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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) أ (٤دنبلا 
يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا 

يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود  
 ربنملا لمع جمانرب: ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو

يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح لمع جمانربل نكمم وير انيس
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو

  ةنامألا نم ةركذم

  ةمدقم  -ًالوأ   
ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا ىلع ض   - ١  رع  ي فوس
ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عتاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم  ونتلا لاجم يف ةقيثو    

  .)UNEP/IPBES.MI/2/2(ربنملا لمع جمانربل ةنكمملا رصانعلا نأشب لمع 
رصانعلا كلت ىلإ دنتسي لمعلل ًانكمم ًاجمانرب ةيلاحلا تامولعملا ةقيثو د  - ٢  ىلإ دنتست يهو . دحتو
نم ةم الت امو ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا  دقملا تاقيلعتلا نم ديفتست يهو ،تاشقانم نم اه
ا . تارودلا نيب ام ةيلمع ءانثأ تاموكحلا أب ةيلاحلا ةقيثولا مستت ،ةشقانملا ءارجإ ىلع عيجشتلا دصقبو

ةيزاعيإ ةيهيجوت ا    .وك نم رثكأ ةيحيضوت

                                                      
* UNEP/IPBES.MI/2/1. 
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  يحيضوتلا لمعلا جمانرب  -ًايناث   
يجولويبلا ع كحلا ربنملا لمع جمانرب نوكي فوس  - ٣  ونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يمو

 ، لمعلا قئارطل لجألا ليوط ر  وطتلا لجأ نم فورظلا ةئي  يف ةمساح ةادأ ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
ع  ونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ةيلاعفو موزلو ،تاسايسلاو ،ةاخوتملا جتاونلاو

ىلإ دنتسي يذلا ،يحيضوتلا لمعلا جمانرب ى . ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا  خوتي ،اذهلو
  :ةيلاتلا فادهألا قيقحت ،لمعلا ةقيثو نم يناثلا عرفلا يف اهلوانت ىرج ةيساسأ تارابتعاو ةقباس تاشقانم

تاسا يسلا معد ،تامييقتلا ،فراعملا ديلوت (ةلماكتم ةقيرطب عبرألا ماهملا عيمج ةجلاعم  )أ(  
  ؛)تاردقلا ءانب ،تايجهنملاو تاودألا لالخ نم

يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا لمعل ةيرورضلا ةيميهافملا سسألا عضو   )ب(  
؛ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع    ونتلا لاجم

؛روكذملا ربنملا ةيمهأ راهظإ كلذبو جئاتنلل عيرسلا زاجنإلل لا  )ج(      ا ةحاتإ
  ؛ءاضتقالا دنع ،ةمئاقلا ةلصلا تاذ تايلمعلا ىلإ دانتسالا  )د(  
  ؛ةيمانلا نادلبلا يف ًاصوصخو ،ةينطولا ةطشنألا زيزعتو ريسيت  )ه(  
  ؛ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايولوألاب ةماهلا ةلصلا تابثإ  )و(  
  .ةلصلا تاذ ةطشنألا عيمج يف تاردقلا ءانب جامدإ نامض  )ز(  

تاياغو فادهأ ىلع يوطنيو يقطنم لكشب مظنم هنأب يحيضوتلا لمعلا جم انرب مستيو  - ٤
، . ةحضاو سوملم عباط تاذو ،ًاينمز ةد  دحمو ،لجألا ةريصق ةطشنأ ثادحتسا ىلع جمانربلا زِّكريو

جئاتنلا قيقحت وحن ةه  تامييقتلا ةطشنأ لثم ةاخوتم جئاتن قيقحت ىلع ةعَّقوتملا تازاجنإلا لمتشتو . جومو
ةيميهافملا رطُألاو ةيهيجوتلا ئدابملاو تاءارجإلا لثم ةينيكمت تامدخ نع ًالضف ،تاردقلا ءانبو 

ةيل   وألا تايلمعلا رارقإ ىلع بقاعتم بيترتب اهع  مجت لالخ نم لمعت يتلا ،ربانملاو مظنلاو تاكبشلاو
مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ا  ع علطضي يتلا عبرألا ماهملا عيمج زاجنإل ةمزاللا ونتلا لاجم يف تاسايسلاو  

تاودأ مادختساب تاسايسلا معدو ،تامييقتلاو ،فراعملا ديلوت : ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا
  .تاردقلا ءانبو ،تايجهنمو
لجألا ليوط ر   - ٥  وطتل لا  ا ةئي  وه دصقلاو ،تاونس ثالث يحيضوتلا لمعلا جمانرب قرغتسيو
تحمل . ةقومرملا هتناكمو ربنملا موزلو ،ةيعورشملاو ،ةيملعلا ةيقادصملاو ،ةاخوتملا جتاونلاو ،لمعلا قئارطل يو

ةد . ًالجأ لوطأ ةطشنأ يف ءدبلا ةرتفلا هذه لالخ  دحم لمع جمارب يف ماعلا عامتجالا   تبي نأ عّقوتملا نمو
يف اهذخأو ةقباسلا ذيفنتلا تايلمع نم ةبستكملا سوردلا نم ةدافتسالل ،ةرئاد لمع جمارب يف وأ ةدملا  
  .نابسحلا

عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا نأ كاردإ ةيمهألا نم ،كلذ ىلع ةدايز   - ٦
ىلإ دنتسي فوسو ،تاموكحلا تاجايتحا ىلع زّكري فوس ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا 

لوألاماعلا عامتجالا يف تررقت يتلا تايولوألا ربنملل  ةيلمع ًاضيأ عامتجالا كلذ يف أشنت فوسو .   
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ا ةركذملا يف ةدراولا لمعلا جمانرب يف ةطشنألا ةلثمأ رك . ايولوأ ديدحتو تابلطلا يّقلتل  ذ نم دصقلا سيلو
  .ةيلمعلا كلت ماقم موقت نأ ةيلاحلا

