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 اهلقىة اإلقؾقؿقة دلصاود األمساك

 الدورة الساددة

 1100أوار /ماوو 01-01،  روما، إوطالقا

 إدارة مصاود األمساك يف مـطؼة اهلقىة اإلقؾقؿقة دلصاود األمساك

 

 ادلؼدمة

 

اؼدماألمساكمسؼدمصرؼؼماظعؿؾمادلعينمبإدارةمعصاؼدماألمساكماجؿؿاسنيمعـذماغؼضاءماظدورةماخلاعلةمظؾفقؽةماإلضؾقؿقةمدلص-م1

م22-20)وسؼدماالجؿؿاعماظـاظثمظػرؼؼماظعؿؾميفماظدوحةمبؼطرم(.م2009أؼارم/عاؼقم14-12دبل،ماإلعاراتماظعربقةمادلؿقدة،م)

ودقعؼدماظػرؼؼم.م1(2010تشرؼـماألولم/أطؿقبرم5-3)واالجؿؿاعماظرابعميفمعلؼطمبلؾطـةمسؿانم(م2009تشرؼـماألولم/أطؿقبر

ودقفمؼرصعمتؼرؼرمبـؿائجمػذاماالجؿؿاعمإىلماهلقؽةميفمذؽؾمضؿقؿةم.م2(2011أؼارم/عاؼقم9)باظؾقرؼـماجؿؿاسًامخاصًاميفمادلـاعةم

م(.RECOFI/VI/2011/6 Add.1أغظرماظقثقؼةم)

م

اتلؿماالجؿؿاسانماظـاظثمواظرابعمظػرؼؼماظعؿؾممبلؿقىمعشفعمعـمعشارطةمادلؿـؾنيموباظؿزاممجقػريمبؿشفقعماظؿعاونم-م2

وطانمعـماظقاضحمأنمادلؿـؾنيمؼرؼدونمػقؽةمضقؼةموغشطةمتؾعبمدورًامػاعًاميفمتشفقعماظؿـؿقةم.ماؼدماألمساكاإلضؾقؿلميفمذبالمعص

                                                           
مادلـظؿةم1 م9002. م. مادلائقةمرضؿ مادلـظؿةمسـمعصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاء م299تؼرؼر مع. صاؼدمتؼرؼرماالجؿؿاعماظـاظثمظػرؼؼماظعؿؾمادلعينمبإدارة

ماألمساك مدلصاؼد ماإلضؾقؿقة مظؾفقؽة ماظؿابع ماألمساك مادلـظؿة. ماظؼاػرة. م. م36صػقة ماظؿاظل. ماظعـقان معـ ماظؿؼرؼر مسؾك ماحلصقل :موميؽـ

http://www.fao.org/docrep/012/i1346e/i1346e00.pdf.م
ؼرؼرماالجؿؿاعماظرابعمظػرؼؼماظعؿؾمادلعينمبإدارةمعصاؼدمت.م256تؼرؼرمادلـظؿةمسـمعصاؼدماألمساكموتربقةماألحقاءمادلائقةمرضؿم.م9000.مادلـظؿةم2

:موميؽـماحلصقلمسؾكماظؿؼرؼرمعـماظعـقانماظؿاظل.م55صػقةم.ماظؼاػرة.مادلـظؿة.ماألمساكماظؿابعمظؾفقؽةماإلضؾقؿقةمدلصاؼدماألمساك

crep/013/i1916e/i1916e00.pdfhttp://www.fao.org/do.م

م

http://www.fao.org/docrep/013/i1916e/i1916e00.pdf
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مأنماألسضاءمحيؿاجقنمإىلمتشفقعمُغفجمعـلؼةميفمإدارةم.مادللؿداعةمدلصاؼدماألمساكميفماألجؾماظطقؼؾ وإنمطانمعـماظقاضحمأؼضًا

م.حتؼقؼمغؿائجمعؾؿقدةادلكزوغاتماظلؿؽقةمذاتماألػؿقةمادلشرتطةمبغقةم

م

 االجًؿاع الٌالث لػروق العؿل ادلعين بإدارة مصاود األمساك

م

ويفمػذاماالجؿؿاع،مغاضشم.مممـاًلمعـممثاغقةمعـماظدولماألسضاءميفمادلـظؿةم14ذاركميفماالجؿؿاعماظرابعمظػرؼؼماظعؿؾم-م3

م:ماظػرؼؼمذبؿقسةمعـمادللائؾموأصدرمتقصقاتفمبشأغفا،معـؾ

م

 اخلاعلةمظؾفقؽةمصقؿامؼؿعؾؼمبعؿؾماظػرؼؼميفمادللؿؼؾؾ؛غؿائجماظدورةم 

 وتـؼققفمصقؿامؼؿعؾؼمبأغشطةماظػرؼؼ؛م2010-2009اظـظرميفمبرغاعجماظعؿؾموادلقزاغقةمظؾػرتةمادلاظقةم 

 ادؿعراضمغؿائجمحؾؼةماظعؿؾماإلضؾقؿقةمادلشرتطةمبنيمادلـظؿةمواهلقؽةمدلؽاصقةماظصقدمشريماظؼاغقغلمدونمإبالغمودونمتـظقؿم

 تأثرياتفمسؾكمسؿؾماظػرؼؼميفمادللؿؼؾؾ؛و

 اضرتاحمدؾطـةمسؿانمبأنمتضعماهلقؽةمدفاًلممبكاظػاتماظصقدمشريماظؼاغقغل؛ 

 تؼرؼرمسـمغؿائجماالجؿؿاعماظـالثلمبنيمثالثةمعـمأسضاءماهلقؽة؛ 

 مص مادلائقة ماألحقاء موتربقة ماألمساك معصاؼد مبشأن ماظدوري مخطابمادلـظؿة ماظيتمجاءتميف مؼؿعؾؼمادؿعراضماظـؿائج قؿا

 بؼقاغنيمعصاؼدماألمساكميفمبؾدانمععقـةمعـماألسضاءميفماهلقؽة؛

 ادؿعراضمغؿائجمحؾؼةماظعؿؾماظيتمسؼدتفاماهلقؽةمحقلمطؿابةماظؿؼارؼرمسـمادلكزوغاتماظلؿؽقة؛ 

 اظـظرميفمعشروعماظؿدابريمادلؿعؾؼةمبإدارةمعصاؼدماألمساكماظيتمميؽـمأنمتؼرػاماهلقؽةميفمدورتفاماظلاددة. 

