
 
يا  دارر   ُطامأل  اللتحر  لحرير  لةرخيار    اثر  اليييي  لمللير  امألرة  االلارمل  ي  تةيي  ليرر   امألي  المر  ين  توا  لةمل لتقليل اآل

 .ةاخه  إلى االجتلردر  ادر  طلب ةاخ إضريي  إحضر ي تو  اي جى ل  اللةرايي  ال .لحرار ل  م ه الااثيق 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة  

 بالتنوع البيولوجي

 الحرري دش االجتلرع 
 2192 /تش ي  امأالأوتاي  91-8حير  آيرر  الهةر  

 *ل  جرال امأدلرل اللؤق  99-91اليةر 
 

 (11ير الحافزة )المادة التداب
تقرير مرحلي بشأن األنشطة التي اضطلعت بها األطراف والحكومات األخرى والمنظمات 

 لمعلومات الواردةاتحليل تحديث والمبادرات المعنية واألمين التنفيذي: 
 ل و   ل  امألي  التةيي ي

 مقدمة -أوال 
الترايي  الحريز   امأط اف االحوالر   يشن  11/44ل  اللق    11ي  اليق     ردر لؤتل  امأط اف -1

التقر  اللح ز يشن   ي  إلى امألي  التةيي ي رتق تقري إلى  اللمةي الرالي  االليرر ا  امأخ ى االلةملر  
  االلتملق يإزال  اللق    لكي   اللشر  إليهتةيي  الملل  ل االر اس اللاتيرر   صاري الصماير  الت  ا

اتقري  قي  التةاع الييالاج  اخرلر   الترايي  الحريز  اإليجريي  شجي ات ل  حرتهر تخييفلأا االحاايز الضر   
 لةهر ةياه  طلب لؤتل  امأط اف إلى امألي  التةيي ي  جلل  ألا   اللق  ل   11ي  اليق   ا.  ياإليوالاجالةم  

الي دي  قيل االجتلرع الحرري دش  الهيي  ييه م  تةتجلي  اتحليل اللملالر  اللقرل  اإدرار تق ي  ل حل  ل
ليةم  ييه لؤتل  امأط اف ي  اجتلرده الحرري  رم ه الل و   تق ي ا ل حلير لحراث اتم ضللؤتل  امأط اف. 

 دش .
 SCBD/SEL/ML/GD/74510 (2011-014)امألي  التةيي ي اإلخطر   الطلب  أ الايةرء دلى م ه الردا  ا -2

االليرر ا  امأط اف االحوالر  امأخ ى االلةملر   يردا ييهال ي  2111 /ورةا  الاثرة يةري  11 اللؤ خ
  لملالر  د  2112 /ورةا  الاثرة يةري  1 اي  لادر أقصرهإلى أ  تقر   حاب االقتضرء  اللمةي الرالي  
 .2111تش ي  الاثرة  /ةايلي  21ي   يت وي  خطر ل إ اُأ. ا11/44ي  اللق    اللشر  إليهرامأةشط  

ااالتحرر امأا اي   يلر ي   لك لملالر  أيضر ل  يمض  واارا إحق تقر ي  ل  اا ر  ي  اق  ال -3
ل  الاالير  اللتحر   تق ي (  او لك ل  الهةر االلللو  اللتحر . ولر ا ر إايرةيرامأدضرء )ي ةار ايةلةرا ا هرال

                                                           
* UNEP/CBD/COP/11/1. 
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 - الحاايزتجر   اترايي  االاالقتصرر  -ي الج  تح ) www.cbd.int اللاق  التقر ي  الورلل  دلى اتترحامأل يوي . 
 تقر (.ال

ولر ا ر  لملالر  د  امأةشط   ا  الصل  ل  اللةملر  االليرر ا  الترلي : اآللي  المرلليا  التيرقيا     -4
ل  اللتحر  اإلةلاري   امأل  اللتحر  للوريح  التصح  الؤتل  امأل  اللتحر  للتجر   االتةلي  )امأاةوترر( اي ةرلج امأ

 لحيام ااالتحرر الرال   لةمل  التمرا  االتةلي  ي  الليرا  االقتصرريي ةرلج امأل  اللتحر  للييي  االيةك الرال  اا
  .ياليييليحاث لز تميللالل وز االطييم  الش اع  أس اللرل الطييم  

أداهه   إليهر  للشراردا  ل  جرير الي امألي  التةيي   الألحرار ل  التقر ي  الاا ر   المرر الي  ضاء ا -1
إلدارار تحاريث    2112 /آ ا لار س  11 اللؤ خ SCBD/SEL/ML/GD/74510 (2012-040)اإلخطر  لاجب ي
تقار ي   ر لؤتل  امأط اف ي  اجتلرده الحرري دش . اا ر  ي  اق  الحق لةم  ييهيتق ي  ل حل  لاتحليل لل

االلللوا  اللتحار     تريلةار يضه د  غ يةررا االيريار  ا  امأدضرء )ي ةار(  هل  االتحرر امأا اي  ايمض رال
 -يا الج   تحا  ) www.cbd.int اللاقا  الاا ر  دلى  التقر ي جلي  اتترح ي لةرا الشلرلي . ألي يطرةير المملى ا

 .تقر (ال - الحاايزتجر   اترايي  االاالقتصرر 

ااثيقا   يا  ال اللملالر  تجلي   اي ر تحريث. الاا ر جلي  اللملالر  لحراثر لم ه الل و   تحليه اتاي   -1
UNEP/CBD/COP/11/INF/xx. 

إلى الهيي  الي دي  لللشاا   الملليا  االتقةيا     الت  ت  التاصل إليهر اتةترجر  ااالاريق ال التحليل اقر  -7
إلى التحليال   الهيي  الي دي ةر  ااتا(  UNEP/CBD/SBSTTA/16/15االتوةالاجي  ي  اجتلردهر الاررس دش  )

لت  ت  التاصل اإلى االاتةترجر  يشر  ي  لر تيقى ل  م ه الل و    ا. 11/14تاصي  الر رادتلااالاتةترجر  لرى 
رليق   يا لللشا   المللي  االتقةي  االتوةالاجي  يرليمل ي  تاصي  الهيي  الي دي  اةموا  الت  اتحليل ال يشن إليهر 

  ا  الصل .

