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

  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
  ىلوألا ةرودلا

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

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

هليغشتو ربنملا ءاشنإبةقلعتملا ةينوناقلا لئاسملا :ةيجولوكيإلا   

  هليغشتو ربنملا ءاشنإب ةقلعتملا ةينوناقلا لئاسملا

  ةنامألا نم ةركذم

ةم    دقم

ولثمم ةرداصلاةيماتخلا ةقيثولا يف   - ١   صُل  خ ،ناسوب عامتجا نع يف ةكراشملا تاموكحلا  
نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ثلاثلايلودلا يموكحلا عامتجالا  مولعلل يل ود يموكح ربنمل صصخملا 

يجولوكيإلامظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجميف تاسايسلاو  ةيروهمج ،ناسوب يف دوقعملا ،ة  
ىلإ ٧نم ،ايروك  ناريزح١١  بلطل ًاقفو ،هنأ ىلإ ،قافتا ىلإ اولصوت نأ دعب ’’، ٢٠١٠هينوي / 

نم ءاشنإ يغبني١١/٤ - إ.د هررقم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم يلود يموكح رب ، 
مولعلا نيب طبارتلا ميعدتل ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل 
عونتلا نوص لجأ نم ةيجولوكيإلا مُظ   نلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

                                                      
*  UNEP/IPBES.MI/1/1. 
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نولثمملا ىضمو . ‘‘ةمادتسملا ةيمنتلاو ،ليوطلا لجألا يف رشبلا هافرو ،مادتسملا همادختساو يجولويبلا
هنأ ةيماتخلا ةقيثولا يف اوحِضو  ىلوتت ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيهك ديدجلا ربنملا ءاشنإ يغبني  ’’يل

ةمئاقلا اهجمارب وأ اهقيدانص وأ ا  الاكو وأ ةدحتملا ممألا تائيه نم رثكأ وأ ةدحاو ا  هنأو ‘‘رادإ  
عيمج ةكراشم مامأ ًاحوتفم ،ربنملا تارارق عنص ةئيه وه يذلاو ،ماعلا عامتجالا نوكي نأ يغبني’’  
  .‘‘يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملا مامأو ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا

٢ -   ، هليغشتو ربنملا ءاشنإل ًةقيرط د  دح  ت مل ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا نأ نم مغرلا ىلعو
يف ةماعلا ةيعمجلا ىعد   ، ت نأب تصوأ دقف اهيف ةدراولا جئاتنلا يف رظنلا ىلإ نيتسلاو ةسماخلا ا  رود

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم وعدي نأب ًاضيأ تصوأو . ربنملا ءاشنإل مئالملا ءارجإلا ذاختاو
ممألا ةمظنمو ،ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم عم نواعتلاب ،جمانربلل يذيفنتلا ريدملا 

ريسيت يف تملا   ةقحال تايلمع يأيضملا ىلإ ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدح  
  .هل ةنامأ ءاشنإ متي نأ ىلإ ربنملا ذيفنتل

عامتجالا ريرقت ،ةرادإلا سلجم مساب ،يذيفنتلا ريدملا م ١١/٤ -إ .دررقملل ًاقفوو   - ٣  دق  ،
ةيغ يف امب ،ماعلا نيمألا ىلإ ربنملل ثلاثلا  ب ،ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولل نمضتملا   هَقَفرم كلذ  

ينعملا ىوتسملا عيفرلا ءزجلا نا   بإ هيف رظنتل نيتسلاو ةسماخلا ا  رود يف ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ِهتلاحإ
يف دوقعملا ،يجولويبلا ع   لوليأ٢٢ونتلاب هيلي امو٢٠١٠ربمتبس /  يف ةماعلا ةيعمجلل ريرقتلا حيتُأو .  

