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يلود كص عضول ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل 
ملع نع ةقبس ملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتل ًانوناق مزلم

ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع 
 ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم
 

  ةرشع ةيداحلا ةرودلا
 ، لوليأ١٨فينج  ٢٠٠٤ربمتبس / 

نأشب ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ريرقت ءارجإ قيبطتل ًانوناق مزلم يلود كص عضول   
يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تادي بمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا

ةرشع ةيداحلا ا    رود لامعأ نع ةيلودلا ةراجتلا
  ةرودلا حاتتفا  - ًالوأ 

ًانوناق مزلم يلود كص عضولةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل ةرشع ةيداحلا ةرودلا تدقع   -  ١  
ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةن يعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتل
ت يتلاةيلودلا  ١٨موي ،ارسيوس ،ةيلودلا تارمتؤملا زكر مبفينج يف ،نيضوفملل رمتؤمك اهعامتجا د قع 
  .٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ

، )ليزاربلا(سوجيردور وديفزا يد انيليس ايرام ةسنآلا دي ىلع ةرودلا تحتتفا   -  ٢ ةرودلا ةسيئر  ،
، حابص ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف  لوليأ١٨تبسلا موي   .٢٠٠٤ربمتبس / 

ةسنآلاو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا بئان ،لي خاكاك تقفش ديسلا ىلدأ  -  ٣
  .نييحاتتفا نينايبب ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمل ماعلا ريدملا دعاسم ،وكسيرف سويل

جمانربل يذيفنتلا ريدملا ،رفبوت سوالك دي سلا نع ةباين نيكراشملاب ليخاكاك ديسلا بحر  -  ٤
اهميدقتل ارسيوس ةموكح ىلإو ةرودلل ليومتلا اهميدقتل ايناملأ ةموكحل هريدقت لمحو ةئيبلل ةدحتملا ممألا 
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ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نيب رمتسملا نيتملا نواعتلا ىلإ ،اضرلا عم كلذك راشأو . تاليهستلا
  .ةيقافتالل ةنامألا تامدخ ميدقت يف ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا
ءانثأ ثحبلا طاسب ىلع ة حورطملا ةيئايميكلا داوملل ةرطخلا ةعيبطلا ىلإ هابتنالا ههيجوت ددصبو  -  ٥
تابلطتم عيمج نأ نم ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا هيلإ تلصوت ام ىلإ ر اشأ ،ةرودلا هذه
ةيئايميكلا داوملا كلتب قلعتي اميف اافولا مت دق ةيقافتالا  كلذ تلت يتلا ةيصوتلا ىلإ راشأو،ء ةرورضب ،   
نوكت فوس ةيلاحلا ةرودلا نأ ثيحو . ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ يف ةيئايميكلا داوملا كلت جاردإ
ةنجللا سيئر ىلإو ،سوجيردور ةسنآلا ةسيئرلا ىلإ راحلا ركشلا هجو نأب هلوق متتخا دقف ةنجلل ةرود رخآ  

ةيلمعلا للك يذلا زاتمملا امهلمعو امهينافتل ،تدنرأ رينيار ديسلا ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا 
  .حاجنلاب
ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نع ةباين ةرودلا يف نيكراشملاب اهبيحرت ددصبو   -  ٦

لاو١٩٩٨ماع يف ةيقافت الا دامتعا ذنم زرحملا مدقتلا وكسيرف ةسنآلا تضرعتسا دعاسي فوس ي ذ، 
ىلع تددشو . ةعرسب ضهني نأ ةيقافتالا بجومب ملع نع ةقبسملا ةقفاوملاب صاخلا ًانوناق مزلملا ءارجإلا
ةيرورضلا دراوملا ىلإو ةيساسألا ة ينبلا ىلإ رقتفت يتلا ةدروتسملا نادلبلا ضعبل ةبسنلاب تاردقلا ءانب ةيمهأ
هذه مخزلا ةوق ىلع ظافحلا نكمأ ول اهدودح لخاد ةيئايميكلاداوملل ةميلسلا ةرادإلل  .  
ةيقافتاو مادرتور ةيقافتا نيب كسامتلا قيقحت ةرورض ىلإ مامتهالا تهجو ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو   -  ٧

