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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) ز (٤دنبلا 
يموكح ربنم ءاشن إل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا

يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود 
ةلص تملا ةينوناقلا لئاسملا :ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
  .هليغشتو ربنملا ءاشنإب

  هليغشتو ربنملا ءاشنإيف ًامدق يضمل ل نكمم ليبس
  ةنامألا نم ةركذم

ًانكمم ًاليبس مدقي يذلا ةركذملا هذه قفرم دادعإب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ تماق  
يجولويبلا عو نتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملاليغشتو ءاشنإ يف ًامدق يضمل ل
  .يمسر ريرحتل قفرملا اذه عضخي ملو. ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو

                                                      
* UNEP/IPBES.MI/2/1. 
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  قفرملا
ناسين٩   ٢٠١٢ليربأ / 

  هليغشتو ربنملا ءاشنإيف ًامدق يضمل ل نكمم ليبس

  ةمدقم  - ًالوأ 
 اهدادعإ مت دقو. هليغشتو ربنملا ءاشنإ يف ًامدق يضملل نكمم ليبس ديدحت ىلإ ةقيثولا هذه يمرت  - ١

ةدحتملا ممألا يف ةينوناقلا نوؤشلا بتكم نع ةرداصلا ةينوناقلا ةروشملل لماكلا رابتعالا يلوي وحن ىلع 
لوألا نيرشت٤ةخرؤملا  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ نع ةرداصلا ةينوناقلا ةروشملاو ٢٠١١ربوتكأ /   
اتحيتأ دقو٢٠١١ربوتكأ /لوألا نيرشت ٣ةخرؤملا  تجالل ىلوألا ةرودلل،  نيتقيثولا يف ماعلا عام  

UNEP/IPBES.MI/1/INF.14و UNEP/IPBES.MI/1/9 نيقفرملا يف يلاوتلا ىلع اتخسنتساو ،يلاوتلا ىلع  ،
ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا ىلع ةضورعملاUNEP/IPBES.MI/2/8ةقيثولل يناثلاو لوألا  رابتعالا يلوأ  و. 

يف تاموكحلا ولثمم اهمدق يتلا  ،ربنملا عضوب ةقلعتملاةب راضتملا رظنلا تاهجول ةقيثولا دادعإ دنع ًاضيأ
  .ماعلا عامتجالل ىلوألا ةرودلا

  ةينوناقلا ةيالولا  -ًايناث 
ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا نم ةوعدب دقعنا دق يلاحلا ماعلا عامتجالا نأ ىلإ راشي   - ٢
ًاقفو ةئيبلل خرؤملا ٢٦/٤جمانربلا ةرادإ سلجم ررقمل   طابش٢٤  ةباجتسا هدامتعا مت يذلا ٢٠١١رياربف /   ،
ةرقفلا يف درو ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نم بلطل اهرارق نم ١٧  خرؤملا ٦٥/١٦٢  نوناك ٢٠   
يلي امك هصنو٢٠١٠ربمسيد /لوألا  ،:  

  ]ةماعلا ةيعمجلا نإ[
د ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ررقمبًاملع طيحت’’ ملا١١/٤ -إ .  طابش٢٦خرؤ    / 

نونعملاو ٢٠١٠رياربف  يلودلا يموكحلا ربنملا’’  يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو م ولعلل 
ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالل ةيماتخلا ناسوب ةقيثوو ‘‘ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
عونت لا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنمل صصخملا نيددعتملا ةحلصملا باحصأل

 ٧نم ةرتفلا يف ايروك ةيروهمج ،ناسوب يف دقع يذلا ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا 
ناريزح١١ىلإ  عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلا نيب لعافتلا ’’نونعملا ررقملاو  ،٢٠١٠هينوي / 

ةيمو كحلا تاعامتجالا جئاتن يف رظنلاو ناسنإلا هافرو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا
دقع يذلا رشاعلا هعامتجا يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم هذختا يذلا ‘‘ ةيلودلا

