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ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئ ارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالا 
لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل 

يجولوكيإلامظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا   ة 
  ةيناثلا ةرودلا

 ، ناسين٢١-١٦يتيس امنب  ٢٠١٢ليربأ / 

 ٍربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا ريرقت
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح 

  ةيجولوكيإلا
  ةرودلا حاتتفا  - الوأ 

دق  - ١ ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا ت ع
يتيسامنب يف ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح   

ىلإ ١٦نم  ناسين٢١    .٢٠١٢ليربأ / 
،ةيحاتتفاتاظحالمب ىلدأو   - ٢ وايث ميهاربإ ديسلا نم لك يف ةيئيبلا تاسايسلا ذيفنت ةبعش ريدم    
  .امنب ةيجراخ ريزو ةبئان ،انيميسورأ اريام ةديسلاو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

ديسلا مساب ،وايث ديسلا ثدحتو  - ٣ ، كأ  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ،رنياتش مي
نم لك تاموكح ىلإو ،ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا اهتفاضتسا ىلع امنب ةموكح ىلإ ركشلا ب هجوتف

ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو اسنرفو ديوسلاو ايقيرفأ بونجو ايروك ةيروهمجو ايناملأ 
ىلإو ،هتمدق يذلا يلاملا معدلا ىلع ،يبوروألا داحتالا ىلإ ةفاضإلاب ،نابايلاو ادنليزوينو جيورنلاو ةيلامشلا 

، سسؤم نم ءالمزلا ةيملعلا تاسسؤملاو ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو ،ةدحتملا ممألا ةموظنم تا
  .ةرودلل ريضحتلا يف ةدعاسم نم هومدق امل ،دارفألا ىلإ ةفاضإ ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإ قلطنم نع ةيساسأ تامولعم وايث ديسلا مدقو   - ٤
ىلوألا ةرودلا يف زرحُأ يذلا مدقتلا نعو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونت لا لاجم
نيرشت يف يبورين يف ةدوقعملا ،ربنملا ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالل  
قوثوملاتامولعملاوةيملعلا ةفرعمل  لامملكتملا زربأو . ٢٠١١ربوتكأ /لوألا ا ةلاح نعة  يف ةيمهأ نم ةئيبل  
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ربنملا ءاشنإل ةمزاللا ةيقبتملا ةيساسألا تاءارجإلاو تارارقلا نأ ىلإ راشأو . تاسايسلا رارقإ ةيلاعف ةدايز
هتينازيمو ربنملا لمع جمانربب ةقلعتملا تاءارجإلاو تارارقلا اهنمو ،ةيناثلا ةرودلا يف اهذاختا عقوت   ي هليغشتو

ةيعرفلا هتزهجأو ماعلا عامتجالا ةليكشتو ؛هليغشتو ربنملا ءاشنإب ةلصت ملا ةينوناقلا لئاسملاو ؛هليومتو
  .ةفاضتسالا تابيترتو ؛ربنملا ةنامأل يفارغجلا ناكملاو ؛يلخادلا ماظنلاو ؛امهفئاظوو
ممألا جمانربو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمل هركش نع وايث ديسلا برعأ ،ماتخلا يفو   - ٥
ةيلمع معدب اهمازتلا ىلع )وكسنويلا(ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ي ئامنإلا ةدحتملا  ،
  .ربنملا ءاشنإ

هعون نم عامتجا لوأ يه ةرودلا هذه نإ تلاقف امنب سيئر مساب انيميسورأ ةديسلا تملكتو   - ٦
ل يجولويبلا عونتلاب ًافارتعا كلذ يف نأ تربتعاو ،ةينيتاللا اكيرمأ يف دقع عونتلا ىلإ تراشأو . ةقطنملي

نم دلبلا يف ام دد   يتلا ةديازتملا رطاخملا ةهجاومل امنب ا  ذختا يتلا تاوطخلا تضرعتساو ،امنب يف يئيبلا
 ، ةيمحملا قطانملل ةينطو ةكبش ءاشنإكلذ نموةيجولوكيإ مظنو لئاومو عاونأ ىلإ ةملكتملا تراشأو .  

قئارطلا نأشب قافتا ىلإ امنب يف لصوتلا ةيمهأ ىلإو ،ة رودلا مامأ حورطملا لامعألا لودج ةيمهأ
ةدحتملا ممألا رمتؤم جئاتن معدل ةيسيئر ةيلآ نوكيس ربنملا نإ تلاقو . ربنملا ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو
دعبلا لوانتت يتلا تاشقانملاو ،ليزاربلاب وريناج يد وير يف دقع )٢٠+ وير  (ةمادتسملا ةيمنتلل  يس يذلا  
  .ةمادتسملا ةيمنتلل يئيبلا

  ةيميظنتلالئاس ملا  - ًايناث
لامعأ ىلع يرسي ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل   - ٧  يلخادلا ماظنلا نإ سيئرلا لاق

ىلوألا ةرودلا يف رمألا هيلع ناك ام رارغ ىلع ،لاحلا فالتخا هيضتقي ام ةاعارم عم ،ماعلا عامتجالا 
، ًاعيمج تاموكحلا اهذختت تارارقلا نأو ،تاحرتقم مدقت نأ ةموكح يأل نأءانثتساب ،ماعلا عامتجالل 

  .ةرادإلا سلجم ءاضعأ يف كلذ رصح نود
ةهج نم نولثمملا قفتاو . ءارآلا قفاوت ةيجهنمب لمعلا ةيمهأ ىلع نيلثمملا نم ريبك ددع دكأو  - ٨

ناكملا رايتخال تيوصت ءارجإ ةرورضىلع ىرخأ  نامأل ًارقم ذخت   حرتقا ،ةياغلا هذهلو . ربنملاة ي يذلا
  .نيلثمملا ةقفاوم تلان تيوصتلل تاءارجإ سيئرلا

  بتكملا ءاضعأ باختنا  -فلأ 
قف  بسح  - ٩  ، مهؤامسأ ةيلاتلا ءاضعألا نم عامتجالا بتكم فلأتي ،ىلوألا ةرودلا يف هيلعتا ام
ةسمخلا ةدحتملا ممألا ميلاقأ نمًاميلقإ مهنم دحاو لك لثميو  :  
  :سيئرلا

ىرخأ لودو ةيبرغلا ابوروأ لود)ةدحتملا ةكلمملا(نوس تاو تربور ديسلا    ،  
  :سيئرلا باون

ةيقيرفألا لودلا)اينيك(دمحم يلع ديسلا   ،  
ةيويسآلا لودلا )نابايلا(اكاني غوس يشوستأ ديسلا  ،  

ابوروأ لود)كسرهلاو ةنسوبلا(شتيفونادوراب اكنيس ةديسلا    ةيقرشلا ، 
رحبلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ لود)كيسكملا(زيتنيب ويكيسيه ديسلا    يبيراكلا  ، 
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  لامعألا لودج رارقإ  -ءاب 
تقؤملا لامعألا لودج ىلإ ًادانتسا ،يلاتلا لامعألا لودج نولثمملا رقأ   - ١٠

)UNEP/IPBES.MI/2/1(:  
  .ةرودلا حاتتفا  - ١
  :ةيميظنتلا لئاسملا  - ٢

  ؛بتكملا ءاضعأ باختنا  )أ(
  ؛لامعألا لودج رارقإ  )ب(
  .لمعلاميظنت   )ج(

  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو  - ٣
تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا   - ٤

  :ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف
  ؛ربنملا لمع جمانرب  )أ(
ا راطإ يف أشن  )ب(    ؛ربنمل ت دق يتلا تائيهلا لكايهو فئاظو
  :تاءارجإلاو دعاوقلا  )ج(

  ؛ربنملل  ماعلا عامتجالا اهدقعي يتلا تاعامتجالل يلخادلا ماظنلا  ‘١’
  ؛ربنملالاغتشال ىرخألا تاءارجإلا   ‘٢’

؛ربنملاةنامأ هيف دجوت يذلا ناكملا  )د(    
  ؛ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا  )ه(
  ؛ةينازيملا  )و(
  .هليغشتو ربنملا ءاشنإب ةلصتملا ةينوناقلا لئاسملا  )ز(

  .تارارقلا ذاختاو تايصوتلا دامتعا  - ٥
  .ريرقتلا دامتعا  - ٦
  .ةرودلا ماتتخا  - ٧  

  لامعألا ميظنت  -ميج 
يف نولثمملا عمتجي نأ ىلع قف   - ١١ يأ ليكشت لاح يفو ،تارارقلا ذاختاو لوادتلل ةماع ةسلجتا  

جراخ ةقرفألا كلت عمتجت ،اهنيعب عيضاوم نأش ب تاشقانملا ءارجإ ليهستل لاصتا ةقرفأ وأ ةلماع ةقرفأ
فالخ ماعلا عامتجالا ر  رقي مل ام ،ةماعلا تاسلجلل ةص    .كلذ صخملا تاقوألا
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  روضحلا  -لاد 
ايبويثإ،يسورلا داحتالا :ةيلاتلا تاموكحلا ولثمم عامتجالا رضح  - ١٢ ناجيبرذأ،  نيتنجرألا،   ، 

ليئارسإ،ايلارتسأ ،اينابسإ روداوكإ،  نابلأ،  ايناملأ،اي  ادوبربو اوغيتنأ،  ارودنأ،  ياوغوروأ،ايسينودنإ ،   ، 
ةيمالسإلا-ةيروهمج (ناريإ  ،ادنغوأ ناتسكاب،)  ليزاربلا،نيرحبلا ،  لاغتربلا،  اكيجلب،  شيدالغنب،   ، 
ناتوب،امنب اناوستوب،  ايفيلوب ،كسرهلاو ةنسوبلا ،  تايموقلا ةددعتملا-ةلود (  وريب،)  دنليات،   ، 

رت،ناتسنامكرت وغابوتو دادينيرت،ايك  داشت،  وغوت،  سنوت،  دوسألا لبجلا،  رئازجلا،  كوك رزج،   ، 
،  ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج ايروك ةيروهمج،ةيكينيمودلا ةيروهمجلاةدحتملا اينارتت ةيروهمج ةيروهمج ،   
ايقيرفأ بونج،افودلوم ةيروهمج ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ايجروج،  كرمنادلا،  اكينيمود،  يوبابمز،  تناس،    

اكنال يرس،ايسول رودافلسلا،  ايكافولس،  لاغنسلا،  دنليزاوس،  نادوسلا،  ارسيوس،ديوسلا ،  يليش،   ، 
قارعلا،نيصلا اناغ،  الاميتاوغ،  انايغ،  اينيغ،  اسنرف،واسيب -   نيبلفلا،  اليورتف ،  ةيرافيلوبلا-ةيروهمج (   (، 
ناتسزيغريق،يجيف ،ادنلنف ناتسخازاك،  ايتاورك،  ايدوبمك،  نك،  ابوك،اد  اكيراتسوك،   ،ايبمولوك ، 
اينيك،وغنوكلا ايفتال،  نانبل،  بيل،  ،،ايري  ايبيل رصم،  كيسكملا،برغملا ،  يوالم،  ةيبرعلا ةكلمملا ،   
ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا،ةيدوعسلا وكانوم،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا   جيورنلا،  لابين،  رجينلا،  ايريجين،   ، 
ادنليزوين،اوغاراكين يتياه،  سارودنه،دنهلا ،  ادنلوه،  ةدحتملا تايالولا،  نابايلا،ةيكيرمألا   نميلا،   .  

  .بقارم ةفصب نيطسلف ترضحو  - ١٣
  .يبوروألا داحتالا: اهمسا يلاتلا يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا ةمظنملا نع لثمم رضحو  - ١٤
ًاضيأًارضاح ناكو  - ١٥ ةدحتملا ممألا تائيه نم يلي ام ولثمم ،بقارم ةفصب   ةصصختملا ا ،   الاكوو

ةيعرفلا ةيملعلا ا  ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم  :ائيه وأ تايقافتالا تانامأو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو
ممألا ةمظنمو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو ،ةعارزلاو 

ةيلودلا ةراجت لا ةيقافتاو ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتاو ،ةدحتملا ممألا ةعماجو ،ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا
ةيقافتاو ،رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتاو ،ضارقنال اب ةددهملا تاتابنلاو تاناويحلاعاونأ يف 

ظفحل يلود لا داحتالاو ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ،ةرجاهملا عاونألا ةيقافتاو ،ةبطرلا قطانملا نأشب راسمار
  .ةعيبطلا

تامظنمو ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تامظنملا يلثمم نم ددع بقارم ةفصب عامتجالا رضحو   - ١٦
تم ءالؤه ءامسأ ىلع عالطالا نكميو. لامعألا عاطقو صاخلا عاطقلا م ع يتلا نيكراشملا ةمئاق يف  

  .UNEP/IPBES.MI/2/INF/18ةقيثولا اهفصوب 

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  - ًاثلاث
ةداملا نم ٢ةرقفلل اقفو   - ١٧ ماعلا عامتجالا ىلع يرسي يذلا ةرادإلا سل ١٧   يلخادلا ماظنلا نم  

. ةرودلا يف نيرضاحلا نيلثمملا ضيوفت قئاثو صحفب بتكملا ماق ،لاحلا فالتخا هيضتقي ام ةاعارم عم
ناسين١٩خيرات ىتح و و ،لود١٠٣ولثمم ةرودلا رضح ، ٢٠١٢ليربأ /  و نأنيبت  ةم    دقملا ضيوفتلا قئاث

ةميلس تناك ةلود٩٢نم  ًاريرقت بتكملا م. ضيوفت قئاثو يبوروألا داحتالا مدق دقو.    ىلإ كلذب دقو  
يف بتكملا ريرقت   ناسين١٩ رقأ يذلا ماعلا عامتجالا ةيفاضإ ةلود نع نيلثمم لوصوبو  .٢٠١٢ليربأ / 

ناسين٢٠خيراتب  يف ةلثمملا لودلا ددع غلب٢٠١٢ليربأ /  ةرودلا ،  لود١٠٤   .  
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لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملاتابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا   - ًاعبار  
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا

  ربنملا لمع جمانرب  -فلأ 
ىلإ ًادانتسا لامعألا لودج نم دنبلا اذه نمض ةجردنملا اياضقلا فلتخم نولثمملا شقان  - ١٨  

ربنملا لمع جمانرب يف اهجاردإ نكمي يتلا رصانعلا نأشب ةنامألا ةركذم يف ةدراولا تامولعملا 
)UNEP/IPBES.MI/2/2( ةنامألا ا  دعأ يتلا تامولعملا ةقيثوو  ربنملا لمع جمانربل نكمم ويرانيسنأشب  
)UNEP/IPBES.MI/2/INF/3(.  

