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 هؤجهر األطراف في اجفبكيت الجىوع البيولوجي
 اًؾبشؼسخَبػ اال

 2010خشؼُٚ األٕل /أيخٕتؼ 29-18ِبفٕٚب، اًٚبتبُ، 
 *َُ سغٕل األؽَبل اًَؤهح 7اًتِغ 

 
 ذي عو إدارة االجفبكيت وهيزاىيتجلرير األهيو الجىفي

 الصىدوق االسجئهبىي لالجفبكيت 
 َػيؼث َُ األَُٚ اًخِمٚػ٘

 

 ظََٚج

 الجرجيببث اإلداريت الهىلحت بيو برىبهج األهن الهجحدة لمبيئت
 وأهبىت اجفبكيت الجىوع البيولوجي

 مقدمة- أوال
ًتؼِبَز األٍَ اًَخضغث  اًخِمٚػ٘ اًَغٚؼ 7/33تَوخظٗ َوؼؼّ  لٙ اسخَبؽْ اًؿبتؼ األعؼاك غؽب َؤخَؼ .1

ٕخِوٚص اًخؼخٚتبح اإلغاؼٚج تُٚ تؼِبَز األٍَ اؿخؾؼاط  اًٗ ًٌتٚئج ٕاألَُٚ اًخِمٚػ٘ الخمبهٚج اًخِٕػ اًتًٕٕٚسٙ
إًٗ َؤخَؼ األعؼاك لٙ اسخَبؽْ  ٕأَبِج اخمبهٚج اًخِٕػ اًتًٕٕٚسٙ ٕخوغٍٚ خوؼٚؼ ؽُ ػًى (ِٕٚٚة) اًَخضغث ًٌتٚئج

 .اًذبَُ

اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ ًتؼِبَز  8/10َُ َوؼؼّ  13خَؼ األعؼاك لٙ ػًى االسخَبػ اًذبَُ، لٙ اًموؼث َؤ غؽبٕ .2
ؽْ االِخٔبء َُ ؽٌَٚج خِوٚص اًخؼخٚتبح اإلغاؼٚج ًيٙ ِٚغؼ لٚٔب عالل اسخَباألٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج ٕاألَُٚ اًخِمٚػ٘ إًٗ 

 .اًخبؿؼ
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خضغث اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ ًتؼِبَز األٍَ اًَ 9/29 ٕضد َؤخَؼ األعؼاك لٙ اسخَبؽْ اًخبؿؼ، تَوخظٗ َوؼؼّ .3
َؼ َؼاؽبث َؤخَؼ األعؼاك عالل اسخَبؽْ اًؾبشؼ  ًيٗ ِٚغؼ لًٌْٚتٚئج ٕاألَُٚ اًخِمٚػ٘ إًٗ االِخٔبء َُ اًخِوٚص 

لَٚب تُٚ ، ٕعٌة َُ األَُٚ اًخِمٚػ٘ خوغٍٚ خوؼٚؼ إًٗ اًؼئٚؾ ٕاًَيخة 8/10ٕ 7/33ٕ 4/17اًَوؼؼاح 
َيخة َؤخَؼ األعؼاك ٕهغ أتوٗ األَُٚ اًخِمٚػ٘ . ؼ ٕاًؾبشؼ تشأُ اًخوغٍ اًَضؼؽ لٙ ٓػّ اًَؿأًجاالسخَبؽُٚ اًخبؿ

. ػاح اًضٌج ألؽظبئْٕأخٚضح اًَؼاؿالح  ،تؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج َؼؽٌٗ ؽٌٍ تضٕؼث َِخغَج تضبًج اًؾالهج 
اًمخؼث َبؽبح خوؼٚتب اًخٙ ؽوغٓب اًَيخة عالل ٕهغ أذبؼ األَُٚ اًخِمٚػ٘ َؿأًج خيبًٚك غؽٍ اًتؼِبَز لٙ سَٚؼ االسخ

ؼؿٍٕ غؽٍ ، هغٍ األَُٚ اًخِمٚػ٘ ًٌَيخة َػيؼث َمضٌج ؽُ َؿأًج 2010آػاؼ /ٕلٙ َبؼؾ. 2008-2010
 .االؿخئَبِٚج ًألَبِجلٙ اًَبئج ؽٌٗ سَٚؼ اًَضؼٕلبح َُ َؿبَٓبح األعؼاك لٙ اًضِبغٚن  13اًتؼِبَز اًتبًقج 

 .إتالؿ األعؼاك تضبًج خِمٚػ َوؼؼاح َؤخَؼ األعؼاك ٕأًغك َُ ٓػّ اًَػيؼث ٕٓ .4

ا  الخلفية- ثاني
 1988، عالل اًَمبٕظبح تشأُ اخمبهٚج اًخِٕػ اًتًٕٕٚسٙ َُ (ِٚةٕٚ)ؽَل تؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج  .5

ٕيبِح األَبِج خضضل ؽٌٗ اًعغَبح َُ ٕضغث اًخِٕػ . ، يأَبِج ًٌسِج اًخمبٕط اًضيَٕٚج اًغًٕٚج1992إًٗ 
َُ االخمبهٚج اًَخؾٌوج تبألَبِج َُ اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘  40ًٕغٖ اؽخَبغ االخمبهٚج، عٌتح اًَبغث . لٙ ِٕٚٚةًٕٕٚسٙ اًت

