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

  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
  ىلوألا ةرودلا

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

يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا 
مظنلا تامدخو يجو لويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل
ينوناقلا لئاسملا:ةيجولوكيإلا   هليغشتو ربنملا ءاشنإب ةقلعتملا ة 

هليغشتو ربنملا ءاشنإب ةقلعتملا ةينوناقلا اياضقلا ضعب نأشب ةنامألل ينوناقلايأرلا    
  )١(ةنامألا نم ةركذم
اياضقلا ضعب نأشب ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأل ينوناقلا يأرلا ةركذملا هذه ضرعت   - ١
عوضوملا اذه نأشب ةنامألا ةركذم يف حضوملا وحنلا ىلع هليغشتو ربنملا ءاشنإب ةلصتملا ةينوناقلا  

(UNEP/IPBES.MI/1/2) . نم ةمدقملا ةينوناقلا ةروشملا ىلإ ًادانتس اينوناقلا يأرلا اذه دعأ دقو
ديدحتلابو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةنامأ ىلإ ةمدقملا ةدحتملا ممألا يف ةينوناقلا نوؤشلا بتكم 

لوليأ٣٠ةخرؤملا ةلصلا تاذ تاقيلعتلاو ةرادإلا هذه ن ع ةرداصلا ةينوناقلا ةروشملا  ٢٠١١ربمتبس / 
  .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ىلإ ةهجوملاو

  ربنملا تأشنأ دق ةماعلا ةيعمجلا تناك نإ ام نأشب لاؤس  - ًالوأ 
 ١٧ةرقفلا بجومب ربنملا تأشن أ دق ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تناك نإ امع لاؤس ريثأ  - ٢

خرؤملا ٦٥/١٦٢اهرارق نم  لوألا نوناك٢٠    :ةرقفلا هذه صن يلي اميفو. ٢٠١٠ربمسيد / 
                                                      

*  UNEP/IPBES.MI/1/1. 

 .ًايمسر ةقيثولا هذه ررحت مل  )١(
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  ]ةماعلا ةيعمجلا نإ[
د ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ررقمبًاملع طيحت خرؤملا ١١/٤ - إ .   

نونعملاو ٢٠١٠رياربف /طابش ٢٦ لاجم يف تاسايسلاو مو لعلل يلودلا يموكحلا ربنملا’’ 
ةيماتخلا ناسوب ةقيثوو ،‘‘ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا عامتجال ل 

مولعلل يلود يموكح ربنمل صصخملا نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ثلاثلا يلودلا يموكحلا 
يجولوكيإلامظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو ، ة،  ناسوب يف دقع يذلا  
ىلإ ٧نم ةرتفلا يف ايروك ةيروه مج ناريزح١١  نونعملا ررقملاو ،٢٠١٠هينوي /  لعافتلا ’’ 

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

لوألا نيرشت٢٩ىلإ  ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمب قلعتملا ررقملاو ،٢٠١٠ربوتكأ /   
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا و ةفاقثلاو
يذلا ،ةيجولوكيإلا مظنلا نينامثلاو ةسماخلا هترود يف ةمظنملا كلتل يذيفنتلا سل    ا هذختا

 ةيتاسسؤملاتابيترتلاب ساسملا نود ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ بلطتو ،ةئاملا دعب 
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنمل ل ةيئاهنلا
ئيهلاو تامظنملا عيمج عم رواشتلابو،ةيجولوكيإلا مظنلا ليعفت ىلإ ًايعس ،ةينعملا تا  ربنملا  
ًاماعًاعامتجا دقعي نأ ،لماك ٍلكشب نادلبلا يلثممل ةصاخبو ،ءاضعألا لودلا عيمجل حيتي    

يف ربنملل  ةيتاسسؤملاتابيترت لاو قئارطلاديدحتل ةلاعفو ةلماك ةروصب ةكراشملا ،ةيمانلا 
  .ةنكمم ةصرف برقأ

ةرابعل ةماعلا ةيعمجلا لامعتسا نإف ددصلا اذه يفو  - ٣ ءوض يف مهف ‘‘ ًاملع طيحت’’   ي نأ يغبني
خرؤملا ٥٥/٤٨٨ةماعلا ةيعمجلا ررقم  لوألا نوناك٧  تناك ةماعلا ةيعمجلا نأ ذإ . ٢٠٠١ربمسيد / 

