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ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا 

 ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا
 رشاعلاعامتجالا 
 ، طابش١١ – ٧كوكجناب   ٢٠٠٥رياربف / 

نم٥-٦دنبلا  لامعألا لودج   * 
  

  صصخم ينقت ءاربخ قيرف تاصاصتخا: خانملا ريغت

 يذيفنتلا نيمألا ةركذم

  ةمدقملا  -الوأ 

ررقملا نم ١٤ةرقفلا يف ،ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملل ةيعرفلا ةئيهلا نم فارطألا رمتؤم بلط   - ١ نأ ٧/١٥   ،
ىلع خانملا ريغت جلاعت يتلا تاطاشنلا نيب رزآتلا زيزعت نأشب تاهي جوت وأ ةروشم ،رظنلل فارطألا رمتؤم ىلع ضرعلل ،عضت

يضارألا روهدتو رحصتلا ةحفاكمب ةقلعتملا تاطاشنلا كلذ يف امب ابسانم نوكي امثيح ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا 
فارطألا تارمتؤم ًاضيأ ررقملا سفن ن  م١٥ةرقفلا تعدو . مادتسملا مادختسالاو يجولويبلا عونتلا ةنايصب ةصاخلا تاطاشنلاو

ةدحتملا ممألا ةيقافتايف  يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا عم نواعتلل رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتاو خانملا ريغت ل ةيراطإلا 
  .ثالثلا وير تايقافتا فادهأ قيقحتل رخآلا اهضعب معدي يتلا تاطاشنلا ذيفنت نأشب فارطألل تاهيجوت عضو

يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا لالخ ادنلنف ةموكح هتمدق يذلا ضرعلا باقعأ يف   - ٢
ينقت ءاربخ قيرف ئشنت نأ ةيعرفلا ةئيهلا دوت دق ،خانملا ريغتو يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملا ىرخألا لامعألا معد ةلصاومل 

  .٧/١٥رارق لا عم ًاقاستا اهلمع دعي نأ نكمي صصخم
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هيف رظنت يكل صصخملا ينقتلا ءاربخلا قيرفل ةلمتحملا تاصاصتخالا حارتقال ةركذملا هذه يذيفنتلا نيمألا دعأ دقو   - ٣
هذه ريرقت يف رظنت فوسف ،ةرشاعلا اهترود لالخ ءاربخلا قيرف ةيعرفلا ةئيهلا تأشنأ اذإ هنأ ضرتفملا نمو . ةيعرفلا ةئيهلا
ةجلاعم ىلإ فدهت يتلا تاطاشنلا نيب اميف دضاعتلازيزعت نأشب اهتاهيجوتو اهتروشم مدقتو ةرشع ةيدا حلا اهترود لالخ قيرفلا  

لالخ فارطألا رمتؤم رظنل مادتسملا همادختساو يجولويبلا عونتلا ةنايصو يضارألا روهدتو رحصتلا ةحفاكمو خانملا ريغت 
  .ةنماثلا هترود

  ةحرتقملا تايصوتلا  -ايناث 

ةدراولا تاصاصتخالا ساسأ ىلع خانملا ريغتو يجولويبلا عونتلاب ينعم ينقت ءاربخ قيرف ءاشنإ ةيعرفلا ةئيه لا دوت دق  - ٤
  .ةركذملا هذهب قفرملا يف

