاتمم:اؾؼدرة-م153

وعـمذلنمسؿؾقيماظؿقةةقػمواظؿؼقةقؿمأنمتؾةدأمبةنجراءمتؼقةقؿمظؾؿعؾقعةوتماٌقجةقدةمحوظقةًوموبؾةذ مجفةدمظؿفؿقةعمممممممممممم.مأوظقؼي

وؼؾةزمماظؼقةوممبؼةدرمممم.مؾي،موشريػو،موتصـقػفوموحقدؾؿفوموإتوحؿفةومواظؿؼورؼرمواظؾطوضوتماٌـّؼاٌعؾقعوتماظقاردةميفماٌذطراتم

م.طؾريمعـماظعؿؾميفمذبو ماظؿؼققؿمبطرؼؼيمعقجفيمسبقماالدؿكدامموربددةماٌقضع

م

اظةذؼـمضةدمتؽةقنمظةدؼفؿماظؼةدرةمواًةربةمممممممموؼـؾغلمأنمهددمايؽقعوتمواٌـظؿوتماٌائؿيماٌمدلةوتمواألصةرادمم-م154

تقةقػماظؾازعوماىرثقعقيموتؼققؿفوميفمعومؼؿعؾؼمبضغقطمربةددةموؼـؾغةلمهلةومأنمتضةعمحوصظةيمممممماظازعؿنيمظؾؼقوممبعؿؾقيم

ضطرؼيمهلذهماًربة،ممبوميفمذظؽماٌزارسقنماٌقجقدونميفمعـورؼمسوظقيماظضةغقطمواظةذؼـمضةدمؼةمدونمتؼققؿةًومأوظقةًومظؿقدؼةدمممممممم

وؼـؾغلم.ميفمزؾمزرو مسؾؿقيمأطـرمةراعيهلومؼققؿمجراءمعزؼدمعـماظؿاٌؾش رةمعـمأجؾمإاجملؿقسوتماظػرسقيمعـماٌدخاتم

أؼضًومحبٌمطػوءةمتؽؾػيماظؿعوضدمعـماظؾورـمسؾكماظؼقوممبوظعؿؾماظؿؼققؿل،موطذظؽمإعؽوغقيمتـػقذمبراعٍمتعووغقيمبنيماظةرباعٍمم

م.اظؼطرؼيمواظؼطوملماًوص

م

اظؾازعوماىرثقعقيموتؼققؿفومسؾكمأدةوسمموؼـؾغلمأنمؼؿؾؼكمعقزػقماظرباعٍماظؼطرؼيمتدرؼؾًومسؾكمتؼـقوتمتقةقػم-م155

وؼـؾغلمأنمؼؾدأمػذاماظؿدرؼىمبوحملوةقؾماظيتمُتعؿربمػوعيمضطرؼًو،مواظيتمالمتقجدمهلومبراعٍمادؿقادم.مطؾمربصق مربدد

وؼـؾغلمأنمؼلؿفد مبـوءماظؼدراتمإصبودمطؿؾيمحرجيمعةـماألصةرادماظةذؼـمظةدؼفؿمعفةورةميفمادةؿكدامممممممم.محوظقيمأومزبططي

اظؿقةقػماٌقحةدةمضقودةقًو،ممبةوميفمذظةؽمتؼـقةوتماظؾققظقجقةوماىزؼؽقةيموإدارةماظؾقوغةوتمبودةؿكداممعـصةوتمممممممممممعـففقوتم

م.تؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمايدؼـي

م

وؼـؾغلمدسؿمتدرؼىماٌزارسني،موعـمبقـفؿماٌزارسوت،ماظذؼـمؼشورطقنميفمبراعٍمتؼققؿماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيممم-م156

وبوظـظرمإظبمأنمعلموظقوتفؿمطـريًامعوممتؿدمعةـمتقظقةدماحملوةةقؾمممم.مٌفوراتماظضرورؼيمذاتماظصؾيظألشذؼيمواظزراسي،مسؾكما

وإغؿوجفوموحصودػومإظبماظؿصـقعمواظؿكزؼـموإسدادماألشذؼي،مصننمععور ماٌرأةمبشلنمادؿكداعوتماظـؾوتوتموصوئدتفومطـريام

م.عومتؽقنمعلؿػقضي

م

كماٌقاضقعماألدودةقيمذاتماظصةؾيمبؿقةةقػماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممممممتعؾقؿمةغورماظطؾؾيموتدرؼؾفؿمسؾموؼـؾغل-م157

م.وتؼققؿفوموادؿكداعفو

م

صبىماالضطاملمبلغقاملمذؿكمعـماظؾققثمإذامطونماٌرادمتشفقعمادؿكدامماجملؿقسوتمم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م158

م:وؼـؾغلمأنمؼشؿؾمػذامعومؼؾل.ماٌقجقدةمحوظقًومادؿكداعًومؼؿلؿمبػعوظقيماظؿؽؾػي

م
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ايصق مسؾكمأحةدثمتؽـقظقجقةوموسؾةكماظةدسؿمعةـماظؾقةقثماٌؿعؾؼةيمبودةؿقادماظـؾوتةوتمظؿقلةنيمممممممممممم(أ)م

ادؿكدامماظطر ماىزؼؽقيميفمعومؼؿعؾؼمبوظؿقةقػمواظؿؼققؿمظؿقدؼةدماىقـةوتماٌػقةدةموصفةؿمتعؾرياتفةومممممم

موتؾوؼـفوط

م

تماظؾققطقؿقوئقةةيموهدؼةةدمرةةر مربّلةةـيمظؿقةةةقػموتؼقةةقؿماظؾازعةةوماىرثقعقةةيمبودةةؿكدامماظؿقؾةةقامم(ب)م

تغُقةرمممذيماٌردودماظعوظل،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾؼمبلؿوتماظؿؽقةػمعةعممممياًصوئصماظػقـقظقجقيماظلرؼع

مواظؿكػقػمعـمآثورهمويفمعومؼؿعؾؼمبوظلؿوتماظؿغذوؼيطماٌـوخ

م

م.هلنيمتؾود ماظؾقوغوتمسـمررؼؼمزؼودةموضعموعقاءعيمععوؼريمبقوغوتماظؿقةقػمواظؿؼققؿم(ج)م

م

وتؾزممأؼضًومحبقثمظؿؽقؼـمذبؿقسوتمصرسقيمعـماٌقادمتؽقنمأطـرمصوئةدة،ممبةومؼشةؿؾماجملؿقسةوتماألدودةقي،مممممم-م159

وػةةذامدةةقؿطؾىمادةةؿقداثموورؼةةىم.مواظؼؾةةقبماظصةةغريةمواٌؿـوػقةةيماظصةةغر،مواجملؿقسةةوتمذاتماًصةةوئصماحملةةددة

ضًومبشلنماظؿقلنيماألعـؾمظؾطر ماظيتمؼلؿكدممبفوموؼؾزممعزؼدمعـماظعؿؾمأؼ.معـففقنيمظتجراءاتماٌكؿؾػيمألخذماظعقـوت

م.اٌلؿقظدونمػذهماجملؿقسوتماظػرسقيمظؾقصق مسؾكمأصضؾماٌقادماٌضؿقغيمعـماجملؿقسيماظؽوعؾي

م

ؼـؾغلمدبطقطمجفقدماظؿقةقػمواظؿؼققؿموتـػقةذػوممبشةورطيمغشةطيمعةـماظةرباعٍماظؼطرؼةي،مممممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م160

وؼـؾغةلمأؼضةًومإذةرا معـظؿةوتماٌةزارسني،موذةرطوتماظؼطةوملماًةوص،مورابطوتفةو،مممممممممم.مواظشؾؽوتماحملصقظقيمواإلضؾقؿقي

م.وشريػو،محلىماالضؿضوء

م

اجملؿقسةوتمذاتماًصةوئصماحملةددة،ممممموؼـؾغلمتؽقؼـمذبؿقسوتمربةدودةمؼلةفؾمادةؿكداعفو،معةـمضؾقةؾممممم-م161

وذبؿقسوتماظؼؾقبمأوماظؼؾقبماٌؿـوػقيماظصغرممبشورطيمغشطيمعةـمجوغةىماٌلةؿقظدؼـموشريػةؿمعةـماٌلةؿكدعنيموطةذظؽمممممممم

وصبىماظـظرميفماظعؿؾماٌؿعؾؼمبفذهماجملؿقسوتمضؿـمدقو ماىفدماظؽوعؾماظذيمؼرعلم.ماظشؾؽوتماحملصقظقيمذاتماظصؾي

م.،موصبىمإدعوجفمإدعوجًومرادكًوميفمذظؽماظلقو إظبمهلنيماالدؿكدام

م

وؼؾزمماظؿعوونموتؾود ماٌعؾقعوت،مالمدقؿومعـمجوغىمبـق ماىقـوتميفماظؾؾدانماظـوعقةيماظةيتمتةدؼرمذبؿقسةوتممممم-م162

م.ذدؼدةماظؿـقملموظؽـمالمؼقجدمظدؼفومعقزػقنمذوومخربةميفمعومؼؿعؾؼمجبؿقعماألغقاملماٌصقغي

م

ًؼاعدتفاـطاقًدع ًاجلفودًيفًجماالتًادمقالدًاؾـلاتاتًوحتيقـفاًاؾوراثيًوتودقعً-ً:

م

ميؽـمادؿكداممذبؿقسوتماظؾازعةوماىرثقعقةيماحملةؿػظمبفةوميفمبـةق ماىقـةوتمظؿقدؼةدمخؾػةوتمممممممممم:اخلؾػقة-م163

ظعوعةيمظةرباعٍمممربددةمعػقدةمالدؿقداثمأةـو مجدؼدةمعؽقػمحلىمزرو مجدؼدة،موظؿقدقعمغطو ماظؼوسةدةماظقراثقةيمامم

وععمأغفمعـماٌؿؽـمادؿكداممبعضماٌقادمعؾوذرًةمعـمجوغىماٌلؿقظدؼـمهؼقؼًومأليمشرضمعـمػذهماألشةراض،مم.ماالدؿقاد
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االدؿقادمأوماظؿقلنيماظقراثلمطـريًامعومؼؽقنمضرورؼًومإلغؿوجمعودةمميؽـمادؿكداعفومبلفقظيمعـمجوغىماظؿقلنيمضؾؾمصننم

م.براعٍماالدؿقاد

م

ؿقديماٌؿؿـؾميفمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمواظزراسةيمؼعقضةفمرطةقدمأوماضةؿقا ماظؼةدرةميفمممممممواظ-م164

وؼقجةدماآلنمغؼةصميفمعلةؿقظديماظـؾوتةوتميفماظؼطةوملماظعةومممممممم.معبقعمعراحؾمسؿؾقيمادؿقادماظـؾوتوتميفمطـريمعةـماظؾؾةدانمم

بودؿقادماظـؾوتوتميفماىوععوت،محبقٌمطبؿورماظطؾؾةيمبةداًلمعةـممممموػؾقطميفمععدالتماالظؿقو مبوظدوراتماظؿؼؾقدؼيماٌؿعؾؼي

ومثةيمحوجةيممم.مذظؽمدبصصوتمسؾؿقيمتؿقحمعلوراتمعفـقيميفمعومُؼرتلىمأغفمسؾقممأحدثمعـمضؾقةؾماظؾققظقجقةوماىزؼؽقةيممم

.مسـةفممدؿغـوءصدورمادؿقادماظـؾوتوتماظؿؼؾقديميفمتطقؼرمأةـو ماحملوةقؾمػقمدورمالمميؽـماال.معؾقيمظؿدار مػذهمايوظي

صوظؿؽـقظقجقوتماظؾققظقجقيمايدؼـيمالمتـطقيمدقىمسؾكمزؼودةمأوجفماظؽػوءة،موظؽـفومالمميؽةـمأنمهةؾمربةؾماالغؿؼةوءممممم

م.اظؿففق ماظؿؼؾقديمواظؿؼققؿمايؼؾل

م

.مذظةؽمعطوظىمعؿزاؼدةمسؾكمبراعٍماالدؿقاد،موعـماٌرجحمأنمتزدادمطـوصيممتغُقرماٌـوخموحوظقًو،متػرضمهدؼوت-م165

وعـماظضروريمتعزؼزماظؼدراتماظؾشرؼيمواظؾـقيماظؿقؿقيمتعزؼزًامطؾريًامعـمأجؾمػذهماظرباعٍمظؽلمتقصرمأةـوصًومتـطةقيمسؾةكممم

وصبىمأنمؼؽقنمػذاماظؿقلنيم.معـمضدرةمربلـيمسؾكمهُؿؾماظضغقطمايققؼيمواظاحققؼيمتغُقرماٌـوخؼؾزممظؾؿؽقػمععم عو

صوالدةؿقادمصبةىمأنمؼلةؿـدمإظبماالحؿقوجةوت،معةعمزؼةودةمإدعةوجمممممممم.ميفماالدةرتاتقفقوتممظؾؼدراتمعؼرتغًومبنسةودةماظةؿػؽريمم

وصبىمهلنيمطػوءةماألغشةطيماظؿؼؾقدؼةيمالدةؿقادماظـؾوتةوتممممم.معـظقراتماٌزارسنيميفمهدؼدماألوظقؼوتموهدؼدماألػدا 

اتقفقوتمهدؼةةدماًصةةوئصمدةةرتاواظةةيتمتؿلةةؿمبؽػةةوءةماظؿؽؾػةةيمبوإلدعةةوجمايؽةةقؿمظؾؿؽـقظقجقةةوماظؾققظقجقةةيمايدؼـةةيمم

وصبىمتشفقعمأغشطيماظؿقلنيمضؾؾماالدؿقادمواظؿقلنيماظقراثل،ممبةوميفمذظةؽمبؿفؿقةعمعةقاردمطةؾمعةـممممممم.ماظػقـقظقجقي

اظؾازعوماىرثقعقيموعلؿقظديماظـؾوتوت،محبقٌمؼؿلـكمهدؼةدمأغلةىمبازعةومجرثقعقةيموادةؿكداعفوميفمهؼقةؼمممممممَحَػظيم

زؼدمعـماالػؿؿوممظؿقلنيماحملوةقؾماٌدرودةيمبدرجةيمأضةؾمواظةيتمتشةؽؾمأشذؼةيممممممموصبىمإؼاءمع.مأػدا مربددةمبقضقح

وصبةىمادةؿكدامماألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾمبطرؼؼةيمأطـةرمعـففقةيمظؿقدؼةدمممممممممم.مرئقلقيمػوعيميفمطـريمعـمأسبةوءماظعةوملمم

تغُقةرممممعقاجفيمزةرو مميؿوؼيماألعـماظغذائلميفاٌطؾقبيماظؼودرةمسؾكماظؿقؿؾمماحملوةقؾاىقـوتماظازعيمظؿقظقدمأةـو م

م.اٌـوخ

م

ودقؿطؾىمهلنيمادؿداعيماإلغؿوجماحملصقظلموضدرتفمسؾكماظؿقُؿؾموسؾكماظؿؽقػمادؿكدامموغشرمعؼودؼرمأطةربمم-م166

وميؽةـمهؼقةؼمعلةوػؿيمػوعةيمعةـمخةا ممممممم.معـماظؿـةقملمعةـمحقةٌمطةؾمعةـماحملوةةقؾمواألةةـو ماٌؿوحةيمظؾؿةزارسنيممممممممم

ظيتمتلعكمإظبمتقدقعمغطو ماظؿـقملماظقراثلميفمبراعٍمادؿقادماظـؾوتةوتمويفمعـؿفةوتممماظؼوسدةماغطو مادرتاتقفقوتمتقدقعم

م.ػذهماظرباعٍ

م

وعـمأعـؾيماىفدماٌؿعددماألررا ميفمذبو مهلنيماظؼدراتمعؾودرةماظشراطيماظعوٌقةيمظؾـةوءماظؼةدراتميفمذبةو ممممم-م167

صفذهماظشراطيماظيتمتشرت مصقفومجفوتمععـقيمعؿعددةمعـماظؼطوسنيماظعةوممواًةوصمعةـمبؾةدانمغوعقةيمممممم.مادؿقادماظـؾوتوت

وػلمترعةلمم.معـماٌعوػدةماظدوظقيم6ضدرةمعـمأجؾمتـػقذماٌودةمموبؾدانمعؿؼدعيمأغشؽًمطودؿفوبيمعؾوذرةمظؾقوجيمإظبموجقد
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إظبمهلنيماظؼدرةمسؾكمادؿقادماظـؾوتوتموهلنيمغظؿمتقرؼدماظؾذورميفماظؾؾدانماظـوعقةي،موهلةنيماإلغؿةوجماظزراسةلمعةـمممممم

يفماظؿقظقةد،موػةقمعؾةودرةممممموبرغوعٍماظؿقةديماٌؿؿـةؾمم.مخا ماالدؿكدامماٌلؿداممظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

توبعيمظؾفؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقيمترعلمإظبمإصبودمربوةةقؾمربلةـيمعةـمأجةؾمةةغورماٌةزارسنيمعةـمممممممم

خا مذراطوتميفمعومبنيمعـظؿوتماظؾققث،مػقمعـو مآخرمٌؾةودراتمسوعةيمتشةرت مصقفةومسةدةمجفةوتمععـقةيموتشةفعممممممممم

وؼرطةزمػةذاماظربغةوعٍمسؾةكمادةؿكداممأدواتمممممم.مألشذؼيمواظزراسيميفماظؿقلنيماحملصقظلادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظ

اظؿؽـقظقجقوماظؾققظقجقيمايدؼـي،ممبوميفمذظؽماىقـقعقةوت،مواالدةؿقادماىزؼؽةل،مواٌعؾقعوتقةيماظؾققظقجقةي،مظؿقلةنيممممممم

م.أوجفماظؽػوءةميفمادؿقداثمأةـو مربصقظقي

م

يميفماألعـماظغذائلموهلةنيمدةؾؾمععقشةيماٌةزارسنيمعةـمخةا مادةؿكداممممممممماٌلوػؿم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م168

ربوةقؾمعؽقػيموادؿقداثمأةـو مربصقظقيمضودرةمسؾكماظؿقؿؾموتضؿـمشاتمسوظقيميفمزؾمزرو مبقؽقيمعـووئيموغظةؿمم

إظبمماظةيتمتةدصعمممؿقدةيموزؼودةمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيمواظؼقوممبذظؽمبؿقصريمعزؼدمعـمايةقاصزماٌؾم.مزراسقيمػزؼؾيماٌدخات

م.ةقغفو

م

ايدمعـمأوجفماهلشوذيميفماظـظؿماحملصقظقيمبزؼودةماظؿـقملماظقراثلميفمغظؿماإلغؿوجمذاتفو،مم:األفدافًاؾودقطة-م169

وطذظؽميفمبراعٍمادؿقادماحملوةقؾمسـمررؼؼمادؿكدامماألضوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾ،موأةةـو ماٌةزارسني،مواإلدخةوالتمممممم

وتعزؼزمضةدرةمبةراعٍماظؼطةوملمممم.مادؿداعيماظـظؿماظزراسقيموضدرتفومسؾكماظؿؽقػمععماظؿغرياتماظؾقؽقيوزؼودةم.محلىماالضؿضوء

وتةقصريمعةومؼؾةزممعةـمأدواتموعةقاردمإلحةداثمزؼةوداتمممممممم.ماظعومميفمذبو مادؿقادماظـؾوتوت،موتشفقعماالدؿقادماظؿشورطل

وةقؾماظؽربىمواظصغرىمسـمررؼةؼماتؾةوملمُغفةٍممممعلؿداعيميفماظؿـقملماظقراثلماظذيمتلؿكدعفمبراعٍماالدؿقادمعـمأجؾماحمل

م.عائؿيمظؿقدقعمغطو ماظؼوسدةموظؾؿقلنيماظقراثل

م

ؼـؾغةةلمظؾقؽقعةةوت،مواٌـظؿةةوتماظدوظقةةي،مواٌـظؿةةوتمشةةريمايؽقعقةةي،موعصةةودرممم:االداارتاتقهقة/اؾيقادااة-م170

م:اظؿؿقؼؾ،ماظؼقومممبومؼؾل

م

االسرتا مبلػؿقيمتقصريممتقؼؾمودسؿمظقجقليتمرةقؼؾلماألجةؾمألغشةطيمادةؿقادماظـؾوتةوتمواظؾقةقثمممممممم(أ)م

ماظؼوسدةطغطو ماٌؿعؾؼيمبفوموأغشطيمعومضؾؾماالدؿقاد،مواظؿقلنيماظقراثل،موتقدقعم

م

االسرتا مبلػؿقةيمتؼةدؼؿمدسةؿمطةوٍ مظتدعةوجماظةروتق مألدواتماظؿؽـقظقجقةوماظؾققظقجقةيمايدؼـةي،ممممممممممم(ب)م

اظؾققظقجقةومايلةوبقي،موعـصةةوتمتؽـقظقجقةوماٌعؾقعةوتميفمإدارةماٌةةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةةيمممممممو

واظزراسي،مالمدقؿوميفمتقةقػماظؾازعوماىرثقعقيمويفمتقلريمإدخو معقرثوتماًصوئصماٌرشقبيمضؿـم

معقادماالدؿقادط

م
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أخرىمتشفعماتؾةوملمُغفةٍمتشةورطقيميفممممتشفقعمإضوعيمذراطوتمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوصموذراطوتمم(ج)م

معومؼؿعؾؼمبؿقدؼدمأوظقؼوتموأػدا ماظؿقلنيماحملصقظلموتـػقذػوط

م

وضعمدقودوتموتشرؼعوتمتدسؿماالدؿقادماظؿشورطل،ممبوميفمذظؽموضعمأررمتـظقؿقيمعائؿيمظألةـو مم(د)م

ماظيتمُتلؿقدثمعـمخا ماالدؿقادماظؿشورطلمظؾـؾوتوتط

م

بعماٌمدللمسؾكماظـفٍماظؿشورطقيماٌراسقيمظؾػقار مبنيماىـلنيمواٌراسقيمظؾشؾوبمتشفقعمإضػوءماظطوم(ػة)م

يفمعومؼؿعؾؼمبودؿقادماظـؾوتوتمطفزءمعةـماالدةرتاتقفقيماظؼطرؼةيمظؾؿةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممممممم

مالسؿؿودمأةـو ماحملوةقؾماىدؼدةطمواظزراسيمتقلريًا

م

سؾةكمأودةعمتـةقملموراثةلمثؽةـمظؽةلمضبةددواممممممممماظـؾوتةوتممحصةق معلةؿقظديممماٌلوسدةمسؾةكمهلةنيممم(و)م

ماًصوئصماظازعيمالدؿقداثمأةـو معـماحملوةقؾمعؽقػيمحلىماظظرو ماٌـوخقيمايدؼـيط

م

اظـظةومماٌؿعةددممممحؽةومملاظقسلماظؿوم،مسـدموضعماالدرتاتقفقوتماظؼطرؼيموسـدمتعزؼزمأوجةفماظؿعةوون،مبممم(ز)م

بوٌعوػدةماظدوظقي،ماظيتمميؽةـمعةـمخاهلةومايصةق مسؾةكممممممماألررا مظؾقصق مواضؿلومماٌـوصعماًوص

م”.ألشراضماالدؿكداممواظصقنمعـمأجؾماظؾققثمواظؿدرؼىمواالدؿقادمبشلنماألشذؼيمواظزراسي“اٌقادم

م

ؼـؾغلمدسؿماظـظؿماظؼطرؼي،مواظشؾؽوتماإلضؾقؿقي،موعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقةي،مواٌـظؿةوتمشةريممممم:اؾؼدرة-م171

واىوععوت،مواٌـظؿوتماألخرىمذاتماظصؾيمظؽلممتةورسمأغشةطيمادةؿقادماظـؾوتةوت،ممبةومؼشةؿؾماظؿقلةنيممممممممايؽقعقي،م

