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تابيترتلاو قئ ارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالا
مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشن إل ةيتاسسؤملا

تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو 
  ةيجولوكيإلا مظنلا
  ةيناثلا ةرودلا
  ٢٠١٢ ليربأ/ناسين ٢١ - ١٦، يتيس امنب

  *تقؤملا لامعألا لودج نم )ج (  ٤  دنبلا 
ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا 

عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود  يموكح
 ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا 

  ربنملل ماعلا عامتجالا اهدقعي يتلا تاعامتجالل يلخادلا ماظنلا

  ةنامألا نم ةركذم

ةحلصملا باحصأل ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالل ةيماتخلا ةقيثولا نم ) و (  ٦  ةرقفلا يف    - ١
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل صصخملا  نيددعتملا 

، هنأ ىلإ تاموكحلا ولثمم صلخ ‘‘ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا’’مساب فرعت يتلا   ةيجولوكيإلا مظنلا  ،
ممألا تامظنم نم رثكأ وأ ةدحاو ا  هفصوب ربنملا ءاشنإ يغبني   رادإ ىلوتت ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه

وأ ا  أ اوأر)ز (  ٦  ةرقفلا يفو . ةمئاقلا اهجمارب وأ اهقيدانص  الاكو وأ ةدحتملا فرع ،   ت ةئيه ءاشنإ يغبني هن
عنص ةئيه نوكتل “ماعلا عامتجالا”مساب  يلخادلا هماظنةئيهلاهذه عضت نأو ربنملا تارارق    ىلع ءانبو .  

ةنونعملا  UNEP/IPBES.MI/1/5 ةقيثولا ةنامألا تدعأ ،كلذ  ، “ربنملل ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلا”، 
يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحت ل ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا لجأ نم 
 .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل 

                                                      
* UNEP/IPBES.MI/2/1. 
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ديدحت ىلع نيلثمملا ةدعاسم ىلإ وحنلا اذه ىلع دعأ يذلا يلخادلا ماظنلا عورشم فدهيو ج    - ٢
هيف ةدراولا تاراشإلا نأ ةاعارم عم ،هءاسرإو يلخادلا هماظ ن عضو يف ماعلا عامتجالا همدختسيل بسانم 

 وأ ماعلا عامتجالا وأ نيبقارملا وأ ءاضعألا لثم ،ربنملل ةيسسؤملا تابيترتلا نم ىتش بناوجب قلعتي ام يف 
لئاسملا هذ وأ ةيعرفلا تائيهلا   ةقلعتملا تاشقانملا جئاتنب ةنيهر ،بتكملا ءاضعأ. 

ماظنلا عورشم نأشب ةيلوألا رظنلا تاهجو نولثمملا لدابت ،ماعلا عامتجال ل ىلوألاةرودلا يفو    - ٣ 
نأ نيلثمم ةدع ىأتراو . مهيلإ مدقملا عورشملا ساسأ ىلع ،ربنملا اهدقعي يتلا تاعامتجالل يلخادلا 

ىل إ ةيفاضإ رصانع ىلإ ربنملا جاتحيس كلذ عمو ،عوضوملا ةشقانمل ًاساسأ رفوي يلخادلا ماظنلا عورشم 
رظنلا ةلصاومل تئشنأ يتلا سيئرلا ءاقدصأ ةعومجم تراشأو . هفئاظو معدت يكل يلخادلا ماظنلا عورشم 

 .مدقت زارحإ لجأ نم تارودلا نيب اميف لمعلا ةرورض ىلإ ةلأسملا يف 

ميدقتل ،نيدرفنم  وأ نيعمتجم ،نيكراشملا ىلإ ةوعدلا هيجوت ىلع نولثمملا قفتا ،كلذ ىلع ءانبو   - ٤ 
ممألا جمانرب ةنامأ ىلإ عوضوملاب ةلصلا تاذ تاءارجإلاو يلخادلا ماظنلا نأشب ًاينورتكلإ تاحارتق الا 

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

 .ةيناثلا ةرودلا داقعنا لبق عيباسأ ةتس زواجتي  ال دعوم

: يه تاموكح عبس نم تاقيلعت تدرو ،ةيئاهنلا اهتغيص يف ةركذملا هذه عضو خيرات ىتحو   - ٥ 
داحتالا ىلإ ةفاضإلاب ،نابايلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو جيورنلاو رصمو ادنكو نيصلاو  نيتنجرألا 

سل : يه ةيلود تامظنم ثالث نم تاقيلعت تمدق امك. نيرشعلاو عبسلا ءاضعألا هلودو يبوروألا  ا
 ،   .ظفحلا ايجولويب ةيعمجو ،ةيعيبطلا دراوملاو ةعيبطلا ظفحل يلودلا داحتالاو يئيبلا نوناقلل يلودلا

ةرقفلا يف هيلإ راشملا بلطلاب ًالمعو   - ٦  تاقفرم نيبت ٤    ةدراولا تاقيلعتلا ةركذملا هذه،  دقو .  
ةينعم تاهج نم ةمدقم تاقيلعت تنرتنإلا ىلع تحيتأو . يمسر ريرحت نود ،ةمدقملا اهتغيصب تجردأ 

نأىلإ ةراشإلا ردجتو  )١(.ىرخأ تاءارجإل تاحرتقم ةيطخلا ا    اقيلعت يف تجردأ تاموكحلا ضعب  
ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا لالخةمدقملا تاقيلعتلل  ًاقفو ،ربنملا تايلمعل ىرخأ  .  

                                                      
)١(  http://ipbes.net/plenary-sessions/intersessional-process.html. 

 :يلي ام اهيف رظنلل ةحرتقملا ىرخألا تاءارجإلا لمشتو   - ٧ 

؛همظنت يتلا ةيلاملا دعاوقلاو ينامئتسا قودنص ليومت  )أ(      

 ؛تاضارعتسالا يررحمو اهيضرعتسمو ربنملا لامعأ باتُك رايتخاو ةيمست تاءارجإ  )ب(   

ةقفاوملاو ةاخوتملا جتاونلا نم اهريغو ريراقتلا ضارعتساو تا مييقتلا دادعإ تاءارجإ  )ج(   
 ؛اهرشنو اهدامتعاو اهرارقإو اهيلع 

   ؛حلاصملا براضتب ةقلعتملا ةماعلا ةسايسلا  )د(   
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ربنملا اهيلإ لصوتي يتلا جئاتنلاب قلعتي اميف كشلا تايوتسم ديدحتو دانسإ تاءارجإ   )ه(   
  ؛ريراقتلا يف ةيبلغألاو ةيلقألا ءارآ جاردإو ،اهعضي يتلا تاهويرانيسلاو 

ةيجهنملاب ةقلعتملا ريراقتلاو ةصاخلا ريراقتلا يف ةدراولا ءاطخألا حيحصت تاءارجإ   )و(   
   ؛ةينقتلا تاقرولاو

   ؛ةيلصألا بوعشلا فراعمو ةيديلقتلا فراعملا ةجلاعمل ةيهيجوت ئدابم   )ز( 
  .همييقتو ربنملا ضارعتسا تاءارجإ  )ح( 

ًالك يطغتًادونب ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلل تقؤملا لامعألا لودج نمضتي ،كلذل ةجيتنو   - ٨    
 .ربنملا لاغتشال ىرخألا تاءارجإلاو ربنملل ماعلا عامتجالا اهدقعي يتلا تاعامتجالل يلخادلا ماظنلا نم 
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 لوألا قفرملا

  ]ةينابسإلاب: لصألا[

لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل يلخادلا ماظنلا ىلع نيتنجرألا تاقيلعت  
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا

يف ةيوضعلاو ربنملا يف ةيوضعلا ىنعم نيب زييمتلا ىلإ وعدي ام دجوي  ال هنأ نيتنجرألا دقتعت  
ءاضعألا : امه ماعلاعامتجالا يف نيكراشملا نم ناتئف كانه نوكتس هنأ ىلإ رظنلاب كلذو ،ماعلا عامتجالا 

ذاختا مهل قحي نيذلا كئلوأ نونوكيس ءاضعألا نأ وه نيتئفلا نيتاه نيب يسيئرلا فالتخالاو . نوبقارملاو
  .ماعلا عامتجالا يف تارارق

 ممألايف ءاضعألا لودلل ةحوتفمو ةلماش نوكت نأ يغبني ربنملا ةيوضع نأ نيتنجرألا دقتعتو   
وأ ةصصختملا ا ةدحتملا   ةيميلقإلا تامظنملا لوبق ًاضيأ يغبنيو . ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولاالاكوو

  .ءاضعأك يداصتقالا لماكتلل
وأ ةلودلا برع     ت نأ يغبني ذإ ؛ةيئاقلت تسيل اهنكلو ،ةحوتفم ربنملا ةيوضع نوكت نأ يغبنيو

  .قبسم طرشك كلذو ربنملا يف ًاوضع حبصت نأ يف اهتبغر نع يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا ةمظنملا
مل اهنكلو ةيوضعلا طورش يفوتست يتلا لودلا ةئفلا كلت مضت نأ يغبني ،نيبقارملاب قلعتي اميفو   

ميظنتل ةررقملا وأ ةدمتعملا دعاوقلاو تاسايسلاب ًالمع لبق   ت يتلا تامظنملاو ،كلذ يف اهتبغر نع برعت
  .نيبقارم ةفصب اهتكراشمو اهلوبق

دقتعت ،نيبقارم ةفصب تامظنملا ةكراشم ميظنتو لوبق تا ءارجإو تاسايسب قلعتي اميفو  
ةئيهلا ىدل ةبقارملا تامظنملا لوبقو ةيلمعو ةسايسل ةلثامم دعاوق دمتعي نأ يغبني ربنملا نأ نيتنجرألا 

ةب  قارم تامظنم لوبق ةيلمعب قلعتي اميف اميس ال ،خانملا ر    .يغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا
ناسوب عامتجا يف ذختملا رارقلل ًانوص ،بجي هنأ نيتنجرألا ىرت ،رارقلا عن ص ماظنب قلعتي اميفو  

نأو ،ءارآلا قفاوتب ةينفلا تارارقلا ذاختا ،ءارآلا قفاوتب هتارارق ماعلا عامتجالا ذختي نأب يضقي يذلاو 
  .ًايعوضوم ًارارق هرابتعا يغبني ةينف وأ ةيئارجإ ةلأسم يأ تناك اذإ امب قلعتملا رارقلا

ءارآلا قفاوتب تبلا يغبني ةلأسم يأ عباط نأشب قافتا ىلإ لصوتلا مدع ةلاح يف هنأ ينعي اذ هو  
ماظنلا يف تارييغت يأ نأ ىرن نحن ،كلذ ىلإ ةفاضإو . ةيئارجإ وأ ةيعوضوم ةلأسملا تناك اذإ اميف

ءارآلا قفاوتب ىرج    .ت نأ يغبني يلخادلا
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  يناثلا قفرملا

يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل يلخادلا ماظنل ا نأشب ادنك نم ةمدقم تاقيلعت
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم

ةحفصلا 
  )تاحفصلا(

  تاقيلعتلا  )روطسلا(رطسلا 

١   ، ةنامألا ةركذم
  ٥ و٤ناترقفلا 

يلخادلا ماظنلا مدختست نأ ديرت  ال فارطألا تناك اذإ اذه ررقتيس فيك
ىلع قافتالا يغبني الأو ؟ةيفاضإ تاديقعت اذه قلخيس لهو ؟ة فيضملا ةسسؤملل
  ؟ةفيضملا ةهجلا يف تبلا دعب يلخادلا ماظنلا

/ لامعألا رييست  ٦
  ٢٦ةداملا 

ةيقافتال يلخادلا ماظنلا رارغ ىلع ًالثم ،دعاقملل بيترت ديدحت ديفملا نم نوكيس 
ةغلل ًاقفو يد جبألا بيترتلا بسح دوفولا سلجت وحنلا اذه ىلعو. راسمار’’
  .‘‘ةيزيلجنإلا

، ١٢ةداملا   ٣
  ٣ ةرقفلا

كراشي ىدتنملا يف وضع يأ ةلود سيئر ’’نع ضيوفتلا قئاثو رودص طرش له 
قلعتي ‘‘اهيف ةيجراخلا نوؤشلا ةرادإ سيئر وأ هتلود ةموكح سيئر وأ ،ةرود يف  ،
اذه ود بيو. اذه ديدحت يغبني ؟تاسلجلا عيمجب قلعتي مأ طقف ةماعلا تاعامتجالاب
. ماعلا عامتجالا تارود ريغ ىرخألا تاسلجلل ةبسنلاب ام دح ىلإ ًابعص طرشلا

قئاثو نوكت خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا تاعامتجاب قلعتي اميفف 
. ‘‘اهنع ةباين ةعقوم وأ وضعلا ىدل ةبسانم ةيموكح ةطلس نم ةعقوم’’ضيوفتلا 

. نايحألا نم ريثك يف ةينطولا قيسنتلا ةهجيه ةطلسلا هذه نوكت ،ادنك يفو 
رودص طارتشا يف رايخ لثمتي دق ،ةيرورض ريزو ضيوفت قئاثو نأ ررقت اذإف 

لب   رظنلاب ‘‘ةموكحلا يف ريزو’’ق نم قئاثولا كلت دق يذلا ليثمتلا عونت  ىلإ 
  .ماعلا عامتجالا تارود يف ًاعقوتم نوكي

/ لامعألا رييست  ٧
  ٣١ةداملا 

يلودلا يموكحلا ربنملا اهجتني دق يتلا ةبوتكملا داوملا نم يأ نأشب ةشق انم دجوت ال
ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل 

، . اهرشنيو ربنملا اهجتنيس يتلا قئاثولا عاونأ نع ريغص عرف جاردإ مزلي دقو
/ ءاربخلا تاضارعتسال ينمزلا راطإلا يأ(ضارعتسالا ةرتف نع ليصافتو 

ةدوسملا ،م  ، )ايصوتو تاموكحلا ةقفاوملل ةيرورضلا لحارملا نع تامولعمو  ،
  .تاروشنملا نع ليصافتو

خس ’’ةرابع نع ةضاعتسالا ةيلاحلا تايجولونكتلا نع ريبعتلل قدألا نم   ٣١ةداملا   ٧  ن ميمعت
ةرابعب ‘‘ىلع هلك صنلا يف‘‘اهتحاتإ’’   .  