ىلإ ١٨نم ةرتفلا يف نابايلا ،ايوغان يف  لوألا نيرشت٢٩  ةمظنمب قلعتملا ررقملاو ،٢٠١٠ربوتكأ /   
يموكحلا ربنملاوةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا  عونتلا لاجم يف تاسايس لاو مولعلل يلودلا 

هترود يف ةمظنملا كلتل يذيفنتلا سل   ا هذختا يذلا ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا
ساسملا نود ،دقعي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطتو ،ةئاملا دعب نينامثلاو ةسماخلا 

يلودلا يموكحلا ربنمللةيئاهنلا ةيسسؤملا تابيترتلاب  عونتلا لاجم يف  تاسايسلاو مولعلل 
ىلإ ًايعس ،ةينعملا تائيهلاو تامظنملا عيمج عم رواشتلابو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا  
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ًاعامتجا ،لماك لكشبربنملاليعفت  ًاماع  نادلبلا يلثممل ةصاخبو ،ءاضعألا لودلا عيمجل حيتي    
ةيسسؤم تابيترتو قئارط ديدحتل ةلاعفو ةلماك ةروصب ةكراشملا ،ةيمانلا ةصرف برقأ يف ربنملل   

  ‘‘.ةنكمم
يف اهيلإ راشملا ةلصلا تاذ تاررقملاب ًاملع ةماعلا ةيعمجلا تطاحأ ،ًافنآ نيبملل ًاقفوو  - ٣ . رارقلا 
ةماعلا ةيعمجلا ررقمب ًالمعو خرؤملا ٥٥/٤٨٨  نيحلطصملا ىنعمب قلعتملاو ٢٠٠١ ربمتبس/لوليأ ٧   
امدنع‘‘ًاملع طيحت’’ و‘‘ريشت’’ مدع وأ اهتقفاوم نع برعت مل ةيعمجلا نإف ،ةماعلا ةيعمجلاب رمألا قلعتي    
. ةدحتملا ممألا تائيه نم ةئيهك ربنملا ءاشنإب ًارارق ذختت ملو ،رارقلا يف ةدراولا تابيترتلا ىلع اهتقفاوم
ةماعلا ةيعمجل ا اهيف امب ،ةدحتملا ممألا تانايك نم يأ بناج نم ذختي مل ربنملا ءاشنإ رارق نإف يلاتلابو
 .ةصصختملا تالاكولا وأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجمو

ءاشنإ  الو، ‘‘ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه’’هفصوب ربنملا ءاشنإ ال ،هخيرات ىتح رجي مل يلاتلابو   - ٤
خلا ناسوب ةقيثو يف دراولا روصتللًاقفو ،ربنملا يف رارقلا عنص ةئيه هفصوب ماعلا عامتجالا   .ةيمات 
قت مليلاحلا عامتجالا ةيالوب قلعتي اميفو  - ٥ الو ،هالعأ هيلإ راشملا اهرارق يف ةماعلا ةيعمجلا م ، 

عامتجاك هسفن بيصنت وأ ربنملا ءاشنإ هلوخت عامتجالل ةحيرص ةيالو حنمب ٢٦/٤ررقملا يف ةرادإلا سلجم   ،
ءاشنإ اهلالخ نم نكمي ةيلمع ادد حي ملةرادإلا سلجمو ةماعلا ةيعمجلا نأ كلذ ىلإ فاضيو . ربنملل ماع

، اهبلط يف ،ةماعلا ةيعمجلا نإ لب ،ربنملا  يلاحلا ماعلا عامتجالا دقعب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ هجوملا
متجالا نم فدهلا تددح دق٦٥/١٦٢ رارقلا يف دراولا تابيترتلاو قئارطلا ديدحت ’’وهو ،عا ، 
ربنملاب ةصاخلاةيتاسسؤملا لماكلكشب ربنملا ليعفت ىلإ ًايعس’’ ‘‘   ‘‘.  

