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 وؤجور األطراف في اجفبقيت امجيوع امبيوموجي

 اهًبفؼسخيبو اال
 2010خفؼًٖ األّل /أنخّتؼ 29-18ٌبغّٖب، اهٖبتبً، 

 

 
 بوت مألوه اموجحدةاموشجوى امذي عقدجه امجوعيت امع امرفيعاالججوبع ووجز رئيس 

 لوشبهوت في امشيت امدوميت منجيوع امبيوموجي 2202أينول / شبجوبر 22 يوه
 وذلرة وى األويى امجيفيذي

 

 وقدوت
 22يلغح اهسيًٖج اهًبيج هأليى اهيخضغث اسخيبيب ؼفٖى اهيؿخّْ تفأً اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّٖى األؼتًبء  .1

ُػٍ اهيػنؼث خلؼٖؼا يّسؽا يً ُػٍ  ّخلغى. وخٌّو اهتّٖهّسٕنيؿبُيج فٕ اهؿٌج اهغّهٖج ه 2010أٖوّل / ؿتخيتؼ
 فٕ اهّذٖلج ّٖؼغ خلؼٖؼ أنذؼ خفكٖال. ّيؼفق اهيّسؽ اهػٔ أيغٍ اهؼئٖؾ يً االسخيبو. اهيٌبؿتج
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 خنفيت
ل ٖى اهغّّضذح اهسيًٖج اهًبيج سي. 2ؼفٖى اهيؿخّْ اؿخسبتج هنوة يً يؤخيؼ األنؼافاهيلغ االسخيبو  .2

ً ٌٖهى االسخيبو األيمبء يوٓ أً خيذل تأؼفى يؿخّْ يينً تيب فٕ ػهم ؼؤؿبء اهغّل أّ اهضنّيبح، ّكؼؼح أ
اهيّامًٖٖج، ّأً خًبهز تنؼٖلج يخّاؽٌج األُغاف اهذالذج الخفبكٖج  األفؼكجًلتِب خسوؿج يبيج افخخبضٖج  ؾ يوٓ أؿب

ؼئٖؾ اهسيًٖج اهًبيج، ّنوتح يً اهؼئٖؾ أً ًٖغ يّسؽا  نيب كؼؼح أً ٖؼأؾ االسخيبو 3 .اهخٌّو اهتّٖهّسٕ
ّكؼؼح . هويٌبكفبح هخلغٖيَ هوسوؿج اهًبيج اهعخبيٖج، ّإضبهخَ، خضح إفؼافَ، إهٓ االسخيبو اهًبفؼ هيؤخيؼ األنؼاف

                                                 
 ..http://www.cbd.int/sp/sp2010p/unga.shtml مه المعلومات في ديرد المزي 1

 .IX/33المقرر  2

 .2010ويسان / في أبريل 64/555و 2009كاوون األول / في ديسمبر 64/203و 2009شباط / في فبراير  63/219 تالقرارا 3
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اهنؼٖق إهٓ خضلٖق األُغاف "ُّ أً ٖنًّ اهيّمّو اهؼئٖؿٕ هألفؼكج  2010أٖوّل / ؿتخيتؼ 9اهسيًٖج اهًبيج فٕ 
4."اهذالذج الخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ اهيخفق يوِٖب غّهٖب

 

 الجلسة العامة االفتتاحية

ّأفبؼ إهٓ أً اهخٌّو . وسيًٖج اهًبيجه اهؼئٖؾ اهسغٖغ جوزيف دييشساالفخخبضٖج اهًبيج  خؼأؾ اهسوؿج  .3
. ِى أٖمب فٕ اهيفنوجاهتّٖهّسٕ ٖخٌبكق فٕ نبفج أٌضبء اهًبهى يً عالل أييبل اهتفؼ، ّأمبف أً خغٖؼ اهيٌبط أؿ

ّاؿخؼيٓ االُخيبى إهٓ . األُغاف اإلٌيبئٖج هألهفٖج هخضلٖقّكغ أيبكح اهخأذٖؼاح اهيسخيًج اهسِّغ اهخٕ ختػل 
خّفؼ يٌبكفبح اهّٖى االسخيبو اهًبفؼ هيؤخيؼ األنؼاف فٕ اخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ، ّأيؼة يً األيل فٕ أً 

