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تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالا 
مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا 
يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو 

  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
  ىلوألا ةرودلا

 ، لوألا نيرشت٧ - ٣يبورين   ٢٠١١ربوتكأ / 

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

  ةيجولوكيإلا

  ةرودلا حاتتفا  - ًالوأ 
ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا تدقعن ا  - ١
رقم يف ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح  
لوألا نيرشت٣نينثالا موي عامتجالا أدبو . يبورين يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  ،٢٠١١ربوتكأ / 

ةموطف ةديسلا تماق ثيح سيئرناوع اتيك  يف مييقتلاو ركبملا راذنإلا ةبعش يف يملعلا مييقتلا عرف ة ، 
  .حاتتفالا مسارمري يستبةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

ام يراغناو ةديسلا يهو،تازرابلا ايقيرفأ تانب ىدحإنيبأتب تماق و  - ٢ ةيئيبلا ةطشانلا ياث   ،
لوليأ٢٥موي تيفوت يتلا ،مالسلل لبون ةزئا جلةزئاحلاو ًاي ملاع ةروهشملا ةينيكلا . ٢٠١١ربمتبس / 
يتلا ،ياثام ةديسلا ةوعد ناهذألا ىلإ تداعأو رضاحم ءانثأاهتقلطأ  يف مالسلل لبون ةزئاج ةبسانمب ا   
ةناكم ىلإ ىعست نأو يعولا نم ديدج ىوتسم ىلإ ةيرشبلا لقتنت نأب ،٢٠٠٤ربمسيد /لوألا نوناك  
، الخأ لمألاةعاشإو اهفواخم نم صلختلاب بوعشلا تبلاطوىلعأ ةيق اهنيب اميف  ةقيقد نولثمملا مزتلاو .  
  .ياثام ةديسلا ىركذل ًانيبأت تمص
ديسلاو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ،رنياتش ميكأ ديسلا ىلدأ كلذ دعبو  - ٣  
ةيروهمجسيئر بئان ،اكويسوم وزنولاك مب ،اينيك    .ةيحاتتفا تاظحال 
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مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإ ةيلمع نإ ًالئاق يبورين يف نيلثمملاب يذيفنتلا ريدملا بحرو   - ٤
يتأتةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو ناهذألا ىلإ ديعت فورظ يف    
نم نيدقع نم رثكأ ذنم خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا ءاشنإ ىلإ تدأ يتلا فورظلا  

 ، يلودلا عمتونامزلا  ن،ا نواعت خيرات يف ًاديدج ًالصف حتفت يبتو حوضوب    نئارقلا ىلع اهدامتعا 
يف دعاسي ًارصنع اهرابتعاب ةيملعلا نأ عيطتسي ملاع يفو . رفاضتموحن ىلع لمعلا يف و تاسايسلاعنص  

 ، ةداح تامزأ روهظو عاونألا ضارقناو يجولويبلا عونتلا عايض كلذ عم هجاوي هنكل وهسفن معطي
ةيعامجلا ةدارإلاو ةقاطلاو ةيؤرلا نإف ،رضاحلا تقولا يف يقيرفألا نرقلا هنم يناعي يذلا فافجلا لثم  

 ، ىصقأب ًاعيمج مستت ،ةلماك ريغ فراع ملا تناك نإو ىتحملعلا اهقثو يتلا تايمتحلل ةباجتسا لمعلل
ًايويح ًارود ربنملايدؤي اذهلو. ةيمهألا نم ةجرد ثيح ،  مييقتو ةسارد ب مايقلابسانملا تقولا يف حيتي  

ا ىلع يلودلا عمت  ةيعامج ةقيرطبو ربكأ ةعرسب لمعل ا ةردق زيزعتو ةيملعلا تاجاتنتسالا ضارعتساو
مع د مظنو ةيرشبلا ىلعًاقيمع ًاريثأت رثؤي يذلا يئيبلا ريغتلل ةباجتسالا لجأ نم ةيفافشو ًازيكرت ر ثكأ

ا   .ايح
ايناملأ تاموكحلو ،ربنملا ءاشنإ ةيلمع اهمعدلاينيك ةموكحل هنانتما نع برعأو   - ٥ ةيروهمجو  

جيورنلاو ةيلامشلا  ادنلريأوىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو اسنرفو ديوسلاو ايقيرفأ بونجو ايروك 
اهريفوتل ،ةيبوروألا ةيضوفملا بناج ىلإادنليزوينو يلاملا معدلا،  جمانربل ًاضيأ هركش نع برعأو .  
ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا ممألا ةمظنمو ،)وكسنويلا(   
ممألا جمانرب عم بثك نع نواعتلا لالخ نم ًاماه ًارود ًاعيمج تدأ يتلا ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا  
ًارخؤم ني  -  ناش ميك ديسلل هركشنع ًاضيأ برع أ وربنملا ءاشنإ ةيلمع يف ةئيبلل ةدحتملا  ع يذلا ،وو
هتمهاسمل ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل ايروك ةيروهمجل ًامئاد ًالثمم نأشب ثلاثلا عامتجال ل سيئرك 
  .ربنملا
، يف هلمأ نع يذيفنتلا ريدملا برعأ ،ماتخلا يفو   - ٦ نطوم يف نآلا مهو نولثمملا نكمتي نأ
ة يسدحلا ةفرعملاو يملاعلا يملعلا مهفلا نيب ةرغثلا دس نم تنكمتيتلا ةزراب لاةيصخش لاي، اثام ةديسلا
ذه ىوتسم ىلإءاقترالا نم ،تايلحملا تايورقلل فالخلازواجتو ،ةبسانملا ه  ملعلا نيب ةيوق ةلص ةماقإو ،   
  .تاسايسلا عنصو
ظفح ديعص ىلع ماعلا عامتج الل ةيخيراتلا ةيمهألا نع هتاظحالم يف اكويسوم ديسلا ثدحتو  - ٧
عامتجالا اذه اهلثمي يتلا ةصاخلا ةيمهألاو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا ةمادتساو  

نم اهاركذ ديلخت ىلع نيلثمملا ثحو . ياثام ةديسلا ةافولرضاحلا تقولا يف دادحلا نلعت يتل ااينيك يف 
نم تاونس ثالثل جيوتت ماعلا عامتجالا نإ لاق و. هتبرض يذلا لثملاو اهتعاجشب ءادتقالا لالخ

يلود يموكح ربنم ءاشنإ ىلإ ةجاح دوجو عامج إلاباوررق نيذلا ةحلصملا باحصأ نيب تاشقانملا 
لاجم يف ةسايسلاو ملعلا نيب لصولا تاقلح يف روصقلا هجوأ ةجلاعم لجأ نم تاسايسلاو مولعلل 

اهريغو ةساسحلا ةينوناقلا اياضقلا ضعب دوجومغرو . ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا  
ت مهملا نمف،اهيلع بلغتلا نيعتي يتلا اياضقلا نم ثح ضرغلا اذهلو . ريخأت نودب لماكلاب ربنملاليغش  
راشأو . لاعف ربنم ءاشنإ نم دوعتس يتلا ةلئاهلا دئاوفلا نايسن مدعو ةيباجيإ حورب لمعلا ىلع نيلثمملا
جمانرب ةرادإ سلجم مامأ هتملك يف ربنملا ةفاضتساب هتموكح مامتها نع برعأ د ق اينيك سيئر نأ ىلإ
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تذختا نيحلا كلذ ذنمو ؛٢٠١١رياربف /طابش يف نيرشعلاو ةسداسلا هترود يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا  
تتبثأ ة   اهيدل نأ ًانسح ًاتابثإ ا اشم تاوطخ ىرخأ تاموكح  ءاشنإب مازتلالا نم ًاعفترم ىوتسم

نع برعأو . ةددحم فئاظو ءادأ يفربنملا أدبي نأ يف كلذ عم لثمتت ةيروفلا ةيولوألا نكلو . ربنملا
ةيقيرفألا نادلبلل تحاتأ يتلا ةيقيرفألا ةيميلقإلا تارواشملل ًايلام ًامعد اهميدقتل جيورنلا ةموكحل هنانتما 

ربنملا فئاظو نأشبكرتشم يأرب جورخلا  .  
  .ًايمسر عامتجالا حاتتفا يذيفنتلا ريدملا نلعأ ،اكويسوم ديسلا تاظحالم دعبو  - ٨

  ةيميظنتلا لئاسملا  - ًايناث 
يذيفنتلا ريدملا حرتقا  - ٩ ةرادإ سلقيبطت   يلخادلا ماظنلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  ام عم   

عامتجالاتالوادمىلع تاليدعت نم مزلي  ماعلا  انثتساب،  نأو تاحارتقا ميدقت عيطتست تاموكحلا نأ ء  
عيمجاهدمتعتس تارارقلا تاموكحلا  ةرادإلا سلجم ءاضعأ سيلو،   .  

يف ةدمتعملا ةسرامملل ًاعابتا ءارآلا قفاوت ساسأ ىلع لمعلا ةيمهأ ىلع نيلثمملا نم ريثك دكأو   -  ١٠
ًايرورض هنوربتعي ام دامتعا نيلثمملل يغبني هنإ نيلثمملا نم ددع لاقو .ربنملا نأشب ةقباسلا تاعامتجالا  
ةرادإلا سلم  يلخادلا ماظنلا يف تاليدعتلا ن.  