  ربنملا ءاشنإب ةقلعتملاواهذاختا يلاحلا ماعلا عامتجالل نكمي يتلا تاءارجإلا قاطن   - ًاثلاث
ءوض يف يلاحلا ماعلا عامتجالا لالخ اهذاختا تاموكحلل نكمي يتلا تاءارجإلا قاطن مهف يغبني   - ٦
  .هالعأ ةدراولا ةيعيرشتلا ةيالولا
تاموكحلاولثمم برعأ ،يلاحلا ماعلا عامتجالا نم ىلوألا ةرودلالالخ ،ه نأ ىلإراشيو   - ٧ نع    
  :)١(يهو ،ربنملا ءاشنإب قلعتي اميف ةبراضتم رظن تاهجو

ربنملا تأشنأ دق ةماعلا ةيعمجلا نأرابتعابيفاضإ ءارجإ يإ ذاختا م دع  )أ(   ؛ 
؛ةلقتسم ةيلود ةيموكحةئيه هتفصب ربنملا ءاشنإب يلاحلا ماعلا عامتجالا موقي  )ب(    
ةلحرم يف ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيههرابتعاب ربنمل ل يلاحلا ماعلا عامتجالاءاشنإ   )ج(  

  ؛قحال تقو يف ةدحتملا ممألا تائيه نم ةئيه ىلإ هليوحت مث نمو ،ىلوأ
  ؛ربنملا ئشنت نأ ةينعملا ةدحتملا ممألا تالاكو وأ/و تائيهىلإ بلطلا   )د(
  .ربنملا ئشنت نأ ةماعلا ةيعمجلا ىلإ بلطلا  )ه(

                                                      
ةقيثولا يف دراولا ةرودلا ريرقت نم ٢٩ -  ٢٥تارقفلا رظنا   )١(  UNEP/IPBES.MI/1/8. 
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بو)أ(ةرقفلا يف ةدراولا رظنلا ةهجوب قلعتي اميفو   - ٨ اهسفن ةماعلا ةيعمجلا رارق نع رظنلا فرص،   
لاو ضراعتي وحن ىلع‘‘ًاملع طيحت’’حلطصملا ىنعم رسفت نأب  ،ديكأت  يأرلا اذه هيلع يوطني يذلا اذإ   

ماعًاعامتجايل احلا ماعلا عامتجالا رابتعا ىلع نولثمملا قفاو ربنملل ماعلا عامتجالا نإف ،ربنملل ًا  نوكتيس  
ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا اهدقعي يتلا تاعامتجالا نم ةلسلسنم ةيالولاب علطضيسو    ،

يهو ،ةماعلا ةيعمجلا ا    يتلا تاعامتجالا هذهو. ‘‘ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحت’’ددح يتلا
ةددحملا ةيالولا راطإ يفو ةماعلا ةيعمجلا نم بلطب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ةياعرب دقعتس  ،

ًاضيأ ضراعتتس ا ‘‘ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه’’لكشت نل ،هالعأ   أ يأ  ربنملا عضوب قلعتملا بناجلاو، 
ي ينوناق ساسأ يأ دوجو مدعل ًارظنو.ةيماتخلا ناسوب ةقيثونم  ال ةقيثولا هذه نإف ديكأتلا اذه معد   ،

  .هذه رظنلا ةهجو نم ًاقالطنا امدق يضملل ليبس كانه ناك اذإ ام ىلإ قرطتت
دراولا رظنلايتهجو تدنتسا دقو  - ٩ نيترقفلا يف نيت  اولصح دق نيلثمملا نأب ديكأتلا ىلإ) ج(و) ب(   
قئاثو هيلع صنت امل ًاقفو مهلود يف ةيجراخلا ريزو وأ ةموكحلا وأ ةلودلا سيئر نم ضيوفت ىلع  ،
مهحنميضيوفتلا اذه نأو ،مهضيوفت ةمزاللا ةطلسلا   ةيالو دوجو مدع نع رظنلا ضغب ،ربنملا ءاشنإل  