اهسغٖغث اهخٕ ؿخًخيغ عنج نيّضج سل ميبً أً خنًّ اهعنج اإلؿخؼاخٖسٖج إؿِبيب يفٖغا فٕ اهيفبّمبح ٌُبم يً أ
 .ّيينٌج اهخضلٖق

ؼفٖى اهيؿخّْ اهلبغث فٕ اهاأليًٖ اهًبى هأليى اهيخضغث فٕ عنبتَ أيبى االسخيبو  ببى لي وووىّغيب  .4
يٖج إهٓ تد اهؼّش فٕ ّاهؼفبُج االسخيبّؽاؼاح اهتٖئج ّاهيبهٖج ّاهخعنٖن، ّاإلٌخبر االكخكبغٔ ّاهٌلل، ّاهكضج 

يوٌٖب أً "ّكبل . االسخيبو اهًبفؼ هيؤخيؼ األنؼافاهعنج اإلؿخؼاخٖسٖج اهسغٖغث  اهخٕ يً اهيخّكى ايخيبغُب عالل 
أٌِب اؿخذيبؼ ٖؿٖؼ سٌتب إهٓ سٌة يى االؿخذيبؼاح األعؼْ ". "ٌخّكف يً اهٌهؼ إهٓ ضيبٖج اهتٖئج يوٓ أٌِب خنبهٖف

". اهتفؼ فٕ توغاٌنىاهغّل ّاهضنّيبح أً خّهفُّب هخغيٖى اهٌيّ االكخكبغٔ ّؼفبُج  اهخٕ ٖخًًٖ يوٖنى أٌخى ؼؤؿبء
ُػا "ّكبل . اهتّٖهّسّٕضد سيٖى اهلبغث اهضبمؼًٖ يوٓ االهخؽاى تبهضغ يً اهعؿبئؼ اهخٕ ٖخًؼل هِب اهخٌّو 

 ".ُغٖخنى إهٓ األسٖبل اهلبغيج.. يٖؼاذنى

ّاهكًٖ إً اهذؼّث اهنتًٖٖج  77ٌٖبتج يً يسيّيج اهـ د اهػٔ نبً ٖخضغ( اهٖيً) عبد اهلل امشعديّكبل  .5
هوخٌّو اهتّٖهّسٕ يٌكؼ أؿبؿٕ هوتوغاً اهٌبيٖج ّأفبؼ إهٓ أً ُػٍ اهتوغاً هً خضلق األُغاف اإلٌيبئٖج هألهفٖج غًّ 

ج ّاهلؼكٌ"اهيّاؼغ اهّؼاذٖج  إؿخغاللاهخكغٔ هألعنبؼ اهغّهٖج اهخٕ ٖخًؼل هِب اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّعبكج ؿّء 
ّخلبؿى اهيٌبفى فٕ اسخيبو ٌبغّٖب ٖنخؿٕ أُيٖج ّهِػٍ اهغبٖج، فئً ايخيبغ اهتؼّخّنّل اهعبق تبهضكّل " اهتّٖهّسٖج
ّكبل إً اهيسيّيج خوخؽى تبالٌخِبء يً ّمى اهكٖغج اهٌِبئٖج هيفؼّو عنج اهًيل اهيخًغغث اهؿٌّاح . إؿخؼاخٖسٖج

ٕ يً أسل اهخٌيٖج، ّؼضة تأّل يٌخغْ هوخًبًّ تًٖ توغاً ّهّسهوخًبًّ فٖيب تًٖ توغاً اهسٌّة تفأً اهخٌّو اهتٖ
فبًٗ "ّكبل . خفؼًٖ األّل/  أنخّتؼ 17اهسٌّة تفأً اهخٌّو اهتّٖهّسٕ يً أسل اهخٌيٖج اهػٔ ؿًٖلغ فٕ ٌبغّٖب فٕ 

