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ً، ط	� �دد ��دود �ن ���%�د �ن ا)'ر ا�	�&�� ���%�ت ا����، وا#"!م  � ����ذ �	درة ا���ن ا��م 	�ن ��ون ��ظ�� ا��م ا����دة ���دة ��

ت و�دم ط%ب �". إ, ��  .ھذه ا�و'�(��  . و�ر20 �ن ا���دو	�ن ا���رم 	�3,ر �"�!م إ�2 ا��01

    


وع ا���و�و������   ا������ ا������
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� د ا��وارد ��
ط� آ��� وا����ط ا���دئ   � �
 ا���ل ا������  

  2014أ��ر / ���و8–�6�
#وك، ����
د، 

%��

�ذة &�� وا��ر  

&  ا���ل
�ذة &�����  ن 

 ا���ل ھذه، ا��� ��ءت �
�ًء &�. ط�ب �ن �ؤ��ر ا+طراف (� ا������، وا�دة �ن ���� �ن   .1�����د 
 �
����ت ا���ل ا�����9 ا�را�� إ�. ���
دة ا+طراف (� إ
 �ء 4طوط أ��س �و� وإط�ر �6�7غ، وإ&داد 4طط ���� وط

  ).4/11ا���رر  �ن 27ا
ظر ا���رة (���
وع ا���و�و�� 


وع ا���و�و��، �ر
��% ا+�م ا����دة ا9
��;�، �ن 64ل   .2����  ا���ل أ��
 ا������ ا���������
ظم �

 ا+�م ا����دة ا���=�د� وا�����&� ?��� وا����ط ا���دئ، )BIOFIN(���در�< ا�4�= ���و�ل ا��
وع ا���و�و�� �� ،

  و�#��< ا�����9 (� آ��� وا����ط ا���دئ،، �ن 64ل ا��ر#ز ا������ �ر=د ��ظ ا���; ا����@ �<،�ر
��% ا+�م ا����دة ����;
 ا���ل ��
 ا+�م ا����دة ا���=�د� وا�����&� ?��� وا����ط .و�د&م ���� ��دم �ن ا����د ا+ورو����� و����Bف 

  .ا���دئ


وع ا���و�و�� ، ا&��د �ؤ��ر ا+طراف (� ا���2010(� &�م   .3��� 2011-2020��� ا�4ط ا�9�را���� 
��و�ؤ#د ا�4ط ا�9�را����، ا��� ��د ا9ط�ر ا���م ا�ر;��� ��7راءات . وأھداف أ�� � ا�� ر�ن ���
وع ا���و�و�� ا�واردة (�

ر#�زة &�ل ا�
ظ�م ا�9#و�و�� ا������ ������ت ا��
وع ا���و�و�� (� �
ظو� ا+�م ا����دة، &�. أن ا��
وع ا���و�و�� ��د 
 . وأن ��د�م 4د��ت ا�
ظم ا�9#و�و�� Bروري �ر(�ھ ا9
��ن�و���&د ا��
وع ا���و�و�� (� ����ق ا+�ن ا�Dذا;� و=

 ا���=�د�، وھو أ���� �����ق ا+ھداف ��
، وا�����؛ و���م (� ��ل ا���ش ا����
ا9
��ن و�و(�ر ا��واء ا�
�� وا����ه ا�
، ��� (� ذ�ك ا��د �ن ا���را9���H� �;��
.  