م

 جًؿاع الراب  لػروق العؿل ادلعين بإدارة مصاود األمساكاال

م

وواصؾماالجؿؿاعماظـظرميفم.مأسضاءميفمادلـظؿةمعـمإضؾقؿماظشرقماألدغكميفماالجؿؿاعماظرابعمظؾػرؼؼم6ممـاًلمعـمم14ذاركم-م4

.مفمعـماالجؿؿاعماظـاظثمظؾػرؼؼادللائؾماحملاظةمإظقفمعـماهلقؽةميفمدورتفاماخلاعلة،موادؿعراضماألغشطةماجلارؼةماظيتمحقظتمإظق

م:وضدمضامماظػرؼؼميفماجؿؿاسفماظرابعممبامؼؾل

م

 م مادلاظقة مظؾػرتة موادلقزاغقة ماظعؿؾ مبرغاعج مظإلدرتاتقفقةم2012-2011تؼققؿ مادؿعراضمعػصؾ مإجراء مذظؽ ميف ممبا ،

 واألوظقؼاتماإلضؾقؿقةمعـمأجؾماإلدارةماإلضؾقؿقةمدلصاؼدماألمساك؛

 اخلاصمبشأنمتعزؼزماهلقؽةموتطقؼرػا،مواظؿعؾقؼمسؾكمػذهماظـؿائج؛ماإلحارةمبـؿائجماالجؿؿاع 

 ادلقاصؼةمسؾكمعشروعمتقصقةمعؾزعةمبشأنمطؿابةماظؿؼارؼرمسـمحاظةمادلكزوغاتماظلؿؽقة،موػلماظؿقصقةماألوىلماظصادرةمسـم

 ة؛اهلقؽة،مدسؿًامظإلدارةمادللؿداعةمدلصاؼدماألمساكميفماألجؾماظطقؼؾميفمادلـطؼةماخلاضعةمظؾفقؽ

 ادلقاصؼةمسؾكمدرادةمجدوىمالدؿعراضمعلأظةموضعمضاسدةمبقاغاتمإضؾقؿقةمظؾؿكاظػات،موضائؿةمباظلػـماظيتمرخصمهلام

 أسضاءماهلقؽةمباظصقدموتشفقعمإضاعةمغظاممدلصاؼدماألمساكماإلضؾقؿقةمظؾرصدموادلؿابعةمواإلذراف،موتؾادلمادلعؾقعات؛

 ماظؿعاون مبشأن ماظـالثل ماالجؿؿاع مبـؿائج ماخلاضعةمماإلحارة مادلـطؼة معـ ماظشؿاظل ماجلزء ميف ماألمساك معصاؼد مإدارة يف

 ظؾفقؽة؛
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 مبادلـؿفاتم ماخلاصة ماالدؿشارؼة مواخلدعات ماظلقق مععؾقعات موعرطز مادلـظؿة مبني ماظدرادقة ماحلؾؼة مبـؿقفة اإلحارة

دونمتـظقؿميفماظشرقمبشأنمجتارةماألمساكمواظصقدمشريماظؼاغقغلمدونمإبالغمو(مأغػقممسؽ)اظلؿؽقةميفمادلـطؼةماظعربقةم

 األدغكمومشالمأصرؼؼقا؛

 ادلقاصؼةمسؾكمضرورةمأنمجيؿؿعمصرؼؼماظعؿؾمادلعينمبإدارةمعصاؼدماألمساكمدـقؼًامبداًلمعـمطؾمدـؿني؛ 

 اغؿكابمرئقسمجدؼدمظؾػرؼؼ. 

م

 3123-3122برنامج العؿل وادلقزانقة لؾػرتة ادلالقة 

م

طؿاماغؿفكماظعؿؾميفممجقعم.مقفميفماالجؿؿاسنيماظـاظثمواظرابعمظػرؼؼماظعؿؾمتماظؿدضقؼميفمبرغاعجماظعؿؾموادلقزاغقةموتـؼق-م5

م(.م1ادلرصؼم)األغشطةموادلشروساتماظيتمرؾؾؿفاماهلقؽةمعـماظػرؼؼميفمدورتفاماخلاعلةم

م

م-م6 مادلاظقة ماظػرتة ميف ماظؿـػقذ مسؿؾقات مإىل معـم2012-2011باإلضاصة مسددًا ماظرابع ماجؿؿاسف ميف ماظعؿؾ مصرق محدد ،

ساتمذاتماألوظقؼةمظؿـػقذػامطفزءمعـماظؿقؾقالتماظيتمجيرؼفاماظػرؼؼموحتدؼثماإلدرتاتقفقةماإلضؾقؿقةمظؾفقؽةموأوظقؼاتفامادلشرو

وضدمراستمػذهماظؿقؾقالتم(.م2ادلرصؼم)م2012-2011باظـلؾةمإلدارةمادلصاؼدماإلضؾقؿقة،ممباميفمذظؽمخطةمسؿؾمظؾػرتةمادلاظقةم

م.دورتفاماخلاعلة،مواظيتممتمادؿؾعادمبعضفاادلشروساتماظيتمأجؾؿفاماهلقؽةميفم

م

مادلاظقةم-م7 مظؾػرتة ماظعؿؾ ماخلاصمبػرؼؼ موادلقزاغقة ماظعؿؾ مبربغاعج مؼؿعؾؼ مصقؿا مظؼرارات موادباذػا ماهلقؽة مدلـاضشة وتقلريًا

رجتميفم،مادؿكرجتمادلشروساتمعـماإلدرتاتقفقةماإلضؾقؿقةموأوظقؼاتمإدارةمادلصاؼدماإلضؾقؿقةميفماهلقؽة،موأد2011-2012

م3ادلرصؼم ماظـؿائج،موتصؾماظؿؽاظقػماإلمجاظقةم. مادلرصؼمعؤذراتمسـمترتقبمادلشروسات،مواظؿؽاظقػماإلذارؼة،موأػؿ وؼؾنيمػذا

م.دوالرم330م000خلؿلةمسشرمعشروسًامإىلم

 

 االجًؿاع اخلاص لًدسقم وتـؿقة اهلقىة اإلقؾقؿقة دلصاود األمساك

م

دماألمساكمسؾكمأنمتعزؼزماهلقؽةموتؼقؼؿفامأعرمباظغماألػؿقة،موسؾكماألخصمصقؿامواصؼمصرؼؼماظعؿؾمادلعينمبإدارةمعصاؼ-م8

وعـمادلفؿماإلذارةمإىلمأنمصرؼؼماظعؿؾمالحظمأغفم.مؼؿعؾؼمبضؿانمأنمؼؽقنمهلامعقاردمعاظقةمطاصقةمظؽلمتـػذمبرغاعجمسؿؾفامادلؿػؼمسؾقف

م.ذظؽمتأثريهمادلؾؿقسمسؾكمسؿؾماهلقؽةميفمادللؿؼؾؾإذامادؿؿرمادللؿقىماحلاظلمدللاػؿاتماألسضاءمدونمتغقري،مصلقؽقنمظ

م

 كًابة تؼارور سن حالة ادلخزونات السؿؽقة 

م

م-م9 مبعـقان معؾزعة متقصقة معشروع ماألمساك معصاؼد مبإدارة مادلعين ماظعؿؾ مصرؼؼ ماظؿقصقةم‘‘ادؿعرض عشروع

RECOFI/6/2011/1ماهلم معـطؼة ميف متؼارؼر مبفا مترصع ماظيت ماظؾقاغات معـ ماألدغك ماحلد مدلصاؼدمبشأن ماإلضؾقؿقة قؽة

م’’األمساك م. مادلرصؼ ميف ماظؿقصقة معشروع م4وؼرد مخاصمباالسؿؾاراتماظيتمتلؿحم. ماػؿؿام مأوظل ماظؿقصقة، معشروع معـاضشة وسـد

ماظؿقصقة ميفمعشروع ماظقاردة مبفا ماإلجراءاتمادلقصك مبؿـػقذ ماهلقؽة مألسضاء مإىلم. ماظؿقصقة معشروع ماظعؿؾمسؾكمإحاظة مصرؼؼ وواصؼ

