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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 

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

ربنملا لمع جمانرب:ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو   

مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ىلإ ةلكوملا فراعملا ديلوت ةفيظو ذيفنتب ةقلعتملا تارايخلا 
 ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

 ةنامألا نم ةركذم

ةفيظو ذيفنتب ةقلعتملا تارايخلا ن ع ةنامألا ريرقتل يذيفنتلا زجوملا ةركذملا هذه قفرم نمضتي
يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ىلإ ةلكوملا فراعملا ديلوت 

ةقيثولا يف ،طقف ةيزيلكنإلا ةغللاب ،ريرقتلل لماكلا صنلا ممعيسو . ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو
UNEP/IPBES.MI/1/INF/3/Add.1 .ممألا 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 يلودلا يموكحلا ربنملا ىلإ ةلكوملا فراعملا ديلوت ة فيظو ذيفنتب ةقلعتملا تارايخلا
 ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

 يذيفنت زجوم

نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالل ةيماتخلا ةقيثولا صنت   - ١
يف تاسايسلاو مولعلل يلوديموكح ربنم ءاشنإل صصخملا  مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم  

حرتقملا ربنملا موقي نأ ىلع‘‘ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا’’مساب فرعت  يتلا ،ةيجولوكيإلا   
يلي امبهؤاشنإ  : 

’’ ، ةمئالملا ماجحألاب تاسايسلا عانص اهيلإ جاتحي يتلا ةيسيئرلا ةيملعلا تامولعملا ددحي نأ
عم راوح يف لوخدلاب ةديدج فراعم ديلوتل ةلوذبملا دوه جلا زفحي نأو ،اهتيولوأ ددحي نأو

ةرشابم مايقلا نود نكلو ،ليومتلا تامظنمو تاسايسلا عانصو ةيسيئرلا ةيملعلا تامظنملا 
 ‘‘.ةديدج ثوحب ءارجإب

تاذ ةيملعلا تامولعملا ديلوتل معدلا ريفوت ىلإ ةيمارلا ،ةيلاحلا ةقسنملا تاردابملا لمشتو  - ٢  
ابم،تاسايسلاب ةلصلا ةمظنمو مولعلل يلودلا سل جماربلانم تارد    ا جمارب اهنمو ،ثوحبلل ةيملاعلا  
فلتخم تمهاس دق و. اهريغو يمانلا ملاعلل مولعلا ةيميداكأو ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا
نم ريبك ددع ىلإ ةفاضإلاب ،ةئيبلا ةلاح نع ةيلحرملا ريراقتلاو ةريخألاو ةلصاوتملا مييقتلا تاردابم  
تامدخو يجول ويبلا عونتلا لاجم يف فراعملل ةدلوملا ةيلودلا ةيموكحلاو ةيلودلا ةيملعلا جماربلا
جمارب راطإ يف تجلوع يتلا ةيفرعملا تارغثلا ديدحت يف اهرودب ةماه ةمهاسم ،ةيجولوكيإلا مظنلا  
ديلوت معد ىل إ ةيمارلا دصرلا تاردابم نم ةعومجم ثادحتسا مت ،كلذ ىلع ةوالعو. كلت ثوحبلا

ضرألا ةبقارم ةعوم ةكبش لااهنمو ،تاسايسلاب ةلصلا تاذ فراعملا   عونتلا ةبقارمل)ويج(ةعباتلا   
اهريغو،يجولويبلا عونتلا تارشؤمب ةينعملا ةكارشلاو ،يجولويبلا مييقت ىلإ جماربلا هذه فد و.   

اهيفةدوجوم تارغث يأ ديدحت اهنيب نم ،ةدع قئارطب فراعملا ةلاح ثوحبلل ةيملاعلا جماربلا رفوتو .  
تارغثلا هذه    .دست يتلا ثوحبلا نم ديدج ليج ةدالول ًاضيأ معدلا

تامولعملا ديلوتل ةيفاضإ دوهج لذب يرورضلا نم نأ ديب ،ةميظع ةميق تاردابملا هذهلو   - ٣
اهثيدحت متي اهل ةدعاقب ظافتحالاو ،ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا نأشب ةيملعلا  
نم متي ةلدابتمو ةكرتشم فراعم ةدعاق ءانبل صوصخلا هجو ىلع ةجاح ةمثو  .ةرمتسم ةروصب

ةيملعلا ثاحبألا لالخ نم تارغثلا هذه ،دوهجلا زيفحتو ةيفرعملا تارغثلا ديدحت اهلالخ   دس فد  
ةطشنألا ىلإ دانتسالاب لمعلا جمانرب نم رصنعلا اذه ذيفنتل تارايخلا نم ددع كانهو. ةديدجلا  
 :ةيلاتلا بناوجلا جلاعت نأ ةلمتحملا ةطشنألل نكميو. ةمئاقلا

عافتلاب ةقلعتملا ةيساسألا فراعملا تارغث  )أ(   رييغتلا تاكرحم نيب ةيمانيدلا تال دس
 ؛ناسنإلا هافرو ةيجولوكيإلا مظنلاو