 تحليلال -ثانيا 

قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم  حساب: آليات للتنوع البيولوجي من أهداف أيشي 2الهدف تنفيذ  -لف أ
 صنع القرارفي  ةياإليكولوج

امأط اف االحوالر  امأخ ى  ايقر لتش يمرتهر   11/44 لق  ه ل  1ي  اليق     ردر لؤتل  امأط اف -1
  ياإليوالاجالةم  خرلر  اقي  التةاع الييالاج  حارب يغي   اتخر  ترايي  ااض  أا تمزيز آلير إلى الاطةي   

اخطط الملل اتحريث االات اتيجير   تةقيحالقطردي  المر  االخرص  يلر ي   لك ل  خهل ي  ق ا  صة  الي  
  ردر لؤتل  امأط افالختلف قطردر  الحوال  االقطرع الخرص.  للااصل  الملل ل الاطةي  للتةاع الييالاج  

ر اار  دلى   حاب االقتضرء  إج اءامأط اف االحوالر  امأخ ى إلى أ  تةم  أيضر ي    ةياهرليق   ا ي 
 الر اار  اللشر  إليهر أدهه. تلراثل الصمير الاطة 

  للتةاع الييالاج  ل  أمراف أيش  2الهرف ي  تةيي   تاه اامأط اف االحوالر  امأخ ى يإ  ي لك  ا -9
التةلي  اات اتيجير    ي  دلى أيمر تقري  2121ر    يحلال دقي  التةاع الييالاج  رلرجإال ي يامى إلى 

إر اجهر ي  الحارير  الاطةي   حاب االاطةي  االلحلي  ااات اتيجير  الحر ل  اليق  ادللير  التخطيط 
ر  امأط اف االحوال  11/2)ج( ل  اللق    3ي  اليق     حث لؤتل  امأط افااالقتضرء  اةم  اإليهغ. 

http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
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الاطةي  للتةاع الييالاج   هراخطط دلل هرتحريث اتةقيح اات اتيجيرتاحاب االقتضرء   ااتم اضلى دامأخ ى 
 .2121-2111للتةاع الييالاج  يلر يتلرشى ل  الخط  االات اتيجي  

د  ادتلررمر لؤخ ا  تقر ي االلللو  اللتحر   إايرةيراي ةار   يضه د  االتحرر امأا اي اقر   -11
لايرار   اتشي  إلى امأمراف اامأةشط  للراثل  لاطةي  للتةاع الييالاج  أا ااثريق تخطيط يجير  الات ات
 قي  التةاع الييالاج :تتملق يإرلرج االت  ييهر الاا ر    اللخطط

 أالرلةر الطييم : اات اتيجي  دلى حيرتةر  تنلي  اللتةاع الييالاج  ل  امأا اييات اتيجي  اال )أ(
 ؛2121در  حتى لتةاع الييالاج  ل اي  االتحرر االا
 ؛2111 /أير لرياي   اللمتلر ي ةار     ي الجريراات اتيجي  التةاع الييالاج   )ب(
ي   اللمتلر   2117-2111االات اتيجي  للت اث الطييم  االتةاع الييالاج   إايرةيرخط   )ج(

 ؛2111 /أيلالايتلي 
لختلف أةحرء اللللو  اللتحر   ااات اتيجي  ااوتلةرا  ي  إدرارمراليح ي  الت  يج ي  الخطط )ر(

االشؤا  ال ييي  اامأغ ي  الييي    إلرا   اإليوالاجدلل ةهج الةمر  خط  اتخرا  امأ اض   يضه د  ال
 (.Defraالي يطرةي  )

التةاع  يتمي  إرلرجإلى ايرار  قطردي   يياي   امأخ ىاالات اتيجير  أا ااثريق التخطيط تشي  ا -11
االتحرر أشر  ا. ي  حرل  االات اتيجي  امأا ايي  االغرير  الصرير امأالرك الز اد  لاثلييهر   لييالاج ا

لل لاض  إطر  لشت ك ل ا  الخ ايط اإج اءا  التقيي   اي  رإةشرء ي يق د إلى ي  تق ي ه اللحرثامأا اي  
 التورلل القطرد .تحقيق ةهري  اللطرف  

اتمزيز الاد   ا  الصل  أةشط  زيرر   إلى  دلى التاال   ي ي  جريري تق   ي  تريلةراليرير  اأشر   ا -12
 .تج يييتي  تي اللرلي  ي  لةطقااالقتصرري  القر ا  لألراا  

يإ  ي  االتةاع الييالاج   اإليوالاجر  الةم  يرقتصرري  ا  الصل اطةي  الر اار  يرلييلر يتملق ا -13
االتةاع الييالاج   ي اإليوالاجر  الةم  ير اا  اقتصرروتب   يلر ي   لك لملالر  ل  لالاا ر اللملالر  

 يررأاإج اء لاثل م ه الر اار . ي  تشي  إلى أ  مةرك امتلرلر ويي ا يي  امأط اف للييي  ي ةرلج امأل  اللتحر ا
 ر ي الجامأخي   اليرر ا  الحرلير يشن  إدرارمر ن  مةرك ر اا  يج ي ي اللحرث  ي هي  تقاالتحرر امأا اي  

قييلر  مةرك يرليمل تااللللو  اللتحر (   إايرةير)ي  ل  اليلرا  الت  قرل  تقر ي  ي  يلرا. تقري  القيل أا تقيي  لل
)اللللو   ضطل  يهر دلى الصمير را  الاطة   اتاتولل ير اار  تقيي  اقتصرري ُي يياي  للةم  اإليوالاجي 

اللةرطق إلى ر اات  تقيي  ت وزا  يرلتحرير دلى غ يةررا   جرير  أشر    يي  تقا. (إايرةير) اطة الاللتحر ( أا 
تصب ي  تخطيط ار لأ  ةتريجهغ يةررا   اأاضح  م ه اللةرطق الت  تقرلهر  ياإليوالاجاللحلي  اخرلر  الةم  

 إرا   اللةرطق اللحلي . جراى تورليفترايي  لتحاي  ي  ا التةلي  الاطةي 
ر  الةم  ياقتصرر يشن درار ر اار  اطةي  إل  لللاا  يي  امأط اف الت  ش د  يرليمل ي  أةشطال   -14

ليو    دلى ال هرل احلي   زالت الر اار  م ه الإدرار  للير يرا أ  لمم  ديي  االتةاع الييالاج   اإليوالاج
ةم ا للطييم  الريةرلي  له ه التطا ا   يإةه ل  الصمب ا. أوي  تقر قق  حيمض امأط اف ه ييرا أ  ال غ  ل  أة

 .هرشنةيلر  شرلل  الحراث  دلالر تايي  لملا
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خط  الملل الاطةي  للتةاع  لتقيي  لةري إلى ر اا  أج ي  لؤخ ا اللللو  اللتحر   تشي ي  حي  ا -11
ر  ييشن  اقتصرر  اللخططالاطةي  ر اار  تتملق ال الييالاج   يإ  لمم  التقر ي  ال تقر  لملالر  د  ويف

لتةاع الييالاج . لاطةي  الملل الاخطط  ر ات اتيجياالم اض اتةيي  راتيي  االتةاع الييالاج  اإليوالاجالةم  
إلى إج اءا   ت جلتهرااالاتيرر  ل  ةتريج الر اار  ي  دللي  اض  الايرار  يط يق  لةتمل  ل  أجل ضلر  ا

اطةي  الملل الاخطط  ر ات اتيجيااالالر اار  ترد  ضلر  أ  ل  الله  أةه دلى لاتاى الايرار   ييرا 
 (.11/14تاصي  الل   3)اةم  اليق    يمضهر اليمضلتةاع الييالاج  اللةقح  ل

ي  إرلرج قي  التةاع الييالاج  اخرلر   رتقرلأح ز   قرل  تقر ي   ييرا أ  امأط اف الت  اخترلر -11
اتشي  . لايرار لااثريق تخطيط لر يلراثلهر ل  ي  االات اتيجير  الاطةي  للتةاع الييالاج  أا   ياإليوالاجالةم  

  يالت ويز دليهر يجب لى قطردر  اقتصرري  لحرر  إا إلى أةشط  لحرر قرل  تقر ي  اات اتيجير  اليلرا  الت  
قليل  ةايير د  التقر  اللح ز ي  إرلرج التةاع  غي  أةه ل  يت  تايي  إال لملالر تملي  التةاع الييالاج . 

