
ػتؾ ؿدد يضدّد ، األيى اهيخضدث يضبٖدث يٌبخٖب هسـلهخلوٖل اهخأذٖراح اهتٖئٖج اهٌبخسج ؿً ؿيوٖبح األيبٌج، ّهويشبُيج فٕ يتبدرث األيًٖ اهـبى  
 .ئضغبر ٌشخِى إهٓ االسخيبؿبح ّؿدى ػوة ٌشخ إغبفٖجّٖرسٓ يً اهيٌدّتًٖ اهخنرى ت .يً ُذٍ اهّذٖلج

 امهٌئت امفرؽٌت منوشورة امؾنوٌت وامجقيٌت وامجليوموجٌت
 ضرؿ خبيساالسخيبؽ اه
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 *يً سدّل األؿيبل اهيؤكح 1-4اهتٌد 
 

 
وقجرحبث بشأى امسبل واموسبئل موؾبمجت امفجواث فً اموؾبٌٌر : امغبزٌت األيواػ امغرٌبت

امدومٌت بخضوص إدخبل األيواػ امغرٌبت امغبزٌت لحٌوايبث أمٌفت، ولأيواػ ألحواط املبئيبث 
 وألحواط املبئيبث األرظٌت، ولعؾه حً وأغذٌت حٌت اموبئٌت

 يذنرث يً األيًٖ اهخٌفٖذٔ
 وجز جيفٌذيو  

، ؿلد األيًٖ اهخٌفٖذٔ اسخيبؿب هفرٖق اهختراء اهخلًٌٖٖ اهيخظط فٕ 11/88أهف ّ 9/4ً ؿيال تبهيلررٖ
ّنأٌّاؽ ألضّاع اهنبئٌبح  ،نضّٖاٌبح أهٖفج 1اهغرٖتجخٌبّل اهيخبػر اهيرختػج تئدخبل األٌّاؽ  1111 ػضتب/فتراٖر

  .اهيبئٖج ّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج
اهيضبر إهِٖب فٕ اهيلرراح ٌّؼر فٕ دّر  اهيظػوضبحاهخلًٌٖٖ اهيخظط إهٓ خّغٖص  ّشـٓ فرٖق اهختراء

ّخداتٖر اهظضج اهٌتبخٖج هيٌؼيج اهخسبرث اهـبهيٖج ّيٌؼيبح ّغؾ اهيـبٖٖر اهخبتـج االخفبق اهيخـوق تبهخداتٖر اهظضٖج 
ّيدٌّبح اهييبرشبح اهػّؿٖج وج نيب اشخـرع األدّاح اهيضددث ّاهيويّشج ذاح اهظ. اهلبئيجهِب ّأُيٖج اهيـبٖٖر 

تـع اهخّظٖبح أٖغب كدى اهفرٖق ّ. اهلبئيج ّاهيٌِسٖبح ّاإلرضبداح ّاأليذوج ؿوٓ أفغل اهييبرشبح ّاهظنّم
غٖر أً اهفرٖق هى ٖـد إرضبداح أنذر خفظٖال هألػراف تضأً . شد ُذٍ اهفسّثخريٕ إهٓ تخداتٖر اهيخـولج اهـبيج 

د اهفسّث اهيضددث اهيرختػج تئدخبل األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج نضّٖاٌبح أهٖفج، ّنأٌّاؽ ظٖبغج ّخٌفٖذ خداتٖر ّػٌٖج هش
 .ألضّاع اهنبئٌبح اهيبئٖج ّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج

ح ّفر إرضبداخّالضؼ اهفرٖق أً اهيـبٖٖر اهلبئيج اهيـدث فٕ إػبر اخفبق اهخداتٖر اهظضٖج ّخداتٖر اهظضج اهٌتبخٖج 
أهٖفج، ّنأٌّاؽ  حنضّٖاٌبؿبيج هخلٖٖى اهيخبػر ٖينً خػتٖلِب فٕ سيٖؾ اهيّاكف، تيب فٕ ذهم اهخسبرث فٕ األٌّاؽ 

ألضّاع اهنبئٌبح اهيبئٖج ّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج، ّأً أيبٌج اخفبكٖج اهخٌّؽ 
ّاهيٌؼيج اهـبهيٖج هظضج اهضّٖاً ّاهيٌؼيبح  بحٌتبخاالخفبكٖج اهدّهٖج هضيبٖج اه، إهٓ سبٌة أيبٌبح اهتّٖهّسٕ
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أً ّ 1ٖينً أً خضسؾ تػرٖلج يفٖدث اهخّؿٖج تًٖ اهسيِّر، ّتًٖ اهِٖئبح اهّػٌٖج اهيخخظج ،األخرْ ذاح اهظوج
نيب ال ضؼ اهفرٖق أُيٖج اهيتبدا اهخّسِٖٖج الخفبكٖج اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ . إؿداد أدّاح ّإرضبداح هدؿى ذهمخّاظل 

 .فٕ ُذا اهظدد( *6/18تبهيلرر  جاهيرفل)ٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج األ تضأً
 حنضّٖاٌباهغرٖتج اهضّٖاٌبح اهيضددث اهيرختػج تئدخبل أٌّاؽ  يشبراحغٖر أً اهفرٖق الضؼ ؿدى ّسّد إرضبداح هو

ُذٍ  ،ّتبهفـل. ٕ ّأغذٖج ضٖجضأهٖفج، ّنأٌّاؽ ألضّاع اهنبئٌبح اهيبئٖج ّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـى 
ّّسد اهفرٖق أً . 11/88ّ 9/4وف اهفرٖق تدراشخِب فٕ اهيلررًٖ ُٕ اهفسّث فٕ اإلػبر اهخٌؼٖيٕ اهدّهٕ اهخٕ ُن

ّاهيٌؼيج  بحاالخفبكٖج اهدّهٖج هضيبٖج اهٌتبخ ُّٕ ،اهيـٌٖج تّغؾ اهيـبٖٖراهيزٖد يً اهـيل يً كتل اهِٖئبح اهلبئيج 
ٖينً أً ( 8ّ 1اهفلرخبً )أهف  9/4اهدؿّاح اهّاردث فٕ اهيلرر  يخبتـجتَ ه هيغػوؾا ،اهـبهيٖج هظضج اهضّٖاً

اهـيل إلؿداد إرضبداح هظٖبغج يّاظوج اهٌؼر فٕ  م ضبسج إهٓأً ٌُب ّاشخٌخز اهفرٖق. شد سزء يً ُذٍ اهفسّثٖ
نضّٖاٌبح أهٖفج، ّنأٌّاؽ اهغرٖتج اهضّٖاٌبح ّخٌفٖذ خداتٖر ّػٌٖج هشد اهفسّث اهيضددث اهيرختػج تئدخبل أٌّاؽ 

األيًٖ  لّىّاكخرش اهفرٖق أً ٖ. ّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج ٌبح اهيبئٖجألضّاع اهنبئ
 .ِذا اهـيل اإلغبفٕ تبهخـبًّ يؾ أؿغبء فرٖق االخظبل اهيضخرم تًٖ اهّنبالحت اهخٌفٖذٔ

خرٌح ّاألغذٖج أً اهفسّاح فٕ اإلػبر اهخٌؼٖيٕ اهدّهٕ اهيخـولج تبهخسبرث ؿوٓ اإلٌاهختراء أٖغب الضؼ فرٖق ّ
 .اهضٖج الشخِالم اهضّٖاٌبح خخػوة اهيزٖد يً اهٌؼر

تبهـرع اهذٔ كديَ اهيرفق اهـبهيٕ هيـوّيبح اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ هخٌؼٖى ضولج ؿيل يً أسل اهختراء ّرضة فرٖق 
 .يـوّيبح خضغٖوٖج تضأً األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج ٌؼىإؿداد خرٖػج ػرٖق إلؿداد 

 ٌبث اموقجرحتضامجو
خرغة اهِٖئج اهفرؿٖج هويضّرث اهـويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج فٕ أً خّظٕ أٖغاب ياؤخير األػاراف    كد 

