
نتى يغغ يضغّغ ، األيى اهيخضغث يضبٖغث يٌبعٖب هسًلهخلوٖل اهخإذٖؼاح اهتٖئٖج اهٌبخسج يً ييوٖبح األيبٌج، ّهويؿبُيج فٕ يتبغؼث األيًٖ اهًبى  
 .ّٖؼسٓ يً اهيٌغّتًٖ اهخنؼى تبضمبؼ ٌؿعِى اهٓ االسخيبيبح ّيغى نوة ٌؿظ امبفٖج .ٖلجيً ُػٍ اهّذ

 الهيئت الفرعيت لمهشورة العمهيت والجلىيت والجكىولوجيت
 فؼي عبيؾاالسخيبو اه
 2011خفؼًٖ اهذبٌٕ /ٌّفيتؼ 11-7يٌّخؼٖبل، 

 *يً سغّل األييبل اهيئكح 5اهتٌغ 
 

 سيو فعبليت الهيئت الفرعيت لمهشورة العمهيت والجلىيت والجكىولوجيتالسبل والوسبئل لجح
 يػنؼث يً األيًٖ اهخٌفٖػٔ 

 وجز جىفيذيه
وِٖئج اهفؼيٖج اعخكبكبح ٌلبن االخكبل اهخبتًج ه 8/10يً اهيلؼؼ  21ضغغ يئخيؼ األنؼاف فٕ اهفلؼث 

، ؿتل ّّؿبئل هخضؿًٖ 10/12ً اهيلؼؼ ًّٖؼل ٌفؾ اهيلؼؼ، فمال ي. هويفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج
فمال يً  فًبهٖج اهِٖئج اهفؼيٖج يً عالل يسيّيج يً اهنوتبح اهيّسِج اهٓ األيًٖ اهخٌفٖػٔ ّاهِٖئج اهفؼيٖج،

  .ّينخة اهِٖئج اهفؼيٖج األعؼْؤٌفنج يلخؼضج هألنؼاف ّاهضنّيبح 
هويفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج ٖج ّكغ ؤغْ خٌفٖػ ُػٍ اهيلؼؼاح تبهفًل اهٓ خضؿًٖ يغْ اهِٖئج اهفؼي

سيٖى ؤكضبة اهيكوضج اهيًًٌٖٖ فٕ األييبل اهخضمٖؼٖج ّاهيٌبكفبح ٌّفؼ فِٖب  ٖؿبُىتّكفِب ييوٖج خفبؼنٖج 
اهٓ ؤٌَ ٌُبم يسبال هخضؿًٖ ٌفؼ اهيًبؼف اهًويٖج  ،10/12غٖؼ ؤً األنؼاف ؤفبؼح، يً عالل اهيلؼؼ . اهٌخبئز

ّهػهم، ٌُبم يسبل إلكبيج اهيؽٖغ يً اهفؼانبح . يًؽؽ هٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج ّاهخلٌٖج ّخّفٖؼ غيى
اهنٌغٖج، ّخٌهٖى خغؼٖة  بحيذل اخضبغ اهفؼنبء اهًويًٖٖ ّفؼانج اهسبيً ى يسيّيبح ؤكضبة اهيكوضج اهؼئٖؿٖجي

ٌُبم ضبسج اهٓ خؼسيج اهيًوّيبح نيب ؤً . فٕ االسخيبيبح اهيفبؼنًّٖهٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج 
 .اهًويٖج ّاهخلٌٖج اهٓ ؤفنبل ّهغبح خكل اهٓ نبئفج ؤيؼل يً اهسيِّؼ

 2020-2011يً اهعنج االؿخؼاخٖسٖج هوخٌّو اهتّٖهّسٕ  19ّخًختؼ ُػٍ اهّذٖلج يِيج هخضلٖق اهِغف 
تبهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّكٖيخَ ّّهٖفخَ  ، اخيبى خضؿًٖ اهيًبؼف ّاهلبيغث اهًويٖج ّاهخنٌّهّسٖبح اهيخًولج2020تضوّل )"

ٌّلوِب ّخنتٖلِب يوٓ  ّضبهخَ ّاخسبُبخَ، ّاٗذبؼ اهيخؼختج يوٓ فلغاٌَ، ّخلبؿى ُػٍ اهيًبؼف ّاهلبيغث ّاهخنٌّهّسٖبح
 ،هويفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج ّتكفج عبكج، يً نؼٖق خضؿًٖ فًبهٖج اهِٖئج اهفؼيٖج ."(ٌنبق ّاؿى

، فمال يً اهيخًغغث اهلنبيبحنً اٌخبر يًوّيبح يويٖج يضؿٌج ػاح كوج تتؼايز اهًيل ّاهيؿبئل ؿٖنًّ يً اهيي
خًؽٖؽ ٌفؼ اهيًوّيبح اهًويٖج يً عالل يفبؼنج ؤنتؼ ألكضبة اهيكوضج فٕ األييبل اهخضمٖؼٖج السخيبيبح 
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فٕ  نج تٌبء اهلغؼاح اهيلخؼضجّتبإلمبفج اهٓ ػهم، يً اهيخّكى ؤً خغيى ؤٌف. اهِٖئج اهفؼيٖج ّخٌهٖيِب ّيخبتًخِب
اهيٌتؼ نيب ؿٖؿبيغ يّاكوج خضغٖغ اهًالكج تًٖ اهِٖئج اهفؼيٖج ّ. يوٓ اهكًٖغ اهّنٌٕ 19خٌفٖػ اهِغف  اهّذٖلج

 ّعغيبح اهٌهى اإلٖنّهّسٖج يوٓ خضغٖغ اهيؿبُيج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ فٕ يسبل بحاهضنّيٕ اهغّهٕ هوًوّى ّاهؿٖبؿ
 .19ضلٖق اهِغف اهعبكج هوِٖئج اهفؼيٖج فٕ خ

 الجوصيبث الهلجرحت
ّمًح اهخّكٖبح اهيلخؼضج اهخبهٖج يى األعػ فٕ االيختبؼ ايخيبغ اهعنج االؿخؼاخٖسٖج هوخٌّو اهتّٖهّسٕ 

ضنّيٕ غّهٕ هوًوّى  يٌتؼهوخٌّو اهتّٖهّسٕ فمال يً اهيٌبكفبح اهيخًولج تبٌفبء  ؤٖفّٕؤُغاف  2011-2020
 1.سٕ ّعغيبح اهٌهى اإلٖنّهّسٖجاهخٌّو اهتّٖهّبح فٕ يسبل ّاهؿٖبؿ

 :كغ خؼغة اهِٖئج اهفؼيٖج هويفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج فٕ ؤًّ
، تبهخًبًّ يى اهيئؿؿبح األنبغٖيٖج ّاهًويٖج اهيًٌٖج، خلبؼٖؼ ؤً ًٖغ اهٓ األيًٖ اهخٌفٖػٔ خنوة- 1

 ؛8/10 يلؼؼتبهويوضق اهذبهد هيً اهخػٖٖل تبء ( 2) 1اؿخسبتج هوفلؼث  ّّؼكبح
ّاهيبٌضًٖ، يٌغ  اهيمٖفجّاهيئؿؿبح  اهيمٖفجاهٓ األيًٖ اهخٌفٖػٔ ّخفسى اهتوغاً  خنوة- 2

يؿبئل يًلغث ّّاؿًج اهٌنبق، اهٌهؼ اهيًٌٖج تكفج عبكج تاهخضمٖؼ هيئخيؼاح ؤفؼكج اهعتؼاء اهخلًٌٖٖ اهيعككج 
 فٕ يلغ يذل ُػٍ االسخيبيبح تبهخؽايً يى اسخيبو هوعتؼاء ؤّؿى ٌنبكب؛

