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

  ةيجولوكيإلا مظنلا
  ىلوألا ةرودلا

 ، لوألا نيرشت٧ - ٣يبورين   ٢٠١١ربوتكأ / 

هيف دجوت يذلا  ناكملاو ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا رايتخا يف ةعبتملا ريياعملاو تايلمعلا
  ربنملا ةنامأ

  ةنامألا ةركذم

  ةمدقملا

نع ةرداصلاةيماتخلاةقيثو لايف تاموكحلا تقفت ا  - ١ صخملا ثلاثلاعامتجالا    يلودلا يموكحلاص  
يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعل ل يلود يموكح ربنمءاشنإ نأشب ةحلصملا باحصأ ددعتملاو 

مساب ةفورعملا ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو  ،‘‘ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا’’،  أشن ي نأ ةرورض ىلع
يموكحةئيهكديدجلا ربنملا اذه  يلودة  لقتسمة  ريدتة  نماه  وأ ،ةدحتملا ممألا تامظنم نم رثكأ وأ ةمظ  

دانص وأ ا    )١(.ةمئاقلا اهجمارب وأ اهقيالاكو

خرؤملا ٦٥/١٦٢اهرارق يف ةماعلا ةيعمجلا تبلط و  - ٢ لوألا نوناك٢٠  ىلإ ٢٠١٠ربمسيد /   
ربنملل ةيئاهنلاةيتاسسؤملاتابيترتلاب ساسملا نود ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  عم رواشتلابو ،  تامظنملا  

و ،ربنملل لماكلا ليعفتلا لجأ نمةصتخملاتائيهلاو  ماعًاعامتجادقع ي نأ،  لا يًا   ةكراشمل ا حسف عيمج  
، ةلاعفو ةلماكةكراشم ءاضعألا لودلا  ةيمانلا نادلبلا ولثمم ةصاخبو تابيترتلاو قئارطلاديدحت ةيغب ،   

  .ةصرف برقأ يف ربنملل ةيسسؤملا

                                                      
)١(  UNEP/IPBES/3/3 ، ٦ةرقفلا ،قفرملا) و(. 
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هررقم يفةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ررقو  - ٣ خرؤملا ٢٦/٤   طابش٢٤  ، ٢٠١١رياربف / 
ةيئاهنلا ةيتاسسؤملا تابيترتلاب ساسملا نودو ،ةماعلا ةيعمجلا نع رداصلا ًافنآ هيلإ راشملا بلطلا ىلإ ًادانتسا  
، ،ربنملل ربنملل لماكلا ليعفتلا ،ةينعملا تائيهلاو تامظنملا عم رواشتلابو حسفي ماع عا متجادقعب كلذو  

لا ءاضعألا لودلا عيمج ةكراشملا ةلاعفو ةلماك ةكراشم  ةيمانلا نادلبلا ولثمم ةصاخبو  ةيغب،  ديدحت ،   
ةصرف برقأ يف ربنملل ةيسسؤملا تابيترتلاوقئارطلا  .  
 عامتجالاءانثأ تاموكحلا ا هشقانتس يتلاربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاب ةقلعتملا لئاسملا نيب نمو   - ٤
، علا  .ةنامألاهيف دجوت يذلا  ناكملاو ربنملا ةنامأل ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملاةلأسم ما

 ربنملا ةنامأل ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا رايتخا  -  ًالوأ

ناسوبعامتجال ةيماتخلا ةقيثولايف دراولل ًاقفو و  - ٥ ءانثأ تاموكحلا تبحر ؛  يموكحلا عامتجالا   
الاب،ربنملا نأشب صصخملا ثلاثلا ةحلصملا باحصأ ددعتملاو يلودلا حرتقملا ربنملا معدبمامته   هادبأ يذلا  

