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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) أ (٤دنبلا 

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

  هليغشتو ربنملا ءاشنإب ةقلعتملا ةينوناقلا لئاسملا: ةيجولوكيإلا

لئاسملا ضعب نأشب ةدحتملا ممألا يف ةينوناقلا نوؤشلا بتكم نم ةمدقم ةينوناق ةروشم 
يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملاب ةقلعتملا ةينوناقلا 

ماعلا نيمألا نم ماعلا عامتجالا سيئر ىلإ ةهجوم ةركذم : ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
  ةينوناقلانوؤشلل دعاسملا 

  ةنامألا نم ةركذم
ممألا يف ةينوناقلا نوؤشلا بتكم نم ةمدقملا ةينوناقلا ةروشملا ةركذملا هذه قفرم نمضتي 
لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملاب ةقلعتملا ةينوناقلا لئاسملا ضعب نأشب ةدحتملا 

سيئر ىلإ ةهجوم ةركذم يف تامو لعملا مدقتو. ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا
تدرو يتلا ةغيصلاب ةركذملا هذه مدقتو . ةينوناقلا نوؤشلل دعاسملا ماعلا نيمألا نم ماعلا عامتجالا

يمسر ريرحت نود ا .  

                                                      
*  UNEP/IPBES.MI/1/1. 
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  قفرملا
  نوستاو تربور ديسلا نم ةركذم

  ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا
لوألا نيرشت٣خيراتب ياغان ةديسلا نم ّيلإ لسرملا ينورتكلإلا ديربلا ىلإ ريشأ نأ دوأ   - ١ ربوتكأ / 

علا ةيعمجلا رارقب ًالمع دوقعملا ماعلا عامتجالا نأ ىلإ هيف ريشت يذلاو٢٠١١ خرؤملا ٦٥/١٦٢ةما    ٢٠  
نأشب ةينوناقلا نوؤشلا بتكم ةروشم بلط دق ،يبورين يف ًايلاح يراجلاو ٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناك  
  :ةيلاتلا لئاسملا

لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا تأشنأ دق ةماعلا ةيعمجلا تناك اذإ   -ًالوأ 
خرؤملا ٦٥/١٦٢اهرارق بجومب ةي جولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا  ٢٠ 

  ؛٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناك
ربنملا ءاشنإ تارايخ نم يأ مادختسا نود لوحت ةينوناق تاقوعم يأ كانه تناك اذإ   - ًايناث 

ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا 
  ؛ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نع ةرداصلا UNEP/IPBES.MI/1/2ةقيثولا يف تدرو امك 

عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ليغشت ًانوناق نكمملا نم ناك اذإ   - ًاثلاث 
  .ئشنأ دق نوكي نأ نود ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا

لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلو دلا يموكحلا ربنملا تأشنأ دق ةماعلا ةيعمجلا تناك اذإ  - ًالوأ 
خرؤملا ٦٥/١٦٢اهرارق بجومب ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا   ٢٠ 

  ٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناك
خرؤملا ٦٥/١٦٢اهرارق يف ،ًاملع ةماعلا ةيعمجلا تطاحأ   - ٢ لوألا نوناك٢٠  ررقمب ٢٠١٠ربمسيد /   ،

ملا١١/٤ -إ د ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  طابش٢٦خرؤ   نونعملاو ٢٠١٠رياربف /  يلودلا يموكحلا ربنملا ’ 
عامتجالاب ًاملع تطاحأ امك ‘ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل  ،

يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنمل صصخملا نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ثلاثلا يلودلا يموكحلا 
ةقيثولا ’’(ايروك ةيروهمج ،ناسوب يف دقع يذلا ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويب لا عونتلا لاجم
  ).‘‘ناسوب عامتجال ةيماتخلا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ىلإ ةماعلا ةيعمجلا تبلط ،رارقلا كلذ نم ١٧ةرقفلا بجومبو   - ٣ نود ’’ 
يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يل ودلا يموكحلا ربنملل ةيئاهنلا ةيتاسسؤملا تابيترتلاب ساسملا
 ٍلكشب ربنملا ليعفت ىلإ ًايعس ،ةينعملا تائيهلاو تامظنملا عيمج عم رواشتلابو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو

ةروصب ةكراشملا ،ةيمانلا نادلبلا يلثممل ةصاخبو ،ءاضعألا لودلا عيمجل حيتي ًاماع ًاعامتجا دقعي نأ ،لماك 
  ‘‘.ةنكمم ةصرف برقأ يف ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل ةلاعفو ةلماك
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خرؤملا ٢٦/٤هررقم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ررق ،كلذل ًاعبتو   - ٤ طابش٢٤  رياربف / 
ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحت فد ٢٠١١  ، هالعأ بولطملا ماعلا عامتجالا دقع اهنيب نم ،رومأ ةدع  

