
 IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/3 

April 2019 

   

من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. املشاركني

MZ663/A 

A 

 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 
 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 االجتماع الثاني لفريق الخبراء التقني المخّصص المعني بحقوق المزارعين
 2019مايو/أيار  23-20روما، إيطاليا، 

 جرد للتدابير وأفضل الممارسات والدروس المستخلصة على المستوى الوطني
 من المعاهدة الدولية 9من إعمال حقوق المزارعين على نحو ما تنص عليه المادة 

 مقدمة -أوالا 
 
أنشأأأ ااهاا الرسا أأد يف دورتس السأأابعة  فريء التاين التقص املخينأأق املعص اقوني املرارعني ربفريء التاين  وكّل س  -1

بإجراين جرد للتدابري الوطنية اليت ميكن اعتمادها وأفضأأأأأأل املمار أأأأأأات والدرون املسأأأأأأتخلينأأأأأأة من إعما  حقوني املرارعني  
ت لتشجيع إعما  حقوني املرارعني وتوجيهس وتعريره  على حنو ما تنق عليس املادة وبالقيام  ا تناداً إىل اارد  بوضع خيارا

 1من املعاهدة الدولية. 9
 
وناقش فريء التاين يف اجتماعس األو   وجهات النظر وأفضأأأأأأأل املمار أأأأأأأات والدرون املسأأأأأأأتخلينأأأأأأأة من إعما   -2

 من املعاهدة الدولية. 9حقوني املرارعني  على حنو ما تنق عليس املادة 
 
وناقش فريء التاين أيضأأأأاً ووافء على هيكل جلكن ارد التدابري وأفضأأأأل املمار أأأأات والدرون املسأأأأتخلينأأأأة على  -3

وأوصأأأأأأأأأأأى بأ  يكو   2من املعاهدة الدولية. 9املسأأأأأأأأأأأتوإ الوطص من إعما  حقوني املرارعني  على حنو ما تنق عليس املادة 
 يداً ملن قد يستعني بس  وبأ  يسمح يف الوقت ن سس بإدراج املعلومات ذات الينلة فيس. وينبغد وم ومقتضباً  اهليكل بسيطاً 

 أ  يتم تينميم اهليكل بطريقة تسمح بإدراج معلومات جديدة وبإجراين التحديثات املمكنة.
 
وات ء فريء التاين كذلك على أ  اارد  أأأأريكر فقى على التدابري واملمار أأأأات اليت نّ ذت أو اليت ذرا تن يذها  -4

حالياً. وطلب إىل األمانة أ  تدرج املعلومات بشأأأ  التدابري واملمار أأات واألمثلة الوطنية اليت تلقتها حن ا   يف اهليكل  
املعلومات بشأ  األمثلة والبيانات اإلضافية عت الدعوة إىل احلينو  على إ هامات وأ  تنشر النموذج املت ء عليس لتجميع 
                                                      

  .http://www.fao.org/3/MV606/mv606.pdfرب Report-IT/GB/7/17نظر تقرير الدورة السابعة للجهاا الرسا د  ا  1
 .Report-FR-8/AHTEG-IT/GB/1/18التقرير الينادر عن االجتماع األو  ل ريء التاين التقص املخينق املعص اقوني املرارعني ب 4املرفء   2

http://www.fao.org/3/MV606/mv606.pdf
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 ومت مجأأأع كأأأأأأأافأأأأأأأة الأأأبأأأيأأأأأأأانأأأأأأأات الأأأواردة يف الأأأوثأأأيأأأقأأأأأأأة 3األطأأأرامل املأأأتأأأعأأأأأأأاقأأأأأأأدة وأصأأأأأأأأأأأأأأأأحأأأأأأأا  املينأأأأأأأأأأأأأأأألأأأحأأأأأأأة املأأأعأأأنأأأيأأأني.
3Inf./19/2-AHTEG/8-IT/GB " 4جتميع بيانات األطرامل املتعاقدة وأصحا  املينلحة ا خرين".املعنونة 
 

 طبيعة الجرد والغرض منه -اثانيا 
 
ا تخدمت األمانة  لدإ إعداد مسودة جرد التدابري واملمار ات  اهليكل الذا ات ء عليس فريء التاين. ومت مجع  -5

 5التدابري واملمار ات من البيانات األخرية واحملّدثة الواردة من األطرامل املتعاقدة وأصحا  املينلحة.
 
