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

  ةيجولوكيإلا مظنلا
  ىلوألا ةرودلا

 ، لوألا نيرشت٧ - ٣يبورين   ٢٠١١ربوتكأ / 
تقؤملا لامعألا لودج نم)ج (٤دنبلا   *  

يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا 
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود 

ئشنت د ق يتلا تائيهلا لكايهو فئاظو: ةيجولوكيإلا مظنلا
  ربنملا راطإ يف

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

 ةنامألا نم ةركذم

  ةمدقم
نيددعتمل  اةحلصملاباحصأل ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالا يف تاموكحلا ولثمم قفتا   - ١

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

مظنلا تامدخ و يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإ ةرورض
يف ددح امبسح ةيجولوكيإلا ا ةقيثو يهو‘‘ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا’’،  جرخ يتلا ا جئاتنل  
ةركذملا ضرعتو . ةيسسؤملا هتابيترتو ةيليغشتلا هئدابمو ربنملل ةيسيئرلا فئاظولا اوددح امك. عامتجالا
تائيهلل ةنكمملا لكايهلاو فئاظولا صوصخلا هجو ىلع شقانتو ،ةيسيئرلا ةيسسؤملا ربنملا تابيترت ةيلاحلا  
  .ربنملا راطإ يف أشنت دق يتلا

                                                      
*  UNEP/IPBES.MI/1/1. 
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  ربنملل ةيسسؤملا تابيترتلا  -  ًالوأ
ةيلود ةيموكح ةئيه هفصوب ربنملا ءاشنإ ةرورض ىلع ‘‘ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا’’صنت   - ٢  

وو ةدحتملا ممألا تامظنم نم رثكأ وأ ةدحاو ا  ةمئاقلا اهجمارب وأ اهقيدانصو ارادإ ىلوتت ةلقتسم  . الاك
ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه هفصوب هنإف ،هئاشنإ ةقيرطل ًاقفو ددحتيس ربنملل ينوناقلا عضولا نأ نيح يفو  

يتاذ لالقتساب لمعلا هل ىنستي اميك ميدتسم لكي  هسيسأت ىلإ تاموكحلا دمعتسف . ، هترادإ ضرغلو
امظنمبًايسسؤم طبتري نأ هل رظتني دق يتلاو ،ةمئاقلا اهجمارب وأ اهقيدانصو ا    الاكوو ةدحتملا ممألا ت
  .هل ةيرادإ فئاظو ءادأب لبقت

  ربنملا ةيوضع  - فلأ
ممألا يف ءاضعألا لودلا عيمجل ةحوتفم نوكتس ربنملا ةيوضع قاطن ناك اذإ امع حيضوت يغبني   - ٣

طلل ةيلودلا ةلاكولاو ةصصختملا ا  عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا صنتو . ةيرذلا ةقاالاكو ءاضعأل مأ ةدحتملا
ربنملا يف رارقلا ذاختا ةئيه نوكت نأ ةرورض ىلع ناسوب عامتجالا ’’مساب اهيلإ راشي نأ نكمي يتلاو ( 
ممألا يف ءاضعألا لودلا عيمج ةكراشمل ةحوتفم ،ربنملا ءاضعأ عيمج اهيف لثمي نأ رظتني يتلاو )‘‘ماعلا  ،
يف ءاضعأ يه لود ةكراشم ىلإ ريشت ال اهنكلو ،ةيميلقإلا يداصتقالا لماكت لا تامظنم كلذكو ةدحتملا
  .ةدحتملا ممألا يف ءاضعأ تسيل اهنكلو ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا يف وأ ةصصختم ةلاكو
لودلا عيمجل ةحوتفم ةيوضعلا نوكت نأ يغبني ناك اذإ اميف رظنلا يف نولثمملا بغري امبرلو   - ٤
اميف وأ ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا يف وأ ةصصختملا تالاكولا يف ءاضعأ وأ ةدحتملا مم ألا يف ءاضعألا

يف نولثمملا بغري امبرل ،كلذ ىلع ةوالع . ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا ىلع رصتقت نأ يغبني ناك
ةصصختملاتالاكولا يف اهتيوضع عم ةطبترم ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا تامظنم ةكراشم حيضوت  .  
نأ ىلع اهمزع يدبت يتلا لودلا تناك اذإ ام حيضوت يف نولثمملا بغري امبرل ،كلذ ىلإ ةفاضإ   - ٥