ىدلمدقألا ينوناقلا فظوملالاقو   -  ١١ ريسي نأ عيطتسي عامتجالا نإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب    
ماظنلاب لصتت ةيفاضإ اياضق يأ ةجلاعم مت تسو. ءارآلا قفاوتب تارارقلا دامتعا ساسأ ىلع هلامعأ يف
  .تأشن املك يلخادلا

  .ءارآلا قفاوت ساسأ ىلع لمعلا ىلع اوقفاوو يذيفنتلا ريدملا حارتقا نولثمملا لبقو  -  ١٢
  بتكملا ءاضعأ باختنا  - فلأ 

مهنم دحاو لك لثميو ،عامتجالا بتكم يف مهؤامسأ ةيلاتلا ءاضعألا بختنُا  -  ١٣ ميلاقأ نم ًاميلق إ 
  :ةدحتملا ممألا

روأ)ةدحتملا ةكلمملا(نوست او تربور ديسلا  :سيئرلا لودو ةيبرغلا ابو ، 
  ىرخأ

ةيقيرفألا لودلا)اينيك(دمحم ىلع ديسلا     :سيئرلا باون    ،  
وي لوش -نوي ديسلا          ةيويسآلا لودلا)ايروك ةيروهمج(   ،  

ابوروأ لود )كسرهلاو ةنسوبلا(ش تيفونادوراب اكنيس ةديسلا  ،
  ةيقرشلا
اكيرمأ لود )ليزاربلا(سايد ا سوس ىد اريريف ويلوارب ديسلا  ،
  يبيراكلاو ةينيتاللا

دتمت نأ ررقتو  -  ١٤ يترودل ش تيفونادوراب ةديسلاو دمحم ديسلاو نوستاو ديسلا نم لكةيوضع  
لحم )كيسكملا(سيتينيب ويكسيإ  و)نابايلا (يشيسوتأ ديسلالحي نيح يف ،عامتجالا  ديسلاو وي ديسلا  

ةيناثلا ةرودلا يفسايد اسوس ىد اريريف يسلا تلح ،ةقحال ةلحرم يفو.  لحم ) اينيك(وبيزن ةنيز ةد  
  .سيئرلا بئان بصنم يف دمحم ديسلا
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  لامعألا لودج رارقإ  - ءاب 
ةقيثولا يف ممعملالامعألا لودج ساسأ ىلع هاندأ ضورعملا لامعألا لودج نولثمملا دمتعا   -  ١٥  

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

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

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

  :ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف
  ؛هليغشتو ربنملا ءاشنإب ةقلعتملا ةينوناقلا لئاسملا  )أ(
  ؛ربنملل ةيليغشتلا ئدابملاو فئاظولا  )ب(
  ؛ربنملا راطإ يف ئشنت دق يتلا تائيهلا لكايهو فئاظو  )ج(
  ؛ربنملا تاعامتجال يلخادلا ماظنلا  )د(
ناكملاو ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا رايتخا يف ةعبتملا ريياعملاو تايلمعلا   )ه(

  ؛ربنملا ةنامأ هيف دجوت يذلا
  .ربنملا لمع جمانرب  )و(

  .ريرقتلادامتعا   - ٥
  .ةرودلا ماتتخا  - ٦

م ) أ (٤دنبلا ةشقانم نم مهقلق نع نيلثمملا نم ددع برعأو   -  ١٦ أل ًارظن ىرخألا دونبلا لبق
ىوحفىلع عالطالا نودوي ملا  ينوناقلاةروش  لاة  بلُطيت  يف لوخدلا لبق ةينوناقلا نوؤشلا بتكم نم  ت 
ىلإ لاقتنالاررقتكلذلو . ةشقانملا هذه دوعلا مث ىرخألا دونبلا يف رظنلا  لوصو دعب ) أ (٤دنبلا ىلإ ة  
ينوناقلاةروشملا   .ة 

  لمعلا ميظنت  - ميج 
ةماع تاسلج يف لامعألا عيمج رييست نولواحيس مررق  -  ١٧  أ نولثمملا يأ ءاشنإ ةلاح يفو .  

لمعلا تاعاس جر اخعمتجتس ةقرفألا هذه نإف  ،اهنيعب اياضق يف رظنلل ةغايص ةقرفأ وأ ةلماع ةقرفأ
ةماع ةسلج يف كلذ فالخررقتيمل ام ةماعلا تاسلجلل ةصصخملا   ،تاسلجلا ديعاومب قلعتي اميفو.  

  .ةدحتملا ممألا تاعامتجا يف ةداتعملا ةسرامملا عابتا ىلع ًاضيأ نولثمملا قفاو
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خت متيس ،ناكمإلا ردقب ةئيبلل ًاقيدص عامتجالا نوكينأل ةلواحم يفو  -  ١٨ خسن لا ددعضيف  
ةرودلا قئاثوو ةرودلا لبق ام قئاثو ريفوت عم ًاريبكًاضيفخت ةرفوتملا قئاثولا نم ةيقرولا  ىلع ةرشابم ، 

يكبشلاعقوملا  .  
  روضحلا  - لاد 

عامتجالا ةيلاتلاتاموكحلا ولثمم رضح  -  ١٩  : ، اينابسإ ،نيتنجرألا ،ايبويثإ ،يسورلا داحتالا  
 ، ، ايناملأ ،روداوكإ ،ناتسناغفأ ،ايلارتسأ ايناركوأ ،ادنغوأ ،ياوغوروأ ،ايسينودنإ ،ادوبربو اوغيتنأ

 ، ، اكيجلب ،لاغتربلا ،سودابرب ،ليزاربلا ،ايلاطيإ  –ةلود (ايفيلوب ،ادنلوب اناوستوب ،ننب ،شيدالغنب
روميت ،وغوت ،داشت ،ايكرت ،ناتسنامكرت ،دنليات ،وريب )تايموقلا ةددعتملا  ،– ، اكياماج ،يتشيل  
ةيروهمج ،ةدحتملا اينارتت ةيروهمج ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج ،كوك رزج ناميلس رزج ،رئازجلا  ،

بونج ،افودلوم ةيروهمج ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ةيطارقميدلا ةيبعشلا ايروك ةيروهمج ،ايروك 
 ، اوماس ،يوبابمز ،اينامور ،ادناور ،اكينيمود ،كرمنادلا ،يتوبيج ،ايجروج ،نادوسلا بونج ،ايقيرفأ

 ، ،،دنليزاوسلاغنسلا ،اكنال يرس ،ايسول تناس ، ديوسلا قارعلا ،نيصلا ،ايبرص ،يليش ،ارسيوس  
ةيرافيلوبلا–ةيروهمج (اليورتف ،نيبيلفلا ،اسنرف ،وتاوناف ،اينيغ ،انايغ ،الاميتاوغ ،اناغ   ( ، ادنلنف  ،

 ، ، كلا ،ايبمولوك ،راوفيد توك ،ابوك ،ادنك ،ايدوبمك ،ايتاورك ،ناتسزيغريقيجيف تيوكلا ،وغنو
، يتابيريك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،كيسكملا ،برغملا ،رصم ،ايزيلام ،يلام ،ايريبيل ،نانبل ،اينيك  ،

 ، جيورنلا ،ايبيمان ،رامنايم ،وكانوم ،قيبمازوم ،ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا
، ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،ادنلوه ،سارودنه ،دنهلا ،ادنليزوين ،اوغاراكين ،ايريجين ،لابين ،اسمنلا
  .نميلاو نابايلا

ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةصصختملا تالاكولاو ةدحتملا ممألا تائيه ولثمم ًاضيأ رضحو   -  ٢٠
ئيهلا وأ تايقافتالاتانامأو ةيقافتاو ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا :ةيلاتلا تايقافتالل ةيملعلا ةيعرفلا تا   

، ةددهملا ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلا عاونأ يف يلودلا راجتالا  ةرجاهملا عاونألا ةيقافتاو ،ضارقنالاب
ةدحتملا ممألا ةمظنم و ،ءاملا رويطل ًالئوم اهفصوب ةصاخو ةيلودلا ةيمهألا تاذ ةبطرلا يضارألا ةيقافتاو

 ، ، وةعارزلاو ةيذغألل قيرفلا و، )لادنيرأ ةكبش(ةيملاعلا دراو ملا تانايب ةدعاقوةيملاعلا ةئيبلا قفرم
 ، خانملا ر  ، ويغتب ينعملا يلودلا يموكحلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملاب ةقلعتملا ةيلودلا ةدهاعملا

، و، ةيعيبطلا دراوملاو ةعيبطلا ظفحل يلودلا داحتالاو ةدحتملا ممألا ةمظنم ويئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
ةعماج و ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ةعيبطلا ظفح دصرل يملاعلا زكرملا، وةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل
  .ةدحتملا ممألا

تامظنمو ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تامظنملا يلثمم نم ددعبقارم ةفصب عامتجالا رضحو   -  ٢١  
تممع يتلا نيكراشملا ةمئاق يف نيلثمملا ءامسأ ىلع عالطالا نكميو . لامعألا عاطقو صاخلا عاطقلا

ةقيثولا يف  UNEP/IPBES.MI/1/INF/5.  

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو  - ًاثلاث 
نم ٢ةرقفلل ًاقفو   -  ٢٢ نم مزلي ام عم قبطني يذلا ،ةرادإلا سل ١٧ةداملا    يلخادلا ماظنلا نم  

ةرودلا يف نيرضاحلا نيلثمملا ضيوفت قئاثو صحفب بتكملا ماق،ماعلا عامتجالا ىلع تاليدعت  . 
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ةلود١١٢ولثمم ةرودلا رضحو  امك ،ةحيحص تناك ةلود ٨٦اهتمدق يتلا ضيوفتلا قئاثو نأ نيبتو .    
عامتجالا ىلإ تامولعملا هذه بتكملا غلبأو . يبوروألا داحتالا نم ةمدقملا ضيوفتلا قئاثو ةحص نيبت
موي بتكملا ريرقت ىلع قفاو يذلا ماعلا لوألا نيرشت٧    .٢٠١١ربوتكأ / 

يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا   - ًاعبار 
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم

  هليغشتو ربنملا ءاشنإب ةقلعتملا ةينوناقلا لئاسملا  - فلأ 
ًاضرع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل نيينوناقلا نيفظوملا ريبك مدق  -  ٢٣ ةقلعتملا ةينوناقلا لئاسملل  

ددع نأشب تاحيضوت نيلثمملا نم ددع بلط ،ضرعلا ءاهتنا دعبو .هليغشتو ربنملا ءاشنإب . طاقنلا نم 
نيفظوملاريبك ماقو ب نيينوناقلا  ميمعت ىرج مث . عامتجا ةفرغ ةقرو لكش يف ةمزاللا تاحيضوتلا ميدقت 

ةينوناقلا نوؤشلل ةدحتملا مم ألا بتكم نع ةرداصلا ةينوناقلا ةروشملا ةقيثوبةقفرم ةقرولا 
)UNEP/IPBES.MI/1/INF/14( ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جم انرب ةنامأ نع ةرداص ةيليمكت ةينوناق ىوتفو
)UNEP/IPBES.MI/1/INF/9( ةينوناقلا لئاسملل ةشقانم كلذبقعأو  .  

