
  
  
 ىلإ مهخسن باحطصإب لضفتلا نيبودنملا نم ىجريو ةقيثولا هذه نم دودحم ددع دجوي تاقفنلا يف داصتقإلا يعاودل
      .ةيفاضإ خسن بلط مدعو تاعامتجإلا

 

  
CBD  

 

 
 ةقلعتملا ةيقافتإلا
 يجولويبلا عونتلاب
 

Distr.: 
GENERAL 
UNEP/CBD/SBSTTA/10/3 
18 November 2004 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 
 

 
ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا 

 ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا
  رشاعلاعامتجالا 

، جنب طابش١١-٧كوك   ٢٠٠٥رياربف / 
لامعألالودج نم ٣دنبلا   * 

ةيقافتالا يفةلصلا تاذ تاعاطقلا نيب ةكرتشملا اياضقلا راطإ يف لمعلاجما ربذيفنت نع يلحرم ريرقت     

  يذيفنتلا نيمألا ةركذم

  يذيفنتلا زجوملا

راطإ يف يراجلا لمعلا ذيفنت يف لمعلا ريس نع ةزجوم ةروصب غالبإلا لجأ نم ةركذملا هذه يذيفنتلا نيمألا دعأ   
فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا ىلإ مدق يذلا ريخألا ريرقتلا ذنم ةيقافتالا يف تاعاطقلا نيب ةكرتشم لا اياضقلا

(UNEP/CBD/COP/7/13).  

  :يه اهتسارد تمت يتلا تاعاطقلا نيب ةكرتشملا اياضقلاو  

  ؛مييقتلاو تارشؤملاو دصرلاو فيرعتلا  )أ(  
  ؛ةيملاعلا فينصتلا ةردابم  )ب(  
  ؛تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسالا  )ج(  
  ؛ةيجولوكيإلا مظنلا جهنم  )د(  

                                                           
*  UNEP/CBD/SBSTTA/10/1.  
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  ؛مادتسملا مادختسالا  )ه(  
  ؛ةحايسلاو يجولويبلا عونتلا  )و(  
  ؛ةيزيفحتلا ريبادتلا  )ز(  
  ؛ىرخألا تايقافتالاو تاردابملاو تامظنملا عم نواعتلا  )ح(  
  ؛عاونألاو لئاوملاو ةيجولوكيإلا مظنلا ددهت يتلا ةبيرغلا فانصألا  )ط(  
  ؛ةيمحملا قطانملا  )ي(  
  .خانملا ريغتو يجولويبلا عونتلا  )ك(  

ةكرتشملا اياضقلاب ةلصلا تاذ تايصوتلاو ةيتفلا اياضقلا نأ ىلإ رظنلاب طقف غالبإلا ضرغأل ةركذملا هذه تدعأ دقو   
يف مدقت ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعل ا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلل رشاعلا عامتجالا لامعأ لودج يف ةدراولا تاعاطقلا نيب
ةلص تاذ ىرخأ لمع قئاثو   ).UNEP/CBD/SBSTTA/10/1/Add.1, annex IIرظنأ ( 

  ةحرتقملا تايصوتلا

لمعلا جمارب يف مدقت نم زرحأ امب املع ذخأت نأ ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا دوت دق    
  .ةيقافتالا يف تاعاطقلا نيب ةكرتشملا اياضقلاراطإ يف ذفن ت يتلا



UNEP/CBD/SBSTTA/10/3 
Page 3 

  

 
 

  تايوتحملا
 ١ ..............................................................................................................يذيفنتلا زجوملا

  ٢ .........................................................................................................ةحرتقملا تايصوتلا
جماربذيفنت يف زرحملا مدقتلا ةلصلا تاذ تاعاطقلا نيب ةكرتشملا اياضقلا راطإ يف لمعلا   ................ ٤ 

مييقتلاو تارشؤملاو دصرلاو ديدحتلا –فلأ   ٤ ....................................)٧/٨ و٧/٧، ٧/٦تاررقملا ( 

 ٥ ................................................)٧/٩ و٦/٨، )د(٤/١تاررقملا (ةيملاعلا فينصتلا ةرداب  م–ءاب 

تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسالا –ميج   ٧ .....................................................)٧/١٠ررقملا ( 

ةيجولوكيإلا مظنلا جهنم –لاد   ١٠ ......................................................................)٧/١١ررقملا ( 

مادتسملا مادختسالا –ءاه   ١١ .............................................................................)٧/١٢ررقملا ( 

ةحايسلاو يجولويبلا عونتلا –واو   ١٢ ..................................................................)٧/١٤ررقملا ( 

ةيزيفحتلا ريبادتلا –يا ز  ١٣ ..............................................................................)٧/١٨ررقملا ( 

ىرخألا تايقافتالاو تاردابملاو تامظنملا عم نواعتلا –ءاح   ١٥ ................................)٧/٢٦ررقملا ( 

عاونألاو لئاوملاو ةيجولوكيإلا مظنلا ددهت يتلا ةبيرغلا عاونألا –ءاط   ١٥ .....................)٧/١٣ررقملا ( 

ةيمحملا قطانملا –ءاي   ١٧ ................................................................................)٧/٢٨ررقملا ( 

ا عونتلا–فاك   ١٩ ............................................................)٧/١٥ررقملا (خانملا ريغتو يجولويبل  
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  ةلصلا تاذ تاعاطقلا نيب ةكرتشملا اياضقلا راطإ يف يراجلا لمعلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا

  )٧/٨ و٧/٧، ٧/٦تاررقملا (مييقتلاو تارشؤملاو دصرلاو ديدحتلا   -فلأ 

  )٧/٦ررقملا (ةيملعلا مييقتلا تايلمع   - ١

مييقت يف زرحملا مدقتلاب ٧/٦هررقمب ا ملع فارطألا رمتؤم ذخأ  - ١ يعيمجتلا ريرقتلا ططخمو ةيفلألل يجولوكيإلا ماظنلا،   
مييقت ةيلمع ضارعتسا يف ةكراشملا ىلع ةينطولا لاصتالا تاهج عجشو ،يجولويبلا عونتلا نأشب ةيقافتالا هدادعإب موقت يذلا  
ةئيهلا تررق ٦/٥ةيصوتلا يفو . ةيفلألل يجولوكيإلا ماظنلا نم ددع ءدب ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ، 

لئاسوو قرط نم ةفئاط رابتخاو ةيلاحلا ةيولوألا تاذ اياضقلا نأشب مييقتلا لامعأ يف مدقت قيقحتلةيبيرجتلا مييقتلا تايلمع   
  :مييقتلا

ةلوجلا لالخ نم ةيفلألل يجولوكيإلا ماظنلامييقت ةيلمع ترمتسا   )أ(   ريراقت لادادعإو ضارعتسالا ةيلمعل ةيناثلا  
يذلايجولويبلا عونتلا نع يعيمجتلاريرقت لاكلذ يف امب ةيعيمجت لا فوس   رشاعلا اهعامتجا لالخ ةيعرفلا ةئيهلا هض رعتست 

(UNEP/CBD/SBSTTA/10/7).  

ةبولطملا ةيبيرجتلا مييقتلا تايلمع جئاتنو تايجهنمو تايلمعل ضرعتسا يرجأ   )ب(  
(UNEP/CBD/SBSTTA/10/7)ةيقافتالا راطإ يف مييقتلا تايلمع نيسحتل تايصوت اهساسأ ىلع حرتقتو  ،.  

  )٧/٧ررقملا (ةيجيتارتسالا ةيئيبلا مييقتلا تايلمعو ةيئيبلا تاريثأتلا مييقت تايلمع   - ٢

اميس الو ةينعملا تامظنملا عم نواعتلاب ،تاحرتقم دادعإ ،رومأ ةلمج نمض ،يذيفنتلا نيمألا نم فارطألا رمتؤم بلط  - ٢
ل ،تاريثأتلا مييقتل ةيلودلاةطبارلا يجولويبلا عونتلاب ةلصلا تاذ اياضقلا جاردإب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملاحيقنتو ريوطت ةدايز    
  :ةيجيتارتسالا تاريثأتلا مييقت يفو ةيئيبلا تاريثأتلا مييقت تايلمع وأ تاعيرشت يف

،مييقتل ةيلودلا ةطبارلل نيرشعلاو ع بارلا يونسلا عامتجالا ءانثأ  )أ(   يف دقع يذلا عامتجالا وهو  يئيبلا رثألا
ىلإ ٢٦نم ر فوكناف ناسين٢٩  تل ةيدنلوهلا ةئيهلاو ةطبارلا هذه ءاضعأ دكأ٢٠٠٤ليربأ /   مهمامتها ةيئيبلا تاريثأتلا مييق، 

صاخلا عورشملا ىعدو. ةيهيجوتلا ئدابملاريوطت ةدايز يف ةدعاسملاو ةلاح تاساردب ةمهاسملاب  لاجم يف تاردقلا ءانبب " 
ةيهيجوتلا هنتنجلةيوضع يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأ كرتشت يذلا " ةيمانلا نادلبلا يف تاريثأتلا مييقتو يجولويبلا عونتلا  
؛ةلاحتاساردب ةمهاسملا ىلإ    

نأشب ينورتكلا شاقن ىدتنم يف ةئيبل ل ةيبوروألا ةلاكولاو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممالا ةمظنم تمهسأ  )ب(  
؛ةبطرلا هبش يضارألاو ةفاجلا يضارألاب ينعملا صصخملا ءاربخلا قيرف يف اتكراشو٢٠١٠فادهأب ةلصلا تاذ تارشؤملا     
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تاهجوتلل ماع راطإ عورشم تاريثأتلا مييقتل ةيلودلا ةطبارلا يف يجولوكيإلاو يجولويبلا عونتلا ةرئاد تدعأ   )ج(  
عضو يف عسوتلا عم يزاوتلاب ةفلتخم ةيعاطق ةيهيجوت ئدابمدعت فوسو . تاريثأتلا مييقتو يجولويبلا عونتلاب ةصاخلا ةيعاطقلا  
ررقملا يف ةدراولا ةيهيجوتلا ئدابملا فلأ٦/٧    ؛ 

تاريثأتلا مييقتل ةيلودلا ةطبارلا يف ةراجتلا ةرئادو ايجولونكتلاو يجولويبلا عونتلا ةرئاد تأشنأ دقو  )د(    اقيرف 
  .يجولويبلا عونتلا ىلع ةراجتلا تاريثأت ىلع زكري

  )٧/٨ررقملا (ينطولا ىوتسملا ىلع تارشؤملاو دصرلا   - ٣

ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغأل ل ةدحتملا ممألا ةمظنم عم هنواعت لصاوي نأ يذيفنتلا نيمألا نم فارطألا رمتؤم بلط  - ٣
ةيلمع يف ةلصلا تاذ ةيميلقإلاو ةيلودلا تاردابملاو تامظنملا نم كلذ ريغ و ةيبوروألا ةئيبلا ةلاكووةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا 

  :٢٠١٠ماع فدهب ةلصلا تاذ تارشؤملا ميعدتو ريوطت ةدايز 

يجولويبلا عونتلا تارشؤم "نأشب ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم لومملا عورشملل يئاهنلا ريرقتلا دادعإ يرجي   )أ(  
ثدحل دادع إلايرجيو . ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلل تامولعملا حاتت فوسو" ينطولا مادختسالل

دادعإ يف رظنلا يرجيو ،ريرقتلا اذهب ةقلعتملا ةبرجتلا نأشب ينطولا مادختسالل يجولويبلا عونتلا تارشؤم عورشمل يبناج  
ةعباتمعورشم  .  