 اذه معدنكميو  .ربنملا ءاشنإيلاحلا ماعلا عامتجالا لوخت ةرادإلا سلجم وأ ةماعلا ةيعمجلا نم ةحيرص 
تابيترتلاو قئارطلا ديدحت يف ةلثمت ملاو يلاحلا ماعلا عامتجالا ىلإ ةلكوملا ةيالولانأ ساسأ ىلع ديكأت لا
اشنإًانمض لمشت ربنملل ةيتاسسؤملا تاموكحلا تررق ام اذإو . لماك لكشب هليعفت ىلإ ًايعس ربنملا ء 
نإفنيتاه رظنلا يتهجو دامتعا نكمي ربنملا ءاشنإب رارق نع ضخمتيس يلاحلا ماعلا عامتجالا ،  هجاردإ  
نأ لمتحملا نمو )ًالثم رارقك (مئالم كص نمض يتلا ةيتاسسؤملا تابيترتلاب قلعتت ىرخأ تارارقب قفارتي ، 
 كصلا كلذيف سركت دق يف هسفنب  ربنملل ماعلا عامتجالا اهذختيس يتلا تارارقلا نم ةعوم جم ديدحت، و 

هاندأ سماخلاو عبارلا ناعرفلانمضتيو. قحال تقو ًاليصفت  رظنلا يتهجوب ةطب ترملا ةلمتحملا لمعلا لبس ل 
  .نيتروكذملا

دراولا رظنلايتهجو دكؤتو  - ١٠ ترقفلا يفنيت  يجيردت ج) ه(و) د(ني    قافتاب أدبي عابتا ىلع  
وأ ةئيهلاب قلعتملا قافتالا كلذ يف امب ،ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ىلع يلاحلا ماعلا عامتجالا 

،تملا تالاكولا وأ/و ةدحتملا ممألا تائيه تامظنملا هذه ةيصوت مث ربنملا ءاشنإ ىلإ ىعدتس يتلا ةصصخ  
و ،يلاحلا ماعلا عامتجالا ااشنإب  هئاشنإ دعب ربنملا ليعفت كلذ عبتي جرخيس يتلا جئاتنلا ساسأ ىلع ربنملا ء
لبسل ًاليصفت هاندأ عباسلاو سداسلا ناعرفلا نمضتيو. ةلصلا تاذ تامظنملا هذختت يمسر ءارجإ بجومب  
نيتروكذملا رظنلا يتهجوب ةطبترملا ةلمتحملالمعلا  .  

  ربنملل يلاحلا ماعلا عامتجالاءاشنإ   - ًاعبار 
ةيلود ةيموكح ةئيه يأ وأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم وأ ةماعلا ةيعمجلا مقت مل   - ١١

رابتعا وأ ربنملا ءاشن إ هلوخت ةحيرص ةيالو يلاحلا ماعلا عامتجالا حنمب ةدحتملا ممألا ةموظنم نم ىرخأ
تاموكحلل نكمي هنأ ديب . ربنملل ماعلا عامتجالا هدقعي يذلا لوألا عامتجالا ةباثمب يلاحلا ماعلا عامتجالا
ةحيرص ةيالو دوجو مدع ببسبو ةلاحلا هذه يفو. يلاحلا لوألا ماعلا عامتجالا يف ربنملا ءاشنإ ررقت نأ  ،