م.اهلقؽة
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م

وسـدمعـاضشةمعشروعماظؿقصقة،مالحظمصرؼؼماظعؿؾمحاجةماهلقؽةمادلؾقةمإىلمإجيادمضاسدةمبقاغاتمإضؾقؿقةمحلػظمادلعؾقعاتم-م10

طؿامأطدمصرؼؼماظعؿؾمعـمجدؼدمسؾكماحلاجةم.ماظالزعةمظؾدسؿمادلؾاذرمإلدارةمعصاؼدماألمساكميفمادلـطؼةمطأصؾمساممعـمأصقلماهلقؽة

م:وعـمبنيمػذهماألسؿال.ماظيتمدؾؼمأنمحددػامصرؼؼماظعؿؾموواصؼمسؾقفاميفماجؿؿاسفماظـاظثمإىلمادلزؼدمعـماألسؿالماظؿقضريؼة

م

 معؿطؾؾاتماحلدم مظؿؾؾقة ماألمساكماظقرـقة،مبغقةمحتدؼدماجملاالتماظيتمميؽـمحتلقـفا معصاؼد ادؿعراضمبراعجمرصد

 األدغكمعـماظؾقاغات؛

 ت؛االتػاقمسؾكمصقغمعشرتطةمظؽؿابةماظؿؼارؼرموتؾادلمادلعؾقعا 

 متؼارؼر،مبادؿكدامماظؿؾادلماظػعؾلم سؼدمحؾؼةمسؿؾمظضؿانماظؿـػقذماظلؾسمظؾؾقدماألدغكمعـمماظؾقاغاتماظؿكمترصعمبفا

 .ظؾؾقاغاتمواخؿؾاراتفا

م

مادللائؾمم2011أؼارم/عاؼقم9ودقفمؼؾقثمصرؼؼماظعؿؾميفماجؿؿاسفماخلاصمؼقمم-م11 ماظذيمأسدمبشأنمػذه ماظؿؼرؼر ػذا

م(.RECOFI/VI/2011/6 Add.1أغظرماظقثقؼةم)اهلقؽةماإلضؾقؿقةمدلصاؼدماألمساكماظـالث،مظريصعمبدورهمإىلم

م

درادة جدوى الدًعراض وض  قاسدة بقانات إقؾقؿقة لؾؿخالػات، وقائؿة لؾسػن اليت رخص هلا أسضاء اهلقىة بالصقد، 

 قؾقؿقةوتشٍق  إنشاء خطة لؾرصد وادلراقية واإلذراف، وتيادل ادلعؾومات بشأن مصاود األمساك اإل

م

م.RECOFI/VI/2011/7تردمػذهمادللأظةمضؿـماظقثقؼةم-م12

م

 تواتر اجًؿاسات فروق العؿل ادلعين بإدارة مصاود األمساك

م

م–إنمأعؽـمم–باظـلؾةمظؿقاترماجؿؿاساتمصرؼؼماظعؿؾ،مُأوصلمبضرورةمأنمؼعؼدماظػرؼؼماجؿؿاساتفمدـقؼًا،مععماحملاصظةم-م13

ورشؿمادلقاردماإلضاصقةمادلطؾقبةمدللاغدةمسؼدماجؿؿاعمدـقي،م.متشرؼـماألول/اعميفمذفرمأطؿقبرسؾكماجلدولماظزعينماحلاظلمظالجؿؿ

م.صإنماظػرؼؼمالحظمأنمزؼادةمسددماجؿؿاساتفمدقفمؼلؿحمظفمبادؿعراضماألغشطةموحتدؼـفامورصدػامبطرؼؼةمأطـرمصعاظقة

م

 اإلجراء ادلطؾوب من اهلقىة

م

م:ماهلقؽةمعدسقةمإىل-م14

 احملرزميفماالجؿؿاسنيماظـاظثمواظرابعمظػرؼؼماظعؿؾ؛ماإلحارةمباظؿؼدم 

 م ماظػرؼؼ مسؾقفا ماظيتمواصؼ مادلشروساتمذاتماألوظقؼة ميفمضائؿة م)اظـظر م3ادلرصؼ مادلشروساتماظيتمؼـؾغلمإضرارم( وحتدؼد

 ؛2012-2011تـػقذػاميفماظػرتةمادلاظقةم

 اهلقؽةموتؼقؼؿفا،موضؿانمأنمؼؽقنمظدؼفامعقاردمماإلحارةمباظؼؾؼماظذيمأسربمسـفمصرؼؼماظعؿؾمصقؿامؼؿعؾؼمبضرورةمتعزؼز

 عاظقةمطاصقةمظؿـػقذمبرغاعجمسؿؾفا؛
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 م ماظؿقصقة معشروع ممRECOFI/6/2011/1إضرار ماظؾقاغاتماظيتم‘‘ادلعـقن ماألدغكمعـ ماحلد مبشأن متقصقة عشروع

 ؛’’ترصعمبفامتؼارؼرميفمعـطؼةماهلقؽة

 إضرارماالجؿؿاساتماظلـقؼةمظػرؼؼماظعؿؾ. 

م

م

م

م

م

م
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  2ادلرفق 

م

أنشطة فروق العؿل ادلعين بإدارة مصاود األمساك الًاب  لؾفقىة اإلقؾقؿقة دلصاود األمساك اليت وافؼت سؾقفا اهلقىة أو أجؾًفا 

 31223-3112لؾػرتة 

م

 فرتة االنعؼاد ادلؽان ادلوسد الـشاط فروق العؿل

الًؽالقف 

اإلذاروة 

بالدوالر )

 (األمروؽي

 الوض 

مإلدارةم مادلشرتك اظػرؼؼ

موتربقةم ماألمساك عصاؼد

ماألحقاءمادلائقة

ماألمحر ماظؾقن :مزاػرة

مادلصاؼدم مسؾك تأثرياتفا

ماألحقاءم موتربقة اظطؾقعقة

معقاجفؿفام موإجراءات ادلائقة

م(حؾؼةمسؿؾمصـقة)

