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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 / 
تقؤملا لامعألا لودج نم)ب (٤دنبلا   *  

ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا 
لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم 

: ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا
  ربنمللةيليغشتلا ئدابملاو فئاظولا 

  ةيليغشتلا هئدابمو ربنملا فئاظو

  ةنامألا نم ةركذم

  ةمدقم

ربنم ءاشنإل صصخملا نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالا يف   - ١
دوقعملا ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح 

ىلإ ٧ن م ايروك ةيروهمجب ناسوب يف ناريزح١١  قافتا ىلإ تاموكحلا ولثمم لصوت ٢٠١٠هينوي /   ،
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإ ةرورض ىلع 
ضخمت يتلا ةيماتخلا ةقيثولا يهو ،ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا يف ءاج امل ًاقفو ،ةيجولوكيإلا 

هفصوب ربنملا ءاشنإ يغبني هنأ ىلإ ةروكذملا ةيماتخلا ةقيثولا نم ) و (٦ةرقفلا ريشت و .عامتجالا اهنع
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وأ ا   الاكو وأ ةدحتملا ممألا تائيه نم رثكأ وأ ةدحاو ا  رادإ ىلوتت ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيه
ربنملا يف را رقلا عنص نع ةلوؤسملا ةئيهلا نأ ىلإ) ز (٦ةرقفلا ريشت امك ،ةمئاقلا اهجمارب وأ اهقيدانص 

مساب فرع  ماعلا عامتجالا’’ت‘‘.  
ناتوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا ا  - ٢   .ددح امك هئدابمو ربنملا فئاظو ةركذملا هذه يف درتو

هتابيترتو ربنملا لمع قئارط يف رظنلا دنع هيلإ دنتسي ساسأك ئدابملاو فئاظولا هذه مادختسا نكميو 
  .ةيتاسسؤملا

  ربنملا فئاظو  - فلأ 

ةرقفلاب ًالمع  - ٣ نيب طبارتلا ميعدت ىلإ ربنملا فدهي ،ناتوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا نم ٦   
عونتلا نوص لجأ نم ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلا 

ةيمنت لا ىلعو ،ليوطلا لجألا يف رشبلا هافر ىلع ظافحلاو ،مادتسم وحن ىلع همادختساو يجولويبلا
  :ةيلاتلا فئاظولاب ربنملا علطضيو. ةمادتسملا

تايولوألا ىلإ ًادانتساو تاموكحلا تاجاح ىلع زيكرتلا لالخ نم ،ربنملل يغبني   )أ(  
تابلطلا كلذ يف امب ،تاموكحلا نم ةمدقملا تابلطلل بيجتسي نأ ،ماعلا عامتجالا اهعضي يتلا 

ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةلصتملا فارطأل ا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نم هيلإ ةمدقملا
تالخدملاب ب . اهنم لكل ةيدايقلا تائيهلا هررقت ام قفو يجولوكيإلا  حري نأ ماعلا عامتجالل يغبنيو

تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف ،اهتكراشمبو ،ةدحتملا ممألا تائيه نم ةمدقملا تاحارتقالاو 
نأو عجشي نأ ماعلا عامتجالل يغبني امك . اهنم لك ةرادإ تائيه هررقت ام قفو يجولوكيإلا ماظنلا

يوذ ةحلصملا باحصأ نم ةمدقملا تاحارتقالاو تالخدملا ،لاحلا ىضتقم بسح ،هرابتعا يف عضي 
ةئيبلا قيدانصو ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيملعلا تامظنملاو ىرخألا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا لثم ،ةلصلا 

، . صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةينامئتسالا كلذ ريسيت ةيغب ،ماعلا عامتجالل يغبنيو
ا ايولوأ ديدحتو تابلطلا يقلتل ةيلمع ئشني نأ ،ًالا    ؛عفو ًازكرم ربنملا لمع جمانرب نوكي نأ ةلافكو

تاسايسلا عانص اهيلإ جاتحي يتلا ةيسيئرلا ةيملعلا تامولعملا ددحي نأ ربنملل يغبني  )ب(    
يف لوخدلاب ةديدج فراعم ديلوتل ةلوذبملا دوهجلا زفحي نأو ،اهتيولوأ ددحي نأو ،ةمئالملا ماجح ألاب