عيرشتلا نم لك تايوتسم ىلع ىرخألا ةيلودلا كوكصلاو ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا 
اهمدقت يتلا ةيامحلا نم ةدافتسالا ىلع نادلبلا تاردق معد ةدعاسم لجأ نم ةما علا تاسايسلاو يلودلا
ةيئامنإلا فادهألا عم مغانتو يوق كسامت ىلإ جاتحي رمألا نإف ةياغلا هذه لجأ نمو . كوكصلا كلت
ةيلاث ملا ةكرتشملا ةنامألا لامعأب تداشأو. ةمادتسملا ةيمنتلا نأشب ىرخألا ةلماشلا تاقافتالا عمو ةيفلألل

ممألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم نيب يطاشنلا قفاوتلا هجوأو تاربخلا ريخست يف 
رهامةرادإنم هتدبأ امل سوجيردور ةسنآلا ىلإ ركشلا ةياهنلا يف تمدقو ،ةئيبلل ةدحتملا  لالخ ةنجلل ة   

ةيضاملا رشعلا اارود .  

  ةيميظنتلا لئاسملا  -ًايناث 
  روضحلا  -فلأ 

ةرودلا يف ةيميلقإلا يداصتقالا لماكتلا تامظنمو ةيلاتلا نادلبلا نمنولثمم كراش  -  ٨   : ، نيتنجرألا
 ، يليش ،ادنك ،يدنوروب ،وساف انيكروب ،ايراغلب ،ليزاربلا ،ايفيلوب ،ناتوب ،ننب ،اسمنلا ،ايلارتسأ ،اينيمرأ

، مج ،ةيكيشتلا ةيروهمجلا ،اكيراتسوك ،وغنوكلا ،ايبمولوك ،نيصلا ةيطارقميدلا ةيبعشلا ايروك ةيروه
 ، اينيغ ،اينيغ ،اناغ ،ايناملأ ،ايبماغ ،اسنرف ،ادنلنف ،ةيبوروألا ةعامجلا ايرتيرإ ،رودافلسلا ،رصم ،كرمنادلا

ةيمالسإلا–ةيروهمج (ناريإ ،ايسينودنإ ،دنهلا ،ايراغنه ،واسيب   ( ، ندرألا ،نابايلا ،اكياماج ،ايلاطيإ  ،
 ، ، نانبل ،ناتسزيغريق ، ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ، فيدلم ،ايزيلام ،يوالم ،رقشغدم ،ايناوتيل سويشيروم

 ، ةكلمملا يسورلا داحتالا ،لاغتربلا ،نيبلفلا ،ةديدجلا اينيغ اوباب ،جيورنلا ،ايريجين ،رجينلا ،ادنلوه ،ايبيمان
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 ، ، ةيدوعسلا ةيبرعلا ، وسلااينيفولس ،ايكافولس ،ليشيس ،دوسألا لبجلاو برصلا ، ناد ديوسلا ،مانيروس
ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا،ايناركوأ ،ادنغوأ ،دنليات ،ارسيوس ةدحتملا تايالولاو    

  .ةيكيرمألا
، : نيبقارمك ةرودلا ةيلاتلا نادلبلا ولثمم رضح ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو  -  ٩ اكيجلب ،شيدالغنب ،الوغنأ

 ، ، ابوك ،راوفيد توك ،اناوستوب اينيك ،ناتسخازاك ،نوباغلا ،ايبويثإ ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج
 ، لاغنسلا ،اينامور ،ايروك ةيروهمج ،رطق ،وريب ،ناتسكاب ،ادنليزوين ،لابين ،برغملا ،كيسكملا ،ايريبيل

  .يوبابمزو اليورتف ،ناتسكبزوأ ،ياوغوروأ ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ،اينابسأ ،ايقيرفأ بونج
  .ةينيطسلفلا ةطلسلا نع بقارم كلذك ةرودلا رضحو  -  ١٠
ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةصصختملا تالاكولاو ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيلاتلا تائيهلا ترضحو   -  ١١

