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حالة بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل   11/1المقرر 
  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والتطورات ذات الصلة

العامل تحضيرا لالجتماع األول لمؤتمر األطراف مواصلة العمل    -ألف 
  كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

 إن مؤتمر األطراف،

إلى والية اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن  إذ يشير
الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها بأن تقوم بالتحضيرات 

لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لمؤتمر األطراف في بروتوكول ناغويا، وفقا للمقرر  الالزمة
  الصادر عن مؤتمر األطراف، 10/1

الصادر عن مؤتمر  10/1نصوص عليها في المرفق الثاني بالمقرر معمل الالإلى خطة  أيضا وإذ يشير
  األطراف،

  ،هاتحقيقه في العديد من المسائل المحددة في خطة عمل بالتقدم الكبير الذي تم علما وإذ يحيط
أن بعض المسائل في خطة العمل تحتاج إلى مزيد من النظر بغية تيسير صنع القرار من  وإذ يالحظ

  جانب االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،
لبروتوكول ناغويا بشأن لحكومية الدولية بتقريري االجتماعين األول والثاني للجنة ا يرحب - 1

 ؛الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

، وذلك لمعالجة المسائل المعلقة في خطة عا ثالثا للجنة الحكومية الدوليةأن يعقد اجتما يقرر - 2
 ؛كاجتماع لألطراف في البروتوكول تحضيرا لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل ،عملها

بدء عملياتها الداخلية إلى تفاقية التنوع البيولوجي التي لم تقم بذلك بعد ااألطراف في يدعو  - 3
 ؛أو االنضمام إليه والتعجيل بها التي تؤدي إلى التصديق على بروتوكول ناغويا أو الموافقة عليه أو قبوله

والمجتمعات األصلية  ،ظمات الدولية ذات الصلةوالمن ،والحكومات األخرى ،األطرافيدعو  - 4
التعاقدية النموذجية،  بنودوالمحلية وجميع أصحاب المصلحة المهتمين إلى تزويد األمين التنفيذي بمعلومات عن ال

 أو المعايير؛/ومدونات السلوك، والمبادئ التوجيهية، وأفضل الممارسات و

مرحلة الأعاله من خالل  4لمشار إليها في الفقرة األمين التنفيذي إتاحة المعلومات ا إلىيطلب  - 5
تجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وإعداد وتحليل وهيكلة هذه المعلومات لينظر فيها ال

 ؛ع الثالث للجنة الحكومية الدوليةاالجتما

 ،اإلضافية التاليةضرورة أن تتناول اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها الثالث المسائل  يقرر - 6
 :لألطراف في البروتوكول اجتماعتحضيرا لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل ك

  ؛)29المادة (الرصد واإلبالغ   )أ(
، القطاعية وعبر القطاعية التعاقدية النموذجية بنودال وتحديث واستخدام إعداداآلراء بشأن تبادل   )ب(

  ؛)20و 19المادتان ( أو المعايير/وجيهية وأفضل الممارسات ووالمبادئ الت ،ومدونات السلوك الطوعية
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 .تنفيذ بروتوكول ناغوياحالة تبادل اآلراء بشأن   )ج(

الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع   - باء
  )10المادة (وطرائق تشغيلها 

  إن مؤتمر األطراف،
بشأن من بروتوكول ناغويا  10بشأن المادة إلى األمين التنفيذي أن يجري مشاورة واسعة  يطلب - 1

  الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والتطورات ذات الصلة؛
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية المعنية، والمجتمعات األصلية  يدعو - 2

أعاله عن  1المشار إليها في الفقرة  ة، إلى المساهمة في المشاورينهتموالمحلية، وجميع أصحاب المصلحة الم
مع األخذ في الحسبان القائمة اإلرشادية لألسئلة في الجزء ألف من  ،10طريق تقديم آرائهم فيما يتعلق بالمادة 

ء من المرفق الواردة في القسم با اإلضافية السيما األسئلةلمسألة، أدناه، فضال عن أي آراء حول ا األول المرفق
 األول؛

  إلى األمين التنفيذي أن يعد ويوزع تجميعا لآلراء المقدمة في المشاورة الواسعة؛ يطلب - 3
إلى األمين التنفيذي أن ينظم، رهنا بتوافر الموارد، اجتماعا متوازنا إقليميا لفريق من  كذلك يطلب - 4

 3ستعراض التجميع المشار إليه في الفقرة ا) 1: (يضم ممثلين من المجتمعات األصلية والمحلية من أجل ،الخبراء
تحديد المجاالت المحتملة للتفاهم المشترك فيما يتعلق بالمادة ) 2(أعاله، مع األخذ في الحسبان اآلراء المقدمة؛ 

ع الثالث وسيقدم فريق الخبراء نتائج عمله لنظر االجتما. تحديد المجاالت التي يمكن مواصلة النظر فيها) 3(و؛ 10
واستنادا إلى نتائج عمل فريق الخبراء، ينبغي أن ينظر . ، يعقد بعد اجتماع فريق الخبراءالحكومية الدوليةللجنة 

االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية في الحاجة إلى إجراء دراسة إضافية، بما في ذلك حول النُهج غير القائمة 
  على آليات السوق؛

المنظمات المعنية إلى تقديم الدعم المالي لعقد اجتماع األطراف، والحكومات األخرى و يدعو - 5
  .الخبراء

  طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المعلومات   - جيم
  إن مؤتمر األطراف،

لجنة استشارية  وينشئبالمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  يرحب - 1
ن التنفيذي في تنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم غير رسمية من أجل مساعدة األمي

المنافع وإلسداء مشورة تقنية بشأن حل المشاكل التقنية الناجمة عن اإلعداد الجاري للمرحلة التجريبية لغرفة تبادل 
ألطراف في للعامل كاجتماع معلومات الحصول وتقاسم المنافع إلى حين انعقاد االجتماع األول لمؤتمر األطراف ا

خبيرا يتم  15ويجب أن تكون اللجنة االستشارية غير الرسمية متوازنة إقليميا وأن تتكون من . البروتوكول
  اختيارهم على أساس ترشيحات تقدمها األطراف؛
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خطة العمل اإلرشادية والجدول الزمني لألنشطة التي سيتم تنفيذها إلى حين انعقاد االجتماع  يؤيد - 2
في الوثيقة  على النحو الواردول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، األ

UNEP/CBD/COP/11/11؛  
أن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعا واحدا، رهنا بتوافر الموارد المالية،  يقرر - 3

ملها إلى عملها إلى االجتماع الثالث ومناقشات غير رسمية على اإلنترنت، حسب الحاجة، وأن تبلغ عن نتائج ع
  للجنة الحكومية الدولية؛

اجتماع  تنظيماألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم الدعم المالي ل يدعو - 4
  للجنة االستشارية غير الرسمية؛

المحرز في  األمين التنفيذي إبالغ اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها الثالث بالتقدم إلى يطلب - 5
 صلةتسجيل المعلومات المت غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلكلتنفيذ المرحلة التجريبية 

  شهادة امتثال معترف بها دوليا؛ المسائل التقنية المتعلقة بإنشاءبشأن تصاريح الوطنية أو ما يعادلها، وبال
بمجرد إحراز مزيد  2اغة مشروع طرائق التشغيلإلى األمين التنفيذي أن يواصل صي يطلب أيضاً - 6

من التقدم بشأن تنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، مع األخذ في االعتبار 
االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية، وأن يقدم ذلك إلى نظر األطراف في االجتماع  فياآلراء المعبر عنها 

  .للجنة الحكومية الدولية واالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في البروتوكولالثالث 
تدابير للمساعدة في بناء القدرات، وتنمية القدرات وتعزيز الموارد البشرية والقدرات    - دال

الصغيرة  المؤسساتية في البلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية
 بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، بما فيها البلدان األشد هشاشة من الناحيةمن النامية 

  البيئية
  إن مؤتمر األطراف،

ورهنا بتوافر الموارد  ،إلى األمين التنفيذي أن يستمر، بالتعاون مع المنظمات المعنية يطلب - 1
ا لدعم التصديق على البروتوكول ودخوله المبكر حيز النفاذ، المالية، في دعم مبادرات بناء القدرات وتنميته

  وتنفيذه؛
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، ومرفق البيئة العالمية، والمصارف  يدعو - 2

 اإلنمائية اإلقليمية والمؤسسات المالية األخرى إلى تقديم موارد مالية لدعم مبادرات بناء القدرات وتنميتها من أجل
  دعم التصديق على البروتوكول ودخوله المبكر حيز النفاذ، وتنفيذه؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية إلى إجراء مبادرات بناء القدرات يدعو  - 3
األخذ في وتنميتها وتقديم الدعم لها وذلك لدعم التصديق على البروتوكول، ودخوله المبكر حيز النفاذ، وتنفيذه، مع 

االحتياجات واألولويات المحلية لألطراف والمجتمعات األصلية والمحلية الواردة في المرفق الثاني بهذا  انالحسب
  المقرر؛

                                                        
  .UNEP/CBD/ICNP/2/9على النحو الوارد في المرفق بالوثيقة    2
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إلى األمين التنفيذي أن ينظم، رهناً بتوافر الموارد، اجتماعاً للخبراء من أجل إعداد  يطلب - 4
علومات عن االحتياجات واألولويات المحلية مشروع اإلطار اإلستراتيجي، مع األخذ في الحسبان تجميع اآلراء والم

 الواردة في الوثيقة وعن العناصر المقترحة لإلطار اإلستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها في إطار بروتوكول ناغويا
UNEP/CBD/ICNP/2/10 والثروة من الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من المبادرات القائمة لبناء القدرات ،

ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع والتعاون الثنائي ذي الصلة بالحصول وتقاسم المنافع، فضال عن وتنميتها 
المرفق الثالث أدناه، الوارد في على النحو  ،في االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدوليةموجز اآلراء المعرب عنها 

  :وفقا للصالحيات التالية
راء كحد أقصى من كل منطقة وخمسة مراقبين؛ مع مراعاة سيتم اختيار ثالثة خب: التكوين  )أ(

 خبراتهم، والحاجة إلى ضمان التوزيع الجغرافي المنصف، ومع إيالء االعتبار الواجب للتوازن بين الجنسين؛

  سيعقد اجتماع الخبراء على مدى ثالثة أيام؛: المدة  )ب(
تماع الخبراء لنظر االجتماع الثالث سيقدم مشروع اإلطار اإلستراتيجي الذي يعده اج: اإلبالغ  )ج(

  .للجنة الحكومية الدولية
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم دعم مالي من أجل تنظيم  يدعو - 5

  اجتماع الخبراء؛
 ،زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بهالتدابير    - هاء

  ة بالحصول وتقاسم المنافعوالمسائل المتعلق
  إن مؤتمر األطراف،

أهمية زيادة التوعية في دعم التصديق على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد  إذ يدرك
  الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ودخوله المبكر حيز النفاذ وتنفيذه،

طلع، بالتعاون مع المنظمات المعنية، حسب مقتضى الحال، األمين التنفيذي أن يض إلى يطلب - 1
ورهنا بتوافر الموارد المالية، وباالستفادة من األنشطة والموارد التي أعدت في إطار برامج العمل األخرى في 

، أن يضطلع بأنشطة زيادة التوعية لدعم )CEPA(االتفاقية، السيما برنامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة 
 لتصديق على البروتوكول، ودخوله المبكر حيز النفاذ وتنفيذه؛ا

مصارف الاألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، ومرفق البيئة العالمية، و يدعو - 2
الموارد المالية لدعم مبادرات زيادة التوعية لدعم  قديمية اإلقليمية، والمؤسسات المالية األخرى، إلى تنمائاإل

  البروتوكول ودخوله المبكر حيز النفاذ وتنفيذه؛ التصديق على
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية والفاعلين اآلخرين ذوي الصلة يدعو أيضاً  - 3

إلى االضطالع بأنشطة لزيادة التوعية لدعم التصديق على البروتوكول، ودخوله المبكر حيز النفاذ وتنفيذه، مع 
رة عن اللجنة الصاد 2/6تراتيجية زيادة التوعية المنصوص عليه في التوصية األخذ في الحسبان مشروع إس

 ؛الحكومية الدولية
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ألحكام ية لتشجيع االمتثال اتاإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسس  - واو
 بروتوكول ناغويا ومعالجة حاالت عدم االمتثال

  ،إن مؤتمر األطراف
ية لتشجيع االمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا اتاآلليات المؤسساإلجراءات التعاونية و"إحالة مشروع  يقرر

ع الثالث للجنة إلى االجتما ،على النحو الوارد في المرفق الرابع بهذا المقرر ،"ومعالجة حاالت عدم االمتثال
من ل في البروتوكوألطراف لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لمن أجل تمكين االجتماع األول  ،الحكومية الدولية

  .النظر فيه والموافقة عليه
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  المرفق األول
  وضع آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وطرائق هذه اآللية الحاجة إلى

  الجزء ألف
  قائمة إرشادية لألسئلة

عند تقديم آرائهم بشأن الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، وطرائق تشغيلها، قد يأخذ 
  :تجيبون في الحسبان ما يليالمس

من بروتوكول ناغويا والتي تقع  10التي تغطيها المادة " حاالت عبور الحدود"ما الذي يمكن أن يشكل   - 1
  ضمن مجال تطبيق البروتوكول؟

  ما هي الحاالت التي ال يكون من الممكن فيها منح أو الحصول على الموافقة المسبقة عن علم؟  - 2
آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع لدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه كيف يمكن استخدام   - 3

  المستدام على الصعيد العالمي؟
كيف يمكن أن يتواجد تشغيل آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع مع وجود المبادئ الكامنة   - 4

  واألهداف والمجال الذي يستند إليه بروتوكول ناغويا؟
  هي مزايا ومساوئ آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع؟ ما  - 5
كيف يمكن أن تؤثر مواد أخرى من بروتوكول ناغويا في سياق آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم   - 6

  المنافع؟
هل هناك أي صكوك أو عمليات دولية قائمة يمكن أن تقدم دروسا مستفادة للنظر فيها في سياق آلية   - 7

  ية متعددة األطراف لتقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغويا؟عالم
  ما هي الجوانب األخرى آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع التي ينبغي النظر فيها؟  - 8
  .اآلراء حول المسائل األخرى التي ينبغي النظر فيها  - 9

  الجزء باء
  ي للجنة الحكومية الدوليةع الثانأسئلة إضافية أثارتها األطراف في االجتما

  ؟"حالة عبور للحدود"هل يشكل مجرد وجود نفس األنواع في أكثر من بلد واحد   - 1
 إلى الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها؟" حاالت عبور الحدود"هل تشير   - 2

ة أو معارف تقليدية مرتبطة بها من كيف يمكن تقاسم المنافع المشتقة من استخدام موارد جينية متقاسم  - 3
 خالل آلية عالمية؟

 في هذه الحاالت، ما هو دور التشريع الوطني أو البدائل الثنائية؟  - 4

ما هي الحاالت التي يمكن الحصول فيها على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها بدون   - 5
 امات في بروتوكول ناغويا؟الموافقة المسبقة عن علم ومع عدم خرق االلتز
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هل ستغطي الحاالت التي تم تحديدها في السؤال السابق نقل الموارد الجينية أو المعارف التقليدية   - 6
 المرتبطة بها إلى أطراف ثالثة؟

كيف يمكن التأكد من أن آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ستستخدم فقط عندما ال توجد إمكانية   - 7
 للحصول على الموافقة المسبقة عن علم؟ واقعية

قبل االتفاقية؛ ) 1(كيف يمكن آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع أن تعالج المجموعات التي تمت   - 8
 بعد بروتوكول ناغويا؟) 3(بعد االتفاقية ولكن قبل بروتوكول ناغويا؛ ) 2(

لمنافع أن تعالج االستخدامات الجديدة للمجموعات التي كيف يمكن آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم ا  - 9
 تمت قبل االتفاقية واالستخدامات المستمرة للمجموعات التي تمت قبل االتفاقية؟

 بدون إحداث ضرر لمبدأ الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية؟ 11و 10كيف تطبق المادتان   - 10

طراف لتقاسم المنافع ال تشكل ردعا لتنفيذ النظام الثنائي كيف نضمن أن آلية عالمية متعددة األ  - 11
 للبروتوكول؟

كمقدم للموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها، ما هي المشاكل التي يمكن آللية عالمية متعددة   - 12
 حلها؟) ب(أن تؤدي إلى إنشائها و) أ: (األطراف لتقاسم المنافع

نية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها، ما هي المشاكل التي يمكن آللية عالمية كمستخدم للموارد الجي  - 13
 حلها؟) ب(أن تؤدي إلى إنشائها و) أ: (متعددة األطراف لتقاسم المنافع

 إذا لم تكن هناك آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، ما هي المشاكل التي ستظل قائمة؟  - 14

من بروتوكول ناغويا على  10ك أو عمليات أخرى، هل ينبغي إعطاء أولوية للمادة في حالة وجود صكو  - 15
 هذه الصكوك أو العمليات؟

هل هناك أي صكوك أو عمليات دولية يمكن أن تغطي جوانب قد تكون ذات صلة بآلية عالمية متعددة   - 16
 األطراف لتقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغويا؟

 طبيعة إلزامية أو طوعية؟ ذات 10هل المادة   - 17

ما هي الحوافز لمساهمة القطاع الخاص التي يمكن توقعها في آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم   - 18
 المنافع؟

كيف يمكن أن تعزز أنشطة بناء القدرات من قدرة األطراف على معالجة حاالت عبور الحدود أو   - 19
 قة عن علم؟الحاالت التي لم تُمنح فيها الموافقة المسب

ما هو الوضع فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا عندما يكون في البلد قانون يغطي المجموعات التي تمت قبل   - 20
 "االتفاقية؟
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  المرفق الثاني
  والمجتمعات األصلية والمحليةعرض عام للتدابير الالزمة لبناء القدرات وتنميتها من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول، استنادا إلى احتياجات وأولويات األطراف 

القدرة على تنفيذ التزامات ) أ: (المجال الرئيسي 
 البروتوكول واالمتثال لها

القدرة ) ب: (المجال الرئيسي
على التفاوض حول شروط 
 متفق عليها بصورة متبادلة

القدرة ) ج: (المجال الرئيسي
على وضع وتنفيذ وإنفاذ 
التدابير التشريعية أو اإلدارية 

السياساتية المحلية بشأن أو 
 الحصول وتقاسم المنافع

) د: (المجال الرئيسي
قدرة البلدان على 
تطوير القدرات البحثية 
المحلية من أجل إضافة 
قيمة للموارد الجينية 

 الخاصة بها

االحتياجات من القدرات واألولويات المحددة 
للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 

ي ذلك قطاع األعمال ومجتمع ، بما فالمعنيين
 الباحثين

 1المرحلة 

  التصديق على البروتوكول -
 .التطوير القانوني والمؤسسي -
زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية  -

المرتبطة بالموارد الجينية، والمسائل المتعلقة بالحصول 
  .وتقاسم المنافع ذات الصلة

زيادة قدرات المجتمعات األصلية التدابير الخاصة ل -
والمحلية مع التركيز على تعزيز قدرات المرأة داخل هذه 

أو /المجتمعات فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية و
 .المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

خرائط الجهات الفاعلة ذات الصلة والخبرات القائمة  -
 .لتنفيذ بروتوكول ناغويا

حشد الموارد المالية الجديدة والمبتكرة لتنفيذ بروتوكول  -
  .ناغويا

 .وضع آليات للتنسيق بين الوكاالت -

 نصاف والعدالةاإل تعزيز -
في المفاوضات، مثل 

 حولالتدريب على التفاوض 
شروط متفق عليها بصورة 

  .متبادلة
دعم وضع بنود تعاقدية  -

  .نموذجية
وضع وتنفيذ اتفاقات  -

في مجال الحصول تجريبية 
  .وتقاسم المنافع

 

وضع إطار سياساتي في  -
  .مجال الحصول وتقاسم المنافع

تقييم التدابير المحلية ذات  -
الصلة بالحصول وتقاسم المنافع 
في ضوء االلتزامات التي ينص 

  .عليها بروتوكول ناغويا
وضع تدابير تشريعية أو  -

إدارية أو سياساتية جديدة في 
قاسم المنافع مجال الحصول وت

أو تعديلها لغرض تنفيذ 
  . بروتوكول ناغويا

وضع تشريعات إقليمية  -
 .نموذجية

المشاركة في العمليات القانونية والسياساتية  - 
  .وعمليات صنع القرار

وضع الحد األدنى لمتطلبات الشروط المتفق عليها  -
لضمان التقاسم العادل والمنصف  بصورة متبادلة

المعارف التقليدية  عن استخدامللمنافع الناشئة 
  .المرتبطة بالموارد الجينية

فيما يتعلق بالحصول  مجتمعيةوضع بروتوكوالت  -
على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

  .المعارف استخدام تلك
ناشئة وضع بنود تعاقدية نموذجية لتقاسم المنافع ال -

عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد 
  .الجينية

 

  
 2المرحلة 

رصد استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك تعيين نقطة  -
 . تفتيش واحدة أو أكثر

التدابير الخاصة لزيادة قدرات أصحاب المصلحة  -
  .المعنيين فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

وات االتصال والنظم القائمة على استخدام أفضل أد -
  .االنترنت المتاحة في أنشطة الحصول وتقاسم المنافع

 .تعزيز التشريع المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع -

، نقل التكنولوجيا -  
والبنية التحتية والقدرات 
التقنية على تسهيل 
استدامة نقل التكنولوجيا 

 .هذا
تطوير واستخدام  -

 .ةأساليب تقدير القيم

لوضع شروط متفق عليها القدرة على التفاوض  -
 .بصورة متبادلة

فهم التزامات األطراف بموجب بروتوكول  -
  . ناغويا

 

 3المرحلة 

 .هوإنفاذاالمتثال رصد  -
مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في حفظ  تعزيز -

   .لمكوناته ستخدام المستدامالالتنوع البيولوجي وا
 .ما يتعلق بالوصول إلى العدالةوضع تدابير في -
  .وضع آليات لمعالجة الحاالت العابرة للحدود -
تقديم المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات الحصول  -

 . وتقاسم المنافع
 

تطوير واستخدام أساليب  -
  .تقدير القيمة

الترويج لفهم أفضل لنماذج  -
األعمال بالعالقة إلى استخدام 

 .الموارد الجينية
 

لدراسات البحثية ا - 
والتصنيفية المتعلقة 
بحفظ التنوع البيولوجي 
واالستخدام المستدام 

التنقيب لمكوناته، و
 .يالبيولوج

إعداد قواعد بيانات  -
 .الموارد الجينية

إدارة المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد  -
 .الجينية
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  المرفق الثالث
طار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها موجز لآلراء بشأن العناصر المقترحة في اإل

  في إطار بروتوكول ناغويا
فيما يلي موجز لآلراء التي أعرب عنها في االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية بشأن العناصر   - 1

  .المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميها في إطار بروتوكول ناغويا
  األهداف  -ألف 

  .من البروتوكول كأساس لهدف اإلطار االستراتيجي 22من المادة  1ن تعمل الفقرة اقترح أ  - 2
فيما يتعلق بدور وطبيعة اإلطار االستراتيجي، رأى عدد من الوفود أنه ينبغي تصميمه كخطة عمل أو   - 3

االستراتيجي ورأى بعض الوفود أن اإلطار . برنامج يزود البلدان النامية بخدمات بشأن بناء القدرات وتنميتها
ينبغي تصميمه كوثيقة مرجعية إلرشاد سياسات وإجراءات األطراف في مجال بناء القدرات وتنميتها دعما للتنفيذ 

  .الفعال للبروتوكول وكذلك كخطة عمل
ورأى طرف أن اإلطار االستراتيجي ينبغي أن يعمل كوثيقة مرجعية وليس كخطة عمل بل ينبغي أن   - 4

  .متلقون لتيسير تنفيذ بروتوكول ناغويايضع أولويات يحددها ال
الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والجارية لبناء القدرات   -باء 

  وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع
  :اقترح ما يلي بالعالقة إلى هذا العنصر  - 5
اء من مذكرة األمين التنفيذي بشأن تجميع لآلراء دمج بعض الدروس المستفادة المبينة في القسم الثالث ب  )أ(

والمعلومات عن االحتياجات واألولويات المحلية وعن العناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات 
وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، التي أعدت لالجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية 

كمبادئ توجيهية لإلطار االستراتيجي، بما فيها المبادئ  (UNEP/CBD/ICNP/2/10)بروتوكول ناغويا المخصصة ل
  ذات العالقة بضمان االستدامة؛

  .نشر الدروس المستفادة بشأن بناء القدرات وتنميتها في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  )ب(
  درات وتنميتهاالمبادئ التوجيهية والنُهج لبناء الق  –جيم 

  :اقترحت المبادئ التوجيهية والنُهج التالية  - 6
ينبغي أن يشجع اإلطار االستراتيجي على تنمية قدرات مستدامة لألطراف لاللتزام لمتطلبات بروتوكول   )أ(

  ناغويا؛
لقدرات في ينبغي أن يمكّن اإلطار االستراتيجي من تحديد الثغرات في المبادرات السابقة والحالية لتنمية ا  )ب(

  .مجال الحصول وتقاسم المنافع وفي المجاالت التي تحتاج إلى مساعدة إضافية لبناء القدرات
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المجاالت الرئيسية لبناء القدرات والتنمية وتدابير بناء القدرات    - دال
  أو تنميتها في ظل المجاالت الرئيسية

  .وكول باعتباره أحد مجاالت األولويةتم تحديد بناء وتنمية القدرات لتعزيز التصديق على البروت   - 7
  آليات تنفيذ تدابير بناء القدرات وتنميتها   - هاء

  آلية التنسيق   - واو
  :اُقترح ما يلي بشأن هذا العنصر   - 8

ربط آلية التنسيق بغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع كطريقة لتعزيز التنسيق وتبادل   )أ(
  الخبرات بين األطراف؛

نسيق المانحين والمستخدمين على أساس تقارير األنشطة والنتائج الواقعية في البلدان المتلقية ت  )ب(
  .كوسيلة لتحديد اإلجراءات ذات األولوية والفجوات المتعلقة باالستدامة

  التعاون بين األطراف ومع العمليات والبرامج ذات الصلة   -  زاي
  :اقتُرح ما يلي بشأن هذا العنصر   - 9

  جيع التعاون على المستويات الثنائية واإلقليمية والدولية؛تش  ) أ(
بناء التعاون فيما بين األطراف والعمليات ذات الصلة والبرامج داخل مجاالت اختصاصها على   ) ب(

  .أساس طوعي
  الرصد واالستعراض   - حاء

واستعراض اإلطار  اقتُرح أن يضطلع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول برصد   - 10
  .االستراتيجي

  التسلسل المحتمل إلجراءات تنفيذ اإلطار االستراتيجي   - طاء
اقترح أنه نظرا لتصميم أنشطة بناء القدرات حسب احتياجات كل بلد على حدة، فسوف يعتمد تسلسل    - 11

  .قاسم المنافع داخل كل بلداإلجراءات المتعلقة بتنفيذ اإلطار االستراتيجي على مرحلة تطور عمليات الحصول وت
  المتطلبات المالية ومتطلبات الموارد األخرى   - ياء

اقتُرح تمويل أنشطة بناء وتنمية القدرات من خالل قنوات قائمة متعددة وثنائية األطراف، بما في ذلك    - 12
  .مرفق البيئة العالمية

  عناصر محتملة أخرى   -  كاف
  .ة القدرات باعتبارها عناصر إضافية محتملة لإلطار االستراتيجيحددت استدامة أنشطة بناء وتنمي   - 13
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 المرفق الرابع

ألحكام بروتوكول ناغويا ية لتشجيع االمتثال اتاإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسس
  ومعالجة حاالت عدم االمتثال

كول ناغويا بشأن الحصول على من بروتو] والمواد ذات الصلة[ 30وضعت اإلجراءات واآلليات التالية وفقا للمادة 
  ).البروتوكول(الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  األهداف والطابع والمبادئ األساسية  - ألف
الهدف من إجراءات وآليات االمتثال هو تشجيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم  - 1

حسب مقتضى  ،ه اإلجراءات واآلليات أحكاما تتعلق بإسداء المشورة أو تقديم المساعدةوتتضمن هذ .االمتثال
اتفاقية التنوع البيولوجي من  27عن إجراءات وآليات تسوية المنازعات بمقتضى المادة  منفصلةوهي  ،الحال

 .ودون المساس بها )االتفاقية(

وسريع، وتعاوني، وبسيط،  ]،ر قضائيوغي[متثال ذات طابع غير تخاصمى، ليات االآإجراءات وإن  - 2
] وغير ملزم قانونا] [وإيجابي،] [، وطوعي،[ ةة التكلفوجهفعال من و ]،ووقائي[، وتيسيري، ومرن، وتشاوري

 .]وملزم قانونا[

 ،]وحكم القانونٍ[، واإلجراءات الواجبة، يسترشد تشغيل إجراءات وآليات االمتثال بمبادئ العدالة - 3
، حسن النيةو ]،تساقواال[والقدرة على التنبؤ،  ،والمساءلة ،والشفافيةوعدم التمييز،  ]،اجهةوعدم المو[ ،والمرونة

مع [ ]وإن كانت متباينةلألطراف بالمسؤوليات المشتركة  مع االعتراف[ ]لسرعة،وا[ ]،والفعالية[ ]،والدعم[
سند اهتماما خاصا ينبغي أن يو[ .]طبق بصورة متساوية على جميع األطرافنبأن جميع االلتزامات ت االعتراف

 ،من بينهاالنامية نموا والدول الجزرية الصغيرة األقل البلدان  األطراف، السيمالبلدان النامية للالحتياجات الخاصة 
أخذ في االعتبار الكامل الصعوبات التي يو، ]والمجتمعات األصلية والمحلية[، ذات االقتصاد االنتقاليواألطراف 

 .]البروتوكولتواجهها في تنفيذ 

ويتم [بهدف الدعم المتبادل، قدر اإلمكان، ، مؤسساتيةواآلليات الالتعاونية تطبق اإلجراءات أن ينبغي  - 4
والبروتوكول وغير ذلك  ،اإلجراءات واآلليات األخرى ذات الصلة في إطار االتفاقية أو البناء على/تنسيقها مع و

، بما في ذلك آليات االمتثال واآلليات الفريدة األخرى ] [ىواالتفاقات الدولية األخر[من الصكوك ذات الصلة 
للمجتمعات األصلية والمحلية مع األخذ في الحسبان قوانينها العرفية، ومعاييرها وممارساتها وفقا للتشريعات 

 .]]الوطنية

  يةاتالمؤسس اتاآللي  - باء
من البروتوكول  30إعماال للمادة  ،"باللجنة"يشار إليها فيما بعد  التي المتثال،الجنة  لذلك وفقاتنشأ  - 1

 .لالضطالع بالوظائف المحددة طيا

لألمم المتحدة  المعنية المجموعة اإلقليمية ؤيدهموت ،عضوا ترشحهم األطراف 15 تتألف اللجنة من - 2
فضال عن ممثل واحد للمجتمعات ]] [بصفة مراقبين[ممثلين عن المجتمعات األصلية والمحلية  تشمل ]أن يمكن[و[

كاجتماع لألطراف في البروتوكول على  العاملوينتخبهم مؤتمر األطراف ] صلية والمحلية كعضو في اللجنةاأل
 .ثالثة أعضاء من كل مجموعة إقليمية من المجموعات الخمس لألمم المتحدة أساس
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ينتخبه مؤتمر ترشحه األطراف وعضوا مناوبا من مجموعات األمم المتحدة تقدم كل مجموعة إقليمية  - 3
العضو الذي يستقيل أو يعجز عن استكمال فترة  حلطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ليحل ماأل
  .يتهوال
في بما في ذلك الخبرات التقنية، أو القانونية أو العلمية  ،معترف بها صالحياتيكون لدى أعضاء اللجنة  - 4

 اوأن يعملو ،ارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيةمثل الموارد الجينية والمع ،المجاالت التي يغطيها البروتوكول
 .]كممثلين لألطراف[ ]وبصفتهم الشخصية والفردية[ ]وألفضل مصالح البروتوكول[بصورة موضوعية 