مهل قحي ربنملا يف ءاضعأ لكشت يتلا اهدحو يه اهيلع قفتم تاءارجإ لالخ نم ربنملا يف ءاضعأ حبصت 
وضعلا حوتفم ربنملا نوكي نأ يغبني ناك اذإ اميف وأهلمع يف ةكراشملا امك . ةددحم ةيوضع ةيأ نودب ةي 
  .ربنملا ةيوضعل مامضنالل تاءارجإ ةيأ حيضوت يغبني

  ربنملل ةيسيئرلا تائيهلا  - ءاب
ةنامألاو ماعلا عامتجالا اناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولاتددح   - ٦  أب ربنملل ةيسيئرلا تائيهلا   .

، ىضتقملا بسحةلماع ةقرفأ وأ ةيعرف تائيه ماعلا عامتجالا ئشني دق امك  .  
  ربنملا ليغشت مييقت  - ميج

هتيلاعفو ربنملا ةءافك مييقتو ضارعتسا يغبني ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولاهتخوت امبسح   - ٧  ،
تعد املك تاليدعتلا لاخدإ عم ،ماعلا عامتجالا هررقي امبسح يرود ساسأ ىلعو ةلقتسم ةروصب 

  .مييقتلا قئارط ديدحت يغبنيو. ةرورضلا
  ماعلا عامتجالا  - ًايناث

ةئيه هفصوب ماعلا عامتجالا ءاشنإ يغبني ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولايف هيلع صن امبسح   - ٨  ،
  .ربنملا يف تارارقلا ذاختا
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  ةيوضعلا  - فلأ
لودلا عيمجل ةحوتفم ربنملا ةيوضع نوكت نأ ىلع ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولاصنت   - ٩  
مضي نأ رظتنملا نم ناك املو . ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا تامظنمو ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا

ةيوضع ةيضق عم ةقباطتم ماعلا عامتجالا ةيوضع ةيضق رابتعا نكمي ربنملا ءاضعأ عيمج ماعلا عامتجالا 
  .ةيلاحلا ةركذملا نم لوألا بابلا نم فلأ مسقلا يف هتشقانم درت ام وهو ،لكك ربنملا

  ىرخألا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا تائيه ةكراشم  - ءاب
ةيموكحلا تامظنملا كراشت نأ يغبني ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولايف هيلع صن امبسح   - ١٠  ،

يذلا يلخادلا ماظنللًاقفو نيبقارم ةفصب ماعلا عامتجالا يف نيينعملا نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةيلودلا   
  .ماعلا عامتجالا هيسري

  فئاظولا  - ميج
يف هيلع صن امبسح ماعلا عامتجالا رودو ربنملا فئاظو رابتعالا نيعب ًاذخأ  - ١١ ةيماتخلا ةقيثولا  
يلي ام ماعلا عامتجالا فئاظو لمشت نأ نكمملا نمفناسوب عامتجال  ،:  

  ؛ربنملا ليغشت ىلع فارشإلا  )أ(
اجتسا ربنملا لمع تايولوأ ديدحت  )ب( يتلا كلت اهيف امب ،ا ابلطو تاموكحلا تاجايتحال ةب

 ةيجولوكيإلامظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب طبترت فارطألا ةددعتم ةيئيب تاقافتا قيرط ن ع هيلإ لقنت
  ؛اهنم لكل ةيسائرلا تائيهلا هددحت امبسح

  ؛هذيفنت ضارعتساو ربنملا لمع جمانرب دامتعا  )ج(
؛لاومألا صيصخت ىلع ماعلا فارشإلاريفوتو ةينازيم دامتعا  )د(    
  ؛اهيلع ةقفاوملاو اهرارقإو ةيذيفنتلا تاصخلملا وأ ةيسيئرلا ريراقتلا ضارعتسا  )ه(
  ؛ةلماع ةقرفأو ةيعرف تائيه ءاشنإ  )و(
  .هب مايقلاو ربنملا فادهأ قيقحتل مزلي دق يفاضإ لمع يأ يف رظنلا  )ز(

