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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)و (٤دنبلا   *  

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

  ربنملا لمع جمانرب: ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ىلإ ةلكوملا تاردقلا ءانب ةفيظو ذيفنتب ةقلعتملا تاراي خلا
 ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

 ةنامألا نم ةركذم
ةفيظو ذيفنتب ةقلعتملا تارايخلا نع ةنامألا ريرقتل يذيفنتلا زجوملا ةركذملا هذه قفرم نمضتي  

تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ىلإ ةلكوملا تاردق لا ءانب
ةقيثولا يف ،طقف ةيزيلكنإلا ةغللاب ،ريرقتلل لماكلا صنلا ممعيسو  .ةيجولوكيإلا مظنلا

UNEP/IPBES.MI/1/INF/6/Add.1 .م مألا ةمظنم عم نواعتلاب ريرقتلا اذه ةغايص ةنامألا تلوت دقو
ةعيبطلا ظفح دصرل يملاعلا زكرملاو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا 

 .ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا

                                                      
*  UNEP/IPBES.MI/1/1. 
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 قفرملا
مولعلل يلودل ا يموكحلا ربنملا ىلإ ةلكوملا تاردقلا ءانب ةفيظو ذيفنتب ةقلعتملا تارايخلا
 ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

 يذيفنت زجوم

ةرقفلا  صنت  - ١ ةحلصملا باحصأل ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالل ةيماتخلا ةقيثولا نم) ه (٦   
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإل صصخملا نيددعتملا 

يلي امب ربنملا موقي نأ ىلع‘‘ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا’’مساب فرعت يتلا ،ةيجولو كيإلا مظنلا  : 

تاسايسلاو مولعلا نيب طبارتلا نيسحتل ةيسيئرلا تاردقلا ءانب ىلإ تاجاحلا تايولوأ ددحي ’’
ةيولوألا تاذ تاجاحلل هفالخو يلاملا معدلا ذئدعب بلطيو رفوي نأو ةمئالملا تايوتسملا ىلع 
ةطشنأ ليومت ىلع زفحي نأو ،ةماعلا ةسلجلا هررقت ام وحن ىلع ،هتطشنأب ةرشابم ةلصتملا ايلعلا 

 ‘‘؛ةلمتحملاو ةيديلقتلا ليومتلا رداصم عم ىدتنم ريفوت ةطساوب كلت تاردقلا ءانب

نأ ربنملل يغبني هنأ ىلع )و (٧ةرقفل اصنتو   - ٢ هلامعأ بناوج عيمج يف تاردقلا ءانب جمدي ’’ 
اعلا عامتجالا اهررقي يتلا تايولوأللًاقفو ةلصلا تاذ  ‘‘.م 

ثادحتسا اهنيب نم ،ةفلتخم ةطشنأ لمشتل تاردقلا ءانبب ةقلعتملاةمئاقلا تاردابملا عونتتو   - ٣  
تاقلحو بيردتلا تارود ميظنتو ؛اهيلع ةقداصملاو ةعبتملا قئارطلل تابيتك عضوو ريياعملاو تاودألا 

تاكبش ءاشنإو ؛ةينقتلا ةدعاسملا ريفوتو ؛ينورتكلإلا ملعتلا اهنيب نم ،ةدع قئارط مادختساب لمعلا  
؛ًالماك ًاكارشإ ةحلصملا باحصأ كارشإل ةمزاللا تايلمعلا ديدحتو ؛تامولعملاو تاربخلا لدابتل 

 .تاعامتجالا يف ةكراشملا ريسيتو ؛ةلامزلل جمارب ثادحتساو

ةيملعلا فراعملا مادختسا ىلع ةردق لا ءانبل ةدعاسملا تايلمعلاو دهاعملا نم ديدعلا مدقتو  - ٤
ءانب لمشتو . دعب لمتكت مل دوهجلا هذه نأ ديب ،تايوتسملا عيمج ىلع تارارقلا عنص يف ةلاعف ةروصب
 :يلي امب ةقلعتملا تاردقلا

؛تارارقلا عنص يف تاصاصتخالا ددعتم ج  )أ(  عابتا 

 ؛ةلاعف تاءارجإو تاسايس ىلإ تامولعملاو فراعملا ةمجرت  )ب(
يف تاسايسلاب ةقلعتملا تارارقلا ةغايص يف ةيملعلا فراعملل لاعفلا مادختسالا   )ج(

ةيبلت ىلإ فد   لجألا ةليوط جه  ن عابتا ةرورض اهنيب نم ةيسيئر تايدحت هجاوت يتلا ةيمانلا نادلبلا
تاناي بلا ىلع لوصحلا لبس نيسحت ةرورضو ،ًاعم نآ يف ةيتاسسؤملاو ةيرشبلا تاردقلا نم تاجايتحالا
 .تامولعملاو