 :بؿخيبد يلرر ؿوٓ غرار يب ٖوٕت
 ،إً يؤخير األػراف

وخظدٔ هويخبػر اهيرختػج تئدخابل  هتخلرٖر اسخيبؽ فرٖق اهختراء اهخلًٌٖٖ اهيخظط  ٖضٖػ ؿويب- 1
ّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـاى ضإ    أهٖفج، ّنأٌّاؽ ألضّاع اهنبئٌبح اهيبئٖجنضّٖاٌبح األٌّاؽ اهغرٖتج 

 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1) ّأغذٖج ضٖج
ً  اهيضبرنًٖؿً ايخٌبٌَ هورئٖشًٖ  ةٖـر- 1 وخظادٔ  ه اهيخظاط  ّأؿغبء فرٖق اهختراء اهخلٌٖاٖ

ّألضّاع اهنبئٌبح  ؽ ألضّاع اهنبئٌبح اهيبئٖجنضّٖاٌبح أهٖفج، ّنأٌّاهويخبػر اهيرختػج تئدخبل األٌّاؽ اهغرٖتج 
 ّؿوٓ ؿيوَ ّهضنّيخٕ إشتبٌٖب ّاهٖبتبً ؿوٓ يشبُيخِيب اهيبهٖج؛ األرغٖج، ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج

 ،أهف 9/4يً اهيلرر 6-4إذ ٖضٖر إهٓ اهفلراح 
أً  يً سدٖد ٖؤنداهغرٖتج اهغبزٖج، اهػبتؾ اهيخـدد اهلػبؿبح هويشبئل اهيرختػج تبألٌّاؽ  ّإذ ٖدرم- 8

6/81فٕ اهيلرر  ثاهيـخيد" اهيتبدا اهخّسِٖٖج"
 هوخظدٔ هويخبػر اهيرختػج تئدخبل األٌّاؽ إرضبداحال خزال خّفر  *

                                                           
 (.1اهفلرث )أهف  9/4تيب ٖخشق يؾ اهيلرر  1
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ّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـى ضإ ّأغذٖاج    نضّٖاٌبح أهٖفج، ّنأٌّاؽ ألضّاع اهنبئٌبح اهيبئٖجاهغرٖتج 
 ؛ضٖج

هخـبًّ اهفـبل ؿوٓ اهظـٖد اهّػٌٕ، تاًٖ اهشاوػبح   األػراف ّاهضنّيبح ؿوٓ غيبً ا ٖضسؾ- 4
، ّضشاة  اهغرٖتج اهغبزٖجاهّػٌٖج اهيـٌٖج تبهخداتٖر اهظضٖج ّخداتٖر اهظضج اهٌتبخٖج ّاهخِدٖداح اهٌبضئج ؿً األٌّاؽ 

نضّٖاٌبح أهٖفج، ّناأٌّاؽ ألضاّاع   اهغرٖتج اهضّٖاٌبح ؿٌد اهخظدٔ هويخبػر اهيرختػج تئدخبل أٌّاؽ  االكخغبء،
نبيل اهيـابٖٖر اهلبئياج    تضنلأً خشخخدى  ّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج بئٌبح اهيبئٖجاهن

ّاخفابق   دشخّر األغذٖاج ّاهيٌؼيج اهـبهيٖج هظضج اهضّٖاً ّهسٌج  بحاهيـدث تيّسة االخفبكٖج اهدّهٖج هضيبٖج اهٌتبخ
تٖر اهظضج اهٌتبخٖج ّاخفبكٖاج اهخسابرث اهدّهٖاج تاأٌّاؽ     يٌؼيج اهخسبرث اهـبهيٖج تضأً خػتٖق اهخداتٖر اهظضٖج ّخدا

 ّاهزراؿج هأليى اهيخضدث؛ جاألغذّٖيٌؼيج  تبالٌلراعاهضّٖاٌبح ّاهٌتبخبح اهترٖج اهيِددث 
األػراف ّاهضنّيبح األخرْ ّاهيٌؼيبح ذاح اهظوج، تيب فإ ذهام يؤششابح    نذهم  ٖضسؾ- 5

ياً اهخػاج    9خفبكٖج اهخٌاّؽ اهتّٖهاّسٕ هخضلٖاق اهِادف     اهخظٌٖف اهيضوٖج ؿوٓ خٌيٖج كدراح األػراف فٕ ا
 ؛1111-1111هوخٌّؽ اهتّٖهّسٕ  االشخراخٖسٖج
يٌؼياج اهخسابرث اهـبهيٖاج    هسٌج اهخداتٖر اهظضٖج ّخداتٖر اهظضج اهٌتبخٖاج ه األؿغبء فٕ ٖضسؾ - 6

إدخابل  ر اهٌبضئج ؿً ّغؾ اهيـبٖٖر ؿوٓ يّاظوج اهخظدٔ هويخبػاهيـٌٖج تّأؿغبء اهيٌؼيبح اهيـخرف تِب هدِٖب 
، يؾ يالضؼج أً اهيخبػر اهيرختػج تئدخابل األٌاّاؽ اهغرٖتاج    األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج اهخٕ ال خـختر آفبح ٌتبخبح

 ٖينً أً خخغيً آذبرا ؿوٓ ؿيل اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج؛
ُ  يػبهتج أؿغبئِب تؿوٓ  بحاالخفبكٖج اهدّهٖج هضيبٖج اهٌتبخٖضسؾ - 7 ـولاج  اهيخ ىخّشٖؾ ٌػابق خاداتٖر

اهتضرٖج تظفج خبظج، فغال ؿً اهتٖئج األرغٖج ّتٖئاج اهيٖابٍ   اهتٖئبح ً ضيبٖج اهٌتبخبح فٕ بتبهظضج اهٌتبخٖج هغي
ضيبٖج ظاضج اهٌتبخابح   يً أسل  بحاهـذتج، ّاهٌؼر فٕ يّاظوج خّشٖؾ ٌػبق خػتٖق االخفبكٖج اهدّهٖج هضيبٖج اهٌتبخ

 ح ّالٖج االخفبكٖج خيخد أّ ال خيخد إهٓ ظضج اهفػرٖبح ّضيبٖخِب؛يب إذا نبٌأٖغب اهػضوتٖج ّأٌّاؽ اهػضبهة ّخأنٖد 
بهٌؼر فٕ آذابر األٌاّاؽ   هيخـولج تااهيٌؼيج اهـبهيٖج هظضج اهضّٖاً ؿوٓ يّاظوج سِّدُب  ٖضسؾ- 8

اهغرٖتج اهغبزٖج ؿوٓ اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج ّظضج اهضّٖاً، ّخضدٖد اهيدٌّج اهيبئٖج هويٌؼياج ّاهيدٌّاج األرغاٖج    
 اهغرٖتج اهغبزٖج ؿوٓ اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج؛ األٌّاؽغزّ تضأً خلٖٖى خػر إرضبداح خّفٖر ء يضّرث ّّإشدا ،هويٌؼيج

ّاهخّظٖبح اهدّهٖاج اهلبئياج    خػتٖق اهيـبٖٖر ّاهيتبدا اهخّسِٖٖجتظوج ّأُيٖج ّيدْ  ّإذ ٖشوى- 9
ٖخشاق ياؾ اهيلارر     تياب  ،ؿدادإإهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ  ٖػوة، اهغرٖتجهوخظدٔ هويخبػر اهيرختػج تئدخبل األٌّاؽ 

تبهخضبّر يؾ اهيٌؼيبح اهدّهٖج ذاح اهظوج اهيـٌٖج تّغاؾ يـابٖٖر ّيتابدا خّسِٖٖاج     ّ ((ر)8اهفلرث ) 11/88
. اهدّهٖج اهلبئياج هألػراف فٖيب ٖخـوق تخػتٖق اهيـبٖٖر ّاهيتبدا اهخّسِٖٖج ّاهخّظٖبح دّهٖج، إرضبداح ّخّظٖبح 

 :ٌّٖتغٕ أً خضخيل اإلرضبداح ؿوٓ
ػتٖق اإلػبر اهخٌؼٖيٕ اهدّهٕ اهلبئى، تيب فٕ ذهم االخفبق اهيخـوق تخػتٖق اهخداتٖر اهظاضٖج  نٖفٖج خ (أ)