غ فِػا اهضغد اهفؼٖ". يً أسل ضيبٖج اهضٖبث يوٓ ّسَ األؼلأنذؼ يً أٔ ّكح يمٓ ٖخًًٖ إكبيج خضبهف يبهيٕ 
 ".ٖخٖص فؼكج فؼٖغث أيبى ؽييبء اهًبهى هخّفٖؼ اهلٖبغث، ّخلغٖى اهيذبل يوٓ اهًيل هكبهص اهضٖبث يوٓ ّسَ األؼل

اؿخمبف االسخيبو اهتٖئج فٕ اهتؼاؽٖل، ُّٕ خفٖؼ إهٓ أً توغُب كغ  ثّؽٖؼ ايزابيال جلشيراّأنغح اهؿٖغث  .6
ؿٖخّكف يوٓ اهلؼاؼاح اهخٕ ؿخخعػ عالل  اهكًّ، إً اهٌسبش اهغائى هسِّغ 2006اهذبيً هيؤخيؼ األنؼاف يبى 

ّفٕ ُػا اهكغغ، أتؼؽح اهتؼّخّنّل اهعبق تبهضكّل ّخلبؿى اهيٌبفى، ّاهعنج اهسغٖغث . اهلبغىاالسخيبو اهًبفؼ 
اهسغٖغث هخًتئج اهيّاؼغ تبيختبؼُب اهًٌبكؼ اهؼئٖؿٖج اهخٕ ٌٖتغٕ غؼاؿخِب ّاهخفبّل  ّاإلؿخؼاخٖسٖج 2010هيب تًغ 
فبهيّاؼغ ّاهخنٌّهّسٖب اإلمبفٖج اهنبفٖج اهخٕ ٖينً اهخٌتؤ تِب ّاهيّذّق تِب يٌبكؼ . ٌضّ يبسلوٓ تفأٌِب ي

. إهٓ خضلٖق األُغاف اهعبكج تبهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّهميبً اهيونٖج اهلنؼٖجمؼّؼٖج هغيى اهسِّغ اهّنٌٖج اهؼايٖج 
إٌٌٕ . "ّاهخٕ أغح إهٓ ايخيبغ االخفبكٖج" 92اهؼّش اهخٕ نبٌح ؿبئغث فٕ يؤخيؼ ؼّٖ يبى  إكبه"ّأنغح اهضبسج إهٓ 

ّاإلؼاغث اهؿٖبؿٖج ّاهيؿؤّهٖج األعالكٖج ّاهيًٌّٖج إؽاء ؼفبُج  إهٓ خسغٖغ ػهم اهفًّؼ تبالهخؽاىأغيّ اهسيٖى 
 ".إٌٌب فٕ ضبسج إهٓ اخفبق فٕ ٌبغّٖب -األسٖبل اهضبهٖج ّاهلبغيج
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هنتًٖج ّاأليبً اهٌّّٔ فٕ أهيبٌٖب أً كًّ االخضبغٔ هوتٖئج ّكًّ ااهّؽٖؼ  يوربيرث ريجيجيىّأنغ  .7
اهمؼّؼٔ ّكبل إً يً . اهخٌّو اهتّٖهّسٕ هٖؾ يؿأهج نيبهٖج تل خأيًٖ مؼّؼٔ، ّاؿخذيبؼ فٕ اهيؿخلتل ّاألؼّاش

سٕ يً تًٖ ّؿبئل أعؼْ يً عالل االيخؼاف تلٖيج ّإهٓ يٖذبق يبهيٕ هوخٌّو اهتّٖه اهضبسجإؼؿبل إفبؼث تفأً 
ؼفبُج اهتفؼ ّهالكخكبغ اهًبهيٕ، ّيً عالل اهضغ يً اهخأذٖؼاح االٖنّهّسٖج، ّإيبغث خٌهٖى اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ه

ّكبل إٌَ ٖخًًٖ خغيٖى األؿؾ اهيبهٖج هيًبهسج ُػٍ اهخضغٖبح ّغٖؼُب يً اهيؿخّٖبح . اإلٌخبر ّاهخسبؼث ّاالؿخِالم
 .اهّنٌٖج ّاهغّهٖج تغؼسج نتٖؼث