  .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل
ةرابعو ‘‘ريشت’’ةملك ةماعلا ةيعمجلا مادختسا نأ ىلإ ريشن نأ دونو   - ٥ مهف ‘‘ًاملع طيحت’’   ي نأ بجي  

خرؤملا ٥٥/٤٨٨ةماعلا ةيعمجلا ررقم ءوض يف  لوألا نوناك٧  ، . ٢٠٠١ربمسيد /  ديعت ’’ررقملا اذه يفف
بع نأ ىلع ديكأتلا ةماعلا ةيعمجلا]تداعأ[ ًاملع ُطيح’يترا   و‘ ت’ نالكشت ال ،ناتَ ‘ ريشت  يدايح ناترابع امه
دراولا ةلصلا تاذ تارارقلاب ،ريغ ال ،ًاملع تطاحأ امدنع ،ةماعلا ةيعمجلا نإف يلاتلابو . ‘‘ًاضفر وأ ًةقفاوم

رارقلا نم ١٧ةرقفلا يف اهركذ  خرؤملا ٦٥/١٦٢  لوألا نوناك٢٠  هتقفاوم نع برع٢٠١٠ربمسيد /   ت مل ا ، 
يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ءاشنإب ًارارق ذختت ملو ،اهيف دراولا بيترتلا ىلع اهتقفاوم مدع وأ 

  .ةدحتملا ممألا تائيه نم ةئيه هفصوب ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم
ىلع اهنم ٦ةر قفلا يف صنت ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو  - ٦ يغبني هنأ ’’ 

ميعدتل ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكح ربنم ءاشنإ 
عونتلا نوص لجأ نم ةيجولوكيإلا مُظ   نلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلا نيب طبارتلا

ةمادتسملا ةيمنتلاو ،ليوطلا لجألا يف رشبلاهافرو ،مادتسملا همادختساو يجولويبلا يغبني ’’هنإف يلاتلابو . ‘‘ 
وأ ةدحتملا ممألا تائيه نم رثكأ وأ ةدحاو ا   رادإ ىلوتت ةلقتسم ةيلود ةيموكح ةئيهك ديدجلا ربنملا ءاشنإ

ةمئاقلا اهجمارب وأ اهقيدانص وأ ا  نأب عامتج الا] ىصوأ[يصوي ’’، ٩ةرقفلا يفو )). و(٦ةرقفلا  (‘‘الاكو
ءارجإلا ذاختاو ،ةيماتخلا ةقيثولا يف ةدراولا جئاتنلا يف رظنلا ىلإ نيتسلاو ةسماخلا ا   رود يف ةماعلا ةيعمجلا ىعد ت

ربنملا نأشب ا. ‘‘ربنملا ءاشنإل مئالملا  ربنملا / انايب ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا تغاص ،كلذل ًاقفوو
لكش يف ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا  
  .ربنملا ءاشنإب ًارارق ذختت ملو ،تايصوت

يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ءاشنإ تارايخ   - ًايناث 
ة رداصلا UNEP/IPBES.MI/1/2لمعلا ةقيثو يف تدرو امك ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو 

  )‘‘ةقيثولا’’(ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نع 
  يلاحلا ماعلا عامتجالا يف ربنملا ءاشنإ

ربنملا ءاشنإ ررقي دق ،ءاضعألا لودلل نيلثمم مضي يذلا ماعلا عامتجالا نأ ىلع رايخلا اذه صني   - ٧
ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحت نكمي ’’هنأ ىلع رايخلا صني ،كلذ ىلع ةوالعو . هنع رداص رارق بجومب

نأ يلاحلا ماعلا عامتجالل نكم. رارقلا اذه يف[...] ربنملل   ، ي كلذبو ربنملل لوألا ماعلا عامتجالا ىلإ ل  وحتي  
  .‘‘كلذ عامتجالا نلعأ ام اذإ
يف لثمتت يلاحلا ماعلا عامتجالا ةيالو نأ ىلإ ريشن نأ   - ٨   دونو  ‘‘ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحت’’ 

ةحيرص ةيالو يأ ىلع يلاحلا ماعلا عامتجالا لصحي ملو . ‘‘ًالماك ًاليغشت ربنملا ليغشت’’حيتي وحن ىلع ربنملل 
خرؤملا ٦٥/١٦٢ةماعلا ة يعمجلا رارق بجومب ال ،ربنملل لوألا عامتجالا ىلإ هسفن ليوحت وأ ربنملا ءاشنإب  ٢٠ 
حلا تائيهلا نم ىرخأ ةئيه يأ نع رداص رارق بجومب وأ٢٠١٠ربمسيد /لوألا نوناك ةعباتلا ةيلودلا ةيموك ، 
  .ةدحتملا ممألل
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رداص رارق بجومب ةيئايميكلا داوملا ةمالسل يلودلا يموكحلا ىدتنملا ءاشنإ ةقيثولا تمدختسا دقو   - ٩
رايخلا اذهل ةقباسك ة  ةمالسل يلودلا يموكحلا ىدتنملا نأ ديب . يئايميكلا داوملا ةمالس نأشب يلودلا رمتؤملا نع