UNEP/IPBES.MI/1/INF/3 

3 

اهنم قلعتي ام اميس ال ،لجألا ةليوطلا دصرلاو ةبقارملا جمارب يف ةماهلا تارغثلا دس   )ب(
 ؛ناسنإلا هافرو ةيجولوكيإلا مظنلاو رييغتلا تاكرحم نيب تالعافتلا نع تامولعملاو تانايبلاب

يجيتارتسا ج أشب مظتنملا ضارعتسالل عضاخو كرتشم هيجوت دوجو ةلافك  )ج(  ن
يتامولعملل ًاحاحلإ رثكألا تاجاحلا ديدحت ةلافك كلذ يف امب ،تاسايسلاب ةلصتملا ثوحبلا يف عب ت
 ؛تايوتسملا عيمج ىلع ةرادإلا ةيلاعف ةدايزل ًامعد ةيملعلا

كلذ يف امب ،ربنملا فراعم ةدعاق يف فراعملا عاونأ فلتخمل لاعفلا جامدإلا ةلافك   )د(
 ؛لدابتملا مّلعتلاو ةيمسرلا ريغ فراعملاو ،تاصاصتخالاو تاعاطقلا رئاس نم فراعملا جامدإ

ًايلاح ةحاتملا فراعملاو ت امولعملاو تانايبلا عاونأ عيمج ىلع لوصحلا لبس نيسحت  )ه(
 .ةروصحم ةروصب
ءانبو مييقتلا فئاظول ًالدابتم ًامعد لمعلا جمانرب نم فراعملا ديلوت رصنع رفويسو  - ٤  

طيطختلا لالخ نم اهزيزعت نكمي رزآت ةقالع كلذ يفو ،ا تاردقلا   ايجهنمو تاسايسلا تاودأو
نم ًاماه ًاجرخم ةيفرعملا تارغثلا نع تا مولعملا دعتو. لمعلا جمانرب ذيفنت ىلإ ةيمارلا تايلمعلاو

دب ال يتلا تامولعملا نم تاسايسلا عانص تاجاح حوضوب ددحت ا   أ ذإ ،مييقتلا ةيلمع تاجرخم
مييقتلا تايلمع ددحت نأ ،تامولعملا ديلوتب قلعتي اميف ،ًاذإ مهملا نم ف. اهتيبلت نم ةديدجلا ثوحبلل
يه امربنملا اهيرجي يتلا لا تامولعملا  تاسايسلا عا   ددحت نأ نم تامييقتلا هذهل دب الو  .نصل ةمزال

ةديدجلا فراعملا زيفحت ىلإ ةيمارلا دوهجلا اهيلع زكرتت نأ ذئدنع نكميو ،ةيملعلا فراعملا يف تارغثلا 
ملس عضوو مييقتلل ةحاتملا فراعملا ديدحت لكشي دق ،كلذ ىلع ةوالعو. يملعلا ثحبلا لالخ نم  ،

، ةفيظواهل تايولوأ ربنملا فئاظو نم ةماه  ديدحتل ةيلمع قيبطتب ةفيظولا هذ  .   عالطضالا نكميو
،  خانملا ريغتب ينعملا يلودلا يموكحلا قيرفلا اهارجأ يتلا ةيلمعلا لثامت قاطنلا يهو هتامييقت راطإ يف
اهيف ةدوجوملا تارغثلاو ةيملعلا تامولعملا رفاوت ىدم ددحتسةيلمع  . 

 :اهنم، ربنملا ىلإ ةلكوملا فراعملا ديلوت فئاظو ذيفنتل تارايخلانم ددع رفاوتيو   - ٥
عم لمعيو ،ةيملعلا تامولعملا يف تارغثلا ديدحت ىلوتي لماع قيرف ءاشنإ   )أ(

تارغثلا كلت    ؛دس ىلإ ةيمارلا دوهجلا زيفحتل ةحناملا تاهجلاو ةيملعلا تاسسؤملا
 ؛فراعملا ديلوتب قلعتملا لمعلا جمانرب نم ةددحم بناوج ةجلاعمل ءاربخ ةقرفأ ءاشنإ  )ب(
 ؛ربنملا لمع جمانرب يف فراعملا ديلوت رصنع ىلع فرشي مولعلل قيرف ءاشنإ  )ج(
؛فراعملا ديلوت زيفحتو تارغثلا ديدحتل لمع جمانربعضو  )د(   
 .ربنملا ةنامأ ىلإ ةلكوملا ماهملا نم ةدحاوك فراعملا ديلوت ةفيظو جاردإ  )ه(

لمعلا جمانرب نم رصنعلا اذهل ا ةيفيكلا يف رظنلا يف ماعلا عامتجالا بغري دقو   - ٦  نكمي يتلا
ًامعد مولعلل ةلومملا تامظنملاو ةيسيئرلا ةيملعلا تامظنملا ا  علطضت يتلا تاردابملا ىلإ دنتسي نأ

زيفحتو ،اهل تايولوأ ملس عضوو،ةيملعلاتامولعملل تاجاحلا ديدحت ىلإ ةيمارلا دوهجلل  دوهجلا   
يقبتملا تارغثلا    .ةدس ىلإ ةيمارلا

___________ 