ع لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا لمع جمانربل نكمم يقطنم راطإ   - فلأ    ونتلا
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا
يموكحلا ربنملا لمع جمانرب هاخوتي يذلا تاسايسلا نم فدهلا وأ لجألا ليوطلا فدهلا لّثمتي   - ٧

عالّطا نامض يف ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع   ونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا
ىلع بسانملا تقولا يف تاعاطقلاو تايوتسملا ربع تاسا يسلا ذيفنتو عضو نع نيلوؤسملا كئلوأ

كئلوأل ىنستيل ،ةعورشم لئاسو لالخ نم ردصت يتلاو م   اجايتحال ةمئالم رب  تعت يتلا ةقداصلا تامولعملا
ع  ونتلا ةيمهألو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع  ونتلاب ةلصتملا ميقلا قاطنل لماكلا م  هفتلا

  .ةمادتسملا ةيمنتللو ناسنإلا هافرل ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا
دق نيذللا نييلاتلا نيلصتملا نيفدهلا ىلع زيكرتلاب فدهلا اذه لوانتي نأ لمعلا جمانربل نكميو   - ٨

عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل عبرألا ماهملا ةلماكتم ةقيرطب ًايوس نالمشي 
  :ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا

مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةقلعتم ةيملاعو ةيميلقإو ةيعيضاوم تامييقت ءارجإ   )أ(  
معد تايجهنمو تاودأو ةلصلا تاذ فراعملا يف تارغثلا ىلع فوقولا جاردإ عم ،ةيجولوكيإلا 

  ؛تاردقلا ءانب تاجايتحاو ،تاسايسلا
ىلع تاسايسلاو مولعلا نيب لصاوتلا تاردق ثادحتسال ةمز اللا ةينيكمتلا ةئيبلا زيزعت  )ب(  

  .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب قلعتي اميف تايوتسملا عيمج
لمعلا جمانرب لودج د   - ٩  ةعّقوتملا ةا”نم ًاددع ) قفرملا رظنا(دحيو  يتلا جتاونلاو “ خوتملا جتاونلا

دق امل حيضوتك ،نيفدهلا نم ًالك ج  يللاعت وأ لمع جمانرب هيلع ودبي رب .   “ ةعّقوتملا ةاخوتملا جتاونلا”تعتو
لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا لمع جمانرب اهمدقي نأ عّقوتملا نم تامدخو تاجتنم 

نم رثكأ وأ دحاو ىلع يوطني اهنم لكو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع   ، “جتاونلا”ونتلا
لالخ نم ةم . هب ةطبترملا ،ءادألا لحارم وأ  دقملا تابلطلل ةباجتسا ةا  خوتملا جتاونلا ث  دح تس  ت فوسو

مظنلا تامدخو يجولويبلا ع   ونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ماعلا عامتجالا
ددع ًاضيأ دجويو . ماعلا عامتجالا اذه اهدمتعي يتلا تاءارجإلاو دعاوقلا ىلإ دنتست فوسو ةيجولوكيإلا

نع ةرابع اهضعبو ،ةا “ ةيعبتلا دونبلا”نم   اهريغل ةيلخوتملا جتاونلا نيب  ، . وأ تامزلتسم لاثملا ليبس ىلعو
راشي ال هنأ ديب ،لودجلا ايانث يف جَلاعي اذهو . تامييقتلا ءارجإ ناكمإ لبق يميهافملا راطإلا عضو مزلي
اثلا دومعلا د. حضاو لكشب اذهل  نأ ةعّقوتملا ةا دحيو  خوتملا جتاونلا نم جتان لكل نكمي فيك لودجلا يف ثل

لمعلا ةقيثو يف ةد     .)UNEP/IPBES.MI/2/2(دحملا ةلمتحملا ةطشنألاب لصتي
لمعلا جمانرب ذيفنت يف عيرس م  -ءاب       دقت زارحإل ةمزاللا تاءارجإلا

قافتالا متي نأ ،ةينمزلا لوادجلا عضو دنع ض  - ١٠ ر ةيناثلا ةرودلا ءانثأ تايلمعلا ىلع تفملا نم  
تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ةمزاللا ةيسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ماعلا عامتجالل 
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ةيساسألا ةيريضحتلا لامعألاب عالطضالا دصقب ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع   ونتلا لاجم يف
رارقإ متي نأ ةصاخ ةفصب ضر . روكذملا ربنملل لوألا لماكلا ماعلا عامتجالا داقعنا لبق  تفملا نمو

نأل وأ يلي ام روكذملا ربنملل ماعلا عامتجالل ىلوألا ةلماكلا ةسلجلا دمتعت نأل لا   ا ةحاتإل تايلمعلا
  :ةاقلتملا قئاثولا عيراشم ىلإ ًادانتسا ،هيلع قفاوت

قيقحت دصقب ةيلمعلا ةيحانلا نم تقو عرس أ يف ذيفنتلا ءدب ىنستيل ،ربنملا لمع جمانرب  )أ(  
  ؛ةسوملم جئاتن

ريخأتلا ةافالم ةيغب ،جمانربلا ذيفنتل ةمزاللا ةيساسألا ةطشنألا عيمجل يلخادلا ماظنلا   )ب(  
  ؛تايلمعلاب قلعتي اميف حوضولا مدع نع مجانلا

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملاب ةلصلا تاذ تامييقتلا لجأ نم كرتشم يميهافم راطإ  )ج(    
ةيرورض ةرداب رب   تعي اذه نأل ًارظن ،ةيجولوكيإلا مظ  نلا تامدخو يجولويبلا ع  ونتلا لاجم يف تاسايسلاو

  )١(؛)١-١-٢جتانلا رظنأ (ىرخأ ةطشنأل 
ةلصلا تاذ ةطشنألا يف ةنزاوتملا ةكراشملا نامضل تايصوتو ةيجيتارتسا عورشم   )د(  

، تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملاب ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع  ونتلا لاجم يف  
  ؛)١-٤-٢جتانلا رظنأ (لمعلا جمانرب ذيفنت ًاصوصخو 