م4أظغلم20م000مأؼامم4-3ماظؽقؼتم2010

مإلدارةم مادلشرتك اظػرؼؼ

موتربقةم ماألمساك عصاؼد

مائقةاألحقاءمادل

ماجلغراصقةم مادلعؾقعات غظام

مادلؽاغقةم ماألدوات وتطؾقؼات

موتربقةم ماظطؾقعقة مادلصاؼد يف

ماألحقاءمادلائقة

مادؿؽؿؾم30م000ممضطرم24-28/10/2010

تشرؼـماألولم/أطؿقبرماالجؿؿاعماظـاظثمظػرؼؼماظعؿؾمإدارةمادلصاؼد

م2009

مأدؿؽؿؾممأؼامم3مضطر

مأدؿؽؿؾمممُسؿانم5/10/2010-3مظعؿؾاالجؿؿاعماظرابعمظػرؼؼمامإدارةمادلصاؼد

مبنيمبقاغاتمادلصاؼدممإدارةمادلصاؼد اظؿؽاعؾ

مادلـطؼةم ميف ماظصقد وجفد

ماخلاضعةمظؾفقؽة

اظؾؾدانماألسضاءميفمم2011

ماهلقؽة

مجاريماظعؿؾم30م000مملمحيددمبعد

ماظقرـقةممإدارةمادلصاؼد ماظرباعج ادؿعراض

مدلصاؼدماألمساك

اظؾؾدانماألسضاءميفمم2009

ماهلقؽة

معؤجؾم40م000مملمحيددمبعد

مادؿكدامممإدارةمادلصاؼد مبشأن مسؿؾ حؾؼة

ماظؾقاغاتمعـمعصاؼدماألمساك

معؤجؾم30م000مأؼامم4-3مملمحيددمبعدم2010

حؾؼةمسؿؾمبشأنماضؿصادؼاتممإدارةمادلصاؼد

معصاؼدماألمساكميفماهلقؽة

معؤجؾم30م000مأؼامم4-3مملمحيددمبعدم2010

متدرؼؾمإدارةمادلصاؼد مسؿؾ مبشأنمحؾؼة قة

متؼدؼرمعقاردمعصاؼدماألمساك

معؤجؾم40م000مأؼامم4مملمحيددمبعدم2010/2011

                                                           
م.9002أؼارم/عاؼقم01-09واصؼتمسؾقفاماهلقؽةمأومأجؾؿفاميفماظدورةماخلاعلةماظيتمسؼدتميفمدبلمباإلعاراتماظعربقةمادلؿقدة،مم3
م.ءماظـشاطظؾؿـاضشةموععؾقعاتمأدادقةمالدباذمضرارمبشأنمإظغام02إىلمم05أغظرمتؼرؼرماالجؿؿاعماظـاظثمظػرؼؼماظعؿؾ،ماظػؼراتمعـمم4
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معشرتكممإدارةمادلصاؼد مجترؼيب تؼققؿ

ماظيتم ماظلؿؽقة ظؾؿكزوغات

مؼشاركمصقفامأطـرمعـمررف

معؤجؾم30م000مأؼامم4-3مملمحيددمبعدم2011

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مم

م
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 3ادلرفق 

م

 3123-3122إلقؾقؿقة دلصاود األمساك وأولوواتفا بالـسية إلدارة ادلصاود اإلقؾقؿقة، مبا يف ذلك خطة العؿل لؾػرتة ادلالقة حتدوث اإلدرتاتقٍقة اإلقؾقؿقة لؾفقىة ا

م

 :تشٍق  احلوكؿة السؾقؿة والػعالة لؾؿصاود اإلقؾقؿقة، سن رروق: اإلدرتاتقٍقة

 

 دلدى اليعقد؛ضؿان ادًغالل مصاود األمساك وادًخدامفا بطروؼٍة رذقدة ومسًدامة سؾى ا 

 ضؿان أن تعطي مصاود األمساك أقصى فائدة اجًؿاسقة واقًصادوة لؾيؾدان األسضاء يف اهلقىة اإلقؾقؿقة دلصاود األمساك؛ 

 ضؿان إدماج االسًيارات ادلًعؾؼة بالـظام اإلوؽولوجي يف قرارات صون مصاود األمساك وإدارتفا. 

م

الًؽؾػة اإلذاروة ومصدر الًؿوول  سات اإلقؾقؿقةادلشرو األنشطة اإلقؾقؿقة األهداف ذات األولووة

 (بالدوالر األمروؽي)

ترتقب 

 ادلشروع

 أهم نًائج ادلشروع

لًـػقذ إدارة فعالة دلصاود األمساك  -2

سن رروق الًعاون والًـسقق اإلقؾقؿقني، 

مبا يف ذلك ادلخزونات السؿؽقة 

ادلشرتكة وادلصاود ذات االهًؿام 

ـظام ادلشرتك، سؾى أداس نفج ال

 اإلوؽولوجي

مخططم مدللاغدة مععؾقعات مأغظؿة موتـػقذ وضع

مإدارةمادلصاؼدماإلضؾقؿقة

ماحلدم معؿطؾؾات مظؿـػقذ محتضريؼة تدرؼؾات

مبقاغاتم مضاسدة موإغشاء ماظؾقاغات معـ األدغك

مععؾقعاتم موذؾؽة مسؾقفا، مواحملاصظة إضؾقؿقة

مادلصاؼدماظرئقلقةم مإدارة عؿابعةمحلؾؼةم)دللاغدة

م(سؿؾمإؼران

م20م000

م(ملمحيددمبعد:مدلصدرا)

م

ملمحتددمبعدمتؽؾػةمإغشاءمضاسدةمبقاغاتم

مإضؾقؿقةمواحملاصظةمسؾقفا

مضاسدةمم1 مضؿـ متدرج مدقف مادلؾدئقة اظؾقاغات

م.اظؾقاغاتماإلضؾقؿقة

م

مإغشاءمضاسدةمبقاغاتمإضؾقؿقة

م40م000مادؿعراضماظرباعجماظقرـقةمظرصدمادلصاؼد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مم8 مباظرباعج مادلصاؼدماظـفقض مظرصد اظقرـقة

مظدسؿمإدارةمعصاؼدماألمساكمبصقرةمعلؿداعة

م مظلؿؽة معشرتك مجترؼيب مkingfishتؼدؼر

وحؾؼةمسؿؾمسـمادؿكدامماظؾقاغاتمعـمعصاؼدم

ماألمساك

م30م000

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مادلكزوغاتمم3 مظؿؼققؿ موخقارات تقصقات

مادلشرتطة
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ماظـظامم مظؿأثري معشرتك مجترؼيب تؼدؼر

مؽقظقجلمسؾكمعصاؼدماألربقاناإلؼ

م30م000

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

ماظـظاممم7 متأثري مظؿؼدؼر موخقارات تقصقات

ماإلؼؽقظقجلمسؾكمعصاؼدماألربقان

مسؾقف،م  مادلؿػؼ ماإلدارة مذبال موتـػقذ وضع

م ماظصقن موتدابري ماظؿشغقؾقة عـؾم)واألػداف

موصرضمضققدم ماظصقد، موعقادؿ مادلغؾؼة، ادلـارؼ

م(حفامسؾكماألصـافمواأل

مظإلدارةم مإضؾقؿقة مخطط مظقضع مسؿؾ حؾؼة

مادلصاؼدم بأػدافمتشغقؾقةموتدابريمصقنمإلدارة

معؿػؼمسؾقفا

م15م000

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

م

م

مخطةمإلدارةمعصاؼدماألمساكم2

م

ماظؿـلقؼمواظؿعاونمبغقةمتعزؼزماإلدارة

تـػقذمغظامماظرصدموادلراضؾةمواإلذراف،ممباميفم

مذظؽمغظؿمرصدماظلػـ

معـمعشرو ماألوىل مظؾؿرحؾة ماإلضؾقؿل مظؾؿـػقذ ع

مغظاممرصدماظلػـمظؾؿأطدمعـمجدواهم

م30م000

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مادلؿعؾؼةمم14 مواخلقارات مباظؿقصقات متؼرؼر رصع