 ]سنواتأربع [لفترة [لبروتوكول األعضاء ألطراف في اينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع ل - 5
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع فترتين من الفترات الفاصلة بين دورات .] [ية كاملةوالالتي هي فترة ، ]سنتين[

وتبدأ الفترة الفاصلة بين الدورات في نهاية أحد االجتماعات . ، التي هي فترة والية كاملةلألطراف في البروتوكول
ماع العادي المقبل وتنتهي في نهاية االجت مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولالعادية ل

وينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  .]مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولل
عشرة أعضاء، و ،من كل إقليم لنصف الفترةخمسة أعضاء، عضو واحد في البروتوكول، في أول اجتماع له، 

ك، ينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في وفي كل مرة بعد ذل. لفترة كاملةاثنين من كل إقليم 
يعمل األعضاء ألكثر  وال. واليتهمانتهت فترة  تيال األعضاء حلم ايحلولأعضاء جدد  ،البروتوكول لفترة كاملة

ما لم يقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول [ ،]فترة واحدة[ ]تينليفترتين متتا[من 
 .]كذل خالف

في حالة اجتماعات إضافية،  في كل فترة بين الدورات، ولها أن تعقد ،تجتمع اللجنة مرة على األقلو - 6
االجتماعات، إيالء االهتمام الواجب  تواريخويتعين، لدى تحديد . ]رهنا بتوافر الموارد الماليةو[الضرورة، 

لبروتوكول وغيره من الهيئات ذات الصلة لالجتماعات المقررة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ا
وتعقد االجتماعات قبل ثالثة أشهر على . فعالة من حيث التكلفةفي إطار البروتوكول، وتحديد المواعيد بطريقة 

 .األقل من اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

وتقدمه إلى المتعلقة بالسرية وتضارب المصالح،  اإلجراءاتبما في ذلك نظامها الداخلي، تضع اللجنة و - 7
  .عليه والموافقة فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول للنظر

  .لألمم المتحدةالخمس الذي سيجري تناوبه بين المجموعات اإلقليمية  ،تنتخب اللجنة رئيسها ونائبا للرئيس - 8

9 -  

أما تقرير أي اجتماع من  .بتوافق اآلراء المهمةشأن جميع المسائل تتوصل اللجنة إلى اتفاق ب: 1الخيار 
  .اجتماعات اللجنة التي لم يتحقق بشأنه توافق اآلراء، ستعكس فيه آراء جميع أعضاء اللجنة

وفي . بتوافق اآلراء المهمةجميع المسائل  حولتبذل اللجنة كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق : 2الخيار 
اتفاق، يتخذ أي  وعدم الوصول إلىع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في اآلراء، حالة استنفاد جمي

 {…}أو بـ[ الذين أدلوا بصوتهماألعضاء الحاضرين  ]ثالثة أرباع[ ]ثلثي[قرار، كملجأ أخير، بأغلبية 
 آراءاآلراء،  تقرير أي اجتماع للجنة التي لم يتم التوصل فيها إلى توافق في عكسوي. ]أيهما أكبر ،عضوا

وإذا تضمن أجزاء سرية، يتاح ملخص عام . ويتاح التقرير للجمهور بعد اعتماده. جميع أعضاء اللجنة
  .عن هذه األجزاء للجمهور
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ما لم ، والجمهوروالجهات الموقعة على البروتوكول  ،اجتماعات اللجنة مفتوحة لجميع األطرافتكون [ - 10
اللجنة أحد التقديمات، تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة لألطراف، ومغلقة  وعندما تعالج[. ذلك خالفتقرر اللجنة 
غير أنه، في هذه .] [ذلك خالفما لم يوافق الطرف الذي تكون حالة امتثاله قيد النظر على  ،أمام الجمهور

 ].]وال يسمح لغير أعضاء اللجنة بالمشاركة في أعمال اللجنة. الحاالت، تصبح الجلسات الشفهية علنية

وتضطلع بأي مهام إضافية تسند إليها بمقتضى هذه  ،توفر األمانة الخدمات الجتماعات اللجنةو - 11
 .اإلجراءات

 اللجنة وظائف  -جيم 

، بغرض تشجيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال، الوظائف التالية تتولى اللجنة - 1
 :لألطراف في البروتوكول وبتوجيه عام من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع

أو من مصادر [التي تم الحصول عليها من التقديم الرسمي [ ]هايلإالمقدمة [المعلومات في نظر ال[  )أ(
وإصدار توصياتها مباشرة  بشأن المسائل ذات الصلة باالمتثال، وحاالت عدم االمتثال المتعلقة بالتقديمات]] أخرى

 ]إلى األطراف المعنية؛

 لعدم االمتثال المحالة إليها؛ فرديةروف المحددة واألسباب المحتملة للحاالت الالظ عريفت  )ب(

أو تيسير المساعدة في المسائل المتعلقة /و ]المعنيةاألطراف [إلى الطرف المعني إسداء المشورة   )ج(
 ؛وحاالت عدم االمتثال باالمتثال

الل استعراض الرصد واإلبالغ تقييم مدى تنفيذ األطراف للبروتوكول واالمتثال له من خ[  )د(
 ]؛29المنصوص عليهما بمقتضى المادة 

واستعراض أي قضايا امتثال عامة من جانب األطراف التي لديها التزامات بمقتضى  عريفت  )ه(
 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛إلى المعلومات المقدمة  على أساسبما في ذلك  ،البروتوكول

من بينها المعلومات المقدمة في تقارير األطراف  معلومات على أساسر عن االمتثال إعداد تقاري[  )و(
 ]؛من البروتوكول 29المنصوص عليها في المادة 

التوصية بأي تدابير مالئمة مباشرة أو من خالل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في [  )ز(
 ]؛البروتوكول

إلقامة تعاون بين دة مساعالمشورة والألطراف للحصول على االستجابة للطلبات المقدمة من ا[  )ح(
 ]؛األطراف في حالة انتهاك مزعوم للتشريعات المحلية أو المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

في مجال التدريب على الشؤون  ةاالستجابة للطلبات المقدمة من األطراف للحصول على مساعد[  )ط(
بناء القدرات عن طريق توصية مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  قديمإسداء المشورة، وفي ت القانونية أو

 ]لألطراف؛ ةفي البروتوكول بتقديم هذه المساعد

التشاور مع لجان االمتثال في االتفاقات األخرى من أجل تقاسم الخبرات بشأن مشاكل االمتثال [  )ي(
  ]والخيارات الالزمة لحلها؛
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الضطالع بأي وظائف أخرى يسندها إليها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ا  )ك(
 .البروتوكول

إلى االجتماع التالي لمؤتمر األطراف  ،بما في ذلك التوصيات المتعلقة بأداء وظائفها ،تقدم اللجنة تقاريرها - 2
ستقدم اللجنة تقريرا عن .] [مالئمةواتخاذ اإلجراءات الفيها العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول للنظر 

 ].مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولنظر أنشطتها إلى 

  اإلجراءات  - دال
 :عدم االمتثال ألحكام البروتوكول مناالمتثال وتتلقى اللجنة أي تقدیمات تتعلق بقضایا   - 1

 أي طرف فيما يتعلق به؛  )أ(

أو قد يتضرر من عدم االمتثال المزعوم  أي طرف تضرر[ ]رأي طرف فيما يتعلق بطرف آخ[  )ب(
بشأن مسائل أي طرف ] [تضرر من عدم االمتثال المزعوم من طرف آخرطرف  أي[ ]من جانب طرف آخر

 ؛]غير األطرافتتعلق بطرف آخر بما في ذلك 

 ]؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول[  )ج(

 ؛]فيما يتعلق فقط بالمسائل العامة الخاصة باالمتثال[ثال لجنة االمتأعضاء [  )د(

، شريطة عدم حل المسألة في غضون تسعين 29، في حالة عدم تقديم تقرير وفقا للمادة [ األمانة[  )ه(
 ]؛]يوما من خالل التشاور مع الطرف المعني

 ]أفراد الجمهور؛ أو[  )و(

  ].]رف الذي تتواجد في إقليمه الوطنيبتأييد من الط[ المجتمعات األصلية والمحلية[  )ز(
 ".بالطرف المعني"مسألة فيما بعد  هيشار إلى الطرف الذي تثار بشأن  - 2

 :يوجه أي تقديم كتابة إلى األمانة ويحدد  - 3

 المسألة المعنية؛  )أ(

 األحكام ذات الصلة في البروتوكول؛  )ب(

  .معلومات تثبت المسألة المعنية  )ج(
تقويميا يوما ] 60[ ]30[ ]15[أعاله إلى اللجنة في غضون ) أ(1ديمات بموجب الفقرة األمانة أي تق تحيل  - 4

 .همن استالم

أعاله إلى الطرف المعني في غضون  ])ز()][ج[(1إلى ) ب(1 اتاألمانة أي تقديمات بموجب الفقر تحيل - 5
 .هاستالميوما تقويميا من ] 60[ ]30[ ]15[

 ]اللجنة واألمانة[] األمانة[ ]اللجنة[باللجوء إلى  ما أن يرد، وأن يقدم،تقدي ستلمينبغي للطرف المعني الذي ي  - 6
 أشهر ]ثالثة[في غضون  ]ويفضل أن يكون ذلك[للحصول على مساعدة إذا اقتضى األمر، المعلومات ذات الصلة 
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 استالم وتبدأ هذه الفترة الزمنية من تاريخ. أشهر] خمسة[ ]ستة[يتجاوز  ، وفي أي حال في موعد ال]شهرين[
 .]األمانة حسبما تؤكده[الطرف المعني التقديم 

تحيل األمانة التقديم  أو غيره من المصادر، بمجرد أن تتلقى األمانة ردا وأي معلومات من الطرف المعني  - 7
وفي حالة عدم تلقي األمانة أي رد أو معلومات من الطرف المعني في غضون . والرد وهذه المعلومات إلى اللجنة

 .األمانة التقديم إلى اللجنة ترسلأعاله،  6أشهر على النحو المشار إليه في الفقرة ] خمسة[ ]ستة[

أو قائم  ،حدا أدنى[أعاله يمثل ) ز(1إلى ) ب(1لفقرات وفقا ليجوز للجنة أن ترفض النظر في أي تقديم   - 8
طلبات المنصوص عليها في ال يستوفي المت] [على أساس غير سليم مع األخذ في االعتبار أهداف البروتوكول

 .]أعاله 3 الفقرة 

أو  اقدم ردوديالتقديم، وفي نظر الفي ] والطرف الذي قدم الطلب[أن يشارك الطرف المعني  يجوز  - 9
 صياغةفي ] األطراف المذكورة[ ]الطرف المعني[يشترك  وال. ]خالل جميع مراحل العملية[ تعليقات إلى اللجنة

بما في ذلك التدابير، للطرف المعني وتدعو  ،ح اللجنة مشروع النتائج والتوصياتوتتي. واعتماد توصية اللجنة
من هذه رد  أي ينبغي انعكاسو[. ]اقتراح أي تعديل بشأن دقة النتائج والوقائع] [الرد[إلى ] األطراف[الطرف 
 .]في تقرير اللجنةالردود 

تقرر اللجنة بحث أي مسألة من مسائل  باإلضافة إلى اإلجراءات الواردة في هذا القسم، يجوز أن[  - 10
االمتثال، بما في ذلك المسائل المنهجية لعدم االمتثال العام لمصالح جميع األطراف في البروتوكول التي تُعرض 

 29ويجوز أن تنظر في هذه المسائل على أساس التقارير الوطنية ومتطلبات اإلبالغ بموجب المادة . على نظرها
معلومات أخرى ذات الصلة بالموضوع تصبح متاحة إلى اللجنة، السيما من جانب أفراد  من البروتوكول أو أي

الجمهور الذين لديهم مصلحة مشروعة محددة في المسألة المعنية، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، 
ما على أحد  وإذا ما أثرت مسألة. من البروتوكول 17و 14فضال عن المعلومات المتاحة بموجب المادتين 

 .]ما يقتضيه اختالف الحالاألطراف أكثر من األطراف األخرى، ينطبق النظام الداخلي مع مراعاة 

 معلومات للجنة بعد إطالق اإلجراءات، وما تجربه اللجنة من مشاورات  - هاء

 :المعلومات ذات الصلة المقدمة منفي تنظر اللجنة   - 1

 ؛]الذي قدم الطلب ومن الطرف أو الكيان[ الطرف المعني  )أ(

 ]؛من القسم دال أعاله) ب(1الطرف الذي أرسل التقديم فيما يتعلق بطرف آخر وفقا للفقرة [  )ب(

 ]؛من القسم دال أعاله) ز(1إلى ) ج(1الكيان الذي أرسل التقديم فيما يتعلق بطرف وفقا للفقرات [  )ج(

 ؛]المجتمعات األصلية والمحلية المتضررة[  )ه(

   .]أخرى ذات صلةأي مصادر [  )و(
2 -   

يجوز للجنة أن تطلب وتتلقى، عندما يكون ذلك ضروريا لعملها، معلومات ذات صلة من : 1الخيار 
  :]مثل، [التالية مصادر ال
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 األمانة؛  )أ(

 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛  )ب(

 مؤتمر األطراف في االتفاقية؛  )ج(

 ألطراف في البروتوكول؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع ل  )د(

 الهيئات الفرعية في االتفاقية والبروتوكول؛  )ه(

 ]ذات الوالية بالموارد الجينية والحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع؛[ المنظمات الدولية  )و(

 .]ةموثوقالصلة والخرى ذات األمصادر ال[  )ز(

. من جميع المصادر الممكنة ستلمةلمعلومات الماللجنة في اتنظر ] تسعى، تتسلم و[يجوز أن : 2الخيار 
 .وينبغي ضمان موثوقية المعلومات

المشورة من ] [، مع مراعاة إمكانية التضارب في المصالحخبراءمن مشورة ال[يجوز للجنة أن تطلب   - 3
 ].خبراء مستقلين

 .الطرفيجوز للجنة أن تجمع، بناء على دعوة من الطرف المعني، معلومات في أراضي ذلك   - 4

  تدابير لتشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال  - واو
 :يلي في االعتبار لدى النظر في التدابير المحددة أدناه، تأخذ اللجنة ما  - 1

 قدرة الطرف المعني على االمتثال؛  )أ(

الدول نموا واألقل السيما البلدان األطراف، لبلدان النامية لاالحتياجات الخاصة ] الظروف و[  )ب(
 ؛ذات االقتصاد االنتقاليالجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف 

  .سبب عدم االمتثال، ونوعيته ودرجته ووتيرته مثلعوامل   )ج(
 1الخيار 

 القيام بما ]لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بناء على توصية اللجنة[ ]للجنة[  - 2
 :ومعالجة حاالت عدم االمتثال ثاليلي بغية تشجيع االمت

 حسب مقتضى الحال؛ ،إسداء المشورة أو تقديم المساعدة للطرف المعني  )أ(

لتدريب ألخرى لاالتدابير و ]،نقل التكنولوجياول[ ،تقنية ]و مالية[ ةمساعد] تيسر[ ]تقدم[ ]توصي[  )ب(
 ]، وفقا لتوافرها؛وبناء القدرات

الطرف المعني على ] تساعد، بناء على طلب،[ ]ى الحال،تطلب من أو تساعد، حسب مقتض[  )ج(
متفق عليه ومؤشرات لتقييم التنفيذ الزمني الطار واإل ،الخطوات المالئمة تحددخطة عمل لالمتثال وتقديم وضع 

 المرضي؛

تدعو الطرف المعني إلى تقديم تقارير مرحلية عن جهوده لالمتثال اللتزاماته بموجب   )د(
 ؛البروتوكول
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بعد  لطرف المعنيمكتوبا إلى ا ]إعالن عدم امتثال[ تعرب فيها عن القلق بيانا[ ]تحذيرا[تصدر   )ه(
 ؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولالتشاور مع 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بعد التشاور مع  نشر حاالت عدم االمتثالت[  )و(
 ]؛البروتوكول

إبالغ أحد تفيد بلة االمتثال من خالل األمانة إلى جميع األطراف أبشأن مس ]اعام[ اإخطار ترسل[  )ز(
 ]؛دم حتى ذلك الوقت، أي رد أو إجراء مرضقاألطراف بأنه قد يكون في حالة عدم امتثال وأنه، لم ي

امل كاجتماع مؤتمر األطراف العالمتكرر إبالغ ] الخطير أو[في الحاالت المتعلقة بعدم االمتثال [  )ح(
 ]لتقرير التدابير المناسبة، وفقا للقانون الدولي؛ لألطراف في البروتوكول

وقف عمل  بخصوصة، وفقا للقواعد السارية في القانون الدولي حددوامتيازات م اتوقف حقوق[  )ط(
 ]إحدى المعاهدات؛

 ]؛تطبق العقوبات المالية[  )ي(

 ]؛ات التجاريةجراءتطبق اإل[  )ك(

أو /البلد المورد ألغراض اإلخطار لتيسير اإلجراءات اإلدارية و فيتعيين ممثل  شترطت[  )ل(
 ]؛الجنائية

يخضع اللتزام بمقتضى الذي ف اطرفي أحد األالسلطات القضائية المعنية إلى  ترسل إخطارا[  )م(
ه الحق في تقاسم لمعينا  اأو محلي اأصلي اأو مجتمع امعين ابأن طرف من برتوكول ناغويا، 18إلى  15المواد من 

معارف وال محددعلى مورد جيني  نطويالمنافع بمقتضى شرط معين من الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ي
 .]المرتبطة به تقليديةال

تشترط أن يقوم الطرف المعني باتخاذ إجراء، وبعد اإلجراءات المناسبة، أن يطبق الجزاءات [  )ن(
 .]من البروتوكول ضمن نطاق واليتها القضائية) 2(16و) 2(15ضد الجهات التي ال تمتثل للمادتين 

   2الخيار 
 :ومعالجة حاالت عدم االمتثال بغية تشجيع االمتثالبما يلي  للجنةيجوز أن تقوم ا  - 2

 حسب مقتضى الحال؛ ،المساعدة للطرف المعني سهيلالمشورة أو ت إسداء  ) أ(

والتدريب وبناء  ]،نقل التكنولوجيال[األخرى تدابير الو ،تقنية] مالية و[ ةمساعدب ]توصي[ ]تيسر[  ) ب(
 القدرات؛

خطة عمل وتقديم وضع على تطلب من أو تساعد، حسب مقتضى الحال، الطرف المعني   ) ج(
 مؤشرات لتقييم التنفيذ المرضي؛المتفق عليه والزمني الطار واإل ،الخطوات المالئمة تحددلالمتثال 

عن جهوده لالمتثال اللتزاماته بموجب تدعو الطرف المعني إلى تقديم تقارير مرحلية   ) د(
 ؛البروتوكول
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مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف توصي باتخاذ أي تدبير آخر، كي يعرض على نظر [  )ه(
 .]في البروتوكول

بما يلي، بناء  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكوليجوز أيضا أن يقوم   )امكرر( 2
 نة، بغية تشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال؛على توصيات اللج

  أعاله؛) ه(-)أ(2اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في الفقرات   )أ(
بعد  للطرف المعني إعالن عدم امتثالأو يعرب فيه عن القلق بيان ، أو مكتوب تحذيرر اصدإ  )ب(

  ؛البروتوكولمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في التشاور مع 
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بعد التشاور مع  نشر حاالت عدم االمتثال[  )ج(

 ؛]البروتوكول

لة االمتثال من خالل األمانة إلى جميع األطراف إلبالغها بأنه قد تم أل إخطار عام بشأن مسارسإ  )د(
 دم حتى ذلك الوقت، أي رد أو إجراء مرض؛قلم ي أحد األطراف بأنه قد يكون في حالة عدم امتثال وأنه، خطارإ

وامتيازات معينة، وفقا للقواعد السارية في القانون الدولي بشأن  احقوق] توقف] [وقفتوصي ب[[  )ه(
 .]وقف عمل إحدى المعاهدات

  أمين المظالم  –) امكرر(واو [
لتقديم المساعدة إلى البلدان  تنشئ اللجنة المكتب الخاص ألمين المظالم المعني بالحصول وتقاسم المنافع

  .]النامية والمجتمعات األصلية والمحلية من أجل تحديد حاالت عدم االمتثال وتقديم الطلبات إلى اللجنة
 استعراض اإلجراءات واآلليات  - زاي 

يجري مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول استعراضا لفعالية هذه اإلجراءات 
من البروتوكول، ويتخذ اإلجراءات  31وجب عمليات التقييم واالستعراض المنصوص عليها في الفقرة واآلليات بم

 ].ويجوز للجنة أن تحدد الحاجة إلى أي استعراض إضافي[. المالئمة بشأنه
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استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية   11/2المقرر 
  دعم بناء القدرات ذات الصلة المقدمة لألطرافللتنوع البيولوجي وأنشطة 

  إن مؤتمر األطراف،
، الذي كررت الحكومات فيه تأكيد التزامها )20+ريو(إلى مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة إذ يشير 

دل فقدان بتحقيق األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد بفاعلية من مع
أهمية تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  وأعادت تأكيد التنوع البيولوجي ووقفه وعكس اتجاهه،

في اجتماعه  االتفاقيةفي طراف األمؤتمر  اعتمدهالتنوع البيولوجي التي لشي يأأهداف  وتحقيق 2020- 2011
  العاشر،

والمواد ذات  18التقني والعلمي بين األطراف، تمشيا مع المادة  الحاجة إلى تعزيز التعاون تأكيد وإذ يعيد
  ،2020-2011الصلة في االتفاقية، من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

التعاون فيما (بإمكانية تعزيز التعاون على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي بين البلدان النامية  وإذ يسلم
، )التعاون بين بلدان الشمال والجنوب والتعاون الثالثي(وبين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ) بين بلدان الجنوب

الدور المحتمل للمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية والقطاع  إذ يالحظبما يتسق مع االتفاقية، وفي هذا السياق، 
  الخاص في تيسير التعاون التقني والعلمي،

لمساهمة المحتملة للمعلومات، والتعاون التقني والعلمي وبناء القدرات ذات الصلة في اوإذ يالحظ أيضا 
إطار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي في تنفيذ 

  ،2020- 2011االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
لحكومة وإذ يعرب عن تقديره  2011في  عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي نشطةبأوإذ يحيط علما 

  اليابان على دعمها السخي في هذا الصدد،
بعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي لدعم االتفاقية، والخطة  الحتفالبإستراتيجية ايحيط علما أيضا وإذ 

  ف أيشي للتنوع البيولوجي،وأهدا 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  من االتفاقية وإستراتيجية حشد الموارد، 20إلى المادة  وإذ يشير

أن إجراء دراسات لتقييم االحتياجات من القدرات وتحديد بيانات خط األساس بشأن الموارد  وإذ يؤكد[
  ]من االتفاقية؛ 20جب المادة المالية ال تؤخر التنفيذ الفوري من جانب البلدان النامية األطراف اللتزاماتها بمو

) 2020-2011(الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   -ألف 
  واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

اآلن، على استعراض، وحسب  حتىاألطراف والحكومات األخرى التي لم تفعل ذلك  يحث - 1
لوطنية للتنوع البيولوجي بما يتمشى مع الخطة االستراتيجية االقتضاء، تحديث وتنقيح استراتيجياتها وخطط عملها ا

، بما في ذلك الخطط الوطنية المتصلة بالتنوع البيولوجي، وأن تبلغ عن ذلك إلى 2020- 2011للتنوع البيولوجي 
 مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر؛
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اس طوعي األطراف والحكومات األخرى إلى إجراء استعراض أقران على أس يدعو  - 2
وتنفيذها، وتبادل الخبرات المستقاة منه عبر األمين  لحفظ التنوع البيولوجي يةالعمل الوطن طوخط اتستراتيجيلال

  التنفيذي وآلية غرفة تبادل المعلومات؛
الحكومية الدولية والمنظمات المعنية  والمنظماتالحكومات األخرى،  ويدعواألطراف يناشد  - 3

لدعم في الوقت المناسب الستعراض، وحسب مقتضى الحال، تنقيح وتحديث األخرى إلى مواصلة توفير ا
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، لتعزيز توسيع نطاق مشاورات أصحاب المصلحة لتحديد 

ت األهداف والمؤشرات الوطنية على الصعيد الوطني، وتقديم دعم إضافي لضمان إتمام واستعراض االستراتيجيا
  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في موعد مناسب؛

والمحلية،  األصليةاألطراف إلى إدراج جميع أصحاب المصلحة، بما فيهم المجتمعات يدعو  - 4
والنساء والشباب، في تخطيط وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، مما يسهم في تحقيق 

  ؛2020- 2011تنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية لل
بإنشاء صندوق اليابان للتنوع البيولوجي ويعرب عن تقديره لحكومة اليابان على مساهمتها  يرحب - 5

السخية للغاية لدعم البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، وبلدان 
  وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2020- 2011ستراتيجية للتنوع البيولوجي االالتحول االقتصادي، في تنفيذ الخطة 

بالجهود التي تبذلها األمانة وشركاؤها لتعزيز الدعم المقدم إلى األطراف لتنفيذ الخطة  يرحب - 6
عمل وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بوسائل منها حلقات ال 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

المتعلقة ببناء القدرات ووحدات التدريب واالضطالع بالمزيد من العمل الرامي إلى تعزيز آلية غرفة تبادل 
لليابان والبلدان المانحة األخرى والبلدان المضيفة لحلقات العمل على الدعم الذي يعرب عن تقديره المعلومات، و

  قدمته ألنشطة بناء القدرات؛
لمنظمات الدولية، وأمانات االتفاقيات، ومرفق البيئة العالمية على لجميع ا يعرب عن امتنانه - 7

هذه الجهات إلى زيادة دعم  ويدعو 2020- 2011مساهمتهم في تيسير تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ؛2020-2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ة المتحدة على مشاركتهما في استضافة حلقة العمل لحكومتي البرازيل والمملكيعرب عن تقديره  - 8
العالمية بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وكذلك لحكومات بيالروس، وبوتسوانا، 
والصين، والكونغو، وكوستاريكا، وإكوادور، وإثيوبيا، وفيجي، وفرنسا، وألمانيا، وغرينادا، والهند، ولبنان، 

، وعمان، وجمهورية مولدوفا، ورواندا، والسنغال، وسويسرا، وترينيداد وتوباغو، وتركيا وإلى االتحاد ونيوزيلندا
  األوروبي التي استضافت حلقات العمل دون اإلقليمية اآلنفة الذكر أو ساهمت فيها بشكل آخر؛

فيذي بأن ييسر، على طلبه إلى األمين التن يعيد التأكيد، 9/8من المقرر ) أ(16إلى الفقرة إذ يشير  - 9
بالتعاون مع المنظمات الشريكة، مواصلة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من إعداد وتحديث وتنقيح 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، من خالل المحافل واآلليات المالئمة، مثل آلية غرفة تبادل 

يز التعاون مع العمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية، والتعاون فيما بين بلدان المعلومات، ورهنا بتوافر الموارد، تعز
  الجنوب والتعاون الثالثي وعمليات االستعراض الطوعي للنظراء فيما بين األطراف المهتمة؛
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األمين التنفيذي أن يواصل، في إطار الشراكة مع المنظمات ذات الصلة، تشجيع  إلىيطلب  - 10
والتقدم المحرز نحو  2020-2011ية إلى تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وتيسير األنشطة الرام

الجهات المانحة  يشجعبلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على الصعيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي، و
 واألطراف األخرى على أن تستكمل المبالغ التي قدمتها حكومة اليابان؛

  غرفة تبادل المعلومات آلية  -باء 
ببرنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يرحب - 11

2011 -2020 )UNEP/CBD/COP/11/31(  على ما يليويوافق:  
في ضوء  ،اإلبقاء على برنامج العمل المتعلق بآلية غرفة تبادل المعلومات قيد االستعراض  )أ(

ساهمة بصورة كبيرة في تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية وتشجيع وتيسير التعاون التقني الحاجة إلى الم
  والعلمي وتقاسم المعارف وتبادل المعلومات؛ 

  تعزيز االتصال بنقاط االتصال الوطنية آللية غرفة تبادل المعلومات وبناء قدراتها؛  )ب(
اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات واآلليات دعوة األطراف إلى تقاسم المعلومات، من خالل   )ج(

األخرى ذات الصلة، بشأن نتائج رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وبشأن 
  من االتفاقية؛ 21و 20المشروعات الممولة بموجب المادتين 

لنحو المعرف في مبادئها أن يجدد التكليف الصادر للجنة االستشارية غير الرسمية، على ا يقرر - 12
  التشغيلية التوجيهية، واستعراض ذلك في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

األطراف  ويدعو، UNEP/CBD/COP/11/INF/8توصيات مشاعات الحفظ في الوثيقة  يالحظ - 13
ض الوصول إلى وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى النظر في كيفية معالجة الحواجز بأكثر الطرق فعالية التي تعتر

البيانات التي تخضع لمراقبتهم المباشرة بغية المساهمة في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وبصفة خاصة 
 إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إعداد إرشادات أخرى عنها؛ ويطلب، 19و 1الهدفين 

  :رهنا بتوافر الموارد ما يلي، التنفيذي القيامإلى األمين  يطلب - 14
إنشاء آلية قياسية لتبادل المعلومات آللية غرفة تبادل المعلومات للوصل بين اآللية المركزية   )أ(

  واآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، في الحاالت الممكنة؛
وتجنب  التعاون مع االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي لضمان التطابق المتبادل  )ب(

  إزدواجية العمل؛
مواصلة استخدام أدوات الترجمة التلقائية لتيسير تبادل المعلومات التقنية والعلمية، تمشيا مع   )ج(
  من االتفاقية؛ 18و 17المادتين 

  التعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا  -جيم 
ت الصلة ورهنا بتوافر أن يضع، بالتعاون مع المنظمات الشريكة ذا التنفيذيإلى األمين يطلب  - 15

والمواد  18منسقا للتعاون التقني والعلمي، بغية تيسير التنفيذ الكامل والفعال للمادة وومتسقا  تماسكامالموارد، نهجا 
، استنادا إلى اآلليات القائمة، 2020-2011ذات الصلة في االتفاقية، لدعم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

يلية ومقترحات، بما في ذلك بشأن المعايير واإلجراءات للتحديد المستقبلي لمراكز االمتياز وأن يعد خيارات تشغ
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أدناه، وأن يبلغ الفريق العامل المفتوح العضوية  17الوطنية واإلقليمية، على النحو المشار إليه في الفقرة 
 المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الخامس؛

ن التنفيذي أن يحدد كيفية تيسيره لتنفيذ االتفاقية عن طريق العمل كمنسق، إلى األمي يطلب أيضا - 16
 لبناء الشراكات والقدرات؛

إلى األمين التنفيذي أن يقوم، رهنا بتوافر الموارد، وتمشيا مع النهج للتعاون التقني  يطلب كذلك - 17
للعلوم والسياسات في مجال التنوع  أعاله، وبالتعاون مع المنبر الحكومي الدولي 15والعلمي المعد وفقا للفقرة 

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، حسب مقتضى الحال، باالشتراك في عملية نحو إنشاء شبكة لمراكز 
 2020-2011االمتياز في مجال التنوع البيولوجي لبناء القدرات لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

البيولوجي، في البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة  وتحقيق أهداف أيشي للتنوع
 :النامية من بينها، وبلدان التحول االقتصادي، بهدف ما يلي

بالتنوع  بالتكنولوجيات ذات الصلة الخبرات والمعلومات المتعلقةو المعارف تيسير تجميع  )أ(
نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي  يسر وتنظم أو تشجعي تدعم وتالتوالبيولوجي واألنشطة المرتبطة بها 

بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب، من خالل آلية غرفة تبادل  ة،متاح ااالتفاقية، وجعلهب ذي الصلةوالتكنولوجي 
  نقل التكنولوجيا والتعاون؛ب بياناتها المتعلقةالتفاقية وقاعدة التابعة لالمعلومات 
االستجابة من خالل  لألطراف، باالستعانة بالمعلومات المجمعة،عم التقني والتكنولوجي الد توفير  )ب(
للحصول على المعلومات التقنية  المقدمة خرىاألطلبات الاالحتياجات التكنولوجية التي قدمتها األطراف و لتقييمات

الرامية الشراكات  حفيز أو تيسيرتب، قدر اإلمكان، ومن خالل االضطالع بمضاهاة، الئمةوالتكنولوجية بطريقة م
مبادرات  بوضع، حسب االقتضاء، االضطالع بما في ذلك ،التعاون العلمي والتكنولوجيو إلى نقل التكنولوجيا

