UNEP/CBD/WG-SBSTTA/14/WG.2/CRP.7
11 May 2010
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

الهٌئج الفرعٌج لمهشورث العمهٌج والتقىٌج والتكىولوجٌج
االسخيبؽ الراتؾ ؽضر

ٌٖرّتٕ 21-10 ،يبّٖ/أٖبر 2010

الفرٌق العبهل الثبىً
اهتٌد  6-4يً سدّل األؿيبل

التداتٌر الحبفزث (الهبدث )11
هشروع توصٌج هقدن هو الرئٌسيو الهشبركٌو للفرٌق العبهل الثبىً

أوال:

توصٌج هقدهج إلى هؤتهر األطراف

خّظٕ الُٖئج اهفرؿٖج هويضّرث اهـويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج يؤخير األػراف تأً ٖـخيد فٕ اسخيبؿَ

اهـبضر يلررًا ؿوٓ غرار يب ٖوٕ :

إً يؤخير األػراف
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ٖرضة تأؿيبل ضولج الؿيل اهدّهٖج تضأً إزاهج اهضّافز اهغبرث ّاهخخفٖف يً ضدخِب ّ ،خضسٖؾ

اهخداتٖر اهضبفزث اإلٖسبتٖج ،اهيٌـلدث فٕ تبرٖس فٕ اهفخرث يً  6إهٓ  8أنخّتر/خضرًٖ األّل 2009؛ ّ ٖـرة ؿً

خلدٖرٍ هضنّيج إشتبٌٖب ؿوٓ خلدٖى اهدؿى اهيبهٕ هـلد ضولج اهـيل ُذٍّ ،ترٌبيز األيى اهيخضدث هوة ٖئج (اهٌّٖٖة) ؿوٓ
اشخغبفج ضولج اهـيلّ ،االخضبد اهدّهٕ هضفؼ اهػتٖـج – االخضبد اهـبهيٕ هوضفؼ ّترٌبيز األيى اهيخضدث هوتٖئج ؿوٓ

دؿى إؿداد خلبرٖر ضبالح اهييبرشبح اهسٖدث؛
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ٖضٖػ ؿويبً تبهيـوّيبح ،تيب فِٖب اهدرّس اهيشخفبدثّ ،تخسيٖؾ ضبالح اهييبرشبح اهسٖدث يً

يٌبػق يخخوفج تضأً إزاهج اهضّافز اهغبرث أّ اهخخفٖف يً ضدخِب ّ ،خضسٖؾ اهخداتٖر اهضبفزث اإلٖسبتٖج ،اشخٌبدا إهٓ
خلرٖر ضولج ؿيل اهختراء اهدّهٖج ّ ،ضشتيب خى اشخنيبهِب ،تٌبء ؿوٓ ػوة اهِٖئج اهفرؿٖج هويضّرث اهـويٖج ّاهخلٌٖج
ّاهخنٌّهّسٖج فٕ اسخيبؿِب اهراتؾ ؿضر ،فٕ

يذنرث ا أليًٖ اهخٌفٖذٔ اهيلديج إهٓ يؤخير األػراف فٕ اسخيبؿَ

اهـبضر؛
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ٖػوة إهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ أً ٌٔضر اهدرّس اهيشخفبدث ّضبالح اهييبرشبح اهسٖدث يً خالل آهٖج
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ٖػوة إهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ ،أً ٖـلد ،تبهخـبًّ يؾ اهضرنبء ذّٔ اهظوج ّيؾ األخذ فٕ ال ضشتبً