ا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربنم لك ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتمل   
ايلعلا ةيرادإلا اىلع  تعجشو ،ةعارزلاو ةيذغألل  تر اشأو. زهجأ بناج نم اهراودأ ثحب ةلصاوم
هذهل مهملا رودلاو ،حرتقملا ربنملاب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب هادبأ يذلا مامتهالا ىلإ كلذك تاموكحلا  
  .ةدحتملا ممألا ةموظنم قاطن ىلع تاردقلا ءانب لاجم يف ةمظنملا

عا متجال ةيماتخلا ةقيثولا’’ثحب ركذلا ةفن آلاتامظنملا ضعبل ايلعلا ةيرادإلا ةزهجألا تلصاوو   - ٦
يتلا تارارقلاو تاررقملاو ‘‘ناسوب ررقملالمشت يهو. تدمتعا    185 EX/43  يذيفنتلا سل  ا نع رداصلا
سلطاحأ يذلاو وكسنويلل يذيفنتلا ا ةيسسؤم ةطبار ةماقإ ىلإ يعسلا ةمظنملا هذه مازتعاب ًاملع  هبجومب  
خرؤملا ١٤/٢٠١١رارقلاو ؛ئشن ُأ اذإ ربنملا عم زومت٢  رداصلا٢٠١١ هيلوي/  ممألا ةمظنم رمتؤم نع    

ضرع ةمظنملا كلتل ماعلا ريدملا ضوف يذلا ،نيثالثلاو ةعباسلا هترود ءانثأ ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا 
بناج ىلإ هل معدلا لاكشأ نم لكش يأ ميدقتوأ ربنملل ةكرتشملا ةفاضتس الاو ءاشنإلا ةيلود لاتامظن ملا 
نرب ةرادإ سل٢٦/٤ررقملاو ،ىرخ ألاةصتخ ملا  ع يذيفنتلا ريدملا هيف يد يذلا ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جما  

ابضرع ميدقت ىلإ  يتلا تاءارجإلل عضخي نأو ،ىرخألا ضورعلا عم ثحبي ثيحب ربنملا ةفاضتس قف تأ 
يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةبغر نع ًاربعم ،ماعلا عامتجالاءانثأ اهيلع  ميدقتوأ ةفاضتسا  ةنام ألمعد لا  

  .هتفاضتسامدع ةلاح يف ربنملا 
ا وأ ةدحتملا ممألا تامظنمل ايلعلا ةيرادإلا ةزهجألا لصاوت نأ عقوتملا نم و  - ٧ اهقيدانص  وأالاكو
 .ربنملا ةنامأب طابترالاب قلعتت تاررقم ذاختاو ةلأسملا هذهيف رظنلا ىرخألا ةمتهملا اهجمارب  وأ

 ةنامألل ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا رايتخال ةلمتحملا ريياعملا  - فلأ

  :ةنامألل ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا رايتخادنع ةيلاتلا ريياعملا ثحب نكمي   - ٨
ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا فئاظوو فادهأو ةيالوقفاوت  )أ( عم  فادهأو ةيالو    

  ؛ربنملا فئاظوو
معدلا ميدق ت ىلع ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملل ةيلاحلا ةيميظنتلا لكايهلاةردق   )ب(

  ؛ربنملا فئاظول يجمانربلا وأ يرادإلا
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  ؛ةنامألا تامدخ ريفوتل ةرقتسم ةيلامو ةيرادإ تاءارجإ دوجو  )ج(
لمع تاقالعو ةينواعت تاقالع يف لوخدلا ىلع ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا ةردق   )د(

  ؛نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو ،تاموكحلا عم
ريغ تا مظنملاو ةيلودلا تاموكحلاو تامظنملاو تاموكحلا عم لاصتاتاونق دوجو   )ه(

  ؛ةيموكحلا
تامولعملاب قلعتت ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا لخاد ةيساسأ لكايه دوجو   )و(

  ؛ةماعلاتالاصت الاو
  ؛ةيلودلا ةيموكحلاتابيترتلا وأ جماربلا وأ تائيهلا ةمدخو ءاشنإ يف ةربخلا رفاوت   )ز(
هل تامدخلا ريفوتو،ةيلودلا ةيموكحلا تاعامتجالادقع يف ةربخلا رفاوت   )ح(   ؛ا 
تابيترتلا وأ جماربلا وأ تائيهلل ةنامألا ماهم وأ ةنامأ ريفوت لاجم يف ةربخلا رفاوت   )ك(