  .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ،ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم: ةرودلا
ةمالسلاب ينعملا يلودلا يموكحلا لفحملا : نيلثممب ةيلاتلا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا تثعبو  -  ١٢

ةيبرعلا لودلا ةعماجو،(IFCS) ةيئايحألا  .  
يف مدقتلا ةسسؤم ،لانوشانرتنا فيال بورك : نيلثممب ةيلاتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا تثعب  -  ١٣

ا ىلع يلودلا رطخلا ةنامأ(FASE)ميلعتلاو لمعلا  سل ، و(IBAS) تسبسأل،  ةيئايميكلا تاطبارلل يلودلا ا
(ICCA) ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نم صلختلل ةيلودلا ةكبشلاو   (IPEN) تافآلا تاديبم لمع ةكبشو  ،

ديدجلا يطاشنلا قفاوتلا بناوجريوطتو ةعيبطلا ظفحل يملاعلا قودنصلاو (PAN)ة    ،(WWF).  

  بتكملا ةئيه  -ءاب 
وضع مهنم لك ةفصبنييلاتلا نيفظوملا نم لك مدخ  -  ١٤ ةيداحلا ا ًا   رود ءانثأ ةنجللا بتكم يف  

  :ةرشع
  )ليزاربلا(سوجيردور وديفزا يد انيليس ايرام ةسنآلا     :سيئرلا
  )برغملا(يحلا دبع يلاورز ديسلا   :سيئرلا باون

  )ايناركوأ(فيدنوك يروي ديسلا 
  )ادنك(يدام درنرب ديسلا 
  )نيصلا(يوي غنشور ديسلا 

ررق) سيئرلا بئان(فيدن وك ديسلا قفاوو    .مك لمعي نأ ىلع
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  لامعألا لودج رارقإ  -ميج 
مسرب ممع يذلا تقؤملا لامعألا لودج ساسأ ىلع يلاتلا لامعألا لودج ةنجللا تدمتعا   -  ١٥

  :UNEP/FAO/PIC/INC.11/1ةقيثولا 
  .ةرودلا حاتتفا  -  ١
  :ةيميظنتلا لئاسملا  -  ٢

  ؛لامعألا لودج رارقإ  )أ(
  .لمعلا ميظنت  )ب(

  .نيلثمملا ضيوفت قئاثو نع ريرقت  -  ٣
  .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميكلا داوملا جاردإ ةيلمع نأشب رارق  -  ٤
  :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا ذيفنت  -  ٥

ا   )أ( رود لمع نع ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ريرقت ضرع
  ؛ةسماخلا

  :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميكلا داوملا جاردإ  )ب(
  ؛نويثارابلا  ‘١’
  ؛ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا  ‘٢’
  .تسبسألا ليتوسيرك  ‘٣’

  .ةينقتلا ةدعاسملا نم تاجايتحالا نع ةسارد ميدقت  -  ٦
  .ىرخأ لئاسم  -  ٧
  .ريرقتلا دامتعا  -  ٨
  .ةرودلا ماتتخا  -  ٩

  لمعلا ميظنت  -لاد 
رمتؤم قيبطت ةرورض ىلع ،عامتجالا قفاو و. ةماع تاسلج يف اهلمع ءارجإةنجللا تررق   -  ١٦

  .هيلع ةمزاللا تاليدعتلا لاخدإ عم ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل يلخادلا ماظنللنيضوفملا 

  نيلثمملا ضيوفت قئاثو نع ريرقت  -ًاثلاث 
ةنجل رودب بتكملا موقي نأب يحاتتفالا اهعامتجا ءانثأ ةنجللا تررق  -  ١٧ نيلثمملا ضيوفتقئاثو    .