إهٓ أً اهٖبتبً ؿّف خؿخمٖف االسخيبو اهًبفؼ هيؤخيؼ  ّؽٖؼ عبؼسٖج اهٖبتبً شيجي ويهبراّأفبؼ  .8
 2050ّ 2020خفؼًٖ األّل تِغف ّمى األُغاف اهًبهيٖج ضخٓ يبيٕ / األنؼاف فٕ ٌبغّٖب فٕ فِؼ أنخّتؼ

اهلّايغ ّاهخّكل إهٓ اخفبق تفأً اهٌهبى اهغّهٕ اهسغٖغ هوضكّل يوٓ اهيّاؼغ اهّؼاذٖج ّخلبؿى يٌبفًِب فمال يً 
ّكبل إً توغٍ كغ اكخؼش ايخيبغ كؼاؼ تفأً يلغ األيى اهيخضغث هوخٌّو اهتّٖهّسٕ . اهنبئٌبح اهيضّؼث اهغّهٖج تفأً

اهضبهٖج هوغيّث إهٓ إسؼاءاح يٌؿلج عالل اهؿٌّاح اهًفؼ اهلبغيج فٕ نبفج أٌضبء يٌهّيج األيى عالل اهغّؼث 
ؼل اهخينًٖ يً اهخلبؿى اهغّهٕ هوعتؼاح فٕ ٌبغّٖب تً" يتبغؼث ؿبخّٖبيب"ّؿّف  خلخؼش اهٖبتبً أٖمب . اهيخضغث

نيب خًخؽى اهٖبتبً أً خلخؼش خغاتٖؼ يؿبيغث هغيى اهتوغاً . اهخٕ خّمى فٕ األكبهٖى اهيعخولج يً اهًبهىّاهييبؼؿبح 
ّخلغؼ اهٖبتبً يٌػ فخؼث نّٖوج كٖيج اهضٖبث فٕ خسبٌؾ يى اهنتًٖج ". اهٌبيٖج فٕ ّمى ّخٌفٖػ االؿخؼاخٖسٖبح اهّنٌٖج

ٌهؼا ألً "ّأٌفنخٌب اهّٖيٖج، ّكبل إٌَ ل االؿخعغاى اهيتخنؼ هوًٌى اهّافؼث اهخٕ كغيخِب اهنتًٖج فٕ ضٖبخٌب يً عال
هفلغاً اهخٌّو اهتّٖهّسٕ، فئً ػهم ٖضذٌب يوٓ يًبهسج األؿتبة اهسؽؼٖج يً األؼل ّاهتفؼ ٖخًؼمًّ ألؽيج ٌخٖسج 

 ".عالل ؽٖبغث خسبٌؾ أٌيبن ضٖبخٌب ّؿوّنٌب يى اهنتًٖج

ٖخضغد ٌٖبتج يً االخضبغ  ؼّتٖج اهػٔ نبًؼئٖؾ اهيفّمٖج األّ جوزيه وبيويل جوراو ببروشوضػؼ ّ .9
فالتغ أً خنًّ اهعنج اإلؿخؼاخٖسٖج اهسغٖغث نيّضج تغؼسج خنفٕ . "فٕ يفخؼق اهنؼقاألّؼّتٕ يً أً اهًبهى ٖلف 

فلغاً اهخٌّو اهتّٖهّسٕ هؼئٖؿٖج هغفى سيٖى األنؼاف فٕ االخفبكٖج إهٓ االمنالو تغّؼُب ّيًبهسج اهغّافى اه
ّأنغ أٖمب أُيٖج اعخخبى اهيفبّمبح تفأً تؼّخّنّل " ّاهضٖوّهج غًّ اهّكّل إهٓ ٌلبن االيخٖبؽ االٖنّهّسٕ

اهضكّل ّخلبؿى اهيٌبفى، ّاهيّافلج يوٓ أفمل اهنؼق هتٌبء اهلغؼاح ّخًتئج اهيّاؼغ اهًويٖج ّاهخنٌّهّسٖج ّاهتفؼٖج 
كغ اهخؽى نسؽء ّكبل إً االخضبغ األّؼّتٕ . األنؼاف يً خٌفٖػ اهخؽايبخِى تيّسة االخفبكٖج ّاهيبهٖج هخينًٖ سيٖى