مبؿـػقذماظـظامماإلضؾقؿلمظرصدماظلػـ

مغظامم ميف مظؾعاعؾني ماإلضؾقؿل ماظلـقي االجؿؿاع

مادلعؾ مظؿؾادل مواإلذراف موادلراضؾة قعاتماظرصد

مإعؽاغقةم ميف مواظـظر مادلشرتك ماالػؿؿام ذات

متشفقعمغفجمعـلؼمظؾرصدموادلراضؾةمواإلذراف

م15م000

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

ماإلضؾقؿقةمم13 مادلشؽالت مدلعاجلة مععزز غفج

ظؾرصدموادلراضؾةمواإلذراف،مسـمررؼؼمزؼادةم

ماظؿعاونمواظؿـلقؼميفماألغشطة

اغقغلمدونمتـػقذمتدابريمدلؽاصقةماظصقدمشريماظؼ

مدولم متدابري مذظؽ ميف ممبا متـظقؿ، مودون إبالغ

مادلقـاءموععاؼريمأداءمدولماظعؾؿ

درادةمجدوىمالدؿعراضموضعمضاسدةمبقاغاتم

ماظيتم مباظلػـ موضائؿة مظؾؿكاظػات، إضؾقؿقة

مغظامم مووضع مباظصقد، ماألسضاء مهلا رخص

موادلراضؾةم ماظرصد مسـ مادلعؾقعات ظؿؾادل

مواإلذراف

م30م000

م(ددمبعدملمحي:مادلصدر)

مشريمم10 ماظصقد مدلعاجلة موتقصقات خقارات

مبطرؼؼةم متـظقؿ مودون مإبالغ مدون اظؼاغقغل

مأطـرممشقاًلموصعاظقة

مدسؿًام ماجلاغيب مادلصقد معـ ماحلد تشفقع

مظؿقلنيماالدؿكدام

مظؿقلنيم ماخلقارات موتشفقع مظؿؼققؿ درادة

مادؿكداممادلصقدماجلاغيبم

م15م000

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مصقدماجلاغيبميفمادلصاؼدتؼؾقؾمادلم15

معـم متؼؾؾ ماظيت ماظصقد مععدات مأغقاع تشفقع

ماظـظامم مسؾك مواظؿأثري ماجلاغيب ادلصقد

ماإلؼؽقظقجل

مععداتماظصقدم موتشفقعمخقاراتمأغقاع تؼققؿ

مذاتماظؿأثريمادلـكػضمسؾكماظـظامماإلؼؽقظقجل

م15م000

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مدلصام9 مادلرشقبمصقفا ماظؿأثرياتمشري ؼدمتؼؾقؾ

ماألمساكمسؾكماظـظامماإلؼؽقظقجل

م
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معصاؼدم ميف مواالدؿداعة مادللؤوظقة زؼادة

ماألمساك

لًقسري تـؿقة ادلوارد اليشروة  -3

والًعزوز ادلؤدسي لضؿان الؼدرة سؾى 

 تـػقذ ادًدامة مصاود األمساك

حؾؼاتمسؿؾ،مواتصاالتمباظؾؾدان،موشريمذظؽم

مادلقاردم مبؿـؿقة مظؾـفقض ماظؿدرؼب مصرص عـ

ماظؾشرؼة

مجبؿعم مؼؼقعقن مدلـ ماظؿطؾقؼل مظؾؿدرؼب براعج

ماألغقاعم محتدؼد مبغقة ماألمساك مسـ اظؾقاغات

ماظيتمهلامأوظقؼؿفا

م25م000

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

ماألمساكمم4 مسـ ماظؾقاغات ممجع ميف ساعؾقن

مهلام ماظيت ماألغقاع محتدؼد مسؾك ضادرون

مأوظقؼؿفا

لًشٍق  ادلـاقشة وادلراجعة  -4

لًشروعات الؼانونقة، وادًعراض ا

ادلًعؾؼة مبصاود األمساك لًـسقق إدارة 

 ادلصاود، مبا وعؽس الصؽوك الدولقة

تشفقعمضؾقلموتـػقذماظصؽقكماظدوظقةموتـلقؼم

مبنيم مصقؿا ماألمساك ممبصاؼد ماخلاصة اظؼقاغني

ماألسضاء

مبغرضم اظؿقؾقؾمادلؼارنمدللائؾمضاغقغقةمبعقـفا

ماظؿشرؼعات،م متـلقؼ معـ مادلزؼد تشفقع

معـ مضاعتمبفممباالدؿػادة ماظذي مادلؾدئل اظعؿؾ

ماألخرىم ماألسؿال ماالسؿؾار ميف مواألخذ اهلقؽة

مذاتماظصؾة

م20م000

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مادلزؼدمم5 مظؿشفقع مباالحؿقاجات ماظػفؿ زؼادة

مظؾـُفجم مدسؿًا ماظؿشرؼعات ميف ماظؿـلقؼ عـ

ماإلضؾقؿقةميفمإدارةمعصاؼدماألمساك

إلزفار الؼقم االجًؿاسقة  -5

واالسًيارات االقًصادوة يف مصاود 

 األمساك الصغرية

االسرتافمباظدورماالجؿؿاسلمواالضؿصادي،ممبام

ماظذيمتؾعؾفم يفمذظؽماألعـماظغذائلمواظؿغذؼة،

معصاؼدماألمساكموادؿكداعفام

ماالجؿؿاسقةم ماجلقاغب مسـ مسؿؾ حؾؼة

مواالضؿصادؼةمدلصاؼدماألمساكماظصغرية

م10م000

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

زؼادةمصفؿماألبعادماالضؿصادؼةمظصـاسةماظصقدمم6

مادلؤذراتم متطقؼر مبغقة مادلـطؼة، يف

ماالضؿصادؼةم

لًـسقق وتشٍق  تيادل ادلعؾومات  -6

وجتارة األمساك يف ادلـطؼة اخلاضعة 

 لؾفقىة اإلقؾقؿقة دلصاود األمساك

ماإلضؾقؿقةم ماظؿفارة ميف مأصضؾ متعاون تشفقع

مادلؿعؾؼةمظألمسا ماالسؿؾارات مذظؽ ميف ممبا ك،

ماألمساكم مظصادرات ماإلضؾقؿقة بادللؿقؼات

مووارداتفا

مؼؿصؾم ماظشفاداتموعا معشروساتمإصدار تؼققؿ

مصقفام ماظؿقؼقؼ معشروساتماظيتمدقؿؿ معـ بفا

مشريم ماظصقد مبني ماظعالضة معع مجـب مإىل جـؾًا

مواظؿفارةم متـظقؿ مودون مإبالغ مدون اظؼاغقغل

مهلذ ماظؿؼدؼرؼة ميفمواظؼقؿة ماظصقد معـ ماظـقع ا

مادلـطؼة

م20م000

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

ماظشفاداتمم12 مإصدار مظؿأثريمسؿؾقة ماظػفؿ زؼادة

مواخلططمادلؿصؾةمبفا

م

مدونم ماظؼاغقغل مشري ماظصقد متأثريات تؼدؼر

مإبالغمودونمتـظقؿمسؾكماظؿفارة

م

ماظصقدمشريماظؼاغقغلمدونمإبالغم مضقؿة تؼدؼر

مودونمتـظقؿميفمادلـطؼة

ماإلضؾقؿقةممحؾؼة مادللؿقؼات مظدرادة ماألمساكمم11م15م000سؿؾ مظصادرات مصراعة مأذد علؿقؼات
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مطقدقؾةم مووارداتفا، ماألمساك ظصادرات

مظؿشفقعمضدرمأصضؾمعـماظؿعاونمواظؿفارة

مووارداتفام(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

م



RECOFI/VI/2011/6                                 12 

 4ادلرفق 

مم

 ػروق العؿل ادلعين بإدارة مصاود األمساكمؾخص لؾؿشروسات ذات األولووة اليت ووفق سؾقفا يف االجًؿاع الراب  ل

م

 (3121تشرون األول /أكًوبر 6-4مسؼط، دؾطـة سؿان، )