راطإ يف تاردقلا ءانب نأشب ةلصاوتملا ةشقانملاو ،تايدحتلاو تارغثلا هذه ىلإ رظنلابو   - ٥
لي ام لمشت نأ ربنملا ا  يعلطضي يتلا ةيولوألا تاذ ةلمتحملا ةطشنألل نكمي ،ربنملاب ةقلعتملا تاضوافملا: 

 ؛اهنم لك ةيولوأ ديدحتو تاردقلا ءانبب ةقلعتملا تاجايتحالا ديدحت  )أ(
 ؛ليومتلا ىلع لوصحلا لبس ةدايز  )ب(
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 ؛فراعملاو تامولعملاو تانايبلا ىلع لوصحلا لبس ةدايز  )ج(
 ؛نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ فوفص يف يعولاو لصاوتلا ةدايز  )د(
 ؛يميلقإلا نود ىوتسملا ىلع ةذختملا تاءارجإلا زيزعتو زيفحت  )ه(
 .تاردقلا ءانب تاودأ نم ةعساوةفئاط مادختساب ةكراشملا نامض   )و(

ةطشنألا ديدحت متي نأ ديفملا نم نوكي دقف ،تاردقلا ءانب دوهج ليعفت نم ربنملا نكمتي يكلو   - ٦
 ، ةيملاعلا نود تامييقتلا ءارجإ عيجشت اهنمو ،ربنملل عيرس زوف وأ ،ةركبم تاحاجن قيقحتب ةليفكلا

 .ةلصلا تاذ ىرخألا تايلمعلا عم لعافتلاو ،ةيساسألا تامولعملاو تانايبلا ىلع لوصحلا لبس نيسحتو

ةباثمب تاردقلا ءانب رابتعا بجاولا نم نأ حوضوب ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا نيبتو   - ٧
تالاجم عيمج يف تاردقلا ءانب ىلإ ةجاح ةمث ،لاثملا ليبس ىلعو . ربنملا تانوكم نم يرهوج نوكم

يف دهاعملاو ءاملعلا ةردق ءانبل ًايعس ،فراعملا ديلوت لاجم يف يرورض رمأ يلاتلاب وهو ،لمعلا جمانرب 
مييقتلا لاجم يف ًاضي أتاردقلا ءانب نم دب الو . فراعملا عيزوت يف يفارغجلا نزاوتلا ةلافكو ةيمانلا نادلبلا
يكراشتو لاعف وحن ىلع ةيميلقإلاو ةيملاعلا نودو ةيملاعلا تامييقتلاب عالطضالا لفكي وحن ىلع  
ًأؤفكو ًالاعف ًامادختسا لفكي امب ت اسايسلا معد لاجم يف كلذك تاردقلا ءانب يرورضلا نمو. دحومو
 .اهذيفنتو تاسايسلا ةغايص معد ىلإ ةيمارلا تايجهنملاو تاودألل

٨ -   ، ربنملا ىلإ لكوتس يتلا تاردقلا ءانبب ةقلعتملا ةيلوألا فئاظولا ذيفنتل تارايخلا نم ددع كانهو
 :اهنمو

تاردقلا ءانب زيزعتل ةنامألا نم صاخ معد ريفوتل ةيفاكلا دراوملا رفاوت ة لافك  )أ(
 ، ربنملا لالخ نم ةأشنملا ىرخألا تائيهلا عم تاقالعلا ةرادإ اهنيب نم ،ةدع لئاسوب كلذو ؛اهريسيتو

 ؛نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ عمو
لمعلا جم انرب عضو ىلع فارشإلا ىلوتي تاردقلا ءانبب صاخ لماع قيرف ءاشنإ  )ب(

؛هذيفنتو تاردقلا ءانببقلعتملا   

 ؛تاردقلا ءانب لاجم يف ةددحم لئاسمجلا عت لمع قرف ءاشنإ  )ج(
قيرفلا وأ /و ةحرتقملا لمعلا ةقرفل نوعلا دي دمت نأ اهنكمي ينقتلا معدلل ةدحو ءاشنإ  )د(

 ؛لمعلا جمانرب ذيفنتل قيثو وحن ىلع هعم/اهعم لمعتو لماعلا
مايق لفكي امب ،ةحلصملا باحصأ نم ةددحم تاعومجم عم لاصت الل قيرف ءاشنإ  )ه(

 .كلذ رمألا يضتقي امثيح ،ىرخألا تاردابملا عم ةقيثو نواعت تاقالع

لمعي نأ ربنمل لاهلالخ نم نكمي يتلا ةيفيكلا يف ًاضيأ رظني نأ يف ماعلا عامتجالا بغري دقو   - ٩
موقي الو ةيفاضإ ةميقب تاردقلا ءانبب قلعتملا لمعلا جمانرب يتأي نأ لفكي وحن ىلع ةمئاقلا تاردابملا عم  
 .جودزم لمعب

_____________ 