ضٚؽ اًِمبػ  اإلخمبهٚج ؽٌٗ أؿبؾ َؤهح ًمخؼث َبتُٚ غعٕل 24ًِٕٚٚة خٕلٚؼ األَبِج اًَشبؼ إًٚٔب لٙ اًَبغث 
تغؽٍ َبًٙ َُ ؿٕٚؿؼا، خعخٌك ؽُ ٕضغث ٘ أَبِج َؤهخج، أِشأ اًَغٚؼ اًخِمٚػٕ. ٕاالسخَبػ األٕل ًَؤخَؼ األعؼاك

َُ االخمبهٚج ؽٌٗ أِْ ٚخؾُٚ  24اًَبغث ٕخِص . 1995إًٗ  1993، لٙ سِٚك َُ ِٕٚٚةاًخِٕػ اًتًٕٕٚسٙ لٙ 
 ختغٖخؾُٚٚ أَبِج َُ تُٚ خٌى اًَِغَبح اًغًٕٚج اًَعخضج اًوبئَج اًخٙ "ل ًَؤخَؼ األعؼاك ٕعالل االسخَبػ األ

 ".تٕغبئك األَبِج تَوخظٗ ٓػّ االخمبهٚجًالظعالػ  اؿخؾغاغٓب

ًٌسِج ِٕٕهشح َؿأًج اعخٚبؼ َِغَج َعخضج الؿخظبلج األَبِج اًغائَج عالل االسخَبؽُٚ األٕل ٕاًذبِٙ  .6
ؽٌٗ أضغ ؽشؼ َؾٚبؼا العخٚبؼ اًَِغَج  ٕاخموح اًٌسِج 1 .1994لٙ اًضيَٕٚج اًغًٕٚج تشأُ اخمبهٚج اًخِٕػ اًتًٕٕٚسٙ 

 2 :ؼ غؽٍ األَبِج ًالخمبهٚج ٕٓٙاًخٙ خٕل

 ؛إًَظٕؽٚج تأفؼاط ٕأٓغاك االخمبهٚج بٕأِشعخٕٔالٚج اًَِغَج ٕأٓغالٔب اًؾبَج  ضٌج (أ )

اًَغٖ اًػ٘ َٚيُ أُ خٕلؼ لْٚ اًَِغَج اًغؽٍ اًخوِٙ ًٌؾَل إًَظٕؽٙ اًػ٘ ؿٚظعٌؼ تْ  (ة )
 تَوخظٗ االخمبهٚج ٕخِؿوْ األَبِج؛

ؾٌَٚج اًَخضٌج تٕظؼ إٔ خشقٚل االخمبهٚج إٔ اًَؤشؼاح إٔ اًضبًٚج لٙ اً/اًَشبؼيج اًؿبتوج ٕ (ر )
 األعؼٖ اًَخؾٌوج تبًغؼاٚج تبالخمبهٚج؛

 اًمؾبًٚج إًاظضج ًٌَِغَج لٙ ِعبن أِشعخٔب اًعبضج؛ (غ )

                                                 
 1 

 . 4و  UNEP/CBD/COP/1/3 أنظر
2
 ./UNEP/CBD/COP 4/1من  112الفقرة   
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اًَخؾٌوج اًَِغَج يؿٚبن إلهبَج ؽالهبح ؽَل لؾبًج َؼ االخمبهٚبح األعؼٖ ٕأَبِبخٔب ٕعبضج خٌى  (ّ )
 َؿخغاَج؛تضُٕ اًخِٕػ اًتًٕٕٚسٙ ٕخَِٚخْ اً

 ؛غًٕٚجاًعتؼث لٙ خٕلٚؼ ٕغبئك األَبِج ًؾٌَٚج ضيَٕٚج  (ٕ )

ٕاإلعبؼ اًَبًٙ ٕاإلغاؼ٘ اًَؤغ٘  -َؾٌَٕبح ٕأغٕاح االخضبلِغٍ اً -اًتِٚج األؿبؿٚج ًٌَِغَج (ؽ )
 إًٗ االظعالػ تٕغبئك األَبِج؛

 ٕالؿَٚب َُ ضٚد ًألَبِجؿخوالًٚج االٕ اًضيٍ اًػاخٗاًَغٖ اًػ٘ ؿٕك خظَُ اًَِغَج ؽِغّ  (ش )
 اًضٕيَج ٕاًَٚؽاِٚج؛

تبًخِٕػ اًتًٕٕٚسٙ ٕاالؿخعغاٍ اًَؿخغاٍ ًَيِٕبخْ، ٕاًخوبؿٍ عتؼث اًَِغَج لٙ اًَؿبئل اًَخؾٌوج  (ع )
 إًَاؼغ إًؼاذٚج؛اًؾبغل ٕاًَخؿبٕ٘ ًٌَِبلؼ اًِبشئج ؽُ اؿخعغاٍ 

ِٕٔب َؼ هغؼث اًَِغَج ؽٌٗ اًؾَل ؽٌٗ اًَؿخٕٚبح اًؾبًَٚج ٕاإلهٌَٚٚج ٕإًعِٚج، َٕغٖ هتًٕٔب ٕخؾب (٘ )
 ؛ٕاًَِغَبح فٚؼ اًضيَٕٚج ٕيمبءث ِغبَٔب ًالخضبالح ٕهغؼخٔب ؽٌٗ سَؼ اًَؾٌَٕبحاًضيَٕبح 