ّاهيٌؼيج اهـبهيٖج هظاضج اهضٖاّاً    بحاهدّهٖج هضيبٖج اهٌتبخ االخفبكٖجّخداتٖر اهظضج اهٌتبخٖج، ّاهيـبٖٖر اهخٕ أؿدخِب 
ّاالخفبكابح اهدّهٖاج األخارْ ذاح     تبالٌلراعاهيِددث ّاخفبكٖج اهخسبرث اهدّهٖج تأٌّاؽ اهضّٖاٌبح ّاهٌتبخبح اهترٖج 
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، تػرائق خٌػتق ؿوٓ اهلػبؿبح ذاح اهظاوج ؿوآ   *6/18تبهيلرر  جاهظوج، فغال ؿً اهيتبدا اهخّسِٖٖج اهيرفل
 اهظـٖدًٖ اهّػٌٕ ّاإلكوٖيٕ، ضشة االكخغبء؛

 اهيخبػر؛ تخضوٖلاألدّاح ّاهيـوّيبح ذاح اهظوج  (ة)
ٌٖج اهيخـولج تبألٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج ّيضّرث تضأً نٖفٖج إدراسِب فٕ اهشٖبشج االشخراخٖسٖبح اهّػ (ر)

 اهـبيج اهّػٌٖج؛
اهدرّس اهيشخفبدث يً اشخخداى اهتوداً هلّائى األٌّاؽ اهغرٖتج هسيٖؾ أظضبة اهيظوضج، تيب فإ   (د)

أٌّاؽ يضاددث  ال ٖسّز اشخٖراد  ٖسّز أّاهخٕ خٌؼى يب إذا نبً ّذهم يّؼفّ يراكتج اهضدّد ّاهخسبر ّاهيشخِونًّ، 
 ؛ فغال ؿً يـوّيبح ؿً ٌلبػ اهلّث ّاهغـف هولبئيج اهتٖغبء أّ اهشّداء؛تِبهخسبرث اّ ّخرتٖخِبّاالضخفبؼ تِب 

فٕ ضبالح خبظج فٕ اهتوداً أّ اهيٌبػق يً ضٖد اهلدراح ّاهسغرافٖب  اهيٌػتلجػّؿٖج اهخداتٖر اه (ُ)
 فٕ اهيٌػلج؛اهـبيج ّاهشٖبشج 
 ـوّيبح ؿً خٌيٖج اهلدراح هخضدٖد األٌّاؽ، يذل يتبدرث اهسيبرم اهخغراء؛ي (ّ)
يضّرث تضأً نٖف ٖينً هوشوػبح اهّػٌٖج ّاهظٌبؿج إكبيج خـبًّ ّذٖق هغيبً االيخذبل هواّائص   (ز)
ى يـوّيبح ذاح ظوج ّدكٖلج ؿً ػرٖق خديبح اهخّظاٖل  بئبشخٖراد األٌّاؽ اهغرٖتج، ّّغؾ ّشاهيخـولج تاهّػٌٖج 

 ذل ينبخة اهترٖد ّضرنبح اهضضً، تيب فٕ ذهم خديبح اهخّظٖل فٕ شّق اإلٌخرٌح؛ي
 .ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج اهخـبًّ اإلكوٖيٕ هخٌشٖق شٖبشج إدخبل األٌّاؽ اهغرٖتج نضّٖاٌبح أهٖفج (ش)

اهختراء ّأؿغبء فرٖق اهختراء يً يدخالح اه، تيزٖد يً ؿدادإ إهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ ٖػوة نذهم- 11
يلخرضبح ؿً إرضبداح أنذر خفظٖال هألػراف تضاأً  تبهخـبًّ يؾ أؿغبء فرٖق االخظبل، ّاهيخظط،  اهخلًٌٖٖ

نضّٖاٌابح أهٖفاج،   اهغرٖتاج  اهضّٖاٌابح  أٌّاؽ ظٖبغج ّخٌفٖذ خداتٖر ّػٌٖج هشد اهفسّث اهيضددث اهيرختػج تئدخبل 
، يً أسل إخيبى اهيِابى  ضٕ ّأغذٖج ضٖج ّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـى ّنأٌّاؽ ألضّاع اهنبئٌبح اهيبئٖج

 ؛11/88اهّاردث فٕ اهيرفق تبهيلرر 
أهاف   9/4إهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ يّاظوج اهشـٕ إهٓ خٌفٖذ اهيِبى اهّاردث فٕ اهيلارر   ٖػوة أٖغب- 11

 ؛(18اهفلرث ) 11/88ّ( 18ّ 11ّ 11اهفلراح )
تيب فٕ ذهم تٖؾ ّضراء أٌّاؽ اهضّٖاٌبح  تبهٌيّ اهشرٖؾ هألشّاق اهدّهٖج ؿوٓ اإلٌخرٌح،ّإذ ٖشوى - 11

 :إهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ ٖػوةاهضٖج، 
اشخنضبف يٌِسٖبح ّأدّاح خشخخديِب ّنبالح إٌفبذ اهلبًٌّ هرظد ّيراكتج اهخسبرث ذاح اهظاوج   (أ)

 ؿتر اهضدّد؛ ّخضرنبخِبأّ نػـى ضٕ أّ أغذٖج ضٖج  اهيدخوج نضّٖاٌبح أهٖفجتبألٌّاؽ اهغرٖتج 
 ّيبح ؿً أفغل اهييبرشبح هخّؿٖج اهسيِّر ٌّضر إرضبداح ؿوٓ خسبر اإلٌخرٌح؛سيؾ يـو (ة)

يً ضادائق اهضٖاّاً اهخسبرٖاج     اهغرٖتجتبهيخبػر اهيضخيوج يً غزّ أٌّاؽ اهضّٖاٌبح  ّإذ ٖشوى- 18
ضٖاج  ّضدائق اهشفبرٔ اهٌبخسج ؿً اهِرّة غٖر اهيلظّد هِذٍ اهضّٖاٌبح ّإػالق اهضّٖاٌبح اهيشخخديج نأغذٖاج  

 اهيشخلوج؛ يشبراحاهإهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ يّاظوج اهـيل ؿوٓ اهيخبػر اهخبظج تِذٍ  ٖػوةُّرّتِب، 
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اهيضخيوج اهيرختػج تبإلػالق ّاهِرّة ؿً غٖر كظد هويسيّؿبح اهغرٖتاج   رتبهيخبػ ؿويبٖضٖػ - 14
 ّٖػواة ٕ األظاوٕ،  خؤذر ؿوٓ اهخٌّؽ اهسٌّٖاهخٕ ضّٖاٌبح أهٖفج اهيدخوج نّأٌّاؽ اهسٌٖبح اهضتٖشج يً اهشالالح 

 ضبهج ّاشخنضبف خداتٖر تبهخضبّر يؾ اهيٌؼيبح اهدّهٖج ذاح اهظوج؛اهإهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ سيؾ دراشبح 
تـيل اهيرفق اهـابهيٕ هيـوّيابح اهخٌاّؽ     ٖرضة، 11/88يً اهيلرر  7إهٓ اهفلرث  ّإذ ٖضٖر- 15

شاٖر  ٖهتٖبٌبح ّاهضتنبح ؿوآ اإلٌخرٌاح ّخ  اهتّٖهّسٕ هخٌؼٖى ضولج ؿيل يً أسل خضشًٖ اهخضغٖل اهتٌٖٕ هلّاؿد ا
األػاراف ّاهضنّيابح ّاهيؤششابح     ّٖضسؾأّ األذر، /هيخبػر ّااشخخداى اهيـوّيبح اهالزيج إلسراء خلٖٖيبح 

 أٌؼياج ّاهيٌؼيبح ذاح اهظوج ؿوٓ اهيضبرنج فٕ إؿداد أٌؼيج يـوّيبح هوخضغٖل اهتٌٖٕ ٖينً اشخخدايِب فٕ إؿداد 
 .نضف يتنر ّإٌذار شرٖؾ