غرفج ختبدل اهيـوّيبح اهخبتـج هالخفبكٖج ّيً خالل ّشبئل أخرْ؛

أؿى ا ل يتبدرث اكخظبدٖبح اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج ّاهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ) ،(TEEBخضح رؽاٖج ترٌبيز األيى اهيخضدث هوتٖئج ،
فغال ؿً اهـيل اهييبذل ؿوٓ اهيشخّْ اهّػٌٕ أّ اإلكوٖيٕ  ،يذل اهيتبدرث اإلكوٖيٖج هترٌبيز األيى اهيخضدث اإلٌيبئٕ
هخلوٖل اهخأذٖراح اهتٖئٖج اهٌبخسج ؿً ؿيوٖبح األيبٌجّ ،هويشبُيج فٕ يتبدرث األيًٖ اهـبى هسـل األيى اهيخضدث يضبٖدث يٌبخٖب  ،ػتؾ ؿدد يضدّد
يً ُذٍ اهّذٖلجّٖ .رسٓ يً اهيٌدّتًٖ اهخنرى تئضغبر ٌشخِى إهٓ االسخيبؿبح ّؿدى ػوة ٌشخ إغبفٖج.
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تضأً أُيٖج اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّاهٌؼى اإلٖنّهّسٖج هل ٌيّ اهيشخداى ّاإل ٌظبف فٕ أيرٖنب اهالخٌٖٖج ّيٌػلج اهتضر
اهنبرٖتٕ ،أً ٖـلد ضولبح ؿيل إكوٖيٖج يً أسل ختبدل اهختراح اهـيوٖج فٖيب تًٖ اهييبرشًٖ

اهضبفزث اهغبرث ّاهخخفٖف يً ضدخِب ،تيب فٕ ذهم ؿل

ْ شتٖل اهيذبل ّهٖس اهضظر،

اهخضسٖؾ ؿوٓ اهضّافز اإلٖسبتٖج ،تيب فٕ ذهم ؿوٓ شتٖل اهيذبل ّهٖس اهضظر،

اهدؿّى اهغبرثّ ،تضأً

اهضّافز اهلبئيج ؿوٓ آهٖج اهشّق،

تغٖج تٌبء اهلدراح أّ خـزٖزُبّ ،خـزٖز اهفِى اهيضخرم تًٖ اهييبرشًٖ؛
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تضأً إزاهج اهخداتٖر

ّإذ ٔضدد ؿوٓ أً أٖج يسيّؿج يً ضبالح الييبرشبح اهسٖدث ال خنًّ ،تبهغرّرث ،يسيّؿج غٖر

ضبيوجّ ،أً غٖبة ضبهج يضددث ؿً يذل ُذٍ اهيسيّؿج ال ٖـٌٕ أٖغب ؿدى اؿختبرُب ييبرشج سٖدثٔ ،دؿّ األػراف
ّاهضنّيبح األخرْ ،فغال ؿً اهيٌؼيبح ّاهيتبدراح اهدّهٖج ذاح اهظوج  ،إهٓ يراؿبث اهدرّس اهيشخفبدث ّخسيٖؾ

ضبالح اهييب رشبح اهسٖدث فٕ ؿيوِب اهيخـوق

تخضدٖد اهضّافز اهغبرث ّإزاهخِب أّ اهخخفٖف يً ضدخِب ّ ،خضسٖؾ

اهخداتٖر اهضبفزث اإلٖسبتٖج اهخٕ خريٕ إهٓ ضفؼ اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّاشخخدايَ

اهيشخداى ،يؾ األخذ فٕ االؿختبر أً

اٗذبر اهيضخيوج هوخداتٖر اهضبفزث كد خخخوف يً تود إهٓ تود ّ ،فلبً هوؼرّف اهّػٌٖج؛
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ّإذ ٖدرم أً اهضّافز اهغبرث يؤذٖج هوخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّأٌِب نذٖرًا يب خنًّ غٖر فـبهج يً ضٖد

اهخنوفج ّ /أّ غٖر فـبهج هوّفبء تب ألُداف االسخيبؿٖجّ ،تٌٖيب خشخخدى أيّال ؿبيج ٌبدرث فٕ تـع اهضبالح،

ٖضد

األػراف ّاهضنّيبح األخرْ ؿوٓ خضدٖد األّهّٖبح ّخضلٖق زٖبدث نتٖرث فٕيب ختذهَ يً سِّد ٌضػج فٕ خضدٖد

