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ماابس / آذاب   16-6   ممتمب الوما  الوبي  المنوداي ف  يابتاه الالاامناة ف  ماييناة يواياي م   

1980.   

 ذ يوتيب انه م  األهمية يمكا  الال مواييب اميايا ا تباءات ت صايلية لنأاتبشااي تأااىي  

 ىل  نياض الواملي  ف  الدقاع الزباى .

 انظبا ألنه تدبب الل هذه المواييب االميايا ااةتباءات ف  شك  تاصية.

( 4بيية بق  )فإنه يدبب الماافدة ىل  التاصاية اآلت  نصايا  االت  يقلا ىلييا التاصاية الو

   يشة  تنمية احماية الداو الواملة ف  الدقاع الزباى  .1980لوا  

 المادة األولى

 تشم  هذه التاصية ال ئات التالية يص ة خاصة:  

)النيات    (أ) الزباى   ياةنتاج  المتولدة  الومليات  ف   اتب  لداء  المشتولا   الزباىة  ىما  

 االحياان ( .  

)النيات    (ب ) الزباى   اةنتاج  خيمات  ىمليات  ف   اتب  لداء  المشتولا   الزباىة  ىما  

 االحياان ( .  

الوما  المشتولا  ف  الحبف اا الصناىات الصويبد الدائمة ف  المناقا البي ية االت    ( ج)

 توتمي ىل  منتتات ققاع الزباىة . 

 اج الزباى . صواب منك األبال  الذي  ال يأتةتبا  ىماال ايوملا  ف  اةنت (د )

 المزابىا  الذي  يوملا  افا نظا  المشابكة ف  المحاصي  اا افا نظا  اليي  .  (ه)

اةنتاج   ( و) ف   فون  ايوملا   ىماال  يأتةتبا   ال  الذي   الصويبد  األبض  ققل  مأتةتبا 

 الزباى  . 

 الواملا  ف  صيي األأماك ف  المياه الوذية االيحيبات .  (ز)

 اال تتناا  احكا  هذه التاصية :  

 مكل ا  يإيابد المشباىات الزباىية . ال -1

 افباي اأبد صاح  الوم  الذي  يوملا  ييا  اتب ف  نقاق األأبد.  -2
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 المادة الثانية 

ىل  اليا  األىلاء ا  توتمي أياأات لتنمية احماية الداو الواملة الزباىية م  ات  التشوي   

الية يص ة خاصة ىني الل اتقييا  )االأتخيا ( المنتج ف  ققاع الزباىة   مل مباىاد الميايا الت

 تلك الأياأات . 

المأتلزمات   (ا) تافيب  تأتييف  اليشبية  الماابي  اتنمية  البي ية  للتنمية  ىامة  أياأة  الل 

 األأاأية للواملي  ف  ققاع الزباىة . 

 تحديا مييا تكافم ال بص يي  البيف االحلب ايص ة خاصة فيما يتولا يا :   (  )

 الحماية التشبيوية .  -1

 الخيمات التوليمية االتيبييية االتالدي ية ااةىنمية .  -2

 الخيمات الصحية االوذائية .  -3

 الخيمات اةأكانية .  -4

 الخيمات التبفييية .  -5

 المادة الثالثة

ليا  األىلاء لتنمية الداو الواملة ف   يت  ا  يكا  م  يي  اهياف أياأات ا

 الزباىة األهياف اآلتية :  

 بفل مأتاو اليخ  للواملي  ف  ققاع الزباىة .  (أ)

 تافيب مأتلزمات تن يذ خقق التنمية البي ية م  الداو الواملة الميبية ي ئاتيا المختل ة .  (ب )

 الحي م  اليقالة يصابها المختل ة اتاأيل متاالت الوم  .   ( ج)

 ابعة المادة الر

الديا  يالمأاح اةحصائية االيباأات النزمة االمتولدة يالماابي اليشبية ف  ققاع الزباىة  

اذلك يالتواا  مل المنظمات االييئات الوبيية المونية   االوم  ىل  نشب يياناتيا يص ة يابية    

 ىل  المأتاو الوبي    اذلك يالتواا  مل مكت  الوم  الوبي  .  