لدعم الخطة االستراتيجية  لتعزيز التعاون التقني والعلمي موضوعية رائدة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي
في  ،التنفيذ الستعراضالفريق العامل المفتوح العضوية المخصص  ؛ وإبالغ2020-2011للتنوع البيولوجي 

  والتقدم المحرز؛ ،األنشطة المضطلع بهاالخيارات التشغيلية والمقترحات المعدة وعن  ،اجتماعه الخامس
لمساعدة األطراف في تحقيق التقدم نحو بلوغ  االحتياجات التكنولوجية اتدعم إعداد تقييم بغية - 18

استعراض ببتوافر الموارد،  ، رهناًأن يضطلع إلى األمين التنفيذي يطلب، أيشي للتنوع البيولوجيأهداف 
والنظر في تكييفها من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع تقييم االحتياجات،  القائمة في مجال منهجياتال

لتكنولوجية في هذا الصدد، مع األخذ وإعداد إرشادات بشأن منهجية لتقييم االحتياجات ا 2020-2011البيولوجي 
في الحسبان أن إعداد تقييمات االحتياجات التكنولوجية ينبغي أال يؤخر نقل التكنولوجيات التي تتوافر بالفعل والتي 

  تم تحديد االحتياجات لها؛
األطراف، السيما األطراف من البلدان المتقدمة، والحكومات األخرى، واألعمال التجارية يدعو  - 19

من االتفاقية ودعم تعزيز التعاون التقني والعلمي،  16منظمات الدولية المانحة إلى تشجيع التنفيذ الكامل للمادة وال
 ؛2020- 2011بما في ذلك آلية غرفة تبادل المعلومات، لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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 عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي  -دال 

ع أصحاب المصلحة إلى استخدام الرسالة التالية في األنشطة المتعلقة بعقد األطراف وجمي يدعو - 20
 ؛"العيش في انسجام مع الطبيعة: "األمم المتحدة للتنوع البيولوجي

األطراف على الترويج لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي بطرق تتالءم مع ظروفها يشجع  - 21
 أجل إقامة الحوارات وتبادل الخبرات؛الوطنية، مثل مبادرات حماية أمنا األرض، من 

إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوفر الموارد، تعزيز تنفيذ استراتيجية عقد األمم المتحدة للتنوع  يطلب - 22
البيولوجي في إطار برنامج عمل االتصال والتثقيف والتوعية العامة، وصيانة البوابة اإللكترونية للعقد من أجل 

 ذة؛إبراز جميع األنشطة المنف

المنظمات ذات الصلة إلى االنخراط مع األجهزة والعمليات اإلقليمية بغية تحسين تنفيذ يدعو  - 23
األنشطة ذات االهتمام المتبادل مع االتفاقية، ومع األجهزة والعمليات، السيما تلك التي تدعم األنشطة الداعمة لعقد 

 ؛2020-2011األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 

منظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة على دعم مبادرات االتصال األطراف وال يشجع - 24
والمساهمة فيها، مثل مبادرة الرؤى العالمية بشأن التنوع البيولوجي، التي تجمع بين تنفيذ الهدفين االستراتيجيين 

 ألف وهاء بشأن تعميم التنوع البيولوجي، والتخطيط التشاركي، وإدارة المعرفة، وبناء القدرات؛

الوكاالت الثنائية والمتعددة األطراف على دعم تنفيذ استراتيجية عقد األمم المتحدة للتنوع  يشجع - 25
 ذاتبلدان البينها، و منالبيولوجي في البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية 

 ي؛االنتقال االقتصاد

علومات عن أنشطة عقد األمم المتحدة للتنوع إلى األمين التنفيذي إعداد موجز م يطلب أيضا - 26
، ووضع 2020البيولوجي من أجل إطالع كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف على التطورات حتى عام 

 هذه المعلومات على الموقع اإللكتروني التفاقية التنوع البيولوجي، ونشرها بوسائل أخرى؛

 شؤون أخرى  -هاء 

أن يضطلع، رهنا بتوافر الموارد، باستعراض آلثار الكوارث إلى األمين التنفيذي  يطلب - 27
والنزاعات على التنوع البيولوجي ولسبل ووسائل اتخاذ إجراءات لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

المدير التنفيذي لبرنامج األمم  ويدعووتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في هذه الظروف،  2020- 2011
في  2020-2011إلى إدماج، بقدر اإلمكان، الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ) اليونيب(دة للبيئة المتح

مبادرات برنامج عمل اليونيب بشأن النزاعات والكوارث وتقديم تقرير إلى االجتماع القادم للهيئة الفرعية للمشورة 
 ؛9/29وص عليه في المقرر العلمية والتقنية والتكنولوجية، وفقا للنظام الداخلي المنص

يدعو المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  - 28
اإليكولوجية، بالتعاون مع األمين التنفيذي، إلى إعداد برنامج عمل يحتوي على التحضير للتقييم العالمي القادم 

، مع التركيز على حالة واتجاهات 2018ي سيتم إطالقه في عام للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، الذ
أثر التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على رفاهية اإلنسان، وفعالية االستجابات، بما في ذلك الخطة 

مات االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، مع االستعانة، ضمن جملة أمور، بتقييماتها الخاصة والتقيي
إلى األمين  ويطلباإلقليمية ودون اإلقليمية والمواضيعية األخرى ذات الصلة، فضال عن التقارير الوطنية، 

 .التنفيذي أن يتعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات، حسب مقتضى الحال
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 2020-2011 رصد التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  11/3المقرر 
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 2020- 2011إطار المؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي    - ألف
  وأهداف أيتشي للتنوع البيولوجي

  إن مؤتمر األطراف،
مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع المخصص المعني ب يننيتقلخبراء الابتقرير فريق يرحب   - 1
) ي(8 المخصص للمادةمفتوح العضوية لوكذلك عمل الفريق العامل بين الدورات ا 20203- 2011البيولوجي 
   بشأن وضع المؤشرات المتعلقة بالمعارف التقليدية واالستخدام المستدام المألوف؛ المتصلة بهاواألحكام 

المخصص لالتحاد األوروبي لما قدمه من دعم مالي إلى فريق الخبراء التقنيين  يعرب عن امتنانه  - 2
وإلى حكومة كندا، ووكالة البيئة  2020-2011مؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي المعني ب

األوروبية، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة، لما قدموه من دعم لحلقة عمل الخبراء الدولية التي عقدت من 
لمتحدة، وذلك دعما لفريق الخبراء التقنيين في هاي ويكومب، بالمملكة ا 2011حزيران /يونيو 22إلى  20

 ؛2020- 2011المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

بقائمة المؤشرات اإلرشادية المتاحة لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق غايات الخطة يحيط علما   - 3
وع البيولوجي، على النحو الوارد في المرفق وأهداف أيشي للتن 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

إنجاز الخطة في تقييم التقدم المحرز ل البدايةتوفر نقطة القائمة بأن هذه  ويقر، )11/3المقرر ( بالمقرر الحالي
  على مختلف المستويات؛ 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

4 -  االستراتيجية وأهداف ايتشي للتنوع البيولوجي  غاياتتألف من اليي ذال ،بأن إطار المؤشرات يقر
تقييم التقدم المحرز لمؤشرات وال 2020-2011هدفا في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  20البالغ عددها 

مختلف الظروف والقدرات  نحو تحقيقها، توفر أساسا مرنا لألطراف حيث يمكن تكييفهما، مع األخذ في الحسبان
  الوطنية،

 صعيدجاهزة لالستخدام على الالالمؤشرات الواردة في المرفق بهذا المقرر هذه أن  علىوافق ي  - 5
لمدة للتقدم المحرز نحو ينبغي استخدامها كجزء من استعراض منتصف ا) ألف(العالمي والمشار إليها بالحرف 

  شي للتنوع البيولوجي؛أهداف أي
المؤشرات الجاهزة لالستخدام على الصعيد لى إعطاء األولوية لتطبيق تلك إاألطراف  دعوي  - 6

لى النظر في استخدام إأيضا األطراف  ويدعوالعالمي، حيثما يكون ذلك ممكنا ومناسبا، على الصعيد الوطني، 
في تحديثها لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  ضمن جملة أموراإلطار المرن وقائمة المؤشرات اإلرشادية، 

، إلى أقصى قدر ممكن، ةالخامس ةرير الوطنياعمليات اإلبالغ، بما في ذلك من خالل التقللتنوع البيولوجي، وفي 
  وفي التقارير الوطنية الالحقة؛

ظروفها وأولوياتها  مع األخذ في الحسبانووالحكومات األخرى، حسب االقتضاء األطراف  يشجع  - 7
البيانات والتحقق من صحتها وحفظها في بالبيانات الوطنية ذات الصلة وتحديث هذه  اإلسهامالمحددة، على 

                                                        
3    UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6.  
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مجموعات البيانات اإلقليمية والعالمية، وذلك كإسهام في تطوير وتنسيق إعداد المؤشرات، وأن تعزز توافر 

 البيانات على المستوى العام؛

ة إتاحة الفرصة إبقاء إطار المؤشرات الخاص بالخطة االستراتيجية قيد االستعراض، بغي يقرر  - 8
ها األطراف واالتفاقيات والعمليات األخرى، أعدتأو تنقيح المؤشرات ذات الصلة التي /ج وستقبال بدمللقيام م

  ؛2020-2011وتتعلق بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 باألهمية الحيوية التي تكتسيها بالنسبة إلى البشرية مراكز المنشأ ومراكز التنوع الجيني؛  يقر  - 9

إلى تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية وحشد موارد مالية كافية إلعداد وتطبيق بالحاجة  يقر  - 10
البلدان نموا، والدول الجزرية أقل المؤشرات ونظم الرصد، وخصوصا لدى األطراف من البلدان النامية، السيما 

 ؛ذات االقتصاد االنتقاليالصغيرة النامية، فضال عن البلدان 

ذي أن يقوم بما يلي، بالتعاون مع الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع إلى األمين التنفييطلب   - 11
البيولوجي، ومراكز االمتياز اإلقليمية وغيرها من المنظمات ذات الصلة، حسب مقتضى الحال ورهنا بتوافر 

 :الموارد

تجميع مواد إرشادية تقنية لبناء القدرات وتوفير الدعم لألطـراف مـن أجـل مواصـلة إعـداد        )أ(
شرات ونظم الرصد واإلبالغ، بما في ذلك المعلومات الواردة في مرفقات تقريـر فريـق الخبـراء التقنيـين     المؤ

، وإتاحتها فـي شـكل حزمـة    2020-2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي امؤشرات عني بالمخصص الم
المعنيـة بمؤشـرات التنـوع    أدوات، استنادا إلى المواد المتاحة بالفعل على صفحات الموقـع الشـبكي للشـراكة    

 البيولوجي؛

الناميـة   الدول الجزرية الصغيرةوأقل البلدان نموا و مساعدة األطراف، وخصوصا البلدان النامية  )ب(
أو التي لم تستخدم بعد المؤشرات المعـدة  /، والتي تمتلك موارد وقدرات محدودة ونتقاليالا والبلدان ذات االقتصاد

وتطبيـق بعـض    إعـداد الرسمية، والبدء، بناء على طلب األطراف المعنيـة، فـي   بصورة منهجية في تقاريرها 
الـوطني،   صـعيد المؤشرات البسيطة والفعالة من حيث التكلفة وسهلة التطبيق بشأن القضايا ذات األولوية علـى ال 

 على النحو المناسب في تقاريرها الرسمية؛

حلقات العمل اإلقليمية، حسب مقتضى إدراج مسألة بناء القدرات على إطار المؤشرات في   )ج(
 تقاسمالحال، لدعم تنفيذ المؤشرات من خالل تمكين األطراف من تحديث المعلومات عن التقدم المحرز و

 المعلومات والدروس المستفادة، فضال عن مجاالت التآزر والتعاون؛

ت واألولويات في دعم استعراض استخدام المؤشرات ونظم الرصد المرتبطة بها لتحديد الفجوا  )د(
بناء القدرات في المستقبل، والدعم التقني والدعم المالي من جانب الجهات المانحة لالمؤسسات الوطنية واإلقليمية 

 والمنظمات الشريكة؛

إلى األمين التنفيذي أن يقوم بما يلي، بالتعاون مع الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع يطلب   - 12
، ومنظمة األمم (GEO-BON)ع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض البيولوجي، وشبكة رصد التنو

المتحدة لألغذية والزراعة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وغيرها من الشركاء، بما في ذلك الفريق العامل 
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ضى الحال ورهنا المعني بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، حسب مقت
 :بتوافر الموارد

مبررات هذه المؤشرات وحالة تطورها، عملية عن المؤشرات، بما في ذلك إعداد معلومات   )أ(
  والمدى الذي وصل إليه تطبيقها والمعلومات عن مصادر البيانات والمنهجيات للمساعدة في تطبيق كل مؤشر من المؤشرات؛

المحددة في المرفق بهذا المقرر بغية ضمان إمكانية رصد كل مواصلة تطوير المؤشرات العالمية   )ب(
، مع األخذ 2014هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من خالل مؤشر عالمي واحد على األقل بحلول عام 

 ا؛واالتفاقات والعمليات اإلقليمية األخرى، أو ذات الصلة به ،في الحسبان المؤشرات التي تستخدمها بالفعل االتفاقيات

اقتراح عدد محدود من المؤشرات البسيطة وسهلة التطبيق والفعالة من حيث التكلفة والتي يمكن   )ج(
 أن تستخدمها األطراف، حسب االقتضاء وبمراعاة ظروفها وأولوياتها المحددة؛

مواصلة تحقيق التجانس بين المؤشرات العالمية واستخدامها بين اتفاقية التنوع التشجيع على   )د(
ولوجي واالتفاقيات األخرى، واالتفاقات والعمليات اإلقليمية، وتعزيز التعاون، بما في ذلك من خالل فريق البي

 التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو؛التابع لاالتصال 

نمية المستدامة التي تقديم معلومات عن إطار المؤشرات للمساعدة في عملية تحديد أهداف الت  )ه(
 ؛)20+ريو( وافق عليها مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة

تعزيز التعاون حول رصد التنوع البيولوجي والمؤشرات مع قطاعات الحراجة والزراعة   )و(
 ؛األسماك والقطاعات األخرى على الصعد العالمي واإلقليمي والوطنيومصايد 

البيانات اإللكترونية بشأن مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع  مواصلة تطوير وصون قاعدة  )ز(
 ؛2020-2011البيولوجي 

إعداد حزمة أدوات عملية تفسيرية لكل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك   )ح(
 وطنية؛الخطوات الممكنة لقياس التقدم المحرز صوب تحقيق هذه األهداف، مع مراعاة الظروف واألولويات ال

وتقديم تقرير إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر 
 لمؤتمر األطراف؛

إلى  (GEO-BON)شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض  يدعو  - 13
على  ،مجموعات البيانات المرتبطة بها إعدادوجي األساسية ومواصلة عملها بشأن تحديد متغيرات التنوع البيول

مدى مالءمة نظم رصد التنوع البيولوجي لدعم أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي "النحو الوارد في الوثيقة بعنوان 
، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع GEO-BONالمقدمة من " 2020لعام 

يونيب، لدعم اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لل
2011 -2020 )(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8 وتقديم تقرير إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية ،

  ف؛والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرا
تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق  المساهمة فيمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة إلى  يدعو  - 14

  أيشي للتنوع البيولوجي؛مختارة من أهداف أهداف 
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المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك جهات التمويل، إلى تشجيع ودعم عملية الرصد على  يدعو  - 15
لتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع عن اشرات واإلبالغ المدى الطويل ومواصلة إعداد المؤ

  أينما ال توجد بعد؛للمؤشرات  إعداد خطوط أساس فضال عن 2020-2011البيولوجي 
واستخدام المؤشرات ونظم  إعدادإلى األمين التنفيذي أن يقدم تقارير مرحلية دورية عن يطلب   - 16

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل كل اجتماع من  الرصد المرتبطة بها إلى اجتماع
خطة االستراتيجية وينبغي أن يتضمن ذلك تقييما لمنتصف المدة لل. 2020اجتماعات مؤتمر األطراف حتى عام 

الوطنية الخامسة في التقارير المقدمة ، فضال عن الخبرات في استخدام المؤشرات 2020-2011 يجللتنوع البيولو
وسيهيئ ذلك فرصا الستعراض التقدم المحرز . وفي الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

واستخدام المؤشرات ونظم الرصد المرتبطة بها، وتقييم مدى كفاية وفعالية أطر في رصد التقدم المحرز  إعدادفي 
  .2020-2011نحو تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  اإلقليمي والوطني والعالمي صعدعلى ال

 مرفق

  2020-2011قائمة المؤشرات اإلرشادية للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 2020- 2011حدد فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجى 

. إلى المؤشرات الجاهزة لالستخدام على الصعيد العالمى) ألف(ويشير الحرف . ثالث فئات للمؤشرات التشغيلية
إلى المؤشرات التى يمكن استخدامها على الصعيد العالمى إال أنها تحتاج الى مزيد من ) باء(ويشير الحرف 

ام على الى المؤشرات اإلضافية قيد البحث لالستخد) جيم(ويشير الحرف . التطوير لتكون جاهزة لالستخدام
) باء(و) ألف(ومجموعة المؤشرات . بالحروف المائلةالصعيد الوطنى أو األصعدة األخرى دون العالمية، ويظهر 

) جيم(هى المؤشرات التى ينبغى استخدامها لتقييم التقدم المحرز على الصعيد العالمى، فى حين أن المؤشرات 
م على الصعيد الوطنى وفقا ألولوياتها وظروفها توضح بعض المؤشرات اإلضافية المتاحة لألطراف لالستخدا

  .الوطنية



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 110 
 

 

  
 وأهم المؤشرات التشغيلية ذات الصلة )بالحروف الداكنة(المؤشرات الرئيسية  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

ولوجي في جميع قطاعات الحكومة التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البي:  الغاية االستراتيجية ألف
  والمجتمع
كحد أقصى، يكون الناس  2020بحلول عام   :1الهدف 

على علم بقيم التنوع البيولوجي، وبالخطوات التي يمكن 
 .اتخاذها لحفظه واستخدامه على نحو مستدام

االتجاهات في التوعية والمواقف والمشاركة العامة في دعم التنوع البيولوجي وخدمات 
  نظم االيكولوجيةال

 )جيم(  االتجاهات في التوعية والمواقف إزاء التنوع البيولوجي •
 ) جيم(االتجاهات في إشراك الجمهور العام في التنوع البيولوجي  •
االتجاهات في برامج التواصل واإلجراءات الرامية إلى الترويج للمسؤولية  •

 )جيم(االجتماعية للشركات 
أقصى، تُدمج قيم التنوع  كحد 2020بحلول عام   :2الهدف 

البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية والمحلية للتنمية 
والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري وإدماجها، 

 .حسب االقتضاء، في نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالغ

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في 
  تخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها والحوافزال

االتجاهات في عدد البلدان التي تدرج الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وقيم  •
 )باء(خدمات النظم االيكولوجية في نظم المحاسبة القومية 

االتجاهات في عدد البلدان التي أجرت تقييما لقيم التنوع البيولوجي وفقا لالتفاقية  •
 )جيم(

 )جيم(تجاهات في المبادئ التوجيهية وتطبيقات أدوات التقييم االقتصادي اال •
االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وقيم خدمات النظم االيكولوجية في  •

 )جيم(السياسات القطاعية واإلنمائية 
االتجاهات في السياسات التي تأخذ التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية  •

 )جيم(في تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي  في االعتبار
كحد أقصى، تُلغى الحوافز،  2020بحلول عام   :3الهدف 

بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، أو تزال 
تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية، 

البيولوجي وتوضع وتُطبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع 
واستخدامه المستدام، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية 
وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة 

 .االقتصادية الوطنية- الظروف االجتماعية

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في 
  ها، والحوافزالتخطيط، وصياغة السياسات وتنفيذ

االتجاهات في عدد وقيم الحوافز، بما في ذلك اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي  •
  )باء(التي تم إلغاؤها أو إصالحها أو إزالتها تدريجيا 

االتجاهات في تحديد وتقييم ووضع وتعزيز الحوافز التي تكافئ المساهمة االيجابية  •
ولوجية وتفرض عقوبات على اآلثار في التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيك

 )جيم(الضارة 
كحد أقصى، تكون  2020بحلول عام   :4الهدف 

الحكومات وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة على جميع 
المستويات قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو تكون قد 
نفذت خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين 

يرات استخدام الموارد الطبيعية وتكون قد سيطرت على تأث
 .في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية األحياء 
 المائية غير المستدامة

االتجاهات في أعداد األنواع المستخدمة، بما في ذلك األنواع المتداولة في التجارة  •
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات تستخدمه أيضا ) (ألف(قراضها ومخاطر ان

 )(CITES)والنباتات البرية المعرضة لالنقراض 
المقرر ) (جيم(أو المفاهيم ذات الصلة /االتجاهات في البصمة االيكولوجية و •

8/15(  
 )جيم(الحدود االيكولوجية المقيمة من منظور اإلنتاج واالستهالك المستدامين  •

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، وتغير 
  المناخ، واالستغالل المفرط والدوافع الكامنة وراءها

 )10/22المقرر ) (جيم(االتجاهات في التنوع البيولوجي للمدن  •
اسم المنافع في االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتق

  التخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها والحوافز
االتجاهات في مدى إدماج قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية في  •

 )باء(النظم المحاسبية ونظم اإلبالغ للمنظمات 



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 111 
  

 دام المستدامالضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتشجيع االستخ خفض:  الغاية االستراتيجية باء
، يخفَّض معدل فقدان جميع 2020بحلول عام   :5الهدف 

الموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى النصف على 
األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، 

 .ويخفض تدهور وتفتت الموائل الطبيعية بقدر كبير

  لمناطق األحيائية والموائلاالتجاهات في مدى وظروف وضعف النظم االيكولوجية وا
االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع المعتمدة على الموائل في كل نوع  •

  )ألف(رئيسي من الموائل 
االتجاهات في مدى المناطق األحيائية والنظم االيكولوجية والموائل المختارة  •

 )8/15و 7/30المقرران ) (ألف(
 )باء(عرضة للخطر االتجاهات في نسبة الموائل المتدهورة أو الم •
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في تفتيت الموائل الطبيعية  •
 )جيم(االتجاهات في ظروف وضعف النظم االيكولوجية  •
 )جيم(االتجاهات في نسبة الموائل الطبيعية التي جرى تحويلها  •

ة االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربي
  األحياء المائية غير المستدامة

  )جيم(االتجاهات في اإلنتاجية الرئيسية  •
تستخدمه أيضا اتفاقية ) (جيم(االتجاهات في نسبة األراضي المتأثرة بالتصحر  •

 )(UNCCD)األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، 

  غير المناخ، واإلفراط في االستغالل والدوافع الكامنة وراءهاوت
االتجاهات في عدد األنواع المعتمدة على الموائل في كل نوع من أنواع الموائل  •

 )ألف(الكبرى 
، يتم على نحو مستدام إدارة 2020بحلول عام   :6الهدف 

وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات 
طريقة قانونية وبتطبيق النُهج القائمة على النظام المائية، ب

اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط 
وتدابير انعاش لجميع األنواع المستنفدة، وال يكون لمصايد 
األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على األنواع المهددة 
باالنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون 

األسماك على األرصدة السمكية واألنواع  تأثيرات مصايد
 .والنظم اإليكولوجية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية 
  األحياء المائية غير المستدامة

ثانوي االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع المائية المستهدفة والمصيد ال •
  )ألف(

 )ألف(االتجاهات في أعداد األنواع المائية المستهدفة والمصيد الثانوي  •
االتجاهات في نسبة األرصدة السمكية المستخدمة خارج الحدود البيولوجية  •

 )من األهداف اإلنمائية لأللفية 4.7المؤشر ) (ألف(اآلمنة 
 )جيم(االتجاهات في المصيد بحسب جهد الوحدة  •
 )جيم(قدرات جهد الصيد االتجاهات في  •
 )جيم(أو كثافتها /االتجاهات في مناطق ممارسات الصيد المدمرة ووتيرتها و •

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع 
  في التخطيط، وصياغة السياسات وتنفيذها، والحوافز

صيد الثانوي المستنفدة بعد تنفيذ االتجاهات في نسبة األنواع المستهدفة والم •
 )باء(خطط االنتعاش 

، تدار مناطق الزراعة 2020بحلول عام   :7الهدف 
وتربية األحياء المائية والحراجة على نحو مستدام، لضمان 

 .حفظ التنوع البيولوجي

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية 
  ية غير المستدامةاألحياء المائ

االتجاهات في أعداد األنواع المعتمدة على الغابات والزراعة في نظم اإلنتاج  •
  )باء(

 )باء(االتجاهات في اإلنتاج بحسب المدخالت  •
المقرران ) (جيم(االتجاهات في نسبة المنتجات المشتقة من مصادر مستدامة  •

 )8/15و 7/30
دمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخ

  في التخطيط، وصياغة السياسات وتنفيذها، والحوافز
االتجاهات في مساحة النظم االيكولوجية الحرجية والزراعية والنظم  •

) باء(اإليكولوجية لتربية األحياء المائية التي تخضع لإلدارة المستدامة 
 )8/15و 7/30المقرران (
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، يخفَّض التلوث، بما في ذلك 2020عام  بحلول  :8الهدف 

التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى مستويات ال تضر 
 .بوظيفة النظم اإليكولوجية وبالتنوع البيولوجي

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل والتلوث واألنواع الغازية وتغير 
  اءهاالمناخ واالستغالل المفرط والدوافع الكامنة ور

االتجاهات في حدوث المناطق التي تعاني من نقص األوكسجين وازدهار الطحالب  •
 )ألف(

 7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في نوعية المياه في النظم االيكولوجية المائية  •
 )8/15و

 ) باء(آثار التلوث على اتجاهات مخاطر االنقراض  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في معدل ترسب التلوث  •
 )باء(االتجاهات في معدل انتقال الرواسب  •
 )جيم(االتجاهات في انبعاث الملوثات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي في البيئة  •
 )جيم(البرية  حياءاالتجاهات في مستويات الملوثات في األ •
 )جيم(االتجاهات في بصمة النيتروجين نتيجة ألنشطة االستهالك  •
 )جيم(األوزون في النظم االيكولوجية الطبيعية  االتجاهات في مستويات •
 )جيم(االتجاهات في نسبة المياه العادمة التي تطلق بعد المعالجة  •
 )جيم(االتجاهات في مستويات األشعة فوق البنفسجية  •

، تعرف األنواع الغريبة 2020بحلول عام   :9الهدف 
 الغازية ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية، وتخضع
للمراقبة األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء عليها وتوضع 

 .تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، وتغير 
  المناخ، واالستغالل المفرط والدوافع الكامنة وراءها

 )ألف(ع الغريبة الغازية على اتجاهات مخاطر االنقراض االتجاهات في أثر األنوا •
 )باء(االتجاهات في اآلثار االقتصادية ألنواع غريبة غازية مختارة  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في أعداد األنواع الغريبة الغازية  •
لغازية البرية باألمراض الناشئة عن األنواع الغريبة ا حياءاالتجاهات في إصابة األ •

 )جيم(
االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في 

  التخطيط، وصياغة السياسات وتنفيذها، والحوافز
االتجاهات في استجابة السياسات، والتشريعات وخطط اإلدارة لمكافحة ومنع انتشار  •

  )باء(األنواع الغريبة الغازية 
 )جيم(إدارة مسارات األنواع الغريبة الغازية االتجاهات في  •

، تُخفَّض إلى أدنى حد 2015بحلول عام   :10الهدف 
الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية، والنظم 
اإليكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو 
تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها 

  .ووظائفها

اهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، وتغير االتج
  المناخ، واالستغالل المفرط والدوافع الكامنة وراءها

  )ألف(اتجاهات مخاطر االنقراض في الشعب المرجانية وأسماك الشُعب  •
 )باء(االتجاهات في آثار تغير المناخ على خطر االنقراض  •
 )باء(ل الشعب المرجانية االتجاهات في أحوا •
االتجاهات في مدى ومعدل التحوالت في الحدود في النظم االيكولوجية الضعيفة  •

 )باء(
 )جيم(االتجاهات في اآلثار المناخية على تكوين المجموعات  •
 )جيم(االتجاهات في اآلثار المناخية على اتجاهات األعداد  •

  البيولوجي عن طريق صون النظم اإليكولوجية، واألنواع والتنوع الجينيتحسين حالة التنوع :  الغاية االستراتيجية جيم
في المئة  17، يتم حفظ 2020بحلول عام   :11الهدف 

على األقل من المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية 
في المئة من المناطق الساحلية والبحرية، وخصوصا  10و

جي وخدمات المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولو
النظام اإليكولوجي، من خالل نظم مدارة بفاعلية ومنصفة 
وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة إيكولوجياً للمناطق المحمية 
وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة، 
وإدماجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية 

 .البحرية األوسع نطاقا

ي تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق وحالتها االتجاهات ف
  وتمثيلية وفعالية هذه المناطق

  )8/15و  7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في تغطية المناطق المحمية  •
االتجاهات في مساحة المناطق المحمية البحرية، وتغطية مناطق التنوع البيولوجي  •

 )ألف(رة الرئيسية وفعالية اإلدا
أو فعالية اإلدارة بما في ذلك اإلدارة /االتجاهات في أحوال المناطق المحمية و •

 )10/31المقرر ) (ألف(األكثر إنصافا 
االتجاهات في التغطية التمثيلية للمناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على  •

والنظم  المناطق، بما في ذلك المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي،
 )ألف(األرضية والبحرية والخاصة بالمياه الداخلية 
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االتجاهات في ترابط المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(والبحرية والمدرجة في المناظر الطبيعية األرضية 

نصفة من المناطق االتجاهات في تسليم خدمات النظم االيكولوجية والمنافع الم •
 )جيم(المحمية 

، منع انقراض األنواع 2020بحلول عام   :12الهدف 
المعروفة المهددة باالنقراض وتحسين وإدامة حالة حفظها، 

 .السيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا

  اتجاهات في وفرة األنواع وتوزيعها ومخاطر انقراض األنواع
مؤشر ) (8/15و 7/30المقرران ) (ألف(ة االتجاهات في وفرة األنواع المختار •

  )(UNCCD)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
المؤشر ) (8/15و 7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع  •

تستخدمه أيضا اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات ) (من األهداف اإلنمائية لأللفية 7-7
 )(CMS)البرية المهاجرة 

تستخدمه أيضا ) (8/15و 7/30المقرران ) (باء(اهات في توزيع أنواع مختارة االتج •
 )(UNCCD)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

، الحفاظ على التنوع 2020بحلول عام   :13الهدف 
الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع والحيوانات 

في ذلك األنواع  األليفة والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما
األخرى ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية فضال عن 
القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل 

 .الجيني وصون تنوعها الجيني

  اتجاهات في التنوع الجينى لألنواع
االتجاهات في التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزرعة والحيوانات  •

  )8/15و 7/30المقرران ) (باء(ستأنسة وأقاربها البرية الم
 )جيم(االتجاهات في التنوع الجيني ألنواع مختارة  •

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في 
  التخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها، والحوافز

فعالة المنفذة للحد من التآكل الوراثي وحماية االتجاهات في عدد آليات السياسات ال •
 )باء(التنوع الجيني المرتبط بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية 

 تعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية:  الغاية االستراتيجية دال
، استعادة وصون النظم 2020بحلول عام   :14الهدف 

ولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك اإليك
الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل العيش 
والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء والمجتمعات األصلية 

 .والمحلية والفقراء والضعفاء

االتجاهات في توزيع خدمات النظم االيكولوجية وظروفها واستدامتها من أجل الرفاهية 
  منصفة للبشرال

من  5-7المؤشر ) (ألف(االتجاهات في نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة  •
  )األهداف اإلنمائية لأللفية

) ألف(االتجاهات في نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب محسنة  •
 )من األهداف اإلنمائية لأللفية 9- 7و 8-7المؤشران (