 :يئخيؼ األنؼاف تيب ٖوٕ خّكٕ- 3
تإً اهِٖئج اهفؼيٖج هويفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج ٌٖتغٕ ؤً خّاكل خٌفٖػ  اإلضبنج يويب (ؤ)
اهٓ اهِٖئج اهفؼيٖج خلغٖى خلبؼٖؼ يً ُػا اهخٌفٖػ اهٓ االسخيبيبح  نوةٖتإً ّهخضؿًٖ فًبهٖخِب،  10/12اهيلؼؼ 

 اهلبغيج هيئخيؼ األنؼاف؛
اهيخًولج  اهًويٖجغًّ اإلكوٖيٖج إلغاؼث اهيًبؼف  ّؤاإلكوٖيٖج  تبهغّؼ اهيضخيل هويؼانؽ اليخؼافا (ة)

 تبخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ؛
اهٓ األنؼاف ّاهضنّيبح األعؼْ ّاهيٌهيبح اهيًٌٖج خّفٖؼ يّاؼغ امبفٖج هخؼسيج  ٖنوة (ر)

ٌٖج الخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّاهيّسؽاح اهخٌفٖػٖج اهّذبئق اهًويٖج ّاهخلٌٖج، تيب فٕ ػهم ؿوؿوج اهيٌفّؼاح اهخل
 هوّذبئق اإلياليٖج اهيًغث هوِٖئج اهفؼيٖج هويفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج؛

خٖؿٖؼ ؤضغاد سبٌتٖج ّيّائغ اهٓ األنؼاف ّاهيٌهيبح اهيًٌٖج يذل اخضبغ اهفؼنبء اهًويًٖٖ  ٖغيّ (غ)
ئج يً ؤسل خّفٖؼ األغهج اهًويٖج ّاهخلٌٖج تفإً ُػٍ اهيؿبئل نٕ خٌهؼ فِٖب يؿخغٖؼث تفإً اهيؿبئل اهسغٖغث ّاهٌبف

 ٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج فٕ اسخيبيبح اهِٖئج اهفؼيٖج اهخٕ ؿخٌهؼ فٕ ُػٍ اهيؿبئل؛
غيى ايغاغ غهٖل اهٓ األنؼاف ّاهيٌهيبح اهيًٌٖج يذل اخضبغ اهفؼنبء اهًويًٖٖ  ٖغيّ ؤٖمب (ُ)

 ٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج، تيب فٕ ػهم خؼسيخَ اهٓ هغبح األيى اهيخضغث اهؼؿيٖج؛بغ يؼسًٕ إلؼف
  :اهٓ األيًٖ اهخٌفٖػٔ، ؼٌُب تخّافؼ اهيّاؼغ، يب ٖوٕ ٖنوة (ّ)

                                                           
1 http://ipbes.net/en/index.asp. 
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ٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج يوِٖب اهٓ غؼٖة خلغٖى خاخبضج يّاغ كبئيج يوٓ اهّٖة ّ (1)
ٌّلبن االخكبل اهيِخيج تبأليؼ يً ؤسل ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج هويفّؼث اهًويٖج اهفؼيٖج 

 خٖؿٖؼ اهيفبّؼاح اإلكوٖيٖج؛
هويفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ايغاغ تؼايز خغؼٖتٖج هٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج  (2)

ضؿتيب ٖسيًِب األيًٖ اهخٌفٖػٔ يً عالل  ،االضخٖبسبح اؿخٌبغا اهٓ خلٖٖىّاهخنٌّهّسٖج 
ّخلٖٖى االضخٖبسبح يً ضٖد اهلغؼاح هفؼٖق االخكبل اهخبتى  2011-104بؼ اإلعن

 ؛بحهالؿخؼاخٖسٖج اهًبهيٖج هضفه اهٌتبخ
ايغاغ ّذبئق ؤؿبؿٖج، نويب ؤينً، إلؼفبكِب تبإلعنبؼاح اهيؼؿوج اهٓ ٌلبن االخكبل اهخبتًج  (3)

 .هوِٖئج اهفؼيٖج هوينبهتج تيغعالح ّيًوّيبح
 هلدهت- أوال

اهّذٖلج يً ؤسل خّفٖؼ خلؼٖؼ ّيؼل يلخؼضبح هيؽٖغ يً اهؿتل ّاهّؿبئل هغيى خٌفٖػ يلؼؼاح  ؤيغح ُػٍ -1
فًبهٖج اهِٖئج اهفؼيٖج هويفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج، ّعبكةج   يئخيؼ األنؼاف تفإً ؿتل ّّؿبئل خضؿًٖ

ًؽٖؽ خٌفٖةػ اإلسةؼاءاح اهخةٕ    اهٓ خخؼيٕ نيب خّفؼ اهّذٖلج يلخؼضبح تفإً اسؼاءاح . 10/12ّ 8/10اهيلؼؼًٖ 
ّخفخيل ُػٍ اهيػنؼث يوٓ اهٌخبئز ػاح اهكةوج اهةّاؼغث يةً اهغؼاؿةج     . ؤيالٍ ًٖخنبهة تِب األنؼاف فٕ اهيلؼؼ

اإلعنةبؼ  )االؿخلكبئٖج هٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج تفإً االضخٖبسبح فٕ يسبهٕ اهخغؼٖة ّتٌبء اهلغؼاح 
ٕ  يوةةج هِةةػٍ اهغؼاؿةةج االؿخلكةةبئٖج    ّخةةؼغ اهٌخةةبئز اهنب (. 104-2011 : يوةةٓ اهًٌةةّاً اهخةةبه

15-http://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA . ًاسخيبو ّسِب هّسَ نيب خغيز ُػٍ اهّذٖلج اهخًوٖلبح اهّاؼغث ي
ٌّفؼح ٌؿعج ؿبتلج يةً ُةػٍ اهّذٖلةج    . 2011ضؽٖؼاً /ٌَّٖٖ 6-5اهِٖئج اهفؼيٖج يلغ فٕ يٌّخؼٖبل فٕ ينخة ه

، ّؤغؼسةح اهخًوٖلةبح   2011-123ّفلب هإلعنبؼ  2011خيّؽ /ّٖهَٖ 10ضؽٖؼاً اهٓ /ٌَّٖٖ 23هالؿخًؼال يً 
 .يب ُّ يٌبؿةاهّاؼغث، ضؿت

 ٌّهّسٖةج ّخؿخًؼل ُػٍ اهّذٖلج اهخلغى فٕ خٌفٖػ ؿتل ّّؿبئل خضؿًٖ سّغث اهيفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخن- 2
نيةب خًةؼل   (. اهلؿى ذبٌٖب) 8/10هيلؼؼ تبيئخيؼ األنؼاف فٕ اهيؼفق اهذبهد تػهم ؤّكٓ  ضؿتيبهوِٖئج اهفؼيٖج 

تفإً ؿتل ّّؿبئل خضؿًٖ فًبهٖج اهِٖئج  10/12يلخؼضبح تفإً ؿتل خٌفٖػ اهنوتبح ّاإلؼفبغاح اهّاؼغث فٕ اهيلؼؼ 
األنؼاف اهٓ تةػل سِةّغ إلغؼار يٌهيةبح اهيسخيًةبح      اهخٕ خغيّ ،سٖى 10/40يً اهيلؼؼ 3اهفؼيٖج ّاهفلؼث 

ٖوِب فٕ اهًيوٖبح اهسبؼٖج تيّسة االخفبكٖةج ّخؽّٖةغُب تفةؼق    ذاألكوٖج ّاهيضوٖج اهينوفج يً كتل يسخيًبخِب تخي
 (.اهلؿى ذبهذب)هويفبؼنج يوٓ ٌضّ فًبل فٕ ييوٖبح االخفبكٖج 

الهشورة العمهيت والجلىيت  اسجعراض الجلدن في جىفيذ سبل ووسبئل جحسيو جودة- خبىيب
 لمهشورة العمهيت والجلىيت والجكىولوجيت والجكىولوجيت لمهيئت الفرعيت