، مل ةنامألل مهريدقت نع نولثمملا برعأو  - ١٩ قئاثو نم هت  ىلإ اوراشأ مهنكلدعأ ا  ديدحت ةرورض 
ربنملا فئاظو عيمجب عالطضالل لماكتمو قس وتايولوألا   تم ج  عاب  تا ىلع هسفن تقولا يف صرحلا

ةيماتخلا ناسوب ةقيثو يف ةدحملا عبرألا د.  
ىلإ ةجاحلاو تاردقلا ءانب اهتيمهأ ىلإ نولثمملا راشأ يتلا ىرخألا تالا  - ٢٠  ةطشنألا عيجشت ا نمو  

دّلوي نأ نامض ل ةجاحلاو؛يميهافم راطإ عضوو ؛تامييقتلل حرتقملا ضارعتسالاو ؛ةلصلا تاذ ةينطولا 
ةد  دعتملا ةيئيبلا تاقافتالا ذيفنتل هم   دقي نأ نكمي يذلا معدلا ثيح نم اميس ال ،ةفاضم ةميق ربنملا

تالاصتا ةيجيتارتسا عضوو ؛ةيلاعفب ةيد يلقتلاو ةيلحملا فراعملا جمد ةيفيكل مهف نيوكتو ؛فارطألا
ًاضيأ تاشقانملاتزكرتو. ربنملل ةميق نم ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلل ام ىلع    
  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةميقلا كلذ يف امب ،ةسوملم ريغو ةسوملم

او اكانيغوس ديسلا ةسائرب ،سيئرلا ءاقدصأ ةعومجم تلّك  - ٢١  هذه يف رظنلا ةلصاومل ،زيتينيب ديسل شو
لبق ةلأسملا هذه نأشب م يتلا ةطشنألا فلتخم قيرفلا شقانو . ةلأسملا  دقت زارحإ لجأ نم ا  علطض يس

ربنملل ماعلا عامتجالاهدقعي يذلا لوألا عامتجالاداقعنا  ةسلجلا يف ًاضيأ ةلص تاذ تاشقانم ترجو .   
قيرفلا تاشقانم جئاتن ضرع.ةماعلا تو قفرملا يف   ريرقتلااذهل يناثلا  عالطضالا نيعتي يتلا ماهملا زجوي يذلا    

نيترودلا نيب ةلصافلا ةرتفلا يف ربنملا لمع جمانربب قلعتي اميف ا .  
تايموقلا ةددعتملا-ةلود (ايفيلوب لثمم مدقو   - ٢٢ اهنيب نم ،رومأ ةلمج تلوانت ةقيثو عامتجالا ىلإ )  

قوقح اهيف امب ناسنإلا قوقح مارتحاو ،ةينطولا ةدايسلاو ةينطولا ةيئاضقل ا ةطلسلاب ةقلعتملا اياضقلا
مظنلا فئاظوو تامدخ ليوحت مدع ىلإ يمرت ج   عضو يف ةلادعلا يخوتو ،ةيلصألا بوعشلا

  .ةيراجت علس ىلإ ةيجولوكيإلا
أشن   -ءاب   ربنملاراطإ يفت دق يتلا تائيهلا لكايهو فئاظو    

،اسم يف نولثمملا رظن  - ٢٣ تامولعملا ءوض يف  لامعألا لودج نم دنبلا اذه تحت جردنت ةفلتخم لئ
أشن نع ةنامألا ةركذم يف ةدراولا   ربنمراطإ يفت دق يتلا تائيهلا لكايهو فئاظو مولعلل يلود يموكح    

درتو . )UNEP/IPBES.MI/2/3(ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو 
  .ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا نم لوألا لييذتلا يف تالوادملا جئاتن
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  تاءارجإلاو دعاوقلا  -ميج 
ربنملل ماعلا عامتجالااهدقعي يتلا تاعامتجالليلخادلا ماظنلا   - ١    

يلخادلا ماظنلا نع ،نيلثمملا بلط ىلع ءانب ،سيئرلا اهدعأ ةقيثو نأشب تاشقانم تيرجأ   - ٢٤
يذلا ربنملل يلخادلا ماظنلا عورشم نيب ةقيثولا تجمدو . ربنملل ماعلا عامتجالا اهدقعي يتلا تاعامتجالل

ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا يف ضر  ع)UNEP/IPBES.MI/1/5( ةرتفلا لالخ تدرو يتلا تاقيلعتلاو  
داوم ىلع تاشقانملا زيكرت نوكراشملاو سيئرلا ررقو . )UNEP/IPBES.MI/2/4(نيترودلا نيب ةلصافلا 

  .لاغتشالا نم ربنملا نيكمتل ةيمهأ رثكألا يلخادلا ماظنلا
مظنلا فئاظو”و ةيجولوكيإلامظنلا تامدخ ” يحلطصم ريسفت نأشب فواخم تريثأو  - ٢٥  

مهريسفت نولثمملا ىأترا يذلاةيجولوكيإلا نكمم ىنعمعسوأب ا    .  
ىلإ بقارم ةفصب ًاتق ؤم كراشت نأ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملا عسو يف هنأ ىلإ ريشأو  - ٢٦
  .اهتكراشم/اهتيوضعب ةقلعتملا لئاسملا ةيوست نيح

يف يلخادلا ماظنلا نأشب تاشقانملا جئاتن ضرع   - ٢٧ ريرقتلا اذهل لوألاقفرملا نم يناثلا لييذتلا تو.  
ربنملالاغتشالىرخألا تاءارجإلا   - ٢    

ةقحال ةلحرم يف اهعضي نأ ربنملا ى لع نيعتيس يتلا ىرخألا تاءارجإلا راصتخاب نولثمملا شقان  - ٢٨
  .ريرقتلا اذهل يناثلا قفرملا يف تاشقانملا هذه جئاتن درتو. لماك وحن ىلع لاغتشالا نم نكمتيل

  ربنملا ةنامأ هيف دجوت يذلا ناكملا  -لاد 
ةنامأ ةفاضتس ال ًاضورع تمدقيتلا تاموكحلا تماق ،لامعألا لودج نم دنبلا اذه راطإ يف   - ٢٩

 ، ىلع ،ربنملا ةنامأل رقم ريفوتل اهضورع ميدقتب ،دنهلاو اينيكو اسنرفو ايروك ةيروهمجو ايناملأ يهو ربنملا
ىلع ًاعيمج ةسمخلا نادلبلا سيئرلا ركشو . Add.1 وUNEP/IPBES.MI/2/5نيتقيثولا يف دراولا وحنلا 

ةيلمعلا هذ  اهمازتلاو اهضورع.  
ناسين١٩يف تيوصت يرجأو   - ٣٠ شب٢٠١٢ليربأ /  ةنامألل    . رقمك ذختي يذلا ناكملا نأ

ةنامأ رقم نوكي نأ ررقتو . يرسلا عارتقالاب تيوصتلا ىرجأ مث ،تيوصتلا تاءارجإ سيئرلا ضرعتساو
  .ايناملأ ،نوب يف ربنملا

  ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا  -ءاه 
 ةمظنم -عبرألا ةدحت ملا ممألا تامظنم مساب ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم لثمم ىلدأ  - ٣١

ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا 
ةفاضتسال تامظنملا هذه نيب كرتشملا حارتقالا هيف رسف ضرعب -ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا   

نيب كرتشملا حارتقالاب نولثمملا بحرو . UNEP/IPBES.MI/2/6ةق يثولا يف دراولا وحنلا ىلع ،ربنملا ةنامأ
  .ةقيثولا لالخ نم ًايلج ودبي يذلاو ،اهنيب مئاقلا نواعتلل يلاعلا ىوتسملابو ،عبرألا تامظنملا

، UNEP/IPBES.MI/1/8(ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا ريرقت يف ةدراولا تارايخلاب قلعتي اميفو   - ٣٢
 ، رايخلا دييأت ىلإ نيلثمملا مظعم بهذ )٢٢ةرقفلا يناثلا قفرملا نم ةنامألا لمعت نأب يضقي يذلا ،١،   
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مهليضفت نع نيلثمملا ضعب برعأو . ةيميلقإ زكارم ةماقإ هسفن تقولا يف سردت نأو ،ديحو عقوم
ةلاكولا كلت دعاوق قيبطت عم ،ةنامألا ةفاضتساب ةدحتملا ممألا تالاكو نم ةدحاو ةلاكو عالطضا 

نولثمملا بلط ،طقف داشرتسالل ناك مدقملا حارتقالا نأب ًاكاردإو. ةنامألل يفيظولا كالملا ىلع اهتمظنأو  
ةيئا   هدقعي يذلا لوألا عامتجالا يف هل ةغيص مدقتو رثكأ اهحارتقا لصفت نأ عبرألا تامظنملا نم

  :يلي ام اهحيضوت عبرألا تامظنملا نم نولثمملا بلط يتلا لئاسملا نيب نمو. ربنملل ماعلا عامتجالا
تابيترتلا ىلع ٢٠+ وير رمتؤم يف ةيئيبلا ةمكوحلا ةشقانم نم بترتت نأ نكمملا راثآلا   )أ(    

  ؛ةنامألاب ةصاخلا
  ؛فيضملا دلبلاو ةنامألا نيب ةقالعلا  )ب(
رفلا ربنملاتائيهو ةنامألل هؤاشنإ حرتقملا ةرادإلا قيرف نيب ةقالعلا  )ج(   ؛هبتكمو ةيع 
  ؛نكمم دح ىندأ ىلإ ةماعلا فيلاكتلا صيلقت ةيفيكو ةيريدقتلا فيلاكتلا  )د(
  ؛ةنامألاب اهتقالعو ةيميلقإلا زكارملا هب موقت نأ نكمملا رودلا  )ه(
  ؛ةفيضملا تاسسؤملا مازتلا حيضوت ةدايز  )و(
ليومتلاو يفيظولا كالملا ىلع ةمظنملا دعاوق نم قبط  )ز(    .يس ام حيضوت

  ةينازيملا  -واو 
  .لامعألا لودج نم دنبلا اذه نأشب تاشقانم رجتمل   - ٣٣

و ربنملا ءاشنإبةلصتملاةينوناقلا لئاسملا   -ياز    هليغشت 
ناونعب رارق عورشم ميمعت ىرج ،لامعألا لودج نم دنبلا اذ   - ٣٤  يموكحلا ربنملا ’’قلعتي اميف

رظنلل نيلثمملا ىلع ‘‘ ةيجولوكيإلامظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا 
ربنملا ءاشنإ يف ًامدق يضملل نكمم ليبس نع ةنامألا نم ةركذم ًاضيأ نيلثمملا ىلع ًاضورعم ناكو . هيف
  .)UNEP/IPBES.MI/2/INF/5( هليغشتو

يف ،ربنملا ءاشنإل اهمعد نع نيلثمملا نم ةقحاس ةيبلغأ تبرعأ ،كلذ تلت يتلا تاشقانملا يفو   - ٣٥
، ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه هفصوبةرودلا هذه هنأ ءارجإلا اذه يرصانم نم نيلثمملا نم ددع ىأرو .  