وؼـؾغلمإسطوءماألوظقؼيمٌعوىيماٌشوطؾماظيتمهةددػوماظشةؾؽوتماحملصةقظقيمواإلضؾقؿقةي،ممممم.ماظؼوسدةغطو ماظقراثلموتقدقعم

وؼـؾغةلمم.مقؽوتمواٌمدلوتماٌكؿصي،موعـظؿةوتماٌةزارسنيممواٌـؿدؼوتماإلضؾقؿقيماٌعـقيمبوظؾقٌمواظؿطقؼر،موشريػومعـماهل

األو مظؾؿعوػةدةماظدوظقةي،محبقةٌمتشةؿؾممممممععوىيمأذدماٌشوطؾمإيوحًوماحملددةميفمربوةةقؾماٌؾقةؼمممأنمتؿفووزماىفقد

م.األعـماظغذائلماحملؾلميفمزبؿؾػمأسبوءماظعوملماحملوةقؾماظيتمتدسؿ

م

ـماالػؿؿوممإلسدادمأصةرادمعفةرةميفماظؿؼـقةوتماظؿؼؾقدؼةيمظؾؿقلةنيماظةقراثلمممممممودقؿطؾىمبـوءماظؼدراتمإؼاءمعزؼدمع-م172

وإضوصيمإظبمذظؽ،مصبىمتعزؼزماظؼدرةمسؾكمإجراءماظؿؼقةقؿمايؼؾةلموطةذظؽماظؿؼقةقؿممممم.مظؾـؾوتوتموطذظؽميفماظؿؼـقوتمايدؼـي

عفـقةيمعفقؽؾةي،مظؿقلةريممممموصبىمأنمؼؽقنمبـوءماظؼدراتمعصققبًومبؿقصريمحقاصزمطوصقي،معـمضؾقؾمإتوحيمصةرصم.ماٌكؿربي

وايدمعـمتؽةرارممموميؽـمأنمؼمديمهلنيماظؿعوونماظدوظلمإظبمخػضمتؽوظقػماظؿدرؼى.مجذبموادؿؾؼوءمعقزػنيمعؿؿردني

م.اظؿؽرارعـمويفمػذاماظصدد،مميؽـمأنمتؽقنمعراطزماظؿػق ماإلضؾقؿقيمودقؾيمظؾقدمعـماظؿؽوظقػمو.ماالدؿـؿوراتمبامدامٍل

م

ؼـؾغةلمظؾؿمدلةوتمأنمتقاةةؾمتطةقؼرموتؽققةػموادةؿكداممتؽـقظقجقةوتمبققظقجقةيمممممممممم:ااؾمؽـوؾوجقًا/اؾلووث-م173

،موأنمتقدةعمغطةو مأغشةطيماظؾقةٌمواظؿطةقؼرممممممومتماظؿقؼؼمعـمةاحقؿفووأدواتمثوغقؼيمظؾؿقلنيماظقراثلمهّلـماظؽػوءةم
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وتؿضؿـم.ماعٍماالدؿقادحبقٌمتشؿؾمزؼودةمجفقدماالدؿؽـوسموهؼقؼماالدؿكدامماألعـؾمظألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾميفمبر

ػذهماظرباعٍمجقـوتمػوعيمٌؼووعيماظضغقطمايققؼيمواظاحققؼيموهلنيماإلغؿوجقيموميؽـمأنمتؽقنمعصةودرمػوعةيمظؿقدةقعمممم

م.وؼؾزممادبوذمإجراءاتمظؿقلنيمهدؼدماىقـوتموغؼؾفوماٌػقدؼـ.ماظؼوسدةغطو م

م

اظؼوسةدةموهل ةـماالدةؿداعيميفممممغطو موتؾزممحبقثمظؿطقؼرمإجراءاتماالغؿؼوءمورر ماالدؿقادماظيتمتدسؿمتقدقعم-م174

وعةـماٌةرجحمأنمؼشةؿؾمػةذامحبقثةًومبشةلنماغؿؼةوءماٌةقادماألدودةقيماٌائؿةيمظةرباعٍمممممممممممم.ماظقضًمذاتفمععمهلنيماإلغؿوجقي

م.االدؿقادموإجراءاتمادؿقادمذبؿقسوت

م

ؼـؾغلمدبطقطماألغشطيمواالضطاملمبفومبوظؿعوونماظقثقؼمععماظةرباعٍماظؼطرؼةيموبوظؿعةوونمعةعممممم:ًإلدارةا/اؾمـيقق-م175

سؾؿةًوممماظشؾؽوتماحملصةقظقيمواإلضؾقؿقةي،مواهلقؽةوتمواٌمدلةوتماظعؾؿقةيماألخةرى،موعـظؿةوتماٌةزارسني،معةعماإلحورةيمممممممممم

يفمعةومبةنيمأعـةوءمبـةق ماىقـةوت،موعلةؿقظديمممممممموؼـؾغلمتشفقعماالتصو ماظقثقةؼم.مبوٌؾودراتماظدوظقيماظلوئدةمذاتماظصؾي

اظؿقاةؾماظشؾؽلميفمعةومبةنيماظعةوعؾنيممممموؼـؾغلمتشفقع.ماظـؾوتوت،موشريػؿمعـماظعؾؿوءميفمطؾمعـماظؼطوسنيماظعوممواًوص

احملصةقظقيمموتعوونماىفوتماٌعـقيماظرئقلقيميفمتـؿقيمدادؾماظؼقؿيم.ميفمذبو ماالدؿقادمطلداةمظؾؿقجقفموظؿؾود ماألصؽور

م.سؾكماٌلؿقىماظؼطريمػقمودقؾيمصعوظيمأخرىمظؿـلقؼماألغشطيمواىفقدماظضرورؼيمظؽػوظيمإحرازمتؼدممعلؿدام

م

متشهقعًتـوقعًاإلـماجًاحملصوؾيًوتودقعًـطاقًاؾمـوعًاحملصوؾيًؿنًأجلًاؾزراعةًادليمداؿة-21ً

م

صةقظل،مصةننماظزراسةيماألحودؼةيمواحملوةةقؾممممممسؾكماظرشؿمعـماظؿؼدمماحملةرزميفمتـقؼةعماإلغؿةوجماحملمممم:اخلؾػقة-م176

اٌقحدةموراثقًومتلقطرمبدرجيمعؿزاؼدةمسؾكماظـظؿماظزراسقي،مثومؼلػرمسـمغشقءمخطرمجةديميةدوثمخلةوئرميفماظغةاتممممم

وضةدماسُؿةر ميفماظعؼةدمممم.مبلؾىماآلصوتمواألعراضمواظضغقطماظاحققؼي،موطذظؽمبلؾىمسدمماالدؿؼرارمواظؼدرةمسؾكماظؿقُؿؾ

ايوجةيمإظبماالدةؿداعيممم:موتشؿؾمػةذهماظؿقةدؼوتمعةومؼؾةلمممم.مبعدةمهدؼوتمجدؼدةمدؿؼؿضلمتعزؼزمجفقدماظؿـقؼعاٌـصرمم

اظطقؼؾيماألجؾميفماٌؿوردوتماظزراسقيطموتزاؼدماٌـوصليمعـماحملوةقؾماظيتمُتلؿكدمميفمإغؿوجماظقضقدمايققيطمواشبػةوضمم

م.تغُقرماٌـوخمبعضمأسبوءماظعوملطمواألعـماظؿغذويمثومؼؼقضماظصقيطموتزاؼدماظػؼرماظرؼػلميفم

م

اظؿقدؼوتماٌؼؾؾي،مدقؾزممأنمتؿضؿـماظةـظؿماظزراسقةيمروئػةيمأودةعمعةـماألةةـو ماحملصةقظقيموعةـمممممممممٌقاجفيمو-م177

احملوةقؾ،ممبوميفمذظؽماحملوةقؾماظيتمُتـؿٍمعقادمخوممألشراضماظصـوسيماظزراسقيموألشةراضماظطوضةي،مواحملوةةقؾمشةريممممم

طذظؽ،مدقؽقنمعـماظضروريمبوظـلؾيمٌلؿقظديماظـؾوتةوتمم.مالدؿكدامماألعـؾ،مواظـؾوتوتماظغذائقيماظربؼياٌلؿكدعيمحوظقًوما

وميـؾماظؿؼققؿمواالغؿؼوءمواظؿقلنيماظؿشورطلمألةـو ماٌزارسنيموخطةقطمم.مأنمؼضّؿـقامبراذبفؿماظؿقلقـقيمعزؼدًامعـماظؿـقمل

وؼـؾغةلمادةؿؽؿو ممم.معـماظؿـةقملمواظؿؽقةػمواالدةؿؼرارمظؾؿقوةةقؾمممماالدؿقادماٌؾؽرةمتدابريمميؽـمأنمهؼؼمعلؿقؼوتمأسؾكم

صقجقدمغظؿمإغؿوجمعؿـقسةيمدةققصرمخةدعوتمغظةؿممممم.ماظؿـقؼعمسؾكمعلؿقىماألغقاملموسؾكماٌلؿقىماظقراثلمبؿـقؼعمغظؿماإلغؿوج

جوغةىممموإظب.مإؼؽقظقجقيمربلـيمودقفعؾمتؾؽماظـظؿمأضدرمسؾكماالدؿػودةمعـماًدعوتماظةيتمتؼةدعفوماظؾقؽةوتماحملقطةيمممم

ادةؿكداممخائةطمعةـماألةةـو ،موخطةقطمعؿعةددة،مدةؿمديمػةذهممممممممموحؾق معـمضؾقؾمسؿؾقةوتمتـةووبمزرملماحملوةةقؾ،مممم
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اٌؿوردوتمإظبمهلنيمضدرةماظـظؿماظزراسقيمسؾكماظصؿقدموإظبمهلنيمادةؿؼرارػومثةومؼلةوسدمسؾةكمطػوظةيماألعةـماظغةذائلمممممممم

م.واظؿغذويموأعـماظدخؾ

م

م.قعماظزراسيماٌلؿداعيمسـمررؼؼماظؿـقؼعميفمعومبنيماحملوةقؾموداخؾفوتشفم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م178

م

اظؼقوممدورؼًومبودؿعراضماهلشوذيماظقراثقيميفماحملوةقؾموتشفقعماٌلؿقظدؼـ،موشريػؿمعـمم:األفدافًاؾودقطة-م179

م.ضؾقؿلمواظدوظلاىؿوسوتمذاتماظصؾي،مسؾكمادبوذماإلجراءاتماظؿكػقػقيماظضرورؼيمسؾكمطؾمعـماٌلؿقىماظؼطريمواإل

م

م.ووضعممنوذجمظتغؿوجماٌؿـقملمتؿلؼمععماإلغؿوجقيماألسؾكموطذظؽمععمأصضؾقيماٌلؿفؾؽني-م180

م

ؼـؾغلمظؾقؽقعوتمواٌـظؿوتمايؽقعقيماظدوظقيمذاتماظصؾيمأنمتؼةقم،مبوظؿعةوونمعةعممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م181

وملماًةةوصموعـظؿةةوتماٌةةزارسنيمواٌـظؿةةوتمشةةريماظشةةؾؽوتماحملصةةقظقيموعمدلةةوتماظؾقةةقثموأجفةةزةماإلرذةةودمواظؼطةةم

م:ايؽقعقي،ممبومؼؾل

م

مرةدماظقحدةماظقراثقيموتؼققؿماهلشوذيميفماحملوةقؾمبصػيمعـؿظؿيطم(أ)م

م

متشفقعماظلقودوتماظيتمتدسؿمبراعٍماظؿـقؼعموتقصريمحقاصزمإلدراجمأغقاملمجدؼدةميفمغظؿماإلغؿوجطم(ب)م

م

مملمعـمأةـو موأغقاملمعؽّقػيطزؼودةماظؿـقؼعمبودؿكداممخائطمزرم(ج)م

م

اظعؿؾمسؾكمإصبودموسلميفمةػق مواضعلماظلقودوت،مواىفوتماٌوسبي،مواىؿفقرماظعوممبؼقؿيمغظةؿممم(د)م

ماإلغؿوجماٌـقسيط

م

تشفقعماظؾؾدانمسؾكماسؿؿودمادرتاتقفقوتمودقودوتموأررمضوغقغقيموظقائحمعائؿيموصعوظيمتشةفعمغظةؿمممم(ػة)م

ماإلغؿوجماٌـقسيط

م

مإدارةماٌزارسنيمظؾؿـقملطمدسؿم(و)م

م

االدةؿـؿورميفمهلةنيماحملوةةقؾمشةريماٌلةؿكدعيماالدةؿكدامماألعـةؾموادةؿقداثموادةؿكدامممممممممممزؼودةمم(ز)م

م.تغُقرماٌـوخموبؿلثرياتخصوئصميفماحملوةقؾماظرئقلقيمذاتمةؾيمبصقيماإلغلونموةقيماظؾقؽيم

م
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ظؾؿراطزماظزراسقيماظدوظقي،موغظةؿماظؾقةقثماظزراسقةيممممموؼـؾغلمتشفقعموطوالتماظؿؿقؼؾمسؾكمعقاةؾيمتؼدؼؿماظدسؿ-م182

اظؼطرؼي،موشريػومعـماهلقؽوتماظؾقـقيمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيمذاتماظصؾي،مظؾؼقوممبعؿةؾمؼرعةلمإظبمهلةنيمعلةؿقؼوتممممم

م.اظؿـقملميفماظـظؿماظزراسقي

م

بةدسؿمعةـمعراطةزممممتؼةقم،ممأنمؼـؾغلمظؾقؽقعوت،موغظؿماظؾقةقثماظزراسقةيماظؼطرؼةيماٌقجةقدةمظةدؼفو،ممممممم:اؾؼدرة-م183

م:اظؾققثماظزراسقيماظدوظقيموشريػومعـمعـظؿوتماظؾققثمواإلرذود،ممبومؼؾل

م

مزؼودةمضدرتفومسؾكمادؿقداثموادؿكداممخطقطمعؿعددةموخائطموأةـو مترطقؾقيطم(أ)م

م

مطزؼودةمضدرتفومسؾكمتؽققػمادرتاتقفقوتمزبؿؾػيمظتدارةماٌؿؽوعؾيمظمصوتمحلىمغظؿماإلغؿوجمظدؼفوم(ب)م

م

موضعمادرتاتقفقوتمظـشرموادؿكداممروئػيمعـماألةـو طم(ج)م

م

الدؿقادماظـؾوتوت،موادؿكداممتؾؽماالدةرتاتقفقوتمم”متشورطقي“ادؿؽشو مادرتاتقفقوتمالمعرطزؼيمومم(د)م

ميفماظظرو ماٌـودؾي،مالدؿقداثمأةـو معـماظـؾوتوتمعؽقػيمهدؼدًامحلىماظؾقؽوتماحملؾقيط

م

ماظؿؽـقظقجقوماظؾققظقجقيمظؿقلريمتقدقعماظؼوسدةماظقراثقيمظؾؿقوةقؾطادؿكداممتؼـقوتمم(ػة)م

م

تعزؼزمضدرةماٌزارسني،موعبوسوتماظشعقبماألةؾقيمواجملؿؿعوتماحملؾقيموعـظؿوتفو،موطذظؽماظعةوعؾنيممم(و)م

يفمذبو ماإلرذودموشريػؿمعـماىفوتماٌعـقي،مسؾكمإدارةماظؿـقملماظؾققظقجلماظزراسلموخةدعوتماظةـظؿممم

م.اإلؼؽقظقجقيمإدارةمعلؿداعي

م

دسؿماىفقدماظراعقيمإظبمهدؼدمثوردوتمتربقيماظـؾوتةوتمواٌؿوردةوتماظزراسقةيماظةيتمممممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م184

م.وػذامميؽـمأنمؼشؿؾمإجراءمادؿعراضوتمظلفؾماٌؿوردوتماٌكؿؾػي.متعززمتـقؼعماإلغؿوجماحملصقظل

م

األغقاملماظربؼي،موزؼودةمادؿكدامماحملوةقؾمشريماٌلؿكدعيماالدؿكداممموؼـؾغلمتشفقعماظؾققثمبشلنمادؿؽـوس-م185

تغُقةرممماألعـؾمالدؿقداثمداالتمعؽّقػيموربّلـيمتغذوؼًوموبشلنمادؿقداثمربوةةقؾموأةةـو مربصةقظقيمعؿؽقػةيمعةعمممممم

م.اٌـوخ

م

،موتقصريماًدعوتمودقؽقنمعـماٌفؿمادؿقداثمأدواتموعـففقوتمربلـيمظؿؼققؿماهلشوذيماظقراثقيمظؾؿقوةقؾ-م186

م.عـماظـظؿماإلؼؽقظقجقيماظزراسقي،ممبوميفمذظؽماظؿؾؼقح،موادؿكداممغفٍماظـظؿماإلؼؽقظقجقيميفماظزراسيماٌلؿداعي

م
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مثةةيمحوجةةيمإظبمتعةةوونموثقةةؼمبةةنيموزاراتماظزراسةةيمواظؾقؽةةيميفموضةةعموتـػقةةذمدقودةةوتمممم:اؾمـيااقق/اإلدارة-م187

وؼـؾغةلمأنمتؽةقنمػةذهماظلقودةوتمعـلةؼيمسؾةكممممممم.مقؼةًومظؾزراسةيماٌلةؿداعيممموادرتاتقفقوتمظؿـقؼعماإلغؿوجماحملصةقظلمهؼم

م.اٌلؿقىماإلضؾقؿلمظؽلمتؽقنمصعوظيمحؼًو

م

موتيوققًأصـافًادلزارعنيًواألـواعًغريًادليمىدؿةًعؾىًاؾـووًاألؿنلتـؿقةًتشهقعً-22ً

م

ؿماظؿفورؼيمؼقصرمسةددمربةدودمعةـممممويفمػذهماظـظ.متؿزاؼدمدقطرةماإلغؿوجماظؿفوريمسؾكماظـظؿماظزراسقيم:اخلؾػقة-م188

وععمذظةؽ،متلةؿكدمماجملؿؿعةوتماحملؾقةيمسةددًامممممم.مأةـو مبضعيمربوةقؾمرئقلقيمغلؾيمطؾريةمعـماالحؿقوجوتماظعوٌقي

طؾريًامعـماألغقامل،موعـمأةـو ماٌزارسنيماًوةيمبوحملوةقؾماظرئقلقيمواحملوةقؾماظصةغريةمسؾةكمحةدمدةقاءميفمحؼقؼةيمممممم

وطـريًامعومتؽةقنماٌعةور ماٌؿعؾؼةيمبودةؿكداعوتمػةذهمممممم.مؾلمسؾكماظغذاءمواألظقو مواظطوضيمواظدواءاألعر،مظؿؾؾقيماظطؾىماحمل

وؼؿزاؼدمحؾق ماظقحدةميفماظلةق ماظزراسقةيمربةؾمػةذاماظؿـةقملمممممم.مربؾقيموعؿكصصيػلمععور ماألةـو مواألغقاملموإدارتفوم

وريمتربقيمأةـو مظؿؾؾقيماالحؿقوجوتماظصورعيمودسؿًومظـظومماإلغؿوجماظؿفوري،م.مسؾكمطؾمعـمعلؿقىماألغقاملمواألةـو 

م.ظتغؿوجمذيمععدالتماٌدخاتماٌرتػعي،مواظؿصـقعماظزراسل،مواٌعوؼريماظصعؾيماًوةيمبوظلق 

م

وأةـو ماٌزارسنيمواألغقاملمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾمالمتشور معشورطيمطوعؾيميفماالووهمسبقمهدؼٌم-م189

وسؾكماظرشؿمعـموجقدمزؼودةمعؿقاضعيميفماىفقدماظراعقيمإظبمةقنمػةذهمم.مجوغىماٌعور ماٌرتؾطيمبفوماظزراسي،موُتػؼد،مإظب

.ماألغقاملماٌقجقدةمخورجماٌقاضعماظطؾقعقي،مصننمتـقسفو،مبقجفمسوم،مظقسمثـًامحؿةكماآلنممتـةقًامطوصقةًوميفماجملؿقسةوتمممم

وعةعمم.معـؾمظقلًمعدرجيميفماٌؾقؼماألو مظؾؿعوػدةماظدوظقياحملوةقؾمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألطـرةمعـمطذظؽ،مصننم

لةوػؿممؼطؾريةمالدؿكداعفمسؾكمغطةو مأودةعموميؽةـمأنممممإعؽوغقيمذظؽ،مصننماظؽـريمعـمػذهماألغقاملمواألةـو مؼـطقيمسؾكم

ـمعلوػؿيمطؾريةميفمدؾؾماٌعقشيماٌلؿداعيمعـمخا مهلنيماألعةـماظغةذائلمواظؿغةذوي،موإدرارماظةدخؾ،مواظؿكػقةػمعةمممممم

م.اٌكورر

م

ؼقجدماسرتا مسوٌلمعؿزاؼدمبؼقؿيمأةـو ماٌزارسنيمواألغقاملمشةريماٌلةؿغؾيمسؾةكماظـقةقماألعـةؾميفمممممموععمذظؽ،م-م190

صعؾكمدؾقؾماٌـو ،مؼقجدمدظقؾمسؾكمتزاؼةدماظةقسلممم.معقاجفيماظظرو ماٌـوخقيمشريماٌمطدة،مودقءماظؿغذؼي،مواظػؼرماظرؼػل

يماظؿؼؾقدؼةيموبشةلنمربوةةقؾماظطوضةيماىدؼةدةممممممظدىمطؾمعـماىؿفقرموواضعلماظلقودوتمبشةلنمأػؿقةيماًضةرمواظػوطفةمممم

ظؿزاؼدمادؿعدادماٌلؿفؾؽنيمظدصعمأمثونمأسؾكمم،موذظؽ”اظعوظقيماظؼقؿي“أوم”ماًوةي“وتؿقدعمعومتلؿكماألدقا م.ماحملؿؿؾي

واآلظقةوتماظؼوغقغقةيماىدؼةدةمممم.معؼوبؾمجقدةمأصضؾ،مأومأشذؼيمحدؼـيمأومتراثقيمبوظػعؾ،معـمعصودرمؼعرصقغفوموؼـؼقنمصقفو

فةوتمموأةـو ماٌزارسني،موتؿقاصرمتشرؼعوتمتةدسؿمتلةقؼؼماٌـؿمم”ماٌػؼقدة“متؽخملـماٌزارسنيمعـمتلقؼؼماحملوةقؾماظرتاثقيم

م.احملددةمجغراصقًو،مثومؼقصرمحقاصزمظؾؿزارسنيمظصقنماظؿـقملماظقراثلماحملصقظلماحملؾلموادؿكداعف

م
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وظؾؿعؾريمسـماظؼقؿيماظلقضقيماحملؿؿؾيمألةـو ماٌزارسنيموظألغقاملماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾممثيمحوجةيمإظبمم-م191

وبقجفمخوص،معةـمم.مقيميفمأجزاءمزبؿؾػيمعـمدؾلؾيماإلغؿوجزؼودةماظؿؽوعؾمبنيمجفقدماألصرادمواٌمدلوتماظذؼـمهلؿمعصؾ

م.اظضروريمإذرا ماجملؿؿعوتماحملؾقي،موأخذمغظؿموثوردوتماٌعرصيماظؿؼؾقدؼيميفماالسؿؾورممتوعًو

م

،ماظيتماغؾـؼًمعةـماٌرطةزممم’ربوةقؾمعـمأجؾماٌلؿؼؾؾ‘ويفماآلوغيماألخريةمأغشؽًمعـظؿيمجدؼدة،مػلمعـظؿيم-م192

شريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾموعـموحةدةماظؿقلةريماظعوٌقةيمظألغةقاملمشةريماٌلةؿكدعيمسؾةكماظـقةقمممممممممماظدوظلمظؾؿقوةقؾ

