
  م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
 ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ

  �ال�ور ال���� لل���ع ال���ل�جي وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة �ال���ة ل�فاه اإلن�ان،

م���ة ف�ق  اتدرج �2أن الف�ل في ال�� م� ال��ادة في درجة ال��ارة العال��ة إلى أقل م� 
 و��ل� م����ات ما ق�ل ال���ة ال��ا��ة س��ع ال���� م� األن�اع وال��� اإل���ل�ج�ة، ذات الق�رات ال�����ة ال���ودة،

ت��  ،فیرلافي  ءلنساوا لمحلیةا تلمجتمعاوا ةصل�

ة ال��� س�قلل م� ق�ر  ئها   ُّ ت��  �ة و ���ل�جال��م�� ال���اع� وت�ه�ر ال��� اإل
ل��� اوعلى اس�ق�ار  ال���دوتقل�ل ق�رتها على  

و�ائف فق�ان ال���ع ال���ل�جي، وأن ال���ع ال���ل�جي و 
  ،����� م� ح�ته وال�� م� م�ا�� ال��ارثوال 
م���ة ف�ق  اتدرج 2درجة م���ة �ال�قارنة مع  1

� �ع���ون وعلى األش�اص ال�ی أن ��ف� اآلثار ال�ل��ة على ال���ع ال���ل�جي
س��ا في ال���  ، والفي ال���وال��اء ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة 

وال��� ال�احل�ة وال����ة،  األراضي ال���ة، وال��ر ال�غ��ة، وال��� اإل���ل�ج�ة

                                   ُ                                                     ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة ل����� ال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� 
 ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث وت�ف��ها الفعال، ال�اردة في ال��ف� به�ا ال�ق�ر؛
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  ال���ل�جي �ال���ع ال��علقة االتفا��ة في األ��اف
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  2018 ال�اني ت����/ن�ف��� 29-17 م��، 
  األع�ال ج�ول م�

م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 
ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ  14/5ال�ق�ر 

  إن م�ت�� األ��اف،
�ال�ور ال���� لل���ع ال���ل�جي وو�ائف وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة �ال���ة ل�فاه اإلن�ان،إذ �ق� 

  �1ار��، م� اتفاق 2إلى ال�ادة  و�ذ ����
�أن الف�ل في ال�� م� ال��ادة في درجة ال��ارة العال��ة إلى أقل م�  و�ذ ��ع� ب�الغ القل�

م����ات ما ق�ل ال���ة ال��ا��ة س��ع ال���� م� األن�اع وال��� اإل���ل�ج�ة، ذات الق�رات ال�����ة ال���ودة،
صل�األ ال�ع�ب، ال س��ا اوخ�ماته ااألش�اص ال�ی� �ع���ون على و�ائفه

  ،م�ا�� عال�ة ج�ا
ال��م�� ال���اع� وت�ه�ر ال��� اإل�أن  أ��ا و�ذ ��ع� ب�الغ القل�

 ،ز�ادة ان�عاثات غازات ال�ف��ةعلى ت���� ال����ن و��د� إلى  
  أزمة تغ�� ال��اخ أك�� ت���ا،اإل���ل�ج�ة، و��عل 

فق�ان ال���ع ال���ل�جي، وأن ال���ع ال���ل�جي و ال���ك ال�ئ��ي وال���ای� وراء تغ�� ال��اخ ���ل  �أن و�ذ �ق�
 تغ�� ال��اخمع �� ����ل ���� في ال� انه���، ة� اإل���ل�ج�ال��

�1,5أن ال�� م� ز�ادة م��س� درجة ال��ارة العال��ة إلى  و�ذ �ق�
أن ��ف� اآلثار ال�ل��ة على ال���ع ال���ل�جي م� شأنهم����ات ما ق�ل ال���ة ال��ا��ة، 

ل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ، خاصة اة� األ���ل�ج�و�ائف وخ�مات ال��
األراضي ال���ة، وال��ر ال�غ��ة، وال��� اإل���ل�ج�ة، م� ق��ل ضعفااألك�� اإل���ل�ج�ة 

  اإل���ل�ج�ة في الق�� ال��الي؛
                                   ُ                                                     ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة ل����� ال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ��  ع���� -

ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث وت�ف��ها الفعال، ال�اردة في ال��ف� به�ا ال�ق�ر؛

                                         
  .I-54113 ال����ل رق� ،ال�عاه�ات م���عة ،ال����ة

 
 

 

األ��اف م�ت��
ال�ا�ع االج��اع

 ال��خ، ش�م
م� 21 ال���

 

إن م�ت�� األ��اف،
إذ �ق� 

و�ذ ����
و�ذ ��ع� ب�الغ القل�

م����ات ما ق�ل ال���ة ال��ا��ة س��ع ال���� م� األن�اع وال��� اإل���ل�ج�ة، ذات الق�رات ال�����ة ال���ودة،
األش�اص ال�ی� �ع���ون على و�ائفه

م�ا�� عال�ة ج�ا
و�ذ ��ع� ب�الغ القل�

 اإل���ل�ج�ة
اإل���ل�ج�ة، و��عل 

و�ذ �ق�
ال��وخ�مات 

و�ذ �ق�
م����ات ما ق�ل ال���ة ال��ا��ة، 

و�ائف وخ�مات ال�� على
اإل���ل�ج�ة 

اإل���ل�ج�ة في الق�� ال��الي؛
1-

ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث وت�ف��ها الفعال، ال�اردة في ال��ف� به�ا ال�ق�ر؛

                                                
ال����ة األم� 1
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 األ��اف، وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة، مع م�اعاة األول��ات وال��وف والق�رات���ع  -2

                   ُ    ع�� ت���� وت�ف�� ال� هج  2ال��ل�ة، على االس�فادة م� ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة، ��ا ی��اشى مع نهج ال��ام اإل���ل�جي،
 القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث، مع اإلق�ار �أن ه�ا ق� ��ه� أ��ا

 ار تغ�� ال��اخ؛في ال����� م� آث ���ل م���ك

األ��اف، وال���مات األخ�� وال����ات ذات ال�لة على ال��ام ��ا یلي ع�� ت���� وت�ف�� ���ع أ��ا  -3
 :       ُ                                                                                  ورص� ال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث

ال��ار�ة ال�املة والفعالة مع و  ،غ�� م��اس�ة آثار تغ�� ال��اخ�أن مع االع��اف ، األن��ةم�ل ه�ه ت�ف��   ) أ(
، مع االع��اف ���ل م�اس� �أه��ة ح���ة و�دارة وحف� ���خوال��اب ال��اء و واللل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، 

 3،األصل�ة����عات ال��ل�ة وال�ع�ب �ال����� مع م���� الو ، أراضي وم�ا�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ودع�ها
   ؛ع�� االق��اء

��ا في ذل�  ،ت���ع األن��ة على ال����� ال��لي ال�ي تق�دها ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة  ) ب(
 ع� عل�ره�ا �ال��افقة ال��ة وال���قة  ؛وال��س�ات األصل�ة وال�قل���ة ودم�ها وال��� إ�الء االع��ار لل�عارف وال��ارسات

  مع ال��اسات والل�ائح وال��وف ال����ة؛ ���لل�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، ح�� االق��اء، و��ا ی
وال ، في ت�ه�ر ال��� اإل���ل�ج�ة وأال���ع ال���ل�جي فق�ان ال�وافع وراء ض�ان أن األن��ة ال ت�ه� في   )ج(

  ؛ة����ل�جتع��� على و�ائف وخ�مات ال��� اإلال����عات ال��ل�ة ال�ي ال�ع�ب األصل�ة و على سل��ا ت�ث� 
           ُ                                       م�اعاة ال� هج العاب�ة لل��ود على ال����� اإلقل��ي؛  )د(
  تع��� أوجه ال�آزر ب�� م��لف ال��اسات واس��ات���ات ال��ف��؛  )ه(
ال��ار�ة على ن�اق واسع مع م���ات ال����ع ال��ني، والق�اع ال�اص وال�هات الفاعلة ال�ئ���ة   )و(
  األخ��؛

ت���ع، ح�� االق��اء، األن��ة على ال����� ال��لي، ال�ي ت�ع� الف�ات اله�ة، ��ا في ذل� ال��اء   )ز(
  وال��اب و��ار ال��؛

             ُ               ، ��ا في ذل� ن هج حف� ال���ع �ة ال�����ة���ل�جال��ا�� ال����ة وال�فا� على ال��� اإلإدارة تع��� فعال�ة   )ح(
  ؛األصل�ة وال����عات ال��ل�ةال���ل�جي ل�� ال�ع�ب 

ال���ع ال���ل�جي وتغ�� "الع�ل ��أن  حلقةتق��� ال��ف� األول م� ال��� في ال�سائل ال�ئ���ة ال���دة في   )�(
  4،"العل�م ال���املة ل��اسة م��اس�ة: ال��اخ

 تع��� سالمة ال��� اإل���ل�ج�ة م� أجل حف� ال��� اإل���ل�ج�ة ال�����ة؛  )�(

، على م�اصلة تع��� جه�دها 13/5و 13/4، و12/20و 10/33و 9/16األ��اف، ع�ال �ال�ق�رات ���ع  -4
 :ال�ام�ة إلى

وم��نات ال���ع ال���ل�جي ال���فة أو ال�ي س���ح ض��فة أمام تغ�� ت��ی� ال��ا��، وال��� اإل���ل�ج�ة   )أ(
ال�ال�ة وال���ق�ل�ة على ال���ع ال���ل�جي وس�ل ال��� القائ�ة على واآلثار  ال��ا��، وتق��� على ال��اق ال�غ�افي ال��اخ

                                                 
 .7/11 ال�ق�ر 2

 ان��( ال��اخ تغ�� ��أن اإل�ار�ة ال����ة األم� اتفا��ة في األ��اف ل��ت�� CP.21/1 ال�ق�ر م� 135 الفق�ة ���ج� أن�ئ 3
.FCCC/CP/2015/10/Add.1.(  
4 CBD/COP/14/INF/22.  
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�ها مع م�اعاة م�اه� ،ال���ل�جي، ح�� االق��اءس��ار��هات ال���ع ذج و ن�امع األخ� في االع��ار اس���ام ، ال���ع ال���ل�جي
  الهامة في ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث؛

ال��علقة ب�غ�� ال��اخ واألول��ات ال����ة ذات ال�لة في االس��ات���ات وخ�� الع�ل ال����ة  ��ائلدمج ال  )ب(
في ال��اسات واالس��ات���ات وال��� ال����ة  ���ل�ج�ةمة ال��� اإلوسال لل���ع ال���ل�جي، ودمج اع��ارات ال���ع ال���ل�جي

وال����� ال���ي لل���� مع تغ�� ال��اخ، ��ف�ها  ، ح�� االق��اء،ال��اه�ات ال���دة و���ا، م�ل ��أن تغ�� ال��اخ
  ؛ال����ال����� و أول��ات إج�اءات أدوات و���ة ل���ی� 

  اإل���ل�ج�ة واإلدارة ال����امة ل�ا �ع� االس�عادة؛تع��� اس�عادة ال���   )ج(
  ؛ات�اذ إج�اءات مالئ�ة ل�عال�ة اآلثار ال�ل��ة ل�غ�� ال��اخ وال�� م�ها  )د(
تع��� اآلثار اإل��اب�ة ألن��ة ال����� م� آثار تغ�� ال��اخ وال���� معه وتقل�ل اآلثار ال�ل��ة إلى أدنى   )ه(

  اإل���ل�ج�ة، وال���ع ال���ل�جي وس�ل ال��� القائ�ة على ال���ع ال���ل�جي؛ح� على و�ائف وخ�مات ال��� 
آثار تغ�� ال��اخ على ال���ع ال���ل�جي وس�ل ال��� القائ�ة على  أو أدوات ل�ص� وتق���/وضع ن�� و  )و(

                                                                                    ُ    س��ا س�ل ال��� ال�اصة �ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، �اإلضافة إلى تق��� فعال�ة ال� هج  ال���ع ال���ل�جي، وال
  وال�� م� م�ا�� ال��ارث؛وال����� القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� 

  إدراج معل�مات ع�ا ورد أعاله في تقار��ها ال�ق�مة إلى االتفا��ة؛  )ز(
 :�مات األخ�� علىاأل��اف وال�� ���ع أ��ا -5

اتفا��ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخ دع� ال��ف�� ال���� وال���امل وال�ف�� لإلج�اءات ���ج�   )أ(
واتفا��ة ال���ع ال���ل�جي، ��ا في ذل� ال��ة االس��ات���ة  2030،6وخ�ة ال����ة ال����امة لعام  5،ال�ا�ع لها اتفاق �ار��و 

��اف�ة واتفا��ة األم� ال����ة ل 2020واإل�ار العال�ي القادم لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام  20207-2011لل���ع ال���ل�جي 
  ؛ح�� االق��اء 2030،8-��2015ا� لل�� م� م�ا�� ال��ارث ، م�ل إ�ار سواأل�� ال�ول�ة األخ�� ذات ال�لةال����، 
      ُ                                                                                         دمج ال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ع�� ت��ی� م�اه�اتها ال���دة و���ا وال��ام، ح�� االق��اء،   )ب(

ب��ف�� إج�اءاتها ال��ل�ة لل��اخ ���ج� اتفاق �ار��، مع م�اعاة أه��ة ض�ان سالمة ج��ع ال��� اإل���ل�ج�ة وق�رتها على 
  ��ا ف�ها ال����ات، وح�ا�ة ال���ع ال���ل�جي؛ال��ام ب��ائفها، 

األخ� في ال���ان ع�� ت���� أدوات ال���� القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة وال�� م� م�ا�� ال��ارث،   )ج(
ل����عات ال���فة، م�ل ال��اء، وال���خ، وال�ع�ب األصل�ة وال���عات ال��ل�ة، الس��ات���ة لاه��امات الاالح��اجات وا

  م���عات أخ��؛ ض��
ال���مي ال�ولي للعل�م وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي وخ�مات  �ال�ق��� ال�� أج�اه ال���� ی�ح� -6

 و���� ،اإلقل���ة لل���ع ال���ل�جي وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة هوتق���ات، ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ت�ه�ر األراضي واس��الحها
  ُ                      ال� هج القائ�ة على ال���  �ق�� أه�اف ال����ة ال����امة، م� خالل اس���امت ال�سائل ال�ئ���ة ال�اردة ��ه ال�ي ت�ع�

، ال�ي ت�ه� وم�اف�ة ت�ه�ر األراضي ،م�ا�� ال��ارثم� ، وال�� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�����
واتفاق �ار��،  2020-2011ال����امة، وال��ة االس��ات���ة لل���ع ال���ل�جي  ب�ض�ح ����ة اع��اد ت�ق�� أه�اف ال����ة

 ؛على ال���ة ����ع ت��عها وتعق�ها

                                                 
  .I-54113 ال����ل رق� ،�عاه�اتال م���عة ال����ة، األم� 5
  .2015 أیل�ل/س����� 25 ال��رخ 70/1 العامة ال����ة ق�ار ان�� 6
 .10/2 ال�ق�ر 7
  .ال�اني ال��ف� ،69/283 العامة ال����ة ق�ار 8
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له��ة �ادرجة م���ة، تق��� خاص  1,5االح��ار العال�ي ال�الغ ال�ق��� ال�ع��ن ب��ائج  � عل�ا مع القل���� -7

ل�رجة ح�ارة أعلى م� م����ات ما ق�ل ال���ة ال��ا��ة ال���م�ة ال�ول�ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخ ع� آثار االح��ار العال�ي 
، في س�اق تع��� االس��ا�ة العال��ة درجة م���ة وم�ارات ان�عاثات غازات االح��اس ال��ار� العال��ة ذات ال�لة ��1.5ق�ار 

ال��ائج ال�ئ���ة  م�اعاةاأل��اف على ��ع �و  9،ال����ة ال����امة، وال�ه�د ال���ولة للق�اء على الفق�ل�ه�ی� تغ�� ال��اخ، و 
  وال�� م� م�ا�� ال��ارث؛ وال����� م� ح�ته لل���� مع تغ�� ال��اخ ةهج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�             ُ ال�ي ت�ع� ال�  