التوجيهات الينأأادرة عن فريء التاين يف اجتماعس األو   كا  اهلدمل هو إعداد مسأأودة جرد بسأأيطة ومتاشأأياً مع  -6

ومقتضأأأأبة ويسأأأأهل ا أأأأتخدامها وتسأأأأمح يف الوقت ن سأأأأس بإدراج املريد من املعلومات فيها يف املسأأأأتقبل. و أأأأيجير هيكل 
 اهاا الرسا د بإعداد نسخة رقمية للجرد.املسودة أيضاً عرض املعلومات بالشكل الرقمد إذا ما أوصى فريء التاين ا

 

 الجرد المقترح للتدابير والممارسات -اثالثا 
 

 االعتبارات العامة أ رب
 
اليت نّ ذت أو اليت ذرا ا أأأأأأأأأتناداً إىل توجيهات فريء التاين  لن يتضأأأأأأأأأمن اارد  أأأأأأأأأوإ التدابري واملمار أأأأأأأأأات " -7

 6وأصحا  املينلحة إىل تقدمي إ هامات جديدة وفقاً هلذه التوجيهات.". ودعت األمانة األطرامل املتعاقدة تن يذها حالياً 
 
من التقرير الينأأأأأأأأأأادر عن االجتماع األو  ل ريء  4امللحء وا أأأأأأأأأأتخدمت األمانة اهليكل املت ء عليس الذا يرد يف  -8

 . وميكن أ  تكو  امللحء األو نظر اادو  ألف من االتاين ونظرت يف خيار ا أأأأتخدام ال ئات ملواصأأأألة ترتيب احملتوإ رب
 هذه ال ئات م يدة اعل النسخة األخرية من اارد أكثر مالينمة لال تخدام إذا ما قرر فريء التاين اعتمادها.

 
ب ضأأأأأل املعلومات  امللحء الثاينومألت األمانة هذا اادو  ووضأأأأأعت اللمسأأأأأات األخرية على الوثيقة الواردة يف  -9

 اد إىل االعتبارات التالية:املستمدة من البيانات  وذلك باال تن
 

                                                      
. Report-FR-8/AHTEG-IT/GB/1/18لتقرير الينادر عن االجتماع األو  ل ريء التاين التقص املخينق املعص اقوني املرارعني با 5املرفء   3
 : املتاح على املوقع التايل NCP GB8-017 Farmers’ Rightsأيضاً اإلشعار  نظرا

http://www.fao.org/3/CA2858AR/ca2858ar.pdf. 
 على املوقع التايل:متاحة على اإلنرتنت   4
/akeholders/enst-and-parties-contracting-the-by-rights/submissions-work/farmers-treaty/areas-http://www.fao.org/plant 
5  /stakeholders/en-and-parties-contracting-the-by-rights/submissions-work/farmers-of-treaty/areas-http://www.fao.org/plant  
 املتاح على املوقع اإللكرتوين التايل: Rights’ 017 Farmers-NCP GB8نظر اإلشعار ا  6

http://www.fao.org/3/CA2858AR/ca2858ar.pdf إشعار بشأ  حقوني املرارعني ربhttp://www.fao.org/3/CA2858EN/ca2858en.pdf.  

http://www.fao.org/plant-treaty/areas-work/farmers-rights/submissions-by-the-contracting-parties-and-stakeholders/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/farmers-rights/submissions-by-the-contracting-parties-and-stakeholders/en/
http://www.fao.org/3/CA2858AR/ca2858ar.pdf
http://www.fao.org/3/CA2858EN/ca2858en.pdf
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  مبا أ  منوذج مجع املعلومات  كما وافء عليس فريء التاين يف اجتماعس األو   ال يتسأأأأأأأأأأأأأأء بالكامل مع هيكل
د بأأأاللغأأة  اارد املت ء عليأأأس  مت إدراج روابى تشأأأأأأأأأأأأأأّعبيأأأة تمدا إىل البيأأأانأأأات الكأأأاملأأأة. ويف حني أ  اارد ُمعأأأ 

 باللغة األصلية اليت مت تقدميها فيها.اإلنكليرية  أتيحت البيانات 
  كا  هناك بعض احلاالت اليت مل يكن واضأأأأأأأأأأأأأأحاً فيها كيف يرتبى التدبري املقرتحةاملمار أأأأأأأأأأأأأأة املقرتحة اقوني