تصحف دق ا قئاثو ةنجل تمدقو    قئاثوأ هيف ءاج يناثلا اهعامتجا ءانثأ ةنجللا ىلإ ًاريرقت نيلثمملا ضيوفت
ريو ،ًادلب٧٧نم نيضوفملا نيلثمملل ضيوفتلا  ةنجل ريرقتل لماكلا صنلا د  ةقيثولا يف  نيلثمملا ضيوفتقئاثو  
UNEP/FAO/PIC/INC.11/INF/3.  
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  ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميكلا داوملا جاردإ ةيلمع نأشب رارق - ًاعبار 
ةقيثولل يناثلا قفرملا يف ممع دق ناك يذلا رارقلا عورشم ةنامألا لثمم مدق   -  ١٨

UNEP/FAO/PIC/INC.11/2.  
فش تاليدعت لاخدإ عمرارقلا عورشم دمتعا دقو  -  ١٩ ةنجل نع رداص ررقم لكش يف ،ةفيفط ةي ه 

اذهل لوألا قفرملا يف ١١/١ –ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ررقم صن دريو . ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا  
  .ريرقتلا

  ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا ذيفنت -ًاسماخ 
ةسماخلا اارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ريرقت ميدقت  -فلأ     رود ءانثأ اهلمع نأشب ةيئايميكلا داوملا ض

رظنأ (عوضوملا اذه لوح تدعأ يتلا قئاثولا ةنجللا ىلع ًاضورعم ناك دنبلا اذه ثحب دنعو   -  ٢٠
تدنرأ رينيار ديسلا مدقف )ريرقتلا اذهل ثلاثلا قفرملا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا سيئر )ايناملأ(،   ،

ةسماخلا ا ريرقت ةيئايميكلا   ةتقؤملا ةنجللا تناكو .(UNEP/FAO/PIC/INC.11/3)رود لامعأ نع ةنجللا  
هيجوت قئاثوو ةيلخاد تاحرتقم دادعإ نأشب ةحقنملا تاقرولا تضرعتسا دق ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال 

تافآلا تاديبم تابيكرت نأشبو ةدشب ةديقملا وأ ةروظحملا ةيئايميكلا داوملل ةبسنلاب تاررقم ةديدش  
ةدامكو ،لوألا هعامتجا ءانثأ اهثحبل فارطألا رمتؤم ىلإ تاقرولا هذه ةلاحإ ىلع تقفتاو ،ةروطخلا 

ةصاخلا ا    .اءارجإ ريوطتل ًالبقتسم ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجلل ةيهيجوت
اطخإ ميدقت دنع نادلبلا اههجاوت يتلا ةيمظنلا لكاشملا ىلإ مامتهالا تدنرأديسلاتفل   -  ٢١ تار  

عضو ةرورضب يضقي يذلا وهو الأ ،ةيقافتالل يناثلا قحلملا نم ‘ ٣’) ب(ةرقفلا يف دراولا رايعملاب ًالمع 
. دلبلا لخاد ةدئاسلا عاضوألا لمشي يذلا رطاخملا مييقت ساسأ ىلع ةينطولا ةيميظنتلا تاءارجإلا

ةيحيضوت ةركذم تدعأ دق تناك ة يئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نإف لكاشملا هذهل ةباجتساو
مدقت نأ نكمي يتلا ةربخلا يهو لا   ا اذه يف ا  اربخ اهيف تحضوأ لوألا هعامتجا ءانثأ فارطألا رمتؤمل

ًالبقتسم ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجلل ةيليغشتلا تاءارجإلا ثحب يف فارطألا رمتؤمل ًاهيجوت قفرملا ( 
  .)UNEP/FAO/PIC/INC.11/3ةقيثولل يناثلا 

دييقتلا وأ رظحلا نأشب ةيئاهنلا ةيميظنتلا تاءارجإلاب تاراطخإلا ةنجللا تضرعتسا نأ دعبو   -  ٢٢
 ، ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نإف ،ني لوزومكنيفو سوفنيفيم ،نافليسودنانيردنا ،سكوفميد داومل ديدشلا