ةموظنم راطإ يف لمعت ةلقتسم فئاظو تاذ ةئيه ىلإ ربنملل حجرملا ليوحتلل قيرط ةطراخ عضو يغبني 
نأب عامتجالا يصوي نأ دحاو لثمم حرتقاو . قيرطلا ةطراخ ةركف رخآلا ضعبلا ضراعو ،ةدحتملا ممألا

 ،   .ربنملا ءاشنإب ةماعلا ةيعمجلا موقتءاب ةيصوتلا

  تارارقلا ذاختاو تايصوتلا دامتعا  - ًاسماخ
ناسين٢١يف   - ٣٦ ربنملا ءاشنإ هبجومب مت ًارارق ةقفاوملا تاموكحلا ولثمم دمتعا ٢٠١٢ليربأ /   ،

ةئيه هفصوب ةيجولوك يإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا
نيب ةلصلا نأشب ًارارق ربنملل ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا ذختت نأ ًاضيأ ررقتو . ةلقتسم ةيلود ةيموكح
  .ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا يف هيلييذتو رارقلا صن دريو. ةدحتملا ممألا ةموظنمو ربنملا
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نأ يف م لاتلا تاموكحلا ولثمم راشأ ،رارقلا دامتعا تقو يفو  - ٣٧  اموكح ةبغر مدع ىلإ اهؤامسأ ةي
تايموقلا ةددعتملا-ةلود (ايفيلوب : يهو ،رارقلا ىلع ةقفاوملا تاموكحلا ةمئاق نمض جردت اليورتفو )  
ةيرافيلوبلا-ةيروهمج (   .رصمو)  

تقو يف رارقلا ىلع قفاوت نأ اهتموكح عسو يف اذإ امع تالثمملا دحأ نم راسفتسا ىلع ًادرو   - ٣٨
ةموكحلل نكمي ال هنإ ةنامألا لثمم باجأقحال يدايس ءارجإ وه رارقلا دامتعا نأل ًارظن كلذ لعفت نأ  ، 

ناسين٢١خيراتب رارقلا ىلع ةيعامج ةروصب قفاوت يتلاو عامتجالل ةرضاحلا تاموكحلا هذختت  ليربأ / 
هيلع قافتالا مت يذلا ءارجإلل ًاقفو ربنملا يف ًاوضع حبصت نأ ةينعملا ةموكحلا عسو يف نأ ديب . ٢٠١٢

  .رارقلا يلييذت يف هديدحت مت يذلاو
رارقلا نأ ةنامألا لثمم حضوأ ،رارقلل مزلملا ريغ عباطلا نأشب نيلثمملا دحأ نم راسفتسا ىلع ًادرو   - ٣٩

نواعتت ةيلود ةيتاسسؤم تابيترت ىلع صني هنكل ،هيلع تقفاو يتلا تاموكحلل تامازتلا عضي مل 
ةمكوح ةيلآ ىلعو ،اهيلع قافتالا مت يتلا قئارطلا لالخ نم ةطشنأب عالطضال ل اهبجومب تاموكحلا

ةموكح لك ةطلس ىلع موقت تابيترتلا كلت نأو ،ربنملل ةعمزملا فادهألا قيقحت اهنم ىخوتي ربنملاب ةصاخ 
يتلا تاموكحلا بناج نم رارقلا يف يعامج وحن ىلع ىلجتت يتلا ةيدايسلا اهتطلسل اهتسرامم راطإ يف 

  .هيلع تقفاو
ىلإ يمري يذلاو نيترودلا نيب ةلصافلا ةرتفلا يف يرجيس يذلا لمعلا ًاضيأ نولثمملا دمتعا   - ٤٠

  .ريرقتلا اذهل يناثلا قفرملا يف دري امك ،ربنملل ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلل دادعإلا

  ريرقتلا دامتعا  - ًاسداس
شم ىلإًادانتسا ريرقتلا اذه نولثمملا دمتعا  - ٤١ ، يذلا ريرقت لاعور   عامتجالا لالخ هميمعت ىرج

ًايوفش ةلهتغيصبو  دعملا ةنامألا ىلإ دهع ،   ي نأ ىلع   . ةيئاهنلا هتغيص عضوب 

  ةرودلا ماتتخا  - ًاعباس
،  ٤٥/٢٠ةعاسلا يف عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأ   - ٤٢   .٢٠١٢ليربأ /ناسين ٢١تبسلا موي نم
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  لوألا قفرملا
  رارق

  ةيجولوكيإلامظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا 
ل ةيناثلا ةرودلا ةبسانمب نيعمتاهؤامسأ ةدراولا تاموكحلا يلثمم نحن     ماعلا عامتجال ا هاندأ

عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل 
نم ةرتفلا يف ،امنب ،يتيس امنب يف ةدوقعملا ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ىلإ ١٦،   ٢١ 
  ،٢٠١٢ليربأ /ناسين

باحصأل ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالا يف تدمتعا يتلا ةيماتخلا ناسوب ةقيثو ىلإ ريشن ذإ  
تامدخو يجولويبلا عونتلا لا جم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنمل صصخملا نيددعتملا ةحلصملا

ايروك ةيروهمج ،ناسوب يف دوقعملا ،ةيجولوكيإلا مظ  نم ،نلا ىلإ ٧  ناريزح١١    ،٢٠١٠هينوي / 
ةماعلا ةيعمجلا رارق ىلإ ًاضيأ ريشن ذإو خرؤملا ٦٥/١٦٢  لوألا نوناك٢٠   ٢٠١٠ربمسيد / 

خرؤملا ٢٦/٤ررقملاو  طابش٢٤  نرب ةرادإ سلجم نع رداصلاو٢٠١١رياربف /   ،   ةئيبلل ةدحتملا ممألا جما
ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا لامعأ ىلإ كلذك ريشن ذإو تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل  

مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا 
نم ،يبورين يف دوقعملا ةيجولوكيإلا ىلإ ٣  لوألا نيرشت٧    ،٢٠١١ربوتكأ / 

يمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ ىلإريشن ذإو نرقلا لامعأ لودجو )١(ة  ةلصاوم جمانربو )٢(٢١،   ،
مادتسملا ةيمنتلا نأشب غربسناهوج نالعإو)٣(٢١نرقلا لامعأ لودج ذيفنت  رمتؤمل ذيفنتلا ةطخو )٤(ة،   ،

  ،)٥()“ذيفنتلل غربسناهوج ةطخ”(ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا 
مسا اهيلع قلطي ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه ءاشنإ ررقن  - ١ مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا  

  ؛ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو
؛ةدحتملا ممألا ةموظنمو ربنملا نيب ةلصلا يف ربنملل ىلوألا ةرودلاًاضيأ ررقن  - ٢   تبت نأ  ،  
ملا ليغشت لجأ نمكلذك ررقن  - ٣   :يلي ام ،لماكلا وحنلا ىلع ربن، 
لييذتلا يف نيبملا وحنلا ىلع ةيتاسسؤملا هتابيترتو ةيليغشتلا هئدابمو ربنملا فئاظو نوكت   )أ(

  ؛رارقلا اذهل لوألا
                                                      

)١(   ، ناريزح١٤-٣وريناج يد وير ،ةيمنتلاو ةئيبلا ناشب ةدحتملا ممألا رمتؤم ريرقت ، ١٩٩٢هينوي /  لوألا دل ا ،
تاعيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا نع رداصروشنم ( رمتؤملا اهذختا يتلا تارارقلا  A.93.I.8بيوصتلاو رارقلا )  قفرملا ١،   ،
 .لوألا
 .يناثلا قفرملا ،هسفن عجرملا  )٢(
قفرملا١٩/٢ –ا د ةماعلا ةيعمجلا رارق   )٣(  ،. 
)٤(   ، بآ٢٦ايقيرفأ بونج ،غربسناهوج ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت ليأ٤-سطسغأ /  ربمتبس /لو 

بيوصتلاوA.03.II.A.1تاعيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا نع رداص روشنم  (٢٠٠٢ رارقلا ،لوألا لصفلا )  قفرملا١،   ،. 
قفرملا٢رارقلا ،هسفن عجرملا   )٥(  ،. 
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ءاشنإ نيح ىلإ ربنملا لمع ريسيتب موقت نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ ىلإ بلطلا   )ب(
مظنم هريدت نأ فد  ممألا ةمظنم ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  :ةيلاتلا تامظنملا نم رثكأ وأ ةو ،هل ةنامأ

  ؛يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا
  ؛ايناملأ ،نوب يف ربنملا ةنامأ رقم نوكي  )ج(
نكميو ،رارقلا اذهل يناثلا لييذتلا يف ةدراولا هتغيصب يلخادلا ماظنلا  ربنملا قبطي  )د(

  ؛هيف تارييغت يرجي نأ ربنملل ماعلا عامتجالل
  .ًانوناق مزلم ريغ عباط ًاقحال ربنملا اهذختي ىرخأ تارارق يأو رارقلا اذهل  )ه(

  :ةقفاوملا تاموكحلا
ايبويثإ،يسورلا داحتالا ناجيبرذأ،  نيتنجرألا،  اينابسإ،  ايلارتسأ،  ليئارسإ،  اينابلأ،روداوكإ ،  ايناملأ،   ، 
ارودنأ،ادوبربو اوغيتنأ ايسينودنإ،  ياوغوروأ،  ادنغوأ،  ةيمالسإلا-ةيروهمج (ناريإ  ،  ناتسكاب،)   ، 
ليزاربلا،نيرحبلا لاغتربلا،  اكيجلب،  امنب،شيدالغنب ،  ناتوب،  اناوستوب،  كسرهلاو ةنسوبلا،  وريب،   ، 
ايكرت،دنليات دادينيرت،  داشت،وغابوتو   وغوت،  سنوت،  دوسألا لبجلا،  رئازجلا،  كوك رزج،  ةيروهمج ،   
ةدحتملا اينارتت ةيروهمج،ىطسولا ايقيرفأ ةيكينيمودلا ةيروهمجلا،  وغنوكلا ةيروهمج ،ايروك ةيروهمج ،   
افودلوم ةيروهمج،ةيطارقميدلا ايقيرفأ بونج،  كرمنادلا،ايجروج ،  يوبابمز،  ايسول تناس،  يرس ،   

رودافلسلا،اكنال ايكافولس،  لاغنسلا،  نادوسلا،دنليزاوس ،  ديوسلا،  ارسيوس،  يليش،  نيصلا،  قارعلا،   ، 
الاميتاوغ،اناغ انايغ،  واسيب-اينيغ  ،  اسنرف،  نيبلفلا،  ادنلنف،  يجيف،  ناتسزيغريق،  ايتاورك،  ايدوبمك،   ، 
اكيراتسوك،ابوك ،ادنك ايبمولوك،  وغنوكلا،  اينيك،  ايفتال،  ايربيل،   ،  ، كيسكملا،برغملاايبيل  ،يوالم ، 
ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا وكانوم،ةيلامشلا   جيورنلا،  رجينلا،   ، 
ادنليزوين،اوغاراكين دنهلا،  سارودنه،  ادنلوه،  نابايلا،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،  نميلا،   .  

ناسين٢١خيراتب دمتع ا   ٢٠١٢ليربأ / 
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  لوألالييذتلا 

ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاوةيليغشتلا ئدابملاو فئاظولا    

  ربنملا فئاظو  - ًالوأ 
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلا نيب ةطبارلا ميعدت ىلإ ربنملا فدهي  - ١  

هافر ىلع ظافحلاو ،مادتسم وحن ىلع همادختساو يجولويبلا عونتلا نوص لجأ نم ةيجولوكيإلا مظنلا 
  :ةيلاتلا فئاظولاب ربنملا علطضيو. ةمادتسملا ةيمنتلا ىلعو ،ليوطلا لجألا يف رشبلا

تايولوألا ىلإ ًادانتساو تاموكحلا تاجاح ىلع زيكرتلا لالخ نم ،ربنملا بيجتسي   )أ(
نم هيلإ ةمدقملا تابلطلا كلذ يف امب ،تاموكحلا نم ةمدقملا تابلطلل ،ماعلا عامتجالا اهعضي يتلا 

ام قفوةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةلصتملا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا هررقت   
ممألا تائيه نم ةمدقملا تاحارتقالاو تالخدملاب ماعلا عامتجالا بحريو . اهنم لكلةيسائر لا تائيهلا
ام قفوةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف ،اهتكراشمبو ،ةدحتملا ةرادإ تائيه هررقت   

تاحارتقالاو تالخدملا ،لاحلا ىضتقم بسح ،هرابتعا يف عضيو ماعلا عامتجالا عجشي امك . اهنم لك
ةيملعلا تامظنملاو ىرخألا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا لثم ،ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ نم ةمدقملا 

تاعمت وكحلا ريغ تامظنملاو ةينامئتسالا ةئيبلا قيدانصو ةيميلقإلاو ةيلودلا  او ةيلصألا بوعشلاو ةيم
،  ًازكرم ربنملا لمع جمانرب نوكي نأ ةلافكو ،كلذ ريسيت لجأ نمو. صاخلا عاطقلاو ةيلحملا ًالا  عفو

؛ا    ايولوأ ديدحتو تاحارتقالاو تالخدملاو تابلطلا يقلتل ًةيلمع ماعلا عامتجالا ئشنيس
تايوتسملا ىلع تاسايسلا عانص اهيلإ جا تحي يتلا ةيسيئرلا ةيملعلا تامولعملا ربنملا ددحي  )ب(

تامظنملا عم راوح يف لوخدلاب ةديدج فراعم ديلوتل ةلوذبملا دوهجلا زفحيو ،اهتيولوأ ددحيو ،ةمئالملا 
  ؛ةديدج ثوحب ءارجإب ةرشابم مايقلا نود نكلو ،ليومتلا تامظنمو تاسايسلا عانصو ةيسيئرلا ةيملعلا

يف ةمظتنم تامييقت ربنملا يرج  )ج( عونتلا نع ةحاتملا فراعملا نأشب بسانملا تقولا ي  
ةيملاع تامييقت لمشي نأ يغبني ام وهو ،اهنيب ةمئاقلا تالصلاو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا  

ةيسيئر عيضاومو ،ةمئالملا تايوتسملا ىلع ةيعيضاوم اياضقو ،رمألا ىضتقا اذإ ةيميلقإ نودو ،ةيميلقإو 
اا قايس يف أشنت ةديدج تاذ تامييقتلا هذه نوكت نأ بجيو . أشب تارارق ماعلا عامتجالا ذختيو مولعل
نيقيلا مدع نطاوم ددحت نأونارقألا نم ضارعتسا عضومو ةلقتسمو ةيملع ةيقادصم نوكت نأ يغبنيو . ، 
تاذ تامييقتللسرهفب ربنملا ظفتحيو. اهجامدإو ةلصلا تاذ تانايبلا مساقتل ةفافشو ةحضاو ةيلمع كانه   

تامييقتلل معدلا زيفحت ىلع دعاسيو ،ةيميلقإ نودو ةيميلقإ تامييقتب مايقلا ىلإ ةجاحلا ددحيو ،ةلصلا 
  ؛لاحلا ىضتقم بسحب ،ةينطولاو ةيميلقإلا نود

ةلصلا تاذ تايجهنملاو تاودألا ديدحت ةطساوب اهذيفنتو تاسايسلا مسر ربنملا معدي   )د(
تاودألا كلت ىلع لوصحلا نم تارارقلا عانص نيكمتل ،ت امييقتلا نع ةمجانلا كلت لثم ،تاسايسلاب
  ؛كلذ ةرورضلا يضتقت امثيح ،اهل ريوطتلا نم ديزملا ءارجإ ىلعزيفحتلاو عيجشتلا و ،تايجهنملاو
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نيبةطبارلا نيسحتل ةيسيئرلا تاردقلا ءانب تاجاح تايولوأ ربنملا ددحي  )ه( مولعلا   
ةيولوألا تاذ تاجاحلل  هفالخو يلاملا معدلا ذئدعب بلطيورفويو ةمئالملا تايوتسملا ىلع تاسايسلاو 