ةرشابم مايقلا نود نكلو ،ليومتلا تامظنمو تاسايسلا عانصو ةيسيئرلا ةيملعلا تامظنملا عم راوح 
  ؛ةديدج ثوحب ءارجإب

ملل تيقوتلا ةنسحو ةمظتنم تامييقتب موقي نأربنملل يغبني  )ج(   نأشب ةحاتملا فراع  
لمشي نأ يغبني ام وهو ،اهنيب ةمئاقلا تالصلاو يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا 
 ، ةمئالملا تايوتسملا ىلع ةيعيضاوم اياضقو ،رمألا ىضتقا نإ ةيميلقإ نودو ،ةيميلقإو ةيملاع تامييقت

الا عامتجالا ذختيو مولعلا قايس يف أشنت ةديدج ةيسيئر عيضاومو نأ بجيو . أشب تارارق ماع
نطاوم ددحت نأو ،دادنألا نم ضارعتسا عضومو ةلقتسمو ةيملع ةيقادصم تاذ تامييقتلا هذه نوكت 

. اهنيمضتو ةلصلا تاذ تانايبلا مساقتل ةفافشو ةحضاو ةيلمع كانه نوكت نأ يغبنيو. نيقيلا مدع
مايقلا ىلإ ةجاحلا ددحي نأو ،ةلصل ا تاذ تامييقتلل روصم ليلدب ظفتحي نأ ديدجلا ربنملل يغبنيو



UNEP/IPBES/MI/1/3 

3 

 ، ةينطولاو ةيميلقإلا نود تامييقتلل معدلا زيفحت ىلع دعاسي نأو ،ةيميلقإ نودو ةيميلقإ تامييقتب
  ؛لاحلا ىضتقم بسحب

ودألا ديدحت ةطساوب اهذيفنتو تاسايسلا مسر معدي نأربنملل يغبني  )د(   تا  
نم تارارقلا عانص نيكمتل ،تامييقتلا نع ةمجانلا كلت لثم ،تاسايسلاب ةلصلا تاذ تايجهنملاو 
ضوهنلا ىلع ،ةرورضلا بسحب ،لمعلاو ،تايجهنملاو تاودألا كلت ىلع لوصحلا لبس باستكا 

  ؛كلذ ىلع زيفحتلاو اهريوطت ةلصاومب
قلا ءانب ىلإ تاجاحلا تايولوأ ددحي نأربنملل يغبني  )ه(   طبارتلا نيسحتل ةيسيئرلا تارد  

هفالخو يلاملا معدلا ذئدعب بلطيو رفوي نأو ةمئالملا تايوتسملا ىلع تاسايسلاو مولعلا نيب 
زفحي نأو ،ماعلا عامتجالا هررقي ام وحن ىلع ،هتطشنأب ةرشابم ةلصتملا ايلعلا ةيولوألا تاذ تاجاحلل 

  .ةلمتحملاو ةيديلقتلا ليومتلا رداصم عم ىدتنم ريفوت ةطساوب كلت تاردقلا ءانب ةطشنأ ليومت ىلع

  ربنملل ةيليغشتلا ئدابملا  - ءاب 

ىلع نيعتي نأ ىلإ تاموكحلا ولثمم صُلخ ،ناتوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا نم ٧ةرقفلا يف   - ٤  
  :هلامعأب مايقلا دنع ةيلاتلا ةيليغشتلا ئدابملاب ءادتهالا ربنملا

مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةينعملا ةمئ اقلا تاردابملا عم نواعتي نأ  )أ(  
ءاملعلا تاكبشو ةدحتملا ممألا تائيهو فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا كلذ يف امب ،ةيجولوكيإلا 
يدافت عم ،لمع نم هوزجنأ ام ساسأ ىلع ءانبلا لصاويلو تارغثلا    دسل ،ةفرعملا باحصأو

  ؛ةيجاودزالا
لالخ نم هتيعورشمو هتيمهأو هتيقادصم لفكيو يملعلا ل القتسالا أدبم دمتعي نأ  )ب(  

  ؛هيف تارارقلا عنص تايلمع يف ةيفافشلاو هلامعأل نارقألا ضارعتسا
مساقتو لدابت يف ةيملع ةيقادصم تاذو ةفافشو ةحضاو تايلمع مدختسي نأ   )ج(  

