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 الفريق العبمل المفتوح العظوية 
 االتفبكية ذالمخضص الستعراط تهفي

 ثالثاالجتماع ال

 2010أٌبر /يبٌّ 28-24ٌٌرّتً، 
 سدّل األؾيبل يً 3-6اهتٌد 

 ية المبليةاستعراط اإلرشبد الموجه إلى اآلل

رئيس الملدم من  مهلخ مشروع توضية
،  سخؿراظ خٌفٌذ االخفبكٌجالاهيخطض اهفرٌق اهؿبيل اهيفخّش اهؿعٌّج إً 

: اهيلخرحبح اهخبهٌج إهى األيًٌ اهخٌفٌذي ٌلدى- 1 
خغٌّر اهّذٌلج اهيخؿولج تبسخؿراظ اإلرصبد اهيّسَ إهى اٍهٌج اهيبهٌج  يّاطوج( أ) 
(UNEP/CBD/WG-RI/3/9)  االسخيبؼ اهذبهد هوفرٌق اهؿبيل اهيؿًٌ خالل  اهيسخويجاسخٌبدًا إهى اهخؿوٌلبح

تبسخؿراظ اهخٌفٌذ؛ 
إسراء يصبّراح تبهّسبئل اإلهنخرٌٌّج يؽ األغراف تصأً كبئيج يّحدث يلخرحج هإلرصبد اهيّسَ ( ة) 

إهى اٍهٌج اهيبهٌج؛ 
إهى اٍهٌج اهيبهٌج فً اهّكح اهيٌبسة  إؾداد يصرّؼ يلرر تصأً كبئيج يّحدث هإلرصبد اهيّسَ( ر) 

؛ هٌٌػر فٌَ االسخيبؼ اهؿبصر هيؤخير األغراف
تأً ٌؿخيد  سخؿراظ خٌفٌذ االخفبكٌجالاهيخطض اهيفخّش اهؿعٌّج  اهؿبيل اهفرٌق ٌّطً- 2 

  :االسخيبؼ اهؿبصر هيؤخير األغراف يلررًا ؾوى غرار يب ٌوً
 إً يؤخير األغراف، "  

اح ّؾٌبطر اهيلرراح ذاح اهطوج تبٍهٌج اهيبهٌج ّاهخً اؾخيدُب يؤخير األغراف يً اهيلرر إهى ٌصٌرإذ 
سخيبؾَ األّل إهى اسخيبؾَ اهخبسؽ، ا

اهطبدرث ؾً االسخيبؼ اهذبهد هوفرٌق اهؿبيل اهيفخّش اهؿعٌّج اهيخطض  1فً اهخّطٌج ّكد ٌػر
، أؾالٍ 1تبإلعبفج إهى ٌخبئز اهفلرث   ،االخفبكٌج خٌفٌذالسخؿراظ 

                                                           
يً ُذٍ اهخّطٌج يؿولخبً رٌذيب خسخؿرظ ّخٌبكش األغراف اهّذٌلج اهخً سٌلديِب األيًٌ اهخٌفٌذي إهى االسخيبؼ اهؿبصر  2ّ 1اهفلرخبً  1

 .هيؤخير األغراف
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  تيب فٌِب األّهٌّبح اهترٌبيسٌج؛ ،ٍهٌج اهيبهٌجإهى ااهلبئيج اهيّحدث هإلرصبداح اهيّسِج  ٌؿخيد- 1
ؾوى سحة اهيلرراح ّؾٌبطر اهيلرراح اهسبتلج يً اهخداّل، ّاهيخؿولج تبٍهٌج اهيبهٌج  ٌُّافق- 2

ّأً ٌلخطر ذهم فلغ ؾوى األحنبى ذاح اهطوج تبٍهٌج اهيبهٌج؛ 
هيلرراح ّؾٌبطر اهيلرراح ُذٍ ايًٌ اهخٌفٌذي اهيحبفػج ؾوى اهٌض اهنبيل لاأل ٌغوة إهى- 3

اهيسحّتج يً اهخداّل ؾوى اهيّكؽ اإلهنخرًٌّ هأليبٌج يؽ اإلصبرث إهى سحتِب يً اهخداّل؛  
ٌج يخأهفًب يً كبئيج يّحدث يً األّهٌّبح أً ٌنًّ اإلرصبد اهيّسَ إهى اٍهٌج اهيبل ٌلرر- 4

، يؽ يراؾبث اهخغج فً يدث خزّد يحددث اهترٌبيسٌج اهخً خحدد يب ٌخؿًٌ خيٌّوَ، ّإغبر يّسَ ٌحّ اهٌخبئز،
يؤصراخِب ّأُدافِب اهيرختغج تِب؛  تيب فً ذهم االسخراخٌسٌج هالخفبكٌج،

هيلديج يً األغراف ّأطحبة اهيطوحج األيًٌ اهخٌفٌذي خسيٌؽ اهيؿوّيبح ّاٍراء اٌغوة إهى - 5
، يؽ يراؾبث اهخغج خغٌّر األّهٌّبح اهترٌبيسٌج تصأً زٌبدثاهيؿًٌٌٌ، تيب فً ذهم اهيسخيؿبح األطوٌج ّاهيحوٌج، 

اهؿبيل  هفرٌقل ٌٌػر فٌِب االسخيبؼ اهراتؽ نٌيبيؤصراخِب ّأُدافِب اهيرختغج تِب،  تيب فً ذهماالسخراخٌسٌج هالخفبكٌج، 
؛ اهؿعٌّج اهيخطض السخؿراظ خٌفٌذ االخفبكٌج اهيفخّش

السخؿراظ خٌفٌذ االسخيبؼ اهراتؽ هوفرٌق اهؿبيل اهيفخّش اهؿعٌّج اهيخطض  ٌغوة إهى- 6
إغبر يدخَ أرتؽ سٌّاح ّيّسَ ٌحّ اهٌخبئز ألّهٌّبح اهترايز اهيخؿولج تبسخؿيبل أً ٌلّى تبسخؿراظ خٌفٌذ االخفبكٌج 

يؽ يراؾبث اهخغج ، 2014إهى  2010يً أسل اهخٌّؼ اهتٌّهّسً فً اهفخرث يً يّارد يرفق اهتٌئج اهؿبهيٌج 
يؤصراخِب ّأُدافِب اهيرختغج تِب؛  تيب فً ذهم االسخراخٌسٌج هالخفبكٌج،

أً ٌلّى االسخيبؼ اهحبدي ؾصر هيؤخير األغراف تبؾخيبد إغبر ألّهٌّبح اهترايز يدخَ  ٌلرر- 7
 تبإلعبفج إهى ٌخبئز االسخؿراظ،يؤصراخِب ّأُدافِب اهيرختغج تِب،  ي ذهمتيب فأرتؽ سٌّاح ّيّسَ ٌحّ اهٌخبئز، 

فٌيب ٌخؿوق تبسخؿيبل يّارد  ،هيرفق اهتٌئج اهؿبهيٌج اهخبتؽ هطٌدّق اإلسخئيبًٌهٌٌُػر فٌَ خالل فخرث اهخزّد اهسبدسج ل
 .   2018إهى  2015يرفق اهتٌئج اهؿبهيٌج يً أسل اهخٌّؼ اهتٌّهّسً فً اهفخرث يً 
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