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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)و (٤دنبلا   *  

ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا 
لاجم يف تاسايسلاو مولعلل  يلود يموكح ربنم
 :ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا
  ربنملا لمع جمانرب

  ربنملا لمعجمانرب 
  ةنامألا نم ةركذم

يموكح ربنم ءاشن إل صصخملانيددعتملا ةحلصملا باحصأل يلودلا يموكحلا ثلاثلا عامتجالا يف   - ١
ةيروهمج ،ناسوب يف دوقعملا ةيجولوكيإلا مظنلاتامدخ و يجولويبلا عونتلا لاجميف تاسايسلاو مولعلل يلود   ،

ىلإ ٧نم ةرتفلا يف ،ايروك  حلاولثمم قفتا، ٢٠١٠هينوي /ناريزح ١١  ةيعرفلا تارقفلا بجومب  تاموك 
. ربنملا لمع جمانربب ةقلعتملا ةيلاتلا ةلماشلا فئاظولا ىلع ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولانم ) ه - ب( ٦
  :يلي ام ىلع ةيعرفلا تارقفلا هذه صنتو

عانص اهيلإ جاتحي يتلا ةيسيئرلا ةيملعلا تامولعملا ددحي نأ ديدجلا ربنملل يغبني   )ب(
ديلوتل ةلوذبملا دوهجلا زفحي نأو ،اهتيولوأ ددحي نأو ،ةمئالملا تايوتسملا ىلع تا سايسلا

تامظنمو تاسايسلا عانصو ةيسيئرلا ةيملعلا تامظنملا عم راوح يف لوخدلاب ةديدج فراعم 
  ؛ةديدج ثوحبب ةرشابم مايقلا نودنكلو ،ليومتلا 
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نأشب فراعملل تيقوتلا ةنسحو ةمظ تنم تامييقتب موقي نأ ديدجلا ربنملل يغبني  )ج(
نأ يغبني ام وهو ،اهنيب ةمئاقلا تالصلاو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا 
ىلع ةيعيضاوم اياضقو ،رمألا ىضتقا نإ ةيميلقإ نودو ،ةيميلقإو ةيملاع تامييقت لمشي 

تارارق ماعلا عامتجالاذخت يو مولعلا اهددحتيتلا ةديد جلاعيضاو ملاو ،ةمئالملا تايوتسملا  
ا نم ضارعتسا عضومو ةلقتسمو ةيملع ةيقادصم تاذ تامييقتلا هذه نوكت نأ بجيو . أشب

نيقيلا مدع نطاوم ددحت نأونارقألا مساقتل ةفافشو ةحضاو ةيلمع كانه نوكت نأ يغبنيو . ، 
، ليلدب ظفتحي نأ ديدجلا رب نملل يغبنيو. اهجاردإوةلصلا تاذ تانايبلا  ةلصلا تاذ تامييقتلل

معدلا زيفحت ىلع دعاسي نأو ،ةيميلقإ نودو ةيميلقإ تامييقتب مايقلا ىلإ ةجاحلا ددحي نأو 
  ؛لاحلا ىضتقم بسحب ،ةينطولاو ةيميلقإلا نود تامييقتلل
تاود ألا ديدحت ةطساوب اهذيفنتو تاسايسلا مسر معدي نأ ديدجلا ربنملل يغبني  )د(

 ، عانص نّكمي وحن ىلع تامييقتلا نع ةمجانلا كلت لثم ،تاسايسلاب ةلصلا تاذ تايجهنملاو
ىلع ،ةرورضلا بسحب ،لمعلاو ،تايجهنملاو تاودألا كلت ىلع لوصحلا نم تارارقلا 

  ؛كلذ ىلع زيفحتلاو اهريوطت ةلصاومب ضوهنلا
فدتاردقلا ءانب ل ةيسيئرلاتاجاحلا تا يولوأ ددحي نأ ديدجلا ربنملل يغبني  )ه(   نيسحت