  قفرملا

  يجولويبلا عونتلاب ينعملاينقتلا ءاربخلا قيرفل ةحرتقملا تاصاصتخالا 

  تاغوسملا  -ًالوأ 

هررقم نم ١٨ و١١نيترقفلا يف فارطألا رمتؤم بلطل ةباجتسا   - ١ ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا تررق ٥/٤   ،
قيرف ٢٠٠١سرام /راذآ يف تأشنأو ،يجولويبلا عونتلاو خانملا ريغت نيب تالصلل عساو مييقت ءارجإ ةيجولونكتلاو ةينقتلاو  
ا دعأ٢٠٠٣ و٢٠٠٢نيب اميفو . خانملا ريغتو يجولويبلا عونتلا ينعم صصخم ينقت ءاربخ تالصلا نع هريرقت قيرفل ، 
ةدحتملا ممألا ةيقافتا ذيفنت يف يجولويبلا عونتلا تارابتعا جمد نأشب ةروشم : خانملا ريغتو يجولويبلا عونتلا نيب ةكرتشملا

يجولويبلا عونتلل ةينقتلا ةلسلسلا نم١٠ددعلا (اهل عباتلا وتويك لوكوتوربو خانملا ريغتل ةيراطإلا   .(  

ررقملا نم ١ةرقفلا يف فا رطألا رمتؤم بحرو  - ٢ نع الضف ةيملع ةروشم هفصوب ريرقتلاب ةعباسلا هترود لالخ ٧/١٥   
ةدحتملا ممألا ةيقافتا ةنامأ ىلإ ريرقتلا يذيفنتلا نيمألا لاحأ ،ررقملا سفن نم ١٩ةرقفلل الامعإو . لبقتسملا يف لمعلل اساسأ هنوك  
ةزهجأو ىرخألا ةينعملا ةيئيبلا تايقافتالا تانامأو ،رحصتلا ةحفاكمل ةدح تملا ممألا ةيقافتا ةنامأو ،خانملا ريغتل.ةيراطإلا
الو فيفختلا تارايخب قلعتي اميف هيلع تاريثأتلاو يجولويبلا عونتلا نيب تالصلا ىلع ريرقتلا زكريو . ىرخألا ةيلودلا تامظنملا

خانملا ريغتل ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتال ةيجرحلا تاطاشنلاو يضارألا مالدختسا ريغتو يضارألا مادختسا لالخ نم اميس  
  .لقأ ةروصب فييكتلا تاطاشن يف يجولويبلا عونتلا جامدإ عوضوم لوانت هنأ ريغ. اهل عباتلا وتويك لوكوتربو

 تايقافتال اماه الاجم ًاضيأ ربتعي خانملا ريغت عم فيكتلا نأ ىرخأ ةرم وير تايقافتال كرتشملا لاصتالا قيرف ظحالو  - ٣
لفاطت ةماقإ ةيناكمإ كرتشملا لاصتالا قيرف ظحال امك . يضارألل ةمادتسملا ةرادإلاو يجولويبلا عونتلل مادتسلا مادختسالاو وير
  .خانملا ريغت عم فيكتلا وحن ةهجوملا تاطاشنلا لالخ نم ثالثلا تايقافتالا فادهأ نيب اميف
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ًاددع مدق هالعأ هيلإ راشملا ريرقتلا نإف ،ةقيقد مييقت تايلمعل عضخت مل فييكتلا تاطاشن نأ ةقيقح نأ نم مغرلا ىلعو  - ٤  
  :لاجملا اذهيف ىرخأ لامعأب مايقلل تاغوسم رفوت يتلاو فييكتلا تايلمعب قلعتي اميف ةماهلا تاجاتنتسالا نم 

 ىلعو. تاعاطقلا مظعم يفو نادلبلا مظعم يف خانملا ريغت عم فيكتلا تاطاشنل ةجاح كانه نوكت فوس  )أ(  
ىوتسملا ىلع اهتاريثأت نأو ةيساسألا تاينبلا ةيمنتو تاباغلاو ةعارزلاو هايملا ةرادإل ةيرورض نوكت فوس ،لاثملا ليبس 