من املعاهدة الدولية. وأدرج التدبريةاملمار أأأأأأأأأأأأأأة يف هذه احلالة يف فئة  9املرارعني على حنو ما تنق عليس املادة 
 ".التدابري األخرإ"

 حاالت أخرإ  مل يكن واضحاً ما إذا مت تن يذ التدابريةاملمار ات بال عل أو بدأ العمل هبا. ومت متيير هذه يف 
األمثلة بوضأأأع عالمة النجمة ربع  عليها. وقد جتاج هذه احلاالت إىل املريد من التوضأأأيح خال  عملية وضأأأع 

 اللمسات األخرية على اارد.
 يد من ال ئات. ولكنس مت إدراجها يف ال ئة اليت اعتتت األوثء صلة.ميكن أ  ترد بعض األمثلة يف العد 

 
 عنوا  التدبريةاملمار ة   رب

 
مت إدراج عنوا  التدابريةاملمار أأأأأأأأأأأأأات املقرتحة من جانب األطرامل يف اهليكل من الري إدخا  تعديالت عليها يف  -10

اإلنكليرية  جرت ترمجة عنوا  التدبريةاملمار أأأأأة إىل اإلنكليرية. ويف معظم احلاالت. ويف حا  مت تقدمي املعلومات بلغة الري 
عدد قليل جداً من احلاالت  إذا كا  العنوا  طوياًل جداً أو تضأأأأأأأمن شأأأأأأأروحات أو تينأأأأأأأرلات  مت إدراج اارين األو  منس 

 فقى يف اهليكل وتوفريه كاماًل يف البيا  املرفء.
 

 الوصف املوجر ج رب
 

موجر لكل تدبري مقرتحةجلار أأأأأأأأأأأأأأة مقرتحة. وكا  هناك حرع على إدراج املعلومات املتعلقة مت إدراج وصأأأأأأأأأأأأأأف  -11
باملنظمة اليت جترا التن يذ  والشركاين يف التعاو   وتاريخ البدين ربإذا توافر   واألهدامل  وكيف جرإ تن يذ التدبريةاملمار ة. 

ني ترد ا راين العامة والتجار  والتحديات والدرون ويركر الوصأأأأأأأأأأأأأأف فقى على التدبري املقرتحةاملمار أأأأأأأأأأأأأأة املقرتحة  يف ح
 املستخلينة واملعلومات األ ا ية اإلضافية الاصة بالسياني يف البيانات املرفقة.

 
 ال ئات د رب

 
بناين على نينأأأأأأأأأيحة فريء التاين  نظرت األمانة يف ا أأأأأأأأأتخدام ال ئات امع التدابري املماثلة مع بعضأأأأأأأأأها   خذة  -12

التاين يف االعتبار. ومت ترتيب التدابريةاملمار أات يف هذه املسأودة اسأب ال ئات. وميكن أ  تسأاعد هذه مناقشأات فريء 
 . وترد التدابريةاملمار ات امللحء األو األخرية أيضاً على مواصلة وضع اليارات. وترد ال ئات املقرتحة يف اادو  ألف رب

م تطبيقها فيس. وترد التدابريةاملمار أأأات اليت يتم تن يذها يف أكثر من يف كل فئة بالتسأأألسأأأل األمدا ال أأأم البلد الذا يت
  أدناه كيف مت إدراج ال ئات املقرتحة يف اادو  يف الوقت امللحء األو بلد واحد يف مرحلة الحقة. ويظهر اادو  باين رب

  الراهن  بانتظار موافقة فريء التاين على ال ئات اليت يرالب با تخدامها.
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 ابىالرو  ه رب
 

ترد يف هذا العمود الروابى اليت تمدا إىل البيانات األصلية كما مت نشرها على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة الدولية  -13
واليت يتم فيها وصف التدبري املقرتحةاملمار ة املقرتحة بالت ينيل. ويتضمن هذا الوصف عادًة روابى أخرإ تمدا مثالً إىل 

. ولال أأأأأأأتشأأأأأأأهاد هبذه الروابى اإلضأأأأأأأافية يف الريهاو املتعاونة  واملواقع اإللكرتونية للمشأأأأأأأاريع  الواارات  واملنظمات  داراتإ
  ياني الوصف الكامل ذب توضيح نوع املعلومات املتوقع إذادها عليها.