يلاملا معدلا ذئدعب بلطيو رفوي نأو ةمئالملا تايوتسملا ىلع تاسايسلاو مولعلا نيب طبارتلا 
هررق يام وحن ىلع ،هتطشنأب ةرشابم ةلصتملا ايلعلا ةيولوألا تاذ تاجا يتحالا ةيبلتل هفالخو
عم ىدتنم ريفوت ةطساوب كلت تاردقلا ءانب ةطشنأ ليومت ىلع زفحي نأو ماعلا عامتجالا  ،
  ؛ةلمتحملاو ةيديلقتلا ليومتلا رداصم

يف درو ام وهو ،ةمدقملا تابلطلا عم لمعلا جمانرب بواجتي نأ ةرورضىلع ًاضيأ قافتالا متو   - ٢  
يلاتلا وحنلا ىلعناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا  :  

اهعضت يتلا تايولوألا ىلإ ًادانتساو تاموكحلا تاجاح ىلع زيكرتلا لالخ نم ،ربنملل يغبني 
هيلإ ةمدقملا تابلطلا كلذ يف امب ،تاموكحلا نم ةمدقملا تابلطلل بيجتسي نأ ،ةماعلا ةسلجلا 

يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةلصتملا فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نم 
تالخدملاب بحرت نأ ةماعلا ةسلجلل يغبنيو . اهنم لكل ةيدايقلا تائيهلا هررقت ام قفو

، يجولويبلا عونتلاب ةلصتملا  اهتكراشمبو ،ةدحتملا ممألا تائيه نم ةمدقملا تاحارتقالاو
ةسلجلل يغبني امك . اهنم لكل ةيدايقلا تائيهلا هررقت ام قفو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو
تاحارتقالاو تالخدملا ،لاحلا ىضتقم بسح ،اهرابتع ا يف عضت نأو عجشت نأ ةماعلا

ىرخألا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا لثم ،ةلصلا يوذ ةحلصملا باحصأ نم ةمدقملا 
ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةينامئتسالا ةئيبلا قيدانصو ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيملعلا تامظنملاو  
ربنملا لمع جمانرب نوكي نأ ةلافكو ،كلذ ريسيت ةيغب ،ةماعلا ةسلجلل يغبنيو. صاخلا عاطقلاو  

؛ا    ايولوأ ديدحتو تابلطلا يقلتل ةيلمع ئشنت نأ ،ًائفكو ًازكرم
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ذيفنت تايلآو موهفملا ثيح نم اهنيباميف اهيلع قفتملا ربنملا فئاظو طبترتو  - ٣ ةلمتحملااه    .  رقتو
ةعباسلا ا   رقف يف ةقالعلا هذ  موقي نأ ىلع اهبجومب قافتالا مت يتلا ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا

ًاقفوةلصلا تاذ هلامعأبناوج عيمج يف تاردقلا ءانب جمد  اهنيب نم ،ىتش ماهمب ربنملا يتلا تايولوألل   اهررق ي 
   .ماعلا عامتجالا

ناوج عيمجبعالطضالا يفةيمهأ نم تاردقلا ءانبل ام ىلع ةوالعو   - ٤   ، ةمث ربنملا لمع جمانرب ب
تارغثلا ديدحت يف تامييقتلا رود اهنمو ،اهيلع قافتالا مت يتلا ربنملا فئاظو نيب ىرخأ ةحضاو تاقالع 

يف ا ةيمهأو ،ةيفرعملا  تامييقتلا رودو ،ةيلبقتسملا تامييقتلاةرانتسالل فراعملا ديلوت ةيلمع ليهست   
 ، تاسايسلاب ةلصلا تاذ تايجهنملاو تاودألا مييقتو ديدحت يفاهرودوتاسايسلل ةمعاد تاودأك  .  