وػذهماٌـظؿيمعؽّرديمظؿشفقعمأغقاملماظـؾوتوتماٌؿفوػؾيموشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾموذظؽمطؿلوػؿيمظصوحلم.ماألعـؾ

م.اإلغلوغقي

م

اٌعقشيماٌلؿداعي،ممبوميفمذظؽمهلنيماألعـماظغةذائلمواظؿغةذوي،ممماإلدفومميفمدؾؾمم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م193

وإدرارماظدخؾ،مواظؿكػقػمعـماٌكورر،مسـمررؼؼماإلدارةماٌلةؿداعيمألةةـو ماٌةزارسنيموظألغةقاملمشةريماٌلةؿكدعيمسؾةكمممممممم

م.اظـققماألعـؾ

م

ريماٌلؿكدعيمسؾكماظـقةقممهػقزموجقدمرؾىمأضقىمسؾكمأةـو ماٌزارسنيموسؾكماألغقاملمشم:األفدافًاؾودقطة-م194

وتشةفقعمم.مسؾقفةومبدرجةيمأطةربمهلةذهماألةةـو مواألغةقاملمواٌـؿفةوتممممممماظؿعقؼةؾمماألعـؾموعـؿفوتفو،مووجقدمأدقا مميؽةـمم

وزؼةودةمم.ماظؿصـقعماحملؾلمٌـؿفوتمأةـو ماٌزارسنيمواألغقاملمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـةؾ،موتلةقؼؼفو،موتقزؼعفةوممم

م.زارسنيمواألغقاملمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾاظقسلماظعوممبؼقؿيمأةـو ماٌ

م

سؾةكماظؼقةوم،مممم،وغظؿماظؾققثماظزراسقيماظؼطرؼيماٌقجقدةمظدؼفوم،تشفقعمايؽقعوتم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م195

بةةدسؿمعةةـمعراطةةزماظؾقةةقثماظزراسقةةيماظدوظقةةيمواٌـظؿةةوتمشةةريمايؽقعقةةي،موآخةةذةميفماالسؿؾةةورمآراءمعـظؿةةوتماٌةةزارسنيم

م:ؿعوتفؿ،ممبومؼؾلوذبؿ

م

تشفقعماظلقودوتماظيتمتؿلؼمععماالدؿكدامماٌلؿداممظألغقاملمشةريماٌلةؿكدعيمسؾةكماظـقةقماألعـةؾ،ممممممم(أ)م

اظيتمُؼقددمأغفومتـطقيمسؾكمإعؽوغقيمتؼدؼؿمعلوػؿوتمػوعيمظاضؿصةوداتماحملؾقةيموظألعةـماظغةذائل،ممممم

موإدارتفوموتطقؼرػو،محلىماالضؿضوءط

م

يفمذبةوالتماإلرذةودمواظؿةدرؼىمواظؿلةعريموتقزؼةعماٌةدخاتموتـؿقةيماظؾـقةيممممممممموضعمواسؿؿودمدقودوتمم(ب)م

اظؿقؿقيمواالئؿؿونمواظضرائىمتؽقنممبـوبيمحقاصزمظؾؿـقؼعماحملصقظلموإلصبودمأدقا مٌـؿفةوتمشذائقةيممم

معؿـقسيمبققظقجقًوط

م
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ؼرؼيمظطوئػةيممتفقؽيمبقؽوتممتؽقـقيمإلدارةمورةدماظؿـقملماحملؾلموطةذظؽمإلصبةودمأدةقا مربؾقةيموتصةدمممممم(ج)م

أودعمعـماٌـؿفوتماظؿؼؾقدؼيمواىدؼدةماظـوبعيمعـمأةـو ماٌزارسنيمواحملوةقؾمشريماٌلؿكدعيمسؾةكمم

ماظـققماألعـؾط

م

تشفقعماظشراطوتمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوصمودـمتشرؼعوتمظؿشفقعماضؿلومماٌـوصعمتؽقنمعقجفةيممم(د)م

م.اظؿؼؾقدؼنياَيَػظيمإظبماٌزارسنيموإظبم

م

ؼـؾغلمتقصريماظؿدرؼىموبـوءماظؼدراتمظؾعؾؿوءموألخصوئقلماإلرذودموظؾؿةزارسنيموظؾؿفؿؿعةوتماحملؾقةي،ممممم:اؾؼدرة-م196

ععماظرتطقزمبقجفمخوصمسؾكماٌرأة،ميفمعومؼؿعؾؼمبنضوعيموإدارةمعمدلوتمربؾقيمةغريةماظـطو مععـقيمبؿلقؼؼماألغقاملمشريم

م:عومؼؿعؾؼمبندداءماٌشقرةمظؿؾؽماٌمدلوت،ممبومؼشؿؾمعومؼؾلماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾموأةـو ماٌزارسني،مويف

م

هدؼدماألغقاملمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾموأةـو ماٌزارسنيماظيتمتـطقيمسؾكمإعؽوغقةيمزؼةودةمممم(أ)م

متلقؼؼفوماظؿفوريموادؿكداعفوماٌلؿدامط

م

سؾكماظـقةقماألعـةؾمذاتماألػؿقةيمممممادؿقداثموتـػقذمثوردوتمعلؿداعيمإلدارةماألغقاملمشريماٌلؿكدعيم(ب)م

مظألشذؼيمواظزراسيط

م

مادؿقداثمرر متصـقعمبعدمايصودمألةـو ماٌزارسنيموظألغقاملمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾطم(ج)م

م

مادؿقداثمرر متلقؼؼمألةـو ماٌزارسنيموظألغقاملمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾطم(د)م

م

م.واظؿؼؾقدؼيمبشلنمأةـو ماٌزارسنيمواألغقاملمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾتقثقؼماٌعور ماحملؾقيمم(ػة)م

م

بشلنمضقؿيماألغقاملمشةريمماظؿقسقيماظعوعيموؼـؾغلمأنمتعززماألجفزةماٌائؿي،موعـمبقـفوماٌـظؿوتمشريمايؽقعقي،م-م197

 مآظقوتمعائؿةي،معةـمضؾقةؾمأدةقا ممممماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾموأةـو ماٌزارسنيميفمزبؿؾػمودوئطماإلسامموعـمخا

م.اظشقارمل،مواٌؾودراتماظيتموريميفماٌدارس،موشريػو

م

وؼـؾغلمأنمتعززماألجفزةماٌائؿيموسلمواضعلماظلقودوتموعـظؿلماٌشةورؼعمايةرةمبشةلنمضقؿةيماألغةقاملمشةريممممممم-م198

م.اٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾموأةـو ماٌزارسني

م

م:لماالضطاملمبؾققثمعـمأجؾمعومؼؾلؼـؾغم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م199

م



62 CGRFA/WG-PGR-5/11/2 Rev.1 

علؿداعيمإلدارةمأةـو ماٌزارسنيمواألغةقاملمشةريماٌلةؿكدعيمسؾةكماظـقةقماألعـةؾممممممممتادؿقداثمثوردوم(أ)م

مذاتماألػؿقيمظألشذؼيمواظزراسيط

م

متقةقػموتؼققؿمأةـو ماٌزارسنيمواألغقاملمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾطم(ب)م

م

مؾوتقيماإلثـقيمبشلنمأةـو ماٌزارسنيمواألغقاملمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾطتقثقؼماٌعؾقعوتماظـم(ج)م

م

إعؽوغقةوتمتلةقؼؼمأةةـو ماٌةزارسنيممممممادؿقداثمرر مظؾؿصـقعمبعدمايصةودمورةر مأخةرىمظؿقلةنيممممم(د)م

مواألغقاملمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾط

م

شريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾموادةؿقداثممموضعمادرتاتقفقوتمظؿلقؼؼمأةـو ماٌزارسنيمواألغقاملم(ػة)م

م.ساعوتموورؼيمهلو

م

م

آثورمدةؾؾقيمطةؾريةمممم،وؼـؾغلمهدؼدمسؿؾقوتموأغشطيماظؿلقؼؼماظؿفوريماظيتمتؽقنمهلو،مأومؼرجحمأنمتؽقنمهلو-م200

م.سؾكمةقنماظؿـقملماظؾققظقجلماظزراسلموادؿكداعفماٌلؿدام،موؼـؾغلمرةدمتلثرياتمتؾؽماظعؿؾقوتمواألغشطي

م

ؼـؾغلمتعزؼزماظؿـلقؼمبنيمبـق ماىقـوتمواٌزارسنيمواجملؿؿعةوتماحملؾقةيمظؿقدؼةدماٌةقادمممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م201

وؼـؾغلمظؾشؾؽوتماإلضؾقؿقيمأنمتؼقم،مبوالذرتا مععماظرباعٍماظؼطرؼيموبوظؿعوونمععمعراطةزماظؾقةقثممم.مذاتماظؼقؿيماحملؿؿؾي

وشريػومعـماٌـظؿةوتمذاتماظصةؾي،مبةنجراءمادةؿعراضمبصةػيمعـؿظؿةيميوظةيمممممممماظزراسقيماظدوظقيمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيم

م:أةـو ماٌزارسنيمواألغقاملمشريماٌلؿكدعيمسؾكماظـققماألعـؾماٌقجقدةميفمإضؾقؿفو،موذظؽمعـمأجؾمعومؼؾل

م

مهدؼدمإعؽوغقوتماظؿلقؼؼماظؿفوريطم(أ)م

م

مهدؼدماالحؿقوجوتماٌشرتطيمعـمحقٌماظؾقٌمواظؿطقؼرطم(ب)م

م

تقلريمرؾؾوتمايصق مسؾكماٌلةوسدةماٌوظقةيمواظؿؼـقةيمذاتماظصةؾي،موتـلةقؼمتؾةؽماظطؾؾةوتمحلةىمممممممممم(ج)م

م.االضؿضوء

 
 

م
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11ًدع ًإـماجًاؾلذورًوتوزقعفا-23ً

م

ؼؾزمموجقدمغظؿمصعوظيمبشلنماظؾذورمظؽػوظيمحصق ماٌزارسنيمسؾكمعودةماظزرملمبؽؿقيموجقدةمعائؿؿني،مم:اخلؾػقة-م202

صؾفذاموحدهمدقلؿػقدماٌزارسقنمعـمإعؽوغوتمطؾمعـماألةـو ماحملؾقةيمواحمللةـيممم.مبؿؽؾػيمععؼقظيوويفماظقضًماٌـودى،م

ويفماظلةـقاتماظعشةرؼـماٌـصةرعي،محةدثممنةقمطةؾريميفمضطةوملماظؾةذورممممممممم.متغُقرماٌـةوخممظزؼودةماإلغؿوجماظغذائلمواظؿؽقػمععم

قرماظرتطقزماظرئقللمالػؿؿوعفمػقماٌـؿفوتمذاتماظؼقؿيماًوصميفماظؾؾدانماٌؿؼدعيمواظؾؾدانماظـوعقيطموععمذظؽمصؼدمطونمرب

وطونماظؿقدعميفموورةماظؾذورمعصةققبًومبودةؿقداثمأرةرمممم.ماظعوظقي،معـمضؾقؾماظؾذورماهلفنيماحملقرةموراثقًوموبذورماًضر

ؾةكمطةؾمعةـممممواسرتاصًومبؾعضماظشقاشؾمبشلنمػذهماألرر،مجرىمتشفقعمعقاءعةيماظؾةذورمسمم.متـظقؿقيمظؾؾذورمعؿزاؼدةماظؿعؼقد

وضدمحدثماشبػوضمطؾريمأؼضةًوميفمادةؿـؿوراتماظؼطةوملمممم.ماٌلؿقىماإلضؾقؿلمواٌلؿقىماإلضؾقؿلماظػرسلمخا ماظعؼدماٌـصرم

،ميفمطةـريمعةـممم1996اظعومميفمإغؿوجماظؾذور،ماظيتمطوغًمتؾؾغمبوظػعؾمعلؿقىمعـكػضًوميفمععظؿماظؾؾةدانماٌؿؼدعةيميفمدةـيمممم

ويفمطةـريمعةـماظؾؾةدانماظـوعقةيممممم.مأةـو مربلـيموسؾكمبذورمجقدةمعةومزا مربةدوداًممماظؾؾدانماظـوعقي،محقٌمايصق مسؾك

.مدماظرئقللمظؾذورماألةـو ماحملؾقي،مواألةـو ماحمللـيميفمبعضمايوالت،مأؼضةوًماٌقرمزاظًمغظؿمبذورماٌزارسنيمػل عو

لةؿقؼوتمزبؿؾػةيمعةـماظـفةوحمتؾعةًومممممموطـريًامعومتعؿؾمغظؿمبذورماٌزارسنيموغظؿماظؾذورماظرمسقيمجـؾةًومإظبمجـةى،موظؽةـممبممم

ظةذاممثةيمحوجةيمإظبمادةؿقداثمُغفةٍمممممم.ماظزراسقي،موصرصماظلق ماٌؿوحيمأعومماإلغؿةوجمم–ظؾؿقصق ،مواٌـطؼيماإلؼؽقظقجقيم

اظـقسنيمعـماظـظؿموتعززماظصاتمبقـفؿومعـمأجؾمإغؿوجموتقزؼعمبةذورمأةةـو مربصةقظقيمعػقةدةمممممذؼـمعؿؽوعؾيمتعززمطامػ

م.ٌؿـقسيمواٌؿطقرةظؾـظؿماظزراسقيما

م

زؼودةمتقاصرمبذورمسوظقيماىةقدةمظطوئػةيمأودةعمعةـمأةةـو ماظـؾوتةوت،معةـمبقـفةومممممممممم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م203

م.األةـو ماحمللـيموأةـو ماٌزارسني

م

م.اظزراسلموطذظؽماإلغؿوجقيم–اٌلوػؿيميفمتعظقؿماظؿـقملماظؾققظقجلم-م204

م

هلنيماظؿؽوعؾميفمإغؿوجماظؾذورموتقزؼعماظؾذورمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوص،موطذظؽمبةنيممم:األفدافًاؾودقطة-م205

م.غظؿماظؾذورماظرمسقيموغظؿمبذورماٌزارسني

م

اظةـظؿماظرمسقةيموغظةؿماٌةزارسنيمإلغؿةوجموتقزؼةعماألةةـو ممممممممإرورمإغشوءمآظقوتمةوييمسؾكماٌلؿقىماحملؾلميفم-م206

م.ارسني،مواظؿقدعميفمتؾؽماآلظقوتواحملوةقؾمذاتماألػؿقيمظصغورماٌز

م

م__________
 .إظبمعبقعمعقادماظزرملميفمذبو ماظـشوطمذيماألوظقؼيمػذام”اظؾذور“ؼشريمعصطؾحممم11
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اٌلوسدةمسؾكمإتوحيمأةـو مربصقظقيمجدؼدةمظؾؿزارسنيمواظعؿؾمسؾكمإتوحيمعقادماظؾازعوماىرثقعقةيماٌائؿةيممم-م207

اٌكزوغيمخورجماٌقاضعماظطؾقعقيمألشراضماإلطـورمواظؿقزؼعمسؾكماٌزارسنيمظؿؾؾقيماحؿقوجةوتفؿمعةـمأجةؾمإغؿةوجمربصةقظلمممممم

م.علؿدام

م

ادؿعراضمأررمتـظقؿقيمظؾؾذورمتقل رمإغشوءمغظؿمظؾؾذورموتلخذميفماالسؿؾورماًصوئصماحملددةمظـظؿماظؾذورم/وضع-م208

م.اظرمسقيموغظؿمبذورماٌزارسني

م

وعـؿفلماظؾذورمم،وغظؿماظؾققثماظزراسقيماظؼطرؼيماٌقجقدةمظدؼفوم،ؼـؾغلمظؾقؽقعوتم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م209

ظؼقاغنيمواظؾقائحماظؼطرؼيمحلىماالضؿضوء،موبدسؿمعـمعراطزماظؾققثماظزراسقيماظدوظقيموبراعٍماظؿعوونمظدؼفوماظؼقوم،مرػـًومبو

م:ؼؾل اإلضؾقؿلمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقي،موأخذًاميفماالسؿؾورمآراءماظؼطوملماًوصموعـظؿوتماٌزارسنيموذبؿؿعوتفؿ،ممبو

م

ؾؾةذورمرمسقةيموخوةةيمبةوٌزارسنيمسؾةكمحةدممممممموضعمدقودوتمعائؿيمتفقهمبقؽيممتؽقـقيمإلضوعيمغظةؿمظمم(أ)م

وؼـؾغلمأنمترطزمجفقدمايؽقعةوتمبقجةفمخةوصمممم.مدقاء،ممبومؼشؿؾمعمدلوتماظؾذورماظصغريةماظـطو 

.مسؾكماحملوةقؾمواألةـو ماظيتمضبؿوجمإظقفوماٌزارسقنماظذؼـمؼػؿؼرونمإظبماٌقارد،مالمدقؿوماٌزارسةوتم

وعةيمذةرطوتموورؼةيمظؾؾةذورمتؾةيبماحؿقوجةوتممممممموؼـؾغلمأنمتلةؿؽؿؾمػةذاماظةـفٍمدقودةوتمتقّلةرمإضممممم

اظؽةربىمموؼـؾغلمأنمهةددمايؽقعةوتمأوظقؼةوتماحملوةةقؾممممم.ماٌزارسنيماظذؼـمؼعؿؾقنمسؾكمغطو مأطرب

.مواحملوةقؾماظصغرىماظيتمالمؼغطقفوماظؼطوملماًوصمبدرجيمواصقةيمحقـؿةومطةونماألعةرمؼؼؿضةلمذظةؽمممممم

مظعوعيطوؼـؾغلمإدعوجمػذهماظلقودوتميفماظلقودوتماظزراسقيما

م

تعزؼزماظصاتمبنيمبـق ماىقـوت،موعـظؿوتمادؿقادماظـؾوتوت،موعـؿفلماظؾذور،موعمدلةوتمإغؿةوجمممم(ب)م

وتقزؼعماظؾذورماظيتمتعؿؾمسؾةكمغطةو مةةغري،موذظةؽمظؽػوظةيمادةؿكدامماظؾازعةوماىرثقعقةيماٌؿةقاصرةمممممممممم

مادؿكداعًوموادعًوط

م

زبططوتمعائؿيمظؾؿمدلوتماظيتمتعؿؾمسؾكمغطةو مماظـظرميفمزبططوتمٌراضؾيمجقدةماظؾذور،مالمدقؿومم(ج)م

مةغريط

م

غظةؿماظؾةذورماظرمسقةيممممإرةورمماسؿؿودمتدابريمتشرؼعقيمتفقهماظظرو ماٌائؿيمظـشرمأةـو ماٌةزارسنيميفممم(د)م

موغظؿمبذورماٌزارسنيمسؾكمحدمدقاء،مأخذًاميفماالسؿؾورمخصوئصفؿوماحملددةط

م

ـل ؼمإةةدارماظشةفودات،موذةروطمايفةرماظصةقلمظؾـؾوتةوت،مممممممإضؾقؿقيمت/وضعماتػوضوتمإضؾقؿقيمصرسقيم(ػة)م

م.وشريػومعـماٌعوؼريمظؿقلريمتـؿقيموورةماظؾذورمسربمايدود

م
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ؼـؾغلمظؾقؽقعوتمأنمتؼقم،مرػـًومبوظؿشرؼعوتماٌـلؼيماإلضؾقؿقيمواظؼقاغنيمواظؾقائحمواظلقودوتماظؼطرؼيمم:اؾؼدرة-م210

م:شريمايؽقعقيموعمدلوتماظؾذورماظؼوئؿي،ممبومؼؾلمحلىماالضؿضوء،موبوالضرتانمععموطوالتماٌعقغيماظدوظقيمواٌـظؿوت

م

اظعةوممواًةوص،مظؽػوظةيمةةقوغيمبةراعٍمادةؿقادمممممممتعزؼزمغظؿ،متلؿـدمإظبمذراطيمبةنيماظؼطةوسنيممم/إغشوءم(أ)م

ماظـؾوتوتميفمعومؼؿعؾؼمبوحملوةقؾماهلوعيموإطـورمبذورماىقؾماٌؾؽرط

م

تشفقعمغظؿمإغؿوجماظؾذورماظؼوئؿةي،موخبوةةيمعمدلةوتماظؾةذور،مسؾةكمزؼةودةمروئػةيماألةةـو ماظةيتممممممممممم(ب)م

مقيطتؼدعفو،موذظؽمبؿعزؼزماظصؾيمععمبـق ماىقـوتموععوػدماظؾققثماظزراس

م

مغظؿمظضؿونمجقدةماظؾذورمتؿلؿمبوظؽػوءةطتطؾقؼميفمذبو متعزؼزماظؼدراتمم(ج)م

م

تقصريمحقاصزمعـودؾي،موزبططوتمائؿؿوغقي،موشريػو،مظؿقلريمغشقءمعمدلوتمظؾؾذور،مععمإؼاءماػؿؿةومممم(د)م

حلىماالضؿضوءميفمطؾمبؾةدمالحؿقوجةوتمضطةوملماظزراسةيماظصةغري،مواحؿقوجةوتماٌةرأة،مواحؿقوجةوتممممممممم

ماىؿوسوتماهلشيمأوماٌفؿشيط

م

تؼدؼؿماظدسؿمواظؿدرؼىمسؾكمةعقدماظؾـقيماظؿقؿقيمٌمدلوتماظؾةذورماظةيتمتعؿةؾمسؾةكمغطةو مةةغريميفمممممممم(ػة)م

ذبو متؽـقظقجقوماظؾذورموأؼضًوميفمذبو مإدارةماألسؿو موذظؽمظؿقلريمإغشوءمغظوممعلؿداممظتعدادمبؾةذورمم

مجقدةط

م

حبقٌم(ميفماظؼطوملماظعوممأوميفماظؼطوملماًوص)ارسنيموعـؿفلماظؾذورمهلنيماظصاتمبنيمعـظؿوتماٌزم(و)م

ؼؿلـكمظؾؿزارسني،مالمدقؿومظؾؿزارسوتموظؾفؿوسوتماهلشيمأوماٌفؿشي،مايصق مسؾكمبذورمظألةةـو مم

ماظيتمضبؿوجقنمإظقفومتؽقنمسوظقيماىقدةط

م

قظقجقةوماظؾةذور،معةـمأجةؾمممممتقصريماظؿدرؼىمواظدسؿمسؾكمةةعقدماظؾـقةيماظؿقؿقةيمظؾؿةزارسنيمبشةلنمتؽـمممممم(ز)م

م.هلنيماىقدةماظػقزؼوئقيمواظقراثقيمظؾؾذورماظيتمؼدخرػوماٌزارسقن

م

م:ؼـؾغلمظؾقؽقعوتماظؼقومممبومؼؾلم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م211

م

تؼققؿمايقاصزمواٌـؾطوتماٌقجةقدةمحوظقةًوموطةذظؽماالحؿقوجةوتمإظبمتؼةدؼؿماظةدسؿمظةـظؿمإغؿةوجماظؾةذورممممممممممم(أ)م

مؿؾماىفقدماظصغريةماظـطو مسؾكمعلؿقىماٌزارسنيطوتقزؼعفو،ممبومؼش

م
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ادؿقداثمُغفٍمظدسؿمتقزؼعماظؾذورمسؾكمغطو مةغريمسؾكمعلؿقىماٌزارسني،مبوالدةؿػودةمعةـموةوربممممم(ب)م

م.عشروسوتماظؾذورماجملؿؿعقيمواظيتمتعؿؾمسؾكمغطو مةغريماىورؼيمبوظػعؾميفمبعضماظؾؾدان

م

ؼـؾغلمأنمترةدمايؽقعوتمبصػيمعـؿظؿيماظؼدرةماظؼطرؼيمظدىماٌزارسنيمسؾكمايصق مسؾةكممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م212