  )٧/٣٠ررق ملا(يملاعلا ىوتسملا ىلع تارشؤملاو دصرلا   - ٤

راطإلا اذه لمشيو . ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت يف مدقتلاو تازاجنالا مييقت ةيلمع زيزعتل اراطإ فارطألا رمتؤم دمتعاو  - ٤
زيكرتلل تالاجم ةعبس- ١ ريسيتل ةيعرفلا فادهألا - ٢:   فادهألا قيقحتل نرم راطإ ريفوتو لمعلا جمارب نيب اميف قاستالا    
ارشؤم- ٣و ةينطولا نع غالبإلاو يملاعلا ىوتسملا ىلع٢٠١٠فده قيقحت وحن مدقتلا ىدم مييقتل ت    هذهب عالطضاللو . ه 

 ، لالخ ٢٠١٠فده قيقحت وحن زرحملا مدقتلا مييقتل تارشؤملا نأشب صصخملا ينقتلا ءاربخلا قيرفل عامتجا دقع تابلطلا  
لوألا نيرشت٢٢ ىلإ ١٩نم ةرتفلا  مادختسا ضارعتسال ٢٠٠٤ربوتكأ /  عضوو ةرشابم تارابتخا يف ةدمتعملا تارشؤملا  

ضرعتسا ينورتكلإ شاقن ىدتنم لالخ نم عامتجالا اذه دعأ دقو . ةعبسلا زيكرتلا تالاجم يف اهب ىصوي ةيفاضإ تارشؤم
يجولويبلا عونتلا تاعقوت دادعإ يف ةلصلا تاذ تامولعملا مدختست فوسو . تارشؤملا فلتخمب ةصاخلا قئاثولا عورشم
  . ةيملاعلا

  )٧/٩ و٦/٨، )د (٤/١تاررقملا (ةيملاعلا فينصتلا ةردابم   -ءاب 

و لاد٤/١تاررقملا قايس يف   - ٥ ررقملاو ةيملاعلا فينصتلا ةردابم نأشب ٧/٩ و٦/٨  ددعتملا لمعلا جمانرب نأشب ٧/٣١   
عاضخأ ىلع صني يذلاو٢٠١٠ماع ىتح ةي قافتالل تاونسلا ا فينصتلا ةردابم نأشب لمعلا جمانرب  ضارعتسا ةيلمعل ةيملاعل  
، لع قباسلا عامتجالاو فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا لالخ ةقمعتم ةيلاتلا تاطاشنلا تذفنةيعرفلا ةئيهلل هي ةنامألل تغلبأ يتلا  

رومأ ةلمجنمض  :  
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ا ةيكيجلبلا لاصتالا ةهج عم تاونس سمخ هتدم اقافتا ةيكيجلبلا ةيمنتلا ةسسؤم تمربأ٢٠٠٣ماع يف   )أ(   ةينعمل ، 
  ؛ةيمانلا نادلبلا يف ةردابملا ذيفنت ريسيتل ةيملاعلا فينصتلا ةدابمب

ةيلمع تامولعملا لدابتةيلآ عم نواعتلاب ،يذيفنتلا نيمألا عضو   )ب(   امب قمعتملا ضارعتسالل ةيهيجوت ئدابمو،   
ةيعرفلا ةئيهلا بناج نم هيف رظنلل ةيمل اعلا فينصتلا ةردابمب صاخلا لمعلا جمانرب ذيفنت يف زرحملا مدقتلا دصرل تايلآ كلذ يف

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/10/14ةقيثولا (رشاعلا اهعامتجا لالخ ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيلمعلا ةروشملاب ةينعملا 

  :ةدوجوملا تاردابملا عم قيسنتلاب قلعتي اميفو  )ج(  

تامولعم ىدتنمو ،يجولويبلا عونتلل يملاعلاقفرملاعم نواعتلا رمتسا   )١( يف يجولويبلا عونتلا    
يجولويبلا عونتلا ةيقافتال ةعباتلا تامولعملا لدابتةيلآ ويداهلا طيحملا  . ةيوقلاتالص لا ةيمنتل 

رايأ١يف كيسكملا يف نيعامتجا ةيملاعلا فينصتلا ةردابم قيسنت ةيلآ تدناسو   ٢٠٠٤ويام / 
لوألا نيرشت١٢ و١٠يموي ادنليزوينو  علا قودنصلا عم٢٠٠٤ربوتكأ /  يجولويبلا عونتلل يما  

مساقتو نواعتلا قيثوتو اهنيب رزآتلا زيزعتل يداهلا طيحملا يف يجولويبلا عونتلا تامولعم ىدتنمو 
  .دراوملا

يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأو ةيلودلا –ةيجولويبلا ةكبشلا نيب نواعت ةركذم تعقو   )٢(  ١٩ 
  .٢٠٠٤هيلوي /زومت

، ٢٠٠٤رياربف /طابش يف روبملالاوك يف دقعنملا فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا شماه ىلعو  )٣(
عمةكارش يف تاعامتجا تمظن و يجولويبلا عونتلل يملاعلا قودنصلا   MAB وكسنويلل ةعباتلا  

باتلاايسآ قرش بونجةكبشو ةيلودلا ةيجولويبلا ةكبشلاو  تاهج و ةيلودلا ةيجولويبلا ةكبشلل ةع 
يف تاتابنلل ينطولا دهعملاو ) ايناملأو اكيجلب(ةيملاعلا فينصتلا ةردا بمب ةينعملا ةينطولا لاصتالا

ةيجولوكيإلا مظنلاو يجولويبلا عونتلا ةنايصل وينروب جمانربو ،ايقيرفأبونج  .  

شماه ىلع ةيملاعلا فينصتلا ةردابم لجأ نم تاردقلا ءانبو ةيلاملا دراوملا نأشب عامتجا دقعو   )٤(
هيف تكرتشا ،فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا ةيملاعلا فينصتلا ةردابمقيسنت ةيلآ   نع نيلثممو  

ةدحتملا ممألا جمانربو ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب (ذيفنتلا زاهج نع نيلثممو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم 
  ).يلودلا كنبلاو يئامنإلا

ةردابم لمع جمانرب يف ٣مقر يليغش تلا فدهلا ذيفنت يف يجولويبلا عونتلا تامولعمل يملاعلا قفرملا رمتساو  )د(    
حنم عم فينصتلا تامولعم ةيملعلا رئاودل ا ىلع لوصحلل الاعفو انسحم اماظنو ةيساسأ ةينبقفرملا عضوو . ةيملاعلا فينصتلا
  .اهيدل يجولويبلا عونتلا رصانعب ةينعمتامولعملا ة يإ ىلإ لوصحلا صرف  ىلع أشنملا نادلب لوصح نامضل ةيولوألا

اينوثميسلا دهعملا نم قيسنتبسايقةنودمب ةينعم ةنامأ تئشنأو ةيلود ةيوضعب موتروسنوك ئش نأ  )ه(   يف ي ن 
  .نولس ةسسؤم نم ليومتب نطنشاو
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  :يملاعلا فينصتلا تاجايتحا تايولوأ بيترتل ةيلاتلا ةيميلقإلا تاكبشلاو تاعامتجالا تدقع  )و(  

يف ادنل يزوين ،نوتجنيلو يف ةيملاعلا فينصتلا ةردابمنأشب ةيناثلا ةيويسآلا ةيميلقإلا لمعلا ةقلح   )١(
  ٢٠٠٤.١ربوتكأ /لوألا نيرشت

يف ايناملأ ،مليف ف وأ ليأ يف تدقع ةيملاعلا فينصتلا ةردابم نأشب ةيبوروأ ةيميلقإ ةقلح  )٢(
  ٢".ةعسوملاابوروأ يف ةيملاعلا فينصتلا ةردابمل تاردقلا ءانب "ناونعب : ٢٠٠٤هينوي /ناريزح

و ،ايسآ بونج ةكبشلةيجولويبلا ةكبشلل عباتلا يساسألا ليومتلاوتاردقلا ءانب جمانرب  لكش  )٣(  RBP 
ةعيبطلا نوصل يلودلا داحتألل ةعباتلا)ايسآ( ةكبش قيسنت قالطال ةكارش ةيلودلا ةيجولويبلا ةكبشلاو    
  .ايسآ قرش بونج نادلب

ةلاحلا تاسارد نم ةلسلس ةيلودلا ةيجولويبلا ةكبش لا تردصأ: فيقثتلاو ماعلا يعولا ةراثتساب قلعتي اميفو  )ز(  
عقوم ىلإ ةلصو عم  (www.bionet-intl.org: يلاتلا ناونعلا ىلع بيولا ةكبش ىلع ةحاتم يهو" مهم فينصتلا اذامل"ناونعب 

  ).بيولا ةكبش ىلع يجولويبلا عونتلا ةيقافتا

يلآتدقع  )ح(   يذيفنتلا نيمألل ةروشملا ميدقتل نآلا ىتح تاعامتجا ةعبرأ ةيملاعلا فينصتلا ةردابم قيسنت ة  
ةيقافتا عقوم ىلع يناثلا ريرقتلا يوس نآلا ىتح رشني مل هنأ الإ تاعامتجالا هذه ريراقت تدعأ دقو . يلودلا نواعتلا عيجشتلو
  ٣.بيولا ةكبش ىلع يجولويبلا عونتلا

نيثالث فارطألا تمدق ،ةيملاعلا فينصتلا ةردابم لمع جمانرب ذيفنتل قمعتملا ضارعتسالا ءا رجإل ادادعتساو  )ط(  
لوألا نيرشت١٥ىتح ايعيضاوم اريرقت  مييقت يف ىرخأ رداصم نم تامولعملاو ريراقتلا هذه مدختست فوسو . ٢٠٠٤ربوتكأ / 