 االاكو وأ ةدحتملا ممألا تانايك نم يأ نم يس ربنملا نإف ،ربنملا ءاشنإب ةصصختملا ةئي ه هرابتعاب لكش 
  .ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن جراخ ةلقتسم ةيلود ةيموكح
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يف ربنملا ليكشتل ينوناقلاساسألا لثمتي دقو  - ١٢ لالخ تاموكحلا ولثمم هدمتعي كص  عامتجالا    
ةشقانم يأ هخيرات ىتح رجت مل هنأ ثيحو .روكذملا عامتجالا اهددحي ةيفاضإ ةيلمع يف وأ ،يلاحلا ماعلا  

اذ حنمت ملو ،هئاشنإل ةديدج ةيلود ةدهاعم دامتعال وأ ،ةديدج ةيلو د ةمظنم هفصوب ربنملا ءاشنإل  ةيالو
 ، ءاشنإل كص دامتعا تاموكحلا تر رق اماذإ ،عقوتملا نمف ةدحتملا ممألا تانايك نم يأل صوصخلا

لكش لاثملا ليبس ىلع ذختي نأو ًانوناق مزلم ريغ ًاماع ًايسايس ًاكص روكذملا كصلا نوكي نأ ،ربنملا  ،
، فيصوتنكميو . رارق كصلا اذه يف ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا تاموكحلا ولثمم اهددحي امك   

ام اذإو.يلاحلا ماعلا عامتجالا يف   ، ربنملا يف رارقلا عنص ةئيه وه ربنملل ماعلا عامتجالا نأ رابتعالا يف ذخأ  
ًارارق ذختي يك روكذملا ماعلا عامتجالل كرتتس اياضقلا ضعب نإف ،ةيماتخلا ناسوب ةقيثو يف دراول ل ًاقفو

ا   .أشب
 ممألا ةموظنم قاطن جراخ ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيهك ربنملا ءاشنإ نكمملا نم نأ نيح يفو  - ١٣

ةرادإب ةدحتملا ممألا تالاكو وأ تائيه نم رثكأ وأ ةئيه علطض تنأ ًاضيأ نكمملا نم نوكيس ،ةدحتملا 
وحن ىلع كلذب ةينعملا ةدحتملا ممألا تالاكو وأ /و تائيه ةرادإ ىلع ةمئاقلا تائيهلا تلبقام اذإ ،ربنملا 

،ًالوبقم نوكي نيفرطلا نم نأ نكميو.ربنملاو تامظنملا يأ   تامدخلا ميدقتب ةقلعتملا تابيترتلا نوكت    
 ةدحتملا ممألا تالاكو وأ تائيهضعب اهمدقت يتلا ةيرادإلا تامدخلا وأ ةنامألا تامدخل ةلثامم ةيرادإلا 

تابيترتلا هذه عضونأ ىلإ ةراشإلا ردجتو. ةيلودلا تادهاعملا ضعبل و تائيهو ربنملا نيب ةيتاسسؤملا  وأ / 
قاطن جراخ ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيهك ربنملل ينوناقلا عضولا نم ريغي نل هذ ه ةدحتملا ممألا تالاكو
  .ةدحتملا ممألا ةموظنم

  ةدحتملا ممألا تائيه نم ةئيه ىلإ ربنملا ليوحت هعبتيربنمل ل يلاحلا ماعلا عامتجالاءاشنإ  -ًاسماخ 
ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه هفصوب يلاحلا ماعلا عامتجالا يف ربنملا ءاشنإ تاموكحلا تررق اذإ   - ١٤

تاموكحلا تناكاذإو ،ةدحتملا ممألا قاطن جراخ  راطإلا نمض لمعت ةئيه ىلإ ربنملا لي وحت ىلعةمزاع  
ألاتائيه وأ/ وتالاكو نم رثكأ وأ ةلاكول يتاسسؤملا ةيلم ع عضوت نأ يغبني ،قحال تقو يف ةدحتملا مم 