م

الدوالر )]الًؽؾػة اإلذاروة  الرتتقب ادلؽان ادلوسد ادلشروسات فروق العؿل

 (األمروؽي

 أهم نًائج ادلشروع

 إدارةمادلصاؼد

م

تمتدرؼؾاتمحتضريؼةمظؿـػقذمعؿطؾؾاتماحلدماألدغكمعـماظؾقاغا

موذؾؽةم مسؾقفا، مواحملاصظة مإضؾقؿقة مبقاغات مضاسدة وإغشاء

م ماظرئقلقة مادلصاؼد مإدارة مسؿؾم)ععؾقعاتمدللاغدة محلؾؼة عؿابعة

م(إؼران

م20م000م1مإؼرانم2009حزؼرانم/ؼقغقق

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

م

تؽؾػةموضعمضاسدةمبقاغاتم

إضؾقؿقةمواحملاصظةمسؾقفا،م

محتددمصقؿامبعد

تدرجمضؿـمضاسدةمماظؾقاغاتمادلؾدئقةمدقف

م.اظؾقاغاتماإلضؾقؿقة

م

مإغشاءمضاسدةمبقاغاتمإضؾقؿقة

متشغقؾقةم مبأػداف مظإلدارة مإضؾقؿقة مخطط مظقضع مسؿؾ حؾؼة

موتدابريمصقنمإلدارةمادلصاؼدمعؿػؼمسؾقفا

م15م000م2مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مخطةمإلدارةمعصاؼدماألمساك

م

متعزؼزماإلدارةاظؿـلقؼمواظؿعاونمبغقةم

م مظلؿؽة مجترؼيبمعشرتك مسـممkingfishتؼدؼر مسؿؾ وحؾؼة

مادؿكدامماظؾقاغاتمعـمعصاؼدماألمساك

م30م000م3مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مادلكزوغاتم مظؿؼققؿ موخقارات تقصقات

مادلشرتطة

مسـم ماظؾقاغات مجبؿع مؼؼقعقن مدلـ ماظؿطؾقؼل مظؾؿدرؼب براعج

مقةمحتدؼدماألغقاعماظيتمهلامأوظقؼؿفااألمساكمبغ

م25م000م4مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

ماألمساكم مسـ ماظؾقاغات ممجع ميف ساعؾقن

مهلام ماظيت ماألغقاع محتدؼد مسؾك ضادرون

مأوظقؼؿفا
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مادلزؼدم مبغرضمتشفقع مبعقـفا مضاغقغقة مدللائؾ مادلؼارن اظؿقؾقؾ

م مباالدؿػادة ماظؿشرؼعات، متـلقؼ ماظذيمعـ مادلؾدئل ماظعؿؾ عـ

مذاتم ماألخرى ماألسؿال ماالسؿؾار ميف مواألخذ ماهلقؽة مبف ضاعت

ماظصؾة

م20م000م5مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مباالحؿقاجاتمظؿشفقعمادلزؼدم ماظػفؿ زؼادة

مظؾـُفجم مدسؿًا ماظؿشرؼعات ميف ماظؿـلقؼ عـ

ماإلضؾقؿقةميفمإدارةمعصاؼدماألمساك

مس مسؿؾ مدلصاؼدمحؾؼة مواالضؿصادؼة ماالجؿؿاسقة ماجلقاغب ـ

ماألمساكماظصغرية

م10م000م6مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مظصـاسةم ماالضؿصادؼة ماألبعاد مصفؿ زؼادة

مادلؤذراتم متطقؼر مبغقة مادلـطؼة، ميف اظصقد

ماالضؿصادؼةم

ماإلؼؽقظقجلمسؾكمعصاؼدم مجترؼيبمعشرتكمظؿأثريماظـظام تؼدؼر

مربقاناأل

م30م000م7مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

ماظـظامم متأثري مظؿؼدؼر موخقارات تقصقات

ماإلؼؽقظقجلمسؾكمعصاؼدماألربقان

م40م000م8مملمحيددمبعدمملمحيددمبعدمادؿعراضماظرباعجماظقرـقةمظرصدمادلصاؼد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مادلصاؼد مظرصد ماظقرـقة مباظرباعج ماظـفقض

مبصقرةم ماألمساك معصاؼد مإدارة ظدسؿ

معلؿداعة

ماظؿأثريم مذات ماظصقد مععدات مأغقاع مخقارات موتشفقع تؼققؿ

مادلـكػضمسؾكماظـظامماإلؼؽقظقجل

م15م000م9مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

تؼؾقؾماظؿأثرياتمشريمادلرشقبمصقفامدلصاؼدم

ماألمساكمسؾكماظـظامماإلؼؽقظقجل

مج مإضؾقؿقةمدرادة مبقاغات مضاسدة موضع مالدؿعراض دوى

ظؾؿكاظػات،موضائؿةمباظلػـماظيتمرخصمهلاماألسضاءمباظصقد،م

مووضعمغظاممظؿؾادلمادلعؾقعاتمسـماظرصدموادلراضؾةمواإلذراف

م30م000م10مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مشريم ماظصقد مدلعاجلة موتقصقات خقارات

مو مإبالغ مدون مبطرؼؼةماظؼاغقغل متـظقؿ دون

مأطـرممشقاًلموصعاظقة

ماألمساكم مظصادرات ماإلضؾقؿقة مادللؿقؼات مظدرادة مسؿؾ حؾؼة

مووارداتفا،مطقدقؾةمظؿشفقعمضدرمأصضؾمعـماظؿعاونمواظؿفارة

م15م000م11مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

مظصادراتماألمساكم مصراعة علؿقؼاتمأذد

مووارداتفا

معشر معـمتؼققؿ مبفا مؼؿصؾ موعا ماظشفادات مإصدار وسات

عشروساتماظيتمدقؿؿماظؿقؼقؼمصقفامجـؾًامإىلمجـبمععماظعالضةم

مواظؿفارةم متـظقؿ مودون مإبالغ مدون ماظؼاغقغل مشري ماظصقد بني

م20م000م12مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

اظػفؿمظؿأثريمسؿؾقةمإصدارماظشفاداتمزؼادةم

مواخلططمادلؿصؾةمبفا

م
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مدونممواظؼقؿةماظؿؼدؼرؼةمهلذاماظـقعمعـماظصقدميفمادلـطؼة ماظؼاغقغل مشري ماظصقد متأثريات تؼدؼر

مإبالغمودونمتـظقؿمسؾكماظؿفارة

م

تؼدؼرمضقؿةماظصقدمشريماظؼاغقغلمدونمإبالغم

مودونمتـظقؿميفمادلـطؼة

موادلراضؾةم ماظرصد مغظام ميف مظؾعاعؾني ماإلضؾقؿل ماظلـقي االجؿؿاع

ميفمواإلذرافمظؿؾا مادلشرتكمواظـظر مادلعؾقعاتمذاتماالػؿؿام دل

مإعؽاغقةمتشفقعمغفجمعـلؼمظؾرصدموادلراضؾةمواإلذراف

م15م000م13مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

ماإلضؾقؿقةم مادلشؽالت مدلعاجلة مععزز غفج

مررؼؼم مسـ مواإلذراف، موادلراضؾة ظؾرصد

مزؼادةماظؿعاونمواظؿـلقؼميفماألغشطة

ماظلػـمعش مرصد مغظام معـ ماألوىل مظؾؿرحؾة ماإلضؾقؿل مظؾؿـػقذ روع

مظؾؿأطدمعـمجدواهم

م30م000م14مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

رصعمتؼرؼرمباظؿقصقاتمواخلقاراتمادلؿعؾؼةم

مبؿـػقذماظـظامماإلضؾقؿلمظرصدماظلػـ

مادلصقدم مادؿكدام مظؿقلني ماخلقارات موتشفقع مظؿؼققؿ درادة

ماغيبماجل

م15م000م15مملمحيددمبعدمملمحيددمبعد

م(ملمحيددمبعد:مادلصدر)