 
وبالنسبة إىل عدد صغري من التدابريةاملمار ات  قام أكثر من طرمل متعاقد وةأو صاحب مينلحة واحد بتقدمي  -14

ات بشأهنا  مثل طرمل متعاقد وصاحب مينلحة. ويف هذه احلاالت  مت وصف هذه التدابريةاملمار ات مرة واحدة املعلوم
 ولكنس مت إدراج الروابى اليت تمدا إىل مجيع البيانات اليت توفر املعلومات بشأهنا.
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 الملحق األول
 

 اادو  ألف: جمموعة ال ئات املبدسية املقرتحة هليكلة اارد
االعرتامل مبسامهات املرارعني يف صو  املوارد الوراثية النباتية لألالذية والرراعة وا تخدامها املستدام  مبا يف ذلك  -1

 ااواسر
املسامهات يف صناديء تقا م املنافع اليت تدعم مسامهة املرارعني يف صو  املوارد الوراثية النباتية لألالذية والرراعة  -2

 وا تخدامها املستدام
النهج القاسمة على السأأأأأأأوني الرامية إىل دعم مسأأأأأأأامهة املرارعني يف صأأأأأأأو  املوارد الوراثية النباتية لألالذية والرراعة  -3

 وا تخدامها املستدام
ال هأأأارن والسأأأأأأأأأأأأأأجالت واألشأأأأأأأأأأأأأأكأأأا  األخرإ لوثأأأاسء املوارد الوراثيأأأة النبأأأاتيأأأة لألالأأأذيأأأة والرراعأأأة واليت تتعلء  -4

 التقليدية باملعارمل
وارد الوراثية النباتية لألالذية والرراعة واملعارمل التقليدية ذات الينأأأأأأأأأأأأأألة وإداراا يف املوقع ويف املررعة  صأأأأأأأأأأأأأأو  امل -5

 ذلك مواقع إدارة وصو  التنوع البيولوجد على مستوإ اجملتمع احمللد يف مبا
تيسأأر وصأأو  همالين إىل  بنوك البذور اجملتمعية  وشأأبكات البذور  ومم أأسأأات البذور اليت يديرها املرارعو  واليت -6

 املوارد الوراثية النباتية لألالذية والرراعة
النهج التشأأأأأأاركية إلجراين البحوا حو  املوارد الوراثية النباتية لألالذية والرراعة  مبا يف ذلك التوصأأأأأأيف والتقييم   -7

 والرتبية التشاركية للنبات واختيار األصنامل
 ى املستويات احمللية والوطنية والدوليةمشاركة املرارعني يف صنع القرارات عل -8
 التدريب وتنمية القدرات وتوعية الرأا العام -9
 حقوني املرارعني من حيث عالقتها اقوني امللكية ال كرية -10
 حقوني املرارعني من حيث عالقتها بإنتاج البذورةمادة اإلكثار وتسويقها -11
 التدابريةاملمار ات األخرإ -12

 
 هيكل مسودة اارد  مبا يف ذلك خيار إدراج ال ئات اادو  باين:

عنوان التدبير/  النوع
 الممارسة

وصف موجز 
 للتدبير/الممارسة

 الرابط البلد

را فص
إدا

وين 
قان

لك 
ري ذ

ال
 

 فص

    

 1ال ئة 
        

        

 2ال ئة 
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 الملحق الثاني
 

 اعتمادهامسودة جرد التدابير الوطنية التي يمكن 
 وأفضل الممارسات والدروس المستخلصة

 من إعمال حقوق المزارعين
 

 معلومات عن الجرد -أوالا 
 

أنشأأأ ااهاا الرسا أأد يف دورتس السأأابعة  فريء التاين التقص املخينأأق املعص اقوني املرارعني ربفريء التاين  وكّل س  
املمار ات والدرون املستخلينة من إعما  حقوني املرارعني على  بإجراين جرد للتدابري الوطنية اليت ميكن اعتمادها وأفضل

من املعاهدة الدولية  وبالقيام ا تناداً إىل اارد  بوضع خيارات لتشجيع إعما  حقوني املرارعني  9حنو ما تنق عليس املادة 
 وتوجيهس وتعريره.