  :يلي ام دمتعي نأ ماعلا عامتجالل مزلي امبرل ،كلذ ىلإ ةفاضإ  - ١٢
  ؛نيلوؤسملا باختنا كلذ يف امب ،ربنملا تاعامتجال يلخادلا ماظنلا  )أ(
مظنت يتلا ةيلاملا تادامتعالا ىلع ةوالع ،ةيعرفلا هتائيهو ماعلا عامتجالل ةيلاملا ةحئاللا   )ب(

  ؛ةنامألا لمع
؛ا  )ج(    ايولوأ بيترتو تابلطلا يقلت تاءارجإ
و ريراقتلاقاطن ديدحت تاءارجإ  )د(   ؛اهرارقإو ريراقتلا ضارعتسا ةيلمع ىلإ ةفاضإ ،اهلمجم 
معدلاو تاردقلا ءانب ،ريدقتلا ،فراعملا ديلوت تانوكم ذيفنتو ريوطت تاءارجإ   )ه(

  ؛لمعلا جمانرب نم يجمانربلا
  .هتيلاعفو ربنملا ةءافكل نيلقتسملا مييقتلاو ضارعتسالا تاءارجإ  )و(
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١٣ -  ، تاماهسإلا رابتعالا نيعب ذخأي نأو عجشي نأ هفئاظول هزاجنإ دنع ماعلا عامتجالل يغبني  
تامظنملاو ،ىرخأ ةيلود ةيموكح تامظنم مهنيب نمو ،نيينعملا ةحلصملا باحصأ نم تاحرتقملاو 
امبسح ،صاخلا عاطقلاو ةيموكح ريغ تامظنم ،ةيئيب ةينامئتسا قيدانص ،ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيملعلا 

  .ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولاهتخوت 
  ماعلا عامتجالا ولوؤسم  - لاد
  ةبيكرتلا  - ١

ةعبرأو سيئر ىلع ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولاصنت ،ماعلا عامتجالا يلوؤسمب قلعتي اميف   - ١٤  
ممألل ةسمخلا ميلاقألا نيب اميف يفارغجلا نزاوتلا أدبم بجاولا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،سيئرلل باون 

ماعلا عامتجالا يف ءاضعألا تاموكحلا لبقنممهرايتخاو مهنييعت مت ي ،ةدحتملا ررقي نأ يغبنيو .  
  .بصنملا ةدمو نييعتلا ةيلمعو ريياعم ماعلا عامتجالا

  فئاظولا  - ٢
مل يتلاو ةعبرألا هباونو ماعلا عامتجالا سيئر فئاظو ديدحت يف ماعلا عامتجالا بغري امبرل   - ١٥

يلي ام سيئرلافئاظولمشت نأ نك ميو. يلخادلا ماظنلا اهلمشي  :  
  ؛ماعلا عامتجالا تاعامتجا سأرت  )أ(
  ؛ماعلا عامتجالل ةيعرفلا تائيهلا نم يأ تاعامتجا سأرت  )ب(
؛ةلصلا تاذ ةيلودلاتاعامتجالا يف ربنملا لثمم ةمهمب مايقلا  )ج(    
  .ربنملا نع ةباين تالاصتالا ةطشنأ وأ ماعلا لاصتالل ةطشنأ ةيأب مايقلا  )د(

ًاضيأ نكمي ،ةيعرفلا هتائيهو ماعلا عامتجالا لكيهو فئاظو ىلعًادامتعا  - ١٦ باونل دهعي نأ    
تائيهلا هذ  قلعتي اميف ةددحم فئاظو ءادأ سيئرلا.  

  سيئرلا باونو سيئرلا رايتخا ريياعم  - ٣
عيزوتلا أدب م ةاعارم عم ،سيئرلا باونو سيئرلا رايتخا ريياعم ديدحتل رابتعالا يطعي نأ يغبني  - ١٧

  :ةيلاتلا ريياعملا يعارت نأ يغبنيو. ئفاكتملا يفارغجلا
  ؛اهيلع قفتملا سيئرلا بئانو سيئرلا فئاظوب مايقلا ىلع ةردقلا  )أ(
مولعلا لمشي امب ةيجولوكيإلامظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف ةيملعلا ةربخلا   )ب(  

  ؛ًاعم ةيعامتجالاو ةيعيبطلا
  ؛ربنملا لمع جمانربل ةيسيئرلا رصانعلاب ةينقتلاو ةيملعلا ةفرعملا  )ج(
قفتملا تاليكشتلاو فئاظولاو لكايهلا راطإ يف ةددحملا تابلطتملا ةيبلت ىلع ةردقلا   )د(