ال����ام، /األ��اف على ال�عاون في م�ال حف� األراضي ال���ة واس�عادتها واس���امها ال�ش�� ���ع -8
 إعالن م���ك الع�ل�ة م� أجل وضعدع� على و  ،لالع��اف �أه���ها في س�اق تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث

�ة ال��افع و�ال�الي ح�ا ،واس�عادتها واس���امها ال�ش���ف� األراضي ال���ة، � ���ا ی�عل� لالتفاقات ال����ة م�ع�دة األ��اف
 ؛في ت�ق�� أه�اف ال����ة ال����امة ال�ي ت�اه�، ��ا في ذل� األراضي ال���ة ال���عادة و ال��ع�دة ألراضي ال��

معل�مات ع� األن��ة ال���لع بها ل��ف�� ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة ل�����  األ��اف إلى أن تق�می�ع�  -9
وت�ف��ها الفعال وال��ائج ال�ي  ،  ُ                                                                                  ال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث
 ت�قق�، وأن ت��ح ه�ه ال�عل�مات م� خالل آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات، وم�اب� أخ�� ذات صلة؛

على ال��� اإل���ل�ج�ة وال��اكة م� أجل ش��ة أص�قاء ال���� القائ� ال����ات، ��ا في ذل�  ی�ع� -10
ال�ه�ض �ال���ة وال�� م� م�ا�� ال��ارث، واألع�اء في �ل م�ه�ا، إلى م�اصلة دع� األ��اف في جه�دها ال�ام�ة إلى تع��� 

ى ال���   ُ              ال� هج القائ�ة علو ،   ُ                                                                                  ال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث
 ؛ل�� ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ةاإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث 

األ��اف، وال���مات األخ�� وال����ات  و��ع�األم��ة ال��ف���ة أن تق�م، ره�ا ب��اف� ال��ارد،  إلى��ل�  -11
                      ُ                                      � األ��اف في االض�الع �ال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال�ول�ة ال�ي هي في وضع ���ح لها ال��ام ب�ل�، ب�ع

ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث م� خالل االس�فادة، ض�� ج�لة أم�ر، م� ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة 
�� ال��ارث وت�ف��ها الفعال على          ُ                                                                        ل����� ال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا

 :ج��ع ال�����ات ذات ال�لة وم� خالل ما یلي، ض�� ج�لة أم�ر

  ؛وت���� ال���ل على ال����ل�ج�ا، ع�� االق��اء ت�ف�� ب�اء الق�رات  )أ (
 ال����ة؛ز�ادة تع���   )ب (
وال����عات دع� اس���ام األدوات، ��ا في ذل� ن�� ال�ص� وال�عل�مات ال������ة لل�ع�ب األصل�ة   )ج(
  ال��ل�ة؛

س��ا أقل ال�ل�ان ن��ا، وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة، مع م�اعاة  دع�، ���ل خاص ال�ل�ان ال�ام�ة، وال  )د(
  اح��اجات ال�ل�ان األك�� ضعفا أمام تغ�� ال��اخ؛

  ؛وز�ادة ال���وعات القائ�ة ال��ار�ع ال������ةوت�ف�� دع� ت����   )ه(
إلى األم��ة ال��ف���ة أن تق�م ��ا یلي، �ال�عاون مع األ��اف، وال���مات األخ��، وأمانات االتفاقات  ��ل� -12

 :ال�لة، وال����ات األخ��  تال����ة ال��ع�دة األ��اف األخ�� ذا

                                                 
  ./http://www.ipcc.ch/report/sr15 ال��قع على م�اح .2018 ،ال��اخ ب�غ�� ةال�ع�� ةال�ول� ة��م�ال� اله��ة 9

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
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ت��ی� اإلرشادات واألدوات وال�عل�مات ع� ال��ادرات ال��احة في ال��اد� ال��ج�ه�ة ال����ة ل�����   )أ(
ح��  10 ُ                                                                                                   ل� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث وت�ف��ها الفعال،ا

  ؛أعاله 9ال��ورة، واس��ادا إلى ال�عل�مات ال�ي تق�مها األ��اف وفقا للفق�ة 
                                     ُ                      ال���ي واإلقل��ي وال�ولي ��أن ت�ف�� ال� هج القائ�ة على ال���  �اتت���ع دراسات ال�الة على ال����   )ب(

  اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث؛
  إتاحة ما ورد أعاله م� خالل آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات؛  )ج(

ال��ام ��ا یلي،  ب�غ�� ال��اخ ةال�ع�� ةال�ول� ةال���م� ه��ةمع ال �اور، �ال�إلى األم��ة ال��ف���ة ��ل� أ��ا -13
 :ره�ا ب��اف� ال��ارد

 ��ا في ذل� ع� ���� م�اعاة ال�عارف ال�قل���ة ون�ائج، اس�ع�اض ال�عل�مات العل��ة وال�ق��ة ال��ی�ة  )أ (
له��ة ال���م�ة ال�ول�ة ال�ع��ة ب�غ�� ال��اخ ع� آثار االح��ار �ادرجة م���ة، تق��� خاص  1,5االح��ار العال�ي ال�الغ "

درجة م���ة وم�ارات ان�عاثات غازات االح��اس  1.5ل�رجة ح�ارة أعلى م� م����ات ما ق�ل ال���ة ال��ا��ة ��ق�ار العال�ي 
ال����ة ال����امة، وال�ه�د ال���ولة ، في س�اق تع��� االس��ا�ة العال��ة ل�ه�ی� تغ�� ال��اخ، و ال��ار� العال��ة ذات ال�لة

  :��ا یلي ���ا ی�عل� 9،للق�اء على الفق�
���ل�ج�ة، وال����عات ال�ي تع��� على خ�مات وو�ائف ال��� اإل آثار تغ�� ال��اخ على ال���ع ال���ل�جي )1(

 وال س��ا ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة؛

لل���� مع تغ�� ال��اخ وال����� م� آثاره وال�� م� م�ا�� �ال���ة وسالم�ها دور ال��� اإل���ل�ج�ة  )2(
  ؛ال��ارث، واس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة واإلدارة ال����امة لألراضي

إع�اد تق��� ع� االنع�اسات ال����لة ل�ا ورد أعاله على ع�ل االتفا��ة ل�ي ت��� ��ه اله��ة الف���ة   )ب (
  اج��اع �عق� ق�ل االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف؛لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة في 

وو�ائفها وخ�ماتها  ة� اإل���ل�ج�ال��سالمة ال���ع ال���ل�جي و ع�اد رسائل م��ه�فة ح�ل ����ة م�اه�ة إ   )ج (
 ؛�غ�� ال��اخ��� لل����ات ال��علقة ب�الفي 

 :إلى األم��ة ال��ف���ة أن ��ل� ��ل� -14

ب�� ال���ع ال���ل�جي وتغ�� ال��اخ ع�� إع�اد اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا  وال��ا�� ت�اعي ال�وا��  ) أ(
ب�غ�� ال��اخ وال���� ال���مي ال�ولي للعل�م  ةال�ع�� ةال�ول� ةال���م� ه��ةات ال���تقار�� وتق ىإل اداس��، ا�2020ع� عام 

ل���ع ال���ل�جي لعال�ي ل�ار ااإلع�ل�ة ت���� � إلخاللوخ�مات ال��ام اإل���ل�جي دون ا وال��اسات في م�ال ال���ع ال���ل�جي
 ؛اح��ام وال�ات اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي واتفا��ة األم� ال����ة اإل�ار�ة ��أن تغ�� ال��اخمع ، و 2020 عام ل�ا �ع�

اآلل�ات ال�ال�ة ال��ع�دة ت��اصل مع أمانات االتفاقات ال����ة ال��ع�دة األ��اف ذات ال�لة، ��ا في ذل�   ) ب(
ف��� االت�ال ال����ك التفا��ات ر�� وف��� االت�ال لالتفا��ات ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي، م� أجل األ��اف ذات ال�لة، و 

، م�ل وال�� م� م�ا�� ال��ارث �ال���� مع تغ�� ال��اخ وال����� م� آثاره ال�ه�ض �أوجه ال�آزر وت���� األن��ة ال���لة
 ت���� االج��اعات ال��عا��ة واألن��ة ال�����ة، ح�� االق��اء؛

األ��اف، وال���مات األخ��، وم���ات ال����ل وال����ات ذات ال�لة ال�ي هي في وضع ���ح  ی�ع� -15
                ُ                                                            �ة ذات ال�لة �ال� هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن ال���� مع تغ�� ال��اخ لها ال��ام ب�ل�، إلى تق��� ال�ع� لألن�

 .وال�� م� م�ا�� ال��ارث

                                                 
10 CBD/SBSTTA/22/INF/1. 
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  ال��ف�

                                   ُ                                             ال��ادئ ال��ج�ه�ة ال����ة ل����� الُ�هج القائ�ة علـى الـ��� اإل���ل�ج�ـة ��ـأن ال���ـ� 
                                                       مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث وت�ف��ها الفعال

  ال�����ات ج�ول
  مق�مة  -1

  ال����ة ال��ج�ه�ة ال��ادئ على عامة ن��ة 1-1
  ال��ارث؟ م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج هي ما 1-2

  وال��انات ال��ادئ  -2
  ال��ادئ  2-1
  ال��انات  2-2

 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وت�ف�� ت���� ��أن ال�املة االع��ارات  -3
  ال��ارث م�ا��
  ال��ل�ة وال����عات األصل�ة ال�ع�ب وجه�د وم�ارسات وت���ل�ج�ات معارف دمج  3-1
  ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج تع���  3-2
  الق�رات و��اء �عيال ز�ادة  3-3

 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على قائ�ة فعالة ُ   ن هج وت�ف�� ل����� م��رج نهج  -4
  ال��ارث

  اإل���ل�جي االج��اعي ال��ام فه�  - ألف ال���ة
  وال��ا�� األوضاع ه�اشة تق���  - �اء ال���ة
 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج خ�ارات ت��ی�  - ج�� ال���ة

  ال��ارث م�ا��
 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج خ�ارات ت�ت��  - دال ال���ة

  واخ��ارها وتق���ها األول��ة، ح�� ال��ارث م�ا��
  �وعال�� وت�ف�� ت����  - هاء ال���ة
 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وتق��� رص�  - واو ال���ة

  ال��ارث
  مق�مة  -1
 شاملة ُ    ن ه�ا ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج تع���  -1

 القائ� وال���� .�ال��اخ ال��علقة وال��ارث اآلثار م�ا�� إلدارة اإل���ل�ج�ة ال��� وخ�مات وو�ائف ال���ل�جي ال���ع ت����م
 شاملة، ت��� اس��ات���ة م� ���ء األ���ل�ج�ة ال��� وخ�مات وو�ائف ال���ل�جي ال���ع اس���ام ه� اإل���ل�ج�ة ال��� على
 اآلثار مع ال���� على ال�اس وت�اع� ال��ل�ة، وال����عات �ةاألصل ال�ع�ب ذل� في ��ا ال����عات، رفا��ة في ت�ه�

 على وال�ع�ب اإل���ل�ج�ة ال��� ق�رة على ال�فا� إلى اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� ال���� و�ه�ف .ال��اخ ل�غ�� ال�ارة
  11.ال��اخ ل�غ�� ال�ارة اآلثار م�اجهة في ف�ها األوضاع ه�اشة م� وال�� ال���د

                                                 
 وال���� ال��اخ تغ�� آثار م� �����الو  ال���ل�جي ال���ع ب�� ال��� .،2009 ال���ل�جي ال���ع التفا��ة 41 رق� ال�ق��ة ال����رات سل�ة م� م����ة 11

 .ال��اخ وتغ�� ال���ل�جي ال���ع ��أن ال�اني ال���� ال�ق�ي ال���اء ف��� تق��� :معه
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 وحف�ها اإل���ل�ج�ة، لل��� وال����امة ال�املة اإلدارة ه� اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� ال��ارث م�ا�� م� وال��  -2
  12.ال���د على �الق�رة ت��� ال�ي ال����امة ال����ة ت�ق�� به�ف ال��ارث، م�ا�� م� لل�� واس�عادتها

 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على ةالقائ�   ُ   ال� هج ل����� ال����ة ال��ج�ه�ة ال��اد� ه�ه إع�اد وت�  -3
 ال����ة ال��ج�ه�ة ال��اد� ه�ه م� والغ�ض .13/4 ال�ق�ر م� 10 �الفق�ة ع�ال الفعال وت�ف��ها ال��ارث م�ا�� م� وال��

 ال��ل�ة، وال����عات األصل�ة وال�ع�ب ال�لة، ذات وال����ات األخ��، وال���مات األ��اف، ن�جا م� اس���امها ه�
 اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وت�ف�� ل����� م�ن  �إ�ار ال��ني وال����ع ال�اص والق�اع ال��ار�ة، األع�ال وش��ات

 ال��اد� ه�ف في ال����ة ال��ج�ه�ة ال��اد� أ��ا ت�ه� أن ���و� .ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن
 تغ�� آثار أمام ال�عف م� لل�قل�ل ال��اخ تغ�� ��أن اإل�ار�ة ال����ة األم� اتفا��ة إ�ار في ال����ة ال���� ل��� ال��ج�ه�ة
  .وال���� ال���د على الق�رة ب�اء ���� ع� وذل� ال��اخ،

  ال����ة ل��ج�ه�ةا ال��ادئ على عامة ن��ة  1-1
 وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ل�ال�ة عامة ��ق�مة ال��ج�ه�ة ال��اد� ت��أ  -4

 في ت�ضع وت�اب�� معای�� تق�م وض�انات م�اد� 2 الق�� و�ع�ض .ف�ها ال�اردة ال�ئ���ة وال���ل�ات ال��ارث م�ا�� م�
 دمج :��أن أخ��  وهامة شاملة اع��ارات 3 الق�� و�ع�ض .4 الق�� في ال�اردة وال��ف�� ال����� خ��ات ج��ع في االع��ار
 .الق�رات و��اء ال�عي وز�ادة وال�ع���، ال��ل�ة، وال����عات األصل�ة ال�ع�ب وجه�د وم�ارسات، وت���ل�ج�ات، معارف،
 و�ع�ض .4 الق�� في ال�اردة وال��ف�� ال����� ����ات الض�العا ع�� ال���ان في ال�املة االع��ارات ه�ه ت�خ� أن و���غي
 ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وت�ف�� ت���� أجل م� ت��ار�ة ���رة الع�ل إلى یه�ف م��رجا نه�ا 4 الق��

 ت���� 13ت���ل�ة م���ة أ��ا   ُ   وت �اح .مق��حة ع�ل�ة إج�اءات إلى �اإلضافة ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال����
 فعال�ة ز�ادة أجل م� لل�ع�ة و�حا�ات أخ��، مف�لة و�ج�اءات ال���رجة، �الع�ل�ة ت�ت�� وأدوات ال��اسات، ل�انعي م�ش�ا
 ال��اد� م� ذل� وغ�� س�اسات وق�ائ� م��ل�ات، وم��د داع�ة، م�اجع ع� ف�ال الق�اعات، داخل ال��و�ج ع�ل�ة

 وال�هج ال�املة، واالع��ارات وال��انات ال��اد� معا تع�ل ��� ل��ان وج�ول رس� على أ��ا وت����  .ال�لة ذات ال��ج�ه�ة
  .ال��ر��ي

  ال��ارث؟ م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج هي ما  1-2
   ُ   ال� هج ت�ف�� ت�ارب ع� ت�ل���ا تق���ا تق�م ال�ي 8514 رق� ال�ق��ة ال����رات سل�لة ال���ل�جي ال���ع اتفا��ة ن��ت  -5

 معل�مات ال�ق��ة ال�ل�لة وتق�م .ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة
 وال����عات األصل�ة ل�ع�با وم�اه�ة ال���ان�ة االع��ارات ودمج وال�ع���، وال������ة، ال��اسات�ة األ�� ت�ارب ع� مف�لة
 ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ف�ها  ُ   ت ��ع ال�ي األن��ة على إضا��ة أم�لة أدناه ال��ول في وت�د .ال��ل�ة

  .ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع

                                                 
12 2013 Saalismaa. N. and M. Estrella,. و عامة، ن��ة :اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� ال��ارث م�ا�� م� ال�� -Sudmeier F., Renaud, In:

(eds.) Estrella M. and K. Rieux,، ال����ة األم� جامعة م��عة :����� .ال��ارث م�ا�� م� ال�� في اإل���ل�ج�ة ال��� إدارة دور. 
13 CBD/SBSTTA/22/INF/1.  

 ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�ارب ع� ت�ل�في تق��� 14
)en.pdf-85-ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbd.( 

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd
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 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ون�ائج ت�خالت على أم�لة :ج�ول

  15ال��ارث
 ال��ام ن�ع ال��اخ تغ�� أث�/ال���

 اإل���ل�جي
 اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج خ�ارات
 م� ال�� أو ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن

 ال��ارث م�ا��

 ال����ة

 ال�فاف
 ال���ة تآكل
 ه��ل ان��ام ع�م

 األم�ار

 ال��ال
 والغا�ات

 ال��اه م�ا��ة ت���� ال��ال على ال���ة لألراضي ال����امة اإلدارة
 ال�آكل م� ال��

 ال��اه ت���� على الق�رة تع���
 وال��اعي الغا�ات ت�م��
 لها أصل�ة أن�اع بها ت�ج� ال�ي ال��اعي ت�م��
 راس�ة ج�ور

 ه��ل ان��ام ع�م
 األم�ار

  ال���انان
 ال�فاف

 ال��اه ت���� على الق�رة تع��� ال���ة واألراضي ال���ة األراضي حف� ال�اخل�ة ال��اه
 ال���انات م�ا�� م� ال��

 ال��اه إم�ادات ت����
 األنهار أح�اض ت�م��

 ال��� واس�عادة لل��ود العاب�ة ال��اه ح���ة
 اإل���ل�ج�ة

 ه��ل ان��ام ع�م
 األم�ار

 ال��ارة درجات ارتفاع
 الف��ل ت��ل

 ال�فاف

 ال�راعة
 واألراضي

 ال�افة

 ال��اه ت���� على الق�رة تع��� ال�را��ة وال��اجة اإل���ل�ج�ة ال��� اس�عادة
 ال��ارة درجات مع ال����
 ال��تفعة
 الف��ل ت��ل مع ال����
 ال��اه إم�ادات ت����

 ال��أقل�ة لألن�اع ال����ة ال�راعة
 ال�فاف م�اس� مع لل���� األش�ار اس���ام
 ال��غ��ة
 ال��اعي وت�م�� ال���ان�ة لل��وة ال����امة اإلدارة
 خالل م� ال�فاف أمام ال���د على الق�رة تع���
 ال�افة لألراضي ال����امة اإلدارة

 ال��ی�ة ال��ارة
 ال��ارة درجات ارتفاع

 ال���انات
 ه��ل ان��ام ع�م

 األم�ار

 ال�ارة ال��جات ت���� ال��ن في ال���اء ال�ه��ة م��ات ال���� 
 ال��ارة درجات مع ال����
 ال��تفعة

 ال���انات م�ا�� م� ال��
 ال��اه م�ا��ة ت����

 ال��احات ���� ع� الع�اصف م�اه إدارة
 ال���اء

 ال����ة ال��ا�� في األنهار ت�م��
 لل��اني خ��اء واجهات

 الع�اصف ع�ام
 األعاص��

 س�ح م����  ارتفاع
 ال���
 ال��لح
  ال��ارة درجات ارتفاع
 ال����ات ت���

 ال���� 
 وال�احلي

 الع�اصف م�ا�� م� ال�� ال��احل وح�ا�ة ال��غ�وف اس�عادة
 واألعاص��

 ال���انات م�ا�� م� ال��
 ال��اه ج�دة ت����
 ال��ارة درجات مع ال����
 ال��تفعة

 ال��احل ت���� إعادة
 ال��غ�وف تأه�ل و�عادة ال����ام األس�اك ص��

 ال��جان�ة ال�عاب اس�عادة

                                                 
  .adaptation-based-https://panorama.solutions/en/portal/ecosystem :ال�ا�� على PANORAMA ال��انات قاع�ة :ال���ر 15

https://panorama.solutions/en/portal/ecosystem
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 �ال��ائ� ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وت���  -6
  :ال�ال�ة

 ال��ت��ة ال��ا�� م�اجهة في وال����ة االج��ا��ة ال�عف م�ا�� وتقلل وال���� ال���د على الق�رة تع�ز  )أ(
  ال��ارث؛ م�ا�� م� وال�� لل���� وت��ل�ة ت�اع��ة ع�ل�ة ت�ق�� في ��ه� م�ا ال��اخ، تغ�� �آثار

 م��فة، ُ   ن هج �اس���ام ال���د على �الق�رة ت��� ال�ي ال����امة ال����ة في ��ه� م�ا م�����ة، م�افع ت�ل�  )ب(
  وت�ار��ة؛ وشفافة

 وحف�ها اإل���ل�ج�ة ال��� إدارة خالل م� اإل���ل�ج�ة ال��� وخ�مات فوو�ائ ال���ل�جي ال���ع م� ت��ف��  )ج(
  م���ام؛ ن�� على واس�عادتها
 على ال��اسات ت�ع�ها ال�ي ال��ارث م�ا�� م� وال�� لل���� العامة االس��ات���ات م� ج�ءا ت��ل  )د(
  .الق�رات تع��� ��ان� ال���فة ال����ة وت��ع ع�ی�ة، م����ات

 ال��اناتو  ال��ادئ  -2

 القائ�ة ال��ج�ه�ة وال��اد� ال��لفات اس�ع�اض ���ج� ُ    أ ع�ت وض�انات م�اد� ت�ع�ها ال����ة ال��ج�ه�ة ال��اد�  -7
 ال��اد� وت��ل 16ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ��أن

ة 17األخ��  واإلرشادات  اج��ا��ة ت�اب�� ع� ��ارة ال��انات وه�ه .األخ��  اله��ات إش�اف ت�� أو االتفا��ة ���ج�     ّ  ال�ع� 
 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل �هج ال�ق��دة غ�� الع�اق� ل���� و����ة

 وال��ف��، ال����� م�احل ج��ع ع�� ال�فا��ة ت��� أنها ��ا ��ل�جي؛ال� وال���ع اإل���ل�ج�ة وال��� ال�ع�ب، على ال��ارث
  .الف�ائ� ت�ق�� وتع�ز

  ال��ادئ  2-1
 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج م�ارسات ع�اص� ال��اد� ه�ه ت�مج  -8

 ال���د على الق�رة ب�اء :م�اض�ع إلى ُ    ت ��ف وهي .وال��ف�� ال����� ل��ج�ه ال�����  ر��عة ��عای�� وتع�ل ال��ارث م�ا��
 في ال�اردة ال��ج�ه�ة ال��اد� وتق�م .وال�فاءة والفعال�ة م�ع�دة، ن�اقات وم�اعاة واإلن�اف، وال���ل�ة ال�����ة، الق�رة وتع���
 ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة    ُ   �ال� هج قةال��عل اإلج�اءات ل��ف�� صلة ذات وأدوات وم�ه��ات ل���ات اق��احات 3 الق��

  .وال��انات لل��اد� وفقا ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال����
   

                                                 
 "ال���ل�جي ال���ع على ال��اخ تغ�� مع ال���� ألن��ة ال�ل��ة اآلثار م� وال�� اإل��اب�ة اآلثار ت���� ��أن إرشادات" ذل� في ��ا 16
)UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/1.(  

 وال��اد� ؛ل�ةاألص ال�ع�ب حق�ق  ��أن ال����ة األم� و�عالن ؛)13/5 ال�ق�ر( األجل ق���ة ع�ل خ�ة :اإل���ل�ج�ة ال��� اس�عادة ان�� 17
 ./https://www.cbd.int/guidelines :ال�ا�� على ال��احة االتفا��ة ���ج� ال�ع�ة األخ��  واألدوات واإلرشادات

https://www.cbd.int/guidelines/
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 تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج خالل م� ال�����ة الق�رة وتع��� ال���د على الق�رة ل��اء م�ادئ
 ال��ارث �م�ا� م� وال�� ال��اخ

 في ال���د على االج��ا��ة اإل���ل�ج�ة ال��� ق�رة ل�ع��� اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل� هج �امل ن�اق في ال��� 1
 .ال��ارث م�ا�� م� وال�� لل���� العامة االس��ات���ات إ�ار

 ودمج 18وال���د ال�أقل� على الق�رة تع��� أجل م� أف�ل ���رة ال��اء إلعادة �ف�صة لل��ارث االس��ا�ة اس���ام 2
 .ال��ارث إدارة م�احل ج��ع ع�� اإل���ل�ج�ة ال��� اع��ارات

 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�خالت وت�ف�� ت���� في 19ت���ي نهج ت���� 3
 .ال��ارث م�ا�� م� وال��

 وال��ف�� ال����� في واإلن�اف ال���ل�ة ل��ان م�ادئ
 ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�خالت وت�ف�� ت���� 4

 على و��ل� اإل���ل�ج�ة ال��� على ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ ل�غ�� ال���اس�ة غ�� اآلثار وت��� م�ع أجل م�
 .وال��ات وال��اء ال��ل�ة وال����عات األصل�ة وال�ع�ب ال���فة، الف�ات

 ن�اقات على ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ل��ف�� م�ادئ
 م�ع�دة

 على ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�خالت ت���� 5
 .أك�� وم�ان�ة زم��ة ن�اقات في إال ت�ه� ال   ُ   ال� هج ه�ه ف�ائ� �ع� أن إدراك مع م�اس�ة، ن�اقات

 شاملة ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت��ن  أن ض�ان 6
 .ال�ق�ق  وأص�اب ال��ل�ة أص�اب ق�ل م� وال��ار�ة وال����� ال�عاون، وت���� الق�اعات ل���ع

 ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل� هج وال�فاءة الفعال�ة ل��ق�� م�ادئ
 ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�خالت ت��ن  أن ض�ان 7

 وال���ث العل�م أف�ل م� م�ع�مة وأنها ُ     و ج�ت، م�ى وال�قل���ة، األصل�ة ال�عارف ت�مج وأنها األدلة، على قائ�ة
 .ال��احة ال���لفة ال�عارف ون�� الع�ل�ة وال��ارب وال��انات

 مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج في ال��� وال�عل� ال�����ة اإلدارة ت��� أن شأنها م� آل�ات إدراج 8
 .وال��ف�� ال����� م�احل ج��ع في وال�ق��� ال�ص� اس���ار ذل� في ��ا ال��ارث، م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ��

 تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ل��خالت ال����لة ال�فاضالت وتقل�ل الق��د وتق��� ت��ی� 9
 .ح� أدنى إلى ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ

 ال����امة، وال����ة وال�ف�، ال���ل�جي، لل���ع ذل� في ��ا م�ع�دة، م�افع ت�ق�� في ح� أق�ى إلى ال�آزر أوجه ز�ادة 10
 .ال��ارث م�ا�� م� وال�� وال����، وال��ة، ال�����، ب�� وال��اواة 

  

                                                 
 م�ا�� م� ال�� ت�اب�� دمج خالل م� ال���د على وال����عات األم� ق�رة ل�ع��� �ارثة أ� �ع� وال�ع��� ال�أه�ل و�عادة اإلنعاش م�احل اس���ام 18

 ال����ة األم� اس��ات���ة تع���( وال���ة واالق��ادات ال���، س�ل ت���� وفي ال������ة، وال��� ال�اد�ة األساس�ة ال���ة اس�عادة ع�ل�ة في ال��ارث
 الع���ة ال�ف��ح ال�ولي ال���مي العامل ال���اء ف��� ی�صي ��ا ،2017 ،"أف�ل ���ل ال��اء إعادة" ل���لح ال��ارث ��م�ا م� لل�� ال�ول�ة
 الق�ار ان��( ال����ة لألم� العامة ال����ة اع���ته وال�� )Corr.1و A/71/644( ال��ارث م�ا�� م� �ال�� ال��علقة وال���ل�ات �ال��ش�ات ال�ع�ي

71/276((. 
 أال ی��غي ال���ل�جي، لل���ع ش�ی�ة خ�ارة أو ان�فاض ���وث ته�ی� ث�ة ���ن  ح���ا" :ال���ل�جي ال���ع ةاتفا�� دی�اجة في ال����ي ال�هج ی�د 19

 ".ح� أدنى إلى م�ه ال�قل�ل أو ال�ه�ی� ه�ا ت��� إلى ال�ام�ة ال��اب�� ل�أج�ل ���� ال�ام، العل�ي ال��ق� ع�م �����م
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  ال��انات  2-2
 تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل� هج الفعال�� وال��ف�� ال����� أجل م� ض�انات

 ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ
 ال���ي األث� تق���ات ت����
  وال�ق��� لل�ص� صارم ون�ام

 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت��ع أن ی��غي -1
 ال�ق���ات ذل� في ��ا ال���ي األث� ل�ق���ات االق��اء، ح�� ال��ارث، م�ا�� م� وال��

 ل����� ال����ة ال��حلة في )ال��ج�ه�ة غ� :أغ�ا� م�اد� إلى �ال�ج�ع( وال�قا��ة االج��ا��ة
 .وال�ق��� لل�ص� صارمة ل��� ت��ع وأن ال���وع،

 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت���� نأ ی��غي -2 واآلثار ال��ا�� نقل م� ال��
 ت�د� أال و���غي ال�ع�ب، أو ال���ل�جي ال���ع على ضارة آثار وق�ع ال��ارث م�ا�� م� وال��
 .أخ��  إلى ف�ة أو م��قة م� اآلثار أو ال��ا�� ان�قال إلى

 ال��ر إل�اق دون  ال��ل�لة
 وال��� ال���ل�جي، �ال���ع

 وخ�مات وو�ائف اإل���ل�ج�ة
 اإل���ل�ج�ة ال���

 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت���� أن ی��غي -3
 ح�وث وال�ع���، اإلنعاش وت�اب�� لل��ارث االس��ا�ة ذل� في ��ا ال��ارث، م�ا�� م� وال��
 إلى ت�د� أال و���غي غاز�ة، أن�اع إدخال أو ال���ل�جي ال���ع نفق�ا أو ال�����ة، ال��ائل ت�ه�ر
 .ال���ق�ل في ال��ارث وق�ع ع�� ضعف م�ا�� تفاق� أو �ه�ر

 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت��ع أن ی��غي -4
 في ��ا اإل���ل�ج�ة، ��ال� وخ�مات وو�ائف ال���ل�جي ال���ع وتع�ز ال��ارث م�ا�� م� وال��
 واإلنعاش االح��اجات تق��� إ�ار في ال�ف� وت�اب�� االس�عادة/ال�أه�ل إعادة خالل م� ذل�

 .ال��ارث �ع� ال�ع��� وخ��
 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�د� أال ی��غي -5 لل��ارد ال����ام االس���ام

 ال�افعة الع�امل تع�ز وأال م���ام غ�� ���ل ال��ارد اس���ام إلى ال��ارث م�ا�� م� وال��
 وتقل�ل ح� أق�ى إلى ال�اقة �فاءة ز�ادة إلى ت�عى أن و���غي ال��ارث، وم�ا�� ال��اخ ل�غ��

 .ح� أدنى إلى ال�اد�ة ال��ارد اس���ام
 والفعالة ال�املة، ال��ار�ة تع���

 وال�املة
 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت��� أن ی��غي -6

 ال�ع�ب ذل� في ��ا ال�ع��ة، لل�ع�ب والفعالة ال�املة ال��ار�ة ال��ارث م�ا�� م� وال��
 ف�ص ت�ف�� ذل� في ��ا ضعفا، الف�ات وأك�� واألقل�ات، وال��اء، ال��ل�ة، وال����عات األصل�ة

 .ال������ة لل��ار�ة كا��ة
 على وال���ف العادل ال���ل

 ال��افع
 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج تع�ز -7

 ع�م حاالت تفاق� إلى ت�د� وال ال��افع على وال���ف العادل ال���ل س�ل ال��ارث م�ا��
   ُ   ال� هج ل��خالت و���غي .ال���فة أو ال�ه��ة �الف�ات ی�عل� ���ا س��ا  ال القائ�ة، ال��اواة 
 أن ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة
 وال����� االس�غالل�ة، ال��ارسات م� ال��ار��� ت��ي ����قة ال����ة، الع�ل معای�� ت���في
 .رفاهه� على خ��ا ���ل ال�� والع�ل