تاردقلا ءانب ةطشنأ ليومت ىلع زفحيو ،ماعلا عامتجالا هررقي ام وحن ىلع ،هتطشنأب ةرشابم ةلصتملا ايلعلا 
  .ةلمتحملاو ةيديلقتلا ليومتلا رداصم عم ىدتنم ريفوت ةطساوب كلت

  ربنملل ةيليغشتلا ئدابملا  - ًايناث
هلامعأب مايقلا دنع ةيلاتلا ةيليغشتلا ئدابملاب ربنملادشرتسي  - ٢  :  

مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةينعملا ةمئاقلا تاردابملا عم نواعتي نأ   )أ(
ءاملعلا تاكبشو ةدحتملا ممألا تائيهو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا كلذ يف امب ،ةيجولوكيإلا 

لو تارغثلاةفرعملا بابرأو   دسل   ؛ةيجاودزالا يدافت عم ،لمع نم هوزجنأ ام ساسأ ىلع ءانبلا لصاوي، 
ضارعتسا لالخ نم هتيعورشمو هتيمهأو هتيقادصم لفكي نأ  وًايملع ًالقتسم نوكينأ   )ب(

  ؛هتارارق عنص تايلمع يف ةيفافشلاو هلامعأل نارقألا
م ساقتو لدابت يف ةيملع ةيقادصم تاذو ةفافشو ةحضاو تايلمع مدختسي نأ  )ج(

كلذ يف امب ،ةلصلا تاذ رداصملا عيمج نم ةدمتسملا تايجولونكتلاو تامولعملاو تانايبلا مادختساو 
  ؛ءاضتقالا بسح ،نارقألا ضارعتسال عضخت مل يتلا تافلؤملا

مظنلاو يجولويبلا عونتلا ظفح يف ةيلحملاو ةيلصألا فراعملا ةمهاسمب فرتعيو مرتحي نأ   )د(
؛مادتسم وحنىلع اهمادختساو ةيجولوكيإلا    

نود نكلو ،تاسايسلاب لصتت يتلا تامولعملا رفوي نأ  )ه( تاسايس يلمت ةروشم ميدقت  
؛فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاب ةصاخلا تايولوألا هرابتعا يف ًاعضاوةنيعم  ،  

يتلا تايولوألل ًاقفو ةلصلا تاذ هلامعأ بناوج عيمج يف تاردقلا ءانب جمدي نأ   )و(
  ؛ماعلا عامتجالا اهررقي

لخاد عونتلا اذ ةديرفلا ةيملعلا فراعملاو يجولويبلا عونتلاب فرتعي نأ   )ز(  ةقلعتملا
ليثمتلا ةرورضو ةيمانلا نادلبلل ةلعافلاو ةلماكلا ةكراشملا ةرورضب فرتعي امك ،اهنيب اميفو قطانملا 

  ؛هلامعأو هلكايه يفةنزاوتملا ةيميلقإلا ةكراشملاو ،نزاوتملا يميلقإلا 
ددعتم ًاج   )ح(  امب ،ةلصلا تاذنيدايملانيب عمجي ،اهل  ًًالماش وتاصصختلاعبتي نأ اهيف   

  ؛ةيعيبطلاو ةيعامتجالا مولعلا
تاذ هلمع تالاجم عيمج يف نيسنجلا نيبةاواسملا قيقحتىلإ ةجاحلاب فرتعي نأ   )ط(   ؛ةلصلا  
ربلا يف ا جولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا رهاظم جلاعينأ   )ي(  العافتو ةي

  ؛ةيلخادلا هايملاو رحبلاو
، نأ   )ك( ةيميلقإلاو ةيميلقإلا نودو ةينطولا فراعملاو تامييقتلل لماكلا مادختسالا لفكي

ةدعاقلا نم دعاص جءاضتقالا بسح  قيبطت نامض كلذ يف امب  ،.  
ًاقفوًايرود ًالقتسم ًاضارعتساربنملا ةيلاعفو ةءافك ضارعتسا متيسو   - ٣ عم ،ماعلا عامتجالا هررقي امل    
ةرورضلا دنع تاليدعتلاخدإ  .  
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  ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلا  - ًاثلاث
  ماعلا عامتجالا  - فلأ

ربنملايفتارارقلا عنص ةئيه وه ماعلا عامتجالا   - ٤  .  
  ةيوضعلا  - ١

نأ دعب ء اضعأحبصت نأ اهل زوجي يتلا ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلل ةحوتفم ربنملا ةيوضع   - ٥
  .كلذ ىلع اهمزع نع برعت

تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا تائيه و ربنملا يف ءاضعألا ريغ لودلاةكراشم   - ٢
  ىرخألا ةيموكحلا ريغ
وأ ةمظنم وأ ةئيه يأو ،ةدحتملا ممألا تائيه نم ةئيه يأو ،ربنملا يف ًاوضع تسيل ةلود يأ   - ٦
، اوس ،ىرخأ ةلاكو يأ كلذ يف امب [ةيموكح ريغ مأ ةيلود ةيموكح مأ ةيموكح ،ةيلود مأ ةينطو تناكأ ء
ةلهؤم ،ةيلحملا تاعمت] دمتعم لثمم] [ةمظنم  ،  او ةيلصألا بوعشلل ربنملا اهلمشي يتلا لئاسملا ديعص ىلع

ت نأ اهل زوجي ،ماعلا عامتجالا تاسلج يف لَّثم  ةفصب ربنملا يف كراش ت نأ يف اهتبغرب ربنملا ةنامأ تغلبأو
  .ربنملل يلخادلا ماظنلاب ًانهر ،بقارم

  فئاظولا  - ٣
  :يلي ام ماعلا عامتجالا فئاظو لمشت  - ٧

  ؛ربنملا تارارق عنص ةئيهك لمعلا  )أ(
تاقافت الاقيرط نع هيلإ لقنت يتلا تابلطلا اهيف امب ،تاموكحلا تابلطل ةباجتسالا   )ب(

تائيهلا هددحت امل ًاقفو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب  ةلصتملافارطألا ةددعت ملاةيئيب لا
  ؛اهنم لكل ةيسائرلا

يجولويبلا عونتلاب ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تائيه نم تاحارتقالاو تامهاسملا يّقلت   )ج(
  ؛اهتكراشمب بيحرتلاو ،اهنم لكل ةيسائرلا تائيهلا هددحت امل ًاقفو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو

مهنمو ،ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ نم ةدراولا تاحارتقالاو تامهاسملا عيجشت   )د(
 ، ةيئيبلا ةينامئتسالا قيدانصلاو ،ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيملعلا تامظنملاو ،ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا

تاعمت بوعشلا و ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو  عاطقلاو ةيلحملا او ةيلصألا اهذخأو صاخلا    ، ، رابتعالا يف
  ؛ىضتقملل ًاقفو

؛ةلاعفو ةطشن ةكراشم ماعلا عامتجالا يف يندملا عمت  )ه(    ا ةكراشم نامض
ممألا قطانم نيب يفارغجلا نزاوتلا أدبم ةاعارم عم سيئرلل باون ةعبرأو سيئر رايتخا   )و(

عامتجالا اهررقيس يتلا ةمدخلا ةدم لوطو ةعبتملا نييعتلا ةيلمعو ريياعملاىلإ دانتس الابو ،سمخلا ةدحتملا  
  ؛ماعلا

ةيعرفةئيه يأ ءاضعأ رايتخا  )ز( ممألا قطانم نيب يفارغجلا نزاوتلا أدبم رابتعالا يف ًاذخآ    
عامتجالا اهررقيس يتلا ةمدخلا ةدم لوطو ةعبتملا نييعتلا ةيلمعو ريياعملاىلإ دانتس الابو ،سمخلا ةدحتملا  
  ؛ماعلا
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  ؛ينامئتسالا قودنصلا لاومأ صيصخت ىلع فارشإلاو ةينازيملا ىلع ةقفاوملا  )ح(
ءارجإ لجأ نممييقت ةيلمع يف تبلا  )ط( ىلع هتيلاعفو ربنملا ةءافكل لقتسم ضارعتسا    

  ؛يرود ساسأ
،   )ي( تامييقتلاو ،فراعملا ديلوت اهنيب نم ،ةدع بناوج نأشب ربنملل لمع جمانرب دامتعا

؛تاردقلا ءانبويتاسايسلا معدلاو  ،  
  ؛ءاضتقالا بسح ةلماع ةقرفأو ةيعرف تائيه ءاشنإ  )ك(
،   )ل(   ؛ربنملا اهردصييتلا ريراقت للنارقأ ضارعتسا ءارجإل ةيفافشلاب زيمتت ةيلمع ثادحتسا
ةقفاوملا  وأ ربنملا اهردصي ريراقت يأ دامتعالو ريراقتلا قاطن ديدحتل ةيلمع يف تبلا  )م(

لمعلا جمانرب ىلع قافتالادعب(اهيلع    ؛) 
ةيلاملادعاوقلاو يلخادلا ماظنلا ليدعتودامتعا   )ن(  .  

ماعلا عامتجالابتكم ءاضعأ  - ٤    
  ةبيكرتلا  )أ(

، بتكم ءاضعأبقلعتي اميف   - ٨ ماعلا عامتجالا ماعلا عامتجالا يف ءاضعألا تاموكحلا راتخت س 
ماعلا عامتجالا ءاضعأ نيب نمسيئرلل باون ةعبرأو ًاسيئر قطانم نيب يفارغجلا نزاوتلل رابتعالا ءاليإ عم،    
ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلا صنيو. سمخلا ةدحتملا ممألا ، ىلع   نييعتلا ةيلمعل ةيهيجوتلا طوطخلا

 .قطانملا نيب ماعلا عامتجالا ةسائرىلع بوانت يأو ،ةمدخلا ةدم لوطو 

  فئاظولا  )ب(
امل ًاقفو  - ٩ ،يو ماعلا عامتجالا هررقي املو ،يلخادلا ماظنلا يف دري  ام سيئرلا فئاظو لمش  تهب زعو
  :يلي

  ؛ماعلا عامتجالا تاعامتجا ةسائر  )أ(
  ؛ماعلا عامتجالا بتكم ةسائر  )ب(
  .هل سيئرك ربنملا ليثمت  )ج(

امل ًاقفوو  - ١٠ باون فئاظو لمشت هب زعويو ماعلا عامتجالا هررقي املو ،يلخادلا ماظنلا يف دري   ،
  :يلي ام سيئرلا

  ؛ماعلا عامتجالل ررقمك لمعلا  )أ(
؛بتكملالامعأيف ةكراشملا   )ب(    
،   )ج(   .ةرورضلا ةلاح يفسيئرلا بئان ةفصب ربنملل لثممك لمعلا
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سيئرلا باونو سيئرلا رايتخاوةيمستل ةيهيجوتلا ئدابملا  )ج(    
ت تايلمع يف رابتعالا يف ةيلاتلا ةيهيجوتلا ئدابملاذخؤتس  - ١١ ماعلا عامتجالا سيئر رايتخاو ةيمس   

  :هباونو
  ؛اهيلع قفتملا سيئرلا باونو سيئرلا فئاظو ءادأ ىلع ةردقلا  )أ(
لكب قلعتي  اميف ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف ةيملعلا ةربخلا  )ب(

؛ماعلا عامتجالابتكم ءاضعأفوفص نيب ةيعيبطلا مولعلاو ةيعامتجالا مولعلا نم     
  ؛ربنملا لمع جمانربيف ةيسيئرلا رصانعلاب ةيتاسا يسلاوأ ةينقتلا  وأةيملعلا ةفرعملاو ةربخلا   )ج(
  ؛تاسايسلا عضو تايلمع يف ةيملعلا فراعملا جامدإو جيورتلاو لصاوتلا يف ةربخلا  )د(
  .اهراطإ يف لمعلاو ةيلودلا ةيتاسايسلاو ةيملعلا تايلمعلا ةدايق ىلع ةردقلا  )ه(

لمعلا جمانرب ءوض يف بتكملا ءاضعأر ايتخال ةيهيجوتلا طوطخلا يف رظنلا ةجاحلايعدتست دق و  - ١٢  
يف ذخؤي نأ ىلإ ًاضيأ ةجاحلا يعدتست دقو. لمعلا جمانرب ىلع قافتالاو ماعلا عامتجالا هدمتعي يذلا  
  .رايتخالاو حيشرتلا يتيلمع يف هباونو سيئرلا تاراهم نيب لماكتلا ىدم رابتعالا

ةيملعلاو ةيرادإلافئاظولا   -ءاب    ربنملا لمع ريسيتلةمزاللا  
مايقل مزاللا معدلا ريفوتل ،همامأ ةلوؤسم نوكت ،رثكأ وأ ةيعرف ةئيه ماعلا عامتجال ا ئشنيس  - ١٣

هررقي امبسح ،ةيعرفلا تائيهلا وأ ةئيهلا رفوتسو . ددحملا تقولا يفو لاعفو سلس وحن ىلع هلمعب ربنملا
ربنملاعلطضي يتلا تايلمعلا ارسيتو ةيرادإلاو ةيملعلا ةباقرلا ،ماعلا عامتجالا   .  