متؼؾقؾمادلصقدماجلاغيبميفمادلصاؼد
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 5ادلرفق 

م

 7/3122/2/مشروع توصقة اهلقىة اإلقؾقؿقة دلصاود األمساك

 

 بشأن احلد األدنى من اليقانات اليت ورف  بفا تؼارور يف ادلـطؼة اخلاضعة لؾفقىة

م

م

مةمدلصاؼدماألمساك،مإنماهلقؽةماإلضؾقؿق

م

تشفقعماإلدارةماظرذقدةمظؾؿـؿقةمواظصقن،مواالدؿكدامماألصضؾمظؾؿقاردمم–عـمبنيممجؾةمأعقرمأخرىمم–أنماظغرضمعـفامػقممإذ تسًذكر

ماظؾقرؼةماحلقة،موطذظؽماظؿـؿقةمادللؿداعةمظرتبقةماألحقاءمادلائقة؛م

م

اظدوحة،مضطر،م)ةمعصاؼدماألمساكماظؿابعمظؾفقؽةماإلضؾقؿقةمدلصاؼدماألمساكمأنماالجؿؿاعماظـاظثمظػرؼؼماظعؿؾمادلعينمبإدارموإذ تسًذكر

م2009تشرؼـماألولم/أطؿقبرم20-22 مصقاشةمعشروعمتقصقةمبشأنماحلدماألدغكمعـماظؾقاغاتماظيتمؼرصعمبفام( واصؼمسؾكمضرورة

بغقةم(م2010تشرؼـماألولم/أطؿقبرم5-3معلؼط،مسؿان،)تؼارؼرميفمادلـطؼةماخلاضعةمظؾفقؽةمظؽلمؼلؿعرضفماالجؿؿاعماظرابعمظؾػرؼؼم

م؛م(2011أؼارم/عاؼقم12-10ادلـاعة،ماظؾقرؼـ،م)تؼدميفمإىلماظدورةماظلاددةمظؾفقؽةم

م

عرةمأخرىماظرشؾةماظؼقؼةمألسضائفاميفمتشفقعمادلزؼدمعـماظؿعاونمواظؿـلقؼماظدوظقنيميفمذبالمعصاؼدماألمساكمذاتماألػؿقةمموإذ تؤكد

مادلؿؾادظة؛

م

احلدماألدغكمعـماظؾقاغاتماظيتمؼرصعمبفامتؼارؼرميفمادلـطؼةماخلاضعةمظؾفقؽةمػقمأعرمأدادلمظؿشفقعمادؿداعةمعصاؼدمأنمموإذ تدرك

م؛(1أغظرمادلرصؼم)األمساكمسؾكمادلدىماظؾعقد،موخاصةمباظـلؾةمظألغقاعمذاتماالػؿؿاممادلشرتكميفمادلـطؼةم

م

م:ـاظـةمواخلاعلةمعـماتػاضقةماهلقؽةماإلضؾقؿقةمدلصاؼدماألمساكمسؾكمأنعـمادلادتنيماظ(مح)و(مب)م1تطؾقؼًامألحؽامماظػؼرةممتوافق

م

عـمػذهمم4وم3وم2ؼؿكذمطؾمسضقماظؿدابريماظيتمؼراػامضرورؼةمظضؿانممجعموتؼدؼؿمادلعؾقعاتماظالزعةماظقاردةميفماظػؼراتم(مأ)م-1

ماظؿقصقة

اهلقؽةمبغقةمحتلنيمإدارةمادلصاؼدموادلقاردمظقسميفمػذهماظؿقصقةمعامؼعققماظعضقمسـممجعماظؾقاغاتموتؼامسفامععمم(ب)م

م.اظلؿؽقةميفمادلـطؼةماخلاضعةمظؾفقؽةمخبالفمادلؿطؾؾاتماظقاردةميفمػذهماظؿقصقة

م

م:طؾمسضقمؼعؿؾمبشؾاكماجلرمظصقدماألربقان،مسؾقفمأنمؼؿقحمظؾفقؽةمادلعؾقعاتماظؿاظقةمصقؿامؼؿعؾؼمبفذهمادلصاؼد(مأ)-م2

م
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 صؿحموإشالقمػذهمادلصاؼد؛ (1)

 ؛(دػق/ضقاربمدرؼعة/اظؾدنماظصؾب)ػـماظعاعؾةميفماظصقدمحبلبمصؽاتمغقعموحفؿماظلػقـةمسددماظل (2)

ادلؿقدطماظلـقيمظػرتاتمإظؼاءماظشؾاك،موادلؿقدطماظلـقيمظعددمعراتمإظؼاءماظشؾاكميفماظققمماظقاحد،موذبؿقعمسددماألؼامميفم (3)

ماظؾقر،محبلبمصؽاتماظلػقـةمعـمحقثماظـقعمواحلفؿ

مظؾؿ (4) ماحلل ماظقزن مادلكطط،معؽاصئ ماالدؾاغل موادلاطرؼؾ مواظصؾقدج، ماظعائؿ، ماظؾقر مودرران ماألربقان، معـ ماظلـقي صقد

،موشريػامعـماألمساكمRays،مواظشػـنيماظؾقريمSharkواظؼرشممGrouperواظقضارمEmperor واإلعربارقرم

 اظزسـػقة،محبلبمعؽانماظصقد

 اظؽؿقةماظلـقؼةمعـمادلصقدمادلرجتع؛ (5)

 غيبموادلصقدمادلرجتع،مإنموجدتترطقؾةمأصـافمادلصقدماجلا (6)

إذامطانمػـاكمادؿكداممأليمأداةمظؿؼؾقؾمادلصقدماجلاغيبمأومأيمتدابريمأخرىمظؿؼؾقؾمػذامادلصقد،مؼـؾغلمسؾكمطؾمسضقمأنمم(ب)

ؾمػذهمؼؾؾغماهلقؽةمبؿػاصقؾمعـؾمػذهماألداةمأوماظؿدابريمادللؿكدعةموأنمؼؼدممطؿقةمادلصقدموجفدماظصقدمهلذهماظلػـماظيتمتلؿكدممعـ

م.األدواتمواظؿدابريمعـػصؾةمسـماظلػـماظيتمتعؿؾمباظطرؼؼةمادلعؿادة

م

مباظلـاغريم-م3 مواظصقد ماظلؾؽقة، مواظػكاخ مباظشؾاكماخلقشقعقة، مؼؿعؾؼ مصقؿا مادلعؾقعاتماظؿاظقة مظؾفقؽة مؼؿقح مأن سؾكمطؾمسضق

م:واخلققطمسؾكماظؿقاظل

م

،مواجلفدماظؾدؼؾمععموصػمعقجزمظف،مإذام’’ؼامميفماظؾقرسددماأل‘‘اجلفدماظلـقيميفمطؾمواحدةمعـمادلصاؼد،معـمحقثم .أم