 )ألف(ستمدها البشر من خدمات النظم االيكولوجية المختارة التي ياالتجاهات في المنافع  •
االتجاهات في أعداد األنواع التي توفر خدمات النظم االيكولوجية واالتجاهات في  •

 )ألف(مخاطر انقراضها 
 )باء(االتجاهات في تسليم خدمات النظم االيكولوجية المتعددة  •
 )باء(خدمات النظم االيكولوجية المختارة االقتصادية وغير االقتصادية لاالتجاهات في القيم  •
االتجاهات في صحة ورفاهية المجتمعات التي تعتمد بصورة مباشرة على سلع  •

 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(وخدمات النظم االيكولوجية المحلية 
االتجاهات في الخسائر البشرية واالقتصادية الناشئة عن الكوارث ذات الصلة  •

 )باء( الموارد الطبيعية ذات الصلة بالموارد المائية أو
) باء(تكوينات األغذية : االتجاهات في مساهمة التنوع البيولوجي في التغذية •

 )8/15و 7/30المقرران (
 )جيم(االتجاهات في اإلصابة باألمراض الحيوانية الناشئة  •
 )جيم(االتجاهات في الثروة الخالصة  •
) جيم(استهالك األغذية : لتغذيةاالتجاهات في مساهمة التنوع البيولوجي في ا •

 )8/15و 7/30المقرران (
االتجاهات في عدد األطفال الناقصي الوزن الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات  •

 )من األهداف اإلنمائية لأللفية 8-1المؤشر ) (جيم(
 )جيم(االتجاهات في النزاعات بشأن الموارد الطبيعية  •
 )جيم(لوجية المختارة االتجاهات في حالة خدمات النظم االيكو •
 )جيم(االتجاهات في القدرات البيولوجية  •
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االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق وحالتها 
  ومدى تمثيلية وفعالية هذه المناطق

االتجاهات في مساحة النظم االيكولوجية المتدهورة التي تم استعادتها أو يجري  •
 )باء(استعادتها 

 
، إتمام تعزيز قدرة النظم 2020بحلول عام   :15الهدف 

اإليكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع البيولوجي في 
مخزون الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك 

في المئة على األقل من النظم اإليكولوجية  15استعادة 
ر المناخ المتدهورة، مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغي

 .والتكيف معه ومكافحة التصحر

من أجل الرفاهية  اواستدامته ااالتجاهات في توزيع خدمات النظم االيكولوجية وظروفه
  المنصفة للبشر

 )ألف(الحالة واالتجاهات في مدى وأحوال الموائل التي توفر مخازن للكربون  •
دة على المناطق وحالتها االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتم

  ومدى تمثيلية وفعالية هذه المناطق
االتجاهات في أعداد األنواع التي تعتمد على الغابات في الغابات التي يجري  •

 )جيم( استعادتها
، يسري مفعول بروتوكول 2015بحلول عام   :16الهدف 

ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 
الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما  والمنصف للمنافع

  .يتمشى مع التشريع الوطني
  

  االتجاهات في الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل لمنافعها
 )باء(تحديد مؤشر الحصول وتقاسم المنافع من خالل عملية الحصول وتقاسم المنافع  •

 لتخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدراتتعزيز التنفيذ من خالل ا:  الغاية االستراتيجية هاء
، يكون كل طرف قد أعد 2015بحلول عام   :17الهدف 

واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، استراتيجية 
وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة 

 .وتشاركية ومحدثة

ت النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدما
  التخطيط، وصياغة السياسات وتنفيذها، والحوافز

االتجاهات في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في  •
 )باء(ذلك وضع هذه الخطط وشموليتها واعتمادها وتنفيذها 

، احترام المعارف 2020بحلول عام   :18الهدف 
االبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية و

والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
المستدام، واحترام استخدامها المألوف للموارد البيولوجية، 
رهنا بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن 

لمشاركة تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع ا
الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك على 

 .جميع المستويات ذات الصلة

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في 
  التخطيط، وصياغة السياسات وتنفيذها، والحوافز

ة األراضي، في المناطق التقليدية االتجاهات في التغير في استخدام األراضي، وحياز •
  )10/43المقرر ) (باء(الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية 

 )10/43المقرر ) (باء(االتجاهات في ممارسة المهن التقليدية  •

  التقليدية وتطبيقها/التقنية/االتجاهات في إمكانية الوصول إلى المعارف العلمية
تقليدية التي تحظى باالحترام من خالل االتجاهات في المعارف والممارسات ال •

إدماجها الكامل، والضمانات والمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية 
 )باء(في التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية 

  التقليدية وتطبيقها/التقنية/االتجاهات في إمكانية الوصول إلى المعارف العلمية
المقرران ) (باء(اللغوي وأعداد المتحدثين باللغات األصلية االتجاهات في التنوع  •

 )8/15و 7/30
 

، إتمام تحسين المعارف 2020بحلول عام   :19الهدف 
والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 
وقيمه، ووظيفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على 

ف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها فقدانه، وتقاسم هذه المعار
 .وتطبيقها على نطاق واسع

  التقليدية وتطبيقها/التقنية/االتجاهات في إمكانية الوصول إلى المعارف العلمية
االتجاهات في تغطية التقييمات دون العالمية الشاملة المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك  •

ف، باإلضافة إلى االتجاهات في اإلدماج التقييمات المتعلقة ببناء القدرات ونقل المعار
  )باء(في السياسات 

 )جيم(عدد قوائم جرد األنواع المصانة التي تستخدم في تنفيذ االتفاقية  •
، كحد أقصى، ينبغي إحداث 2020بحلول عام   :20الهدف 

زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد المالية 
- 2011يجية للتنوع البيولوجي للتنفيذ الفعال للخطة االسترات

من جميع المصادر، وفقا للعملية الموحدة والمتفق  2020
ويخضع هذا الهدف . عليها في استراتيجية حشد الموارد

للتغييرات اعتمادا على تقييمات االحتياجات إلى الموارد 
 .التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها

  الموارد المالية حشداالتجاهات في 
 )باء( 10/3موافق عليها في المقرر المؤشرات ال •
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  إعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام  - باء
  إن مؤتمر األطراف،

باألعمال التي نفذت تحت إشراف الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية المخصص  إذ يرحب
ك حلقات العمل التقنية اإلقليمية والدولية التي نظمها الفريق العامل واألحكام المتصلة بها، بما في ذل) ى(8للمادة 

نتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، لتحديد عدد محدود من مللتابع لمؤشرات االمعني بال
البؤرية األخرى، المجاالت  المؤشرات العملية والهامة بشأن حالة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية، وفى

وأهداف أيشى  2020- 2011تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي من أجل 
  للتنوع البيولوجي،
باألعمال السابقة بشأن المؤشرات والنتائج المتعلقة بكل من المعارف التقليدية واالستخدام  وإذ يسلم

وحلقة العمل المواضيعية بشأن المؤشرات المحتملة لالستخدام المألوف  4يالمألوف المستدام في حلقة عمل بانو
  المستدام،

التطبيق المزدوج المحتمل والتكامل بين المؤشرات المعتمدة للمعارف التقليدية بوصفها ذات  وإذ يالحظ
  صلة أيضا باالستخدام المألوف المستدام،

األحكام المتصلة بها، بالتعاون مع الهيئة الفرعية و) ى(8إلى الفريق العامل المعنى بالمادة  يطلب  - 1
للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والفريق العامل المعنى بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية 

جي، المعني بالتنوع البيولوجي، واألطراف المهتمة باألمر، بما في ذلك الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولو
أن يتابع عملية الصياغة الجارية واستخدام المؤشرات الثالثة المعتمدة للمعارف التقليدية واالستخدام المألوف 

المحلية، مع األخذ في الحسبان أيضا صلية واأل للمجتمعاتالمستدام للتنوع البيولوجي مع المشاركة الكاملة والفعالة 
، بما في ذلك من خالل 2020-2011ستراتيجية للتنوع البيولوجي من االتفاقية والخطة اال) ج(10تنفيذ المادة 

المزيد من حلقات العمل التقنية، رهنا بتوافر التمويل، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه 
  الثاني عشر؛

رين إلى األطراف النظر، رهنا بتوافر الموارد المالية، في االختبار التجريبي للمؤش يطلب  - 2
للمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المعتمدين في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بالتعاون مع  5الجديدين

 واألحكام المتصلة بها؛) ي(8المحلية، وإبالغ النتائج إلى الفريق العامل المعني بالمادة المجتمعات األصلية و

ثقافة إلى مواصلة جمع وتحليل البيانات المتعلقة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم وال يدعو  - 3
معلومات عن هذا المؤشر لنظر الفريق العامل  قديمبالتنوع اللغوي وحالة واتجاهات المتحدثين باللغات األصلية وت

 واألحكام المتصلة بها؛) ي(8المعني بالمادة 

                                                        
، شراكة الشعوب األصلية للتنوع 2012ن الثاني كانو/يناير 28-25إيفوغاو، بالفلبين، (حلقة عمل نُظمت في آسيا في بانوي   4

 .البيولوجي الزراعي والسيادة الغذائية
حالة واتجاهات التغير في استخدام ) 1: (10/43المؤشران المعتمدان في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بموجب المقرر   5

الحالة واالتجاهات القائمة في ممارسـة المهـن   ) 2(لمحلية؛ وامجتمعات األصلية واألراضي وحيازة األراضي في األقاليم التقليدية لل
 .التقليدية
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المحلية والمنظمات صلية والمجتمعات األمنظمة العمل الدولية إلى إعداد، باالشتراك مع  يدعو  - 4
معلومات عن هذا المؤشر لنظر  قديموت ،المعنية، مشاريع تجريبية ورصد البيانات المتعلقة بممارسة المهن التقليدية

  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8الفريق العامل المعني بالمادة 
الزراعة ونظم التراث الوكاالت المعنية، بما فيها منظمة األمم المتحدة لألغذية و يدعو كذلك  - 5

التابعة لها، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والتحالف الدولي المعني  )GIAHS(الزراعي ذات األهمية العالمية 
المحلية والمنظمات المعنية إلى إعداد مشاريع تجريبية متوازنة المجتمعات األصلية وباألراضي، باالشتراك مع 

حالة واتجاهات التغير في استخدام األراضي وحيازة األراضي لصلة بتفعيل مؤشر ذات اإقليميا لجمع المعلومات 
واألحكام ) ي(8، وذلك لنظر الفريق العامل المعني بالمادة مجتمعات األصلية والمحليةفي األقاليم التقليدية لل

 المتصلة بها في اجتماعه الثامن؛

ومات، والشراكة المعنية بمؤشرات التنوع األمين التنفيذي، في شراكة مع األطراف والحك يوصى  - 6
المجتمعات البيولوجي والمنظمات غير الحكومية المعنية والوكاالت الدولية، مع المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي 

، أن ينظم وييسر حلقة عمل تقنية بشأن مواصلة إعداد وصياغة مؤشر األصلية والمحلية ورهنا بتوافر الموارد
األصلية والمحلية،  مجتمعاتالتغير في استخدام األراضي وحيازة األراضي في األقاليم التقليدية للحالة واتجاهات 

 واألحكام المتصلة بها؛) ى(8وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى االجتماع القادم للفريق العامل المعنى بالمادة 

الدولية، واألوساط  األطراف، ومرفق البيئة العالمية، والجهات المانحة، والمنظمات يدعو  - 7
الدعم التقني  النظر في تقديمإلى المجتمعات األصلية والمحلية األكاديمية، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات 

والموارد المالية للبرامج التعاونية ذات الصلة بالعمل المشار إليه أعاله بشأن المؤشرات الخاصة بالمعارف 
 .امالتقليدية واالستخدام المألوف المستد

 العالمية للتنوع البيولوجيإعداد الطبعة الرابعة من التوقعات   - جيم

  إن مؤتمر األطراف،
أن الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية تنص على ي ت، ال10/2من المقرر  13إلى الفقرة  إذ يشير

و بلوغ أهداف أيشي للتنوع للتنوع البيولوجي ينبغي أن تعد لتقديم استعراض لمنتصف المدة للتقدم المحرز نح
 2015تحليل عن كيفية مساهمة تنفيذ االتفاقية وخطتها اإلستراتيجية في تحقيق غايات عام البيولوجي، بما في ذلك 

  ،من األهداف اإلنمائية لأللفية
من مرفق البيئة  ضمن جملة أمورالذي طلب  ،10/10من المقرر  6و 5إلى الفقرتين  أيضا وإذ يشير

دعم مالي كاف  قديمودعا المانحين اآلخرين، والحكومات والوكاالت المتعددة األطراف والثنائية إلى تالعالمية، 
  إلعداد التقارير الوطنية الخامسة؛ وفي الوقت المناسب

بالتقرير المرحلي عن إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع  يحيط علما - 1
  6لحادي عشر لمؤتمر األطراف؛البيولوجي، المقدم لالجتماع ا

                                                        
6   UNEP/CBD/COP/11/27 
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على أهمية التقارير الوطنية وتقديمها في الوقت المناسب إلعداد الطبعة الرابعة من نشرة  إذ يشدد - 2
األطراف على تقديم تقاريرها الوطنية  يحث، 10/10إلى المقرر  وإذ يشيرالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، 

  ؛2014آذار /مارس 31ي موعد أقصاه الخامسة ف
الحكومات األخرى والمنظمات المعنية، بما فيها المجتمعات األصلية  ويدعواألطراف  يحث - 3

والمحلية، إلى إتاحة بيانات، ومعلومات ودراسات حالة، الحتمال إدراجها في الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات 
االستعانة بجملة أمور من بينها اإلطار العالمية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك باستخدام المؤشرات المناسبة، مع 

، من خالل تقديم هذه المعلومات في ألف 11/3 المقررللمؤشرات الواردة في المرفق بالمرن والقائمة اإلرشادية 
تقاريرها الوطنية الخامسة أو من خالل تقديمات قبل ذلك باالرتكاز، حسب مقتضى الحال على المواد المتاحة 

  لشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي؛شبكي للموقع االعلى بالفعل 
الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى دعم األطراف في تقديم ويدعو  األطرافيشجع  - 4

  الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛بالبيانات ذات الصلة 
سرا لتيسير إعداد الطبعة الرابعة من بالتعهدات المالية المبكرة لالتحاد األوروبي وسوي يرحب - 5

 نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

الحكومات األخرى والجهات المانحة إلى تقديم مساهمات مالية في الوقت  ويدعواألطراف  يحث - 6
، بما في المناسب إلعداد وإصدار الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ومنتجاتها الفرعية

 ذلك الترجمة بجميع لغات األمم المتحدة، وفقا لخطة العمل وتقديرات الميزانية إلعدادها؛

 :إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي يطلب - 7

مواصلة التعاون مع االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي والعمليات األخرى ذات   )أ(
يولوجي وخدمات النظم دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البالصلة، بما في ذلك المنبر الحكومي ال

والمنظمات األخرى والشركاء اآلخرين، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، واالشتراك معها  االيكولوجية
والية في التحضيرات للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، حسب مقتضى الحال ووفقا ل

 كل منها؛

التنوع البيولوجي  في مجال اتالحكومي الدولي للعلوم والسياس برأمانة المن معاستكشاف،   )ب(
النظم اإليكولوجية، مع خدمات لتنوع البيولوجي ولعداد تقييم عالمي إلخيارات الالنظم اإليكولوجية، خدمات و

فقدان التنوع االستجابات لوفعالية  بشررفاهية ال على االتركيز على حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، وآثاره
على الطبعات المقبلة  ابيولوجي، بما في ذلك آثارهشي للتنوع اللتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيالبيولوجي، وا

اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة  المحرز إلىعن التقدم  اإلبالغ، وللتنوع البيولوجي العالميةلتوقعات من نشرة ا
  علمية والتقنية والتكنولوجية؛ال

اإلبقاء، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والفريق   )ج(
التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، على خطة العمل، وإستراتيجية نشرة االستشاري المعني بالطبعة الرابعة من 

طبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي قيد االستعراض، من االتصال والخطة المالية إلعداد ال
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أجل إدخال التعديالت حسب مقتضى الحال وعند الضرورة واإلبالغ عن التقدم المحرز بشكل دوري من خالل 
  آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية؛

مع الشركاء ذوي الصلة، بما في ذلك اتحاد الشركاء مواصلة إعداد إستراتيجية اتصال، بالتعاون   )د(
العلميين بشأن التنوع البيولوجي، وتمشيا مع برنامج العمل المتعلق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة، 
وإستراتيجية االتصال للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك أنشطة بناء 

أن استخدام نتائجها ومنتجاتها، والسعي إلى إيجاد أوجه التآزر مع األنشطة في إطار عقد األمم المتحدة القدرات بش
  حسب مقتضى الحال؛ ،والمبادرات واألحداث األخرى 2020-2011للتنوع البيولوجي 

تقديم إرشادات بشأن نوع المعلومات التي قد ترغب األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات   )ه(
تقديمها الحتمال إدراجها في الطبعة الرابعة من نشرة في معنية، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، ال

، وخصوصا إبراز االحتياجات من المعلومات الرئيسية في دليل الموارد إلعداد للتنوع البيولوجي التوقعات العالمية
  ذه المعلومات الرئيسية في وقت مبكر؛التقارير الوطنية الخامسة، وتشجيع األطراف على تقديم ه

بناء القدرات التي تم تنظيمها في لاالستفادة من حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة   )و(
إطار االتفاقية لتسهيل المدخالت والمساهمات في إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع 

  البيولوجي؛
ة للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الستعراضها في إتاحة مسود  )ز(

  .اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
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  األهداف وضع ذلك في بما الموارد حشد استراتيجية تنفيذ استعراض  11/4المقرر 
 األطراف، ؤتمرم إن

  األهداف تحديد   -أوال 
 استيفاء في المساعدة شأنها من التي الممكنة والوسائل المصادر جميع في النظر على األطراف يحث - 1

 ؛3/10 المقرر مع وتمشيان االتفاقية م 20 للمادة وفقا الالزم، الموارد مستوى

 تحقيق أمام سيةرئيال العوائق أحد يمثل يزال ال الكافية المالية الموارد نقص أن من القلق ساورهإذ ي - 2

للتنوع  أيشي أهدافو 2020-2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية الخطة وتنفيذ تفاقيةالالثالثة ل هدافاأل
 ؛البيولوجي

 يؤكد مجددا وإذ ،أيشي للتنوع البيولوجيأهداف  من 20 والهدف 3/10 المقرر إلى يشير إذو - 3
 للخطة الفعال التنفيذ مع ذلك يتوازن وأن المصادر جميع من) والتقنية البشريةو المالية( الموارد حشد ضرورة

 الموارد تقييم في النظر مواصلة ضرورة على الضوء يسلط وإذ ،2020- 2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية

   المحققة؛ البيولوجي التنوع نتائج حيث من المحشودة

 خالل أهداف اعتمادشأن ب قررهمن جديد م يؤكد ،3/10 المقرر من) ط(8 الفقرة إلى يشير إذو - 4

  فعال؛ إبالغ وإطار قوية أساس خطوط واعتماد تحديد تم قد يكون أن شريطة عشر الحادي اجتماعه
 التنفيذ وإرشادات المنهجية واإلرشادات األولي اإلبالغ بإطار يرحب - 5

(UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1) المحشودة المواردعن  لإلبالغ وأوليا مرنا إطارا باعتباره ويقرر استعماله 

 اإلطار هذه لبناء علىا إلى األطراف ويدعو ورصدها، والعالمي الوطني صعيدال على البيولوجي التنوع ألغراض

 لتنوعل وخطط العمل الوطنية ستراتيجياتالا ذيتنف كجزء من الرصد، بما في ذلك الوطني صعيدال على المرن

 المحشودة لمواردعن النجاح المحقق والعوائق المعترضة في اإلبالغ عن ا واإلبالغ االقتضاء، حسب ،البيولوجي

 المخصص العضوية المفتوح العامل للفريق الخامس االجتماع قبل وذلك ورصدها، البيولوجي التنوع ألغراض

 ؛23 الفقرة في إليه المشار الستعراضا لر، نظاالتفاقية تنفيذ ستعراضال

على النحو  األولي، اإلبالغ إطار خالل من معلوماتها تقديم إلى األخرى اتوالحكوم األطراف يدعو - 6
خط  باعتباره 2010- 2006 سنواتلل البيولوجي لتنوعل السنوي التمويل متوسط استخدامبو ،5 الفقرة في إليه لمشارا

 المفتوح العامل للفريق مسالخا االجتماع قبل وذلك األولي، اإلبالغ إطار تطبيق في خبراتهاعن  واإلبالغ ،أوليا أساس

 العامل؛ الفريق فيها ينظر كي مناسبال وقتال في االتفاقية تنفيذ ستعراضال المخصص العضوية

مجموع التمويل  فيبوجه عام  كبيرة زيادة إجراء ،3/10 المقرر في المحدد النحو على ،يقرر - 7
 مجموعةخالل  من ،2020- 2011 وع البيولوجيللتن االستراتيجية الخطة تنفيذ أجل من البيولوجي، التنوعالمتعلق ب

 عن المتاحة المحدودة المعلومات مراعاة معو ،6 الفقرة في إليها المشار األساسخط  معلومات باستخدام المصادر، من

، 5شى مع الفقرة يم األطراف للتقارير بما يتماستنادا إلى تقد ،3/10 المقرر في المعتمدة مؤشراتخطوط األساس لل
 :مستقلة كانت وإن لبعضها داعمة دتع التي التالية، األولية األهداف قيقتح يقرر

 بحلول النامية البلدان إلى البيولوجي لتنوعالمتعلقة با الدولية المالية الموارد تدفقاتمجموع  مضاعفة  )أ (
 ،االنتقاليذات االقتصاد فضال عن البلدان  ،الجزرية الصغيرة النامية والدولأقل البلدان نموا  السيما ،2015
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للمساهمة في تحقيق األهداف  ،االتفاقية من 20 للمادة وفقا ،2020ا المستوى على األقل حتى عام ذواإلبقاء على ه
الثالثة لالتفاقية، بما في ذلك من خالل أولويات تحددها البلدان للتنوع البيولوجي في الخطط اإلنمائية في البلدان 

 ؛6 الفقرة في إليه المشار لياألو األساس خط باستخدام ،المتلقية

 التنوعها منفي المائة  75من األطراف ولكن على األقل  في المائة 100 السعي إلى أن تدرج  )ب (

  ؛مناسبة محلية ماليةوبالتالي خصصت موارد  2015 عام بحلول الوطنية اإلنمائيةأو خططها  أولوياتها في البيولوجي
 تزويدها بعد في المائة منها 75 ولكن على األقل افاألطر من في المائة 100 يكون أن إلى السعي  )ج (

 وفجواته، التمويل احتياجاتكذلك و البيولوجي لتنوعل المصروفات المحليةعن  باإلبالغ قامت قد كافية، مالية بموارد

  االقتضاء؛ حسب األولية، األهداف تحسينل األساس خط قوة تعزيز بغية ،2015 عام بحلول وأولوياته
 تزويدها بعد ،هامن في المائة 75 ولكن على األقلمن األطراف  في المائة 100 يكون أن إلى السعي  )د (

من  في المائة 30 يكون وأن ،2015 عام بحلول البيولوجي للتنوع وطنية مالية اخطط أعدت قد كافية، مالية بموارد
 االقتصادية،االجتماعية و، ةوالجيني، واإليكولوجية، ةمتأصلال للقيم تقييما أو/و تقديرا أجرى قد هذه األطراف

  ومكوناته؛ البيولوجي للتنوع والجمالية والترفيهية، والثقافية، والتعليمية،، والعلمية
الموارد من في حشد للتنوع البيولوجي  أيشيمن أهداف  3هدف الإمكانية  ضع في اعتبارهيوإذ  - 8

ه الثاني اجتماعفي تفعيال كامال  هذا الهدفلتفعيل  ومراحل أساسيةطرائق في نظر ال قرريأجل التنوع البيولوجي، 
 ؛هذه الطرائق والمراحل األساسية اعتماد ، بغيةعشر

 حشدالموارد المحلية، في العديد من البلدان النامية، تغطي بالفعل أكبر حصة من  أن وإذ يدرك - 9
فافة من شأنها أن تشجع عملية ش ،الثاني عشر هجتماعافي  ،يضعأن  قرريالموارد ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، 

 .للتنوع البيولوجي تفاقية وأهداف أيشيالتحقيق أهداف انحو وتيسر جهود اإلبالغ من قبل البلدان النامية 

 الموارد حشد استراتيجية تنفيذ استعراض   -ثانيا 

في  الموارد حشد استراتيجية تنفيذأن  يقرر الموارد، حشد استراتيجية بشأن 11/9 المقرر إلى يشير إذ  - 10
، االتفاقية تنفيذ باستعراض المعنيالمفتوح العضوية المخصص  العامل للفريق الخامس االجتماعفي  سيتم استعراضه

 5و 2 الغايات تنفيذ استعراض استكمال طريق عن ذلك في بما االستعراض، هذاالتحضير ل التنفيذي األمين إلى ويطلب
 المعنيين المصلحة وأصحاب األطراف من المقدمة تدخالالم لىإ استنادا الموارد، حشد استراتيجية من 8و 7و 6و

 الستعراض المخصص العضوية المفتوح العامل لفريقا فيها ينظر كي ،األخرى الصلة ذات البيانات مصادرو اآلخرين

 الخامس؛ه اجتماعفي  االتفاقية تنفيذ

عن  العالمي الرصد يرتقارأن التي تنص على  3/10 المقرر من 5 الفقرة في جاء ما مجددا يؤكد - 11
 العادية، اجتماعاته في األطراف مؤتمر فيها ينظر كي المناسب الوقت في ينبغي إعدادها الموارد حشد استراتيجية تنفيذ

 الموارد؛ حشد استراتيجية تنفيذعن دورية رصد عالمي  تقارير إعداد التنفيذي األمين إلى ويطلب

 تحقيق دعمل الموارد حشد استراتيجية تنفيذفي  ناغويا وللبروتوك الموارد حشد في النظر إدراج يقرر - 12

 ؛2008-2015 للفترة لالتفاقية الثالثة األهداف

 لقيم تحليالت النامية البلدان من كثيرإجراء ب تقر التي 3/10 المقرر من 11 الفقرة إلى يشير إذو - 13

 يدعو فعال، نحو على البيولوجيةا موارده فظح أجل من المالية الفجوة سد على عملأن هذه البلدان تو البيولوجي التنوع
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 ،تي جرى تحديدهاال االحتياجات تلبية إلى المتقدمة البلدان ويدعو ة،فادالمست والدروس خبراتقاسم الت إلى األطراف
  احتياجاتها؛ تحديد أجل من حتى اآلن التحليالت هذه تجر لم التي للبلدان تمكينية ظروف وتهيئة

 على أمكن، متى األخرى، والحكومات األطراف يحث ،11/9 المقرر من 6 الفقرة إلى يشير إذو - 14

 ستثماراتاال لحشدالمناسبة  تمكينيةال بيئةال تهيئةمن أجل  الوطنية، والتنظيمية ةياإلدار القدرات عزيزت مواصلة

 اإليكولوجية؛ النظم خدماتما يرتبط به من و البيولوجي التنوع مجال فية والعامة الخاص

والدول الجزرية  السيما أقل البلدان نموا ،النامية البلدان دعم إلى االقتضاء، حسب األطراف، يدعو   - 15
 واإلدارية والوطنية المؤسسية قدراتها عزيزت من أجل ،ذات االقتصاد االنتقالي البلدانالصغيرة النامية، فضال عن 

  ؛تهاواستدام والوطنية الدولية المالية التدفقات فعالية زيادة بغية والتنظيمية،
 يدعو االعتبار، في 3/10 المقرر من 11 الفقرة وضع مع ،11/9 المقرر من 4 الفقرة إلى يشير وإذ - 16

 ادعم والخاص، العام للقطاعين تمكينية، بيئة تهيئة في دورها في النظر إلى الصلة ذات الشريكة والمنظمات األطراف
 الوثيقة أيضا انظر( التنفيذي األمين إلى هاخبراتعن  معلومات وتقديم وبروتوكوليها، االتفاقية هدافأل

UNEP/CBD/WG-RI/4/9(؛   

 التنوع موارد خيارات من كاملة طائفة يغطي مؤسسي، تحليل/تخطيط إجراء على األطراف يشجع - 17

 هااستراتيجيات تنقيح إطار فيفي البلدان النامية  الموارد حشدل قطرية استراتيجياتعملية وضع  كجزء من البيولوجي،

 ؛للتنوع البيولوجي الوطنية هاعمل وخطط

 بشأن 11/30 المقرر في الواردة التقنية والمعلوماتالمقدمة  المشورة في النظر إلى األطراف يدعو - 18

  الحافزة؛ التدابير
 وابتكارية جديدة مالية آليات استكشاف إلى تدعو التفاقيةل التابعة الموارد حشد استراتيجية بأن يقر إذ - 19

 2020-2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية وخطتها االتفاقية دعم أجل من التمويل زيادة بغية مستوياتال جميع على
 جديدة مالية آليات أي أن مجددا يؤكد ،3/10 المقرر إلى يشير وإذ بالفعل، استخدامه جاري هذه اآلليات بعض وأن

 االتفاقية؛ نم 21 للمادة فقاو المنشأة المالية اآللية محل تحل وال، تكميلية هي وابتكارية

 إلى الذي يستند (UNEP/CBD/COP/11/14/Add.3) االبتكارية المالية اآلليات بتجميع علما يحيط - 20

 المالية باآلليات المتعلقة األنشطة على الضوء تسلط التيو ،3/10 المقرر من) ج(8 للفقرة استجابة المقدمة المساهمات

 التنوع تمويل زيادة ضمانات حول المناقشة وورقة ،األطراف لمؤتمر العاشر عاالجتما منذ أجريت التي االبتكارية

األمم المتحدة للتنمية  مؤتمرنتائج  إلى ويشير ،(UNEP/CBD/COP/11/INF7)الممكنة  يةتوجيهال والمبادئ البيولوجي
 الوسائل باإلضافة إلى، واستخدامها ابتكارية تمويل مصادر استكشاف مواصلة على تشجع التي )20+ريو( المستدامة

 التي عقدت البيولوجي التنوع تمويل زيادة حول الرسمي غيرلحوار لدراسية لا ةالحلق تقرير الحظوي ،للتنفيذ التقليدية

 المجتنبة، الصافية االنبعاثات آليةب المتعلق المقترحبما في ذلك ، 2012آذار /مارس 9إلى  6من  إكوادور، كيتو، في

 12، في كندا مونتريال، في عقدت التي ،والتحديات الفرص دراسة: البيولوجي التنوع تمويل ياتآل بشأن العملوحلقة 
بشأن الضمانات، استنادا إلى التعليقات  المناقشة ورقة إعداد مواصلة التنفيذي األمين إلى يطلبو ؛2012أيار /مايو

المفتوح  العامل لفريقل الخامس جتماعالا ىإل لتقديمهاالمستلمة من األطراف وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين، 
يناقش أن  ، في اجتماعه الخامس،العامل لفريقا إلى ويطلب االتفاقية، تنفيذاستعراض ب المعنيالعضوية المخصص 

 ؛في اجتماعه الثاني عشر األطراف مؤتمرذلك لنظر 
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 عن ةفادالمست الدروسو آرائهمتقديم  إلى اآلخرين المعنيين المصلحة وأصحاب األطراف يدعو - 21

ة مكنالم تناوالضما المبادئعن ذلك  في بما ،القطرية االبتكارية المالية لآلليات المحتملة منافعوال المخاطر
استعراض المفتوح العضوية المخصص المعني ب العامل لفريقا فيها ينظر كي المناسب الوقت في وذلك ستخدامها،ال

 المناقشة ورقة األخذ في الحسبان مع المعلومات، هذه تجميع التنفيذي ناألمي إلى ويطلب ؛في اجتماعه الخامس تنفيذ
 كيتو حلقة ذلك في بما السابقة، والمبادرات المساهمات على والبناء  UNEP/CBD/COP/11/INF/7 الواردة في الوثيقة

 مناقشة التنفيذراض استعب المعني العامل لفريقا إلى ويطلب ؛المشار إليهما أعاله مونتريال عمل وحلقةالدراسية 