اهضّافز اهغبرث اهلبئيج ّإزاهخِب أّ اهخخفٖف يً ضدخِب (تيب فٕ ذهم تبهٌشتج هوزراؿجّ ،يظبٖد األشيبمّ ،اهخـدًٖ
ّاهػبكج)ّ ،يؾ اإلدرام تأً ُذٍ اإلزاهج أّ اهخخفٖف ٖخػوةاً إسراء خضوٖالح ضذرث هوتٖبٌبح اهيخبضج يً أرل خـزٖز

اهضفبفٖج ،يً خال ل آهٖبح االخظبل اهسبرٖج ّاهضفبفث تظدد نيٖبح اهص ّافز اهغبرث اهيلديج ّخّزٖـِب  ،فغال ؿً
ؿّاكة ُذٍ اإلزاهج أّ اهخخفٖف ،تيب فٕ ذهم تبهٌشتج ألشبهٖة ؿٖص اهيسخيـبح األظوٖج ّاهيضوٖج،

ّيراؿبث أٖغب

خػر ٌضّء آذبر غبرث ؿوٓ اهخٌّؽ اهتّٖلّسٕ ؿٌد حظيٖى خداتٖر ضبفزث سدٖدث؛
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ّإذ ٖالضؼ اهدّر اهغرّرٔ هوخٌؼٖى ّاهدّر اهخنيٖوٕ هوظنّم اهلبئيج ؿوٓ آهٖج اهشّق،

ٖضسؾ

األػراف ّاهضنّيبح األخرْ ؽهٓ خـزٖز خظيٖى ّخٌفٖذ خداتٖر ضبفزث إٖسبتٖج  ،فٕ سيٖؾ اهلػبؿبح االكخظبدٖج

اهرئٖشٖج ،يً أسل ضفؼ اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّاشخخداى ٍ اهيشخداى تضٖد خنًّ ٌبسـج ّضفبفج ّفـبهج يً ضٖد اهخنوفج
تبإلغبفج إهٓ اخشبكِب ّخسبٌشِب يؾ االخفبكٖج ّاالهخزايبح اهدّهٖج األخرّْ ،أال خؤدٔ إهٓ خّهٖد ضّافز غبرث ،يؾ
األخذ فٕ اهضشتبً ،ضشة اإلكخغبء ،ػبئفج اهخداتٖر اهضبفزث اإلٖسبتٖج اهيضددث فٕ خلرٖر ظبٌـٕ اهشٖبسث فٕ يتبدرث

اكخظبدٖبح اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج ّاهخٌّؽ اهتّٖهّر ٔ" ّ ،يتدأ اهيوّد ٖدفؾ اهذيً " ّيب ٖرختػ تَ يً "يتدأ اهخنوفج اهنوٖج
هالشخـبدث" ،فغال ؿً أشبهٖة ؿٖص اهيسخيـبح األظوٖج ّاهيضوٖج ؛
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ّإذ ٖـخرف تبهدّر اهضّٖٔ هالخظبل تًٖ

ؿبيج اهٌبس ّاهلػبؿبح اهخبظج فٕ إؿداد اهخداتٖر

اهضبفزث اهخٕ خشبٌد اهخٌفٖذ اهّػٌٕ هالخفبكٖجٖ ،ضسؾ األػراف ّاهضنّيبح األخرْ ؿوٓ اال ضخرام يؾ دّائر األؿيبل
ّاهضرنبح تضأً اهشتل ّاهّشبئل هويشبُيج فٕ اهخٌفٖذ اهّػٌٕ هالخفبكٖج ،تيب فٕ ذهم يً خالل

اهلٖبى ،تيضب رمخِب،
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تخظيٖى ّخًفٖذ اهخداتٖر اهضبفزث اإلٖسبتٖج اهيتبضرث ّغٖر اهيتبضرث يً أسل ضفؼ اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّاشخخدايَ
اهيشخداى؛
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ّإذ ٖدرم أُيٖج خلدٖر كٖى اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّخديبح اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج فٕ خـزٖز يـبٖرث

