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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 

يلود يموكح ربنم ءاشنإل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا يف رظنلا 
مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل 

  ربنملا لمع جمانرب: ةيجولوكيإلا

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ىلإ ة لكوملا تاسايسلا معد ةفيظو ذيفنتبةقلعتملا تا رايخلا
  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

  ةنامألا نم ةركذم

ةفيظو ذيفنتب ةقلعتملا تارايخلا نع ةنامألا ريرقتل يذيفنتلا زجوملا ةركذملا هذه قفرم نمضتي 
يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ىلإ ة لكوملا تاسايسلا معد
 ةقيثولا يف ،طقف ةيزيلكنإلا ةغللاب ،ريرقتلل لماكلا صنلا ممعيسو .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو

UNEP/IPBES.MI/1/INF/5/Add.1 . ممألا ةمظنم عم نواعتلاب ريرقتلا اذه ةغايص ةنامألا تلوت دقو
ةعيبطلا ظفح دصرل يملاعلا زكرملاو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحت ملا
 .ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا
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لعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ىلإةلكوملا تاسايسلا معد ةفيظو ذيفنتبةقلعتملا تارايخلا  مو  
 ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

 يذيفنت زجوم
تاسايسلا عضول معدلا ريفوت ىلإ ةيمارلا جه   - ١  نلاو تاردابملاو تايلمعلا نم ةعومجم دجوت
فينصت نكميو  .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا ديعص ىلع تاسايسلا هذه ذيفنتلو
يلاتلا وحنلاىلع لامعألا هذه  : 

 ؛تامييقتلا  )أ(

 ؛ؤبنتلا تاينقتو تاهويرانيسلاو جذامنلا  )ب(

 ؛ةبساحملاو ةميقلا ريدقت قئارطو ةفلكتلاب ةنراقم عفانملا تاليلحتو رطاخملا تاليلحت  )ج(

 ؛تارشؤملا  )د(

و طئارخلا مسرو تاكبشلاءاشنإوتامولعملا لدابت   )ه(  .ةفرعملا تايدتنمةماقإ  

تارغثلا ضعب كانه لازت ال،دوهجنم لذبي ا  مممغرلاىلع و  - ٢ ضوهنلا ديعص ىلع    
ةيجيتارتسالا ةطخلا ددحتو  .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةقلعتملا تاسايسلاب

ةغايص لالخ نم ةجلاعملا ىلإ جاتحت يتلا تالا ٢٠٢٠ -  ٢٠١١ةرتفلل يجولويبلا عونتلل   ا مهأ  
، يفنتلا دوهجو تاسايسلا ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا ديعص ىلع ةددجتملا ذ
ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألاو يجولويبلا عونتلا لاجم يف يشتيآ تاياغ كلذلمشيو ىلع ةجاح ةمثو  . 
نايبت ىلإ ديدحتلا هجو رظنلاب رشبلا هافر نيسحت يف ةيجولوكي إلا مظنلا تامدخ هيدؤت يذلا رودلا 
 .نمألاو ةيعامتجالا تاقالعلاو ةيداملا تاجاحلاو ةحصلاب اهتقالع ىلإ

يموكحلا ربنملا لمع جمانرب نم تاسايسلا معد رصنعب ةقلعتملا تارايخلا نم ددع كانهو   - ٣
لمعلا لمشت دق  ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا

عومجم ىلع زكرت دق وأ ،تاسايسلا عضول ةمعادلا تايجهنملا وتاودألا نم ةعساو ةفئاط ىلع 
لثمتت دق زيكرتلا تالاجم ضعب نإف ،ًاقاطن قيضألا جهنلا ريتخا ام اذإو  .ريبادتلا نم ًاقاطن قيضأ
 :يلي اميف

ةمئالملا تاودألا وأ ةئشانلاوةديدجلاتاودألا   )أ( ةصاخ ةروصب  ىلع خاسنتسالل    
 ؛عسوأ قاطن