  .عشر الثاني اجتماعه في األطراف مؤتمر فيه ينظر كي في اجتماعه الخامس،ذلك
 الطريق خارطة   -ثالثا 

من أهداف  20تحقيق الهدف نحو الثاني عشر التقدم المحرز  هأن يستعرض في اجتماع يقرر - 22
إلى تدفق الموارد المالية التي تستجيب  بغية اعتماد هدف نهائي لحشد الموارد، استناداللتنوع البيولوجي أيشي 

؛ وإبقاء تحقيق هذه األهداف )د(و) ج(7والمعلومات المحددة في الفقرتين ) أ(7للهدف األولي المشار إليه في الفقرة 
  ؛2020قيد االستعراض في االجتماعات التالية لمؤتمر األطراف حتى عام 

أن يواصل  االتفاقية تنفيذاستعراض ب المعني المخصص العضوية المفتوح العامل الفريق إلى يطلب - 23
 بما األهداف، هذه من هدف لكل األساس خط معلومات عن فضال األولي اإلبالغ إطار استعراض في اجتماعه الخامس

 آليات على القائمة غير والنُهج والمحلية األصلية المجتمعات طريق عن ذلك في بما الجماعي العمل دور ذلك في

 المعلومات إلى استنادا االستعراض، لهذا التحضير التنفيذي األمين إلى ويطلب تفاقية؛الا أهداف تحقيق أجل من ،السوق

  واألولويات؛ والفجوات ،التمويلية حتياجاتاالو اإلبالغ األولي إطار تطبيق نع األطراف من ةستلمالم
 الخطة تنفيذ بخصوص للموارد العالمي بالتقييم المعني المستوى الرفيع للفريق األولية بالنتائج يرحب - 24

 يمكنها التي األخرى الصلة ذات المبادرات مع بالتعاون الفريق، ويدعو ،2020-2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية

وتقديم تقرير عن نتائج أعماله إلى  الفريقشكيل ت زيادة بعد عمله مواصلة إلى القاعدة، من انطالقا أكثرا جنهأن تقدم 
   األطراف؛ مؤتمرني عشر لاالجتماع الثا

 المعلومات تحسين على المعنية والمنظمات األطراف يشجع ، 7الفقرة في المحددة لألهداف ودعما - 25

 وتحسين، عرضهاطريقة و واتساقها البيولوجي التنوع بتمويل المتعلقة المعلومات دقة عزيزت خالل من القائمة المالية

 ذلك في بما الوطنية، الموارد حشد استراتيجيات دمج على األطراف يشجعو وفجواته؛ التمويل احتياجاتعن  اإلبالغ

 التمويل لفجوات التصدي هدفب بها الخاصة التمويل أهداف بشأن القرار صنع عملية في القائمة، االحتياجات تقييمات

 من حتياجاتالا متقيي ذلك في بما االقتضاء، حسب وارد،الم شدقطرية لح استراتيجيات وإعداد ممكن؛ وقت أسرع في

 ولوية؛على سبيل األ ،البيولوجي لتنوعل المحدثة الوطنية هاعمل وخطط هااستراتيجيات كجزء من وذلك الموارد،

المعتمدة في  مؤشراتال من أجل تطبيق لألطراف إضافية إرشادات إعداد التنفيذي األمين إلى يطلب - 26
 ؛األطراف خبرات إلى استنادا المؤشرات إلطار ييمتق وإجراء الوطني، ودون الوطني صعيدال على 10/3المقرر 

عمل إقليمية  أيضا حلقاتنظم أن ي، بتوافر المساهمات الطوعيةإلى األمين التنفيذي، رهنا  يطلب - 27
  .لتنوع البيولوجيمن أجل اوطنية مالية إلبالغ وإعداد خطط لإطار وخطوط أساس قوية  وضعودون إقليمية بشأن 
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  اليةاآللية الم  11/5المقرر 
 إن مؤتمر األطراف،

 تقرير مرفق البيئة العالمية  - ألف

 ؛)UNEP/CBD/COP/11/8( بتقرير مرفق البيئة العالمية يحيط علما - 1

 إطار السنوات األربع ألولويات البرامج واستعراض فعالية اآللية المالية  -باء 

على  2018- 2014ة إطار السنوات األربع الموجه نحو النتائج ألولويات البرامج للفتر يعتمد - 2
إلى مرفق البيئة العالمية تنفيذه وتقديم تقرير إلى مؤتمر األطراف  ويطلبالنحو الوارد في المرفق بالمقرر الحالي 

في اجتماعه الثاني عشر عن إستراتيجية التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية وتقرير إلى اجتماعه الثالث 
ه للعناصر الفردية ومكوناتها، واالعتبارات االستراتيجية اإلضافية لإلطار، وفقا وكيفية استجابت هعشر عن تنفيذ

 لمذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف في االتفاقية ومجلس مرفق البيئة العالمية؛

مرفق البيئة العالمية على مواصلة اإلسراع في تقديم الدعم المالي، استنادا إلى نهج مرن  يشجع - 3
 من االتفاقية؛ 20ي، مع األخذ في االعتبار احتياجات البلدان النامية وفقا للمادة مدفوع بالطلب الوطن

مرفق البيئة العالمية إلى تجنب العمليات اإلضافية والمطولة وإلى استخدام االستراتيجيات يدعو  - 4
التجديد السادس  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجى كأساس لتقرير األولويات القائمة على االحتياجات في فترة

 لموارد مرفق البيئة العالمية؛

مرفق البيئة العالمية إلى مزيد من التوضيح لمفهوم وتطبيق التمويل المشترك لمشروعات يناشد  - 5
مرفق البيئة العالمية إلى تطبيق ترتيبات التمويل المشترك بوسائل ال تسبب حواجز  ويدعوالتنوع البيولوجي، 

 ن المتلقية من أجل الحصول على موارد مرفق البيئة العالمية؛وتكاليف غير ضرورية للبلدا

تجديد الفترة  األطراف من البلدان المتقدمة واآلخرين إلى زيادة مساهماتها المالية من خالليدعو  - 6
لموارد المرفق، ومع األخذ  ةالسادسة لموارد المرفق، مع االعتراف بزيادة الموارد في إطار فترة التجديد الخامس

وع البيولوجي ـللتن اإلستراتيجيـةالخطة لحسبان االحتياجات المالية الكبيرة لتنفيذ التزامات االتفاقية، وفي ا
 ؛للتنوع البيولوجي يشيأأهداف و 2020- 2011

إلى األمين التنفيذي أن يتيح إلى األطراف تقرير االستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية  يطلب - 7
لنظر الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية في  10/27الذي أعد استجابة للمقرر 

 ؛اجتماعه الخامس

 تقييم االحتياجات لدورة التجديد السادسة لمرفق البيئة العالمية  -جيم 

 ،10/26إلى مقرره إذ يشير 

لبيولوجي وأهداف أيشي للتنوع ا 2020- 2011الخطة االستراتجية للتنوع البيولوجي  أنيؤكد  - 8
مرفق موارد توفر اإلطار الشامل لتنفيذ االتفاقية خالل العقد، بما في ذلك األنشطة خالل فترة التجديد السادسة ل

 ؛)2018-2014(البيئة العالمية 
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سيتطلب تمويال لألنشطة  2020- 2011أن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يالحظ - 9
 س وجميع األهداف العشرين؛التي تسهم في جميع الغايات الخم

مرفق البيئة العالمية، ويعرب موارد تقرير تقييم االحتياجات لفترة التجديد السادسة ل يالحظ أيضا - 10
 عن تقديره ألعضاء فريق الخبراء؛

ويشمل ذلك ما يمكن تقديمه من . احتياجات التمويل المقدرة للتجديد السادسبنطاق  يحيط علما - 11
االستئماني للمرفق لمجال التركيز للتنوع البيولوجي، فضال عما يمكن حشده وتقديمه  خالل تجديد موارد الصندوق
 من خالل الصناديق األخرى؛

ئة العالمية، في عملية التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية، أن يعطي مرفق البييحث  - 12
ياجات على مستويات التمويل للتنوع االعتبار الواجب لجميع الجوانب في تقرير فريق الخبراء عن تقييم االحت

 البيولوجي؛

مرفق البيئة العالمية إلى تحديد أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  ويدعوإلى األمين التنفيذي  يطلب - 13
التي تستفيد أكثر من أوجه التآزر مع مجاالت التركيز األخرى في مرفق البيئة العالمية وجعل هذه المعلومات 

 ستقبل؛متاحة لالستخدام في الم

  :على أن يشدد - 14
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي تمثل إطارا  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   )أ(

 طموحا اعتمدته األطراف في االتفاقية وتتطلب زيادة كبيرة في الموارد المتاحة؛

 ،عالمية وشبكته من الوكاالتاالستعمال الكامل لآللية المالية لالتفاقية، بما في ذلك مرفق البيئة ال  )ب(
تحسين فعالية استخدام الموارد وتوسيع نطاق الدعم المالي للبلدان المتلقية، يعتبر أساسيا وحاسما في التقدم في مع 

  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ اإلستراتيجيةتنفيذ الخطة 
، فيها ل مؤتمر األطرافيتعين إجراء ترتيب ألولويات األنشطة بالتشاور مع االتفاقية من خال  )ج(

 مج؛اولويات البرإطار السنوات األربع ألاستنادا إلى 

تقييم االحتياجات للفترة السادسة لتجديد موارد المرفق، عن إلى مرفق البيئة العالمية التقرير  يحيل - 15
ريقة التي لينظر فيها مرفق البيئة العالمية، بحيث يشير المرفق في تقريره العادي لمؤتمر األطراف إلى الط

  ؛استجاب بها خالل دورة تجديد الموارد للتقييم السابق لمؤتمر األطراف
 اإلرشاد اآلخر الموجه إلى اآللية المالية  -دال 

  االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
الحكومات األخرى، واآللية المالية،  ويدعواألطراف  يحث، 10/17إلى مقرره  إذ يشير - 16

قديم دعم كاف وفي الوقت المناسب ومستدام لتنفيذ االستراتيجية، وخصوصا للبلدان ومنظمات التمويل إلى ت
النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي 

 مراكز للتنوع الجيني؛هي والبلدان التي 
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  التنوع البيولوجي البحري والساحلي
الحكومات األخرى، واآللية المالية، ومنظمات التمويل، حسب مقتضى  ويدعوألطراف ا يحث - 17

الحال، إلى تقديم الدعم الكافي وفي الوقت المناسب، والمستدام إلى تنفيذ أنشطة التدريب وبناء القدرات واألنشطة 
النامية، السيما أقل البلدان نموا األخرى المتصلة بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، خصوصا للبلدان 

والدول الجزرية الصغيرة النامية، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، بما في ذلك البلدان التي لديها نظم ارتفاع 
  مياه القاع، وحسب مقتضى الحال، المجتمعات األصلية والمحلية؛

 المناطق المحمية

إلى تيسير تطابق إعداد وتنفيذ مشروعات المناطق مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة  يدعو - 18
المحمية مع األعمال المحددة في خطط العمل الوطنية لبرنامج العمل، مثال عن طريق النص بوضوح على 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في وثائق المشروع، بغية تيسير الرصد  11الروابط مع عناصر الهدف 
من أهداف أيشي للتنوع  11ك المشروعات حسبما تسهم في تحقيق األطراف للهدف واإلبالغ المنتظمين لنتائج تل

البيولوجي واألهداف األخرى ذات الصلة، وتعظيم مساهمة هذه المشروعات في الخطة االستراتيجية للتنوع 
 ؛2020-2011البيولوجي 

 األنواع الغريبة الغازية

الجهات المانحة األخرى، إلى تقديم دعم  يدعووإلى مرفق البيئة العالمية، وفقا لصالحيته،  يطلب - 19
مالي كافي وفي الوقت المناسب للبلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، 

 لموارد الجينية؛لفضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، بما فيها البلدان التي هي مراكز منشأ أو تنوع 

 عاون مع المنظمات الدولية واالتفاقيات والمبادرات األخرىالت

اآلليات المالية األخرى إلى االستمرار في دعم  ويدعوإلى مرفق البيئة العالمية  يطلب - 20
 المشروعات واألنشطة التي تحسن أوجه التآزر بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة؛

 قاسم المنافعبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وت

بأن يتيح مرفق البيئة العالمية األموال الضرورية ألنشطة دعم الحصول وتقاسم المنافع يوصي  - 21
والدخول المبكر حيز النفاذ لبروتوكول ناغويا وتنفيذه من أجل تنفيذ الهدف الثالث التفاقية التنوع البيولوجي، 

ة العالمية بعناية في الحاجة الملحة لتمويل األنشطة بأن تنظر نقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئ ويوصي كذلك
المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع وببروتوكول ناغويا عند التشاور مع أصحاب المصلحة الوطنيين حول توزيع 

 ؛(STAR)لموارد لالشفاف  تخصيصالمخصصات نظام 
ية، الدعم التقني بأن يستمر مرفق البيئة العالمية في تمويل، كمسألة ذات أولو يوصي كذلك - 22

لألطراف الرامي إلى التصديق المعجل على بروتوكول ناغويا ودخوله المبكر حيز النفاذ، وتنفيذه على الصعيد 
 الوطني؛

صندوق تنفيذ بروتوكول من إلى مرفق البيئة العالمية، لدى النظر في تمويل مشروعات يطلب  - 23
صلة بالتصديق المبكر وبناء القدرات، ويمكن استخدامه كفالة أن الصندوق سيدعم تحديدا األنشطة المت ناغويا،
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للحصول على الموارد الجينية واستخدامها فقط عند الموافقة على هذه األنشطة من جانب السلطات الحكومية 
 المناسبة وتأييدها من خالل نقطة االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية؛

 2020-2011راتيجية للتنوع البيولوجي رصد التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االست
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 وساطاألطراف، ومرفق البيئة العالمية، والجهات المانحة، والمنظمات الدولية، واأليدعو  - 24
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية إلى النظر في تقديم الدعم التقني  ،األكاديمية
المالية للبرامج التعاونية المتصلة بالعمل على المؤشرات بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف  والموارد

 ؛11/3في المقرر  ةالمستدام الوارد

، اللتان طلبتا، ضمن جملة أمور، إلى مرفق البيئة 10/10من المقرر  6و 5إلى الفقرتين  يشير - 25
لحكومات والوكاالت المتعددة األطراف والثنائية إلى تقديم الدعم المالي العالمية، ودعتا الجهات المانحة األخرى، وا

 الكافي وفي الوقت المناسب إلعداد التقارير الوطنية الخامسة؛

 إشراك أصحاب المصلحة اآلخرين

للنظر في إنشاء  10/23من المقرر  7في الفقرة إلى مرفق البيئة العالمية  دعوته علىالتأكيد  يعيد - 26
اني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب للتنوع البيولوجي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي صندوق استئم

 بالمناقشات الجارية حول هذه المسألة؛ ويرحب، استننادا إلى المساهمات الطوعية، 2020- 2011

 دعم األطراف في مجال بناء القدرات

ولية واالتفاقيات وإلى مرفق البيئة العالمية على إلى جميع أمانات المنظمات الد يعرب عن امتنانه - 27
إلى االستمرار في دعم  ويدعوهم 2020-2011مساهماتهم تيسيرا لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 ؛2020-2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 السالمة األحيائية

راف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول اإلرشاد المستلم من مؤتمر األطيحيل كذلك  - 28
  .قرطاجنة للسالمة األحيائية، الوارد في التذييل الثاني

  مرفق
  ألولويات البرامج الموجه نحو تحقيق النتائج 2018- 2014إطار السنوات األربع 

  هدفال
مرفق رشادا لإ الموجه نحو تحقيق النتائجألولويات البرامج  2018- 2014إطار السنوات األربع يوفر   - 1

لتنوع للمجال المركزي ل رصدوضع استراتيجية قوية ونظام لالبيئة العالمية بوصفه اآللية المالية لالتفاقية 
  .لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالميةة السادسالتجديد البيولوجي لدورة 
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  عناصرال
د السادسة لموارد الصندوق االستئماني لمرفق جديتالتنوع البيولوجي لدورة الإعداد استراتيجية توجيه  عند  - 2

يتكون من ألولويات البرامج  الموجه نحو تحقيق النتائج 2020-2014إطار السنوات األربع ، فإن البيئة العالمية
  :العناصر التالية

لتنوع البيولوجي ل، بما في ذلك أهداف أيشي 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   )أ(
  ؛)10/2المقرر المرفق ب(لمذكورة فيها ا

  ؛)BS-V/16المقرر ( 2020- 2011رة ـة للفتـقرطاجنة للسالمة األحيائي االستراتيجية لبروتوكولالخطة   )ب(
اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية بشأن أولويات البرامج لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن   )ج(

  ؛ناغويا، الوارد في التذييل األولالحكومية الدولية لبروتوكول الجتماع الثاني للجنة الحصول وتقاسم المنافع الذي قدمه ا
الخطة  المحرز في تنفيذتقييم التقدم ذات صلة باالستخدام الوطني والعالمي لمؤشرات أي   )د(

  االستراتيجية؛
 المرتبطةتتبع ال أدواترصد والعمليات واألثر، مؤشرات المجموعة الحالية من النواتج والنتائج و  )و(

  .حاليا مرفق البيئة العالمية التي يستخدمهابها، 
  االعتبارات االستراتيجية اإلضافية

في مرفق البيئة العالمية ينبغي أن تأخذ استراتيجية التنوع البيولوجي في دورة التجديد السادسة لموارد   - 3
راف يمكنهم تكييفه، واألخذ في الحسبان الظروف الحسبان أن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تقدم أساسا مرنا لألط

  .لتنوع البيولوجيالمنقحة لوخطط العمل الوطنية  اتستراتيجيالاوالقدرات الوطنية المختلفة، بما في ذلك في 
في السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية  جديددورة التالتنوع البيولوجي في استراتيجية أن تأخذ ينبغي و  - 4

البرامج واألولويات القطرية المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية التآزر بين  تساق وأوجهالحسبان اال
المنقحة للتنوع البيولوجي، مع التركيز على ملء الثغرات ذات األولوية األعلى المرتبطة بالخطة االستراتيجية 

  .جي فيهاوأهداف أيشي العشرين للتنوع البيولو 2020-2011للتنوع البيولوجي 
على  د السادسة لموارد مرفق البيئة العالميةجديدورة التالتنوع البيولوجي في استراتيجية وينبغي أن تشجع   - 5

 ،تدهور األراضيو البيئة العالمية،مرفق المركزية للتنوع البيولوجي في مجاالت االتساق وأوجه التآزر بين ال
  .معه، وفي سياق البرامج واألولويات القطرية التكيفدته ومن ح تخفيفال – وتغير المناخ ،المياه الدوليةو
اشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما فيهم أمانة االتفاقية، في مرفق البيئة العالمية وينبغي أن يواصل   - 6

 .عملية صياغة إستراتيجية التنوع البيولوجي في دورة التجديد السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية
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 األولالتذييل 
إرشاد موجه إلى اآللية المالية بشأن أولويات البرامج لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا 

 بشأن الحصول وتقاسم المنافع

  ،إن مؤتمر األطراف
 2018- 2014أولويات البرامج للفترة   -أوال 

- 2014(مرفق البيئة العالمية إلى دعم األنشطة التالية خالل الفترة السادسة لتجديد موارده  يدعو  - 1
  :التي تشمل أنشطة من بينها ما يلي) 2018

بناء قدرات األطراف على إعداد وتنفيذ وإنفاذ التشريع الوطني، والتدابير اإلدارية أو السياساتية   )أ(
بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ومن ثم المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، بما في 

  :ل ما يليذلك من خال
 تحديد الفاعلين ذوي الصلة والخبرة القانونية والمؤسساتية القائمة من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا  )1(

  ؛ بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
في ضوء االلتزامات لبروتوكول تقييم وضع التدابير المحلية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع   )2(

  ناغويا؛
أو تعديل التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع بغية تنفيذ /إعداد و  )3(

  التزاماتها في إطار بروتوكول ناغويا؛
  وضع السبل لمعالجة المسائل عبر الحدود؛  )4(
ير الحصول على الموارد الجينية، وضمان تقاسم إنشاء ترتيبات مؤسساتية ونظم إدارية لتوف  )5(

المنافع، ودعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ورصد 
استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، بما في ذلك دعم إنشاء 

  نقاط التفتيش؛
ف على التفاوض على شروط متفق عليها بصورة متبادلة للنهوض باإلنصاف بناء قدرات األطرا  )ب(

والعدالة في المفاوضات في إعداد وتنفيذ اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك من خالل تعزيز فهم نماذج 
  األعمال وحقوق الملكية الفكرية؛

ضافة قيمة لمواردها الجينية والمعارف بناء قدرات األطراف على بناء قدراتها البحثية المحلية إل  )ج(
والتنقيب البيولوجي وما يرتبط به  ؛التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية من خالل وسائل من بينها نقل التكنولوجيا

  وإعداد واستخدام طرائق تقدير القيمة؛ ؛من بحوث ودراسات تصنيفية
صلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، معالجة احتياجات وأولويات القدرات للمجتمعات األ  )د(

  :وذلك من خالل مشروعات تشمل على األخص
  النهوض بمشاركتها في العمليات القانونية والسياساتية وعمليات صنع القرار؛  )1(
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المساعدة في بناء قدراتها المتعلقة بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد   )2(
من خالل إعداد البروتوكوالت المجتمعية، والبنود التعاقدية النموذجية،  الجينية، مثال

والمتطلبات الدنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وذلك لتأمين التقاسم العادل 
  والمنصف للمنافع؛

  دعم سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات؛  )3(
لمشاركة بنشاط في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع واستخدام تمكين األطراف من ا  )ه(

األدوات السمعية والمرئية ألنشطة الحصول مثل أفضل أدوات االتصال المتاحة والنظم القائمة على االنترنت 
  وتقاسم المنافع؛

المرتبطة بالموارد دعم األطراف في زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية   )و(
الجينية، والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، السيما من خالل إعداد وتنفيذ إستراتيجيات وطنية وإقليمية 

  لزيادة التوعية؛
  دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء وتنمية القدرات دعما لتنفيذ البروتوكول؛  )ز(

  صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  -ثانيا 
مع التقدير المساهمات المالية األولية التي  ويالحظبإنشاء صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  يرحب  - 2

  قدمتها إلى الصندوق اليابان، وسويسرا، والنرويج، والمملكة المتحدة وفرنسا؛
التي ستساعد  روعاتبأن تستخدم األموال من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا لدعم المش يوصي  - 3
ل حيز النفاذ المبكر لبروتوكول ناغويا وتهيئة الظروف التمكينية لتنفيذه الفعال على الصعيد الوطني على الدخو

واإلقليمي، وفقا للهدف األساسي لصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا على النحو المنصوص عليه في الوثيقة 
GEF/C.40/11/Rev.1 ؛2011أيار /مايو 26، المؤرخة  

الحصول على أموال من صندوق تنفيذ  وييسر إجراءات المية بأن يعجلمرفق البيئة العيوصي   - 4
  بروتوكول ناغويا؛

وتمويله الجهات المانحة والقطاع الخاص إلى المساهمة في صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  يدعو  - 5
  بغية ضمان الدعم المستمر للدخول حيز النفاذ المبكر لبروتوكول ناغويا وتنفيذه؛المشترك، 
إلى مرفق البيئة العالمية أن يواصل إدارة صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا حتى يتم صرف  لبيط  - 6

األموال المتعهد بها حتى نهاية فترة التجديد الخامسة لموارد مرفق البيئة العالمية، وأن يقدم تقريرا عن حالة 
  الصندوق إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، الذي سيقرر مستقبله؛

  دعم األنشطة قبل دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ  –الثا ث
على دعوته إلى مرفق البيئة العالمية إلى تقديم دعم مالي إلى األطراف للمساعدة على  يعيد التأكيد  - 7

  .التصديق المبكر على بروتوكول ناغويا وتنفيذه
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  التذييل الثاني
  لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية اإلرشاد المستلم من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع

  ،قرطاجنة للسالمة األحيائية مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولإن 
  ،BS-V/5و BS-IV/5و BS-III/5و BS-II/5و BS-I/5إلى المقررات  إذ يشير

عدد األطراف المتاح ألنشطة بناء االنخفاض الهائل في مستوى التمويل الثنائي والمت وإذ يالحظ مع القلق
  القدرات في مجال السالمة األحيائية،

األطراف على إعطاء األولوية للخطط والمشروعات الوطنية للسالمة األحيائية في إطار  يحث - 1
لكفالة الدعم لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة  (STAR)نظام التخصيص الشفاف للموارد التابع لمرفق البيئة العالمية 

  األحيائية؛ للسالمة
  اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية  - أوال 

يتعلق بدعم مؤتمر األطراف، عند اعتماد اإلرشاد اإلضافي الموجه إلى اآللية المالية فيما  يوصي - 2
 :تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، أن يدعو مرفق البيئة العالمية إلى القيام بما يلي

قدرات المواضيعية اإلقليمية والمتعددة البلدان لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة دعم مشروعات بناء ال  )أ(
باستخدام الموارد الجانبية للمجاالت البؤرية في إطار المجال البؤري للتنوع البيولوجي خارج  للسالمة األحيائية

 نطاق المخصصات الوطنية لنظام التخصيص الشفاف للموارد؛

ة االحتياجات الناشئة تلبياستخدام األموال المقدمة لبناء القدرات ل اح بمزيد من المرونة فيالسم  )ب(
  ضمن اإلطار العام للمشروعات المعتمدة؛

وتسريع، قدر اإلمكان، عملية الحصول على األموال من الصندوق وتسهيل زيادة تبسيط   )ج(
  االستئماني لمرفق البيئة العالمية؛

دمج أولويات وأهداف الخطة تالسالمة األحيائية،  النظر في وضع استراتيجية جديدة لتمويل  )د(
ت منذ عام حدثوالتطورات األخرى التي  2020- 2011االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

  ؛2006
، الذي يسمح لألطراف في 7/20من المقرر ) ب(21االرشاد الوارد في الفقرة ب عدم العمل  )ه(

أطرافا في البروتوكول بتلقي التمويل من مرفق البيئة العالمية فيما يخص بعض أنشطة االتفاقية التي لم تصبح بعد 
  بناء القدرات المرتبطة بالسالمة األحيائية بعد تقديم التزام سياسي واضح كي تصبح أطرافا في البروتوكول؛

ة غرفة تبادل تقديم المزيد من الدعم إلى جميع األطراف المؤهلة لبناء القدرات في استخدام آلي  )و(
التعزيز المستمر لبناء القدرات على أو معلومات، استنادا إلى الخبرات أو الدروس المستفادة خالل المشروع ال

استخدام الموارد في إطار المجال البؤري للتنوع والمشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 
  البيولوجي؛
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كافية والتي يمكن التنبؤ بها إلى األطراف المؤهلة في الوقت المناسب إتاحة الموارد المالية ال  )ز(
  تيسيراً إلعداد تقاريرها الوطنية الثالثة بموجب البروتوكول؛

تدابيرها القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير  تنفذتقديم الدعم إلى األطراف المؤهلة التي لم   )ح(
  ؛حتى تقوم بذلك لتنفيذ البروتوكول

لتنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية عند لمراعاة إطار وخطة عمل بناء القدرات   )ط(
  ؛التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةتقديم الدعم المالي إلى البلدان النامية والبلدان 

تصاداتها قالتي تمر امساعدة مالية وتقنية إلى األطراف من البلدان النامية واألطراف تقديم   )ي(
-BSمن المقرر  3لالضطالع، حسب مقتضى الحال، بأنشطة االختبار المشار إليها في الفقرة  بمرحلة انتقالية

VI/12 بشأن تقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛  
تصاداتها قالتي تمر األطراف من البلدان النامية واألطراف تقنية إلى اتقديم مساعدة مالية و  )ك(

بشأن تقييم المخاطر  BS-VI/12المقرر من  9يذ أنشطة بناء القدرات المشار إليها في الفقرة فلتن بمرحلة انتقالية
  وإدارة المخاطر؛

إتاحة الموارد المالية بغية دعم زيادة التوعية، وتقاسم الخبرات وأنشطة بناء القدرات من أجل   )ل(
حيز النفاذ المسؤولية والجبر التعويضي  بشأنالتكميلي كوااللمبور  - تعجيل الدخول المبكر لبروتوكول ناغويا

  وتنفيذه؛
ودعمها  التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةالتعاون مع األطراف من البلدان النامية واألطراف   )م(

من  18من المادة ) ج(2و) ب(2في الفقرتين الواردة لبناء القدرات لتنفيذ متطلبات الكشف وتحديد الهوية 
  ت ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق تيسير نفل التكنولوجيا؛البروتوكول والمقررا

النظر، ضمن إطار األربع سنوات الموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات برامج التنوع البيولوجي   )ن(
، في أولويات البرامج التالية فيما )2018- 2014(السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية  تزودفيما يخص فترة ال

  :مة األحيائيةيخص السال
  األطر الوطنية للسالمة األحيائية؛  - 1
  تقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛  - 2
  مناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها وتعبئتها وتحديد هويتها؛  - 3
  المسؤولية والجبر التعويضي؛  - 4
  والوصول إلى المعلومات والمشاركة؛ التوعية العامة والتثقيف  - 5
  بما في ذلك المشاركة الكاملة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ تقاسم المعلومات،  - 6
  التعليم والتدريب في مجال السالمة األحيائية؛  - 7
األنشطة التي أوصت بها لجنة االمتثال لمساعدة األطراف المؤهلة على االمتثال اللتزاماتها   - 8

  بموجب البروتوكول؛
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  ديةاالقتصاواالعتبارات االجتماعية   - 9
نتائج فريق الخبراء  مراعاةأعاله، ) ن(2 الفرعية المحددة في الفقرة 9تقديم الدعم لألولوية  عند  )س(

لتحقيق الخطوات اإلضافية المناسبة المتعلق باالقتصادية والمقرر  - العتبارات االجتماعيةلالتقنيين المخصص 
دراك ، مع إ2020-2011سالمة األحيائية ة للمن الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجن 7- 1الهدف التشغيلي 

  ؛المفاهيميوضوح الأن مزيدا من العمل يجري حاليا إلعداد 
عند تخصيص الموارد في إطار المجال البؤري للتنوع البيولوجي، النظر في القيام بالتخصيص   )ع(

ي من أجل دعم تنفيذ بروتوكول االفتراضي مما يحسن نصيب السالمة األحيائية في المجال البؤري للتنوع البيولوج
  ؛)2018- 2014(السادسة لموارد المرفق  زودقرطاجنة للسالمة األحيائية خالل فترة الت

  حشد موارد إضافية  -ثانيا 
على الحاجة إلى إدراج التمويل للسالمة األحيائية كجزء من تمويل التنمية المستدامة في يشدد  - 3

التي تتعلق بالتمويل، وخصوصا القسـم  7بشأن التنمية المستدامة 20+سياق نتائج مؤتمر األمم المتحدة ريو
 ألف؛  السادس

الحكومات األخرى إلى تنفيذ، حسب مقتضى الحال، التدابير التالية ضمن  ويدعواألطراف  يحث - 4
لتنفيذ اإلطار العام الستراتيجية حشد الموارد لدعم اتفاقية التنوع البيولوجي، بغرض حشد الموارد المالية اإلضافية 

  من البروتوكول؛ 28من االتفاقية والمادة  21و 20البروتوكول ووفقا للمادتين 
من مختلف المصادر بما في ذلك الوكاالت المانحة االقليمية والدولية،  يدعم تمويل التماستحديد و  )أ(

  والمؤسسات وكذلك، حسب مقتضى الحال، من خالل إشراك القطاعين الخاص والعام؛
اكات استراتيجية مع االطراف األخرى والحكومات األخرى ومع مختلف المنظمات أو إقامة شر  )ب(

أو توسيع نطاق فرص وإمكانيات حشد الموارد من /الهيئات االقليمية أو مراكز االمتياز، بغرض تجميع الموارد و
 مختلف المصادر؛

لدولية، والمؤسسات تحديد ومضاعفة فرص توطيد التعاون التقني مع المنظمات اإلقليمية وا  )ج(
  ووكاالت المساعدة اإلنمائية؛