مساح رمأ ربنملاليغشتنأ ىل إنيلثمملا نم نيملكتملا عيمج راشأو   -  ٢٤ يذلا حاحلإلا عباطل ًارظن  ، 
يتلا تادي دهتلا ىلع مهدحأ ددشو ،ملاعلا يف يجولويبلا عونتلا اههجاوي يتلا تاديدهتلاهب مستت 

  .ةنيابتم تناك ربنملا عضو نأشب رظنلا تاهجو نأ ديب. ةشيعملا لبس اهل ضرعتت
ب يعاد الو ،ةماعلا ةيعمجلا نم رارق بجومب لعفلاب ئشنأ دق ربنملا نإنيلثمم ةدعلاقو   -  ٢٥ يلاتلا  

،أ ذاختا ىلإ ا سلجم وأ ةماعلا ةيعمجلا نم دييأت ىلع لوصحلا كلذ يف امبيفاضإ ءارجإ ي اولاقو . ةرادإل 
فلتخمعابتاب ةمزلم ريغ عامتجالا اذه يف ةرضاحلا ءاضعألا لودلا نإ ًاضيأ   . ةمدقملاةينوناقلا ىواتفلا   

وأر نيلثمملا نم ًاددعنكلو  -٢٦ دعب أشني مل ربنملا نأا  ىدحإ مساب ًاثدحتم مهدحأ لاقو .  
ةدحتملا ممألل ةيميلقإلا تاعوم  عم ًايشمت ةماعلا ةيعمجلا نم رارقب الإ ربنملا ءاشنإ نكمي ال هنإا ريسفت ، 

ل ةعوم  ا هذه ن يبت نآلا ىتح اهثحب مت يتلا ةينوناقلا ىواتفلا نأو ،ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثول
ةيلاحلا ةرودلا لالخ نأشلا اذ . دعب أشني مل ربنملا نأ حوضوب  ينعي رارق ذاختا نإ ًالئاق درطتساو
نألضفألا نم نوكيس ،كلذ نع ًالدبو. هليعاد ال عرست ب فرصتلا نولثمملا صص خي  ةلصاومل تقولا  
مهيلعةضورعملا داوملا يف رظنلا اذ لمعلا يرجي نأ رخآ لثمم حرتقاو . ةيناثلا ةرودلا يف رارقذاختا مث  ،  
ةي الو ىلع زيكرتلا ةرورض ىلع نيلثمملا نم ديدعلا ددشو. تارودلا نيب ةلصافلا ةرتفلا يف نأشلا
لاو قئارطلا يأيلاحلا عامتجالا ءاشنإ ةلأسم ةيوست ىلإ يعسلا نم ًالدب ،ةيتاسسؤملا تابيترت،  . ربنملا 
ربنملا ءاشنإ لبق ربنملاب ةصاخلا لكايهلا ءاشنإ ىلإ ةجاح ال هنإ ًالئاق ةداضم ةجحب عفد رخآ ًالثمم نكلو  
  .هتاذ

يتلا ةيفيكلا نع لصفنم ءاشنإ ةيفيكنأ ىلع قايسلا اذه يف نيلثمملا دحأ ددشو    -  ٢٧   رمأ ربنملا  
لك نإ نوريثك نولثمم لاقو. راديس ا رارق وه ربنملا ءاشنإل بولطملا  يف نيرضاحلا نع ردصي   

نإ اولاقو. ربنملل لوألا ماعلا عامتجالا ةباثمب ةيلاحلا ةرودلا حبصتنأ نكمي ةلاحلا هذه يفو ،عامتجالا   
نإ نوريثك نولثمم لاقو. تارارق ذاختال ةيحالصلا يلاتلاب مهيدلو ،مهضيوفت قئاثو اومدق نيلثمملا  
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ي ةلودلا ةدايس أدبم نأو ،ةينوناق ةلأسم تسيلوةيسايسةلأسم يه ةشقانمل ا ديقةلأسملا  عيمج قبس،   
ةعوم . ربنملا ءاشنإب حمسيو ىرخألا تارابتعالا  ا نأ ذإ ،ربنملا نأشب ينوناق فالخ ًاذإ دجوي الو
  .ةمزاللا ةيعرشلاًالعف هي لع تغبسأ ةيلودلا

اذه ليوحتو ،ربنملا ءاشنإب يلاحلا ماعلا عامتجالا مايق رايخل مهمعد نع رثك نولثمم برعأو   -  ٢٨
ىلإ بلط هيجوت رايخ نوديؤيس هنإ نيلثمم ةدع لاقو . ربنملل لوألا ماعلا عامتجالا ىلإ عامتجالا

 م نملا ءاشنإل ةلصلا تاذ االاكوو ةدحتملا ممألا تائيه ًاساسأ ربنملل رفويس كلذ نأب اودقتعيأل رب  
  .ةمالس رثكأ ًاينوناق

ةدع لاقو . ةدحتملا ممألا راطإيف ربنملا عضو نأشب رظن لاتاهجو نم ددع  ضرع ىرجو  -  ٢٩
ممألا تالاكو نم رثكأ وأ ةلاكو اهريدت ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه ربنملانوكي نأ يغبني هنإ نيلثمم   

جاتحي ال ربنملا نأب ،ربنملا ءاشنإ لاجعتسال ًارظننورخآراشأو . ةدحتملا لقألا ىلع ىلوألا ةلحرملا يف   
ىقبت نأ يغبني قحال تقو يف ة مظنملا ىلإ همض ةيناكمإنأ مغر ، ةدحتملا ممألا راطإ يف جردني نأل
لاجعتسالا عباط نع رظنلا ضغب باوصلا وه كلذ نأ ىلع نورخآ نولثمم قفاوو.ةحاتم رعم يفو.  ض  

مدقألاينوناقلا فظوملا حضوأ، حيضوت بلطىلع ةباجإلا  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل  كانه نأ    
لاثم ىلإ راشأو ،ًاقحال اهيلإ ةموظنملا اهتمض مث ةدحتملا ممألا ةموظنم جراخ اهؤاشنإ مت تائيهل قباوس 

ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيملاعلاةحايسلا ةمظنم ةلاكولا نيب ةقالعلا ىلإ هابتنالا نيلثمملا دحأ ىعرتساو.    
ةينواعت ةيلمع ني وكت اهلالخ نم نكمي يتلا ةيفيكلا ىلع لاثمك ةدحتملا ممألاو ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا
  .ةعرسلا هجو ىلع

اةعيبط  نإ سيئرلا لاقو  -  ٣٠ نود لوحت اذ ةشقانملا ىلإ لصوتلا نود ربنملا عضو ةجلاعم يف يضملا  
يأويأرلا يف قافتا لك ذخأي نأ ىلع نيلثمملا عيمج سيئرلا ثحو . نيلثمملا نم ريثكلا كلذ يف هد، 

رابتعالا يفنيرخآلافقاوم مهنم   .  
  ربنملل ةيليغشتلا ئدابملاو فئاظولا  - ءاب 

نيدنتسم دنبلا اذه راطإ يف ةدراولا اياضقلافلتخم نولثمملا لوانت   -  ٣١ تامولعملا ىلإ كلذ يف   
رهظت و. (UNEP/IPBES.MI/1/3)ربنملل ةيليغشتلا ئدابملاو فئاظولا نأشب ةنامألا ةركذم يف ةدراولا 

يف م جئاتن  الوادم ريرقتلااذهل لوألا قفرملا  نولثمملا هيلع قفاو يذلا  ىلع اهضرعل ةرودلا هذه يف   
  .اهيف رظنلل ربنملل ةماعلا ةسلجلا

تامدخ موهفم نإ ةيرافيلوبلا ايفيلوب ةيروهمجو تايموقلا ةددعتملا ايفيلوب ةلود الثمم لاقو   -  ٣٢
نم دحيس كلذ نأو ةعيبطلاو رشبلا نيب ةقالعلل امهتيؤر نع ةيفاك ةج ردب ربعي ال يجولوكيإلا ماظنلا
نوكيس عوضوملا نأ ساسأ ىلع ءارآلا قفاوت ىلإ نامضنيس امهنكلو . ربنملا لامعأ زيكرت ةجرد
  .ربنملل ةماعلا ةسلجلا يف ةشقانملاو رظنلا نم ديزمل ًاعضوم

  ربنملا راطإ يفأ شنت دق يتلا تائيهلا لكايهو فئاظو  - ميج 
نيدنتسم دنبلا اذه راطإ يف ةدراولا اياضقلافلتخم نولثمملا لوانت   -  ٣٣ تامولعملا ىلإ كلذ يف   

أشنو نأشب ةنامألا ةركذم يف ةدراولا  ربنملا راطإ يف ت دق يتلا تائيهلا لكايهو فئاظ  
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(UNEP/IPBES.MI/1/4).يف ىرخأ ةرم اهيف رظنيسو ريرقتلا اذهل يناثلاقفر ملا جئاتن رهظت و ةرودلا  
  .ماعلا عامتجالل ةيناثلا

  ربنملا تاعامتجال يلخادلا ماظنلا  - لاد 
يف اودنتساو ربنملا تاعامتجال يلخادلا ماظنلا اذه نأشب ةيلوأ رظن تاهجو نولثمملا لدابت   -  ٣٤

عوضوملا اذهنأشب ةنامألا ةركذم قفرم يف ةدراولا تامولعملا ىلإ كلذ   (UNEP/IPBES.MI/1/5). 
نأ ّالإ ،عوضوملا ةشقانمل ًاساسأ رفوي يلخادلا ماظنلا عورشم نأ نيح يف هنإ نيلثمملا نم ددع لاقو 

قيرف ءاشنإ متو . هفئاظو معدت يكل يلخادلا ماظنلا عورشم يف ةيفاضإ رصانع ىلإ جاتحيس ربنملا
رظن لا ةلصاوم ةمهم هيلإ تلكُأو ،وي ديسلاو شتيفونادوراب ةديسلا هتسائر يف كرتشي سيئرلا ءاقدصأل
ةرتف يف لمعلا ةلصاوم ةرورض ىلإ هامدق يذلا ريرقتلا يف ناكراشملا ناسيئرلا راشأو .عوضوملا اذه يف  
  .عوضوملا يف مدقت زارحإ لجأ نم تارودلا نيب ام

نأشب ًاينورتكلإ تاحارتقالا ميدقتل ،نيدرفنمو نيعمتجم ،نيكراشملا ىلإ ةوعدلا تهجوو   -  ٣٥
زواجتي ال دعوم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ ىلإ ةلصت ملا تاءارجإلاو يلخادلا ماظنلا

ا . ٢٠١١ربمسيد /لوألا نوناك ١٥ دام ريرحت نود ةمدقملا تاحارتقالا هذه عيمجت ةنامألا نم بلُطو
داقعنا لبق عيباسأ ةتس زواجتي ال دعوم يف ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا يف نيكراشملا ىلع اهميمعتو 

  .ةيناثلاةرودلا 
ةنامأ هيف دجوت يذلا ناكملاو ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا رايتخا يف ةعبتملا ريياعملاو تايلمعلا   - ءاه 

  ربنملا
نيدنتسم دنبلا اذه راطإ يف ةدراولا اياضقلافلتخم نولثمملا لوانت   -  ٣٦ تامولعملا ىلإ كلذ يف   

ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا رايتخا يف ةعبت ملا ريياعملاو تايلمعلانأشب ةنامألا ةركذم يف ةدراولا 
 نأشب ًاهيجوت نيلثمملا دحأ بلطو. (UNEP/IPBES.MI/1/6) ربنملا ةنامأ هيف دجوت يذلايلعفلا ناكملاو 

ا   .احارتقا عضو ىلع تاموكحلا ةدعاسمل ةنامألا مجح
ةنامألا ريفوتب اهمامتها نع بارعألا ىلإ ةلصلا تاذ تامظنملا تيع   -  ٣٧  تيع دو  دو ربنملل

ةحضوملا ةقيرطلاب ا   احارتقا ميدقتو ةنامألل يلعفلا ناكملا ريفوتب اهمامتها نع بارعإلا ىلإ تاموكحلا
نأ ىلع قفتاو . نولثمملا هيلع قفاو يذلا ،ريرقتلا اذهل ثلاثلا قفرملا يف ةضورعملا تاهيجوتلا يف
ءانثأ عوضوملا نأشب هتارارق ذختي امدنع ثلاثلا قفرملا يف ةضورعملا داوملا ماعلا عامتجالا لمعتسي  
  .ةيناثلا هترود

  ربنملا لمع جمانرب  -  واو
نيدنتسم دنبلا اذه راطإ يف ةدراولا اياضقلافلتخم نولثمملا لوانت   -  ٣٨ تامولعملا ىلإ كلذ يف   

يف تاشقانملا ترجو . (UNEP/IPBES.MI/1/7)ربنملا لمع جمانرب نأشب ةنامألا ةركذم يف ةدراولا 
تاحارتقالا ىلإ ةفاضإلاب و .ربنملل يلوأ لمع جمانربل ةلمتحملا رصانعلا نأشب راكفألل يلوأ لدابت لكش

ةعبرألا فئاظولا ذيفنتةرورضب ماع رارقإ كانه ناك ،ربنملا فئاظو نم لك نأشب ةمدقملا ةعونتملا   
لمعلا جمانرب بناوجعيمج يف لماكتم وحن ىلعربنملل ةيساسألا   .  
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جمانرب نأشب ةحقنم ةقيثو ةغايصب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ موقت نأ ىلع قفتاو  -  ٣٩  
لولحب يلعافت يكبش عقوم يف اهتحاتإو يراجلا عامتجالا ءانثأ ةدراولا تاقيلعتلا ىلإ ًادانتسا لمعلا 

لوألا نيرشت٣١ لوألا نوناك١٥ىتح ةدراولا تاقيلعتلا لك عيمجت متيس . ٢٠١١ربوتكأ /  ربمسيد / 
ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا يف لمعلا جمانرب ةقيثول ثدحم صن عم اهتحاتإو٢٠١١  .  

  ريرقتلا دامتعا - ًا سماخ
هتغيصب عامتجالا ءانثأ عزو يذلا ريرقتلا عورشم ىلإ ًادانتسا ريرقتلا اذه نولثمملا دمتعا  -  ٤٠  

اهنلا هتغيص يف هعضوب فَّلك    )١(.ةيئتس ةنامألا نأ ساسأ ىلعو ًايوفش ةلدعملا

  ةرودلا ماتتخا - ًا سداس
ةعمجلا موي ٣٠/١٨ةعاسلا عامتجالا ماتتخا سيئرلا نلعأ   -  ٤١ لوألا نيرشت٧    .٢٠١١ربوتكأ / 

                                                      
عقوملا ىلع تنرتنإلا ىلع هتجاتإ تمت ةنامألا ىلإ ًايطخ ًانايب رصم لثمم مدق ،حاتملا تقولا قيضل ًارظنو   )١(

http://www.ipbes.net. 
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  لوألا قفرملا

  ةيليغشتلا هئدابمو ربنملا فئاظو

  ربنملا فئاظو  -  ًالوأ
تامدخو ي جولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلا نيب طبارتلا 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 ،ربنمل ا بيجتسي  )أ (
نم هيلإ ةمدقملا تابلطلا كلذ يف امب ،تاموكحلا نم ةمدقملا تابلطلل ،ماعلا عامتجالا اهعضي يتلا 

قفو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةلصتملا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا 
نم ةمدقمل ا تاحارتقالاو تالخدملاب ماعلا عامتجالا بحريو. اهنم لكل ةيدايقلا تائيهلا هررقت ام

قفو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف ،اهتكراشمبو ،ةدحتملا ممألا تائيه 
، وماعلا عامتجال ا عجشيامك . اهنم لك ةرادإ تائيه هررقت ام لاحلا ىضتقم بسح ،هرابتعا يف عضي
ةيلودلا ةيموكحل ا تامظنملا لثم ،ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ نم ةمدقملا تاحارتقالاو تالخدملا

ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةينامئتسالا ةئيبلا قيدانصو ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيملعلا تامظنملاو ىرخألا 
ةيلحملا تاعمت   نوكي نأ ةلافكو ،كلذ ريسيت لجأ نمو. صاخلا عاطقلاواو ةيلصألا بوعشلاو  
 ، ًالا  تابلطلا يقلتل ًةيلمعماعلا عامتجالا ئشني سعفو ًازكرم ربنملا لمع جمانرب تالخدملاو  

اتاحارتقالاو    ؛ايولوأ ديدحتو
لاب تاسايسلا عانص اهيلإ جاتحي يتلا ةيسيئرلا ةيملعلا تامولعملاربنملا ددحي  )ب (  تايمك 
 ، ، وةمئالملا تامظنملا عم راوح يف لوخدلاب ةديدج فراعم ديلوتل ةلوذبملا دوهجلا زفحي واهتيولوأ ددحي

ثوحب ءارجإب ةرشابم مايقلا نود نكلو ،ليومتلا تامظنمو تاسا يسلا عانصو ةيسيئرلا ةيملعلا
  ؛ةديدج

ربنملا يرج  )ج ( ةمظتنم تامييقت ي عونتلا نعةحاتملا فراعمل ا نأشب بسانملا تقولا يف   
لمشي نأ يغبني ام وهو ،اهنيب ةمئاقلا تالصلاو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا 

تايوتسملا ىلع ةيعيضاوم اياضقو ،رمألا ىضتقا اذ إةيميلقإ نودو ،ةيميلقإو ةيملاع تامييقت  
ا . أشب تارارق ماعلا عامتجالا ذختيو مولعلا قايس يف أشنت ةديدج ةيسيئر عيضاومو ،ةمئالملا

، ءارظنلانم ضارعتسا عضومو ةلقتسمو ةيملع ةيقادصم تاذ تامييقتلا هذه نوكت نأ بجيو 
تاذ تانايبلا مساقتل ةفافشو ةحضاو ةيلمع كانه نوكت نأ يغبنيو . نيقيلا مدع نطاوم ددحت نأو
، ا ظفتحيو. اهنيمضتو ةلصلا مايقلا ىلإ ةجاحلا ددحي وةلصلا تاذ تامييقتلل روصم ليلدب ربنمل

 ، ، وةيميلقإ نودو ةيميلقإ تامييقتب ةينطولاو ةيميلقإلا نود تامييقتلل معدلا زيفحت ىلع دعاسي
  ؛لاحلا ىضتقم بسحب

يسلا مسرربنملا معدي  )د ( تاذ تايجهنملاو تاودألا ديدحت ةطساوب اهذيفنتو تاسا  
لبس باستكا نم تارارقلا عانص نيكمتل ،تامييقتلا نع ةمجانلا كلت لثم ،تاسايسلاب ةلصلا 
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اهريوطت ةلصاومب ضوهنلا ىلع ،ةرورضلا بسحب ،لمعلاو ،تايجهنملاو تاودألا كلت ىلع لوصحلا 
  ؛كلذ ىلع زيفحتلاو

ايولوأربنملا ددحي  )ه( مولعلا نيب طبارتلا نيسحتل ةيسيئرلا تاردقلا ءانب تاجاح ت  
ةيولوألا تاذ تاجاحلل هفالخو يلاملا معدلا ذئدعب بلطيو رفوي وةمئالملا تايوتسملا ىلع تاسايسلاو 

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

  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 ةيئيبل ا تاقافتالا كلذ يف امب ،ةيجولوكيإلا

ام ساسأ ىلع ءانبلا لصاويلو تارغثلا    يدافت عم ،لمع نم هوزجنأ دسل ،ةفرعملا باحصأو
  ؛ةيجاودزالا

لالخ نم هتيعورشمو هتيمهأو هتيقادصم لفكي نأ  وًايملع ًالقتسم نوكينأ   ) ب(
  ؛هتارارق عنص تايلمعيف ةيفافشلاو هلامعأل نارقألا ضارعتسا 

مساقتو 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
يجولويبلا عونتلا ظفح يف ةيلحملاو ةيلصألا فراع ملا ةمهاسمب فرتعيو مرتحي نأ  ) د(

  ؛مادتسم وحن ىلع اهمادختساو ةيجولوكيإلا مظنلاو
نكلو ،تاسايسلاب لصتت يتلاتامولعملارفوي نأ   )ه( تاسايس يلمت ةروشم نودب    

؛فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاب ةصاخلا تايولوألا هرابتعا يف ًاعضاوةنيعم  ،  
يتلا تايولوألل ًاقفو ةلصلا تاذ هلامعأ بناوج عيمج يف تاردقل ا ءانب جمدي نأ  ) و(

  ؛ماعلا عامتجالا اهررقي
لخاد عونتلا اذ نأ   ) ز(  ةقلعتملا ةيملعلا فراعملاو ديرفلا يجولويبلا عونتلاب فرتعي

ليثمتلا ةرورضو ةيمانلا نادلبلل ةلعافلاو ةلماكلا ةكراشملا ةرورضب فرتعي امك ،اهنيب اميفو قطانملا 
  ؛هلامعأو هلكايه يفةنزاوتملا ةيميلقإلا ةكراشملاو ،نزاوتملا يميلق إلا

ددعتم ًاج   ) ح(  ًاعماجوتاصصختلاعبتي نأ مولعلا اهيف امب ،ةلصلا تاذ نيدايملا فلتخمل    
  ؛ةيعيبطلاو ةيعامتجالا

  ؛ةلصلا تاذ هلمع تالاجم عيمج يف نيسنجلا نيب فاصنإلا ىلإ ةجاحلاب فرتعينأ   ) ط(
ربلا يف ا ا رهاظم جلاعينأ   ) ي(  العافتو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتل

  ؛ةيلخادلا هايملاو رحبلاو
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، نأ   ) ك( ةيميلقإلاو ةيميلقإلا نودو ةينطولا فراعملاو تامييقتلل لماكلا مادختسالا لفكي
قيبطت نامض كلذ يف امب ج ءاضتقالا بسح ةدعاقلا نمدعاص   .  
، ًايرود ًالقتسم ًاضارعتسا ربنملا ةيلاعفو ةءافك ضارعتسامتيو   - ٣ ماعلا عامتجالا هررقي امل ًاقفو  
ةرورضلا دنع تاليدعتلاخدإ عم  .  
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  يناثلا قفرملا

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا راطإ يف أشنت نأ نكمي يتلا تائيهلا لكايهو فئاظو 
 ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

  ةمدقم
نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالا يف تاموكحلا ولث مم قفتا  - ١

مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل صصخملا 
ىلإ ٧نم ةرتفلا يف ،ايروك ةيروهمج ،ناسوب يف دقع يذلا ،ةيجولوكيإلا  ناريزح١١  ، ٢٠١٠هينوي / 

مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإ يغبني هنأىلع   
 ، جرخ يتلا جئاتنلا ةقيثو يهو ا ‘‘ ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا’’  يفءاج امكةيجولوكيإلا

ةيسيئرلاةيسسؤملا هتابيترتوربنملل ةيساسألا ةيليغشتلا ئداب ملاو فئاظولاًاضيأ نولثمملا ددحو . عامتجالا   .
لوألاقفرملازرب يو ةيليغشتلا ئدابملاو فئاظولا   ربنمللةيساسألا  لكايهلاو فئاظولا قفرملا اذه ضرعيو.    