فيضملا دلبلا اهفصوب ،ايروك ةيروهمج ةموكح تماق ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو . A/65/383ةقيثو لا
ا  رود نا  بإ ةلأسملا هذه يف رظنلاب ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ٍحارتقا ِميدقتب ،ربنملا نأشب ثلاثلا عامتجالل

  .نيتسلاو ةسماخلا
ةيماتخلا ةقيثولا يف ةماعلا ةيعمجلا ترَظ  - ٤  ءزجلا داقعنا ءانثأ ناسوب عامتجال ن ،كلذل ًاعبتو  
ةماعلا ةيعمجلا رارق نم ١٧ةرقفلا نمضتتو . هيلي امو يجولويبلا عونتلاب ينعملا ىوتسملا عيفرلا  

خرؤملا ٦٥/١٦٢ لوألا نوناك٢٠  ىلع اه ٢٠١٠ربمسيد /   صن يتأيو ،تالوادملا هيلإ تصلخ ام  
  :يلاتلا وحنلا

ا جمانرب ةرادإ سلجمررقمب ًاملع طيحت خرؤملا ١١/٤ -  إ. دةئيبلل ةدحتملا ممأل   
نونعملاو ٢٠١٠رياربف /طابش ٢٦ لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ’’ 

عامتجال لةيماتخلا ناسوب ةقيثوو  ‘‘ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا
نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ثلاثلايلودلا يموكحلا  يلود يموكح ربنمل صصخملا  مولعلل  

يجولوكيإلامظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجميف تاسايسلاو  ، ة،  ناسوب يف دقع يذلا  
ىلإ ٧نم ةرتفلا يف ايروك ةيروهمج  ناريزح١١  نونعملا ررقملاو ٢٠١٠هينوي /  نيب لعافتلا ’’ 

ن اسنإلا هافرو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلا
ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم هذختا يذلا  ‘‘ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالا جئاتن يف رظنلاو
نم ةرتفلا يف نابايلا ،ايوغان يف دقع يذلا رشاعلا هعامتجا يف يجولويبلا عونتلا ىلإ ١٨   

لوألا نيرشت٢٩ ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمب قلعتملا ررق ملاو ٢٠١٠ربوتكأ / 
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا و ةفاقثلاو
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هذختا يذلا ،ةيجولوكيإلا مظنلا ا كلتل يذيفنتلا سل  نينامثلاو ةسماخلا هترود يف ةمظنملا  
تابيترتلاب ساسملا نود ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطتو ةئاملا دعب  ةيتاسسؤملا، 
مولعللةيئاهنلا لاجم يف تاسايسلاو    ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا 
ًايعس،ةينعملا تائيهلاو تامظنملا عيمج عم رواشتلابو ليعفت ىلإ    دقعي نأ ،لماك ٍلكشب ربنملا 
ًاماعًاعامتجا ، حيتي   ةيمانلا نادلبلا يلثممل ةصاخبو ،ءاضعألا لودلا عيمجل ةروصب ةكراشملا  

  .ةنكمم ةصرف برقأ يفربنملل  ةيتاسسؤملاتابيترت لاو قئارطلا ديدحتلةلاعفو ةلماك 
خ ٢٦/٤هررقم يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم قداصو   - ٥ رؤملا طابش٢٤،  رياربف / 

ر٢٠١١ رقو ،ربنملا نأشب ثلاثلا عامتجالا جئاتن ىلع  ،:  
خرؤملا ٦٥/١٦٢اهرارق يف ةماعلا ةيعمجلا بلط ىلع ءانب  ربمسيد /لوألا نونا ك٢٠ 

تابيترتلاب ساسملا نودو ٢٠١٠ مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ةيئاهنلا ةيتاسسؤملا،   
 عيمج عم رواشتلابو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

ًا ماعًاعامتجا دقعي نأ ،ًالماك ًاليغشت ربنملا ليغشت لجأ نمو ،ةصتخملا تائيهلاو تامظنملا 
، راشم ءاضعألا لودلا عيمج هيف كراشت ثمملااميس الةلاعفو ةلماك ةك  نادلبلانم ن ول 