ا&�رف �ؤ��ر ا+طراف �Iن ��و�ل ا��
وع ا���و�و�� �م �#ن #�(��ً ������ ��دل (�دان ا��
وع ا���و�و��   .4
 (وأن 
�ص ا��وارد ا����� ا�#�(���� او ا���
��م �� زال وا�داً �ن ا�����ت ا�ر;��� أ) &�. ا����و��ت ا�دو�� أو ا�وط


وع . ����ق أھداف ا��������� 
��ذ ا�4ط ا�9�را������ وأ �ر ا��ر�ق ر(�@ ا����وى ا���
� �������م ا������ ���وارد ا�6ز�
�� ��ط�ب وB@ إط�ر ����� و�ؤ��� �
��ب 2020-2011ا���و�و��  ���� إ�. أن �
��ذ أھداف أ�� � ���
وع ا���و�و�� و�

�  و����6ً 9&داد �Lل ھذه ا+طر &�. ا����وى .و�، � ���� &�. ا����و��ن ا�وط
� وا�����9و�����ك، وإرادة �����
ا�وط
�،  �@ �ؤ��ر ا+طراف (� ا����&< ا���دي & ر ا+طراف &�. إ&داد، &�. ���ل ا+و�و� و��ب ا���B�ء، 


وع إ��را�����ت 4�= �#ل ��د �� د ا��وارد، أو 4طط ��و�ل، #�زء �ن ا�9�را���� Lد� ا���
����ت و4طط ا���ل ا�وط
  .ا���و�و�� ��ذه ا���دان

 &�ل �ن ��4ر وا�د (� � د ا��وارد �ن #ل ��د �ن ��دان ا��
ط�، �Lل   .4������Iف ا�� �ر#ون (� 
 ا/ا���ؤول ا��
وط �< � د ا��وارد و�

��ذ ا�9�را���� و4ط ا���ل ا�وط�� �

وع أو إ&داد 4طط ا���و�ل ا�وط��� ��
��


���ن، أ��را���، ا���ر�ن، �
6Dد�ش، �و��ن، �رو
�ي دار ا��6م، : و�د د&�ت ا���دان إ�. �ر �M ��ؤو��ن. ا���و�و���D)أ
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د، إ
دو
����، إ�ران، ا��راق، ا�����ن، �#��ود��، ا�=�ن، �زر #وك، ��رص، ���ور� #ور�� ا� ��� ا�د���راط�، (���، ا�

�ن، ����ز��، �زر ا����د�ف، �زر ��ر �ل، و���ت ا+ردن، #�ر������ ، �، ا�#و�ت، ���ور� �و ا�د���راط� ا� ���


�� ا��د�دة، ا�����ن، �N ن، ���و، ���وا��وي، &��ن، ��#��

Dو���، ���
��ر، 
�ورو، 
���ل، 
�وز��
دا، � ،��#رو
�ز�� ا����د�

D�(ورة، �زر �����ن، �ري �
#�، ا����ور� ا��ر�� ا��ور�، �طر، ���ور� #ور��، ���وا، ا����# ا��ر� ، ا���ود���

#�� د&� أ�B�ً ا��د�د �ن ا��
ظ��ت . ����
د، ���ور �� ��، �و
D�، �و(��و، ا�9�رات ا��ر�� ا����دة، (�
وا�و، (��
�م وا���ن
 ا���لا�����9 ودون ا�����9 و�
ظ��ت ا+�م ا����دة إ�. إر��ل ����Lن��� �) ��� .  

4.   ا���ل إ�. ا�9��م (� ����ق ا�
��;% ا�������� .���:  

�د�د وا�����م   •��� ����ت ذات ا�=� وا+طر وا+دوات ا�6ز�
��ز�ز �درات ا�� �ر#�ن &�. �ط��ق ا��
، ��� (� وا6�9غ &ن ا���و�ل ا���;م ���
وع ا���و�و��، �ن أ�ل وB@ 4طوط أ��س ���� �و�، ووB@ 4ط�
ط ��و�ل وط


وع ا���و�و����� ��
 ا���
  .ذ�ك ا+ھداف ا�����، �ن أ�ل ا��
��ذ ا����ل ��7�را�����ت و4طط ا���ل ا�وط

�د�د ��م ا��
وع ا���و�و�� ذات ا�=�، ود�% ھذه ا���م (� إ��را�����ت   •� ��ز�ز (�م ا�� �ر#�ن +ھ��
 وأطر ا������ت، ��� �
 ا�وط��

وع ا���و�و�� و�� �ر��ط ��� ا����� ��
 ا���
(� ذ�ك ا�9�را�����ت و4طط ا���ل ا�وط

 �
 ا������� وا����ر��ت ا���دة ا�����ن 4طط �� د ا��وارد، �ن أ�ل � د ا��وارد ا����� �#��ءة؛ و#ذ�ك �درا��ت ا�
�د�د ذ�ك وإد���<�� �% وا��دا��ر ذات ا�=�
���.  

5.   ، �4طط ا���ل ا��4==�
 ا���ل ھو ���
دة إ&داد، و(��ً ��ظروف ا�وط���ا��دف وا�
��% ا���� ران �
�
 وا����م ا�
 ط، . و��ددة ا+و�و��ت �Dرض إ&داد 4طط ا���و�ل ا�وط�
 ا���ل &�. ���دل ا��4رات ا�وط���و��ر#ز 

�� ����ت طرح و�ن ھذا ا��
ط�ق، ��. وإ&داد 4ط ا���ل ھذه 4طوة �4طوة����  ا���ل (� ھ�;��� &روB�ً ��د������ �ل 
��، و�
�� �ت &��، و����ت &�ل ��ط��ق ا+دوات وو�دات ا��در�ب ذات ا�=� �Q&داد 4ط ا���ل��& . أ�;� وا�9��

 ا���ل���  .و�و�د أد
�ه ا��ر
��% ا��ؤ�ت �

 و  .7    �
 ا���ل، وذ�ك ا�� �ر#ون �د&وون إ�. ا���ر�ف ����ر��م ا�وط��� �) ����، و� �ر#�
ا�دروس ا������دة �
 ا��ر��ط �����م �
�(@ ا��
وع ا���و�و�� ) 1((��� ����ق ��4��ف �
ود ا��ر
��%، ور��� ر�Nوا، (� ھذا ا�=دد، (� إ�راء ����م � Iن �
ا+
 ط ا�وط


وع ا���و�و��؛ و���<، و�� �ر��ط �< �ن ط�ب ����ل &�. 4د��ت ا�
ظم ا�9#و�و�� ا������ ����)2 ( �د ا��4ط�ط ا�وط
� وا+طراف ا���&� �
 ،>�  ا���;� و��م ا��وارد؛ ) 4(&وا�ل ا����Dر و�� �ر��ط ��� �ن أطراف (�&� و�ؤ���ت، ) 3(وا��ؤ���ت ا��ر��ط���) 5(آ�� ا���و�ل ا��


وع ا����  ا�ر����;��
ً إ�. ا���راض وإ�B�ر ا�9�را�����ت و4طط . ��و�و��ا��=�در ا���;� ���و�ل ا����&دات ا9 �Bد&. ا�� �ر#ون أ�� ��#
�� ا�راھ
 �ن ا��
��M أو ا���د�ث، وإ�. ��د�د &دد �ن �
ود ا���ل ا��6;� ���د�ر ا��#���ف و����ل ا���وة ����
وع ا���و�و�� (� ��� �
ا���ل ا�وط

 ا���ل، �د&. ا�� �ر#ون ا�ذ�ن ���ز�ون � �ر# ���ر��م &�. ھ�; &رض ��د��� ر��� و�����ل وB@ ا�4ط ا���=��� ��ر
��%. ا�������� &�ل 
 ا���ل �ذ�ك، (� أ�رب و�ت ��#ن و(� �و&د أ�=�ه ���  .2014 إ�ر�ل 22إ�. إ4ط�ر �
ظ�� 