تبإلمبفج إهٓ  2008إهٓ  2002تخلغٖى يوٖبؼ غّالؼ ؿٌّٖب يً  2020يً ُغفَ اهعبق تبهخٌّو اهتّٖهّسٕ هًبى 
 .يؿبُيبح نتٖؼث هخسغٖغ يّاؼغ يؼفق اهتٖئج اهًبهيٖج

 اموواضيعيتاألفرقت 
غّهج يمّ فٕ  61ؼؤؿبء اهغّل ّاهضنّيبح ّاهّؽؼاء ّاهيؿؤّهًّ ؼفًٖٕ اهيؿخّْ يً افخؼم  .10

ؼئٖؾ سيِّؼٖج ؿوّفٌٖٖب، ّاٖيّيبهٕ ؼاُيًّ ؼئٖؾ ّكغ خؼأؾ اهفؼٖق األّل غاٌٖوّ خّؼم . يٌبكفبح األفؼكج
، ّأؼٖم ّؼإنّاغّفبؼنح فٕ ؼئبؿج اهفؼٖق اهذبٌٕ يبؼٖب فٖؼٌبٌغا اٖؽتٌّٖؽا ّؽٖؼث اهخؼاد فٕ . نبسنؿخبً

ّؼئٖؾ ّنبً يً تًٖ اهيخضغذًٖ ؼئٖؾ ّؽؼاء تٌغالغٖـ . ؿّهِبِٖى ّؽٖؼ اهتٖئج ّاهخٌيٖج اهغّهٖج فٕ اهٌؼّٖز
 .UNEP/CBD/COP/10/INF/35ّخؼغ اهلبئيج اهنبيوج هويخضغذًٖ فٕ اهّذٖلج . ّؽؼاء ؿبيّا

 مالحظات ختامية

اهخٕ غاؼح عالل اهّٖى ّكبل إً اهيّسؽ يّسؽا هويٌبكفبح ( ؿّٖؿؼا)ّأيغ غٖؾ ؼئٖؾ اهسيًٖج اهًبيج  .11
 .ّيؼفق نٖب يّسؽ اهؼئٖؾ. هألنؼاف فٕ ٌبغّٖب فٕ اهفِؼ اهلبغىؿّف ٖضبل إهٓ اهيؤخيؼ اهًبفؼ 
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 اهيؼفق
 

 االججوبع امرفيع اموشجوى منجوعيت امعبوت مألوه اموجحدة
 

 ، ييويورك2202أينول / شبجوبر 22

 ووجز امرئيس
 

نيؿبُيج فٕ اهؿٌج اهغّهٖج هوخٌّو اهتّٖهّسٕ، ألّل يؼث فٕ اسخيـبو ؼفٖـى اهيؿـخّْ    اسخيى اهّٖى ؽييبء اهًبهى، 
هوسيًٖج اهًبيج تفأً اهخٌّو اهتّٖهّسٕ، ّأنغّا يً سغٖغ اإلؼاغث اهؿٖبؿٖج تئكالش اهفلغاً اهيذٖؼ هالٌؽيبر هوخٌـّو  

 .اهتّٖهّسٕ اهػٔ ٖضغد فٕ يعخوف أٌضبء نّنتٌب
 

ا هويٌبكفبح اهِبيج اهخٕ سؼح اهّٖى ّاهػٔ ؿأضٖوَ إهٓ االسخيبو اهًبفؼ هيـؤخيؼ  ّٖؿؼٌٕ نذٖؼا أً أكغى هنى يّسؽ
 .األنؼاف فٕ اخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ اهيلؼؼ يلغٍ اهفِؼ اهلبغى فٕ ٌبغّٖب، اهٖبتبً

 