  ؛ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا ىدل ةدوجوملا كلت نعًانوناق ةلصفنملا ةيلودلا ةيموكحلا 
  ؛ربنملل ةلمتحملا فئاظولاب ةقلعتملا لئاسملا يف ةربخلا رفاوت  )ي(
  ؛ربنملا اذه ريوطت يف ةيلاحلا وأ ةقباسلا ةكراشملا  )ك(
مهتبغر نع ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا ىدل ايلعلا ةيرادإلا ةزهجألا ءاضعأ  بارعإ  )ل(

  ؛ربنملل يسايسلا معدلا ميدقت يف
  ؛ربنملا فئاظول ينقتلا معدلل ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا ميدقت ةيناكمإ ىدم  )م(
لئاسملا (ةنامألا ليغشتل معدلا ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا ميدقت ةيناكمإ ىدم   )ن(

 ).كلذىلإ امو ، تاعامتجالا تايتسجولونيفظوملا ةرادإو بيردتلاو ،فيظوتلاو ةيرشبلا دراوملاو ةيلاملا 

تامظنملا ةوعدل ةحرتقملا ةيلمعلا  - ءاب يف اهتبغر ءادبإل   ةنامألا ةفاضتسا 

، ايف اهتبغر يدبت نأب ةمتهملا تامظنملا وعدت نأ يف تاموكحلا بغرت دق   - ٩ ربنملا ةنامأ ةفاضتس
ىلع ةصاخ ةفصب زيكرتلا عم ،اهضورع يف ةنماكلا ايازملاو طورشلا نأشب ةيليصفتلا تامولعملا ميدقتو 

ءانثأ تاموكحلا ولثمم اهيلع قفتايتلا ريياعملا رايتخ ا ريشت نأ كلذ يف ةبغارلا تامظنملل نكميو . عامتجالا 
تارايخ ةيأ ىلإ اهضورعيف  . ربنملا ةنامأ ناكمب قلعتت دويق وأةلضفم   َقت نأ ضورعلا هذه لثمل يغبنيو  مد

لوألا نوناك١٥هتياغ دعوم يف ةنامألا لالخ نم  ٢٠١١ربمسيد /  ت يكل   ةيناثلا  ةرودلاءانثأ ث حب
 .ماعلا عامتجالل

 ةنامألل ةفيضملا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا رايتخا وضورعلاضارعتس ال ةحرتقملا ةيلمعلا  - ميج

عيمج ميدقت نم دكأتلاو ةمتهملا تامظنملا نم ةمدق ُـملا ضورعلا عيمجتب ةنامألا موقت فوس  - ١٠
  .ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا ءانثأاه يف رظنلا يرجيلكلذ دعب تامولعملا مدقت مث . ةبولطملا تامولعملا

، تاموكحلا بلطت دقو  - ١١ بتكملا نم ي أدبم ضارعتساءارجإ ماعلا عامتج الل ىلوألا ةرودلا ءانثأ 
ةيعونتناك اذإ ام ديدحتل كلذو ضورعلل اهيف ةمدقملا تامولعملا   ةرودلا ايفوتست     ددح يتلا ريياعملا
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دبتاموكحلل نكمي وأ. فاك وحن ىلع مب مايقلل تارودلا نيب ةصصخم ةنجلئشنت نأ كلذ نم ًال  اذه ل ث 
نيب ةصصخملا ةنجللا وأ بتكملا اهمدق يتلا تامولعملا يف ةيناثلا ةرودلا ءانثأ تاموكحلا رظنت دقو . لمعلا

 ، اهيف رظن يلةنامألا فيضتست يتلا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا نأشب ةيصوت ميدقت ضرغب كلذو تارودلا
علاعامتجالا  .ربنملل ما 