والبرامج  واالستراتيجيات تعميم السالمة األحيائية في الخطط اإلنمائية الوطنية والسياسات  )د(
  واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛اإلنمائية القطاعية ذات الصلة، بما في ذلك برامج المساعدة 

حشد الموارد من أجل حشد الموارد وبناء القدرات الداخلية لتعيين موظفين متخصصين النظر في   )ه(
  لتنفيذ األنشطة الوطنية للسالمة األحيائية بطريقة منتظمة ومنسقة ومستدامة؛

  في مجال بناء القدرات؛ كاليفالت حيث فعالية منواعتماد النُهج ال الفعال للموارد المتاحةضمان االستخدام   )و(
األطراف والحكومات األخرى إلى تبادل، من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة  دعوي  - 5

 يندة بشأن حشد الموارد على الصعيداألحيائية، معلومات عن خبراتها، وأفضل الممارسات والدروس المستفا
  الوطني واإلقليمي؛

                                                        
  .، المرفق66/288قرار الجمعية العامة    7
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ة تيسيراً لتنفيذ إلى األمين التنفيذي أن يدرج حشد الموارد للبروتوكول في األنشط يطلب  - 6
استراتيجية حشد الموارد دعما التفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك في حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية 
لمساعدة األطراف على صياغة استراتيجيات قطرية لحشد الموارد من أجل تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل 

  الوطنية للتنوع البيولوجي؛
إلى األمين التنفيذي مواصلة االتصال بأمانة مرفق البيئة العالمية قبل االجتماع القادم  يطلب أيضا  - 7

من أجل مناقشة إمكانية فتح نافذة دعم  2012تشرين األول /لمجلس مرفق البيئة العالمية المقرر عقده في نوفمبر
  .وكولمالي خاصة لتنفيذ البروتوكول، واإلبالغ عن النتائج إلى األطراف في البروت
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  والمبادرات المنظمات الدولية،و ،األخرىات التفاقيالتعاون مع ا  11/6المقرر 
 إن مؤتمر األطراف،

  التعاون مع المنظمات والعمليات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو  - ألف
الصكوك أهمية التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو و يعيد تأكيد - 1
التفاقية التنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ات الصلة لتحقيق التنفيذ الكامل األخرى ذ

  ؛2020- 2011
سيما على ات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، البأهمية تعزيز أوجه التآزر فيما بين االتفاقي يسلم - 2

على ضرورة يشدد ساس بأهدافها المحددة وإقرار والياتها، والوطني والوطني واإلقليمي، دون الم المستويات دون
توطيد عمليات التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، استناداً إلى الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

األمم المتحدة منظمة و ،بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئةبوصفها الركيزة األساسية،  2020- 2011
تهدف إلى مواصلة تطوير األدوات ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والتي  للتربية والعلم والثقافة

، بما في ذلك العملية التنفيذ المنسق لالتفاقيات، والتعلم من العمليات األخرى ذات الصلة التي تتيحواإلجراءات 
  ية والنفايات؛المواد الكيميائ الجارية في إطار مجموعة

يق تحقب عيد تأكيد االلتزامتالتي ) 20+ريو( األمم المتحدة للتنمية المستدامة بنتائج مؤتمر يرحب - 3
 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وتؤكد أهمية تنفيذ  التفاقية التنوع البيولوجياألهداف الثالثة 

اتساق السياسات على جميع المستويات ذات راف على تعزيز وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتشجع األط
، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بين ينالصلة، وتحسين الكفاءة، والحد من التداخل واالزدواجية غير الضروري

 هذااالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، بما في ذلك اتفاقيات ريو الثالث، وكذلك مع منظومة األمم المتحدة في 
في هذا السياق بالجهود المبذولة لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛  يرحبالميدان؛ و

منظمة األمم و سيما برنامج األمم المتحدة للبيئةومات األخرى والمنظمات الدولية، الالحك يدعواألطراف و يحثو
إلى مواصلة بذل هذه الجهود، بما في ذلك  المتحدة لألغذية والزراعة،األمم ومنظمة  المتحدة للتربية والعلم والثقافة

  ية تعزيز ملكية األطراف للعملية؛، بغ2015في سياق اإلطار اإلنمائي لما بعد عام 
للتنوع  الخطة االستراتيجيةاعتماد  على ضرورة دعم الترتيبات الضرورية لضمانيشدد  - 4
اتفاقية التنوع البيولوجي من يولوجي المتعلقة بها خارج نطاق البوأهداف أيشي للتنوع  2020-2011البيولوجي 

  جانب جميع المؤسسات والمنظمات والعمليات ذات الصلة؛
على مساهمة فريق إدارة البيئة، وتحديداً فريق إدارة القضايا التابع له والمعني  يسلط الضوء - 5

بتقريره يرحب منظومة األمم المتحدة بأكملها، و بالتنوع البيولوجي، في تعميم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في
)UNEP/CBD/COP/11/INF/5(  للتنوع البيولوجي  مساهمة منظومة األمم المتحدة في الخطة االستراتيجيةعن

التعاون فيما بين أعضائه لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع سبل مواصلة تيسير إلى  يدعوه، و2020- 2011
  نظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر؛وإلى تقديم تقرير مرحلي ل 2020-2011البيولوجي 
بالتقدم المحرز بموجب اتفاقية األنواع المهاجرة، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية  يرحب - 6

اإلتجار الدولي اتفاقية والزراعة واتفاقية التراث العالمي، واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة و ةيلألغذالنباتية 
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- 2011للتنوع البيولوجي  لالنقراض إلبراز الخطة االستراتيجيةبأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة 
  شي للتنوع البيولوجي في أعمالها؛وأهداف أي 2020

تفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية المشتركة بين ا) 2020-2011(بخطة العمل الخامسة  يرحب - 7
  9األنواع المهاجرة؛اتفاقية تفاقية التنوع البيولوجي وبين ا 2014- 2012العمل المشتركة وخطة  8رامسار

اتفاقية اإلتجار الدولي بأنواع بالعمل المنجز بموجب اتفاقية األنواع المهاجرة، و يرحب أيضا - 8
في عملية تنقيح  ينتاالتفاقي اتينلالنقراض لدعم األطراف في إدماج أهداف هالحيوانات والنباتات البرية المعرضة 

  استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛
بطريقة العمل المعتمدة من فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي والمعلومات التكميلية  يرحب - 9

ه على النحو المشار إلي(وإعداد طريقة عمل وصالحيات فريق االتصال المشترك التفاقيات ريو  رتيبات عملهعن ت
  ؛)UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18في الوثيقة 

األطراف على زيادة توطيد التعاون والتآزر بين نقاط االتصال التابعة لالتفاقية ونقاط يشجع  - 10
االتصال التابعة للعمليات القطاعية األخرى والشركاء على الصعيد الوطني من أجل تعزيز القدرات الالزمة لتنفيذ 

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وتفادي تكرار تحقيق و 2020-2011لبيولوجي الخطة االستراتيجية للتنوع ا
االعتراف بأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع مع  ،األنشطة وزيادة تعزيز االستخدام الفعال للموارد

افر الموارد، بتيسير سبل األمين التنفيذي أن يضطلع، رهناً بتو إلى يطلبية لهذا التعاون، وفدالبيولوجي توفر أداة م
  هذا التعاون؛
على الدور الذي تضطلع به االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في  يشدد - 11

األطراف على إدراج أهداف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  يشجعو ،الوطني صعيدإعداد نهج متسق على ال
من خالل لذلك  االقتضاء، ودعمعملها المنقحة للتنوع البيولوجي، حسب  واتفاقيات ريو في استراتيجياتها وخطط

  ة؛ناسبجميع الوسائل الم
والمبادرات ذات الصلة التي ترمي إلى تعزيز أوجه التآزر في مجال  بالمشروعات يحيط علما - 12

ي الذي تجريبع الاإلبالغ في إطار االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو األخرى، مثل المشرو
يحظى بدعم مرفق البيئة العالمي، والمشروع الذي أعدته الحكومة األسترالية بالتعاون مع برنامج البيئة اإلقليمي 
في جنوب المحيط الهادئ، ونظام اتفاقية األنواع المهاجرة لإلبالغ على شبكة اإلنترنت عن عائالت األنواع، 

ُھج اإلوالذي يهدف  ً والدول الجزریة الصغیرة النامیة؛إلى تیسیر عملیات ون   بالغ المتكاملة في أقل البلدان نموا

13 -  ҳ ǉ  بتعاون أمانات االتفاقيات في مجاالت اإلدارة المشتركة للمعلومات من خالل مبادرة
ة المتعددة األطراف يبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن إدارة المعارف والمعلومات المتعلقة باالتفاقات البيئ

(InforMEA) ؛  

                                                        
  :لمـــؤتمر األطــراف الحـــادي عشــر فـــي اتفاقيــة رامســـار    20متاحــة فــي صـــورة الوثيقــة      8

cbd.doc-e-doc20-http://www.ramsar.org/doc/cop11/doc/cop11 
 .)UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18(معلومات تكميلية بشأن ترتيبات العمل : التعاون مع االتفاقيات األخرى  9

http://www.ramsar.org/doc/cop11/doc/cop11
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هي في وضع األطراف، ممن  يدعوبجناح اتفاقيات ريو باعتباره آلية لتعزيز التعاون، و يرحب - 14
بين االتفاقات البيئية  فيما أوجه التآزرمن أجل زيادة إبراز الدعم لهذه المبادرة  قديمى ت، إلذلك يتيح لها فعل

  ؛الجناح وتحقيق أهدافه المتعددة األطراف، بما في ذلك اتفاقيات ريو، وتحسين فعالية
المنظمات الدولية والجهات المانحة إلى زيادة التمويل لدعم الجهود الوطنية التي تشجع يدعو  - 15

أوجه التآزر في مجال وضع السياسات والوفاء بااللتزامات في إطار االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
  واتفاقيات ريو؛

 روعاتاآلليات المالية األخرى إلى مواصلة دعم المش عوويدإلى مرفق البيئة العالمية  يطلب - 16
 واألنشطة لتحسين أوجه التآزر فيما بين االتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطراف؛

17 -   ƶƖ ǉبتوافر الموارد، بما یلي إلى ً  :األمین التنفیذي أن یضطلع، رھنا

يق صال المعني بالتنوع البيولوجي وفرتقديم تقرير عن تنفيذ طريقة العمل التي اعتمدها فريق االت  )أ(
الوطني بين االتفاقيات  صعيدواالتساق وأوجه التآزر على ال تعزيز التنسيقا في االتصال المشترك، وتقييم أثره

  المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
التآزر على أوجه و تساقتعزيز التنسيق واالترمي إلى اقتراح خيارات لشكل ومضمون عملية   )ب(

وذلك بالتشاور مع األطراف واألعضاء بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو،  المتعلقةالوطني بين االتفاقيات  صعيدال
من أجل زيادة اآلخرين في فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو، 

  وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو؛ في عمل فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجياألطراف إشراك 
تحسين صياغة مقترحات لمؤتمر األطراف، بالتشاور مع أمانات االتفاقيات األخرى، بشأن سبل   )ج(

على جميع المستويات ذات الصلة فيما بين االتفاقيات  يينالكفاءة والحد من التداخل واالزدواجية غير الضرور
، بما في ذلك من خالل حلقات العمل التي تعقد باالشتراك مع االتفاقيات اقيات ريوبالتنوع البيولوجي واتف المتعلقة

  غية تحديد أوجه التآزر وتعزيزها؛األخرى ب
بالتنوع البيولوجي والمنظمات ذات الصلة، من خالل  المتعلقةمع االتفاقيات األخرى  تصالاال  )د(

استعراض ب فيما يتعلقسبل للتعاون  بهدف البحث عن رى،والمحافل األخفريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي 
  ؛لتنوع البيولوجيأيشي لأهداف تحقيق  فيمنتصف المدة للتقدم المحرز 

استخدام آلية غرفة تبادل المعلومات إلتاحة الدروس المستفادة فيما يتعلق بالتعاون والتآزر على   )ه(
فيذ المشروع التجريبي لمرفق البيئة العالمية بشأن تيسير الوطني، بما في ذلك الدروس المستفادة من تن صعيدال

  ريو؛ تاإلبالغ الوطني إلى اتفاقيا
مواصلة المساهمة في أنشطة فريق إدارة البيئة وفريق إدارة القضايا المعني بالتنوع البيولوجي   )و(

ساهمات الحالية تجميع واستعراض وتحديث مختلف التوصيات المتعلقة بأنشطة التآزر ومواءمة الموذلك ب
  مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛والصكوك األخرى ذات الصلة المتعددة األطراف والمحتملة لالتفاقات البيئية 

التعاون مع الرؤساء التنفيذيين لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى، بما فيها اتفاقيات ريو،   )ز(
 لمواصلة تعزيز فاعلية جناح اتفاقيات ريو؛
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  التعاون في مجال التنوع البيولوجي والثقافي  - باء
االتصال غير الرسمي المعني بالتنوع البيولوجي والثقافي باالجتماع األول لفريق  يحيط علماً - 18

(UNEP/CBD/COP/11/INF/11)؛ 

  ذوي الصلة إلى المساهمة في هذا العمل ودعمه؛اآلخرين و أصحاب المصلحة يدعو األطراف  - 19
ألخرى التي تتخذ، رهناً بتوافر الموارد، الستكشاف وتوثيق القيمة المضافة بالخطوات ايرحب  - 20

التوعية زيادة تفاقية التنوع البيولوجي والبيولوجي والثقافي في تنفيذ ا من خالل إدراج الصالت القائمة بين التنوع
 ة؛تزامات الدولية ذات الصليتسق وينسجم مع االتفاقية واالل بهذه القيمة المضافة، بما

والتنوع البيولوجي للغابات،  ،والزراعةالتعاون في مجال التنوع البيولوجي   - جيم
  والتنوع البيولوجي والصحة

بالتقرير المرحلي لألمين التنفيذي عن العمل التعاوني في مجاالت التنوع البيولوجي  يحيط علما - 21
  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/16) ، والتنوع البيولوجي والصحةوالتنوع البيولوجي والزراعة، والغابات

ومنظمة األمم المتحدة لألغذية  التنوع البيولوجي أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين اتفاقية يؤكد - 22
سيما في سياق تحقيق األمن الغذائي وفيما يتعلق شي للتنوع البيولوجي ذات الصلة، الوالزراعة لبلوغ أهداف أي

الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد 
اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية ل المشتركة المنقحة بين أمانتي بخطة العم يرحبو

، )، المرفقUNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/33(التابعة لها  موارد الوراثية لألغذية والزراعةوالزراعة وهيئة ال
المجتمعات األصلية والمحلية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي والتنوع  بأمور منها مساهمة يعترفو

  البيولوجي للغابات؛
التنوع البيولوجي والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية،  تفاقيةاالتعاون بين  نطاق توسيعب يرحب - 23

ميكونغ الكبرى والألمازون وحوض الكونغو ل لمناطق الفرعيةافي  طرفاً 15بما في ذلك تنفيذ ثالثة مشاريع تشمل 
أمانة كجزء من مذكرة تفاهم بين التي أعدت لتنوع البيولوجي للغابات المدارية لفي إطار المبادرة التعاونية 

تفاقية اال عمل التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ برنامجوالتنوع البيولوجي  اتفاقيةوالدولية لألخشاب االستوائية  المنظمة
والحكومات األخرى والمنظمات ذات  ،إلى األطراف يكرر دعوتهوالتنوع البيولوجي للغابات،  في مجالالموسع 

  ة؛دعم هذه المبادرزيادة الصلة إلى 
اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات في سياق بالتعاون بين  يرحب - 24

لجزء كبير من التنوع البيولوجي العالمي،  تشكل موطناًإلى أن الغابات  مع اإلشارةمذكرة التفاهم بين أمانتيهما، 
كشريك كامل في الشراكة التعاونية  الذي يضطلع به األمين التنفيذيقيمة العمل الجاري على أيضا يعيد التأكيد و

المطلوبة وذات األهداف المحددة  عدم كفاية األموال المتاحة لتنفيذ األنشطة المشتركة وإذ يالحظ لغاباتبا ةعنيالم
  إلى البلدان القادرة للقيام بذلك لتوفير التمويل الالزمدعوته  كرريبين األمانتين، السيما في مجال بناء القدرات، 

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة إلى دراسة الكيفية التي يمكن بها مراعاة القائمة  يدعو - 25
على النحو الوارد في المقرر  2020- 2011بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  اإلرشادية للمؤشرات المتعلقة

التقييمات القادمة للموارد وذلك عند إجراء  الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، 11/3
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المستمدة من إعداد  يولوجيالتنوع الب وتقارير الى الفوائد التي تعود على معلومات ع اإلشارةمالحرجية في العالم، 
 المقبل تقييمبالمن خالل استبيان موارد الغابات التعاونية المرتبط  بيانات ذات صلة بالغابات تتميز باتساق أكبر

غذية مم المتحدة لألإلى األمين التنفيذي التعاون مع منظمة األ ويطلب، 2015في عام موارد الحرجية في العالم لل
لتقييمات العالمية للموارد الحرجية في توفير بيانات وتحليالت مفيدة لغرض تقييم التقدم والزراعة بحيث تستمر ا

  المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
بين اتفاقية األمم فيما وتعزيز أوجه التآزر  إلى توطيدالمنظمات الدولية والجهات المانحة  يدعو - 26

من بالتنوع البيولوجي  األخرى المتعلقةاالتفاقيات والتنوع البيولوجي  اقيةالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتف
مالئمة للغابات ، بما في ذلك من خالل إدارة إلقامة مدن مرنة ومنخفضة الكربوناستخدام التنوع البيولوجي خالل 

  ؛ى حد سواءوالتخفيف من آثاره عل تغير المناخمع ، وذلك من أجل التكيف القائمة في المناطق الحضرية
الروابط القائمة باألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى زيادة التوعية  يدعو - 27

أيشي للتنوع البيولوجي  أهداف تحقيق في مساهمةلتحقيق المنافع المتبادلة والبين التنوع البيولوجي وقضايا الصحة 
  اف في اجتماعه الثاني عشر؛ذات الصلة، وتقديم تقارير في هذا الشأن إلى مؤتمر األطر

الصادر عن مؤتمر  11/3أن القائمة اإلرشادية للمؤشرات، على النحو الوارد في المقرر  يالحظ - 28
األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، تتضمن عدداً من المؤشرات التي يمكن أن تكون ذات الصلة بالروابط 

االتجاهات في المنافع التي يستمدها البشر من خدمات النظم  القائمة بين التنوع البيولوجي والصحة، بما في ذلك
واالتجاهات في صحة ورفاهية المجتمعات التي تعتمد مباشرة على سلع وخدمات النظم  ،اإليكولوجية المختارة

إلى األمين  ويطلباإليكولوجية المحلية؛ واالتجاهات في المساهمة التغذوية للتنوع البيولوجي وتكوين الغذاء، 
ء األطراف، تمشيا لتنفيذي، أن يستمر في إعداد هذه المؤشرات، بالتعاون مع المنظمات المعنية واستنادا إلى آراا

األطراف والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة  يشجعالصادر عن مؤتمر األطراف، و 11/3مع المقرر 
  استخدام هذه المؤشرات؛ المعنيين على
التنوع البيولوجي ومنظمة الصحة العالمية، ومع المنظمات بتعزيز التعاون بين اتفاقية يرحب  - 29

األمين التنفيذي أن يضع برنامج عمل مشترك مع منظمة الصحة إلى  ويطلبوالمبادرات األخرى ذات الصلة، 
العالمية، وحسب مقتضى الحال مع المنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة، من أجل دعم المساهمة التي يمكن 

 ؛لتحقيق أهداف الصحة البشرية 2020- 2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أن تقدمها ا

 التعاون في مجال التنوع البيولوجي في القطب الشمالي  - دال

والفريق العامل المعني بحفظ نباتات  البيولوجي اتفاقية التنوع بين التعاونقرار إذ يشير إلى   - 30
على استمرار التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي  يشجع القطب الشمالي، وحيوانات القطب الشمالي التابع لمجلس

  والفريق العامل، بما في ذلك فيما يتعلق برصد وتقييم الحالة واالتجاهات وعناصر إجهاد التنوع البيولوجي؛
حفظ بالتقرير عن التنوع البيولوجي في القطب الشمالي الذي أعده الفريق العامل المعني بيرحب   - 31

 هيئة الفرعية للمشورةلل نباتات وحيوانات القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي لالجتماع الخامس عشر
على وجه التحديد بنتائجه الرئيسية  يحيط علماً؛ و)UNEP/CBD/SBSTTA/15/14(العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 :التالية
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البيولوجي، بما في ذلك العديد من مجموعات  يستضيف القطب الشمالي طائفة واسعة للتنوع  )أ(
  الحيوانات والنباتات العالمية المهمة؛

 األطراف ومن ثم فإن العديد من الشمالي أنواعاً مهاجرة؛ القطب في األنواع من كبيرة نسبة تعد  )ب(
  لصيانتها؛ غير القطبية والحكومات األخرى تتقاسم هذه المجموعات ويعد تعاونها ضرورياً

ة ساسية بما فيها توفير سبل المعيشوفر النظم اإليكولوجية في القطب الشمالي خدمات أت  )ج(
 للمجتمعات األصلية والمحلية؛

  ينشأ تغير المناخ باعتباره أوسع وأهم أسباب إجهاد التنوع البيولوجي في القطب الشمالي؛   )د(
لي على تداعيات عالمية، بالنظر تنطوي التغيرات الحاصلة في التنوع البيولوجي في القطب الشما  )ه(

إلى أن عمليات النظام اإليكولوجي في القطب الشمال تلعب دورا رئيسيا في التوازن الفيزيائي والكيميائي 
  والبيولوجي لكوكب األرض؛

يساهم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في القطب الشمالي في تنفيذ الخطة   )و(
  ؛2020- 2011يولوجي االستراتيجية للتنوع الب

واالتفاقات  الدولية والمنظمات األخرى، األطراف غير القطبية ذات الصلة، والحكومات يدعو  - 32
الشمالي المهاجرة خالل فترة من  القطب أنواع تستضيف األطراف ذات الصلة، والتي المتعددة البيئية والعمليات

ع، إلى التعاون مع الفريق العامل المعني بحفظ نباتات األنوا هذه حالة عن المعلومات تجمع أو/و دورة حياتها
 رصد وحيوانات القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي، من خالل سبل من بينها المساهمة في برنامج

المحيطة بالمنطقة القطبية، ضمن قدراته المتاحة، وأيضاً مع االتفاقات البيئية المتعددة  للمناطق البيولوجي التنوع
أو تقييم /طراف ذات الصلة التي تعنى بصون أنواع القطب الشمالي المهاجرة، وتبادل بياناتها المتعلقة برصد واأل

  هذه األنواع؛
بالتقدم المحرز في تنفيذ الفريق العامل المعني بحفظ نباتات وحيوانات القطب الشمالي  يرحب  - 33

ة القطبية التابع لمجلس القطب الشمالي، بما في ذلك فيما المحيطة بالمنطق للمناطق البيولوجي التنوع رصد لبرنامج
 على تؤثر التي والضغوط البيولوجي بالتنوع المتعلقة واإلبالغ عن االتجاهات المهمة الكشف يتعلق بزيادة سرعة

  الشمالي؛ القطب بيئة
في  التحمل بشأن قدرة النظم اإليكولوجية على والتقارير مزيد من التقييماتال إعداديشجع على   - 34

  القطب الشمالي؛
تحديد  في مجاللمجلس القطب الشمالي  التابعة العمل أفرقةبه  ضطلعالعمل الذي تب يرحب  - 35
بالتعاون مع االتفاقيات  على مواصلة هذا العمل شجعهايفي القطب الشمالي، و وبيولوجياً إيكولوجياً مهمةالمناطق ال

 مصايد ولجنة المحيط األطلسيشرق اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال  واللجان اإلقليمية المجاورة، بما في ذلك
  األطلسي؛ المحيط شرق األسماك في شمال

تحديد الرامي إلى  عملهافي  أفرقة العمل التابعة لمجلس القطب الشمالي على المضييشجع   - 36
  األهمية اإليكولوجية والثقافية العالية؛  مناطق القطب الشمالي ذات
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الحكومات األخرى والمنظمات المعنية، حسب االقتضاء، إلى تعزيز تنفيذ  يدعواألطراف و حثي  - 37
وبرامج العمل ذات الصلة في إطار االتفاقية فيما يتعلق ببيئة  2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  القطب الشمالي؛
المعلومات،  لتبادل ياتها الوطنيةآل خالل إلى إتاحة، من األخرى والحكومات األطراف يدعو  - 38

 بما الشمالي، القطب منطقة في والرصد البحوث أنشطة خالل من الناشئة والمعلومات البيانات حسب االقتضاء،
 التنوع وتقييم المحيطة بالمنطقة القطبية، للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامج في تساهم التي تلك فيها

 واالستفادة الشمالي، وغيره من التقييمات ذات الصلة التي يجريها مجلس القطب الشمالي، القطب في البيولوجي
  حيثما كان ذلك مناسبا؛ األخرى، واالتفاقيات البيولوجي اتفاقية التنوع في إطار تقاريرها في إعداد كاملبالمنها 

تنوع البيولوجي أن يتيح لألطراف المعلومات والتقارير المتعلقة بال إلى األمين التنفيذي يطلب  - 39
 للمناطق البيولوجي التنوع رصد فيها تلك التي تصدر عن برنامج بما الشمالي، القطب مجلس عن والصادرة

وغيره من التقييمات ذات الصلة التي  الشمالي، القطب في البيولوجي التنوع وتقييم المحيطة بالمنطقة القطبية،
 القطب مجلس عن الصادرة والمعلومات البيانات قتضاء،أن يستخدم، حسب االو الشمالي يجريها مجلس القطب

  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛ من القادمة الطبعات إعداد من بينها أمور الشمالي في
األطراف  يشجعالشمالي مع الشعوب األصلية في القطب الشمالي،  تعاون مجلس القطبوإذ يقدر   - 40

 لمجتمعات األصلية والمحليةلكاملة والفعالة لا مشاركةال ات المعنية إلى ضمانالحكومات األخرى والمنظم يدعوو
 ؛في المشاريع والبرامج البحثية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي

 التعاون في مجال التنوع البيولوجي وتنمية السياحة  - هاء

منظمة السياحة ذي مواصلة التعاون مع األمين التنفيإلى فيه  طلب، الذي 10/20 همقررإلى  إذ يشير
تنمية السياحة والتي اعتمدها التنوع البيولوجي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتطبيق  استعراضالعالمية، بما في ذلك 

  ،)7/14المقرر (مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع 
منها ما يتعلق ي جملة أمور ف ،باستمرار في مقررات مؤتمر األطرافقد روعيت بأن السياحة  وإذ يسلم

 حشدواألنواع الغريبة الغازية، التنوع البيولوجي للجزر، والمناطق المحمية، و ،األعمال والتنوع البيولوجي بقطاع
  ،الموارد، والتنوع البيولوجي من أجل التنمية والقضاء على الفقر

قر مفهوم السياحة ت تيال 10،)20+ريو(مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  بنتائج يرحب  - 41
 وفقاً ولوائح مناسبة، مبادئ توجيهية أن توضع، عند االقتضاءؤكد، من بين حوافز أخرى، أهمية تالمستدامة، و

  ؛لألولويات والتشريعات الوطنية لتعزيز ودعم السياحة المستدامة
للمجتمعات  بالنسبة سيماال من خيارات سبل العيش،أن السياحة أمر ضروري كخيار يؤكد   - 42

أنه من الضروري مساعدة و والمتنوعة بيولوجيا،لمناطق الغنية ل تُمثل الجهات الحارسةاألصلية والمحلية التي 
العامة المسؤولة  وكاالتالمدى الطويل، بما في ذلك تنمية القدرات في الالتنمية المستدامة للسياحة ودعمها على 

بالتعاون  ،التنوع البيولوجي وتنمية السياحةب المتعلقةبادئ التوجيهية في تنفيذ المو وإدارتها، عن تخطيط السياحة
 ، بما في ذلك القطاع الخاصالجهات المقصودةالسياحة على مستوى  مجال مع أصحاب المصلحة في الوثيق

                                                        
قرار الجمعيـة  ، )20+ريو(المستدامة  األمم المتحدة للتنمية مؤتمر اعتمدهاالوثيقة الختامية التي ": نصبو إليهالمستقبل الذي "   10

 .131و 130 الفقرتانالمرفق،  ،66/288ة العام
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 رينللسياحة يعدان عنص اإلدارة والحوكمة الخاصةعلى أن يشدد والمنظمات غير الحكومية والزعماء التقليديين، و
، وأن البيولوجيالتنوع  ؤوي مستويات عالية منوالنظم اإليكولوجية التي ت المقصودة في األماكن الطبيعية هامين

بدور محوري في حماية  المناسبة تضطلع والخاصةالعامة  التعاونية القائمة بين المنظمات األطروالشراكات 
  التنوع البيولوجي في تلك المناطق؛

ير الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية بتقر يحيط علماً  - 43
التنوع ب المتعلقةأهمية المبادئ التوجيهية ، والذي يؤكد )UNEP/CBD/COP/11/4(عن أعمال اجتماعه الرابع 
والتي التنفيذي األمين  التي قدمها مذكرةال، وبالنسبة إلى قطاع األعمال السياحيةالبيولوجي وتنمية السياحة 

 التقدم الذي أحرزته األطراف والشركاء في تنفيذ هذه المبادئ التوجيهيةتستعرض 
)UNEP/CBD/COP/11/INF/52/Rev.1(التنوع البيولوجي وتنمية السياحة توفر ب المتعلقةأن المبادئ التوجيهية ، و

 2020-2011راتيجية للتنوع البيولوجي خطة االستلل العملي لتنفيذل الالزمة مجموعة ملموسة وشاملة من األدوات
الشراكة  على النحو الذي اضطلعت بهمعايير السياحة المستدامة،  وضعوتستخدم كأساس ل تنمية السياحةفي مجال 
من خالل نظم الترخيص  وطبقته بعض أطراف قطاع األعمال السياحيةالسياحة المستدامة المعنية بالعالمية 
  الطوعي؛

 )UNWTO( الذي أحرزته األطراف والمنظمات، مثل منظمة السياحة العالميةبالتقدم  يعترف  - 44
التنوع ب المتعلقةتنفيذ المبادئ التوجيهية  مجال التنوع البيولوجي، فيب التابعة لها والمعنيةستشارات االووحدة 

  البيولوجي وتنمية السياحة؛
تعزيز التوثيق الرامية إلى  الجهود كثيفإلى ت ذوي الصلةاألطراف وأصحاب المصلحة  يدعو  - 45

تعزيز تطبيق وبالتنوع البيولوجي وتنمية السياحة المستدامة من خالل نشر أفضل الممارسات التوعية زيادة و
  ؛فعالةالطوعية الدوات األالتنوع البيولوجي وتنمية السياحة وغيرها من ب المتعلقة المبادئ التوجيهية

الحكومية وغير الحكومية، والكيانات الحكومية الدولية  األطراف وأصحاب المصلحة، مثل يدعو  - 46
من الحوار وتعزيز التعاون والشراكات في مجال إدارة السياحة المستدامة  شجيعتإلى بما في ذلك القطاع الخاص، 

عمل والحد من لفرص ا استحداثو وتوليد قيمة اقتصادية مضافة،، واستخدامه المستدام حفظ التنوع البيولوجيأجل 
  التنمية اإلقليمية المستدامة؛ ولفائدةلفقر، ا

تفاقية التنوع امع  والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى التعاون منظمة السياحة العالمية دعوي  - 47
التنوع البيولوجي في  جوانب إدماج من أجل دعم تحديد النقاط الساخنة السياحية الهامة وحفظهاالبيولوجي بشأن 
  ؛دامةالمست التنمية السياحية

التنوع البيولوجي وتنمية السياحة في اجتماعه ب المتعلقةتطبيق المبادئ التوجيهية  استعراض قرري  - 48
إدارة السياحة  في مجالة ابتكاريمحدثة و صكوكو توفير أدوات منها الثاني عشر، من أجل تحسين جملة أمور

 الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي في همن وتعزيز مساهمتهتميوأصحاب المصلحة الم لألطرافالمستدامة 
2011 -2020.  
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 قطاع األعمال والتنوع البيولوجي  11/7المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
ها ياإلعتباراألهداف الثالثة لالتفاقية، وبروتوكول راك قطاع األعمال يجب أن يأخذ فيأن إش إذ يالحظ