يٌةػ   10/8هيلؼؼ تةب خضلق اهيؽٖغ يً اهخلغى فٕ خٌفٖػ اهًٌبكؼ ػاح اهكوج يً اهخػٖٖل تبء هويؼفق اهذبهد - 3
 21اهةٓ   10فٕ ٌٖؼّتٕ يةً   اهيًٌلغّهّسٖج هويفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌ وِٖئج اهفؼيٖجهاالسخيبو اهؼاتى يفؼ 

خٌفٖػ اإلسؼاءاح اهيفبؼ اهِٖب ؤغٌةبٍ يٌةغ    ؿخيؼّٖؿ. ؤغٌبٍ 1ّٖؼغ يّسؽ هِػا اهخلغى فٕ اهسغّل . 2010ؤٖبؼ /يبّٖ
 .االكخمبء ّؿخغيى اإلسؼاءاح األعؼْ اهيلخؼضج فٕ اهلؿى ذبهذب

http://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA%1e15
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 8/11لرر لهببالجلدن في جىفيذ الجذييل ببء لمهرفق الخبلح : 1الجدول 
 ٌفبن اهخٌفٖػ 8/10هيلؼؼ كؼ يً اهخػٖٖل تبء هويؼفق اهذبٌٕ تباهًٌ

خلغٖى يّاغ يً ؤييبل اهِٖئج اهفؼيٖج تنؼٖلج يؼل ٖؿِل 
 االنالو يوِٖب ّخعق اهِٖئبح اهًويٖج ّاهخلٌٖج

 2010يً  اهكبغؼث، 59اهٓ  47ؿوؿوج اهيٌفّؼاح اهخلٌٖج ؤؼكبى 
  /https://www.cbd.int/ts يوٓ اهًٌّاًّاهيخبضج  2011اهٓ 

 تبهوغبح اإلٌنوٖؽٖج ّاهفؼٌؿٖج ّاإلؿتبٌٖج يخبضخبً اذٌخبً  -
اإلٌنوٖؽٖج ّاهفؼٌؿٖج ّاإلؿتبٌٖج  تبهوغبحّاضغث يخبضج  -

 ّاهٖبتبٌٖج 

اهخلٌٖج اهسغٖغث اهيٌخسج يٌػ االسخيبو  يٌفّؼاح اهؿوؿوجيً تًٖ 
 :ِٖئج اهفؼيٖجاهؼاتى يفؼ هو

 ٌّغّاح هوعتؼاء ٓ ضولبح ييلؤؼتى اهخؿخٌغ  -

 ّاضغث تبهخًبًّ يى اخفبق تٖئٕ آعؼ يخًغغ األنؼاف ؤيغح -

اهيٌفّؼاح اهيختلٖج تبهفؼانج يى فؼنبء آعؼًٖ  ؤيغح -
يئفؼاح يذل االخضبغ اهغّهٕ هضفه اهنتًٖج ّفؼانج 

سبيًج يًِغ اهغؼاؿبح اهيخلغيج اهخبتى هاهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّ
  أليى اهيخضغثا

ّاهنخٖتبح ّّضغاح اهخًوٖى  األغهجٌفؼح يسيّيج يخٌّيج يً 
اؿخٌبغا اهٓ األييبل ٌّفؼاح األعتبؼ اهغّؼٖج ّضؽى األغّاح 
ؤؿبؿٖج هوِٖئج اهفؼيٖج ّاهٌبخسج يٌِب  نإييبلاهًويٖج اهيًغث 

  ّاهخّكٖبح اهيلخؼضج

ق ٌخبئز ؤييبل اهِٖئج اهفؼيٖج يً نؼٖ ٌفؼاهًيل تٌفبن يوٓ 
اهينتّيبح اهًويٖج، يوٓ فنل خلبؼٖؼ ّّؼكبح يويٖج، تًغ ؤً 

 ٖؿخًؼمِب يئخيؼ األنؼاف ّّٖافق يوِٖب 

ؤيبى اهِٖئج اهفؼيٖج تفإً اهفؼانج تًٖ ٌُبم يلخؼش يًؼّل 
ؤيبٌج اخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ٌّلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج 

و اهتّٖهّسٕ اهفؼيٖج ّفؼانج اهسبيًبح اهنٌغٖج يى اخفبكٖج اهخٌّ
 (ؼفقياٌهؼ اه)

فٕ اهًٌبكؼ اهًويٖج ّاهخلٌٖج هوًيوٖبح  ّاإلؿِبىاهيفبؼنج 
 األعؼْ اهيخًولج تبهخٌّو اهتّٖهّسٕ

اً ؤيبٌج اخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ يمّ فٕ فؼٖق االخكبل 
ّخلٌٖج يٌغ  اهيًٌٕ تبهخٌّو هتّٖهّسٕ ّخؿِى تيغعالح يويٖج

ؼنج فٕ فؼٖق االؿخًؼال اهنوة، تيب فٕ ػهم يً عالل اهيفب
ّخؼغ خلبؼٖؼ فؼٖق االخكبل . اهًويٕ ّاهخلٌٕ الخفبكٖج ؼايؿبؼ

اهيًٌٕ اهخٌّو تبهتّٖهّسٕ يوٓ اهًٌّاً اهخبهٕ 
htmlconventions/blg.s-http://www.cbd.int/cooperation/related  

اهخٌّو اهتّٖهّسٕ يٌبكفبح تفإً اٌفبء سِبح خسؼٔ ؤيبٌج اخفبكٖج 
يى االخفبكٖبح األعؼْ  اهكالحاخكبل فٕ تًّ ّسٌٖف هخًؽٖؽ 

 اهيخًولج تبهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّاخفبكٖخٕ ؼّٖ 
فبؼنح ؤيبٌج اخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ فٕ االسخيبيبح اهًويٖج 

https://www.cbd.int/ts/
http://www.cbd.int/cooperation/related-conventions/blg.shtml
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 ٌفبن اهخٌفٖػ 8/10هيلؼؼ كؼ يً اهخػٖٖل تبء هويؼفق اهذبٌٕ تباهًٌ

هأليى اهيخضغث ّاخفبكٖج األيى ّاهخلٌٖج ػاح اهكوج هوسيًٖج اهًبيج 
اهيخضغث هينبفضج اهخكضؼ ّاخفبكٖج األيى اهيخضغث اإلنبؼٖج تفإً 

خغٖؼ اهيٌبط ّيئخيؼ األيى اهيخضغث تفإً اهخٌيٖج اهيؿخغايج ّيٌخغْ 
األيى اهيخضغث اهيًٌٕ تبهغبتبح ّهسٌج األيى اهيخضغث اهيًٌٖج 

بح فٕ ّاهؿٖبؿ اهضنّيٕ اهغّهٕ هوًوّى اهيٌتؼتبهيّاؼغ اهيبئٖج ّ
 اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّغؼاؿج اكخكبغاح اهٌهى اإلٖنّهّسٖجيسبل 

ّاهوسٌج اهيًٌٖج تيكبئغ األؿيبم ّيٌهيج  اهخٌّو اهتّٖهّسّٕ
ّاهوسٌج االؿخفبؼٖج اهخًبًّ ّاهخٌيٖج فٕ اهيٖغاً االكخكبغٔ 

 ّفتنج Diversitas ّتؼٌبيزاهًويٖج ّاهخلٌٖج هيؼفق اهتٖئج اهًبهيٖج 
BioNet هيسوؾ اهًبهيٕ هويضٖنبح ّا 

اهِٖئج اؿخعغاى اهِٖئبح األعؼْ تّكفِب سؿؼا ٖكل تًٖ 
 ّاهخلٌٖج فٖيب ٖخًوق تتؼايز اهًيل  اهًويٖجاهفؼيٖج ّاهِٖئبح 