أراا  رد   ي رلرج   يلر ي   لك اإلاالتخطيطيال  ال صة  الق ا  دللير ي  ي  اإليوالاجالييالاج  االةم  
ااحر )ل  اللللو  اللتحر ( إلى اال يشي  إال تق ي  اةم  اإليهغ لاثل اللحراي  الاطةي .   ا  الصل  صة  الق ا 

ي  الطييمي  اليي تقري  قيل  يشن حوالي   الي   إدرار إ شررا ترايي  لللاا  اتخ   يرليمل ي  م ا الصرر  لاثل 
 الت  يمرمرآةير   الل وا  الر اا  ولر اتاتوشف ي  التقييلر  االقتصرري  أا إةشرء حارير   أس لرل طييم . 

تةيي  لى دويف يلو  يلا   الخطاا  اللختلي  ي  إطر  لتلراك للاردر  الرال امأدضرء   حرلير االتحرر امأا اي 
 لتةاع الييالاج .لامأا اي   االتحرري  اات اتيجي  الاا ر  اإلج اءا   ا  الصل  

 تقري  قيل  ي  د  أةشط   ا  صل  لرد  اليلرا  ي  ردرر ل  اللةملر  االليرر ا  الرالي  تق اقر  -17
اتشتلل . صة  الق ا   ارلج م ه القي  ي  الايرار  ادللير  التخطيط ااإليوالاجي التةاع الييالاج  االةم  

 لر يل :دلى امأةشط  
تاهيل ال الي  إلى امأل  اللتحر  للييي  لي ةرلج  ر  الةم  اإليوالاجي ياا  اقتصررر أةشط  لوتب  )أ(

ملل ال حلقر ي  االتةاع الييالاج  اتةمي  درر ل  اإليوالاجر  الةم  ياقتصرر يشن إدرار ر اار  اطةي  
 ه ا الشن ؛يليةرء القر ا  الاطةي  اطةي  ارا  ال

جةاب أي يقير ا للتحر  للييي  إلى خلا  يلرا  ةرلي  )تشيل امأل  اي ةرلج قرله يالرد  ال ي  )ب(
ايةر يامر  االتقيي  إدرار الدللير    ااإليوالاجةر ( لرلج تقيي  الةمر    يايي ات يةيرار اتايرغا اليااتا

ي  التخطيط الاطة  للتةلي  اللاترال   ل  خهل لش اع يصا   أيضل   اإليوالاجاالقتصرري لخرلر  الةمر  
 (؛Proecoserv)   لهيرالت  اإليوالاجةمر  خرلر  ال

اآللي   رةبجي  درر ل  اليلرا  ل  الت  حم  يتنيير يرليمل   االقتصرري تقري  القيل ر اار   )ج(
قيل  لاا ر  تقري لالجر ي لاض  لةهجي   الليرميل المرللي  التيرقي  امأل  اللتحر  للوريح  التصح   او لك الملل 

 ؛امأ اض الاتخرا  لاترال  خير ا   تايي اللمة  يتحرر االي   ل  خهل اإليوالاج  ض  اخرلر  الةماامأ 
خرلر  تقري  قيل  ا   اللحراي يالاث ا  إر اج التقر  ال ي أح زته الش او  المرللي  ل  أجل  )ر(

 اللحراي  اليييي   يلر ي   لك الت ويز دلى قيل   أس شجي الت  يقارمر اليةك الرال   ي  ت  ياإليوالاجالةم  
 الرغشق  االيليي (؛ وااتر يورا اوالاليير )ياتاااةرالتج ييي  ي  درر ل  اليلرا   اللرل الطييم 
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الصةراق المرلل  ا جرلم  اترةيا رالتري  لامأةشط  الت  يردلهر لش اع  أس اللرل الطييم   ()
 ا  ل InVEST ي لجيتهطييق تل التج ييي ي  درر ل  اليلرا   اجرلم  ليةيااتر الطييم  الةمل  حيم للطييم 

الليره اامأ ضي  اةم  اليح ي    ي  الةم  حت ييط يق  لورةي     ياإليوالاجةم  تقري  قيل  الالخ ايط  اقيرس ا
  ياإليوالاجي  ايرقر  لختلي   يلر ي   لك: اللريادر  لقريل خرلر  الةم   صة  الق ا رد  دللي   يغي الم ي   

 .اللةرخل  لتويف خطيط ال ي يالح يرلتةلي  ااالتا االتخطيط اللورة 
لحوافز إيجابي ل شكلبالتصدي الرامية إلى  جهودالأيشي للتنوع البيولوجي:  من أهداف 3 فتنفيذ الهد -باء 

 يجابيةالتدابير الحافزة اإل إلى تشجيعو القائمةالضارة 
تحرير دلى امأخ ى    امأط اف االحوالر 11/44ل  اللق    9ي  اليق     حث لؤتل  امأط اف -11

ي  تحرير الحاايز الضر   القريل  ي  القطردر  الت   إيجريي اتحقيق زيرر  ويي   ييلر تي له ل  جهار امأالاير  
يلو  أ  تؤاث  دلى التةاع الييالاج   اإزالتهر االتخلص التر يج  لةهر اإصهحهر  يغي  التقليل ل  آاثر مر 

  ال  إر اك أ  2121-2111ل  الخط  االات اتيجي  للتةاع الييالاج   3 الاليي  أا تجةيهر  ل  ل ادر  الهرف
للييرةر  اللترح  اتمزيز الشيريي   ل  خهل آلير  االتصرل الجر ي   يمةري القير  ي لك يتطلب الحقر إج اء تحليه  

 اء  يلر ي   لك يرلةاي  الحاايز الضر   اللقرل  اتازيمهر  يضه د  تيمر  القير  يه ا اإلجحج   يشن االشيري  
 .مأارليب ديش اللجتلمر  امأصلي  االلحلي 

تمزيز دلى   امأط اف االحوالر  امأخ ى 11/44ل  اللق    11ي  اليق     شج  لؤتل  امأط افا -19
تصلي  اتةيي  ترايي  حريز  إيجريي   ي  جلي  القطردر  االقتصرري  ال يياي   ل  أجل حيم التةاع الييالاج  

اشيري  الاتهري  ال صار  يشول لهي  ايمرل  ل  حيث التولي  يرإلضري   يمرل اله اللاترا  يحيث توا  اااتخر
شج  لؤتل  ا. إلى اتارقهر اتجرةاهر ل  االتيرقي  اااللتزالر  الرالي  امأخ ى  اأال تؤري إلى تالير حاايز ضر  

ل  قطرع امأدلرل  دلى المللر  امأخ ى   امأط اف االحوالةياه ل  اللق   12يلاجب اليق     امأط اف
 .تصلي  اتةيي  الترايي  الحريز  اإليجريي  ل  أجل حيم التةاع الييالاج  اااتخراله اللاترا دةر االش ور  