  وحقوق واحتياجات المجتمعات األصلية والمحلية،
األعمال، ضمن أصحاب المصلحة اآلخرين، إلى  شركات، الذي دعا فيه 10/2إلى المقرر  وإذ يشير

 2020-2011اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التنفيذ الناجح للخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي،

وإزالة أو اإلزالة التدريجية أو إصالح  ، الذي دعا فيه إلى تحديد10/44إلى مقرره  أيضا وإذ يشير
الحوافز الضارة التي تدفع إلى فقدان التنوع البيولوجي مع إنشاء أيضا سياقات السياسة التي ستعزز األنشطة 

  الصديقة للتنوع البيولوجي،
، الذي دعا فيه الحكومات وقطاع األعمال إلى اتخاذ خطوات محددة 10/21إلى مقرره  كذلك وإذ يشير

  شجيع النشط على إشراك أكبر للقطاع الخاص مع االتفاقية،للت
، التي دعا فيها الحكومات إلى 10/21من المقرر ) و(و) د(1، بصفة خاصة، بأهمية الفقرتين وإذ يسلّم

 قطاع إقامة شراكة عالمية بشأن إلىإقامة مبادرات وطنية وإقليمية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي والسعي "دعم 
ال والتنوع البيولوجي من خالل دعوة المبادرات الجارية وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى أن يكونوا جزءاً األعم

إقامة حوار مستمر مع مجتمع األعمال فيما يتعلق باعتبارات إلى "و "من مبادرة قطاع األعمال والتنوع البيولوجي
  ،"وأنشطة التنوع البيولوجي

جي يمكن أن بادرات الوطنية واإلقليمية لقطاع األعمال والتنوع البيولوأن تيسير وإعداد هذه الم وإذ يدرك
وفقا لألولويات المحددة  ،على فهم أفضل للتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية يساعد قطاعات األعمال

سير إقامة وطنيا وتبرير حفظها؛ وبناء القدرات؛ وتقاسم أفضل الممارسات، حسب مقتضى الحال؛ والمساعدة في تي
االيكولوجية في السياق  النظم خدماتفضال عن وضع التنوع البيولوجي وحوار بين جميع أصحاب المصلحة، 

  األشمل للتنمية المستدامة؛
مساهمة االجتماع األول للشراكة العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي في سبيل وإذ يالحظ 

فضال عن المساعدة في تيسير إعداد مبادرات وطنية وإقليمية مختلفة لقطاع  ،االرتقاء بغايات الشراكة العالمية
  األعمال والتنوع البيولوجي،

  ،10/21من المقرر ) ه(إلى ) ب(2 إلى أهمية الفقراتوإذ يشير أيضا 
، الذي دعا األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، 10/21إلى المقرر  وإذ يشير

جمع وتحليل ونشر األدوات واآلليات األخرى من خالل وسائل مختلفة إلى شركات األعمال وأصحاب  إلى
  ،10/44المصلحة اآلخرين، مع االستعانة بالمعلومات التي يتم تجميعها عمال للمقرر 

الذي اعتمد مبادئ توجيهية بشأن التنوع البيولوجي وتنمية السياحة  7/14إلى المقرر  أيضا وإذ يشير
  ويؤكد أهميتها لقطاع األعمال في قطاع السياحة،
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آم بشأن التنوع البيولوجي الذي صدر عن منتدى آسيا اإلقليمي بشأن التنوع  –إعالن تشاوإذ يالحظ 
البيولوجي، والذي أقر بأن الطبيعة هي أساس الحياة وأن حماية الطبيعة هي المهمة المشتركة لقطاع األعمال، 

  ن، وغيرهم من أصحاب المصلحة المتعددين في المجتمع،والحكومة واألكاديميي
، ضمن كمثال إرشادات لسياسة العمل،: بإعالن كيادانرين المنقح بشأن التنوع البيولوجي إذ يحيط علماو

  واستخدام المستدام؛التنوع البيولوجى حفظ أمور، إلشراك قطاع األعمال فى  جملة
ير مجلس قطاع األعمال العالمي بشأن التنمية المستدامة مثل بتقارضمن جملة أمور، أيضا  وإذ يحيط علما

  ؛"زيد من حلول قطاع األعمالتالتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية "
  لمقاييس الطوعية وإصدار الشهادات؛بأعمال مختلف هيئات ا كذلك وإذ يحيط علما
تعاقدة في اتفاقية رامسار بشأن األراضي الذي اعتمده مؤتمر األطراف الم 11/20بالقرار  وإذ يحيط علما

تعزيز االستثمارات المستدامة بواسطة القطاعين العام والخاص لضمان طبة خالل اجتماعه الحادي عشر، عن الر
  المحافظة على المنافع التي يحققها الناس والطبيعة من األراضي الرطبة؛

األخرى للتنمية المستدامة وأهمية تركيز الروابط بين التنوع البيولوجي والجوانب أيضا  وإذ يالحظ
  مسؤولية قطاع األعمال على اتخاذ إجراءات لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي،

لتنمية المستدامة لإلى االتفاق الذي تم التوصل إليه في وثيقة النتائج لمؤتمر األمم المتحدة  وإذ يشير
  ،58و 47و 46ا فى ذلك ضمن جملة أمور الفقرات بم ،بوصفها وثيقة مهمة إلشراك قطاع األعمال) 20+ريو(

ات األعمال إلى تبني الغايات الشاملة لالتفاقية وبروتوكوليها شركبأهمية االستمرار في دعوة  وإذ يسلّم
والعمل بموجبها، لمساعدتها على فهم وتنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ومساعدتها على فهم كيفية مواءمة 

  ي في جدول األعمال الشامل للتنمية المستدامة،التنوع البيولوج
ات األعمال إلى مواصلة التنسيق مع الحكومات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، شركيدعو  - 1

صياغة اإلجراءات ذات الصلة لحفظ التنوع البيولوجي لواألوساط األكاديمية، وأصحاب المصلحة اآلخرين، 
النظم اإليكولوجية، وللتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام  ولالستخدام المستدام لمكوناته وخدمات

وفقا  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 2002- 2011الموارد الجينية، التي تتفق مع الخطة اإلستراتيجية 
 لألولويات المحددة وطنيا والظروف الوطنية؛

لصادرة ا 2012اييس األداء المنقحة لعام ات األعمال إلى النظر بالكامل في مقشرك يدعو أيضا  - 2
 ؛عن مؤسسة التمويل الدولية

  :األطراف إلى القيام بما يلييدعو  - 3
لنظر في تعزيز دمج قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في أنشطة القطاع ا  )أ (

تائج والتوصيات في في الحسبان الن األخذ مع ،عامةالخاص، بما فى ذلك الشركات الكبيرة والمدرجة بصورة 
تقرير لقطاع األعمال الصادر عن دراسة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي والعمل المنفذ في إطار 

سيما ، التوسطة الحجمات الصغيرة والمؤسسالتقييمات الوطنية للنظم اإليكولوجية، ومراعاة احتياجات وظروف الم
 ؛القتصاد االنتقاليذات افي البلدان النامية والبلدان 
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عادل والمنصف تقاسم االوعلى الموارد الجينية التصديق على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول   )ب (
 لمنافع الناشئة عن استخدامها وتنفيذه لتوفير اليقين القانوني والشفافية لموردي ومستخدمي الموارد الجينية؛ل

البيولوجي وتخفض الحوافز بما فيها  النظر في السياسات والتشريعات التي توقف فقدان التنوع  )ج (
، وفقا لألولويات ذلك اآلثار على التنوع البيولوجياإلعانات التي تضر بالتنوع البيولوجي أو تؤثر عليه، بما في 

 ؛، مع األخذ في الحسبان احتياجات وظروف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقاليوالظروف الوطنية

بما في ذلك  ،شي للتنوع البيولوجيوأهداف االتفاقية وأهداف أي غايات تحترمت اعتماد سياسا  )د(
 حسب مقتضى الحال؛ ،فعالة للتنوع البيولوجي ضمانات تدمجلتعزيزاالستهالك واإلنتاج المستدامين التي 

أن تأخذ في الحسبان سياسات أخرى من شأنها أن توقف فقدان التنوع البيولوجي، مثل ما يلي،   )ه(
  :قا لألولويات والظروف الوطنيةوف

التنوع البيولوجي حفظ  التشجيع على النظر في أفضل الممارسات التي تساعد في )1(
ات األعمال على التقييم والمعالجة الفعالة ألثرها على شركوتساعد خدام المستدام ستواال

 التنوع البيولوجي وعلى المجتمعات األصلية والمحلية؛

، أطر للرصد واإلبالغفي نظر ال، )حالحسب مقتضى ال(في التشجيع على، والمساعدة  )2(
 ؛ذات االقتصاد االنتقاليمع مراعاة احتياجات وظروف البلدان النامية والبلدان 

وع البيولوجي، وفقا للمقرر بما في ذلك اإلعانات التي تضر بالتن ،تخفيض الحوافز )3(
 ؛10/44

إبالغ قطاع األعمال عن جداول أعمال استعراض، وحسب مقتضى الحال، تنقيح استراتيجيات   )و(
مع مراعاة اهتماماته  ،وخاصة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،وسياسات التنوع البيولوجي

ضمان زيادة من أجل  ،مثل تلك التي أعرب عنها من خالل برامجه للمسؤولية االجتماعية المؤسسية ،وطموحاته
  ؛2002-2011اص في تنفيذ االتفاقية والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي المساهمة من القطاع الخ

تلك األطراف على ت ذات الصلة فى البلدان النامية، ولمساعدة ر الدعم بنشاط لبناء القدرايتوف  )ز(
 صديقةالات األعمال على تحسين إستراتيجياتها للتنمية المستدامة شركوضع تدابير سياساتية وإرشادات لمساعدة 

  شى للتنوع البيولوجى؛تفاقية وأهداف أيللتنوع البيولوجى والمشاركة فى تنفيذ اال
  :عامة والكبيرة على ما يلي المسجلة كشركاتبما فى ذلك الشركات  األعمال، اتشرك يشجع - 4
-2011ستراتيجية للتنوع البيولوجي االستمرار في اتخاذ إجراءات تمثل وسائل لتنفيذ الخطة اال  )أ(

 والسياسات الوطنية؛ 10/2للمقرر  وفقا ،وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020

ع سالسل إمداداتها، وأصحاب المصلحة اآلخرين، على اإلبالغ عن التقدم المحرز في تعميم يشجت  )ب(
 وخطط عملها للتنوع هاأهداف االتفاقية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك فيما يتعلق باستراتيجيات

  حسب مقتضى الحال؛ ،البيولوجي
تحليل اآلثار، وأوجه االعتماد، والفرص والمخاطر للقطاعات الفردية حسبما تتعلق بالتنوع   )ج(

وفقا لألولويات المحددة وطنيا والظروف الوطنية، مع األخذ في الحسبان  ،البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  ر عن دراسة النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛نتائج وتوصيات تقرير قطاع األعمال الصاد
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النظر فى أن تغطي في تقاريرها السنوية وفي منتديات المعلومات المؤسسية الخاصة بها، آثار   )د(
وفقا لألولويات المحددة وطنيا  ،التنوع البيولوجي واعتمادها على خدمات النظم االيكولوجية علىعمليات األعمال 
  لديها؛ سلسلة القيمة عبر والظروف الوطنية

ت وأهداف االتفاقية وأهداف تسهم فى تحقيق غايامن شأنها أن وإستراتيجيات  اعتماد ممارسات  )ه(
ستخدام المقاييس الطوعية ا، حسب مقتضى الحال، فى ، والنظرحسب مقتضى الحال، شي للتنوع البيولوجيأي
حتياجات البلدان النامية امع مراعاة  ،تنوع البيولوجىالفعالة لل الضمانات إصدار الشهادات التى تتضمن نظمو

  ؛والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي
هما واستخداموخدمات النظم اإليكولوجية مواءمة استثماراتها لدعم حفظ التنوع البيولوجي   )و(
  ؛المستدام

عمال التنوع االستمرار في إقامة الحوار مع الحكومة بشأن جميع الجوانب ذات الصلة بجدول أ  )ز(
البيولوجي الوطني والدولي من خالل المبادرات الوطنية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي ووسائل أخرى، للتأكد 
من أن آثار قطاع األعمال على التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية يتم أخذها في االعتبار على النحو 

  الواجب؛
  ؛ن التنوع البيولوجيعر اإلبالغ في وضع معايي التعاون مع المنظمات المعنية  )ح(
إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد وبالتعاون مع المنظمات ذات  يطلب - 5

  :الصلة
االستمرار في تيسير الحوار بين قطاع األعمال، والحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين من   )أ(

باستخدام الشراكة  ،واإلقليمية والدولية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي خالل الدعم الجاري للمبادرات الوطنية
 العالمية كإطار؛

جميع األهداف الثالثة لالتفاقية وأهداف ات عن أفضل الممارسات التي تشمل تجميع المعلوم  )ب(
هذه  وتيسير إشراك شركات األعمال، والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين في اعتماد ،بروتوكوليها

تشمل الموقع الشبكي للمنبر العالمي لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي، مختلفة، الممارسات من خالل وسائل 
 والنشرات اإلخبارية، وحلقات عمل محددة وموجهة؛

االستمرار في العمل مع الشركاء على مزيد من الصياغة لتحليل األدوات واآلليات المختلفة   )ج(
على فهم وتقييم واعتماد ) ات الصغيرة والمتوسطة الحجمؤسسبما في ذلك الم(ألعمال ات اشركوبذلك مساعدة 

  الحلول المؤثرة والفعالة والمجدية من حيث التكلفة إلدارة المخاطر على التنوع البيولوجي؛
دوافع فقدان وستخدام المستدام لمكوناته المساعدة في زيادة التوعية بحفظ التنوع البيولوجى واال  )د(

، ومن ثم مساعدة اإلقليميين والدوليين ذوي الصلةلتنوع البيولوجي عن طريق التعاون مع الشركاء الوطنيين وا
بالتنوع  على بناء القدرات ذات الصلة) ات الصغيرة والمتوسطة الحجمؤسسبما في ذلك الم(ات األعمال شرك

مع مراعاة احتياجات  ،يا والظروف الوطنيةوفقا لألولويات المحددة وطن ،البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية
  .ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان النامية والبلدان 
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  إشراك أصحاب المصلحة اآلخرين، والمجموعات الرئيسية والسلطات دون الوطنية  11/8المقرر 
  الحكومات دون الوطنية، والمدن والسلطات المحلية األخرى من أجل التنوع البيولوجي  -ألف 
  مؤتمر األطراف، إن
عن تنفيذ خطة العمل  (UNEP/CBD/COP/11/INF/32)تقرير األمين التنفيذي ب رحب مع التقديري - 1

  11؛لتنوع البيولوجيمن أجل ابشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى 
2 - ولوجي، التنوع البيو المدن توقعات من نشرةالطبعة األولى  بالرسائل الرئيسية في يرحب

المطلوب في الفقرة  على النحو والتنوع البيولوجي وسع الحضريبين التباعتبارها تشكل تقييماً للروابط والفرص 
 ؛10/22 من المقرر 6

باالشتراك مع الحكومات المحلية من أجل  بقمة المدن من أجل الحياة التي نظمتيحيط علما  - 3
 16و 15ئية المحلية، وأمانة االتفاقية وحكومة الهند، يومي االستدامة التابعة للمجلس الدولي للمبادرات البي

 ، بالتوازي مع االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛آباد، في حيدر 2012تشرين األول /أكتوبر

مبادئ  ،المحلية ودون الوطنية مع حكوماتها إعداد، إلىاألطراف والحكومات األخرى  يدعو - 4
وضع وتعزيز وتكييف إستراتيجيات وخطط عمل محلية ودون وطنية للتنوع بناء القدرات للتوجيهية ومبادرات 

استراتيجياتها وخطط عملها مع  ، بما يتمشىالتنمية المستدامة خطط ، أو لتعميم التنوع البيولوجي فيالبيولوجي
لوجي للتنـوع البيوة ـاالستراتيجي تنفيذ متناغم ومتسق للخطةضمان من أجل ، الوطنيـة للتنوع البيولوجي

 على جميع مستويات الحكم؛للتنوع البيولوجي وألهداف أيشي  2020- 2011

إلى دعم المبادرات التي تضعها والمنظمات اإلنمائية والجهات المانحة األخرى  ،األطرافيدعو  - 5
هم بشكل مباشر في تحقيق األطراف االتي تكمل خطة العمل وتسوشبكات الحكومات المحلية ودون الوطنية 

 )ICLEI( المحلية المجلس الدولي للمبادرات البيئيةوتشمل هذه األنشطة مبادرة  .للتنوع البيولوجي شيألهداف أي
 الساخنة للتنوع البيولوجي، مناطقفي ال القائمة المدن، ومبادرة العمل المحلي من أجل التنوع البيولوجي بشأن

 المحلي ودون الوطني؛ صعيدعلى الولوجي وعمليات تقييم دراسة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البي

على إعداد مؤشرات لتتبع التقدم الذي أحرزته  مؤشرات التنوع البيولوجيالمعنية بشراكة ال يشجع - 6
للمدن،  مؤشر التنوع البيولوجي استنادا مثالً إلى، المستوطنات الحضرية نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

الوطنية  هاتقاريرفي ، السيما ة مدنها في تحقيق األهداف واإلبالغ عن ذلكاألطراف على رصد مساهم ويشجع
 ؛الخامسة

المحلي ودون  بشأن العملدعم الشراكة العالمية  ، رهنا بتوافر الموارد،إلى األمين التنفيذييطلب  - 7
نشر و ،القدراتوتنمية  ،للتعاون العلمي والتقني كمنبر فعالأنشطتها، دعم لتنوع البيولوجي وا من أجلالوطني 

المحلي ودون الوطني، ومواصلة إشراك السلطات المحلية ودون  االتفاقية على الصعيد أفضل الممارسات لتنفيذ
حلقات العمل من أجل استعراض وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الوطنية في سلسلة من 

  .األنشطة اإلقليمية بما في ذلك البيولوجي،

                                                        
  .10/22المقرر    11
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  طفال والشباباأل  -باء 
  إن مؤتمر األطراف،

  بأهمية مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، إذ يقر
األطراف والحكومات األخرى على إدراج الشباب بالكامل في جميع العمليات ذات الصلة،  يشجع - 1

اتيجيات وخطط العمل االسترفي ، و2020-2011وخصوصا في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 كأنشطة في إطار عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي؛ ،الوطنية للتنوع البيولوجي

األطراف إلى االستمرار في تقديم الدعم لمبادرات الشباب والشبكات األخرى التي تدعم  يدعو - 2
ي، وشبكة الشباب من عشاق األهداف الثالثة لالتفاقية، مثل الشبكة العالمية للشباب من أجل التنوع البيولوج

 ؛”GO4BIODIV”الطبيعة، و

النهوض باالشراك النشط لمجموعات المجتمع المدني الرئيسية،   -جيم 
  العمال ونقابات العمال بما في ذلك

  إن مؤتمر األطراف،
بأهمية االشراك النشط لمجموعات المجتمع المدني الرئيسية، بما في ذلك مشاركة العمال ونقابات  إذ يقر

لعمال في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، كأحد المجموعات الرئيسية في إطار جدول أعمال القرن ا
  ،1992، وبرنامج العمل الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 21

في  األطراف والحكومات األخرى على إدراج مجموعات المجتمع المدني الرئيسية، بما يشجع  - 1
ذلك العمال ونقابات العمال، بالكامل في جميع العمليات ذات الصلة، وبالتحديد في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع 

واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وذلك كأنشطة في إطار عقد  2020-2011البيولوجي 
 األمم المتحدة للتنوع البيولوجي؛

إلى تقديم الدعم لمبادرات مجموعات المجتمع المدني الرئيسية، بما في ذلك األطراف  يدعو  - 2
  .العمال ونقابات العمال، التي تدعم األهداف الثالثة لالتفاقية

  التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنمية  -دال 
  إن مؤتمر األطراف،

فيه بخطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان  الذي رحب، 10/23 مقررهإلى  يشيرإذ 
اعتمدته مجموعة السبعة والسبعين والصين  على النحو الذي ،الجنوب في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنمية

  ،في ناغويا، باليابان 2010تشرين األول /أكتوبر 17في منتدى التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي عقد في 
بنتائج اجتماع الخبراء الثالث للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي استضافته جمهورية  وإذ يرحب

، كمساهمة مهمة في تعزيز 2011أيار /مايو 20إلى  18كوريا، من خالل معهدها الوطني للموارد البيولوجية، من 
  التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي،
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لتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي يكمله ويدعمه التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون بأن ا وإذ يسلِّم
  ،2020-2011الثالثي، يقدم إسهامات مهمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية وأصحاب المصلحة اآلخرين على  يشجع - 1
في  ل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنميةالعمتنفيذ خطة 

 سياق األولويات والقدرات واالحتياجات المحددة على الصعيد الوطني؛

مرفق البيئة العالمية للنظر في إنشاء إلى  10/23من المقرر  7دعوته الواردة في الفقرة  يكرر - 2
للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  صندوق استئماني

  بالمناقشات الجارية بشأن هذه المسألة؛ ويرحب، استنادا إلى مساهمات طوعية، 2020-2011البيولوجي 
فر الموارد، أن إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوا يطلب، 10/23من المقرر  5إلى الفقرة  إذ يشير  - 3

يشجع التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كجزء من نهج متماسك ومتسق ومنسق للتعاون التقني 
والعلمي وتبادل المعلومات، وذلك كقضية مشتركة بين القطاعات تتعلق بجميع جوانب العمل في إطار اتفاقية 

  .التنوع البيولوجي
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  الجنسانيمراعاة المنظور تعميم ن عتقرير مرحلي   11/9المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

، الذي طلب فيه إلى األمين التنفيذي تعزيز الجهود لتحقيق التنفيذ الكامل لخطة 10/19مقرره إذ يشير إلى 
العمل للمساواة بين الجنسين من أجل تعميم االعتبارات الجنسانية في جميع جوانب العمل في إطار االتفاقية 

  ات واضحة لرصد التقدم،وصياغة مؤشر
أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع برامج العمل فى إطار االتفاقية نظراً ألهميته وإذ يؤكد 

  وتعزيز الكفاءة والفعالية بشأنها، 2020-2011في تحقيق أهداف االتفاقية والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
مؤشرات القائمة بحسب نوع الجنس للعمل صوب تحقيق التنمية أهمية وضع ورصد الوإذ يؤكد أيضاً 

  ،2020-2011المستدامة والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
لحكومة فنلندا لمساهمتها المالية السخية، ويشجع األطراف األخرى على يعرب عن تقديره  - 1

لألمانة والمعنية بالمسائل الجنسانية من أجل ضمان أن تظل جهة االتصال التابعة  ،اإلسهام في عمل البرنامج
 قادرة على العمل في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في اتفاقيات ريو الثالثة؛

األطراف على أن تواصل، حسب االقتضاء، تمويل األنشطة ذات الصلة بتعميم مراعاة  يشجع - 2
 ؛تفاقيةااللدعم األنشطة المعتمدة في إطار  مساهمات الطوعيةالصندوق االستئماني للالمنظور الجنساني من خالل 

األمين التنفيذي أن يضطلع، رهناً بتوافر الموارد وبالتعاون مع المنظمات ذات الصلة،  يطلب إلى - 3
 بتقديم إرشادات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع برامج العمل في إطار االتفاقية؛

مؤشرات التنوع البيولوجي المعنية بشراكة الن مع إلى األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاويطلب  - 4
والمنظمات المعنية األخرى، لدى إعداد المعلومات المعتمدة على المؤشرات إلدراجها في الطبعة الرابعة من 

 تصنيف المعلومات ذات الصلة بالجنسانية حيثما يكون ممكنا؛بالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، 

) 2012-2008(فيذي تحديث خطة العمل الحالية للمساواة بين الجنسين إلى األمين التنيطلب  - 5
وأهداف أيشي  2020- 2011، مع األخذ في الحسبان الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 2020حتى عام 

 للتنوع البيولوجي الخاصة بها؛

للبيئة  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، وخصوصاً المنظمة النسائية يشجع - 6
الذي اقترحه االتحاد الدولي  في إعداد المؤشر الجنساني للبيئةوالتنمية والمنظمات النسائية األخرى على التعاون 

 لحفظ الطبيعة؛

األطراف على تشجيع عملية تعميم االعتبارات الجنسانية في وضع وتنفيذ  حث يواصل - 7
لوجي، وحيثما يكون مالئما، االستراتيجيات وخطط واستعراض استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيو

العمل اإلقليمية للتنوع البيولوجي والصكوك المعادلة لها في تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية، مع األخذ في الحسبان 
تعلقة تفاقية التنوع البيولوجي، ووحدة التدريب المالسلسلة التقنية التي تصدرها ا من 49اإلرشاد الوارد فى العدد 

 بتعميم االعتبارات الجنسانية في وضع وتنفيذ اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  للتنوع البيولوجى؛
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إلى جنب مع االجتماعات  جنباًو رهناً بتوافر الموارد المالية األمين التنفيذي أن يعقد، يطلب إلى - 8
، وخطط العمل الوطنية  للتنوع البيولوجى المتعلقة باإلستراتيجيات اإلقليمية األخرى، بما في ذلك حلقات العمل

واإلقليمي ودون اإلقليمي لتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات  العالمي صعدالمزيد من أنشطة بناء القدرات على ال
 للمساواة بين الجنسين؛خطة العمل بالصلة 

ضع مؤشرات األمين التنفيذي أن يدعو األطراف إلى تقديم تقارير إلى األمانة عن و يطلب إلى - 9
 ،بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس في إطار االتفاقيةلرصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك جمع 

 للمساواة بين الجنسين، وذلك رهناً بتوافر الموارد المالية؛العمل وباالمتثال لخطة 

مر األطراف بشأن وضع إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريراً إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتيطلب  - 10
  .مؤشرات لرصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة االتفاقية
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  وتيرة عقد االجتماعات  11/10المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

  ،10/9إلى المقرر إذ يشير 
فى المستقبل  ه، وأن تعقد اجتماعات2020حتى عام  هاالحتفاظ بالوتيرة الحالية لعقد اجتماعات يقرر - 1

 ؛2020و 2018و 2016و 2014 سنواتالفى 

الهياكل فاعلية ، بالتشاور مع المكتب، مقترحا لتحسين األمين التنفيذى أن يعد يطلب إلى - 2
، وتنظيم العمل 2020، بما فى ذلك وتيرة عقد االجتماعات حتى عام هاوالعمليات فى إطار االتفاقية وبروتوكولي

ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف فى البروتوكولين  بين الدورات، وتنظيم اجتماعات مؤتمر األطراف،
 الستعراض تنفيذ االتفاقية خالل اجتماعه الخامس؛ ق العامل المفتوح العضوية المخصصلينظر فيه الفري

الل اجتماعه الخامس النظر فى المقترح خالمعني باستعراض التنفيذ الفريق العامل  يطلب إلى - 3
  .طراف فى اجتماعه الثانى عشرنظر مؤتمر األووضع توصية ل
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ة بحفظ التنوع البيولوجي علقالقضايا الجديدة والناشئة المت  11/11المقرر 
  واستخدامه المستدام

  إن مؤتمر األطراف،
بالمقترحات للقضايا الجديدة والناشئة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  يحيط علما - 1

القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع المستدام، على النحو الوارد في مذكرة األمين التنفيذي بشأن 
للمشورة العلمية والتقنية  التي أعدت لالجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية  البيولوجي واستخدامه المستدام

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/16/13(والتكنولوجية 
آثار طبقة األوزون األرضية باعتبارها من غازات االحتباس الحراري واإلسهام  يالحظ إذ - 2

تأثيراتها على صحة البشر وعلى التنوع  وإذ يالحظ أيضاالمحتمل لخفضها في التخفيف من تغير المناخ، 
باألعمال ذات الصلة بشأن هذه المسألة التي نفذت تحت رعاية العمليات  علما كذلك يحيطإذ و ؛البيولوجي
بين التنوع  برنامج العمل المتعلق بالروابط إدراج النظر في آثار طبقة األوزون األرضية في يقرراإلقليمية، 

باإلبالغ عن التقدم المحرز  إلى األمين التنفيذي أن يقوم، رهنا بتوافر الموارد، ويطلب ،البيولوجي وتغير المناخ
إلى اجتماع مقبل للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عندما يكون التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

  على جدول األعمال؛
، على أساس النهج التحوطي، الحاجة إلى النظر في اآلثار اإليجابية والسلبية المحتملة إذ يالحظ  - 3
 ،وع البيولوجي واستخدامه المستدامية على حفظ التنخليقالمشتقة من البيولوجيا التوالمنتجات والكائنات للموكنات 
  :رهنا بتوافر الموارد ،األمين التنفيذي القيام ما يلي يطلب إلى
المحلية األصلية و مجتمعاتوال ،المعنيةالدولية والمنظمات األخرى، الحكومات و ،دعوة األطراف  )أ(
، معلومات إضافية عن المكونات 9/29من المقرر  12و 11إلى تقديم، وفقا للفقرتين  ينخراآل لمصلحةأصحاب ا

ع البيولوجي واستخدامه ية التي قد تؤثر على حفظ التنوخليقوالكائنات والمنتجات المشتقة من تقنيات البيولوجيا الت
 ؛فيةماعية واقتصادية وثقاجتواعتبارات اوما يرتبط بها من المستدام 

  ؛المتاحة، إلى جانب البيانات المرفقةذات الصلة تجميع وتلخيص المعلومات   )ب(
النظر في الثغرات وأوجه التداخل المحتملة مع األحكام المعمول بها في االتفاقية وبروتوكوليها   )ج(

  ية؛خليقلوجيا التوغير ذلك من االتفاقات ذات الصلة بالمكونات والكائنات والمنتجات المشتقة من تقنيات البيو
من  12المعايير المحددة في الفقرة عن كيفية تطبيق المعلومات أعاله، بما في ذلك تحليل  تلخيص  )د(

اجتماع الهيئة الفرعية للمشورة  نظرل ستعراض النظير وتقديمه بعد ذلكلال في هذا الشأن، المتاحة 9/29المقرر 
  ؛9/29من المقرر  13وفقا للفقرة  ،اع الثاني عشر لمؤتمر األطرافقبل االجتميعقد العلمية والتقنية والتكنولوجية 

عدم اليقين وحاالت ، لتركيبية أو الخاليا أو الجينومبوضع التكنولوجيات المرتبطة بالحياة ا إذ يقر  - 4
 ويدعواألطراف  يحثالبيولوجي واستخدامه المستدام،  التي تكتنف أثرها المحتمل على حفظ التنوع العلمي

عند معالجة تهديدات خفض أو ، 14والمادة  ي، وفقا لديباجة االتفاقيةتحوطلى تطبيق النهج الإومات األخرى الحك
، وفقا البيولوجيا التخليقيةفقدان التنوع البيولوجي التي تطرحها الكائنات والمكونات والمنتجات الناشئة عن 

  ؛وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة وطنيةتشريعات اللل
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إلى األمين التنفيذي أن يدرج مع تجميع التقديمات األصلية  يطلب، 9/29تمشيا مع المقرر   - 5
والمعلومات واآلراء بشأن كل قضية جديدة وناشئة مقترحة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

، حيثما ال تكون هذه 9/29 من المقرر 12المستدام، استعراضا للمعلومات مع تطبيق المعايير الواردة في الفقرة 
  .المعلومات قد قدمت، بغية تمكين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من النظر في المقترحات
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  سحب المقررات  11/12
  ،األطرافإن مؤتمر 

 لقائمةإذا وجهت نحو دعم استعراض تنفيذ المقررات ا تهاقيم تزدادأن عملية سحب مقرراته قد  يدركإذ 
  وإرساء أساس جيد العتماد مقررات جديدة،

سحب المقررات وعناصر المقررات التي اعتمدها في اجتماعه السابع والمدرجة في  يقرر - 4
 المرفق بهذا المقرر؛

رات وإرساء أساس جيد العتماد إعادة تركيز العملية نحو دعم استعراض تنفيذ المقر يقرر أيضا - 5
رات جديدة، عن طريق دممقرج العملية والمقترحات المتعلقة بسحب المقررات جديدة رات في إعداد واعتماد مقر