  ؛تائيهلا هذه لثم تئشنأ ام اذإ ،ةلماعلا ةقرفألا وأ ماعلا عامتجالل ةيعرفلا تائيهلل اهيلع
  ؛تاسايسلا ريوطت يف مولعلا رود مهفت  )ه(
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قيرف وضعك لمعلاو ةدايقلا يف ا   )و(  لاجميففرتعم تاردق ءانبو ةيلود لاتايلمع لا  
  ؛ءارآلا يف ماعلا قفاوتلا

مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف ةيلودلا ةيموكحلا تايلمعلاب ةفرعم   )ز(
  ؛ةيجولوكيإلا

  ؛ربنملل ريفس مءالي ىوتسم ىلع ةزاتمم تالاصتا تاراهم  )ح(
تايوتسملا ىلعأ ىلعًايسايس ربنملا ليثمت ىلع ةردقلا  )ط(  .  

عامتجالا هدمتعي يذلا لمعلا جمانرب ءوض يف نيلوؤسملا باختنا ريياعم ضارعتسا نم دب الو   - ١٨
ءانب لثم ةددحم اياضق نأشب ةلماع ةقرفأ ئشني نأ ماعلا عامتجالل يغبني ناك اذإ امع قافتالاو ،ماعلا 

دحاولا سيئرلا باونو سيئرلا تاراهم لامكتسا ىدم ةاعارم نم دب ال امك. تاريدقتلا وأ تاردقلا  
  .نيرخآلل

  ماعلا عامتجالل ةيعرفلا تائيهلا  -ً اثلاث
  ةيعرفلا تائيهلل ةلمتحملا فئاظولا  - فلأ

لهسلا لمعلا ىلع ًاصرح ةيعرف تائيه ءاشنإل رابتعالا ءاطعإ يغبني ،ماعلا عامتجالا ىلإ ةفاضإ  - ١٩  
ىلع ،ىرخأ رومأ ةلمج نمض ،ةيعرفلا تائيهلا هذهلمعتو. ربنملل لاعفلاو  :  

عامتجالا تارود نيب اميف ةئشانلا ةلجاعلا اياضقلاب قلعتي اميف ربنملا فئاظو معد   )أ(
  :لكش معدلا اذه ذخأي دقو. ماعلا

يتلاو هجتاونو ربنملا لمع جمانربب ةقلعتملا تابلطلاو ةلجاعلا اياضقلا ةجلاعم   ‘١’
روفًامامتها مزلتست ؛ماعلا عامتجالا تارود نيب ةرتفلا لالخ ربنملا لبق نمًاي     

ربنملا جتاونو ةيهتنملا تاريدقتلا يف ةلمتحم ءاطخأل تاباجتسالا ىلع فارشإلا   ‘٢’
  ؛ىرخألا

  ؛نارقألا ضارعتسا ةيلمع يف تاعارتلا ةيوست ىلع ةدعاسملا  ‘٣’
؛ربنملا راطإ يف أشنت يتلاىرخألا ةلمتحملا ةلماعلا ةقرفألا عم يقيسنت رودب مايقلا  ‘٤’    
ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا لثم ،ىرخألا ةينعملا تائيهلاو ربنملل قسنمك لمعلا   ‘٥’

  ؛فارطألا
  :ةيلاتلا ةيرادإلا فئاظولا ءادأ  )ب(

  ؛ماعلا لاصتالاو تالاصتالا ةطشنأ ىلع فارشإلا  ‘١’
  ؛ماعلا عامتجالا تاررقمل لاعفلا ذيفنتلا ىلع فارشإلا  ‘٢’
  ؛ةنامألا ءادأ ضارعتسا  ‘٣’
  ؛تئشنأ يتلا ماهملا ةقرفأ نم يأ لمع ىلع فارشإلا  ‘٤’
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  ؛ماعلا عامتجالا يف لوبقلل نيبقارملا نم ةمدقملا تابلطلا ضارعتسا  ‘٥’
  ؛اهرييست ىلع ةدعاسملاو ماعلا عامتجالا تارود ميظنت  ‘٦’
  ؛هقيسنتو ربنملا لمع جمانرب يف مدقتلا ىلع فارشإلا  ‘٧’
  ؛هتاءارجإو ربنملا ئدابم مارتحا ىلع فارشإلا  ‘٨’
  ؛ىرخألا ةينعملا تاسسؤملاو ربنملا نيب قيسنتلا نأشب ةروشملا ءادسإ  ‘٩’
  ؛ةطشنألا ذيفنتل ةكارشلا تابيترت ءاسرإو نيحناملا ديدحت  ‘١٠’
ماعلا عامتجالا ىلإ ا  ‘١١’    .أشب ريراقتلا عفرو ةيلاملا دراوملا ةرادإ ىلع فارشإلا