اهخداتٖر اهضبفزث اإلٖسبتٖج ٖ ،دؿّ األػراف ّاهضنّيبح األخرْ ّ ،فلًب هخصرٖـبخِب اهّػٌٖج ،إهٓ اخخبذ خداتٖر ّّ ،غؾ
اإلٖنّهّسٕ فٕ ظٌؾ اهلرار فٕ
ث
أّ خـزٖز آهٖبح تغٖج خلدٖى ضرش نبيل ؿً كٖيج اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّ خديبح اهٌؼ ى

اهلػبؽ اهـبى ّاهلػبؽ اهخبط  ،تيب فٕ ذهم يب ٖخى ؿً ػرٖق خٌلٖص ّخضدٖد االشخراخٖسٖبح ّخػػ اهـيل اهّػٌٖج
هوخٌّؽ اهتّٖهّ سٕ هزٖبدث إضرام يخخوف الكػبؿبح يً اهضنّيج ّاهلػبؽ اهخبط  ،يشخـٌٖب فٕ ذهم ةؿيل يتبدرث
اكخظبدٖبح اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج ّاهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّ ،اهيتبدرث اإلكوٖيٖج هترٌبيز األيى اهيخضدث اإلٌيبئٕ تضأً أُيٖج
اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّاهٌؼى اإلٖنّهّسٖج هوٌيّ اهيشخداى ّاإلٌظبف فٕ

أيرٖنب اهالخٌٖٖج ّيٌػلج اهتضر اهنبرٖتٕ ،

ّيتبدراح أخرْ ذاح ظوج ّ ،إهٓ اهٌؼر أٖغب فٕ إسراء دراشبح ييبذوج ؿوٓ اهيشخّْ اهّػٌٕ ،ؿٌد اإلكخغبء ؛
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ّإذ ٖدرم أٖغب اهلّٖد اهيٌِسٖج هوٌُِز اهضبهٖج ،يذل أدّاح اهخلٖٖى اهضبهٖجٔ ،رضة ةؿيل اهيٌؼيبح

اهدّهٖج ذاح اهظوج ،يذل يٌؼيج ا أليى اهيخضدث لألغذٖج ّاهزراؿج (اهفبّ)ّ ،يؤخير األيى اهيخضدث هوخسبرث ّاهخٌيٖج
(االٌّنخبد)ّ ،ترٌبيز األيى اهيخضدث اإلٌيبئّٕ ،ترٌبيز األيى اهيخضدث هوتٖئج ّيتبدرخَ تضأً

اكخظبدٖبح اهٌؼى

اإلٖنّهّسٖج ّاهخٌّؽ اهتّٖهّسّٕ ،يٌؼيج اهخـبًّ ّاهخٌيٖج فٕ اهيٖداً اال كخظبدّٔ ،االخضبد اهدّهٕ هضفؼ اهػتٖـج –
االخضبد اهـبهيٕ هوضفؼ ،تبإلغبفج إهٓ يٌؼيبح ّيتبدراح دّهٖج أخرْ ذاح ظوج ،فٕ دؿى اهسِّد اهيتذّهج ؿوٓ

اهيشخّٖبح اهـبهيٕ ّاإلكوٖيٕ ّاهّػٌٕ هخضدٖد اهضّافز اهغبرث ّإزاهخِب أّ اهخخفٖف يً ضدخِبّ ،لخضسٖؾ اهخداتٖر

اهضبفزث اإلٔسبتٖج يً أسل ضفؼ اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّاشخخدايَ اهيشخداىّ ،هخلدٖر كٖيج اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّخديبح

اهٌؼبى اإلٖنّهّسٕ اهيرختػ ث تَّٖ ،دؿّ ُذٍ اهيٌؼيب ح إهٓ يّاظوج ُذا اهـيل ّخنذٖفَ تغٖج زٖبدث اهخّؿٖج ّخضسٖؾ

اهفِى اهيضخرم إلزاهج اهص ّافز اهغبرث أّ اهخخفٖف يً ضدخِبّ ،الخضسٖؾ ؿوٓ الحداتٖر اهضبفزث اإلٖسبتٖجّ ،خلدٖر كٖى
اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّخديبح اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج؛
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ٖدؿّ يؤششبح اهخيّٖل اهّػٌٖج ّاإلكوٖيٖج ّاهدّهٖج إهٓ دؿى تٌبء أّ خـزٖز اهلدراح اهّػٌٖج ؿوٓ