 وقدوت- الأو
، 1111تضواّل ؿابى   " أٌَ ؿوٓ 1111-1111يً اهخػج االشخراخٖسٖج هوخٌّؽ اهتّٖهّسٕ  9ٌٖط اهِدف - 1
ّيشبراخِب، ّٖضدد خرخٖتِب ضشة األّهّٖج، ّخخغؾ هويراكتج األٌّاؽ ذاح األّهّٖج  2ف األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖجـّرُخ

 (.11/1اهيلرر " )ّاٌخضبرُبيٌؾ إدخبهِب أّ ٖخى اهلغبء ؿوِٖب ّخّغؾ خداتٖر إلدارث اهيشبراح ه
ق يؤخير األػراف إهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ خٌؼٖى اسخيبؿبح هفرٖ، ػوة 11/88يً اهيلرر ( ة)8ّفٕ اهفلرث - 1

وِٖئاج اهفرؿٖاج هويضاّرث اهـويٖاج ّاهخلٌٖاج      هخلرٖرٍ هوٌؼر فَٖ فٕ اسخيابؽ   اهختراء اهخلًٌٖٖ اهيخظط ّرفؾ
 .هضبدٔ ؿضر هيؤخير األػرافّاهخنٌّهّسٖج كتل االسخيبؽ ا

ّخخيذل ّالٖج فرٖق اهختراء اهخلًٌٖٖ اهيخظط فٕ اكخراش شتل ّأشبهٖة خضيل سيوج أيّر يٌِاب خاّفٖر   - 8
ً اهِٖئبح اهيـٌٖج هيـوّيبح ؿويٖج ّخلٌٖج ّيضّرث ّإرضبداح، تضأً إينبٌٖج إؿداد  اشاخخدايِب ؿوآ    يـبٖٖر ٖينا

شد اهفسّاح  يً أسل غرٖتج اهغبزٖج غٖر اهيضيّهج تبهيـبٖٖر اهدّهٖج اهضبهٖج،اهظـٖد اهدّهٕ هخسٌة اٌخضبر األٌّاؽ اه
نضّٖاٌابح أهٖفاج،   اهيضددث ّيٌؾ اٗذبر ّخفع إهٓ أدٌٓ ضد اهيخبػر اهيرختػج تئدخبل األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖاج  

بح ياؾ االخخظبظا   ّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖاج  ّنأٌّاؽ ألضّاع اهنبئٌبح اهيبئٖج
 .11/88تبهيلرر اهيرفلج 

إهآ   16، تدؿى يً ضنّيخٕ إشتبٌٖب ّاهٖبتبً، اسخيبؿب هفرٖق اهختراء يً ٌؼى األيًٖ اهخٌفٖذٔ ،ّّفلب هذهم- 4
 (.UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1)نّذٖلج إؿاليٖج  فٕ سٌٖف، شّٖشرا ّٖـيى خلرٖرٍ 1111ضتبػ /فتراٖر 18
 .شٖج هفرٖق اهختراءّٖخغيً اهلشى ذبٌٖب أدٌبٍ االشخٌخبسبح اهرئٖ- 5

                                                           
اهيبغٕ أّ اهضبغر؛ فٕ اهػتٖـٕ خبرر خّزٖـِب إهٓ يٌػلج خضٖر إهٓ أٌّاؽ أّ أٌّاؽ فرؿٖج أّ أظٌبف فٕ يشخّْ أكل، خدخل " األٌّاؽ اهغرٖتج" 2

خـٌٕ " األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج"ٖينً أً خـٖص ّخخنبذر فٕ ّكح الضق؛ هخٕ اّخضخيل ؿوٓ أٔ سزء أّ يضٖز أّ تذّر أّ تٖع أّ يبدث ٌتبخٖج هألٌّاؽ 
 *(.6/18اهيرفق تبهيلرر )أّ اٌخضبرُب اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ /أٌّاؽ غرٖتج ِٖدد إدخبهِب ّ

شخػٖؾ أً ٖـخيد، تظفج ٖراف كدى أضد اهييذوًٖ اؿخراغب رشيٖب خالل اهـيوٖج اهيؤدٖج إهٓ اؿخيبد ُذا اهيلرر ّأند أٌَ ال ٖـخلد أً يؤخير األػ* 
ّأؿرة ؿدد كوٖل يً اهييذوًٖ ؿً خضفؼبخِى إزاء اإلسراءاح اهيؤدٖج إهٓ اؿخيبد ُذا . يضرّؿج، اكخراضب أّ ٌظب يؾ ّسّد اؿخراع رشيٕ ؿوَٖ

 (.UNEP/CBD/COP/6/20يً  814-194اٌؼر اهفلراح )اهيلرر 
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  االسجيجبجبث امرئٌسٌت- ثبيٌب
، اهفرٖاق  فٖيب ٖوٕ االشخٌخبسبح اهرئٖشٖج السخيبؽ فرٖق اهختراء اهخلًٌٖٖ اهيخظط، ضشتيب خرد فٕ خلرٖر- 6

 :يؾ األخذ فٕ اهضشتبً أٖغب اهخـوٖلبح اهّاردث يً اشخـراع اهٌؼراء هخلرٖر فرٖق اهختراء ُّذٍ اهّذٖلج
 ضعنحبثجوظٌح امو- أمف

ضّٖاٌبح أهٖفج : "فٕ ذالد يسيّؿبحخلؾ ٖخغيً يسبل اهـيل اهخِدٖداح اهٌبضئج ؿً إدخبل ضّٖاٌبح - 7
 ".األغذٖج اهضٖج"ّ" اهػـى اهضٕ"ّ" ّأٌّاؽ األضّاع اهيبئٖج ّأٌّاؽ األضّاع األرغٖج

أّ ( ٕاهضخظ)َٖ ضّٖاً ٖضخفؼ تَ هوخرف" :ّاشخخدى فرٖق اهختراء اهخـرٖف اهخبهٕ هوضّٖاٌبح األهٖفج- 8
ٖينً خغيٌَٖ خضح ُذا " أٌّاؽ األضّاع اهيبئٖج ّأٌّاؽ األضّاع األرغٖج"ّاؿختر أً يظػوص  ،"اهرفلج

غٖر أً اهيظػوص األّشؾ ٌػبكب ٖضخيل . خبطاهيضخفؼ تِب تضنل يلٖد ؿوٓ اهضّٖاٌبح اهٌػبق اهيظػوص، ّأً 
 .يضخفؼ تِب ألشتبة أخرْاهئٖبح، تريباهشيبم ّاألزّاضف ّاهضضراح ٌِّب اهيأٖغب ؿوٓ ضّٖاٌبح، 

الشخخدايِب يٌلّهج ضٖج أٌّاؽ ضّٖاٌبح : "ّاشخخدى فرٖق اهختراء يظػوص اهػـى اهضٕ ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٕ- 9
أّ /هألٌّاؽ ّ)خغٖٖر اهيّكؾ إهٓ تٖئج ػتٖـٖج فٕ يّكؾ آخر  بٌٖخز ؿٌِ 1("ّاهخسبرٔ)فٕ ظٖد األشيبم اهخرفِٖٕ 

 3(.ٖـٖب فٕ يّكؾ االشخخداىػتخٌضأ أٌّاؽ اهسٌٖبح اهخٕ ال 
يدخوج أٌّاؽ ال خـختر آفبح ٌتبخبح، : "ّاشخخدى فرٖق اهختراء يظػوص األغذٖج اهضٖج ؿوٓ اهٌضّ اهخبهٕ- 11

خِدٖدُب هوخٌّؽ اهتّٖهّسٕ تضنل يالئى فٕ األٌؼيج األخرْ  ٓاهتضرٔ، ال ٖراؿ أّنأغذٖج هالشخِالم اهضّٖإٌ 
األشيبم اهيشخخديج هألغذٖج  اشختـدحّ". اهخبغـج إلدارث شوٖيج اهيبضٖجيذل فج اهيٌػتلج، تبشخذٌبء األٌّاؽ األهٖ
ع اهيبئٖج نضبهج يشخلوج األغذٖج اهضٖج ٌؼرا هخضدٖد اهخرتٖج فٕ األضّايظػوص  ًياهيٌخسج فٕ األضّاع اهيبئٖج 