، ضمّؼ ؤضغ ؤيمبء اهينخة اهخؽى ينخة اهِٖئج اهفؼيٖج تميبً
نل اسخيبو يويٕ خًلغٍ األيبٌج يً ؤسل خًؽٖؽ  نويب ؤينً،

 خيى اهًويٕيى اهيس اهكالح

 اهيسخيى اهًويٕ فٕ اهخلٖٖيبح اهًويٖج  افؼام
ؤٌفإح األيبٌج ييوٖج يويٖج الؿخًؼال اهٌهؼاء هّذبئق اهِٖئج 

 يًّفٕ االسخيبو اهؼاتى يفؼ هوِٖئج اهفؼيٖج، ٌخز . اهفؼيٖج
 :ّذبئق يوٓ اهٌضّ اهخبهٕهاؿخًؼال اهٌهؼاء  اهًيوٖج

 يً يٌهيبح األيى اهيخضغث 30
 غّهٖج ضنّيٖج يً يٌهيبح 38

 يً يٌهيبح غٖؼ ضنّيٖج 138
 يً يسخيًبح ؤكوٖج ّيضوٖج 24
 يً غّائؼ ؤييبل 9
 يً سبيًبح ّيٌهيبح يويٖج 7

اهيسخيى اهغّهٕ اهًويٕ هيلبتوج ينخة فٕ ؤيمبء تبؼؽًٖ غيّث 
 ( يذل خّيبؾ الفسّأ)اهِٖئج اهفؼيٖج 

يؼل هويؿبُيبح اهًويٖج ػاح اهكوج نّذبئق اياليٖج فٕ 
 يبح اهِٖئج اهفؼيٖجاسخيب

ؽٖبغث ّيٕ اهيٌغّتًٖ ّخفسٖى اهيٌبكفبح غٖؼ اهؼؿيٖج تفإً 
اهًويٖج  اهيٌفّؼاحاهيؿبئل اهؼئٖؿٖج، ّػهم يً عالل خّفٖؼ 

ل اهيوكلبح ّيٌبكفبح ّّاهخلٌٖج ّيٌؿلٕ اهسوؿبح ّيؼ
اهيّائغ اهيؿخغٖؼث ّغٖؼ ػهم يً األٌفنج اهسبٌتٖج فٕ ؤذٌبء اًٌلبغ 

 اهفؼيٖجاهِٖئج اسخيبيبح 

اهيوكلبح ّيؼّل  يؼّل؛ اهكبغؼثاهيٌفّؼاح اهخلٌٖج 
ؼئٖؿٖج فٕ سيٖى اسخيبيبح اهِٖئج اهفؼيٖج؛ ّضولبح ييل يً 
اهخغؼٖة اهخلٌٕ يوٓ ُبيـ اسخيبيبح يئخيؼ األنؼاف ّاهِٖئج 

ّؼكبح يً اهيؿبئل  ؛(ؾتيب فٕ ػهم يضبمؼاح هٌٖبّ) اهفؼيٖج
 اهلنبيبحاهيخًغغث خٌفؼ يً تؼايز اهًيل ّاهيؿبئل 

يوكلب فٕ االسخيبو اهؼاتى يفؼ هوِٖئج اهفؼيٖج تفإً  58غى ُك
" 2020خضلٖق ؤُغاف : اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّخغٖؼ اهيٌبط"يّمّو 
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 ٌفبن اهخٌفٖػ 8/10هيلؼؼ كؼ يً اهخػٖٖل تبء هويؼفق اهذبٌٕ تباهًٌ

 (51تّكفِب ؿوؿوج اهيٌفّؼاح اهخلٌٖج ؼكى كغؼح )

خضغٖغ اهفؼق األعؼْ إليغاغ اهيٌغّتًٖ، ّال ؿٖيب يضغّغٔ 
 ّاهخلٌٖجاهعتؼث يٌِى هيٌبكفج األيّؼ اهًويٖج 

  2خٌهٖى اهغّؼاح اهخغؼٖتٖج يً كتل اخضبغ اهفؼنبء اهًويًٖٖ اؿخيؼاؼ
ّضغاح اهنخؼٌّٖج، يذل خوم اهيٌخسج هتؼٌبيز اهًيل خخبش ؤٖمب 

تفإً اهيٌبنق اهيضيٖج هويٌغّتًٖ فٕ اهِٖئج اهفؼيٖج كتل اسخيبيبح 
 اهِٖئج اهفؼيٖج

خى عفل يغغ تٌّغ سغّل األييبل ّعكق ّكح هيٌبكفج نل تٌغ  خلٌٖجخعكٖق ّكح نبف هغؼاؿج ٌخبئز اهخلٖٖيبح اهًويٖج ّاه
 يً تٌّغ سغّل األييبل فٕ األفؼكج اهًبيوج 

 

اهسبيًبح اهنٌغٖج  جّفؼان ٌّو اهتّٖهّسٕختبههسبؼٔ فٕ اخضبغ اهفؼنبء اهًويًٖٖ اهيًٌٕ اهًيل ا ّؤؿِى- 4
، تيب فٕ ػهم يً عالل يلغ ؤٌخسخِبٖئج اهفؼيٖج ّاهخٕ اهِؤٖمب فٕ ٌفؼ اهيًوّيبح اهًويٖج ّاهخلٌٖج اهخٕ ٌهؼح فِٖب 

يوٓ اهؼغى يً اضخيبل يئخيؼ األنؼاف ّ( يفبؼنب 48) اهِٖئج اهفؼيٖجيوٓ ُبيـ اسخيبيبح  ضولبح ييل خغؼٖتٖج
 .االخضبغاحُػٍ ّسّغ يسبل هيّاكوج خًؽٖؽ ُػٍ اهيؿبُيج يً عالل عنن ييل يؿخِغفج ّفؼانبح يى ؤيمبء 

يل األييبل األعؼْ هيّاكوج خٌفٖػ األٌفنج ؤيالٍ يوٓ خٖؿٖؼ اهيّائغ اهيؿخغٖؼث غٖؼ ّٖينً ؤً خفخ- 5
ٖيب ٖخًوق تخضؿًٖ اهخّيٖج فّؤعٖؼا،  .يوٓ ُبيـ االسخيبيبح ػاح اهكوج ّيلغُباهؼؿيٖج تفإً اهيؿبئل اهيعخبؼث 

تفإً اهيؿبئل اهسغٖغث ّاهٌبفئج فٕ ؤضغاد سبٌتٖج ّخٖؿٖؼ تبهيؿبئل اهسغٖغث ّاهٌبفئج، ٖينً ؤً خغيّ األيبٌج اهٓ يلغ 
 .كتل االسخيبو اهػٔ ؿٌٖهؼ فٕ ُػٍ اهيؿبئلًٖلغ اسخيبو هوِٖئج اهفؼيٖج 

 االججهبع العبشر لهؤجهر األظراف الصبدرة عوجىفيذ الجوصيبث ذاث الصمت في الجلدن - بخبلخ
 هبوهلجرحبث بشأى

خفؼًٖ األّل /ؤنخّتؼ 29اهٓ  18ًلغ يً ايخيغح األنؼاف فٕ االسخيبو اهًبفؼ هيئخيؼ األنؼاف اهيٌ- 6
اهِٖئج اهفؼيٖج هويفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج تفإً خضؿًٖ فًبهٖج  10/12، فٕ ٌبغّٖب، اهٖبتبً، اهيلؼؼ 2010

ٌلبن االخكبل  اعخكبكبحيضغغث هخضؿًٖ األٌفنج اهخبهٖج اهيضغغث فٕ  ُػا اهيلؼؼ افبؼثّٖخميً . ّاهخنٌّهّسٖج
 :اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج

خنّٖؼ اهؼّاتن تًٖ اهِٖئج اهفؼيٖج ّاهّنبالح اإلكوٖيٖج ّاهّنٌٖج اهيًٌٖج ّاهعتؼاء ّخٖؿٖؼ ختبغل  (ؤ)
 اهيًوّيبح تٌِٖب؛