ناتيدايح ناترابع ريشتو ًاملع طيحي يترابع ’’نأ ىلع ررقملا اذه يف ‘‘ ديكأتلا’’] تداعأ[دق 
  ‘‘.ًاضفر وأ ةقفاوم نالكشت  ال
ةروكذملا ةلصلا تاذ تارارقلاب ًاملع ةطاحإلاب يفتكت امدنع ةماعلا ةيعمجلا نإف اذه ىلعو   - ٤

رارقلا نم ١٧ةرقفلا يف  خرؤملا ٦٥/١٦٢  زومت٢٠  ال ا ٢٠١٠هيلوي /   إف مدع وأ ةقفاوم نع برعت ، 
يلاتلابو ،تارارقلا كلت يف روكذملا بيترتلا ىلع ةقفاوم ا   لفحملا ئشنت ملإف ممألا تائيه ن م ةئيهك 
  .ةدحتملا

يمسرلا ءاشنإلاكصنودب ربنملا ليغشت نكمملا نم ناك نإ ام نأشب لاؤس   - ًايناث     
ةيعمجلا هدقع ىلإ تعد يذلا يلاحلا ماعلا عامتجالا لثمي ،هالعأ ةروكذملا ةيفلخلا لظ يف   - ٥

خرؤملا ٦٥/١٦٢اهرارق يف هيلإ ةماعلا  زومت٢٠  ررقملل ًاقفو كلذ دعب دقعنا يذلا  و٢٠١٠هيلوي / 
خرؤملا ٢٦/٤ طابش٢٤  عامتجا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل٢٠١١رياربف /   ًالقتسم ًا  

هنأ ودبيو . ‘‘ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل’’ةددحم ةيالوب علطض يو ،ربنملا نع
انعضو اذإ و. ربنملل لوألاماعلا  عامتجالا يلاحلا ماعلا عامتجالالكشي يكل ةحيرص ةيالو دجوت   ال
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هالعأ ةحضوملا ةيفلخلا لظ يفو ٦٥/١٦٢اهرارق بجومب ربنملا ئشنت مل ةماعلا ةيعمجلا نأ رابتعالا يف   
يد   ًالثم متي نأب و ،يمسركص نودب ربنملا ليغشت متي نأ ةينوناقلا ةيحانلا نم ا نم نوكي نلف

تأشنأ دق ةماعلا ةيعمجلانأب يلا حلا ماعلا عامتجالاءانثأ نالعإلا ب ءافتكالا يف حضومل ا وحنلا ىلع 
لا١رايخلا  ةقيثولا نم ١٣ و١٢ نيترقفلا يف دراو   UNEP/IPBES.MI/1/2 . وه ليبس لضفأ نأ ودبيو

ل ربنملا ليغشت ىلإ يدؤتس يتلا ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلاب قلعتملا يئاهنلا رارقلا كرتأ  هذختت ي ن
ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم وأ /و ةماعلا ةيعمجلا رارق لثم ،ةيمسرلا ةيلودلا ةيموكحلا ةيلمعلا
  .ةصصختم ةلاكو ةرادإ سلجم وأ/و ةئيبلل

  هليغشتو ربنملا ءاشنإل ةلمتحملا تارايخلا  - ًاثلاث ٍ
تارايخلا يه تارايخ ةثالث UNEP/IPBES.MI/1/2ةقيثولا ضرعت   - ٦ يف ) ج(و) ب(و) أ (٢ 

شنت مل ةماعلا ةيعمجلا نأ ىلع ديكأتلا ىلإ دنتست تارايخ يهو٢٢- ١٤تارقفلا  بجومب ربنملا ئ   
ىلإ وعدي يذلا ١رايخلا نإف ىرخأ ةيحان نمو . ٦٥/١٦٢اهارارق  دق ربنملا نأ ىلع قافتالا ’’، 

  .هالعأ ءاج امك ًايدجم ودبي ال‘‘ ًالعف ئشنأ
  يلاحلا ماعلا عامتجالا يف ربنملا ءاشنإ): أ (٢رايخلا   - فلأ 