يلي امةيرادإلا فئاظولالمشتو   - ١٤  :  
ربنملا مامتها يعدتست يتلا تاجتنملاو ربنملا لمع جمانربب ةقلعتملا تابلطلا ىلع ةباجإلا   )أ(

  ؛ماعلا عامتجالا تارود نيب ةلصافلا تارتفلا لالخ
  ؛لصاوتلاو لاصتالا ةطشنأ ىلع فارشإلا  )ب(
ماعلا عامتجالا ردصأ اذإ ماعلا عامتجالا تارارق ذيفنت يف زرحملا مدقتل ا ضارعتسا  )ج(

؛كلذبًاهيجوت    
  ؛ةنامألا ءادأ دصر  )د(
  ؛اهرييست يف ةدعاسملاو ماعلا عامتجالا تارود ميظنت  )ه(
  ؛ربنملا تاءارجإو دعاوقبديقتلا ضارعتسا   )و(
ميدقتو ةيلاملادعاوقلابديقتلاو دراوملا ةرادإ ضارعتسا   )ز( عامتجالا ىلإ نأشلا اذ    ريراقت  

  ؛ماعلا
تاذ ىرخألا تاسسؤملاو ربنملا نيب قيسنتلا نأشب ماعلا عامتجالا ىلإ ةروشملا ميدقت   )ح(

  ؛ةلصلا
عضوو ةحناملا تاهجلا ديدحت  )ط( ربنملا ةطشنأ ذيفنتىلإ يمرت تاكارش ةماقإل تابيترت   .  
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يلي امةينقتلاو ةيملعلا فئاظولالمشتو   - ١٥  :  
  ؛ربنملا لمع جمانربل ةينقتلاو ةيملعلا بناوجلا نأشب ماعلا عامتجالا ىلإ ةروشملا ميدقت  )أ(
  ؛ةيملعلا وأ/و ةينقتلا تالاصتالا لئاسم نأشب ةدعاسملاو ةروشملا ميدقت  )ب(
ىلعأب هتاجوتنم عيمج عتمت ةلافكل ربنملا اهيرجي يتلا نارقألا ضارعتسا ةيلمع ةرادإ   )ج(

  ؛ةيلمعلا لحارم عيمج يف ةيقادصملاو ،ةيلالقتسالاو ،ةيملعلا ةدوجلا تايوتسم
ةاعارم عم ،لمعلا جمانرب يف نيرخآلا ةفرعملابابر أو ةيملعلا طاسوألا كارشإ  )د(  ةجاحلا 

، ،فراعملا نم ةفلتخم عاونأو تاصصخت ىلإ يناسنجلا نزاوتلاو  نمءاملعلا ةكراشمو ةمهاسم ةيلاعف  و 
  ؛ةيمانلا نادلبلا

نيب قيسنتلا ليهستو ربنملا راطإ يف أشن لا نامض  )ه(  ت يتلا لكايهلا نيب ينقتلاو يملعلا قيسنت
  ؛ةمئاقلا دوهجلا ىلع ءانبلل ةلصلا تاذ ىرخألا تايلمعلاو ربنملا

ديلوتو مييقتلا قايس يف ايجولونكتلا لقن و لدابتريسيت ب ةليفكلا جهنلا فاشكتسا[  )و(
ع جمانربلًاقفو تاردقلا ءانبو فراعملا   ]؛ربنملا لم 

لئاسوو لبس فاشكتسا   )ز( بوعشلا فراعم كلذ يف امب ،ةفلتخملا فراعملا مظن مضل  
 ،   .تاسايسلاو مولعلا نيب عمجت يتلا ةطبارلا ىلإةيلصألا

  ماعلا عامتجالل ةيعرفلا تائيهلا  -ميج 
ةيلاتلا ةيعرفلا ماعلا عامتجالا تائيه أشن  - ١٦ ت:  

نييفاضإ ءاضعأ ةسمخوسيئرللباون ةع برأو سيئرلا نم فلأتي بتكم  ) أ( ىلع نوفرشي    
  ؛هالعأ ةروكذملا ةيرادإلا فئاظولا

. هالعأ ةروكذملا ةينقتلاو ةيملعلا فئاظولاب علطضي تاصصختلا ددعتم ءاربخ قيرف  )ب(
ءاربخلا ةليكشتو يميلقإلا لكيهلل ماعلا عامتجالا ديدحت نيح ىلإ قيرفلا ةيوضعل ةتقؤم تابيترت عضوتسو 

نم ةقطنم لك نم نيكراشم ةسمخ هماوق واستم ليثمت ىلع ةتقؤملا ةيوضعلا هذه دنتستو . قيرفلل نييئاهنلا
ىلع قافتالاب حامسلل نيتنسلا نع ديزت ال ةرتفل تابيترتلا هذه يرستو ،سمخلا ةدحتملا ممألا قطانم 

ماعلا عامتجالا تارود نم ةرود يف ةيئا  ةعبرألا هباونو سيئرلا نوكيو. [ءاربخ ةليكشتو يميلقإ لكيه  
ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالل ةعباتلا ةيملعلا ةيعرفلا تائيهلا ءاسؤر كراشيو .] ًاضيأ قيرفلا يف ءاضعأ
ريغتب ينع ملا يلودلا يموكحلا قيرفلاو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملا فارطألا
  .نيبقارم ةفصب ،خانملا

  ةلماعلا ةقرفألا  -لاد [
زوجي اهئاشنإب ةقلعتملاتارارقلا بسحو ،هالعأ ةروكذملا ةيعرفلا تائيهلا ىلإ ةفاضإلاب   - ١٧  ،

لمشت نأ نكميو . ربنملا لمع جمانرب ذيفنتل ىرخأ لكايه وأ ةلماع ةقرفأ ئشني نأ ماعلا عامتجالل
  :يلي ام لكايهلا وأ ةقرفألا هذه اهيدؤتس يتلا فئاظولا

زيفحتو ا ةبولطملا ةيسيئر لاةيملع لاتامولع ملاديدحت   )أ(  ايولوأ بيترتو تاسايسلا يعناصل
  ؛)ةديدج ثوحبب مايقلا نودب(ةديدج فراعم ديلوت ىلإ ةيمارلا دوهجلا 
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يجولويبلا عونتلا ب ةقلعتملافراعملل بسانملا تيقوتلا يفو ةمظتنم تامييقت ب مايقلا  )ب(
، اميفطباورلاو ةيجولوكيإلا مظنلا ] فئاظوو[تامدخو  اهنيب ةيميلقإو ةيملاع تامييقت لمشتنأ نكمي    

، ةبسانم تاقاطنب ةيعيضاوم اياضقو ،رمألا ىضتقا اذإةيميلقإ نودو ؛مولعلا اهددحت ةديدج تاعوضومو،     
،   )ج( تاريدقتلا نع ةئشانلا كلت لثم تاسايسلاب ةلصتملا تايجهنملاو تاودألا ديدحت

اهريوطت ةلصاوم زيفحتو عيجشتو تايجهنملاو تاودألا هذه ىلع لوصحلا نم تارارقلا يعناص نيكمت و
  ؛رمألا ىضتقا اذإ

ىلع تاسايسلاو مولعلا نيب ةطبارلانيسحتل تاردقلا ءانب تاجايتحا تايولوأ بيترت   )د(  
تاذ تاجايتحال ل هريفوت ىلإ ةوعدلاو معدلا لاكشأ نم هريغو يلاملا معدلا ريفوت مث ةمئالملا تايوتسملا
ةطبترملا ايلعلا ةيولوألا ةطشنأل ليومتلا زيفحتو ،ماعلا عامتجالا اهررق امبسح ًارشابم ًاطابترا هتطشنأب   ،

ةلمتحمو ةيديلقت ليومت رداصمب ىدتنمةماقإ لالخ نمهذه تاردقلا ءانب   .  
رثكأ ةشقانم دعب الإ هيلإ لصوتلا متي نل ةلماع ةقرفأ ءاشنإ ىلع قافتا يأ نأب رارقإلا عمو   - ١٨

لمع جمانرب ذيفنتل ىرخأ لكايه وأ ةلماع ةقرفأ ءاشنإل ةيلوألا تارايخلا نإف لمعلا جما نربل ةضافتسا
  :يلي ام لمشت نأ نكمي ربنملا

ةسايسو فراعملا ديلوتو تامييقتلاب امهدحأ علطضي ،نيلماع نيقيرف ءاشنإ : ١رايخلا   )أ(
معدو مييقتلاو فراعملا ديلوت لاجم يفربنملا يف تاردقلا ءانب لامعأ ىلع رخآلا قيرفلا فرشيو ،معدلا   

ةيحان نم نزاوتلاو يناسنجلاو يفارغجلا نزاوتلا ةاعارم عم نيلماعلا نيقيرفلا نيذه ءاشنإ متيو . تاسايسلا
  ؛تاصصختلا

لامعأ ىلع رخآلا فرشيو تامييقتلاب امهدحأ علطضي نيلماع نيقيرف ءاشنإ : ٢رايخلا   )ب(
يناسنجلاو يفارغجلا نزاوتلا ةاعارم عم نيقيرفلا ءاشنإ متيو . تاردقلا ءانبو ةسايسلا معدو فراعملا ديلوت
  ؛تاصصختلا ةيحان نم نزاوتلاو

ىلع فارشإلل ) زكارم وأ ةلماع ةقرفأ تناك ءاوس(ةيميلقإ لكايه ءاشنإ : ٣رايخلا   )ج(
تاردقلا ءانبوتاسايسلا معدو مييقتلاو فراعملا ديلوت(لماكلا لمعلا جمانرب  إلاديعصلاىلع )   . يميلق 

ةيحان نم نزاوتلاو يناسنجلا نزاوتلا مهئاقتنا يف ىعارينييميلقإ ءاربخ نم ةيميلقإلا ةلماعلا ةقرفألا فلأتتو   
ةلماع ةقرفأ ليكشت نكمي كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ةقطنملالخاد يفارغجلا نزاوتلا كلذكو تاصصختلا 

وأ /و ةلماشلا ةقرفألا هذهو. ةيعيضاوم وأ/ وةلماشتامييقتب عالطضالا لجأ نم ةددحم ةرتفلو ةصصخم 
  ].تاصصختلا ةيحان نم نزاوتلاو يناسنجلاو يفارغجلا نزاوتلا ةاعارم عم اهليكشت متي ةيعيضاوملا

  ةنامألا  - ءاه
١٩ -   ، ماعلا عامتجالانم هيجوتبةيلاتلا ةيداشرإلا ةيرادإلا فئاظولاب ةنامألا موقتس  :  

ريراقتلاو قئاثولا دادعإ كلذ يف امب اهل يرادإلا معدلا ريفوتو تاعامتجالا ميظنت  )أ(  ،
  ؛ةجاحلا بسح ةيعرفلا هتائيهو ماعلا عامتجالا ىلإ ةمدقملا
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ءادأ يف تاصصختلا ددعتملا ءاربخلا قيرفو هبتكم و ماعلا عامتجالا ءاضعأ ةدعاسم  )ب(
امبسح مهيلإ ةلكوملافئاظولا هررقي  نيب لاصتالا ريسيت كلذ يف امب ،ماعلا عامتجالاا  باحصأ فلتخم    
  ؛ربنملا يف ةحلصملا

نيب لاصتالاريسيت  )ج( يأ     ؛ماعلا عامتجالا اهئشني دق ةلماع ةقرفأ 
تاذ لاصتالا داوم جاتنإ يف و ةيعوتلا ةطشنأ يف ةدعاسملاو ةماعلا تامولعملا رشن  )د(

  ؛ةلصلا
، ينامئتسالاقودنصلا ةرادإو ،ماعلا عامتجالا ىلإ اهميدقتل ربنملا ةينازيم عورشم دادعإ   )ه(

  ؛ةيرورض ةيلام ريراقت يأ دادعإو
  ؛ةيلاملا دراوملا دشح يف ةدعاسملا  )و(
  .اهمييقتو ربنملا لامعأ دصر ليهست يف ةدعاسملا  )ز(

لثم ،ينقتلا معدلا فئاظوب عالطضالاب ةنامألا ماعلا عامتجالا فلكي دق ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  - ٢٠  
دعب هذه ةلمتحملا فئاظولا ةغايص نيعتيو . هلمع جمانرب ذيفنتب ربنملامايق ةلافكل ةلصلا تاذ ةدعاسملا ميدقت 

  .ماعلا عامتجالا هيجوتباهذيفنت متيو ،لمعلا جمانرب ةشقانم 
رظنت دق بيترتلا اذه لظ يفو . طقف ةيرادإ فئاظوب علطضت ةدحاو ةيزكرم ةنامأكانه نوكتس   - ٢١

ةدحتملا ممألا جمانرب لثم (ةصصختملا تالاكو لاو ةدحتملا ممألا تامظنم نم رثكأ وأ ةدحاو ةمظنم
نيسركمنيفظوم ةراعإ يف) يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو وكسنويلاو ةئيبلل   
تاكبش ةماقإ هسفن تقولا يف سردتسو ديحو عقوم نم اهسيسأت دنع ةنامألا لمعتسو . ربنملا يف لمعلل
  .ةينقتلا ةيعيضاوملا لكايهلاو ةيميلقإلا لكايهلا عم

  ربنملا يف ىرخألا تامهاسملاو ةيلاملا تامهاسملا  -واو 
نم ةيعوطلا تامهاسملا يقلت لجأ نم ماعلا عامتجالا هصصخي يساسأ ينامئتسا قودنص أشني  - ٢٢  

باحصأو ىرخألا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو ةدحتملا ممألا تائيهو تاموكحلا 
نأ ىلع،تاسسؤملاو صاخلا عاطقلا لثم ،نيرخآلا ةحلصملا مدختسي الأو ،طورشم ريغ ليومتلا نوكي    
قودنصلا اذه تالامعتسا ماعلا عامتجالا ددحيو. ةددحم ةطشنأل ًاصصخم نوكي الأو ،ربنملا لمع هيجوتل  
دعاوقلا قايس يف ينامئتسالا قودنصلا ةرادإل ةددحم تاطارتشا عضو تسو. ةفافشو ةحوتفم ةقيرطب
  .ماعلا عامتجالا اهدمتعيس يتلا ةيلاملا تاءارجإلاو