 تعذرمذظؽ؛

ـماظقزنماحللمظؾؿصقدماظلـقيماإلمجاظل،موادلصقدماظلـقيمعـماظذيمصادتفمطؾمععدةمعـمععداتماظصقدمععمحتدؼدمأغقاعم .بم

طؿقةمادلصقدمادلرجتعمأمساكمادلاطرؼؾماالدؾاغلمادلكططمواإلعربارقر،مواظقضار،مواظؼرش،مواظشػـنيماظؾقريمبؼدرماإلعؽان،مو

 .إذامطاغتمعؿقاصرة

م

سؾكمطؾمسضقمأنمؼؿقحمظؾفقؽةمادلعؾقعاتماظؿاظقةمصقؿامؼؿعؾؼمبادلاطرؼؾماالدؾاغلمادلكططمماظذيمؼؿؿمصقدهمعـمأيمعؽانمصقدميفم(مأ)م-4

م:اظؾؾد

م

 ادلصقدممبؽاصئماظقزنماحللمسؾكمأداسمذفريمبؼدرماإلعؽان،مإنمملمؼؽـمسؾكمأداسمدـقي؛ (1)

سؾكمأداسمذفريمإنمملمؼؽـمسؾكمأداسمدـقي،مدقاءمبـاءمسؾكمرصدمعؽانماظصقدمأوممصقدمحبلبمرقلماظذؼؾترطقؾةمادل (2)

 احلصقلمسؾكمذظؽمعـمعصادرمأخرى؛

،مواظشؾاكماخلقشقعقة،مkingfishعـؾماظشؾاكماظـابؿةمظصقدم)باظـلؾةمظؾعؿؾقاتماظيتمتلؿفدفمادلاطرؼؾماالدؾاغلمادلكططم (3)

وجفدماظصقدمحبلبمغقعمععدةماظصقد،مععموصػمواضحممظشفرىمحبلبمرقلماظذؼؾ،مادلصقدما(اظلـاغريمواخلققطو

 .ألغقاعماجلفدمادلؾذول،مبؼدرماإلعؽان
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سؾكمطؾمسضقمأنمؼؿقحمظؾفقؽةمأيمغؿائجمحيصؾمسؾقفامسـمررؼؼمأسؿالمادللحمواظؾققثمادلؿصؾةمبادلاطرؼؾماالدؾاغلمادلكطط،م (مب)

معـؾ)صاؼدموتؾؽماظيتمالمتعؿؿدمسؾكمادلصاؼد،مواظؼقاداتماظؾققظقجقةممباميفمذظؽمعؤذراتمادلكزوغاتماظيتمتعؿؿدمسؾكمادل

اظيتمؼؿؿماحلصقلمسؾقفامعـمادلشروسات،مواظعالضةمبنيماظعؿرممععدلماظـؿق،موبقاغاتمسـمصؽاتمحفؿماألمساكمصكمادلـطؼة

 (.اظؿغذؼة،موادلقائؾمادلػضؾةعـؾماظؿقزؼع،موعقائؾم)وادلعؾقعاتماالؼؽقظقجقةم(مواظطقل،موععؾقعاتماظؿـادؾ،مواظـػققماظطؾقعل

م

م:اظؾقاغاتماإلضاصقةماظؿاظقةم–باظؼدرماظعؿؾلمم–سؾكمطؾمسضقمأنمؼؿقحمظؾفقؽةم-م5

م

 ترطقؾةمأغقاعماألربقانميفمادلصقدمبشؾاكماجلر؛ (مأ)

 .ترطقؾةمأصـافمادلصقدمادلرجتع (مب)

م

مظؾػؼراتم-م6 ـمػذهماظؿقصقة،موأيمتعدؼالتمتطرأمعم5وم4وم3وم2سؾكمطؾمسضقمأنمؼؼدممإىلماهلقؽةمادلعؾقعاتمادلطؾقبةمرؾؼًا

وسؾكمطؾمسضقمأنمؼؿعاونميفمتؾادلمادلعؾقعاتم.مآبمعـماظلـةماظؿاظقة/سؾكمادلعؾقعاتماظيتمدؾؼمتؼدميفا،مضؾؾمغفاؼةمذفرمأشلطس

م.اظلابؼةمذاتماظصؾةمبؿؾؽماظيتمجاءتميفمػذهماظؿقصقة

م

مأنمؼؿعاونميفمتؼادؿمخططمادللحمواظربوتقطقالتمضؾؾ-م7 مادللقحاتمسـدممسؾكمطؾمسضق تـػقذػا،موطذظؽميفمغؿائجمعـؾمػذه

م.االغؿفاءمعـفا،مععماألسضاءمذويماظصؾةمسـمررؼؼماهلقؽة

 

مظؾػؼراتم-م8 موغشرػامم5وم4وم3وم2دؿؿقىلماهلقؽةممجعمادلعؾقعاتمادلؼدعةمتطؾقؼًا ماظؿقصقة،مواالحؿػازمبفا عـمػذه

مسؾكماألسضاء مبلرسة ماأل. مسؾكمرؾبمأحد مظؾفقؽة،مبـاء مسؾكمحصقلموجيقز مأنمتػرضمضققدًا مععؾقعات، ماظذيمضدعقا سضاء

م.اجلؿفقرمسؾكمػذهمادلعؾقعات

م

م.دؿؼقمماهلقؽةمبادؿؿرارمبرصدموتؼققؿمحاظةمتـػقذمػذهماظؿقصقة-م9

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 2ادلرفق 

م

 إلقؾقؿقة دلصاود األمساكقائؿة بأهم األصـاف اليت تدسم ادلصاود ادلرجعقة الرئقسقة يف ادلـطؼة اخلاضعة لؾفقىة ا

م

رمز نظام معؾومات العؾوم ادلائقة  االدم ادلسًخدم يف ادلـظؿة

 ومصاود األمساك

 االدم العؾؿي االدم الشائ 

Penaeid shrimps nei PEZ Shrimps Penaeidae 

Blue swimming crabs SCD Blue swimming crab Portunus pelagicus 

Pharaoh cuttlefish IAH Cuttlefish Sepia pharaonis 

Stolephorus anchovies STO Anchovies Stolephorus spp. 

Indian oil sardine IOS Indian oil sardine Sardinella longiceps 

Bludger NGY 

Jacks 

Carangoide 

gymnostethus 

Golden trevally GLT Golden trevally Gnathanodon speciosus 

Indian mackerel RAG Indian mackerel Rastrelliger Kanagurta 

Snubnose emperor LBW Orange finned emperor Lethrinus borbonicus 

Pink ear emperor LTS Redspot emperor Lethrinus lentjan 

Spangled emperor LHN Spangled emperor Lethrinus  nebulosus 

Coral hind 

CFI 

Coral 

grouper/Bluespotted 

grouper 

Cephalopholis miniata 

Orange-spotted grouper ENI Orange-spotted grouper Epinephelus coioides 

White-spotted spinefoot SCN Rabbitfish Siganus canaliculatus 

Narrow-barred Spanish 

mackerel 

COM King mackerel/Narrow-

barred Spanish mackerel 

Scomberomorus 

commerson 

Longtail tuna LOT Longtail tuna Thunnus tonggol 

Requiem sharks nei RSK Sharks Carcharhinidae 

م

 