 لىإامى ال ي ي  ل  أمراف أيش  3الهرف ي  تةيي   تاه اي لك  يإ  امأط اف االحوالر  امأخ ى ا -21
يحلال در    هرإصهح هر أاأا التخلص التر يج  لة  يلر ييهر اإلدرةر   يرلتةاع الييالاج  الضر   الحاايز إزال 
حيم يجريي  ي  اييل إاض  اتطييق حاايز ال  أجل تقليل أا تجةب اآلاثر  الاليي    دلى أيمر تقري   2121

اللتزالر  الرالي   ا  الصل     يلر يتيق ايةاج  ل  االتيرقي  اغي مر ل  االلاترا  اتخرالهاا لتةاع الييالاج ا
 .االقتصرري  الاطةي ا االجتلردي ل  امأخ  ي  االدتير  الم اف 

 لحاايز الضر    يلر ي   لك اإلدرةر ل التصري
د  التصري تقر ي  االلللو  اللتحر (  إايرةيرا الهةرا ي ةارا خلا  أط اف )االتحرر امأا اي قرل   -21

 تهلخطط   ا  صل  ي  اات اتيجيالةشط  امأاالتحرر امأا اي  إلى يشي  ار . للحاايز الضر    يلر ي   لك اإلدرة
حرلير الرال امأدضرء. اولي  اللياضي  امأا ايي  لؤخ ا ل   تةرقشهر الت ا  2121-2111لتةاع الييالاج  ل
   اإدرار االتحرر امأا اي صميرلتةاع الييالاج  دلى لتحرير لمريي  لتحرير اإلدرةر  الضر   يلجلس الييي   رةبج

ي  أشر  االتحرر امأا اي  ا. 2121يحلال در   هرإصهح هر أاأا التخلص التر يج  لة خ يط  ط يق إلزالتهر
يشن  اللشت و  االايرا  اللشت و  إصهح الايرا  الز ادي  لجرل إلى المللير  الجر ي  ي   تق ي ه اللحرث

 ر امأالرك.يلصر
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 :ولل أالر  تحليلي  لللاا  ل  ر اار  ي ةار االهةر االلللو  اللتحر  لملاتاي   -22
قرل  ي ةار تحليه شرله لآلاثر  الضر   اللحتلل  لإلدرةر  أا الةيقر  المرل  الت  تاه  ي   )أ(

( اإلي اط ي  2)ا ؛( ترلي  اللاايل أا ترما مر1: ) ترما  التةاع الييالاج   املاللحرر  امأايرب الج  ي  
( امأةااع الغ يي  الغرزي ؛ 4)ا ؛( التلاث3)ا ؛االليره(اامأالرك  ي  اللتجرر  )الت ي ااتخرا  اللاا ر الطييم

 التر يج  لتخلصاالضر   اللحرر  أا الةيقر  المرل  إزال  تحرر م ه الر اا  أيضر خير ا  اتغي  اللةرخ.  (1)ا
 ؛صهحهرإأا  لةهر

 الةرتج  د ي  االتةاع الييالاج  لاجاإليواالةم   لىداآلاثر  اللحتلل    الهةر تحليه أاجز  )ب(
 الطرق ؛ إدرةر ا ؛ل يإدرةر  اا ؛امأالر اإدرةر  اللحرصيل؛ أامر  ا إدرةر  امأغ ي ال يياي   لاثل:  اإلدرةر 

يلاجب أاجه قصا  احاايز ضر   إلى للللو  اللتحر  أشر   الااثيق  الييضرء يشن  الليره ل )ج(
 .ةمرلهر الحرل  الاتخ اج الليره

 اتخ   ةتيج  له ه الر اار :لللاا  إصهح أةشط   إلىي ةار االلللو  اللتحر  أيضر شي  ت
اتاثييط ي  حرل  ي ةار  إصهح ض ايب التحض  للحر ل  الزحف المل اة   دلى اييل اللاثرل )أ(
غرء تخييضر  إصهحر  إضريي  لاثل إل إلى ي  تق ي مر اللحرثتشي  ي ةار ااتخرا  الاير ا   اامأي ار لمر  

 لييرا   لر ل  تاتخر  ي  الز اد  المضاي ؛ اإصهح  اا  تص يف الليره؛لالض ايب دلى اللييمر  ل
 خيص ااتخ اج الليره ي  اللللو  اللتحر .اإصهح ةمر  ت  )ب(

الايرار  الز ادي  لى تشجي  إال الي  االتحرر امأا اي   صميرأةشطتهر دلى إلى للللو  اللتحر  اتشي  ا -23
اللاترال  اااتخرالهر  للاا ر الطييمي الت  تؤري إلى تالي  ار امأالرك يلصريشن  لشت و  االايرار  اللشت و  لا

 تغي  اللةرخ االتةاع الييالاج .حر  التخييف ل  ا   يلر ي   لك زيرر  الت ويز دلى تحاي  الةتريجدلى ةحا يمرل
ج اء تحليل شرلل لإلدرةر  المرل   ا  اآلاثر  الضر   إل  اللؤخ االلللو  اللتحر  إلى االلتزالر   إايرةيرتشي  ا

 تمريل.الأا  لإلزال دلى التةاع الييالاج  يلر ي   لك تحرير خير ا  
لتةاع يرإصهح الحاايز الضر    أرا  إل شرر دللي اللحرث   تق ي مراللللو  اللتحر   ي  ولر اي    -24

تقري  لملالر  د  دللي  تحرير اإصهح الحاايز لى إهرف اي خطا يخطا  تشي  إلى ةهج لةتم  يتي  الييالاج   
ااام  ل  الحرال  ي  اللللو   لجلاد  حيث يمرلجي روا  ل ةيل ايصل  الةهجيرلتةاع الييالاج . الضر   

 .هرةهج إلصهح إدرارل  الحاايز  االير التةاع الييالاج   ييهراللتحر  ايلرا  أخ ى يتناث  
حيث أ    لختلطلتةاع الييالاج  ل  أمراف أيش  ل 3هرف الل   م ا المةص  يشن التقر  أ  ييرا ا -21

تحليل الايرار  إلى التزالهر يامأط اف  تشي حر أرةى  او. ل  التةيي  ليو  ل احل امأط اف الليلغ  دلالر ي  
اقر  أا إصهحهر. لةهر التر يج  لتخلصاأا  زالتهرإلالمرل  يغي  تحرير الحاايز الضر    يضه د  الخير ا  

يصا   شرلل  أا لقطردر  لمية . ال   لك  ي  حي   إلرلاثل م ه التحليه   ييمض امأط اف يرليمل  ضطلم ا
أا  لةهر التر يج  لتخلصاإزال  الحاايز الضر   أا  شن يحرال  الةجرح  يإ  الةجرح الليلغ دةه أ  مةرك يمض 

 إصهحهر ل  يو  ويي ا.
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 9لةصاص دليه ي  اليق   ال دلى الةحا"  لييرةر  اللترح ل يمةري تحليه   الت  تج ير اار  "اتمتي  ال -21
ي  الااق   مةرك تالال لةطق  ل  تحرير الحاايز الضر    -  مرل  لتحرير الحاايز الضر   11/44 اللق   ل 