ٖـق  أّال، أنغح اهغّل األيمبء ّاهيفبؼنًّ اٗعؼًّ أُيٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّاهٌهى االٖنّهّسٖج اهؿوٖيج فٕ خضل
ّاؿخؼيّا االُخيبى إهٓ ضلٖلـج أً اؿـخيؼاؼ فلـغاً    . اؿخئكبل اهفلؼ فٕ يسبلاألُغاف اإلٌيبئٖج هألهفٖج ّعبكج 

يًبنؿج يوٓ اهفلؼاء ّاهؿنبً اٗعؼًٖ اهػًٖ ًٖخيغًّ يوٓ اهيّاؼغ اهنتًٖٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ كغ ٖنًّ هَ خأذٖؼاح 
 .ايجؼيذل يكبٖغ األؿيبم ّاهؽ

 

اهتّٖهّسٕ ّاهعغيبح اهنذٖؼث اهخٕ ّٖفؼُب تيب فٕ ػهم اهيٖبٍ اهٌهٖفج ّاألغّٖج ّاهضّاسؽ مـغ   ّتغٖج ضيبٖج اهخٌّو
يً اهيفبؼنًٖ إهٓ أٌِب يِيج هخضلٖق األُغاف اهذالذج الخفبكٖـج  اهنّاؼد اهنتًٖٖج، أفبؼح اهغّل األيمبء ّغٖؼُب 

 .اهخٌّو اهتّٖهّسٕ

 

ًٖبهز ُػا فؿّف . ٌبسضج فٕ االسخيبو اهًبفؼ هيؤخيؼ األنؼاف ّفٕ ُػا اهكغغ، أؿٌغّا أُيٖج نتٖؼث هخضلٖق ٌخبئز
االسخيبو ذالذج كمبٖب يخؼاتنج ُٕ اهضكّل يوٓ اهيّاؼغ اهّؼاذٖج ّخلبؿـى اهيٌـبفى اهيخضللـج يٌِـب ّاهعنـج      

ً هخٌفٖػ اؿخؼاخٖسٖبح اهخٌّو اهتّٖهـّسٕ فـٕ اهتوـغا   ، ّاهغيى اهغّهٕ 2010اإلؿخؼاخٖسٖج هوخٌّو اهتّٖهّسٕ هيب تًغ 
 .ّكغ أكؼّا تأً اهخلغى فٕ إضغْ ُػٍ اهلمبٖب ٖخّكف يوٓ اهخلغى فٕ اهلمٖخًٖ اٗعؼًٖٖ. اهٌبيٖج

 

ّهغْ يالضهج اهخلغى اهيضؼؽ ضخٓ اًٗ فٕ اهيفبّمبح اهعبكج تبهتؼّخّنّل اهيًٌٕ تبهضكـّل يوـٓ اهيـّاؼغ    
يً أً تًل اهلمبٖب ؿـّف ٖهـل    عؼًّ اهلوقاهّؼاذٖج ّخلبؿى يٌبفًِب، خلبؿيح اهغّل األيمبء ّاهيفبؼنًٖ اٗ

سيٖى األنؼاف فٕ اهيفبّمبح اهؼايٖـج إهـٓ مـيبً    ّغيّا إهٓ غّافى ؿٖبؿٖج ّيؼٌّج أكّْ يً سبٌة . يًولب
 . ايخيبغ تؼّخّنّل فًبل فٕ اسخيبو ٌبغّٖب

 
خـٕ  اه، 2010ّج اإلؿخؼاخٖسٖج هيب تًـغ يـبى   فبالسخيبو اهًبفؼ هيؤخيؼ األنؼاف ٖخٖص فؼكج ُبيج اليخيبغ اهعن

ّؿّف خّفؼ ُػٍ اهعنـج  . 2020خخميً أُغافب نيّضج ّكبتوج هولٖبؾ ّيضغغث اهّكح هوخٌّو اهتّٖهّسٕ ضخٓ يبى 
ّاهيضوٖج، ّفـبيال   يوٓ اهيؿخّٖبح اهغّهٖج ّاإلكوٖيٖج ّاهّنٌٖج  اهتّٖهّسٕ هوًيل تفأً اهخٌّو إنبؼ ييل يفخؼم
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ّٖخًًٖ هخضّٖل اهعنـج  . خضيل اهيضٖنبحإهٓ ينبفضج اهلمبٖب اهيعخوفج يً اهيٌبنق اهيضيٖج األؼمٖج ّاهتضؼٖج 
ّؿـّف ٖـغيى   . ج هوخٌّو اهتّٖهّسٕاإلؿخؼاخٖسٖج إهٓ ٌخبئز يويّؿج، إغؼاسِب فٕ األُغاف ّاالؿخؼاخٖسٖبح اهّنٌٖ