تارايخلا نم ةفئاط لامتحا عم ،تامييقتلل مييقت ءارجإب ةقلعتملا تاصاصتخالا   )ه(  
  ؛)١-٢-٢جتانلا رظنأ (ةفلتخملا 

قاطنل ةيل تم ةيئيب تاقافتاو تاموكحلا نم ةمدقم تاحرتقم  )و(    وأ ةساردو فارطألا ةددع
ةيمهأ رارقإ ىلع ًاعيرس لمعي امم ،ةديفمو ةعيرس جئاتن قِّقحت نأ نكمي يتلا ،ةيعيضاوملا تامييقتلا نم ددع 
رابتخاو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع   ونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا

  ).١-١-١جتانلا رظنأ (هتايلمع 
امهرابتعاب لمعلا ةقيثو يف ةحارص امهيلإ ةراشإلا مدع مغر ،نارخآ ناطبارتم نالاجم كانهو   - ١١

ةطشنألا عيمجل لجألا ليوط ذيفنتلا معد يف ةيمهألا ةياغ يف نالا   ا ناذه نوكيسو ،نيلمتحم نيطاشن
  :امه ناطاشنلا ناذهو ،روكذملا ربنملليلعفلا ذيفنتلا ةلافك ،يلاتلابو ،لمعلا ةقيثو يف اهيلإ راشملا ةلمتحملا 

ثيحب تنرتنإلا ىلع رشابم يلمع ز   )أ(    يحو تنرتنإلا ةكبش ىلع ةباوب ةنايصو ثادحتسا
روكذملا ربنملا ذيفنتل ةمزاللا تامولعملاو تانايبلا ىلإ ن   سحم لوصو ريفوت ،ىرخأ رومأ نمض ،عيطتسي

تاودأ ىلإو ،تايلمعلاو لئاسملل بحرأ مهفل ةمزاللا بيردتلاو ةيهيجوتلا تادافإلا داوم ىلإ لوصولاو 
؛روكذملا ربنملا نم ءزجك ةد    دحملا تاسايسلا معد تايجهنمو

                                                      
نيب ام ةيلمع ءانثأ ،ةمئاقلا رطُألا ىلإ دنتسي ،كرتشم يميهافم راطإ عورشم دادعإ ناكمإ حر   )١(  تقملا نم
راطإلا اذه نأ ديب ،تامييقتلا يف ءدبلل لا . لوألا ماعلا عامتجالا يف هدامتعا دصقب ،تارودلا  ا حيتيس اذهو
 .كلذل ًاقفو هليدعتو تامييقتلل مييقت ءارجإ ءانثأ هيف رظنلا ةداعإ نكمي يميهافملا
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لكشب مهست نأ عيطتست تامظنملاو دارفألل ) تاكبشلا نم ةكبش وأ(ةكبش ءاشنإ   )ب(  
ءانبو تام ييقتلا لجأ نم معدلا ريفوتو تايوتسملا عيمج ىلع ربنملا لمع جمارب ذيفنت يف يعوضوم
  .تاسايسلا معد تايجهنمو تاودأ مادختساو ريوطت زيزعتو تامولعملاو تانايبلا رفاوت ةدايزو ،تاردقلا

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ةبسنلاب نيمساح نيرصنع ًاضيأ لاصتالاو ةيعوتلا رب   - ١٢  تعتو
زليو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع  ىلوألا لحارملا يف امهتجلاعم م ونتلا لاجم يف تاسايسلاو

روكذملا ربنملا ر  ةيمهأ اذ ًاضيأ رب . وطت نم  تعي هنإ لب ،بسحف اذه سيل ،روكذملا ربنملا جتاونب قّلعتي اذهف
ةحلصملا نامضل ةيمهأ اذو ) فراعملا باحصأ ةكراشم كلذ يف امب(ةحلصملا باحصأ ةكراشمل ةمساح 

لجأ نم ةيجيتارتساب ةنرتقم ،تالاصتا ةيجيتارتسا عضو ح بصي نأ نكميو. ةحناملا تاهجلل ةلمتحملا
اذه نوكي نأ ًاضيأ لمتحيو ،ةنامألاب قلعتي اميف اهزاجنإب ريكبتلا مزلي ةمهم ،ةحلصملا باحصأ ةكراشم 
تالاصتالا صخت لوألا ماعلا عامتجالا يف تارارق ذاختا نكمي ثيحب تارودلا نيب ام ةيلمعل ًاعوضوم 

  .ةحلصملا باحصأ ةكراشمو
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  قفرملا
لمعلا جمانرب نم ةا    خوتملا ةنكمملا ةيساسألا جتاونلاو تازجنملا

معد تايجهنمو تاودأو ،فراعملا يف تارغثلا ىلع فوقولا جاردإ عم ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع   :١فدهلا   ونتلاب ةقلعتم ةيملاعو ةيميلقإو ةيعيضاوم تامييقت ءارجإ
تاردقلا ءانبتاجايتحاو ،تاسايسلا  .  

  )UNEP/IPBES.MI/2/2 رظنأ(ةلمتحملا ةطشنألاب ةقالعلا  تيقوتلا ةحرتقملا ءادألا لحارم/جتاونلا ةعَّقوتملاجتاونلا 
 ١-١-١جتانلا 

 :يعيضاوم مييقت لكب قلعتي اميف
ىلإ ًادانتــسا ،هـقاطن نأشـب ر     •  رـقم  

ى (لبق نم ةمدقم تاحرتقم  خوتم جتانو
 )١-٢مئاق عّقوتم 

تاحيـشرت ميدقتل ةوعدلا ةيلمع ءدب       •  
نيفلؤمبو نييقيسنت نيفلؤ   مب ةمئاق رارقإو  

 نارقألا تاضارعتسال نيررحمبو نييسيئر

ةــيلمع نأشــب ةــقفاوم 
قــّلعتي اــميف اــهرارقإو 
   ، لوألا يعيضاوملا مييقتلاب
رـّكبم تقو يف ناكمإلاب     