ربنملا راطإ يفاهؤاشنإ نكمييتلا تائيهلل ةنكمملا   . 

  ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلا  - ًالوأ 
ىلوتت ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه هفصوب ربنمل ا ءاشنإ ىلع ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا صنت  - ٢

ةدحتملا ممألا تامظنم نم رثكأ وأ ةدحاو ا   ا  وأرادإ نيح يفو . ةمئاقلا اهجمارب وأ اهقيدانص وأالاكو
ك هعباط نإف ،هئاشنإ ةقيرطلًاقفو ددحتيس ربنملل ينوناقلا عضولا نأ موقت نأ متحي ةيلود ةيموكح ةئيه  
لمعلا نم هنّكمي مئاد لكيه هل نوكي نأو ،هئاشنإب تاموكحلا ةرادإب قلعتي اميفو . ًايتاذ لقتسم وحن ىلع 

ا  وأةدحتملا ممألا تامظنمب ًايسسؤم طبتري نأ عقوتي ،ربنملا  ةمئاقلا اهجمارب وأ اهقيدانص وأالاكو دق يتلا  
  .هل ةيرادإ فئاظو ءادأب لبقت

  ماعلا عامتجالا  - ًايناث
ةئيه وه ماعلا عامتجالا نوكي نأ يغبني ،ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا  هيلع تصن امل ًاقفو  - ٣

ربنملاىفتارارقلا عنص   .  
  ةيوضعلا[  - فلأ

ا قافتا ىلإ لصوتلا متي مل   - ٤   .دعبأشب
  ىرخألا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا تائيه ةكراشم  - ءاب

لصوتلا متي مل  - ٥ قافتا ىلإ  ا  أشب دعب   .[  
  فئاظولا  - ميج

  :يلي ام ماعلا عامتجالا فئاظو لمشت  - ٦
  ؛ربنملا تارارق عنص ةئيهك لمعلا  )أ(
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قيرط نع هيلإ لقنت يتلا تابلطلا اهيف امب ،تاموكحلا تابلطل ةباجتسالا  )ب( تاقافت الا 
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةلصتملافارطألا ةددعت ملاةيئيب لا امل ًاقفوةيجولوكيإلا  تائيهلا هددحت ،   
  ؛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 تاحا رتقالاو تامهاسملا عيجشت  )د(
 ، ةيئيبلا ةينامئتسالا قيدانصلاو ،ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيملعلا تامظنملاو ،ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا

تاعمت   هذه عضوو ،صاخلا عاطقلاو ةيلحملاو ةيلصألا] بوعشلا[او ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو  
  ؛ءاضتقالا بسحرابتع الا يف تاحارتقالاو تامهاسملا

؛ةلاعفو ةطشن ةكراشم ىدتنملا يف يندملا عمت  رركم) د[(    ]ا ةكراشم ةلافكل ةيلآ ءاشنإ
ممألا قطانم نيب يفارغجلا نزاوتلا أدبم ةاعارم عم سيئرلل باون ةعبرأو سيئر رايتخا   )ه(

عامتجالا اهررقيس يتلا ةمدخلاةدم لوطو ةعبتملا نييعتلا ةيلمع و ريياعملاىلإ دانتس الابو ،سمخلا ةدحتملا  
  ؛ماعلا

ةدحتملا ممألا قطانم نيب يفارغجلا نزاوتلا أدبم رابتعالا يف ًاذخآةئيه يأ ءاضعأ رايتخا   )و(  
ماعلا عامتجالا اهررقيس يتلاةمدخلا ةدم لوطو ةعبتملا نييعتلا ةيلمعو ريياعملاىلإ دانتس الابو ،سمخلا   ؛ 

قيدانصلا [ينامئتسالا قودنصلا لاومأ صيصخت ىلع فار شإلاو ةينازيملا ىلع ةقفاوملا  )ز(
  ؛]ةينامئتسالا

ءارجإ لجأ نممييقت ةيلمع يف تبلا  )ح( ىلع هتيلاعفو ربنملا ةءافكل لقتسم ضارعتسا    
  ؛يرود ساسأ

،   )ط( تامييقتلاو ،فراعملا ديلوت اهنيب نم ،ةدع بناوج نأشب ربنملل لمع جمانرب دامتعا
  ؛تاردقلا ءانبو ،يسايسلا معدلاو

  ؛ءاضتقالا بسح ةلماع ةقرفأو ةيعرف تائيه ءاشنإ  )ي(
،   )ك( ريراقت يأ جاتنإ لجأ نم نارقأ ضارعتسا ءارجإل ةيفافشلاب زيمتت ةيلمع ثادحتسا

  ؛ربنملا اهردصي
ةقفاوملا وأ ربنملا اهردصي ريراقت يأ دامتعالو ريراقتلا قاطن ديدحتل ةيلمع يف تبلا   )ل(

لع قافتالادعب(اهيلع    ؛)لمعلا جمانرب ى 
  .ةيلاملا ماكحألاو يلخادلا ماظنلا ليدعتو دامتعا  )م(
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ماعلا عامتجالابتكم ءاضعأ  - لاد    
  ةبيكرتلا  - ١

قلعتي اميف   - ٧ ًاسيئر ماعلا عامتجالا يف ءاضعألا تاموكحلا راتخت ،ماعلا عامتجالا بتكم ءاضعأب   
ماعلا عامتجالا ءاضعأ نيب نمسيئرلل باون ةعبرأو رابتعالا ءاليإعم،   ممألا قطانم نيب يفارغجلا نزاوتل ل  
ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلا صنيو. سمخلا ةدحتملا لوطو ،نييعتلا ةيلمعل ةيهيجوتلا طوطخلا ىلع  
 . قطانملا نيب ماعلا عامتجالا ةسائرل بوانت يأو ،ةمدخلا ةدم

  فئاظولا  - ٢
امل ًاقفو  - ٨ يو ماعلا عامتجالا هررقي املو ،يلخادلا ماظنلا يف دري  ،جو لمشت هب ه ام سيئرلا فئاظو   
  :يلي

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

امل ًاقفوو  - ٩ هب هيو ماعلا عامتجالا هررقي املو ،يلخادلا ماظنلا يف دري   باون فئاظو لمشت ، جو
  :يلي ام سيئرلا

  ؛ماعلا عامتجالل ررقمك لمعلا  )أ(
  ؛بتكملا لمع يف ةكراشملا  )ب(
،   )ج (   .ةرورضلا ةلاح يفسيئرلا بئان ةفصب ربنملل لثممك لمعلا

سيئرلا باونو سيئرلا رايتخاوةيمستل ةيهيجوتلا ئدابملا  - ٣    
ر رايتخاوةيمست تايلمع يف رابتعالا يف ةيلاتلا ةيهيجوتلا ئدابملا ذخأ نكمي  - ١٠ ماعلا عامتجالا سيئ  

  :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 عامتجالا يلوؤسم فوفص نيب ةيعيبطلا مولعلاو ةيعامتجالا مولعلا نم
  ؛ربنملا لمع جمانربيف ةيسيئرلا رصانعلاب ةيتاسايسلا  وأةينقتلا  وأةيملعلا ةفرع ملاو 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 نيلوؤسملا رايتخال ةيهيجوتلا طوطخلا يف رظنلا ةجاحلايعدتست دق  و  - ١١  
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
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ربنملا لمع ريسيتل ةيملعلاوةيرادإلافئاظولا   -ً اثلاث    

مزاللا معدلا ريفوتل ،همامأ ةلوؤسم نوكت ،رثكأ وأ ةيعرف ةئيه ئشني نأ ماعلا عامتجالل يغبني   - ١٢
هررقي امبسح ،ةيعرفلا تائيهلا وأ ةئيهلا رفوتسو . ددحملا تقولا يفو لاعفو سلس وحن ىلع هلمعب ربنملا مايقل
رسيتو ةيرادإلاو ةيملعلا ةباقرلا ،ماعلا عامتجالا ربنملاليغشت   .  

  :يلي ام ةيرادإلا فئاظولالمشت و  - ١٣
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 مدقت لا ضارعتسا  )ج(

؛كلذبًاهيجوت    
  ؛ةنامألا ءادأ دصر  )د(
  ؛اهرييست يف ةدعاسملاو ماعلا عامتجالا تارود ميظنت  )ه(
  ]؛يلخادلا ماظنلاب ديقتلا ضارعتسا[  )و(
اقت ميدقتو ةيلاملادعاوقلابديقتلاو دراوملا ةرادإ ضارعتسا [  )ز( عامتجالا ىلإ نأشلا اذ    رير

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

  ؛ةلصلا
ربنملا ةطشنأ ذيفنت فدنييعت  )ط(  ةكارشلل تاقافتا عضوو ةحناملا تاهجلا  .  