دح أ نأو نيلوزومكنيفو نيردناو سكوفميد داوملاب نيصاخلا نيراطخإلا نأ تررق ةيئايميكلا داوملا
 ةيصوتلا مدع تررقو ةيقافتالل يناثلا قحلملا يف ةدراولا ريياعملاب ف يمل نافليسودنالاب صاخلا ون يراطخإلا

  .ةيقافتالا يفداوملا  هذه جاردإب
تسبسا نأشب تارارقلا هيجوت قئاثو نم ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا تهتنا   -  ٢٣

عامتجالا اذه اهيف رظني يكل ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلاو نويثارابلاو ليتوسيركلا 
وحنلا ىلع ليتوسيركلا تسبسا لئادب نأشب تمدق يتلا ةفاضإلا تامولعملا تثحب دق تناكو . اهدمتعيو
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ةمالسلل يلودل ا جمانربلا لالخ نم ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هب موقت يذلا مييقتلل تاموكحلا هتحرتقا يذلا
  .ناطرسلا ثوحبل ةيلودلا ةلاكولاو ةيئايميكلا

ةتقؤملا ةنجللا هعبتت ي ذلا ماظنلا وهو ءاربخلا بوانت ماظنل همعد نع تدنرأ ديسلا برعأ  -  ٢٤
  .ةنجللا كلت ءاضعأ عيمجل هركش نع برعأو ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال

ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ريرقت ب ًاملع ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تذخأ  -  ٢٥
داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجلل سيئرك هب مهاس امل تدنرأ ديسلا نع ريبكلا اهاضر نع تبرعأو 

  .اهقبس يذلا ةيئايميكلا داوملل لماعلا قيرفلل سيئركو ةيئايميكلا

  ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميكلا داوملا جاردإ  -ءاب 
  نويثارابلا  - ١

رظنأ (عوضوملا اذه لوح تدعأ يتلا قئاثولا ةنجللا ىلع ًاضورعم ناك دنبلا اذه ثحب دنعو   -  ٢٦
ريرقتلا اذهليناثلا قفرملا ضارعتسال تعب تأيتلا ةيلمعلا ةنامألا لثمم حضوأ ودنبلا اذه ميدقت دنعو ).  

دق ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نأ ىلإ راشأو نويثارابلا نأشب رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم  
دامتعاو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل يعوطلا ءارجإلا يف نويثارابلا جاردإ ةلأسم يف ةنجللا تبت نأب تصوأ 

  .ةلصلا تاذ رارقلا هيجوت ةقيثو
اردإ نأشب١١/٢ –ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ررقم دري   -  ٢٧ لوألا قفرملا يف نويثارابلا ج  
  .ريرقتلا اذهل

  ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا  - ٢
رظنأ (عوضوملا اذه لوح تدعأ يتلا قئاثولا ةنجللا ىلع ًاضورعم ناك ،دنبلا اذه ثحب دنعو   -  ٢٨

ريرقتلا اذهليناثلا قفرملا ضارعتسال تعبتا يتل ا ةيلمعلا ةنامألا لثمم حضوأ ،دنبلا اذه ميدقت دنعو).  
ةنجللا نأ ىلإ راشأو ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا نأشب رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم 
نيتداملل ةبسنلاب رارقلا هيجوتل ةدحاو ةقيثو دادعإ تررق دق تناك ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا 

هنأب ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجل لا تصوأو. صاصرلاب ةلصتم امهنم لك تاريثأت نأ ثيح
يعوطلا ءارجإلا يف ليثيملا يعابر صاصرلاو ليثيإلا يعابر صاصرلا جاردإ يف تبت نأ ةنجللا ىلع يغبني 

  .ةلصلا تاذ رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم دمتعت نأو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل
ليثيإلا يعابر صاصرلا جاردإ نأشب ١١/٣ –ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ررقم دري   -  ٢٩  

  .ريرقتلا اذهل لوألا قفرملا يف ليثيملا يعابر صاصرلاو

  ليتوسيركلا تسبسا  - ٣
رظنأ (عوضوملا اذه لوح تدعأ يتلا قئاثولا ةنجللا ىلع ًاضورعم ناك دنبلا اذه ثحب دنعو   -  ٣٠