هضكّل يوٓ يغعالح يً يئخيؼ األنؼاف ّاأليبٌج خنًّ يخًولج تبهيؿبئل ااالؿخسبتج هنوتبح  (ة)
 ؛اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج

                                                           
وٌتبخبح، ّنّٖ، هاهيونٖج ضغائق اهيً عالل يػنؼث خفبُى تًٖ اخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّ 2006آػاؼ /يبؼؾ 27ؤٌفئ اخضبغ اهفؼنبء اهًويًٖٖ فٕ  2

ًِغ اهتوسٖنٕ اهيونٕ هوًوّى اهنتًٖٖج، ّاهوسٌج اهّنٌٖج يفؼٌؿب، ّاهتؿًٌّٖ اهّنٌٕ هوخبؼٖظ اهنتًٖٕ، ّاهيخضف اهّنٌٕ هوخبؼٖظ اهنتًٖٕ ذّيخضف ؿيٖ
خسبؼة  ىسيّاهِغف يً يػنؼث اهخفبُى ُّ . اهتؼٖج ّخٌيٖخِب فٕ اهييونج اهًؼتٖج اهؿًّغٖج، ّاهّنبهج االخضبغٖج األهيبٌٖج هضفه اهنتًٖج األضٖبءهضفه 

ّو ّعتؼاح ُػٍ اهيئؿؿبح يً ؤسل خٌفٖػ ؤٌفنج خًوٖى ّخغؼٖة هغيى اهتوغاً اهٌبيٖج اهخٕ ختٌٕ يِبؼاح يويٖج ّخلٌٖج ّؿٖبؿبخٖج فٕ يسبل اهخٌ
 ./:www.cbd.int/csphttp//ّٖؼغ اهيؽٖغ يً اهيًوّيبح يوٓ اهًٌّاً . فؼٖنب 18االخضبغ اًٗ  ّٖمى .اهتّٖهّسٕ

http://www.cbd.int/csp/
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اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج ّاهخًبًّ يًِب هخضؿًٖ فًبهٖج اهِٖئج اهفؼيٖج  االخكبل تٌلبن االخكبل (ر)
 ّخٖؿٖؼ خٌفٖػ االخفبكٖج؛

اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ٌّلبن  الخفبكٖجاهخًبًّ يى ٌلبن االخكبل األعؼْ يوٓ اهكًٖغ اهّنٌٕ  (غ)
 .خٌفٖػ االخفبكٖج يوٓ اهكًٖغ اهّنٌٕ هخٖؿٖؼاالخكبل اهخبتًج هالخفبكٖبح األعؼْ اهيخًولج تبهخٌّو اهتّٖهّسٕ 

ؤغٌبٍ اهيؽٖغ  2ّٖؼغ فٕ اهسغّل . 10/12ّكغ خضلق خلغى تبهفًل فٕ خٌفٖػ اهًٌبكؼ ػاح اهكوج يً اهيلؼؼ - 7
 .يً االكخؼاضبح تفإً األٌفنج اهيلخؼضج نٕ خٌهؼ فِٖب اهِٖئج اهفؼيٖج فٕ اسخيبيِب اهعبيؾ يفؼ
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تكفج  ،اهِٖئج اهفؼيٖجخؼنٖؽ ييل 
يوٓ اهسّاٌة اهًويٖج ّاهخلٌٖج  ،عبكج

هوعنج االؿخؼاخٖسٖج هوخٌّو اهتّٖهّسٕ 
ّتؼٌبيز اهًيل اهيخًغغ  2011-2020

 اهؿٌّاح

ؼ ػاح اهكوج كبئيج تبهًٌبك ؤغؼسح
فٕ نل ّذٖلج تبهعنج االؿخؼاخٖسٖج 

ؿبتلج هوغّؼث ؤيغح هالسخيبو 
 اهعبيؾ يفؼ هوِٖئج اهفؼيٖج

يّاكوج اغؼار كبئيج تبهًٌبكؼ ػاح 
بهعنج االؿخؼاخٖسٖج فٕ نل ّذٖلج اهكوج ت

 ؿبتلج هوغّؼث السخيبيبح اهِٖئج اهفؼيٖج

هٌلبن خغؼٖتٖج ضولبح ييل خٌهٖى 
تًج هوِٖئج اهفؼيٖج االخكبل اهّنٌٖج اهخب

اؿخٌبغا اهٓ خلٖٖى اضخٖبسبخِب يً ضٖد 
اهخغؼٖة، هيؿبيغث األنؼاف فٕ خٌفٖػ 

 ألُغاف اهذالذج هالخفبكٖجا

ؤيغح غؼاؿج اؿخلكبئٖج ٌّفؼح 
يوٓ ٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج 

اهفؼيٖج هخلٖٖى االضخٖبسبح فٕ يسبهٕ 
 ؼاإلعنب)اهخغؼٖة ّتٌبء اهلغؼاح 

104-2011 ) 
اؿخسبتج يوٓ اهغؼاؿج  26ّؼغح 

 االؿخلكبئٖج

اؿخٌبغا اهٓ ٌخبئز اهغؼاؿج االؿخلكبئٖج، 
لخؼش خغؼٖة يوٓ اهيّامٖى اهخبهٖج ُٖ
تخؼخٖة األفموٖج ضؿتيب ضغغخِب ٌلبن )

 :(االخكبل اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج
اهعنج االؿخؼاخٖسٖج هوخٌّو اهتّٖهّسٕ   -

 ؛2011-2020
 اؿخًبغث اهٌهى اإلٖنّهّسٖج؛  -
 ؛بحاالؿخؼاخٖسٖج اهًبهيٖج هضفه اهٌتبخ  -
 اهيؿبئل اهسغٖغث ّاهٌبفئج؛  -
 اهيؿخغاى هوخٌّو اهتّٖهّسٕ؛االؿخعغاى   -
 اهيتبغؼث اهًبهيٖج هوخكٌٖف؛  -
 اهخغاتٖؼ اهضبفؽث؛  -
 األٌّاو اهغؼٖتج اهغبؽٖج؛  -
 اهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّخغٖؼ اهيٌبط؛  -
هيٖج اهٌؿعج اهؼاتًج يً اهخّكًبح اهًب  -

 هوخٌّو اهتّٖهّسٕ؛
 اهغاعوٖج؛ هويٖبٍاهخٌّو اهتّٖهّسٕ   -
 اهخٌّو اهتّٖهّسٕ اهسؽؼٔ؛  -
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 اهخٌّو اهتّٖهّسٕ اهتضؼٔ ّاهؿبضوٕ؛  -
اهخٌّو اهتّٖهّسٕ هيٌنلج اهلنة   -