/ تاررقملا دامتعا  ٨
  ٣٥ةداملا 

تيوصت لكش نأشب ةشقانم جاردإ حوضولا ةدايزل ًايخوت بسانملا نم نوكي دق 
  .٤٩/٥١ةيبلغألا تاوصأ اهيف غلبت يتلا تالاحلا يف ةيبلغألا 

يف تاليدعتلا   ٩
/ يلخادلا ماظنلا

  ٤٨ةداملا 

ىلع عيباسأ ةينامث يأ ،يلخادلا ماظنلا ليدعتل ددحم ينمز راطإ دوجو دعاسي دق 
ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلل يلخادلا ماظنلا يف دراولا وح نلا ىلع لقألا
  .خانملا
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ةحفصلا 
  )تاحفصلا(

  تاقيلعتلا  )روطسلا(رطسلا 

مهيلع نوكيس له كلذب مهل حمسيس ناك اذإو ؟مالكلاب نيبقارمل حمس   ٦ ةداملا/نوبقارملا  ٣  يس له
  .ددصلا اذه يف تاءارجإ عضو مزاللا نم ؟ةيطخ تانايب ميدقت

ءاسؤرلا لمعيس له ؟ةفيضم ةدحاو ةمظنم نم رثكأ ت ناك اذإ ثدحي اذام  ٢٢ ةداملا/ةنامألا  ٥
؟مهنيب نم دحاو ى    مسيس مأ ًاعم نويذيفنتلا

ةيموكحلا ةئيهلا ةسرامم نع ًاداعتبا لثمي روهمجلا مامأ ماعلا عامتجالا تارود حتف   ٤٣ةداملا   ٨
ءاضعألل الإ ةحوتفم تاعامتجالا نوكت ال ثيح خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا 

تاسلجلا ريثت دقو . ةلص يوذ ريراقت يدعم يأ بناج ىلإ ،ةبقارملا تامظنملاو
ةيلمع رطخلل ض   رعت دق ةينلعلا تاسلجلا نكلو ةيفافشلا نأشب ًاداقتنا ةقلغملا

دقو . اهيلع ةقفاوملا متت نأ ىلإ ةيرس ريراقتلا عيراشم لعجت يتلا ،ضارعتسالا
جئاتن تنلعُأ اذإ تالاصتالاب قل عتت اياضق ةراثإ ىلإ ًاضيأ ةينلعلا تاسلجلا يضفت
  .مييقتلا ةيلمعل ةلماكلا تاقيقدتلاب رمت نأ لبق ةيئدبم

ةيقافتال ةيمسرلا تاغللاف ( ةدحتملا ممألاتاغل اهعيمج تامظنملا مدختست  ال  ٤٥ ةداملا/تاغللا  ٨
  )ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةينابسإلا يه ًالثم راسمار
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  ثلاثلا قفرملا

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل حقنملا لمعلا جمانرب رصانع عورشم ىلع نيصلا ت اقيلعت
يلخادلا ماظنلاو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو 

  ربنملل ماعلا عامتجالل

،   رنياتش ميكآ ديسلا يزيزع

  .هالعأ نيتروكذملا نيتقيثولا ىلع تاقيلعت ميدقت ىلإ اننوعدت يتلا مكتلاسر ىلإ ةراشإلاب مكيلإ بتكأ
جمانرب اهلذبي يتلا دوهجلا ًاقح ر   ةدحتملا ممألادقن نحنو يتلا ةحقنملا ةخسنلا هذه دادعإ لجأ نم ةئيبلل  

  .تاشقانملا نم ديزم ءارجإل ًاديج ًاساسأ لثمت
  .اهيلإ عوجرلل ةيلاتلا تاحرتقملاو تاقيلعتلا مدقن نأ دونو

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلاب ةقلعتملا تاحرتقملاو تاقيلعتلا  -ًايناث   
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

نم ،ةيعوضوملا لئاسملا نأشب اميس  ال ،ءارآلا قفاوتب هتاررقم ماعلا عامتجالا ذختي نأ يغبني  ‘١’
رييغت يغبني ،كلذ ىلإ ةفاضإو . ريراقتلل ةيذيفنتلا تازجوملا دامتعاو حيقنتو ،تامييقتلا قاطن ديدحت ليبق

رشع يداحلا عرفلا فالخب يلاحلا عورشملا يف ‘‘تيوصتلا’’ةملك  ىلإ ‘‘تاررقملا دامتعا’’  ذاختا ’’ 
  .‘‘تاررقملا
ما علا عامتجالل يلخادلا ماظنلا يف ةصصختم داوم امإ ربنملا عضي نأ يغبني نيبقارملا لوبق نأشب  ‘٢’

ا ةيموكحلا ةئيهلا تاءارجإو ةسايس يف ةدراولا ةغيصلا مادختسا حرتقن نحنو . اذب ةمئاق ئدابمو داوم وأ
  .ئدابملاو داوملا هذه عضو لجأ نم ةبقارملا تامظنملا لوبقل خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا
  .مكنواعتو مكمامتها ىلع مكركشن

،   صلخملا

  غنيج غناهز
  ةيلودلا تايقافتالاو تامظنملا ةبعش ريدم
  ةئيبلا ةيامح ةرازو ،يلودلا نواعتلا ةرادإ
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  عبارلاقفرملا 

يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل يلخادلا ماظنلا عورشم ىلع ةيرصملا ت اقيلعتلا
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم

  نوبقارملا  -ًاعبار 

  ٦ةداملا 
يف ةلهؤم ،ةيموكح ريغ وأ ةيموكح ،ةيلود وأ ةينطو تناك ءاوس ،ةلاك و وأ ةئيه يأل زوجي  - ١

ىلع لَّثمت نأ بقارم ةفصب ةرود يف لَّثمت نأ يف اهتبغرب ةنامألا ترطخأ دق نوكت ربنملا اهلوانتي يتلا لئاسملا 
  .ةسلجلا يف نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ نم لقألا ىلع) ناثلثلا (ثلثلاكلذ ىلع ضرتعا اذإ الإ وحنلا اذه 

  لامعألا لودج - ًاسماخ 
  ٨ةداملا 

فئاظول ًاقفو ةرود لكل ًاتقؤم لامعأ لودج ،هنم هيجوتبو بتكملا عم رواشتلاب ،ةنامألا دعت   - ٢
ةددحم ًادونب جردي نأ ) ماعلا عامتجالا سيئر (ةنامألانم بلطت نأ وضعلا ةلودلل زوجيو . ماعلا عامتجالا

  .تقؤملا لامعألا لودج يف
  ١٠ةداملا 

اهفذح وأ دونب ةفاضإب لامعألا لودج حقنت نأ ةرود يأ ءانثأ ربنملا يف ءاضعألا ) لودلل(زوجي   
تاذ ءاضعألا اهربتعي يتلا دونبلا ىوس ةرود ءانثأ لامعألا لودج يف فاضت نأ زوجي الو . اهليدعت وأ
  .لجاعو ماه عباط
  جاردإلل

رظنلا لمكتس     يف ًايئاقلت جرد ي مل ،ةيداع ةرود لامعأ لودج يف دنب يأ  ي ،ةرودلا كلت يف هيف
  .كلذ فالخ فارطألا رمتؤم ررق اذإ الإ ،ةيلاتلا ةيداعلا ةرودلا لامعأ لودج

  بتكملا لمع ريسو بتكملا ءاضعأ  - ًاعباس 
  ١٦ةداملا 

مهدحأ لمعي نيذلا ،ةعبرألا هباونو سيئرلا باختنا متي ،ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا يف   - ١
نوبختنملا نولثمملا ءالؤه لكشيو . ةرودلا يف نيرضاحلا ربنملا يف ءاضعألا) لودلا(يلثمم ني ب نم ،ًاررقم
  .ديدج بتكم باختنا نيح ىلإ ًامئاق بتكملا لظيو. ماعلا عامتجالا بتكم
ليثمتلا أدبمل ةبجاولا ةاعارملا ربنملا يف ءاضعألا ) لودلا(يلوت ،بتكملا ءاضعأ باختنا ىدل   - ٢
ةدحتملا ممألاميلاقأ نم ميلقإ لك لَّثميو . لداعلا يفارغجلا   . بتكملا يف دحاو وضعب ةسمخلا 
  .يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ ربنملا ءاضعأ مضي ال ،ةداملا هذه ضارغأل  - ٣
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يتلا بتكملا تاعامتجا يف هليثمتل وضعلا سفنل ًالثمم نيعي نأ بتكملا ءاضعأ نم وضع لكل زوجي   - ٤
  .اهروضح عيطتسي ال

  ١٧ةداملا 
ءادسإل ،دع     ب نع لاصتالا ربع وأ يصخشلا روضحلاب ءاوس ،ءاضتقالا بسح بتكملا عمتجي

. هتاعامتجا ةمدخب ةنامألا موقتو. ةيعرفلا هتائيهو ماعلا عامتجالا لامعأ رييست يف ةنامأللو سيئرلل ةروشملا
زرحملا مدقتلا ةشقانم وأ ريرقت ميدقت ل بتكملا تاعامتجا يف ةكراشملل ةيعرف ةئيه يأ سيئر ةوعد زوجتو
  .اهنع ًالوؤسم نوكي يتلا ةئيهلا لمع يف

  ةنامألا  - ًانماث 
يلاتلا وحنلا ىلع ناتطقن فاضت٢٤ةداملا   :  

  ؛ةرودلل ةيمسرلا قئاثولا عيزوتو رشن  -
  .تاليجستلا كلت ظفحلو ةرودلل ةيتوص تاليجست دادعإل بيترتلا  -

  لامعألا رييست  -ًارشاع   
  ٢٦ة داملا

ةلاح يف الإ ةشقانملا ءارجإب حمسي نأو ةرود يأ يف ةسلج حاتتفا نلعي نأ سيئرلل زوجي ال   
يف ءاضعألا لودلا يثلث دوجو مزليو . ماعلا عامتجالا يف ءاضعألا لودلا نم لقألا ىلع ثلثلا روضح
  .رارق يأ ذاختال ماعلا عامتجالا

ةيلاتلا ةغيصلاب اهنع ضاعتس (٣١ةداملا  يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نم٣٥ ةداملا/ي  :(  
موقت يتلا ،ةنامألا ىلإ ًايريرحت تاحرتقملا ىلع تاليدعتلاو تاحرتقملا ميلستب ًةداع فارطألا موقت   

مل ام ةرود يأ يف تيوصتلل حرط  ال ،ةماع ةدعاقكو. دوفولا ىلع خسن ميمعتب  ي وأ حرتقم يأ شقان ي
زواجتي ال دعوم يف دوفولا ىلع تمم ةيمسرلا تاغللا ىلإ ةمجرتم ،هنم خسن نكت  ع دق ،فارطألا رمتؤمل  
نأ ،لاجعتسالا تالاح يفو ةيئانثتسا فورظ يف ،سيئرلل زوجي ،كلذ عمو . ةرودلا قبسي يذلا مويلا

مل ولو ىتح اهيف رظنلاو ةيئارجإلا تاحارتقالا وأ تاحرتقملا ىلع تاليدعتلا وأ تاحرتقملا ةشقانمب حمسي 
مويلا يف تمم احرتقملا كلت نكت  ع دق تناك اذإ وأ تمم  ع دق ةيئارجإلا تاحارتقالا وأ تاليدعتلا وأ ت

فارطألا رمتؤمل ةيمسرلا تاغللا ىلإ تمجر    .ت دق نكت مل وأ طقف هسفن
  ٣٢ةداملا 
ةيلاتلا ةغيصلاب هنع ضاعتس (٢دنبلا  يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نم٣٦ةداملا /ي  (  

نأشب ملكتلاب نذإلا حنم  - ٢ ةيعرفلا تارقفلا نمض جردني يئارجإ حارتقا ي مدقمل هالعأ ) د(ىلإ ) أ( 
نيملكتملا نم نينثالو يئارجإلا حارتقالل ادييأت دحاو ملكتمل ،كلذ ىلإ ةفاضإو ،طقف يئارجإلا حارتقالا 

تيوصتلل ًاروف حرط    .ي مث ،يئارجإلا حارتقالل ًةضراعم
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  تاررقملا دامتعا  -رشع يداح 
  ٣٥ةداملا 

يلي امفاضي   دحاو توص ربنملا يف ٍوضع ةلود لكل نوكي ،رركم١: (   (.  
ءارآلا قفاوتب تاررقملا ذخت  - ١ ت.  