. لهضطهع يإج اءا  ايرارتي  لللاا   إزالتهر أا التخلص التر يج  لةهر أا إصهحهريلر ي   لك خير ا  
لةمل  التمرا  االتةلي  ي  ي  ضاء تحليه  اتاصير  لاثه خ ى  تجر  اإلشر   إلى أةه  امأرحي  ةالل  ا

 1الر اار  الاطةي   ج ى زيرر  تاضيحهر ي اي  يمض الحرال   يرليمل حم  يتنييرالت   الليرا  االقتصرري
ر ياإلدرةر  الضر   يييير ي  قطردر  لاثل الز اد  أا لصر خرص  يشن م ه اللانل   ا يشن الملل التحليل  يإ  

يوا  ل  الليير التنوير دلى أ  إج اء ر اار  لتحرير  قرل لك ال  الصي . يرلض ا   يرأ يأ   ال يجب امأالرك
ي  اإلج اءا  الايرارتي  اليا ي  أال يؤخ   يةيغ   يلر ي   لك اإلدرةر   لتةاع الييالاج يرالضر    الحاايز

  يرليمل  لم اي صهحاإلأا التخلص التر يج  لةهر أا   إلزاللالحرال  الت  توا  ييهر الحاايز الضر   الل شح  
 زال إلاغتةر  الي ص . ادها  دلى  لك  يةيغ  أيضر يا ي  ي  م ه الحرال اتخر  إج اءا  الردا  إلى يةيغ  ا

دلى الايرار  القطردي  القريل   ااتم اض را ا   أاثةرءتةشن االت  الحاايز الضر    يلر ي   لك اإلدرةر   
تاصي  ل  ال)ب( ا)ج(  4 تي )اةم  اليق أا إصهحهر  رلةه التر يج  لتخلصاأا   الاطة  ااالقليل  الصميري 

11/14.) 
لللشا   المللي  االتقةي  االتوةالاجي    أاص  الهيي  الي دي  11/14)أ( ل  تاصيتهر  4ي  اليق   ا -27
درار اتطييق أراا  لتحرير الحاايز الت  تض  يرلتةاع إلامأط اف االحوالر  امأخ ى ردا  إلى " جيهيتا

ل  أمراف أيش  للتةاع الييالاج   يراتملرل  3الييالاج   يضه د  ط ايق  صر التقر  اللح ز ةحا الهرف 
اي  م ا الايرق  الو   ؛"(11/3لق   ل  ال 7يرليق    13اللؤش   ي الصل  الات اتيجي  حشر اللاا ر )اللؤش  

رمأراا  يه ه اليق   الي دي   لرييرج  وأ  يحيط دللر  لللؤتل  لاثل م ا الملل  يلو  لؤتل  امأط اف يله  
 يمض امأط اف. هراضمتالت  اللاجار  يرليمل 

 يجريي إلاالترايي  الحريز   تشجي 
الترايي  الحريز    حقق  تقر  أوي  ي  تشجي  قرل  تقر يالت  االحوالر  امأخ ى امأط اف ييرا أ   -21

امأط اف تق يير االاالير  اللتحر  امأل يوي  إلى لجلاد  ااام  ل  ي الج م ه جلي   حيث أشر  اإليجريي   
يرليمل  يلر ي   لك ي  قطردر  لاثل الز اد  االح اج . اتشلل الي الج: اللريادر   اللةي  الحاايز اللللاا  

تاايق اتطاي  امأاااق  يلر لرد  ؛ ا يي ضإديرءا  ض ييي  أا خطط خص  ا؛  ياإليوالاجلةم  لقريل خرلر  ا
التةاع ؛ الصر ف ز اد  المضاي لاثل ال   االتنلي  اللردا  مأةشط  اقتصرري  لحرر ا شهررإصرا  الي   لك 

ي  الترايي  الحريز  اإليجريي . إلى إش اك القطرع الخرص ي  تصلي  اتةيولر أشر   يمض التقر ي  الييالاج . 
 دلى اجه الخصاص:ا

ي  ايز ل  أجل حيم الغرير  امأصلي   االاحالاطة  للي ةرلج ال  2111واارا   ي  در  إ رأ ي )أ(
 ؛إةشريهلشر ك لة   91 111أواث  ل  لةه موتر   اااتيرر  112 111غط  أواث  ل  ي

                                                           
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2011-21-10-لاثل الر اا  اللشر  إليهر أداهه اللقرلا  لا  ي ةاار  االلترحا  يا :        1

cas_rapp_biodiversite.pdf. 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2011-21-10-cas_rapp_biodiversite.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2011-21-10-cas_rapp_biodiversite.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2011-21-10-cas_rapp_biodiversite.pdf
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إلى اض  اات اتيجي  اليةي  التحتي  الخض اء  يلر   ي  تق ي ه اللحرث  أشر  االتحرر امأا اي  )ب(
  2112ةهري  در  ي  اللق   ادتلررمر الخض اءرليةي  التحتي  اللتملق  يي   لك لصرر  التلايل الللوة  لألةشط  

 ؛2111ي  اخرلرتهر يحلال در  اإليوالاجيقرا  الةم  ي  صري  در  اجار ليرر   يشن   إدرارا
إلى حلري   يامىلتةاع الييالاج  للغرير  ال ي اللتملق ير  ي ةرلجهر 2111در   يةلةرا  ي  رأ ي )ج(

ي  د  ط يق إةشرء لةرطق الحيم الراي  اإي ا  دقار اإليوالاجقيل  الموتر  ل  الغرير   ا   91 111 أواث  ل 
ل  خهل دطرءا   لللشر و  ر أصحرب الغرير  طليايقر  امأ اض  الخرص .  شن ياة (  21طاد  )حيم 
 ياي ؛تةر

لطا   ي  اللةرطق ال طي   يضه د  الغي   دلى امأ اض قرل  ي ةار إديرءا  ض ييي   )ر(
يضه د  لزاير  ؛الصيرة  ي  م ه اللةرطقاالات رار ادلرل مأالرخل ض ايب اخصالر  دلى اللةرطق اللحلي   

 "(؛اللةح ألااللاال اليييي  )"امأض ييي  للحصال دلى 
لتاايق  لللزا ع المضاي   يضه د  اليةي  التحتي  لإلصرا  شهررا   لهرإلى ردالهةر  تشي  (م)
الصغي   االلتااط  الش ور  للؤاار  الصغي   االلتااط  الحج  ي  قطرع اإلى لردال  ق اض تقري   او لك

 اثهلنةشط  طادي  للقطرع الخرص  ييط يق  لاترال . اتاتولل م ه الترايي   الييالاجي الت  تاتخر  اللاا ر 
إلصرا  ليرر   الخض اء إصرا  شهررا  اإليهر  ي ةرلج  يمتي ااالاتخرا  اللاترا  للةيرتر  الطيي  الهرل .  تشجي ل
 ي  الحيم الطاد ؛ ال اير الش ور  يتقري   يقا اا  الطادي  شهررال

