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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 مييقتلا ةفيظو ذيفنتب ةقلعتملا تارايخلا 
 ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

 ةنامألا نم ةركذم

ةفيظو ذيفنتب ةقلعتملا تار ايخلا نع ةنامألا ريرقتل يذيفنتلا زجوملا ةركذملا هذه قفرم نمضتي 
تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلاربنملا ىلإ ةلكوملا مييقتلا   

ةقيثولا يف ،طقف ةيزيلكنإلا ةغللاب ،ريرقتلل لماكلا صنلا ممعيسو  .ةيجولوكيإلا مظنلا
UNEP/IPBES.MI/1/INF/4/Add.1 .ممألا ةمظنم عم نواعتلاب ريرقت لا 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 ةلك وملا مييقتلا ةفيظو ذيفنتب ةقلعتملا تارايخلا
 ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو

 يذيفنت زجوم

نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ثلاثلا يلودلا يموكحلا عامتجالل ةيماتخلا ةقيثولا صنت   - ١
جولويبلا عونتلا لاجم يف تاسايسلاو مولعلل يلود يموكحربنمءاشنإل صصخملا  مظنلا تامدخو ي  

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

تامدخو يجولويبلا عونتلا نأشب ةحاتملا فراعملل تيقوتلا ةنسحو ةمظتنم تامييقت ’’
ةيملاع تامييقت لمشي نأ يغبني ام وهو ،اهنيب ةمئاقلا تالصلاو يجولوكيإلا ماظنلا  

 ، ةمئالملا تايوتسملا ىلع ةيعيضاوم اياضقو ،رمألا ىضتقا نإ ةيميلقإ نودو ،ةيميلقإو
ا نأ بجيو  .أشب تارارق ةماعلا ةسلجلا ذختتو مولعلا اهددحت ةديدج ةيسيئر عيضاومو

نأو ،دادنألا نم ضارعتسا عضومو ةلقتسمو ةيملع ةيقادصم تاذ تامييقتلا هذه نوكت 
تانايبلا مساقتل ةفافشو ةحضاو ةيلمع كانه نوكت نأ يغبنيو  .نيقيلا مدع نطاوم ددحت
نأو ،ةلصلا تاذ تامييقتلل ليلدب ظفتحي نأ ديدجلا ربنملل يغبنيو  .اهنيمضتو ةلصلا تاذ

معدلا زيفحت ىلع دعاسي نأو ،ةيميلقإ نودو ةيميلقإ تامييقتب مايقلا ىلإ ةجاحلا ددحي 
 ‘‘.لاحلا ىضتقم بسحب ،ةينطولاو ةيميلقإلا نود تامييقتلل

٢ -   ، ةيفلألا مييقت ًارخؤم ةزجنملاو اهنم ةلصاوتملا ،ربنملل ةبسنلاب ةيمهألا تاذ تامييقتلا لمشتو
ةعارزلا مولعل يلودلا مييقتلاو ةيجولوكيإلا مظنلل ريرقتو ،ةيمنتلاو ايجولونكتلاب ينعملا ايجولونكتلاو،   
دراوملل يملاعلا مييقتلاو ،ملاعلا يف يجولويبلا عونتلل ةيفارش تسالا ةساردلا، وةيملاعلا ةئيبلا تاعقوت

هايملل يملاعلا مييقتلاو ،يجولويبلا عونتلاو ةيجولوكيإلا مظنلا تاداصتقاب ةقلعتملا ةساردلاو ،ةيجرحلا 
 ةئيبلل ةيقيرفألا تاعقوتلاريرقت اهنيب نم ،ةيميلقإلا تامييقتلا نم ددع ًاضيأ يرجأ دقو  .ةيلودلا
تامييقتلا نم ديازتم ددع ىلإ ةفاضإلاب ،يقيرفألا بونجلا يف ةيجولوكيإلا مظنلل ةيفلألا مييقتو  
تايلمع نم اهصالختسا نكمي يتلا سوردلا نم ديدعلا كانه و. ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيراجلا ةينطولا

لاجم يف ربنملا لمع جمانرب عضو دنع ا   مييقتلاةرانتسالل اهمادختساو ،اهريغو هذه مييقتلا. 