 ربنملا ةنامأ ناكم رايتخا  - ًايناث

،  نيددعتملاةحلصملا باحص أل ةقباسلاةيلودلا ةيموكحلا تا عامتجالاءان ثأ  - ١٢ ربنملل ةصصخملا
اربنملا ةنامأ ةفاضتساب اهمامته ا نع تاموكحلا ضعب تبرعأ رارقلاو ،تاشقانملا ىلع ءانبو. ادلب يف  
ملا وأ ةسسؤملا نأشب كلذالت يذلا ةلصاوم يف تاموكحلا بغرت دق ،ةنامألا فيضتست يتلا تاسسؤ  

 .ربنملا ةنامأهيف ماقتس يذلا ناكملا يف رظنلا 

ناكم رايتخالةلمتحملا ريياعملا   - فلأ  ةنامألا 

 :ةنامألا هيف ماقتس يذلاناكملا رايتخ ادنع ةيلاتلا ريياعملا ثحب نكمي   - ١٣

  ةيلحملا قفارملاو طورشلا
كلذلاثمو(اهمادختسا طورشو ةيلودلا تارمتؤملا قف ارم رفاوت  )أ( الا  ينا   وأا مادختس   

  ؛)راجيإلاب
نيلهنيفظوم ىلع لوصحلا ةيناكمإ  )ب( ؤكلذلاثمو(تارمتؤ ملاةمد خل  م نومجرتملا    ،
ةدحتملا ممألا تارمتؤمب ن وسرمتملا تاعامتجالاوق سنمو نوررحملاونويريرحتلا نومجرتملا ونويوفشلا 

  ؛)ااسراممو
نيب تالصولا كلذ لاثمو(يلودلا رفسلا ميظنت ةلوهسو ةيلودلا لقنلا قفارم رفاوت   )ج(  

لوخدلا تابلطتم زيهجتل مزاللا تقولاو،ةيوجلا تالحرلا   ؛) 
  ؛ةيلحملا لقنلا قفارم رفاوت  )د(
تامولعملا ايجولونكتل ةيساسألا ةينبلا كلذ لمشيو،لاصتالا ةلوهس  )ه( تالاصت الاو  

  ؛ةثيدحلا
  ؛ةفيضملا ةنيدملا يف يسامولبدلا ليثمتلا  )و(
  ؛ةيلود تامظنم دوجو  )ز(
  ؛نمألا ىوتسم  )ح(
  ؛ةيحصلا قفارملا رفاوت  )ط(
  ؛بسانملا ناكسإلا رفاوت  )ي(
ا  )ك( ةغللا ريغ تاغلب ميلعتلا رفوت يتلا سرادملا كلذ يف امب ،ايوتسم عيمجب سرادملا رفاوت  

  ؛ةيلحملا
  ؛اهيفنيلماعلا نيفظومل لو ةنامألل ةيبنجألا نادلبلا نمو ىلإ لاومألاليوحتل قفارم رفاوت   )ل(
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فيلاكتو رقملا ةيوست تالدب كلذ لاثمو(نيفظوملا فيلاكت ىلع ناكملا ريثأت   )م(  
  ؛)نيينطولانيفظومل اب ةناعتسالا

 ؛ةنامألا وفظوم مهليعي نمل ةيلحم فئاظو ىلع لوصحلا ةلوهس  )ن(

لئاسملاو بتكملا عقومتامس   ةلصلا تاذ ةيلاملا 

كملا ةحاسم كلذ يف امب ،هتامسو ةنامألايوأي يذلاىنبملا رفاوت ىدم   )س( دقع قفارمو ،بت ا 
  ؛)ةنايصلاونمألا ك(ةماعلا تامدخلا رفاوتو تارمتؤملا 

ًاكولمم نوكي نأ لثم ،ةنامألا فرصت تحت بتكملا قفارم هبجومبعضوت يذلا ساسألا   )ع(  
كولمم وأ ،راجيإ نودب ةفيضملا ةموكحلل ًاكولمم وأ ،ءارشلاوأ ةبهلا قيرط نع ةنامألل ةفيضملا ةموكحلل ًا   
راجيإلااذه رادقمو ،راجيإب   ؛ 