تشأُ َٕهؼ لٗ اًَؿخوتل  َؤخَؼ األعؼاك  ّهغؼث اًَِغَج ؽٌٗ اًخيٚك َؼ أ٘ َوؼؼ ٚخعػ (ى )
 ؛األَبِج

ؿخظبلج ؽؼٕظب ال 1994ٕيبُ أَبٍ َؤخَؼ األعؼاك عالل اسخَبؽْ األٕل اًػ٘ ؽوغ لٙ ِبؿبٕ ؽبٍ  .7
َِغَج األٍَ اًَخضغث ًٌخؼتٚج ٕاًؾٌٍ  :َُ اًَِغَبح اًغًٕٚج اًؿح اًخبًٚج َسَٕؽجاألَبِج ؿٕاء لؼغٚج إٔ يسؽء َُ 

اًٌسِج اًضيَٕٚج اًغًٕٚج ًٌَضٚعبح اًخبتؾج ٕاًذوبلج، االخضبغ اًغًٕٙ ًضُٕ اًعتٚؾج، تؼِبَز األٍَ اًَخضغث اإلَِبئٙ، 
 1/4ٕؽُٚ َؤخَؼ األعؼاك تَوخظٗ َوؼؼّ . فػٚج ٕاًؽؼاؽج، لظال ؽُ ِٕٚٚةًٌِٕٚؿيٕ، َِغَج األٍَ اًَخضغث ًأل

لٙ االظعالػ تبًٕغبئك  خَخؾٔب تبًضيٍ اًػاخَٗؼ ظَبُ األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج ًٌوٚبٍ تٕغبئك أَبِج االخمبهٚج  تؼِبَز"
 ".24اًَشبؼ إًٚٔب لٙ اًَبغث 

 1994خَٕؽ / ًٕٕٚٚ 4غ لٙ ؼؿبًج َؤؼعج لٙ ٕاخعػ ٓػا اًَوؼؼ اؿخِبغا إًٗ اًخؽاٍ َُ سبِة ِٕٚٚة ٕؼ .8
. غٕغؿٕٚل األَِٚج اًخِمٚػٚج ًِٕٚٚة إًٗ اًؿٚغث اِسٚال يؼٕتؼ األَِٚج اًخِمٚػٚج ًألَبِج اًَؤهخج إًٚؽاتٚدَُ اًؿٚغث 

. ضٕؼث َِٔب َٕؼلن  UNEP/CBD/COP/1/9لٙ إًذٚوج ٕٚؼغ اًؾؼط لٙ اًَؼلن األٕل ٕاًخػٚٚل اًعبص تْ 
 :َؿبئل إًَظٕؽٚج، ِص ؽؼط ِٕٚٚة ؽٌٗ َبٌٕٚٙلَٚب ٚخؾٌن تبً

 ًٌَؼايؽٕاًََٚؽ ؽٌٗ اًعتؼاح ٕاًوغؼاح ٕاًَِخسبح  اًَٚؿؼٚيُٕ ألَبِج االخمبهٚج لؼضج اًضضٕل  2-2-5"
 ".اًَخؾٌوج تبًتؼاَز ًغؽٍ ؽٌَٔب

 (…) 

بخْ، ًٌَؿبؽغث ٕٚاضل تؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج اخعبػ سَٚؼ اًخغاتٚؼ اًََيِج، لٙ إعبؼ اعخضبض 2-9-2"
 ."لٙ خِمٚػ أٓغاك ٕفبٚبح اخمبهٚج اًخِٕػ اًتًٕٕٚسٙ
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ٚوك تؼِبَز األٍَ ًٌتٚئج َؿخؾغا ألُ ٚؾؼط، لٙ ِعبن اعخضبضبخْ ٕهغؼاخْ، أ٘ عغَج إٔ غؽٍ هغ  3-1-1"
ٕٚخؾُٚ ًغٖ ٕؽِغَب ٚعٌة ٓػا اًغؽٍ . األَبِج لٙ أغاء ٕغبئمٔبٚيُٕ َخٕهؾب َُ َؤخَؼ األعؼاك ٕخعٌتْ 

 ".الخمبن تشأِْ َؼ أَبِج االخمبهٚجا

(…) 

اًخوِٚج لٙ ؽَل األَبِج ِٕغٍ اًغؽٍ اإلغاؼ٘، ٕعغَبح َٚيُ أُ ٚخظَُ ٓػا اًغؽٍ اًَغعالح  3-1-2"
 ".اًتٚبِبح ٕاًَؾٌَٕبح، ٕعغَبح اًَؤخَؼاح، ٕاًؿٌك اًِوغٚج اًَؤهخج ًظَبُ اًخغلن اًخوغ٘ ًألَبِج

ألَبِج ً" ؿخوالًٚجاالٕ اًضيٍ اًػاخٗ"ج اًخٙ ؿخظَُ تٔب اًَِغَج ٕلَٚب ٚخؾٌن تبًَؾبٚٚؼ اًعبضج تبًيٚمٚ .9
 :األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج تَبٌٕٚٙالؿَٚب َُ ضٚد اًضٕيَج ٕاًَٚؽاِٚج، اًخؽٍ تؼِبَز 