  .ةردابملا لمع جمانرب ذيفنت ةيلاعفو ةلاح

  )٧/١٠ررقملا (تاتابنلا ةنايصل ةي ملاعلا ةيجيتارتسالا  -ميج 

ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسالا ىلع ةقفاوملا ىلإ ةينعملا تامظنملا ةوعدب٠)١: (٦/٩هررقم يف فارطألا رمتؤم ماق   - ٦  
ةمهاسملاوتاتابنلا يتابنلا عونتلا يف تافالتخالاو تاردقلاو تايولوألل اقفو اهذيفنت يف  ؛ينطولا ىوتسملا ىلع    اعد امك) ٢( 
ليومتلا تامظنم اعد ) ٤(؛تاردقلا ءانب ىلإ ةجاحلا ديكأت ) ٣(؛ةيميلقإ وأ /و ةينطو فادهأ عضو ىلإ تاموكحلاو فارطألا

يتلا نادلبلاو ةريغصلا ةيرزجلا ةيمانلا لودلاو ةيمانلا نادلبلا يف اميس الو ةيجيتارتسالا ذيفنتل معدلا ريفوت ىلإ ةيلاملا تايلآلاو 
  .لاقتنا ةلحرمب اهتايداصتقا رمت

                                                           
  ./htttp://www.niwa.co.nz/events/2gtirtرظ نأ  ١
  .http://www.gti-kontaktstelle.de/workshop.htmlرظنأ   ٢
  .(http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=GTICM-02&print=1رظنأ   ٣
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نيمألا نم بلطو تاتابنلا ةنايصل ةيملاع ةكارش ةماقإب ٧/١٠هررقم يف فارطألا رمتؤم بحر ،كلذ ىلع ةوالعو   - ٧  
كلذ يف امب تاودأ ةعومجم عضول تاحرتقم ،تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةكارشلا يف ءاضعألا لودلا نم معدب ،رولبي نأ يذيفنتلا 

ةيعرفلا ةئيهلا ضرعتست يكل ،اهجماربو اهططخو اهتايجيتارتسا يف فادهألا جمد ىلع فارطألا ةدعاسمل ةعجارم ةمئاق  
رمتؤم ثح ،ررقملا سفن يفو . فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالا لبقتاحرتقملا هذه ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملل 

ذيفنت ريسيتو جيورت ) ١: (لجأ نم ةيلاحلا لاصتالا تاهج نيب نم نييعتلا وأ ةيجيتارتسالل لاصتا تاهج حيشرت ىلعفارطألا 
لمعلا ططخو تايجيتارتسالا يف اهجمدو ةينطولا فادهألا ديدحت كلذ يف امب ينطولا ىوتسملا ىلع ةيجيتارتسالا دصرو 

ةكراشم ز يزعت) ٢(؛تاعاطقلا نيب ةكرتشملاو ةيعاطقلا تاطاشنلاو جماربلاو ططخلاو يجولويبلا عونتلاب ةينعملا ةينطولا 
  .تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةكارشلاو ةنامألاو نيينطولا نأشلا باحصأ نيب لاصتالا ريسيت) ٣(و ؛نيينطولا نأشلا باحصأ

  :ةيلاتلا تاطاشنلا تذفن تابلطلا هذهل ةباجتساو  - ٨

تاهج نييعت بلطي اراطخإ ةنامألا تلسرأ: تاتابنلا ةنايصلل ةيملاعلا ةيجيتارتسالل ةينطو لاصتا تاهج نييعت  )أ(    
  .انييعت نيثالث تقلتو ةيجيتارتسالل ةينطو لاصتا

باحصأ عم تارواشم ةنامألا تدعأ :تاودألا ةعومجم ةرولببةصاخلا تاحرتقملا عضو يف لمعلا ريس   )ب(    
ذيفنتل تاودألاو دراوملاو ةيعرفلا فادهألاو تارشؤملاو ةيساسألا تامولعملاو ةرفاوتملا تاهويرانيسلا ديدحتل نأشلا 

قاطن نأشب ةينعملا تالاكولاو فارطألل مدقت تاهيجوت نع تارواشملا هذه رفست دقو . تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسالا
تاودألا ةعومجم عضول ةيساسأ تامولعم رفوت فوسو،يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع ةيجيتارتسالا ذيفنت تايولوأو يفو .  
لجأ نم ةتقؤم ةادأك همادختسال (www.plants2010.org)ةيجيتارتسالل صصخ بيولا ةكبش ىلع عق وم ميقا ،ةيلمعلا هذه نوضغ  
  .ةكارشلا ءاضعأ ةطساوب مدقتلا دصر يف نواعتلاو لاصتالا زيزعت

  :يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع ةيجيتارتسالا ذيفنت يف مدقتلا  )ج(  

ةيتابنلا قئادحلا ةنايصل ةيلودلا ةمظنملا ةطساوب ةيتابن لا قئادحلل يناثلا يملاعلا رمتؤملا ميظنت مت  )١(
نم ةلسلس عضو لجأ نم ٢٠٠٤ليربأ /ناسين يف هنولشرب يف ةنواعتملا تاسسؤملاو قئادحلل افده ٢٠   

  ٤؛٢٠١٠لبق اهقيقحت نيعتي ةيتابنلا 

لالخ كلذو "ابوروأ اتنالب"ةمظنم ةطساوب ةيربلا تاتابنلا ةنايصل عبارلا يبوروألا رمتؤملا دقع   )٢(  
ىلإ ١٧نم ةرتفلا  لوليأ٢٠  ةدايزل ةصرف رفو دقو ،ايسنيلاف يف ٢٠٠٤ربمتبس /  فادهأ قيسنت   

تاونسلل لمع ططخ عضولو ،تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسالا عم ةيبوروألا ةيجيتارتسالا  
  ٥؛تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسالا ءوض يف ابوروأ يف تاتابنلا ةنايصل ةمداقلا ثالثلا

                                                           
  .http://www.bgci.org.uk/events/congress_conclusionsرظنأ   ٤
  .http://www.nerium.net/plantaeuropa.htmرظنأ   ٥
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 ٢٧نم ةرتفلا لالخ يبورين يف نيسرامملا ضرعمو ةيجولوكيإلا ةعارزلل يلودلا رمتؤملا دقع   )٣(
لوألا نيرشت١ىلإ ر بمتبس/لوليأ فادهألا قيقحت يف ةمهاسم كلذو ٢٠٠٤٦ربوتكأ /   ،١٤، ٦، ٣ 

؛ةيجيتارتسالا نم١٦و    

تاردقلا ءانبو بيردتلا ةنجلو يملاعلا يجولويبلا عونتلل يمالعإلا قفرمللةعباتلا مولعلا ةنجل تدقع   )٤(  
جلاع ثيح٢٠٠٤ليربأ /ناسين يف كيسكملا يف فادهألا ت    ؛١٥ و١٤، ٢، ١ 

نم ةيكلملا وويك قئادح يف ١فدهلا نأشب لمع تاقلح تدقع   )٥( ىلإ ٢٨  ناريزح٣٠   ٢٠٠٤هينوي / 
ةكلمملا يف جندير يف تاتابنلا ة نايصل ةيماعلا ةيجيتارتسالا ذيفنت نأشب رمتؤم ةماقإ ررقملا نمو

يناثلا نوناك٨ و٧يموي ،ةدحتملا  ةكبش نم ميظنتب ٢٠٠٥رياني /    ؛تن تنالب 

ىلع زيكرتلا عم ةماهلا ةيتابنلا تالاجملا يف لمع تاقلح ةدع ةيلودلا ةيتابنلا ةايحلا ةمظنم تمظنو   )٦(
  ؛٥ و٢نيفدهلا 

أل ةيلودهرواشم دقع ررقملا نم  )٧(  ١٩٩٣ماعل ةيهيجوتلا ئدابملا ةعجارم ريسي تل نأشلا باحص 
ةايحلاب راجتالا دصر ةكبشو ، ةيربلا ةايحلل يملاعلا قودنصلاةطساوب ةيربلا تاتابنلاب ةصاخلا 

  ).١٣فدهلا (ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ة عيبطلا نوصل يلودلا داحتالاو، ةيربلا

ةينطو ةباجتسا عضول ةفلتخم ت اردابمب فارطألا تعلطضا: ةينطو فادهأو تايجيتارتسا عضو  )د(  
  .نيصلاو ايقيرفأ بونج ،ادنلريأ ،ادنليزوين ،لشيس يف تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسالل

  :ةيجيتارتسالا نأشب ةماعلا ةيعوتلاو لاصتالا  )ه(  

ص اخلا بيتكلا ةمجرت مت ،عسوأ قاطن ىلع تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسالا ةحاتا ىلإ ايعس  )١(
يرجت نيح ي  فةينابسألاوةيسورلا ،ةيسنرفلا تاغللا ىلإ تاتابنلا ةنايصل ةملاعلا ةيجيتارتسالاب 

نيعوطتم ةطساوب ةيلاطيإلاو ةينابايلا ،ةينيصلاةيبرعلا تاغللا ىلإ هتمجرتل نآلا تاشقانملا  ،.  

ملا موقتو١فدهلا نأشب بيتكو ةرشن ةيزاغلا فانصألل يملاعلا جمانربلا دعأ   )٢( ةنايصل ةيلودلا ةمظن ، 
يتابنلا عونتلل ةياعد ةلمح تأدبو١٤فدهلا نأشب ةرواشم دقع ريسيتب ةيتابنلا قئادحلا   ٧.  

ةيقافتاب صاخلا فارطألا رمتؤم يف تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسالاب صاخلا بيتكلا عيزوت مت   )٣(
ةنايصلل يناثلا يملاعلا رمتؤملاو ضارقنالاب ةددهملا تاتابنلاو تاناويحلا عاونأ يف ةيلودلا ةراجتلا  
جيورتلاو تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسال اب يعولا ةراثتسال) ةعيبطلا نوصل يلودلا داحتالا(
  .فادهألا جاردإ

                                                           
  .http://www.ecoagriculturepartners.orgرظنأ   ٦
  .www.bgci.orgرظنأ   ٧
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ةرقفلا٦/٩ررقملل الامعإ : ةيمانلا نادلبلا يف ةصاخو ةيجيتارتسالا ذيفنتل تاردقلا ءانب  )و(   ةنامألا تمظن ١٠ ،   ،
،ةيكلملا ةيتابنلا وويكقئادح عم نواعتل اب ةدحتملا ةكلمملاب ل ةرود ،ادنغوأ يف ريركام ةعماجو،  يف ةقرافألانييميلقإلا ءاربخل    

ىلإ ٨نم كلذو تاتابنلا ةنايص ةيجيتارتسا لاجم  يناثلا نيرشت٢٦  يف اهدقعل جذومنك ةرودلا هذه مدختست دقو . ٢٠٠٤ربمفون / 
  .ىرخأ ميلاقأ

تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلاةكارشلا  )ز(   ةيلودلا ةمظنملا نم نوسكاج زياو رتيب روتكدلا ايمسر يذيفنتلا نيمألا اعد :  
 ٦يموي ندنل يف يلوأ عامتجا دقع دقو . تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةكارشلل تقؤملا سيئرلا بصنم يلوتل ةيتابنلا قئادحلا ةنايصل