يلي امةينقتلاو ةيملعلا فئاظولالمشتو   - ١٤  :  
  ؛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 فراعملا باحصأو ةيملعلا طاسوألا كارشإ [  )د(

؛ةيمانلا نادلبلا يف ءاملعلا نم ةلاعف ةمهاسم ىلإو ،فراعملا نم ةفلتخم عاونأو تاصصخت ىلإةجاحلا  [  
نيب قيسنتلا ليهستو ربنملا راطإ يف أشن لكايهلا نيب ينقتلاو يملعلا قيسنتلا نامض   )ه(  ت يتلا

  ؛ةمئاقلا دوهجلا ىلع ءانبلل ةلصلا تاذ ىرخألا تايلمعلاو ربنملا
؛ربنملا لمع جمانربلًاقفو تاردقلا ءانب قايس يف ايجولونكتلا لقن ريسيت[  )و(  [  
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اعم كلذ يف امبرابتعالايف  ةفلتخملا فراعملا مظن ذخأ لئاسوو لبس فاشكتسا  )ز( فر ، 
  .تاسايسلاو مولعلا نيب طبارتلا لاجم يف ،ةيلصألا بوعشلا
يلوأةشقانم ترج  .هنأشب قافتا ىلإ لصوتلا متي ملو ءاب عرفلل طقفة  

  ماعلا عامتجالل ةيعرفلا تائيهلا ليكشتو لكيهل ةنكمملا تارايخلا  - ءاب[
لكيهل تارايخلا نم ددع دجو   -١٥ تناكو. ماعلا عامتجالا اهئشنيدق يتلا ةيعرف لاتائي هلاي 

ةيعرفلا تائيهلا نأشب ةيلوألا تاشقانملا ءانثأ معدلا نم ردق ربكأب تيظح ا  لمشتأ ودبي يتلا تارايخلا   
  :يلي ام

ةئيهلا هذه يدؤتو. ماعلا عامتجالل ًاعسوم ًابتكم لكشت ةدحاو ةيعرف ةئيه ءاشنإ: ١رايخلا   
بتكملا اذه فلأتيو. هالعأ ةروكذملا فئاظولا عيمج نييفاضإ ءاضعأو سيئرلل باون ةعبرأو سيئرلا ن م 
ًالثمميلقإ لك نم نييفاضإ ءاضعأ ةثالث( ةيحان نم ةنزاوتمو ًايناسنجو ًايفارغج ةنزاوتم ةقيرطب )  
ةيئيبلا تاقافتالا يلثمم لثم نييفاضإ ةحلصم باحصأ ًاضيأ بتكملا لمشي نأ نكميو . تاصصختلا
  ؛بقارم ةفصب ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا تالاكوو فارطألا ةددعتملا

ًابتكم ئشني نأ ماعلا عامتجالل نكمي رايخلا اذه راطإ يف و. نيتيعرف نيتئيه ءاشنإ :٢رايخلا 
نأ و ،هالعأ ةروكذملا ةيرادإلا فئاظولا ىلع فارشإلل طقف سيئرلاباونو سيئر لانم فلأتي ًاريغص 

قيرفئشني يملعًا  ًامجح ربكأ ًا  يملعلا قيرفلا ءاشنإ متيو . هالعأ ةروكذملا ةينقتلاو ةيملعلا فئاظولا بمايقلل 
يملعلا قيرفلا لمشي نأ نكميو . تاصاصتخالا ةيحان نم ةنزاوتمو ًايناسنجو ًايفارغج ةنزاوتم ةقيرطب
ةدحتملا ممألا تالاكوو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا يلثمم لثم ،نييفاضإ ةحلصم باحصأ ًاضيأ  
  .بقارم ةفصب ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو

ةدنسملا فئاظولا ءادأل ةدعابتم تارتف ىلع عمتجت ةريبك ةئيه ةردق نإف، ١رايخلاب قلعتي اميفو   -١٦  
ىلإ ةيلاع ةيعون تاذ تامدخ ميدقت ىلع ا نم دكأتلالجأ نم ضارعتسا ةيلمع ىلإ جاتحتس  ،اهيلإ  ردق  
، . ماعلا عامتجالا عسوملا بتكملا هيف رظني نأ نكمي لبقتسملا يف رخآرايخ أشن يسضارعتسالا اذه دعبو  

ءاضعأ نم ةريغص ةيعرف ةعومجمو سيئرلا باونو سيئرلا نم فلأتت ًامجح رغصأ ةيذيفنت ةنجل ءاشنإ وهو 
  . ًاماظتنا رثكأ ةروصب معدلا ميدقت اهبلطتي دق يتلا فئاظولا معدل بتكملا

وت نيعتيس٢رايخلاب قلعتي اميفو   -١٧ يملعلا قيرفلاو ر ،   غصملا بتكملا نيب طبارتلاو ةقالعلا حيض
وأ ةيجاودزالا وأ ضراعتلابنجتل  ةدنسملا ةيرادإلا فئاظولاب ر . كابترالا   غصملا بتكملا قاهرإ بنجتلو

  ].هفئاظو ذيفنتل ةنامألا نم ًايفاضإ ًامعد حجرألا ىلع بتكملا جاتحيس هيلإ
  .ميج عرفلا شقاني مل

  ةلماعلاةقرفألا   - ميج[
١٨-   ، تائيهلا هذه ءاشنإب ةلصتملا تارارقلا بسحو ،هالعأ ةروكذملا ةيعرفلا تائيهلا ىلإ ةفاضإلاب
لمشت نأ نكميو . ربنملا لمع جمانرب ذيفنتل ىرخأ لكايه وأ ةلماع ةقرفأ ئشني نأ ماعلا عامتجالل زوجي
  :يلي ام لكايهلا وأ ةقرفألا هذه اهيدؤتس يتلا فئاظولا
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زيفحتو ا ةبولطملا ةيسيئر لاةيملع لاتامولع ملاديدحت   )أ(  ايولوأ بيترتو تاسايسلا يعناصل
  ؛)ةديدج ثوحبب مايقلا نودب(ةديدج فراعم ديلوت ىلإ ةيمارلا دوهجلا 

يجولويبلا عونتلا نأشب فراعملل بسانملا تيقوتلا يفو ةمظتنم ت امييقتب مايقلا  )ب(
ةيعرف ةيميلقإو ةيملاع تا مييقت لمشت نأ يغبني يتلاو ،اهنيب ةلدابتملا طباورلاو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو

؛مولعلااهددحتةديدج تاعوضومو ةبسانم تاقاطنب ةيعيضاوم اياضقو ،رمألا ىضتقا اذإ     
، ةلصتملاتايجهنملاو تاودألا ديدحت   )ج( تاريدقتلا نع ةئشانلا كلت لثم تاسايسلاب  

اهريوطت ةلصاومزيفحتو عيجشتلو تايجهنملاو تاودألا هذه ىلع لوصحلا نم تارارقلا يعناص نيكمتل   
  ؛رمألا ىضتقا اذإ

تاسايسلاو مولعلا نيب ءاقتلالا ط اقن نيسحتل تاردقلا ءانب تاجايتحا تايولوأ بيترت  )د(
ةيولوألا تاجايتحال هميدقتب ةادانملاو معدلا لاكشأ نم هريغو يلاملا معدلا ريفوت مث ةمئالملا تايوتسملا ىلع 

تاردقلا ءانب ةطشنأل ليومتلا زيفحتلو ،ماعلا عامتجالا اهررق امبسح ،ةطشنأب ةرشابم ةطبترملا ا يلعلا
  .ةلمتحمو ةيديلقت ليومت رداصمب ىدتنم ريفوتب هذه

رثكأ ةشقانم دعب الإ هيلإ لصوتلا متي نل ةلماع ةقرفأ ءاشنإ ىلع قافتا يأ نأب رارقإلا عمو   -١٩
لمع جمانرب ذيفنتل ىرخأ لكايه وأ ةلماع ةقرفأ ءاشنإل ةيلوألا تاراي خلا نإف لمعلا جمانربل ةضافتسا
  :يلي ام لمشت نأ نكمي ربنملا

ي ،نيلماع نيقيرف ءاشنإ:١رايخلا   )أ( ةسايسو فراعملا ديلوتو تامييقتلاب امهدحأ علط ض 
و فراعملا ديلوتلاجم يفربنملا يف تاردقلا ءانب لامعأ ى لع رخآلا قيرفلا فرشيو ،معدلا معدو مييقتلا  
نم نزاوتلاو يناسنجلاو يفارغجلا نزاوتلا ةاعارم عم نيلماعلا نيقيرفلا نيذه ءاشنإ متيو. ةسايسلا ةيحان  
  ؛تاصصختلا

لامعأ ىلع رخآلا فرشيو تامييقتلاب امهدحأ علط ضي نيلماع نيقيرف ءاشنإ: ٢رايخلا   )ب(
يناس نجلاو 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(
. ةيميلقإلا ةدعصألا ىلع) تاردقلا ءانبو ةسايسلا معدو مييقتلاو فراعملا ديلوت( لماكلا لمعلا جمانرب 

ةيحان نم نزاوتلاو يناسنجلا نزاوتلا مهيف ققحتي نييميلقإ ءاربخ نم ةيميلقإلا ةلماعلا ةقرف ألا فلأتتو
ميلقإلا لخاد يفارغجلا نزاوتلا كلذكوتاصاصتخالا ةلماع ةقرفأ ل يكشت نكمي كلذ ىلإ ةفاضإلابو.  
وأ /و ةلماشلاةقرفألا هذهو . ةيعيضاوم وأ/و ةيملاع تامييقتب عالطضالا لجأ نم ةددحم ةرتفلو ةصصخم
  ].تاصاصتخالا ةيحان نم نزاوتلاو يناسنجلاو يفارغجلا نزاوتلا ةاعارم عم اهليكشت متي ةيعيضاوملا

  ةنامألا  - ًاعبار 
ةيلاتلا ةيداشرإلا ةيرادإلا فئاظولاب ةنامألاموقتس  - ٢٠ ماعلا عامتجالانم هيجوتب،    :  

، يرادإلا معدلا ريفوتو تاعامتجالا ميظنت  )أ( قئاثولا دادعإ كلذ يف امب تاعامتجالل  
ةيعرفلا هتائيهو ماعلاعامتجالا ىلإ ةمدقملا ريراقتلاو ؛ةجاحلا بسح     
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يف ماعلا عامتجالا اهئشني ةيعرف تائيه يأو ماعلا عامتجالا بتكم ءاضعأ ةدعاسم   )ب(
باح صأ فلتخم نيب لاصتالا ريسيت كلذ يف امب ،ماعلا عامتجالا هررقي يذلا وحنلا ىلع اهفئاظو ءادأ
  ؛ربنملا يف ةحلصملا

يأ نيب لاصتالا رييست  )ج(   ؛ماعلا عامتجالا اهئشني دق ةلماع ةقرفأ 
  ؛ةلصلا تاذ لاصتالا داوم جاتنإو ةيعوتلا ةطشنأيف ةدعاسملاو ةماعلا تامولعملا رشن   )د(
،   )ه(  ينامئتسالا قودنصلا ةرادإوماعلا عامتجالا ىلإ اهميدقتل ربنملا ةينازيم عورشم دادعإ