 على وال���ل ال�فافة ال����ة
 ال�عل�مات

 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج تع�ز أن ی��غي -8
 ال�عل�مات، على ال���ل حق�ق  دع� خالل م� ال�فافة ال����ة ال��ارث م�ا�� م� وال��

 وال����عات األصل�ة ال�ع�ب وخاصة ال�ق�ق، وأص�اب ال��ل�ة أص�اب ج��ع وت�و��
 .ال�عارف ون�� ج�ع م�اصلة ودع� ال��اس�، ال�ق� في ات�ال�عل�م ال��ل�ة،

 م� وال�جال ال��اء حق�ق  اح��ام
 وال����عات األصل�ة ال�ع�ب
 ال��ل�ة

 وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�اب�� ت���م -9
 في ��ا ال��ل�ة، وال����عات األصل�ة ال�ع�ب م� وال�جال ال��اء حق�ق  ال��ارث م�ا�� م�
 .واس���امه وال�قافي ال�اد� ال��اث على ال���ل ذل�
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 وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وت�ف�� ت���� ��أن ال�املة االع��ارات  -3
  ال��ارث م�ا�� م�
 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وت�ف�� ل����� ال���رجة �الع�ل�ة االض�الع ع��  -9

 :خ��ة �ل في االع��ار �ع�� ت�خ� أن ��� رئ���ة شاملة اع��ارات ثالثة ه�اك ،4 الق�� في ال�اردة ال��ارث م�ا�� م� وال��
 ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وتع��� ال��ل�ة؛ وال����عات األصل�ة ال�ع�ب وجه�د وم�ارسات وت���ل�ج�ات معارف دمج

 ه�ه ل��اعاة و���� .الق�رات و��اء ال�عي وز�ادة ال��ارث؛ م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة
� وأن   ُ    ال� هج، ه�ه اس��عاب تع�ز أن اإلج�اءات ّ  ت��  � م�ا وال�فاءة، الفعال�ة      .ال��خالت م� وأف�ل أك�� ن�ائج ت�ق�� م�   ّ  ��� 

  ال��ل�ة وال����عات األصل�ة ال�ع�ب وجه�د وم�ارسات وت���ل�ج�ات معارف مجد  3-1
 ال�فاعل م� األج�ال م�ع�د تار�خ ع�� وال�غ�� ال��ق� وع�م ال�قل��ة، إدارة ال��ل�ة وال����عات األصل�ة ال�ع�ب ت�ل�  -10
 ب�غ�� ال��علقة لالس��ا�ات هاما أساسا ت��ل أن �ال�أقل واس��ات���ات وال�قل���ة األصل�ة لل�عارف ���� و�ال�الي، .ال���ة مع

 األصل�ة ال�عارف ل��� و���� .ال�عل�مات في ال�غ�ات وس� ال�اس�ة، األدلة واس���ال ال��ارث، م�ا�� م� وال�� ال��اخ
 ل��� م�اثل ن�� على ����ا، دورا ت�د� أن – ال����عات خ�ائ� رس� ق��ل م� وال�ثائ�، ال��ل�ل وأش�ال – وال��ل�ة وال�قل���ة
   ُ   لل� هج و���� .ورص�ها ال�ش��ة ال�����ة وال��ا�� ال���ل�جي وال���ع وال�ق� ال��اخ في ال�غ��ات ت��ی� في ال����، اإلن�ار
 و����� .وال�قل���ة األصل�ة ال�را��ة ال��ارسات م�ل مه��رة، م�ارسات الس�عادة تع�ل أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة
 �أص�اب ب�ورها واع��افا cosmovisión20 العال��ة ل�ؤ��ها تق�ی�ا أ��ا ال��ل�ة وال����عات األصل�ة ل�ع�با معارف دمج

 على القائ�ة   ُ   ال� هج وت�ف�� ت���� في وال�قل���ة األصل�ة وال��ارسات ال�عارف إلدراج ��ائ� وه�اك .لل�ق�ق  وأص�اب لل�عارف
  :یلي ما ت��ل وال��ف�� ال����� م�احل ج��ع ع�� ال��ارث م�ا�� م� وال�� خال��ا تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال���

  ال�ئ���ة اإلج�اءات
 تغ�� مع ال���� وأه�اف وغا�ات وال�قل���ة واألصل�ة ال��ل�ة وال�عارف ال��ارسات ب�� روا�� اس���اف  )أ(

  ال�وا��؛ ه�ه وت�ث�� ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ
 ال��ل�ة وال����عات األصل�ة ال�ع�ب وخ��صا ال��ل�ة أص�اب ال��ع�دة العاملة األف�قة اس��ارة  )ب(

  ال��ارث؛ م�ا�� م� وال�� ال���� في اإل���ل�ج�ة ال��� دور ��أن الق�اعات ع�� ال�عارف تقاس� ل�����
  ال��احة؛ األدلة أف�ل على لل���ل فعالة وشفافة ت�ار��ة آل�ات إن�اء  )ج(
 ال���قة ال��ة ال��افقة على ال���ل �ع� ال�ق���ات في ال��ل�ة وال����عات األصل�ة بال�ع�  معارف دمج  )د(
  .وال������ة
  ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج تع���  3-2
  الغ�ض

   ُ   ال� هج دمج ه� ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج تع���  -11
 .ال�����ات ج��ع على ال��ارث وم�ا�� لل��اخ ال��ا��ة الق�ار وص�ع ال����� ع�ل�ات ض�� اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة

 وال�� ال���� ع�ل�ات أو ت�اب�� أو س�اسات أو اس��ات���ات أو أه�اف ض�� اإل���ل�ج�ة ال��� اع��ارات ب�مج ال�ع��� ی��أ وق�
 ج��ع على واإلقل���ة ال����ة �ال����ة ال�اصة وال���ان�ات والع�ل�ات ال��اسات م� ج�ءا ت��ح ح�ى ال��ارث م�ا�� م�

 تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على ائ�ةالق   ُ   ال� هج م�ادرات فعال�ة ال�ع��� و�ع�ز .ال��احل ج��ع وفي ال�����ات
 وال����ل وال�ق���ات وال����� ال��اسات في م�ادئها غ�س خالل م� ودوامها و�فاءتها ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ

 اله�ف �لو��� .وال���ي وال�اخلي ال��لي ال�����  على �ال��اسات، ت�عل� أخ��  أدوات ب�� م� ال����ة، وح�الت وال��ر��
                                                 

 ).االس�عادة م�ال في األصل�ة ال�ع�ب معارف ش��ة م� ومع�لة مق���ة( وروح�ة ةماد� ج�ان� ت�مج ال�ق� ���ور ت��رت عال��ة رؤ�ة 20
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 م�ى ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وت�ف�� دع� تع��� في العام
  .فعال��ها ت���
 ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وت�ف�� ت���� م�احل ج��ع ع�� م����ة ���رة ال�ع��� و����   -12
 ال��اسي اإلع�اد لع�ل�ة ال��اق واسع فه� ب��ق�� ألف ال���ة في الع�ل�ة وت��أ .ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع

� ما وه� ال���ه�ف، لل��ام وال��س�ي  لل�ع��� أخ��  رئ���ة ع�اص� وه�اك .لل�ع��� ال����لة االن�الق نقا� ت��ی� م�   ّ  ��� 
  .الق�رات و��اء ال����ة، وز�ادة الق�اعي، ال��و�ج ت��ل

 ال�ه� م� ال��ارث، م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج تع��� وع��  -13
 م�ع�دة ن�اقات على ال�لة ذات وال��ارسات وال��اسات ال��� في وال�ع��� ال����ة ودون  ال����ة اإلن�ائ�ة األ�� مع ال��اف�

 واالتفا��ات األ�� مع ال��اف� أ��ا ال�ه� وم� ).1 واإل�ار 1 ال��ل( ال����ل واح��ال�ات األجل ���لة س��امةاال تع��� ���ة
 ن��ة إدراج ��ل� ال�ه� وم� .2020-2011 ال���ل�جي لل���ع االس��ات���ة وال��ة ال����امة ال����ة أه�اف م�ل ال�ول�ة،

 االس��ات���ة ال����ة وال�ق���ات ال���ي األث� تق���ات ت�ف�� ع�� ال��اخ�ة وال��ا�� ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ ��أن
 ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�اب�� ول�ع��� ال��ا��، تفاق� إلى ت�د� ق� مق��دة غ�� آثار وق�ع دون  لل��ل�لة
  .ال��ارث م�ا�� م� �وال� ال��اخ تغ�� مع ال����

 ��عل�مات ال���ة ه�ه ت�اح� أخ��  مف�لة و�ج�اءات أدوات   ُ   وت �اح .لل�ع��� ����ا إ�ارا 1 ال��ل و�ع�ض  -14
  21".ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال���� ل�ع��� أدوات ص��وق " في ت���ل�ة
 ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج تع��� إل�ار م�ال -1 ال��ل
  اإلن�ائي ال����� في
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تع��� ت�ف�� الُ�هج القائ�ة على 

ال��� اإل���ل�ج�ة

 

 
 

 

 

 

تع��� الُ�هج القائ�ة على ال��� اإل���ل�ج�ة ��أن 
ال���� مع تغ�� ال��اخ وال�� م� م�ا�� ال��ارث 

في الع�ل�ات ال��علقة �ال��اسات وال�����

 
 

إ��اد نقا� االن�الق و�ث�ات 
ال�الة

 المشاركة المتعددة أصحاب المصلحة والمتعددة القطاعات

 ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج رص� ن�� تع��� ·
 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة

 ال��ارث م�ا�� م� وال��
 على القائ�ة   ُ   ال� هج في االس���ارات ت���ع ·

 تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال���
 ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ

 على ال�اع�ة ال��اسات�ة ال��اب�� تع��� ·
 والق�اعي ال���ي ودون  ال���ي ال����� 

 ال�ع��� :والق�رات ال��س�ات تع��� ·
 م��ار�ة ك��ارسة

 األوضاع، وه�اشة ال��ا�� تق���ات ·
  واق��اد�ة اج��ا��ة وت�ل�الت

 وال����� الع�ل�ات في ال�أث�� ·
 ودون  ال���ي ال�����  على ال��اساتي

  والق�اعي ال���ي
 ��أن ت�����ة س�اسات�ة آل�ات إن�اء ·

 اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج
 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن

 ال��ارث م�ا��
 ال�عل� والق�رات؛ ال��س�ات تع��� ·

 �ال��ارسة

 ودمج االج��ا��ة اإل���ل�ج�ة ال��� فه� ·
 وجه�د وم�ارسات وت���ل�ج�ات معارف
 ال��ل�ة وال����عات األصل�ة ال�ع�ب

 وال���م�ة ال��اس�ة، ال��اقات فه� ·
 وال��س��ة

 ش�اكات و��اء ال�عي ز�ادة ·
 واالح��اجات ال��س��ة االح��اجات تق��� ·

 الق�رات م�
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 �ف��ت :اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� لل���� ال��غ�لي اإل�ار ،)2013( ال���ة لل��اة العال�ي ال���وق  م� مق��� :مل���ة
 ال����ة األم� و��نامج ؛اإلقل���ة دون  ال����  ال����نغ م��قة في اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� ال���� اس��ا�ات وتع���

  .�لل��ارس� دل�ل :لل����ة ال����� ض�� ال��اخ تغ�� مع ال���� تع��� ،)2011( لل���ة ال����ة األم� ب�نامج – اإلن�ائي

 ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ل�مج ال��اس�ة االن�الق نقا� إ��اد لل�ع��� ال�ئ���ة ال��ان� أح� وم�  -15
 وال����� لل��اسات معق�ة، ت��ن  ما غال�ا ول�� مل��سة، أ�� في ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال����

  :ثالثة رئ���ة ل��ان� وفقا دی�ام�ة، االن�الق نقا� ت��ن  وق� .الق�ار ص�ع وع�ل�ات
  قائ�؛ خ�� أو ت�� أو قائ�ة، ����لة ال��ل�ة أص�اب وعي  )أ(
  ال��احة؛ وال�عارف واألدوات وال�ق��حات ال�ل�ل  )ب(
  .واألدوار وال�ال�ات الع�ل، على ال��اس�ة اإلرادة  )ج(

 حاالت وفي .ال��اسات ل�غ��� "دافعة ق�ة" ل�ی�ا س���ن  م�ات�ة، ����قة معا ال�الثة ال��ان� ج��ع اج��ع� و�ذا  16
 و���ثه� االب��ار�ة،  ُ     ون ه�ه� وأدواته� ال��ل�ة، أص�اب ح��اجاتا ن�� عام ب�جه انف�اح ه�اك ال��ار�، وحاالت ال��ارث

 إلدراج هامة ف�ص ه�ه وتع��� .أف�ل ���رة ال��اء )إعادة(و لالس���ار واس�ع�اد ال��احة، ال�ل�ل أف�ل إل��اد ال�����ة
 نقا� ت�ه� وق� .إل���ل�ج�ةا ال��� على القائ� ال��ارث م�ا�� م� ال�� أو اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� ال���� ج�ان�

  .ال�اص الق�اع مع ال�عاون  أو ال����ة، م� م��لفة م����ات على ت����  وق� ال���مة، م����ات ج��ع في االن�الق
  :یلي ���ا �ال�ع��� ال�اصة االن�الق نقا� إ��اد ���� عام، و��جه  -17

 ع�� و���ا، ال���دة وال��اه�ات ق�ا��ة،ال أو اإلن�ائ�ة ال��� م�ل وال���، ال��اسات ت���ح أو إع�اد  )أ(
 االس��ات���ة، ال����ة وال�ق���ات ال���ل�جي، لل���ع ال����ة الع�ل وخ�� واالس��ات���ات ال����ة، ال���� وخ�� االق��اء،

  األراضي؛ اس���ام وخ��
 و�دارة ال���ي، األث� وتق���ات وال���ة، ال��اخ ب�غ�� ال��علقة وال�عای�� الق�ان�� م�ل وال����، ال��ادة أدوات  )ب(

  ال��ارث؛ م�ا��
  وال�س�م؛ وال��ائ�، واإلعانات، وال��ادی�، االس���ار، ب�امج م�ل ومال�ة، اق��اد�ة أدوات  )ج(
  ال�ام��ة؛ وال��اهج ال�ق��ة وال�ه� اإلرشاد، و��امج ال���ي، ال����� م�ل ال�عي، وز�ادة لل����� ت�اب��  )د(
  ال�عای��؛ تع��� أو ال�اص، الق�اع م� األراضي مالك مع ال����ة االتفاقات م�ل ����ة، ت�اب��  )ه(
  االق��اء؛ ع�� األصل�ة، لل�ع�ب وال������ة وال���قة ال��ة ال��افقة ل��ان ت�اب��  )و(
� ال�ي ال��اكات  )ز(  وال����عات األصل�ة وال�ع�ب ال��ني، ال����ع ل����ات والفعالة ال�املة ال��ار�ة   ّ  ت�� 

  .وال��اب وال��اء ال��ل�ة،
 ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وت�ف�� ت���� ع�ل�ة م�احل ج��ع ع�� عل�ه ال�أك�� ت� و��ا  -18

 الق�ا��ة �ال��� ال�عي ل��ادة أساس�ا ع���ا الق�اعات إلى ال�ص�ل �ع� ال��ارث، م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال����
  .ال����ك ال��ف�� أجل م� الق�اعات ب�� ال�عاون  ول����ع ف�ها،   ُ   ال� هج ه�ه و�دراج ال���ي وال�����

  
  



CBD/COP/DEC/14/5 
Page 15 
 

  
  

 تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج دمج م�اعاة في ی���ل ال�أن ه�ا في رئ��ي إج�اء وه�اك  -19
 في ال��ال س��ل على و�قل���ة، وو���ة م�ل�ة ن�اقات على الق�ا��ة ال����ة خ�� في ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ

 إلى �اإلضافة إضا��ة، مف�لة إج�اءات وت�د .س�اء ح� على وال����  ال��في ال��اق�� في ال��اه، و�دارة األراضي اس���ام
 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج م�ال في ال��ارس�� ل�ع� إحا�ات
  22.ال����ل�ة لل�عل�مات �أدوات الق�اعات، في ال��و�ج ل��ف�� ال��ارث

 اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ل�ع��� ���� إ�ار 2 ال��ل في ُ    � ع�ض أعاله، ال�اردة ال�عل�مات ض�ء وفي  -20
  23.ت���ل�ة ��عل�مات الق�ا��ة وال��� ال����ة خ�� في ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن

                                                 
22 CBD/SBSTTA/22/INF/1. 
 .نف�ه ال��جع 23

 في ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ل�ع��� ف�ص  - 1 اإلطار
 ال����ل أول��ات

 ذل� في ��ا م�ع�دة أه�اف ت�ق�� في ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�ه�
 ت��ل ال�ي   ُ   لل� هج و���� .�ال��ا�� ال�ا��ة االس���ارات ض�ان وفي وال�ائي، الغ�ائي واألم� وال�����، وال����، ال��ارث، وم�ا�� ال����ة،
 ال��� على القائ� ال��ارث م�ا�� م� وال�� اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� ال��اخ تغ�� مع لل���� ال����ات وال��ع�دة الق�اعات ج��ع

 .ال����ل تع���/ل��ب ع�ی�ة ف�صا ت�ف� أن م�ع�دة، م�افع ت�ق�� و�م�ان�ة اإل���ل�ج�ة،
    مـــ�      ��ــ�ء         ��ل�ج�ــة   اإل�       الـــ���     علــى      ت��ــ�      ال�ـــي            اإل���ل�ج�ــة       للــ���           ال��ـــ��امة        اإلدارة    فــي            لالســ���ارات       ج�یـــ�ة       مال�ــة       حــ�اف�       ت�ــ��ع ·

      ال�ـي           ال��ارسـات       ت�ف�ـ�     أجل    م�           لل��ارع��         ت�ف���ة       ب�امج       إع�اد       ت����     ذل�     على         واألم�لة   .       ال��ارث        وم�ا��        ال����      ��أن         ال�����
  .      األراضي     على         ال��اف�        وال��ث          ال�را��ة         ال��اجة      ق��ل    م�         الق��ة،            اإل���ل�ج�ة       ال���     على        ال�فا�    في      ت�ه�

     خـالل    مـ�         ال�ـ�ارث       م�ـا��    مـ�       وال�ـ�        ال��ـاخ      تغ�ـ�    مـع        ال���ـ�      ��ـأن            اإل���ل�ج�ـة       الـ���     علـى         القائ�ـة    ُ   للـُ�هج       ج�یـ�ة           اس���ارات    ضخ ·
  .        ال��اخ�ة         الع�امل    م�         القائ�ة            االس���ارات        حاف�ات       ت����

       ��ـاع�  و    .        وشـ��اتها          وم�اردهـا         ت�ار�هـا        ل��ـ���   )       وال��ـاه          وال�راعـة           وال��احة،          ال�أم��،        ق�اعات     ذل�    في     ��ا (       ال�اص        الق�اع    مع       الع�ل ·
         ال�ــ�ارث       م�ــا��    مـ�       وال�ــ�        ال��ـاخ      تغ�ــ�    مــع        ال���ـ�      ��ــأن            اإل���ل�ج�ـة       الــ���     علـى         القائ�ــة    ُ   الــُ�هج    فـي            االســ���ارات       ت�ـ��ع    فــي     ذلـ�

    .      وال�اص       العام          الق�اع��     ب��        ش�اكات        و�رساء         ن�اقها،        وت�س�ع
       الــ���     علــى         القائ�ــة     ُ   والــُ�هج          ال�����ــة     ســ�ة    األسا        ال���ــة    فــي       ال�ــاص        الق�ــاع           اســ���ارات         واع��ــاد      لــ�ع�        ح��م�ــة         ت�����ــة       ه��ــات       إشــ�اك ·

  .       ال��ارث       م�ا��    م�       وال��        ال��اخ      تغ��    مع        ال����      ��أن            اإل���ل�ج�ة
   .    معهــا        ال���ــ�              واســ��ات���ات          ال��اخ�ــة        واألثــار         ال��ــا��       ت��یــ�    فــي       ت�ــاع�    أن        ����هــا      ال�ــي          ال�ــ�ا��ة          ال�ا��ــات    مــع        شــ�اكات       إرســاء ·

         واع��ـاد          ال�ـأم��،        وشـ��ات       ال�ـاص        الق�ـاع         م�ـ����و          ��ـ���مها     ل�ـي          ال��اخ�ـة         ال��ـا��   �     ل�ق��       أدوات       إع�اد      ت��ل     ذل�     على         واألم�لة
         األراضـي،         اسـ���ام       ت��ـ��       ت��ـ��     أجـل    مـ�          ال���ر��    مع        والع�ل           ال��اخ�ة،            وال�عل�مات         ال�ائ�ة        ال���ة        األرصاد          ل�عل�مات       خ�مات

         اسـ�عادة      ق��ل    م�         ال��ارث       م�ا��    م�       وال��        ال��اخ      تغ��    مع        ال����      ��أن            اإل���ل�ج�ة       ال���     على         القائ�ة    ُ   الُ�هج       أن��ة     ذل�    في     ��ا
  .          اإل���ل�ج�ة       ال���

       م�ـا��    مـ�       وال�ـ�        ال��ـاخ      تغ�ـ�    مـع        ال���ـ�      ��ـأن            اإل���ل�ج�ـة       الـ���     علـى         القائ�ـة    ُ   للـُ�هج        الـ���ي          ال��ـ���      على         ت�ف���ة       ��اكل      ب�اء ·
  .     ال�اص        الق�اع    م�          وال���ات        األراضي      ل�الك      خاصة          ال��ارث،

 ���� أن ال����ل أول��ات في ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج �ل�ع�� ی��غي
 آثار أمام ال���د على واإل���ل�ج�ة االج��ا��ة الق�رة تع��� ل��ق�� واض�ة ن�ا�ا وج�د مع   ُ   ال� هج ه�ه وض�انات ���اد� ال��ادرات ال��ام
 .وال��ارث ال��اخ تغ��
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 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ��ال� على القائ�ة   ُ   ال� هج ل�ع��� االن�الق نقا�  -2 ال��ل

 اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج إدراج خالل م� ال�ئ���ة والق�ا��ة اإلن�ائ�ة االس��ات���ات في ال��ارث
 م� جحال�ا ال�أث�� ت�ق�� ���� م�ا وال�ق���، لل�ص� م�اس�ة م�ش�ات واخ��ار القائ�ة، وال�سائل األدوات في

  لل�غ��� ن���ة إع�اد خالل

  
  الق�رات و��اء ال�عي ز�ادة  3-3

 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل� هج ال��ع�دة ال��افع ن�� �ع�  -21
 واس��ام�ها، ��ادراتال ت�ف�� ل����� األه��ة غا�ة في أم�ا وال����ات ال��ارسة وم���عات الق�اعات ع�� ال��ارث

 ال��ارسة م���عات ب�� ال�غ�ة ل�� ف�صة ال��اسات ��أن وال�ول�ة ال����ة االتفاقات وت�ف� .لل����ل م�ادر ف�ح إلى �اإلضافة
 الغا�ات في ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ وتغ�� اإل���ل�ج�ة، ال��� إدارة ب�� ال���اخلة ال�وا�� ج��ع وت��ز .ال���لفة

��ا� و��ار ال����امة، ال����ة أه�اف إ�ار في لفةال���  ال��اخ، تغ�� ��أن �ار�� واتفاق ال��ارث، م�ا�� م� لل�� ِ     س 
  24.رام�ار اتفا��ة في األ��اف وق�ارات ر��، اتفا��ات في األ��اف ومق�رات

 ال�ئ���ة اإلج�اءات ب�� وم� 25.ت���ل�ة ��عل�مات الق�رات و��اء ال�عي ل��ادة ال�ق��حة لإلج�اءات مف�لة قائ�ة وت�د  -22
 )ب( االح��اجات؛ وتل��ة ال�غ�ات ل�� ال��اسات ل�انعي القائ�ة والق�رات ال�هارات )أ( :یلي ل�ا األساس خ� تق���ات إج�اء

 ��أن �ةاإل���ل�ج ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وت�ف�� تع��� أجل م� االح��اجات ل���ی� القائ�ة ال����� وآل�ات ال��س��ة الق�رات
 م� ال���لفة االح��اجات في ال��� أ��ا ال�ف�� وم� .م���امة ���رة ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال����

 وال��� م����ة معارف قاع�ة و��اء لل��و�ج، فعالة ع�ل�ة إع�اد ���ة ال��ل�ة أص�اب ل����عات واالت�االت ال�عل�مات

                                                 
24 CBD/SBSTTA/22/INF/1، وال�اني األول ال��فقان ،ال���ل�جي ال���ع التفا��ة 85 رق� ال�ق��ة ال����رات سل�لةو ال��ف�؛.  
25 CBD/SBSTTA/22/INF/1. 
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 وت�ف� ال�ه�د ه�ه ل�ع� ال��احة ال���ات م� الع�ی� وه�اك .ب��ه� ���ا ال�عاون  ل�ع� ال��ل�ة أص�اب ب�� م����ة لغة ع�
  26.وال���ات ال�عل�مات ل�قاس� م��ات ال���ات ه�ه

 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على قائ�ة فعالة ُ   ن هج وت�ف�� ل����� م��رج نهج  -4
  ال��ارث م�ا��

 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ع�ل�ات م��لف ُ     ت �اعى ال��ج�ه�ة، ال��اد� له�ه مفا���ي إ�ار إع�اد ع��  -23
 ه�ه وت����م 28 ،27.ال�����ة وال��ا�� ال��� نهج أ�� ق��ل م� ال��اكل ل�ل ن�اقا أوسع ُ   ن هج إلى �اإلضافة ال��ارث،
 اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ل�ع��� اع��ارات وت��ل ج�ةاإل���ل�  ال��� ج��ع ��أن واسعا م���را ال��ج�ه�ة ال��اد�

 ال���ات م� سل�لة في   ُ   ال� هج ه�ه ال��ج�ه�ة ال��اد� وت�مج .ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن
 م�ا�� أو م��قة أو بل� أو نامجب�  أو م��وع، أ� الح��اجات وفقا لل�ع�یل وقابلة م�نة ت��ن  أن إلى الع�ل�ة وته�ف .ال���ار�ة
 تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة    ُ   �ال� هج ال�اصة وال��انات ال��اد� وتع��� .����ة/أرض�ة �����ة
 .ءةوال�فا الفعال�ة ل����� العامة االع��ارات   ُ   وت ق�م وال��ف��، ال����� ع�ل�ة في م��ر�ا أم�ا ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ
 و���غي 29.ت���ل�ة ��عل�مات  ُ   ت �اح أخ��  وأدوات إلرشادات شاملة غ�� اخ��ار ع�ل�ة �ق�م أدوات ����وق  ال���ات وت�ت��
  .الع�ل�ة م�احل ج��ع ع�� وال�ص� الق�رات، و��اء وال�ع���، ال��ل�ة، أص�اب م�ار�ة ع�ل�ات إج�اء
  اإل���ل�جي االج��اعي ال��ام فه�  -ألف ال���ة
  الغ�ض

 تغ�� مع ال���� ل��خالت ال���ه�ف اإل���ل�جي االج��اعي ال��ام فه� ت���� إلى االس���ا��ة ال���ة ه�ه ته�ف  -24
 ال���ع ذل� في ��ا ال�����ة، ال��ا��/اإل���ل�جي لل��ام ال�ئ���ة ال��ات ت��ی� ذل� و���ل .ال��ارث م�ا�� و�دارة ال��اخ

� .ال�ع�ب مع ال���اخلة وال�وا�� �ج�ة،اإل���ل ال��� وخ�مات وو�ائف ال���ل�جي  األس�اب ت�اول م� ألف ال���ة    ّ  وت�� 
 خ� معل�مات ت�ف� فهي ذل�، إلى و�اإلضافة .ال��اخ ل�غ�� ةوال���ق�ل� ال�ال�ة اآلثار مع ال�عامل ع�� لل��ا�� ال��ر�ة
 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ����ال ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�اب�� ت��اف� أن ل��ان األساس
 اإل���ل�ج�ة ال��� وخ�مات و�ائف أو ال�قافي، ال���ع أو ال���ل�جي، ال���ع ت�� ال وأنها وال����ة ال�ف� اح��اجات مع ال��ارث

  .وال��انات ال��اد� مع ی��اشى ��ا وال��مات، ال��ائف ه�ه على تع��� ال�ي ال��� وس�ل ال�ع�ب أو
 أص�اب م�ع�دة ت�ار��ة وع�ل�ات ال��ل�ة ألص�اب م�ع�قا ت�ل�ال ألف ال���ة ت���� ذل�، على وعالوة  -25

  ).2 اإل�ار( ال��ل�الت ه�ه إلج�اء تف��ال أك�� إج�اءات ُ    ت ع�ض ول�ل� الالحقة، ال���ات ت�ع� ال��ل�ة
   

                                                 
 ،(FEBA) اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� ال���� أص�قاء وش��ة ،(PEDRR) ال��ارث م�ا�� م� وال�� �ال���ة ال�ه�ض أجل م� ال��اكة م�ل 26

 ال��اض�عي الع�ل وف��� ،Ecoshape وم�س�ة ،Net)-(BES اإل���ل�ج�ة وال��� ال���ل�جي ال���ع خ�مات وش��ة ،PANORAMA ال��انات وقاع�ة
 ال���عة، ل�ف� ال�ولي لالت�اد ال��اض���ة واألف�قة ال��ارث، م�ا�� م� وال�� اإل���ل�ج�ة ال��� ���مات ال�ع�ي اإل���ل�ج�ة ال��� خ�مات ل��اكة
 ).اإلن�ائي ال����ة األم� ب�نامج( Net-CAP ال�ول�ة وال���ة

 اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� لل���� ال��غ�لي واإل�ار ،)ال��اخ تغ�� ��أن اإل�ار�ة ال����ة األم� اتفا��ة( ال����ة ال���� خ�� :ذل� في ��ا 27
 ودورة ،)األورو��ة ال����ة ال��الة( ال��ارث م�ا�� إدارة ودورة ،)ال�ولي لل�عاون  األل�ان�ة ال��الة( ال���� تع��� ودورة ،)ال���ة لل��اة العال�ي ال���وق (

 ��عاتوال�� األساس�ة ال���ة ت��ي ال�ي اإل���ل�ج�ة وال��� ،)Rieux-Sudmeier 2013( اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� ال��ارث م�ا�� م� ال��
 ).ال���ة لألراضي ال�ول�ة وال����ة ه�ل��ا في ��� م���ة( ال�����ة ال��ا�� ونهج ،)al. et Monty 2017 ال�����ة، ل�ف� ال�ولي االت�اد(

 .CBD/SBSTTA/22/INF/1 ال�ث�قة في إضا��ة تفاص�ل ت�د 28
29 CBD/SBSTTA/22/INF/1. 
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  ال��ائج

 اإل���ل�ج�ة، ال��� خ�ماتو  ال���ل�جي، ال���ع( ل�ع�� لغ�ض مع� اج��اعي إ���ل�جي ن�ام ت��ی�  )أ(
  ال��ارث؛ م�ا�� م� وال�� ال���� ��أن ال�لة ذات واأله�اف والغا�ات )االق��اد�ة االج��ا��ة وال����ات وال��ائ�
  ال�ق�ق؛ وأص�اب ال��ل�ة أص�اب ت��ی�  )ب(
 تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل� هج وال��س��ة ال��اس�ة االن�الق نقا� ت��ی�  )ج(

  .ال��ام في ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ
  ال�ئ���ة اإلج�اءات

 )وال�ال�ة ال�ق��ة الق�رات ذل� في ��ا( والق�رات ال�عف وم�ا�� الق�ة، نقا� لفه� ت����ي ذاتي تق��� إج�اء  )أ(
 .ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ غ��ت مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ��أن ش�اكات إرساء وف�ص
 وال����عات األصل�ة ال�ع�ب ال��� ال ال��� س��ل على ت��( ال����ات م�ع�دة ف�قة ُ    ت ��ل األم�، ه�ا إلى واس��ادا
    ُ    ال� هج؛ ه�ه وت�ف�� ل����� )ال�لة ذات ال���م�ة واله��ات الق�اعات م� وم��ل�� آخ���، وخ��اء ال��ل�ة،