، . ينطولا ىوتسملا ىلع يجولويبلا عونتلا لمع ططخو تايجيتارتسا لمشي لماش جهن نم ءزجك اهمساقت متي دق ينطولا اذلو
ةروصب هجاردإ لالخ نم كلذو ةمادتسملا ةيمنتلا ءازإ لمشأ ًاجهن فيكتلا تاطاش ن لمشت ،فيفختلا تاطاشن نم سكعلا ىلعو
  ؛مادتسملا همادختساو يجولويبلا عونتلا ةنايصو خانملا ريغتو رحصتلاو يضارألا روهدت ةحضاو

، أت نم دحلل ةيرورض نوكت دق فيكتلا تاطاشن نأ نم مغرلا ىلعو  )ب(   رشبلا ةهافر ىلع خانملا ريغت تاريث
ةروصب ىرخأ ةرم ةلمتحملا تاريثأتلا هذه صحف نيعتيو . يجولويبلا عونتلا ىلع ةراض وأ ةديفم تاريثأت ىلع يوطنت اهنإف
  ؛ىرخألا ةزهجألاو ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلاو فارطألا ىلإ ةميلس تاهيجوت ميدقت نكمي ىتح ةقمعتم

ةمواقم ةجرد نأ ريغ . خانملا ريغت عم فيكتلا ةيجيتارتسا يف ًايرورض ًانوكم هتاذ دح يف يجولويبلا عونتلاو  )ج(  
ةيعامتجالا ةيجولوكيإلا مظنلا يف ًايساسأ ًارصنع ربتعي –هتفيظوو يجولويبلا عونتلا لكيه هرودب هيلمي يذلا يجولوكيإلا ماظنلا   

نأ ىلإ رظنلاب ًاريبك ًاطابترا ناطبتري يجولويبلا عونتلاو فيكتلا نإف ،ا ذلو. ةيفييكتلا اهتردقب مظنلا هذه ظفتحت نأ نكمي ىتح
ام هنأ ريغ . عمتجملل ةيساسألا تامدخلا ريفوت عم خانملا ريغتل يدصتلا ىلع ربكأ نوكت دق ةمواقم رثكألا ةيجولوكيإلا مظنلا

يف يجولويبلا عونتلا تايناكمإ نم ةدافتسالاو ةلماك ةروصب اهحيضوت لجأ نم تاقالعلا هذهل ةلصفم تامييقت ءارجإ نيعتي لاز 
  .ةيلمع تاهيجوت ىلإ جئاتنلا ليوحتو خانملا ريغت عم فيكتلا

ةماعلا تاشقانملا ءارجإو رارقلا عانصو طيطختلاو معدلا ريفوتل ةمزاللا جوهنلا ريرقتلا نم سماخلا لصفلا صحفيو   - ٥
ريرقتلا نم عبارلا لصفلا ىلإ ةفاضإلاب لصفلا اذه لصاوي فوسو . خانملا ريغتو يجولويبلا عونتلا نيب تالصلاب قلعتي اميف

ررقملا نم ١٤ةرقفلا يف بولطملا وحنلا ىلع تاهيجوتلاو ةروشملا عضول ًالماش ًاساسأ فيكتلا نأشب حرتقملا يليمكتلا مييقتلاو   
٧/١٥.  

قمعتم مييقت ءارجإ ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةي ملعلا ةروشملل ةتقؤملا ةئيهلا نم بلطي نأ نكمي ،مدقت ام ىلإ ادانتساو  - ٦
مادتسملا مادختسالاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف كلذ ةمهاسم ةيفيكو خانملا ريغت عم فيكتلا تارايخ ىلع زكري يفاضإ 

  .رحصتلا وأ يضارألا روهدت ةحفاكمو

  ةحرتقملا تاصاصتخالا  -ايناث 

ةلسلسلا نم ١٠ددعلا (خانملا ريغتو يجولويبلا عونتلا نأشب صصخملا ي نقتلا ءاربخلا قيرف ريرقت ىلع ًادامتعاو  - ٧  
ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا ريراقت كلذ يف امب ىرخألا ةلصلا تاذ قئاثولاو ١)يجولويبلا عونتلا ةيقافتابةصاخلا ةينقتلا   