ةيعوضوملا لئاسملا عيمج نأشب قافتا ىلإ لصوتلل اهدوهج ىراصق ربنملا يف ءاضعألا ) لودلا(لذبت 
  .ءارآلا قفاوتب ةيئارجإلاو
نملا ءاضعأ اهلذبي يتلا دوهجلا لك تدفن  - ٢  ةلأسم نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلل رب تسا اذإ

 ، ًةضوفرم ةحرتقملا ةلأسملا ربتع[ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا متي ملو ،ةيلاملا لئاسملا ريغ ،ةيعوضوم ت[.  
نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلل ربنملا يف ءاضعألا لودلا اهلذبت يتلا دوهجلا لك تدفن   - ٣  تسا اذإ

ماظنلا ماكحأ صنت مل ام ،ريخأ ذالمك ،رارقلا ذخت ملو ،ةيئارجإ ةلأسم   ي ،ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا متي
 ، ءاضعأ تاوصأ ةيبلغأبكلذ فالخ ىلع اذه يلخادلا ربنملا ) يف ءاضعألا لودلا تاوصأ يثلث ةيبلغأب( 

  .نيتوصملاو نيرضاحلا
  ٣٦ةداملا 

نوكت ةلأسمب قلعتي اميف هفقوم للعي نأ كراشم بغر اذإ ام ةلاح يف ،ًايلود لوبقملا فرعلل ًاقبط   
ن  عامتجالا ةرود نع رداصلا ريرقتلا مضي نأ كراشملا كلذل زوجي ،ماعلا عامتجالل ةرود يف ثحبلا ديق

هيأرب ًانايب ةرودلا ريرقتماعلا   .ًالوقعم نايبلا كلذ لوط نوكي نأ يغبنيو.  
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  سماخلا قفرملا

ماظنلا نأشب ةئيبلل  ةدحتملا ممألاجمانرب ةقرو ىلع ء اضعألا هلودو يبوروألا داحتالا تاقيلعت
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل يلخادلا 

  ةيجولوكيإلا
عضول ةيساسألا طاقنلا ىلع لوألا ماقملا يف تاقيلعتلا هذه يف ءاضعألا هلودو يبوروألا داحتالا زكري 

لوألا هعامتجا ةرادإلو ربنملليلخادلا ماظنلا ةديدج داوم ةفاضإ حرتقن نحن دوهجلا هذه ىلإ ةفاضإو .  
ةدحتملا ممألاجمانرب ةقيثو ةلمكتل  يتلا ةيلصألا ةقيثولا نأ ىلإ عجري اذهو . UNEP/IPBES/MI/1/5ةئيبلل  

ةدحتملا ممألاجمانرب اهمدق  ىلإ دنتست امم رثكأ ماعل ا عامتجالا ةرادإ ىلإ دنتست ةددحم داوم نمضتتو ةئيبلل 
يبوروألا داحتالا بناج نم ةيلوأ تاقيلعت تاقيلعتلا نمضتتو . هلمعو ربنملل ىرخألا ةديرفلا بناوجلا

نم ديزمل عضختس تاءارجإو ئدابمو داوم يأ ىوتحم ىلع تاقيلعت نمضتت ال اهنكلو ،ءاضعألا هلودو 
قحب نوظفتحي ءاضعألا هلودو يبوروألا داحتالا نإف ا ذلو. تارودلا نيب ام ةلصافلا ةرتفلا ءانثأ اهيف رظنلا
  .ةقحال ةلحرم يف يلخاد ماظن ةقيثو يأب قلعتت ةيفاضإ تاحرتقمو تامهاسم ميدقت

عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ءاشنإل ةيساسألا يلخادلا ماظنلا داوم   -  ١
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا
ةرادإ ىلع هتردقلو ربنملا ءاشنإل ةيساسأ ةيلاتلا يلخادلا ماظنلا داوم ءاضعألا هلودو يبوروألا داحتالا ربتعي  
  :يلي ام ىلع لمعلا زكرتي نأ يغبني ىلوأ ةوطخكو. لوألا هعامتجا

فيراعتلا -ًايناث   -   )٢ةداملا ( 
نوبقارملاو ءاضعألا -ًاعبار   -   )٧ و٦ و٥داوملا ( 
ليثمتلا -ًاسداس   -   )١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و١١داوملا (دامتعالاو ضيوفتلا قئاثوو  
بتكملا لمع ريسو بتكملا ءاضعأ -ًاعباس   -   )٢١ و٢٠ و١٩ و١٨ و١٧ و١٦داوملا ( 
ةنامألا -ًانماث   -   )٢٤ و٢٣ و٢٢داوملا ( 
لامعألا رييست -ًارشاع   -   )٢٦ةداملا ( 
تاررقملا دامتعا -رشع يداح   -   )٤٢ و٤١ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٧ و٣٦ و٣٥داوملا ( 
تاغللا -رشع ثلاث   -   )٤٧ و٤٦ و٤٥داوملا ( 

ةدحتملا ممألاجمانرب ةقيثو ةلمكتل ةيفاضإ تاءارجإو ئدابمو داوم   -  ٢   ةئيبلل 
ةدحتملا ممألاجمانرب ةقيثو ةلمكت ىلإ ةجاح ةمث هالعأ روكذملا يلخادلا ماظنلا رابتعالا يف ًاذخأ    ، ةئيبلل

  :ىرخأ رومأ ةلمج نيب ةيلاتلا ةيفاضإلا رصانعلا جاردإب
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  فيراعتلا  -ًايناث 
  ٢ةداملا 

ةغايص نكميو . ‘‘يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا ةمظنملا’’  و‘‘بقارملا’’ ـل يفاضإ فيرعت دوجو مزلي
  :يلاتلا وحنلا ىلع ،ًالثم ،نيفيرعتلا

ًاوضع تسيل ةلود يأ ينعي‘‘بقارملا’’ ءاوس ،ةلاكو وأ دحأ يأ كلذكو ،ربنملا يف *  وأ ةينطو تناك  
تيوصتلا قح نودب كراشت ،ربنملا اهلوانتي يتلا لئاسملا يف ةلهؤم نوكت ،ةيموكح ريغ وأ ةيموكح ،ةيلود 

  .ماعلا عامتجالل ةرود يأ لامعأ يف
لودلا نوكت ،ام ةقطنم يف ةيدايس لود نم ةنوكم ةمظنم ينعي ‘‘يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلاةمظن ملا’’  
ىلع اهل نوذأملاو ربنملا ةيالو نمض ةجردنملا لئاسملاب قلعتملا صاصتخالا اهيلإ ت لقن دق اهيف ءاضعألا

ًاوضع حبصت نأ اهمازتعا ن  هيف) أ(يبت نأب ،يلخادلا اهماظنل ًاقفو ،بجاولا وحنلا  .  
  :ةيلاتلا فيراعتلا ةرولب ًاضيأ يغبنيو
  ؛بتكملا  -
  ؛ةيعرفلا ةئيهلا  -
  ؛لماعلا قيرفلا  -
يساسألاينامئتسالا قودنصلا  -  .  

  نوبقارملاو ءاضعألا  - ًاعبار 
  ٥ةداملا 

مولعلل  يلود يموكح ربنم ءاشنإل ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا ءانثأ قافتا ىلإ لصوتلا مدع ىلإ رظنلاب
 ، ماعلا عامتجالا ةيوضعب قلعتي اميف ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

قرفلا وه امو ةيوضعلا يه ام حيضوت بناج ىلإ مامتهالا نم ًاديزم قحتسي ًاعوضو م ةلأسملا هذه لظت
نيب قرفلا كلذكو ‘‘ربنملا ةيوضع’’ و ‘‘ماعلا عامتجالا ةيوضع’’نيب    .‘‘ةكراشملا’’  و‘‘ةيوضعلا’’، 

  .ماعلا عامتجالا يف نيبقارملا ةكراشم قئارط نع ليصافتلا نم ديزم ميدقت ًاضيأ يرورضلا نم نوكيسو

  دامتعالاو ضيوفتلا قئاثوو ليثمتلا  - ًاسداس 
  ١٤ةداملا 

  .مهضيوفت قئاثو لوبق دعب الإ تيوصتلا نيلثمملا ءالؤهل قحي ال
  

                                                      
قفت ‘‘وضع’’حلطصم مادختسا نوكي   ) أ(  ي يتلا داوملاب نينوهرم ،ةيوضعلا ىلع لوصحلل ءارجإ يأ ىلإ ةراشإلاو  ،
 .قحاللا ناونعلا تحت اهيلع
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  بتكملا لمع ريسو بتكملا ءاضعأ - ًاعباس 
  ١٦ةداملا 

  .بتكملا ةيالو ةدم ديدحت مزلي
  .بتكملا ءاضعأ باختنا ةداعإ ةيناكمإ يف تبلا يغبني
لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا تائيهل نييميلقإلا ءاضعألا باختنا د عاوق ديدحت مزلي
  .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا

ةقلعتملا ةشقانملا اهنع رفستس يتلا ةيئاهنلا ةجيتنلا ىلع بتكملا فيرعتو ةداملا هذه نيب ةقالعلا فقوتت 
ربنملا لكي .  

  تاغللا  - رشع ثلاث 
ةدحتملا ممألاتاغل عيمج مادختسا ةلاف ك مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا نع ردصت يتلا ةبوتكملا داوملا يف  

 ، هتاعامتجاو ةيكبشلا هعقاوم يفو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو
  .لاحلا ىضتقم بسح

  ىلوألا ةلحرملا يف عضوت ةيفاضإ داوم  -  ٣
  ةيلاملا دعاوقلاو ليومتلا دعاوق

ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ناك اذإ 
تاءارجإو دعاوق ق ) تامظنم(ةمظنم هريدتس   ةدحتملا ممألابطي نأ يغبني هنإف ةدحتملا ممألل دراوملا نأشب  

  .ةيرشبلا
تاءارجإلا ًاضيأ ق  ربنملل ةيلاملا ةرادإلا مظنتل ةيلاتلابطت نأ يغبنيو  .  

  ةيلاملا ةنسلاو ةيلاملا ةرتفلا
  .ماعلا عاطقلل ةيلودلا ةيبساحملا ريياعملل عضختو ةيميوقتلا ةنسلا يه ةيلاملا ةرتفلا نوكت
ربنمللينامئتسالا قودنصلا    

عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ينامئتسا قودنص أشن  تامدخو يجولويبلا ي
  .قودنصلا ةينازيم دامتعا نع ةيلوؤسملا ماعلا عامتجالا ىلوتيو. هتطشنأو ربنملا ليومتل ةيجولوكيإلا مظنلا
  يلاملا ماهملا قيرف

تاداريإلا ضارعتسا كلذ يف امب ،ماهمب عالطضالل يلام ماهم قيرف ءاشنإ يف رظني نأ ماعلا عامتجالل زوجي 
يكل ةيلاملا نوؤشلاب قلعتت ىرخأ تايصوت عضوو ،ةينازيملا تاحرتقم دادعإ يف ةدعاسملاو ،تافورصملاو  
  .ماعلا عامتجالا اهيف رظني
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  ةينازيملا
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ةنامأ دعت 

يتلا ماعلا عامتجالا ةرود ءدب نم لق ألا ىلع ًاموي× لبق تاموكحلا ىلإ اهليحتو ةينازيملا ةيجولوكيإلا 
ةينازيملا اهيف دمتع ةنسلل ةعقوتم ةينازيم ) ب(و ؛ةلبقملا ةنسلل ةحرتقملا ةينازيملا ) أ: (نم ةينازيملا نوكتتو. تس

  .ةثلاثلا ةنسلل ةيراشإ ةينازيم) ج(و ؛ةيناثلا 
  لماعلا لاملا سأر يطايتحا

ربنملل ينامئتسالا قودنصلا راطإ يف ظفتح  عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ي
قفاوتب ماعلا عامتجالا هررقي ىوتسمب لماع لام سأر يطايتحاب ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا 

يف تايلمعلا ةيرارمتسا ةلافك وه لماعلا لاملا سأر يطايتحا نم ضرغلا نوكيو . رخآل نيح نم ءارآلا
  .ةيدقنلا يف تقؤم صقن ثودح ةلاح

نكمم تقو برقأ يف تامهاسملا نم لماعلا لاملا سأر نم تابوحسملا در تو.  
  تاباسحلا ةعجارمو تاباسحلا

تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ينامئتسالا قودنصلاب ةصاخلا ةيلاملا تانايبلا عضخت   
  .ةيجراخلاو ةيلخادلا تاباسحلا ةعجارمل ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف
  ةماع ماكحأ

عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ينامئتسالا قودنصلا ءا   إ ررقت اذإ ام ةلاح يف
لبق تاموكحلا كلذب غلب   ءا × ت ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا  إلا خيرات نم لقألا ىلع رهشأ

ديصر يأ عيزوت يف ،ةلصلا تاذ فارطألا عم رواشتلاب ،ماعلا ع امتجالا تبيو. وحنلا اذه ىلع ررقملا
  .ةيفصتلا تافورصم عيمجب ءافولا دعب ىقبي رح

  ةقحال لحارم يف عضوت ةيفاضإ داوم  -  ٤  
ةيئاهنلا تاقافتالاب ًانهرو ،ةقحال ةلحرم يف يرورضلا نم نوكيس ،هالعأ ةدراولا تاحرتقملا ىلإ ةفاضإ 

جمانرب نأشب دمتع   ىدتنملل ىرخأ بناوجب قلعتت يلخادلا ماظنلا يف ةديدج داوم ةفاضإ ،ربنملا ملع تس يتلا
  :ةيلاتلا بناوجلاب ةيفاضإلا داوملا هذه قلعتت نأ نكميو. هلمعو

تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ةطشنأ لجأ نم داوم   - فلأ 
  :ةيجولوكيإلا مظنلا

الا مالتسا   ايولوأ ديدحتو تابلط
يف تدق   لوألانيرشتع يتلا ةيمسرلا ريغ ماعلا عامتجالا ةرود تقفتا نوكت نأ ىلع ٢٠١١ربوتكأ /   

ربنملا ريدي يكلو . ‘‘]خلإ[...  تاموكحلا نم ةمدقملا تابلطلل ةباجتسالا’’يه ماعلا عامتجالا ةفيظو 
تاءارجإ لعفلاب تدعُأ دقو . ةملتسملا تابلطلا تايولوأ ديدحتل تاءارجإ مزلتس ،ةءافكب هلمع جمانرب

مولعلاو ةفرعملل يلودلا مييقتلا ةردابم /خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا[لجأ نم ليبقلا اذه نم 
دنع اهنم ةدافتسالاو اهيف رظنلا نكمي ] يقوفلا مييقتلا/ةيمنتلا ضارغأل ةهجوملا ةيعارزلا ايجولونكتلاو
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يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا لجأ نم ةلثامم تاءارجإ دادعإ  
  .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
  اهيلع ةقفاوملاو اهدامتعاو ةيملعلا ريراقتلا لوبقو تامييقت دادعإ

 ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا[لجأ نم ليبقلا اذه نم تاءارجإ لعفلاب تدعأ ،ىرخأ ةرم 
مييقتلا /ةيمنتلا ضارغأل ةهجوملا ةيعارزلا ايجولونكتلاو مولعلاو ةفرعملل يلودلا مييقتلا ةردابم/خانملا
يلودلا يموكحلا ربنملا لجأ نم ةلثامم تاءارجإ دادعإ دنع اهنم ةدافتسالاو اهيف رظنلا نكمي ] يقوفلا
ديفتست نأ ًاضيأ نكميو . ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل

يلودلا مييقتلا ةردابم ةلاح يف ةقبطملا تاءارجإلا نم ةيميلقإلا تامييقتلا لجأ نم دمتع   تس يتلا تاءارجإلا
  .ةيمنتلا ضارغأل ةهجوملا ةيعارزلا ايجولونكتلاو مولعلاو ةفرعملل
  ةحلصملا تابراضت عم لماعتلا

قلعتي اميف ربنملا ةيقادصم ةلافكل كلذو تامييقت دادعإل تاءا رجإو دعاوق يأ نم ًاماه ًاءزج اذه نوكيس
، . اذه لمعلا لاجمب خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا ًارخؤم ا  دمتعا يتلا تاءارجإلا نوكتسو

لوكوتورب ًالثم كلذ نمو (ىرخأ تايدتنم راطإ يف ةيملعلا تائيهلاب قلعتملا يراجلا لمعلا ىلإ ةفاضإ 
  .ددصلا اذه يف ًةدشرم) نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
  نارقألا ضارعتسا ةيلمع

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا تابلطتمل ساسأك هالعأ ةروكذملا تايلمعلا نم ةدافتسالا نكمي ،ىرخأ ةرم 
  .ةلصلا تاذ ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو
عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ريراقت يف ةيبلغألا ءارآو ةيلقألا ءارآ سْكع  
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا تابلطتمل ساسأك هالعأ ةروكذملا تايلمعلا نم ةدافتسالا نكمي ،ىرخأ ةرم 
  .ةلصلا تاذ ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا تاهويرانيسو تاجاتنتساب ةقلعتملا نيقيلا مدع تايوتسم ديدحتو وزع 
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو 

ةيموكحلا ةئيهلل تايميداكألا نيب كرتشملا سل  يغبنيو خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ا ضارعتسا اذه يف رظن  
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا قايس يف هيف رظنلا 

  .ةيجولوكيإلا

  ةفرعملا ديلوت
  تاردقلا ءانب
  يلخادلا لاصتالل ةيمانيدو ةثيدح تاودأ

  همييقتو ربنملا ضارعتسا لجأ نم داوم  -ءاب   
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  سداسلاقف رملا

يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل يلخادلا ماظنلا ىلع نابايلا ةموكح ت اقيلعت
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم

  )ةماع تاقيلعت(
يساسألا ءزجلا ىلإو ربنملل ةيساسألا ةيتاسسؤملا لكايهلا ىلإ يلخادلا ماظنلا دنتسي نأ مزاللا نم  •
لمعلاجمانرب نم ماظنلل ةيرود تاضارعتسا ءارجإ مزلي كلذب مايقلا دعب ىتح ،كلذ ىلع ةوالعو .  
  .يلخادلا
•  ، ربنملل يلعفلا لمعلا ريسل ةيئارجإ دعاوق دوجو مدع نع مجنت يتلا ةيرورضلا ريغ ةلبلبلل ًاعنمو

ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلاب ةصاخلا دعاوقلا رابتعالا يف ذخأت ،ةلصفم دعاوق دادعإ ًاضيأ مزلي 
ةقلعتملا كلتو تارودلا نيب اميف ةطشنألاب ةقلعتملا كلت ،ًالثم ،ةيئارجإلا دعاوقلا هذه لمشتو . خانملا
  .اهضارعتسا وأ ةيملعلا ريراقتلا دادعإ تاءارجإب
  )ربنملل ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلا عورشم ىلع تاقيلعت(
ةداملا نم ٢ةرقفلا (  ٢(  
عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ماعلا عامتجالل ىلوأل ا ةرودلا يف •

حتف نأشب ةريثك ءارآ ربنملا ةيوضعب قلعتي اميف كانه تناك ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا 
ةدحتملاممألايف ءاضعألا نادلبلا عيمجل ربنملا ةيوضع  ةداملا نم ٢ةرقفلا لوقتو .   ينعي ربن ملا ءاضعأ’’ ٢ 

ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا دق نوكت يتلا ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا وأ ةصصختملا ا    الاكو وأ
يتلا نادلبلل ةبسنلابو . ةرقفلا هذه نابايلا ديؤتو. ‘‘ربنملا يف كراشت نأ اهمازتعاب ربنملا ةنامأ ترطخأ
يف ءاضعأ ًالود تسيل ةدحتملا ممألا  ملا ا   ذختي ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا وأ ةصصخت الاكو وأ
  .ربنملا يف ًاوضع حبصي ال وأ حبصي نادلبلا كلت نم دلب لك ناك اذإ ام نأشب ًاررقم ماعلا عامتجالا
  )٣ةداملا (
. ةنامألا عم رواشتلا دعب ةرود لك ديعاومو ناكم نوررقي ربنملا ءاضعأ نأ ةرقفلا هذه يف دري •
نكميو ،ةنامألا رقم يف ةرود لك ناكم نوكي نأ بجي ةسالسبو ماظتناب ماعل ا عامتجالا دقع لجأ نمو
  .ماعلا عامتجالا هيف دقعنيل رخآ ناكم ماعلا عامتجالا هذختي ررقمب ررقتي نأ

يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم تاعامتجال يلخادلا ماظنلا يف دري ،ددصلا اذه يفو   
ذختت وأ كلذ فالخ فارطألا رمتؤم ررقي مل ام ،ةنامألا رقم يف دقعت ف ارطألا رمتؤم تاعامتجا’’نأ 

  ‘‘.ىرخأ ةمئالم تابيترت فارطألا عم رواشتلاب ةنامألا
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ىلإ ٥داوملا (  ٧(  
يف روضحلاب قلعتي اميف ةيلودلا تامظنملا عضو حيضوت ضارغأل ٧ و٦ و٥داوملا ىلإ ةفاضإو  •  ،

ا ربنملا راطإ يف دقع  يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحل ت يتلا لمعلا تاقلح
  :ةيلاتلا تارابعلا جاردإ يرورضلا نم ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو

يف ا ’’    وعد وأ ةمظنملا لوبق ربنملل ماعلا عامتجالا تارود ىدل ةبقارم ةمظنمك لوبقلا ينعي الو
زوجي ماعلا عامتجالل ةرود يأ ءانثأو .ىرخألاة قلغملا تاعامتجالاو ءاربخلا تاعامتجاو لمعلا تاقلح  
تاقلح وأ ربنملا بتكمل ةرود يأ ىدل ةبقارملا تامظنملا لبق . نيبقارملا مامأ ةنيعم تاعامتجا قالغإ تو

  ‘‘.تاعامتجالا كلت روضحل تاوعد تقلت اذإ هلمع
تامظنملا لينل ةي ئارجإ دعاوق ،لبقتسملا يف ،ربنملا دعي نأ ًاضيأ مزاللا نم ،كلذ ىلإ ةفاضإو •
  .بقارم ةفصب ماعلا عامتجالا روضحل ًالوبق ةيلودلا
ةداملاو ١٦ةداملا (  ،٣٢(  
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا  •

رصق يرورضلا نم سيل اذلو ،تاسايسلا قيسنتل ةئيه الو تاسايسلا عضول ةئيه سيل ةيجولوكيإلا 
نيلثمملا ىلع ىرخألا ةيعرفلا تائيهلاو ماعلا عامتجالا سيئر باونو سيئر بصانم لغشل ح شرتلا
ةينقتلاو ةيملعلا مهتيفلخل ًاقفو بصانملا كلت لغشل نيحشرملا رايتخا ،ىرحألاب ،يغبنيو . نييموكحلا

  .ددصلا اذه يف خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلل يلخادلا ماظنلا ىلإ عوجرلا نكميو. ةيسايسلاو
ةداملا - ١٩ةداملا (  ٢١(  

نادلبلا ىلإ راشي امثيح ،نادلب مهو ،ربنملا ءاضعأو ،دارفأ مهو ،نيكراشملا نيب طلخلل ًابنجت   
، . ‘‘ربنملا ءاضعأ’’حلطصم ىلع ظافحلا يغبني ،هلك اذه يلخادلا ماظنلا يف ،ءاضعألا  كلذ ىلع ةوالعو

نم ًالدب ‘‘نيبودنم’’حلطصم مادختسا يف راكفألا ىدحإ لثمتت ،حضو أ ًازييمت نينثالا نيب زييمتللو  ،
ماعلا عامتجالا يف دارفألا نم نيكراشملاب قلعتي اميف‘‘ءاضعأ’’حلطصم مادختسا   .  

  )٢٢ةداملا (
ريفوتب ةنامألا فئاظو ءادأل ةنيعملا ةمظنملل يذيفنتلا سيئرلا موقي ”ةداملا كلت ةرقف لوقت   

اهئشني دق ةيعرف تائيه يأ كلذ يف امب ،ماعلا عامتجالا ةمدخل نيمزاللا ةن امألا يفظوم هيجوتو
ةرابع يف رظنلا نم ديزم ءارجإ مزاللا نم نأ نابايلا ةموكح ىرتو ‘‘.ماعلا عامتجالا ةدراولا ‘‘هيجوتو’’   

نملا ةنامأ هجوي نأ نكمي ةمظنملل يذيفنتلا سيئرلا نأ يف كشت ا  نم ،اذلو . ربأ ىلإ رظنلاب ،ةرقفلا هذه يف
  ؛نيفوقعم نيسوق نيب‘‘ هيجوتو’’ةرابع عضو مزاللا 

ةيبلغأب ررقملا ذخت ’’   فالخ ىلع صنت مل ام ،نيتوصملاو نيرضاحلا فارطألا يثلث تاوصأ يو
  ‘‘.يلخادلا ماظنلا اذه وأ ةيلاملا دعاوقلا كلذ
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ةداملا نم ٢ةرقفلا (  ٣٥(  
ةفوقعملا ساوقألا نمض ةيلاتلا تارابعلا جاردإ مز اللا نم ،ةيعوضوملا لئاسملا ةيمهأ ىلإ رظنلاب  

  :ةرقفلا هذهل
•  ، ىرخألا ةيلخادلا مظنلا ضعب لثم ،يرود ضارعتسا ءارجإب ديفت ةلمج جاردإ نسحتسملا نمو
  :يلي ام رارغ ىلع

’’ دعيو لقألا ىلع تاونس سمخ لك يلخادلا ماظنلا اذه ضرعتس لاحلا ىضتقم بسح ليو.‘‘  
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  عباسلا قفرملا
يلود يموكح ربنمل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماع عامتجال تارودلا نيب ةيلم ع
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل

يجولويبلا عونتلا  لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل يلخادلا ماظنلا عورشم  -ًالوأ 
جيورنلا نم تاقيلعت-ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو     

  ةمدقم

جمانرب نع رداصلا راطخإلل ةباجتسا جيورنلا نم ةيلاتلا تاقيلعتلا م   ةدحتملا ممألادقت  ٣١يف ةئيبلل  
لوألانيرشت ماظنلا عورشم ىلع تاقيلعت ميدقت ىلإ اهريغو تاموكحلا اعد يذلا ٢٠١١ربوتكأ /   

مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل يلخادلا 
يتلا ،ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا يفو . ةيجولوكيإلا

نم ةرتفلا يف يبورين يف تدق  ىلإ ٣ع لوألانيرشت ٧  ةيلوأ تاشقانم تاموكحلا ترجأ ٢٠١١ربوتكأ /   ،
  ) أ(.ربنملل ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلا عورشم نأشب

نم ةرتفلا يف امنب يف دقع    ١٦ت يتلا ةلبقملا ةرودلا يف يلخادلا ماظنلا يف رظنلا فينصت جيورنلا حرتقتو
يلاتلا وحنلا ىلع٢٠١٢ليربأ /ناسين ٢١ ىلإ يلخادلا ماظنلا عورشم ناك اذإ ام ) أ: ( 

UNEP/IPBES.MI/1/5ك اذإ ام وأ ربنملا ةئيبل ًابسانم يه ام  )ب( و ؛هيلع ةيفاضإ تاليدعت لاخدإ مزلي نا 
يلخادلا ماظنلاب ةقلعتملا تاررقملا يه ام ) ج( و ؛هليعفت لبق اهيلع قافتالا بجي يتلا يلخادلا ماظنلا داوم
  .ةقحال ةلحرم ىلإ اهليجأت نكمي يتلا

ةعوم  ال تاموكحلا نأ ضارتفا ىلإ حرتقملا جهنلا دنتسيو  ماظنلا داوم نم ةلماكلا ا دامتعا ىلإ جاتحت
يف زيكرتلا بصني نأ يغبنيو . ٢٠١٢ليربأ /ناسينيف امنب يف دقعت يتلا ةيناثلا ةرودلا يف ربنملل يلخادلا 

دادعإل ةيلمع ىلع قافتالا ىلإ ةفاضإ ،ربنملا لمعل ةمزاللا يلخادلا ماظنلا داوم دادعإ ىلع لوألا ماقملا 
لودج دوجو اهلثمي يتلا تاقوعملا رسيي نأ نكمي وهف . نيضرغ جهنلا اذه مدخي نأ نكميو. ةيقبتملا داوملا
يلخادلا ماظنلا داوم نم ةلماكلا ةعوم نأ نكميو ،امنب عامتجا يف نوحشم لامعأ  ا يف ةيانعب رظنلا حيتي  

خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا تامييقت نم ةقثبنملا ةريخألا براجتلا ءوض ىلع ربنملل ةمزاللا 
  .تامييقتلا نم اهريغو

