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  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

التنوع البيولوجي يف جممع الويبو: العام الدويل للتنوع البيولوجي
ّ

  
  األمانةمن إعداد

 مقدمة
بو ثتريم هذه الويقة إ .1 يات ادلول األعضاء يف الو يىل تزويد  يات("مجع نوع ") مجلعا لتألول مرة مبعلومات عن ا

يولويج يف بو مضن اإلطار اخلاص لعام  لبا يمجمع الو يولويج، وهو 2010ّ نوع ا بالعام ادلويل  لت ية لل نت ا مجلع كام أ عل
سمرب  تحدة يف د نظمة األمم ا يالعامة  مل  .2006مل

ن ية عن ا ثةل ر تعرض أل لسـ ئي بوم يولويج يف مجمع الو يوع ا ّب ل
 

نفذ قرباحديقة حتتوي .2 يولويج مهنا ما هو موجود وما  نوع ا تلفة عن ا ثةل  بانهيا عىل أ بو و ي الو ب ت خم يي م سم ل وهذه . ل
ثةل معروضة أدانه  . ماأل

ها احلايل عام حديقةتصممي  توىللقد  .3 ست  ييب موات واليت ا يو شارع  بو املقابةل  شلك الو س تج ل نيي1979كي ْ أمام   مب
تخذاأرابد بوكش وبودهناوزن ية الربازييل املعروف روبريتو بورل ماركس  ناظر ا ندس ا ً األول  م يع مل  من لطبهم

نداين املعم ّمجموعة أجشار ا يةُ للحديقة كأهنا حتًرة لقرون نواةلسـ  أخرى خالل ٍتحفب احلديقة ازدانتو. طبيعف 
ثل أزهار ية  تا نوات ا ما ل ل نغولسـ ل ا تدصغرية ومتسلقة  نبااتتو تلفةخموجشريات بأجحام يا مل ّأجشار الصفصاف ا ل ية مل

نوبرجشر وأنواع أخرى من  األغصان يعي املوجود ًاكنت جزءًهذه احلديقة إذا   .لصالصفصاف وا نظر ا ب من ا لطمل
نوية من مجمشـّيدعندما  هة ا بىن الرباءات يف ا ثاين و بىن بودهناوزن ا ّ الحقا  ب جل جلل م بوم بحت احلديقة . يع الو صوأ

بو لنسـبة إىل ااب يف ووأهايليلو ناطق جن  يالمنزتها  ةراواجململا مجيا   . األمميّحّميزي  شعب

ثاث  .4 يت اضطرران إىل ا بو أمام طريق كولو شامل الغريب جملمع الو تويف ا ب ي جل  30يناهز معرها ( جشرية ورد 60م
تاح 2008يف هناية ) سـنة ند ا ت  ناء اجلديدموقعفع رشوع ا ناء اخلاص  ب ا مب لب شجريات لً ونظرا. ل ال لعمر هذه ا

بو ينصح يو الو تا ي  ن بضعببسـ لها  ناء اجلديدشـتل ها بعد إمتام ا نوات يف ماكن مؤقت مث إعادة زر ب  لسـ ذلا قررت . ع
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هم  يل أ يع املوظفني إىل  نفساألمانة دعوة  سج يارتمج بو  جشرية منختال يو الو تا تهثا  ي جشريات الورد اليت ا ن بسـ ج
رشفات اكان جديدا مف حرية يك جتد هذه الورود بعناية هميفليف احلدائق أو ا بو أو  نازل موظفي الو شقق   . يم

ئة موظف موتضم قامئة الاتظار أكرث من  شجريات راغب يف احلصول عىل ن ممن أخذوا وقد أخربان املوظفون . لا
ي ّمن هذه الورود أهنا تأقلمت  ها اجلديدج    .سطدا مع و

بىنو .5 يةل يف الطابق األول  مليف احلديقة ا شلكملسـتط ّ الرباءات  شب الربي ي ساحة من ا ية  ناف ا لع مزجي األ م حملل ص
يدات وال سامد وال  تاج إىل  بال  ياه األمطار وال سقيتشذيبمحي هم  مب ا  . لل