ؽٌٗ اًِضٕ األَبِج اًَؤهخج الخمبهٚج اًخِٕػ اًتًٕٕٚسٙ  تْخَخؼ  اًخشقٌٚٗ اًػٖ تبًضيٍ اًػاخٗٚضخمغ  2-8-1"
َؤخَؼ األعؼاك ٕٚؿٌٍ اًتؼِبَز تأُ ؼؤؿبء أَبِبح االخمبهٚج َؿؤًُٕٕ أَبٍ . ألعؼاكاًػ٘ عٌتْ َؤخَؼ ا

ٕٚغؼى أُ غٕؼ اًَِغَج اًَعخبؼث ًخٕلٚؼ األَبِج ًالخمبهٚج . اًعبص تٍٔ لٙ االؿخسبتج ًٕالٚبخٍٔ ٕعٌتبخٍٔ
غؽٍ ٕاًخٕسْٚ عالل اًٚخَذل لٙ خٕلٚؼ اإلعبؼ اًَؿبِغ ًٌخٚؿٚؼ ؽٌٗ ٓػّ األَبِج لٙ أغاء ٕغبئمٔب، َُ 

اًَبًٚج ؽٌٗ اًِضٕ اًػ٘ خخٕعبّ تبًغؼسج األًٕٗ لَٚب ٚخؾٌن تَؿبئل إًَغمُٚ ٕاًَؿبئل اإلغاؼٚج ٕاإلغاؼث 
ٕٚغؼى تؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج اًضبسج إًٗ اًَؼِٕج لٙ خعتٚن ِغَْ ََٕبؼؿبخْ . َِغَٕج األٍَ اًَخضغث

 ".ٕخٕهؾبح َؤخَؼ األعؼاكلَٚب ٚخؾٌن تٕالٚبح  ؽِغَب خيُٕ ظؼٕؼٚج ًظَبُ يمبءث ٕلؾبًٚج األَبِج

ٕٚؿٌٍ تبًخمؼهج اًوبِِٕٚج ٕاًؼؿَٚج تُٚ تؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج ٕاألَبِج اًَؤهخج ًالخمبهٚج، ؼفٍ  3-2-1"
 ٕؽٌٗ. أِْ ٕٚلؼٓب ٕؿٕك خؿخَؼ ٓػّ اًؾالهج َؼ األَبِج ٕعبضج ؽِغَب خِشأ األسٔؽث اًؼئبؿٚج ًالخمبهٚج

اؿخسبتخٔب ًٕالٚبح  ؿٚبن اًخشقٌٚٚج لٚ تأهضٗ هغًؼ َُ اًضيٍ اًػاخٗ لٗ اًَؿبئلخخَخؼ األَبِج  ػًى، َٚيُ أُ
 خوغٍٕعٌتبح ٕاضخٚبسبح َؤخَؼ األعؼاك ٕٚؿٌٍ تؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج تبًغٕؼ اًخِمٚػ٘ ًألَبِج لٙ 

ؼك تبألَبِج تأِٔب اًسٔبؽ اًخِمٚػ٘ ًٕػا ٚؾخ. اًؼئٚؾ اًخِمٚػ٘ لٙ خٌى اًؾٌَٚج تٕضمْاالخمبهٚج ٕؼئٚؾ األَبِج 
ٕهغ غٔؼ ٓػا أًِز اًعبص تتؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج لٙ . اًؼئٚؿٙ لٙ اًَؿبئل ػاح اًضٌج تبالخمبهٚج

ٕتؾغ َؼاؽبث غٕؼ َؤخَؼ َؤهخج ؽٌٗ َؿخٕٖ ؼلٚؼ لٙ َِغَٕج األٍَ اًَخضغث إِشبئْ ٕغٚمج ؼئٚؾ األَبِج اً
ٙ ًالخمبهٚج، ٚيُٕ ؼئٚؾ األَبِج َؿؤٕال أَبٍ َؤخَؼ األعؼاك تشأُ األعؼاك تبؽختبؼّ اًسٔبؽ اًؼئبؿ

 ".َوؼؼاخْ اًَؿخوٌج لٙ اًَؿبئل اًخٙ خؤذؼ لٙ أغاء األَبِج

 الجرجيببث اإلداريت بيو الهدير الجىفيذي لبرىبهج األهن الهجحدة- ثبىيب
 لمبيئت واألهيو الجىفيذي

خَبؽْ اًذبًد اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ ًتؼِبَز األٍَ اًَخضغث ، لٙ اس3/23َؤخَؼ األعؼاك ًغٖ اؽخَبغ َوؼؼّ  غؽب .10
لَٚب ٚخؾٌن  1997يبُِٕ اًذبِٙ / ِٚبٚؼ 27ًٌتٚئج ٕاألَُٚ اًخِمٚػ٘ إًٗ ٕظؼ إسؼاءاح ٕتػل سٔغ الؽخَبغٓب هتل 
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 ب ٕؽٚبغث خمؾٚل ٓػّ األغٕاؼَتؾَل األَبِج اًغائَج الخمبهٚج اًخِٕػ اًتًٕٕٚسٙ ًخٕظٚص أغٕاؼ َٕؿؤًٕٚبح يل َِٔ
اإلغاؼ٘ ٕاًيمبءث تشأُ األَبِج اًغائَج  اًسيٍ اًػاخٗخٕلؼ ٓػّ اإلسؼاءاح "ظؼٕؼث أُ  ٕشغغ ؽٌٗ ٕاًَؿؤًٕٚبح
ٕشغغ يػًى " الضخٚبسبح االخمبهٚج، ٕأُ خظَُ اًَؿبءًج اإلغاؼٚج ًألَُٚ اًخِمٚػ٘ أَبٍ َؤخَؼ األعؼاكٕاؿخسبتخٔب 