عــم ٢٠١٢ةنــس يف   ،
ىـلع ةـقفاوملا لامتحا     
ىرخأ ةيعيضاوم تامييقت   

 ةقحال تاونس يف

  ١-١عّقوتملا جتانلا 
ةيعيضاوملا تامييقتلا نم ةعومجم    

،      (ةزَّكرملا   لاـثملا ليبـس ىـلع
ماــظنلا تامدــخ ،حيــقلتلا  
    ، ةفاجلا يضارألا يف يجولوكيإلا

ماظنلا حالصإ ،تاطيحملا ض    حت م
يشـيآ فادـهأ ،يجولوكيإلا     

يجولويبلا ع   )ونتلاب ةصاخلا

  ٢-١-١جتانلا 
عيراشم كلذ يف امب ةز       جن  م ةيعيضاوم تامييقت

تاسايسلا يررقم لجأ نم تاص    خلم
 

ميــيقت لوأ لامكتــسا 
 ٢٠١٣ةنس يف يعيضاوم    

ًاـفّقوتم   (٢٠١٤ةنس وأ   
لامتحاو ) هقاطن ىلع كلذ  

يعيضاوم مييقت لامكتسا   
ةنس يف     ٢٠١٤ ناث

تانلا اذه لجأ نم ةيرورض ةرداب ذاختا       • لمتحملا طاشنلا ربتعي عّقوتملا ى         خوتملا ج
ميـيقتلل ةقستم جه          ٢  نو تايجهنم دامتعاو عضوب لصتيو جتاـنلا  رـظن  أ(، 

عّقوتملا ى   هاندأ دراولا١-٢خوتملا  ( 
لمتحملا طاشنلا ذيفنت عّقوتملا ى          •  خوتملا جتانلا اذه مزلتسي تامييقتب لصتيو   ٥   ،

 ملعلا اهددحي ةديدج تاعوضوم مييقتو ةيعيضاوم
لك يف ًاضيأ اهعم ن              •  يعتي ةقيرطب ذيفنتلاو قاطنلا ديدحت يرجي نأ ضرتفملا نم  

 :يلي اميف ةلصلا تاذ بناوجلا لوانت عوضوم
لمتحملا طاشنلا    - دـيدحتو فراـعملا يف تارغثلا ىلع فوقولا نأشب          ٦   

 تايولوألا
لمتحملا طاشنلا    - ةلـص تاذ تايجهـنمو تاودأ دـيدحت نأشب          ١٠   

 تاسايسلاب
طاشنلا - لمتحملا   تاردقلا ءانب تاجايتحا ىلع ف١٣   رعتلا نأشب   
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  )UNEP/IPBES.MI/2/2 رظنأ(ةلمتحملا ةطشنألاب ةقالعلا  تيقوتلا ةحرتقملا ءادألا لحارم/جتاونلا ةعَّقوتملاجتاونلا 
  ٣-١-١جتانلا 

لـجأ نم زجوم ىلع ةقفاوملاو ريراقت لوبق        
ميـيقت لـكب قّلعتي اميف تاسايسلا ير          رقم

 يعيضاوم

رارــقإو ريراــقت لوــبق 
لجأ نم ةصاخلا ا      اصخلم
سفن يف تاسايسلا يررقم 
اـهيف ل       مك تس  ت يتلا ةنسلا

وأ / و ٢٠١٣ةنس  (ريراقتلا  
 )٢٠١٤ةنس 

  ٤-١-١جتانلا 
ءاـنثأ ةنابتسملا فراعملا يف تارغث      لا ضارعتسا 

ةنابتسملا كلت كلذ يف امب ،يعيضاوم مييقت لك 
 قاطنلا ديدحت ةلحرم يف

  ٥-١-١جتانلا 
تاذ تاسايسلا معد تايجهنمو تاودأ مييقت 

  يعيضاوم مييقت لكب ةلصلا
  ٦-١-١جتانلا 

ةلصـلا تاذ تاردقلا ءانب تاجايتحا مييقت       
 يعيضاوم مييقت لكل

تامييقتلا و لمكتسي
تقولا سفن يف ةيعيضاوملا 

وأ / و٢٠١٣ةنس يف (
٢٠١٤( 

ةدراولا جتاونلاو ةفدهتسملا تازجنملا نم ديزملا رشابم لكشب جتاونلا هذه معدت  •
دأ٢فدهلا راطإ يف  ةطشنألا ىلإ دنتست يهو ) ةينيكمتلا ةيئيبلا زيزعت نأشب(هان  

 )هالعأرظن أ (١٣ و١٠ و٦ةلمتحملا 

عّقوتملا جتانلا  ٢-١  
قاطنلا ديدحتب ةقلعتم ةيلمع 
نييوتسملا ىلع تامييقتلا دادعإو 
عونتلل يميلقإلا نودو يميلقإلا 
ماظنلا تامدخو يجولويبلا 

ا  اطبارتو يجولوكيإلا

  ١-٢-١جتانلا 
تاـمييقتلا قاطن مسر لجأ نم ةيلمع رارقإ        
       ، يـميلقإلا نودو يـميلقإلا نييوتسملا ىلع

ريفوت كلذ يف امب ،ةيميلقإل     ا رواحملا عم لمعلاو   
تامييقتلا ج      ه ى  (ن نأشب تاهيجوتلا شمتي امب

عّقوتملا ى    )١-٢خوتملا جتانلا عم

ةــيلمعلا ىــلع ةــقفاوملا 
 ٢٠١٣ةنس يف اهرارقإو 

لـمتحملا طاشنلا نوكت فوس ى            •   ٢ خوتملا جتانلا اذه لجأ نم ةيرورض ةرداب
ةصاخ ةقستم ج         ه جتاـنلا رظنا   (مييقتلاب  نو تايجهنم دامتعاو عضوب لصتتو