  :ةيلاتلا ةينقتلاو ةيملعلا فئاظولا ءادأ  )ج(
  ؛ةيئاهنلا اهتغايصو ةينقتلا قئاثولا ريرحت سلجم يف ةكراشملا  ‘١’
  ؛ربنملا لمع جمانربل ةينقتلاو ةيملعلا بناوجلا نأشب ةروشملا ميدقت  ‘٢’
  ؛ةيملعلا وأ/و ةينقتلا تالاصتالا لئاسم نأشب ةدعاسملاو ةروشملا ميدقت  ‘٣’
ةدوجلا تايوتسم ىلعأ لفكي امب نارقألا ضارعتسا ةيلمع ىلع فارشإلا   ‘٤’

  ؛ربنملا نع ةرداصلا تاجتنملا عيمجل ةيملعلا ةيقادصملاو
ضارعتسالا ءاربخو نيررحملا ضارعتسا ،اهيلع قافتالاو نيفلؤملاب ةمئاق عضو   ‘٥’

ةليكشتلاو ةيفارغجلا ةيطغتلاو تاربخلا يف نزاوتلا ءاسرإ ىلإ ةجاحلا ةاعارم عم 
  ؛ةيناسنجلا

ىلع ةدعاسملاو مهنييعتو مهضارعتساو نارقألا ضارعتسا يررحمب ةيصوتلا   ‘٦’
  ؛نارقألا ضارعتسا ةيلمع يف تاعارتلا ةيوست

ًايملاع ،يملعلا عمت  ‘٧’  ًايميلقإوا كارشإ ةطبترملا اياضقلا يف ،ءاوس دح ىلع    
  ؛ربنملاب

تاساردلاو ت اريدقتلا ءارجإب قلعتت ةددحم ةيملع تاءارجإ ىلع ةقفاوملا  ‘٨’
  ؛ىرخألا

  ؛ربنملا تاجتنمل ةيملعلا ةدوجلا ىلع فارشإلا  ‘٩’
  ؛ربنملا تاجتنم يف ترهظ ةلمتحم راطخأل ةباجتسالا يف ةكراشملا  ‘١٠’
  .ربنملا تاجتنمب ةقلعتملا ةلماشلا ةيملعلا اياضقلا نأشب هيجوتلا ريفوت  ‘١١’

  ماعلا عامتجالل ةيعرفلا تائيهلا ةبيكرتو لكيهل ةلمتحملا تارايخلا  - ءاب
، الا اهئشني دق يتلا ةيعرفلا تائيهلا لكيهل تارايخلا نم ددع ةمث  - ٢٠ لاحلا ةعيبطبو ،ماعلا عامتج
دق ررقم يأب لالخإلا نودبو . تائيهلا هذه نم يأ اهيدؤت يتلا فئاظولا يعاري نأ نم لكيهلا اذهل دب ال
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ةنكمملا تارايخلا يف يملع ءاربخ قيرفو ةيذ يفنت ةنجلو بتكم ةئيه ىلإ راشي ،ماعلا عامتجالا هردصي
  )١(:ةلمتحملا ةيعرفلا تائيهلا نأشب تاشقانملا ريسيت ضرغل ةيلاتلا

ةدحاو ةيعرف ةئيه:١رايخلا   )أ( ةيعرف ةئيه ماعلا عامتجالا ئشني دق رايخلا اذهل ًاقفو:    
ةئيهلا هذهل نكميو . ماعلا عامتجالا اهئشني ةيذيفنت ةنجل وأ ماعلا عامتجالل بتكم ةئيه لكش يف ،ةدحاو
  ؛هالعأ اهدرس دراولا فئاظولا عيمج يدؤت نأ