ظعوممواظؼطوملماًةوصمواٌةزارسنيمظؽػوظةيمحصةق ماٌةزارسنيمممممموؼؾزمموجقدمتـلقؼميفمضطوملماظؾذورمبنيماظؼطوملما.مبذورمعائؿي

م.ؾؿقدؼوتماٌؿؿـؾيميفمزؼودةماإلغؿوجماظغذائلسؾكمبذورمسوظقيماىقدةمظؾؿقوةقؾمواألةـو ماظيتمضبؿوجقنمإظقفومظؾؿصديمظ

م

ًةًوبشرقةًؿيمداؿةقبـاءًؼدراتًؿمدي

م

مبـاءًاؾرباؿجًاؾؼطرقةًوتعزقزفا-24ً

م

إنماظرباعٍماظؼطرؼيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمػلمأدوسماىفقدماإلضؾقؿقةيمواظعوٌقةيمممم:اخلؾػقة-م213

اٌؾذوظيميفمذبو متؾؽماٌقارد،محبقٌمتلوػؿميفمهؼقؼمأػدا مةؽق مدوظقيمعةـمضؾقةؾمخطةيماظعؿةؾماظعوٌقةي،مواتػوضقةيممممممم

وػةل،مالمدةقؿوميفممم.ماٌؿعؾؼيمبوظؿفورةموحؼةق ماٌؾؽقةيماظػؽرؼةيمممماظؿـقملماظؾققظقجل،مواٌعوػدةماظدوظقي،مواالتػوضوتماألخرى

،ماظلؾقؾمإظبمتعظقؿمعلوػؿيماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيميفماألعةـماظغةذائل،مواظؿـؿقةيمممممممممتغُقرماٌـوخمدقو م

دفومميفماظؿعوونماظةدوظلمبشةلنممموؼؾزمموجقدمبراعٍمضطرؼيمضقؼيمظت.معـمورلةماظػؼر،مواظؿـؿقيماٌلؿداعيمػاظرؼػقي،مواظؿكػق

ايصق مسؾكماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةيمواالضؿلةومماظعةود مواٌـصةػمظؾؿـةوصعماٌؿلتقةيمعةـمادةؿكداعفو،ممممممممم

وتقصرماظرباعٍماظؼطرؼيماظػعوظيماظلقودوتماظؿؿؽقـقةيمواالدةرتاتقفقوتممم.مإدفوعًومطوعًا،موظادؿػودةماظؽوعؾيمعـمذظؽماظؿعوون

داسؿيموخططماظعؿؾماٌؾؿقديماظضرورؼيمظؿقدؼدمأػدا معؾقـةيمجقةدًاموأوظقؼةوتمواضةقي،مودبصةقصمعةقارد،موتقزؼةعمممممممماظ

وؼؿطؾىمنةوحماظةرباعٍماظؼطرؼةيمممم.ماألدوارمواٌلموظقوت،موهدؼدموتعزؼزماظصاتمبنيمعبقعماىفوتماٌعـقيمذاتماظصؾي

م.تموأررمضوغقغقيموعمدلقياظؿزاعًومعـمجوغىمايؽقعوتمبؿقصريماظؿؿقؼؾ،موتصؿقؿمدقودو

م

تضةطؾعمبفةومطقوغةوتمسوعةي،موذةرطوتمخوةةي،ممممممممواألغشطيماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي-م214

وإدعوجمػذهماألغشةطيمم.موعـظؿوتمشريمحؽقعقي،موحدائؼمغؾوتوت،موذبؿؿعوتموأصرادمعـمضطوسوتماظزراسيمواظؾقؽيمواظؿـؿقي

ٍمضطريمعقحدمؼؿقحمصرةيمإلضوصيمضقؿيمهلةذهماىفةقدماٌؿـقسةي،محبقةٌمؼصةؾحماظؽةؾمأطةربمعةـممممممممماٌكؿؾػيميفمإرورمبرغوع

م.ربصؾيمعبعمأجزائف

م

وأثـوءماظعؼدماٌـصرممحدثمضدرمطؾريمعـماظؿؼدمميفمإغشوءمبةراعٍمضطرؼةيموهلةنيمعشةورطيماىفةوتماٌعـقةيميفممممممم-م215

ظؼطوملماًوصمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيموعـظؿوتماٌزارسنيماالدرتاتقفقوتموخططماظعؿؾماظؼطرؼي،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾؼمبو

واالظؿزامماظذيمؼشريمإظقفمذظؽمُؼشوَػدمأؼضًوميفماظؿػووضمسؾكماتػوضةوتمػوعةيمعؿعةددةمبشةلنممممم.مواألجفزةماظؾقـقيمواظؿعؾقؿقي

اظػةرتة،ممبةومؼشةؿؾممممتؾةؽممماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مأوماسؿؿودػو،مأومعراجعؿفو،مسؾكماٌلؿقىماظدوظلميف

ؾلةاعيماظؾققظقجقةيماظؿةوبعمالتػوضقةيماظؿـةقملممممممظاٌعوػدةماظدوظقي،مواالتػوضقيماظدوظقيمظقضوؼيماظـؾوتوت،موبروتقطق مطورتوخقـوم
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وضدممتمأؼضومدـمتشرؼعوتمضطرؼيميفمطـريمعـماظؾؾدانمبشلنمظقائحماظصةقيماظـؾوتقةي،مواظلةاعيماظؾققظقجقةي،ممممم.ماظؾققظقجل

م.حؼق معلؿقظديماظـؾوتوتموحؼق ماٌزارسنيوعـمبقـفومور،موحؼق ماٌؾؽقيماظػؽرؼي،موظقائحماظؾذ

م

أومخطةطمسؿةؾمعائؿةيمبشةلنماٌةقاردمممممم/وععمذظؽ،معومزاظًمبؾدانمطـريةمتػؿؼةرمإظبمدقودةوتموادةرتاتقفقوتموممم-م216

سؾقةف،مماظؿعقؼؾمؿقؼؾموسدممإعؽوغقيمصـؿيمبراعٍمضطرؼيمضوئؿيمطـريةمتعوغلمعـمضصقرماظؿ.ماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

وتشةؿؾماجملةوالتماظةيتمتؿطؾةىماػؿؿوعةًومخوةةًومهدؼةدماألوظقؼةوت،موهلةنيمممممممممم.موعـماالغعزا مسـماألغشطيمذاتماظصؾي

اظؿعوونمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوص،مواظؿعوونماظؼطريمواظدوظل،موتعزؼةزماظصةاتمبةنيمةةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممممممم

وعةـمذظةؽمعةـًامممم)ظقفةوممإوادؿكداعفو،موإضوعيمغظؿمظؾؿعؾقعوتموضقاسدمبقوغوتمميؽةـمظؾفؿفةقرماظقةةق مممممظألشذؼيمواظزراسي

،موهدؼدماظـغراتميفمةقنموادؿكدامماٌقاردماظقراثقةيمم(اآلظقوتماظؼطرؼيمظؿؼودؿماٌعؾقعوتمبشلنمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقي

،موزؼودةماظقسلماظعوم،موتـػقذماظلقودةوتمواظؿشةرؼعوتممم(ؾؿقوةقؾمبوميفمذظؽماألضوربماظربؼيمظ)اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم

م.اظؼطرؼيمواٌعوػداتمواالتػوضقوتماظدوظقي

م

ظقلًمظدؼفومبراعٍمضطرؼيمضقؼيمأومعراصؼمعائؿةيمظؾصةقنماظطقؼةؾماألجةؾ،مممممم،وطـريًامعومتؽقنمظدىمبؾدانمطـرية-م217

.مفومعصودرمشـقيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيأذدمعشوطؾماغعدامماألعـماظغذائلمإيوحًو،محؿكمإذامطوغًمظدؼ

م.وطـريًامعومضبدمضعػماظرباعٍماظؼطرؼيمعـمإدارةمذبؿقسوتمتؾؽماٌقاردمبؽػوءة

م

وتشؽؾماجملؿقسوتماظؼطرؼيماٌقجقدةمخورجماٌقاضةعماظطؾقعقةيمجةزءًامالمؼؿفةزأمعةـماظةرباعٍماظؼطرؼةيماٌؿعؾؼةيممممممممم-م218

وتعؿؾمبـق ماىقـوتمسؾكمخريموجفمطؿراطزمدؼـوعقيمتشفعمهؼقؼماظؿؽوعةؾمم.موتقيمظألشذؼيمواظزراسيبوٌقاردماظقراثقيماظـؾ

صوإلصراطميفماظرتطقزمسؾكماظصقنمضدمؼـؿؼصمعـماالدؿكدامماٌلؿدام،ماظةذيمدسةؿمإحةرازمممم.مبنيماظصقنمواظؿقثقؼمواالدؿكدام

صبعةؾمعةـممممتغُقةرماٌـةوخممموتزاؼةدمتةلثرياتمم.مؼةيمواظزراسةيممتؼدمميفماظزراسيمإظبمجوغىمةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذممم

اظضروريمدسةؿماألغشةطيماٌؿعؾؼةيمبؿؽققةػماحملوةةقؾ،ممبةومؼشةؿؾماألغشةطيماٌؿعؾؼةيمبعؾةؿماظقراثةيموسؾةؿماىقـقعقةوتمممممممممممممم

سةيمبؽػةوءةمممواظؼدرةمسؾكمػذاماظؿؽققػمتشؽؾمجزءًامأدودقًومعـمإدارةماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراممم.مواالدؿقاد

زادتماظشةراطوتمبةنيماظؼطةوسنيماظعةوممواًةوصميفمذبةو ماظؾقةٌمواالدةؿقداثميفمععظةؿممممممممممم1996وعـذمدةـيمم.موصعوظقي

وععمذظؽ،مطـريًامعومتدؼرماٌـظؿوتماظعوعةيموحةدػوممم.ماظؾؾدان،مالمدقؿوميفمذبو مادؿقادماظـؾوتوتمواظؿؽـقظقجقوماظؾققظقجقي

م.عـوصع،موضقوملمصرصميؽـمأنمؼلػرمسـمأوجفمضصقر،مواشبػوضموػقمأعرمـوعقي،ماظصقنموادؿقادماظـؾوتوتميفماظؾؾدانماظ

م

تؾؾقيماالحؿقوجوتماحملددةمسؾكماظصةعقدماظؼطةريمظصةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممممممم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م219

ظصةوحلمأجقةو مايوضةرممممظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفوماٌلؿداممعـمخةا ماتؾةوملمُغفةٍمرذةقدةموصعوظةيموعـلةؼيمودةؾقؿيمممممممم

م.واٌلؿؼؾؾ

م

اإلبؼوءمسؾكمضدرةمضطرؼيمعائؿيميفمعومؼؿعؾؼمجبؿقعماىقاغىماظؿؼـقيمواظلقودقيمظصقنماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيممم-م220

م.ظألشذؼيمواظزراسيموايصق مسؾقفوموادؿكداعفو،موطذظؽماالضؿلومماظعود مواٌـصػمظؾؿـوصعماٌؿلتقيمعـمادؿكداعفو
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م

أنمؼؽةقنمظةفموضةعمممم(م1:م)إغشوءموتعزؼزماظعـوةرماألدودقيمظربغوعٍمضطةريمعؿؽوعةؾموػةلمممم:افًاؾودقطةاألفد-م221

أنمتؽقنمػـو مأررمدقودوتقيموضوغقغقيموعمدلقيممبوميفمذظةؽمآظقةوتمظؿـلةقؼماظؿكطةقطممممم(م2)ضطريمععرت مبفمرمسقوطموم

جقةدًا،موأوظقؼةوتمواضةقي،مومتةقؼًامطوصقةًوممممممأنمتؽقنمػـو مادرتاتقفقيمظؾربغوعٍ،متؿضؿـمأػداصًومربددةم(م3)واظعؿؾطموم

واظؼقوم،محقـؿومؼؼؿضلماألعرمذظؽ،مبوالرتؼةوءممبلةؿقىمعراصةؼماظصةقنمواالدةؿكداممسؾةكماٌلةؿقىماظؼطةريمأوممممممممم.موعلؿداعًو

م.اإلضؾقؿل

م

مهلنيماظصاتماٌمدلقيمواظؼطوسقي،موتعزؼزماظؿكزراتميفمعومبنيمعبقعماىفوتماٌعـقةيماظعوعؾةيميفمذبةوالتممم-م222

ةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموتطقؼرػوموادؿكداعفو،ممبوميفمذظؽمغظؿماظؾةذور،موتعزؼةزمتؽوعةؾماىفةقدممممم

م.اٌمدلقيمواجملؿؿعقي

م

تـؿقيموتعزؼزماظؼدراتماظؼطرؼيميفماجملوالتماظؿؼـقيمواإلدارؼيمواظؼوغقغقيمواظلقودوتقي،موهدؼٌمتؾةؽماظؼةدراتممم-م223

م.بصػيمعـؿظؿي

م

ؼـؾغلمأنمتؽقنماظرباعٍماظؼطرؼيمذاتموضعمععرت مبفمرمسقوموأنمتعطكمهلومأوظقؼةيممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م224

وؼـؾغلمتلؾقطماظضقءمسؾكمعلةوػؿؿفوميفمأػةدا ماظصةؽق ماظدوظقةي،ممبةومممممم.مسوظقيمداخؾمجداو ماألسؿو ماإلمنوئقيماظؼطرؼي

واٌعوػدةماظدوظقي،موزبؿؾػماالتػوضوتماألخةرىماٌؿعؾؼةيمبوظؿفةورةممممصقفومخطيماظعؿؾماظعوٌقي،مواتػوضقيماظؿـقملماظؾققظقجل،م

،ميفمسؿؾقوتماظؿكطقطمووضعماظلقودوتماظؼطرؼةيمويفمهدؼةدمأوظقؼةوتماٌةقاردممممموؼـؾغلماالسرتا .موحؼق ماٌؾؽقيماظػؽرؼي

سقةيمواىؿوظقةيمظؾؿةقاردممممبةوظؼقؿماإلؼؽقظقجقةيمواالضؿصةودؼيمواالجؿؿومممماٌوظقيمواٌقاردماألخرىماظطقؼؾيماألجؾموادةؿكداعفو،م

ماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،ممبوميفمذظؽمأػؿقيماظؿقلنيماحملصقظلميفمزؼودةماألعـماظغذائل،مواظؿكػقةػمعةـمآثةورمممم

وميؽـمأنمؼشؿؾمػذامحقاصزمعوظقيمالدؿؾؼوءماٌقزػنيماٌةمػؾنيموحةقاصزمممم.،موعقاجفيماظؿقدؼوتماظعوٌقيماألخرىتغُقرماٌـوخ

وؼـؾغةلمتةقصريمزبصصةوتممتقؼؾقةيمربةددةمظةرباعٍماٌةقاردمممممممم.مزارسنيمظؾقػوزمسؾكماألةـو ماحملؾقةيموإتوحؿفةوممعوظقيمظؾؿ

ويفمػةذاماظصةدد،مؼـؾغةلمإثةورةموسةلمممممم.مسؿؾقيموضعمعقزاغقيمايؽقعةوتماظؼطرؼةيممأثـوءماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيم

م.واضعلماظلقودوتمواىفوتماٌوسبي

م

اظؿزاممضطريمبؿقصريممتقؼؾمطوٍ موعلؿداممظؾرباعٍمواٌشورؼعماظؼطرؼيطموععمذظؽمصننماظدسؿموعـماظضروريموجقدم-م225

م.اإلضؾقؿلمأوماظدوظلمعؽؿ ؾمضروريمظؾففقدماحملؾقي

م

وؼـؾغلمأنمهددماظرباعٍماظؼطرؼيمأػداصًومربددةمجقدًاموأوظقؼوتمواضقي،ممبوميفمذظؽمأوظقؼةوتماٌلةوسدةماظةيتمممم-م226

وؼـؾغلمأنمتـؿلماظرباعٍماظؼطرؼيماظؼدرةمسؾكمتؼققؿموهدؼةدماٌةقاردممم.مـؿقيماظزراسقيماإلضؾقؿقيمواظدوظقيُتؾؿؿسمعـمبراعٍماظؿ

اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظازعيمظؿؾؾقيماالحؿقوجوتماظؼطرؼيمعةـمحقةٌماظصةقنمواظؿطةقؼرمواالظؿزاعةوتماظدوظقةيممممممم

داسؿةيمبشةلنمةةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيممممممممقوتمذاتماظصؾي،موؼـؾغلمأنمتؽقنمظةدؼفومدقودةوتموادةرتاتقفممم
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وؼـؾغةلمأنمم.مواظزراسيموايصق مسؾقفوموادؿكداعفو،موبشلنماالضؿلومماظعود مواٌـصةػمظؾؿـةوصعماٌؿلتقةيمعةـمادةؿكداعفوممممم

حلةىمموؼـؾغةلمأنمتؿةقحماظةرباعٍماظؼطرؼةي،ممممم.متؿؽػؾماظرباعٍماظؼطرؼيمبوظؿعدؼؾماظدوريمظادرتاتقفقوتمحلىماظضةرورةم

االضؿضوء،مأودعمذبؿقسيممتـقؾقيمثؽـيمعـماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيمظؿؾؾقةيماحؿقوجةوتماٌةزارسني،ممممممممم

وؼـؾغةلمظؾقؽقعةوت،مبوظؿعةوونمعةعماٌمدلةوتماظؼطرؼةيمواإلضؾقؿقةيمواظدوظقةي،مأنمترةةدمممممممممم.موظؿقلنيمأةةـو ماٌةزارسنيمم

ردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيموتقةةقػفوموادةؿكداعفومممممممادؿقداثمتؽـقظقجقوتمجدؼدةمذاتمةةؾيمبصةقنماٌةقاممم

وإضوصيمإظبمذظؽ،مؼـؾغلمتشفقعماسؿؿودموتـػقذمتشرؼعوتمضطرؼيمعائؿيموشريمعؿضةوربيموتؽوعؾقةيميفمعةومؼؿعؾةؼممممم.ماٌلؿدام

ؾةورماحؿقوجةوتمعبقةعممممبصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموتؾودهلةوموادةؿكداعفوماٌلةؿدام،مأخةذاميفماالسؿمممم

م.اىفوتماٌعـقيموذقاشؾفو

م

وؼـؾغلمأنمتؼقؿماظرباعٍماظؼطرؼيمأومتعززماظؿـلقؼمواظصاتميفمعةومبةنيمعبقةعماألصةرادمواٌـظؿةوتمذويماظصةؾيممممممم-م227

وؼـؾغةلمأنمتةرتؾطماظةرباعٍماظؼطرؼةيممممم.ماظعوعؾنيميفمذبوالتماظصقن،مواظؿقلنيماحملصقظل،موإغؿوجماظؾذور،موتقزؼعماظؾذور

وؼـؾغةلمأنمتشةؿؾماالدةرتاتقفقوتماظؼطرؼةيمةةقنماٌةقاردماظقراثقةيمممممممم.مألغشطيماإلضؾقؿقيمواظدوظقيمحقـؿومطونمذظؽمثؽـةوًمبو

اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموتطقؼرػوموادؿكداعفو،ممبوميفمذظؽمغظؿماظؾذور،موؼـؾغلمأنمتـلؼمععماٌـظؿوتماظةيتمتعؿةؾميفممم

م.ضطرؼيمسرؼضيماظؼوسدةميفمسؿؾقوتماظؿـظقؿمواظؿـلقؼميفمععظؿماظؾؾدانمودقلوسدموجقدمىون.مضطوسلماظؾقؽيمواظزراسي

م

ؿقضػمػقؽؾمأيمبرغوعٍمضطريموتـظقؿفمسؾكمعومػقمعقجقدميفماظؾؾدمعـمبـقيمهؿقيموعـمضدرات،مودةؿقددممقود-م228

.ماإلضؾقؿةلمواظةدوظلممماظؼراراتماٌؿعؾؼيمبوظلقودوتماالدرتاتقفقوتمورر ماظعؿؾماظيتمتؿؾع،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾةؼمبوظؿعةوونمم

م.ويفماظؾؾدانمذاتماظؼدرةماحملدودة،مضدمتشؿؾماالدرتاتقفقيمادؿكداممعراصؼموخربةمصـقيمعـمخورجماظؾؾد

م

وؼـؾغلمأنمتـظرماظرباعٍماظؼوئؿيميفمإضوعيمأومتعزؼزمذةراطوتمعةعمعمدلةوتماظؼطةوملماًةوص،مواٌـظؿةوتمشةريمممممممم-م229

وؼـؾغةلمإضوعةيمةةاتمممم.مبماألةؾقي،مواٌـظؿةوتماظؾقـقةيمواظؿعؾقؿقةيمممايؽقعقي،مواجملؿؿعوتماظرؼػقي،موعبوسوتماظشعق

عشرتطيمبنيماظؼطوسوتمععماظقطوالتماظعوعؾيميفمبراعٍماظؿكطقطموشريػومعـماظرباعٍماظؼطرؼيميفمذبةوالتماظزراسةيموإةةاحمممم

م.األراضلموغبوؼيماظؾقؽي

م

وتمواظؽقوغةوتماظؼطرؼةيماٌؿكصصةيميفمممموؼـؾغلمتشفقعماظصاتماٌمدلقي،محلىماالضؿضوء،ميفمعومبنيماٌمدل-م230

غؼؾماظؿؽـقظقجقو،معـمأجؾمعلةوسدةماألجفةزةماظؼطرؼةيميفماظؿػةووضمسؾةكمحقةوزةماظؿؽـقظقجقةوتماظازعةيمظصةقنماٌةقاردممممممممممم

اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموتقةقػفوموادؿكداعفوماٌلؿدامموععوىيماظؾقوغوتماٌرتؾطيمبفو،مبشروطمسودظيموعقاتقةيمم

بشلنماظشروطماظؿلوػؾقيمواظؿػضقؾقي،مسؾكماظـققماظذيمؼؿػؼمسؾقفمعبقعماألرةرا ميفمماظؿػووضملؿطومل،ممبوميفمذظؽمضدرماٌ

ويفمحوظيماظؿؽـقظقجقوماظيتمدبضعمظرباءاتماالخرتاملموشريػومعـمحؼق ماٌؾؽقيماظػؽرؼي،مؼـؾغةلمتةقصريمايصةق مممم.ماٌعوعؾي

م.ظؽوصقيمواظػعوظيميؼق ماٌؾؽقيماظػؽرؼيموتؿلؼمععفوسؾكماظؿؽـقظقجقوموغؼؾفومبشروطمتعرت مبويؿوؼيما

م
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ؼـؾغلمتؼدؼؿماٌلوسدةمعـماٌمدلوتماإلضؾقؿقيمواظدوظقيمبـوءمسؾكماظطؾةىمظؿقلةريماظؿكطةقط،موهدؼةدمممممم:اؾؼدرة-م231

موؼـؾغةلمإسطةوءمأوظقؼةيمسوظقةيمظؿؼقةقؿموهلةنيمممممم.ماألوظقؼوت،موتـلقؼمعبعماألعقا ،مسؾكماٌلؿقىماظؼطريمبصػيمعـؿظؿي

وؼـؾغةلمتعزؼةزمضةدراتماٌةزارسنيموعبوسةوتماظشةعقبماألةةؾقيمممممممم.مثوردوتماإلدارةميفمبـق ماىقـةوتموعراطةزماظؾقةقثممم

واجملؿؿعوتماحملؾقيمواظعوعؾنيميفمذبةو ماإلرذةودموشريػةؿمعةـماىفةوتماٌعـقةي،ممبةومؼشةؿؾمعـظؿةلماٌشةورؼعمايةرةمممممممممممم

م.قراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمسؾكمسبقمعلؿدامواٌمدلوتماظيتمتعؿؾمسؾكمغطو مةغري،مسؾكمإدارةماٌقاردماظ