عّقوتملا ى   هاندأ١-٢خوتملا  ( 
لمتحملا طاشنلل يئزجلا ذيفنتلا عّقوتملا ى           •  لصتي اميف   ٣خوتملا جتانلا اذه مزلتسي  

 ةيميلقإلا تامييقتلاب
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  )UNEP/IPBES.MI/2/2 رظنأ(ةلمتحملا ةطشنألاب ةقالعلا  تيقوتلا ةحرتقملا ءادألا لحارم/جتاونلا ةعَّقوتملاجتاونلا 
  ٢-٢-١جتانلا 

  :يميلقإ مييقت لكب قلعتي اميف
ىلإ ًادان  تـسا ،هـقاطن نأشب ررقم ذاختا       •

لبق نم ةم   دقملا تاحرتقملا
تاحيشرت ميدقتل ةوعدلل ةيلمع يف ءدبلا       •

نيفلؤمو نييقيسنت نيفلؤمب ةمئاق رارقإو     
 نارقألا ضارعتسال نيررحمو نييسيئر

ةيلمعلا رارقإو ر      رقم ذاختا
جتانلا عم   (٢٠١٣ةنس يف   

ةنـس يف عّقوتملا ى       خوتملا
٢٠١٦ 

  ٣-٢-١جتانلا 
ل    لا نأشب تاهيجوت   مج  م عضو رايخو ةيلمع

ديزم يف هب داشرتسالل يميلاقأ يعيمجت ريرقت       
تاـمييقتلل ةكرتشملا رصانعلاو جامدإلا نم      

 ةيميلقإلا

 ٢٠١٤ةنس يف دامتعا 

مييقت لك يف اهعم ن              •  يعتي ةقيرطب ذيفنتلاو قاطنلا ديدحت يرجي نأ ضرتفملا نم
 :يلي اميف ةلص تاذ بناوج لوانت يميلقإ

دـيدحتو ةـفرعملا يف تارـغثلا ىلع فوقولا نأشب        ٦لمتحملا طاشنلا    -  ،
 تايولوألا

ةلـص تاذ تايجهـنمو تاودأ دـيدحت نأشـب           ١٠لمتحملا طاشنلا    -  
 تاسايسلاب

تاردقلا ءانب تاجايتحا ديدحت نأشب١٣لمتحملا طاشنلا  -   

  ٤-٢-١جتانلا 
ءاـنثأ ةنابتسملا فراعملا يف تارغثلا ضارعتسا       
ةنابتسـملا كلت كلذ يف امب ،يميلقإ مييقت لك     

يـعيمجتلا زجوملاو   قاطنلا ديدحت ةلحرم يف     
 قطانملا ربع

  ٥-٢-١جتانلا 
تاذ تاسايسلا معد تايجهنمو تاودأ مييقت 
ربع يعيمجت زجومو يميلقإ مييقت لكب ةلصلا       

 قطانملا

تاــمييقتلا و لمكتســي
تقولا سفن يف ،    ةيميلقإلا  

تاضارعتسالا تناك نإو   
دـق تامييقتلاو ةيديهمتلا    

 لبق نم ترفاوت

ةدراولا جتاونلاو ةف  •  دهتسملا تازجنملا نم ًاديزم رشابم لكشب جتاونلا هذه معدت
هاندأ ٢فدهلا راطإ يف  ةطشنألا ىلإ دنتست يهو ) ةينيكمتلا ةيئيبلا زيزعت نأشب( 

 )هالعأ رظنا (١٣ و١٠ و٦ةلمتحملا 
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  )UNEP/IPBES.MI/2/2 رظنأ(ةلمتحملا ةطشنألاب ةقالعلا  تيقوتلا ةحرتقملا ءادألا لحارم/جتاونلا ةعَّقوتملاجتاونلا 
  ٦-٢-١جتانلا 

ةلصـلا تاذ تاردقلا ءانب تاجايتحا مييقت       
 قطانملا ربع يعيمجت زجومو يميلقإ مييقت لكب 

  ١-٣-١جتانلا 
قاـطنلا عورشم دادعإ لجأ نم ةيلمع رارقإ        

 لماش يملاع مييقتل

ةــيلمعلا ىــلع ةــقفاوملا 
ةنس يف اهرارقإو  ٢٠١٤ 

  ٢-٣-١جتانلا 
  :يملاع مييقت لكب قلعتي اميف

ىلإ ًادانتـسا ،هـقاطن نأشب ررقم ذاختا         •
ًاقباس ةم   دقملا تاحرتقملا

تاحيشرت ميدقتل ةوعدلل ةيلمع يف ءدبلا       •
نيفلؤمو نييقيسنت نيفلؤمب ةمئاق رارقإو     

 نارقألا تاضارعتسال نيررحمو نييسيئر

، ٢٠١٥ةنس يف أدبي مييقت     
يف مييقتلل عّقوتملا جتانلا عم     

 ٢٠١٨ةنس 

لـمتحملا طاشنلا نوكت فوس ى            •   ٢ خوتملا جتانلا اذه لجأ نم ةيرورض ةرداب
مييقتلل ةقستم ج         ه عّقوتملا ى    (نو تايجهنم عضوب لصتي اميف  خوتملا جتانلا رظنا

هاندأ١-٢  ( 
لمتحملا طاشنلا ذيفنت لامكتسا عّقوتملا ى  •  ءارجإ عم ٣خوتملا جتانلا اذه مزلتسي  ،

 ةيميلقإ تامييقت ىلإ ًادانتسا يملاع مييقت
لك يف ًاضيأ اهعم ن              •  يعتي ةقيرطب ذيفنتلاو قاطنلا ديدحت يرجي نأ ضرتفملا نم

  :ةيلاتلا بناوجلا لوانت عوضوم
دـيدحتو فراـعملا يف تارغثلا ىلع فوقولا نأشب          ٦لمتحملا طاشنلا    -  