ةنايصلا و، بتاكملا مضت يتلاقفارملل ةيسيئرلا تاحالصإلاو ةنايصلا نع ةيلوؤسملا   )ف(
  ؛لاصتالا قفارم كلذ يف امب ،تامدخلاو ،ةيداعلا تاحالصإلاو

  ؛ةفيضملا ةموكحلا بناج نم تادعملاب اهزيهجتو بتاكملا قفارم ثيثأت ىدم  )ص(
 ؛بتاكملا ةقلعتملا تابيترتلا ةرتف  )ق(

 ينوناقلا راطإلا

الا  )ر(   ؛اهيفظوملو ةنامألل حنمت يتلا تاناصحلاو تازايتم
 ؛ةنامألا وفظوم مهلوعي نيذلا دارفألا فيظوت ىلع قبطت دويق يأ لمشتو ،دعاوقلا  )ت(

 ةلصلا تاذ ىرخألا تامولعملا

أ  )ث( ةنامألا ليغشت فيلاكت ةيطغتل ةفيضملا ةموكحلا بناج نم مدق ت ةيفاضإ تامهاسم ي
 .تارمتؤملا ةمدخ تاقفن ديدستل وأ

ناكملا نأشب ضورعلاميدقتل ةوعدلل ةحرتقملا ةيلمعلا   - ءاب  ةنامألا هيف ماقتس يذلا 

عقوم نأشب اهضورع ميدقت يف ةبغارلاتاموكحلا بغرت دق   - ١٤ ةرودلا ءانثأ اهثحبل ربنملا ةنام  أةماقإ 
ايازملاو طورشلا نأشب ةيليصفت تامولعم ىلع لمتشت نأ ضورعلا هذهل نكميو . ماعلا عامتجالل ةيناثلا

ريياعم ىلع ةصاخ ةفصب زيكرتلا عم ،ضورعلا هذ   الا مت يتلاءاقتنالاةقلعتملا ةرودلا ءانثأ اهيلع قافت  
مدقت نأيغبنيو. ىلوألا ضورعلا هذه   وناك١٥هتياغ دعوم يف ةنامألا ىلإ   لوألان   .٢٠١١ربمسيد / 

 ةنامألاناكم رايتخ او تاحرتقملا ضارعتسال ةحرتقملا ةيلمعلا - ميج

ةبولطملا تامولعملا عيمج رفاوتنم ققحتتو ةمتهملا تاموكحلا نم ضورعلا عيمجتب ةنامألا موقت  - ١٥   .
 .ماعلا عامتجالل ةيناثلا ةرودلا ءانثأ اهثحبل ةنامألا ىلإ كلذ دعب تامولعملا مدقتو

١٦ -   ي أدبم ضارعتساءارجإ بتكملا نم ماعلا عامتج الل ىلوألا ةرودلا ءانثأ تاموكحلا بُلطت دق
ةرودلا ايفوتست اهيف ةمدقملا تامولعملا ةيعون تناك اذإ ام ديدحتل كلذو ضورعلل    ددح يتلا ريياعملا
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م ًالدبتاموكحلل نكمي ،وأ. فاك وحن ىلع سم ثحبت نأكلذ ن  تارودلا نيب ةصصخم ةنجل ءاشنإ ةل أ 
يتلا تامولعملا يف رظنلاب ذئدنع تاموكحل ا موقت نأنكمي ةيناثلا ةرودلا ءانثأو . لمعلا اذه لثمب مايقلل

 ، هيف ماقتس يذلا ناكملا نأشب ةيصوتب مدقتلا لجأ نم تارودلا نيب ةصصخملا ةنجللا وأ بتكملا اهمدق
ربنملل ماعلاعامتجالا هيفرظني يكل ةنامأل ا  .  

___________ 

  