م

ؼؾةزممإجةراءمحبةقثمبقجةفمخةوصميفمذبةو ماإلدارةميفماٌزرسةي،مواظصةقنميفماٌقاضةعممممممممممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م232

وؼؾزممإجراءمحبقثمأؼضةًومبشةلنمإدارةماظةرباعٍماظؼطرؼةيممممم.ماظطؾقعقي،مواالدؿقادماظؿشورطلمظؾـؾوتوت،موهلنيماحملوةقؾ

قاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،ممبومؼشؿؾمورؼىماألررماٌمدلةقيطموتؼقةقؿماحؿقوجةوتماالدةؿكدامطموإدارةمممممظؾؿ

ضقاسدماظؾقوغوت،مواظؽػةوءةماالضؿصةودؼيمظؾةـفٍماٌكؿؾػةيمظؾصةقنمواالدةؿكدامطموضقؿةيماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممممممممممم

اسقيطموادؿقداثمتدابريموععوؼريموعمذراتموبقوغوتمأدودقيمدضقؼيموعقثقضةيممواظزراسيطموتعزؼزمغظؿمععؾقعوتماألدقا ماظزر

م.ظرةدموتؼققؿماظدورماحملددمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماألعـماظغذائلمويفماإلغؿوجماظزراسلماٌلؿدام

م

بوٌؾؽقي،موحؼق ماٌؾؽقةيماظػؽرؼةي،مممومثيمعلوئؾمدقودوتقيموضوغقغقيموعمدلقيمربددة،ممبوميفمذظؽمتؾؽماٌؿعؾؼيم-م233

وايصق مواضؿلومماٌـوصع،موحؼق ماٌزارسني،مواٌعور ماظؿؼؾقدؼي،مواظؿؾود ،مواظـؼؾ،مواظلاعيماظؾققظقجقةي،مواظؿفةورة،ممم

وؼؾزممتؼدؼؿماٌلةوسدةميفموضةعماظلقودةوتمممم.موإثورةماظقسلممبومؼشؿؾمغظؿماظؾذور،متؿزاؼدمأػؿقؿفومبوظـلؾيمظؾرباعٍماظؼطرؼي

االدرتاتقفقوتمواظؿشرؼعوتمواظؾقائحمواظؿدابريماظعؿؾقيميفمػذهماجملوالتمعـمجوغةىمأجفةزةمعةـمضؾقةؾمعـظؿةيماألشذؼةيمممممممو

وؼؾةزمموجةقدمتـلةقؼمظؿزوؼةدماظةرباعٍمممممم.مواظزراسيمواٌعوػدةماظدوظقيميفمعومؼؿعؾؼمبويصق مواضؿلومماٌـوصعموحؼق ماٌزارسني

أثرماظؿطقراتماظدوظقيميفمػذهماجملوالتمسؾةكمةةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممممماظؼطرؼيممبعؾقعوتمسـمػذهماٌلوئؾموظؿؼققؿم

م.ظألشذؼيمواظزراسيموتؾودهلو،موإلدعوجماظؿطقراتماظؾقـقيماىدؼدةمضؿـماظـظؿمواٌؿوردوتماظؼطرؼي

م

ؼـؾغلماظؼقوممسؾةكماظصةعقدماظؼطةريمبؿـػقةذمآظقةوتمظؾؿـلةقؼمظؽػوظةيمهدؼةدماألوظقؼةوتميفممممممممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م234

وؼـؾغلمإضوعيمةاتمضقؼيمبنيمعبقعماىفوتماٌعـقيماظؼطرؼةيمذاتمم.مؼؿعؾؼمبودؿكدامماٌقاردماٌوظقيموشريػومعـماٌقارد عو

زراسيموتطقؼرػوموادؿكداعفو،ممبومؼشؿؾمغظؿماظؾةذور،مماظصؾيماظعوعؾيميفمذبوالتمةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظ

وطذظؽمبنيمضطوسوتماظزراسيمواظؾقؽي،مظؽػوظيماظؿكزرميفموضعموتـػقذمدقودوتموادرتاتقفقوتموتشةرؼعوتموظةقائحموأغشةطيمممم

موؼـؾغةةلمأنمتلةةؿعرض.موظؿقؼقةؼماإلعؽوغةةوتماظؽوعؾةةيماظةةيتمتـطةقيمسؾقفةةوماٌةةقاردماظقراثقةةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةةيمواظزراسةةيممم

وؼـؾغةلمادةؿؽؿو ماإلجةراءاتمممم.مايؽقعوتمدورؼًومدقودوتفومظؿؼققؿمعدىمصعوظقؿفوموظؿعدؼؾمادرتاتقفقوتفومبـوءمسؾةكمذظةؽمم

وؼـؾغةلمظؾؿـظؿةوتماظدوظقةيمممم.ماٌـلؼيمواحملددةماألوظقؼوتمسؾكماظصعقدماظؼطريمبـظوممدوظلمعـلؼموربددماألوظقؼوتمأؼضًو

ـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو،مواإلغؿوجماظزراسل،مواالدةؿداعي،مواألعةـممماظعوعؾيميفمذبوالتمةقنماٌقاردماظقراثقيماظ

صوظؿعةوونماظةدوظلممم.ماظغذائل،موطذظؽميفماجملوالتمذاتماظصؾيمعـمضؾقؾماظؾقؽةيمواظصةقي،مأنمتـلةؼمجفقدػةوموأغشةطؿفوممممم

مسؿؾقةيمورذةقدةمواضؿصةودؼيممممضروريميفمسوملمؼقجدمصقفماسؿؿودمعؿؾود مبنيماظؾؾدانموترشىمصقفماظؾؾةدانميفمإصبةودمودةوئؾممم

وتةقصرمم.مايصق مسؾقفةومواضؿلةوممعـوصعفةوممممظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموهلنيمادؿكداعفوموتشفقع
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ذؾؽوتماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمواٌـؿدؼوتماإلضؾقؿقيمواظدوظقيمآظقوتمعػقدةمميؽـمعـمخاهلومظؾؾؾةدانمأنمم

م.طؿفوموتؿػؼمسؾكمدقودوتمعشرتطي،محلىماالضؿضوءتـلؼمأغش

م

ًتشهقعًوتعزقزًذلؽاتًادلواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة-25ً

م

ؼؼو مإنمعدىماالسؿؿودماٌؿؾود ميفمعومبنيماظؾؾدانميفمعةومؼؿعؾةؼمحبوجؿفةومإظبمايصةق مسؾةكماٌةقاردمممممممم:اخلؾػقة-م235

اٌعؾقعوتماظيتمهؿػظمبفومبؾدانمأخرىمأةؾحماآلنمأػؿمثومطونميفمأيموضًمعةـممماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموسؾك

.متغُقةرماٌـةوخمممضؾؾ،مبوظـظرمإظبمأنماظعوملمؼقاجفمزروصومبقؽقيمجدؼدةموذبؿقسيمجدؼدةمعـماآلصوتمواألعراضمدةؿـفؿمسةـممم

قصرمأؼضةًومعـصةيمظؾـؼةوشماظعؾؿةل،مممممالمتقلرمصقلىمتؾود ماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةي،مبةؾمتةممممممؽوتواظشؾ

واالدرتاتقفقوتماحملصةقظقيماإلضؾقؿقةيمواظعوٌقةيماظةيتمُوضةعًمممممم.موتؾود ماٌعؾقعوت،موغؼؾماظؿؽـقظقجقو،مواظؿعوونماظؾقـل

هدؼدموتؼودؿماٌلموظقوتميفمعةومؼؿعؾةؼمبلغشةطيمعةـمضؾقةؾمممممممبدسؿمعـمحلوبماألعوغيمتلؾطماظضقءمسؾكمضقؿيماظشؾؽوتميف

وإضوصيمإظبمذظةؽ،مم.ماظؿقزؼعمواظؿؼققؿمواظؿقلنيماظقراثلمواظؿقثقؼمواالدؿـلوخماآلعـمواظؿقلنيماحملصقظلاىؿعمواظصقنمو

صنغفومميؽـمأنمتلوسدمسؾكمهدؼدمأوظقؼوتماظعؿؾ،مووضعماظلقودوت،موأنمتقصرمودقؾيمميؽةـمبفةومغؼةؾماآلراءماإلضؾقؿقةيممممم

،مبلػؿقةيمم16 ماٌعوػةدةماظدوظقةي،ميفمإرةورمعودتفةوممممموتعةرتم.مواٌؿعؾؼيممبقوةقؾمربةددةمإظبمذةؿكماٌـظؿةوتمواٌمدلةوتمممم

م.اظشؾؽوت

م

وتعؿؾماآلنمذؾؽوتمإضؾقؿقيموخوةيممبقوةقؾمععقـيموعقاضةقعقيمطةـرية،مأضةقؿمبعضةفوميفماظعؼةدماٌـصةرم،مأوممممممم-م236

اٌةقاردمموظؽؾمذؾؽيمعـمػذهماظشؾؽوتمدورمػوممصبىمأنمتؼقممبفميفمدسؿمتـلقؼماىفةقدميفمةةقنممم.متعززمتعززًامطؾريًامصقف

ووجةقدمساضةيمتكزرؼةيمبةنيماظةرباعٍماظؼطرؼةيموػةذهمممممممم.ماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفومسؾكمسبةقمعلةؿداممم

اظشؾؽوتمػقماظلؾقؾمالدؿداعيماظرباعٍمواظشؾؽوتمسؾكمحدمدقاءطمصوظشةؾؽوتمتةدسؿماظةرباعٍماظؼطرؼةيمواظةرباعٍماظؼطرؼةيممممممم

أػؿقيمخوةيميفماألضوظقؿماظيتمتؽقنمصقفةوماظؼةدرةماظؼطرؼةيميفمذبةو ماٌةقاردمممممموعـمثؿ،مصننماظشؾؽوتمذاتم.متدسؿماظشؾؽوت

وذظؽم(موعـمبقـفومعـًاماظؽـريمعـمأضؾماظؾؾدانممنقًامواظدو ماىزرؼيماظصغرية)اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمربدودة،م

و،موػةذامػةقماألػةؿ،مةةقتًومأضةقىميفموضةعمممممممألغفومتؿقحمهلومحصقالمأؼلرمسؾكماٌعؾقعوتمواظؿؽـقظقجقومواٌقاد،موتؿةقحمهلةمم

وظؾشؾؽوتماًوةيممبقوةقؾمربددةمدورمخوصمصبىمأنمتؼقممبفميفمتقثقؼماظصةؾيمبةنيممم.ماظلقودوتمواإلجراءاتماظعوٌقي

أعوماظشؾؽوتماٌقاضقعقيمصفلمودقؾيمصعوظيمظؾفؿعمعومبنيماًةرباءمواألرةرا ماٌفؿؿةيمحةق معقضةقملمممممم.ماظصقنمواالدؿكدام

وععمذظؽمصةننمأحةدماظؿقةدؼوتماظةيتمتقاجففةوماظشةؾؽوتمجبؿقةعمممممممم.مززمتـلقؼماىفقدموؼؿفـىمتؽرارػوعشرت ،مثومؼع

وؼـؾغلمأنمتؽقنماظؾؾدانمسؾكمادؿعدادمأؼضومظؾؿلوػؿيميفمدسؿمتؾةؽماظشةؾؽوتممم.مأغقاسفومػقمتقاصرماٌقاردميفماألجؾماظطقؼؾ

م.سؾكمسبقمعلؿدام

م

ظؿكزراتميفمعومبنيماظؾؾةدانمإلضوعةيمغظةوممسةوٌلمظصةقنماٌةقاردمممممممتشفقعماظشراطوتموام:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م237

م.ؾؿؽؾػيظاظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفومؼؽقنمرذقدًامبدرجيمأطربموأطـرمصعوظقيمبوظـلؾيم

م
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مطػوظيمادؿداعيماظشؾؽوتمبؿقؾقؾموهدؼدمصقائدماٌشورطي،موتلةؾقطماظضةقءمسؾةكماٌلةوػؿيممممم:األفدافًاؾودقطة-م238

اظيتمتؼدعفوماظشؾؽوتميفمهؼقؼماظصقنماٌلؿداممظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمسؾكمطؾمعـماٌلؿقىماظؼطةريمم

م.واإلضؾقؿلمواظعوٌل

م

إضؾقؿقةيموإضؾقؿقةيموعقاضةقعقيمعؿؽوعؾةيمظصةقنماٌةقاردماظقراثقةيممممممممم–تقلريمهدؼدمأػدا موأوظقؼوتمإؼؽقظقجقةيمم-م239

م.راسيموادؿكداعفوماٌلؿداماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظز

م

تشفقعمعشورطيمعبقعماىفوتماٌعـقيميفماظشؾؽوت،مالمدقؿوماٌزارسةوتمواٌـظؿةوتمشةريمايؽقعقةي،موطػوظةيمممممم-م240

م.إذرا معؾودراتماظشراطيمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوص

م

شةورطيماظـشةطيمعةـممممؼـؾغلمظؾقؽقعوتمأنمتدسؿ،مطؿللظيمعـمعلوئؾماظلقودةوت،ماٌمم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م241

وؼـؾغةلماسؿؾةورمأنماٌشةورطيمممم.مجوغىمعمدلوتماظؼطوسنيماظعوممواًوصميفماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيمواحملصةقظقيمواٌقاضةقعقيمم

تعقدمبوظػوئدةمسؾكماظؾؾدانموتقصرمودقؾيمميؽـمبفومظؾؾؾدانماظيتمتقاجفمهةدؼوتمعؿؿوثؾةيموؿقةعمجفقدػةو،موميؽةـمبفةوممممممم

اظؿؿقؼؾماظيتمتعوغلمعـفوماظشؾؽوتمإصبودمحؾق معلؿداعيموعؾؿؽرة،متراسلماظػقائدماظةيتمموتؿطؾىمععقضوتم.ماضؿلومماٌـوصع

وعـمثةؿ،متؾةزممدرادةوتمظؿلةؾقطماظضةقءمممممم.مطـريًامعومتؽقنمشريمعؾؿقدي،موإنمطوغًمالمتؼؾمأػؿقي،ماظيتمهؼؼفوماظشؾؽوت

ودسؿةًومالدةرتاتقفقوتماظؿؿقؼةؾ،مممم.م اسؾكمػذهماظػقائد،ماظيتمدؿعززماظدسؿمايؽقعلموتلوسدمأؼضًوميفمايصق مسؾةكمأعةقمم

ؼؾزممعزؼدمعـماىفقدمإلثورةماظقسلميفمأودوطمواضعلماظلقودةوتمواىؿفةقرماظعةوممبشةلنمضقؿةيماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيممممممممم

وؼـؾغلماسؿؾةورمطةؾمعةـماٌلةوػؿوتممممم.مظألشذؼيمواظزراسي،مواالسؿؿودماٌؿؾود مبنيماظدو ،موأػؿقيمدسؿمزؼودةماظؿعوونماظدوظل

م.ؼيمواٌلوػؿوتماظـقسقيماٌؼدعيمعـمايؽقعوتمظؾشؾؽوتممبـوبيمأوظقؼياظـؼد

م

وبةوظـظرمم.مهدؼدماظـغرات،مووضعماظـظؿ،موتشفقعماٌؾودراتماىدؼةدةمموتقصرماظشؾؽوتماظقدقؾيماظيتمميؽـمبفو-م242

اءماػؿؿوممإضويفمظؽةؾمعةـمممإظبمأنماظؿؾود ماظدوظلمظؾؾازعوماىرثقعقيمػقمداصعمرئقللمبوظـلؾيمظؽـريمعـماظشؾؽوت،مؼؾزممإؼ

تشفقعماظؿـػقذماظػعو مظؾؿعوػدةماظدوظقي،مالمدةقؿومغظوعفةوماٌؿعةددماألرةرا مظؾقصةق مواضؿلةومماٌـةوصع،موطةذظؽمظقضةعمممممممممم

م.ترتقؾوتمظؾؿقوةقؾماألخرىمشريماٌدرجيمحوظقًوميفماظـظومموظؽـفومتـدرجمضؿـماظـطو ماظعوممظؾؿعوػدةماظدوظقي

م

ءماظشؾؽوتمخربةمصـقةيمصقلةىمبةؾمؼؿطؾةىمأؼضةًومضةدرًامطةؾريًامعةـمعفةوراتماظؿـلةقؼمممممممممممالمؼؿطؾىمبـوم:اؾؼدرة-م243

اظؿكطقططمواالتصو ،ممبةوميفمم:موؼـؾغلمأنمؼؿقاصرمعومؼؾزممعـمعقاردموضدرةمظاضطاملمبلغشطيمعـمضؾقؾ.مواالتصو مواظؿـظقؿ

االجؿؿوسةوتطموخدعةيماظشةؾؽوتممممذظؽماظلػرطمواالجؿؿوسوتطموعطؾقسوتماظشؾؽوتمعـمضؾقؾماظردوئؾماإلخؾورؼيموتؼةورؼرمم

وتؿطؾىمأػؿقيماٌقاردماظازعيمظدسؿماظشؾؽوتمأنمتؽةقنمظةدىماظشةؾؽوتماظؼةدرةمسؾةكمإسةدادمعشةورؼعمغوجقةيممممممممم.موتعزؼزػو

م.ظؿؼدميفومإظبماىفوتماٌوسبي

م
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نيماظؿعوونموعـماظازممأؼضًومهل.موبوظـلؾيمظؾشؾؽوتماإلضؾقؿقي،مؼـؾغلمإسطوءماألوظقؼيمظؿعزؼزماظشؾؽوتماظؼوئؿي-م244

واظؼقؿيماٌضوصيماظيتمتؿقؼؼمعةـمػةذاممم.موغؼؾماظؿؽـقظقجقوميفمعومبنيماظشؾؽوتمودق مؼؽقنمظفمأثرمطؾريمسؾكمبـوءماظؼدرات

اٌلؿقىمعـماظؿعوونمعـمذلغفومأنمتربزمأػؿقيماظشؾؽوتموتصقرماظؽقػقيماظيتمميؽـمبفومادةؿكدامماظشةؾؽوتماظؼوئؿةيمسؾةكممممم

نماظيتمظدؼفومعراصؼموبراعٍمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمواظزراسةيمأطـةرمتؼةدعًوممممموتشّفعماظؾؾدا.مسبقمأطـرمصعوظقي

م.سؾكمدسؿمأغشطيماظشؾؽوتمعـمخا متؼودؿماًربةموإتوحيمصرصمأطربمظؿـؿقيماظؼدرات

م

.متقصرماظشؾؽوتمأداةمظؾؾققثماظؿعووغقيميفمذبوالتماألوظقؼيماٌؿػؼمسؾقفومبصػيمعؿؾودظيم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م245

وؼفقهماظؿؿقؼؾماظذيمصبريمايصق مسؾقفمعـمخا ماٌشورؼعماظؾقـقيمأدودًومميؽةـمأنمتقاةةؾماظشةؾؽوتمادةؿـودًامإظقةفمممممم

طماظؾقةةقثمواظؿةةدرؼىموغؼةةؾموؼـؾغةةل،محلةةىماالضؿضةةوءموحلةةؾؿومؼؽةةقنمثؽـةةو،مدبطةةق.متقثقةةؼمساضوتفةةوموأنمتؿطةةقر

ودفقظيماظؿكطقطم.مأومتـػقذػومبوظؿعوونمععماظشؾؽوت/اظؿؽـقظقجقوميفمعومؼؿعؾؼمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمو

واظؿـػقذمبودؿكداممعـصيمذؾؽقيمتؿفؾكمبقجفمخوصمسـةدعومتغطةلماظشةؾؽوتمأضةوظقؿمذةدؼدةماظؿفةزؤموظؽـفةومتقاجةفميفممممممممم

م.عشرتطيماظقضًمذاتفمهدؼوت

م

ؼـؾغلمإتوحيمعقاردمٌقاةؾيمخدعيماظشرطوتماظؼوئؿيمحلىماالضؿضوءموظؿـظقؿموتقلةريمإضوعةيمممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م246

واالدةؿكدامماظػعةو مظؾؿةقاردمأعةرمضةروري،موعةـمثةؿمصةننممممممممم.مذؾؽوتمإضؾقؿقيموربصقظقيموعقاضقعقيمجدؼدةمسـدماالضؿضةوءم

م.بقـفومأؼضًومظؽػوظيمسدممتؽرارماىفقدموادؿكدامماٌقاردمبؽػوءةماظؿـلقؼمالمؼؾزممصقلىمداخؾماظشؾؽوتمبؾميفمعو

م

ًوتعزقزفاًبـاءًـظ ًذاؿؾةًؾؾؿعؾوؿاتًادلمعؾؼةًبادلواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعة-26ً

م

صبىمأنمؼلؿـدمةـعماظؼةراراتمبطرؼؼةيمذةػوصيمورذةقدةميفمذبةو مةةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيممممممممممم:اخلؾػقة-م247

وإظبمجوغىماظؿطقرماظذيمذفدتفمغظؿماالتصةو مم.مشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفوماٌلؿداممإظبمععؾقعوتمميؽـماالسؿؿودمسؾقفوظأل

وإدارةماٌعؾقعوتمأثـوءماظلـقاتماًؿسمسشرةماٌـصرعي،محدثًمهّلـوتمػوعيمأؼضًوميفمتقاصرماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبةوٌقاردمم

وطوغًمسدةمضةراراتمظؾفقؽةيمعـةذماسؿؿةودممممم.ميفمعومؼؿعؾؼمبويصق مسؾكمتؾؽماٌعؾقعوتاظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمو

خطيماظعؿؾماظعوٌقيماألوظبمترعلمإظبمزؼودةمتقاصرماٌعؾقعةوتماٌؿعؾؼةيمبةوٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيموزؼةودةممممممممم

واإلغةذارماٌؾؽةرمبشةلنماٌةقاردماظقراثقةيمممممممىغراصقيغظومماٌعؾقعوتماايصق مسؾكمتؾؽماٌعؾقعوت،ممبوميفمذظؽمزؼودةمتطقؼرم

اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مواسؿؿودماٌمذرات،موذؽؾماإلباأمظرةدمتـػقذمخطةيماظعؿةؾماظعوٌقةي،موإغشةوءمآظقةوتمضطرؼةيممممممم

ظألشذؼةيمممظؿؾود ماٌعؾقعوتمسـمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقةي،موإسةدادماظؿؼرؼةرماظـةوغلمسةـمحوظةيماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيممممممممم

،م17وُتعطكمأػؿقيمسوظقيمظؿؾود ماٌعؾقعوتميفمزبؿؾػمأجزاءماٌعوػدةماظدوظقيموبصةػيمخوةةيميفماٌةودةمممم.مواظزراسيميفماظعومل

إحدىماآلظقوتماظرئقلةقيمالضؿلةومماٌـةوصعماٌؿلتقةيمعةـمادةؿكدامماٌةقاردممممممممػذاماظؿؾود م،موؼشّؽؾمغظومماٌعؾقعوتماىغراصقي

م.يفمإرورماظـظومماٌؿعددماألررا ماظؿوبعمظؾؿعوػدةمؼيمواظزراسيماضؿلوعًومسوداًلموعـصػًواظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذ

م
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وتشؿؾماظؿطقراتماظيتمحدثًمعمخرًاموترعلمإظبمدسؿمتقثقؼماٌعؾقعوتماٌقجقدةمظدىمبـق ماىقـةوتموتؾودهلةوممم-م248

،موػقمغظوممععؾقعوتمإلدارةمبـةق ماىقـةوتمؼـطةقيمسؾةكممسةوتمتقاةةؾمذةؾؽلمعؿلةةؾي،مممممممممGlobal-GRINمإةدارم

،موػلمبقابيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمتؿقحمظؾؿلؿقظدؼـموظؾؾوحـنيمايصق معـمغؼطيمواحدةمصؼطمسؾةكممGenesysوإةدارم