ريرقتلا اذهليناثلا قفرملا ضارعتسا يف تعبتا يتلا ةيلمعلا ةنامألا لثمم حضوأ ،دنبلا اذه ميدقت دنعو).    
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ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا نأ ىلإ راشأو ليتوسيركلا تسبسا نأشب رارقلا هيجوت ةقيثو عورشم دادعإو 
ءارجإلا يف ليتوسيركلا تسبسا جاردإ عوضوم يف ةنجللا تبت نأب تصوأ دق تناك ةيئايميكلا داوملا 

  .ةلصلا تاذ رارقلا هيجوت ةقيثو دمتعت نأو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل يعوطلا
يعوطلا ءارجإلا يف ليتوسيركلا تسبسا جاردإ نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ ةنجللا لصوتت مل   -  ٣١

  .ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل

  ةينقتلا ةدعاسملا نم تاجايتحالا نع ةسارد ميدقت -ًاسداس 
رظنأ (عوضوملا اذه لوح تدعأ يتلا قئاثولا ةنجللا ىلع ًاضورعم ناك دنبلا اذه ثحب دنعو   -  ٣٢

ريرقتلا اذهليناثلا قفرملا نأشب ةساردلا دادعإ يف تعبتا يتلا ةيلمعلا زجوأو ،دنبلا ةنامألا لثمم مدقو ).  
ًادلب٧١تاباجإ يف ةدراولا تامولعملل لماشلا زجوملاو ،ةينقتلا ةدعاسملا نم تاجايتحالا  تنأمطو .  

ةيميلقإلا دودرلا يف اهجاردإ متي فوسو ا دعب ةاقلتملا دودرلا نأب ةنجللا   ظافتحالا مت دق يئاهنلا دعوملا
ةلود ا.  
  .ةساردلاب ًاملع ةنجللا تذخأ  -  ٣٣

  ىرخألا لئاسملا -ًاعباس 
ةرشع ةيداحلا ا  -  ٣٤    .رود يف ةنجللا بناج نم ىرخأ لئاسم رثت مل

  ريرقتلا دامتعا  - ًانماث 
عضو نأ ىلع ،ةنجللا تقفاوو ،سيئرلا حرتقاو ًايهفش مويلا ل امعأ ريرقت ةنامألا لثمم الت  -  ٣٥

بتكملا ءاضعأو ةنامألا عم رواشتلاب لمعي يذلا ررقُملا ىلإ هب دهعي فوس ريرقتلل ةيئاهنلا تاسمللا 
  .نيرخآلا

  ةرودلا ماتتخا -ًاعسات 
ةصاخبو ،ريدقتلا نع اهيف بارعإلا مت ةداتعملا ةلما  -  ٣٦  ةنجل سيئر ىلإ ا تارابع لدابت دعبو  

هيجوت يف ام   راهمو امهينافتل ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا سيئرو ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا
، ٤:١٥ةعاسلا مامت يف ةرودلا ماتتخا سيئرلا نلعأ ،حاجنلاب اهليلكتو ةيلمعلا  تبسلا رهظ دعب  ١٨ 

  .٢٠٠٤ربمتبس /لوليأ
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  لوألا قفرملا

ا  ةرشع ةيداحلا اةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل دمتعا تاررقم    رود يف
ةرتفلا يف ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا ىلإ ةيئايميكلا داوملا ةفاضإ   :١١/١ررقملا 

رمتؤمل لوألا عامتج الاحاتتفا خيراتو مادرتور ةيقافتا ذافن ءدب خيرات نيب 
  ةيقافتالا يف فارطألا

،كحلا ضوافتلا ةنجل نإ   نيضوفملل رمتؤم لكش يف ةدقعنملا ،ةرشع ةيداحلا ا    رود يف ،ةيلودلا ةيمو
ظحالتْذإ   نأ  ةيقافتا نم ٨ةداملا يف ه     ، لوألا هعامتجا يف ررقي نأ ،فارطألا رمتؤمل ةيقافتالا نذأت مادرتور