ًاج  - ٥  نيب تاقالعلا ليثمتل ًالمتحمهاندأ لكشلا ضرعيو    ، اهيلع قافتالا مت يتلا ربنملا فئاظو
  .عطقتملا طخلاب ةطاحملا ربنملا فئاظو عيمج لمشي تاردقلا ءانب نأ نيبيو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ثلاثلا عامتجالا يف اهيلع قافتالا مت ىرخأ ئدابم )ك (-) ز (٧ةيعرفلا تارقفلا نم ضتتو  - ٦  
يلي امب ربنملا موقي نأ ىلع صنتولمعلا جمانرب ذيفنتب قلعتتو  ،:  

ا اذ فرتعي  )ز(  اميفو قطانملا لخاد عونتل ةقلعتملا ةيملعلا فراعملاو ديرفلا يجولويبلا عونتلاب
ةلماكلا ةكراشملا ةرورضب فرتعي امك ،اهنيب ةيمانلا نادلبللةلعافلاو  ةرورضو  ليثمتلا    ةكراشملاو 
نزاوتملانييميلقإلا  ؛هلامعأو هلكيه يف ني 
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ًاج  )ح(  تاصاصتخالا ددعتمعبتي ًالماشو  مولعلا اهيف  امب ،ةلصلا تاذ تاصاصتخالا عيمجل  
  ؛ةيعيبطلامو لعلاو ةيعامتجالا
  )ط( ةلصلا تاذ هلمع تالاجم عيمج يف نيسنجلا نيبةاواسملا ةرورضب رقي   ؛ 
ظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلارهاظمجلاعي   )ي( رحبلاو ربلا يف ا ا   العافتو يجولوكيإلا م
  ؛ةيلخادلا هايملاو
بسح ،ةيميلقإلاو ةيميلقإلا نودو ةين طولا فراعملاو تامييقتلل لماكلا مادختسالا لفكي  )ك(
  ؛ءاضتقالا

اهذاختا نكميو ،ةعبرألا هفئاظو ذيفنت تارايخو ربنملا لمعل ًايلوأ ًاثحب ةيلاتلا قئاثولا نمضتتو   - ٧
  :ماعلا عامتجالا نم ىلوألا ةسلجلا يف ىرجتس يتلالمعلا جم انرب نأشب ةيلوألا تاشقانملل ًاساسأ

  ؛)UNEP/IPBES.MI/1/INF/3(فراعملا ديلوت   )أ(
  ؛)UNEP/IPBES.MI/1/INF/4(مييقتلا   )ب(

  ؛)UNEP/IPBES.MI/1/INF/5(تاسايسلا معد   )ج(
 .)UNEP/IPBES.MI/1/INF/6(تاردقلا ءانب   )د(

نأ ةيمسرلا ريغ ءاربخلا تاعامتجا فلتخم اهنع ضخمتتيتلا جئاتنلل نكمي ،كلذ ىلإ ةفا ضإلابو  - ٨  
لمعلا جمانرب نأشب تاشقانملا يف ارانتسيةديفم تاحاضيإ رفوت  ًاعامتجا تاعامتجالا هذه لمشتو .  

تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإ نأشب ءاربخلل ًايلود 
رايأ رهش يف جيورنلا ،مياهدنورت يف دق،تاردقلا ءانبو ةيجولوكيإلا مظنلا يف تكرتشاو ٢٠١١ويام/ ع  ،

ةيملعلا تامظنملل ًاعامتجاو ؛ )UNEP/IPBES.MI/1/INF/10(جيورنلاو ليزاربلا اتموكح هتفاضتسا 
ربنملاب ةمتهملا ا هدقع  ٢٠١١ هينوي/ناريزح رهش يف سيرابب مولعلل يلودلا سل 
)UNEP/IPBES.MI/1/INF/11(نأشب ماعلا عامتجالا لبق امل ةيمسر ريغ ةيلود ةيملع لمع ةقلحو ؛  
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإو مييقتلا  

يف تدق   زومت رهش يفويكوطع ،ةيجولوكيإلا ، ٢٠١١هيلوي /  ايقيرفأ بونجو نابايلا اتموكح اهتمظنو  
  ).UNEP/IPBES.MI/1/INF/12(ةدحتملا ممألا ةعماج اهتفاضتساو 

ةمزاللا ةينازيملل ةلمتحملا تاروصتلا نم ةعومجم  UNEP/IPBES.MI/1/INF/7 ةقيثولا ضرعتو  - ٩
  .ربنملا فئاظو ذيفنتل

___________ 