يفماجملؿقسةوتماظدوظقةيماظةيتمممماٌعؾقعوتمسـمسبقمثؾٌمعدخاتمبـق ماىقـوتميفماظعةومل،ممبةوميفمذظةؽمتؾةؽماٌقجةقدةمممممم

تدؼرػوماىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي،مواظـظومماظؼطريمظؾؾازعوماىرثقعقيماظـؾوتقيماظؿوبعمظقزارةماظزراسةيمم

م.EURISCOاألعرؼؽقي،موم

م

ؾوتقةيمظألشذؼةيممموسؾكماظرشؿمعـمػذاماظؿؼدمماحملرزمعومزاظًمتقجدمثغةراتمطةؾريةميفمتقثقةؼماٌةقاردماظقراثقةيماظـممممم-م249

اظؿكطةقطمبؽػةوءةممممؾزممععوىؿفو،مبوظـظرمإظبمأغفوممتـةؾمسؼؾةيمخطةريةمهةق مدونممممتواظزراسيمويفمتؼودؿماٌعؾقعوتمبشلغفوم

وضدرمطؾريم.مودونمزؼودةمادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفمهلنيماحملوةقؾموإجراءماظؾققثمبشلغفو

سمعؿوحًومإظؽرتوغقو،موؼقجدمضصقرمبقجفمخةوصميفمتقثقةؼماٌةقاردماظقراثقةيماٌقجةقدةميفماٌزرسةيمممممممعـماظؾقوغوتماٌقجقدةمظق

زاظةًمم صؿو.موؼقجدمسدممتقازنمطؾريميفمعومبنيماألضوظقؿموحؿكميفمعومبنيماظؾؾدانمداخؾماألضوظقؿ.مواألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾ

رةماظؿـقمل،مأومالمتـػةذمعـةؾمػةذهماالدةرتاتقفقوتموخطةطممممممأومخططمسؿؾمضطرؼيمإلدا/بؾدانمطـريةمتػؿؼرمإظبمادرتاتقفقوتمو

اظعؿؾمتـػقذًامطوعًا،موعـمثؿمصنغفومالمهةؿػظمبـظةوممععؾقعةوتمضطةريمعؿؽوعةؾمبشةلنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيممممممممممم

تموتقثقؼفةومسـةدمممتؿػوضؿمبػعؾماألوظقؼيماٌـكػضيمبطرؼؼيمشريمعائؿيماٌعطوةمألغشةطيمإدارةماظؾقوغةومموػذهمايوظيم.مواظزراسي

م.سؾكماٌلؿقىماظؼطريموسؾكماٌلؿقىماٌمدللميفمطـريمعـماألحقونمدبصقصماألعقا 

م

م

تقلريمهلنيمإدارةموادؿكدامماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعـمخةا ممم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م250

م.عؾقعوتهلنيمايصق مسؾكمبقوغوتمحدؼـيموسوظقيماىقدة،موتؾود متؾؽماٌ

م

إغشوءموتعزؼزمغظؿمععؾقعوتمضطرؼي،ممبومؼشؿؾمسؾكمدؾقؾماٌـو مالمايصرمغظؿماٌعؾقعةوتممم:األفدافًاؾودقطة-م251

سـمعلؿقىماٌدخات،موهلنيمإدارةماظؾقوغوتماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةي،مودسةؿمعشةورطؿفوميفمممم

م.ومظؿؾؽماظـظؿغظؿماٌعؾقعوتماظعوٌقي،موادؿكداعف

م

هلنيمادؿكداممغظؿماٌعؾقعوتماإلضؾقؿقيمواظعوٌقيمعـمخا ماظؿقلنيماٌؿقاةةؾمألداءموإغؿوجقةيماظؿػوسةؾمبةنيممممم-م252

م.بـق ماىقـوتموبنيماٌلؿكدعنيمبقجفمسوم

م

الدؿكدامميفمعوموإعؽوغقيمااظؿقاصؼمتعزؼزمتؾود ماٌعؾقعوتموادؿكداعفو،موادؿداعيماظـظؿماٌقجقدةمحوظقًو،مبؿعزؼزم-م253

م.بنيمذبؿقسوتماظؾقوغوتمسـمررؼؼمإغشوءمواسؿؿودمواةػوتمعشرتطي

م

م.رةدمصعوظقيماظـظؿموطػوظيمععوىيماالخؿاصوتمبنيماظـظؿمظؿقلريماظؼوبؾقيمظؾؿشغقؾماٌؿؾود موتشفقعماالدؿكدام-م254
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م

ؼـؾغلمإسطوءمأوظقؼيمسوظقيمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتمإلضوعيمغظؿمتقثقؼموععؾقعوتمبشةلنممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م255

اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمؼلفؾمادؿكداعفو،متلؿـدمإظبماٌعوؼريماظدوظقي،موتزوؼدػوممبومؼؾزممعـمعةقزػني،مم

ةةـعماظؼةرارمظةقسمصقلةىميفمعةومؼؿعؾةؼمبصةقنممممممممموؼـؾغلمأنمتؽقنمػذهماظـظؿمضودرةمسؾكماٌلوػؿيميف.موةقوغيمتؾؽماظـظؿ

اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفومبؾمأؼضوميفمعومؼؿعؾؼمبوظدورماحملةددماظةذيمتمدؼةفمتؾةؽماٌةقاردميفمممممم

وأطـةرمموؼـؾغلمبذ مجفقدمظقضعمععوؼريموعمذراتمأد م.مؼؿعؾؼممبللظيتماظؿـؿقيماظزراسقيمواألعـماظغذائلماألودعمغطوضًو عو

عقثقضقي،موعبعمبقوغوتمأدودقيمسـماالدؿداعيمواألعـماظغذائلممتّؽـمعةـمهلةنيمرةةدموتؼقةقؿماظؿؼةدمماحملةرزميفمػةذهمممممممم

م.اجملوالت،مورةدموتؼققؿماٌلوػؿيماظيتمتؼدعفوماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

م

عةوماىرثقعقةيمتعزؼةزمعقاءعةيماظؿقثقةؼمواظؿقةةقػممممممموتؿطؾىماإلدارةماظػعوظيمظؾؿفؿقسوتموزؼةودةمادةؿكدامماظؾازمم-م256

وهلنيماظؿقحقدماظؼقودلمظـظؿمإدارةماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتم.مواظؿؼققؿ،مادؿـودًامإظبماسؿؿودمععوؼريمعشرتطيمظؿؾود ماٌعؾقعوت

وإضؾقؿقةيممؼؾزممصقلىمظؿقلريمايصق مسؾكمتؾؽماٌعؾقعوتمبؾمأؼضًومظدسؿمغؼةؾماظؿؽـقظقجقةوموإجةراءمتؼققؿةوتمسوٌقةيمممممم ال

م.وضطرؼيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

م

ودقفريمايصق مسؾكماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبةوٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيموغشةرػوموصؼةًومظؾؿةودةممممممممم-م257

م.عـماٌعوػدةماظدوظقيم17عـماتػوضقيماظؿـقملماظؾققظقجلمووصؼومظؾؿودةم(مي) 8

م

لمتؼدؼؿماٌلوسدةماظؿكطقطقيمظؾرباعٍماظؼطرؼةي،موظؾةرباعٍماإلضؾقؿقةيمحلةىماالضؿضةوء،مظؿشةفقعمممممممؼـؾغم:اؾؼدرة-م258

وصبىمأنمتشةفعمػةذهماالدةرتاتقفقوتمتطؾقةؼمععةوؼريمممممم.موضعمادرتاتقفقوتمرذقدةموعؿقاصؼيمإلدارةماٌعؾقعوتموتؼومسفو

م.اظؼوبؾقيمظؾؿشغقؾماٌؿؾود موظؿؾود ماٌعؾقعوتميفمعومبنيماظـظؿ

م

وعةـمم.مكماظرشؿمعـماظؿؼدمماحملرز،معومزاظًمتقجدمبقوغوتموععؾقعوتميفمغظةؿمػشةيموؼؿعةذرماظقةةق مإظقفةوممممموسؾ-م259

م.اظازمماظؿقؼؼمعـمةقيمػذهماظؾقوغوتموتصـقػفوميفمذؽؾمميؽـمادؿكداعفموؼلفؾمايصق مسؾقف

م

م.صقيماألدودقيوؼـؾغلمتقلريمحصق ماظرباعٍماظؼطرؼيمسؾكماٌعؾقعوتماظعؾؿقيمواظؾقـقيمواظؾؾؾققشرا-م260

م

وؼـؾغلمأنمؼؽقنمظدىمبـق ماىقـوتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمعومؼؽػلمعةـماألصةرادمإلدارةماٌعؾقعةوت،مثةومضبّلةـمممممم-م261

وؼـؾغلمدسؿماظؿدرؼىماٌـودىم.مإعؽوغقيمحصق ماٌلؿكدعنيمسؾكمتؾؽماٌعؾقعوتموؼؽػؾماٌشورطيميفمغظؿماٌعؾقعوتماظعوٌقي

بوسؿؾورمأنمذظؽمأعةرمأدودةلمظاغؿؼةو مإظبمترذةقدماىفةقدماٌؾذوظةيمسؾةكماٌلةؿقؼنيمممممممممعؾقعوتمسؾكمإدارةماظؾقوغوتموغظؿماٌ

م.اظعوٌلمواإلضؾقؿلمبشلنماٌقاردماظقراثقي

م
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وؼـؾغةلمتؼةدؼؿمدسةؿمممم.مأوماظؿعؾؿماإلظؽرتوغلماٌـودى/ؼـؾغلماظؼقوم،محلىمايوجي،مبؿـؿقيماظؿدرؼسماظذاتلموو-م262

م.ظؾقوغوتمواٌعؾقعوتموظدسؿماسؿؿودماظؿؽـقظقجقوتماٌائؿيماىدؼدةص مبصػيمعلؿؿرةمظؿقلنيمإدارةما

م

م:ؼـؾغلمدسؿماظؾققثمعـمأجؾم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م263

م

موضعمعـففقوتموتؽـقظقجقوتمعائؿيمعـكػضيماظؿؽؾػيمظؿفؿقعماظؾقوغوتموتؾودهلوطم(أ)م

م

ماالضؿضوءطمادؿقداثمرر مظؿؽققػمػذهماظؿؽـقظقجقوتمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمحلىم(ب)م

م

متقلريمايصق مبلفقظيمسؾكماظؾقوغوتموادؿكداعفومبوظقدوئؾماإلظؽرتوغقيموعـمخا ماإلغرتغًطم(ج)م

م

ادؿقداثمدؾؾموعـففقوتمظادؿػودةمعـماٌعؾقعةوتماظةيتمؼلةفؾمتقاصرػةومظغةريماٌؿكصصةني،موعةـممممممممم(د)م

موعـظؿوتماظشعقبماألةؾقيطم،بقـفؿماٌـظؿوتمشريمايؽقعقي،موعـظؿوتماٌزارسني

م

ادؿقداثمواةػوتمتلؿـدمإظبماٌعةوؼريماظدوظقةيميفمعةومؼؿعؾةؼمبوحملوةةقؾماىدؼةدةموشةريماٌلةؿكدعيمممممممممم(ػة)م

م.االدؿكدامماألعـؾ

م

ععمادؿقداثمغظؿمجدؼدةمظؾؿعؾقعوتمسؾكمطؾمعـماٌلؿقىماظؼطريمواإلضؾقؿلمواظعوٌلمؼؽقنمم:اإلدارة/اؾمـيقق-م264

طةذظؽماظؿقدةعمصقفةومظؿشةؿؾمممممووتظةؾمعقاءعةيماظقاةةػوت،مممم.مضرورؼنيمظؽػوظيمتقاصؼمػذهماظـظؿموجدواػوماظؿـلقؼمواظؿعوون

م.ربوةقؾمجدؼدة،مأعرًامػوعًومإظبمحدمطؾري

م

م.اٌلؿقؼنيماظعوٌلمواإلضؾقؿلمظؿعزؼزمطػوءةماظؿؽؾػيموصعوظقؿفومتؼققؿمورضوبيمودبطقطموتـلقؼمسؾكوجقدموؼؾزمم-م265

م

موتعزقزفاًتكؽلًادلواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةادموداثًـظ ًؾرصدً-27ً

م

مميؽـمأنمضبدثمتكطؾماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيميفماجملؿقسةوتماٌقجةقدةمخةورجممممممم:اخلؾػقة-م266

اثقةيماىزؼؽقةيممموضدمتلـكميفماظعؼةدماٌـصةرم،مبػضةؾماظؿؼـقةوتماظقرمممم.ماٌقاضعماظطؾقعقي،مويفمحؼق ماٌزارسني،مويفماظطؾقعي

واظصقرةماظيتمتظفرم.متقظقدمبعضماظؾقوغوتمسـمعدىمورؾقعيماظؿكطؾماظقراثلميفمربوةقؾمععقـيميفمعـورؼمععقـيمايدؼـي،

وإضوصيمإظبمذظؽ،مؼظؾمػـةو ،مم.مععؼدةموظقسمعـماٌؿؽـمادؿكاصمادؿـؿفوتمواضقيمبشلنمحفؿموعدىمػذهماظؿلثريات

وؼؾةزمموجةقدمتؼـقةوتمممم.معةدىماظؿكطةؾماظةقراثلموايوجةيمإظبمزؼةودةمغشةرماظؿـةقملممممممميفمطـريمعـماظؾؾدان،مضؾؼمعؿقاةؾمبشلنم

وصبؿةعمبرغةوعٍمعمذةراتماظؿـةقملممممم.موعمذراتمأصضؾمظرةدماظؿـقملماظقراثل،مظؿقدؼدمخطةقطماألدةوسموظرةةدماالووػةوتمممم

مبةوميفمذظةؽمممماظؾققظقجلمعومبنيمسددمطؾريمعـماٌـظؿوتماظدوظقيمظقضعمعمذةراتمذاتمةةؾيمبوتػوضقةيماظؿـةقملماظؾققظةقجل،ممممم
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حؿةكماآلنمعمذةراتمسؿؾقةيمحؼةًومممممالمتؿقاصرموععمذظؽ،م.ماٌمذراتماظازعيمظرةدماالووػوتميفماظؿـقملماظقراثلمظؾؿقوةقؾ

م.وعؼؾقظيمدوظقًومظؾؿكطؾماظقراثل،موؼـؾغلمأنمؼؽقنموضعمػذهماٌمذراتممبـوبيمأوظقؼي

م

سؾكمحدمدقاء،معـمبقـفوماظزحػمايضةري،ممومثيمسقاعؾمذؿك،متشؽؾمزقاػرمرؾقعقيموغؿوجماظلؾق ماظؾشريم-م267

اسُؿر متورطبقومبلغفوماظؼةقىماظةيتمتؼةػموراءمتكطةؾماٌةقاردماظقراثقةيممممممممواظؿـؿقيماظزراسقي،مواظصراسوتماألػؾقيموايروب،

ردماظقراثقيميفماحملوةقؾمضبدثمبصػيمرئقلقيمعـمخا ماسؿؿودمربوةقؾمجدؼةدةمماوصؼدانماٌق.ماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

.مأومأةـو مجدؼدة،ممبومؼرتتىمسؾكمذظؽمعـمػفرماحملوةقؾمأوماألةـو ماظؿؼؾقدؼيمبةدونمادبةوذمتةدابريمةةقنمعائؿةيممممم

اظؾؾدان،مُؼرتلىمأؼضةًومأنمتؾةقثممممويفمبعض.مواألصضؾقوتماظغذائقيمايدؼـيممبـوبيمتفدؼدمتغُقرماٌـوخموعمخرًا،ماسُؿربمأؼضًوم

اٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مواحملوةقؾمواألضوربماظربؼيمسؾةكمحةدمدةقاء،مبؿةدصؼماىقـةوتمعةـمغؾوتةوتمممممممم

وؼؿؾةوؼـمم.موعـماظازممأؼضًوماظـظرميفماظؿفدؼدماظذيممتـؾفماألغةقاملماظغوزؼةيماظغرؼؾةيممم.مربقرةموراثقًومؼلوػؿميفماظؿكطؾماظقراثل

وؼـؾغلمتؼدؼؿماظدسؿمإلغشةوءمآظقةوتمظؾرةةدمممم.مؼدانماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمداخؾماظؾؾدانموعـمبؾدمآلخرص

م.سؾكمعبقعماٌلؿقؼوت

م

واإلغذارماٌؾؽةرمممغظومماٌعؾقعوتماىغراصقي،مُغشرمسؾكماظقؼىمتطؾقؼم1997ويفمأسؼوبمادؿعراضمأجريميفمدـيم-م268

وإضوصيمإظبمذظةؽ،مضوعةًماآلظقةوتمممم.مقيماظـؾوتقيمظؾؾقٌمسـمُبعدمواظؿقدؼٌمواإلباأمسـماظؿكطؾماظقراثلبشلنماٌقاردماظقراث

غظةومماٌعؾقعةوتممماظؼطرؼيماٌضقػيمظؿؼودؿماٌعؾقعوتمسـمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمبؿقدقعمغطو ماٌعؾقعةوتماظةيتمؼشةؿؾفومممم

م.قي،موتؿـوو مػذهماآلظقوتمأؼضًوماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبوظؿكطؾماظقراثلواإلغذارماٌؾؽرمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتماىغراصقي

م

اإلضا مإظبمأدغكمحدمعـماظؿكطؾماظقراثلموأثرهمسؾةكماظزراسةيماٌلةؿداعيمعةـمخةا ممممممم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م269

اظعاجقةيمأوماظقضوئقةيمممماظرةدماظػعو مظؾؿـقملماظقراثلمواظؼقىماحملرطيماظيتمتؼػموراءماظؿكطؾماظةقراثل،موتـػقةذماإلجةراءاتممم

م.اٌائؿيمحلىمعؼؿضكمايو 

م

إغشوءموتـػقذمآظقوتمظؾرةدمظؽػوظيمغؼةؾماٌعؾقعةوتميفماظقضةًماٌـودةىمإظبماظـؼةوطماٌائؿةيمممممممم:األفدافًاؾودقطة-م270

يمظرةةدممواظؿقدعميفمادؿكدامماظؿؽـقظقجقةوتماٌؿؼدعةمم.ماٌعقـيمبوسؿؾورػومعلموظيمسـماظؿقؾقؾمواظؿـلقؼموادبوذماإلجراءات

م.تدػقرمأذدماألغقاملمتعرضًومظتغؼراض

م

ؼـؾغلمظؾقؽقعوتمأنمتؼقممدورؼًومبودؿعراضمحوظيماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م271

واظزراسيمواإلباأمسـفو،مععمتعقنيمجفيماتصو مظـؼؾمػذهماٌعؾقعوتمإظبمعـظؿةيماألشذؼةيمواظزراسةي،موعةممترماألرةرا ميفمممممم

وػةدةماظدوظقةيمتؼؿضةلمعةـماألرةرا ماٌؿعوضةدةمأنمممممممعـماٌعم5واٌودةم.ماتػوضقيماظؿـقملماظؾققظقجل،مواألجفزةماٌائؿيماألخرى

ترةدماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،موأنموريمتؼققؿومظؾؿفدؼدات،موأنمتؼؾؾمإظبمأدغكمحدمعـفو،مأومتؼضةلمم

أنممواجملؿقسوتماألذدمتعرضًومظؾكطرمواظيتمعـماألرجحموؼؾزممبذ مجفقدمخوةيمظؿقدؼدمتؾؽماألغقامل.مسؾقفومحقـؿومأعؽـ

اًصةقصميفمعةومؼؿعؾةؼمبلةةـو ماٌةزارسنيمممممممتؽقنمظدؼفومخصوئصمدؿؽقنمػوعيميفماٌلؿؼؾؾطموػذامأعرمػةوممسؾةكموجةفممم



78 CGRFA/WG-PGR-5/11/2 Rev.1 

وهلنيماظصاتمبنيمادرتاتقفقوتماظصقنميفماٌقاضعماظطؾقعقيموادرتاتقفقوتماظصقنمخورجم.مواألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾ

م.قجقيموثؼوصقيمدونمضصداٌقاضعماظطؾقعقيمدقؼؾؾمعـمخطرمصؼدانمععؾقعوتمبققظ

م

وؼؾزمموجقدمعمذراتمورر مظؿؼققؿماظؿكطؾماظقراثلماظذيمضبدثممبرورماظقضةًموتؼقةقؿماظؼةقىماظةيتمتؼةػموراءهمممممم-م272

وؼـؾغلمبذ م.موذظؽمظؾؿؿؽـمعـمهدؼدمخطقطمأدودقيمضطرؼيموإضؾقؿقيموسوٌقيمظرةدماظؿـقملموإضوعيمغظؿمصعوظيمظتغذارماٌؾؽر

بطماٌعؾقعوتمذاتماظصؾيماظيتمتؿقظدمسـمخدعوتماإلرذود،مواٌـظؿةوتمشةريمايؽقعقةيماحملؾقةي،مممممجفقدمظؽػوظيمإعؽوغقيمر

وبودةؿطوسيماظؿؽـقظقجقةوتمايدؼـةيمممم.موضطوملماظؾذور،مواٌزارسنيمبةـظؿماإلغةذارماٌؾؽةرمسؾةكماٌلةؿقؼنيماظؼطةريمواألسؾةكممممممم

ضؾقؾماهلقاتػماحملؿقظي،مأنمتقلرمإظبمحةدمطةؾريمممظؾؿعؾقعوتمواالتصوالت،ممبومؼشؿؾماألجفزةماظقادعيماالغؿشورمحوظقًومعـم

وؼـؾغةلمعطوظؾةيمعبقةعماٌشةروسوتماظؿـؿقؼةيمبةنجراءمتؼقةقؿمممممممم.ماإلباأمسـماٌعؾقعوتماٌلؿؿدةمعـمعصودرمعؿػرضيموعؼورغؿفو

م.ظمثورماحملؿؿؾيمسؾكماظؿـقملماظقراثل

م

سةـماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممممميفمعومؼؿعؾؼمجبؿعموتػلةريماٌعؾقعةوتمممؼؾزمموجقدمضدرةمععززةمم:اؾؼدرة-م273

واظزراسي،موبصػيمخوةيماظؿعةر مسؾةكمأغةقاملمععقـةيمعةـماألضةوربماظربؼةيمظؾؿقوةةقؾ،موإجةراءمسؿؾقةوتمحصةرموعلةحممممممممممممم

وؼـؾغةلمم.مبودؿكدامماألدواتماىزؼؽقيموأدواتمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواالتصوالتماىدؼدةمإلجةراءمهؾقةؾمعؽةوغلمظؾؿـةقملمممم

وؼـؾغلمإسدادمعقادماظؿدرؼى،ممبوميفمذظؽمأدواتماظؿةدرؼسماظةذاتل،ممم.مظؾؿزارسنيموظؾؿفؿؿعوتماحملؾقيأؼضًومتؼدؼؿمتدرؼىم

م.بؾغوتمربؾقيمزبؿؾػيمحلىمايوجي

م

وإدراطًومألػؿقيماظرةدماظعوٌلمواإلغذارماٌؾؽرمبشلنمصؼدانماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةي،مؼـؾغةلممممممم-م274

واإلغذارماٌؾؽرمبشلنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مواظغرضمعـةفممماٌعؾقعوتماىغراصقيمغظومإسودةمتؼققؿمطػوءةم

م.وضقؿؿف

م

ؼؾزممإجراءمحبقثمظؿقلنيمرر معلحماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةي،معةـمممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م275

سؿؾقةيمظؾؿكطةؾماظةقراثلمتؽةقنمممممموتؾزممحبقثمعؿقاةؾيمبشةلنموضةعمعمذةراتممم.مذلغفومأنمتؽقنمعػقدةميفمإضوعيمغظؿماظرةد