هوخٌّو اهتّٖهّسٕ ّعنج اهًيل اهيخًغغث اهؿٌّاح هوخًبًّ فٖيب تًٖ توغاً اهسٌّة تفـأً اهخٌـّو    يى اهيخضغثيلغ األ
 .خٌفٖػ اهعنج اإلؿخؼاخٖسٖج اهسغٖغث يً أسل اهخٌيٖج ّهّسٕاهتٖ

 

ّيالّث يوٓ ػهم، أنغح اهغّل األيمبء ّاهيفبؼنًّ اٗعؼًّ، هغْ اإلفبؼث إهٓ اهكوج اهِبيج تـًٖ اهيًـبؼف   
، أُيٖج إٌفبء يٌخغْ ضنّيٕ هوؿٖبؿج ّاهًوى تفأً اهخٌـّو اهتّٖهـّسٕ   تفنل فًبلكٌى اهؿٖبؿبح اهًويٖج يً أسل 

ٖؿؼٍ بح اهٌهى االٖنّهّسٖج، ّؼضتّا تبهخلغى اهيضؼؽ فٕ االسخيبو اهضنّيٖج اهغّهٕ ّأكضبة اهيكوضج اهػٔ ّعغي
 .فٕ تّؿبً، سيِّؼٖج نّؼٖب 2010ضؽٖؼاً / تؼٌبيز األيى اهيخضغث هوتٖئج ّيلغ فٕ ٌّّٖٖ

 

اهٌهى االٖنّهّسٖـج اهخـٕ    هوخٌّو اهتّٖهّسٕ ّعغيبحّٖسؼٔ فٕ اهّكح اهضبمؼ خضغٖغ اهلٖيج االكخكبغٖج اهضلٖلٖج 
 اهتضـّد ُـػٍ   خؿخيؼ ّخؼْ اهغّل األيمبء ّاهيفبؼنًّ اٗعؼًّ أً يً اهيِى أً. خًخيغ يوِٖب تضسيِب اهنبيل

اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّاالكخكبغ يً عـالل إغؼار اهلـٖى اهضلٖلٖـج هوخٌـّو      تؤؼثّغيّا إهٓ خغيٖى . يوٓ ٌضّ يبسل
نٖن اهيبهٕ ّاالؿخذيبؼاح فٕ سيٖى اهلنبيـبح فمـال يـً اهؿٖبؿـبح     ّاهخعاهتّٖهّسٕ فٕ اهٌهؼٖج االكخكبغٖج 

اهٌهى االٖنّهّسٖج ّاهخٌـّو  ّأفٖؼ إهٓ االكخكبغ األعمؼ ّاكخكبغٖبح . ّييوٖبح اهخعنٖن يوٓ سيٖى اهيؿخّٖبح
 .ّاهيغفّيبح يلبتل عغيبح اهٌهى االٖنّهّسٖج تّكفِب يفبُٖى ّيتبغؼاح ُبيج( TEEB)اهتّٖهّسٕ 

 

غّل األيمبء ّاهيفبؼنًّ اٗعؼًّ تأً اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّاهٌهى االٖنّهّسٖج اهؿوٖيج خيذـل سـؽءا   نيب أكؼح اه
ّأفبؼّا إهٓ أً ٌُبم يٌبفى نتٖؼث ٖينـً أً خخضلـق يـً    . اهٌبفئج يً خغٖؼ اهيٌبط هوخضغٖبح اهخكغْأؿبؿٖب يً 