ممألا جمانرب هدقع يف كراش يذلا ة ق ةيئايميكلا داوملا  يئايميكلا داوملا ةمالس نأشب يلودلا رمتؤملا هأشنأ د
ىدتنملا هبجومب أشنأ ًارارق رمتؤملا ذختا دقو ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا 

ىدتنملا [لامعأ ءدبل ًايعس ’’ هنأ نلعأو ،هتاصاصتخا دمتعاو ،ةيئايميكلا داوملا ةمالسل يلودلا يموكحلا
ىلوألا ةرودلا ناك ول امك ،هئاهتنا دعب ،رمتؤملا ربتعي ]ةيئايميكلا داوملا ةمالسل يلودلا يموكحلا ىدتنملل [، 
ةددحم ةيالو بجومب لمعي رمتؤملا ناك ،تارارقلا كلتل هذاختابو . ‘‘]ةيئايميكلا داوملا ةمالسل يلودلا يموكحلا

لصفلا نم ٧٦ -  ١٩ةرقفلا يف تدرو  نرقلا لامعأ لودج نم ١٩  يف  ةماعلا ةيعمجلا هت ٢١   رقأ يذلا  
خرؤملا ٤٧/١٩٠اهرارق  لوألا نوناك٢٢  ذيفنت ةينعملا تاهجلا عيمج ىلإ رارقلا بلط دقو . ١٩٩٢ربمسيد / 

امب ،ةيمنتلاو ةئ يبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم يف اهيلإ لصوتلا مت يتلا تايصوتلاو تاقافتالاو تامازتلالا ةفاك
  .٢١نرقلا لامعأ لودج كلذ يف 

تامظنملا نم ةراتخم ةعوم  نييذيفنتلا ءاسؤرلا ىلإ ربنملا ءاشنإب دهع ي  
نأ تامظنملا نم ةراتخم ةعوم   -  ١٠  نييذيفنتلا ءاسؤرلاب ءاضعألا لودلا بي  نأ ىلع رايخلا اذه صني

ريشتو . تامظنملا كلتل ةيتاسسؤملا رطألا بجومب ةأشنم ةيلودةيموكح ةئيه ربنملا حبصي كلذبو ،ربنملا اوئشني 
ءاسؤرلل نكمي ’’هنأو ،خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا نأشب دمتعا دق ًالثامم ًابيترت نأ ىلإ ةقيثولا 

م ةيرادإلا ائيه نم حيرصتلا اوقلت ام اذإ ربنملا ءاشنإل تابيترتب اوموقي نأ ةينعملا تامظنملل نييذيفنتلا  
  .‘‘هئاشنإب

يلي ام ىلإ ةراشإلا  -  ١١     :دون ،خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلاب قلعتي اميفو
ماع يف دوقعملا ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل رشاعلا سل  •  جمانربو ةمظنملا ١٩٨٨ا ّثح  ،

ترالا ىلع ةيملعلا تاطبارلل يلودلا سل  خانملا راو ةئيبلل ةدحتملا ممألا   .يغت ةرهاظ مهفب ءاق

هريدم رشع ةعبارلا هترود يف عمت  •  ا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سلجم ّثح ،كلذ دعبو
اهنيم أىلإ بلط ’’يذلا ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا ةمظنملا سلجم رارقل ةباجتسالا ىلع يذيفنتلا 

دعبو ،فاشكتساب موقي نأ ]ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل[يذيفنتلا ريدملا عم نواعتلاب ،ماعلا   ،
ءارج إب علطضت ةصصخم ةيلود ةيموكح ةيلآئشني نأ ،تاموكحلا عم ةمئالملا تارواشملا ءارجإ 

ةلمتحملا هراثآو هثودح نمزو خانملا    .‘‘ريغت مجحل ًايلود ةقسنم ةيملع تامييقت

داصرألل ةيملاعلا ةمظنملل يذيفنتلا سل  •  ةرادإ ىلع ةمئاقلا ةئيهلاو ةيوجلا ا قفتا ،كلذل ًاعبتو
ريراقت مدقي يذلا خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا ءاشنإ ىلع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب 

 ٤٣/٥٤اهرارق يف كلذ ىلع ةماعلا ةيعمجلا تقداصو ،نيتيرادإلا نيتئ يهلا اتلك ىلإ هتطشنأ نع
لوألا نوناك٦خرؤملا   .١٩٨٨ربمسيد / 