 
من املعاهدة الدولية بشأ  املوارد الوراثية النباتية لألالذية والرراعة  فإ  مسمولية إعما  حقوني  2-9ووفقاً للمادة  

املرارعني  من حيث ارتباطها باملوارد الوراثية النباتية لألالذية والرراعة  تقع على عاتء حكومات البلدا . ويتخذ كل طرمل 
بالتشأأأأأريعات القطرية لديس  التدابري حلماية وتدعيم  انمالسما  وره متعاقد  وفقا الحتياجاتس وأولوياتس  حسأأأأأبما يكو  ذلك

 حقوني املرارعني.
 

 أأأأأأأأيما    األطرامل املتعاقدة ومجيع أصأأأأأأأأحا  املينأأأأأأأألحة املعنيني  وال2017ة7ودعا ااهاا الرسا أأأأأأأأد  عت قراره  
 9 مكنة للتطبيء الوطص للمادةمنظمات املرارعني  إىل عرض  راسهم وجتارهبم وأفضأأأأأأأأل جلار أأأأأأأأاام كمثا  على اليارات امل

 للجرد. ابالتشريعات الوطنية  جضري  انمن املعاهدة الدولية  وذلك حسب االقتضاين وره
 

للتدابريةاملمار ات اليت قدمها كل من األطرامل املتعاقدة وأصحا  املينلحة املتعاقدين  ابالتايل  يعد اارد جتميعً  
  لن 2018إىل قرار اختذه فريء التاين يف اجتماعس األو  عام  ابلدا . وا أأأأأأتنادً بشأأأأأأأ  إعما  حقوني املرارعني يف لتلف ال

 .تدرج يف اارد  وإ التدابريةاملمار ات اليت ن ذت أو اليت يتم تن يذها حاليا
 

 الغرض من الجرد -اثانيا 
 

حقوني املرارعني واليت ن ذت يتمثل الغرض من اارد يف توفري حملة عن التدابريةاملمار أأأأات اليت من شأأأأأهنا إعما   
أو يتم تن يذها حالياً يف لتلف البلدا . ويرمد اارد كذلك إىل دعم عملية وضأأأأأأأأأأأأأأع اليارات لتشأأأأأأأأأأأأأأجيع إعما  حقوني 

 املرارعني وتوجيهس وتعريره.
 



IT/GB-8/AHTEG-FR-2/19/3 7 

 

مع التوجيهات الينأأادرة عن فريء التاين يف اجتماعس األو   كا  اهلدمل هو إعداد مسأأودة جرد بسأأيطة  ايومتاشأأ 
ومقتضأأأأأبة يسأأأأأهل ا أأأأأتخدامها وتسأأأأأمح يف الوقت ن سأأأأأس بإدراج املريد من املعلومات فيها يف املسأأأأأتقبل. و أأأأأيجير هيكل 

 عرض املعلومات بالشكل الرقمد إذا ما أوصى فريء التاين ااهاا الرسا د بإعداد نسخة رقمية للجرد. ااملسودة أيضً 
 

 كيف تم إعداد الجرد؟ -اثالثا 
 

إىل توجيهات فريء التاين  لن يشأأأأأأأمل اارد  أأأأأأأوإ  ادلالجتماع الثاين ل ريء التاين. وا أأأأأأأتنا اأعد اارد جضأأأأأأأري  
"  ودعت األمانة األطرامل املتعاقدة وأصأأأأأحا  املينأأأأألحة إىل اليت ن ذت أو اليت يتم تن يذها حالياً التدابري واملمار أأأأأات " 

 هلذه التوجيهات. اقتقدمي إ هامات جديدة وف
 

عالوة على ذلك  االتنمت األمانة ال رع األخرإ املتاحة للتواصأأأأأل مع األطرامل املتعاقدة وأصأأأأأحا  املينأأأأألحة  
 من أجل تشجيع وتيسري عملية تقدمي األمثلة على أفضل املمار ات والتدابري املتعلقة بتن يذ حقوني املرارعني.

 
اع األو  ل ريء التاين فضأأأالً عن جمموعة ممل ة وا أأأتخدمت األمانة اهليكل الذا مت االت اني عليس خال  االجتم 

فئة امع التدابري املماثلة فيها  وذلك بناين على مشأأأأورة فريء التاين ومع أخذ املناقشأأأأات اليت أجراها يف االعتبار.  12من 
 وميكن أ  تساعد هذه ال ئات أيضاً على وضع اليارات وجعل اارد أكثر مالينمة لال تخدام.