بسانمUNEP/IPBES.MI/1/5ةقيثولا يف دراولا يلخادلا ماظنلا عورشم له   )أ( يلودلا يموكحلا ربنملل    
  )ةيلود ةيموكح ةئيهك(ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل 

يف دوفولا ضعب اهراثأ ربنملا ضارغأل ًابسانم يلخادلا ماظنلا عورشم ناك اذإ امب ةقلعتملا ةلأسملا هذه 
نم ةرتفلا يف يبورين يف تدق   ىلإ ٣ع يتلا ىلوألا ةرودلا لوألانيرشت ٧  ىدل دجوت  الو. ٢٠١١ربوتكأ / 

ةلأسملا هذه ةشقانم مئالملا نم هنأ دقتعن اننكلو ةلحرملا هذه يف ةلأسملا هذه نأشب ةددحم تاقيلعت جيورنلا 
  .امنب يف

                                                      
 .UNEP/IPBES.MI/1/5  ) أ(
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لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ليعفت لبق اهدادعإ مزاللا يلخادلا ماظنلا داوم   )ب(
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا

دنع ةديفم ةيعجرم ةقيثو )UNEP/IPBES.MI/1/5(ربنملل ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلا عورشم نإ   
ةئيهلا ةقيثو نوكت دق ،كلذ ىلع ةوالعو . ربنملا ءاشنإ لبق اهدوجو مزلي يتلا يلخادلا ماظنلا داوم يف رظنلا
، غتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا  ) ب(‘‘خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا لمعل ةمِّظنملا ئدابملا’’خانملا ري
  .ةديفم ةيعجرم ةدام

ربنملا ليعفت لبق اهيلع قفت   ي يتلا كلت نيب نم نوكت نأ مزلي ةيلاتلا يلخادلا ماظنلا داوم نأ جيورنلا ىرتو
  ):ددحم بيترت نودب(
  ) ج(ربنملل ماعلا عامتجالاب ةقلعتملا داوملا

  :فيراعتلا  - ١
 UNEP/IPBES.MI/1/5ةقيثولا يف ةدراولا فيراعتلا ةمئاق حيقنت ىلإ ةجاح ةمث نوكت دق   -أ 

، ٢٠١٢ليربأ /ناسينيف امنب يف دقعت يتلا ةرودلا يف ذختت يتلا تاررقملا ىلإ ًادانتسا 
  ةقلعم تلاز ام ربنملا ةيوضعب ةقلعتملا تاررقملا نأ يأ

  نوبقارملا  - ٢
  دامتعالاو ضيوفتلا قئاثوو ليثمتلا  - ٣
  بتكملا لمع ريسو بتكملا ءاضعأ  - ٤
  ةنامألا  - ٥
  ةيعرفلا تائيهلا  - ٦
  لامعألا رييست  - ٧
  تاررقملا دامتعا  - ٨
  تاباختنالا  - ٩

   ) د(بتكملا ءاضعأ  -أ   
  ربنملل ةيعرف تائيه يأ ءاضعأ  -ب   
  ةصاخ ماهم قرف وأ/و ةلماع ةقرفأ يأ ءاضعأ  -ج   

                                                      
 .http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles.pdf  ) ب(

ىلإ ١طاقنلاب قلعتي اميف   ) ج( ةقيثولا قفرم ىلإ ريشن نحن١٤    UNEP/IPBES.MI/1/5. 
باختنا نيح ىلإ ماعلا عامتجالا بتكم سيئرلا باونو سيئرلا لكشي ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا يف   ) د(
 .هيلع قفتملا يلخادلا ماظنلل اقفو ديدج بتكم
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ةئيهلل ةيلاملا تاءارجإلا ‘‘يف ًالثم ةيردصم داوم ىلع روثعلا نكمي . (ةيلاملا تاءارجإلاو دعاوقلا  - ١٠
  )) ه(‘‘)IPCC(خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا 

لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ءاشنإ دعب اهدادعإ زوجي يتلا يلخادلا ماظنلا داوم   )ج(
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا

وه UNEP/IPBES.MI/1/5ةقيثولا يف نيبم وه امك ربنملل ماعلا عامتجالل يلخادلا ماظنلا عورشم نإ   
يغبني لبقتسملا يف ربنملا تاءارجإ ةغايص دنعو . ربنملل ةمزاللا ةيئارجإلا دعاوقلا نم ةعومجم نم طقف ءزج

ق نم ةضيفتسملا ةعوم  عالطالل خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا تاءارجإو دعاو ا يف رظنن نأ
ةئيهلل يلخادلا ماظنلل ) و(ارخؤم تيرجأ يتلا تاحيقنتلا نم ديدعلا نأ ىرن نحنو. ةلص تاذ ةلثمأ ىلع  

خادلا ماظنلا دادعإ ةلصاومل ًانيمث ًاردصم رفوت نأ ا  . ربنملل يلأش نم خانملا ريغتب ةينعملا ةيلخادلا ةيموكحلا
ماظنلا ’’ ، و) ز(‘‘ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا لمعل ةمِّظنملا ئدابملا’’يف ةيردصم داوم ىلع ًاضيأ روثعلا نكميو 

 ،) ح(‘‘ماهم ةقرف يأ بتكمو خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا بتكم باختنال يلخادلا
اهدامتعاو اهلوبقو اهضارعتساو خانملا ريغتب ةينعمل ا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا ريراقت دادعإ تاءارجإ’’ و
تاقرولاو ،ةيجهنملا ريراقتو ،ةصاخلا ريراقتلا تاررقم راطإ ’’  و،) ط(‘‘اهرشنو اهيلع ةقفاوملاو
وأ ،ةصاخلا ريراقتلا وأ ةيفيلوتلا ريراقتلا وأ ،مييقتلا ريراقت يف ءاطخألا ةجلاعم لوكوتورب و’’، ) ي(‘‘ةينقتلا
ةيموكحلا ةئيهلا ةسايس ’’ و ) ك(‘‘خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا نع ردصت يتلا ةيجهنملا ريراقت
  ) ل(.‘‘ةحلصملا براضت نأشب ةيلودلا

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ءاشنإ دعب اهدادعإ نكمي ةيلاتلا يلخادلا ماظنلا دعاوق نأ جيورنلا ىرتو 
ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخويجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو ةيلاتلا ةمئاقلا يف ةروكذملا داوملاو .  
  :ةمئاقلا ىلإ ةيفاضإ داوم ةفاضإ زوجيو ددحم بيترتب درت ال
يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ريراقت دادعإ تاءارجإ   - ١

  اهرشنو اهيلع ةقفاوملاو اهدامتعاو اهلوبقو اهضارعتساو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا تاروشنمب ةقلعتملا تاررقملا راطإ /تاءارجإلا  - ٢

تامييقتلا ليبق نم (ةصاخلا ريراقتلا ًالثم اهنمو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا 

                                                      
 .http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-b.pdf  ) ه(

غتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلل نوثالثلاو ةعبارلا ةماعلا ةرودلا ا  ) و(  ، ذختا يتلا تاررقملا الابمك ،خانملا ري
يناثلا نيرشت١٩  - ١٨ خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا تايلمع ضارعتساب قلعتي اميف ٢٠١١ربمفون /   ،

ا  .اءارجإو
 .http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles.pdf  ) ز(

 .http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-elections-rules.pdf  ) ح(

 .http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-a-final.pdf  ) ط(

 .http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/revd-decision-framework-for-special-reports.pdf  ) ي(

 .http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc_error_protocol.pdf  ) ك(

 .http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-conflict-of-interest.pdf  ) ل(
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ةيعيضاوملاريراقتلاو ،ةيملاعلا نود تامييقتلاو ،ةيملاعلا ةينقتلا تاقرولاو ،ةيجهنملا ريراقتو )   ،
  )تابلطلا تايولوأ ديدحت تاءارجإ(

نع ردصت يتلا ةينقتلا تاقرولاو ةيجهنملا ريراقتو ةصاخلا ريراقتلا يف ءاطخألا ةجلاعم تاءارجإ   - ٣
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا 

  ةيجولوكيإلا
  ةحلصملا براضت  - ٤
لاثملا ليبس ىلع رظن أ(نييلصألا ناكسلا ةفرعمو ةيديلقتلا ةفرعملا عم لماعتلل ةيهيجوت ئدابم   - ٥

  )ةيفلألا يف ةيجولوكيإلا مظنلا مييقت
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  نماثلا قفرملا

يلودلا يموكحلا ربنملل يلخادلا ماظنلا نأشب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةمدقم تاقيلعت 
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل

  ةمدقم
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا جاتحيس 

ةقيثولا هذه مدقتو . ةيهيجوتلا ئدابملاو ةيئارجإلا دعاوقلا نم ةفلتخملا عاونألا نم ددع ىلإ ةيجولوكيإلا
ةيناثلا ةرودلا يف تاشقانمل قالطنا ةطقنك م . ربنملل ماعلا عامتجالل يلخاد ماظن عورشم  دقت يهو

اميف يفاضإ لكشب ًايعامج تبن امدنع ًاليدعت قحتست دقو ليربأ/ناسينيف دقعت يتلا لبقملا عامتجالل   ،
تالؤاستلا يف تبلا عورشملا اذ . هتلكيه ةيفيكو ربنملا هلعفيس  ةيوضع نأشب ةرمتسملا دوصقملا سيلو

لضفأ نأشب ةرمتسملا تالؤاستلا وأ ،ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا ءوض ىلع هيف ةكراشملاو ربنملا 
  .ةيعرفلاو ةيرادإلا ربنملا تائيهل لكيه

ةصاخ ةلداعم قئاثو ىلإ حرتقملا يلخادلا ماظنلا يف ةدراولا تاغايصلا نم ريبك ردق دنتسا دقو 
ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا لمع ل ةمِّظنملائدابملا ’’اهنيب نم ،خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودل ا ةيموكحلا ةئيهلاب
، ‘‘خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا بتكم باختنال يلخادلا ماظنلا’’، و ‘‘خانملا ريغتب ةينعملا

ب هفرعن ام ىلإ رظنلابو‘‘.ةبقارملا تامظنملا لوبق ةيلمعو ةسايس’’ و لمعلا ةعيبط نع لعفلا  
، علطضيس يذلا بسنأ يه هذه خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا قئاثو نإف  ربنملا هب
ةيئيبلا تادهاعملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا ةرادإ تائيهل يلخادلا  ماظنلا نم ًالدب ،ربنملل جذامن
عقوملا يف حاتم خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلل يلخادلا ماظنلاو .فارطألا ةددعتملا  

http://www.ipcc.ch/organization/organization_procedures.shtml.  
ربنملا ريراقت دادعإ تاءارجإ  وةيلاملا دعاوقلاةيمهألا غلاب اهدادعإ نوكيس يتلا ىرخألا قئاثولا نيب نمو 

ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبل ا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا
رظني نأ ًاضيأ ربنملل ماعلا عامتجالا ديري دقو . اهرشنو اهدامتعاو اهيلع ةقفاوملاو اهلوبقو اهضارعتساو

يف ةنكمملا ءاطخألا ةجلاعمل ةسايس ، وةحلصملا براضتل ةسايسليبق نم ،ىرخأ تاءارجإ دادعإ يف 
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلا و مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ريراقت
  .ةينقتلا تاقرولاو ،ةيجهنملا ريراقتو ،ةصاخلا ريراقتلا لجأ نم تاررقملل راطإ، وةيجولوكيإلا
  ربنملل ماعلا عامتجالل يلخاد ماظن عورشم

  قاطنلا  - ًالوأ   
  ١ةداملا 

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل م اعلا عامتجالا اهدقعي ةرود يأ ىلع يلخادلا ماظنلا اذه قبطني
  .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو
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  ) أ(فيراعتلا  -ًايناث   
  ٢ةداملا 

  :يلخادلا ماظنلا اذه ضارغأل(
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ينعي ‘‘ربنملا’’  - ١  
  .ةيجولوكيإلا مظنلا

ربنملا ءاضعأ عيمج مضت يتلا ،ربنملا يف ةيئاهنلا رارقلا عنص ةئيه ينعي‘‘ماعلا عامتجالا’’  - ٢  .  
ماعلا عامتجالل ةيئانثتسا وأ ةيداع ةرود يأ ينعي‘‘ةرودلا’’  - ٣  .  
ربنملل ةرود يف ةدرفنم ةسلج ينعت‘‘ةسلجلا’’  - ٤  .  
ينعي ‘‘ربنملا ءاضعأ’’  - ٥ ةدحتملا ممألايف ءاضع ألا لودلا نم نادلبلا[  نأ اهمازتعا نع برعت يتلا  
 members of’’ ، و‘‘IPBES members’’ ، و‘‘Members of IPBES’’تارابعو ]. ربنملا يف ءاضعأ حبصت

the Plenary‘‘ ةرابعل ةفدارم  ’’members of the platform‘‘.  
يف نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ ينعي‘‘نوتوصملاو نورضاحلا ءاضعألا’’  - ٦ وأ ًاباجيإ اهيف نوتوصيو ةرود    
  .نيتوصم ريغ نوربتعيف تيوصتلا نع نوعنتمي نيذلا ءاضعألا امأ. ًابلس
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا بتكم ’’  - ٧
يلخادلا ماظنلا اذهيف نيبملا وحنلا ىلع نيبختنملا ربنملا بتكم ءاضعأ ةئيه ىلإ ريشي ةيجولوكيإلا  .  
٨ -  ’’Bureau Member‘‘ وأ  ’’member of the Bureau‘‘ ىدحإ لغشي صخش يأ ىلإ ريشي  

مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا بتكم يف فئاظولا 
وأ ‘‘Bureau officer’’و . [ةيجولوكيإلا  ’’Officer of the Bureau‘‘يلودلا يموكحلا ربنملا سيئر ىلإ رش  ي
هسيئر باونوةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل  [.  
ربنملا ةنامأ ينعي‘‘ةنامألا’’  - ٩  .  

