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K9181/A 

 لتنفيذ الفنية التىجيهيةمشزوع الخطىط 
 الحيىانية للمىارد الىراثية خطة العمل العبلمية

 

 مقذمة- أولا 
 
، فٍ زوضحهب الؼبزَت الزبًُت ػشطة، (الهُئت)طلبج هُئت الوىاضز الىضارُت لألغصَت والعضاػت - 1

بشأى إزاضة الوىاضز الىضارُت الحُىاًُت  الفٌُتححسَذ الرطىط الخىجُهُت  أى حىاصلإلً الوٌظوت 
الىضارُت لرطت الؼول الؼبلوُت للوىاضز فٍ حٌفُصهب ببػخببضهب زػبهت هبهت للبلساى ، هبوحطىَط

 .1وأى حجطٌ ححسَزب لسلُل هسخرسهٍ ًظبم هؼلىهبث الخٌىع الىضارٍ للحُىاًبث الوسخأًست الحُىاًُت،
 
حقطَط هطحلٍ لوٌظوت األغصَت والعضاػت ػي حٌفُص ذطت الؼول وحقسم الىرُقت، الوؼٌىًت - 2

بز السوضة الؼبزَت لوحت ػبهت ػي أًشطت الوٌظوت هٌص اًؼق، 2الؼبلوُت للوىاضز الىضارُت الحُىاًُت
 الفٌُت الزبًُت ػشطة للهُئت، بوب فٍ شلك الوؼلىهبث ػي الخقسم الوحطظ فٍ إػساز الرطىط الخىجُهُت

، الجعَئٍ، وبشأى الخىصُف الىضارٍ حىصُف الٌوظ الظبهطٌبشأى الوسح والطصس، وبشأى 
الؼول الؼبلوُت للوىاضز ذطت وبشأى إًشبء اإلطبض الوؤسسٍ الساػن لخٌفُص   ،الصىى ببلخبطَسوبشأى 

. ًظبم هؼلىهبث الخٌىع الىضارٍ للحُىاًبث الوسخأًست، وبشأى هىاصلت حطىَط الىضارُت الحُىاًُت
حقطَط هطحلٍ هفصل لوٌظوت األغصَت والعضاػت  "وَطز الوعَس هي الوؼلىهبث فٍ الىرُقت الوؼٌىًت 

 "3ػي حٌفُص ذطت الؼول الؼبلوُت للوىاضز الىضارُت الحُىاًُت
 
 .جوبػت الؼول وحىجس اِى ذوست ذطىط حىجُهُت هخبحت لالسخؼطاض هي قبل- 3
 

 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.5 هشطوع الرطىط الخىجُهُت بشأى بشأى الوسح والطصس

 CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.6 حىصُف الٌوظ الظبهطٌهشطوع الرطىط الخىجُهُت بشأى 

هشطوع الرطىط الخىجُهُت بشأى الخىصُف الىضارٍ 
 الجعَئٍ
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ببلخبطَس )الصىى ببلخجوُس هشطوع الرطىط الخىجُهُت بشأى 
 (الشسَس
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هشطوع الرطىط الخىجُهُت بشأى إًشبء اإلطبض الوؤسسٍ 
 إلزاضة الوىاضز الىضارُت الحُىاًُت
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وَجطٌ حبلُب إػساز ذطىط حىجُهُت أذطي بشأى ححسَس هىَت الحُىاًبث وإهكبًُت الخخبغ - 4

ٌظبم وحسجُل األزاء وبشأى الصىى فٍ الجسن الحٍ للوىاضز الىضارُت الحُىاًُت، وزلُل هحسد ل
 .هؼلىهبث الخٌىع الىضارٍ للحُىاًبث الوسخأًست

 

 التىجيهبت المطلىبة- ثبنيبا 
 
 :قس حطغب جوبػت الؼول فٍ القُبم بوب َلٍ- 5
 

استخؼطاض هشتتبضَغ الرطتتىط الخىجُهُتت الروستتت والطلتتب إلتً الوٌظوتتت وضتتؼهب فتتٍ  (1)
 صُغخهب الٌهبئُت إلحبلخهب إلً الهُئت؛
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 :ؼول أَضب فٍ أى حىصٍ الهُئت بأىوقس حطغب جوبػت ال 
 

وأى حطلب إلً الوٌظوت وضغ حطحب بوشبضَغ الرطىط الخىجُهُت الروست وحقطهب،  (2)
هصٍ الرطىط الخىجُهُت فٍ صُغخهب الٌهبئُت وًشطهب، وبأى حشجغ بشسة البلساى ػلً 

 اسخرساههب اسخرساهب كبهال؛
بشأى إزاضة الوىاضز الىضارُت  الفٌُتالرطىط الخىجُهُت  حطلب إلً الوٌظوت ححسَذ (3)

هُت الخٍ حؼبلج ححسَس هب، بوب فٍ شلك الرطىط الخىجُحطىَطهىاصلت الحُىاًُت و
 فٍ الجسن الحٍهىَت الحُىاًبث وإهكبًُت الخخبغ وحسجُل األزاء، وبشأى الصىى 

ًظبم هؼلىهبث الخٌىع الىضارٍ للحُىاًبث للوىاضز الىضارُت الحُىاًُت، وزلُل 
 .الوسخأًست