  ؛ةيرورض ةيلام ريراقت يأ دادعإو] ةينامئتسالا قيدانصلا[
  ؛ةيلاملا دراوملا دشح يف ةدعاسملا  )و(
  .ربنملا لامعأ مييقتو دصر ليهستيف ةدعاسملا   )ز(

، ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  - ٢١ ينقتلا معدلا فئاظوب عالطضالاب ةنامألا ماعلا عامتجالا فلكي نأ نكمي  
هلمع جمانرب ذيفنتب ربنملا مايق ةلافكلةلصلا تاذ ةدعاسملا ميدقت لثم ةلمتحملا فئاظولا ةغايص نيعتيو .  
  .ماعلا عامتجالا هيجوت تحت اهذيفنت متيو ،لمعلا جمانرب ةشقانم دعب هذه

ةقلعتملاةحاتملا تارايخلا لمشت نأ نكميو  - ٢٢   :يلي ام ةنامألل ةيتاسسؤملا تابيترتلاب  
اذه لظ يفو . طقف ةيرادإ فئاظوب علطضت ةدحاو ةيزكرم ةنامأ ءاشنإ: ١رايخلا [  )أ(

لثم (ةصصختملا تالاكولاو ةدحتملا ممألا تامظنم نم رثكأ وأ ةدحاو ةمظنم رظنت نأ نكمي بيترتلا 
ةراعإ يف ) يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربوةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو وكسنويلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

ةماقإ هسفن تقولا يف سردتو ،ديحو عقوم نم اهسيسأت دنع ةنامألا لمعتو. ربنملا يف لمعلل اهيفظوم  
  ]؛ةينقتلا ةيعوضوملا لكايهلاو ةيميلقإلا لكايهلا عم تاكبش

يزكرملا نيديعصلا ىلع ةيرادإلا فئاظولا لوانتت ةعزوم ةنامأ ءاشنإ : ٢رايخلا [  )ب(
تامظنملاو ةصصختملا تالاكولاو ةدحتملا م مألا تامظنم رظنت نأ نكمي بيترتلا اذه لظ يفو. يميلقإلاو
  :يلي اميف ةمئالملا ةربخلا تاذ ىرخألا ةيميلقإلا

ربنملا ىلإ يرادإلا معدلا ميدقت  ‘١’   ؛ 
  ؛نيغرفتم نيفظوم ةراعإ  ‘٢’
تنرتنإلا لالخ نم تاكبش ةماقإةلأسم ةسارد  ‘٣’  .[  

  ربنملا يف ىرخألا تامهاسملاو ةيلاملا تامهاسملا  -ًاسماخ 
ينامئتسا قودنص أشني  - ٢٣ نم ةيعوطلا تامهاسملا يقلت لجأ نم ماعلا عامتجالا هصصخي يساس أ 

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

ةيعوط تامهاسم لوبق نكمي ،ماعلا عامتجالا ةقفاوم ىل ع لوصحلاب ًانهرو ،ةيئانثتسا ةروصبو  - ٢٤
ينامئتسالاقودنصلا قاطن جراخ ةيفاضإ ربنملا لمع جمانرب نم ةددحم ةطشنأل رشابملا معدلا اهنمو   ،.  

فراعملاباحصأ[نم اهريغو ةيملعلا طاسوألا و تاموكحلاعجشت   - ٢٥  ]ةحلصملا باحصأ[و]  
تامهاسم يهو ،ةيملعلا رئاودلاعمتجم نم ةمدقملا تامهاسملا ل ثم ،ةينيع تامهاسمميدقت ىلع  نيرخآلا  

ًايسيئر ًالماع لكشتس   .لمعلا جمانرب ذيفنتيف حاجن لا لماوع نم 

  ربنملا ليغشت مييقت  -ًاسداس 
ةيجراخ تاهج نموةلقتسم ةروصب امهمييقتو هتيلاعفو ربنملا ةءافك ضارعتسايغبني   - ٢٦ ىلع    

هررقي امل ًاقفو،يرود ساسأ لاخدإ عم ،ماعلا عامتجالا     .ةرورضلا اهيلمت يتلاتاليدعت لا 
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  ثلاثلا قفرملا

ايتخادنع اهيف رظنلا نكمي يتلا رصانعلاوتايلمعلا  ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا ر  
  ربنملا ةنامأل يلعفلاناك ملاو

 ربنملا ةنامأل ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا رايتخا  - ًالوأ 

ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا يفءاج املًاقفو   - ١ يموكحلا عامتجالا ءانثأ تاموكحلا تبحر ،   
ممألا جمانرب نم لك هادبأ يذلا مامتهالاب ،ربنملل صصخملاو ةحلصملا باحصأ ددعتملا ثلاثلا يلودلا 

معدب ةعا رزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا
ايلعلا ةيرادإلا ا  تراشأو . زهجأ بناج نم اهراودأ ثحب ةلصاوم ىلع تعجشو ،حرتقملا ربنملا

هذهل مهملا رودلاو ،حرتقملا ربنملاب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب هادبأ يذلا مامتهالا ىلإ كلذك تاموكحلا 
  .ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع تاردقلا ءانب لاجم يف ةمظنملا

رادإتائيهتلصاوو   - ٢ ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا ثحب ركذلا ةفنآلا تامظنملا ضعب لة ي 
ررقملا لمشت يهو ،ةدمتعملاتارارقلاو تاررقملاو   185 EX/43  وكسنويلل يذيفنتلا سل  ا نع رداصلا

ار ةماقإ ىلإ يعسلا ةمظنملا هذه مازتعاب ًاملع هبجومب يذيفنتلا سل  ربنملا عم ةيسسؤم ةطب ا طاحأ يذلاو
رارقلاو ؛هئاشنإ ةلاح يف خرؤملا ١٤/٢٠١١  زومت٢  ةدحتملا ممألا ةمظنم رمتؤم نع رداصلا ٢٠١١هيلوي /   

ءاشنإ ضوعي نأ ةمظنملا كلتل ماعلا ريدملا ضوف يذلا ،نيثالثلاو ةعباسلا هترود ءانثأ ةعارزلاو ةيذغألل 
قت وأ)هتفاضتسا يف كارتشالا(هتفاضتساو ربنملا  تامظنملا عم كارتشالاب رخآ لكش يأبهل معدلا ميد    

ريدملا هيف يع ٢٦/٤ررقملاو ،ىرخألا ةصتخملا ةيلودلا   د يذلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل  
، هتساردلربنملا ةفاضتساب ضرع ميدقت ىلإ يذيفنتلا  ىرخألا ضورعلا عم اهيلع قفتملاتاءارجإل اب ًانهر   

ةنامأل معدلا ميدقت وأ ةفاضتسا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةبغر نع  بارعإلا عم ،ماعلاعامتجالا ءانثأ 
  .هتفاضتسا مدع ةلاح يف ربنملا

وأ اهقيدانص وأ ا تائيهلالصاوت نأ عقوتملا نم و  - ٣  الاكو وأ ةدحتملا ممألا تامظنمل ةيرادإلا  
ربنملا ةنامأب طابترالاب قلعتت تاررقمدمتعت نأوةلأسملا هذه يف رظنلا ىرخألا ةمتهملا اهجمارب   . 

ةلمتحملارصانعلا  - فلأ    ةنامألل ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا رايتخادنعاهيف رظن ي يتلا   

تامظنملا ىلع نيعتي  - ٤ ةعومجم لمشت تامولعم ا يف ةمتهملا   مدقتت تاحرتقم يأ يف جردت نأ  
ديدحتو تاحرتقملا ضارعتسا دنع رصانعلا هذه يف رظن ينأ  ماعلا عامتجاللنكميو . ةيلاتلا رصانعلا نم
  :ةنامألل ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا

فادهأو ةيالو عم ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا فئاظوو فادهأو ةيالو قفاوت   )أ(
  ؛ربنملا فئاظوو

 معدلا ميدقت ىلع ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملل ةيلاحلا ةيميظنتلا لكايهلا ةردق  )ب(
  ؛ربنملا فئاظول يجمانربلا وأ يرادإلا
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  ؛ةنامألا تامدخ ريفوتل ةيلامو ةيرادإ تاءارجإ دوجو  )ج(
لمع تاقالعو ةينواعت تاقالع يف لوخدلا ىلع ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا ةردق   )د(

  ؛نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ،تاموكحلا عم
نيب اميف تاكبش ليعفتو ةماقإ زيزعتو معد ىلع ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا ةردق   )ه(

  ؛ةلصلا تاذ تايلمعلاو تاسسؤملا
ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو تاموكحلا عم لاصتا تاونق دوجو  )و(  

  ؛ةيموكحلا
تامولعمل اب قلعتت ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا لخاد ةيساسأ لكايه دوجو  )ز(

  ؛ةماعلا تالاصتالاو
  ؛ةيلودلا ةيموكحلا تابيترتلا وأ جماربلا وأ تائيهلا ةمدخو ءاشنإ ةربخ  )ح(
  ؛اهل تامدخلا ريفوتو ،ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالا دقع ةربخ  )ط(
تابيترتلا وأ جماربلا وأ تائيهلل ةنامألا ماهم وأ ةنام ألاريفوت لاجم يف ةربخلا رفوت   )ي(
  ؛ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا ىدل ةدوجوملا كلت نع ًانوناق ةلصفنملا ةيلودلاةيموكحلا 
تامدخب ةلصتملا تالا   )ك(  او ربنملل ةلمتحملا فئاظولاب ةقلعتملا لئاسملا يف ةربخلا رفوت

  ؛ةيجولوكيإلا مظنلاو يجولويبلا عونتلا
رضاحلا وأ يضاملا يفربنملا اذه ريوطت يف ةكراشملا  )ل(   ؛ 
نع ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملل ةيرادإلا تائيهلابارع إ  )م( ؛ربنمللامهمعد     

ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا ةعاطتساىدم   )ن ( لئاسملا (ةنامألا ليغشتل معدلا ميدقت  
ايجولونكتلاو تاعامتجالا تايتسجولو نيفظوملا ةرادإو بيردتلاو ،فيظوتلاو ةيرشبلا دراوملاو ةيلاملا  ،
موةمئالملا   ؛)كلذ ىلإ ا، 

  ؛قيدانصيأ ةرادإل ةلمتحملا تابيترتلا و ةربخلا  )س(

؛ةنامألا لمعل نيغرفتم نيفظوم ريفوت ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملاةعاطتساىدم   )ع(    

