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الفريق العبهل الهفجوح العظويت

الهخضص السجعراط جىفيذ االجفبكيت

االجخيبػ اهذبهد
ٌٖرّتٕ 28-24 ،يبّٖ/أٖبر 2010
اهتٌد  4يً جدّل األؽيبل

الجفبعل بيو العلون والسيبسبث بشأو الجىوع البيولوجي ،وخدهبث الىظن
اإليكولوجية ورفبي اإلىسبو والىظر في ىجبئج االججهبعبث الحكوهيت
الدوليت
يشرّػ خّضٖج يلدى يً اهرئٖس
إً اهفرٖق اهيخضص اهيفخّح اهؾظّٖج اهيؾٌٕ تبشخؾراط خٌفٖذ االخفبكٖج،
إذ ٖذنر تبالشخراخٖجٖج اهؾبهيٖج هيخبتؾج خلٖٖى اهٌغى ا إلٖنّهّجٖج هألهفٖج ٌّخبئج  1اهؾيوٖج اهخشبّرٖج اهرايٖج إهٓ ّظؼ
2
آهٖج دّهٖج هوخترث اهؾويٖج تشأً اهخٌّػ اهتّٖهّجٕ (،)IMoSEB
ٖأخذ ؽويب ةٌخبئج االجخيبؽًٖ اهيخضضًٖ اهحنّيًٖٖ اهدّهًٖٖ يخؾددٔ اهجِبح اهيؾًٌٖٖ تبهيٌتر
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3
اهحنّيٕ اهدّهٕ هوشٖبشبح ّاهؾوّى تشأً اهخٌّػ التّٖهّجٕ ّخديبح اهخٌّػ اهتّٖهجٕ؛
ٖرحة ةاهيلرر  SS.XI/3تشأً اهيٌتر الحنّيٕ الدّهٕ هوؾوّى ّاهشٖبشبح اهؾبيج تشأً اهخٌّػ
-2
اهتّٖهّجٕ ّخديبح اهٌغى اإلٖنّهّجٖجّ ،اهيؾخيد فٕ اهدّرث االشخذٌبئٖج اهحبدٖج ؽشرث هيجوس اإلدارث/اهيٌخدْ
اهتٖئٕ اهّزارٔ اهؾبهيٕ ،4اهيؾلّدث فٕ تبهٕ ةإٌدٌّٖشٖب فٕ اهفخرث يً  24إهٓ  26شتبع/فتراٖر ّ ،2010نذهم
اهلشى اهيخؾوق تبهخٌّػ اهتّٖهّجٕ ّخديبح اهٌغى اإلٖنّهّجٖج فٕ إؽالً ٌّشب دّا  ،5يؼ اإلشبرث إهٓ الرغتج فٕ

اهخّضل إهٓ كرار تشأً يب إذا نبً ٖخؾًٖ إٌشبء يٌتر حنّيٕ دّهٕ تشأً اهخٌّػ اهتّٖهّجٕ ّخد
اإلٖنّهّجٖج فٕ اهّكح اهيٌبشة هالجخيبػ اهؾبشر هيؤخير األعراف؛
-3

يبح اهٌغى

ٖدؽّ األعرافّ ،اهحنّيبح ّاهيٌغيبح اهيؾٌٖج األخرْ إهٓ اهخؾبًّ يؼ ترٌبيج األيى اهيخحدث

هوتٖئج ّتبكٕ اهشرنبء اهيؾًٌٖٖ يً أجل ظيبً اهيشبرنج اهنبيوج هوجِبح اهيؾٌٖج اهرئٖشٖج فٕ اإلؽداد هالجخيبػ
اهذبهد اهيخضص اهحنّيٕ اهدّهٕ يخؾدد اهجِبح اهيؾٌٕ تبهيٌتر اهحنّيٕ اهدّهٕ هوؾوّى ّاهشٖبشبح تشأً اهخٌّػ
1
2
3

.UNEP/CBD/COP/9/INF/26
.UNEP/CBD/COP/9/INF/34

( . UNEP/IPBES/2/4/Rev.1ّ UNEP/IPBES/1/6شنل اهخلرٖر األخٖر أٖظًب ّذٖلج إؽاليٖج هالجخيبػ اهذبهد هوفرٖق اهؾبيل

اهيؾٌٕ ةاشخؾراط خٌفٖذ االخفبكٖج ()UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/6
 4اٌغر اهيرفق األّل تبهّذٖلج . UNEP/CBD/WG-RI/3/4
 5اٌغر اهيرفق اهذبٌٕ تبهّذٖلج . UNEP/CBD/WG-RI/3/4

هخلوٖل اٗذبر اهتٖئٖج هؾيوٖبح األيبٌج ّاهيشبُيج فٕ خٌفٖذ يتبدرث األيًٖ اهؾبى تأً خنًّ يٌغيج األيى اهيخحدث يحبٖدث يٌبخٖب،
عتؼ ؽدد يحدّد يً ُذٍ اهّذٖلجّٖ .رجٓ يً اهيٌدّتًٖ الخنرى ةإحظبر ٌشخِى إهٓ االجخيبؽبح ّؽدى عوة ٌشخ إظبفٖج.
ُ
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اهةّٖهّجٕ ّخديبح اهٌغى اإلٖنّهّجٖجّ ،اهذٔ شٖؾلد فٕ تّشبً ةجيِّرٖج نّرٖب فٕ اهفخرث يً
حزٖراً2010 ٌّّٖٖ/؛
-4

 7إهٓ 11

ّٖضٕ تأً ٌٖغر يؤخير األ عراف فٕ اجخيبؽَ اهؾبشر فٕ ٌخبئج االجخيبػ اهذبهد اهيخضص

اهحنّيٕ اهدّهٕ يخؾدد اهجِبح اهيؾٌٕ تبليٌتر الحنّيٕ الدّهٕ تشأً اهخٌّػ اهتّٖهّجٕ ّخديبح اهٌغى اإلٖنّهّجٖج
ّاٗذبر اهيخرختج ؽوٓ خٌفٖذ ّخٌغٖى ؽيل االخفبكٖجّ ،تّجَ خبص أؽيبل اهِٖئج اهفرؽٖج هويشّرث اهؾويٖج ّاهخلٌٖج

ّاهخنٌّهّجٖج.
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