يلثمم نم فلأتي يذلا يلاحلا ماعلا عامتجالا نأ ىلع رايخلا اذه صني ) أ (٢رايخلا ددص يف   - ٧
ررقي نأ هنكمي تاموكحلا  هنأ ىلع رايخلا اذه صني كلذ ىلإ ةفاضإلابو. رارقلا بجومبربنملا ءاشنإ  
كمي ةقيرطلا هذتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا  يلاحلا ماعلا عامتجالل ن و ،رارقلا اذه لثم يف ربنملل ةي
  .كلذ نالعإ مت اذإ ربنملل لوألا ماعلا عامتجالا ىلإ لوحتي نأ
يلاحلا ماعلا عامتجالا ىلإ تدنسأ يتلا ةددحملا ةيالولا ىلإ ةراشإلا نكمي ،ددصلا اذه يفو   - ٨

ةماعلا ةيعمجلا رارق نم ١٧ةرقفلا بجومب  تابيت رتلاو قئارطلا ديدحت’’يه ةيالولا هذهو . ٦٥/١٦٢ 
روكذملا لمتحملا رايخلا ةاعارم عمو . ‘‘ةلماك روصب ربنملا ليغشت’’نكمي يكل ‘‘ ربنملل ةيتاسسؤملا

ئشني يكل يلاحلا ماعلا عامتجالل ةيالو دوجو ىلع ةحارص صني مل ةماعلا ةيعمجلا رارق نإف هاندأ 
ربنملا ءاشنإ متيس ناك اذإ ،ديدحتلابو. ربنملل لوألا ماعلا عامتجالا حبصيل هسفنلوحي يكل وأ ربنملا   

رداص رارق يف ءارجإلا اذه ىلع صنلا يرورضلا نم ودبي دقف ةدحتملا ممألا تائيه نم ةئيه هرابتعاب 
  .ةصصختملا تالاكولا وأ/و ةدحتملا ممألا تائيه نم ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا نع
اسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا نأ ظحال  - ٩  ءاشنإ يغبني ’’هنأ ىلع صنت ن ي نأ نكمي نكلو
ممألا تائيه نم رثكأ وأ ةدحاو ا ’’نأو ‘‘ ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيهك ديدجلا ربنملا  رادإ ىلوتت

ةمئاقلا اهجمارب وأ اهقيدانص وأ ا  نوكي نأ نكمملا نم ودبي قايسلا اذه يفو . ‘‘الاكو وأ ةدحتملا
ربنملا ءاشنإ متيس ناك اذإو . ةدحتملا ممألل ةعبات ريغ ةئيه وأ ةدحتملا ممألا تائيه نمةئيه امإ ربنملا 

ة و ،ةدحتملا ممألا تالاكو وأ تائيه نع ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه هرابتعاب اشم ةروصب
،ةأشنمل ا ةيلودلا ةيموكحلا تابيترتلانم اهريغ وأ ةيلودلا تادهاعملل  عم ةدحتملا ممألا ةموظنم جراخ  

كلذ نإف ،ا يف ةمئاقلا تالاكو لاوأ تائي هلاعم ةي تاسسؤم تاقافتا دوجو  رادإل ةدحتملا ممألا
ةلظم تحت ربنملا ءاشنإ يف رظنلاب يلاحلا ماعلا عامتجالا يف تاموكحلا يلثمم مايق ةيناكمإ دعبتسي   ال
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يلاحلا ماعلا عامتجالا ا   لجأ نم ‘‘ ربنملل ةيسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل’’فلُك يتلا ةيالولا
هئاشنإل تاءارجإلا ذاختا كلذ دعب متي مث‘‘ةلماك ةروصب ربنملا ليغشت’’ اذه ليضفت ةلاح يفو . ، 

 ، ربنملا ءاشنإ لمشيل يلاحلا ماعلا عامتجالا نم ضرغلا ددحي رارق رودص ًالوأ كلذ بلطتي دقف رايخلا
  .ربنملا ءاشنإب رارق كلذ عبتي نأ نكميو

وأ تائيه نم رثكأ وأ ناتلاكو وأ ناتئيه ربنملا ةرادإب تماق اذإ هنأ ةظحالملا يغب نيو  -  ١٠
ةروصب لفحملا ءاشنإ ةيلمع مضت نأ ودبي اميف بوصتسملا نم نوكيسف ةدحتملا ممألا تالاكو 