م.حوصؾيمبوٌعؾقعوت

م

األعةؿماٌؿقةدةمممني،موثـؾلماظرباعٍماظؼطرؼةي،موبرغةوعٍممموؼـؾغلمأنمتدسقمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيماًرباءماظؿؼـق-م276

ظؾؾقؽي،مواىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي،مواالهودماظدوظلميػةظماظطؾقعةي،مواٌـظؿةوتمشةريمايؽقعقةي،مممممم

م.واظؼطوملماًوص،مإظبمعقاةؾيماٌـوضشوتمبشلنمادؿقداثمغظؿمظرةدماظؿكطؾماظقراثل

م

اظؾققثمبشلنمتطؾقؼمتؽـقظقجقةومغظةومماٌعؾقعةوتماىغراصقةيمسؾةكمرةةدمتكطةؾماٌةقاردمممممممممموؼؾزممإجراءمعزؼدمعـ-م277

م.،موؼؾزممإدعوجماٌعؾقعوتماظـوعبيمسـمذظؽمضؿـمغظؿمععؾقعوتمذوعؾيبفاظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمواظؿـؾمم

م
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اظصةعقدماظؼطةري،مالمدةقؿومبةنيممممممؼؾزممتعزؼزماظؿعةوونمواظؿـلةقؼماٌؿعةدديماظؼطوسةوتمسؾةكمممممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م278

وؼـؾغلمأنمتـظرماظرباعٍماظؼطرؼيميفمتـؾقفماظشؾؽوتماإلضؾقؿقيمواظدوظقيمإظبموجةقدمخطةرممم.مضطوسوتماظزراسيمواظؾقؽيمواظؿـؿقي

م.تكطؾموراثلموذقؽميدوث

م

مادلواردًاؾلشرقةًوتعزقزفاًاتبـاءًؼدر-28ً

م

ظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادةؿكداعفوماسؿؿةودًامذةدؼدًامسؾةكمممممتعؿؿدمهلقـوتمةقنماٌقاردماظقراثقيمام:اخلؾػقة-م279

وضدمحدثًمزؼودةميفماػؿؿومماىفوتماٌوسبي،مويفممتقؼؾ،مبـةوءماظؼةدراتمخةا مممم.مضدرةماٌقاردماظؾشرؼيموتـؿقؿفوماٌؿقاةؾي

بنيماٌـظؿةوتممسـموجقدمتعوونمأضقىميفماظؿدرؼىميفمعومماظلـقاتماًؿسمسشرةماٌـصرعي،مثومأدػرمسؾكموجفماًصقص

صؼدمأةؾقًماآلنمدوراتماظؿدرؼىمأطـرمذققسًوموُوضةعًمعةقادمتدرؼؾقةيموادةُؿقدثًمعراصةؼمممممم.ماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمواظدوظقي

وحدثمتقدعمأؼضًوميفمإعؽوغقوتماظؿعؾقؿماظعوظلموأةؾحمػـو ماآلنمعزؼدمعـماىوععوتماظيتمتؼةدممروئػةيممم.متدرؼؾقيمجدؼدة

والتمتؿعؾؼمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مالمدقؿوميفمعةومؼؿعؾةؼمبؿطؾقةؼممممأودعمعـماظدوراتماظدرادقيميفمذب

م.اظؿؽـقظقجقوماظؾققظقجقيمسؾكماظصقنموهلنيماحملوةقؾ

م

اٌةقاردماظؾشةرؼيمبعقةدةمسةـمأنمتؽةقنمطوصقةيمسؾةكمعبقةعمممممممممماتوظؽـمسؾكماظرشؿمعـمػذهماىفقدمعومزاظًمضةدرم-م280

صػلمطةـريمم.ماظؿكصصوتماٌؿعؾؼيمبصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفوماٌلؿقؼوتمتؼرؼؾًومويفمعبقع

عـماظؾؾدان،مندمأنمسددمعقزػلمبـق ماىقـوتمضؾقؾمظؾغوؼيموندمأغفؿمملمؼؿؾؼقامتدرؼؾًومطوصقًومسؾكمعبعماٌقاردماظقراثقيم

وػذامؼشؽؾمتفدؼدًامخطريًامظؿؽةقؼـمم.مةقػفوموتقثقؼفوموتقزؼعفواظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموتصـقػفوموةقغفوموودؼدػوموتق

وإدارةمذبؿقسوتممثقـيمعـماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،مالمدقؿومذبؿقسوتمعـماحملوةقؾمشريماٌلةؿكدعيمم

وتمواظؼةدرةميفمعةومضؾةؾمممموتؼق دماظؼدرةماحملةدودةميفمذبةو مادةؿقادماظـؾوتةمممم.مسؾكماظـققماألعـؾمواألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾ

.ماالدؿقادميفمععظؿماظؾؾدانماظـوعقيماالدؿكدامماظػعو مواٌلؿداممظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمواظزراسةيمتؼققةدًامذةدؼداًمممم

صةرادمعةمػؾنيمممإظبمأويفمدقو ماظصقنميفماٌزرسي،متػؿؼرمأؼضًومخدعوتماإلرذودمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقةيميفمحةوالتمطةـريةمممم

م.اظؿدرؼىماٌائؿمظؾؿزارسنيمظقؼدعقا

م

عقاردمبشرؼيمطوصقيميفماألجؾماظطقؼؾميفمعبقةعمذبةوالتمةةقنممممماتطػوظيمتقاصرمضدرم:األفدافًاؾطوقؾةًاألجل-م281

م.اظؼوغقغقيمواظلقودوتقيماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادؿكداعفو،ممبوميفمذظؽمجقاغىماإلدارةمواىقاغى

م

تـؿقيماظؼدرةماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمسؾكماظؿةدرؼىمسؾةكمعبقةعماٌلةؿقؼوتمووضةعمترتقؾةوتمممممممم:اؾودقطةاألفدافً-م282

تعووغقيمصعوظيمبنيماٌـظؿوتماٌقجقدةميفماظؾؾدانماٌؿؼدعيمواٌـظؿوتماٌقجقدةميفماظؾؾدانماظـوعقةيمعةـمأجةؾمتعزؼةزمضةدراتمممممم

واالحؿػةوزمبؼةدرةممم.مزراسيمواالرتؼةوءممبلةؿقاػومبصةػيمعـؿظؿةيممممعبقعماىفوتماٌعـقيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظ

م.ضطرؼيمطوصقيميفماجملوالتماظؾوظغيماألػؿقي،مواظؼضوءمسؾكمصؼدانمأصرادمعدربنيمعـماظؾؾدانماظـوعقي

م
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وضعمدوراتمجقدةموعقادمتعؾقؿقيمجقدةميفماظؿعؾقؿماالبؿدائلمواظؿعؾقؿماظـوغقيميفماٌقاضةقعمذاتماألوظقؼةيمسؾةكمممم-م283

وتشفقعمػقؽوتماظؿدرؼسميفمعمدلوتماظؿعؾقؿماىوععلمواألسؾكمسؾةكمإدراجمم.معـماٌلؿقىماظؼطريمواإلضؾقؿلمواظعوٌلطؾم

جقاغىماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيميفماظدوراتمواظرباعٍماظدرادقي،ممبوميفمذظؽمادؿكدامماظةؿعؾؿماإلظؽرتوغةلممم

م.واظؿعؾقؿمسـمُبعد

م

سؾكمتدرؼىمخورجلميفمةةػق ماظؾؾةدانماظةيتمتػؿؼةرمإظبمضةدرةمضطرؼةيموتشةفقعماٌمدلةوتمممممممممتشفقعمايصق م-م284

م.اٌؿؼدعيماظيتمتدؼرماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمسؾكمإتوحيمصرصمظؿـؿقيماظؼدرات

م

سةيموتطؾقؼةفمسؾةكمممموضعمجدو مأسؿو محبـلمدؾقؿمظلدماظػفقةمبنيمسؾؿماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمواظزرام-م285

م.أغشطيماإلدارةموبـق ماىقـوت

م

إتوحيمصرصمظؾؿعؾؿماظعؿؾل،مواظؿقجقف،موتـؿقيماظؼقوداتميفمذبةوالتماظؾقةقثمواظلقودةوتميفماٌـظؿةوتمذاتممممم-م286

م.أوماظدوظل/اظصؾيمسؾكمطؾمعـماٌلؿقىماظؼطريمواإلضؾقؿلمو

م

اظؿعؾةقؿميفمذبةو ماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممممممؼـؾغةلمأنمتعةرت مايؽقعةوتمبلػؿقةيممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م287

وؼـؾغلمظؾقؽقعوت،مبوظؿعوونمعةعماٌـظؿةوتمذاتماظصةؾي،مأنمممم.مظألشذؼيمواظزراسيميفماٌراحؾماالبؿدائقيمواظـوغقؼيمواٌؿؼدعي

عـؿظؿةيمممتؾؿزممبؿقصريماظؿدرؼىموصرصماظؿعؾقؿماٌؿؼدممظؾؾوحـنيمواظعوعؾنيميفمذبو ماظؿـؿقيمعةـماظشةؾوب،موأنمتؼةقممبصةػيمممم

وؼـؾغلمأنمتشؿؾماظػرصماظؿدرؼؾقيموبراعٍماظؿعؾقؿماٌؿؼةدممعبقةعممم.مبؿقلنيمعلؿقىمععور موعفوراتماٌقزػنيماٌقجقدؼـ

اىقاغىماظؿؼـقيمواظعؾؿقيمظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمواظزراسةيموتؾودهلةوموادةؿكداعفو،موتطؾقؼفةوميفمعـةوػٍممممممم

وؼـؾغلماظرتطقزمبقجفمخةوصمسؾةكماظؿةدرؼىميفمذبةو ممممم.مزراسيمواظؾقؽيمواالضؿصودمواظصقيدرادقيمتؿعؾؼمبعؾقمماألحقوءمواظ

م.بققظقجقوماظصقن،مالمدقؿوميفمعومؼؿعؾؼمبوظؿـقملماظؾققظقجلماظزراسل

م

وؼـؾغلمإجراءمتؼققؿوتمبصػيمعـؿظؿيمظؼدرةمواحؿقوجوتماٌةقاردماظؾشةرؼي،موػةلمتؼققؿةوتمؼـؾغةلمأنمتلةوسدممممممم-م288

م.اتقفقوتمظؾؿعؾقؿمواظؿدرؼىمسؾكمطؾمعـماٌلؿقىماظؼطريمواإلضؾقؿلمواظعوٌلغؿوئففوميفموضعمادرت

م

ؼـؾغلمتؼدؼؿماظدسؿمالدؿقداثمعـظؿوتموبراعٍمضطرؼيموإضؾقؿقيمضودرةمسؾكمهدؼٌماٌـوػٍماظدرادقي،مم:اؾؼدرة-م289

قاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممموتؼدؼؿمتعؾقؿمعؿؼدم،موتعزؼزماظؼدرةماظؾقـقيمواظؿؼـقيميفمعومؼؿعؾؼمجبؿقعمجقاغىمةقنماٌةم

وؼـؾغةلمتشةفقعماظؿعةوونمبةنيممممم.موؼـؾغلمتؼدؼؿماظدسؿمأؼضةًومظؾطؾؾةيميفماظةرباعٍماىوععقةيمواظعؾقةوممممم.مواظزراسيموادؿكداعفو

اٌمدلوتماألطودميقيميفماظؾؾدانماٌؿؼدعيمويفماظؾؾدانماظـوعقي،ممبوميفمذظؽمععماظؼطوملماًوص،موؼـؾغلمتشفقعمتؼدؼؿمعةـَحمم

ودةقؽقنماظـػةوذمإظبماإلغرتغةًمػوعةًومسؾةكموجةفماًصةقصمظؿشةفقعماظةؿعؾؿمممممممممم.مقيموإجراءمسؿؾقةوتمتؾةود مظؾؿةقزػنيمممداخؾ

م.اإلظؽرتوغل،مواظؿقاةؾ،موتؾود ماظؾقوغوتمواٌعؾقعوت

م
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ؼـؾغلمادؿكداممودسؿماظؼةدرةماٌقجةقدةميفماظؾؾةدانماٌؿؼدعةي،مالمدةقؿومممممموععمتعُززماٌـظؿوتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقي،م-م290

م.ـدعومتؽقنمعؽّقػيمحلىماحؿقوجوتماظؾؾدانماظـوعقيمعـمحقٌماظؼدرةس

م

وإضوصيمإظبماىفقدمايوظقي،مؼـؾغلموضعمدوراتمتدرؼؾقيمعؿكصصةي،معةـمبقـفةومبةراعٍمظؾؿةدرؼىمواظؿقجقةفممممممم-م291

صاتمبةنيمموؼـؾغلمععوىيمعقاضقعمصـقي،معـمبقـفوماظ.مػذهماظدوراتمبصػيمعـؿظؿيميفمعبقعماألضوظقؿعقاةؾيماظعؿؾقني،مو

م.اظصقنمواالدؿكدام،مواإلدارة،مواظؼوغقن،مواظلقودوت،مواظقسلماظعوم،موذظؽمظؿقلنيمصفؿماالتػوضوتمواٌعوػداتماظدوظقي

م

وؼـؾغلمهلنيماًربةميفمذبو مغؼؾماظؿؽـقظقجقوماٌؿعؾؼيمبصةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيممممممم-م292

وؼـؾغلمأنمتؾعىماٌـظؿوتماظؼطرؼيماٌقجقدةميفماظؾؾدانماظـوعقيموتؾةؽماٌقجةقدةممم.ملؿداموتقةقػفوموتؾودهلوموادؿكداعفوماٌ

م.يفماظؾؾدانماٌؿؼدعي،موطذظؽماٌـظؿوتماظدوظقي،مأدوارًامػوعيميفمتقلريمػذا،مالمدقؿومعـمخا مسؿؾقوتمتؾود ماٌقزػني

م

ضوظقؿمزبؿؾػيموتؽقنمةوييمظادؿكداممصقفةو،مموؼـؾغلماظـظرميفموضعمعقادمتعؾقؿقيمتـطؾؼمسؾكمغطو موادعميفمأ-م293

م.وؼـؾغل،محقـؿومأعؽـ،متؼدؼؿماظدوراتماظدرادقيمبوظؾغيماألغلىمظتضؾقؿ.موظؽـفومهوصظمسؾكمربقرمترطقزمإضؾقؿلمعؿؿقز

م

وؼـؾغلماظـظرمبقجفمخوصميفمإدعوجماٌـظقرماىـلوغل،مالمدقؿومظؾؿدرؼىماٌقضعلمظـلوءماظرؼػ،موذظةؽمألغفةـممم-م294

بدورمػوم،موظؽـفمؼؽقنمعؾكقدًوميفمبعضماألحقون،ميفمةةقوغيموتطةقؼرماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيمممممممممؼؼؿـ

م.ؼرتؾطمبفومعـمععور موتؼوظقد وعو

م

م.وؼـؾغلمهلنيماظؼدرةمسؾكموضعمعقادماظؿدرؼىموتؼدؼؿمدوراتمتدرؼؾقيمأومتـلقؼفومسؾكماظصعقدماظدوظل-م295

م

ؼـؾغل،محقـؿومأعؽـ،مأنمؼؽقنماظؿدرؼىمعرتؾطًوممبومصبريمعـمأسؿةو محبةٌموتطةقؼرممممم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م296

وؼـؾغلمبذ مجفقدمإلذةرا مرؾؾةيماىوععةوتميفماألغشةطيمايؼؾقةيموطةذظؽميفممممممم.ميفماٌمدلوتماظؿعؾقؿقيمواظرباعٍماظؼطرؼي

م.األغشطيماظؾقـقي

م

ؼؾقيموتؼةدميفومبوظؿعةوونماظقثقةؼمعةعماظشةؾؽوتماظدوظقةيمواإلضؾقؿقةيممممممممؼـؾغلموضعمدوراتمتدرم:اإلدارة/اؾمـيقق-م297

وإضوصيمإظبمذظؽ،مؼـؾغلموضعمبراعٍمعؿؼدعيمبوظؿعوونمععماالهوداتمأوماظرابطةوتماألطودميقةيماظدوظقةيمممم.مواظرباعٍماظؼطرؼي

م.واإلضؾقؿقيمذاتماظصؾيمادؿفوبيمظاحؿقوجوتماظؼطرؼي

م

ًؿقةًادلواردًاؾوراثقةًاؾـلاتقةًؾألغذقةًواؾزراعةتشهقعًوتعزقزًاؾوعيًاؾعامًبشلنًأف-29ً

م

إنماظقسلماظعوممػقماظلؾقؾمظؿعؾؽيماظرأيماظشعيبموتقظقدموإداعيمإجراءاتمدقودقيمعائؿةيمسؾةكمطةؾممممم:اخلؾػقة-م298

ردمصوإلباأمبػعوظقةيمسةـماٌـةوصعماظقادةعيماالغؿشةورماظةيتمميؽةـمأنمهؼؼفةوماٌةقاممممممممم.معـماظصعقدماظؼطريمواإلضؾقؿلمواظدوظل



82 CGRFA/WG-PGR-5/11/2 Rev.1 

اظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمبوظـلؾيمظألعـماظغذائلمودؾؾماٌعقشيماٌلؿداعيمػقمأعرمبوظغماألػؿقيمظـفوحمأيمبرغةوعٍمم

وظؼدمذفدتماظلةـقاتماألخةريةمزؼةودةميفمصفةؿمأػؿقةيماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيميفممممممممممم.معـمبراعٍماظصقن

وؼؿزاؼةدماالػؿؿةوممبوحملوةةقؾماٌؿفوػؾةيموشةريماٌلةؿكدعيمسؾةكماظـقةقممممممممم.مغُقرماٌـةوخمتماظؿصديمظؾؿقدؼوتماظيتمؼطرحفوم

وػةلمتؿةقحمأؼضةًومممم.ماألعـؾ،مإدراطًومإلعؽوغوتفومطؿقوةقؾمحدؼـيمدؿؽقنمعـؿفيميفمزؾمدقـورؼقػوتمزبؿؾػيمبشلنماٌـةوخم

تـطقيمسؾقفماألضوربماظربؼيمظؾؿقوةقؾمموؼقجدماسرتا معؿزاؼدميفماألودوطماظعؾؿقيممبو.مسوظقيماظؼقؿيمصرةًومٌـؿفوتمخوةي

وضدمأدىماظؼؾؼمبشةلنمم.معـمإعؽوغقيماٌلوػؿيميفماظؿؽـقػماٌلؿداممظتغؿوج،موظؽـمػذامملمؼصؾمحؿكماآلنمإظبمعبفقرمأودع

شةو مماظزؼودةماظعوٌقيميفماألعراضماٌرتؾطيمبلدؾقبمايقوةمإظبمتزاؼدماالػؿؿوممبوظػقائدماظؿغذوؼيماظيتمميؽـمجـقفومعـمادؿؽ

وتفد مبؾدانمطـريةمإظبمايدمعـمتؽؾػيماألشذؼةيماٌلةؿقردةمبؿـشةقطمممم.موادؿغا ماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي

اىدؼةدةمموتةقصرمأدواتماظؿقاةةؾماالجؿؿةوسلمممم.ماإلغؿوجماظغذائلماحملؾل،ماظذيمتؽقنمظفميفمطـريمعـماألحقونمضقؿيمثؼوصقةيم

وعةعمذظةؽ،مصةننمإثةورةممممم.مػذهماظردوئؾمإظبمضطوملمطؾريمعـماظـوس،مالمدقؿومجقؾماظشؾوبودقؾيمصعوظيمإظبمحدمبوظغمإلؼصو م

وسلمواضعلماظلقودوتمواىفوتماٌوسبيمواىؿفقرماظعوممبشلنمضقؿيماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيممتـةؾممممممم

م.هدؼًومعؿقاةًا

م

ةاتمدوظقيموآظقوتمتعووغقيمعـمضؾقؾماظشةؾؽوت،ماظةيتممموميؽـمظربغوعٍمعقّجفمظؾؿقسقيماظعوعيمأنمؼشّفعمإضوعيم-م299

وداخةؾماظؾؾةدان،مميؽةـمأنمتةدسؿماظؿقسقةيماظعوعةيماىفةقدماظراعقةيمإظبممممممممم.متضؿمضطوسوتمووطوالتموجفوتمععـقيمزبؿؾػي

صرمإذرا ماجملؿؿعوتمواٌـظؿوتماحملؾقيموشريمايؽقعقيميفماألغشطيماظؼطرؼيماٌؿعؾؼةيمبةوٌقاردماظقراثقةي،مثةومؼؽػةؾمتةقامممممم

وؼشؽؾماظعؿؾمععمودوئطماإلسةاممسؾةكماٌلةؿقؼنيماحملؾةلمواظؼطةريمجوغؾةًوممممممم.موجقدمضوسدةمأودعمغطوضًومظؾصقنمواظؿقلني

ووجقدمةاتمضقؼيمبنيماظعؿؾميفمذبو ماظؿقسقيماظعوعيماظذيمتؼقممبفماٌـظؿوتماظدوظقةيمواظةرباعٍممم.مرئقلقًوميفمإثورةماظقسل

وميؽةـمظؾةرباعٍماظػعوظةيميفمذبةو ماظؿقسقةيمأنمممممم.مودةماظػعوظقيموايدمعـماظؿؽوظقػواٌـظؿوتماظؼطرؼيمميؽـمأنمؼمديمإظبمزؼ

طقلوبمعؿكصصمعؽرسمظةدسؿممم2004هؼؼمصقائدمعوظقي،معـؾؿومؼؿفؾكمعـمنوحمحلوبماألعوغي،ماظذيمأغشهميفمدـيم

م.ةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموتشفقعمادؿكداعفومسؾكمغطو ماظعومل

م

طػوظةيمعقاةةؾيمتؼةدؼؿماظةدسؿمظصةقنماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيمممممممممممم:األفدافًاؾطوقؾاةًاألجالًً-م300

م.وادؿكداعفومعـمجوغىمواضعلماظلقودوتمواىؿفقرماظعوم

م

وتعزؼزمآظقوت،مالمدقؿوميفماظؾؾدانماظـوعقي،مظؿـلقؼمأغشطيماظؿقسقيماظعوعيماظيتمتشؿؾمدسؿمم:األفدافًاؾودقطة-م301

وإدعوجماظؿقسقةيماظعوعةيمإدعوجةًومتوعةًوميفمعبقةعمأغشةطيماظةرباعٍماظؼطرؼةيمواإلضؾقؿقةيمممممممممم.مؿفد معبقعماىفوتماٌعـقيوتل

م.واظدوظقي

م

تؾزممجفقدمأطربمظؿؼدؼرماظؼقؿيماظؽوعؾيمظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةي،ممممم:االدرتاتقهقة/اؾيقادة-م302

صوظؿقسقةيماظعوعةيمواألدوارممم.مممواضعلماظلقودوتمواىؿفقرماظعوممإظبمػةذهماٌعؾقعةوتمموتؼققؿمأثرمادؿكداعفو،موتقجقفماػؿؿو
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ؼـؾغةلمأنمتمخةذميفممماظيتمميؽـمأنمتؾعؾفومعبوػريمعلؿفدصيمربددةميفمإداعيماألغشطيماٌؿعؾؼيمبةوٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمممم

م.اظرباعٍماظؼطرؼيماالسؿؾورمسـدموضعمأيمغشوطمعـمأغشطي

م

ُتدر ماالدرتاتقفقوتماظؼطرؼيمدورمعبقعماىفوتماٌعـقيميفمةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼةيمموؼـؾغلمأنم-م303

وؼـؾغلمأنمتدر مايؽقعوتموتشةّفعمسؿةؾممم.مواظزراسيموادؿكداعفو،ماظيتمؼـؾغلمإذراطفوميفمإسدادمأغشطيماظؿقسقيماظعوعي