 أو م�اه، م����ع ال��ال، س��ل على( مع�� لغ�ض ال�ع� اإل���ل�جي االج��اعي ال��ام وتع��� ت��ی�  )ب(
  ؛)س�اسة أو ق�اع

 لل��ا��، ال�افعة الع�امل فه� ���ة ال����ات، ال��ع�دة الف�قة م� واالس�فادة وم�اورات، ت�ل�الت إج�اء  )ج(
  األوسع؛ وال�����ة ��ا��ةاالج وال���ة واالق��ادات، وال����عات ال����عات، وأص�ل وق�رات

 ال�اع�ة اإلرشادات ان��( ال��ام ح�ود ت��ی� ���� ع� )وال�م�ي ال�غ�افي( ن�اقها وت��ی� ال���لة، ت�ل�ل  )د(
 �ال���ع ال��ر إل�اق دون  ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال���� ��أن أه�اف غا�ات ووضع )30ال�لة ذ� األدوات ص��وق  في

 ���ن  أن ال��اخ تغ�� �آثار ال��ت��ة ال��ا�� إلدارة ال��اني لل��اق و���غي .اإل���ل�ج�ة ال��� وخ�مات و�ائف أو ال���ل�جي
 وأن م��لفة، م�الح له� م�� ال��ل�ة ألص�اب م�ع�دة و�ائف ول�ق��� لل��� ال��ر�ة األس�اب ل�عال�ة ت�في ب�رجة واسعا
  م���ا؛ ت�ف��ه ��عل ���ل صغ��ا ���ن 

 الق�رة تع��� في ت�ه� ال�ي ال��ام في ال�ئ���ة ال�قا��ة وال��مات وال�ع� وال����� �اداإلم خ�مات ت��ی�  )ه(
 فإن ال���انات، أو ال�فاف ذل� في ��ا �ال��اه، ت�عل� ال��ارث م� ال�ائة في 90 ألن ون��ا .لها خ�ائ� ووضع ال���د على
 ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�خالت ن�اق ت��ی� جلأ م� األه��ة غا�ة في أم�ا �ع� ال�����ة ال��ا�� ه��رول�ج�ا فه�

  وت����ها؛ ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة
 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ل��خالت أول�ة ان�الق نقا� ت��ی�  )و(

  ال��ارث؛ م�ا�� م� وال��
 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل� هج صلة ذات ان�الق نقا� ع� ال���  )ز(

 م��لفة وم����ات ن�اقات على ال���ان�ة وضع أو ال����� أو �ال��اسة ت�عل� دورة في خاصة ال��ارث، م�ا�� م� وال��
  وال����؛ ال��اخ تغ�� م�ا�� اع��ارات إدراج ���� ح���ا

 ال��ارث م�ا�� م� وال�� وال�ف�، �ال����ة، ال�اصة ال��اخل أش�ال ع� ال��س��ة ���ول�اتال ت��ی�  )ح(
  ال�لة؛ ذات الق�اعات ذل� في ��ا ال��اخ، تغ�� مع وال����

  ).2 اإل�ار( ال��ل�ة ألص�اب م�ع�� ت�ل�ل إج�اء  )�(

  

                                                 
 .CBD/SBSTTA/22/INF/1 في م�اح 30
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  وال��ا�� األوضاع ه�اشة تق���  -�اء ال���ة
  الغ�ض

 ال��ام على وال��ارث ال��اخ ل�غ�� ال�ئ���ة واآلثار ال��ا�� ل���ی� وال��ا�� األوضاع ه�اشة تق���ات ُ     ت ���   -26
 أو األن�اع ل���ی� اإل���ل�ج�ة ال��� وخ�مات ال���ل�جي ال���ع معل�مات تق��� م�ل مع��، لغ�ض ال�ع� اإل���ل�جي االج��اعي

 ال��خالت ل���ی� ذل� �ع� ال�ق���ات  ُ      وت ����م .ال��اخ ل�غ�� ال�ل��ة اآلثار أمام خاص ���ل ال���فة اإل���ل�ج�ة ال���
 ال��ا�� تق���ات ت�اع� ��ا .واخ��ارها وتق���ها وال����� ال����� في ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال���� ��أن فةال���ه�
  .ال��خالت ن�اح ل�ص� أساس خ��� ووضع إل�ها، ال�اجة أم� في ال�ي لل��االت ال��ارد ت���� في األوضاع وه�اشة

ّ  وتع� ف  -27  م� م���عة األوضاع ه�اشة وت��� .ال�ارة لآلثار لل�ع�ض ةقابل� أو اس�ع�اد أنها على األوضاع ه�اشة    
 واألخ�ار وال�ع�ض ال�عف و���د 31.معها وال���� ال�عامل على الق�رة وع�م لألذ� لل�ع�ض القابل�ة أو والع�اص� ال�فا���

 فإن �ام�ة، واف��اضات م��لفة تعار�� ال���ل�ات له�ه أن م� و�ال�غ� ).3 ال��ل( �ال��اخ ال���لة اآلثار م�ا�� معا
  .م�اثال م��قا ت��ع األوضاع وه�اشة ال��ا�� م� �ل تق���ات

    

                                                 
  .2014 ،ال�ام� ال�ق��� تق��� ال��اخ، ب�غ�� ال�ع��ة ال�ول�ة ةال���م� اله��ة 31

 ت�ار��ة آل�ات و�ن�اء ال�ق�ق  وأص�اب ال��ل�ة أص�اب ت�ل�ل   - 2 اإل�ار

 وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ت�خالت ح�ود ���د وأن ال���لة، ت�ل�ل في ��اع� أن ال�����ة ال��ا�� أو لل��ام تق��� إج�اء شأن م�
 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل� هج ان�الق نقا� ع� ی��� وأن ال��ارث، م�ا�� م�

 ع�ل�ة م�احل ج��ع في إش�اكه� ق�ل ال��ل�ة ألص�اب م�ع�قا ت�ل�ال ال�عل�مات ه�ه تغ�� أن �غيو�� .ال��ارث م�ا��
 ال���قة ال��ار�ة شأن وم� .ال��ل�ة أص�اب م� ال�اردة ال�عل�مات م� أ��ا ت��ف�� ��ا ال��ارث، م�ا�� م� ال��/ال����

 م� ال��/ال���� ��أن ت�خل أ� ن�اح اح��ال�ة أ��ا وت��� ةال�ل�� حق�ق  تع�ز أن ال�ق�ق  وأص�اب ال��ل�ة ألص�اب وال������ة
 أساس�ة أم�را ت�ار��ة وآل�ات ال��ل�ة أص�اب م�ع�دة ع�ل�ات و�ع�اد ال��ل�ة ألص�اب ال��ع�� ال��ل�ل و�ع��� .ال��ارث م�ا��

 غ�  :أغ�ا� ال����ة اد�ةاإلرش ال���� وت��د .ال�لة ذات وال��انات وال���ل�ة �اإلن�اف ال�ع��ة �ال��اد� ال�فاء في
)https://www.cbd.int/traditional/guidelines.shtml( واالج��اعي، وال���ي ال�قافي لألث� تق���ات إج�اء ��أن إج�ائ�ة اع��ارات 

  .ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن إل���ل�ج�ةا ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج في واسع ن�اق على ُ    ت ���
 ال�ئ���ة اإلج�اءات

   ُ   ال� هج ب��خالت لل�أث� ال�ع�ض�� ال�ق�ق  وأص�اب ال��ل�ة وأص�اب ال��ل�ة، وال����عات األصل�ة ال�ع�ب ت��ی� ·
 وال����ات ال�ع�ب وت��ی� ال��ارث، م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة

 .شفافة ت�ار��ة �ع�ل�ات االس�عانة خالل م� وال��ف��، ال����� ع�ل�ة على ت�ث� ال�ي والق�اعات
 األصل�ة ال�ع�ب ذل� في ��ا ال�ع����، ال�ق�ق  وأص�اب ال��ل�ة أص�اب ل���ع والفعالة ال�املة ال��ار�ة ض�ان ·

 ومال�ة وتق��ة ����ة وم�ارد ق�رات ل�یه� ���ن  أن ض�ان مع ال��، و��ار وال��اب �اءوال� والفق�اء ال��ل�ة، وال����عات
 ).ال��انات مع ی��اشى ��ا( ب�ل� لل��ام �ا��ة وت�����ة

  .الفعالة م�ار��ها ل����� ال������ة ال����ات أو/و ال��ني ال����ع م���ات مع االش��اك ·
 .إل�ها ال�خ�ل وحق�ق  ال���ل�ج�ة ال��ارد اس���ام م�ا�� مل��ة حق�ق  وح�ا�ة ب���ی� االق��اء، ع�� ال��ام، ·

https://www.cbd.int/traditional/guidelines.shtml
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 ال�ول�ة ال���م�ة لله��ة ال�ام� ال�ق��� تق��� في ال�اني العامل الف��� ل��اه�ة األساس�ة ال�فا��� ت�ض�ح  -3 ال��ل

  ال��اخ ب�غ�� ال�ع��ة

  
 )ال���ة واالت�اهات ال��اه� ذل� في ��ا( �ال��اخ ال���لة األخ�ار تفاعل م� �ال��اخ ال���لة اآلثار م�ا�� ت��� :مل���ة

 )ال��ار على( ال��اخي ال��ام م� �ل في ��ثت ال�ي وال�غ��ات .وتع�ضها وال�����ة ال����ة ال��� أوضاع ه�اشة مع
 وه�اشة وال�ع�ض لألخ�ار ال�افعة الع�امل هي )ال���� على( وال����� ال���� ذل� في ��ا االق��اد�ة االج��ا��ة والع�ل�ات
  ).2014 ،األوضاع وه�اشة وال����، اآلثار، :2014 ال��اخ تغ�� ،ال��اخ ب�غ�� ال�ع��ة ال�ول�ة ال���م�ة له��ةا( األوضاع،

 ال��� وت�ل�ل ؛)ووصفه عل�ه وال�ع�ف إ��اده،( ال��� ت��ی� :خ��ات ثالث م� ع��ما ال��ا�� تق���ات وت���ن   -28
 �ان إذا ما ل���ی� ال��� معای�� مع ال��� م����  مقارنة( ال��� وتق��� ؛)ال����لة آثاره وش�ة ح�وثه اح��ال�ة تق�ی�(

  .�ارث�ا أو م�اخ�ا خ��ا ت�ل� ال�ي ال��اخ�ة وغ�� ال��اخ�ة الع�امل االع��ار في ال���ات ه�ه وتأخ� ).م���ال ح��ه أو/و ال���
 ی��اول أنه في فق�، األوضاع ه�اشة تق��� مقابل األوضاع، وه�اشة ال��ا�� ل�ق��� م��امل نهج ات�اع م��ة وت���  -29

 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ��ال�� ُ   ن هج دمج ع� ف�ال ال���ة، ال��اه� ع� ت��� ال�ي اآلثار م� ال����ة ال���ة
 م�ع�دة/األخ�ار م�ع�دة تق���ات إلى ال�اح� ال��� ُ   ن هج م� ت��قل ن���ا ج�ی�ة م�ارسات وه�اك .س�اء ح� على ال��ارث
 ،)وال���انات الع�اصف م�ل( ال��ع�دة لألخ�ار ال�ع�ضة ال�ائ�ات ف�ات أو ال��ا�� ُ    � �ه� أن ال�هج له�ا ����� .ال��ا��

  .آخ� ح�وث إلى خ�� ف�ها ی�د� ال�ي ال���ال�ة، أث��اتوال�
 وأم�لة أدوات وت�د .األوضاع وه�اشة ال��ا�� ب�ق���ات لالض�الع عامة وأن��ة رئ���ة اع��ارات أدناه   ُ    وت �اق�  -30

 ك�عل�مات   ُ   وت �اح األوضاع، وه�اشة ال��ا�� تق���ات إج�اء :�اء ال���ة أدوات ص��وق  في أخ��  مف�لة م��رجة و�رشادات
  32.ت���ل�ة
  ال��ائج

 االج��اعي لل��ام وال���ق�ل�ة ال�ال�ة ال��اخ�ة ال���ار��هات في األوضاع وه�اشة لل��ا�� م�ج�  )أ(
  ؛)ال�����ة والق�رات ال��اس�ات ذل� في ��ا( ال�عف وم�ا�� وال�ع�ض، األخ�ار، �غ�ي ال�� اإل���ل�جي
  .ال�ام�ة س�ابواأل لل��ا�� ال�ئ���ة ال�افعة الع�امل  )ب(

                                                 
  .CBD/SBSTTA/22/INF/1 ان�� 32
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  ال�ئ���ة اإلج�اءات
 إ���ل�ج�ة اج��ا��ة ن��ا �اع��ارها اإل���ل�ج�ة وال��� ال�ع�ب ب�� �ال�وا�� تق� ومفا��� أ�� وضع  )أ(

  وال�فا���؛ األ�� ه�ه م� االس�فادة أو فق�، ����  م���ر م� ال��ا�� م� وال�� ال���� إلى ال��� م� ب�ال م��املة
 معای�� �ل في اإل���ل�جي االج��اعي ال��ام على وال�ال�ة ال�ا�قة ال��اخ�ة وغ�� ��اخ�ةال ال��ا�� تق���  )ب(

  :وال����ة ال����ة ال��� ب�� ال�وا�� ت��اول م�نة
 اإل���ل�ج�ة؛ ال��� وخ�مات وو�ائف ال���ل�جي ال���ع على ال��اخ تغ�� آلثار ال�ا�قة ال�ق���ات اس��ارة  )1(

 تغ�� ��أن اإل�ار�ة ال����ة األم� اتفا��ة ���ج� إع�ادها ت� األوضاع وه�اشة لألث� و���ة تق���ات م�ل
 م� وغ��ها األس�اك م�ای� أو ال�راعة، أو الغا�ات، ق�اعات م� األوضاع ه�اشة تق���ات أو ال��اخ،

  ال�لة؛ ذات الق�اعات
 م� �ل في ال�عف ��م�ا ل���ی� واإل���ل�جي االج��اعي االق��اد� لل���ان م�ح ع�ل�ات إج�اء  )2(

 لل���� ح�جة وخ�مات و�ائف تق�م ال�ي اإل���ل�ج�ة ال��� ذل� في ��ا( اإل���ل�ج�ة وال��� ال����عات
  ؛)33ال�فاص�ل م� ل���� ال����ل�ة ال�عل�مات ان��( )ال��ارث م�ا�� م� ال�� أو ال��اخ تغ�� مع

 أو ت�قعات إلى اس��ادا ال���ق�ل�ة ل��ا��ا أم�� و�ن األوضاع وه�اشة ال�افعة الع�امل ج��ع تق���  )3(
 ال��لي، ال�����  إلى ن�اقها ُ    � قل� ال�ي م�ل م�اس�، ن�اق في ت��ث ال�ي ال��اخ تغ�� س��ار��هات

  االق��اء؛ ح��
 وال�عارف ال���اء ح�� إلى ت���� ال�ي ال����ة    ُ   وال� هج )عل��ة ن�اذج على تع��� ال�ي( ال���ة   ُ   ال� هج دمج  )ج(

  ال�ا�قة؛ وال���ات ال��ل�ة ال���رات لفه� ت�ار��ة ر���ة تق���ات اس���ام م�ل ).ال�فاص�ل م� ����� أدناه ت�د( ال�قل���ةو  األصل�ة
 األ�عاد ثالث�ة ت�ار��ة ن��جة اس���ام خالل م� ال��ال س��ل على وال��ا��، لألخ�ار خ�ائ� إع�اد  )د(

  .لل��ا��
  ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على �ةالقائ   ُ   ال� هج خ�ارات ت��ی�  -ج�� ال���ة
  الغ�ض