الز اد    إطر  ي الج ي اثهل  اللللو  اللتحر  إلى لجلاد  ويي   ل  الحاايز اللترح شي  ت )ا(
االترايي  التمايضي  الت   ؛تحاي  إرا   الليرهااات رارمر اإدرر  إةشريهر ل دلى ةطرق ااا     إلرا   اللاايليالييي

 تمايضر  التةاع الييالاج ؛  يتطليهر ةمر  التخطيط  اتج ي
الت   الطيا  اللهرج   يلاالاالير  اللتحر  امأل يوي  حاايز إيجريي  ي  إطر  ليرر   لاتاي   )ز(
امأغ ي  االليره االلاايل الح ج  للجلادر    يلر ي   لك تايي  لهات رار االتمزيزيرا   471 111تخصص 

  ي  شول الحيم ر يجريي  للهك امأ اض  الز ادي  ي  إطر  ي ةرلج احتيرطيإالطيا . ولر تاي  حاايز 
 اللؤمل .غطرء حيم اللاا ر طايل امأجل لللزا ع إلةشرء ليف ي  تقرا  التور لاردر ا اةايإيجر  لريادر  

إدرار الجرير( االلللو  اللتحر  إلى التق ي  ) تريلةرا إايرةيرتشي  إش اك القطرع الخرص  يييلر يتملق ا -29
إرلرج التةاع الييالاج  االةم   لىد  لاثل اات اتيجير  أيضل الللر ار   للاردر  الش ور  إ شررا اةش  
 اليييي . آاثر مراإليهغ د  ا الق ا  تهر الخرص  يصة ريلدلي   اجي اإليوال
ال  الحاايز.  لجلاد ال يتجزأ ل  تر يجير وجزء    اايط ص يح  إلزال  الحاايز الضر الهةر اتقي   -31

ريز  الترايي  الحأا إصهحهر أ  توا   لةهر التر يج  لتخلصاالحاايز الضر   يرلتةاع الييالاج  أا  زال إشن  
م ه  و  تقر يوا  ل  الليير اأواث  يمرلي  ا/أا أقل تولي . اااتخراله اللاترا  لتةاع الييالاج  ااإليجريي  لحيم 

 .ال اايط

د  امأةشط   ا  الصل  لرد  اليلرا  ي  تصلي   تقر ي درر ل  اللةملر  االليرر ا  الرالي   اقر  -31
 لر يل :دلى ةشط  امأاتشتلل اتةيي  الترايي  الحريز  اإليجريي . 
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تاايق اللةتجر   الت  تهرف إلى تشجي لليرر   التجر   الييالاجي  لألاةوترر  اللؤخ  امأةشط   )أ(
 التةاع الييالاج  لةص يط يق  لاترال   يلر ي   لك إةشرء اتاطير  للةتج االقريل  دلى التةاع الييالاج  

 ؛التريم  لهرالاتحض ا  التجليل لللاض  
للريادر  لقريل خرلر  الةم  للتلايل اي ةرلج امأل  اللتحر  اإلةلري  لتحرير خير ا   رد  )ب(
لاثهث اللاتل  مرلل  ه الالايرار  االرد  اللؤاا   وجزء ل  لش ادالرد  ي  لجرل   يلر ي   لك اإليوالاجي 

االتحرر لاله يلاج "  ال ي تحايلي  اأط  تلايل لزيرر  االاتاثلر  ي  إرا   التةاع اليياايرا  اةاا  "يةرء 
ي يقير اورزاخاتر  أاجةاب  اأاغةرا لرليزيرا اايشيل إواارا ا غط  اثلرةي  يلرا  )امأ جةتي يامأا اي  ا
 االيليي (؛

ي  امأراا  اللاتخرل   يشن الليرا  االقتصرري لةمل  التمرا  االتةلي  ي  قردر  ييرةر   )ج(
لييي   يضه د  الملل لامأا ايي  اورل  اليرلتمرا  ل   الت  ترا ي   لايرار  اليييي  اإرا   اللاا ر الطييما

تلايل القطرع زيرر  او لك   ياإليوالاجيمرلي  تورليف اللريادر  لقريل خرلر  الةم   اللؤخ  يشن التحليل  
 اللاترا ؛ هحيم التةاع الييالاج  اااتخرالل  أجل الخرص 

ل وز ااآللي  المرللي  التيرقي  امأل  اللتحر  للوريح  التصح   قيل ل  الر جر ةمر  يطرق   إدرار )ر(
 ؛حاايز  يياي  ي  ايرق يلر لمي   آلي 14إلورةي  تطييق اليحاث الز ادي  االاتاايي  االتملي  المرل  لتقيي  لرى 

 ؛لاق  لر ايرقي  رد  تحرير آلير  لةراي  لإلرا   اللاترال  لأل اض  ي  يلر لمي  أا للر ي
حريزا تجر ير يشن  آلير  التلايل الليتو   الت  تخلق  هتحرر الرال  لحيم الطييم الجر ي لملل ال (م)

  اإليوالاجخرلر  الةمر  لتمايض اليلر ي   لك ليرر   التةلي  الخض اء  الةهجي    لحيم التةاع الييالاج 
التجر ي  ل  أجل دلرل لأل  لمرللالجلس اللأل اض  ال طي   يضه د  تمراةه ل  ليرر ا  القطرع الخرص لاثل 

ي  در  لةهج لهحق التطييق إ شرراته لتقري  قيل  الةم  اإليوالاجي  اللؤااي   االلتةلي  اللاترال  اإدرار ا
 ؛صةردي   ا  آاثر  ويي  قطردر  

إلى يهرف   ةهج شيوإلدرار   يليحاث اليييلي قر  يهر ل وز ميللالتز امأللرة   ال اللؤخ الملل  )ا(
 ا  الصل  لللاتخرلي  ي  لجرل الملا   ي اإليوالاجر اا  اقتصررير  الةم  يمرل لمر ف  لى ةحادياي  أ  

 .يصي  خرص  الصل  يي  الايرار  االيحاثاالايرار   للر يؤري يرلترل  إلى تمزيز 
 لر يتلرشى ل ي  مرأا تمزيز ليرش   ي  يةرء القر ا  الاطةي  يصا  الملل  ياه   درر ل  الحرال   اي -32

را  ل  خهل حلقر  دلل اطةي  أا  قصي   امأجلقر ا  ال  إلر ي  شول يةرء 11/44ل  اللق    1اليق   
لش اع يلاله ل يق الييي   لاثللمرر لحرار ل  اليلرا    طايل  امأجل  ي رأا ي  شول أةشط  لش لاثهقليلي  إ

 ييي .امأل  اللتحر  لل ايةي ه ي ةرلج اإليوالاجي المرللي  لخرلر  الةم  
لر يمر حلقر  دلل ليةرء القر ا  تمرا  درر ل  مؤالء الش ورء يشول ااثيق ل  ألرة  االتيرقي  ي  دقر ا -33

)اةم   11/44ل  اللق    7االيق    11/2)ا( ل  اللق    17ليق   دله ير ي اإليوالاجر اا  اقتصررير  الةم  
 أرةره للزير ل  التيرصيل(. رالقا  اثرلاث
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 أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامةلتنوع البيولوجي: لأيشي من أهداف  4دف تنفيذ اله - جيم
  تمزيزإلى   امأط اف االحوالر  امأخ ى 11/44ل  اللق    12ي  اليق     ردر لؤتل  امأط اف -34