يلخادلا ماظنلا اذه ينعي ‘‘يلخادلا ماظنلا’’  -١٠ تاقفرم يأ كلذ يف امب[   ،[[.  

  اهدقعب تاراطخإلاو تارودلا داقعنا ديعاومو نكامأ  -ًاثلاث   

  ٣ةداملا 
  .ةنامألا عم رواشتلا دعب ةرود لك ديعاومو ناكم ربنملا ءاضعأ ررقي

  ٤ةداملا 
ءدبل ررقملا دعوملا نم لقألا ىلع عيباسأ ةينامث لبق ةرود يأ ديعاومو ناكمب ربنملا ءاضعأ ةنامألا رطخت 

  .ةرودلا
                                                      

،   ) أ( اهمادختسا ةيفيكو مدختس  تس تاحلطصملا تناك اذإ ام ىلع اهاوتحمو ةمزاللا فيراعتلا ةيهام فقوتتس
ةفوقعم ساوقأ نيب عرفلا اذه ضرع   .ي مث نمو
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  نوبقارملا  - ًاعبار   
  ٥ةداملا 

  ءاربخلاو ةبقارملا تامظنملا لوبق ةسايس
لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا تارود يف ةبقارملا تامظنملا لوبقل ةيلاتلا ةسايسلا قبطنت 

  :ةلماعلا هتقرفأ نم يأو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا
يف ةلهؤم ،ةيموكح ريغ وأ ةيموكح ،ةيلود وأ ةينطو تناك ءاوس ،ةلاكو وأ ةئيه يأل زوجي  - ١  

 ، ةلماعلا هتقرفأو ربنملا تارود يف لَّثمت نأ يف اهتبغرب ربنملا ةنامأ ترطخأ دق نوكت ربنملا اهلوانتي يتلا لئاسملا
  .ماعلا عامتجالا لوبقب ًانهر لَّثمت نأ

ست نأ يغبني‘‘ربنملا اهلوانتي يتلا لئاسملا يف ةلهؤم’’ةمظنم تناك اذإ ام ىلع مكحلا دنع   - ٢ دشرت  
  ].ربنملا لمعل ةمِّظنملا ئدابملا[ ـب ةنامألا
ربنملاب ةينعملا دلبلا كلذ يف قيسنتلا ةهج ىلع ةينطولا تامظنملا تابلط ضرع  - ٣ نأ مزاللا نمو . ت
نم ءزجك ةكراشملا ىلع ع . تاموكحلا نع اهلالقتسا ىلع ًاليلد ةينطولا تامظنملا مدقت  جشت ا  إف ،الإو

ا   .اموكح دوفو
لماع قيرف تارودو ربنملا تارود روضحل اهل نيلثمم ةيمست ةلوبقملا ةبقارملا تامظنملل الإ زوجي ال   - ٤
  .ًاقبسم ةرود لك ىدل اهيلثمم لجست نأ ةبقارملا تامظنملا ىلع نيعتيو. هل عبات
ًانم ض ينعي ال] ةلماعلا هتقرفأ[لماعلا هقيرفو ماعلا عامتجالا تارود يف ةبقارم ةمظنمك لوبقلا   - ٥

اهيلإ ةوعدم ا  . أ وأ ىرخألا ةقلغملا تاعامتجالاو ءاربخلا تاعامتجاو لمعلا لقح يف ةلوبقم ةمظنملا نأ
لبق . نيبقارملا مامأ ةنيعم تاعامتجا قالغإ زوجي لماع قيرفل وأ ماعلا عامتجالل ةرود يأ ءانثأو  ت الو
  .ربنملا بتكمل ةرود يأ يف ةبقارملا تامظنملا

ىلإ ةيصخشلا مهتفصب ةيموكحلا ريغو ةيلودلا ةيموكحلاو ةيلودلا تامظنملا نم ءارب خ ةوعد زوجي  -١٠
  .ربنملل عبات لماع قيرف لامعأ يف ةمهاسملا

  ٦ةداملا 
  ةبقارملا تامظنملا لوبق ةيلمع
  :ةيلاتلا ةيلمعلا قبطنت ةبقارم تامظنم لوبقل

تارود يف ةبقارمك لبق   - ١  ت نأب ةمتهملا تامظنملا ىلإ بلط ةلماعلا هتقرفأ نم يأو ماعلا عامتجالا ي
  :نم خسن عم بلط ةلاسر ديربلاب لسرت نأ

مظنلا /قاثيملا ليبق نم ،مكاحلا اهلكيهو اهقاطنو ةمظنملا ةيالو فصت قئاثو  )ا(  
  .يماظنلا نوناقلا وأ ةيسيسأتلا نيناوقلا/روتسدلا/ةيساسألا

ربنملاب ةقلعتملالئاسملا يف ةمظنملا صاصتخا ديؤت ىرخأ تامولعم يأ  )ب(    .  
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علطضت ىرخأ ةيموكح ريغ تاسسؤم وأ تامظنم ىلإ باستنالا نع تامولعم   )ج(  
  .لاحلا ىضتقم بسح ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف ةطشنأب

  .ةامسم قيسنت ةهجبو ةمظنملاب ةصاخلا لاصتالا تامولعم نمضتت ةلمكتسم ةرامتسا  )د(  
تابلطلا م  - ٢  لبق هل عبات لماع قيرف تارود وأ ربنملا تارود يف بقارم ةفصب لوبقلل ةديدجلا دقت  
  .لماع قيرف وأ ماعلا عامتجالا ةرود نم لقألا ىلع رهشأ ةعبرأ
ىلع عيباسأ ةعبرأ لبق ربنملا ءاضعأ ىلع ةبقارم ةمظنم ةفصب لوبقلا تابلط عيمج ةنامألا ضرعت   - ٣
  .لماع قيرف وأ ماعلا عامتجالا ةرود نم لقألا

  .ربنملا بتكم هيف رظني يكل ًاحارتقا مدقتو تابلطلا ةنامألا زرفت  - ٤
ماعلا عامتجالل ةيلاتلا ةرودلا ىلع ربنملا بتكم اهضرعتسا امك ةبقارملا تامظنملا ةمئاق ضرع   - ٥ ت
  .اهلوبق لجأ نم
ءاضعأ نم لقألا ىلع ثلثلا ضرتعا اذإ الإ ةبقارم ةمظنم ةفصب ةمظنم ماعلا عامتجالا لبقي   - ٦
  .ةرودلا يف نيرضاحلا ربنملا
طقف بقارملا زكرمب ظفتحت نأ اهل زوجي ةبقارم ةمظنم ةفصب ماعلا عامتجالا اهلبقي ةمظنم يأ   - ٧
  .ةبقارملا تامظنملل ةددحملا طورشلا اهيف يفوتست يتلا ةدملا ةليط
  .ةبقارملا تامظنملاب ةقلعتملا تامولعملاب ربنملا ةنامأ ظفتحت  - ٨
ىلإ ] ةلماعلا هتقرفأ[لماعلا هقيرفو ماعلا عامتجالا تارود روضحل تاوعد ةنامألا هجوت   - ٩
  .ربنملا لامعأ يف ةكراشملا لجأ نم نيبقارملل ةيلام ةدعاسم ربنملا مدقي الو. ةلوبقملا ةبقارملا تامظنملا

تكم تارود لامعأ لودج دونب نم يداع دنبك ةبقارملا تامظنملا لوبق جرد  -١٠ ربنملا ب ي
ةبقارملا تامظنملا ةمئاق ماعلا هعامتجاو ربنملا بتكم ضرعتسيو . سيئرلا ريدقت بسح ماعلا عامتجالاو
  .ًايونس نم ًارتاوت لقأ وحن ىلع دقعنت تارودلا تناك اذإ ةرود لك يف ًايونس ةلوبقملا

قارملا زكرم قّلعي نأ سيئرلل زوجي ،ببس يأل بقارملا زكرم بحس ن  -١١  ةينعملا ةمظنملل ب يعت اذإ
  .كلذ ىلع ماعلا عامتجالا قيدصتب ًانهر

يف ةكراشملا قح نودب (اوكراشي نأ ،سيئرلا نم ةوعد ىلع ءانبو ،مهلوبق دعب ،نيبقارملل زوجي   -١٢
ضرتعا اذإ الإ ا ) تاررقملا ذاختا  ولثمي يتلا ةلاكولا وأ ةئيهلا ةرشابم م  رومأب قلعتت ةرود يأ لامعأ يف

  .ةرودلا يف نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ نم لقألا ىلع ثلثلا كلذ ىلع
  ٧ةداملا 

نيتداملاب ًالمع اولَّثمي نأ يف مهتبغرب ةنامألا اورطخأ نمو نيبقارم اونوكي نأ مهل قحي نم ةنامألا رطخ  ت
ةلبقملا ةرودلا ناكمو ديعاومب٦ و ٥  .  
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  لامعألا لودج - ًاسماخ 
  ٨ةداملا 

تاهيجوتل ًاقفو ةرود لكل ًاتقؤم لامعأ لودج ،هنم هيجوتبو بتكملا ع م رواشتلاب ،ةنامألا دعت  - ١
لامعألا لودج يف ةددحم ًادونب جردت نأ ةنامألا نم بلطي نأ ربنملا يف وضع يأل زوجيو . ماعلا عامتجالا
  .تقؤملا

ف رظن  - ٢  اهي يس يتلا ىرخألا ةيمسرلا قئاثولا هعمو ،ةرود لكل تقؤملا لامعألا لودج ةنامألا عزوت
ةتس لبقو ربنملل ةيمسرلا تاغللاب كلذو ،نيبقارم ةفصب اولَّثمي مأ مهل قحي نمو ءاضعألا ىلع ،ةرودلا ءانثأ 

  .ةرودلا داقعنا ءدبل ررقملا دعوملا نم لقألا ىلع عيباسأ
زوجي ،ماعلا عامتجالا لب   - ٣  ق نم هرارقإ دعومو تقؤملا لامعألا لودج عيزوت نيب ام ةرتفلا لالخ
تاذ دونبلا هذه نوكت نأ طرشب ،لامعألا لودج يف اهجاردإل ةيليمكت ًادونب اوحرتقي نأ ربنملا ءاضعأل  
  .تقؤملا لامعألا لودج يف دونبلا هذه ،بتكملا ةقفاومب ،ةنامألا جردتو. لجاعو ماه عباط

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

ةرقفلل ًاقفو حرتق   ةداملا نم ٣ت ةيليمكت دونب يأو تقؤملا  ٨.  
  ١٠ةداملا 

زوجي  الو. اهليدعت وأ اهفذح وأ دونب ةفاضإب لامعألا لودج اوحقني نأ ةرود يأ ءانثأ ربنملا ءاضعأل زوجي
لجاعو ماهعباط تاذ ءاضعألا اهربتعي يتلا دونبلا ىوس ةرود ءانثأ لامعألا لودج يف فاضت نأ  .  

  
  دامتعالاو ضيوفتلا قئاثوو ليثمتلا  - ًاسداس   

  ١١ةداملا 
نم هبلطتي دق يذلا ددعلا نمو دفولا سيئر نم فلأتي دفوب ةرود يف ربنملا ءاضعأ نم وضع لك لَّثمي 

وأ بوانم لثممل زوجيو . ةجاحلا ىضتقم بسح نيراشتسملاو نيبوانملا نيلثمملا وأ نيدمتعملا نيلثمملا
دفولا سيئر بناج نم ةفصلا كلتب هتيمست دنع ًالثمم هفصوب لمعي نأراشتسمل  .  

  ١٢ةداملا 
دعوم يف ،تاباختنالا اهيف يرجتس يتلا ةرودلا لبق ةنامألا ىلإ نيبودنملا ضيوفت قئاثو ةنامألا ىلإ م   دقت

نكمأ نإ ،ىرخألا تارودلا حاتتفا دعب ةعاس٢٤زواجتي  ال رييغت يأ ةن امألا ىلإ ربنملا ءاضعأ مدقيو.  
ةيموكح ةطلس نم ةعقوم ضيوفتلا قئاثو نوكتو . ةيرورض ضيوفت قئاثو يأ عم ،دفولا نيوكت يف قحال

ةكراشمل ةبسانم ضيوفت قئاثو ربتع   تو ،ةطلسلا كلت نع ةباين ةعقوم وأ ،ربنملا يف وضعلا ةلودلا يف ةبسانم
  .ةرودلا طاشن عيمج يف اهيف نيمسملا دارفألا
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  ١٣ةداملا 
شن رارمتسا ةدملو ةيحاتتفالا تايلكشلا نم ًةرشابم ءاهتنالا دعب ضيوفتلا قئاثول ةنجل ماعلا عامتجالا ئ ي
صحفتو . يراشتسا زكرمب ًاعتمتم ضيوفتلا قئاثو ةنجل تاعامتجا ةرودلا يف ةنامألل لثمم رضحيو. ةرودلا

يف اهنع ًاريرقت كلذ دعب مدقتو .اهيلإ ةنامألا اهمدقت نأ بجي يتلا ،نيبودنملا ضيوفت قئاثو ةنجللا هذه  
ةيحالص ماعلا عامتجالا كلميو . هحاتتفا دعب ىلوألا ةسلجلاب ًاءدب ،ماعلا عامتجالا ىلإ نكمم تقو برقأ
  .ضيوفتلا قئاثو نأشب ةيئاهنلا تاررقملا ذاختا

  ١٤ةداملا 
ًارارق ماعلا عامتج الا ذختي امثير ةرود يف ةتقؤم ةفصب اوكراشي نأ ماعلا عامتجالا ءاضعأ يلثممل قحي
  .مهضيوفت قئاثو لوبقب

  ١٥ةداملا 
ةنامألا ىلإ ةبقارم ةمظنم يأ ىدل لوؤسم فظوم مدقيو . بجاولا لكشلاب نيضوفم نوبقارملا نوكي