 .8/17اإلػبر اهخٌؼٖيٕ اهدّهٕ يً األغذٖج اهضٖج فٕ اهيلرر  فٕغٖر يخشلج 
ؽنى أفظل  عوؽٌت، وويهجٌبث، وإرشبداث، وأوثنت بثووبرسودويبث ، ودواثجحدٌد أ- ببء

نجضدي م، بوب فً ذمك آمٌبث جيغٌوٌت وحجونت ذاث ضنت ووحددة وونووست وضلوكامووبرسبث 
لحٌوايبث أمٌفت، ولأيواػ ألحواط املبئيبث اموبئٌت منوخبعر امورجبعت بإدخبل األيواػ امغرٌبت 

  ، ولعؾه حً وأغذٌت حٌتوألحواط املبئيبث األرظٌت
خٌشٖق اهخداتٖر ّاهيـبٖٖر اإلكوٖيٖج ه نتٖرثاالشخراخٖسٖبح ّخػػ اهـيل اهّػٌٖج يشبُيج  خّفرٖينً أً - 11

 .ّاألدّاح األخرْ اهيضددث فٕ اإلرضبداح
تضأً إدخبل األٌّاؽ اهغرٖتج  إرضبداح* 6/18ّٖينً أً خّفر اهيتبدا اهخّسِٖٖج اهيـخيدث فٕ اهيلرر - 11

ُّٕ يِيج هوخظدٔ هويخبػر اهيرختػج تئدخبل األٌّاؽ اهغرٖتج نضّٖاٌبح أهٖفج، ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج ؿوٓ 
 اهظـٖدًٖ اهّػٌٕ ّاإلكوٖيٕ؛

فلد ّؿوٓ اهرغى يً أً يٌؾ إدخبل أٌّاؽ اهضّٖاٌبح اهغرٖتج ٖـد أنذر اهخداتٖر فـبهٖج يً ضٖد اهخنبهٖف، - 18
اهضنّيبح، ّأً اهخداتٖر اهػّؿٖج ٖينً ؿبخق ؿوٓ  ذلٖوجً خغؾ يخػوتبح إدارٖج ّسد أً اهخداتٖر اهخٌؼٖيٖج ٖينً أ

 يذلاهخداتٖر اهخٌؼٖيٖج تضد ذاخِب نبفٖج؛ ّٖ ّال خـد. اهيـًٌٖٖ أً خٌلل تـع يً ُذٍ األؿتبء إهٓ أظضبة اهيظوضج
                                                           

 .اهّاردث تًٖ اهفلراحاكخرش أضد اهلبئيًٖ تبشخـراع اهٌؼراء إغبفج اهنويبح  3



UNEP/CBD/SBSTTA/15/6 
Page 7 
 

ينيال أشبشٖب هوّائص ّٖينً أً ٖضلق ٌسبضب أنتر ّفـبهٖج أنتر يً ضٖد اهخنبهٖف ؿٌظرا اهخٌؼٖى اهذاخٕ اهػّؿٕ 
اهخسبرث إهٓ خفبكى يضنوج  يفرػتضنل يج رباهظّتبإلغبفج إهٓ ذهم، ٖينً أً خؤدٔ اهوّائص . ؿً خػج يوزيج كبٌٌّب

براح اهشٖبشج اهـبيج خخٖيً ا ّٖيذل خضلٖق ٌِز فـبل تبشخخداى خداتٖر ػّؿٖج ّخٌؼٖيٖج اخخٖبرا. غٖر اهيضرّؿج
ّٖينً أً ٖنًّ ّغؾ . ّسِّد اهيراكتج اهلغبءّيضددث اهشٖبق، ضأٌَ ضأً خخظٖط اهيّارد تًٖ خداتٖر اهيٌؾ اه

يّذّكج نضّٖاٌبح أهٖفج يً خالل اهخّؿٖج ٌّضر دراشبح اهضبهج اهٌبسضج  يدٌّبح هوييبرشج ّخضسٖؾ أٌّاؽ تدٖوج
 .هيضبنلنوِب خداتٖر يفٖدث هوخغوة ؿوٓ ُذٍ ا

ّخرد أيذوج ؿوٓ أفغل اهييبرشبح ّاألدّاح اهخٕ ضددُب فرٖق اهختراء فٕ اهيرفق اهراتؾ تخلرٖر فرٖق - 14
نضّٖاٌبح أهٖفج، ّنأٌّاؽ ألضّاع األٌّاؽ اهغرٖتج وخظدٔ هويخبػر اهيرختػج تئدخبل هاهختراء اهخلًٌٖٖ اهيخظط 

 (.UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1) ٕ ّأغذٖج ضٖجّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـى ض اهنبئٌبح اهيبئٖج
ّٖرد خسيٖؾ شبتق ألفغل اهييبرشبح فٕ يذنرث إؿاليٖج تضأً االشخـراع اهيخـيق هوـيل اهسبرٔ تضأً - 15

اهخلرٖر األّهٕ هضولج ؿيل اهختراء  –( إغبفج)األٌّاؽ اهغرٖتج اهخٕ خِدد اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج أّ اهيّائل أّ األٌّاؽ 
اهضٖج فٕ اهخسبرث اهدّهٖج  هوضّٖاٌبحييبرشبح هوخفخٖص اهشبتق هالشخٖراد تضأً أفغل اه

(UNEP/CBD/COP/9/INF/32/Add.1.) 
 1111-184، ّتـد اسخيبؽ فرٖق اهختراء، أظدر األيًٖ اهخٌفٖذٔ اإلخػبر 11/88ّؿيال تبهيلرر - 16

أفغل اهييبرشبح هوخظدٔ  وٓج ؿػوة فَٖ اهيزٖد يً األيذواهذٔ  (SCBD/STTM/JM/JSH/JG/74955اهيرسؾ ركى )
ّألضّاع اهنبئٌبح  نضّٖاٌبح أهٖفج، ّنأٌّاؽ ألضّاع اهنبئٌبح اهيبئٖجاهيرختػج تبألٌّاؽ اهغرٖتج،  هويخبػر

 4.ّهى ٖرد ضخٓ اًٗ شّْ يشبُيج ّاضدث يً االخضبد األّرّتٕ. األرغٖج، ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج
ِدف خذلٖف اهخسبر تهألٌّاؽ اهغرٖتج ؿوٓ اهظـٖد اهّػٌٕ " اءاهلّائى اهشّد"ّخسيؾ تـع اهتوداً ّخػتق - 17

غٖر أً ذهم ٖخػوة اهلدرث ؿوٓ خّفٖر يـوّيبح ضدٖذج . ّاهيشخِونًٖ تبألٌّاؽ اهخٕ ٌٖتغٕ يراكتخِب ؿٌد اهضدّد
. ِبنًّ تئينبً اهّنبالح اهيـٌٖج تبهضدّد ّأظضبة اهيظوضج اٗخرًٖ خفخٖص اهضّٖاٌبح اهضٖج اهيخبسر تّٖٖسة أً 

 .، ٌٖتغٕ خترٖر ُذٍ اهلّائى ؿويٖبوٓ اهخسبرثؿاٗذبر اهغبرث ضد  أدٌٓإهٓ ّيً أسل خلوٖل 
اهدّهٖج تأٌّاؽ اهضّٖاٌبح ّاهٌتبخبح اخفبكٖج اهخسبرث اهظبدر ؿً  Conf.13.10 (Rev. CoP14) اهلرارّّٖظٕ - 18

ود االشخٖراد اهيلخرش، ؿٌد اإلينبً ّضٖذيب اهترٖج اهيِددث تبالٌلراع تأً خخضبّر األػراف يؾ شوػج اإلدارث هت
ٌٖػتق، ؿٌد اهٌؼر فٕ ظبدراح ألٌّاؽ يضخيل أً خنًّ غبزٖج، هخضدٖد يب إذا نبٌح ٌُبم خداتٖر يضوٖج هخٌؼٖى يذل 

                                                           
، ضؼرح هّائص تبالٌلراعتيّسة إػبر اخفبكٖج اهخسبرث اهدّهٖج تأٌّاؽ اهضّٖاٌبح ّاهٌتبخبح اهترٖج اهيِددث ( 1) :يشبُيج يً االخضبد األّرّتٕ 4