ءاشنإب ًاررقم ذختت نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ ىلع ةمئاقلا ةئيهلل نكمي ،لثامم وحن ىلع و  -  ١٢
ةيدرف ةفصب ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا 

ددحي نأ ررقملا اذهل يغبنيو . ىرخألا ةدحتملا ممألا تائيه نم ةئيه/ةصصختم ةلاكو عم كارتشالاب وأ
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 ، كلذ ريغو ،ليومتلاو ،ةنامألا تامدخ مدقتس يتلا ةمظنملاو ،ربنملا اهعبتيس يتلا غالبإلا تاراسم ليصفتلاب
ةيعمجلا ىلإ ةمدقملا هريراقت يف ررقملا اذه ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب جرديو . ةمظنم لك ىلإ لكوملا رودلاو

سل  يعامتجالاو يداصتقالاا لالخ نم ةماعلا  .  
ءاشنإب ةصصختملا ا /و اهقيدانص وأ/و اهجمارب وأ/و ةدحتملا ممألا يف ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلا موقت  الاكو وأ
  ربنملا

يف ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلا ىلإ ’’ةيصوت ردصي نأ ماعلا عامتجالا عسو يف نأ ىلع رايخلا اذه صني   -  ١٣
ربنملا ءاشنإب ةصصختملا ا/و اهقيدانص وأ/و اهجمارب وأ/و ةدحتملا ممألا  تائيهلا هذهل نكميو . [...] الاكو وأ
نم لك بلطت نأ ىلع ًاضيأ ةقيثولا صنتو . ‘‘ربنملا ءاشنإب ةنمازتمو ةكرتشم تارارق دمتعت نأ ةيرادإلا
مزاللا تاءارجإلااوذختي نأ نييذيفنتلا اهئاسؤر ىلإ ربنملل ةئشنملا تامظنملا ةرادإ ىلع ةمئاقلا تائيهلا نأو ة   ،
  .هالعأ دراولا يناثلا رايخلا يف ةدراولا تابيترتلل ةلثامم نوكتس ةلمتحملا رايخلا اذه راطإ يف ةيتاسسؤملا تابيترتلا
  ةماعلا ةيعمجلل ةلمتحملا ةكراشملا

تارايخلا راطإ يف ةذختملا تاءارجإلا   -  ١٤   ىلإ ١رقت نأ ةماعلا ةيعمجلا عسو يف نأ ىلع رايخلا اذه صني  
ىلإ بلطت نأ وأ ،هالعأ ٣ اهقيدانص وأ /و اهجمارب وأ/و ةدحتملا ممألا ىدل ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلا’’ 
ملا هذهل نييذيفنتلا ءاسؤرلا وأ ،ةصصختملا ا/و  ةيعمجلل نكمي [وأ ،ربنملا ءاشنإب اوموقي نأ ،تامظن الاكو وأ
ءاشنإ لاح يف هنأ ىلإ انه ريشنو . ‘‘ربنملا ءاشنإل ةينعملا تائيهلا عم كرتشم وأ لقتسم] ءارجإ ذاختا] [ةماعلا

كارتشالاب ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا 
  .ربنملا ءاشنإب ًالصفنم ًارارق ذختت نأ ةلاكولا هذه ةرادإ ىلع ةمئاقلا ةئيهلا ىلع نإف ،ةصصختم ةلاكوعم 

  ربنملا ليغشت  - ًاثلاث 
يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ليغشت نكمملا نم ناك اذإ امع لاؤسلاب قلعتي اميف   -  ١٥
يذلا ماعلا عامتجالا نأ ىلإ ريشن ،ًايمسر هئاشنإ نود ،ةي جولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم

خرؤملا ٦٥/١٦٢اهرارق يف هدقع ىلإ ةماعلا ةيعمجلا تعد  لوألا نوناك٢٠  ُأ دق٢٠١٠ربمسيد /  لكو ، 
ساسملا نود ’’ و‘‘ربنملل ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلا ديدحتل’’يف ةيالولا هذه لثمتتو . ةددحم ةيالوب
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملل ةيئاهنلا ةيتاسسؤ ملا تابيترتلاب
. ‘‘ةيجولوكيإلا مظنلا يتلا ةيتاسسؤملا تابيترتلاو قئارطلاب ةقلعتملا ةيئاهنلا تارارقلا كرت ت نأب ريشن ،اذهلو

ممألا جمانرب ةرادإ سلجم وأ /و ةماعلا ةيعمجلا يأ ،ةيمسرلا ةيلودلا ةيموكحلا ةيلمعلل ،ربنملا ليغشت ىلإ دوقتس
هالعأ تشقون يتلا تارايخلا عمًايشمت ،ةصصختم ةلاكو وأ/و ةئيبلل ةدحتملا  .  

  سايثام نفيتس) عيقوت(
لوألا نيرشت٤  ٢٠١١ربوتكأ / 

___________ 