و��ت &ن ا���ر،  روط أ=درت ا+��
 �ذ#رة إ�. ا�� �ر#�ن ���وي &�. ���=�ل ا��ر����ت ا��و����، ��� (� ذ�ك ���  .6  
 ا���ل����  . http//:www.cbd.int/doc/?meeting=RM-2014-03و��وا(ر ا��ذ#رة &�. . ا��I �رة، ا�9�� و�Nرھ� �ن ا+�ور ا�4�=

 ا����  .��ل ����D��ن ا��ر�� وا9
���ز�، �@ �وا(ر ا��ر�� �#��� ا��D��ن��#ون 

  8.     . 2014أ��ر / ���و6 ص �وم ا�L6L�ء ا��وا(ق ��8:30دأ ����ل ا�� �ر#�ن (� �#�ن ا�����ع (� ���م ا���&
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�L.  ا��ؤ�ت %��
  ا��ر

  ��رأ/ ���و8ا���4س   أ��ر / ���و7ا+ر���ء   أ��ر / ���و6 ا�L6L�ء   

  ا�����ل وا��ر��ب 

)0830-1000(  

0900-1030  

  
�د�د �
�(@ ا��
وع ا���و�و�� : ����ق ا+و�@(�م ا�

��  و���< ود��

  

�د�د 4ط ا+��س وا6�9غ�  

  )�ر
��% ا+�م ا����دة ا9
��;�(&رض ��د��� 

  ���رب �طر�: &رض ��د���

 ��
  أ�;� وأ�و�، Lم �

(آ���ت ا���و�ل : �د ا���وات ا�������#�(  

  ���رب �طر� وإ�����: &روض ��د���

 &�ل���  

  

  )ا��ر�ق ر(�@ ا����وى(ا��رض ا���د��� ا�ر;���   1030-1200

ا��ر#ز ا������ �ر=د ��ظ ا�ط��� (&رض ��د��� 
  )ا����@ ��ر
��% ا+�م ا����دة ����;

  ���رب ا���دان

 ��
  أ�;� وأ�و�، Lم �

  ا���وات ا�������د�ر ا��#���ف و��د�د 

  )�ر
��% ا+�م ا����دة ا9
��;�(&رض ��د��� 

  ���رب �طر�: &رض ��د���

 ��
  أ�;� وأ�و�، Lم �

�
�و 4طط ��و�ل وط
� د ا��وارد :  د�% 4ط
 �
  (� أطر ا��4ط�ط ا�وط

  )�ر
��% ا+�م ا����دة ا9
��;�(&رض ��د��� 

  ���رب �طر�: &رض ��د���

 &�ل ���  

  Nداء  Nداء  Nداء  1200-1400

�را�ل �
��M ا�9�را�����ت و4طط ا���ل : ����م  1400-1530

وع ا���و�و�� وإ&داد 4طط ا���و�ل ��� �
ا�وط

 �
  ا�وط

  )�ر
��% ا+�م ا����دة ا9
��;�(&رض ��د��� 

 &�ل���  

  آ���ت ا���و�ل: �د ا���وات ا�����

  )�ر
��% ا+�م ا����دة ا9
��;�(&رض ��د��� 

&  ���رب �طر� وإ�����: روض ��د���

  

  &رض ��ررات ��و�ل ا��
وع ا���و�و��

ا��ر#ز ا������ �ر=د ��ظ ا�ط��� (&رض ��د��� 
  )ا����@ ��ر
��% ا+�م ا����دة ����;

��&���   ���ر�

ا+طراف ا���&� وا��ؤ���ت : (�م ا����ق ا+و�@  1530-1700
  (� &����ت ا��4ط�ط ا+4رى

  )�ر
��% ا+�م ا����دة ا9
��;� (&رض ��د���

  ���رب �طر�: &روض ��د���

 &�ل���  

(آ���ت ا���و�ل : �د ا���وات ا�������#�(  

  ���رب �طر� وإ�����: &روض ��د���

  

�;��
 ا���� ا� ��
�د�د  ا�4طوات ا�����: ا���  

  ����م و4��م

-----  

  