يات .6 بىن اجلديد ووفق  نظر اخلاريج العام  بارها جزء من معامل ا ية اب تا تضوتلزتم األمانة ابألمور ا للم مل ت ل مقل ً  ع
ية عام  سلطات ا ناء الصادر عن ا يص ا حمللتر ل لب  :2007خ

ية حمل )أ (  ّزرع أجشار  ّ سوداء فت ساوي ا نوبر ا لأجشار ا من ند  للص ست املوجودة  عا بىن أرابد بوكش قدمّل م 
نحد ِقرب املدخل ا سابقمل بىن املؤدي إىل لر ا يارات حتت األريض يف هذا ا ملموقف ا وهذه األجشار . لسـ
نذ تل حميلماجلديدة حمفوظة  نوات يف  شـ عدة  بل هناية عام .  مسـ ها عىل طول طريق فرييه  بغي زر قو ع نن ي

2010. 

بىن اجلديدو )ب( بل يف ا يةل للمطعم ا رش جشرات يف احلديقة ا ملزرع حنو  تط ملقع وقد زرعت مثان من . ملسـ
بل هناية عام 2010هذه األجشار يف أبريل  بقى  ق وسزيرع ما  ّ  .2010ت

ناف أخرى منو )ج( سب حاةل تقدم أعامل صزرع أ بىن اجلديد وحوهل  نوات القادمة يف ا ح األجشار يف ا مل لسـ
يه عام  رشع  ناء يف املوقع اذلي  فا ن سب يةاملعاملقاعة املؤمترات اجلديدة وبعض  (2011ل وذكل ). من األ

ناء بب موقع ا بدال أجشار أخرى اضطرران إىل إزالهتا  لبال س بت  .س

شب الربو )د( نوعة من ا ناف  لعزرع أ ت يف مص ني املمزي لاكتون  جن شب اللكيئ والصخري (ّ ناف من ا لعأ ص
بىن اجلديد حول ) واجلريف ثالثةسقف ملعىل سطح ا ية ا لاألسطح الزجا شب . ج يغطي هذا ا لعو سـ

ناهز  تساحة  تخدم، مما سزييد من 1500م سطح ا سـ مرت مربع من سقف ا نافعملل ية ملا ياه للبيئ ا مزنول 
سطح وسامه يف  ياألمطار عىل ا ناف من .  سقف الطابق العلوييف حرارةتلطل تاج هذه األ صوال  حت

شب  ياه األمطار وال إىللعا يداتتشذيبم سامد وال سقي عدا   .مب وال 

شاءإعادة و )ه( بىن اجلديد ي مآونإ ية ا تناسبمل عىل سطح ا يش والعصافري(حمللألنواع ا  علام ،)فال سـامي اخلفا
يش يف بلتعأن عدة سالالت من هذه األنواع اكنت  نذ بضعق اجلوار  ناء  رشوع يف موقع ا م ا ب نواتلل  .سـ 

ناقصة  .7 سب ا نة يف امللف اذلي  ندس املعامري وا نادا إىل هذه اجلوانب اليت أدرهجا ا ملعالوة عىل ذكل وا ك ّه ي بت ملس مل
ية عام  ند سـا توى 1999له بىن اجلديد ويف ا سـ، سزترع أجشار داخل ا تد عىل و ،ريض يف الهبواألململ متأجشار 

تنيارتفاع تني ا لل طابقني يف لك من احلد شآن يق بىنسـتن  يا من ا مليف الطوابق ا ية إحداهام  تطل لعل شام هة ا لعىل ا ل جل
رشية  قا نوية الغريةواألخرىل هة ا ب عىل ا ب جل  .جل

بةل بادرات ا ملقا مل
 

بادرات اجلديدة اليت و .8 بال عىل ا يات  ملتواصل األمانة إطالع ا مجلع نرصتتناولمسـتقسـ نوعاع  نارص ا ت من   لع
يولويج   .  لبا

بو  .9 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو مدعوة إىل اإلحاطة علام  يوالاحتادات اليت تديرها الو

 .ثمبضمون هذه الويقة

 ]ثهناية الويقة[

 