ةقفاوملل يعوط لا ءارجإلا يف اهجاردإ ىرج يتلا ةيئايميكلا داومل، اثلاثلا قفرملا ىلإ ةفاضإلا يف تبلا
، كلذ يف داوملا كلت جاردإب ةقلعتملا طورشلا عيمج نأب ًاعنتقم ناك اذإ عامتجالا كلذ لبق ملع نع ةقبسملا  

  ،تيفوتسا دق قفرملا
ًاضيأظحالت ْذإو   ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت ةيقافتال نيضوفملا رمتؤم نأ    
تابيترتلا نأشب هرارق نم ٨ةرقفلا يف ،ررق ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادت م ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو  
يذلا خيراتلا نم ةرتفلا لالخ ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ،تبت نأ )١(،ةتقؤملا عيقوتلا باب هيف حتف ي 

، هيف أدبي يذلا خيراتلاو ةيقافتالا ىلع  ءارج إلاراط إ يف ةيفاضإ ةيئايميك داوم ةيأ جاردإ ةلأسم يفاهذافن
،٢٢ و٧ و٦ و٥داوملا ماكحأل ًاقفو ملع نع ةقبسملا ةقفاومل ل تقؤملا ةيقافتالا نم  )٢(  

نأ ررقت  -  ١   شب رارقلا نم٨ةرقفلا لمكتست   داوم ةيأ جاردإ ةرتف د يدمتب ةتقؤملا تابيترتلا نأ 
ةيقافتالا ذافن ءدب دعوم نم ًارابتعا ملع نع ةقبسملا ةقفاومل ل تقؤملاءارج إلاراطإ يف ةيفاضإ ةيئايميك 

؛فارطألا رمتؤمل لوألا عامتجالا حاتتفا دعومىتحو    
، ررقت  -  ٢   ةرودلا هذه يف ،ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل تبت نأ رمتؤم لكش يف ةدقعنملا   

ًاقفو  ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا ىلإ ةيفاضإ ةيئايميك داوم ةيأ جاردإ نأشب، نيضوفملل  
ةيقافتالا نم٢٢ و٧ و٦ و٥داوملا ماك حأل  .  

  نويثارابلا ةدام جاردإ  :١١/٢ررقملا 
،   ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نإ

،ريدقتلا عم ظحالت ذإ   ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا هتزجنأ يذلا لمعلا    
ا نأشب ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا تايصوت يفترظن دقو   ،ابل    نويثار

                                                           
ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت ةيقافتال نيضوفملا رمتؤمل ةيماتخلا ةقيثولا   )١(

، ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ادنلوه ،مادرتور ،ةيلودلا لوليأ١١ – ١٠  رارقلا ،لوألا قفرملا (UNEP/FAO/PIC/CONF/5) ١٩٩٨ربمتبس /   ،١. 
لوليأ١١يف مادرتور ةيقافتا ىلع عيقوتلا باب حتُف   )٢( يف اهذافن أدبو ١٩٩٨ربمتبس /  طابش٢٤،   .٢٠٠٤رياربف / 



UNEP/FAO/PIC/INC.11/7  

9 

ةيلاتلا ةيئايميكلا ةداملا عضخت نأ ررقت  -  ١   :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل 

ةرئاد لجس يف ةلصلا وذ مقرلا  ةيئايميكلا ةداملا
 ةيئايميكلا تاصلختسملا

 ةئفلا

 تافآ ديبم ٥٦- ٣٨- ٢ نويثارابلا

بلا نأشب رارقلا هيجوت ةقيثودمتعت  -  ٢     )٣(.نويثارا 

  ليثيم يعابرصاصرلا و ليثيإ يعابرصاصرلا جاردإ   :١١/٣ ررقملا
،   ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل نإ

،ريدقتلا عم ظحالت ذإ ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا هتزجنأ يذلا لمعلا    
تيئايميكلا نيتداملا نأشب ةيئايميكلا داوملا ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا تايصوت يفترظن نأ دعبو ني  