عيمج نيب ةكرتشملا تابيترتلا هذه عضو يف رظنلا نكميو . ةينعملا تالاكولا وأ تائيهلا عيمج ةيعوضوم
عامتجالا نم ًازيمتم ًاءزج لثمت ثي حب ،تامظنملا هذه نمةمظنم لك قافتاب ًانهر ةينعملا تامظن ملا
يتلا ةيئايميكلا داوملا ةمالسل يلودلا يموكحلا ربنملا ءاشنإ نأ ظحال . ربنملا ءاشنإصصخي ضرغ ل يو
ةحصلا ةمظنمو ةيلود لا لمعلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم لك هداقعنال ةوعدلا يف كرتشا

اثمو يلود يموكح بيترت ءاشنإل كرتشملا بيترتلا اذهلًالاثم يطعيةيملاعلا  عامتجا ليوحتل ًاضيأ ًال   
نع ًازيمتم هرابتعاب هيلإ رظني دق هنأ مغر ،هيلع قفتم يلود يموكح بيترت ىلإ يلود يموكح 

يلودلا يموكحلا ىدتنملل لو ألاماعلا عامتجالا لكشي نأ نكمي يذلا يلودلا يموكحلا عامتجالا 
لصفلا نم ١٩/٧٦ةرقفلا يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع  نرقلا لامعأ لودج نم ١٩  رارقو ٢١   

خرؤملا ٤٧/١٩٠قحاللا ةماعلا ةيعمجلا  لوألا نوناك٢٢  عيمج بلاط يذلا ١٩٩٢ربمسيد /   
ممألا رمتؤم يف اهيلإ لص وتلا مت يتلا تايصوتلاو تاقافتالاو تامازتلالا عيمج ذيفنتل ةينعملا تاهجلا

  )٢(.٢١نرقلا لامعأ لودج اهنيب نم ناك يتلا ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا 
  ربنملا ءاشنإب ةراتخم تامظنمل نويذيفنتلا ءاسؤرلا مايق): ب (٢رايخلا   - ءاب 

نوبلاطي فوس يلاحلا ماعلا عامتجالا يف تاموكحلا يلثمم نأ ىلع ) ب (٢رايخلا صني   -  ١١
ساسأ ىلع أشنت ةيلود ةيموكح ةئيه ربنملا حبصي نأ وربنملا ءاشنإب ةراتخم تامظنمل نييذيفنتلا ءاس ؤرلا
كلذل ة . تامظنملا هذهل يسسؤملا راطإلا  اشم تابيترت دامتعا مت هنأ ظحال قيرفلا ءاشنإ ةلاح يف يو
ربنملا ءاشنإل تابيترتلا ذا ختا نوعيطتسي نييذيفنتلا ءاسؤرلا نأو ،خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا

م   .امظنم ةرادإ تائيه نم صيخرت ىلع مهلوصح رادقمب
  :خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاب قلعتي اميف يلي ام ىلإةراشإلا ردجت و  -  ١٢

ثحب ١٩٨٨ماع يف دقعنملا ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل رشاعلا رمتؤملا ماق   )أ(    
ريغت مهف ةدايز ىلع لمعلل ةيملعلا تاداحتالل يلودلا سل جمانربو ةمظنملا  او ةئيبلل ةدحتملا ممألا  
  ؛خانملا

خرؤملا ١٤/٢٠هررقم يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ماق كلذ دعبو   )ب(    
ناريزح١٨ ةئيبلا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ثحب ،ةرشع ةعبارلا هترود يف دمتعملاو ١٩٨٧هينوي /  ىلع  

نيمألا نم بلطي يذلا  ’’ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل رشاعلا رمتؤملا رارقىلع ةقفاوملا ب ةباجتسالا
ةيلآ ءاشنإ ةيناكمإ فاشكتسا ] ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل[يذيفنتلا ريدملا عم ًانواعتم ،ماعلا 

                                                      
 .ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل ينوناقلا بتكملا نع رداصلا يأرلا ىلإ) أ (٢رايخلاب قلعتملا ءزجلا اذه دنتسي   )٢(
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مييقتب مايقلل ،تاموكحلا عم ةمئالملا تارواشملا دعب اهئاشنإ ىلع لمعلاو ،ةصصخم ةيلود ةيموكح  
  ؛‘‘لمتحملا هرثأو هتيقوتوخانملا ريغت مجحل ًايلود قسنم يملع 

يوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل يذيفنتلا سل  )ج(    ةرادإ سلجمو ةا قفاو كلذ دعبو  
ريراقتلا مدقي يذلا خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا ءاشنإ ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

