
 

الفريق العبمل المخضص المفثوح العظوية  
المعهي ببسثعراط ثهفيذ االثفبكية 

االسخيبػ اهذبهد  
 2010يبّٖ /أٖبر 28-24ٌٖرّتٕ، 

 يً سدّل اٙؽيبل 2-6اهتٌد 

 االبثكبريةات الثمويل خيبرات السيبسبت بشأن آلي
الرئيس ملدم من  ثوضيةمشروع 

تأً ٖؾخيد  ّٖضٕ هفرٖق اهؾبيل اهيخضص اهيفخّش اهؾظّٖج اهيؾٌٕ تبسخؾراط خٌفٖذ االخفبكٖجاالسخيبػ اهذبهد لإً 
: يؤخير اٙعراف فٕ اسخيبؽَ اهؾبشر يلررا ّفلب هيب ٖوٕ

 إً يؤخير اٙعراف،
اهيّارد اهيبهٖج اهيخبضج هدؽى خديبح اهٌغى االٖنّهّسٖج ّيب ٖرختع تِب يً  فٕ ضبسىّالتبهؾسز اهيسخير إذ ٖؾخرف 

ؽوٓ اهيسخّْ اهيخبش يً اهخيّٖل ، تشنل نتٖر، سٖخّكف 2020ّأً خضلٖق ُدف اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ هؾبى  ،خٌّػ تّٖهّسٕ
  ؽوٓ سيٖؼ اهيسخّٖبح؛

 (UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/5)اهيبهٖج االتخنبرٖج  ضولج اهؾيل اهدّهٖج تشأً اٗهٖبح خلرٖر إسراءاحةٖأخذ ؽويب ّإذ 
اهذٔ اٌؾلد تبهخؾبًّ يؼ اكخضبدٖبح اهٌغى اٖٛنّهّسٖج ّأيبٌج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ ّنذهم اهدؽى اهيبهٕ اهسخٕ يً ضنّيج 

  ؛أهيبٌٖب، ّاهضبسج إهٓ خّعٖد اهخشبّر ّخّسٖؼ ٌعبق ٌخبئز ذهم
تشأً اٗهٖبح اهيبهٖج االتخنبرٖج، هوٌِّط ث ضولج اهؾيل اهدّهٖج اهيلديج يذال تّاسعاهيسبُيبح ةأخذ ؽويب ّإذ ٔ

يٌغيج اهخؾبًّ ّاهخٌيٖج فٕ اهيٖداً االكخضبدٔ، تبهيٌبكشبح تشأً اٗهٖبح اهيبهٖج االتخنبرٖج هخضلٖق أُداف االخفبكٖج، يً 
رم تًٖ كعبػ اٙؽيبل ّاهخٌّػ ّترٌبيز اهخؾّٖظبح اهيشح]ّاٗهٖج اهؾبهيٖج الخفبكٖج اٙيى اهيخضدث هينبفضج اهخضضر، 

، ّظرّرث زٖبدث خضدٖد ّّظؼ ، ّاهيٌغيبح ّاهؾيوٖبح اٙخرْ[1"2010آهٖج اهخٌيٖج اهخظراء هؾبى " اهتّٖهّسٕ، ّيتبدرث 
 خٖبراح سٖبسبخٖج يخخوفج فٕ ُذا اهضدد؛

كب هيتبدئ رّٖ؛ يً االخفبكٖج ّّف 20خزايبح اهّاردث فٕ أضنبى اهيبدث لتبالاٙعراف ّفبء  ذبٌٖج ؤندّٔإذ 

                                                      
ُٖبنل ضسً اهخسٖٖر، ّيضدر اهخيّٖل، ّيؾبٖٖر  تشأً يب ٖخؾوق تِب يً اهّالٖبح ُذٍ يؾوّيبح ؽًيزٖد يً ال خضخبر إفرٖلٖب إهٓ  - 1

 .  ، ّإكبيج ضالح يؼ اخفبكٖج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ ّترايز ؽيوِب(اهيسخفٖدًٖ)اهخيّٖل 
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يً  21هٖبح خيّٖل سدٖدث ّاتخنبرٖج ُٕ أداث خنيٖوٖج ه٘هٖبح اهيبهٖج تيّسة أضنبى اهيبدث آ أً أٔ ّإذ ٖشدد ؽوٓ
؛ االخفبكٖج

يؼ إينبٌٖبح خضلٖق يّارد  تخنبرٖجٗهٖبح اهيبهٖج االّاالكخراضبح اهيخؾولج تبخٖبراح اهسٖبسبح ٌعبق ّإذ ٖدرم 
 كٖق أُداف االخفبكٖج اهذالذج؛يبهٖج سدٖدث ّإظبفٖج هخص

ث أداث ُبيج هخضّٖل تخنبرٖٔينً أً خضتص اٗهٖبح اهيبهٖج اال ،تأٌَ تبٛظبفج إهٓ إينبٌٖبح إدرار اهيّاردكر ّإذ ٔ 
اهٌغى االكخضبدٖج اهضدٖذج تعرٖلج خدؽى خديبح اهٌغى االٖنّهّسٖج ّيب ٌٖعّٔ ؽوِٖب يً خٌّػ تّٖهّسٕ ّاهخرّٖز هوخٌيٖج 

 اهخظراء؛
اهنبفٖج ؽوٓ سيٖؼ اهيسخّٖبح ؽوٓ اهٌضّ اهذٔ اخفق ؽوَٖ فٕ اهيرخلتج ّضشد اهيّارد اهيبهٖج ّإذ ٖضر ؽوٓ 