كلذ يف امب ،ةلصل ا تاذ رداصملا عيمج نم ةدمتسملا تايجولونكتلاو تامولعملاو تانايبلا مادختساو
  ؛ءاضتقالا بسح ،نارقألا ضارعتسال عضخت مل يتلا تافلؤملا

يجولويبلا عونتلا ظفح يف ةيلحملاو ةيلصألا فراعملا ةمهاسمب فرتعيو مرتحي نأ   )د(  
  ؛مادتسم وحن ىلع اهمادختساو ةيجولوكيإلا مظنلاو

يف ًاعضاو ،تاسايس لا يلمت ال اهنكلو ،تاسايسلاب لصتت يتلا تامولعملا رفوينأ   )ه(  
  ؛فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالاب ةصاخلا تايولوألا هرابتعا

يتلا تايولوألل ًاقفو ةلصلا تاذ هلامعأ بناوج عيمج يف تاردقلا ءانب جمدي نأ   )و(
  ؛ماعلا عامتجالا اهررقي
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عونتلا اذ نأ   )ز(  لخاد ةقلعتملا ةيملعلا فراعملاو ديرفلا يجولويبلا عونتلاب فرتعي
ليثمتلا ةرورضو ةيمانلا نادلبلل ةلعافلاو ةلماكلا ةكراشملا ةرورضب فرتعي امك ،اهنيب اميفو قطانملا 

  ؛هلامعأو هلكايه يف ةكراشملاو ،نزاوتملا يميلقإلا
تاصاصتخالا ددعتم ًاج  )ح(  ًاعماجوعبتي نأ اهيف امب ،ةلصلا تاذ تاصاصتخالا    

  ؛ةيعيبطلاو ةيعامتجالا مولعلا
  ؛ةلصلا تاذ هلمع تالاجم عيمج يف نيسنجلا نيب فاصنإلا ىلإ ةجاحلاب فرتعين أ  )ط(
ربلا يف ا نأ   )ي(  العافتو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا رهاظم جلاعي

  ؛ةيلخادلا هايملاو رحبلاو
،   )ك( ةيميلقإلاو ةيميلقإلا نودو ةينطولا فراعملاو تامييقتلل لماكلا مادختسالا لفكي

  .ءاضتقالا بسح
ةيلاعفو ةءافك ضارعتسا يرجيس ،ناتوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا نم ٨ةرقفلاب ًالمعو   - ٥  

دنع تاليدعت ءارجإ عم ،ماعلا عامتجالا هررقي امل ًاقفو ةيرود ةروصبو لقتسم لكشب ربنملا 
  .ةرورضلا

  حرتقملا ءارجإلا

نابإ هالعأ ةدراولا ةيليغشتلا ئدابملاو فئاظ ولا رابتعالا يف اوذخأي نأ يف نولثمملا بغري دق  - ٦
  :ةيلاتلا لئاسملا كلذ يف امب ،ةيتاسسؤملا هتابيترتو ربنملا لمع قئارط يف رظنلا

تدرو امك (ربنملا راطإ يف ئشنت دق يتلا تائيهلل ةلمتحملا لكايهلاو فئاظولا   )أ(  
ا عامتجالا كلذ يف امب)UNEP/IPBES.MI/1/4 ةقيثولا يف اهتشقانم باونو ربنملا سيئرو ربنملل ماعل  
  ؛ربنملا ةنامأو ةلماعلا ةقرفألاو ،ماعلا عامتجالل ةيعرفلا تائيهلاو ،سيئرلا

 ةـقيثولا يف اهتشقانم تدرو اـمك(ربنملا تا ـعامتجال يلخادلا ماـظنلا  )ب(  
UNEP/IPBES.MI/1/5(؛ربنملا بتكم باختنا ماظن كلذ يف امب  ،  

قودنص يأ مكحت يتلا تاءارجإلا كلذ يف امب ،ةيلامل ا تاءارجإلاو دعاوقلا  )ج(  
  ؛ربنملا لجأ نم ئشني دق ينامئتسا

  ؛هذيفنت يفو ربنملا لمع جمانرب عضو يف ةعبتملا تاءارجإلا  )د(  
ا  )ه(     .ايولوأ ملس ديدحتو ماعلا عامتجالا ىلإ ةهجوملا تابلطلا مالتسا تاءارجإ

___________ 