قدمظؿشةفقعمتـؿقةيماظشةراطوتمبةنيماظؼطةوسنيماظعةومممممممماٌـظؿوتمشريمايؽقعقيميفمإثورةماظةقسلماظعةوم،موؼـؾغةلمبةذ مجفةممممم

وعـماظازممأنمؼمخذميفماالسؿؾورماظؿومماظةدورماهلةومماظةذيمتؾعؾةفماجملؿؿعةوتماحملؾقةيميفمأيمةةقنميفماٌقاضةعممممممممم.مواًوص

م.اظطؾقعقيمأومأيمجفدمظتدارةميفماٌزرسي،موطذظؽمغظؿموثوردوتمععورصفوماظؿؼؾقدؼي

م

اظؿقسقيماظعوعةيمبوظؾغةيماٌائؿةيمظؿقلةريمادةؿكداعفومسؾةكمغطةو موادةعمداخةؾماظؾؾةدان،مممممممممممعـماظازممأنمتؽقنمو-م304

م.وادؿغا معبقعمخقوراتمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواالتصوالتماٌؿوحي

م

م.عـماظازممتقصريمعقاردمطوصقيمظؾؿقسقيماظعوعيمظؽلمتؽقنمصعوظي،مدقاءمطوغًمتؾؽماٌقاردمبشرؼيمأومعوظقيو-م305

م

ـؾغلمأنمؼؽقنمظؾرباعٍماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمعقزػماتصو معدّربمظؿقظلمؼم:اؾؼدرة-م306

عفؿيماظؿقسقيماظعوعيمؼعؿؾمسـمطـىمععمعةدؼريماظةرباعٍمبشةلنماٌلةوئؾماٌؿعؾؼةيمبوظؿقسقةيماظعوعةيموؼلةؿقدثماألدواتممممممممم

اظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممممميفماظرباعٍماٌؿعؾؼيمبوٌقاروبدونمذظؽ،مؼـؾغلمأنمؼؽؿلىمعبقعماألذكوصماظعوعؾني.ماٌـودؾي

وؼـؾغةلمم.مواظزراسيمضدرةمعومسؾكماظؿعؾريمسـمأػؿقيمأػدا موأغشطيماظرباعٍميفماظلقو ماألودعمظؾزراسيمواظؿـؿقيماٌلؿداعؿني

أنمؼؽقغةقامسؾةكمسؾةؿممممأنمؼؽقغقامضودرؼـمسؾكمتقةقؾمردوظؿفؿمإظبمعبقعماىفوتماٌعـقةيمبودةؿكدامماألدواتماٌائؿةي،موممم

م.بودؿؿرارمبوظـُفٍماىدؼدةمواٌؾؿؽرة

م

وؼـؾغلمانمتعؿؾماظرباعٍماظؼطرؼيمععمأذكوصمععروصنيموعمثرؼـمظزؼةودةماظقةةق مإظبمودةوئطماإلسةامموىةذبمممممم-م307

اظقراثقةيمممسؾكمتغطقيمضضوؼوماٌةقاردمموتؾزممجفقدمإلضوعيموتعزؼزماظعاضوتمععمودوئطماإلسامماحملؾقيموظؿشفقعفو.ماالػؿؿوم

اظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيمبصػيمعـؿظؿي،موإذراطفوميفمحؾؼوتماظعؿؾمواالجؿؿوسوتماظيتمتةـريماظةقسلمبشةلنمتؾةؽماٌةقاردمممممم

م.هؼقؼًومظؿقلنيمصفؿماجملو ماٌقاضقعل

م

دمسؾةكمموؼـؾغلمأنمتلؿػقدماظرباعٍماظؼطرؼيمظؾؿقاردماظقراثقيمعـمأدواتموتؽـقظقجقوتماظؿقسقيماظعوعيماظةيتمتؿقظةمم-م308

واظردةوئؾماظةيتمممم–وضدمؼةؿعنيمتؽققةػمػةذهماألدواتمممم.ماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظدوظلمظؽلمتلؿكدعفوميفمجفقدػوماإلساعقي

وععمذظةؽ،معةـماٌةرجحمأنماظؽةـريمعةـماظردةوئؾماإلضؾقؿقةيمواظعوٌقةيممممممممم.مظؽلمتعؽسماألوظقؼوتمواظظرو ماظؼطرؼيم–تـؼؾفوم

وػذامدقكّػضمطـريًاماظؿؽوظقػمبوظـلؾيمظؾربغوعٍم.مطيماظؼطرؼيمظؾؿقسقيماظعوعيدقـؾًمصوئدتفميفمدسؿماالدرتاتقفقوتمواألغش

وععمذظؽمصننمػذامالمؼـؿؼصمعـمايوجيمإظبمهلةنيماظؼةدرةمسؾةكمإسةدادمعةقادمظؾؿقسقةيماظعوعةيمسؾةكماٌلةؿقىمممممممممم.ماظؼطري

م.اظؼطري
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م

وبةدورماظعؾؿةوءموعلةؿقظديماظـؾوتةوتمممممموؼـؾغلمتعزؼزماظقسلمبؼقؿيماٌقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةي،مممم-م309

واٌزارسنيمواجملؿؿعوتميفمةقوغؿفوموهلقـفو،ميفماٌدارسمجبؿقعماٌراحؾماظؿعؾقؿقي،موطذظؽميفمععوػدماظؾققثماظزراسقيم

تدرؼؾقةيمعؽقػةيمبودةؿكداممدرادةوتمايةوالتمممممم/وميؽـماٌلوسدةمسؾكمذظةؽمعةـمخةا مإسةدادمعةقادمتعؾقؿقةيمممممم.ماٌؿكصصي

وصبىمأؼضًومأنمؼلؿكدمماظعوعؾقنميفمذبةو مم.مسؿؾمععمعمدلوتماظؿعؾقؿماظؼطرؼيموػذامؼؿطؾىمساضوت.مقياإلصرادؼيماحملؾ

م.اظذيمتؾعؾفمحدائؼماظـؾوتوتميفمتعزؼزماظقسلماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظدورماهلوم

م

لةؿفدصيمإظبماٌعؾقعةوت،مواظـظةرميفمممماحؿقوجوتماىؿوػريماٌبشلنمؼـؾغلمإجراءمحبقثمم:اؾمؽـوؾوجقا/اؾلووث-م310

وصبةىمأنمتؽةقنماٌعؾقعةوتماٌؼدعةيمذاتممممم.متؾؽماالحؿقوجوت،مضؾؾماظشروملميفمأيمعؾودراتمطربىمبشلنماظؿقسقةيماظعوعةيمم

وؼؾزممعزؼدمعـماظؾققثمظؿقصريمععؾقعوتمظةدسؿموضةعمدقودةوتمممم.مةؾيموةؾي،مأومأنمؼؽقنماظـشوطماظذيمُتـؼؾمعـمخاظفمذ

وسؾكم.ماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيماظقراثلموادؿكداعف،ممبوميفمذظؽماظؿؼققؿماالضؿصوديمظؾؿقاردمعائؿيمظصقنماظؿـقمل

اٌلةةؿقىماظةةدوظل،مؼـؾغةةلماالضةةطاملمبؾقةةقثمبشةةلنمادةةؿكداممتؽـقظقجقةةوتماٌعؾقعةةوتمواالتصةةوالتماىدؼةةدةمظؿؾؾقةةيمم

قيطمصـؿيمحوجيمإظبمإجراءمهؾقؾمألثرماٌقادماظرتوصبقيموؼـؾغلمسدمماصرتاضمأثرماٌقادماظرتوصب.ماحؿقوجوتماظؿقسقيماظعوعي

م.ظؽلمؼؿلـكمادؿكدامماٌقاردماحملدودةممبومضبؼؼمأضصكمأثرمثؽـ

م

تـلقؼموتقلريمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتمظرتذةقدماظعؿةؾميفمذبةو ماظؿقسقةيماظعوعةيمممممموجقدمؼؾزممم:اإلدارة/اؾمـيقق-م311

اظؼطرؼيموظغريػومعـماظرباعٍمأنمتلؿػقدمعـماٌقادماظيتمُتعدمسؾةكماٌلةؿقىممموميؽـمظؾرباعٍم.موظؿقؼقؼمأوجفمطػوءةميفمتؽؾػؿف

.مودققلرموجقدمةاتمبنيماٌـظؿوتماظدوظقيمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيمهدؼدماظػرصماٌؿوحيمظألغشطيماظؿعووغقي.ماظدوظل

ؿعةددماظؼطوسةوتموعؿعةددممممواتؾةوملمغفةٍمعـلةؼمعممم.موصبىماظـظرمأؼضًوميفماظؼقؿيماظيتمُتؽؿلىمعةـمإذةرا ماظؼطةوملماًةوصمممم

م.اظقطوالتمضبّلـمضقةماظردوظي

م

متـػقذًخطةًاؾعؿلًاؾعادلقةًاحملّدثةًومتوقؾفا
مم

تقصرمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثيمإرورًامػوعًوموعؿػؼًومسؾقفمدوظقًومظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسةيمم-م312

ٌقيماحملدثيمعةعماٌعوػةدةماظدوظقةيمودةقؽقنمتـػقةذػومعلةوػؿيمأدودةقيميفمممممممموتؿقاءممخطيماظعؿؾماظعو.موادؿكداعفوماٌلؿدام

ودؿقلرمأؼضةًومتـػقةذماتػوضقةيماظؿـةقملماظؾققظةقجلميفمذبةو ماظؿـةقملماظؾققظةقجلماظزراسةلمممممممممم.مهؼقؼمأػدا ماٌعوػدةماظدوظقي

م.2020-2011ودؿلوسدمسؾكمبؾقأمأػدا ماًطيماالدرتاتقفقيمظؾؿـقملماظؾققظقجلمظؾػرتةم

م

سؿؾقوتماٌؿوبعيمادبوذمإجراءاتمسؾكمطؾمعـماٌلؿقىماحملؾلمواظؼطريمواإلضؾقؿةلمواظةدوظلموؼـؾغةلمممممتلؿدسلو-م313

ايؽقعةوتماظؼطرؼةي،مواظلةؾطوتماحملؾقةيمواإلضؾقؿقةي،مواٌـظؿةوتممممممم:مأنمتشؿؾمعبقعماىفوتماٌعـقيمذاتماظصؾيموػةلم

ايؽقعقةي،مواظعؾؿةوء،مواظؼطةوملماًةوص،مواجملؿؿعةوتمممممماإلضؾقؿقيمواظدوظقي،مواٌـظؿوتمايؽقعقيماظدوظقيمواٌـظؿوتمشةريمم

م.احملؾقي،مواٌزارسقن،موشريػؿمعـماٌـؿفنيماظزراسقنيمورابطوتفؿ

م
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واظؿؼدمماحملرزمبقجفمسومميفمتـػقذمخطيماظعؿةؾماظعوٌقةيماحملدثةيماٌؿفةددةمويفمتـػقةذمسؿؾقةوتماٌؿوبعةيمذاتمممممممم-م314

وألداءمػةذهمم.معـظؿيماألشذؼيمواظزراسيماآلخةرون،معةـمخةا ماهلقؽةيمممماظصؾيمدرتةدهموتقجففمايؽقعوتماظؼطرؼيموأسضوءم

اظقزقػي،مدؿكططماهلقؽيميفمإرورمبرغوعٍمسؿؾفوماٌؿعددماظلـقاتمادؿعراضمتـػقذمخطةيماظعؿةؾماظعوٌقةيماحملدثةيموطةذظؽمممممم

وؼـؾغةلمأنمؼؿـةوو ممم.مادؿعراضمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثيمذاتفومبوظؿعوونماظقثقؼمععماىفوزماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقةيم

تـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثةي،مممادؿعراضماظؿـػقذماظؿؼدمماحملرزمسؾكمطؾمعـماٌلؿقىماظؼطريمواإلضؾقؿلمواظدوظلميف

وؼـؾغلمأنموريماظدورةماظعودؼيماًوعليمسشرةمظؾفقؽيمأو مادؿعراضمظؿـػقذمخطيم.موبؾقرتفو،موتعدؼؾفومحلىماالضؿضوء

م.ياظعؿؾماظعوٌقيماحملدث

م

وهؼقؼًومهلذهماظغوؼي،مدؿؿػؼماهلقؽي،ميفمدورتفوماظعودؼةيماظرابعةيمسشةرة،مويفمضةقءماظؿفةوربماٌوضةقي،مسؾةكمممممممم-م315

وؼـؾغةلمتقجقةفممم.مأذؽو مظؿؾؼلماظؿؼورؼرماٌرحؾقيموطذظؽمسؾكمععوؼريموعمذراتمظرةدمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقةيماحملدثةيمم

ظبمادةؿـؿوجوتماهلقؽةيمظلةدماظـغةرات،موتةدار مأوجةفماًؾةؾ،مأومغؼةصممممممممماػؿؿوممايؽقعوتمواٌمدلوتماظدوظقيماٌعـقيمإ

ودةققجفمأؼضةًوماػؿؿةوممذبؾةسمعـظؿةيماألشذؼةيمواظزراسةيموعممترػةو،ممممممممم.ماظؿـلقؼ،موظؾـظرميفمعؾودراتمأومأغشةطيمجدؼةدةمم

ٌلةؿداعيمإظبممأومىـةيماظؿـؿقةيمامم/واىفوزماظرئودلمظؾؿعوػةدةماظدوظقةي،موعةممترماألرةرا ميفماتػوضقةيماظؿـةقملماظؾققظةقجلموممممممم

ادؿـؿوجوتماهلقؽيماظيتمهلوماغعؽودوتمرئقلقيمسؾكمةعقدماظلقودوت،موذظؽمظؽلمتؿكذمػذهماىفةوتمإجةراّءمبشةلغفو،مممم

م.أومإلضرارػو،مأومظؾعؾؿ،محلىماالضؿضوء

م

ػقةذممودةقؿعنيمتـم.موؼؿطؾىماظؿـػقذماظؽوعؾمًطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثيمزؼودةمطؾريةميفماألغشطيماىورؼيمحوظقًو-م316

خطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثيمتدرصبقًو،موظذامصبىمتعؾؽيمعةقاردمعوظقةيمطوصقةيمتؿـودةىمعةعمغطةو مخطةيماظعؿةؾماظعوٌقةيمممممممممم

وؼـؾغلمأنمضبددمطؾمبؾدمأوظقؼوتفمسؾكمضقءماألوظقؼوتماٌؿػؼمسؾقفوميفمخطيماظعؿؾماظعوٌقةيماحملدثةيمويفمإرةورمممم.ماحملدثي

م.ظؿـؿقيماظزراسقياحؿقوجوتفماظغذائقيمواحؿقوجوتفمعـمحقٌما

م

وتقصرمحوظقًومايؽقعوتماظؼطرؼيموعصةودرماظؿؿقؼةؾماظداخؾقةيماألخةرى،معةـماٌصةودرماظــوئقةيمواإلضؾقؿقةيموعةـمممممممممم-م317

م.راثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسي،موظؽـفمشريمعضؿقنضدرًامطؾريًامعـماظؿؿقؼؾمظؾؿقاردماظقم،اٌـظؿوتماٌؿعددةماألررا 

م

علوػؿيماٌصودرماحملؾقي،ممبوميفمذظؽماظؼطوسونماظعوممواًوص،مؼـؾغلمأنمؼؾذ مطؾمبؾدمطةؾمموبوظـظرمإظبمأػؿقيم-م318

جفدمثؽـمظققصر،موصؼًومظؼدراتف،ماظدسؿماٌوظلموايقاصزماٌوظقيميفمعةومؼؿعؾةؼمبلغشةطؿفماظؼطرؼةيماظةيتمُؼؼصةدمبفةومهؼقةؼممممممممم

م.اظؼطرؼيقيماحملدثي،موصؼًومًططفموأوظقؼوتفموبراذبفمأػدا مخطيماظعؿؾماظعوٌ

م

اظؿعوونماظدوظلمظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموادةؿكداعفوماٌلةؿدام،مالمدةقؿومممموؼـؾغلمتعزؼزم-م319

ودةقؾعىماىفةوزممم.مظدسؿموتؽؿؾيماىفقدماظيتمتؾذهلوماظؾؾةدانماظـوعقةيمواظؾؾةدانماظةيتممتةرماضؿصةوداتفوممبرحؾةيماغؿؼوظقةيمممممممم

وعدىمتـػقذماظؾؾدانماظـوعقيمواظؾؾدانماظيتممتةرماضؿصةوداتفوممبرحؾةيمممم.مرئقلقًوميفمػذاماظصددماظرئودلمظؾؿعوػدةماظدوظقيمدورًا

ؿقضػمإظبمحدمطؾريمسؾكماظؿـػقذماظػعؾلمظؾؿعوػةدةممقاغؿؼوظقيمتـػقذًامصعواًلمالظؿزاعوتفوممبقجىمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملّدثيمد
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رتاتقفقيماظؿؿقؼؾماظؾةذانمدةقدسؿونمتـػقةذمخطةيماظعؿةؾماظعوٌقةيمممممممواظعـصرانماظرئقلقونمالد.ماظدوظقيموادرتاتقفقيممتقؼؾفو

وأعقا محلةوبماضؿلةومماٌـةوصعمدبضةعمظؾلةقطرةماٌؾوذةرةمظؾففةوزمممممممم.ماحملدثيمػؿومحلوبماضؿلومماٌـوصعموحلوبماألعوغي

ألشذؼةيمواظزراسةيممماظرئودلموؼلؿكدعفوماىفوزمظؾؼقوممبدورمعلوسدميفماظؿعوونماظدوظلميفمذبو ماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظممم

أعومحلوبماألعوغيمصفقمسـصرمأدودلمعـمسـوةرمادةرتاتقفقيماظؿؿقؼةؾمممم12.االسؿؾورمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماٌؿفددةمآخذًاميف

وؼـؾغلمبذ مطؾمجفدمثؽـمظؾلعلمإظبمايصق مسؾكمعصودرمجدؼةدةممم13.وؼشفعمأغشطيماظصقنموصؼًومًطيماظعؿؾماظعوٌقي

م.وإضوصقيموعؾؿؽرةمظؾؿؿقؼؾميفمإرورمسؿؾقيمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثي

م

وعـمخا مرةدمادرتاتقفقيممتقؼؾماٌعوػدةماظدوظقي،مدقؽقنماىفوزماظرئودلمضودرًامسؾكمرةدماٌةقاردماٌؿوحةيممم-م320

وأوظقؼوتماظدسؿميفمإرورمادةرتاتقفقيماظؿؿقؼةؾمػةلمذبةوالتماظـشةوطمذاتماألوظقؼةيممممممم.مٌقيماحملدثيظؿـػقذمخطيماظعؿؾماظعو

وؼشؿؾمرةدمادرتاتقفقيماظؿؿقؼؾماٌقاردماٌؿوحيميفمإرورمحلةوبماضؿلةومماٌـةوصعمممم.ماظقاردةميفمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماٌؿفددة

م.وطذظؽماٌقاردمشريماًوضعيمظلقطرةماىفوزماظرئودلماٌؾوذرة

م

وظؿقؼقؼمأودعمعشورطيمودسؿمظؿـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثيمصنغفمؼـؾغلمرصةعمتؼةورؼرمسـفةومإظبماألجفةزةممممم-م321

واٌـؿدؼوتماظدوظقيمواإلضؾقؿقيمواظؼطرؼيماظرئقلقيماظيتمتؿـوو ماألشذؼيمواظزراسيمواظؿـقملماظؾققظقجل،ممبوميفمذظؽمسؾكموجةفمم

وعممترماألررا ميفماتػوضقيماظؿـقملماظؾققظقجل،موىـيماظؿـؿقيماٌلؿداعيماظؿوبعيمماًصقصمعممترمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسي،

اإلمنةوئل،مماألعؿماٌؿقةدةممظؾؾقؽي،موعرصؼماظؾقؽيماظعوٌقي،موبرغوعٍماألعؿماٌؿقدةمظألعؿماٌؿقدة،مواألجفزةماظرئودقيمظربغوعٍم

شةرت مظؾلةؾعماألدودةقي،موبـةق ماظؿـؿقةيماإلضؾقؿقةي،مممممممواظصـدو ماظدوظلمظؾؿـؿقيماظزراسقي،مواظؾـؽماظةدوظل،مواظصةـدو ماٌمم

واىؿوسيماالدؿشورؼيمظؾؾققثماظزراسقيماظدوظقي،موحلوبماألعوغي،موؼـؾغلمدسقةمأسضوئفومإظبماظرتوؼٍمواٌشةورطيمحلةىممم

م.االضؿضوءميفمتـػقذمخطيماظعؿؾماظعوٌقيماحملدثي

م

م__________
يفمم19 وم15اظةذيمؼعؽةسماظـشةورنيمذويماألوظقؼةيمرضؿةلمممممم)تؾود ماٌعؾقعوت،موغؼؾماظؿؽـقظقجقو،موبـوءماظؼةدراتممم-1:مذبوالتماألوظقؼيمايوظقيماظـاثيمػلمم12

طموم(األوظبيفمخطيماظعؿةؾماظعوٌقةيمممم2اظذيمؼعؽسماظـشوطمذاماألوظقؼيمرضؿم)إدارةماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيموةقغفوميفماٌزرسيمم-2طموم(األوظبخطيماظعؿؾماظعوٌقيم

م(.األوظبيفمخطيماظعؿؾماظعوٌقيمم11 وم10 وم9اظذيمؼعؽسماألغشطيمذاتماألوظقؼيماظيتمهؿؾماألرضومم)الدؿكدامماٌلؿداممظؾؿقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمام-3

ألعـماظغذائلماظعةوٌلمواظزراسةيمممؼؿؿـؾمػد محلوبماألعوغيميفمطػوظيمةقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيموتقاصرػوميفماألجؾماظطقؼؾمبفد مهؼقؼمامم13

ؼلعكمإظبمةقنمذبؿقسةوتماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمممممم(مأ)وصبىمسؾقف،موصؼًومظددؿقره،مبقجفمخوص،مودونماٌلوسمبعؿقعقيمعومدؾؼ،مأنم.ماٌلؿداعي

ٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيماٌدرجةيميفماٌؾقةؼماألو مظؾؿعوػةدةمممممممواظزراسيماظػرؼدةمواظؼّقؿيماحملؿػظمبفومخورجماٌقاضعماظطؾقعقي،معةعمإسطةوءماألوظقؼةيمجملؿقسةوتمامممم

ؼشفعمسؾكموجقدمغظوممسوٌلمظؾصقنمخورجماٌقاضعماظطؾقعقةيمطػةمموعقجةفمظؿقؼقةؼممممم(مب)عـماٌعوػدةماظدوظقيطموم(مب)م1-15اظدوظقيمأوماٌشورمإظقفوميفماٌودةم

ظقيموًطيماظعؿؾماظعوٌقيمظصقنماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيموادةؿكداعفوماٌلةؿدامممممممأػدا موؼؿلؿمبوظؽػوءةماضؿصودؼًوموعلؿدامموصؼًومظؾؿعوػدةماظدو

ؼشفعمسؾةكمتقظقةدماٌةقاردماظقراثقةيماظـؾوتقةيمظألشذؼةيمواظزراسةيموتقةةقػفوموتقثقؼفةوموتؼققؿفةوممممممممممم(مج)طموم(”خطيماظعؿؾماظعوٌقي“اٌشورمإظقفوميفمعومبعدمبودؿم)

ؼشفعمسؾكمبـوءماظؼدراتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقةي،ممبةوممم(مػة)ؼشفعمسؾكمتقاصرماٌقاردماظقراثقيماظـؾوتقيمظألشذؼيمواظزراسيطموم(مد)اظصؾيطمومموتؾود ماٌعؾقعوتمذات

م.يفمذظؽمتدرؼىماألصرادماظرئقلقنيميفمعومؼؿعؾؼممبومدؾؼمذطره