يتلا تامييقتلا نم اهريغو  هالعأ اهركذ دراولا مييقتلا تايلمع ددع ةرثك نم مغرلا ىلعو  - ٣
 ، ،قاطن عاستاوًارخؤم ترج مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا مييقت يف تارغث كانه لازت ال  اه

ةقيثولا يف دراولا تارغثلا ليلحت يف ن  ةجاح ةمثو  .UNEP/IPBES/2/INF/1 يبملل ًاقفو ،ةيجولوكيإلا
ًايميهافم ًاراطإ رفوت ،تايوتسملا ةددعتمو ةيرودو ةمظتنم مييقت ةيلمع ىلإ ديدحتلا هجو ىلع  

ىخوتي وحن ىلع اهدصرو اهميمعتو اهفيلوتو اهضارعتساو تامولعملا عمج هرودب حيتي ًايتاسسؤمو 
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 ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا ديعص ىلع تارييغتلا عبتت ىلإ ةفاضإلاب ،قاستالا
 .ناسنإلا هافر ىلع جئاتن نم اهل امو

تقولا يف ةيملعلا ةروشملا ميدقت لفكت ةيملاع ةيلمع عضو ىلإ ةجاح ةمث ،كلذ ىلع ةوالعو   - ٤
وأ تاسايسلا عانص تابلطل ةباجتسا امإ كلذو ،لغاوشلا ريثت يتلا ةئشانلا لئاسملا نأشب بسانملا 

 .ةيملعلا طاسوألا اهنع برعت يتلا لغاوشلل ةباجتسا

ربنملا راطإ يف تامييقتلا ذيفنتةيفيكب ةقلعتملا تارايخلا نم ددع كانهو  - ٥ يبلي وحن ىلع    
ماعلا عامتجالا بغري دق ،كلذل ًاعب ت. ناسوب عامتجال ةيماتخلا ةقيثولا يف ةدراولا تاجايتحالا
ةلص تاذ ةدع رومأ يف اورظني نأ يف ،تئشنأ ام اذ إ ،تامييقتلاب ةينعملا ةلماعلا ةقرفألاو ربنملل
 :يلي ام اهنيب نم ،تامييقتلاب قلعتملا لمعلا جمانربب

كلذ يف امب ،ةيملاعلاو ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تايوتسملا ىلع مييقتلا تايولوأ   )أ(
رفاوت لفكي امب ،ة يملاعلا تامييقتلا يف ةيميلقإلاو ةيميلقإلا نود تامييقتلامهاست يتلا ا ةيفيك لا
هسفن تقولا يف ةيرايعملا رطألا مادختساو ،نكمم قاطن عسوأ ىلع ةدئافلا ممعت ةروصب تامولعملا  
لماكتلا قيقحتل  ؛اهنيب اميفو ةفلتخم تايوتسم ىلع ةذفنملا تامييقتلاقاطن ىلع  

فراعملا كلذ نمو ،مييقتلا ةيلمع يف فراعملا نم ةفلتخم عاونأ جامدإ ةيفيك   )ب(
يتلا ةيملعلا لامعألاو ،ًايراجت ةسرهفملا وأ ةروشنملا ريغ تافلؤملاو ،ةيديلقتلا فراعملاو ،ةيملعل ا
 ؛صتخملا ريغ روهمجلا اهيف كراشي

نم اهيلع أرطي امو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخ فلتخمل تامييقت ريفوت ةي فيك  )ج(
 ؛ةفلتخم قطانم يفو فورظلا فلتخم يف تاريغت

مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلل ةيقالخألاو ةيعامتجالا ميقلاريدقت ةيفيك   )د(  
؛ةيداصتقالاو ةيجولوكيإلا ميقلا بناج ىلإ رابتعالا يف اهذخأ ةيفيكواهميمعتو ةيجولوكيإلا  ، 