هلا كلت ىلإاهبجومب ربنملل ماعلا عامتجالابلطي  نم ةئيه ىلإ هليوحتب موقت نأ تالاكولا وأ/و تائي   
اهيلع قفتم طورش قفو بلطلا اذه ةينعملا تالاكولا وأ/و تائيهلا كلت لبقت نأو ،ةدحتملا ممألا تائيه  
د ةيموكح ةمظنمنم اهليوحت متيتلا ةيملاع لا ةحايسلا ةمظنمرابتعا نكميو  .نيبناجلا نيب ىلإ ةلقتسم ةيلو   

قاثيم نم ٦٣ و٥٧نيتداملل ًاقفو ، ٢٠٠٣ماع يف ةصصختم ةلاكو  ًاليبس ن ةدحتملا ممألا   يبي ًالاثم  ،
يغبني هنأ ديب.)٢(ليبقلا اذه نم ليوحت ةيلمعب مايقلل و تائيهلصحت ن أ،ربنملا ةلاح يف ،  ممألا تالاكو وأ / 

راطإلا نمض لمعت ةئيه ىلإ هليوحت ربنملا بلط لوبق نم اهنّكمت ةيفاضإ ةيعيرشت ةيالو ىلع ةينعملا ةدحتملا 
  .ةينعملا ةدحتملا ممألا تالاكو وأ/و تائيهل يتاسسؤملا

ىلإ ،ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه هفصوب ،ربنملا ليوحت ىلع تمزع دقتاموكحلا تن اكاذإو   - ١٥  
هذه ديدحت نكمملا نمف ةينعملا ةدحتملا ممألا تالاكو وأ/و تائيهل يتاسسؤملا راطإلا نمض ةلكشمةئيه   ،

                                                      
ةماعلا ةيعمجلا رارقو ٢٠٠٣ماع يف ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنم ةيعمج نع ردا صلا) ١٥ (٤٥٣رارقلا   )٢(  ،٥٨/٢٣٢ 

لوألا نوناك٢٣خرؤملا  ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنمو ةدحتملا ممألا نيب قافتالاب قلعتملا٢٠٠٣ربمسيد /    . 
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ذاختا ىلإ ةينعملا ةدحتملا ممألا تالاكوو تائيه ةوعد هبجومب نكمي يذلا ،ربنملا ءاشنإ كص يف ةيلمعلا  
  .ليوحتلا اذه لوبق نم اهنّكمت يتلا ةمزاللا تابيترتلا

رارق بجومب ًاتقؤم ًابيترتهفصوب ةيادبلا يفربنملا ئشنت نأ تاموكحلل نكمي ،ليدب لحكو   - ١٦ نم    
اهددحييتلا ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلاب هدوزت نأو ،يلاحلا ماعلا عامتجالا عامتجالا  اهنكمي امك    ،

ىلع ،مئاد بيترتك ربنملا ء اشنإ ىلإ ةينعملا ةدحتملا ممألا تالاكو وأ/و تائيه اهيف وعدت ةينمز ةرتف ديدحت
  .تقؤملا بيترتلا ساسأ

  ربنملل ةينعملا ةدحتملا ممألا تالاكو وأ/و تائيه ءاشنإ  -ًاسداس 
نييذيفنتلا ءاسؤرلا وأ ةيرادإلا تائيهلا ةوعد يلاحلا ماعلا عامتجالا يف تاموكحلا ولثمم ررقي دق   - ١٧
نم ًاءزج دع /و تائيهل  ت ةيلود ةيموكح ةئيه هفصوب ربنملا ءاشنإ ىلإ ةراتخملا ةدحتملا ممألا تالاكو وأ
، ا ساسأ ىلع ربنملا ليكشت متي ةلاحلا هذه يفو. تامظنملا كلت ةلصلا تاذ تامظنملل ةيتاسسؤملا رطأل
 ىدلةيرادإلا تائيهلل نكميو . يفيظو لالقتساب هسفن تقولا يف ربنملا ظفتحيو ،اهنم لك ةيالول ًاقفوو
نذأت نأ وأ ،اهنع ةرداص تاررقم بجومب ربنملا ئشنت نأ ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تالاكو وأ /و تائيه
  .ربنملا ءاشنإب نييذيفنتلا اهئاسؤرل

ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملاو ةيوجلا داصر ألل ةيملاعلا ةمظنملل ماعلا نيمألا نأ ىلإ راشيو  - ١٨
ًاقفو خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا ءاشنإ ىلإ ىضفأ لثامم بيترت ىلإ الصوت دق ةئيبلل ةدحتملا 

م اهنكل ةيفو )٣(.نيتمظنملل نيتيرادإلا نيتئيهلا نم ةحونمملا ةيالولل  اشم ةلاح ماعلا رمتؤ ملا أشنأ ،ةزيمت 
راطإ نمض لمعت ةيفيظو ةيلالقتسا تاذ ةئيه اهفصوب تاطيحملا مولعلةيلودلا ةيموكحلا ةنجللا وكسينويلل   

تائيهلا نم لك هتدمتعا كص بجومب قفرملا ءاشنإ مت ،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمب قلعتي اميفو  )٤(.وكسينويلا
، يلودلا كنبلاو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممأل ا جمانربل ةيرادإلا هبجومبو نمازتلاب
  .)٥(.ةصاخلا ةيرادإلا هتائيه اهمكحت ةلقتسم فئاظوب قفرملا علطضي

هررقم ننأ يلاحلا ماعلا عامتجالا ىلع نوكيسف رايخلا اذه دامتعا تاموكحلا تررق اذإو   - ١٩   مضي
خلا اذ  صوص ًاددحم ًابلط ، ءاسؤرلا موقي و. رارق لكش ذختي نأ نكميوةراتخملا تامظنملا ىلإ ًاهجوم

رارق ذاختا اهنم نيبلاط تامظنملا كلت لةيرادإلا تائيهلا ىلإ بلطلا اذه ةلاحإب ةينعملا تامظنملل نويذيفنتلا 

                                                      
او ،ةيوجلا داصرألل ةيلودلا ةمظنملل رشاعلا سل(Cg-X)  3.20/1 رارقلا  )٣(  ا نع رداصلا خرؤملا ١٤/٢٠ررقمل    

ناريزح١٨ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم نع رداصلا١٩٧٨هينوي /  اهرارق يف ةماعلا ةيعمجلا ترقأ دقو .  
خرؤملا ٤٣/٥٣ لوألا نوناك٦  ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا ءاشنإب ناتمظنملا هتذختا يذلا ءارجإلا ١٩٨٨ربمسيد /   

 .كرتشم وحن ىلع خانملا ريغتب
ةرشع ةيداحلا هترود يف وكسينويلل ماعلا رمتؤملا نع رداصلا ٢/٣١رارقلا   )٤( نوناك ىلإ ربمفون /يناثلا نيرشت( 
تاطيحملا ثوحبليلودلا يموكحلا رمتؤملا تايصوت عم ًايشمت دمتعا يذلا ) ١٩٦٠ربمسيد /لوألا هيلوي /زومت ،نغاهنبوك( 

 .وكسينويلاهتدقع يذلا ) ١٩٦٠
يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا سل قفرم ءاشنإ كص  )٥(  ا هدمتعا يذلا هتلكيه داعملا ةيملاعلا ةئيبلا  

خرؤملا ٩٤/١٠هررقم يف ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنصو  رايأ١٣  ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجمو ١٩٩٤ويام /   ،
خرؤملا ٤/١ -إ .د هررقم يف ةئيبلل ناريزح١٨  لا كنبلاو١٩٩٤هينوي /  بجومب ) يلودلا كنبلا(ريمعتلاو ءاشنإلل يلود ، 