 تايولوألا
ةلـص تاذ تايجهـنمو تاودأ دـيدحت نأشـب           ١٠لمتحملا طاشنلا    -  

 تاسايسلاب
تاردقلا ءانب تاجايتحا ىلع ف١٣لمتحملا طاشنلا  -  رعتلا نأشب   

  ٤-٣-١جتانلا 
ءاـنثأ ةنابتسملا فراعملا يف تارغثلا ضارعتسا       
ةـلحرم يف ةنابتسملا كلت كلذ يف امب ،مييقتلا         

 قاطنلا ديدحت
  ٥-٣-١جتانلا 

 تاسايسلا معدتايجهنمو تاودأ مييقت 

  ٣-١عّقوتملا جتانلا 
قاـطنلا دـيدحت لجأ نم ةيلمع       
لـماكتم يملاـع مييقت دادعإو      
ماظنلا تامدخو يجولويبلا ع   ونتلل
ىلإ دنتسـت يتـلا يجولوكيإلا      

 ةيميلقإو ةينطو تامييقت

  ٦-٣-١جتانلا 
 تاردقلا ءانب تاجايتحا مييقت

يملاـعلا مييقتلاو لمكتسي    
نإو ،تــقولا ســفن يف 
تاــضارعتسالا تــناك 

تاــمييقتلاو ةــيديهمت لا
 لبق نم ةرفاوتم

جتاوـنلاو ةف             •  دهتسملا تازجنملا نم ديزم ىلع رشابم لكشب جتاونلا هذه رِّثؤت
هاندأ   ٢فدهلا راطإ يف ةدراولا      ىلإ دنتست يهو   ) ةينيكمتلا ةئيبلا زيزعت نأشب   ( 

 )هالعأ رظنا (١٣ و١٠ و٦ةلمتحملا تاطاشنلا 
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ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع  :٢فدهلا    ونتلاب قلعتي اميف تايوتسملا عيمج ىلع تاسايسلاو مولعلا نيب لصاوت تاردق ثادحتسال ةينيكمتلا ةئيبلا زيزعت

  )UNEP/IPBES.MI/2/2رظن أ(ةلمتحملا ةطشنألاب ةقالعلا  تيقوتلا ةحرتقملا ءادألا لحارم/جتاونلا ةعَّقوتملا جتاونلا
  ١-١-٢جتانلا 

نامض ىلع ةدعاسملل ج   يميهافم راطإ رارقإ    
 عيضاوملاو تاقاطنلاو قطانملا ربع قسانتم

٢٠١٢ 

  ٢-١-٢جتانلا 
لماكتلا نم ديزم نأشب ةيفاضإ تاهيجوت رارقإ       
فل        تخم نم ةدراولا تامولعملاو تانايبلل لا  عفلا

 فراعملا طاسوأ

٢٠١٣ 

  ٣-١-٢جتانلا 
       ، تارـشؤملا مادختـسا ةيفيك نأشب قافتالا
امب ،ربنملا لامعأ يف تاهويرانيسلاو ةجذمنلاو      

يف اذه  ا  رو  طي نأ نكمي يتلا ةي    فيكلاكلذ يف   
ةر   يغتملا تاجايتحالاو ةربخلا ءوض

٢٠١٣ 

  ١-٢ عّقوتملاجتانلا 
تامييقت لجأ نم يميهافم راطإ     
موـلعلل يلودـلا يموكحلا ربنملا      
       عوـنتلا لاـجم يف تاسايسلاو
مظنـلا تامدـخو يجولويبلا     
نأشب تاهيجوتو ،ةيجولوكيإلا   

 هقيبطت

  ٤-١-٢جتانلا 
يميهافملا راطإلل يرود ضارعتسال ةيلمع رارقإ 

 ةيهيجوتلا ئدابملاو

٢٠١٢ 

داـمتعاو ريوـطتب قلعتي اميف       ٢لمتحملا طاشنلاب عّقوتملا جتانلا اذه قّلعتي        •  
ةقستم ج ه  نو قئارط

ىرـخأ ةطشنأ نم ةضيرع ةفئاطل ةيرورض ةرداب عّقوتملا جتانلا اذه رب             •  تعي
يجوـلويبلا عوـنتلا لاـجم يف تاساي    سلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل 

ناطاشـنلا  (تاـمييقتلا عـيمج ًاصوصخو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو         
لالـخ نم اهريسيتو اهزيزعت يرجي يتلا تامييقتلا عيمجو  ٥ و٣نالمتحملا    ،

 )٤لمتحملا طاشنلا 
نأشـب   ٩ لـمتحملا طاشنلا رشابم لكشب ًاضيأ عّقوتملا جتانلا اذه لوانتيو          •  

 تاهويرانيسوجذامن مادختسا 

  ١-٢-٢جتانلا 
ميـيقت ذيفنتب قلعتي اميف ةيلمعلاو قاطنلا رارقإ        

 تامييقتلا

  ٢-٢عّقوتملا جتانلا  ٢٠١٢
ن    يـعيبطلا رـظنملل    سحم مهف

  مييقتلل
  ٢-٢-٢جتانلا 

ةـينورتكلإ ةيفـصو ةمئاق ةنايصو      ثادحتسا  
 تامييقتلل ةرشابم

٢٠١٢ 

ةماعلا ةروصلا مهف نأشب ١لمتحملا طاشنلا ذيفنتل عّقوتملا جتانلا اذه قّلعتي  •  
نم ،اهيلع ةقفاوملاو تاصاصتخالا ةشقانم م . مييقتلل مييقتلل  زلي نيح يفو

ربنملل عبرألا ماهملا عيمج لوانتت فوسو ام    دح ىلإ ةماع نوكت نأ ضر  تفملا
تامدخو يجولويبلا ع ايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا  ونتلا لاجم يف تاس

ةيجولوكيإلا مظ   نلا
ةطشنألا اهيف مهست فوسو دراوملا هذه نم ةدافتسالا متت نأ ض  • ر تفملا نم
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  ٣-٢-٢جتانلا 

 ةلص تاذ تايصوت ضارعتساو تامييقتلل مييقت
ىلإ ٣ةلمتحملا  ٢٠١٣ةنس يف زاجنإلا     ٣-١، و٢-١و ،١-١ةعّقوتملا جتاونلا رظن أ (٥ 