 على القائ�ة   ُ   لل� هج األول�ة االن�الق نقا� وت��ی� ال�����ة ال��ا��/اإل���ل�جي االج��اعي ال��ام ح�ود ت��ی� �ع�  -31
 ،)ألف ال���ة( وال��ا�� ال�عف م�ا�� و��ل� ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال���
 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع لل���� شاملة اس��ات���ة إ�ار في ال����لة ال��ارات ال��ل�ة أص�اب ال��ع�د الف��� ���د

 اس��ات���ات �ت��ی :ج�� ال���ة أدوات ص��وق  في ال���ة به�ه ت�ت�� ال�ي ال�لة ذات �األدوات قائ�ة وت�د .ال��ارث م�ا��
  34.ت���ل�ة ��عل�مات   ُ   وت �اح ال��ارث، م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج
  ال��ائج

 ال��اخ�ة لألخ�ار اإل���ل�ج�ة االج��ا��ة ال��� وح�اس�ة ال�ع�ض م� لل�� ال��احة وال��ارات �االس��ات���ات قائ�ة
  .ال�����ة ةالق�ر  وتع���

  ال�ئ���ة اإلج�اءات
 أو/و ال��ارث، وم�ا�� ال��اخ تغ�� آثار م�ا�� ل�عال�ة القائ�ة واالس��ا�ات ال�أقل� اس��ات���ات ت��ی�  )أ(

 وت�ل�ل وال����عات، اإل���ل�ج�ة ال��� على االق��اد�ة االج��ا��ة وال�غ�� ال�ال�ة ال��اخ تقل�ات ل�عال�ة ال�����مة تل�
  ال���ق�ل؛ في ال��اخ�ة واآلثار ال��ا�� أمام ال�قاء لىع الق�رة

                                                 
 .نف�ه ال��جع 33
 .CBD/SBSTTA/22/INF/1 في م�احة 34
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 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل� هج ال���دة األول�ة االن�الق نقا� ت���ح  )ب(

  :یلي ما االن�الق نقا� اخ��ار معای�� وت���� .ال��ارث م�ا�� م� وال��
  م�اثلة؛ إ���ل�ج�ة اج��ا��ة أوضاع في ال�ا�قة �اتال�� م� للفعال�ة ���� اح��ال  )1(
  ال��ل�ة؛ أص�اب م� ق��  دع�  )2(
 حق�ق  وأص�اب م�ل�ة أص�اب ت�� ال�ي ال��ل�ة أص�اب ال��ع�دة األف�قة مع �ال�عاون  ال��ام،  )ج(

 ال���ة في ال���دة فال�ع وم�ا�� ال��ا�� ل��اول شاملة ت��� اس��ات���ة إ�ار في مالئ�ة اس��ات���ات ���اغة وخ��اء،
  �اء؛

  ال���فة؛ اإل���ل�ج�ة وال��� والق�اعات لل����عات م��دة وأول��ات ق�ا�ا تق���  )د(
 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت���� ض�ان  )ه(

 ح�� ال�����عات، أو ال�����ة ال��ا�� ���� م وعلى واألس�، ال����عات وم����  ال��لي ال�����  على ال��ارث
  االق��اء؛
 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج اس��ات���ات ت��ی�  )و(

  األساس�ة؛ �ع�اص�ها وتل��م ألف، ال���ة في ال���دة األه�اف ت�ق� ال�ي ال��ارث
  35.اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� �ال���� ال�اصة أه�لال� ومقای�� معای�� م�اعاة  )ز(

 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج خ�ارات ت�ت��  - دال ال���ة
  واخ��ارها وتق���ها األول��ة، ح�� ال��ارث
  الغ�ض

 مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل� هج ج�� ال���ة في ال���دة ال��ارات ت�ت�� ی�� ال���ة، ه�ه في  -32
 إ�ار في ألف، ال���ة في ال���دة األه�اف ل��ق�� واخ��ارها وتق���ها األول��ة، ح�� ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ��

 ��عل�مات ال�لة ذات �األدوات �ةقائ وت�د .مع�� لغ�ض ال�ع� لل��ام ال��ارث م�ا�� م� وال�� لل���� شاملة اس��ات���ة
 ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج خ�ارات ت�ت�� :دال ال���ة أدوات ص��وق  في 36ت���ل�ة
  .واخ��ارها وتق���ها األول��ة، ح�� ال��ارث م�ا�� م� وال��

 صلة ذات أدوات   ُ   وت �اح ).3 اإل�ار( ال�ف�لة اإلج�اءات م� ال���� ُ    ت ع�ض والق��د، ال�فاضالت تق��� أله��ة ون��ا  -33
 وت��ی� واخ��ارها وتق���ها األول��ة، ح�� ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال���� خ�ارات ت�ت�� :دال ال���ة أدوات ص��وق  في

 ال��� على القائ�ة  ُ   ل� هجل وال�ق��ة العل��ة ال�عارف ز�ادة س�ل ع� معل�مات ت�د ��ا 37.ت���ل�ة ��عل�مات   ُ   وت �اح ال�فاضالت،
  38.ت���ل�ة معل�مات إ�ار في ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة

  ال��ائج
  م��قاة؛ معای�� إلى ت���� األول��ة ح�� م�ت�ة ���ارات قائ�ة  )أ(
  .لل��ف�� نهائ�ة خ�ارات ان�قاء  )ب(

                                                 
 ال���� أص�قاء ع� ال�ادرة ةال�ق�� ال�رقة( "ال��دة ومقای�� ال�أه�ل معای�� ل���ی� إ�ار – فعاال اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ� ال���� جعل" ان�� 35

 ).اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�
 .CBD/SBSTTA/22/INF/1 ان�� 36
 .نف�ه ال��جع 37
 .نف�ه ال��جع 38
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  ال�ئ���ة اإلج�اءات
 على القائ�ة   ُ   ال� هج خ�ارات ل��ت�� ُ      ت ����م م�ش�ات/معای�� وت��ی� ،)ألف ال���ة( ��ةت�ار  ُ   ن هج اس���ام  )أ(

 .وتق���ها األول��ة ح�� ج�� ال���ة في ال���دة ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال���
  39ال����؛ خ�ارات ���ل�ق ال��لفة ح�� م� الفعال�ة أو ال�عای�� م�ع�د ت�ل�ل اس���ام م�ل

 حل�ل في ال��� ت��ل وأن ،)3 اإل�ار( ال�ق��� ع�ل�ة م� ج�ءا ال��ارات وق��د مفاضالت ت��ن  أن ض�ان  )ب(
  فعال�ة؛ أك�� �ان� م�ى ال�ماد�ة ال�ل�ل ق�ل ه���ة أو خ��اء

 القائ�ة   ُ   ال� هج خ�ارات ل���لف ال�املة ال���ة ل��ق�� ال�ق��ة، غ�� ذل� في ��ا ال��ع�دة، وال��ا�ا ال��� م�اعاة  )ج(
  ال��ارث؛ م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على

 اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج خ�ارات ل����� ال�عای�� واس���ام ال�ق��حة، لل�عای�� أوزان ت��ی�  )د(
  ال��ارث؛ م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن

 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج خ�ارات ت�ت��  )ه(
  عل�ها؛ ال��ف� لل�عای�� وفقا ق���ة قائ�ة في وح��ها األول��ة ح�� ال��ارث

 ال��ارات أف�ل ل���ی� اآلخ��� ال�ق�ق  أص�اب واس��ارة ال��ل�ة أص�اب ال��ع�د الف��� م� االس�فادة  )و(
  ج�و�؛ دراسة و�ع�اد

 وت�ال�� ال��ا��، إلدارة ال���لفة �ال���ار��هات ال�اصة وال�فاضالت واآلثار وال��افع، ال��ال��، ت�ل�ل  )ز(
 م� وال�� ال���� على أث� لها ال�ي اإل���ل�ج�ة ال��� وخ�مات و�ائف تق��� في ال��ائ� أو ال��اس� ل�ع�فة ال�قاع�،
  ؛)ال���ة األراضي ق��ة في ال��� ال��ال س��ل على( ال���د على ق�رةوال ال��ارث م�ا��

   ُ   ال� هج خ�ارات في ال��ل�ة ال��اد أو/و ال��مات أو/و اإل���ل�ج�ة لل��� ال����ام االس���ام في ال���  )ح(
 إضا��ة م�ل�ة م�افع �ت�ق ق� وال�ي ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة
  خارج�ة؛ م�ادر م� وم�اد �ع�الة االس�عانة م� ب�ال ال�قل، وسائل م� ال�ادرة ال����ن  ان�عاثات وتقلل

 في ال�م��ة الف��ة أله��ة ن��ا ال���ل، األجل على ال��خالت وم�ا�ا ت�ال�� في ال��ارات، تق��� ع�� ال���،  )�(
 س��ل فعلى .األجل ���لة وال��انة ال�ال رأس م� ل�ل األول�ة ال��ال�� في وال��� ال���لفة، لل��ارات االق��اد�ة ال�قارنة
 ت�ال�� ت�تفع ول�� االس���ار م����  على ن���ا ال��لفة م��ف�ة ت��ن  أن ال��ادق م�ل اله��س�ة لله�اكل ���� ال��ال،

 وتق�م ال���ل األجل على ت�لفة أقل ت��ن  ق� ال���ة األراضي إصالح م�ل اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ب���ا ص�ان�ها،
  م�ع�دة؛ م�افع

 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل� هج ال�ق��حة ال��اب�� ق�ة تق���  )�(
 ال�أه�ل ومقای�� معای�� اةم�اع مع وال��انات، وال��اد� �الع�اص� ال��امها م�� في ال��� خالل م� ال��ارث م�ا��
  ال��احة؛

 مع بها، ال��صى لل��ارات ال���ي األث� تق���ات �إج�اء ،)هاء ال���ة( ال���قاة ال��ار�ع وت�ف�� ت���� ق�ل ال��ام،  )ك(
 ل���� �ةمالئ ت�اب��  ُ   ت ��� أن )2( تق���ها؛ ی�� وأن ال����ة وال����ة االج��ا��ة اآلثار ب�ض�ح ُ    ت ��د أن )1( :یلي ما ض�ان

 م�ار على ع�ها  ُ   ی �لغ وأن ال��ا�� ت����/ل���� ال����ة ال��اب�� نف� ُ    ت �ص� أن )3( ت���ها؛ تع�ر إذا ت���فها أو ال��ا��،
 ال�ا�قة وال��امج ال��ار�ع م� ال�����ة لل��ص�ات م�ج�ا ت���� أن ال���ي األث� ل�ق���ات و���غي .ال��ار�ع ح�اة دورات

  .ال�لة ذات الق�ائ�ة ال�ال�ة إ�ار في وال��معة وال�ار�ة
  

                                                 
 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج أن��ة ���ة تق�ی� �ائ��  CBD/SBSTTA/22/INF/1 في  ُ   ت �اح 39

 ."حالة دراسة – ال���انات إدارة م�ادرات تق��� :ال��اخ�ة ال�ال�ة اق��ادات" ،)2013( ال��ود اق��ادات م� ال�ق��فة ،ال��ارث م�ا��
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 والق��د ال�فاضالت تق���  -3 اإل�ار

 .واخ��ارها وتق���ها األول��ة ح�� ال��ارث م�ا�� م� ال��/ال���� خ�ارات ت�ت�� ع�ل�ة م� ج�ءا وتق���ها ال����لة ال�فاضالت ت��ی� �ع���
 ال��� خ�مات م� مع��ة خ�مة �ف�ل أو أخ��، م���عة ح�اب على األش�اص م� م���عة م��وع ���ي ع��ما ال�فاضالت ت��أ فق�

 .وعي أو عل� دون  أخ��  مفاضالت ت��ث وق�    ّ    م�ع� �ة؛ ق�ارات ات�اذ ن���ة ال�فاضالت �ع� وت�ه� .أخ��  خ�مة ح�اب على اإل���ل�ج�ة
 فال��� .م��لفة أوقات في وذل� ال���، ع�� ��عاتال�� على تأث��ات له ���ن  ق� ال���ع ع�� ال���� إج�اءات ت�ف�� فإن ال��ال، س��ل فعلى

 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت���� ی��غي و�ال�الي ال��اخ، ب�غ�� لل�أث� ع�ضة اإل���ل�ج�ة
 ال�ال�ة اآلثار م�اجهة في ق��ة ت��ن  أن على �ج�ةاإل���ل ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت����م ال�ي ال��ارسات م� وغ��ها ال��ارث م�ا��

 وم�اءم�ها ال��ارث م�ا�� م� وال�� لل���� ال�املة ال����� ع�ل�ة ض�� ودم�ها والق��د ال�فاضالت م�اعاة و���غي .ال��اخ ل�غ�� وال���قعة
 ت��� ذل� في ��ا ال��ا��، م� لل�� األخ��  �ال��اب� مع ج�� إلى ج��ا  ُ   ت �ف� أن أ��ا و���غي .ال����ة واالس��ات���ات ال��اسات مع

 وال��� ال��اقات ج��ع ع�� ال�فاضالت ل��ل�ل و���� .واإلخالء ال���� اإلن�ار و�ج�اءات ال��اء، ل�ائح وت���� �ال��ا��، ال��ف�فة ال��ا��
 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج خ�ارات تف��ل في ��اع� أن م�ع�دة م�افع ت�ق�� في

  .ال��ارث
 ال�ئ���ة اإلج�اءات

 القائ�ة   ُ   لل� هج م���لة وق��د مفاضالت ع� لل��ف م��لفة م�ان�ة ن�اقات ع�� األجل و���لة األجل ق���ة لل�غ��ات م�ش�ات وضع ·
 ).ال�فاص�ل م� ل���� واو ال���ة ان��( ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على

 )InVEST )https://www.naturalcapitalproject.org/invest ن�اذج في  ُ   ت �اح ال�ي تل� م�ل( م�ان�ة جغ�ا��ة ون�اذج ب�انات اس���ام ·
 و�ائف على ال��ارث م�ا�� م� ال�� أو ال���� ت�خالت ن���ة وو��ف�ه اإل���ل�جي ال��ام ���ل في ال�غ��ات تأث�� م��

 .����  أو أرضي ���عي م��� ع�� اإل���ل�ج�ة ال��� وخ�مات

 إق�ارا مالءم�ها، وم�� "قاس�ة" إلى "ه���ة" إلى "خ��اء" م� ت��رج األساس�ة ال���ة خ�ارات م� �املة م���عة في ال��� ·
 .ال���لفة ال��اقف في الالزمة فةال���ل �ال�����ات

 العل�م �أف�ل ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت���ش� أن ض�ان ·
 .ال����لة والق��د ال�فاضالت مع �امل ���ل ت�عامل ل�ي ال��احة وال�قل���ة األصل�ة وال�عارف

 اس��ات���ات ض�� ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج إدراج ض�ان ·
  على القائ�ة   ُ   لل� هج ال����لة والق��د ال��ع�دة �ال��افع إق�ارا ال��ارث، م�ا�� م� ال�� أو لل���� شاملة

 مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   لل� هج ال�ق��دة غ�� الع�اق� أو تال�فاضال في وال��� ال��ع�دة ال��افع تع��� ·
 ع�م حاالت م�اجهة ذل� في ��ا وال��ف��، ال����� م�احل ج��ع في ح� أدنى إلى وتقل�لها ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ��
  .ال���لفة ال���ار��هات وم�اجهة ال��اخ�ة ال��قعات في ال��ق�

https://www.naturalcapitalproject.org/invest
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  ال���وع وت�ف�� ت����  -هاء ل���ةا
  الغ�ض

 ع�ل�ة م�ار وعلى .وال��انات لل��اد� وفقا دال ال���ة في ال���قاة ال��خالت وت�ف�� ت���� ی�� ال���ة، ه�ه في  -34
 ال��ل�ة، ألص�اب ال�����ة ال��ار�ة وض�ان وال��انات ال��اد� في م���� ���ل ال��� إعادة ال�ه� م� وال��ف��، ال�����

  .وال�ص� وال�ع��� الق�رات، و��اء
 ُ    ت ع�ض الق�اعات، ج��ع ت��ل وال�ي لل��ود العاب�ة وال��اسات وال����� ال�عاون  إلج�اءات ال��افة لأله��ة ون��ا  -35