                                                           
1 http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-ts-10.pdf.  
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ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا نم ةلصلا تاذ جئاتنلاب ًاداشرتساو ةيفلألل يجولوكيإلا ماظنلا مييقتو خانملا ريغتب  
ررقملاو خانملا ريغتو يجولويبلا عونتلا نأشب ٧/١٥ررقملاو مئالملا بسح ىرخألا داوملاو ايجولونكتلاو  نواعتلا نأشب ٧/٢٦   

  :يلي امب صصخملا ينقتلا ءاربخلا قيرف موقي فوس ،ىرخألا ةيلودلا تامظنملاو تايقافتالا عم

خانملا ريغت عم فيكتلا تاطاشن ذيفنت ةيلمع يف يجولويبلا عونتلا تارابتعا جاردإ نأشب يليمكت مييقت ءارجإ   )أ(  
  :يلي ام صوصخلا هجو ىلع مييقتلا لكشي فوسو امئالم نوكي امثيح ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع

  .فيكتلا تارايخ ءارج نم يجولويبلا عونتلا ىلع ةلمتحملا جئاتنلا ديدحت  )١(

تاريثأتلا مييقت  )٢( يجولويبلا عونتلا ىلع خانملا ريغتلةلمتحملا  رصتقت نأ نود ةينقتلا ةيجولونكتلا تالخدتلا ةاعارم عم    ،
  .هيلع

ةيلاحلا ةيعيضاوملا تالاجملا نمض ةيجولوكيإلا مظنلا يف اهذيفنت متي يتلا فيكتلا تارايخ ىلإ صاخ مامتها هيجوت يغبنيو 
عونتلا ،يجرحلا يجولويبلا عونتلا ،ةبطرلا هبشو ةفاجلا يضارألل يجولويبلا عونتلا ،يعارزلا يجولويبلا عونتلا : ةيقافتالل
  .لابجلا يف يجولويبلا عونتلاو ،يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا ،ةيلخادلا هايملا يف يجولويبلا

نقتلا ءاربخلا قيرف ريرقت يف ةدراولا تامولعملاصحف  )ب(   خ انملا ريغتو يجولويبلا عونتلاب ينعملا صصخملا ي 
ب ةينقتلا ةلسلسلا نم١٠ددعلا ( ةلصلا تاذ رداصملا نع الضف هالعأ هيلإ راشملا يليمكتلا مييقتلاو ) يجولويبلا عونتلا ةيقافتا 
ةيقافتالل ةيعيضاوملا تالاجملا راطإ يف ةيلمع تاهيجوت تاعورشم دادعإلىرخألا تاهيجوت عورشم يف   ىلع مادختسالل ةيلمع  
خانملا ريغت نم لك ًاعم طبرت يتلا فيفختلاو فيكتلا تاطاشن ذيفنت وأ /و طيطخت ىدل ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا

ةيقافتالا يف ةدراولا كلت كلذ يف امبرحصتلاو يضارألا روهدتو مادتسملا همادختساو يجولويبلا عونتلا ةنايصو لمشت فوسو .  
تاودأةيهيجوتلا طوطخلاهذه  ةيقافتالا يف ةدراولا كلت كلذ يف امب   دصرو ذيفنتو ميمصت يف يجولويبلا عونتلا تارابتعا جاردإل  

  .هعم فيكتلاو خانملا ريغت نم فيفختلا ىلإ فدهت يتلا تاعورشملا

  لمعلا ةدم  - اثلاث

بسانملا تقولا يف هلمع لمكتسي نأ و ةنكمم ةصرف برقأ يف صصخملا ينقتلا ءاربخلا قيرف لمع أدبي نأ يغبني  - ٨
  .ةرشع ةيداحلا اهترود لالخ يف رظنلا ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلل حيتي يذلا 

- - - - - 