رايأ٧و   .٢٠٠٤ويام / 

ى لإةئيبلل  ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ةنايصلا دصرل يملاعلا زكرملا يذيفنتلا نيمأل ا اعد: ىرخأ لئاسم  )ح(  
ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم (ةعارزلاو ةيذغألل ةيثارولا دراوملا ةئيه اعد امك . ةيجيتارتسالا ذيفنت ةيلمع دصر يف معدلا ميدقت
ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ةنايصل ةيملاعلا لمعلا ةط خ اهب مهاست نأ نكمي يتلا ةيفيكلا يف رظنلل) ةعارزلاو

  .٩فدهلا اميس الو ،ةيجيتارتسالا ذيفنت يف مادتسملا اهمادختساو 

  )٧/١١ررقملا (ةيجولوكيإلا مظنلا جهنم   -لاد 

م نواعتلاب يليام ىلع لمعي نأ٧/١١هررقم يف يذيفنتلا نيمألا نم فارطألا رمتؤم بلط   - ٩ ةيلودلا تامظنملا ع ، 
نم كلذو ،ةيقافتالا يف ةيجولوكيإلا مظنلا جهن عم قفتت يتلا ج هنلاو تاودألا قاطنل ليلحت ءارجإ) ١: (ةلصلا تاذ ةيميلقإلاو
تاودأ عضو ريسيت ) ٢(؛تاودألا هذه ةيطغت يف تارغث ةيأ ديدحتو اهعبتت يتلا ج هنلا ىلع زاكترالاو اهتاربخ نم ملعتلا لجأ

يف رارمتسالا ) ٣(؛يجولويب لاجمو عاطق لك يف ةيجولوكيإلا مظنلا جهن ذيفنت نم نيكمتلل ايرورض نوكي امثيح ةديدج تاينقتو 
عضو يف تامولعملا لدابتةيلآ عم نواعتلاو ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيميلقإلا هبشو ةينطولا تايوتسملا ىلع ةلاح تاسارد عمج   

مدقت ام ةحاتا ) ٤(و ؛عاطقلاو ةيجولوكيإلا ةقطنملاو يجولويبلا لاجملا ساسأ ىلع اهيف ثحبلا نكمي ةلاحلا تاساردل تانايب ةدعاق
نم هيلإ لوصولا نكميو ةيجولوكيإلا مظنلا جهنل بيولا ةكبش ىلع " تامولعم بيتك"عضو لالخ نم فارطألل عساو قاطن ىلع 

  .تامولعملا لدابتةيلآ لالخ 

اعتي نأ يذيفنتلا نيمألانم بلط امك  - ١٠ ةينواعتلا ةكارشلاو تاباغلا ةنامأ نأشب ةدحتملا ممألا ىدتنم سيئرو قسنم عم نو  
عم ةيجولوكيإلا مظنلا جهن ميهافم جمد ةدايز لجأ نم تاباغلل ةرقفلا ٦/٢٢ررقملا (تاباغلل ةمادتسملا ةرادإلا     ).أ١٩، 

  :ةيلاتلا تاطاشنلا تذفن تابلطلا هذهل ةباجتساو  - ١١

) ٣(تاطاشنلاو ررقملا اذه ذيفنت يف اهتدعاسم ميدقتب لضفتت يتلا ةدحتملا ةكلمملا ةموك ح عم نواعتلاب مت  )أ(  
مت كلذ ىلع ةوالعو . ةدعملا ةلاحلا تاسارد نم ديزملا ميدقتل ميمصتو تامولعملا بيتك نأشب ميهافم ةركذمل ةدوسم عضو، )٤(و
ةيلمع ىلإ نآلا تانايبلا ةدعاق جاتحت فوسو . ةدوجوملا ةلاحلا تاسارد نم ريغص ددعب ةدوزم ةيطمن تانايب ةدعاق دادعإ
ةيعرفلا ةئيهلل رشاعلا عامتجالل تانايبلا ةدعاق ميدقت يرجيو . ةيفاضإ ةلاح تاساردب اهديوزت مث حيقنتلا نم ديزمو ضارعتسا
  .يبناج ثدح يف اهنم تامولعملا عاجرتسال ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملل
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  :٢٠٠٤ماع لالخ ةيجولوكيإلا مظنلا جهنب ةلصلا تاذ ةيلاتلا هيجوتلا قئاثو تدعأ   )ب(  

ددعلا (يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ذيفنتل ج هن ،ةيلحاسلاو ةيرحبلا قطانملل ةلماكتملا ةرادإلا  )١(
ةلسلسلا نم ١٤ يجولويبلا عونتلا ةيقافتالةينقتلا  ةرادإلل يدنلوهلا زكرملا ةطساوب )  

   ٨.ةئيبلا ةدعاسم ةسسؤمو ةيلحاسلا

ةكلمملا ةموكحل مدقم ريرقت . ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةئيبلل ةقستملا لامعألا ،ةيجولوكيإلا مظنلا جهن  )٢(
 ,Laffoley, D., Maltby, E., Vincent دادعإيجولويبلا عونتلا ةيقافتاو ةيبوروألا ةعامجلا ،ةدحتملا 

M.A., Mee. L., Dunn. E., Gilliland, P., Hamer, J., Mortimer, D., and Pound, D.  

تامولعم ةقرو . سنيكوه. د. أ ةطساوب كامسألا دياصم ةرادإ يف ةيجولوكيإلا مظنلا جهن قيبطت  )٣(
يبوروألا قيرفلل عباتلا كامسألا دياصمب ينعملا لماعلا قيرفلل رشع عبارلا عامتجالل ةمدقم ةيساسأ 

  .مادتسملا مادختسالا ىئاصخال

يملاعلا زكرملا ةطساوب ةيلخادلا كامسألا دياصم ىلع ةيجولوكيإلا مظنلا جهن قيبطت: غنانيب نايب  )٤(  
  ٩.كامسألل

، دادعإ تاباغلل ةمادتسملا ةرادإلاو ةيجولوكيإلا مظنلا ج هن  )٥( ةعيبطلا ةنايصل يلودلا داحتالا
يلودلا كنبلاوPROFORو  .١٠  

  )٧/١٢ررقملا (مادتسملا مادختسالا   -ءاه 

عونتلل مادتسملا مادختسالاب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملاو ابابأ سيدأ ئدابم عباسلا هعامتجا لالخ فار طألا رمتؤم دمتعا  - ١٢
لالخ ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملل ةيعرفلا ةئيهلا اهيلع تقفاو دق تناك يتلا ةلصلا تاذ تايصوتلاو يجولويبلا 

ررقملا نم يناثلا قفرملا يف درتو ،عساتلا اهعامتجا  ٧/١٢.  

ئدابملا ذيفنتل ةيلمع ءدب ىلإ ةينعملا تامظنملاو ىرخألا تاموكحلاو فارطألا رمتؤم اعد ،ررقملا سفن يفو   - ١٣
) ١: (يلي ام يذيفنتلا نيمألا نم فارطألا رمتؤم بلط امك. يلحملاو ينطولا نييوتسملا ىلع ابابأ سيدأل ةيهيجوتلا طوطخلاو
بيلاسألا لضفأو حاجنلا صصق نع الضف ةيقافتالا نم ١٠ةداملا ذيفنتل تلذب يتل ا ةحجانلا دوهجلا ىلع تامولعملا عمج  

اهب مهفي نأ نكمي يتلا ةيفيكلا نع تامولعملا كلذ يف امب ابابأ سيدأل ةيهيجوتلا طوطخلاو ئدابملا قيبطت يف ةدافتسملا سوردلاو 
ةلصلا تاذ اياضقلا نأشب لامعألا نم ديزمب عالط ضالا) ٢(؛ ٢٠١٠ماع فده قيقحتل يجولويبلا عونتلل مادتسملا مادختسالا 

و ؛تارشؤملاو دصرلاوةيفييكتلا ةرادإلاو مادتسملا مادختسالاتاحلطصمب  نيينقتلا ءاربخلل لمعلا تاقلح نم ةلسلس دقع ) ٣( 

                                                           
  .http://www.biodiv.org/publications/cbd-ts-14.pdfيتآلا ناونعلا نم خاسنتسالاب هيلع لوصحلا نكميو   ٨
  .http://www.worldfishcenter.org/news/PDF/PR_16Jan04.pdfيلاتلا ناونعلا نم خاسنتسالل نايبلا اذه رفاوتي   ٩

يلاتلاناونعلا نم خاسنتسالل تامولعملا رفاوتتو  ١٠   :
http://www.iucn.org/info_and_news/press/UNFF%204_final_SFM_EsA.pdf.  
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دراوملل مادتسملا مادختس الاو يجولويبلا عونتلا ةنايصب ةطبترملا عفانملاو ةيلاملا فيلاكتلاو ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخ مييقت نأشب
  .ةيجولويبلا

  :ةيلاتلا تاطاشنلا تذفن تابلطلا هذهل ةباجتساو  - ١٤

ةماعلا ةفاقثلاةدايزل ءارجإك : ةعيبطلا نوصل يلودلا داحتالا عم نواعتلا  )أ(   قلعتي اميف نأشلا باحصأ ةيعوتو  
، ئدابمب ةيهيجوتلا ابابأ سيدأ ءاربخلا قيرفل ةروديف ةنامألا تكرالش  داحتالل عباتلا ةنايصلل ثلاثلا يملاعلا رمتؤملا لالخ    

ىلإ ١٧نم ةرتفلا يف كوكجناب يف تدقع ،ةعيبطلا نوصل يلودلا  يناثلا نيرشت٢٥    .٢٠٠٤ربمفون / 

تاعمتجملاو ةينعملا ىرخألا تامظنملاو ىرخألا تاموكحلاو فارطألا تيعد : تاربخلاو تامولعملا عمج  )ب(  
يف ةدافتسملا سوردلاو بيلاسألا لضفأو حاجنلا صصق نع تامولعملاب ةنامألا ديوزت ىلإ نأشلا باحصأو ةيلحملاو ةيلصألا  

راذآ٣١زواجتي ال دعوم يف ابابأ سيدأل ةيهيجوتلا طوطخلاو ئدابملا قيبطت    ).٠٧٢-٢٠٠٤راطخإلا  (٢٠٠٥سرام / 

: مادتسملا مادختسالاب ةصاخلا ةلصلا تاذ كوكصلا نأشبو تاحلطصملا مادختسا نأشب ىرخألا لامعألا  )ج(  
ةصاخلا تاحلطصملا مادختساب ةلصلا تاذ اياضقلا نأشب تاحارتقالاو تاقيلعتلا نم ديزملا عمجل ًاينورتكلإ ىدتنم ةنامألا تمظن 