 المادة الخامسة

الوم  ىل  زيايد  نتاتية الوام  ااألبض  اذلك يبفل ك اءد الوام  ياتياع الاأائ  التكنالاتية  

 المناأية  مل تافيب اليذاب االتدااو المنتداد االمخصيات ااألأميد . 
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 المادة السادسة

التاأل في الحبكة التواانية الزباىية اتوميا الاىي يةهميتيا ياىتيابها حن مأاىيا للتول   

ىل  المشاك  االقتصايية ااالتتماىية للواملي  في ققاع الزباىة  كما ينيوي موالتة اأيا  توالب  

 التواانيات الزباىية  اذلك يالوم  ىل  تييئة الظباف المنئمة لتقايب الوم  التوااني.  

 المادة السابعة

اتأا االتصا   للما  أيالة  االحلب  البيف  يي   االمااصنت  القبق  شيكة  يا  تقايب 

 اةنتاج االخيمات م  ا ل  البيف. 

 

 المادة الثامنة 

األمية   الومالية امحا  الالدافة  الوما  في متا    أيا  منظمات اصحا  األىما  امنظمات 

 اتشتيل الحصا  ىل  اةتازات اليباأية ميفاىة األتب اذلك في ققاع الزباىة.  

 المادة التاسعة

 املي  في ققاع الزباىة. الاصا  لتوبيف ماحي  حصائيا اتشبيويا للو

 المادة العاشرة

تافيب مأتلزمات تن يذ خقق التنمية البي ية اىل  األخص  ىياي الكاايب ال نية الميبية ي ئاتيا  

 المختل ة.  

 المادة الحادية عشرة 

توميا الاىي الدقبي االدامي يةهمية الوم  في ققاع الزباىة اتةكيي يابه في تنمية المتتمل  

 كك .  

 الثانية عشرة المادة 

تاأيل فبص االأتخيا  المتاحة االممكنة في ققاع الزباىة اتوبيف الوما  الزباىيي  ييا   

 ايص ة خاصة فيما يتولا ياألنشقة المكملة ليذا الوم  اتاتييي  لنأت ايد م  تلك ال بص.  

 

 المادة الثالثة عشرة 

لزباىة يةهمية االلتحاق  توميا اىي الوما   اصواب اصحا  األىما  الومالية في ققاع ا

 ييبامج امباكز محا األمية االالدافة الومالية   ااالب ذلك ىل  مأتاو مويشتي .  
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 المادة الرابعة عشرة 

  ىقاء األالاية للتولي  األأاأي المبتيق يالتيبي  الاظي ي  اذلك للوم  في ققاع الزباىة. 

 المادة الخامسة عشرة 

االتيبي  االتالديف الزباىي اتقايبها يما يتناأ  مل احتياتات  التنأيا يي  أياأات التولي   

 البيف االوم  الزباىي. 

 المادة السادسة عشرة 

 تباء اليباأات النزمة لتحييي األالايات التيبييية في متا  التيبي  الميني الزباىي مل  

ا  اماظ ي  الزباىيات  االمبشيات  االمبشيي   الميبيي   ةىياي  خاصة  االاية  ألتيزد   ىقاء 

 المونية يالوم  الزباىي. 

 المادة السابعة عشرة 

األنشقة   لمختلف  لذلك  المناأية  الاأائ   ياىتماي  االتالدي ية  التيبييية  اةمكانيات  تافيب 

الزباىية  ايص ة خاصة ما يتولا يتافيب اةمكانيات اليشبية الممهلة للديا  ييذا الوم  م  يي   

ماي نظا  لتشتيل المبشيي  االمالد ي  االميبيي  الزباىيي   ص اف الوما  البي يي  ان أي   ااىت

 لنأتمباب في تديي  خيماتي  في هذا المتا . 

 المادة الثامنة عشرة 

اىتماي نظ  لتشتيل ىما  الزباىة ىل  االلتحاق ييبامج التيبي  االتالديف الومالي امحا  

 األمية  اذلك ى  قبيا تافيب الظباف االحاافز المنئمة لذلك. 

 المادة التاسعة عشرة 

تدبي  شاااااباق اظباف الوما  في ققااع الزباىة في اليا  الوبيياة المختل اة يدايب اةمكاا   

 ايى  التكام  االقتصايي الوبيي ى  قبيا ما يلي يص ة خاصة. 

يباأااااة احتياتات ققاع الزباىة م  الداو الواملة يمأااااتاياتيا المختل ة االوم  ىل    (أ)

 تافيبها. 

تشاتيل التتاب  البائيد في متا  تند  األييي الواملة يي  اليا  الوبيية  اذلك يالتواا    (ب )

 مل مكت  الوم  الوبيي. 

 المادة العشرون

د في نظا  ات اقيات اتاصيات الوم   تأبي يشة  متايوة تقييا هذه التاصية األحكا  الاابي 

 الوبيية.  