ماعلا عامتجالا يف ا  كلت ءامسألا ةمئاق يف قحال رييغت يأ ةنامألا ىلإ م. ولثمي نيذلا صاخشألا ءامسأ  . دقيو
ةبقارملا ةمظنملا ليثمتل نيدمتعم دارفألا ربتع ا ققحتت نأ دعبو  ي ،هالعأ ةروكذملا تامولعملا يقلت نم ةنامأل
  .ربنملا ءاضعأ نم رثكأ وأ ثلثلا كلذ ىلع ضرتعي مل ام ةرودلا يف
  

  ) ب(بتكملا لمع ريسو بتكملا ءاضعأ  - ًاعباس   
  ١٦ةداملا 

ميلاقأ نيب اميف يفارغجلا عيزوتلا أدبمل ربنملا بتكمل ماعلا نيوكتلا يف ةبجاولا ةاعارملا ىلوت  - ١  ممألا 
  .ةينقتلاو ةيملعلا تابلطتملل بجاولا رابتعالا ءاليإ عم ةسمخلاةدحتملا 

كلذو هنيوكتو هلكيهو ربنملا بتكم مجح ،ةرورضلا بسح ،ر   - ٢[  وحيو ،ماعلا عامتجالا ضرعتسي
تكم اهيف بختن    .]ربنملا بي يتلا ةرودلا نم لقألا ىلع ةدحاو ةرود لبق

  ١٧ةداملا 
لب   ق نم ،ًاررقم نوكي مهدحأ ،سيئرلل باون ةعبرأو سيئرلا بختن  ي ،ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا يف

كئلوأ نوبختنملا ] ءاضعألا/بتكملا ءاضعأ[لمعيو . ةرودلا يف نيرضاحلا ىدتنملا ءاضعأ يلثمم نيب نمو
عامتجالا بتكم نولثمي مهتفصب ] ) ج(ماعلا عامتجالا مهررقي دق نيذلا نورخآلا نولثمملا/ءاضعألاو[
  .ديدج بتكم باختنا نيح ىلإ ةمئاق بتكملا ةيالو لظتو. ماعلا

                                                      
ةيتاسسؤملا تابيترتلا يف رظنلاب ةنوهرم رومأ يه هفئاظوو هنيوكتو همجحو ‘‘بتكملا’’حلطصم مادختسا   ) ب(  
 .ربنملل
ام وأ ،طقف ) بتكملا ءاضعأ(سيئرلا باونو سيئرلا نم فلأتي بتكملا ناك اذإ ام نأشب ررقم ذاختاب انهر   ) ج(
نيرخآ نيلثممًاضيأ مضيس بتكملا ناك اذإ دنع يلخادلا ماظنلا يف ة مدختسملا تاحلطصملا يف قاستا قيقحت يغبنيو.  

  .‘‘members of the Bureau’’ وأ ‘‘officers of the Bureau’’ىلإ ،ًالثم ،ةراشإلا 
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  ١٨ةداملا 
ءادسإل ،دع   - ١  ب نع لاصتالا ربع وأ يصخشلا روضحلاب ءاوس ،ءاضتقالا بسح بتكملا عمتجي

ةمدخب ةنامألا موقتو ]. ةيعرفلا هتائيهو[ماعلا عامتجالا لامعأ رييست يف ةنامألاو سيئرلل ةروشملا 
ةشقانم وأ ريرقت ميدقتل بتكملا تاعامتجا يف ةكراشملل ةيعرف ةئيه يأ سيئر ةوعد زوجتو . [هتاعامتجا
  .]اهنع ًالوؤسم نوكي يتلا ةئيهلا لمع يف زرحملا مدقتلا

  .تاقوألا عيمج يف ماعلا عامتجالا ةطلس تحت ،امهفئاظو ةسراممل ،بتكملاو سيئرلا لظي  - ٢
  ١٩ةداملا 

لثمم قوقح هسفن تقولا يف سرامي نأ هل زوجي الو سيئرلا هتفصب تارودلا يف سيئرلا كراشي   
  .ةرودلا يف هليثمت هل قحي رخآ لثمم ةيمستب ربنملا وضع موقيو. ربنملا يف وضعل

  ٢٠ةداملا 
  .ًاسيئرهتفصب لمعيل سيئرلل ًابئان ،اهنم ءزج وأ ةرود نع هبيغت ةلاح يف ،سيئرلا يمسي   - ١
نأ هل زوجي الو سيئرلا تابجاوو تايحالص سفن سيئرك لمعي يذلا سيئرلا بئانل نوكت   - ٢
  .ربنملا يف وضعل لثمم قوقح هسفن تقولا يف سرامي
تاعامتجا يف هلحم لحيل ربنملا يف وضعلا سفنل ًالثمم يمسي نأ بتكملا يف وضع لكل زوجي   - ٣
  .اهروضح ىلع بتكملا وضع ردقي ال يتلا بتكملا

  ٢١ةداملا 
  نييعتلا طورش
بتكملا كلذ ةيالو ةدمل ربنملا بتكم بختن  - ١ دادعإل ةيفاك بتكملا ةيالو ةدم نوكت نأ يغبنيو . ي

نأ يغبنيو يمييقتلا ريرقتلا اهيف لبُق يتلا ةرودلا نم ًابيرقت دحاو ماع دعب اهديدمت يغبنيو يمييقت ريرقت 
ملا اهيف بختن  ةرود لبق ربنملا بتكم ةيالو ةدم ديدحت يغبنيو . ربنملل قحاللا بتكي يتلا ةرودلا يف يهتنت

ربنملا بتكم اهيف بختن    .ي يتلا ةرودلا نم لقألا ىلع ةدحاو
ربنملا بتكم ةيالو ةدمل ًةيواسم بتكملا ءاضعأ نم وضع لك ةيالو ةدم نوكت نأ ًةداع يغبني   - ٢

يا  يف أدبت نأ يغبنيو ،هل وضعلا كلذ بخت  ءاهتنا دنع يهتنت نأو اهيف بخ نا يذلا  تنا يذلا ةرودلا ة
هؤافلخ اهيف بختن    .ي يتلا ةرودلا

ةيناث ةبقاعتم ةيالو ةدمل بصنملا سفن يف م  - ٣  ءاضعأو . اختنا داعي نأ ربنملا بتكم ءاضعأل قحي
مل يلخادلا ماظنلا اذه نم٥ و٤نيترقفلا ماكحأ بجومب ًابصنم اولغش دق نونوكي نيذلا بتكملا  لقت ةد  

نيتيفاضإ نيتبقاعتم نيتدمل بصنملا سفن يف م    .اختنا داعي نأ مهل قحي نيذلا مهدحو مه نيتنس نع
بابسألا نم ببس يأل ناك وأ ،ربنملا سيئر فالخب ،ربنملا بتكم ءاضعأ نم وضع لاقتسا اذإ   - ٤

سفنل ًالثمم ربنملا يف وضعلا كلذ حشري ،بصنملا كلذ ماهم ءادأ وأ هتيوضع ةدم لامكإ ىلع رداق ريغ 
يف وضعك بتكملا وضع لحم صخشلا اذه لحيو . هل ًاليدب نوكيل ،ةلصلا تاذ ةربخلا هيدل ،وضعلا
ةطيسب ةيبلغأب ماعلا عامتجالا بختنيو . ماعلا عامتجالل ةيلاتلا ةرودلا داقعنا نيح ىلإ ةباينلاب بتكملا
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وذ ربنملا وضع ناك اذإو . ربنملا بتكم ةيالو نم ةيقبتملا ةدملل بتكملا يف وضعك ةباينلاب بتكملا وضع
رداصلا راطخإلا نم رهشأ ةتس نوضغ يف ،هل ًاليدب حشري مل اذإ وأ ،هل ليدب حيشرت ىلع رداق ريغ ةلصلا 

بتكملا يف ديدج وضع بختن  مل اذإ وأ ،ربنملا ةنامأ نع  ي ،ةباينلاب بتكملا يف ًاوضع ماعلا عامتجالا بختني
بتكملا وضع ةيالو نم ةيقبتملا ةدملا ءانثأ لمعي يكل ةيلاتلا ربنملا ةرود يف ةطيسب ةي بلغأب ميلقإلا سفن نم
  .هتدم ةيهتنملا

  
ةماعلا ئدابملا-تاباختنالا     

  ٢٢ةداملا 
ماعلا عامتجالل ةدحاو ةرود يف بصانملا عيمجل تاباختنا ىرج   يذلا صخشلا ناك اذإو . ت

نم ءزجلا كلذ ةسائر نع رذتعي نأ هيلع بجي ،هلجأ نم تاباختنا يرجتس بصنمل ًاحشرم ةسلجلا سأرتي  
حبصي ،ًاتقؤم ًاسيئر ربنملا بتكم راتخي ةلاحلا هذه يفو ،ىرج   يو باختنالا يف هءانثأ رظن  ي يذلا ةسلجلا

  .باختنالا ةيلمع سيئر
  ٢٣ةداملا 

  :يلاتلا بيترتلا بسح نيرخآلا ربنملا بتكم ءاضعأو ربنملا سيئر ماعلا عامتجالا بختني  
  ؛ربنملا سيئر  )أ(  
  ]؛نوكراشتملا ةلماعلا ةقرفألا ءاسؤر  )ب[(  
  ؛ربنملا سيئر باون  )ج(  
  .ربنملا بتكم يف ةيقبتملا بصانملا  )د(  

  ٢٤ةداملا 
يرس عارتقا ةطساوب تاباختنالا ررقتت ،فلاخم ج    عابتا ىلع ءارآلا قفاوت مدع ةلاح يف .

كلذ ماعلا عامتجالا ررق اذإعارتقا نودب نيحشرملا باختنا نالعإ زوجيو  .  
  ٢٥ةداملا 

يف دحاو توص ماعلا عامتجالا ةرود يف ًارضاح نوكي ربنملا ءاضعأ نم وضع دفو لكل   
سفن نم رخآ درف يأ يمسي نأ وأ ت . تاباختنالا  وصي نأ ربنملا ءاضعأ نم وضع يأ دفو سيئرل قحيو
  .هنع ةباين توصيل دفولا
  تاحيشرتلا

  ٢٦ةداملا 
بتكم ةيوضعلو ربنملا سيئر بصنم لغشل تاحيشرت ربنملا ءاضعأ نم وضع يأ ة موكح مدقت  

  .ربنملا
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  ٢٧ةداملا 
ربنملا بتكم ةيوضعل وأ ربنملل سيئرك باختنالل نيحشرملا عيمج ىدل نوكت نأ مزاللا نم   

جل ةيتاذ ةريس م–ةيعامتجالا وأ ةيجولونكتلا وأ ةيملعلا ةربخلا   دقتو ،ةلصلا تاذ ةيداصتقالا نيحشرملا عيم  
  .تاباختنالا لبق ربنملا ءاضعأل حاتتو ةنامألا ىلإ

  ٢٨ةداملا 
نيحشرملل ةيتاذلا ةريسلاب ًةعوفشم ةيطخ تاحيشرت ميدقت ىلإ ربنملا ءاضعأ ربنملا نيمأ وعدي   - ١
، ملا تاباختنالا نم رثكأ وأ رهشأ ةتس لبق ربنملا ةنامأ ىلإ ربنملا بتكم ةيوضعل وأ ربنملا سيئر بصنمل ةررق

ةرقفلا وأ ٤ةرقفلا تناك اذإ الإ  ةداملا نم ٥  قبطنت٢١   .  
خيرات نيب ام ةرتفلا لالخ ًايطخ ربنملا ةنامأ ىلإ دحأ حيشرت يف نوبغري نمم ربنملا ءاضعأ مدقي   - ٢

وأ م   وحشري نيذلا نيحشرملا ءامسأ ٍررقم باختنا لبق دحاو رهش ىتحو ربنملا نيمأ نم ةهجوملا ةوعدلا
 صاخشألا ءامسأ نع نالعإلل ًالوقعم ًادهج ربنملا ةنامأ لذبتو . هالعأ) أ(ةرقفلاب ًالمع م وحرتقي

 ، حارتقالا وأ حيشرتلا اومدق نيذلا ربنملا ءاضعأ ةيوه كلذكو ،وحنلا اذه ىلع نيحرتقملا وأ نيحشرملا
  .صاخشألا كئلوأ يف ربنملا ءاضعأ رظن رسيي ينمز راطإ يف ربنملل يكبشلا عقوملا ىلع
ميدقتب ربنملا بتكم ةيوضعل وأ ربنملل ًاسيئر نوكيل ًاصخش اوحشري نأ ربنملا ءاضعأل ًاضيأ زوجي   - ٣
ىلع نيحشرملا دارفألا ىلعو . باختنا اهيف يرجيس ربنملل ةرود يف ماعلا عامتجالا ىلإ ةيوفش تانايب

ا تقو ماعلا عامتجالا ىلع اهعيزوتل ةيتاذلا م    ) د(.حيشرتلريس اومدقي نأ وحنلا اذه
  ٢٩ةداملا 

نيذلا نيحشرملاب ةمئاق ةسلجلا سيئر دع     ي ،بصانملا نم ةعومجم وأ ،بصنمل باختنا لك لبق
. ربنملا ءاضعأ نم ربنملا ةنامأ اهتملتسا يتلا تاحيشرتلا ةمئاقلا مضتو. مهيلع تيوصتلا يرجيس
  .باختنالل نيحشرملا نيب نم اونوكي نأ يف مهتبغر اودبأ نيذلا صاخشألا ءامسأ ىوس ةمئاقلا لمشت الو

  ٣٠ةداملا 
يأ نم ماعلا عامتجالا ىلإ ةيوفش تانايب يأ ميدقت دعب ةمئاقلا ىلإ نيرخآ نيحشرم ةفاضإ زوجي   

ةمئاق لظتو . ةحوتفم تاحيشرتلا ةمئاق هيف لظت يذلا تقولا يف ةرودلا يف ربنملا ءاضعأ نم وضع
  .أدب دق باختنالا ءارجإ نأ ًايمسر ةسلجلا سيئر نلعي نأ ىلإ ةحوتفم تاحيشرتلا