ؽٌٗ ظؼٕؼث أُ خيُٕ ٓػّ اإلسؼاءاح ٕلوب ًٌوٕاؽغ ٕإًٌائص اًَبًٚج اًعبضج تبًَٕغمُٚ لٙ األٍَ اًَخضغث ٕٕلوب 
اًضبغؼ ؽُ َؤخَؼ األعؼاك، ٕأُ ٚختؼ، هغؼ اًَؿخعبػ ٕضؿة َوخظٗ اًضبل اًخؼخٚتبح اًعبضج  1/4ًٌَوؼؼ 

ُٚ األٍَ اًَخضغث ٕاالخمبهٚج اإلعبؼٚج ًخقٚؼ اًَِبط يَب عٌة ؽٌٚٔب تتبًَٕغمُٚ ٕاًَبًٚج ٕاًعغَبح اًَشخؼيج اًَخمن 
اًَِبؿة، ٕإتالؿ َؤخَؼ َُ األَُٚ اًخِمٚػ٘ خؽٕٚغ األعؼاك تِؿظ َُ اإلسؼاءاح اًَخمن ؽٌٚٔب لٙ إًهح 

 .اًؼاتؼ تشأُ خِمٚػ ٓػّ اًخؼخٚتبح ؽْاألعؼاك َُ عالل َيختْ لٙ اسخَب

تؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج ٕأَبِج اخمبهٚج اًخِٕػ غاؼٚج تُٚ اًخؼخٚتبح اإل إتؼإٍيبُ َُ ِخٚسج ػًى  .11
فٚؼ أِْ غل ِٓبى اًيذٚؼ َُ األضيبٍ ٕالؿَٚب خٌى . 4/15اًَوؼؼ  تَوخظٗ 1998أٚبؼ / اًتًٕٕٚسٙ لٙ َبٕٚ

لٙ  ٕؽالٕث ؽٌٗ ػًى، أغٖ إِشبء َيخة األٍَ اًَخضغث لٙ ِٚؼٕتٙ .اًَخؾٌوج تبؿخوالًٚج األَبِج لٙ ضبسج إًٗ خِمٚػ
إًٗ غٕٔؼ عع فٚؼ ٕاظص تشأُ اًَؿؤًٕٚج لَٚب تُٚ َيخة األٍَ اًَخضغث لٙ ِٚؼٕتٙ ٕتؼِبَز األٍَ  1996

لَيخة . اًعبضج تؾؼط تؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج اؿخظبلج األَبِجاًَخضغث ًٌتٚئج ؽِغَب خؾٌن األَؼ تبًَؿؤًٕٚج 
غَبح اإلغاؼٚج ٕاًَبًٚج لظال ؽُ أَُ تؼِبَز األٍَ األٍَ اًَخضغث لٙ ِٚؼٕتٙ َؿؤٕل ؽُ عغَبح اًَؤخَؼاح ٕاًع

. 1997ًؾبٍ َٕؼ ػًى ًٍ ٚشؼ إًٗ أ٘ غٕؼ ًَيخة األٍَ اًَخضغث لٙ ِٚؼٕتٙ لٙ اًخؼخٚتبح اإلغاؼٚج . اًَخضغث ًٌتٚئج
ضغث ًتؼِبَز األٍَ اًَخٕهغ أتؼؽ اًمضل تُٚ ٕغٚمج اًَغٚؼ اًؾبٍ ًَيخة األٍَ اًَخضغث لٙ ِٚؼٕتٙ ٕاًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ 

ًٌتٚئج اًضبسج إًٗ خٕظٚص أٚظب اًغٕؼ ٕاًَؿؤًٕٚج اًَعخٌمج ًَيخة األٍَ اًَخضغث لٙ ِٚؼٕتٙ تشأُ خِمٚػ اًخؽاٍ 
 .اًَخضغث ًٌتٚئج تبؿخظبلج األَبِجتؼِبَز األٍَ 

إًٗ ٕيٚل األَُٚ اًؾبٍ ًألٍَ اًَخضغث، ٕاإلسؼاء اًسغٚغ  2002األَُٚ اًخِمٚػ٘ لٙ ؽبٍ ٕؽوة خؼهٚج ٕغٚمج  .12
تخؾُٚٚ إًَغمُٚ اًػ٘ هؼؼخْ اًسَؾٚج اًؾبَج ًألٍَ اًَخضغث، عٌة َؤخَؼ األعؼاك عالل اسخَبؽْ اًؿبتؼ  اًعبص