ناتيعرف ناتئيه:٢رايخلا   )ب( نيتيعرف نيتئيه ماعلا عامتجالا ئشني دق رايخلا اذهلًاقفو:     :
ءادسإل بتكم ةئيهو ،ماعلا عامتجالا تارود نيب اميف تأشن ةلجاع اياضق يف ربنملا معدل ةيذيفنت ةنجل 

  ؛ةيملعلاو ةيرادإلا اياضقلا نأشب ربنملل ةروشملا
ةيعرف تائيه ةثالث:٣رايخلا   )ج( ىلإ ةفاضإ ،ماعلا عامتجالا ئشني دق رايخلا اذهل ًاقفو:    

نيرايخلا يف ،اهالوتت يتلا ةينقتلاو ةيملعلا فئاظولاب مايقلل يملع ءاربخ قيرفو ةيذيفنت ةنجل ،بتكملا ةئيه 
ةنجللا وأ بتكملا ةئيه ٢ و١   .ةيذيفنتلا، 

فئاظولاب مايقلل ام دح ىلإ دعابتم وحن ىلع عمتجت ةريبك ةئيه ةردق نإف ١رايخلاب قلعتي اميف   - ٢١  ،
تارود نيب اميف مدقت ةلجاع تابلطل اهتباجتسا ةيناكمإ نامضل اهضارعتسا نم دب ال ،اهيلإ ةدنسملا 

  .ماعلا عامتجالل ةدوجلا ةيلاع تامدخ زجنت نأو ،ماعلا عامتجالا
ةيطارقوريبلا صيلقتل ةحرتقملا تائيهلا نيب ةقالعلا حيضوت نم دب ال ٣ و٢نيرايخلاب قلعتي اميف   - ٢٢  ،

اميفو . براضتلا وأ ةيجاودزالا ءافتنا نامضل ةئيه لك فئاظو صحفت نم دب ال امك. ىندألا اهدح ىلإ
اميف ءاوس دراوملا تاعبت ةاعارم نم دب ال ،صاخ هجو ىلع ٣رايخلاب قلعتي  مزلي امو فيلاكتلاب لصتي  

  .ةحرتقملا تائيهلا لمع ةلوهس ريسيتل ةنامألا معد نم
وحن ىلع تائيهلا وأ ةئيهلا ةليكشت يف رظنلا ةداعإ يغبنيف ،هالعأ ةدراولا تارايخلا ىلإ رظنلابو   - ٢٣

  .اهيلإ ةلكوملا فئاظولاب اهمايق لفكي
، خلا نم يأ يف ةيعرف ةئيه لك ءاضعأل نكمي  - ٢٤ ، عامتجالا سيئر اومضي نأ تاراي هباونو ماعلا

نيلثمم ،ربنملا ةنامأ سيئر ،مهبصانم مكحب ءاضعأك ةلماعلا ةقرفألا نم يأل نيكراشملا ءاسؤرلا وأ ءاسؤر 
اميفو ،ةفيضملا تامظنملا وأ ةفيضملا ةمظنملل نيلثممو ةينعملا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأل 

  .يفارغج ميلقإ لك نم ءاملع يملعلاءاربخلا قيرفب قلعتي 
  ةلماعلا ةقرفألا  - ميج

ىلع فارشإلل ةلماع ةقرفأ ئشني نأ ماعلا عامتجالل نكمي ،هالعأ ةيعرفلا تائيهلا ىلإ ةفاضإ   - ٢٥
  :يلي ام ةقرفألا هذه اهيدؤت يتلا ماهملا لمشت نأ نكميو. لمعلا جمانرب ذيفنت

ا، يئر ةيملع تامولعم نم مزلي ام ديدحت  )أ( ايولوأ بيترتو تاسايسلا يعناصل ةيس
  ؛)ةديدج ثوحبب مايقلا نودب(ةديدج فراعم ديلوت ىلإ ةيمارلا دوهجلا زيفحتو 

                                                      
 .ربنملل ةقباس تاعامتجا يف تارايخلا هذه ةشقانم ترج  )١(
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يجولويبلا عونتلا نأشب فراعملل بسانملا تيقوتلا يفو ةمظتنم تاريدقت ءادأ   )ب(
قت لمشت نأ يغبني يتلاو ،اهنيب ةلدابتملا طباورلاوةيجولوكيإلامظنلا تامدخو  ةيميلقإو ةيملاع تاريد  