ربنملل ةيتاسسؤملاتابيترتلاو قئارطلا ديدحتل كلذو ،ةيمانلا    .ةنكمم  ةصرف برقأ يف 

  ةيساسأ تامولعم  - ًالوأ 
ولا نأشب ،تاموكحلا فوفص يف رظنلا تاهجو نم ةفلتخم ةعومجم ًايلاح دجو  - ٦ ينوناقلا عض ت
ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا رارق بجومب أشنُأ دق ربنملا نأ تاموكحلا ضعب ربتعتو . ربنملل

لماك ٍوحن ىلع هليغشت لبق أ٦٥/١٦٢  شن  ي نأو دبال ربنملا نأ ربتعي رخآلا اهضعب نأ نيح يف دقو . ، 
ٍتائيه ةدع ا  يف ةرادإلا سلجم اهنيب نم رجأ يتلا تاشقانملا لالخ ًةحضاو هذه ءارآلا ةعومجم تدب  

اهعامتجا يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل نيمئادلا نيلثمملا ةنجلو نيرشعلاو ةسداسلا هترود 
  . كلذ دعب دوقعملا

سل  - ٧  نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا يف تاموكحلا ضعب ا  تمدقت يتلا تابلطلل ًةباجتساو
 بجومب ،لعفلاب ربنملا تأشنأ دق ةماعلا ةيعمجلا تناك اذإ ا مع ةينوناق ةروشم ىلع لوصحلل ،ةرادإلا

ينوناقلا هيأرب ا ٦٥/١٦٢اهرارق   افاوم ةدحتملا ممألا يف ةينوناقلا نوؤشلا بتكم ىلإ ةنامألا تبَلَط  ،
نأشلا اذ  .، ةرقفلا نأ )١(بلطلا اذهل ًةباجتسا رداصلا ،ينوناقلا يأرلا حضوأو ةيعمجلا رارق نم ١٧   

ةماعلا ةيعمجلا ر ٦٥/١٦٢ةماعلا   رقم قفرم ءوض يف  م هف  خرؤملا ٥٥/٤٨٨ت نأ يغبني لوليأ ٧،   
يترابع نأ ىلع ديكأتلا ةماعلا ةيعمجلا هيف تداعأ يذلا ٢٠٠١ربمتبس  ًاملع ُطيح’’،  و‘‘ت ’’  ‘‘ريشت

ًاضفر وأ ًةقفاوم نالكشت ال ،ناتَ  بتك م نع ةرداصلا ىوتفلا نإف يلاتلابو. يدايح ناترابع امه
ءاشنإ بوجو ىلإ    ريش  ت يتلا تارارقلاب ًاملع ُطيحت ذإ ،ةماعلا ةيعمجلا نأب لوقت ةينوناقلا نوؤشلا

                                                      
ةراشتساب هديوزت ةينوناقلا نوؤشلا بتكم ىلإ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا بلط ،كلذل ًاعبت  )١(  
يلاحلا عامتجالل ةيفاضإلا ةينوناقلا ةروشملا حاتتسو . هليغشتو ربنملا ءاشنإب ةقلعتملا ةيفاضإلا تايلمعلا نع ةيفاضإ ةينوناق
 .اهمالتسا دنع
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ربنملا ئشن  ت الو ،بيترتلا اذه ىلع اهتقفاوم مدع وأ اهتقفاوم نع   برع  ت ال ا  ةوالع ،ريشأو . إف ،ربنملا
  )٢(.ربنملا ليومت ةيفيك يف رظنت مل ةماعلا ةيعمجلا نأ ىلإ ،كلذ ىلع
ممألا جمانرب ىلإ تبلط دق ةماعلا ةيعمجلا نإف ،هالعأ ةدراولا ةغيصلا هيلإ ريشت امل ًاقفوو   - ٨

ليعفت ىلإ ًايعس’’، ٦٥/١٦٢اهرارق يف ةئيبلل ةدحتملا  ًاعامتجادقعي نأ ،لماك ٍلكشب ربنملا  ًاماع     ...
نأ ةغيصلا هذه نم . ‘‘ةنكمم ةصرف برقأ يفربنملل  ةيتاسسؤملاتابيترت لاو قئارطلاديدحتل    مهف  ي امبرو