ٕهغ . 3ج َؼ تؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئجٚخِوٚص اًخؼخٚتبح اإلغاؼ 2004شتبع / لٙ لتؼاٚؼ ؼيٕاالًَتٕاًػ٘ ؽوغ لٙ 
 4 .ل اسخَبؽْٚ اًذبَُ ٕاًخبؿؼخيؼؼ ٓػا اًعٌة َِػ ػًى إًهح َُ سبِة َؤخَؼ األعؼاك عال

 الهفبوضبث بشأو جىليح الجرجيببث اإلداريت- ثبلثب

، هغٍ األَُٚ اًخِمٚػ٘ ًالخمبهٚج، ًغٖ خًْٕٚ َِضتْ، ًٌَغٚؼ اًخِمٚػ٘ اًَوؼؼ 2006يبُِٕ اًذبِٙ / ٕلٙ ِٚبٚؼ .13
ًخِمٚػ٘ اًؿبتن، ٕإٔضٗ اًَغٚؼ ا. اًضبغؼ ؽُ َؤخَؼ األعؼاك لظال ؽُ َشؼٕػ خؼخٚتبح إغاؼٚج َِوضج 7/33

ٕأعػ َؤخَؼ األعؼاك، عالل اسخَبؽْ . تبًِغؼ إًٗ َقبغؼخْ إًشٚيج لٙ ػًى إًهح، تخؼى ٓػّ اًَؿأًج ًعٌٚمخْ
َُ َوؼؼّ  13، ؽٌَب تؼغ اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘، ٕغؽب لٙ اًموؼث 2006آػاؼ / اًذبَُ اًػ٘ ؽوغ لٙ هؼعبسِج لٙ َبؼؾ

                                                 
3 
 .VII/33من المقرر  6الفقرة  
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 .IX/29من المقرر  18والفقرة  VIII/10 من المقرر 13الفقرة  
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ًٌِغؼ َُ سبِة  ضغث ًٌتٚئج ٕاألَُٚ اًخِمٚػ٘ إًٗ االِخٔبء َُ اًخِوٚصاًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ ًتؼِبَز األٍَ اًَخ" 8/10
لج َٕٕظٕؽٚج  7/33ٕ 4/17َؤخَؼ األعؼاك لٙ اسخَبؽْ اًخبؿؼ َؼ َؼاؽبث اًَوؼؼُٚ  ٕاًضبسج إًٗ ؽٌَٚج شمب

ًخٙ ا 4/17َُ اًَوؼؼ  1ًخؾُٚٚ األَُٚ اًخِمٚػ٘ اًخٙ خشَل َؤخَؼ األعؼاك ٕاًَيخة تعؼٚوج خخؿن َؼ اًموؼث 
خشٚؼ إًٗ اًخشبٕؼ َؼ َؤخَؼ األعؼاك َُ عالل اًَيخة هتل خؾُٚٚ األَُٚ اًخِمٚػ٘ ٕاًٗ ؿٌعج َؤخَؼ األعؼاك 

 ".لخؼث َِضة األَُٚ اًخِمٚػ٘لٙ خضغٚغ 

 2006ضؽٚؼاُ / ِٕٕٚٚ 15اًضبغؼ ؽُ َؤخَؼ األعؼاك ؽٌٗ اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ لٙ  8/10ٕؽؼط اًَوؼؼ  .14
تؼِبَز األٍَ اًَخضغث تأُ  2006خَٕؽ / ًٕٕٚٚ 10اًخِمٚػ٘ لٙ ؼغّ اًَؤؼط لٙ  ٕػيؼ اًَغٚؼ. ؽوة خؾِْٚٚ َتبشؼث

/ ًٕٕٚٚ 31ٕلٙ . ًٌتٚئج ٚؾَل لٙ َؾبًسج اًوظبٚب اًؾؼٚظج اًَخؾٌوج تبًغؽٍ اإلغاؼ٘ ًالخمبهٚبح اًخٙ ٚغٚؼٓب اًتؼِبَز
ٕهغ أذبؼ األَُٚ . ج هٚغ االؿخؾؼاطاًخؼخٚتبح اإلغاؼٚ، أتٌـ اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ األَُٚ اًخِمٚػ٘ تأُ َشؼٕػ 2006خَٕؽ 

اًخِمٚػ٘ تضٕؼث َِخغَج اًضبسج إًٗ االِخٔبء َُ اًخؼخٚتبح اإلغاؼٚج اًَِوضج لٙ سَٚؼ اسخَبؽبخْ اًذِبئٚج خوؼٚتب َؼ 
 .اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘

اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ ًتؼِبَز األٍَ  9/29َُ اًَوؼؼ  18ٕعالل اسخَبػ تُٕ، ضد َؤخَؼ األعؼاك لٙ اًموؼث  .15
ًيٙ ِٚغؼ لٚٔب َؤخَؼ األعؼاك عالل  ]اًخؼخٚتبح اإلغاؼٚج[االِخٔبء َُ خِوٚص "ضغث ًٌتٚئج ٕاألَُٚ اًخِمٚػ٘ ؽٌٗ اًَخ

، ٕعٌة َُ األَُٚ اًخِمٚػ٘ إتالؿ اًؼئٚؾ ٕاًَيخة 8/10ٕ 7/33ٕ 4/17اسخَبؽْ اًؾبشؼ َؼ َؼاؽبث اًَوؼؼاح 
 .وغٍ اًَضؼؽ لٙ ٓػّ اًَؿأًجًَؤخَؼ األعؼاك تبًخلَٚب تُٚ االسخَبؽُٚ اًخبؿؼ ٕاًؾبشؼ 