يف اهجمد نآلا يرجي تاقيلعت ميدقت ىلإ ءاربخلا تعدو تارشؤملاو دصرلاو ةيفييكتلا ةرادإلاو مادتسملا مادختسالاب ة لدعم ةقيثو 
  .١١ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملل ةيعرفلا ةئيهلل رشع يداحلا عامتجالا بناج نم رظنلل

ررقملا نم ٥ةرقفلل ةباجتسا : مادتسملا مادختسالا نأشب نيينقتلا ءاربخلا لمع تاقلح  )د(   نآلا ةنامألا موقت ٧/١٢   ،
ةموكح نم يلام معدبو ةينعملا تامظنملا عم نواعتلاب بي ردتلل ليلد ةدوسم عضو كلذ يف امب لمع تاقلح ميظنت يف لمعلاب

  .ادنلوه

  )٧/١٤ررقملا (ةحايسلاو يجولويبلا عونتلا   -واو 

ةيهيجوتلا ئدابملاو ةحايسلاو يجولويبلا عونتلا نأشب ٧/١٤ررقملا عباسلا هعامتجا لالخ فارطألا رمتؤم دمتعا   - ١٥  
  .هب ةقفرملا ةحايسلا ةيمنتو يجولويبلا عونتلاب ةصاخلا

يلي اميذيفنتلا نيمألا نم ررقملا سفن يف فارطألا رمتؤم بلطو  - ١٦  :  

ةنسحملا ةيعوطلا ةيهيجوتلا ئدابملا نم ةيساسأ ةعومجم ةحاتإو دادعإو ةعجارم مئاوقو لمعتسملل ليلد عضو   )أ(  
  ؛ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا ةمهاسم كلذ يف امب ةبستكملا تاربخلا ىلع ادامتعا لمعتسملل ةقيدصلاو ةطسبملاو

  ؛ةيهيجوتلا ئدابملا يف ةمدختسملا تارابعلل فيراعتو تاحلطصم درسم دادعإ  )ب(  

نع تامولعملا رشنو عمج يفتامولعملا لدابتلةيلآ مادختسال جيورتلا   )ج(    :  

                                                           
يلاتلا ناونعلا يف ىدتنملا يف كارتشالا ةيفيكب ةصاخلا تاميلعتلا نع الضف دودحملا بيولا عقوم دجوي   ١١

http://www.biodiv.org/doc/sbd-forum.asp.  
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ختساىلإاحوضو رثكأ ةراشإ نمضتت يتلا ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت نأشب ةيعونلا ةلاحلا تاسارد   )١( ماد  
  ؛ةيعونلا ةيليلحتلا ةرادإلا تاودأ قيبطتو

ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا كارشإ نأشب ةلاحلا تاساردو ةدافتسملا سوردلاو بيلاسألا لضفأ   )٢(
ةحايسلاو ةمادتسملا ةحايسلاب ةصاخلا تاعورشملاو تاطاشنلا يف ةيديلقتلا ةايحلا طامنأ دسجت يتلا 

  .ةيجولوكيإلا

، ) ١: (فارطألا رمتؤم اعد ،ررقملا اذه سفن يفو  - ١٧ ةيمنتلاو ةراجتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمو ،ةيملاعلا ةحايسلا ةمظنم
تامظنملا نم اهريغ و ةيميلقإلا ةيمنتلا فراصمو ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو ،يلودلا كنبلاو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو

ئدابملا هذه ذيفنتل ةيلاملاو ةينقتلا تادعاسملا ريفوتو اهتاطاشنب مايقلا ىدل ةيهيجوتلا ئدابملا هذه ةاعارم ىلإ ةلصلا تاذ ةيلودلا 
ع ةلمتحم تاساكعنا ىلع يوطنت يتلا ةيحايسلا ةيمنتلا تاعورشم دادعإ ىدلئدابملاهذهل بجاولا مامتهالا ءاليإو ةيهيجوتلا  ىل  

  .اهليومتو اهيلع ةقفاوملاو يجولويبلا عونتلا

  :ةيلاتلا تاطاشنلا تذفن ،ررقملا اذهل الامعإو  - ١٨

  .ليلدلا اذه عضو يف لمعلا ةنامألا تأدب: لمعتسملل ليلد عضو  )أ(  

  :ىرخألا ةلصلا تاذ تامظنملا عم لاصتالا  )ب(  

ةيمنت يف يجولويبلا عونتلا نأشب ةيهيجوتل ا ئدابملا يعارت نأب ةلصلا تاذ تامظنملا ةنامألا تغلبأ  )١(
ئدابملا تمدق ،ةياغلا هذهلو . اهتاطاشنب مايقلا ىدل يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نع ةرداصلا ةحايسلا
  .ةيمنتلاب نيمتهملاو ةيميلقإلا ةيمنتلا فراصمو ليومتلا تالاكول ةيهيجوتلا

ىدحإ يف ضرع ميدقتو يحاتتفا نايب ءاقلإ ىلإ يجولويبلا عونتلا ةنامأ تيعد ،كلذ ىلع ةوالعو   )٢(
ينعملا ىدتنملا لالخ تمظن يتلا " ةمادتسملا ةحايسلاو يفاقثلا عونتلاو ةحايسلا"نأشب لمعلا تارود 
  .٢٠٠٤هنولشرب ،تافاقثلاب 

  :ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنت نأشب ةلاحلا تاسارد  )ج(  

ةيقافتالل ةعباتلاتامولعملا لدابتةيلآ ل الخ نم هذه ةلاحلا تاسارد ةحاتإو ليلحتو عمج ةيلمع  )١(  .  

ىلع ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنتب قلعتملا يثحبلا عورشملا يف زرحملا مدقتلاب ملع ىلع ةنامألا تيقبأ   )٢(
  .امنب يف ةيهيجوتلا ئدابملا ذيفنتل دئار عورشمو ،ايراغلب يف ينطولا ىوتسملا

  )٧/١٨ررقملا  (ةيزيفحتلاريبادتلا   -ياز 

يذيفنتلا نيمألا نم٧/١٨هررقم يف فارطألا رمتؤم بل ط  - ١٩ رفوت يتلا ةديدجلاو ةمئاقلا كوكصلل ليلحت دادعإ ) ١: ( 
تاذ تايجيتارتسالا وأ جماربلاو تاسايسلا يف اهجاردإو ةيباجيإلا زفاوحلا هذه قيبطت نأشب تاحرتقم عضول ةيباجيإ زفاوح 

تاودأ نع الضف هفئاظوو يجولويبلا عونتلا دراومو يجولويبلا عونتلا ميي قت نأشب ةمئاقلا تايجهنملا فاشكتسا) ٢(؛ةلصلا 
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تاودألاهذه قيبطتلتاحرتقم دادعإو ةمئاقلا مييقتلا تاود ألعيمجت دادعإ لالخ نم رارقلا ذاختا ةيلمع يف تايولوألا بيترت    .
  .فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا ليبق ةيعرفلا ةئيهلا ىلإ قئاثولا عيمج مدقت فوسو

مدقت نأ ) ١: (ىلإ ةيلودلا تامظنملاو ىرخألا تاموكحلاو فارطألا اضيأ فارطألا رمتؤم اعد ،ررقملا اذه سفن يفو  - ٢٠
ريغ ةيباجيإلا ةيزيفحتلا ريبادتلا مادختسا نأشب تامولعملا نم كلذ ريغو تاسرامملا لضفأو ةلاحلا تاسارد يذيفنتلا نيمألل 

الضف هفئاظوو يجولويبلا عونتلا ميق مييقتب ةينعملا تايجهنملا قيبطت نأشبو مادتسملا همادختساو يجو لويبلا عونتلا ةنايصل ةيدقنلا
؛رارقلا عنص ةيلمع يف تايولوألا بيترتب ةصاخلا تاودألا نع كلذ ريغو تامولعملا لدابتةيلآ لالخ نم داوملا هذه ةحاتا ) ٢(   
رمتؤمل نماثلا عامتجالا لبق رظنلل ةيعرفلا ةئيهلا ىلع ضرعلل يعيمجت ريرقت دادعإ) ٣(و ؛امئالم كلذ ناك اذإ لئاسولا نم  
  .فارطألا

ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلاو فارطألا ىلإ تاراطخإلا نم ةلسلس يذيفنتلا نيمألا لسرأ ،تابلطلا هذه ىلع ةوالعو   - ٢١
  .هالعأ اهيلإ راشملا تاعوضوملا نأشب تاءارجإ ذاختال

  :ةيلاتلا تاطاشنلا نونواعتملا ءاكرشلا ذفن ،ضارعتسالاديق ةرتفلا لالخو   - ٢٢

روذبلا عاطق تاسايسو روذبلا تادادمإ مظن نأشب لمعب ةعارزلاو ةيذغأل ل ةدحتملا ممألا ةمظنم علطضت  )أ(  
 دعاست كلذ ىلع ةوالعو. ليصاحملل يجولويبلا عونتلا ةنايصل ةعرزملا ىوتسم ىلع ةمدقملا زفاوحلا ىلع اهريثأت ةيفيكو

يربلا يجولويبلا عونتلاو ةعارزلا لاجم يف ةئشانلا ةيئيبلا تامدخلا قاوسأ ديدحت يف ءاضعألا نادلبلا ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم 
  .اهل جاتنإلاو قاوسألا هذهل لوصولاو

عونتلا ةنايصل ةيزيفحتلا ريبادتلاب ةلصلا تاذ اياضقلا نم ةضيرع ةفئاط يف نوصل يلودلاداحتالا لمعي   )ب(    
  .مادتسملا همادختساو يجولويبلا

نأشب ماه جمانرب يف تاونس ثالث ةدمل لمعت ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم تناك  )ج(   ةراضلا تاناعإلا  
يداصتقالا بناوجلاب ينعملا لماعلا قيرفلا لالخ نم ،سردت امك،ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يقفألا اهطاشن قايس يف ةئيبلاب  ة 
  .يجولويبلا عونتلا ديفت يتلا قاوسألا ءاشنإ ةقاعا يف ةراضلا تاناعإلا رود اهل عباتلا يجولويبلا عونتلل

ةيمنتلاو ةراجتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةعباتلا ةيجولويبلا ةراجتلا ةردابم زيزعتو  )د(    (UNCTAD/Bio Trade) نم  ،
ريبادتلا قيبطت لالخ نم يجولويبلا عونتلا ىلع ةدم تعملا تامدخلاو علسلاب دادمإلا تاردق ،نيينطولا ءاكرشلا ةكبش لالخ

يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نع رداصلا٦/١٥ررقملا يف هيلإ راشملا وحنلا ىلع ةيباجيإلا ةيزيفحتلا   .  