فد   دقع ي  فوس ًالقتسم ًاعامتجا نأو ،ربنملا نع ةلصفنم ةئيه ماعلا عامتجالا نوكي نأ عمزملا نم
دقو . هسفن ربنملا تائيه نم ًةئيه نوكي نأ نم ًالدب ،ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلاب ةيصوتلا

م نأ ةغيصلا هذه نم ًاضيأ  م هف ربنملا ليغشتل ةمزاللا ريبادتلا عيمج ماعلا عامتجالا ذختي نأ رظتنملا ن ي
  .ةلماك ٍةروصب
عامتجالا جئاتن ىلع هتقداصمب ،ةرادإلا سلجم نإف ٢٦/٤ةرادإلا سلجم ررقمب قّلعتي اميفو   - ٩  ،

بني هنأب لئاقلاو ،عامتجالا كلذ هيلإ َّلصوت يذلا جاتنتسالا ىلع   ءاشنإ يغ قداص دق ،ربنملل ثلاثلا
لعفلاب ربنملا ئشن  فدهي ماع ٍعامتجا دقع ر . ي مل هنكل ،ربنملا  رق ةرادإلا سلجم نإف ،كلذ نم ًالدبو

  .ةماعلا ةيعمجلا بلطل هنم ًةباجتسا ،ًالماك ًاليغشت ربنملا ليغشت ىلإ

  هليغشتو ربنملا ءاشنإ  –ًايناث 
ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلاب ةقّلعتملا لئاسملا رابتعالا يف يلاحلا ماعلا عامتجالا ُذخأيس   -  ١٠

قئارطلا   ر رق  ت نأ ةيرادإلا هتئيهل دب الو ،ًالوأ ربنملا ءاشنإ نم دب ال هنأ ديب ،لاغتشالل ربنملا دادعإل
  . ةلماك ٍةروصب ربنملا لاغتشال ةمزاللا ةيتاسسؤملا تابيترتلاو

ةرقفلا   -  ١١   ديدجلا ربنملا ءاشنإ يغبني هنأ ىلع ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا نم) و (٦صنتو  
وأ ا   الاكو وأ ةدحتملا ممألا تائيه نم رثكأ وأ ةدحاو ا  رادإ ىلوتت ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيهك

ةقلعتملا  تارايخلل نكمي ،هالعأ اهيلإ راشُملا ةيفلخلل رابتعالا يف ًاذخأو. ةمئاقلا اهجمارب وأ اهقيدانص
  :يلي ام لمشت نأ ربنملا ءاشنإب

  ًالعف ئشنُأ دق ربنملا نأ ىلع قافتالا: ١رايخلا   -  فلَأ
ةماعلا ةيعمجلا نأ ،رايخلا اذه بجومب ،يلاحلا ماعلا عامتجالا يف تاموكحلا ولِّثمم   -  ١٢  ر رقي دق

ماع ٍعامتجا لوأ يلاتلاب وه يلاحلا ماعلا عامتجالا نأو ٦٥/١٦٢اهرارق بجومب ربنملا تأشنأ دق   ،
ربنملا ليغشتب اوموقي نأ ،عامتجالا اذهل نيرضاحلا نيلثمملا عسو يف نوكيس ،كلذل ًاعب تو. ربنملل
  .عامتجالا اذه يتسلج لالخ ًالماك ًاليغشت

                                                      
 قودنص يف ةيعوطلا تامهاسملا لالخ نم ربنملا لومي نأ ىلع ناسوب يف مت يذلا قافتالا نم مغرلا ىلع  )٢(

ةطبترملا تاقفنلا ريدقت نع ماعلا نيمألا نم ريرقت يأ ردصي مل ،ماعلا عامتجالا فرصت تحت عضوي يسيئر ينامئتسا 
تاريدقت ىلع حارت قالا رثأ ديدحتل ةصرفلا) ةسماخلا ةنجللا(ةينازيملاو ةيرادإلا نوؤشلاب ةينعملا ةنجللا طعت ملو ،ربنملاب 