 .اهفيبهٕ

خٌهٖى ّخٌؿٖق اهيفبّؼاح اإلهنخؼٌّٖج 
هخٖؿٖؼ اهيفبّؼاح اإلكوٖيٖج تفإً 

كفخِب فٕ اهيؿبئل اهخٕ ؿٖخى يٌب
 االسخيبيبح اهلبغيج

هويئخيؼاح  جؤيغح األيبٌج تؼيسٖ
اهيتبفؼث هٖؿخعغيِب تؼّخّنّل 

اهيًوّيبح  هخلبؿىاهؿاليج األضٖبئٖج 
ّخٌؿٖق االسخيبيبح اهيتبفؼث ّخلغٖى 

 خلبؼٖؼ يٌِب

ؤيمبء ينخة اهٓ  ٖينً خلغٖى خغؼٖة
اهِٖئج اهفؼيٖج ٌّلبن االخكبل األعؼْ 

تبسؼاء يفبّؼاح  اهيِخيج تبأليؼ هوؿيبش
اكوٖيٖج تبؿخعغاى تؼيسٖج اهيئخيؼاح 

 اهيتبفؼث
ينً ؤٖمب ايغاغ يلخؼضبح تفإً عٖبؼاح ٖ

ٌفؼاح كبئيج )اهيًوّيبح  هخلبؿىؤعؼْ 
يوٓ اهّٖة ّكّائى تًٌبًّٖ اهتؼٖغ 

اؿخٌبغا اهٓ ( اإلهنخؼٌّٕ ّيب اهٓ ػهم
اهلبئى  ّاالخكبل اإلهنخؼٌّٕؤُيٖج اهتؼٖغ 

خكبل االى ؤغّاح يوٓ اهّٖة تّكفَ ؤُ
ٌلبن االخكبل اهخبتًج خؿخعغيِب اهخٕ 

 هوِٖئج اهفؼيٖج
ؿٖخى يؼل اضكبءاح يً األغّاح 

اهلبئيج يوٓ اهّٖة فٕ ؤضغ االسخيبيبح 
 اهلبغيج هوِٖئج اهفؼيٖج

اؿخنفبف عٖبؼاح هغّؼ اهيؼانؽ اإلكوٖيٖج 
وٖيٖج إلغاؼث اهيًبؼف كاإلؤّ غًّ /ّ

 و اهتّٖهّسٕاهًويٖج اهيخًولج تبخفبكٖج اهخٌّ

يؼسًٕ ُٖؿخعغى نبؼفبغاح ايغاغ غهٖل 
اهفؼيٖج  هٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج

ّاهّفّغ، ّٖفخيل  ّؤيمبء اهينخة
خسيٖى هوّذبئق اهضبهٖج، ّيً تٌِٖب  :يوٓ

تيب فٕ ػهم )نؼٖلج يضغذج هوخفغٖل 
اهسغٖغث  اهيؿبئلاإلسؼاء اهيخًوق تخضغٖغ 

، ّيِبى ٌلبن االخكبل (3ّاهٌبفئج
يمبء اهينخة، ّييوٖج الؿخًؼال ّؤ

ّؼكبح اهًيل،  اهٌهؼاء هخضمٖؼ
ّنؼٖلج ييل االسخيبيبح ّيٌخسبخِب 

ٖلخؼش يعنن هغهٖل يؼسًٕ ييوٕ 
( ٖؼغ يعننَ ؤغٌبٍ)يوٓ اإلٌخؼٌح 

فٕ  هخٌهؼ فَٖ اهِٖئج اهفؼيٖج
 اسخيبيِب اهؿبغؾ يفؼ 

يلة االٌخِبء يً اهغهٖل اهيؼسًٕ، ؿٖخبش 
 هٖج غؼفج ختبغل اهيًوّيبح يً عالل آ

ٌُبم ضبسج اهٓ خؼسيج اهغهٖل ؿخنًّ 
اهيؼسًٕ اهٓ سيٖى هغبح األيى اهيخضغث 

 (ؼٌُب تخّافؼ اهيّاؼغ اهيبهٖج)

                                                           
3

 .9/29اوظر القسم ثاويا مه المقرر   
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 ّيب اهٓ ػهم

ينبخة  تًٖيلغ اسخيبيبح يفخؼنج 
اهِٖئبح اهفؼيٖج اهخبتًج الخفبكٖبح ؼّٖ 
اهذالد ّنػهم االخفبكٖبح ػاح اهكوج 

خًؽٖؽ اهيخًولج تبهخٌّو اهتّٖهّسٕ ه
ؤّسَ اهخأؽؼ ّاهخًبًّ ّفلب هيلؼؼاح 

4اخفبكٖبح ؼّٖ ػاح اهكوج
 

ّسِح غيّاح اهٓ ينبخة اخفبكٖخٕ 
ّاح هى خلتل ؼّٖ، غٖؼ ؤً ُػٍ اهغي
 ّاهيؿئّهٖبح ٌهؼا العخالف األغّاؼ

فٖيب ٖخًوق تبالخفبكٖبح األعؼْ، ٖينً 
ؤً ًٖيل ؼئؿبء اهِٖئبح االؿخفبؼٖج 

تبهخٌّو اهًويٖج هالخفبكٖبح اهيخًولج 
 اهتّٖهّسٕ نأهٖج خٌؿٖق

يّاكوج اؿخنفبف عٖبؼاح هوخًبًّ 
األّذق تًٖ اهينبخة ػاح اهكوج هالخفبكٖبح 

اهيخًولج تبهخٌّو اهتّٖهّسٕ يً عالل 
يسيّيج االخكبل اهيًٌٖج تبهخٌّو 

اهتّٖهّسٕ ّؼئؿبء اهِٖئبح االؿخفبؼٖج 
اهيخًوق اهًويٖج، تيب فٕ ػهم اهخًبًّ 

 بهيٖؽاٌٖبحت
ً خّفؼ األيبٌج يػنؼاح اياليٖج ٖينً ؤ

يوٓ اهيغؼسج تفإً اهتٌّغ ػاح اهكوج 
سغّل ؤييبل اهِٖئج اهفؼيٖج اهخبتًج 

ؼئؿبء ينبخة اهِٖئبح اهفؼيٖج ههالخفبكٖج 
ؼّٖ هضمّؼ االسخيبيبح نويب  بحالخفبكٖ
 ؤينً

ختؿٖن ٌكّق اهيفبؼٖى اهيلخؼضج 
سًل ُػٍ ّهخّكٖبح اهِٖئج اهفؼيٖج 

غؼ اإلينبً، تضٖد اهخّكٖبح ككٖؼث ك
 خنًّ اإلسؼاءاح اهينوّتج ّامضج

اهخّكٖبح  بؼٖىيفاإلتلبء يوٓ 
األنؼاف نوة اهٓ ؤككؼ يب ٖينً ّ

ّاهتبضذًٖ اهيفبؼنًٖ فٕ ييوٖج 
اؿخًؼال اسؼاء اؿخًؼال اهٌهؼاء 

ِػٍ اهخّكٖبح هميبً ّمّش ه
 األٌفنج

فٕ تًل اهضبالح، كغيح اؿخٌخبسبح 
 ى خّكٖبح، هخٌهؼٖؼبتغال يً يف

فِٖب اهِٖئج اهفؼيٖج ّخى ايغاغ 
خّكٖبح تًغ اهيٌبكفج ّكتل كٖبغج 

 اهخّكٖبح اهيلخؼضج

اإلتلبء فٕ سيٖى كفضبح يّكى اخفبكٖج 
اهخٌّو اهتّٖهّسٕ يوٓ اإلٌخؼٌح يوٓ 

سغّل تَ كبئيج يضغذج تبهّالٖبح اهكبهضج 
اهكبغؼث يً يئخيؼ األنؼاف اهٓ اهِٖئج 

 اهفؼيٖج ّؼّاتن تبألكؿبى ػاح اهكوج
 هيّكى االخفبكٖج يوٓ اإلٌخؼٌح 

خًيٖى يذل ُػٍ اهلبئيج اهيضغذج يوٓ ينخة 
ٌهؼ ٖاهِٖئج اهفؼيٖج كتل نل اسخيبو نٕ 

 لغى اؼفبغاحٖفَٖ ّ

                                                           
4
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اخبضج ّذبئق يً كتٖل اهؿوؿوج اهخلٌٖج، 
ّاهّذبئق اإلياليٖج  ّاهؼؿبئل اإلعتبؼٖج

األعؼْ الخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهّسٕ 
 هيّسؽاحاّاخبضج، كغؼ اإلينبً، 

اهخٌفٖػٖج هوّذبئق اإلياليٖج اهيلغيج فٕ 
 انبؼ اهتٌّغ اهيغؼسج يوٓ سغّل ؤييبل

اهِٖئج اهفؼيٖج، تإؿؼو يب اسخيبيبح 
 تسيٖى هغبح األيى اهيخضغثّٖينً، 

ٖعنن األيًٖ اهخٌفٖػٔ إلٌخبر 
يّسؽاح خٌفٖػٖج هوّذبئق اإلياليٖج 

 تسيٖى هغبح األيى اهيخضغث
ّؼاح يً ٌُبم يب يسيّيَ ؿخج يٌف
بضغْ تاهؿوؿوج اهخلٌٖج يخبضج اًٗ 