ةيداصتقالا كوكصلا ) "١: (ةيلاتلا تاساردلا ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف ةراجتلاو تايداصتقالا عرف ردصأ  )ه(  
يهو (UNEP, 2004)" يجولويبلا عونتلاب ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتم ةيئيبلا تاقافتالالاجم يف  رودلا للحت يتلا ةساردلا،   

ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلا عاونأب ةيلودلا ةراجتلا ةيقافتاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا قايس يف ةيداصتقا كوكصل لمتحملاو يلاحلا 
ار ةيقافتاوضارقنالاب ةددهملا  ,UNEP)" تايدحتلاو صرفلا: ةيئيبلا تاسايسلا يف ةيداصتقالا كوكصلا مادختسا) "٢(و ؛راسم 
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يتلا ةيئيبلا تالكشملا ةجلاعم يف ةيداصتقالا كوكصلا مادختساو مييقتو ديدحتل ةيمانلا نادلبلل ليلد نع ةرابع يهو (2004  ،
  .اههجاوت

اهمدقي يتلا ةيئيبلا تامدخلاب ةصاخلا تاعوفدملاب ةينعملا لامع ألاب عالطضالا لصاو) ١: (يلودلا كنبلل ةبسنلابو) و(  
ميمصت يف دعاسي ) ٢(؛مادتسملا همادختساو يجولويبلا عونتلا ةنايص ل ةيباجيإ زفاوح ققحتنأ نكمي يتلاو يضارألا باحصأ 

نم ريثك يف نرتقت يتلا ضورق لا لالخ نم دوهجلا هذه اضيأ معديو نادلبلا نم ددع يف ةيئيبلا تامدخلا لباقم تاعوفدملل مظن
  .ةنايصلا ىلع زفاوحلا نيسحتل تاردقلا ءانب معد جهن رفوي) ٣(و ؛ةيملاعلا ةئيبلا قفرم نم ليومتب نايحألا

ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلا عاونأ يف يلودلا راجتالا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل رشع ثلاثلا عامتجالا ررق   )ز(  
ىلإ ٢نم دق ع يذلا ضارقنإلاب ةددهملا لوألا نيرشت١٤  فارطألا عيمجةيقافتالا ةنامأ وعدت نأ كوكجناب يف ٢٠٠٤ربوتكأ /   

ثلاثلا عامتجالا ىلإ كلذ نع يرقت ميدقتو ةيداصتقالا زفاوحلل اهمادختسا نع تامولعم ميدقت ىلإ ةلصلا تاذ ةزهجألاو 
ريبادت نأشب نواعتلا ،ةينازيملا جراخ نم لاومألا رفاوتب انهر ،ةيقافتالا ةنامأ لصاوت فوس كلذ ىلع ةوالعو. ةنجلل نيسمخلاو  

صاخلا عاطقلا نع الضف يجولويبلا عونتلاب ةلصلا تاذ تايقافتالا نم هريغو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأ عم زفاوحلا 
ميمصت نأشب تاربخ لا لدابت ىلع ،رومأ ةلمج نمض ،زيكرتلا عم ةلصلا تاذ ةيموكحلا ريغو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملاو

ةيهيجوت ئدابمو ةفداه تايصوت عضو نع الضف ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلل ةمادتسملا ةرادإلا يف ةيداصتقالا زفاوحلا مادختساو 
  .ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلل مادتسملا مادختسالا نأشب كوكص نم كلذب طبتري امو ةيلمع

  )٧/٢٦ررقملا (ىرخألا تا يقافتالاو تاردابملاو تامظنملا عم نواعتلا  -ءاح 

يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتال ةعباتلا ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملل ةيعرفلا ةئيهلا بتكم سيئر كراش   - ٢٣
  :ةيلاتلا تاعامتجالا

الثلا وير تايقافتا ذيفنت يف رزآتللجيورتلا: ةيجرحلا ةيجولوكيإلا مظنلاو تاباغلا"نأشب لمع ةقلح   )أ(   يهو " ث 
ىلإ ٥نم ،ايلاطيإ ،وبرتيف يف تدقع يتلا ةقلحلا  ناسين٧  عم نواعتلاب يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأ اهتمظنو ٢٠٠٤ليربأ /   ،

اسيئر بتكملا سيئر بختنا دقو . خانملا ريغتل ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاو رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا يتنامأ
  .رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف ايجولونكتلاو ملعلا ةنجل سيئر ،ينيتنيلاف ودراكير روسيفوربلا بناجب اكراشم

عامتجالا وهو ةيربلا تاناويحلا نم ةرجاهملا عاونألا ةنايص ةيقافتال يملعلا سلجملل رشع يناثلا عامتجالا   )ب(  
ناسين٣ –سرام /راذ آ٣١يف ةدحتملا ةكلمملا ،ادنلتكسا ،وجسالج يف دقع يذلا    .٢٠٠٤ليربأ / 

ةيقافتاو يجو لويبلا عونتلا ةيقافتا نيب اميف رزآتلا نيسحت لجأ نم مدقتلا ىلإ قيرطلا ديدحت نأشب لمع تاقلح  )ج(  
ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلاعاونأب ةيلودلا ةراجتلا ل الخ ،ايناملأ ،مليف فوأ ليآ يف تدقع يتلا ةقلحلا يهو ،ضارقنالل ةددهملا  

ىلإ ٢٠نم ةرتفلا  ناسين٢٤    .٢٠٠٤ليربأ / 
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نسحو لمعلا : يجولويبلا عونتلل يلودلا رمتؤملا"ـب ةينعملا ةيهيجوتلا ةنجلل يناثلا عامتجالا يف ةنامألا تكراش   - ٢٤
نم ةرتفلا يف سيراب يف هدقع ررقملا نمو ،اسنرف ةموكح همظنتيذلا رمتؤملا وهو " ةرادإلا ىلإ ٢٤  يناثلا نوناك٢٨  رياني / 

  .رمتؤملا لالخ دقعت فوس يتلا لمعلا تاقلحل دادعإلا يف ةنامألا كراشتو. ٢٠٠٥

لاصتالا قيرف نأشب ٦/٢٠هررقم يف ةسداسلا هترود لالخ بحر دق فارطألا رمتؤم نأ ركذي ،كلذ ىلع ةوالعو   - ٢٥  
عونتلا ةيقافتاو رحصتلا ةحفاكم نأشب ةدحتملا مم ألا ةيقافتاو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا نيب اميف كرتشملا

ىلع تايقافتالا نيب نواعتلا قيقحت لجأ نم لماكلا لمعلاةلحرم لخدي نأ ىلع كرتشملا لاصتالا قيرف ثحو يجولويبلا 
  .يلودلاو ينطولا نييوتسملا

ا نيب نواعتلا ىلع٧/٢٦هررقم يف عباسلا هعامتجا لالخ ،فارطألا رمتؤم ثح امك   - ٢٦ عيمجو يجولويبلا عونتلا ةيقافت  
نم دحلاو رزآتلا ةدايز يف اهيلع زاكترالاو ةينواعتلا تابيترتلا زيزعتو ةلصلا تاذ ةيلودلا ةزهجألاو تامظنملاو تايقافتالا 
دراوملا دودح يف ةدمتعملا اهجماربو رومألا رييست نسح تابيترتو اهنم لك تاصاصتخا عم قستت ةقيرطب روصقلا بناوج 

  .ةحاتملا

زيزعت نع ةقرو دادعإ ىلع ٢٠٠٤رياني /يناثلا نوناك يف سماخلا هعامتجا يف كرتشملا لاصتالا قيرف قفاوو  - ٢٧  
ضرعت فوسو ةقرولا هذه نم نآلا لمعلا ىهتنا دقو . ثالثلا تانامألا نيب ةكرتشم ةروصب كلذو وير تايقافتا نيب نواعتلا

ةقيثولا يه ةيمالعإ ةقيثو لشك يف رشاعلا اهعامتجا ىلع ةيجولونكتلاو ة ينقتلاو ةيملعلا ةروشملل ةيعرفلا ةئيهلا ىلع
(UNEP/CBD/SCSTTA/10/INF/9).  

  )٧/١٣ررقملا (عاونألاو لئاوملاو ةيجولوكيإلا مظنلا ددهت يتلا ةبيرغلا عاونألا   -ءاط 

يلي امب٦/٢٣١٢هررقم يف فارطألا رمتؤم ماق   - ٢٨ ةبيرغلا عاونألا لوخد عنم نأشبةيهيجوتلا ئدابملا دامتعا ) ١: (   
؛ةيزاغلا عاونألل يملاعلا جمانربلا عم ةيعون تاطاشنب علطضي نأ يذيفنتلا نيمألا نم بلاطو ،اهتاريثأت نم فيفختلاو ةيزاغلا  
لالخ نم ةيملاع تامولعم ةكبش ةنايصو ةماقإ يف ةمهاسملا ىلإ ةلصلا تاذ تامظنملاو ىرخألا نادلبلاو فارطألا اعد ) ٢(
يف نادلبلا ةدعاسمو ةيلودلا تاربخلا مساقت نم نيكمتلل صوصخلا هجو ىلع كلذو تامولعملا لدابت ةيلآ رطاخملا ليلحت ءارجإ   
نعتامولعم ريفوتو لاعفلا ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألل ةلمتحملا تارمملا   .  

يسسؤملا قيسنتلا زيزعت ةدايز ىلإ ةجاحلاب٧/١٣هررقم يف فارطألا رمتؤم فرتعاو   - ٢٩ ةيلودلا تامظنملا نيب اميف ،   
عاونألل يملاعلا جمانربلا عم اميس الو ةلصلا تاذ تايقافتالاو تاردابملاو تامظنملا عم نواعتلا ) ١: (يذيفنتلا نيمألا نم بلطو

ع ضو) ٢(؛تاررقملا يف اهديدحت مت يتلا ةيلمعلا تاءارجإلاب ةصاخلا تايولوألا ةجلاعمل هيف ةكراشملا تامظنملاو ةيزاغلا 
. ةيناويحلا ةئبوألل يلودلا بتكملا عم ةقيثو تالص ةماقإ) ٣(؛تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ عم ةكرتشم لمع ططخ 

                                                           
ةينوناقلا ةيحانلا نم نكمي فارطألا رمتؤم نأب دقتعي ال هنأ دكأو ررقملا اذه دامتعا ىلإ ةيدؤملا ةيلمعلا لالخ ايمسر اضارتعا نيلثمملا دحأ مدق   ١٢

ررقملا اذه دامتعا ىلإ يدؤملا ءار جإلاب قلعتي اميف مهتاظفحت نع نيلثمملا نم ليلق ددع برعأو. يمسر ضارتعا دوجو ةلاح يف اصن وأ ةركف قبطي نأ
تارقفلا UNEP/CBD/COP/6/20ةقيثولا رظنأ (  ،٣٢٤-٢٩٤ .(  
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ءاربخ قيرف ءاشنإ ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا نم فارطألا رمتؤم بلط ،كلذ ىلع ةوالعو 
  .يميلقإلاو يملاعلا نييوتسملا ىلع ةيلودلا ةيميظنتلا رطألا يف قاستالا مدعو تارغثلا ةجلاعمل صصخم ينقت