ةماعلا ةيعمجلل يلخادلا ماظنلا نم١٥٣ةداملا هيلع صنت امل ًاقفو ،ةدحتملا ممألا ةينازيم   . 
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ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا هدقعي يذلا يلاحلا ماعلا عامتجالا رب   -  ١٣  تعا ام اذإو
ىرخألا ةدحتملا ممألا تامظنم كارشإ يف رظنلا بجاولا ن م نوكيسف ،ربنملل ماعلا عامتجالا ةباثمب
  )٣(.ربنملل ماعلا عامتجالل ةيئاهنلا ةيتاسسؤملا تابيترتلا عضو يف ًاقحال

  ربنملا ءاشنإ نم دب ال هنأ ىلع قافتالا: ٢رايخلا   - ءاب 
نمضتت نأ نكمي و. رايخلا اذه بجومب ،ربنملا ءاشنإل ةيفاضإ تاءارجإ ذاختا نم دب ال  -  ١٤

  .ىرخأ تارايخ حارتقا نكمي لب ،ةيرصح ريغ تارايخ يهو ،ةيلاتلا تارايخلا ربنملا ءاشنإ تاءارجإ
  يلاحلا ماعلا عامتجالا يف ربنملا ءاشنإ): أ (٢رايخلا   - ميج 

ةماعلا ةيعمجلا نأ ،رايخلا اذه بجومب ،يلاحلا ماعلا عامتجالا يف تاموكحلا ولِّثمم   -  ١٥  ر رقي دق
اهرارق بجومب ربنملا ئشن   مهتباجتسا راطإ يف ربنملا ءاشنإ ،مث نم ،نوررقي دقو ٦٥/١٦٢ت مل  ،

ينوناقلا ساسألا لَّثمتيو . ٦٥/١٦٢رارقلا يف دراولا ةلماك ٍةروصب ربنملا ليغشت ةماعلا ةيعمجلا بلطل 
ءاسؤر نع ةرداص لا ضيوفتلا قئاثو لالخ نم ،نيلثمملا ءالؤهل ةحونمملا ةطلسلا يف ءارجإلا اذهل

يذلا يعامجلا رارقلا يفو ،مهلود مساب لمعلا مهلوخ   ت يتلا ة  يجراخلا ءارزو وأ م  اموكح وأ مهلود
ربنملا ءاشنإ نأشب يلود     . يموكح ٍقافتا دامتعاب هنوذختي

رارقلا بجومب ،ةقيرطلا سفنب ةيئايميكلا داوملا ةمالسل يلودلا يموكحلا ىدتنملا ئشنُأ دقو   -  ١٦
IPCS/IFCS/94.8Res.1ة يئايميكلا داوملا ةمالس نأشب يلودلا رمتؤملا نع رداصلا رمتؤملا اذه .     دِق  ع دقو

ةنيدمب ،ة   يملاعلا ةحصلا ةمظنمو ،ة  يلودلا لمعلا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب كراشتلاب
تجا نع ةرداص ٍةوعدل ًةباجتسا١٩٩٤ليربأ /ناسين رهش يف ملوهكتسا يف ،يلود ،    يموكح ٍعام

لامعألا لودج نم ١٩لصفلا  دمتعاو ،ىدتنملا ءاشنإب ًارارق رمتؤملا ذختا ،رارقلا كلذ يفو )٤(.٢١   
هنأ ًانلع   ةرودلا ةباثمب ،هئاهتنا دعب ،رمتؤملا اذه ربتع ’’م ،هتاصاصتخا  يس ،ىدتنملا لامعأب ءدبلا ضرغب

  .‘‘ىدتنملل ىلوألا
، رايتخالا عقو ام اذإو  -  ١٧ يلاحلا ماعلا عامتجالا يف تاموكحلا يلثممل نكمي ،رايخلا اذه ىلع  