  ٣١ةداملا 
لغشل ميلقإلا كلذ نم نيحرتقملا نيحشرملل ميلقإ نم ءارآلا قفاوتب دييأت دوجو ةلاح يف [  

ءارآ قفاوت ىلإ لصوتلا رّذعت ةلاح يفو . عارتقا نودب نيحشرملا كئلوأ باختنا زوجي ،بتكملا يف بصانم
انملا كلت لغشل تاباختنا ىرج    ) ه(.]بصت ،يميلقإ

                                                      
امك ،ةلمتحم حيشرت ةنجل لجأ نم تاءارجإ عضي نأ يغبني ناك اذإ اميف رظنلا يف ماعلا عامتجالا بغري دق   ) د(
ةداملا ،خانملا ريغتب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا بتكم باختنال يلخادلا ماظنلا يف لاحلا وه  ٢١. 
ميلقإ لك ناك اذإ ام وأ ،بتكملا بختني ماعلا عامتجالا ناك اذإ اميف رظنلا يف ماعلا عامتجالا بغري دق   ) ه(
 .بتكملا يف هيلثمم بختني
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  تاباختنالا ءارجإ
  ٣١ةداملا 

ال امب ،ا  - ١  ىلدملا تاوصألا نم ةطيسب ةيبلغأب نوحشرملا بختن نع تاعانتمالا لمشي  ي
  .تيوصتلا

نع تاعانتمالا ددعو حشرم لك اهيلع لصح يتلا تاوصألا ددع لجس   - ٢  ي ،تاباختنالا مامتإ دعب
  .ةرودلا ريرقت يف تيوصتلا

  :]ةرم لك طقف دحاو بصنمب قلعتتس تاباختنالا تناك اذإ: فلأرايخلا  [٣٢ةداملا 
ىلع لوألا عارتقالا يف حشرم يأ لصحي مل ،دحاو صخش باختنا ررقملا نم نوكي امدنع ،اذإ   - ١

ىلع رصتقي    ناث عارتقا يرجي نيتوصملاو نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ ل ب ق نم ا  ىلدملا تاوصألا ةيبلغأ
حلا نينثالا ن  تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع نيحشرملا  عارتقالا يف يواستلاب تاوصألا تمسقنا اذإو . يلصا

ةعرقلا ةطساوب ن    .يحشرملا يف ةسلجلا سيئر تبي يناثلا
ددع ربكأ ىلع نيلصاح رثكأ وأ نيحشرم ةثالث نيب لوألا عارتقالا يف تاوصألا لداعت ةلاح يف   - ٢

 ناث حارتقا ىرج  ددعلا ضّفخ اعت نيبت اذإو. ي تاوصألا نم  ي نينثا ن  يحشرم نم رثكأ نيب تاوصألا لد
  .١ةرقفلا يف نيبملا ءارجإلل ًاقفو ،امهيلع رصاقلا ،عارتقالا رمتسيو ةعرق ةطساوب نينثا ىلإ 

  :]تاعومجم يف يرجتس تاباختنالا تناك اذإ: ءاب رايخلا [٣٢ةداملا 

ىلع رصتقي ب ةيبلغأ ىلع ،لوألا عارتقالا يف ،حشرم يأ لصحي مل اذإ  - ١  ، ناث عارتقا ىرج  ي ،ةطيس
لوألا عارتقالا يف تاوصألا نم ددع ىلعأ ىلع الصح دق نانوكي نيذللا نينثالا ن  اذإ ،نكلو . يحشرملا

ًاضيأ جرد   ي هنإف يناثلا حشرملا هفصوب لوألا عارتقالا يف تاوصألا ددع سفن ىلع رخآ حشرم يأ لصح
  .يناثلا عارتقالا يف
، دع زواجت اذإ  - ٢[ اهؤلم بجي يتلا بصانملا ددع ةطيسب ةيبلغأ ىلع نولصحي نيذلا نيحشرملا د

تاوصألا نم ددع ىلعأ ىلع اولصح دق نونوكي نيذلا نوحشرملا بختن  بجي يتلا بصانملا ددع ردقب (ي
ددع نم لقأ لوألا عارتقالا ءانثأ ةطيسب ةيبلغأ ىلع اولصح نيذلا نيحشرملا ددع ناك اذإو ). اهؤلم
يرجيو ةطيسبلا ةيبلغألا ىلع اولصح نيذلا كئلوأ بختن بصانملا  ي ،اهئلمل تاباختنا ءارجإ بجي يتلا  
  .]ةيقبتملا بصانملا ءلمل يفاضإ عارتقا
ىلعأ ىلع اولصح نمم م   - ٣  اختنا قبسي مل نيذلا كئلوأ نيحشرملا ةمئاق مضت قحاللا عارتقالا يف
نم ربكأ ةمئاقلا يف نيحشرملا ددع نوكي نأ زو جي ال نكلو ،قباسلا عارتقالا يف تاوصألا نم ددع

ألم  سفن ىلع قباسلا عارتقالا يف لصح دق حشرم يأ ناك اذإ ،كلذ عمو . تس يتلا بصانملا ددع فعض
ةمئاقلا يف ًاضيأ جرد  ةقبطنملا تاءارجإلا قبطنتو . ي هنإف ،ةمئاقلا يف ريخألا حشرملا هفصوب تاوصألا ددع

  .يناثلا عارتقالا جئاتن ىلعلوألا عارتقالا جئاتن ىلع 
ربنملا بتكم يف بصانملا عيمج ألم  - ٤    .ت نأ ىلإ ةرورضلا بسح ةلثامم تاعارتقا يرجت
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نم يأ رفسأ امثيحو تاباختنالا يف دحاو عارتقا نم رثكأ ءارجإ ًايرورض ناك املك   - ٥[
نزاوتلا ماك حأ بجومب ىصقألا دحلل ٍواسم بصانملا نم ددع ىلع ميلقإ لوصح نع تاعارتقالا

ةمئاق نم ميلقإلا كلذ نم نيقبتملا نيحشرملا عيمج ءامسأ فذح   ت ،ماعلا عامتجالا اهررقي يتلا يميلقإلا
  .]يلاتلا عارتقالا لجأ نم نيحشرملا
مهلوصحل رثكأ وأ نينثا ن   - ٦[  يحشرم نيب نم رايتخالل رارق ىلإ ،عارتقا يف ،لصوتلا مدع ةلاح يف
عارتقالا اذه يف رارق ىلإ لصوتلا مدع ةلاح يفو ،رخآ عارتقا يرجي ،ت اوصألا نم ددعلا سفن ىلع

ةعرقلا ةطساوب نيحشرملا كئلوأ نيب نم رايتخالا رارق ذخت    .ي ،ديدجلا
  

  ةنامألا  - ًانماث   
  ٣٣ةداملا 

كلتل ةيرورضلا تابيترتلا عيمج ذاختا نعو ٤ و٣نيتداملل اقفو تارودلا دقع نع ةيلوؤسملا ةنامألا ىلوتت   
ةتس لبق اهعيزوتو ةدحتملا ممألل تسلا ةيمسرلا تاغللاب ةيمسرلا قئاثولا دادعإ كلذ يف امب ،تارودلا 

  .٨ةداملل ًاقفو تارودلا داقعنا دعوم نم لقألا ىلع عيباسأ 
  ٣٤ةداملا 

  :يلخادلا ماظنلا اذهل ًاقفو يلي ام ،اهل ماعلا عامتجالا اهددحي يتلا فئاظولا ىلإ ةفاضإ ،ةنامألا ىلوتت
  ؛تارودلا ءانثأ ةيوفشلا ةمجرتلا لامعأل بيترتلا  )أ(  
  ؛اهعيزوتو اهخاسنتساو ًايريرحت اهتمجرتو ةرود لكل ةيمسرلا قئاثولا مُّلست  )ب(  
  ؛ةنامألا تاظوفحم يف اهظفحو ةرود لك قئاثو عاديإل بيترتلا  )ج(  
  .هفئاظوب قلعتي اميف ماعلا عامتجالا هبلطتي امل ًاقفو ىرخأ ماهم يأ ةيدأت  )د(  

  ) و(ةيعرفلا تائيهلا[  - ًاعسات   

  ٣٥ةداملا 
  :ربنملا ءاضعأل زوجي  - ١

تارود نم ةرود يف اهيلع قافتالا متي دق يتلا تاياغلا ذيفنتل ةيعرف تائيه ءاشنإ   )أ(  
  ؛ماعلا عامتجالا

  ؛ةيعرف ةئيه يأ اهيف رظنت يتلا لئاسملا ديدحت  )ب(  
  .ةيعرف ةئيه يأ تاصاصتخا ديدحت  )ج(  

كلذ رابتعاب اهيلإ ةجاحلاو اهتيلاعفو ةيعرفلا هتائيه نيوكت ضارعتسالا ديق ماعلا عامتجالا يقب   - ٢ ي
  .]ربنملا لمع ريسل يرودلا ضارعتسالا نم ًاءزج

                                                      
 .ةيعرفلا هتائيه ءاشنإ نأشب ماعلا عامتجالا هذختي رارق يأب نوهرم عرفلا اذه  ) و(
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  ينوناقلا باصنلا  -ًارشاع   
  ٣٦ةداملا 

ثلث لا نوكي امدنع ةشقانملا ءدبب حمسي نأو ةرود يأ يف ةسلج حاتتفا نلعي نأ سيئرلل زوجي  
يف نيكراشملا ءاضعألا يثلث دوجو مزليو . نيرضاح ةرودلا يف نيكراشملا ىدتنملا ءاضعأ نم لقألا ىلع
  .رارق يأ ذاختال ةرودلا

  
  تاررقملا دامتعا -رشع يداح 

  ٣٧ةداملا 
اذه يف كلذل ًافالخ نيبملا وحنلا ىلع الإ ،طقف ءارآلا قفاوتب تارارق ذاختا ربنملا ءاضعأل زوجي   - ١
  .يلخادلا ماظنلا

دهجلا ىراصق ةلماعلا هتقرفأ لذبتو ىدتنملا لذبي اهلوبقو اهدامتعاو ريراقتلا ىلع ةقفاوملا دنع   - ٢
يف قفاوت ىلإ لصوتلل ربنملا ءاضعأ اهلذبي يتلا دوهجلا عيمج تدفن . ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلل  تسا اذإو

، للع اهلوبقو اهدامتعاو ريراقت ىلع ةقفاوملا نأشب ءارآلا  ت ،ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا متي ملو  
، ءارآلا بلطلا دنع ،ل ةفلاخملا  وأ يملعلا عباطلا تاذ لئاسملا نأشب ةفلاخملا ءارآلا لَّثمتو . جستو
وأ ينقتلا وأ يملعلا ريرقتلا يف ،قايسلا يف ءاضتقالا بسح ،يداصتقالا - يعامتجالا وأ ينقتلا  
ينعملا يداصتقالا- يعامتجالا ، و.   تاءارجإلا وأ ةسايسلاب ةقلعتملا لئاسملا نأشب ءارآلا تافالتخا ل  جست

  .ةرودلا ريرقت يف ،قايسلا يف ءاضتقالا بسح
ةلأسم نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلل ربنملا ءاضعأ اهلذبي يتلا دوهجلا لك تدفن   - ٣  تسا اذإ
يلخادلا ماظنلا ماكحأ صنت مل ام ،ريخأ ذال مك ،رارقلا ذختي ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا متي ملو ةيئارجإ

  .نيتوصملاو نيرضاحلا ربنملا ءاضعأ ةيبلغأب ،كلذ فالخ ىلع اذه
يأ حرط . رمألا يف سيئرلا تبي ةيعوضوم وأ ةيئارجإ ةلأسم تناك اذإ ام نأشب لاؤس ريثأ اذإ  - ٤ يو
ربنملا ءاضعأ ةيبلاغ هلطبت مل ام ًامئاق سيئرلا رارق لظيو ًاروف تيوصتلل اذه سيئرلا رارق يف نعط  
  .نيتوصملاو نيرضاحلا

  
  ةيرسلاو ةينلعلا تاسلجلا  - رشع يناث 

  ٣٨ةداملا 
  .كلذ فالخ ربنملا ءاضعأ ررقي مل ام ةينلع ماعلا عامتجالا تاسلج نوكت

  تاغللا - رشع ثلاث 
  ٣٩ةداملا 

ةيسنرفلاو ةيبرعلاوةيسورلاو ةينيصلاو ةيزيلجنإلاو ةينابسإلا يه ربنملل ةيمسرلا تاغللا  - ١  .  
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ريراقتو ةصاخلا ريراقتلاو مييقتلا ريراقت كلذ يف امب ،ةيسيئرلا ريراقتلا ربنملا ةنامأ ةداع حيتت   - ٢
هتقرفأو ماعلا عامتجالا تارود ءانثأ اهيف رظنلل ةحاتملا ريراقتلا نم اهريغو ةيساسألا قئاثولاو ،ةيجهنملا 

  .ناكمإلا ردق ،ماعلا عامتجالل ةيمسرلا تاغللا عيمجبو ،ةرودلا نم لقألا ىلع عيباسأ ةعبرأ لبق ،ةلماعلا
ماعلا عامتجالا تارود عيمج يف ربنملل ةيمسرلا تاغللا عيمج ىلإ ةيوفشلا ةمجرتلا تامدخ رَّفوت   - ٣

ةلماعلا هتقرفأو هبتكمو[ربنملل  رَّفو اذإ ةيمسرلا تاغللا نم تسيل ةغلب ملكتي نأ وضع يأل زوجيو ]. ، 
  .ةيمسرلا تاغللا ىدحإ ىلإ هتملكل ةيوفشلا ةمجرتلا كراشملا

  
  يلخادلا ماظنلا يف تاليدعتلا  - رشع عبار 

  ٤٨ةداملا 
ربنملا ءاضعأ ءارآ قفاوتب يلخادلا ماظنلا اذه يف تاليدعتلا دمتع   ت.  

____________ 