 االخضبد األّرّتٕ تضأً اهخسبرث فٕ األضٖبء اهترٖج اشخٖراد أرتـج أٌّاؽ يً اهضّٖاٌبح األهٖفج اهغرٖتج؛
ئدخبل اهضّٖاٌبح اهضٖج ّيٌخسبخِب تِدف يٌؾ إدخبل أيراع اهضّٖاٌبح خخـوق تٖضخيل خضرٖؾ االخضبد األّرّتٕ تضأً ظضج اهضّٖاً ؿوٓ كّاؿد ( 1)

ّؿوٓ شتٖل . ّٖينً أً خؤدٔ تـع اهلّاؿد، يً اهٌبضٖج اهـيوٖج، إهٓ خفع ضؼر إدخبل األٌّاؽ اهغرٖتج. داخوَت ُبّاٌخضبرفٕ االخضبد األّرّتٕ 
 :اهيذبل

ٖـوً ؿوٓ خوُّب يً يرع يّسّدث فٕ االخضبد األّرّتٕ ٖسة أً خٌضأ يً توداً ذبهذج اهغٖر ّ اؽ اهيـرغج أليراع ضّٖاٌبح يـٌٖجاألٌّ( أ)
 أّ أسزاء يٌِب؛اهضّٖاً اهيـٌٕ 

إهٓ االخضبد األّرّتٕ الشخخدايِب فٕ اهيدخوج ( ضرٖبحلاهرخّٖبح ّاهشيبم ّاأل)اهضّٖاٌبح اهيبئٖج  ال ٖسّز إػالقألشتبة ظضج اهضّٖاً، ( ة)
 ؛(1151/1118الئضج اهيفّغٖج األّرّتٖج ركى )إهٓ اهيٌبػق اهترٖج  اهيبئٖبح أّ فٕ األضّاع اهيبئٖج خرتٖج

إهٓ ( ٌٖجأضّاع أشيبم اهز)ولج غاهضّٖاٌبح اهيبئٖج اهيدخوج هالشخِالم اهتضرٔ أّ هيرافق اهخزًٖٖ اهيال ٖسّز إػالق ألشتبة ظضج اهضّٖاً، ( ر)
 (.1151/1118الئضج اهيفّغٖج األّرّتٖج ركى )يرافق خرتٖج اهيبئٖبح أّ إهٓ اهيٌبػق اهترٖج 
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فبكٖج اهخسبرث اهدّهٖج تأٌّاؽ اهضّٖاٌبح ّاهٌتبخبح اهترٖج اهيِددث اخّخشخنضف األػراف فٕ  .ُذٍ اهّارداح
وخظٌٖف فٕ أٌؼيج اهتٖبٌبح اهيضوٖج هويشبؿدث فٕ خضدٖد األٌّاؽ اهيضيّهج فٕ ه اهيشوشوجركبى األخداى اشخ تبالٌلراع

 .االخفبكٖج تضٖد ٖينً أً خخـرف شوػج اإلدارث ؿوٓ األٌّاؽ اهيخبسر تِب
ٕ ذٔ ّفلب هوخضرٖؾ اهّػٌ)ّفٕ اهضبالح اهخٕ خنوف فِٖب اهسيبرم ترظد ّيراكتج األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج - 19

، ٖينً خّشٖؾ ٌػبق اهيّاد اهخدرٖتٖج هوسيبرم اهخغراء تضأً خضدٖد أٌّاؽ األضٖبء اهترٖج هخضيل األٌّاؽ (اهظوج
ّٖينً اشخفبدث ؿيوٖبح خدرٖة يّؼفٕ اهسيبرم يً ٌّؽ يّاد تٌبء اهلدراح اهخٕ خـدُب اخفبكٖج . اهغرٖتج اهغبزٖج

رٖج اهيِددث تبالٌلراع ّخـبٌِّب اهّذٖق يؾ يّؼفٕ اهسيبرم ؿوٓ اهخسبرث اهدّهٖج تأٌّاؽ اهضّٖاٌبح ّاهٌتبخبح اهت
 .اهظـٖدًٖ اهّػٌٕ ّاهدّهٕ

ؿتر خديبح اهخّظٖل يـوّيبح ّٖينً أً خخػوة اهيتٖـبح ّاهيضخرٖبح ؿوٓ اإلٌخرٌح ؿرع ّشبئى - 11
الق تّغّش ٌّٖتغٕ خضسٖؾ اهخسبر ؿوٓ ؿرع يـوّيبح اإلػ(. اهترٖد ّضرنبح اهضضً ّيلديّ خديج اإلٌخرٌح)

خـوً ؿً أٌّاؽ  اهخٕؿوٓ ظفضبح اإلٌخرٌح يـٌٖج ّاهٌط اهذٔ ٖظف اهخّاط اهغبرث ألٌّاؽ غرٖتج غبزٖج 
 .غرٖتج يً اهضّٖاٌبح األهٖفج أّ أٌّاؽ ضّٖاٌبح أهٖفج يخظظج هوخظدٖر

مجضدي منوخبعر امورجبعت أجل اوؾبٌٌر وى مامهٌئبث اموخجضت  ظؼوإؽداد إرشبداث بشأى - جٌه
لحٌوايبث أمٌفت، ولأيواػ ألحواط املبئيبث اموبئٌت وألحواط املبئيبث بل األيواػ امغرٌبت، بإدخ

  األرظٌت، ولعؾه حً وأغذٌت حٌت
ّخداتٖر اهظضج اهٌتبخٖج هألؿغبء تّغؾ خداتٖرُى اهّػٌٖج اهذاخٖج فٕ إػبر  ٖشيص اخفبق اهخداتٖر اهظضٖج- 11

ّٖينً أً خخفع األػراف إهٓ اهضد (. ّاالخفبكبح اهدّهٖج اهلبئيج هى خنً فٕ اٌخِبم هويـبٖٖر ذاإ)تـع اهلّٖد 
ػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج ؿً ػرٖق اخخبذ ناألدٌٓ اهيخبػر اهيرختػج تبألٌّاؽ اهغرٖتج اهيدخوج نضّٖاٌبح أهٖفج ّ

خداتٖر ؿوٓ اهظـٖد اهّػٌٕ فٕ شٖبق أػرُب اهخضرٖـٖج تيب ٖخشق يؾ اخفبق اهخداتٖر اهظضٖج ّخداتٖر اهظضج 
ح أّ اهٌتبخبح، يؾ األخذ باهٌتبخٖج، تيب فٕ ذهم يً خالل خداتٖر يؤكخج يظييج هضيبٖج ظضج ّرفبٍ اهتضر أّ اهضّٖاٌ

ّاهيٌؼيج اهـبهيٖج هظضج اهضّٖاً  بحالخفبكٖج اهدّهٖج هضيبٖج اهٌتبخهفٕ اهضشتبً اهيتبدا ّاإلرضبداح ذاح اهظوج 
 (.اهيخبػر ّاألشبس اهـويٕ ّاهضفبفٖج ّأدٌٓ أذر ّاهيخبػر اهيضشّتجيذل خلٖٖى )اهخٕ خخٌبّل إؿداد خداتٖر ّػٌٖج 

ّٖينً . نبيل هِذٍ اهخٖبراح تًٖ تـع اهشوػبح اهّػٌٖجفِى نًّ ٌُبم خّؿٖج ّخغٖر أٌَ ٖينً أال - 11
ق اهخداتٖر يـبهسج ذهم يً خالل إؿداد إرضبداح هألػراف تضأً ظٖبغج ّخٌفٖذ خداتٖر ّػٌٖج يخّافلج يؾ اخفب

ّٖينً خٌشٖق . يّسّدث فٕ اهيـبٖٖر اهلبئيج فِٖباهاهظضٖج ّخداتٖر اهظضج اهٌتبخٖج هيٌؼيج اهخسبرث اهـبهيٖج ّاهيتبدا 
ُذا اهـيل يً خالل اهيٌؼيبح اهدّهٖج ذاح اهظوج، فٕ ضبهج ؿدى ّسّد يـبٖٖر خخٌبّل تبهخضدٖد اهيخبػر ؿوٓ 