عوضوملا اذ  ةلصلا تاذ لئاسملا يف رظنلا دعب ،هبجومب ربنملا نوئشن  نكم . ي ٍرارق دامتعا  ي كلذبو
ربنملل لوألا ماعلا عامتجالا ىلإ ل  دعوم . وحتي نأ يلاحلا ماعلا عامتجالل  د دح  ي نأ رارقلل نكميو

هلامعأل ربنملا ءدب ةيكو ن . يف مضتي نأ رارقلل نكمي ،ىدتنملا لاثم   عِب  تا ام اذإو ،لاثملا ليبس ىلعف
نأ ىلإ    ريش  ةباثمب ،هئاهتنا دعب ،يلاحلا ماعلا عامتجالا ربتع ’’ي ًانالعإ  يس ،ربنملا لامعأب ءدبلا ضرغب

                                                      
ماعلا عامتجالا نأو ،لعفلاب ربنملا تأشنأ ةماعلا ةيعمجلا نأ رب  )٣(   تعا اذإو ،ربنملل ينوناقلا ساسألا حيضوتب ًانهر

ماعلا عامتجالا دقع ىلإ ،ذئدنع ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ردابيسف ،ربنملل ماعلا عامتجالا وه يلاحلا 
قئارطلا ديدحت ةمهم هيلإ لكويو ،ةماعلا ةيعمجلا نع رداصلا بلطلل ًاقفو ،جمانربلا ةرادإ سلجم ةياعر تحت ربنملل لوألا 

ددح امل ًاقفو ،لماك وحن ىلع هليغشت فد  سلجم رارقو ٦٥/١٦٢ةماعلا ةيعمجلا رارق ه ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو  
 .٢٦/٤ةرادإلا 

)٤(   ، ناريزح١٤-٣وريناج يد وير ،ةيمنتلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ريرقت  ممألا تاروشنم (١٩٩٢هينوي / 
تابيوصتلاوA.93.I.8تاعيبملا مقر ،ةدحتملا  لوألا دل)  رملا١رارقلا ،رمتؤ ملا اهذختا يتلا تارارقلا: ، ا   .يناثلا قف، 
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نأو ،هلامعأ متتخي نأ يلاحلا ماعلا عامتجالل نكمي ،ليدب ٍّلحكو. ‘‘ربنملل لوألا ماعلا عامتجالا  
ىلإ ةيمارلا تابيترتلل لثامم ٍوحن ىلع (ربنملل لوألا ماعلا عامتجالا هرابتعاب ًاروف داقعنالا ىلإ دوعي 

تاضوافملل ةعباسلا ةرودلا لالخ ،يجولويبلا ع  ونتلا ة  ةيموكحلا ةنجلل ةسماخلا ةرودلا /يقافتا دامتعا
 ديدحت وأ )١٩٩٢ويام /رايأ يف يبورينب ناتدوقعملا ،يجولويبلا عونتلل ةيقافتا نأشب ضوافتلل ةيلودلا  ،

  .لصفنم ٍعامتجاك ربنملل لوألا ماعلا عامتجالا دقعل ةصاخ ٍتاءارجإ
وأ ةدحتملا ممألا تائيه نم رثكأ وأ ناتئيه ربنملا ريدت نأ ىلع تاموكحلا ولثمم قفتا ام اذإو   -  ١٨

ع رظنلا يغبني امبرلف ،ا  دقع يف كرتشت نأ تالاكولا وأ تائيهلا كلت ىلع ناك اذإ اميف ذئدن الاكو
يلاحلا ماعلا عامتجالا يف نيكراشملا تاموكحلا يلثمم عسو يف ناك اذإ ام وأ ،ربنملا ءاشنإل عامتجا 

  .تالاكولا وأ تائيهلا كلت حلاصمل نيلثمم مهرابتعاب ربنملا اوئشني نأ
ملا ءاشنإب دهع): ب(٢رايخلا   - لاد  تامظنملا نم ةراتخم ةعومي  نييذيفنتلا ءاسؤرلا ىلإ ربن  