 ١٣ و١٠ و٦ةلمتحملا ةطشنألا يف مهست اهسفن يهو ) ٣-٢و
  ١-٣-٢جتانلا 

نودو ينطوـلا نييوتسملا ىلع ت      امييقتلا زيزعت 
يميهاـفملا راطإلا عم ةقستم ةقيرطب يميلقإلا       
يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل      
مظنـلا تامدـخو يجوـلويبلا عونتلا لاجم        

 ةيجولوكيإلا

اهدعب امو٢٠١٢ةنس    ٣-٢عّقوتملا جتانلا   
عم ةكراشملاو زيزعتلل ةيجيتارتسا    
نيقاـطنلا ىـلع مييقتلا ةطشنأ      

 يميلقإلا نودو ينطولا

  ٢-٣-٢جتانلا 
ةـيملاعلا ةكبشلا عم ةيجيتارتسا ةكارش ليكشت       

تاربخلاو تامولعملا مساقت صخي اميف      مييقتلل  ،
ينطوـلا نييوتسملا ىلع تامييقتلاب ةلصلا تاذ      

 يميلقإلا نودو

 ٢٠١٢ةنس 

طاشـنلا عـّقوتملا ى              •  خوتملا جتانلا اذه لجأ نم ةيرورض ةرداب ذاختا ر بتع ي
مييقتلل ةقستم جه          ٢ لمتحملا  نو تايجهنم دامتعاو عضوب لصتي اميف رظنا ( 

هالعأ دراولا١-٢عّقوتملا جتانلا   ( 
لمتحملا طاشنلا ذيفنت عّقوتملا ى     •  زيزعتو زيفحت نأشب ٤خوتملا جتانلا اذه قّلعتي  

 يميلقإلا نودو ينطولا نييوتسملا ىلع مييقتلا ةطشنأ
لمتحملا طاشنلا    يف ريبك لكشب ًاضيأ اذه نم رصانع مهست        • قّلعتي اميف   ١   ،

 مييقتلل يعيبطلا رظنملل مهف ريوطتب
 :يف ًاضيأ ةمهاسملا ةيناكمإ اهل ةيملاعلا نود تامييقتلا نأ ركذلاب ردجي •

دـيدحتو فراعملا يف تارغثلا ىلع فوقولا نأشب         ٦لمتحملا طاشنلا    -  
 تايولوألا

ةلـص تاذ تايجهـنمو تاودأ دـيدحت نأشب          ١٠لمتحملا طاشنلا    -  
 تاسايسلاب

تاردقلا ءانب تاجايتحا ديدحت نأشب١٣لمتحملا طاشنلا  -   
  ١-٤-٢جتانلا 

ةنزاوتملا ةكراشملا نامضل تايصوتو ةطخ رارقإ  
 ربنملا لمع جمانرب يف

  ٤-٢عّقوتملا جتانلا  ٢٠١٢
نـم ليومتلا ىلإ لوص     ولا ةدايز 

ءاـنب تاـجايتحا ةجلاعم لجأ      
  ٢-٤-٢جتانلا  تاردقلا

ةنابتسملا تاردقلا ءانب تاجايتحاب ةمئاق رارقإ      
هذه تايولوأ عضوو ىرخأ ةطشنأ لالخ نم       

 تاجايتحالا

اهدعب امو٢٠١٣ةنس    

زيفحتب قلعتي اميف ١٤لمتحملا طاشنلا رشابم لكشب عّقوتملا جتانلا اذه جلاعي  •  
 تاردقلا ءانب لجأ نم ليومتلا

جتانلا ج    •  ،     ١٦لمتحملا طاشنل    ا ١-٤-٢لاعي ةنزاوتم ةكراشم نامض نأشب  
موـلعلل يلودـلا يموـكحلا ربـنملا ةينازيم لالخ نم ًايئزج جَلاع                ي دقو
هنكل ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا ع           ونتلا لاجم يف تاسايسلاو

 ًاليومت ًاضيأ بّلطتي دق
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  )UNEP/IPBES.MI/2/2رظن أ(ةلمتحملا ةطشنألاب ةقالعلا  تيقوتلا ةحرتقملا ءادألا لحارم/جتاونلا ةعَّقوتملا جتاونلا
  ٣-٤-٢جتانلا 

بـُّقعتل ماظن ءاشنإ لجأ نم تارايخ ديدحت        
تاردـق زـيزعتل ل          متحملاو يلاحلا يلاملا معدلا
نود تامييقتلاو تاسايسلاو ملعلا نيب لصاوتلا 

 ةيملاعلا

اهدعب امو٢٠١٣ةنس    

  ٤-٤-٢جتانلا 
        ، ةـحناملا تاـهجلا عم عامتجا دقعل ةوعدلا

فدـ     ا تاهجلاو   نيسرامملاو ،نيلمتحملا ةحنامل
نيـب قيسـنتلا ةدايزو يفاضإلا ليومتلا زيفحت        

 ةحناملا تاهجلا

اهدعب امو٢٠١٣ةنس    

  ٥-٤-٢جتانلا 
عم ةلبقملا تاعامتجالا نأشب هيلع قفتم جمانرب       
سوردلا ىلإ ًادانتسا ،نيسرامملاو ةحناملا تاهجلا      

 لوألا عامتجالا نم تالخدملاو ةدافتسملا

٢٠١٤ 

تار دـقلا ءاـنب تاجايتحا ةمئاق يتأت دق ،لماكتم لمع جمانرب نامضل            •
ىرـج يتلا تامييقتلل ًايعرف ًاجتان اهرابتعاب ًاساسأ        ) ١٣لمتحملا طاشنلا   (

ىلإ   ٣ةـلمتحملا ةطشـنألا يف اهلوانت          ١-١ةـعّقوتملا جتاوـنلا رـظنا       (٥ 
 )٣-٢ و٣-١ و٢-١و