اللاترال  ل  أجل حيم التةاع الييالاج  اااتخراله اللاترا  ي   ةترجحاب االقتضرء  أةلرط االاتههك ااإل
لقطردي  المر  االخرص دلى حر اااء  يلر ي   لك ل  خهل ليرر ا  قطرع امأدلرل االتةاع الييالاج   ا

اايرار  اللشت ير  الت  تتلرشى ل  أمراف االتيرقي   ااض  أارليب لتمزيز اللملالر  القريل  دلى قردر  دللي  
اق ايتجرةس ل  االتيرقي  اااللتزالر  الرالي  يشن  التةاع الييالاج  ي  ق ا ا  اللاتهلوي  االلةتجي   يلر يت

 .امأخ ى  ا  الصل 
  للتةاع الييالاج  ل  أمراف أيش  4الهرف ي  تةيي   تاه اامأط اف االحوالر  امأخ ى يإ  اي لك   -31

 2121  يحلال در  أ  يواةااإلى  اأصحرب اللصلح  دلى جلي  اللاتاير االش ور  اال ي يردا الحوالر  
أا ةي اا م ه الخطاا  اأ   ااالاتههك اللاترالي  ةترجالخطاا  الهزل  لتحقيق اإل اتخ ااقر دلى أيمر تقري   

 .ريإيوالاجاآللة  اآلاثر  اللت تي  دلى ااتخرا  اللاا ر الطييمي  ضل  الحرار حريماا دلى قر يواةاا 
  إلى لجلاد  ل  م ا اليةر  أارار ل  خهل اإلشر  يشن  ي  رااالتحرر امأا اي  تق  يلرا  أ يماقرل   -31

  يلر ي   لك ايرار  الش اء الخض اء  ةترجالاتههك ااإلا اترال اتحقيق إلى امأةشط  اللللاا  الت  تامى 
لش اء الايرار  الاطةي  لاللاترالي  أا  ةترجرالاتههك ااإلي اللتملق اطةي  الات اتيجير  االا يلر ي  ايرق 
لاثه ي  وييي  تحاي  ويرء  اللاا ر  إاراء لشا   لهةي  يشن  تايي  إ شررا  اةشط  امأامأخض . اتشلل 

 إدرارا ؛ري  التجر   المررل االلةتجر  االاتههوي ؛ اختير    ارد  تحليل را   الحير  اةترجاإلااليةرء   قطرد
 دلى اجه الخصاص:ا. للش اء امأخض إ شررا  اوتيير  

 ةترجن  االاتههك ااإلاطةي  يشالاات اتيجي  يةلةرا ااتم اض 2112ي   يي  در  ايج ي  )أ(
إلى لشا   الش ور  إلى اخرلر  يقر   راا. اأةشئ ل وز لويرء  الل2111ي  در   رأ يالت   اللاترالي 

 لختلف الايل لتحاي  ويرء  اللاار؛ يشن للاتهلوي  الؤاار  القطرع المر  ا
يرد  لرل  ل  االتحرر امأا اي   لتةيي  يةرء القر ا  للر  درلي   لالهةر ي  ي ةرلج تشر ك  )ب(

لليرة  الخض اء اتمزيز دلى تشجي  اةشط  امألل تليررئ امأل  اللتحر  التاجيهي  يشن  االاتههك اللاترا . اتش
اللاترا    ةترجرإلاييلر يتملق يليها  التجر   المررل  اتشجي  ااتخرا  التوةالاجير الحرياث  ي  لجرل إرا   الةيرير . 

امأغ ي   إةترج تشجي للشت ير  الالتطاي  اللاتل  لللشت ير  الخض اء االليررئ التاجيهي  دلى ةشط  امألل تتش
 المضاي ؛

 لتةيي  الخط ؛ إ شررا أرل  إدرار لش اء امأخض  اتقا  حرلير يلخط   إايرةير ادتلر  )ج(
؛ اللاترا  الش اءلمريي   لر يل : ادتلرردلى امأةشط   ا  الصل  ي  اللللو  اللتحر  تشتلل  )ر(

 ؛م ه اآلاثر  اتقري  لملالر  إلى اإلج اءا  ال الي  إلى خيضرد  اليحاث لتقيي  آاثر  را   حير  اللةتجر   ا
لةيرير  اإلج اءا  اللتملق  يري ةرلج الرد  اللرل  لتحاي  ويرء  اللاا ر  ل  خهل تايي  ا التقةي اللشا    إاراءا
 لاا ر.الا
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لمريي  لحرر  يشن  التةاع يتمي  إر اج   ا ور إلر لتحرير أ  مةرك ر اا  تج ي حرلير إلى ر أيض إايرةير اتشي 
الاطةي  للتةاع الييالاج .  هراخط  دلللش اء امأخض   ايقر مأمراف اات اتيجيتهر لاطةي  الخط  الالييالاج  ي  

 .اف امأخ ى ي  االتيرقي م ه ال اايط  حاب االقتضرء  ل  جرةب امأط  ل ادر أيضر قر يوا  ل  الليير ا
 ضطلع بها األمين التنفيذيااألنشطة التي  - ثالثا

لااصل  تمزيز تمراةه ل  اللةملر  ي   امألي  التةيي ي ااتل   11/44ل  اللق    14رليق   دله ي -37
ل يمرل ل  اردله اتياي ه اضلر  تةايقه يشو اللق  يغي  حيز الملل الل وا  ي  االليرر ا  الل وا   أدهه  

ي ةرلج الملل يشن  الترايي  الحريز  يرإلضري  إلى غي ه ل  ي الج الملل اللااضيمي  اي الج الملل اللشت و  يي  
اللمةي  امأل  اللتحر  خي اء لجة  ل  . ايرإلضري  إلى  لك  تمرا  امألي  التةيي ي القطردر  ي  إطر  االتيرقي 

ةمر  امأل  اللتحر  اللتورلل للحارير  اليييي  لتةقيح ؤال  د  امأدلرل الجر ي  اللاا  ري رللحراي  اليييي  ااالقتصري
ايقر ال  دةرص  م ا الملل الجر ي.  ادةص   ياإليوالاجتمزيز لةهجير  حارير  الةم  ايمتي  ااالقتصرري . 