 اهوغبح يوٓ األكل غٖؼ اإلٌنوٖؽٖج
( TS 53)خفخيل ؿوؿوج خلٌٖج ؤعؼْ 

يوٓ يّسؽ خٌفٖػٔ يخؼسى اهٓ سيٖى 
هغبح األيى اهيخضغث فمال يً اهوغج 

 اهٖبتبٌٖج
اكخؼضح ؤغّاح امبفٖج يً عالل 
غؼاؿج اؿخلكبئٖج هٌلبن االخكبل 

ٖج هخلٖٖى اهخبتًج هوِٖئج اهفؼي
 ( 2011-104اإلعنبؼ )االضخٖبسبح 

يٌفّؼاح خّفٖؼ خيّٖل هخؼسيج ٌّفؼ 
خلٌٖج ّاؿخنفبف اه ؤعؼْ يً اهؿوؿوج

عٖبؼاح إلغؼار اهيّسؽاح اهخٌفٖػٖج 
اهخلٌٖج فٕ اهيؿخلتل تسيٖى هغبح  هوؿوؿوج

 األيى اهيخضغث
خّفٖؼ خلؼٖؼ يً االضخٖبسبح اإلمبفٖج فٕ 

ل ٌلبن يسبل اهتضّد اهيضغغث يً عال
االخكبل هنل اسخيبو يً اسخيبيبح اهِٖئج 

 اهفؼيٖج
خؼفق  ،ايغاغ ّذبئق ؤؿبؿٖج، نويب ؤينً

تبإلعنبؼاح اهيؼؿوج اهٓ ٌلبن االخكبل 
اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج هوينبهتج تيغعالح 

 ّيًوّيبح 

يؼسًٕ ُٖؿخعغى نبؼفبغاح ايغاغ غهٖل 
اهفؼيٖج  هٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج

ّاهّفّغ، ّٖفخيل  ينخةّؤيمبء اه
خسيٖى هوّذبئق اهضبهٖج، ّيً تٌِٖب  :يوٓ

تيب فٕ ػهم )نؼٖلج يضغذج هوخفغٖل 
اهسغٖغث  اهيؿبئلاإلسؼاء اهيخًوق تخضغٖغ 

، ّيِبى ٌلبن االخكبل (ّاهٌبفئج
ّؤيمبء اهينخة، ّييوٖج الؿخًؼال 

ّؼكبح اهًيل،  اهٌهؼاء هخضمٖؼ
ّنؼٖلج ييل االسخيبيبح ّيٌخسبخِب 

 اهٓ ػهمّيب 

ٖلخؼش يعنن هغهٖل يؼسًٕ ييوٕ 
( ٖؼغ يعننَ ؤغٌبٍ)يوٓ اإلٌخؼٌح 

هخٌهؼ فَٖ اهِٖئج اهفؼيٖج فٕ 
 اسخيبيِب اهؿبغؾ يفؼ 

يلة االٌخِبء يً اهغهٖل اهيؼسًٕ، ؿٖخبش 
 يً عالل آهٖج غؼفج ختبغل اهيًوّيبح 
ؿخنًّ ٌُبم ضبسج اهٓ خؼسيج اهغهٖل 
ث اهيؼسًٕ اهٓ سيٖى هغبح األيى اهيخضغ

 (ؼٌُب تخّافؼ اهيّاؼغ اهيبهٖج)
ٌٖتغٕ اؿخنفبف، كغؼ اإلينبً، اينبٌٖج 

يلغ اسخيبيبح ؤفؼكج اهعتؼاء اهخلٌٖج 
اهيًٌٖج تبهيؿبئل اهيًلغث، فٕ خًبكة يى 
ؤٔ اسخيبو آعؼ هوعتؼاء يً ؤسل خضلٖق 
 .ٌخبئز ؤفمل ّسغّْ يً ضٖد اهخنبهٖف

 
، ٖينً ؤً خًغ ؤيبٌج يفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖجاهِٖئج اهفؼيٖج هوّيً ؤسل خٖؿٖؼ خضؿًٖ ييل - 8

اهِٖئج اهفؼيٖج فٕ اسخيبيِب هخٌهؼ فَٖ  اهِٖئج اهفؼيٖجاهخٌّو اهتّٖهّسٕ غهٖال يؼسًٖب تبهخفبّؼ يى ينخة اخفبكٖج 
ّؿٖفخيل اهغهٖل اهيؼسًٕ يوٓ ٌق يلؼؼ ّيفّؼث ييوٖج تفإً اؿخٖفبء األغّاؼ ّاهيؿئّهٖبح . اهؿبغؾ يفؼ

ختبغل اهيًوّيبح غؼفج ّؿٖخبش اهغهٖل اهيؼسًٕ يوٓ اإلٌخؼٌح يً عالل آهٖج . يئخيؼ األنؼاف ًهكبغؼث يا
 :ّٖينً خٌهٖيَ يوٓ ٌؿق اهًٌّاًٌٖ اهخبهٖج

 نؼٖلج اهخفغٖل (ؤ)
 اهّالٖج اهكبغؼث يً يئخيؼ األنؼاف، تيب فٕ ػهم اعخكبكبح ٌلبن االخكبل (1)
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 بؿخًؼال اهخٌفٖػتبهفؼٖق اهًبيل اهيًٌٕ ت اهكوج (2)
ّعغيبح  اهخٌّو اهتّٖهّسٕبح فٕ يسبل اهضنّيٕ اهغّهٕ هوًوّى ّاهؿٖبؿبهيٌتؼ ت اهكوج (3)

 ّاهِٖئبح اهًويٖج هالخفبكبح اهتٖئٖج األعؼْ اهيخًغغث األنؼاف اهٌهى اإلٖنّهّسٖج
 ؤغّاؼ ّيؿئّهٖبح ٌلبن االخكبل: ٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج (ة)
 :نبخةغّؼ اهي (ر)

 ّخنٌَّٖ ّيؿئّهٖبخَ يئخيؼ األنؼافُٖنل ينخة  (1)
 ُٖنل ينخة اهِٖئج اهفؼيٖج ّخنٌَّٖ ّيؿئّهٖبخَ (2)

اهؽيٌٕ هالؿخًؼال اهًويٕ هوٌهؼاء ّاؿخًؼال اهٌهؼاء يً  اإلنبؼ: ييوٖج اؿخًؼال اهٌهؼاء (غ)
 كتل األنؼاف 

 ييوٖج االسخيبيبح (ُ)
 ييوٖج اهخؼفٖص (1)
 غاّل األييبلييوٖج ايغاغ س (2)
 ّذبئق ييل اهِٖئج اهفؼيٖج ّاهخنّؼ ؤذٌبء اسخيبيبخِب (3)
 اسؼاء خضغٖغ اهيؿبئل اهسغٖغث ّاهٌبفئج (4)
 األضغاد اهسبٌتٖج ّغّؼاح اهيوكلبح (5)

 اهيّاؼغ اإلمبفٖج (ّ)
 اهِٖئج اهفؼيٖج ّّهبئفِب يئخيؼ األنؼاف ّغّؼتيلؼؼاح  اهكالح (1)
 خؼٌح هٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖجاألغّاح اهيخبضج يوٓ اإلٌ (2)

، اهػٔ نوة فٕ 10/11ّتبإلمبفج اهٓ اهيلؼؼ ؤيالٍ، ايخيغ االسخيبو اهًبفؼ هيئخيؼ األنؼاف اهيلؼؼ - 9
، هويفّؼث اهًويٖج ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج، تبهخًبًّ يى ينخة اهِٖئج اهفؼيٖج اهٌهؼاهٓ األيًٖ اهخٌفٖػٔ يٌَ  4اهفلؼث 