تاطاشنلا تذفن ،ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا تايصوتو تاررقملا هذهل ةباجتساو   - ٣٠
  :ةيلاتلا

ةبيرغلاعاونألل يملاعلا جمانربلا عم نواعتلا  )أ(   ةيزاغلا   :  

  :ةيملعلا مييقتلا تايلمع  )١(

ةبيرغلا عاونألل ةيداصتقالا ةيعامتجالاو ةيجولوكيإلا تاريثأتلاب صاخلا مييقتلا لمكتسا   -
عساتلا عامتجالل تامولعم ةقيثوك مييقتلا اذه مدقو ،رزجلل ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع ةيزاغلا  
ةقيثولا يف ةيجو لونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلل

UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/33 . ضارعتسا ةيلمعل رضاحلا تقولا يف ريرقتلا عضخيو
  ؛يجولويبلا عونتلا ةيقافتالةينقتلا لسالسلا يف هرشن ليبق ةيناث ريظن 

هايملل ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع تاريثأتلاب ةلصلا تاذ ةيسيئرلا رصانعلا عيسوت ىرج   -
 ١٥ و١٤يموي نطنشاو يف تدقع ءاربخ ةروشم يف اه ديدحت مت يتلاو ةيلخادلا
بيولا ةكبش ىلع شاقنلل ىدتنم لالخ نم كلذو٢٠٠٣هيلوي /زومت ريرقتلا عضخ دقو . ، 
عئاقونم دعأ يذلا ةيعرفلا ةئيهلا ىلإ رظنلل مدقو ةريظن ضارعتسا ةيلمعل شاقنلا ىدتنم    
ةقيثو ةروص يف ةعساتلا اهتر ود لالخ ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا
  .تامولعم

ةبيرغلاعاونألل يملاعلا جمانربلا عم نواعتلاب ،ةنامألا موقت: تامولعملا مساقت  )٢( عيمجتب ،ةيزاغلا    
ررقملا نم ٢٥ و٢٤نيترقفلاب ةلصلا تاذ رصانعلا نع ىرخألا تامظنملاو ءاكرشلا نم تامولعم   

لالخ نم اهرشنل ٦/٢٣ عاونألل يملاعلا جمانربلا عضو كلذ ىلع ةوالعو . تامولعملا لدابت ةيلآ 
يف ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألاب ةصاخلا تاحفصلا نيب طبرت ةيملاع ةيلعافت ةطيرخ ةيزاغلا ةبيرغلا 

عاونألل ةيملاعلا تامولعملا ةكبشل معدلا رفويو بيولا ةكبش ىلع يجولويبلا عونتلا ةيقافتا عقوم  
  .ةيزاغلا

ةيولوألا تاذ تاءارجإلا نم ديدعلا نأشب ةيميهافم اقاروأ ةيزاغلا عاونألل يملاعلا جمانربلا عضو  )٣(  
؛تاتابنلا ةنايصل ةيملاعلا ةيجيتارتسالا نم ١٠فدهلا ذيفنت ) ٢(؛تاردقلا ءانب ) ١: (ةبولطملا  )٣ (

نيب كرتشم لمع جمانرب ريوطت ) ٥(؛مييقتلاو ثوحبلا ) ٤(؛ةيملاعلا فينصتلا ةردابمل معدلا ميدقت 
ةبيرغلاعاونألل يملاعلا جمانربلاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ةنامأ تامظنملاو تاقافتالاو ةيزاغلا    

معدلا ميدقت ) ٧(؛ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا ةرادإل ةيلام ةيلآ عضو ) ٦(؛ىرخألا ةلصلا تاذ ةيلودلا 
نأشب ةيملاعلا ةردابملل مع دلا ميدقت) ٨(؛ةيزاغلا ةبيرغلا عونألا نأشب ةيملاع تامولعم ةكبش ةماقإل 
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جماربلا يف ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا اياضق جاردإ ) ٩(و ؛ةماعلا ةيعوتلاو ميلعتلاو لاصتالا
يلام معد ىلع لوصحلا ىلإ ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألل يملاعلا جمانربلا ىعسيو . ةيقافتالل ةيعيضاوملا
  .تاطاشنلا هذه ذيفنت نم هنيكمتل ليومتلا تالاكوو فارطألا نم

اهمظعم رفاوتت ةثيدحلا تاعوبطملا ضعب ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألل يملاعلا رمتؤملا دعأ : تاعوبطملا  )٤(
قاروألاو تابيتكلاو تارشنلا تاعوبطملا هذه لمشتو . ةينابسإلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا تاغللاب
لثم يعولا ةراثتسا تاعوبطمو ةيعئاقولا ضرعتت ةيئاوتسالا ايسآ"، و"وزغلل ضرعتت ايقيرفأ"   
فدهي ينواعت بيتكو "وزغلل : ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا"ناونع لمحي نأشلا باحصأ ةيعوت ىلإ ، 

ايقيرفأ يف ةيمنتلل ديدجلا جمانربلا–دابين هجاوي يدحت   ."  

ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا نيب نواعت ةركذم تمربأ:تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا عم نواعتلا  )ب(   ةنامأو تاتابنلا    
يف كرتشم عامتجا دقعو ٢٠٠٤رياربف /طابش يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا رايأ٢٠،  لمعلا تالاجم ديدحت ةشقانمل ٢٠٠٤ويام /   
تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالاةنامأ اهتدعأ: تاحلطصملل درسم) ١: (كرتشملا هنأشب  يف ةمدختسملا تاحلطصملاب ةمئاق    
كرتشم درسم دادعإ وحن ةوطخك كلذو ةيئايحألا ةمالسلا نأشب ةنجاطرقلوكوتوربو يجولويبلا عونتلا ةيقا فتاو ،ةيقافتالا  

؛يجولويبلا عونتلا ةيقافتال ةعباتلا تامولعملا لدابتةيلآ لالخ نم رشني يكل تاقافتالا نيب تاحلطصملل  نأشب ةيلود ريياعم ) ٢( 
؛ةينطولا لاصتالا تاهج عم نواعتلا) ٣(؛ةيتابنلا ةحصلا ريبادت  ىلع عقاوملا نيب اميف تالاصتا ةماقإو تامولعملا مساقت ) ٤( 

؛ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا نأشب لاصتا قيرف ءاشنإ ) ٦(؛تاردقلا ءانب ) ٥(؛رخآلل امهنم لك تاعامتجا روضحو بيولا ةكبش 
مدع بناوجو تارغثلا "نأشب صصخملا ينقتلا ءاربخلا قيرف عامتجا يف تامهاسملا ) ٨(و ؛٢٠١٠ماع فدهل تارشؤم ) ٧(
  .تاتابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ىدل يلودلا يميظنتلا راطإلا يف" قاستالا

ةنامأو ةيناويحلا ةئبوألل يلودلا بتكملا نيب كرتشم عامتجا دقع : ةيناويحلا ةئبوألل يلودلا بتكملا عم نواعتلا  )ج(  
ناريزح٣موي يجولويبلا عونتلا ةيقافتا  اميف رطاخملا مييقت نأشب لدابتملا مامتهالا تاذ لئاسملا ةشقانمل سيراب يف ٢٠٠٤هي نوي/   

ةدوسم تعضوو ةيئايحألا ةمالسلا نأشب ةنجاطرقلوكوتورب راطإ يفو يجولويبلا عونتلا ىلع طوغضلا فلتخم تاريثأتب قلعتي   
  .نواعت ةركذم

ةبيرغلاعاونألل ةيملاعلا تامولعملا ةكبش  )د( ةيزاغلا  ىلإ ٦نم ةرتفلا لالخ ،روميتلاب يف دق ع:   ناسين٨  ليربأ / 
عاونألل ةيملعلا تامولعملا ةكبش ذيفنت نأشب ءاربخلل عامتجا٢٠٠٤ ةبيرغلا،  دعاوق نيب ةكرتشملا تالصولا ديدحتل كلذو ةيزاغلا    

تالكشم ةجلاعم يف رارقلا عنص ر سيت لمعتسملل ةقيدص تامولعم ةكبش ةماقإو ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألاب ةصاخلا ةيلاحلا تانايبلا
  ١٣.ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا

ةجلاعمل قيرفلا اذه عامتجا ليومت ادنليزوين ةموكح تضرع : صصخملا ينقتلا ءاربخلا قيرف عامتجا  )ه(
يميلقإلاو يملاعلا نييوتسملا ىلع ةيلودلا ةيميظنتلا رطألا يفقاستالامدع بناوجو تارغثلا  ادادعتسالا نآلايرجتو.   اذه دقعل ت  

  .فيضملا دلبلا قافتال ةيئاهنلا ةغيصلا تعضوو. ادنليزوينب ةينطولا لاصتالا ةهجب عامتجالا

                                                           
١٣  http://infasivespecies.nbii.gov/as/gisin.htm and http://www.gisinetwork.org.  
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ىلع ةيلودلا ةيميظنتلا رطإلا يف قاستالا مدعو تارغثلا ةجلاعمل صصخملا ينقتلا ءاربخلا قيرف عامتجا   )و(
ررقملا نم١٥ةرقفلا نم نيبتي امكو . يميلقإلاو يملاعلا نييوتسملا ةموكح تضرع ،فارطألا رمتؤم نع رداصلا ٧/١٣    

ررقملا سفن نم٩ةرقفلا يف هئشنت نأ ةيعرفلا ةئيهلا نم بلط يذلا ءاربخلا قيرف تاعامتجا ليومت ادنليزوين  نم ىهتنا دقو .  
 ٩ةرقفل ا يف هتاصاصتخا درت صصخم ينقت ءاربخ قيرف ءاشنإ ىلإ ةيعرفلا ةئيهلا تيعدو ،ةفيضملا ةموكحلا عم قافتا عضو

  .٧/١٣ررقملا نم 

  )٧/٢٨ررقملا (ةيمحملا قطانملا   -ءاي 

و ةيمحملا قطانملا نأشب لمع جمانرب٧/٢٨هررقم يف فارطألا رمتؤم دمتعا   - ٣١ يذيفنتلا نيمألا نم بلط ) ١: (، 
معدل ةيمحملا قطانملل صصخم ةيوضعلا حوتفم لماع قيرف ءاشنإ) ٢(؛ذيفنتلا ريسيت ىلإ فدهت ةنواعم تاطاشنب عالطضالا   

ليبق ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلل عامتجا بيترت يذيفنتلا ريدملا نم بلط ) ٣(و ؛لمعلا جمانرب ذيفنت ةيلمع ضارعتساو
  .فارطألا رمتؤمل نماثلا عامتجالا