ةيعوط تامهاسم لوبق نكمي ،ماعلا عامتجالا ةقفاوم ىلع لوصحلاب ًانهرو ،ةيئانثتسا ةروصبو   - ٢٣
  .ربنملا لمع جمانرب نم ةددحم ةطشنأل رشابملا معدلا اهنمو ،ينامئتسالا قودنصلا قاطن جراخ ةيفاضإ

نم تايطورشم نود ةينيعلا تاعربتلا مدقتسو  - ٢٤ بابر أ نم اهريغو ةيملعلا طاسوألاو تاموكحلا 
،  وةفرعملا ًايسيئر ًالماع لكشتسونيرخآلا ةحلصملا باحصأ   .لمعلا جمانرب ذيفنتيف حاجن لا لماوع نم 
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  ربنملا ليغشت مييقت  -ياز 
نمو ةلقتسم ةروصب امهمييقتو هتيلاعفو ربنملا ةءافك ضارعتسايرجيس   - ٢٥ ىلع ةيجراخ تاهج   

لاخدإ عم ،ماعلا عامتجالا هررقي امل ًاقفو ،يرود ساسأ لااهيلمت يتلاتاليدعت لا    .ةرورض 
  فيراعت  -ءاح 

  :ربنملا نم ضرغلل ًاقيقحت  - ٢٦
مظنلا نم ناكسلا اهيلع لصحي يتلا عفانملا ينعتو  ةيجولوكيإلامظنلا تامدخ ”  )أ([

تامدخ ميظنتو ،فايلألاو باشخألاو ءاملاو ءاذغلا ليبق نم تامدخ ريفوت هذه لمشتو. ةيجولوكيإلا  
هيفرتلا لثم ةيفاقثلا تامدخلاو ،هايملا ةيعونو تايافنلاو ضارمألاو ،تاناضيفلاو خانملا ريغت يف مكحتلا لثم 

ريودتو يئوضلا ليثمتلاو ةبرتلا ليكشت ليبق نم معدلا تامدخو ،يحورلا عابشإلاو يلامجلا عاتمتسالاو 
  ؛تايذغملا

لكيه نيب تالعافتلا نم ةيعرف ةعومجم ينعتو ‘‘ يجولوكيإلاماظنلا فئاظو ’’  )ب(
ماظنلا يطعت يتلا يجولوكيإلاماظنلا تايلمعو  عفانملا ريفوت ىلع ةردقلايجولوكيإلا   [.  
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  يناثلالييذتلا 
 ربنملل ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلا

  قاطنلا  - ًالوأ 
  ١ةداملا 

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ماعلا عامتجالا اهدقعي ةرود يأ ىلع يلخادلا ماظنلا اذه قبطني  
ماعلا عامتجالا نع ردصي رارقل ًاقفو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو  
ذهلًالاثتماو   .داوملا ه 

  فيراعتلا  - ًايناث
  ٢ةداملا 

  :يلخادلا ماظنلا اذه ضارغأل
يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا وه‘‘ ربنملا’’  )أ(  

  ؛ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
اهمازتعا نع برعت يتلا  ،ةدحتملا ممألا يف ءاضعألالود لا مه‘‘ ربنملا ءاضعأ’’  )ب(

  . ربنملا ةيوضع ىلإ مامضنالا
فد لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملا ةكراشم/ةيوضعب ةقلعتملا لئاسملا لظت[  شاقنلل ةحوتفم يداصتقالا  

كمم تقو برقأ يف ا    .)٦(]نأشب لح ىلإ لصوتلا
ءاضعأ لك مضت يهو ،ربنملا يف تارارقلا ذاختاب ةينعملا ةئيهلا ينعي “ ماعلا عامتجالا”  )ج(

  ؛ربنملا
؛ماعلا عامتجالل ةيئانثتسا وأ ةيداع ةرود يأينعت‘‘ ةرودلا’’  )د(    
ةرود يف نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ مه‘‘ نوتوصملاو نورضاحلا ءاضعألا’’  )ه(   ، نوتوصيو ام

؛نيتوصم ريغ نوربتع. ًابلس وأ ًاباجيإ اهيف    يف تيوصتلا نع نوعنتمي نيذلا ءاضعألا امأ
؛ربنملا ةنامأيه‘‘ ةنامألا’’  )و(    
وأ ةئيه يأ كلذكو ربنملا يف وضع ريغ ةلود يأ ينعي “بقارملا”  )ز( ، و وأ ةمظنم  ةلاك

، تناك ءاوس  ةيلصأ بوعشل ] دمتعم لثمم []ةمظنم[وأ ةيموكح ريغ وأ ةيموكح ،ةيلود وأ ةينطو
 ، ، ةيلحم تاعمتجمو نأ يف اهتبغرب ربنملا ةنامأ تغلبأ دق نوكتو ربنملا اهلوانتي يتلا لئاسملا يف ةلهؤم نوكت

  ؛يلخادلا ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألاب ًانهر ،ماعلا عامتجالا تارود يف لثمت
تارود نم ةرود يأ يف ةدحاو ةسلج يه “ةسلجلا”  )ح(   ؛ربنملل ماعلا عامتجالا 

                                                      
 .ةتقؤم ةروصب نيبقارمك يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملل ةكراشملا باب حتفي  )٦(
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وحنلا ىلع ماعلا عامتجالا ةرود بتكم يف نيبختنملا ءاضعألا ةئيه وه “بتكملا”  )ط(  
؛يلخادلا ماظنلااذه يف هيلع صوصنملا    

وأ “بتكملا وضع”  )ي( فئاظو ىدحإ لغشي صخش يأ وه “بتكملا يف وضعلا”   
  ؛بتكملا

مظنو تاصصختلا نم ريثكلا دودح ىدعتي ج ‘‘ تاصصختلا ةيددعت’’  )ك(  ىلإ ريشت
رثكأ وأ نيصاصتخا يف تاربخ بلطتت ةدقعم لكاشم ىلع زّكري ًالماش ًاج  لكشيل اهج  . و ةفرعملا

ءاربخو )عامتجالاو ةعيبطلا ءاملع مهيف نمب( ءاملعلا نيب راوح موقي امدنع تاصصختلا ةيددعت أشنتو  ،
راطإ يف ،اهيمدختسمو ةفرعملا بابرأ نم مهريغو ،ةيعيبطلا دراوملا يريدمو ،نيينقتلا ءاربخلاو تاسايسلا 

  .بناج لك رظن ةهجو يعارت ةحوتفم ةشقانم

  اهدقعب راطخإلاو تارودلا داقعنا ديعاومو نكامأ  - ًاثلاث
  ٣ةداملا 

  .ةرود لكداقعنا ديعاومو ناكم ربنملا ءاضعأ ررقي 
  ٤ةداملا 

ةنامألاوعدت رطختو  ىلع عيباسأ ةينامث لبق ةرود يأ ديعاومو ناكمب ربنملا يف نيبقارملاو ءاضع ألا  
  .ةرودلا ءدبل ررقملا دعوملا نم لقألا

  نوبقارملاو ءاضعألا  - ًاعبار 
  ٥ةداملا 

ءاضعأ حبصت نأ نكمي يتلا ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلل ربنملا ةيوضع باب حتفي   - ١
  .كلذ ىلع اهمازتعا نعبارعألا دعب 

ةحوتفم يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملا ةكراشم /ةيوضعب ةقلعتملا لئاسملا لظت[  - ٢
نكمم تقو برقأ يف ا  أشب لح ىلإ لصوتلا فد  ٧(.]شاقنلل(  

ءاوس ،ةلاكو وأ ةمظنم وأ ةئيه يأو ربنملا يف وضع ريغ ةلود يأ ينعي ‘‘ بقارم’’  - ٣
] دمتعم لثمم[ ]ةمظنم يأ[وأ ةيموكح ريغ وأ ةيلود ةيموكح وأ ةيموكح ،ة يلود وأ ةينطو تناك

ربنملا ةنامأ ترطخأ دق نوكتو ربنملا اهلوانتي يتلا لئاسملا يف ةلهؤم نوكت ةيلحم تاعمتجمو ةيلصأ بوعشل 
م اظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألاب ًانهر ،ماعلا عامتجالا تارود يف ةلثمم نوكت نأ يف اهتبغرب
  .يلخادلا
  نيبقارملا لوبق

                                                      
 .ةتقؤم ةروصب نيبقارمك يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملل ةكراشملا باب حتفي  )٧(
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  ٦ةداملا 
لوبق نأشب ربنملل تاءارجإو ةماع ةسايس ىلوألا هترود يف ماعلا عامتجالا دمتعي   - ١

  .نيبقارملا
ةرادإ سل   - ٢  يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا نيبقارملاب ةقلعتملا ماكحألا يرست

كلذ فالخ ماعلا عامتجالا ررقي مل ام ،ماعلا عام تجالل ىلوألا ةرودلا ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
  .ءارآلا قفاوتب
  نيبقارملا ةكراشم

  ٧ةداملا 
قح نود ماعلا عامتجالا يف ،سيئرلا نم ةوعد ىلع ءانب ،كراشي نأ بقارم يأل زوجي 

  .هتلقرع وأ ءارآلا قفاوت ىلإ مامضنالا وأ تيوصتلا
  لامعألا لودج  -ًاسماخ[

  .)كلذ ماعلا عامتجالا ررق اذإ ءزجلا اذه فذحي دق: ةظحالم(
  ٨ةداملا 

ًاقفو ةرود لكل تقؤم لامعأ لودج ،هنم هيجوتبو بتكملا عم رواشتلاب ،ةنامألا دعت  - ١  
جاردإ ماعلا عامتجالا ] سيئر[/ةنامأ نم بلطي نأ ربنملا يف وضع يأل زوجيو. ماعلا عامتجالا تاهيجوتل
  .تقؤملا لامعألا لودج يف ةددحم دونب

يتلا ىرخألا ةيمسرلا قئاثولا هعمو ،ةرود لكل تقؤملا لامعألا لودج ةنامألا ع وت  - ٢ ز
ةيمسرلا تاغللاب كلذو ،نيبقارم ةفصب اولَّثمي نأ مهل قحي   ن مو ءاضعألا ىلع ،ةرودلا ءانثأ اهيف رظن يس

  .ةرودلا داقعنا ءدبل ررقملا دعوملا نم لقألا ىلع عيباسأ ةتس لبقو ربنملل
ل لا لالخ  - ٣ بِق نم هرارقإ دعومو تقؤملا لامعألا لودج عيزوت خيرات نيب ام ةرتف

نأ طرشب ،لامعألا لودج يف اهجاردإل ةيليمكت ًادونب اوحرتقي نأ ربنملا ءاضعأل زوجي ،ماعلا عامتجالا 
لامعألا لودج يف دونبلا هذه ،بتكملا ةقفاومب ،ةنامألا جرد تو. لجاعو ماه عباط تاذ دونبلا هذه نوكت
  .تقؤملا

  ٩ةداملا 
لودج ساسأ ىلع ةرودلا لامعأ لودج رارقإب نورضاحلا ربنملا ءاضعأ موقي ةرود لك ةيادب يف 

ةرقفلل ًاقفو حرتق  ةداملا نم٣ ت ةيليمكت دونب يأو تقؤملا لامعألا   ٨. 

  ١٠ةداملا 
. اهليدعتوأ اهفذح وأ دونب ةفاضإب لامعألا لودج اوحقني نأ ةرود يأ ءانثأ ربنملا ءاضعأل زوجي 

ماه عباط تاذ ءاضعألا اهربتعي يتلا دونبلا ىوس ةرودلا ءانثأ لامعألا لودج يف فاضت نأ زوجي الو 
 .لجاعو
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  ١١ةداملا 
، يف رظنلا لامتكا مدع لاح يف ةرودلا لالخ ةيداعلا ةرودلا لامعأ لودج دونب نم دنب يأ  

ًايئاقلت دنبلا جرد ي، ةيلاتلا ةيداعلا ةرودلا لامعأ لودج يف ر   رقي مل ام كلذ فالخماعلا عامتجالا   .[  

  دامتعالاو ضيوفتلا قئاثوو ليثمتلا  -ًاسداس 
  ١٢ةداملا 

ددعلا نمو دفولا سيئر نم فلأتي دفوب ةرود يأ يف نيكراشملا ربنملا ءاضعأ نم وضع لك لَّثمي 
وأ بوانم لثمم ي أل زوجيو. نيراشتسملاو نيبوانملا نيلثمملاو نيدمتعملا نيلثمملا نم هبلطتي دق يذلا
  .دفولا سيئر بناج نم ةفصلا كلتب هتيمست دنع ًالثمم هفصوب لمعي نأ راشتسم

 ١٣ةداملا 

ةنامألا ىلإ م   - ١  نيبوانملا نيلثمملا ءامسأو ربنملا ءاضعأ يلثمم ضيوفت قئاثو دقت نأ يغبني
ةرودلا حاتتفا نم ةعاس٢٤زواجتي ال دعوم يف  ،نيراشتسملاو   . ًاضيأ ةنامألا ىلإ م دقت نأ يغبنيو
  .ةيرورض ضيوفت قئاثو يأ عم ،دفو يأ نيوكت يف قحال رييغت يأب ةقلعتملا تامولعملا

ةلود سيئر نع امإ ،ربنملا ءاضعأ نم وضع يأ يلثمم ضيوفت قئاثو ردصت نأ يغبني   - ٢
هنيناوقو دلب لك ةسايسل ًاقفواهيف ةيجراخلا ريزو وأ اهتموكح سيئر وأ وضعلا ضيوفت قئاث و امأ[. ، 
  .]ةينعملا ةمظنملا يف ةصتخملا ةطلسلا نع ردصتف يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملا يلثمم

  ١٤ةداملا 
  .ماعلا عامتجالا ىلإ هريرقت مدقيو ضيوفتلا قئاثو بتكملا ]صحفي] [صحفي نأ بجي[

  ١٥ةداملا 
عامتجالا ذختي امثير ةر ودلا يف ةتقؤم ةفصب اوكراشي نأ ماعلا عامتجالا ءاضعأ يلثممل قحي

[و. مهضيوفت قئاثو لوبقب ًارارق ماعلا ى ] زوجي ال] [قحي ال تح تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا نيلثمملا ءالؤهل
مهضيوفت قئاثو لبق ت.  