أيش  للتةاع   أمراف ل 2هرف الا 2121-2111لخط  االات اتيجي  للتةاع الييالاج  اامألي  التةيي ي ةقل ل لك  
 .ري رللحراي  اليييي  ااالقتصراللمةي  يلجة  خي اء امأل  اللتحر   دل الييالاج  إلى 

أ  يمقر  يرلتمرا  ل  الش ورء  اي الصل   امألي  التةيي ي  إلى  11/44ل  اللق    7طلي  اليق   ا -31
االتةاع الييالاج   يضه د  الملل الللراثل ال  امأخ  ي  الحاير  أدلرل ليرر   اقتصررير  الةم  اإليوالاجي  

دلى اللاتاى الاطة  أا اإلقليل   حلقر  دلل إقليلي  ل  أجل تيررل الخي ا  المللي  ييلر يي  الللر اي  يشن  
إزال  الترايي  الحريز  الضر   االتخييف ل  حرتهر  يلر ي   لك دلى اييل اللاثرل اليس الحص   اإلدرةر  

لتشجي  دلى الحاايز اإليجريي   يلر ي   لك دلى اييل اللاثرل اليس الحص   الحاايز القريل  الضر    ايشن  ا
)ا( ل   17طلي  اليق   ا. دلى الااق  يغي  يةرء القر ا  أا تمزيزمر  اتمزيز اليه  اللشت ك يي  الللر اي 

ر  ل  الةتريج الت  تاصل  إليهر ي  االاتير  الملل ايةرء القر ا  حلقر ل  خهل     رد  اليلرا 11/2اللق   
ي  االتةاع الييالاج  ي  إرلرج قي  التةاع الييالاج  ي  الايرار  الاطةي  اإليوالاجاقتصررير  الةم  ر اا  
 . ا  الصل  االي الج ادللير  التخطيط االلحلي 

اإلقليلي  التورليف اتحقيق أقصى قر  ل  التآز  ل  الال  حلقر  الملل را  جراى ضلر   ال  أجل -39
ي   اللةصاص دليهالت  دقر  دلى الةحا  الاطةي  للتةاع الييالاج اخطط الملل  ر الات اتيجيا تةقيحيشن  
ي  تمرقب إضريي  اقتصرر"  لجلادر   دقر درر ل  حلقر  الملل م ه ي  شول "11/2)أ( ل  اللق    17اليق   
تلك الت  دقر  ل  أا أرلج  ييهر؛ ام   للتةاع الييالاج ات اتيجير  اخطط الملل الاطةي  االدلل  حلقر ل  

جةاب ش ق ا ش قا جةاب( 2)؛ ا(2111 /آ ا لر س 21إلى  14)ورار   ياتاااةر   الجةايي  ي يقيرأ( 1أجل: )
/تش ي  أوتاي  7إلى  3ييج   ةرري  ( اللحيط الهررئ )3)؛ ا(2111 /أير لريا 11إلى  9آاير )شير   الصي   

األ يور  ؛(2111 /تش ي  امأالأوتاي  21إلى  17ةطق  اليح  الور يي  )ار  جا ج  غ يةررا  ل؛ ا(2111 امأال
 حلقر (. ادقر  2111 /ورةا  امأالريالي  2إلى  /تش ي  الاثرة ةايلي  21الااطى )ار  خاايه  وااتر يور  

لش ق امأااط )ي  يي ا   ليةر   لشلرل أي يقير اا ي اإليوالاجر اا  اقتصررير  الةم  يمر لر يةرء القر ا  لدلل 
 /أير لريا 17-11مأل يور الجةايي  )ي  ارةتيرغا  شيل   ي  اليت   ا(؛ 2112 /شيرطيي اي  23-21ي  اليت   

 (. ادقر2112 /أير لريا 31-29ا اير الش قي  اآاير الااطى )ي  تيليا   جا جير  ي  اليت   ؛ امأ(2112
ات اتيجير  اخطط الملل الاطةي  الاثرةي  لهالملل  حلق ي  تمرقب ل  لي  يااجتلرع للجلاد  اقتصرري  للر  
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ي ةرلج امأل  تمرا  ا(. 2112 /آ ا لر س 2إلى  /شيرطيي اي  21مأي يقير )أريس أيرير  إاثيايير   للتةاع الييالاج 
ا  اقتصررير  الةم  ر ار اإلقليلي  يضه د  لوتب لالورتيهللييي  ي ةرلج امأل  اللتحر  ا اللتحر  اإلةلري 

 الش اع  أس اللرل الطييم  تمراةر ااثيقر ي  دقر حلقر  الملل م ه. االتحرر الرال  لحيم الطييم ا ي اإليوالاج
رالاتخرا  اللةراب لتقةير  التقيي  االقتصرري  يضه د  يزيرر  اد  اللاؤالي  الحواليي  ولر أ   -41

ل  الليير لااصل  دقر أةه ييرا ا  الملل م ه حلقر لل  امأحير   ي  واثي ل  يي  اليااير اللشر  إليهر الحاايز 
دةهر امأط اف ي   تم بم ه له ا الجلها   ا يلر ي  لااضي  لمية  ايقر لهحتيرجر  الت  ملل الحلقر  لاثل 

غي  أةه يشر  ي  واثي  ل  امأحير  إلى أ  (. 11/14)ج( ل  التاصي   12لةرطق ي دي  لحرر  )اةم  اليق   
ر اا  اقتصررير  الةم  امأخ ى لتاصير  الاالدتلرر ةهج التقيي  االقتصرري الهزل  لقر ا  الاطةي  التقةي  ا

ي  الوريي   التقةي در  اجار الخي   يإ  ي  الااق   ادلى الصمير الاطة . تحرير  ويي    هريياص ي اإليوالاج
تةقيح لمللي   هحشر ت ي أس لرل مأي ليمرل االاتخرا  ا ألر ي  واثي  ل  امأحير  قر يشول دريقر  م ا اللجرل

 يتةمي  در ي  الخي ا  التقةي   اليجا م ه ار ال يلو  ا. الاطةي  للتةاع الييالاج  االات اتيجير  اخطط الملل
تق ي مر الهةر ي  تشي  ي  م ا الايرق  ادرر لحرار ل  امأير .  را لدلى  تمقريةرء القر ا  يشن  دلل  حلقر 

: يشن  يةرء القر ا  اللحرر  يرلةاي  لطلي  الر اار  اليييي  ولجلاد  ت ويز حرال   يلر ي   لك إلى احتيرجر 
الت  تليز الةم  اليييي  اللتراخل  ( ال اايط 2)اي ؛ اإليوالاجأشورل اتصةيف التةاع الييالاج  االةم   (1)

( تقةير  التقيي  االقتصرري للتةاع 4)ا ؛هررا اتاإليوالاجي  ا( دل  الطرق  3)ا ؛ ياإليوالاجاخرلر  الةم  
( االةاث ايالاجير 1ا) ؛امأض ا اآاثر    اليييي اآلاثر ( تقيي  1)ا؛  ياإليوالاجالييالاج  اخرلر  الةم  

 9ايةرء القر ا  الهزل  ل لك )اةم  اليق   طايل امأجل لةراب   رد  يتطال لك مةرك حرج  إلى ي . ااإليوالاج
 (.11/14ل  التاصي  

 إلى األمامالمقترح الطريق  -ابعار
لهيي  الي دي  لللشا   ل 11/14 يرلتاصي  اللملالر  الجرير  الت  ا ر  لشلال يصي  درل  أ  ييرا  -41

نراا  يأ  يحيط دللر  ي  لؤتل  امأط افقر ي غب المللي  االتقةي  االتوةالاجي . ايرإلضري  إلى  لك  
رييرج   صيغ دلى اييل اللاثرل ي  شول ايرليمل يمض امأط اف   تهرأدرلتحرير الحاايز الضر   الت  اإل شررا  

 .لللشا   المللي  االتقةي  االتوةالاجي  لهيي  الي دي ل 11/14)أ( ل  تاصي   4 لليق  
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