  :ةيلاتلا تاطاشنلا ةنامألا تذفن ،تاررقملا هذهل ةباجتسا  - ٣٢

ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تاقافتالاو ةلصلا تاذ ةيلودلا ةيموك حلاو ةيلودلا تامظنملا ىلإ لئاسر تلسرأ  )أ(  
صاخلا لمعلا جمانرب ذيفنتل نواعتلا ىلإ اهوعدت ةعيبطلا نوصل يلودلاداحتالاو ةيمحملا قطانملل ةيملاعلا ةنجللاو  قطانملا ب 

  .فارطألا ىلع اهرشنل تاسرامملا لضفأو ةلاحلا تاسارد ريفوتو ةيمحملا

عامتجا دق   )ب(   راذآ٢٣موي ةنامألا يف وكسنويلا يف يملاعلا ثارتلا زكرم ريدم عم ع تزكرتو . ٢٠٠٤سرام / 
يف ةريغصلا حنملا جمانربو يملاعلا ثارتلا زكرم و يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نيب نواعتلا ةركذم ليعفت ةيفيك ىلع تاشقانملا
رمتؤم يف ةنامألا تكراش امك . نيتيقافتالا نيب نواعتلا زيزعت ةدايزلو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب/ةيملاعلا ةئيبلا قفرم
ةدحتملا ممألا جمانرب /ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل عباتلا ةريغصلا حنملا جمانربو يملاعلا ثارتلا زكرم نع نيلثمم عم ينورتكلإ
  .عوضوملا هذه نأشب يئامنإلا

تاذ يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رم تؤمل عباسلا عامتجالا جئاتن"ناونعب تامولعم ةقيثو تدعأ   )ج(  
ةيربلا ةايحلاو ةصاخ ةروصب ةيمحملا قطانملا لوكوتورب عامتجا ىلإ اهميدقتل " ةيمحم قطانم ةماقإب قلعتملا هيجوتلاب ةلصلا

ناسين يفةنجاطرقةيقافتا يف يبيراكلا رحبلا ميلقإل    .٢٠٠٤ليربأ / 

عورشم "عامتجا ىلإ ةيمحملا قطانملا نأشب لمعلا جمانرب يف ةيولوألا تاذ عيضاوملاب قلعتت تالخدم تمدق   )د(  
ةدحتملا ممألا جمانرب /ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل عباتلا ةريغصلا حنملا جمانرب نيب كرتشملا ةيمحملا قطانملا ةنايصل ةيعمتجملا ةرادإلا
ناريزح يف كيسكملا يف دقع يذلا عامتجالا وهو"يئامنإلا   .٢٠٠٤هينوي /، 

يجولويبلا عونتلا – ٤لصفلا تعجار   )ه(   ثلاثلا دلجملا–   يجولوكيإلا ماظنلا مييقت ةيلمع مييقتو تاباجتسالا:  
ةيفلألا مييقتل ةيضارعتسالا لمعلاةقلح يفةطشن ةروصب ةكراشو تاحارتقاو قيلعت تمدقو ةيفلألل   .  
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تاشقانم تدقعو ةعيبطلا نوصل يلودلاداحتالا يف ةيمحملا قطانملا جمانرب سيئر عم عامتجا يف تكراش   )و(    
كلذ يف امب ةيمحملا قطانملاب ينعملا لمعلا جمانرب ذيفنت يف جمانربلا عم نواعتلا اهب نكمي يتلا لئاسولاو لبسلا نأشب ةلصفم 

نوصليلودلاداحتالاو ةنامألا نيب نواعتلا ةركذمب هقاحلإل قفرم دادعإ نآلا يرجيو . ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيمحملا قطانملا   
ةيمحملا قطانملا نأشب٧/٢٨و) يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا (٧/٥نيررقملا ذيفنت نأشب ةعيبطلا   .  

اياضقلل ماع ضرع : يجولويبلا عونتلاو ةيمحملا قطانملا) "١: (ةيمحملا قطانملا نع نيعوبطم تدعأ  )ز(  
ا عونتلا ةيقافتال ةينقتلا ةلسلسلا نم١٥ددعلا ) ٢(و ؛"ةيسيئرلا يف اهذخأ نيعتي يتلا يجولويبلا عونتلا اياضق "نأشب يجولويبل  
  ".ةيمحملا قطانملا تاكبشو عقاوم ةرادإو ءاشنإو طيطخت ىدل رابتعالا

  :ةيلاتلا تاطاشنلا تذفن ،كلذ ىلع ةوالعو  - ٣٣

داحتالا عم ةقيثو ةروصب هلمع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل عباتلا ةنايصلا دصرل يملاعلا زكرملا لصاو  )أ(    
ةيمحملا قطانملا نأشب ةيملاعلا تانايبلا دعاوق نيسحت لجأ نم ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ةعومجمو ةعيبطلا نوصل يلودلا  

يف تانايبلا دعاوق تايلمعو لكيه يف رظنللو تانايبلا ةيعون نيسحتو تنرتنإلا ةكبش ىلع تانايبلا دعاوق عضو نيسحتو 
ةيمحملا قطانملا نأشب ةيملاعلا تانايبلا دعاوق ليومتل ةيجيتارتسا عورشم اضيأ نوصلا دصرل يمل اعلا زكرملا عضوو. لبقتسملا

تائف مادختسا ضارعتساب نوصلا دصرل يملاعلا زكرملا دهعتو . نأشلا باحصأ نم ةفئاط نم معد ىلع لوصحلا ىلإ ىعسيو
ض يف كلذو ةعيبطلانوصل يلودلاداحتالا ىدل ةيمحملا قطانملا ةرادإ  تاهزنتملل يملاعلا رمتؤملا نع ةئشانلا تايصوتلا ءو  

داحتالا ىدل  ةيمحملا قطانملل ةيملاعلا ةئيهلا بلط ىلع ءانب فارطألا رمتؤم نع رداصلا ٧/٢٨ررقملاو   نوصل يلودلا 
  .٢٠٠٤ربمفون /يناثلا نيرشت يف هيف لمعلا يهتني فوسو ةيئاهنلا هلحارم ىلإ نآلا ضارعتسالا اذه لصو دقو. ةعيبطلا

ةعباتلا ةيمحملا قطانملل ةيملاعلا ةئيهلل ةيهيجوتلا ةنجللا عامتجا ٢٠٠٤هينوي /ناريزح يف ،ادنلنف يف دقع  )ب(    ،
ةعيبطلانوصل يلودلاداحتالل  يملاعلا رمتؤملل ةيسيئرلا جئاتنلا ضارعتسا ،رومأ ةلمج نمض ،عامتجالا فادهأ تلمشو .  

 ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا عامتجالا نع رداصلا ةيمحملا قطانملاب ينعملا لمعلا جمانربو تاهزنتملل
عامتجالاو تاهزنتملل يملاعلا رمتؤملا ءوض يف ةيمحملا قطانملا نأشب ةيملاعلا تانايبلا ةدعاقل ةيجيتارتسالا ةطخلا ةعجارمو 

نأشب لمعلا جمانرب ذيفنت ةيمحملا قطانملاب ةينعملا ةيملاعلا تانا يبلا ةدعاقل ةيهيجوتلا ةنجللا تدمتعاو. فارطألا رمتؤمل عباسلا
  .عامتجالا اذه يف ةنامألا تكراش دقو. ةيجيتارتسالا اهتطخل ةيسيئرلا دصاقملاو فادهألا نم هرابتعاب ةيمحملا قطانملا

ةلصلا تاذ تاطاشنلا ذي فنت ريسيت يتلا تاطاشنلا فلتخم ذيفنتب وكسنويلل عباتلا يملاعلا ثارتلا زكرم موقيو  )ج(  
ةيمحملا قطانملاب صاخلا لمعلا جمانرب نم٢-٣، ١-٣، ٢-٢، ١-٢، ٥-١، ٤-١، ٣-١، ١-١فادهألاب  زكرم مظن دقو . ، 

كلذو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجل يعيبطلاو يفاقثلا ثارتلا معدل نييلودلا نيحنامللارمتؤم وكسنويلل عباتلا يملاعلا ثارتلا   
  .ارضاحم هرابتعاب عامتجالا اذه يف ةنامألا نع لثمم كراش دقو. ٢٠٠٤ربمتبس /لولي أ١٧ و١٦يموي 

لمعلا جمانرب ذيفنت ريسيت ىلإ ةيمارلا تاعامتجالا فلتخم يف تكراشو ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةعومجمتدقعو  - ٣٤   .
ةيمحملاقطانملا لمع جمانرب نأشب نيليلد دادعإب ًافيلكت ةعيبطلا ةنايص ةمظنم تردصأ دقو لمعلا جمانرب نأشب ماع ليلد ) ١: ( 
  .ةينطولا تارغثلا مييقت تايلمع لامكتسال ليلد) ٢(و ؛ةيمحملا قطانملاب صاخلا
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  )٧/١٥ررقملا (خانملا ريغتو يجولويبلا عونتلا   -فاك 

ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملل ةيعرفلا ةئيهلا نم٧/١٥هررقم يف فارطألا رمتؤم بلط   - ٣٥ وأ ةروشم دادعإ     
ةحفاكمب ةصاخلا تاطاشنلا كلذ يف امب خانملا ريغت ةجلاعم وحن ةهجوملا تاطاشنلا نيب اميف نواعتلا زيزعت لجأ نم هيجوت 

سفن بلط ،كلذ ىلع ةوالعو . مادتسملا همادختساو يجولويبلا عونتلا ةنايصب ةصاخلا تاطاشنلاو يضارألا روهدتو رحصتلا
هعم فيكتلاو خانملا ريغت نم فيفختلا تارايخ نيب اميف رزآتللجيورتلل ةلصلا تاذ داوملا عيمجت يذيف نتلا نيمألا نم ررقملا  

  .يجولويبلا عونتلا ةنايصو

ريفوتل صصخملا ينقتلا ءاربخلا قيرفل عامتجا ميظنت ةيناكمإ ادنلنف ةموكح عم ةنامألا تشقان ،ررقملا اذهل ةباجتساو   - ٣٦
يضارألا روهدتو يجولويبلا عونتلاتارابتعاو خانملا ريغت تاطاشن ذيفنت نأشب ةيلمعلا ةروشملا ةقيثولا ةنامألا تدعأ دقو .  

UNEP/CBD/SBSTTA/10/16اصاصتخالا نأشب ةحرتقملا ت  اراطخإ اضيأ تلسرأ ٢٠٠٤هيلوي /زومت يفو. ءاربخلا قيرفل   ،
ةدحتملا ممألا ةيقافتاو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتال ةينطولا لاصتالا تاهج ىلإ  
هعم ف يكتلاو يملاعلا خانملا ريغت نم فيفختلا يف يجولويبلا عونتلا رود نيبت ةلاح تاسارد ميدقت اهنم ةبلاط رحصتلا ةحفاكمل
  .براجتلا هذه نم ةدافتسملا سوردلا كلذ يف امب

- - - - - 