  بتكملا لمع ريسو بتكملا ءاضعأ  -ًاعباس 
  ١٦ةداملا 

عامتجالا مهب ختنيو مهقطانم مهنيعتل بتكملا ةيوضعل نيحشرم تاموكحلا حرتقت  - ١
  .]كلذ ماعلا عامتجالا ررقي ،نييعتلا ىلع قافتالا نم ةقطنم نكمتت مل اذإو. [ماعلا

بختن[  - ٢  بختن] [ي نأ بجي ةعبرأو سيئر نم فلؤملا ماعلا عامتجالا بتكم ءاضعأ ] ي
ني وضعب ةقطنم لك] لثمتو] [لثمت نأ بجيو. [ربنملا ءاضعأ نيب نم ،نيرخآ ءاضعأ ةسمخو سيئرلل باون

، . يفارغجلا ليثمتلا أدبم ةاعارم عم ،بتكملا يف نأ بجيو [ةعبرألا سيئرلا باونو سيئرلا رايتخا زوجيو
نم نوراتخيو ،ةينقتلاو ةيملعلا تاربخلل بجاولا رابتعالا ءاليإ عم ،ًاررقم مهدحأ ] لمعي نأو] [لمعي
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ىلإ مهبصانم يف بتكملا ءاضع أ] ىقبيو []يقبي نأ بجي[و[. سمخلا ةدحتملا ممألا قطانم نم ةقطنم لك
  .]مهلحم لحي نم باختنا متي نأ
ةرتف أدبت نأو ماعلا عامتجالا اهددحي نأو بيترتلا ةبقاعتم بتكملا ءاضعأ تايالو تارتف نوكت نأ يغبني [

متي يتلا ةرودلا لامعأ ماتتخاب يهتنتو اهيف هباختنا متي يتلا ةرودلا ةيا   دنع بتكملا يف وضع لك ةيالو
مهفلخي نم باختنااهيف تبيو . ةنس] ×[لك سمخلا قطانملا نيب سيئرلا بصنم ىلع بوانتلا متيو .  
  ]ءاضعألا كئلوأ باختنا ةداعإ ةيناكمإو ةيوضعلا ةدم يف ماعلا عامتجالا

ليثمتل  كلذو ،ماعلا عامتجالا مهيلع قفاوي اهيلثممل نيبوانم نيعت نأ ةقطنم لكل زوجي  - ٣
  .روضحلا نم نيعملا وضعلا نكمت مدع ةلاح يف بتكملا تاعامتجا يف ةقطنملا

  ١٧ةداملا 
لاصتالا ربع وأ يصخشلا روضحلاب ءاوس ،ةرورضلا بسح بتكملا ] عمتجي] [عمتجي نأ بجي[

ةيعرفلا هتائيهو ماعلا عامتجالا لامعأ رييست يف ةنامأللو سيئرلل ةروشملا ءادسإل ،دع    . ب نع
  ١٨ةداملا 

عضاوم يف هل ةلوخملا تايحالصلا ةسرامم ىلإ ةفاضإ ،سيئرلا ] ىلوتي] [ىلوتي نأ بجي[  - ١
  :يلي ام ،يلخادلا ماظنلا اذه نم ىرخأ

  ؛اهماتتخاو ةرود لك حاتتفا نالعإ  )أ(
  ؛بتكملا تاسلجو ماعلا عامتجالا تارود ةسائر  )ب(
  ؛ربنملل ةيليغشتلائداب ملاو فئاظولاو فيراعتلل ًاقفو يلخادلا ماظنلا اذه ةاعارم ةلافك  )ج(
  ؛مالكلا قح نيكراشملا حنم  )د(
  ؛٢٨ةداملا يف دراولا تارارقلا ذاختا ءارجإ قيبطت   )ه(
  ؛ماظن طاقن يأ يف تبلا  )و(
لمعلا ريس ىلع ةلماك ةرطيسلا ةسراممب ،يلخادلا ماظنلا اذه ماكحأب ًانهر ،مايقلا   )ز(

  .ماظنلا ظفحو
  :يلي ام حرتقي نأ ًاضيأ سيئرلل زوجي  - ٢
  ؛نيملكتملا ةمئاق لافقإ  )أ(
وأ وضعل زوجي يتلا تارملا ددع ديدحتو نيملكتملل هب حامسلا ررقملا تقولا ديدحت   )ب(

  ؛ةلأسم يأ نأشب اهيف ملكتلا بقارمل
  ؛ام ةلأسم ةشقانم لافقإ وأ ليجأت  )ج(
  .ةسلجلا ليجأت وأ قيلعت  )د(
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ةطلسل تاقوألا عيمج يف نيعضاخ ،امهفئاظول امهتسرامم ءانثأ ،بتكملاو سيئرلا لظي   - ٣
  .ماعلا عامتجالا

  ١٩ةداملا 
يلثمم قوقح هسفن ت قولا يف سرامي نأ هل زوجي الو سيئرلا هتفصب تارودلا يف سيئرلا كراشي

  .ربنملا ءاضعأ
  ٢٠ةداملا 

سيئرلا باون دحأ ،اهنم ءزج وأ تارودلا ىدحإ نع هبيغت ةلاح يف ،سيئرلا يمسي   - ١
سيئرةفصب لمعيل  .  

زوجي  الو سيئرلا تابجاوو تايحالص سفن سيئرك لمعي يذلا سيئرلا بئانل نوكت  - ٢
  .ربنملا ءاضعأ يلثمم قوقح هسفن تقولا يف سرامي نأ هل

  ٢١ةداملا 
١ -   ، هبصنم ماهم ةيدأت ىلع وأ هتيالو لامكإ ىلع رداق ريغ حبصأ وأ سيئرلا لاقتسا اذإ

ىلإ بصنملا لغشيو ةيلاتلا ةرودلا يف ديدج سيئر بختن سيئرلا ةيالو نم ىّقبت ام ءاهتنا نيح ي  
، . بحسنملا ةباينلاب سيئرلا لامعأ سيئرلا باىلوتيديدج سيئر باختنا نيح ىلإو  ون دحأ بسح   ام ، 
  .بتكملا هيلع قفتي

وأ هتيالو لامكإ ىلع رداق ريغ حبصأ وأ ،سيئرلا ريغ ،بتكملا ءاضعأ دحأ لاقتسا اذإ   - ٢
 ، ا سفن نم ليدبب لدبتس] نأ بجي] [لدبتسي[هنإف هبصنم ماهم ةيدأت ىلع ةقطنملي.  

  بتكملا ءاضعأ باختنا
  ٢٢ةداملا 

فالخ ماعلا عامتجالا ررقي مل ام ءارآلا قفاوتب بتكملا ءاضعأ ماعلا عامتجالا بختني   - ١
  .كلذ

  :تيوصتلا قيرط نع بتكملا ءاضعأ بختني نأ ماعلا عامتجالا ررق اذإ  - ٢
ىرج[  )أ(  ىرج] [ي نأ بجي يف تيوصتلا]ي ؛ماعلا عامتجالل ةيداعلا تاسلجلا     
  ؛تاباختنالا يف دحاو توص ماعلا عامتجالا يف وضع لكل  )ب(
تب[  )ج(  تب] [ي نأ بجي نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغ اب تاباختنالا عيمج ءارجإ يف] ي

[و. تيوصتلا يف نيكراشملاو ىرج] [ىرجت نأ بجي ام ،ير سلا عارتقالا قيرط نع تاباختنالا عيمج] ت
  ؛كلذ فالخ ماعلا عامتجالا ررقي مل

لجس[تاباختنالا مامتإ دعب   )د(  ل] [ي نأ بجي جس ددعو حشرم لك تاوصأ ددع ] ي
  .تيوصتلا نع عانتمالا تارم
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  تاحـيشرتلا
  ٢٣ةداملا 

سيئرلا باونوسيئرلا بصانم لغشل باختنالل نيحشرملا عيمج يفوتسي نأ نيعتي  - ١   ،
ةلصلا تاذتاربخلا نم   ةيتاذلاريِسلاميدقت نيعتيو . اهيلع قفتملا ةيهيجوتلا ئدابملا عقاو  نيحشرملا عيم جل  

ضعأل حات    .تاباختنالا ءارجإ لبق ربنملا ءات نأو ةنامألا ىلإ
] ١٦ةداملل ًاقفو [ةنامألا ىلإ ةبوتكم تاحيشرت ميدقت ىلإ هءاضعأ ربنملا ةنامأ وعدتس   -٢

لبق روهش ةعبرأ نع لقت ال ةدم يف سيئرلا باونو سيئرلا بص انمل نيحشرملل ةيتاذلا ريسلاب ةقفرم
لاح يفو . [ًابسانم هاري ام قفو ةرخأتملا تاحيشرتلا لبقي نأ ماعلا عامتجالل نكميو. ةررقملا تاباختنالا
ءامسأ ةنامألا رشنتسو ]. كلذ يف تبي ماعلا عامتجالا نإف اهحشرم ىلع قفاوتلا نم ام ةقطنم نكمت مدع
ىلع رسيي ينمز راطإ يف ربنملل يكبشلا عقوملا ىلع ،حشرملل ةم ملا صاخشألا  دقملا ةقطنملا ةيوهو نيحشر
  .صاخشألا ءالؤه تاربخ ةسارد ربنملا ءاضعأ
  تاصصختلا ددعتملا ءاربخلا قيرف يف ءاضعألا رايتخاو نييعتل ةيهيجوتلا ئدابملا

  ٢٤ةداملا 
، نيتقؤم ءاضعأك نيحشرم ةسمخ ةيمستب ةقطنم لك موقت تاصصختلا ددعتملا ءاربخلا قيرف يف  

ددعتملا ءاربخلا قيرف ءاضعأ رايتخاو  نييعت ىدل ةيلاتلا ريياعملاب ذخألا نكميو. ماعلا عامتجالا ةقفاومب ًانهر
  :تاصصختلا

لكب قلعتي  اميف ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف ةيملعلا ةربخلا  )أ(
  ؛تاصصختلاددعتملا ءا ربخلا قيرف ءاضعأفوفص نيب ةيعيبطلا مولعلاو ة يعامتجالا مولعلا نم

  ؛ربنملا لمع جمانربيف ةيسيئرلا رصانعلاب ةيتاسايسلا وأ ةينقتلا  وأةيملعلا ةفرعملاو ةربخلا   )ب(
  ؛تاسايسلا عضو تايلمع يف ةيملعلا فراعملا جامدإو جيورتلاو لصاوتلا يف ةربخلا  )ج(
راطإ يفلمعلاىلع ةردقلا   )د( ةيلودلا ةيتاسايسلاو ةيملعلا تايلمعلا   .  

  ةنامألا  - ًانماث 
  ]دعب اميف لمكتست[

  ةيعرفلا تائيهلا  -ًاعسات 
  ٢٥ةداملا 

  :ربنملا ءاضعأل زوجي  - ١
تارود ىدحإ يف اهيلع قافتالا متي دق يتلا تاياغلا ذيفنتل ةيعرف تائيه ءاشنإ   )أ(  

  ؛ماعلا عامتجالا
  ؛ةيعرف ةئيه يأ اهيف رظنت يتلا لئاسملا ديدحت  )ب(  
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  .ةيعرف ةئيه يأ تاصاصتخا ديدحت  )ج(  
كلذ يف امب ،اهيلإ ةجاحلاو اهتيلاعفو ةيعرفلا هتائيه ةليكشت ضارعتسالا ديق ماعلا عامتجالا يقب   - ٢ ي
  .ربنملا لمع ريسل يرودلا ضارعتسالا نم ًاءزج كلذ رابتعاب ،تاصصختلا ددعتملا ءاربخلا قيرفو بتكملا

  لامعألا رييست  - ًارشا ع
  ينوناقلا باصنلا

  ٢٦ةداملا 
ثلث روضحب الإ ةشقانملا ءارجإب حمسي نأو ةرود يأ يف ةسلجلا حاتتفا نلعي نأ سيئرلل زوجي ال 

  .لقألا ىلع ،ةرودلا يف نيكراشملا ربنملا ءاضعأ يلثمم
  تارارقلا ذاختال مزاللا ينوناقلا باصنلا

  ٢٧ةداملا 
عألاةيبلغأروضح مزلي    .رارق يأ ذاختا لجأ نم ةرودلا يفنيكراشملا ءاض  

  تارارقلا ذاختا - رشع يداح
  ٢٨ةداملا [

ذختينأ بجي] [ذختي] [ـل يغبني[ ذختينأ زوجي] [  ذختينأ ةماع ةروصب يغبني] [  ءاضعأ ]  
  ري غ ىلع يلخادلا ماظنلا اذهصني مل ام ،ءارآلا قفاوتب ةيعوضوملا لئاسملا عيمج نأشب تارارقلا ربنملا

  .كلذ
ريرقت يف تاضارتعالل ةيسيئرلا بابسألا لجس [  ت ،ءارآلا يف قافتا ىلإ لصوتلا مدع لاح يفو

  ].ةرودلا
ىلإ لصو تلل مهدهج ىراصق اولذبي نأ ربنملا ءاضعأ ىلع نيعتي ،ةيئارجإلا لئاسملاب قلعتي اميفو

ملا يف ءاضعألا اهلذبي يتلا دوهجلا لك تدفن. ءارآلايف قفاوت   نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلل ربن تسا اذإو
ماظنلا ماكحأ صنت مل  ام ،ريخأ ذالمك ،ىرجي ،ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا متي ملو ةيئارجإ ةلأسم