 .ّاؽ اهغرٖتج نضّٖاٌبح أهٖفج ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖجئدخبل األٌاهيرختػج تاهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ 
اهيـخرف تِب تيّسة اخفبق اهخداتٖر اهظضٖج ّخداتٖر ّيـبٖٖر اهّخلّى اهِٖئبح اهدّهٖج اهيـٌٖج تّغؾ - 18

خٌيٖج فٕ اهّكح ٌفشَ تأٖغب  ّخلّىاهظضج اهٌتبخٖج تئؿداد يـبٖٖر أّ يتبدا خّسِٖٖج أّ خّظٖبح هوتوداً األؿغبء 
اهيـخرف تِب تيّسة ُذا ّّؿٌد اهٌؼر فٕ كٖبى اهِٖئبح اهلبئيج اهيـٌٖج تّغؾ اهيـبٖٖر . ضر اهيـوّيبحاهلدراح ٌّ

 5بهيزٖد يً األٌضػج،تاالخفبق 

                                                           
 .هسٌج دشخّر األغذٖجّاهيٌؼيج اهـبهيٖج هظضج اهضّٖاً ّ بحُّٕ االخفبكٖج اهدّهٖج هضيبٖج اهٌتبخ 5
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هويـبٖٖر اهدّهٖج هخداتٖر اهظضج اهٌتبخٖج ركى إغبفج  اهدّهٖج هضيبٖج اهٌتبخبحٖينً أً خـد االخفبكٖج  (أ) 
11 (ISPM11) ( اهيخبػر اهتٖئٖج ضوٖلوضسر اهظضٕ تيب فٕ ذهم خهفبح اٗخضوٖل يخبػر ) اهخٕ خخٌبّل اهضّٖاٌبح

 اهغرٖتج اهخٕ خؤذر ؿوٓ اهٌتبخبح؛
 :ٖينً أً خٌؼر اهيٌؼيج اهـبهيٖج هظضج اهضّٖاً فٕ (ة) 

خّشٖؾ ّالٖخِب ؿً ػرٖق اهٌؼر فٕ آذبر األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج ؿوٓ اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج  (1)
ّٖينً خـزٖز . UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1 ر يسبل خػتٖقإػبّظضج اهضّٖاً فٕ 

ذهم تئؿبدث خأنٖد اهيتبدا اهخّسِٖٖج هيٌؾ األٌّاؽ اهغرٖتج اهخٕ خِدد اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج 
ّاهيدؿّيج  6/186ّاهيّائل ّاألٌّاؽ ّدخّهِب ّاهخخفٖف يً آذبرُب اهيرفلج تبهيلرر 

ّسٕ ّأيبٌج اهيٌؼيج اهـبهيٖج هظضج اهضّٖاً تيذنرث خفبُى تًٖ أيبٌج اخفبكٖج اهخٌّؽ اهتّٖه
 اهلبئيج؛ هػبتؾ اهرشيٕ ؿوٓ كٌّاح االخظبلا إلغفبء

 اشخنيبل اهـيل ؿوٓ كبئيج أيراع اهتريبئٖبح اهشبتلج يذل اهـدّْ تفٖرّس (1)
Batrachochytrium dendrobatidis ّ ّْفٖرّس راٌب ؿد(ranavirus) ٕؿٌد اهٌؼر ف ،

رْ اهخٕ خؤذر ؿوٓ اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج اهيبئٖج ّاهضّٖاٌبح اهيبئٖج األيراع اهضّٖاٌٖج األخ
 اهترٖج تيّسة اهيدٌّج اهيبئٖج هويٌؼيج اهـبهيٖج هظضج اهضّٖاً؛

يّاظوج إؿداد خّظٖبح تضأً األيراع اهخٕ خؤذر أشبشب ؿوٓ اهضّٖاٌبح اهترٖج ّهٖس  (8)
 ج هظضج اهضّٖاً؛األهٖفج، ّتبهخبهٕ خٌلٖص اهيدٌّج األرغٖج هويٌؼيج اهـبهيٖ

إرضبداح تضأً خلٖٖى يخبػر األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج ؿوٓ اهٌؼى خّفٖر إشداء اهيضّرث ّ (4)
 ؛UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1 يسبل خػتٖقاإلٖنّهّسٖج فٕ 

فٕ يسبل خػتٖق اإلرضبداح اهيخـولج تئدخبل اهضّٖاٌبح  دشخّر األغذٖجٖينً أً خٌؼر هسٌج  (ر)
خيذل خػرا غذائٖب  اهخٕ ٖينً أًّيشتتبح أيراع يب ٖرختػ تِب يً ػفٖالح ّ، ّاهغبزٖج تبخبحاهغرٖتج ّأٌّاؽ اهٌ
 .ؿوٓ ظضج اهتضر

 اهدّهٖج هضيبٖج اهٌتبخبحالخفبكٖج اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّاالخفبكٖج أً خخـبًّ ٌلبػ االخظبل اهخبتـج  ٌّٖتغٕ- 14
خٕ ؿبدث يب خنًّ فٕ يخخوف اهّزاراح أّ اهّنبالح، ، اهدشخّر األغذٖجهسٌج ّ ّاهيٌؼيج اهـبهيٖج هظضج اهضّٖاً

اخشبق يّكف اهييذوًٖ اهّػًٌٖٖ فٕ يخخوف  ضأًيً ّ. خـبهز يشأهج األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖجأً خـبٌّب ّذٖلب يـب ّ
 . خٌفٖذ سيٖؾ االخفبكبح ّاالخفبكٖبح ذاح اهظوجأً ٖغيً  االخفبكبح اهدّهٖج

                                                           
شخػٖؾ أً ٖـخيد، تظفج ٖهيلرر ّأند أٌَ ال ٖـخلد أً يؤخير األػراف كدى أضد اهييذوًٖ اؿخراغب رشيٖب خالل اهـيوٖج اهيؤدٖج إهٓ اؿخيبد ُذا ا 6

ّأؿرة ؿدد كوٖل يً اهييذوًٖ ؿً خضفؼبخِى إزاء اإلسراءاح اهيؤدٖج إهٓ اؿخيبد ُذا . يضرّؿج، اكخراضب أّ ٌظب يؾ ّسّد اؿخراع رشيٕ ؿوَٖ
 (.UNEP/CBD/COP/6/20يً  814-194اٌؼر اهفلراح )اهيلرر 
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ارد اموؾنووبث امقبئوت بوب فً ذمك قواؽد امبٌبيبث زٌبدة امجشغٌل امبٌيً مووماميغر فً سبل - دال
أو األثر وفً إؽداد أيغوت لشف وبلر /اموسجخدوت فً إجراء جقٌٌوبث اموخبعر و وامشبلبث

  واسججببت سرٌؾت
ٖتدّ أً االضخٖبسبح اهرئٖشٖج خخغيً إؿداد ٌؼبى دؿى هونضف اهيتنار ؿاً األٌاّاؽ اهغرٖتاج اهغبزٖاج      - 15

ّاكخرش فرٖق اهختراء اهخلًٌٖٖ اهيخظط إسراء دراشج اشخلظابئٖج ضابيوج هويـوّيابح    . هِب ّاالشخسبتج اهشرٖـج
ّاهيـبٖٖر ّكّاؿد اهتٖبٌبح ّاهضتنبح اهلبئيج، هخلٖٖيِب يً أسل إؿداد ٌؼبى دؿى كّٔ ُٖيّنً يً اهنضف اهيتنر ؿاً  

 .األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج ّاالشخسبتج هِب
ضبيل ٖخغيً تٖبٌبح ؿً األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج، تدال ياً ٌؼابى تٖبٌابح    إؿداد ٌؼبى يـوّيبح  ّاكُخرش- 16

 .نضّٖاٌبح أهٖفج ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج ُّٕ اإلدخبل اإلدخبل اهذالذج، يشبراحرا ؿوٓ ظضٖرنز 
ّشٌٖؼى اهيرفق اهـبهيٕ هيـوّيبح اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ضولج ؿيل هخّغٖص يخػوتابح اهيشاخـيل ّخضوٖال    - 17