  ٥-٢عّقوتملا جتانلا 
تاودأ ىلإ لوــصولا ةداــيز  

 تاسايسلا معد تايجهنمو

  ١-٥-٢جتانلا 
ةداـيز لجأ نم ةرمتسم ةطخ نأشب قافتالا        
ةيـساسألا تايجهنملاو تاودألا ىلإ لوصولا      
يف معدـلا كـلذ يف اـمب ،تاسايسلا معدل          

ةلصاوم ىلع عيجشتلا   و نارقألا نم اهمادختسا   
 اهريوطت

امو ٢٠١٣ةنس  دـيدحت نأشـب     ١٠لمتحملا طاشنلا نم عّقوتملا جتانلا اذه ديفتسي فوس          • اهدعب   
هرابتعاب ًاساسأ جتنيس ام وهو ،تاسايسلاب ةلص تاذ تايجهنمو تاودأ          

ةلمتحملا ةطشنألا يف اهلوانت ىرج يتلا تامييقتلل ًايعرف ًاجتن      ىلإ ٣م رظنا  (٥ 
ةعّقوتملا ةا    )٣-٢ و٣-١ و٢-١ و١-١خوتملا جتاونلا

 :يلي ام رشابم لكشب عّقوتملا جتانلا اذه لوانتيو •
تايجهـنمو تاودأ ىلإ لوصولا نيسحت نأشب        ١١لمتحملا طاشنلا    -  
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  ٢-٥-٢جتانلا 

عيراشـملا نـم رثكأ وأ عورشم ىلع ةقفاوملا         
تاودأ ىل  إ لوـصولا ةدايز لجأ نم ةيبيرجتلا      

سوردـلا ةعجارم لجأ نمو تاسايسلا معد       
نـم       (ةدافتسملا     دـحاو ىلإ اهدانتسا ناكمإ

ةلأسـم ىلإ وأ ةرـّكبملا ةيع       يضاوملا تامييقتلا 
 )تاهويرانيس مادختسا لثم ةلماش

٢٠١٣ 

  ٣-٥-٢جتانلا 
اذه عضوو ةيبيرجتلا عيراشملا جئاتن ضارعتسا      

 ةرئادلا ةطخلل يلبقتسملا ذيفنتلا يف رابتعالا يف

٢٠١٤ 

 تاسايسلاب ةلص تاذ
اهريوطت ةلصاوم زيفحتو زيزعت نأشب١٢لمتحملا طاشنلا  -   

  ١-٦-٢جتانلا 
عـم ةكراشملا لجأ نم اهيلع قفتم ةيجيتارتسا     

 فراعملا باحصأ نم مهريغو نييملعلا

٢٠١٢ 

  ٢-٦-٢جتانلا 
ةـظوفحملا ةنابتسملا فراعملا تاجايتحاب ةمئاق      

نييـملعلا عـم ةك     راشـملل ًاساسأ اهرابتعاب   
 فراعملا باحصأو

اهدعب امو٢٠١٣ةنس    

  ٦-٢عّقوتملا جتانلا 
لوصولاو سانلاب لاصتالا ةدايز    
تاـــمولعملاو تاــنايبلا ىلإ  
تاـمييقتلا معدـل ةيرورضلا     
تاذ تارارـقلا عن       ص تايلمعو

 ةلصلا

  ٣-٦-٢جتانلا 
زـيزعت لـجأ نم بسانم ج        ذيفنتو قافتالا
رواحملا كلذ يف امب ،يكبشلا طبارتلاب لصاوتلا       
     ، ةيفيظولاو ةيعيضاوملا عطاقتلا طاقنو ةيميلقإلا
يتـلا تاكبشـلاو ىرـخألا ق          وفتلا زكارمو

يموكحلا ربنمل  اب ةلصلا تاذ ةطشنألاب علطضت    
ع         وـنتلا لاـجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا

 ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا

 

فراـعملا نم تاجايتحالا ةمئاق درت ،لماكتملا لمعل        ا جمانرب نامض ةيغب    •
ىرـج يتـلا تامييقتلل ًايعرف ًاجَ       ) ٦لمتحملا طاشنلا   ( تن  م اهرابتعاب ًاساسأ

ىلإ   ٣ةلمتحملا ةطشنألا يف اهلوانت       ١-١ةـعّقوتملا ةاخوتملا جتاونلا رظنا       (٥ 
 )٣-٢ و٣-١ و٢-١و

 :يلي ام رشابم لكشب عّقوتملا جتانلا اذه لوانتيو •
؛ةفرعملا نم تاجايتحالا ةجلاعم نأشب٧لمتحملا طاشنل ا -   
؛لجألا ليوط لكشب دصرلاو ةبقارملا نأشب٨لمتحملا طاشنلا  -   
تاـمولعملاو تانايبلا ىلإ لوصولا ةدايز نأشب        ١٥لمتحملا طاشنلا    -  

 فراعملاو
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  ٤-٦-٢جتانلا 

قـيرط نـع تاـمولعملا عاونأ ىلع ةقفاوملا         
يتـلا تاودألاو تـنرتنإلاب رشابملا لاصتالا       
مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ذيفنت معدت فوس  

بلا ع        يجوـلوي  وـنتلا لاـجم يف تاسايسلاو
تارايخ نأشبو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو     

 اهذيفنت لجأ نم

٢٠١٢ 

  ٥-٦-٢جتانلا 
مامأ زجاوحلا ليلقت وأ ةلازإ لجأ نم م   دقم معد
تاـنايبلا مادختـساو ةكبشـلا ىلإ لوصولا        

 تامولعملاو

اهدعب امو٢٠١٢ةنس    

  ٦-٦-٢جتانلا 
جمارـب عم ةيجيتارتسا تاكارش ىلع ةقفاوملا       

ةليوطلا دصرلاو  ةبقارملا ميدـقت عـمو لجألا         
 تامييقتلا لجأ نم ةيساسأ تانايب تاعومجم

اهدعب امو٢٠١٣ةنس    

 

____________ 