رارق نأ ،رايخلا اذه بجومب ،يلاحلا ماعلا عامتجالا يف نيكراشملا تاموكحلا ولِّثمم   -  ١٩  ر رقي دق
ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا دعب ،نومزعي دقو ،ربنملا ئشني مل ٦٥/١٦٢ةماعلا ةيعمجلا   

جمانربل يذيفنتلا ريدملا مهنمو ،تامظنملا نم ةراتخم ةعوم إلا ىلع ،ربنملل  نييذيفنتلا نيريدملاب ةباه
ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمل ناماعلا ناريدملاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا 

نوكي دق بيترتلا اذه را طإ يفو. ربنملا اوئشني نأب ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ريدمو ،ةفاقثلاو
 ، ةراتخملا تامظنملا كلت يف رارقلا عنص تايلمع نع ليغشتلا ديعص ىلع ًالقتسمو ةرادإلا يتاذ ربنملا

بيترت اذهو . تامظنملا كلتل ةيتاسسؤملا رطألا مادختساب تسسأ ةيلود ةيموكح ةئيه حبصي دقف
ريدملا هئاشنإ يف كرتشا يذلا خانملا ري غتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاب ةصاخلا تابيترتلل لثامم

هيلع تقداصو ،ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل ماعلا نيمألاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا 
خرؤملا ٤٣/٥٣اهرارق يف كلذ دعب ةماعلا ةيعمجلا  لوألا نوناك٦  ربنملا ةلاح يفو . ١٩٨٨ربمسيد / 

حيرصتلا اوقلت ام اذإ ىلإ ربنملا ءاشنإل تابيترتب اوموقي نأ ةينعملا تامظنملل نييذيفنتلا ءاردملل نكمي  
هئاشنإب ةيرادإلا م    .ائيه نم

يف عمت   -  ٢٠  ا ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمل يذيفنتلا سل  ا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
ًاملع طاحأ دق ٢٠١٠ربوتكأ /لوألا نيرشت رهش يف تدقع يتلا ةئاملا دعب نينامثلاو ةسماخلا هترود  ،

نع هاضر نع برعأ امك ،ئشنأ ام اذإ ،ربنملا عم ةيسسؤم ةطبار ةماقإ ةمظنملا مزعب ٤٣هررقم يف   
يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو ةمظنملا نيب ةزاتمملا نواعتلا تاقالع 

، ربنملا ءاشنإ ىتح نواعتلا اذه رمتسي نأب هعقوت نعو ربنملاب قلعتي اميف ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمو  
خرؤملا ٢٦/٤هررقم يف بلط دقف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم امأ . كلذ دعبو ًايمسر  

طابش٢٤ يذيفنتلا ريدملا ىلإ ٢٠١١رياربف /  ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم عم نواعتلاب   
ةعارزلاو ةيذغأللةدحتملا ممألا ةمظنمو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو  دقعي نأ    ماعلا عامتجالا، 

ءاشنإ راظتناب ربنملا ءاسرإ ىلإ يمرتو هنع أشنت ةيلمع يأ ريسيت لصاوي نأو ٢٠١١ماع يف ربنملل   ،
تاءارجإلل عضاخو ىرخألا ضورعلا رارغ ىلع ضرع ميدقت ىلإ يذيفنتلا ريدملا اعدو ؛هل ةنامأ 

ربنملا ةنامأ ةفاضتسا  يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةبغر هيف نيبي ،ماعلا عامتجالا يف اهيلع قفتملا
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وأ يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا 
رارقلا نيثالثل او ةعباسلا هترود يف ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم رمتؤم دمتعاو. ةنامألا كلت معد يف هتبغر

خرؤملا ١٤/٢٠١١ زومت٢  ىلإ بلطو ،ربنملا ءاشنإ تاموكحلا رارقب هيف بحر يذلا ٢٠١١هيلوي /   ،
تائيهلاو تامظنملا رئاسو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب عم ةقيثو ةروصب لمعلا ةمظنملل ماعلا ريدملا 