 ؛مولعلا ان ىلع ةيعيضاوم اياضقو ،رمألا ىضتقا اذإ ةيعرف    ددح ةديدج تاعوضومو ةبسانم قط
،   )ج( تاريدقتلا نع ةئشانلا كلت لثم تاسايسلاب ةطبترملا تايجهنملاو تاودألا ديدحت

نم ديزم زي فحتو عيجشتلو تايجهنملاو تاودألا هذه ىلع لوصحلا نم تارارقلا يعناص نيكمتل
  ؛رمألا ىضتقا اذإ ،اهريوطت

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

ءانب ةطشنأل ليومتلا زيفحتلو ،ماعلا عامتجالا اهررق امبسح هتطشنأب ةرشابم ةطبترملا ايلعلا ةيولوألا  ،
  .ةلمتحمو ةيديلقت ليومت رداصمب ىدتنم ريفوتب هذه تاردقلا

وأ ةيعيضاوم تاريدقت ءادأ اهنم ،ةددحم ماهمب مايقلل ةصصخم ةلماع ةقرفأ ءاشنإ نم دب ال كلذك   - ٢٦
ةئشان اياضقةشقانم  .  

متي نل ةلماع ةقرفأ ءاشنإب قافتا يأ نأب فارتعالا عم ،ةيلاتلا اياضقلا ةشقانم رمألا ىضتقا امبرل   - ٢٧
  :لمعلا جمانربل ةبهسم ةشقانم بقع الإ

  ؛اهفئاظوو اهضرغ كلذ يف امب ،ةبولطملا ةلماعلا ةقرفألا ددع وه ام  )أ(
تاذ نوكت نأ يغبني يتلا ةقرفألاو ةميدتسم نوكت نأ يغبني يتلا لمعلا ةقرفأ يه ام   )ب(

؛صصخمعباط    
عامتجالل ةعبات ىرخأ ةيعرف تائي   )ج(  و ماعلا عامتجالاب ا  اقالعو ةلماعلا ةقرفألا لكيه

  ؛ةنامألابو ماعلا
  .ةلماعلا ةقرفألا ةليكشت  )د(

  ةنامألا  -  ًاعبار
ةنامأ ءاشنإناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولاتخوت   - ٢٨ ةيرادإلا فئاظولا لمشت نأ نكميو .  

  :يلي ام ،لمشت ام نيب نم ،ةنامألل
  ؛تاعامتجالل ينفلاو يرادإلا معدلا ريفوتو تاعامتجالا ميظنت  )أ(
ةرادإو هلمع يف ربنملا ةدعاسمل ا   )ب(  رادإو اهقيسنتو اهيلع لوصحلاو تامولعملا ديدحت

  ؛اهلمع معدل قئاثولاو دراوملاو تانايبلا
ريراقتلا عفرو ،ةجا حلا بسح ،تايرخأو ماعلا عامتجالا قئاثو دادعإ يف ةدعاسملا  )ج(

  ؛هيلإ
  ؛ماعلا عامتجالا اهئشني دق يتلا ةلماعلا ةقرفألا نيب قيسنتلا ريسيت  )د(
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،   )ه( ةحلصملا باحصأ تامظنمو يندملا عمت وتاموكحلا عم تالاصتالا ةماقإ  ا تامظنم
  ؛ىرخألا ةينعملا

يريرحتلا لم علا كلذ يف امب ،ماعلا لاصتالاو ماعلا مالعإلا ةطشنأ قيسنتو ميظنت  )و(
  ؛ىرخألا تاجتنملاو ريراقتلا رشنو ةمجرتلاو

  ؛ةلصلا تاذ تالاصتالا داوم جاتنإ  )ز(
ةيملعلا رئاودلا نم ةعساو ةفئاط ىلع اهميمعتو ماعلا عامتجالا ريراقتل ماعلا رشنلا   )ح(

  ؛تاسايسلا يعناصو
  ؛ربنملا فادهأ قيقحت ريسيتو عيجشتل قيسنتلا ةهج ةمهمب مايقلا  )ط(
؛ماعلا عامتجالا ىلع اهضرعل ربنملا ةينازيمولمع جمانرب دادعإ  )ي(    
ريراقت ةيأ دادعإو اهنع ريراقتلا عفرو ةلصلا تاذ ةينامئتسالا قيدانصلاو لاومألا ةرادإ   )ك(