خرؤملا ٤٣/٥٤اهرارق يف كلذ دعب ةماعلا ةيعمجلا هتديأو ،ًاعم نيتئيهلا الك هتطشنأ نع  نوناك ٦   
  ,١٩٨٨ربمسيد /لوألا

ربنملا ءاشنإب ًارارق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ذختي نأ نكمي ة   -  ١٣  اشم ةقيرطبو
ةلاكو عم كارتشالاب وأ هدحو يجولويبلا ع ونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا
ليصافت ًاضيأ رارقلا اذه لثم نمضتي نأ يغبنيو . ةدحتملا ممألل ةعبات ىرخأ ةئيه/ىرخأ ةصصختم

لكب ةصاخلا راودألاو ،هيلإ ليومتلاو ةنامألا مدقت يتلا تامظنملاو ،ربنملا ريراقت ميدقت ةيلمع لسلست 
ةيعمجلا ىلإ هريراقت يف رارقلا اذه لثم ةئيبلل ةدحتملا مم ألا جمانرب ةرادإ سلجم جرديسو. ةمظنم

يعامتجالاو يداصتقالا سل    .ا لالخ نم ةماعلا
تالاكولا وأ /و اهقيدانصو اهجماربو ةدحتملا ممألل ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلا موقت): ج (٢رايخلا   - ميج 

  ربنملا ءاشنإب ةصصختملا
رادصإ يلاحلا ماعلا عامتجالا يف تاموكحلا يلثممل نكمي هنأ ىلع ) ج (٢رايخلا صني   -  ١٤

و اهقيدانصو اهجماربو ةدحتملاممألل ةيلودلا ةيموكحلا ةزهجألا ىلإ تايصوت ةصصختملا تالاكولا وأ / 
صنيو . ربنملا ءاشنإ يف كارتشالل ةنمازتم تارارق ةروكذملا ةرادإلا تائيه دمتعت نأ ،ربنملا ءاشنإل

مظنملا ةرادإ ةئيه ىلع نيعتي هنأ ىلع٢٢ةرقفلا يف ًاضيأ رايخلا  نم بلطت نأ ربنملا ئشنت يتلا ة   
تاءارجإل ا لثامترايخلا اذه لظ يف ةي تاسسؤم تاءارجإ ذاختا ةينعملا تامظنملل نييذيفنتلا ءاسؤرلا

  ).ب (٢رايخلا يف ةدراولا 
  ةماعلا ةيعمجلا ةكراشم لامتحا  - لاد 

قيثولا نم ٢٤ -  ٢٣ نيترقفلا(ة ماعلا ةيعمجلا ةكراشمب قلعتي اميف  -  ١٥  UNEP/IPBES.MI/1/2( 
ىلإ ) أ (٢تارايخلا بجومب ةذختملا تاءارجإلا دمتعت نأ نكمي ةماعلا ةيعمجلا نأ ىلع ةقيثولا صنت 

وأ /و اهقيدانصو اهجماربو ةدحتملا ممألل ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةزهجألا نم بلطت وأ) ج (٢
ةماعلا ةيعمجلا موقت نأ وأ ،ربنم ءاشنإ ،تامظنملا هذهل نييذيفنتلا ءاسؤرلا وأ ،ةصصختملا تالاكولا 

ةظحالم يغبنيو . ربنملاءاشن إلةوطخ ذاختاب ،ىرخألا ةينعملا ةزهجألا عم ةكرتشم وأ ةلقتسم روصب 
ةصصختملا ةلاكولا ةرادإ ةئيه نإف ةصصختم ةلاكو عم ةكرتشم ةروصب ربنملا ءاشنإ متي ناك اذإ هنأ 

ط ةيلودلا ةيموكحلا ةيلمعلا نأ ًاضيأ ظحال . ربنملا ءاشنإب لصفنم رارق ذاختاب بلاتس ةينعملا  ي نأ يغبنيو
ربنملا ليغشت ىلإ يدؤتس يتلا ةي تاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلاب ةقلعتملا ةيئاهنلا تارارقلا ذاختال ةيمسرلا

، ه وأ/و ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجمو ةماعلا ةيعمجلا لمشتس ةصصختم ةلاكو ةرادإ ةئي
لثم ذاختا عيطتست يتلا ةديحولا ةئيهلا تسيلو تائيهلا هذه ىدحإ ةماعلا ةيعمجلا رابتعا يغبني ه نأو
  .تارارقلا هذه

___________ 