ىلع ةمئاقلا تاسايسلا معد تاودأو ةيداصتقالا تاود ألاو ةيميهافملا رطألا  )ب(
  ؛تامييقتلا نم ىقتستو ةنيعم بناوج ىلع زكرت يتلا ةيعيمجتلا ريراقتلا اهلاثمو ،فراعملا
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دق يتلا تارشؤملاو تاهويرانيسلاو دصرلا مظنو ةيمكلا جذامنلاو تارشؤملا   )ج(
ةيمهأ نمةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتل لامل مهفتلا ةدايز ىلع دعاست هافرل ةبسنلاب    
 .لبقتسملاو رضاحلا يف ناسنإلا

لوألثمتت دقو  - ٤ وطخلا  ةديفملاتا  تايجهنملاو تاودألا ةعومجم ديدحتب ربنملا موقي نأ يف    
مييقتيرجي نأو تاسايسلاب ةلصلا تاذ ظو قاطن ديدحتل ًاساسأ كلذ نم ًاذختم اهلًا  معد ةفي  
 .ربنملا ىلإ ةلكوملا تاسايسلا

ليبس ىلعف . ربنملا ىلإ ةلكوملا تاسايسلا معد ةفيظو ذيفنتب ةقلعتملا تارايخلا نم ددع كانهو  - ٥
ةماقإ لالخ نمو ةنامألا نم معدب ةفيظولا هذ   عالطضالا نكمي ،ددحملا لمعلا قاطنل ًاقفوو ،لاثملا

ةفيظولا هذ  علطضيو ،تاكارشلا، ، ةرشابم ماعلا عامتجالا امإ تاسايسلا معدب ينعم لماع قيرف وأ  
 .ماعلا عامتجالا اهؤشني ةصصخم ءاربخ ةقرفأ وأ/و

فئاظول لدابتملا معدلا رفوي وحن ىلع تاسايسلا معد فئاظو ميمصت ديفملا نم نوكي دقو   - ٦
ربنملا ا  كلذ لاثمو .علطضي يتلا تاردقلا ءانبو مييقتلاو فراعملا ديلوت: 

نمض اهجامدإ نكمي يتلا تاسايسلاب ةلصلا تاذ تايجهنملاو تاودألا ديدحت  )أ(  
تاذ تايجهنملاو تاودألا رفاوت ىدم مييقتو ديدحتل ربنملا اهيرجي يتلا ةيملاعلا نودو ةيملاعلا تامييقتلا 
ةلوهس ىدمو ،تاودألاو تايجهنملا هذه ةيلاعف ىدمو ،ةئشانلاو اهنم ةيلاحلا ،تاسايسلاب ةلصلا 

 ؛اهخاسنتسا

ةصصخملا ةلماعلاةقرفألل نكمي  )ب( ةنامألا وأ،  وأ،  ريوطت ززعت نأ ،ًاعم نينثالا    
اهريوطتيف يضملا ىلع ثحتو تاسايسلاب ةلصلا تاذ تايجهنملاو تاودألا ةقرفألا عم لمعلاب امبر    ،
ًادوقع مربي نأماعلا عامتجالل نكميو .تاودألا يروطمل ةمئاقلا ألا ريوطتل ةيجراخ  تاود  
وأ ةماع تاوعد رادصإ لالخ نم تايجهنملاو  ؛تاسسؤملا رئاسو ءاكرشلاو ةحناملا تاهجلل ةصاخ 

  )ج( ةلصلا تاذ تايجهنملاو تاودألا ىلع رارقلا عا نص لوصح ريسيت نكمي
ةنامألا وأ ةمئاقلا فراعملا ةرادإ مظن دحأفيلكت لالخ نم تاسايسلاب  ةرادإل ماظن ريوطت ةمه مب 

يجول ويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا فئاظو عيمج لمشي فراعملا
 .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو

ماعلا عامتجالا بغريدقو   - ٧ معد رصنع نيب طبرتيتلا قئارطلل همامتها يلوي نأ يف ًاضي أ   
ةينقتلاو ةيملعلا تائيهلا اميسال ،ةلصلا تاذ ىرخألا تائيهلاو لمعلا جمانرب يف تاسايسلا 

 .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلاب ةلصلا تاذ تايقافتالل

___________ 