 ؛9/11إسخراخٖسٖج خؾتئج اهيّارد اهيؾخيدث فٕ اهيلرر 
اٙعراف، ّفلب هلدراخِب، ؽوٓ خٌفٖذ اسخراخٖسٖج االخفبكٖج اهخبضج تضشد اهيّارد، هويشبرنج تفؾبهٖج  ٖضد- 1
ّاهخشسٖؼ ؽوٓ إسراء يٌبكشج ؽبهيٖج تشأً  ،الٖف ّٖة، يً كتٖل يتبدرث اح اهسبرٖج هخؾزٖز اهخيّٖل االتخنبرٔفٕ اهؾيوٕ

ظرّرث ّإينبٌٖج اٙسبهٖة اهخبضج تبهٌغى االتخنبرٖج هسداد يتبهـ يلبتل خديبح اهٌغى اٖٛنّهّسٖج، ّضشد اهخيّٖل يً 
. اهلعبػ اهخبص، تّاسعج آهٖج يالئيج

ّاهيٌغيبح  يٌغيج اهخؾبًّ ّاهخٌيٖج فٕ اهيٖداً االكخضبدٔاٙيًٖ اهخٌفٖذٔ، تبهخؾبًّ يؼ  ٖعوة يً- 2
  أؽالٍ؛ 1اهيشبر إهِٖب فٕ اهفلرث  اهيٌبكشبح هيتبشرث ّخٖسٖرّاهيتبدراح اهيؾٌٖج اٙخرْ، 

 اٙعراف ّاهضنّيبح ّاهيٌغيبح اهيؾٌٖج ؽوٓ إسراء يتبدراح يويّسج يً أسل إؽداد ّخؾزٖز ٖضد- 3
ّاؽخيبد آهٖبح يبهٖج اتخنبرٖج، تيب فٕ ذهم اهٌغر فٕ خلرٖر ضولج اهؾيل اهدّهٖج تشأً اٗهٖبح اهيبهٖج االتخنبرٖج 

(UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/5) ؛
اهيٌغيبح اهدّهٖج ّاٛكوٖيٖج اهيؾٌٖج ّاهيتبدراح، ضٖذيب ٖنًّ ذهم يٌبستب، إهٓ اهخؾبًّ يؼ اٙيًٖ  ٖدؽّ- 4

: هٕاهخٌفٖذٔ هولٖبى تيب ٔ
اهخؾبًّ ؽوٓ إؽداد آهٖبح يبهٖج اتخنبرٖج، ضٖذيب ٖنًّ ذهم يٌبستب؛  ( أ)
تبٗهٖبح اهيبهٖج  هزٖبدث خضدٖد ّتضد اهخٖبراح اهسٖبسبخٖج اهيخؾولجخٌغٖى ضولبح ؽيل إكوٖيٖج ّدًّ إكوٖيٖج ( ة)

االتخنبرٖج؛ 
عراف فٕ اسخيبؽَ اهضبدٔ ؽشر؛ اٛتالؿ ؽً ُذٍ اٌٙشعج، اؽخيبدًا ؽوٓ اٙيًٖ اهخٌفٖذٔ، هيؤخير اٙ( ر)
اهيٌغيبح اهيؾٌٖج ّاهيتبدراح إهٓ اهٌغر فٕ اهضبسج إهٓ ّسّد آهٖج إٌيبئٖج خظراء ّأسبهٖتِب،  ٖدؽّ- 5]

ّاهخٕ، فٕ يرضوخِب اهخسرٖتٖج، ٖينً أً خظؼ كبؽدث كٖبسٖج عّؽٖج ّؽيوٖج هوخرخٖص يً أسل إذتبح ضضج إيداد اهيٌبعق 
تيب ٖيّنً يً سداد يتبهـ يً سبٌة اهشرنبح،  اهسّقإعبر يؤسسٕ ٖلّى ؽوٓ آهٖبح  ّّظؼاهيضيٖج هوخٌّػ اهتّٖهّسٕ 

[ ّاهيسخِونًٖ ّاهسِبح اهيؾٌٖج اٙخرْ؛
تشأً خٖبراح اهسٖبسبح اهخٕ ُأتدٖح فٕ ضولج  اٙعرافاٙيًٖ اهخٌفٖذٔ خسيٖؼ ّسِبح ٌغر  ٖعوة يً- 6

ائز خلرٖر اكخضبدٖبح اهٌغى اٖٛنّهّسٖج ّإتالؿ االسخيبػ اهراتؼ هوفرٖق اهؾيل اهدّهٖج تشأً اٗهٖبح اهيبهٖج االتخنبرٖج ٌّح
اهؾبيل اهيؾٌٕ تخٌفٖذ االخفبكٖج هوٌغر فٕ ُذٍ اهيسأهج أنذر؛ 



UNEP/CBD/WG-RI/3/L.13 
Page 3 

اٙعراف يً اهتوداً اهيخلديج إهٓ خلدٖى يسبُيبح يبهٖج عّؽٖج دؽيًب هٚؽيبل اٙخرْ تشأً  ٖدؽّ- 7
 21ّ 20اهيبدخًٖ  دًّ خلوٖص اهخزايبخِب اهيٌضّص ؽوِٖب فٕ، داف اهذالذج هالخفبكٖجخضلٖق اٍٙاٗهٖبح اهيبهٖج االتخنبرٖج ل

 ؛يً االخفبكٖج
اهظيبٌبح اهيٌبستج هضلّق إدرار ] اٙعراف ّاهضنّيبح اٙخرْ ّاهيٌغيبح اهيؾٌٖج إهٓ ظيبً ٖدؽّ- 8

ّاهفؾبهج فٕ إؽداد ّخٌفٖذ اٗهٖبح اهيبهٖج  اهيشبرنج اهنبيوج [ذهم يشبرنخِباٙضوًٖٖ ّاهيسخيؾبح اهيضوٖج ، تيب فٕ  اهسنبً
. االتخنبرٖج

---- 