 ال���وع، وت�ف�� ت���� :هاء ال���ة أدوات ص��وق  في صلة اتذ أدوات وت�د ).4 اإل�ار ان��( أخ��  مف�لة إج�اءات
  40.ت���ل�ة ��عل�مات   ُ   وت �اح
  ال��ائج

 لل��اب�� م��دة و�ج�اءات الق�رات، ل����ة واس��ات���ة مال�ة، اس��ات���ة ذل� في ��ا( ال���وع وت�ف�� ل����� خ�ة
  )ال�ق�ي ال�ع� وت�اب�� ال��س��ة
  ال�ئ���ة اإلج�اءات

 تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة    ُ   �ال� هج ال�اصة وال��انات وال��اد� الع�اص� م�اعاة  )أ(
  ؛)�اء ال���ة ان��( وال��ف�� ال����� ع�ل�ة م�ار على ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ

  اإل���ل�ج�ة؛ ال��� على القائ� ال���� ��أن ال�أه�ل ومقای�� معای�� م�اعاة  )ب(
  ألف؛ ال���ة في ال���دة األه�اف ت�ق�� أجل م� ال��اس� ال��اق على ت�خالت ت����  )ج(
 األم�ل االس���ام ل��ان ال���وع وم�ف�� العل�ي ال����ع ب�� ال�وا�� وتع��� ال�لة، ذو�  ال���اء إش�اك  )د(

  ال��ارث؛ م�ا�� م� وال�� �ال���� ی�عل� ���ا اإل���ل�ج�ة لل��� وال�الئ�
  ج�ی�ة؛ م�ه��ات إلع�اد األم�، ل�م إذا وال�����، مالئ�ة، أدوات خ��ارا  )ه(
  ال���ل�ات؛ له�ه وفقا م��ان�ة و�ع�اد وال�ال�ة ال�ق��ة ال���ل�ات ت��ی�  )و(
 الالزمة وال��اورات ت�ف��ها، ال��اد الهامة وال��احل لألن��ة، ال�م��ة األ�� ذل� في ��ا ع�ل، خ�ة إع�اد  )ز(

   وال���ول�ات؛ ال�هام وت��ی� ال��ل�ة، ابأص� ال��ع�دة
  ؛)دال ال���ة ان��( ال�آزر أوجه وتع��� ال���دة وال�فاضالت ال��ا�� ل�قل�ل اس��ات���ات وضع  )ح(
  ال��ل�ة؛ أو/و ال����ة دون  أو/و ال����ة ال����ة وس�اسات واس��ات���ات وخ�� ال���وع ب�� روا�� إن�اء  )�(
 ان��( اإل���ل�ج�ة االج��ا��ة ال��� في ال�أقل� على والق�رة ال���د على لق�رةا ب�اء م�اد� م�اعاة  )�(

  ).5 اإل�ار
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 الق�اعات ج��ع ت��ل وال�ي لل��ود العاب�ة وال��اسات وال����� ال�عاون  إج�اءات  -4 اإل�ار

 ��اع� أن ال��� أو ال�����ة لل��ا�� م��امل نهج شأن م� و�ال�الي، س�اس�ة؛ ح�ودا ل���اوز ال��ارث وم�ا�� ال��اخ تغ�� آثار ت���
 ال�ل��ة اآلثار م� و��� وال��افع ال��ال�� تقاس� م�   ّ  ��� � أن لل��ود العاب� لل�عاون  و���� .وال��ود الق�اعات ع�� ال��اكل حل في

 و�دارة واالق��اد�ة االج��ا��ة �ةلل��� ف�صا ی�ف� أن أ��ا لل��ود العاب� لل�عاون  و���� .واح� جان� م� ال����ة لل��اب�� ال����لة
  .اإل���ل�ج�ة لل��� مالئ�ة ن�اقات على الق�ا�ا
 إلى م��ای� ���ل ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�خالت وت�ع�
  .األساس�ة وال���ة ال����ة وال����ة وال��اه، ال�راعة، ذل� في ��ا األخ��، الق�اعات مع ال�عاون 
 تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ض�� الق�اعات ج��ع ت��ل وال�ي لل��ود العاب�ة االع��ارات دمج و����
  :یلي ما خالل م� ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ

 على القائ�ة   ُ   ال� هج في ال��ارث م�ا�� م� وال�� لل���� والالزمة ةالعامل ال��جة اإل���ل�ج�ة لل��� ال���لفة ال��اقات دمج ·
 ال��ارث؛ م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال���

 ال��� على القائ�ة    ُ   �ال� هج ال�اصة لل��ود العاب�ة/اإلقل���ة وال��اسات االس��ات���ات ب�� االت�اق تع��� شأن م� ·
 اإلج�اءات؛ فعال�ة ت���� في ��اه� أن ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة

 واإلدارة ،(IWRM) ال��اه ل��ارد ال���املة اإلدارة ق��ل م� ق�اعات، لع�ة ال�املة ال�اس�ة ال����� آل�ات م� ال�عل� ·
 إدراج وت���� الق�اعات ب�� ���ا ال�عاون  ���تع ���ة ،(ICZM) األراضي اس���ام وت���� ال�احل�ة لل��ا�� ال���املة

 ذات الق�ا��ة األ�� ض�� ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج
 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج تع��� على أ��ا ذل� و�����( ال�لة

 ؛)ال��ارث م�ا��

 وأه�اف وغا�ات، رؤ�ة، وضع أجل م� ال��ود ع�� الق�اعات ع� وم��ل�� ش��اء ��� مهام ف��� أو ل��ة تأس�� ·
 ال��ارث؛ م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة    ُ   �ال� هج ی�عل� ���ا م����ة

 وس��ار��هات ن�اذج اس���ام خالل م� م��لفة ولق�اعات لل��ود العاب� ال��اق على ال�عف ل��ا�� م���ك مفه�م وضع ·
 عل�ها؛ م�ف� معل�مات وم�ادر وم�ه��ات م����ة

 ج��ع ت��ل وال�ي لل��ود العاب�ة االس��ات���ات ت���� أن ل��ان ،)واو ال���ة ان��( وال�ق��� لل�ص� ت��ار�ة ع�ل�ة اع��اد ·
 في ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة    ُ   �ال� هج ی�عل� ���ا الق�اعات

 .ح� أق�ى إلى م�ع�دة م�افع ت�ق�� إم�ان�ة وز�ادة ال��ارث م�ا�� م� وال�� لل���� ال����ة األه�اف ت�ق��
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  ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وتق��� رص�  -واو ال���ة
  الغ�ض

 م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وتق��� رص� إج�اءات تع���  -36
� .وفعال��ها و�فاءتها ال��خالت في ال���ز ال�ق�م ل�ق��� األه��ة في غا�ة ال��ارث  و����  ال�����ة اإلدارة م� ال�ص�    ّ  و��� 

 أو جار�ة س�اسات أو ب�امج أو م�ار�ع ل�ق��� ع�ل�ة ه� ال�ق��� أن ح�� في .ال��خل ع�� م�ار على م�الي ���ل ت�ف��ه
 ال��اسات ت�ج�ه ل��اع�ة ال����� ال�عل� على ���ع أن وال�ق��� لل�ص� و���� .ون�ائ�ها وت�ف��ها وت����اتها م����لة،

  .ال��اس�ة ال�ع��الت و�دخال ال���ق�ل في وال��ارسات
 .س�اء ح� على ال��ارث م�ا�� م� وال�� لل���� م�االت م� وال�ق��� لل�ص� م��املة ُ   ن هج ات�اع ن�� ت�جه وه�اك  -37

ضع  رئ���ة واع��ارات إج�اءات أدناه وت�د .ال��ائج على قائ�ة و�دارة م����ة أ�� ذل� في ��ا واأل��،   ُ   ال� هج م� وف�� ع�د  ُ   وو 
 القائ�ة   ُ   ال� هج وتق��� رص� :هاء ال���ة أدوات ص��وق  في ال���ة به�ه ةال�ل ذات األدوات   ُ   وت �اح 41.وال�ق��� �ال�ص� ت�عل�
  42.ت���ل�ة ��عل�مات   ُ   وت �اح ال��ارث، م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على

                                                 
 عام في ال�ولي لل�عاون  األل�ان�ة ال��الة ت���ه أن على ،)اإلع�اد ق��( وال�ق��� ال�ص� ��أن ال�عل� م�ج� على واالع��ارات ال�ئ���ة اإلج�اءات م� الع�ی� تع��� 41

2018. 
 .CBD/SBSTTA/22/INF/1 ان�� 42

 ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت���� ع�� ال���د على الق�رة ��أن ال�ف��� ت����  -5 اإل�ار
 ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال����

 تغ�� آثار م�ل ال���قعة، غ�� ال�غ��ات مع ال�عامل على الق�رة ب�اء على م���امة ���رة ال���د على الق�رة ��أن نهج أ� ی���
 ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ت�خالت ل����� ال���د على الق�رة ت�اعي ن��ة ف����� .ال��ارث وم�ا�� ال��اخ

 ��إ���ل�ج� ��اج��اع� ن�ام�� �اع��اره�ا وال���عة اإلن�ان ب�� ال��خالت إدارة ی���� ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع
 وم�ا�� �ال���� ت�عل� و�ائف تق�م ال�ي ةاإل���ل�ج� لل��� ال��ور�ة ال��ماتو  ال��ائف تق��� ع�ل�ة وص��د اس���ار ل��ان
 ل���لف شامل اس�ع�اض م�   ُ    اس� ��ت ال���د، على الق�رة ��أن ال�ف��� ت���� ع�� ُ     ت �اعى رئ���ة م�اد� س�عة وه�اك .ال��ارث
 هه� تق�مها ال�ي �ج�ةاإل���ل ال��� وخ�مات وو�ائف واإل���ل�ج�ة االج��ا��ة ال��� ق�رة تع�ز ال�ي واإل���ل�ج�ة االج��ا��ة الع�امل
  ):2014 ال���د، على �الق�رة ال�ع�ي �س���ه�ل م���( ال���د على ال���

 وج�د هي وال�ف�ة .واإل���ل�جي ال���ل�جي ال���ع على ال�فا� خالل م� ال��ال س��ل على وال�ف�ة، ال���ع على ال�فا� -1
 �أن ال���نات ل�ع� ال��اح خالل م� مع�� �امن في "ض�انا" تق�م وأن ال���فة، نف� ت�د� أن ���� م�ع�دة م��نات
 .أخ��  م��نات ف�ل أو فق�ان تع�ض

 م�االت ع�� أو الفاعلة ال�هات أو األن�اع أو ال��ارد بها ت�فاعل أو تهاج� أو ت���� ال�ي الق�ة أو اله��ل( ال��ا�� إدارة -2
 تع��� خالل م� ال��ال س��ل على ،)مع�� إ���ل�جي اج��اعي ن�ام داخل االج��ا��ة ال��االت أو ال��ائل أو ال�قاع
 م� وال�� ال���� في ت�ه� ال�ي اإل���ل�ج�ة ال��� وخ�مات وو�ائف ال���ل�جي ال���ع ل�ع� ال�����ة ال��ا�� ت�ا��

  .ال��ا��

 راجعة تغ��ة( تع�ز أن ���� ال�ي ال��غ��ات ب�� االت�اه ث�ائ�ة "م�صالت(" ال�غ�� ����ة ال�اجعة وال�غ��ة ال��غ��ات إدارة -3
 ).ال�غ��� )سل��ة راجعة تغ��ة( ت�عف أو )إ��اب�ة

 ).ألف ال���ة( لل��� إ�ار�  نهج اع��اد خالل م� معق�ة ت����ة ن�� ��أن ال�ف��� تع��� -4

 .لالت�االت وفعالة م��لفة ��ائ� اس���اث خالل م� ال��ال س��ل على ال�عل�، ت���ع -5

 .الفعالة ال��ار�ة ل����� م�ارد ت���� خالل م� ال��ال س��ل على ال��ار�ة، ن�اق ت�س�ع -6

 .وال�قافات ال��اقات ع�� ال��س�ات م�ع�د ال�عاون  خالل م� ذل� في ��ا ال��اك�، م�ع�دة ال����ة ن�� تع��� -7
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  ال��ائج

 ومعل�مات ال��انات، ���وتق ل��ع ب�وت���ل ذل� في ��ا وت��ار�، وت�غ�لي واقعي �أنه ی���� وال�ق��� لل�ص� إ�ار
  ال��خالت وآثار ن�ائج م� م����ة

  ال�ئ���ة اإلج�اءات
 تق���ات أح� م� معل�مات ت����م ال�ي( �ه العاملة وال�هات أه�افه، ت��ی� مع وال�ق���، لل�ص� إ�ار إع�اد  )أ(

  ال��احة؛ �ال�ةوال ال�ق��ة والق�رات ال�عل�مات، ن�� و���قة ال��انات، وج�ع ،)وال�ق��� ال�ص� ع�ل�ة
   ُ   ال� هج ل��خالت ال���قعة ال�أث��ات �ال�ف��ل ی��� وال�ق��� ال�ص� إ�ار ض�� ال��ائل/لل��ائج إ�ار إع�اد  )ب(

 األجل الق���ة ال��ائل ذل� في ��ا ال��ارث، م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة
  األجل؛ ال���لة وال��ائج األجل وال���س�ة
  :ون�عه ال�غ�� ���ة ل�ص� ال�الئ�ة وال��ان�ة ال�مان�ة ال��اقات على م�ش�ات وضع  )ج(
 أ� ،SMART س�ارت ل�عای�� وفقا ص�اغ�ها ی�� 43م�ش�ات على وال�ق��� ال�ص� ع�ل�ة ت���ل أن ض�ان  )1(

 وم�اس�ة مع��، ب�م� ت��ةوم�  وواق��ة، صلة وذات واإلس�اد، لل��ق�� وقابلة لل��اس، وقابلة م��دة،
  ؛)وشاملة وت�ار��ة، ون��ة، ودی�ام�ة، ت����ة،( ADAPT م�اد� أو/و وم��ه�فة تعق�ها، و���� ال��ق��،

 ال��ا�� ��اس على قادرة وأنها عل�ها، وت��� وال��ا�� األوضاع ه�اشة إلى ال��ش�ات ُ    ت �جه أن ض�ان  )2(
 اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج ل��خالت بها ���� ال�ي وال����ة ال���ف�ة ال��ا�� مقابل العال�ة
 ت��ی� ال�ه� وم� .ال�ق� ���ور ال��ا�� تقلل أن ال��ارث م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن

  ال��ش�ات؛ �اس���ام ��اسها ی��غي ال�ي ال��ا�� أول��ة وت��ی� "ال��� ��قات"
 واأل�� ال���ل�جي لل���ع أ��ي وأه�اف ال����امة، ال����ة أه�اف إ�ار في وم�ش�ات غا�ات اس���ام  )3(

 ال���ع وت���� اإل���ل�ج�ة لل��� ال����امة اإلدارة في ال���ز ال�ق�م تعق� به�ف ال�لة ذات األخ�� 
  وال��ارث؛ ال��اخ تغ�� آثار أمام ال���د على الق�رة تع��� على أ��ا �ع�ل ما وه� ال���ل�جي،

  أم��؛ ح���ا وال�ق���، لل�ص� القائ�ة األ�� مع ال��ش�ات مةم�اء  )4(
  الفعال�ة؛ ل�ق��� األساس خ��� ت��ی�  )د(
 مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة   ُ   ال� هج وتق��� ل�ص� مالئ�ة وشاملة ت�ار��ة أدوات اس���ام  )ه(

 44.ال�ق�ق  وأص�اب ال��ل�ة وأص�اب ال��ل�ة، ��عاتال�� م�ار�ة ���� ��ا ال��ارث، م�ا�� م� وال�� ال��اخ تغ��
  اإل���ل�جي؛ ال��ام وو��فة ن�اع،األ/اإل���ل�ج�ة ال��� حالة في ال������� ق��ل م� ال�ع����، ال���اء م�ار�ة وض�ان

 م� وال�� ال��اخ تغ�� مع ال���� ��أن اإل���ل�ج�ة ال��� على القائ�ة    ُ   �ال� هج ال��علقة ال��ش�ات اخ��ار  )و(
  .ال��ل�ة �أه���ها ی�عل� ���ا ال��ارث م�ا��

  
__________ 
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