خرؤملا ٢-٩٤مقر نييذيفنتلا نيريدملا رارق  رايأ٢٤   .١٩٩٤ويام / 
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كلذ لاثمو ،رب نملا ئشنت نأ ةدحاو ةمظنم نم رثكأ نم يلاحلا ماعلا عامتجالا بلط اذإو. ربنملا ءاشنإب
ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو وكسينويلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب كارتشالاب ه ؤاشنإ
كلت يف ةيرادإلا تائيهل ا نم لكل يغبنيف ،ةيماتخلا ناسوب ةقيثو يف دراولا حرتقملل ًاقفو يئامنإلا ةدحتملا

تامظنملا كلت نيب اهيلع قافتالا متي تابيترت لالخ نم ربن ملا ءاشنإب ًانمازتمًاررقم دمتعت نأ تامظنملا 
  .ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلاب ةقلعتملا يلاحلا ماعلا عامتجالا نع ةرداصلا تايصوتلاو ىشمتي امبو

  ربنملل ةماعلا ةيعمجلا ءاشنإ  -ًاعباس 
هفصوب ربنملا ءاشنإ ىلإ ةماعلا ةيعم جلا ةوعد يلاحلا ماعلا عامتجالا يف تاموكحلا ولثمم ررقي دق  - ٢٠

قئارطلاب قلعتت يلاحلا ماعلا عامتجالا نع ةرداص تايصوت ةلاحإ عم ةدحتملا ممألا تائيه نم ةئيه 
ربنملا ةرادإ لاكيإ يغبني هنأ يلاحلا ماعلا عامتجالا يف تاموكحلا تررق اذإو . ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو
هذه ديدحت ذئدنع يغبني ،ةماعلا ةيعمجلا بناج نم هئاشنإ دعب ةدحتملا مم ألا يف ةددحم تانايك وأ نايكل
  .يلاحلا ماعلا عامتجالا نع ةرداصلا تايصوتلا يف تابيترتلا

وأ ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم لثم ،ةصص ختم تالاكو كارشإ يف تاموكحلا تبغر اذإو  - ٢١
تشم ةيتاسسؤم تابيترت عضو وأ ربنملا ءاشنإ يف،وكسينويلا نم ةدحتملا ممألا ىل ع ةوالع، ربنملا معدل ةكر 

 ، تالاكولا كلتل ةيرادإلا تائيهلا ذختت نأ هذه لاحلاو يغبني ةماعلا ةيعمجلا نع رداص رارق لالخ
ةيذغألا ةمظنمو ةماعلا ةيعمجلا ءاشنإ رابتعا نكميو .ةلصفنم ةروصب ةمئالملا تارارقلا ةصصختملا  

عضو ىلإ ليبسلا نيبي ًالاثم ،نيتمظنملا نيب ًاكرتشم ءارجإ هفصوب ي ملاعلا ءاذغلا جمانربل )٦(ةعارزلاو
  .ةصصختم تالاكو وأ ةلاكوو ةدحتملا ممألا نيب ةكرتشم تابيترت

__________  

                                                      
لوألا نوناك١٩خرؤملا ) ١٦-د (١٧١٤ةماعلا ةيعمجلا رارق   )٦( جلاو١٩٦١ربمسيد /  رارقلا نم لوألا ءز ، 
يناثلا نيرشت٢٤خرؤملا ةعارزلاو ةيذغ ألا ةمظنم رمتؤم هدمتعا يذلا يئاذغلا ضئافلا لالغتساب قلعتملا ، ١٩٦١ربمفون / 

 )٢٠-د (٢٠٩٥ةماعلا ةيعمجلا رارق مث ،يبيرجت ساسأ ىلع يملاعلا ءاذغلا جمانرب ءاشنإ ىلع هبجومب رمتؤملا قفاو يذلا 
لوألا نوناك٢٠خرؤملا  شب نيعبرألاو ةعبارلا ا١٩٦٥ربمسيد /   رارمتسا نأ رود يف ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم سلجم رارقو

 .يملاعلا ءاذغلا جمانرب