 
  معلومات مسأأأأأأتقاة من بيانات األطرامل املتعاقدة وأصأأأأأأحا  املينأأأأأألحة املعنيني باال أأأأأأتناد إىل وتضأأأأأأمن اادو  

 االعتبارات التالية:
 

 .تدرج التدابريةاملمار ات مع أخذ تلك اليت ن ذت أو اليت يتم تن يذها حالياً يف االعتبار 
  تن يذها فيس  وذلك بالتسأأأأألسأأأأأل األمدا. تدرج التدابريةاملمار أأأأأات يف كل فئة وفقاً ال أأأأأم البلد الذا يتم

 وترد التدابريةاملمار ات اليت يتم تن يذها يف أكثر من بلد واحد يف مرحلة الحقة.
  إلدراج اجملموعأأأة الكأأأاملأأأة من املعلومأأأات الواردة يف البيأأأانأأأات  مبأأأا يف ذلأأأك ا راين والتجأأأار  والتحأأأديأأأات

من مداخل اارد وذلك بوا طة رابى تشّعيب يمدا والدرون املستخلينة  مت "إرفاني" البيانات بكل مدخل 
 إىل البيا  كما هو منشور على املوقع اإللكرتوين للمعاهدة الدولية.

 .يف حني أ  اارد ُمع د باللغة اإلنكليرية  تتاح البيانات باللغة األصلية اليت مت تقدميها فيها 
 الري إدخأأا  تعأأديالت عليهأأا يف معظم  أدرجأأت عنأأاوين التأأدابريةاملمأأار أأأأأأأأأأأأأأأات اليت اقرتحتهأأا األطرامل من

احلأأاالت. ويف حأأا  مت تقأأدمي املعلومأأات بلغأأة الري اإلنكليريأأة  جرت ترمجأأة عنوا  التأأدبريةاملمأأار أأأأأأأأأأأأأأأة إىل 
اإلنكليرية. ويف عدد قليل جداً من احلاالت  إذا كا  العنوا  طويالً جداً أو تضمن شروحات أو تينرلات  

 كل وتوفريه كاماًل يف البيا  املرفء.مت إدراج اارين األو  منس يف اهلي
  مت إدراج وصأأأأأأف موجر لكل تدبري مقرتحةجلار أأأأأأة مقرتحة. وكا  هناك حرع على إدراج املعلومات املتعلقة

باملنظمة اليت جترا التن يذ  والشأأأأأأأأأأأركاين يف التعاو   وتاريخ البدين ربإذا توافر   واألهدامل  وكيف جرإ تن يذ 
ملقرتحة  يف حني ترد ا راين العامة التدبريةاملمار أأأأأأأأأأأة. ويركر الوصأأأأأأأأأأأف فقى على التدبري املقرتحةاملمار أأأأأأأأأأأة ا
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والتجار  والتحديات والدرون املسأأأتخلينأأأة واملعلومات األ أأأا أأأية اإلضأأأافية الاصأأأة بالسأأأياني يف البيانات 
 املرفقة.

  كا  هناك بعض احلاالت اليت مل يكن واضأأأأأأأأأأأحاً فيها كيف يرتبى التدبري املقرتحةاملمار أأأأأأأأأأأة املقرتحة اقوني
من املعاهدة الدولية. وأدرج التدبريةاملمار أأأأأأأأة يف هذه احلالة يف فئة  9عليس املادة املرارعني على حنو ما تنق 

  ".التدابري األخرإ"
  ويف حاالت أخرإ  مل يكن واضأأأأأحاً ما إذا مت تن يذ التدبريةاملمار أأأأأة بال عل. ومت متيير هذه األمثلة بوضأأأأأع

التوضأأأأأأيح خال  عملية وضأأأأأأع اللمسأأأأأأات  عالمة النجمة ربع  عليها. وقد جتاج هذه احلاالت إىل املريد من
 األخرية على اارد.

  ميكن أ  ترد بعض األمثلة على التدابريةاملمار أأأأأأأأأأأأات يف العديد من ال ئات. ولكنس مت إدراجها يف ال ئة اليت
 اعتتت األوثء صلة.

 

 