ٕؽؼط ؽٌْٚ لٙ  2008ضؽٚؼاُ / ِٕٕٚٚ 11عٌة َؤخَؼ األعؼاك ؼؿَٚب إًٗ اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ لٙ  ٕهغٍ  .16
تِْٚ ٕتُٚ األَُٚ اًخِمٚػ٘ تغءا َُ االسخَبػ اًػ٘ ؽوغ لٙ ِٕٕٚٚؼى سَٚؼ االسخَبؽبح اًذِبئٚج خوؼٚتب اًخٙ ؽوغح 

خَٕؽ / ًٕٕٚٚ 14َِوضج َُ اًخؼخٚتبح اإلغاؼٚج لٙ  غٚؼ اًخِمٚػ٘ ِؿظًٌَ َح ٕهغ. 2008ضؽٚؼاُ / ِٕٕٚٚ 30لٙ 
 2009أسؼٚح ًألَبِج لٙ ٕخسغؼ اًَالضغج أُ اًَؼاسؾج اًخٙ . 2008خشؼُٚ األٕل / أيخٕتؼ 6ٕلٙ  2008

َُ اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ ًتؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج ٕاألَُٚ  عٌتح 5تٕاؿعج َسٌؾ اًَؼاسؾُٚ لٙ األٍَ اًَخضغث
 .اًخؼخٚتبح اإلغاؼٚجًخِمٚػ٘ االِخٔبء َُ خِوٚص ا

لٙ عَؿج اسخَبؽبح  ًؾََٕٚجِٕٕهشح َؿبًج اًؼؿٍٕ ا. ٕهغ أتوٗ َيخة َؤخَؼ األعؼاك ؽٌٗ ؽٌٍ تبِخغبٍ .17
اًشبٌَج  اًؾََٕٚجٕهغَح ٕذٚوج خخظَُ خضٌٚال َمضال ًَؿأًج اًؼؿٍٕ . اًغٕؼاحًٌَيخة ؽوغح عالل لخؼث َبتُٚ 

 .2010آػاؼ / ؽوغ لٙ يبًٙ لٙ َبؼؾ ؽشؼ اًػ٘إًٗ االسخَبػ اًضبغ٘ 

اًخِمٚػ٘ ًتؼِبَز ، خٌوٗ األَُٚ اًخِمٚػ٘ َشؼٕػ خمٕٚط تبًؿٌعج، َُ اًَغٚؼ 2010آة / أفؿعؾ 3ٕلٙ  .18
 .2010إٌٔٚل / ؿتخَتؼ 14ٕخٌوٗ ِؿعج َِوضج لٙ . األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج
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 جكبليف دعن البرىبهج- رابعب

َيخة ٚك غؽٍ اًتؼِبَز اًخٙ ٚمؼظٔب ِٕٚٚة تَب لٙ ػًى خوؼٚؼ أؽغّ خِبٕل ؽغغ َُ اًغؼاؿبح َؿأًج خيبً .19
ًمؼٚن َٔبٍ أِشأّ اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘، ٕخوؼٚؼ أؽغّ  2007عغَبح اإلشؼاك اًغاعٌٙ لظال ؽُ خوؼٚؼ لٙ ؽبٍ 

ٕٚشٚؼ اًخوؼٚؼ . ؽُ اؿخؼغاغ ٕخعضٚص ٕاؿخعغاٍ خيبًٚك غؽٍ اًتؼِبَز تٕاؿعج ِٕٚٚة 2009لٙ ؽبٍ اؿخشبؼ٘ 
تَب لٙ ػًى تٕاؿعج ِٕٚٚة َٕٕغمٙ االخمبهبح ٕاؿؼ اًِعبن  إًٗ أِْ هغ أؽؼة ؽُ ؽغٍ اؼخٚبش 31وؼث لٙ اًم

ٕهغ عؼضح . لٙ إغاؼث ٕخعضٚص خيبًٚك غؽٍ اًتؼِبَزاًتٚئٚج اًَخؾغغث األعؼاك تشأُ اِؾغاٍ اًشمبلٚج ٕاالخؿبن 
إضتبع تشأُ هغؼث ٕاؿخؾغاغ ِٕٚٚة ٕأؽؼة ؽُ ،ًعغَبح اًغؽٍ تشأُ يمبءث ٕلؾبًٚج ِٕٚٚة تٕضمْ َٕؼغا  شيٕى

ٕيشمح . خيبًٚك غؽٍ اًتؼِبَز تَب لٙ ػًى ًَؤخَؼاح األعؼاك لٙ االخمبهٚج اًتٚئٚجًخمؿٚؼ إغاؼث ٕاؿخعغاٍ 
شٕافل إؽاء َؾغل خيبًٚك غؽٍ اًتؼِبَز أهل َُ اًَوبتالح اًخٙ أسؼٚح َؼ َٕغمٙ االخمبهبح اًتٚئٚج األعؼٖ ؽُ 