خلدٖر كٖى اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّخديبح اهٌؼى اإلٖنّهّسٖج  ،يً أسل خضدٖد اهص ّافز اهغبرث أّ اهخخفٖف يً ضدخِب،
ّهخظيٖى ّخٌفٖذ خداتٖر ضبفزث إٖسبتٖج يً أسل ضفؼ اهخٌّؽ اهتّٖهّسٕ ّاشخخدايَ اهيشخداى؛
-12

ٖػوة إهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ يّاظوج ّ زٖبدث خـيٖق خـبٌَّ يؾ اهيٌؼيبح ّاهيتبدراح ذاح اهظوج ،

تغٖج ضفز اهـيل اهيذنّر فٕ اهفلراح يً ( )1إهٓ ( )11أؿالٍ ّدؿيَ ّخٖشٖرٍ ّغيبً خٌشٖلَ تضنل فـبل يؾ

ترٌبيز اهـيل تضأً اهخداتٖر اهضبفزث تبإلغبفج إهٓ غٖرٍ يً ترايز اهـيل اهيّاغٖـٖج ّترايز اهـيل ال يضخرنج تًٖ

اهلػبؿبح فٕ إػبر االخفبكٖج؛
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ٖدؿّ األػرافّ ،اهضنّيبح األخرْ ّ ،اهيٌؼيبح ّاهيتبدراح اهدّهٖج ذاح اهظوج إلْ أً خلدى

إهٓ ا أليًٖ اهخٌفٖذٔ خلبرٖر ؿً اهخلدى اهيضرز فٕ خٌفٖذ اهـيل اهيذنّر فٕ اهفلراح أؿالٍ
اؿخرغخَا ّاهدرّس اهيشخفبدث يٌَ؛
-14

ّاهظـّتبح اهخٕ

ٖػوة إهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ أً ٌٔضر اهيـوّيبح اهيلديج ،يً خالل آهٖج غرفج ختبدل اهيـوّيبح

ال تبهدؿّث اهخٕ سرْ اإلؿراة ؿٌِب فٕ اهفلرث اهشبتلج ،تبإلغبفج إهٓ خسيٖؾ اهيـوّيبح
اهخبتـج هالخفبكٖجّ ،ذهم ؽ ي ً
اهيلديج ّخضوٖلُب ّإؿداد خلرٖر يرضوٕ هٌؼر اسخيبؽ هوِٖئج اهفرؿٖج هويضّرث اهـويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج ٖـلد كتل
االسخيبؽ اهضبدٔ ؿضر ليؤحير األػراف.

ثبىٌب :طمة هقدن إلى األهٌو التىفٌذي
إً اهِٖئج اهفرؿٖج هويضّرث اهـويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج،

إذ خـخرف تأً خلرٖر ضولج اهـيل هى ٖـنس

اهٌػبق اهنبيل لهصّافز اهغبرث ّاإلٖسبتٖج ،خػوة إهٓ األيًٖ اهخٌفٖذٔ أً ٖلّى  ،تبهخـبًّ يؾ اهضرنبء اهيـًٌٖٖ ّيؾ
يراؿبث ٌخبئز يتبدرث  ،TEEBتبشخنيبل خلرٖر فرٔق ختراء تبرٖس تبهيـوّيبح اهخٕ هى خؤخذ تبهنبيل فٕ اهخلرٖر،

تيب فٕ ذهم أيذوج ؿً اهضبالح ّاهدرّس اهيشخفبدث يً إزاهج اهص ّافز اهغبرث أّ اهخخفٖف يً ضدخِب تخالف اهدؿّى

اهغبرث ّؿً اهخضسٖؾ ؿوٓ اهص

ّافز اإلٖسبتٖج تخالف إٌضبء األشّاقّ ،أً ٖسـل ُذٍ اهيـوّيبح يخبضج

هالسخـراع يً سبٌة يؤخير األػراف فٕ اسخيبؿَ اهـبضر .
----