تايلمعلاو تاكبشلا عم قيسنتلاب يميلقإلا ديعصلا ىلع ةطشنألا معد ىلع ةردقلا   )ف(
 .ةيميلقإلا

ةديحولا ةيرادإلاةنامألا ةفاضتسايف اهتبغر ءادب إل تامظنملا ةوعد ةيلمع  - ءاب   

تامولعم ميدقتو ربنملا ةنامأ ةفاضتسا يف اهتبغر ءادبإ ىلإ ةبغارلا تامظنملاتاموكحلا وعدت   - ٥  
ىلع ةصاخ ةفصب زيكرتلا عم اهميدقت يف بغرت ضورع يأب ةطبترملاايازملاو طورشلا نأشب ةيليصفت   ،

  .عامتجالا ءانثأ تاموكحلا ولثمم اهيلع قفتا يتلا هالعأ ةدراولا رصانعلا
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ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب تاموكحلا وعدتو   - ٦
تابيترتلا حوضوب نيبي كرتشم حرتقم ميدقت ىلإ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو 

نايك لك تايلوئسم نايب ىلاو ،ينورتكلإلا يكبشلا طبرلا كلذيف امب ،ةنكمملا ةينواعتلا نأ نيعتي كلذك .  
  .ةحرتقم تارايخ يأل ةيداشرإلا فيلاكتلاو ئواسملاو ايازملا حوضوب حرتقملا نيبي

ًاعوبسأ رشع ينثا لبق ةيقرو ةخسنو ةينورتكلإ ةخسن يف بتكملا سيئر ىلإ تاحرتقملا لك مدقت  -٧  
يناثلا نوناك١٥هاصقأ دعوم يفو ،ماعلا عامتج الل ةيناثلا ةرودلا نم اهيف رظني يكل ، ٢٠١٢رياني / 
ةدراولاتاحرتقملاعيمج مالتساب ًاراعشإ سيئرلا لسريسو  .ةيناثلا هترود يف ماعلا عامتجالا  . 

 ةنامألل ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا رايتخا وتاحرتقملاضارعتسا ةيلمع   - ميج

ضورعلا عيمج عيمجت بيترت ب ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ نم معدب ،بتكملا موقي فوس  - ٨
عيباسأ ةتس لبق تاموكحلاىلإ اهلاسرإواهتمجرتو ةبغارلا تامظنملا نم ةمدقُـملا  لقألا ىلع  داقعنا نم    

  .ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا
يف ةيناثلا هترود يف ماعلا عامتجالا رظنيسو  - ٩ ةمتهملا تامظنملا بناج نم ةمدقملا تاحرتقملا  

 .ةفيضملاتاسسؤملا وأ ةسسؤملا نأشب رارق ذاختا ضرغب 

يلعفلاناكملارايتخ ا  - ًايناث  ربنملا ةنامأل  
ةلمتحملارصانعلا  - فلأ دنع اهيف رظنلل   ةديحولا ةيرادإلاةنامألل يلعفلاناك ملارايتخا      

احرتقم يأ ن  - ١٠  مض  ةعومجمب قلعتت تامولعم اهمدقت ت ت نأ يف ةمتهملا تاموكحلا بغرت دق
ةرضاحلاتاموكحلل نكميو. هاندأ ةجردملا رصانعلا ماعلا عامتجالا نم ةيناثلا ةرودلا يف  هذه ذخ أت نأ  
ظوظح نم للقي نل رصانعلا هذه نم ًايأ نأ نم دكأتلا عم ،ةنامألا ناكم ديدحت دنع رابتعالا يف رصانعلا  ،
  :يه رصانعلاو. نادلب يأ نم ةمدقملا تاحرتقملا

  ةيلحملا قفارملاو طورشلا
اهمادختسا طورشو ةيلودلا تارمتؤملا قفارم رفاو   )أ( وأ ينا (ت  ا مادختسالا كلذ لاثمو

  ؛)راجيإلاب
تارمتؤملا ةمدخل نيله   )ب( ؤ نومجرتملا ،كلذ لاثمو (م نيفظوم ىلع لوصحلا ةيناكمإ

ةدحتملا ممألا تارمتؤمب نوسرمتملا تاعامتج الا وقسنمو نوررحملاو نويريرحتلا نومجرتملاو نويوفشلا
ا   ؛)اسراممو
  ربنملا لمع معدل ةلصلا تاذ ةيرشبلا دراوملاو تاردقلا رفوت  )ج(
، (يلودلا رفسلا ميظنت ةلوهسو ةيلودلا لقنلا قفارم رفاوت   )د( ةيوجلا تالحرلا تالصو لثم

  ؛)لوخدلا تابلطتم زيهجتل مزاللا تقولاو
؛ةيلحملالقنلا قفارم رفاوت  )ه(    
تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل ةيساسألا ةينبلا كلذ لمشيو ،لاصتالا ةلوهس   )و(

  ؛يكبشلا طبارتلا زيزعتو ربنملا لمع معدل ةلاعف لاصتا جمارب ريوطت ىلع ةردقلا كلذ يف امب ؛ةثيدحلا
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  ؛يسامولبدلا ليثمتلاىلع لوصحلا   )ز(
ينطو وأ ةيميلقإ وأةيلود تامظنم دوجو  )ح( يجولويبلا عونتلا لاجمب ةلص تاذ ة   

  ؛ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
  ؛ةيحصلا قفارملا رفوت  )ط(
ةغللا ريغ تاغلب ميلعتلا رفوت يتلا سرادملا كلذ يف امب ،ا   )ي(  ايوتسم عيمجب سرادملا رفوت

  ؛ةيلحملا ةيمسرلا
اهيلإو ةيبنجألانادلبلا نم لاومألا ليوحت نم اهيفظومو ةنامألا نيكمتل قفارملارفوت   )ك(   ؛ 
فيلاكتو رقملا ةيوست تالدب لثم (نيفظوملا ب ةصاخلافيلاكت لاىلع ناكملا ريثأت   )ل(

  ؛)نيينطولا نيفظوملاب ةناعتسالا
 ؛ةنامألا وفظوم مهليعي نمل ةيلحم فئاظو ىلع لوصحلا ةلوهس  )م(

 ةلصلا تاذ ةيلاملا لئاسملاو بتكملا عقوم تامس

قفارمو ،بتاكملا ةحاسم كلذ يف امب ،هتامسو ةنامألا يوأي سيذلا ىنبملا رفوت ىدم   )ن(
  ؛)ةنايصلاو نمألاك(ةماعلا تامدخلا رفاوتو تارمتؤملا دقع 

ًاكولمم نوكي نأ لثم ،ةنامألا فرصت تحت بتكملا قفارم هبجومب عضوت يذلا ساسألا   )س(
ةفيضملا ةموكحلل ًاكولمم وأ ،را جيإ نودب ةفيضملا ةموكحلل ًاكولمم وأ ،ءارشلا وأ ةبهلا قيرط نع ةنامألل
  ؛راجيإلا اذه رادقمو ،راجيإب

ةنايصلاو ،بتاكملا مضت يتلا قفارملل ةيسيئرلا تاحالصإلاو ةنايصلا نع ةيلوؤسملا   )ع(
  ؛لاصتالا قفارم كلذ يف امب ،تامدخلاو ،ةيداعلا تاحالصإلاو

مايقىدم  )ف( ةفيضملا ةموكحلا     ؛تادعملاب اهزيهجتو بتاكملا قفارم ثيثأتب 
ةقلعتملا تابيترتلا ةدم  )ص(  ؛بتاكملا نكامأب 

 ينوناقلا راطإلا

؛اهيفظوملو ةنامألل حنم  )ق(    ت يتلا تاناصحلاو تازايتمالا
 ؛ةنامألا وفظوم مهلوعي نيذلا دارفألا فيظوت ىلع قبطت دويق يأ لمشتو ،دعاوقلا  )ر(

 ةلصلا تاذ ىرخألا تامولعملا

ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلا يف دلبلا براجت  )ش(  
  ؛كلذب همازتلاو ،امهل مادتسملا مادختسالاو

نودو يميلقإلا نيديعصلا ىلع ةطشنألا معد اهنكمي يتلا ةيسسؤملا تايلآلا رفوت   )ت(
  ؛يميلقإلا
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ةنامألا ليغشت فيلاكت ةيطغتل ةفيضملا ةموكحلا بناج نم مدق   )ث(  ت ةيفاضإ تامهاسم يأ
 .تارمتؤملا ةمدخ تاقفن ديدستل وأ

ناكملا نأشب تاحرتقملاميدقتل ةوعدل اةيلمع   - ءاب  ةنامألا هيف ماقتس يذلايلعفلا  

،ةمتهملا تاموكحلا بغرت دق  - ١١ ةكرتشم وأ ةيدرف ةروصب ريفوتل ضورع ميدقت يف ،  يلعفلا ناك ملا 
تامولعم ىلع لمتشت نأ ضورعلا هذهل ن كميو. ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا ءانثأ اهثحبل ربنملا ةنامأل
. هالعأ ةدراولا رصانعلا ىلع ةصاخ ةفصب زيكرتلا عم ،ضورعلاب ةقلعتملا ايازملاو طورشلا نأشب ةيليصفت

حفصةرشعسمخ يف ضورعلا هذه غاصت نأ يغبنيو  يذيفنت زجوم اهيلإ فاضي ،ىصقأ دحك ة   
نم ًاعوبسأ رشع ينثا لبق بتكملا ىلإ اهنم ةي قرو ةخسنو ةينورتكلإ ةخسن مدقت نأو ،نيتحفص ىدعتي ال

يناثلا نوناك١٥هاصقأ دعوم يفو ،ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا  اهيف رظنلل٢٠١٢رياني /  لسريسو  .، 
 .ةدراولا ضورعلا عيمج مالتساب ًاراعشإ سيئرلا

 ةنامألاناكم رايتخ او تاحرتقملا ضارعتسا ةيلمع - ميج

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربةنامأ نم معدب ،بتكملا موقيس  - ١٢ ةمجرتو عمجب   ةيذيفنتلا تاصخلملا ، 
عيباسأ ةتس لبق ةبغارلا تاموكحلا نم تاحرتقم يأ لاسرإو ،تسلا ةيمسرلا ةدحتملا ممألا تاغل ىلإ  
 .ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا داقعنا نم لقألا ىلع

يف ةيناثلا هتروديف ماعلا عامتجالا رظنيسو   - ١٣ رارق ذاختا فدتاموكحلا اهتمدق يتلا تاحرتقملا    
  .ةنامألا هيف ماقتس يذلايلعفلا ناكملا نأشب 

___________ 