خيبًٚك غؽٍ اًتؼِبَز تُٚ ِٕٚٚة َٕيخة األٍَ اًَخضغث لٙ ِٚؼٕتٙ ٕاالخمبهبح اًتٚئٚج خٌى اًَخؾٌوج تخٕؽٚؼ َٕاؼغ 
 .األعؼاكاًَخؾغغث 

األَُٚ اًخِمٚػ٘، ًغٖ خًْٕٚ َِضتْ، ؽَبٍ اًَتبغؼث تٕهك ََبؼؿج اؿخعغاٍ اًَخؼسَُٚ اًمٕؼُٚٚ  ٕأعػ .20
 اخمبهبٕأتؼٍ , 1999ًخٙ يبِح هبئَج َِػ األضؼاؼ ًعغَج االسخَبؽبح اًخٙ خؾوغ لٙ إعبؼ االخمبهٚج ٕٓٙ اًََبؼؿج ا

ًخٕلٚؼ ٓػّ اًعغَبح تٕضمْ َٕؼغ اًعغَبح ( 2010-2008)لٙ ِٚؼٕتٙ ًَغث ؽبَُٚ َؼ َيخة األٍَ اًَخضغث 
ٕغٚمج َعضضج تؼختج َغٚؼ ؽبٍ ًَيخة ٕٚخعٌة هؼاؼ اًسَؾٚج اًؾبَج ًألٍَ اًَخضغث تئِشبء . ًٌَِغَج اًَظٚمج

خٕظٚضب  2010شتبع / لتؼاٚؼ 24اًضبغؼ لٙ  64/243اًِضٕ إًاؼغ لٙ اًوؼاؼ  األٍَ اًَخضغث لٙ ِٚؼٕتٙ ؽٌٗ
 .خَؼاح الخمبهٚج اًخِٕػ اًتًٕٕٚسٙتشأُ غٕؼ َيخة األٍَ اًَخضغث لٙ ِٚؼٕتٙ لٙ خٕلٚؼ غؽٍ عغَبح اًَؤ

لٙ خؼخٚتبح اخمبهٚج اًخسبؼث اًغًٕٚج  خٕؿٚؼ ِعبنًِٕٚٚة  اًخِمٚػٖٕاهخؼش األَُٚ اًخِمٚػ٘ ؽٌٗ اًَغٚؼ  .21
ًخشَل أَبِج االخمبهٚج تبًِؿتج  2001األِٕاػ أًَغغث تبالِوؼاط َُ اًضٕٚاِبح ٕاًِتبخبح اًتؼٚج اًخٙ اخمن ؽٌٚٔب لٙ 

 .ًألِشعج إًًََج َُ اًَؿبَٓبح اًعٕؽٚج

 الخالصت- خبهسب

بِِٕٚج، اًوٕتؾغ ختبغل ٕاؿؼ اًِعبن ًٌؼؿبئل تَب لٙ ػًى َؼ اًَيخة اًخِمٚػ٘ ًألَُٚ اًؾبٍ َٕيخة اًشؤُٕ  .22
ٕإتؼاٍ أضيبٍ لٚٔب اخمن اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ ًِٕٚٚة ٕاألَُٚ اًخِمٚػ٘ ؽٌٗ اًَظٙ ؽٌٗ أؿبؾ خؼخٚتبح اإلغاؼث اًَِوضج 

ٕاًضٌج اًَؤؿؿٚج أَبِج االخمبهٚج  اًضيٍ اًػاخٗ اًػٖ خخَخؼ تْتشأُ اًخمٕٚط تبًؿٌعج ٕآًٚبح اًَؿبءًج اًخٙ خؼاؽٙ 
اًخِمٚػ٘ ؽٌٗ أُ ٚأعػ اًخِوٚص أًِبئٙ ًٌخؼخٚتبح اخمن اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ ٕاألَُٚ  يَب. َؼ تؼِبَز األٍَ اًَخضغث ًٌتٚئج

 1998اإلغاؼٚج لٙ االؽختبؼ اًخؼخٚتبح اإلغاؼٚج اًخٙ ٕالن ؽٌٚٔب االسخَبػ اًؼاتؼ ًَؤخَؼ األعؼاك اًػ٘ ؽوغ ؽبٍ 
ؽُ اًوؼاؼاح ػاح اًضٌج َٕسٌؾ إغاؼث ِٕٚٚة لظال ٕاؿخٚمبء َخعٌتبح اًَوؼؼاح ػاح اًضٌج ًَؤخَؼ األعؼاك 

 .اًضبغؼث ؽُ األَُٚ اًؾبٍ ًألٍَ اًَخضغث ٕهؼاؼاح اًسَؾٚج اًؾبَج
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خٌتٚج عٌة َؤخَؼ األعؼاك  ٕٚؾؼة اًَغٚؼ اًخِمٚػ٘ ٕاألَُٚ اًخِمٚػ٘ ؽُ األؿك ًؾغٍ اؿخعبؽخَٔب .23
ؿؼػ ٕهح ََيُ، ٕؽٌٗ أ٘ هتل اسخَبؽْ اًؾبشؼ، ٕٚخؾٔغاُ تبًوٚبٍ تػًى لٙ أتبالِخٔبء َُ خِوٚص اًخؼخٚتبح اإلغاؼٚج 

 .َٕؽغ أهضبّ االسخَبػ اًضبغ٘ ؽشؼ ًَؤخَؼ األعؼاكضبل، لٙ 

 

----- 