ىلع دعاست يتلا ةيعونلاو ةيمكلا تارشؤملاو تاهويرانيسلاو جذامنلا عضو ةيفيك   )ه(
؛ناسنإلا هافرب اهتقالعو ةيجولوكيإلامظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا مهف   

طاسوألا اهددحت يتلا ةديدجلا تاعوضوملاب ماعلا عامتجالا مالعإ نكمي فيك   )و(
 ؛ةيملعلا

ةيملعلا ةيقادصملا لفكي امب ءارظنلا تاضارعتساو نيفلؤملا رايتخا تايلمع   )ح(
 ؛ةيفافشلاو

بتملامعدلا رفوي ثيحب لمعلا جمانرب ميمصت نكمي فيك  )ط( ديلوت فئاظول لدا   
 .ربنملا ىلإ ةلكوملا تاردقلا ءانبو تاسايسلا معدو فراعملا
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ةيملاعلا مييقتلا تايلمع ربنملا ىلإ ةلكوملا مييقتلا فئاظو ذيفنتب ةقلعتملا تارايخلا لمشتو   - ٦
يف ءادألا نسح يرايعم يميهافم راطإ مادختساب اهؤارجإ نكمي يتلا ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلاو 

مييقت ءارجإ ب ءدبلا نكميو. ةفلتخم قطانم يف همادختسا نكميو ةيلومشلاب مستيو فورظلا فلتخم
فراعملاو تامييقتلاو تانايبلا تاعومجم نم ةدافتسالا حيتيس امم ،ةيميلقإلا تامييقتلا ةيادب رثإ يملاع 

ريرقت غاصي مث ،ةيميلقإلا تامييقتلا عم يزاوتلاب يملاع مييقت ءارجإ نكمي ،ليدب لحكو. ةيميلقإلا  
  .مييقتلا تايلمع عيمج جئاتن هيف عمجت يفيلوت

ررقي امبسح ،ةصصخم ةروصبو بلطلل ًاقفو ةيميلقإلا تامييقتلا ءارجإ ًاضيأنكميو   - ٧  
ةيعيضاوم لئاسم ةجلاعم يغبني هنأ ررقي نأ ماعلا عامتجالل نكمي ،ليدب لحكو . ماعلا عامتجالا
مييقتلا تايلمع عم ةكارش تاقالع ميقي نأ ربنملا ىلع نأ وأ ،ةمظتنم ةروصب اهل تامييقت ءارجإو  
ميدقت فد قلعتملا نييملاعلا مييقتلاو غالبإلل ةمظتنملا ةيلمعلا اهنمو ،ةمئاقلا  ، ةيرحبلا ةئيبلا ةلاحب ني
 .ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلا نع ةمظتنم ةيعيضاوم تامييقت

اب صصخم وحن ىلع ةيملعلا طاسوألا اهددحتيتلا ةديدجلا عيضاوملا مييقت نكميو  - ٨ ثادحتس  
ةقرف وأ لماع قيرف ءاشنإب  ًالثم كلذ متيو ،ماعلا عامتجالا ىلإ ةمظتنم ريراقت مدقت ةصاخ ةيلمع

، ب ناينعيلمع  اهيف رظنيل ماعلا عامتجالا ىلع تاحرتقملا ضرعل راطإ عضوب وأ ،ةئشانلا لئاسملا
ىلع ضرعتس يتلا تاعوضوملاب ةمئاق ميدقت ىلإ ا ئاقلا تايلمعلا عم ةكارش نيوكتب وأ  وعدو ةم
 .اهيف رظنيل ماعلا عامتجالا

بغري دقف ،هيف ةعبتملا ةيلمعلاو مييقتلا قاطن ن أشب ذختتس يتلا تارارقلا نع رظنلاضغبو   - ٩
ميي قتلا تايلمعو مييقتلاب قلعتملا لمعلا جمانرب نيب طبرلا ةيفيكل همامتها ريعي نأ يف ماعلا عامتجالا
 .جودزم لمعب موقت الو ةيفاضإ ةميقب مييقتلا ةيلمع يتأت نأ لفكي وحن ىلع ،ةمئاقلا

___________ 