،وليثيإ يعابر صاصرلا    ليثيم يعابر صاصرلا
خت نأررقت  -  ١   نيتيلاتلا نيتيئايميكلا نيتداملا عض    :ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلل 

لجس ةرئاد ةلصلا وذ مقرلا  ةيئايميكلا ةداملا
 ةيئايميكلا تاصلختسملا

 ةئفلا

 ةيعانص ٧٨- ٠٠- ٢ ليثيإلايعابر صاصرلا 
 ةيعانص ٧٥- ٧٤- ١ ليثيملايعابر صاصرلا 

نيتيئايميكلا نيتداملا نأشب رارقلا ةقيثو عورشم دمتعت  -  ٢   يعابر صاصرلا وليثيإ يعابر صاصرلا  
  )٤(.ليثيم

                                                           
  .UNEP/FAO/PIC/INC.11/4ةقيثولا يف دري   )٣(
 .UNEP/FAO/PIC/INC.11/4ةقيثول ا يف دري  )٤(
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  يناثلا قفرملا

ةرشع ةيداحلا ا    رود يف ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجل ىلع ةضورعملا قئاثولا
لودج نم دنبلا   ناونعلا  زمرلا

  لامعألا
  تاغللا  رادصإلا خيرات

يناثلا نوناك٣٠  )أ (٢  تقؤملا لامعألا لودج 1   اهعيمج  ٢٠٠٤رياني / 
1/Add.1 ناريزح١٧  )أ (٢  حورشملا تقؤملا لامعألا لودج  اهعيمج  ٢٠٠٤هينوي / 

داوم جاردإ ةيلمع نأشب رارق عورشم  2
ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا يف ةيئايميك 

  ملع نع ةقبسملا 

رايأ٢١  ٤  اهعيمج  ٢٠٠٤ويام / 

ضارعتسال ةتقؤملا ةنجللا ريرقت ضرع  3
ا  رود لامعأ نع ةيئايميكلا داوملا

  ةسماخلا

رايأ١٨  ٤  اهعيمج  ٢٠٠٤ويام / 

يف ةيئايميكلا نويثار ابلا ةدام جاردإ 4
ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل تقؤملا ءارجإلا 

ر ارقلا هيجوت ةقيثو عورشم دامتعاو
  نويثارابلا نأشب

راذآ١٢  ‘١‘) ب (٥  اهعيمج  ٢٠٠٤سرام / 

صاصرلا نيتيئايميكلا نيتداملا جاردإ  5
ليثيم يعابر صاصرلا وليثيإ يعابر 

امب رارقلا هيجوت عورشم دامتعاو    أش

راذآ١٢  ‘٢‘) ب (٥  اهعيمج  ٢٠٠٤سرام / 

لياتوسيرك ةيئايميكلا ةداملا جاردإ  6
هيجوت ةقيثو عورشم دام تعاو تسبسألا

ا   أشب رارقلا

راذآ١٢  ‘٣‘) ب (٥  اهعيمج  ٢٠٠٤سرام / 

INF/1  لوليأ٩  ٦  ةينقتلا ةدعاسمللتاجايتحالا نع ةسارد  اهعيمج  ٢٠٠٤ربمتبس / 

INF1/Add.1  لوليأ١٤  ٦  ةينقتلا ةدعاسملل تاجايتحالانع ةسارد   طقف ةيزيلجنإلاب  ٢٠٠٤ربمتبس / 
INF/2  ضوافتلا ةنجل مامأ ةضورعم قئاثو

ةيداحلا ا   رود يف ةيلودلا ةيموكحلا
  ةرشع

لوليأ١٨     طقف ةيزيلجنإلاب  ٢٠٠٤ربمتبس / 

INF/3  ةنجل ماقم موقي يذلا بتكملا ريرقت
 ةرشع ةيداحلا ةرودلل ضيوفتلا قئاثو

 ، ةيلودلا ةيموكحلا ضوافتلا ةنجلل
  نيضوفملا رمتؤم لكش يف ةدوقعملا

لوليأ١٨  ٣   طقف ةيزيلجنإلاب  ٢٠٠٤ربمتبس / 

_________  