  ؛ةيرورض
؛ربنملا تاهجوتلًاقفو ةيلاملا دراوملا دشح  )ل(    
  .همييقتو ربنملا لمع دصر ريسيت  )م(

اهنم ،ةينقت فئاظوب مايقلا ةمهم ةنامألا ىلإ ماعلا عامتجالا دنسي نأ نك مي ،كلذ ىلع ةوالع  - ٢٩
بقع ماهملا هذه ةغايص نم دب ال . هلمع جماربل ربنملا ذيفنت نامضل ةلصلا تاذ ةدعاسملا ميدقت الثم
  .لمعلا جمانرب ةشقانم

ناسوبعامتجال ةيماتخلا ةقيثولانإف ،ةنامألل ةيسسؤملا تابيترتلاب قلعتي اميف   - ٣٠ نأ ىلع تصن    
اهجمارب وأ اهقيدانصو ا  اذه يفو . الاكوو ةدحتملا ممألا تامظنم نم رثكأ وأ ةدحاو هريدت نأ نكمي ربنملا

فئاظولا زاجنإب موقت ةيروحم ةيزكرم ةنامأ كانه نوكت نأ يغبني ناك اذإ اميف حيضوتلا مزلي دق ،قايسلا 
نم رثكأ وأ ةدحاو اهفيضتست نأ يغبني ناك اذإ اميف كلذ ك رمألا ناك اذإو ،ةنامألل ةيسيئرلا ةيرادإلا

اهجمارب وأ اهقيدانصو ا    .الاكوو ةدحتملا ممألا تامظنم
نأشب قافتا ىلإ لصوتلا بقع ةنامألاب قلعتي اميف ةيسسؤملا تابيترتلا ليصافت ةشقانم نكمي   - ٣١

  .لمعلا جمانرب نأشبو ،اهلكيهو ةنامألا فئاظو

  ينامئتسالا قودنصلا  - ًاسماخ
هصصخي يساسأ ينامئتسا قودنص أشني نأ ةرورض ىلع ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولاصنت   - ٣٢  

 ، ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ،ةدحتملا ممألا تائيه ،تاموكحلا نم ةيعوطلا تامهاسملا يقلتل ،ماعلا عامتجالا
تاسسؤملاو صاخلا عاط قلا مهنمو ،نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ىرخألا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا
تامظنم نم اهريغ عم وأ اهدحو ربنملا ةرادإ ىلوتت ةمظنم ينامئتسالا قودنصلا اذه ئشنت دقو . ةصاخلا

اهجمارب وأ اهقيدانصو ا  تأشنأ يتلا ةمظنملل ةيلاملا دعاوقلاو حئاوللا نأ نيح يفو . الاكوو ةدحتملا ممألا
حئاوللا يف قودنصلا اذه مظنت ةنيعم تابلطتم ديد حت نكمي ،هيلع يرستس ينامئتسالا قودنصلا اذه
  .ماعلا عامتجالا اهدمتعي يتلا ةيلاملا تاءارجإلاو
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 حرتقملا ءارجإلا  - ًاسداس
  :يلي ام كلذ يف امب ،ربنملل ةيسسؤملا تابيترتلا يف رظنلا يف نولثمملا بغري امبرل  - ٣٣

  ؛ماعلا عامتجالاو ربنملا ةيوضع  )أ(
ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ةدحتملا مم ألا تائيه ةكراشم  )ب(

  ؛ىرخألا
  ؛ماعلا عامتجالا فئاظو  )ج(
  ؛نيلوؤسملا رايتخا ريياعمو مهفئاظوو ماعلا عامتجالا يلوؤسم ةليكشت  )د(
  ؛ماعلا عامتجالل ةيعرفلا تائيهلل ةلمتحملا فئاظولا  )ه(
  ؛ماعلا عامتجالل ةيعرفلا تائيهلا ةليكشتو لكيهل ةنكمملا تارايخلا  )و(
  ؛ماعلا عامتجالل ةعباتلا ةلماعلا ةقرفألا  )ز(
  ؛ةنامألا  )ح(
  ؛ينامئتسالا قودنصلا  )ط(
  .ربنملا ليغشت مييقت  )ي(

___________ 