فًوٓ ؿتٖل . ػاح اهكوج تبهخٌّو اهتّٖهّسٕ تبإلمبفج إهٓ االخفبكٖبح األعؼْ ؼّٖ اهذالد الخفبكٖبحاهخٌفٖػ اهيخؿبّق 
ٖينـً أً   (+REDD) اهغبتبح، ّخغُّؼ اهغبتـبح إؽاهج اهيتبغؼاح اهؼايٖج إهٓ اهضغ يً االٌتًبذبح يً اهيذبل، فئً 
ّّٖفؼ االسخيبو اهلبغى فٕ ٌبغّٖب، ّاسخيبو نـبٌنًّ  . اهتّٖهّسٕ ّؿتل اهيًٖفج اهيضوٖج هوخٌّو يفخؼنج خّفؼ يٌبفى
اهخغاتٖؼ اهخٕ خخعػ فٕ ضؿٌج اهخّكٖح هميبً أً خنًّ  فؼكب 2012فٕ  20+ضق يً اهًبى ّيؤخيؼ ؼّٖفٕ ّكح ال

 .إنبؼ االخفبكٖبح ػاح اهكوج ؿّف ٖغيى تًمِب اٗعؼ
 

اهنذٖؼ يً اهتوغاً ٖفخلؼ إهٓ اهيّاؼغ ّاهلغؼاح هخٌفٖـػ  أً تاهغّل األيمبء ّاهيفبؼنًّ اٗعؼًّ  ايخؼفحّتًغ أً 
همـيبً   سؼٖئـج اهتّٖهّسٕ، غيّا إهٓ اخعبػ إسـؼاءاح  فٕ يسبل اهخٌّو  االهخؽايبح اهعبكج تِبخؼاخٖسٖبح ّاالؿ

اهخًـبًّ اهًويـٕ   ّنيب غيّا إهٓ ؽٖبغث تٌبء اهلـغؼاح  . اهيبهٖج ٌّلل اهخنٌّهّسٖبضكّل ُػٍ اهتوغاً يوٓ اهيّاؼغ 
 .ّاهخلٌٕ

 

بسج إهٓ خًتئج اهيسخيى اهيـغٌٕ ّاهلنـبو   اهض يوٓ ّيالّث يوٓ ػهم أنغح اهغّل األيمبء ّاهيفبؼنًّ اٗعؼًّ
ٌّٖتغٕ إفؼام اهيسخيًبح األكوٖج ّاهيضوٖج ّاهٌؿبء ّاهفتبة تكّؼث نبيوج فٕ خٌفٖػ اهعنج اإلؿخؼاخٖسٖج  .اهعبق

 . اهسغٖغث هوخٌّو اهتّٖهّسٕ
 

ؼؤؿبء ٖف ّأعٖؼا، تًغ أً الضهح اهغّل األيمبء ّاهيفبؼنًّ اٗعؼًّ اهغيّث إهٓ اهًيل اهخٕ أكغؼُب فٕ سٌ
ينؾ يؿبؼ اهيًغالح اهيبمٕ ّاهيؿخلتل هيؤخيؼ األنؼاف فٕ اخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ، أفبؼّا إهٓ أٌَ يب هى ٖخى 

 .اهضبهٖج هفلغاً اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ؿخضغد يمبيفبح سؿٖيج يوٓ اهيسخيًبح اهتفؼٖج

 

يسخيى هيًبهسج اهغّافى اهنبيٌج ّؼاء ّأكؼّا تبهضبسج إهٓ إسؼاءاح يٌؿلج ّيبسوج فٕ سيٖى كنبيبح اهضنّيبح ّاه
ّذيج ضبسج إهٓ إكالش ّؿبئوٌب هإلٌخبر ّاالؿخِالم ّاهٌيّ االكخكبغٔ هميبً أً ًٌـٖـ  . فلغاً اهخٌّو اهتّٖهّسٕ
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ّأً ًٌـٖـ فـٕ   " أيٌب األؼل"ّتّؿًٌب تبهًيل يًب أً ٌسغ اهؿتل اهؼايٖج إهٓ ضيبٖج . ميً اهضغّغ االٖنّهّسٖج
 .خسبٌؾ يى اهنتًٖج

 

----- 