نأب ماعلا ريدملل نذأو ،ربنملا ليغشت ىلإ ةيمارلا ةمداقلا تاعامتجالل دادعإلل ةلصلا تاذ ةيلودلا  
ةكراشمب ناك لكش يأب هل معدلا ميدقت وأ هتفاضتسا ) يف كارتشالا(و ربنملا ءاشنإل ضرعب مدقتي

  .ةينعملا ةيلودلا تامظنملا رئاس
ا /و اهقيدانصو اهجماربو ةدحتملا ممألا يف ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلا موقت: )ج(٢رايخلا   – ءاه الاكو وأ

ربنملا ءاشنإبةصصختملا    
رارق نأ ،رايخلا اذه بجومب ،يلاحلا ماعلا عامتجالا يف نيكراشملا تاموكحلا ولِّثمم   -  ٢١  ر رقي دق

نوصوي دقو ،ربنملا ئشني مل ٦٥/١٦٢ةماعلا ةيعمجلا  ةدحتملا ممألا يف ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلا  
ربنملا ءاشنإب ةصصختملا ا/و اهقيدانصو اهجماربو  دقو .الاكو وأ ةرادإ سلجم تائيهلا هذه لمشت   

ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم يف ةيرادإلا تائيهلاو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 
  .يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل

ةكرتشم تار ارق دمتعت نأ ةيرادإلا تائيهلا هذهل نكمي ،ةكرتشم تابيترت ذاختا لاح يفو  -  ٢٢
عتمتت يتلا ةطلسلا وه ربنملا ءاشنإل ينوناقلا ساسألا نوكيس ،ةيلمعلا هذه يفو . ربنملا ءاشنإب ةنمازتمو
ةينعملا ةيرادإلا تائيهلا ا  .ةمظنملل يذيفنتلا سيئرلا ىلإ بلطت نأ ةيرادإ ةئيه لكل دب ال هنأ ثيحو  

تابيترتلل ةلثامم نوكت دق ةلمتحملا ةيتاسسؤملا تابيترتلا نإف ،مزاللا ءارجإلا ذختي نأ اهريدت يتلا 
  .هالعأ) ب (٢رايخلا يف ةدراولا 

  ةماعلا ةيعمجلل ةلمتحملا ةكراشملا  - واو 
٢٣  -   ، ىضتقملل ًاقفو ،ةقداصملا يف ةماعلا ةيعمجلا اهذختت نأ لمتحي يتلا تاءارجإلا لثمتت دق

ةيموكحلا تائيهلا ىلإ بلطلا يفو ،هالعأ ةدراولا تارايخلا نم يأ راطإ يف ةذختملا تاءارجإلا ىلع 
ءاسؤرلا وأ ،ةصصختملا ا /و اهقيدانصو اهجماربو ةدحتملا ممألا ىدل ةينعملا ةيلودلا  الاكو وأ

تائيهلا عم كرتشم وأ لقتسم ءارجإ ذاختا يف وأ ،ربنملا ءاشنإب اوموقي نأ ،تامظنملا هذهل نويذيفنتلا 
  .ربنملا ءاشنإل ةينعملا

دب الف ،ربنملا ءاشنإ نأشب ًارارق ذختت نأ ةماعلا ةيعمجلا نم رظتنت تاموكحلا تناك ام اذإو  -  ٢٤  
نأ وأ ،ةماعلا ةيعمجلا ا   ددح يتلا لامعألا لودج دونب نم دنب راطإ يف ةلأسملا هذه يف رظنلا نم

رف وت دقو. يلخادلا ماظنلل ًاقفو ،لمكم وأ يفاضإ يعرف دنب وأ دنب جاردإ ءاضعألا لودلا حرتقت
اهرارق ةعباتم ةيلمع سرادتل ةركبم ةصرف نيتسلاو ةسداسلا ا   ، يف ٦٥/١٦٢رود يف ةماعلا ةيعمجلا

قلعتملا حرتقملا تقؤملا لامعألالودج نم يعرفلا دنبلا راطإ ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ريرقتب    
  .ةئيبلل

___________ 