ياب خـارف تبشاى    )ؿالح تًٖ كّاؿد اهتٖبٌبح ّاهيشخـيوًٖ هخضلٖق غبٖبح اهٌؼبى اهيػوّة وخفبهاهخخبتـبح اهيضخيوج 
، ّإؿداد خرٖػج ػرٖق هّغؾ تٌٖج خضخٖج يـوّيبخٖج هألٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج ننل هادؿى سيٖاؾ   (ضبالح االشخـيبل
اهخضاغٖل  كبتوٖاج  فـبهٖج ّاهّشٖنًّ يً اهيِى أً خشخـرع ضولج اهـيل يـبٖٖر يفخّضج هغيبً . اهيتبدراح اهلبئيج

 .اهتٌٖٕ
 اموسبئل اموجؾنقت ببمقدراث- هبء

 :ددح فسّاح فٕ اهلدراح فٕ اهيسبالح اهخبهٖجُض- 18
ؿدى ّسّد كدراح هدْ يّؼفٕ اهضدّد فٕ يسبل خضدٖد األٌّاؽ يذال ّؿدى كدرث خديبح اهضدّد  (أ) 
ّيب إهٓ  ّاهخديبح اهتٖػرٖج ضيبٖج اهيضبظٖل،ُٖئبح اهضسر اهظضٕ، ّ)وٓ إضبهج اهرؤٖج إهٓ اهشوػبح اهيخخظج ؿ

 ؾ اهلرار، أذٌبء اضخسبز اهضضٌج؛ظٌهخفخٖضِب ّ( ذهم
ظدرث كدراح أفغل هغيبً اهخزاى سيٖؾ ؿيوٖبح اهخسبرث توّائص هدْ تـع اهتوداً اهُي (ة) 

ّٖينٌِب . اهخظدٖر، يذال ؿً ػرٖق خضدٖد سيٖؾ األٌّاؽ اهيخبسر تِب فٕ أّراق ؿيل سيٖؾ اهضضٌبح/االشخٖراد
ـيل نسِبح خّسَٖ هتٌبء اهلدراح فٕ اهتوداً اهيشخّردث، ّخبظج فٕ اهضبالح اهخٕ خّسد فِٖب يخبػر اإلظبتج اه

 تأيراع ضّٖاٌٖج كبخوج؛
يً اهظـة خٌفٖذ اهضوّل اهيخـولج تبألٌّاؽ اهغبزٖج فٕ تـع اهتوداً اهٌبيٖج، ّهنً يً اهيينً  (ر) 

ّتيب أً . هدْ اهتودُذٍ اهوّائص ّفق أفغل كدراح  ّخٌفٖذاهلبئيج يؾ اهيـبٖٖر اهدّهٖج  خشقخإؿداد هّائص ّػٌٖج 
اهتوداً اهيشخّردث، ّيً اهغرّرٔ ّسّد  إهٓاهتوداً اهٌبيٖج اهيدارٖج يً اهيظدرًٖ اهظبفًٖٖ هألٌّاؽ اهغرٖتج 

خلٖٖى يخبػر ّخٌفٖذ اهوّائص، ٖضسؾ فرٖق اهختراء ؿوٓ خّفٖر خيّٖل يالئى ّتٌبء اهلدراح ه هظٖبغجإرضبداح يالئيج 
 األٌّاؽ اهغرٖتج اهغبزٖج؛

ّهدْ يٌؼيج . إً أدّاح ّييبرشبح اهخظدٔ هيخبػر اهػـى اهضٕ ّاألغذٖج اهضٖج يضدّدث (د) 
األٌّاؽ اهغبزٖج ّهنٌِب ال خـختر يالئيج األغذٖج ّاهزراؿج ّاهيسوس اهدّهٕ الشخنضبف اهتضبر يتبدا خّسِٖٖج تضأً 

 .اإلػالق ؿً غٖر كظد ٕ ضبالحف



UNEP/CBD/SBSTTA/15/6 
Page 11 
 

  وسبئل إظبفٌت- واو 
، ضدد فرٖق ختراء خلًٌٖٖ يخظط هوفسّاح فٕ اإلػبر اهخٌؼٖيٕ اهدّهٕ هألٌّاؽ 7/18ؿيال تبهيلرر - 19

فسّث تيب فِٖب  14 ختوغ، فسّاح ّأّسَ ؿدى اخشبق فٕ اإلػبر اهخٌؼٖيٕ اهدّهٕ، 1115اهغرٖتج اهغبزٖج، فٕ ؿبى 
أٌّاؽ هألضّاع اهيبئٖج ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج نّ ،أهٖفج نضّٖاٌبحتضأً إدخبل األٌّاؽ اهغرٖتج فسّث 

(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4.) ّٕالضؼ فرٖق اهختراء اهضبهٕ يب ٖو: 
 نوف فرٖق اهختراء يٌذ ذهم اهضًٖ تخضدٖد ُذٍ اهفسّاح؛هى ُٖ (أ) 
فٕ ُذٍ اهّذٖلج، ال ٖخٌبّل تظراضج إدخبل األٌّاؽ اهغرٖتج يً اهٌتبخبح، نأٌّاؽ ألضّاع  (ة) 
هنبئٌبح اهيبئٖج ّألضّاع اهنبئٌبح األرغٖج، ّنػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج ألٌَ ٖينً خٌبّهِب تيّسة االخفبكٖج اهدّهٖج ا

 .فٕ تـع اهضبالح بحهضيبٖج اهٌتبخ
ٌُّبم ضبسج إهٓ اهيزٖد يً اهـيل، ّخبظج فٖيب ٖخـوق تبهػـى اهضٕ ّاألغذٖج اهضٖج، ّكد خنًّ ٌُبم - 81

خداتٖر اهخنًّ  هذهم كدّيظوضج هنل يشبر إدخبل اهأظضبة يخخوف ٌُّبم . لٖق خلدىضبسج إهٓ ٌِّر خنيٖوٖج هخض
 .هنل يسيّؿج يٌِىيخخوفج وخخفٖف يً األذر هفـبهج اه

هٖشح ّاغضج ضّل يب إذا نبٌح اهفػرٖبح يدرسج غيً  اهدّهٖج هضيبٖج اهٌتبخبحإً ّالٖج االخفبكٖج - 81
 حيب إذا نبٌيأً خخأند  اهٌتبخبح اهدّهٖج هضيبٖج أيبٌج االخفبكٖج ّؿوٓ. ٖجكبفاهنبئٌبح اهخٕ ٖخـًٖ ضيبٖخِب تيّسة االخ

فػرٖبح يضيّهج تِذٍ آفبح اههى خنً اهفػرٖبح ّ ّإذا .ظضج اهفػرٖبح ّضيبٖخِبخضيل ّالٖخِب خيخد أّ ال خيخد ه
ٖج هضيبٖج اهدّهنيب ٌٖتغٕ أً خضٖر االخفبكٖج . االخفبكٖج، ٌٖتغٕ اهٌؼر فٕ ُذٍ اهفسّث فٕ اإلػبر اهخٌؼٖيٕ اهدّهٕ

أى غٖر يضيّهج ظراضج إهٓ يب إذا نبٌح ٌتبخبح اهػضوتٖبح ّاهػضبهة ّاهضزازاح ّآفبخِب يضيّهج اهٌتبخبح 
 .تبالخفبكٖج

ّخشبءل أضد اهلبئيًٖ تبشخـراع اهٌؼراء هخلرٖر فرٖق اهختراء ؿيب إذا نبٌح االخفبكٖج اهدّهٖج هضيبٖج - 81
 .اهتضرٖج خغػٕ أٌّاؽ اهٌتبخبح فٕ اهتٖئبح بحاهٌتبخ
ُرّة األٌّاؽ اهغرٖتج أّ إػالكِب، تيب فٕ ذهم  ٌُبم ضبسج إهٓ يـبهسج يب ٖخرخة ؿوّٓأضٖر إهٓ أً - 88

اهيشخخديج نضّٖاٌبح أهٖفج أّ نػـى ضٕ ّأغذٖج ضٖج، ؿوٓ اهخٌّؽ  ٖجٌّاؽ اهسٌٖاألاهيسيّؿبح اهغرٖتج اهغبزٖج أّ 
  .اهتّٖهّسٕ اهسٌٖٕ فٕ اهيسيّؿبح اهترٖج
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