ماعلا عامتجالا ءاضعأ تاوصأ ] يثلثب] [ةيبلغأب[رمألا يف تبلا ،كلذ فالخ ىلع اذه يلخادلا 
  ].نيتوصملاو نيرضاحلا

  تاغللا  -رشع يناث
  ٢٩ ةداملا

  .ةيسنرفلاو ةيبرعلاو ةيسورلاو ةينيصلاو ةيزيلكنإلاو ةينابسإلا يه ربنملل ةيمسرلا تاغللا  - ١
عامتجالا تارود عيمجل ربنملل ةيمسرلا تاغللا عيمج ىلإ ةيوفشلا ةمجرتلا ريفوت يرجي  - ٢  

ةيوفشلا ةمجرتلا كِراشملا رفوي نأ ىلع ةيمسرلا تاغللا ريغ ىرخأ ةغلب ملكتي نأ وضع يأل زوجيو . ماعلا
  .ةيمسرلا تاغللا ىدحإ ىلإ هتملكل
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  ٣٠ةداملا 
دع[  دع] [ت نأ بجي ةمجرت مجرت ] ت  تو ةيمسرلا تاغللا ىدحإب ماعلا عامتجالل ةيمسرلا قئاثولا

  .ىرخألا ةيمسرلا تاغللا ىلإ ةيريرحت

  يلخادلا ماظنلا يف تارييغتلا  رشع ثلاث
  ٣١ةداملا [

ارييغتلا دمتع  - ١    .ربنملا ءاضعأ نم] ءارآلا قفاوتب[يلخادلا ماظنلا اذه يف ت ت نأ زوجي
يأ لاسرإ يغبني  - ٢ ةحرتقم تارييغت  ،هل  وأ ربنملا ءاضعأ اهمدق ييلخادلا ماظنلا اذ ، ملا  بتك

لقألا ىلع عيباسأ ةينامث لبق ربنملاءاضعأ عيمج ىلإ  ةرودلا ىلإ اهميدقت خيرات نم  اهيف شقانت نأ عقوت    ي يتلا
  .]تاحرتقملا
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  يناثلا قفرملا
 ربنملل ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا دادعإل تارودلا نيب لمعلا

قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا لالخ ترج يتلا تاشقانملا ىلع ًادامتعا  - ١  
تا مدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو

يف مدقتلا فد  ةيجولوكيإلامظنلا   تارودلا نيب ةيلاتلا تايلمعلا يف رظنلا نكمي ،هنع تضخمت ام جمدبو
ماعلا عامتجالل ةلماكلا ىلوألا ةرودلا داقعنا لبقربنملاتايلمعو فئاظو رصانع فلتخم ةسارد  نلو .  

دعوم نم لقألا ىلع عيبا سأ ةتس لبق تايلمعلا جئاتن حاتتس ،تايلمعلا هذه لالخ تارارق يأ ذختت
 .ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا داقعنا

 تاءارجإلا  -فلأ

 ربنملل ماعلا عامتجالا اهدقعي يتلا تاعامتجالل يلخادلا ماظنلا

ةيناثلا ةرودلا لالخ ربنملل ماعلا عامتجالا اهدقعي يتلا تاعامتجالل يلخادلا ماظنلا ديدحت مت   - ٢
يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو ق ئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالل

ي مل يتلا داوملا ضعب تيقب هنأ ريغةيجولوكيإلامظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم  ، قفت،  دعب اهيلع  
ىلوألا ةرودلا دقع نم هنيكمتل ربنملا ليغشت لجأ نم ةتقؤم ةروصب مادختسالل داوملا ضعب تددحو 

داوملا نأشب تاحرتقملا عيمجتب موقت نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ ىلإ بل ُط دقو. ماعلا هعامتجال
يلخادلا ماظنلا عورشمب ةقفرم ىلوألا هترود يف ربنملل ماعلا عامتجالل اهحيتت نأو ،ةيقبتملاو ةتقؤملا 

  .هتاعامتجال لمكتسملا
 ربنملا لاغتشال ىرخألا تاءارجإلا

نيب ترج يتلا ةقباسلا ةيلمعلا لالخ ةحرتقملا تاءارجإلا تاعورشم مدقت نأ ةنامألا ىلإ بلُط  - ٣  
ةرقفلا UNEP/IPBES.MI/2/4ةقيثولا يف ةدراولا (تارودلا  نم ةاقتسملا تاءارجإلا ىلع دامتعالاب ) ٧، 

 حيتت نأو ،ةينورتكلإ لئاسو مادختساب ضارعتسا ةيلمع ءارجإل كلذو ،ةلصلا تاذ تاردابملاو تايلمعلا
 .ىلوألا هترود يف ربنملل ماعلا عامتجالل تاءارجإلا نأشب ةلمكتسملا قئاثولاو ةدراولا تاقيلعتلا

 ربنملا ةنامأ  -ءاب 

 ةيتاسسؤملا ةفاضتسالا نأشب ةدحتملا ممألا نم مدقملا كرتشملا حارتقالا

مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالا بلط  - ٤  
عونتلا لاجم يفتاسايسلاو  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخويجولويبلا  ممألا تالاكو ىلإ ةيناثلا هترود يف    

ىلع ضرعت يك ربنملا ةنامأل ةيرادإلا ةفاضتسالا ريفوتل ةينواعتلا تابيترتلا عضو    مت  ت نأ ةعبرألا ةدحتملا
 . ىلوألا هترود نابإ اهيف رظنيل ربنملل ماعلا عامتجالا

 ةنامألل ةتقؤملا تابيترتلا

مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالا بلط   - ٥
عونتلا لاجم يفتاسايسلاو  ةيناثلا هترود يف ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا  ممألا جمانرب ىلإ   
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، نواعتلاب لمعي نأ ،ةئيبلل ةدحتملا  ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةمتهملا تاموكحلا عم
لصاوي نأ ،ايناملأ ةموكحو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو 

م دقي يلام معد يأ يقلتو ،ربنملل ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا ميظنتو ،ةتقؤملا ةنامألا تامدخ ريفوت
  .هئاشنإ ىدل ربنملل ينامئتسالا قودنصلا ىلإ تامهاسملا هذه نم ةيقبتملا لاومألا ليوحتو ،ربنملل

ربنملا بتكم  -ميج   تاصصختلا ددعتملا ءاربخلا قيرفل ةيميلقإلا ةليكشتلاولكي هلاب ةقلعتملا تارواشملا:  

ةعومجم نم قاطنلا ةعساو ةكراشمب تارودلا نيب اميف ةيلمع ىرج   - ٦ مولعلا يلقح يف ءاربخلا تس
ةلحرمب ا   اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلاو ةمدقتملا نادلبلا نم ةفرعملا بابرأ رئاسو تاسايسلاو
تالوادملا نم ديزملا ءارجإ فد   ، لمعلا تاقلح تابيترتو ةينورتكلإلا لئاسولا لالخ نم كلذو ،لاقتنا

  .تاصصختلا ددعتملا ءاربخلا قيرف ليكشت ةيفيك نأشب
 يلوأ لمع جمانربل دادعإلا  -لاد 

 مييقتلا تايلمعل ماع ضرع

 :تامييقتلل ماعلا ضرعلاب ناقلعتي تارودلا نيب اميف لمعلا رصانع نم نيرصنع ىلع قافتالا مت  - ٧

ةيعيضاوملا مييقتلا تايلمع لمشي مييقتلا لامعأل ًاسرهف دعت نأ ةنامألا نم بلُط   )أ(
ىلإ كلذ يف دنتست نأو ،ةيملاعلاو ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع ةلصلا تاذ ةلماشلاو  
سرهفلا حاتيسو . ةلصلا تاذ تامولعملا نم كلذ ريغو ربنملا تارغث ليلحتب نيعتستو ،ةمئاقلا تاردابملا
  ؛ىلوألا هترود يف ربنملل ماعلا عامتجالل

عيمجتب موقت نأ كلذك ةنامألا ىلإبلُطو   )ب( ةجردملا مييقتلا تايلمعل يدقن ضارعتسا  
قاطنو ،ةيميهافملا رطألا مادختساو ،تاردقلا ءانب ةطشنأ ذيفنت  ىلع ءوضلا طلست نأو ،سرهفلا يف

 ، ىرخألا تاودألاو تاهويرانيسلا مادختساو ،ةفرعملا مظن جامدإب ةقلعتملا براجتلاو ،مييقتلا تايلمع
قاطن يفو فراعملا يف تارغثلاو ،مييقتلا تايلمعل يتاسايسلا رثألا قيقحتب قلعتي اميف ةدافتسملا سوردلاو 

  .تاردقلا ءانب ديعص ىلع تاجايتحالاو ،مييقتلا تايلمع ةيطغت
 يميهافملا راطإلا

مييقتلا  تايلمع ضارعتساب ةرينتسم يميهافم راطإ عورشم ةقيثو دعت نأ ةنامألا ىلإ بلُط  - ٨
ةحلصملا باحصأو تاموكحلا عيمجل عورشملا حاتي فوسو . ةمئاقلا ةيميهافملا رطألاب ةناعتسالابو
متيل ةدراولا تاقيلعتلا ةفاك عيمجت يرجيسو . ةفافشو ةحوتفم ةيلمع لالخ نم ًاينورتكلإ هضارعتسال
راطإل حارتقا ميدقتب ضوف  تًايميلقإ ةنزاوتمو تاصصختلا ةددعتم ءاربخلل لمع ةقلح راطإ يف اهسرادت
ىلوألا هترود نابإ ماعلا عامتجالاهيف رظني يك يميهافم  .  
 تاردقلا ءانب

ءانبل تاجايتحالا نع تاحورط ميدقت ىلإ نورخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا تيعد   - ٩
تامولعملا هذه عيمجت ةنامألا ىلإ بلطو . اهيبلت دق يتلا تاكارشلاو ةطشنألل تاحارتقاو تاردقلا

تاجايتحالا نع ةلصلا تاذ تامولعملا عم نارتقالاب لوألا ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا يف اهتحاتإو 
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عونتلاب ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا تاقافتالا ىلإ ةمدقملا ةينطولا ريراقتلا ا   ددح يتلا تاردقلا ءانبل
  :يلي ام تاحورطلا هذه نمضتت نأ نكميو. ةيجولوكيإلامظنلا تامدخو يجولويبلا 

ةينورتكلإلا لئاسولا كلذ يف امب ،معدلا تايلآ نيسحتل صرفلاو لئاسولا ديدحت  )أ(  
فراعملاو تامولعملاو تانايبلا ىلع لوصحلاو نيسرامملا تاعومجمو ةيفيكل مهفلا نيسحت كلذ يف امب (، 
  ؛)ىضتقملل ًاقفو ،لئاسولا هذه مادختسا

ةل يسو اهفصوب ةيملاعلا نود مييقتلا تايلمع ريسيتو زيزعتل ةيلاعف لئاسولا رثكأ ديدحت  )ب(
زاكترالاب كلذو ،لبقتسملا يف ربنملا اهيرجيس يتلا مييقتلا تايلمع يف ماهسإلاو تاردقلا ةيمنت عيجشتل 

  ؛ةمئاقلا تاكبشلاو لئاسولا ىلع
اهمدقت نأ نكمي يتلا ةمهاسملاو ،ةيميلقإلاو ةينطولا زايتمالا زكارم ةمهاسم ضارعتسا   )ج(

 ةدايزب ةليفكلاتايلآلاب تايصوتلا كلذ يف امب ،اهجراخ و اهيف دجوت يتلا قطانملا لخاد تاردقلا ءانبل
  ؛اهريوطت

يلاملا معدلاو تاردقلا ءانبل تاجايتحالا نيب قيفوتلا ا   )د(  نكمي يتلا لئاسولا ديدحت
  ؛‘‘قيفوتلا’’تاسراممو تاودأو ةحناملا تاهجلا تاعامتجا لالخ نم كلذ يف امب ،ديدجلاو يلاحلا ينقتلاو 

  .ربنملا لمع جمانرب ةطشنأ عيمج يف ةنزاوتملا ةكراشملا نامضل ةحرتقملا لئاسولا  )ه(
 تاموكحلا نمةدراولا تابلطلا 

تاهجو ميدقت ىلإ ىرخألا تانايكلاو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاو تاموكحلا ىعدت   - ١٠
نكمي يتلا ةيلمعلا نأشب و ،ربنملل ماعلا عامتجالل تابلطلا ميدقت اهلالخ نم نكمي يتلا ةيلمعلا نأشب اهرظن

تابلطلا هذه تايولوأ بتري نأ ماعلا عامتجالل ا  .هذه ىلإ ًادانتسا ،دعت نأ ةنامألا ىلإ بلُطو  
 .ىلوألا هترود يف ربنملل ماعلا عامتجالا هيف رظنيل ءارجإ عورشم ،تالخدملا

 قاطنلا ديدحت ةيلمع

جو ميدقت ىلإ ةحلصملا باحصأ رئاسو تاموكحلا ىعد  - ١١ يف عبتت يتلا ةيلمعلا نأشب مهرظن تاه ت
نم ربنملل ماعلا عامتجالا ءاهتنا روف ربنملا ةطشنأ نم كلذ ريغو ةلمتحملا مييقتلا تايلمع قاطن ديدحت 

ةيلمعلا هذه جتاون هنمضتت نأ يغبني ام نأشب مهرظن تاهجو ميدقت ىلإو ،ا  دعت فوسو . ايولوأ بيترت
يف ةدنتسم ،ةفافشو ةحوتفم ةيلمع لالخ نم ةينورتكلإلا لئاسولاب ضارعتسالل تاءارجإ عورشم ةنامألا 

 .نيرخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا تاحرتقم ىلإكلذ 

_____________ 