كؼاؼ تفإً خؼخٖتبح ّيٌِسٖبح اهيٌتؼ اهضنّيٕ اهغّهٕ اهيًٌٕ تبهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّعغيبح اهٌهى  تًغ اخعبػ
اإلٖنّهّسٖج، فٕ اهنٖفٖج اهخٕ ٖينً تِب هالخفبكٖج ؤً خؿخفٖغ اؿخفبغث نبيوج ّفًبهج يً اهيٌتؼ، ّاهؿًٕ اهٓ اهخنبيل 

خلؼٖؼ اهٓ اسخيبو هوِٖئج  ّخلغٖى، ّاهيٌتؼ اهيلخؼش، ّخسٌة االؽغّاسٖج تًٖ ييل االخفبكٖج، ّال ؿٖيب اهِٖئج اهفؼيٖج
األّهٓ هويٌتؼ اهضنّيٕ  جاهسوؿج اهًبييلغ  ّيً اهيلؼؼ. اهفؼيٖج كتل االسخيبو اهضبغٔ يفؼ هيئخيؼ األنؼاف

خفؼًٖ األّل /ؤنخّتؼ 7اهٓ  3اهغّهٕ اهيًٌٕ تبهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّعغيبح اهٌهى اإلٖنّهّسٖج فٕ ٌٖؼّتٕ يً 
 .ؼث اياليٖج، كغ خؼغة اهوسٌج اهفؼيٖج فٕ ؤً خٌهؼ فِٖبنبش خلؼٖؼ ُػا االسخيبو نيػّؿٖخ. 2011
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 اهيؼفق
الشراكت الهلجرحت بيو شراكت الجبهعبث الكىديت وأهبىت اجفبكيت الجىوع البيولوجي وىلبظ االجصبل الجببعت 

 مهيئت الفرعيت لمهشورة العمهيت والجلىيت والجكىولوجيتل
 هعموهبث أسبسيت

يئخيؼ األنؼاف فٕ اخفبكٖج اهخٌّو اهتّٖهةّسٕ  اهكبغؼ يً  8/10هيلؼؼ تبغيّ اهخػٖٖل تبء هويؼفق اهذبهد ٖ- 1
يبل اهِٖئج اهفؼيٖج هويفّؼث اهًويٖةج ّاهخلٌٖةج ّاهخنٌّهّسٖةج يةً نؼٖةق      يٌخبئز ؤ ٌفؼاهٓ اهًيل تٌفبن يوٓ 

 .يئخيؼ األنؼاف ّّٖافق يوِٖباهينتّيبح اهًويٖج، يوٓ فنل خلبؼٖؼ ّّؼكبح يويٖج، تًغ ؤً ٖؿخًؼمِب 
لخؼش اكبيج فؼانج تًٖ فؼانج اهسبيًبح اهنٌغٖج ّؤيبٌةج  اهخلبؼٖؼ ّاهّؼكبح اهًويٖج، ُُٖػٍ ّيً ؤسل اٌخبر - 2

 .خّسَٖ غيّث هيفبؼنج اهسبيًبح األعؼّْاهخٌّو اهتّٖهّسٕ ّينخة اهِٖئج اهفؼيٖج، اخفبكٖج 
. 2006تًٖ األيبٌج ّيغث سبيًبح ّيًبُغ تضّد نٌغٖج فٕ يبى  خص تبة اهخّكٖى يوٓ ؼؿبهج اتغاء ٌٖجُفكغ ّ- 3

يةً االخفبكٖةج اهخةٕ     18ّٖضغغ االخفبق ؤؿؾ فؼانج يويٖج ّخلٌٖج كّٖج تًٖ اهيئؿؿبح اهيفبؼنج خؿخِغف اهيبغث 
ّختةبغل  ( 16اهيةبغث  )خنوة اهٓ األنؼاف خفسٖى يذل ُػا اهخًبًّ، اهٓ سبٌة اهضكّل يوٓ اهخنٌّهّسٖب ٌّلوِةب  

 (.17اهيبغث )ًوّيبح اهي
ّيً ؤسل خٖؿٖؼ ييوٖبح فؼانج اهسبيًبح اهنٌغٖج، ؤٌفئ فؼٖق يبيل تغٖج ايغاغ يلخؼش هنؼائق اهًيل يً - 4

ّخؼغ يًوّيبح امةبفٖج ّخلةبؼٖؼ   . ّخخإهف اهفؼانج اًٗ يً ذيبٌٖج ؤيمبء يً يعخوف ؤٌضبء نٌغا. ؤسل اهخًبًّ
 .http://www.cbd.int/universities/canada.shtml :اهفؼٖق اهًبيل يوٓ اهًٌّاً اهخبهٕ

 األهداف
 :اً ؤُغاف اهفؼانج اهيلخؼضج ُٕ- 5
 اهِٖئج اهفؼيٖج ّعتؼاخِب؛خّفٖؼ ّكّل اهنوتج اهيفبؼنًٖ اهٓ ييوٖبح  (ؤ) 
إً ييل اهِٖئج اهفؼيٖج نةٕ ٖؿخًؼمةِب يةئخيؼ    اٌخبر خلبؼٖؼ ّّؼكبح يويٖج يبهٖج اهسّغث تف (ة) 

 .األنؼاف
 الىواجج

ّؿٖضكةل  . ّاهّؼكبح اهًويٖج تّكفِب ؿوؿوج خلٌٖج يلة يّافلج يئخيؼ األنؼاف يوِٖةب  ؿخٌفؼ اهخلبؼٖؼ- 6
 .سيٖى اهيئهفًٖ يوٓ ايخؼاف نبيل تِػا اهٌفؼ

 الجزان أهبىت اجفبكيت الجىوع البيولوجي
تبهتٌّغ اهخٕ  فؼانج اهسبيًبح اهنٌغٖج فٌّٕو اهتّٖهّسٕ تبتالٌ األيمبء اهيفبؼنًٖ ؿخلّى ؤيبٌج اخفبكٖج اهخ- 7

 اليخيبغُةب يةً كتةل   ّؼكبح اهّ اهعخبيٖجخلبؼٖؼ اههوِٖئج اهفؼيٖج ّؿخلغى  اهخبهٖجؿٖسؼٔ يٌبكفخِب فٕ االسخيبيبح 
 .يئخيؼ األنؼاف

ؿةخخٖص  ّػاح اهكةوج  ئق األؿبؿٖج ّاهيةّاغ  نيب ؿخؼؿل ؤيبٌج االخفبكٖج اهٓ اهنوتج اهيفبؼنًٖ سيٖى اهّذب- 8
 .عتؼاء غاعل األيبٌج إلسؼاء يلبتالح فعكٖج يًِى ّاسؼاء اؿخًؼال ٌهؼاء ضؿة اهضبسج

http://www.cbd.int/universities/canada.shtml
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 الجزان ىلبظ االجصبل الجببعت لمهيئت الفرعيت لمهشورة العمهيت والجلىيت والجكىولوجيت
يخبضج إلسؼاء يلبتالح  ّاهخلٌٖج ّاهخنٌّهّسٖج ٌلبن االخكبل اهخبتًج هوِٖئج اهفؼيٖج هويفّؼث اهًويٖجؿخنًّ - 9

 .فعكٖج يًِب ّاسؼاء اؿخًؼال ٌهؼاء ضؿة اهضبسج
 شراكت الجبهعبث الكىديت فيالجزان األعطبء الهشبركيو 

فؼانج اهسبيًبح اهنٌغٖج كبئيج اهيّامٖى يوةٓ نالتِةى ّؿةٖضغغًّ     فًٕ ّؿٌٖفؼ األيمبء اهيفبؼن- 10
 .ب اهػًٖ ٖينٌِى اٌخبر خلبؼٖؼ ّّؼكبح يبهٖج اهسّغثّٖعخبؼًّ نوتج اهغؼاؿبح اهًوٖ

  
 ----