 بشأن نفس الموضوع، متى أمكن؛

أعاله، مع ضمان  2تقديم مقترحات بشأن أفضل طريقة لتنفيذ الفقرة  إلى األمين التنفيذي يطلب - 6
ينظر فيها الفريق العامل المفتوح  ، لكي2في سحب المقررات التي ال تندرج ضمن الفقرة أيضا إمكانية النظر 

 تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الخامس؛ ص الستعراضالمخصالعضوية 

إعداد توصية لينظر فيها مؤتمر األطراف في  ،في اجتماعه الخامس ،إلى الفريق العامل يطلب - 7
 .اجتماع الثاني عشر

 المرفق
المقرسحبها والمزمعاجتماعه السابع  فيرات التي اعتمدها مؤتمر األطراف رات وعناصر المقر  

  10 و8-7 و 4-1الفقرات  ،7/1المقرر 
 9-8و 5-4 الفقرات ، 7/2المقرر 
 12 و 9و 2-1، الفقرات 7/3المقرر 
  30-28و 25و 21و 16و )ج(14و 3-1 ، الفقرات7/4المقرر 
  54و 47و 41- 40و 37و 15و 4و 2-1، الفقرات 7/5المقرر 
 6 و  4-1، الفقرات 7/6المقرر 
   7/7المقرر 
 4 و 1 الفقرتان 7/8المقرر

 )ب(7 و 6و 1، الفقرات 7/9المقرر 
 10 و  2- 1 ، الفقرات7/10المقرر 
 12-11و) د(و) ج(و) أ( 9و 5، الفقرات 7/11المقرر 
 5 و 3 ، الفقرتان7/12المقرر 
  10و 9و) و(7و) ب(و) أ(5و) و(و) ه(و) ج(4و 3- 2، الفقرات 7/13المقرر 
 5-4و) ب(و) أ(3الفقرات ، 7/14المقرر 
 20-19و 17-16و 14-10و 7- 3 ، الفقرات7/15المقرر 
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 الفقرات  ،والقسم هاء ؛3- 1؛ والقسم جيم، الفقرات 2و1والقسم باء الفقرتان  ؛1الفقرة  ،القسم ألف، 7/16المقرر 
 8 الفقرة  ،، والقسم حاء7- 2

   7/17المقرر 
 12- 8و 6و 3، الفقرات 7/18المقرر 
والمرفق؛  ،9- 1الفقرات  ،دال والقسم ؛3-1الفقرات  ،والقسم جيم ؛4- 1الفقرات  ،القسم باء، 7/19المقرر 

 11-9و 7-6 تالفقرا، والقسم هاء
 9- 4و 2- 1 ات، الفقر7/21المقرر 
  7/22المقرر 
   8-1الفقرات  ،القسم ألف، 7/23المقرر 
 8- 7و) ج(4و 3- 1الفقرات ، 7/24 المقرر
 9و 8و 4- 1والقسم باء، الفقرات  ،7و  4و 1 لفقراتا ،القسم ألف، 7/25 المقرر
 5 و 4 الفقرتان ، 7/26 المقرر
 12و) و(و) ج(- )أ(10- 8و 5- 3الفقرات ، 7/27 المقرر
 )ب(و) أ(35و 30-28و 26- 24و 16و 14و 10و 3- 2الفقرات ، 7/28 المقرر
 12و 7و 6الفقرات ، 7/29 المقرر
 الثالث- والمرفقات األول 27- 24و 22و 20و 18- 1الفقرات ، 7/30 المقرر
 والمرفقان األول والثاني 8- 7و 3الفقرات ، 7/31 المقرر
 5و 4و) ج(و) ب(2الفقرات ، 7/32 المقرر
 والمرفق 9- 1الفقرات ، 7/33 المقرر
 31و 26- 6و 4- 1الفقرات ، 7/34 المقرر
 7/35 المقرر
 7/36 المقرر
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للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية   11/13
والتعاون مع المنبر الحكومي الدولي للسياسات والعلوم في مجال التنوع البيولوجي 

 وخدمات النظم اإليكولوجية

  ة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةفاعليتحسين   - ألف
  إن مؤتمر األطراف،

 8/10للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مواصلة تنفيذ المقررين إلى الهيئة الفرعية يطلب   - 1
 2020- 2011البيولوجي  للتنوع االستراتيجية للخطة والتقنية العلمية الجوانب وتركيز عملها على 10/12و

جتماع من السنوات، باعتبارهما وسيلة لتحسين فعاليتها، وتقديم تقارير عن عملها إلى كل ا المتعدد العمل وبرنامج
  االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف؛

اإلجراء المتبع في إدراج القضايا الجديدة والناشئة على بخصوص  10/13إلى مقرره  يشير  - 2
  12جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

ة العلمية والتقنية دور عملية استعراض النظراء لوثائق الهيئة الفرعية للمشور يالحظ  - 3
  ؛ئقوثاهذه الوالتكنولوجية في تعبئة المجتمعات العلمية وتحسين نوعية 

بدور مراكز الخبرة العلمية اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية فيما يتعلق بتنفيذ أهداف  يعترف  - 4
  اتفاقية التنوع البيولوجي؛

إلى توفير موارد إضافية لترجمة  األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية يدعو  - 5
الوثائق العلمية والتقنية، عند االقتضاء، بما في ذلك السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي والموجزات التنفيذية 

  مية؛الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بلغات األمم المتحدة الرسللوثائق اإلعالمية المعدة الجتماعات 
تيسير فعاليات جانبية واجتماعات مائدة مستديرة، بما إلى األطراف والمنظمات ذات الصلة  يدعو   - 6

أو المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة /الجديدة والناشئة، من أجل توفير أفضل األدلة و قضايافي ذلك حول ال
  ة خالل اجتماعات الهيئة الفرعية؛والمتوازنة المتاحة كي تنظر فيها نقاط اتصال الهيئة الفرعي

تصال الدعم إعداد دليل مرجعي إلرشاد نقاط اإلى األطراف والمنظمات ذات الصلة  يدعو كذلك  - 7
، بما في ذلك 10/12من المقرر  4لهيئة الفرعية، وأعضاء المكتب، والمندوبين المشار إليهم في الفقرة لتابعة لا

  ية الست؛ترجمته إلى لغات األمم المتحدة الرسم
  بمساهمة اتحاد الشركاء العلميين في توفير الدعم العلمي والتقني للهيئة الفرعية؛ يرحب   - 8
اتحاد الشركاء العلميين والمنظمات األخرى مثل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ولجانه لدعم  يدعو   - 9

  أعاله؛ 7و 6تنفيذ األنشطة الواردة في الفقرتين 
 اإلجراءات من اتخاذ المزيد واالقتراحات الداعية إلى المحرز ن التقدمالتقرير عيالحظ  إذ  - 10

إلى األمين التنفيذي القيام يطلب ، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/15من الوثيقة  2الجدول ( 10/12استجابة للمقرر 
  :بما يلي، رهنا بتوافر الموارد

                                                        
 .الجديدة والناشئة قضايامن مشروع المقرر بشأن ال 5قد ينبغي اإلشارة إلى الفقرة    12
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اة تقييم االحتياجات التي جمعها عداد مواد تدريبية لنقاط االتصال التابعة لالتفاقية مع مراعإ  )أ(
وتقييم االحتياجات من القدرات  SCBD/STTM/JM/JW/ac/76271األمين التنفيذي من خالل الردود على اإلخطار 

  لفريق االتصال المعني باإلستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛
قاط االتصال التابعة للهيئة إعداد وثائق أساسية، كلما أمكن، إلرفاقها باإلخطارات المرسلة إلى ن  )ب(

  الفرعية للمشورة للمطالبة بمدخالت ومعلومات؛
 مواصلة إدراج قائمة بالعناصر ذات الصلة بالخطة االستراتيجية في كل وثيقة من وثائق ما قبل  )ج(

  ؛الدورة التي تعد للهيئة الفرعية
 بين فيما الصلة ذات بالمكات بين أوثق الكفيلة بتحقيق تعاون الخيارات استكشاف مواصلة  )د(
البيولوجي  بالتنوع المتعلقة المعني باالتفاقيات االتصال فريق خالل من البيولوجي بالتنوع المتعلقة االتفاقيات

)BLG( البيولوجي؛ بالتنوع المتعلقة لالتفاقيات العلمية المشورة ورؤساء هيئات  
 إلى رؤساء الفرعية الهيئة مالأع جدول على الصلة ذات البنود عن إعالمية مذكرات تقديم  )ه(

 والمشاركة في لالتفاقيات األخرى المتعددة األطراف والمتعلقة بالتنوع البيولوجي، الفرعية التابعة الهيئات
  ممكناً؛ ذلك يكون عندما اجتماعات هذه الهيئات

يقدمها  محدثة بالطلبات التي على جدول مع قائمة ،الموقع الشبكي لالتفاقية خالل من ،الحفاظ  )و(
 وتوزيع الشبكي لالتفاقية، الموقع في الصلة ذات باألقسام الفرعية، والروابط التي تصل األطراف إلى الهيئة مؤتمر

  .وإصدار توجيهات في هذا الشأن فيها للنظر اجتماع كل قبل الفرعية الهيئة مكتب على المحدثة القائمة هذه
 صلة بتنفيذ الخطة االستراتيجيةمتنية التقتحديد االحتياجات العلمية وال  - باء

  2020- 2011للتنوع البيولوجي 
  إن مؤتمر األطراف،

على ضرورة إجراء تقييمات منتظمة على  وإذ يشدد، 10/11و 10/2و 9/15و 8/9إلى مقرراته  إذ يشير
السياسية  تعزيز اإلرادةنطاقات متعددة، لتزويد صانعي القرارات بقاعدة المعلومات الالزمة لإلدارة التكيفية و

آثار و ةية وخدمات النظم اإليكولوجييكولوجمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإل على الالزمة للعمل
  رفاهية اإلنسان،على ذلك 

من االتفاقية، تتمثل في  25نصوص عليه في المادة مإلى أن وظيفة الهيئة الفرعية، على النحو ال وإذ يشير
مر األطراف وهيئاته الفرعية األخرى حسب االقتضاء، وفي الوقت المناسب، فيما يتعلق إسداء المشورة إلى مؤت

بتنفيذ االتفاقية، بما في ذلك تقديم تقييمات علمية وتقنية لحالة التنوع البيولوجي ولتأثيرات أنواع التدابير المتخذة 
  وفقاً ألحكام االتفاقية،

  ة الفرعية على تقديم المشورة في هذا الصدد،الحاجة إلى تعزيز قدرة الهيئ وإذ يعيد تأكيد
والمحلية في عمل الهيئة  على الحاجة إلى دعم المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصليةوإذ يشدد 

  ،الفرعية
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الوارد في القسم الثاني والمرفق الثاني  ،تقييم فعالية الهيئة الفرعية في الوفاء بواليتهاإذ يالحظ  - 1
 ،)(UNEP/CBD/SBSTTA/16/2التنفيذي بشأن السبل والوسائل لتحسين فعالية الهيئة الفرعية  من مذكرة األمين

  :إلى األمين التنفيذي أن يقوم بما يلي، رهنا بتوافر الموارد الالزمة يطلب
  :إعداد معلومات تتعلق بما يلي  )أ(

نوع البيولوجي االحتياجات العلمية والتقنية المتصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للت  )1(
  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي فيها؛ 2020- 2011

األدوات والمنهجيات القائمة لدعم السياسات التي وضعت أو استخدمت في إطار   )2(
االتفاقية ومدى كفايتها، وأثرها والعقبات التي تحول دون اعتمادها، وتحديد الثغرات 

  المنهجيات؛واالحتياجات من أجل زيادة تطوير هذه األدوات و
التي عالجتها أهداف التنوع البيولوجي  صفات نظم البيانات لرصدالرصد، ومدى كفاية   )3(

إلى المعلومات الواردة في تقرير  ضمن جملة أمور، باالستناد تنوع البيولوجيلل أيشي
فريق الخبراء التقني المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6(التنوع  ، والتقرير عن مدى كفاية نظم رصد
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8(شي للتنوع البيولوجي البيولوجي لدعم أهداف أي

  الخيارات المتعلقة بتقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية؛  )4(
لمذكورة أعاله إلى اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل تقديم تقرير عن التقدم المحرز في المسائل ا  )ب(

 االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

المسائل إلى الهيئة الفرعية أن تحدد، على أساس تحليلها للتقرير عن التقدم المحرز في  يطلب - 2
ية للتنوع البيولوجي ، االحتياجات العلمية والتقنية المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيج)ب(1المذكورة في الفقرة 

 .، وتقديم تقرير عنها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر2020- 2011

التعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي   - جيم
  وخدمات النظم اإليكولوجية

  إن مؤتمر األطراف،
وخدمات النظم  والسياسات في مجال التنوع البيولوجيبأن المنبر الحكومي الدولي للعلوم إذ يسلّم 
  ومبادئه التشغيلية وترتيباته المؤسساتية؛يضطلع بوظائفه  مستقلااليكولوجية جهاز 
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي المساهمة المحتملة لبأيضا وإذ يسلّم 

فعالية االتفاقية، وفي تحقيق أهدافها وتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  في تعزيزوخدمات النظم االيكولوجية 
  ؛الت وتكرار الجهودداخ، مع األخذ في االعتبار ضرورة تجنب الت2020-2011البيولوجي للفترة 

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات إنشاء ب يرحب  - 1
ترتيبات نتائج االجتماع العام لتحديد الطرائق والوب ،2012نيسان / أبريل 21مدينة بنما، في في ية النظم االيكولوج

  المؤسساتية لهذا المنبر،
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الذي ينص على أن يشارك رئيس الهيئة الفرعية، بصفة مراقب، في  حكمالب بوجه خاص يرحب  - 2
بين الهيئة الفرعية والمنبر الحكومي الدولي فريق الخبراء المتعدد التخصصات، بغية تعزيز االتصال والتآزر 

رئيس الهيئة الفرعية، رهنا بتوافر الموارد، المشاركة بصفة مراقب في فريق  ويطلب إلى ،للعلوم والسياسات
  ؛توطيد الروابط بين االتفاقية والمنبرل ،متعدد التخصصات التابع لهذا المنبرالالخبراء 

 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  أن يعتبر، 10/2إلى المقرر  يشيرإذ  - 3
شي للتنوع البيولوجي تشكل إطارا مرنا مفيدا لتنفيذ جدول أعمال التنوع البيولوجي على جميع وأهداف أي

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  ويدعوالمستويات 
 ه في تحقيق هذه األهداف؛في كيفية مساهمة خطة عمل إلى النظر االيكولوجية

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  طلب إلىي - 4
 :عند االقتضاءظر في السبل التي يمكن أن ترتكز أنشطة المنبر عليها، النااليكولوجية 

  ؛ن نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالمساهمة في الطبعة الرابعة ماالستناد إلى و  ) أ(
  ؛تقييمات تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجيالمساهمة في   ) ب(
الخطة في  2050عام المعلومات عن خيارات السياسات األخرى المتاحة لتنفيذ رؤية تقديم   )ج(

  ؛2020- 2011االستراتيجية 
أن تقوم في اجتماعها والتقنية والتكنولوجية، لهيئة الفرعية للمشورة العلمية ه ينبغي لأن يقرر   - 5

، بتقديم الحكومي الدولي للعلوم والسياساتالسابع عشر، وكنشاط مؤقت بشأن العالقة بين االتفاقية والمنبر
  أعاله وإحالة هذه المعلومات إلى المنبر؛ 4في الفقرة  مشار إليهااإلضافية عن الطلبات الالتفسيرية المعلومات 
أن تقوم في اجتماعها لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ينبغي ل هأن يقرر  - 6

الحكومي الدولي للعلوم والسايات في مجال  الثامن عشر، مع مراعاة زيادة تطوير اإلجراءات وبرنامج عمل المنبر
مر األطراف في اجتماعه ، بإصدار التوصيات لعرضها على مؤتالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  الهيئة الفرعية مع المنبر بصفة خاصة، ينبغي أن تتعاونالثاني عشر، و
  :، وذلك من خالل ما يليمجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

للتنوع البيولوجي تراتيجية سد االحتياجات العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االيتحد  )أ(
التي يمكن أن ينظر فيها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  2020- 2011

  ؛ةوخدمات النظم االيكولوجي
للعلوم والسياسات في مجال في النتائج ذات الصلة من جانب المنبر الحكومي الدولي  النظر  )ب(

، وأخذها في االعتبار واستكمالها باألعمال األخرى الالزمة في ات النظم االيكولوجيةالتنوع البيولوجي وخدم
 توصياته لمؤتمر األطراف؛

إلى األمين التنفيذي استكشاف خيارات إضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع المنبر  يطلب  - 7
م اإليكولوجية، وتقديم تقرير عن ذلك الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظ

  .إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر
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  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة   11/14
واألحكام المتصلة بها وإدماجها في ) ي(8التقدم المحرز في تنفيذ المادة   -ألف 

  مختلف مجاالت العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
 اف،إن مؤتمر األطر

في ) ي(8المادة ب المتعلقالتقدم المحرز في إدماج المهام ذات الصلة لبرنامج العمل  يالحظ - 1
  التقارير الوطنية؛ التقدم المحرز المبلغ عنه في مختلف مجاالت العمل في إطار االتفاقية، بما في ذلك 

واألحكام ) ي(8 إلى األمين التنفيذي مواصلة اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة يطلب - 2
وعن إدراج المهام ذات الصلة من برنامج العمل  ،استنادا إلى المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية ،المتصلة بها

واألحكام المتصلة بها في مجاالت العمل المواضيعية في إطار االتفاقية، وذلك إلى االجتماع ) ي(8المتعلق بالمادة 
 واألحكام المتصلة بها؛) ي(8ة العامل بين الدورات المخصص للمادة الثامن للفريق المفتوح العضوي

مشاركة ، مع تقدمتفعل ذلك بعد، أن األطراف التي لم تلك إلى األطراف، وخصوصا  يطلب - 3
واألحكام المتصلة بها ) ي(8معلومات بخصوص تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمادة  المجتمعات األصلية والمحلية،

حيثما يكون ممكنا، وفي وقت  ،الوطنية الخامسة هامباشرة إلى األمانة ومن خالل تقاريروذلك  في االتفاقية،
إلى  ويطلبواألحكام المتصلة بها، ) ي(8مناسب للنظر فيها في االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة 

) ي(8للفريق العامل المعني بالمادة األمين التنفيذي تحليل وتلخيص هذه المعلومات وإتاحتها لالجتماع الثامن 
  واألحكام المتصلة بها، بغية إحراز تقدم في هذه المسألة؛

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إدماجا كامال في  18األطراف أن تدمج الهدف  يدعو - 4
يمية األخرى استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المنقحة والمحدثة للتنوع البيولوجي وفي الخطط المحلية واإلقل

ذات الصلة، مع احترام المعارف التقليدية والممارسات العرفية ذات األهمية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
  المستدام، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تقاريرها الوطنية الخامسة، باستعمال مؤشرات ذات صلة؛

األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية إلى األمين التنفيذي أن يفحص، بالتشاور مع  يطلب - 5
والجهات األخرى، التقارير الوطنية الرابعة والخامسة بغية تجميع مجموعة متوازنة جغرافيا من الممارسات 

فيما يتعلق بتنفيذ  ،الجيدة، من أجل االستفادة منها وفهم الصعوبات التي تواجه في المناطق الجغرافية األخرى
واألحكام المتصلة بهما، وإتاحة دراسات الحالة واألمثلة هذه في شكل تقرير من تقارير ) ج(10و) ي(8المادتين 

السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي، كمصدر لألطراف والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 
 المهتمين؛

المتصلة بها قبل االجتماع واألحكام ) ي(8تنظيم اجتماع واحد للفريق العامل المعني بالمادة  يقرر - 6
  الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

أن يكون موضوع الحوار المتعمق المقرر عقده في االجتماع الثامن للفريق العامل  يقرر أيضا - 7
  :هو) ي(8المعني بالمادة 

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم ربط نظم المعارف التقليدية والعلوم، مثل النظم المعمول بها في إطار ا"
  " ، بما في ذلك األبعاد الجنسانيةالسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةو
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االفتقار الواضح للدعم المالي المقدم إلى المجتمعات األصلية والمحلية لتمويل جهودها  وإذ يالحظ  - 8
األطراف بما في ذلك في  حثيالرامية إلى إعداد خططها المجتمعية، بما في ذلك البروتوكوالت المجتمعية، 

الجهات  ويدعوطلباتها إلى مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من خالل برنامج المنح الصغيرة التابع للمرفق، 
المانحة األخرى إلى دعم، حسب االقتضاء، المجتمعات األصلية والمحلية لتنظيم أنفسها، من أجل ضمان أنها 

المجتمعية الذاتية على نحو فعال والمشاركة في الحوارات الوطنية والدولية  تستطيع إعداد خططها وبروتوكوالتها
  المتصلة باالتفاقية؛

مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من خالل بما في ذلك في طلباتها إلى  ،األطراف أيضا حثي  - 9
 جتمعات األصلية والمحليةالم ، حسب االقتضاء،دعمإلى الجهات المانحة األخرى  دعويولمنح الصغيرة، ه لبرنامج

وتنفيذ خططها  إعداد، والوطني لتشريعوفقا ل ،تسجيلهاووالمحلية المحمية ورسم خرائطها األصلية  اتوثيق مناطقهل
  مناطق؛بهذه الاعترافها لتعزيز لبلدان إلى االدعم  تقديموعالوة على ذلك، ينبغي . حفظالمجتمعية لل
األصلية شعوب الدولية لمديري األراضي والبحار لل الشبكة مهاالتي يمكن أن تقدالمساهمة  الحظي  - 10

ربط والتي يمكن أن ت) 20+ريو (، التي أعلن عنها في مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة المحليةالمجتمعات و
ي الفترة ف المقرر عقدهعلى المشاركة في المؤتمر المرتبطة بها،  شجعيواألصلية والتكنولوجيا الحديثة  الخبرات

  .مواصلة تطوير الشبكةمن أجل في داروين، أستراليا،  2013 أيار/مايو 31إلى  27من 
  التشاركية للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية اآلليات  -باء 

  إن مؤتمر األطراف،
  بناء القدرات

لمحلية في الجهود األخرى ممثلي المجتمعات األصلية وا جبالتركيز المؤخر على إدماإذ يرحب مع التقدير 
التي تبذلها األمانة لبناء القدرات، بما في ذلك فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية 
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

دون اإلقليمية بشأن بناء القدرات لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية في البيولوجي، وحلقات العمل 
  إطار اتفاقية التنوع البيولوجي،

بسلسلة حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إلى بناء القدرات لدى المجتمعات  وإذ يرحب
تنفيذ المبادئ التوجيهية لالتفاقية ، بغية دعم نترنتمن خالل التكنولوجيات القائمة على اإل األصلية والمحلية

  ، وتعزيز مبادرات المجتمعات األصلية والمحلية في هذا الصدد،التنوع البيولوجي وتنمية السياحةالخاصة ب
ألف،  10/40إلى األمين التنفيذي مواصلة بذل جهوده لضمان التنفيذ الفعال للمقررين  يطلب - 1
باء وجيم،  8/5واألخذ في االعتبار المقررات  ،وهاء، بخصوص بناء القدرات دال 9/13، و5و 4و 3الفقرات 

، بما في ذلك من خالل وضع منهجيات وآليات مالئمة، تشمل 4المرفق الثاني، المهمة  5/16المرفق، و 7/16و
كاملة والفعالة بالمشاركة ال يتم إعدادها وأدوات ووسائل مناسبة ثقافيا، ،ومواد تعليمية ،وسائل إلكترونية جديدة

سيما النساء، المجتمعات األصلية والمحلية، ال للمجتمعات األصلية والمحلية ومنظماتها، بغية زيادة مشاركة ممثلي
الوطني  صعيديناللواتي على علم بعمليات االتفاقية ويشاركن في عمل االتفاقية، بما في ذلك تنفيذها على ال
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صلة دعمها لحلقات العمل بشأن بناء قدرات المجتمعات األصلية والمحلية الجهات المانحة إلى مواويدعو والمحلي، 
  على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ ،واألدوات والمنهجيات المشار إليها أعاله

إلى األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية، يطلب  - 2
تيسير عقد حلقات عمل خاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك من خالل النظر في التعاون مع األمانة ل

وأدوات ووسائل مناسبة ثقافيا، يتم  ،ومواد تعليمية ،وضع منهجيات وآليات مناسبة، تشمل وسائل إلكترونية جديدة
عندما يكون ذلك ممكنا،  سيما،محلية ومنظماتها، الإعدادها بالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية وال

بين بعمليات االتفاقية ورهنا بتوافر التمويل، إعداد استراتيجيات على األجلين المتوسط والطويل لزيادة التوعية 
لك برنامج العمل المنقح بما في ذ ،عملياتهذه الالكاملة والفعالة في  هاوتيسير مشاركالمجتمعات األصلية والمحلية 

واألحكام المتصلة بها، والعنصر الجديد في برنامج العمل المعتمد حديثا والمتعلق باالستخدام ) ي(8لمادة المتعلق با
- 2011، وأيضا مشاركتها في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ))ج( 10المادة (المستدام  مألوفال

  ؛18وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي فيها، وخصوصا الهدف  2020
ين التنفيذي مواصلة تنظيم، رهنا بتوافر الموارد المالية، مجموعة من حلقات إلى األم يطلب - 3

تنفيذ المبادئ التوجيهية لدعم العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إلى بناء قدرات المجتمعات األصلية والمحلية 
على يقية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتنمية السياحة من خالل تعزيز االستراتيجيات التسو

  ؛اإلنترنت
إلى األمانة استكشاف تيسير حلقات العمل المشتركة الخاصة ببناء القدرات مع االتفاقات  يطلب - 4

البيئية المتعددة األطراف األخرى، بحيث يمكن تشجيع حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وتحقيق أقصى 
  المالية المحدودة؛استفادة من استخدام الموارد البشرية و

  االتصال والتثقيف والتوعية العامة
لفعالة لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية اإلى األمين التنفيذي ضمان المشاركة الكاملة و يطلب - 5

، 2020-2011في إعداد استراتيجية االتصال والتثقيف والتوعية العامة لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 
مع متنوعة لالتصال والتثقيف والتوعية العامة بلغات األمم المتحدة الست، ومنتجات نشطة ومواصلة إعداد أ

المجتمعات األصلية والمحلية، من أجل إبالغ المجتمعات األصلية والمحلية عن أعمال من مساهمات االستفادة من ال
، مألوفعارفها التقليدية واستخدامها الاالتفاقية وزيادة توعية عامة الجمهور بدور المجتمعات األصلية والمحلية، وم

  في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
  تطوير االتصاالت، واآلليات واألدوات

بخصوص اآلليات اإللكترونية، مثل الذي تقوم به األمانة العمل الجاري  يالحظ مع التقدير - 6
بما في ذلك الشراكات  ،ية، والمبادرات ذات الصلةوبوابة معلومات المعارف التقليد) ي(8الصفحة الرئيسية للمادة 

إلى األمين التنفيذي اإلبقاء على الشراكة  ويطلب ،)www.indigenousportal.com(مع بوابة الشعوب األصلية 
الجارية مع بوابة الشعوب األصلية واإلبالغ عن تطور هذا العمل إلى االجتماع الثامن للفريق العامل المعني 

  واألحكام المتصلة بها؛ )ي(8بالمادة 

http://www.indigenousportal.com
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التصال متنوعة لإلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، أن يواصل إعداد مواد يطلب  - 7
والتثقيف والتوعية العامة اإللكترونية والتقليدية، وضمان أن يتم الترويج لهذه المواد على نحو جيد من خالل 

والمنظمات الدولية، والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب أحداث رفيعة المستوى بالتعاون مع األطراف، 
  المصلحة اآلخرين؛

األطراف، والحكومات، والجهات المانحة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومؤسسات  يدعو - 8
وآليات التمويل ذات الصلة، إلى تزويد المجتمعات األصلية والمحلية بالموارد الالزمة لهذه المجتمعات وإقامة 

المجتمع المحلي "ومن " الشعوب األصلية للشعوب األصلية"شراكات معها إلعداد وتنفيذ مشروعات التدريب من 
المستدام للتنوع البيولوجي، بما في  مألوف، التي تركز على دور المعارف التقليدية واالستخدام ال"للمجتمع المحلي

 ،ي توجد جذورها في اللغات والثقافات األصليةالت" النساء واألطفال"و" الشيوخ للشباب"ذلك مبادرات من 
  ؛أساسيا في تحقيق وتأكيد احترام الذات وهوية المجتمعات األصلية والمحليةالتي تعتبر عنصرا ووالمعارف التقليدية 

ضمان توفير بيئة لاستخدام وسائل اإلعالم الوطنية والمحلية  وتشجيعالحكومات إلى تيسير يدعو  - 9
  معات األصلية والمحلية إلى هذه المرافق واستخدامها؛تمكينية لوصول المجت

إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، مواصلة وضع، وتحديث وترجمة  يطلب أيضا - 10
وبوابة معلومات المعارف التقليدية، ) ي(8مختلف آليات االتصال اإللكترونية، بما في ذلك الصفحة الشبكية للمادة 

واألحكام المتصلة بها، ) ي(8بالمادة  المعنيالتقدم المحرز إلى االجتماع القادم للفريق العامل  وتقديم تقرير عن
الحكومات إلى دعم ترجمة الوثائق األساسية لالتفاقية إلى اللغات الوطنية والمحلية، بغية  ويدعواألطراف  ويحث

  دعم األمين التنفيذي في هذه المهام؛
مواصلة رصد استخدام الموقع الشبكي لالتفاقية، وخصوصا ) 1( :ذيإلى األمين التنفييطلب كذلك  - 11

التشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية ) 2(وبوابة معلومات المعارف التقليدية؛ و) ي(8الصفحة الشبكية للمادة 
لية والمحلية، المشاركة في عمل االتفاقية لضمان تكييف الوسائط التفاعلية مع االحتياجات الحقيقية للمجتمعات األص

تحديد أية فجوات أو جوانب قصور، واإلبالغ عنها إلى ) 3(وتوفيرها باللغة والشكل اللذين ييسران فهمها؛ و
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة 

وغير ذلك من  ،ةمعلومات عن القوانين، والسياسات، والبرامج الوطنيال قاسماألطراف إلى ت يدعو - 12
واألحكام المتصلة بها، إلى جانب ) ي(8المبادرات، والتدابير، وعند االقتضاء البروتوكوالت المتعلقة بتنفيذ المادة 

  إلى األمين التنفيذي إتاحة هذه المعلومات من خالل بوابة معلومات المعارف التقليدية؛ ويطلبخبراتها في التنفيذ، 
 في والمحليةمشاركة المجتمعات األصلية تيسير الطوعي ل االستئماني ل الصندوقبما في ذلك من خال ،المشاركة

  اتفاقية التنوع البيولوجي يةعمل
الجهود الجارية التي تبذلها األمانة لتعزيز الصندوق الطوعي لتيسير مشاركة  يالحظ مع التقدير - 13

إلى األمين التنفيذي مواصلة ويطلب ، )VB ياالستئمانالصندوق (المجتمعات األصلية والمحلية في عملية االتفاقية 
بالمشاركة الكاملة والفعالة  ةبذل جهوده واإلبالغ عن النتائج، وتقديم البيانات اإلحصائية ذات الصلة المتعلق

التقارير الوطنية، وذلك في االجتماع  فيللمجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك باستخدام المعلومات المقدمة 
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8فريق العامل المعني بالمادة الثامن لل
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، والجهات المانحة ومؤسسات وآليات التمويل ذات الصلة إلى والحكوماتاألطراف،  يدعو - 14
  ؛VBاالستئماني  المساهمة بسخاء في الصندوق

لي ، إتاحة فرص لمشاركة عضو من ممثالماليةإلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد يطلب  - 15
  ؛المجتمعات األصلية والمحلية من كل بلد ممثل في حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية ببناء القدرات

  المبادرات األخرى
أصحاب وة بين المجتمعات األصلية والمحلية بتكاريبالمبادرات والشراكات اال التقديريرحب مع  - 16

إلى مين التنفيذي مواصلة هذه الجهود واإلبالغ عن التقدم المحرز األ إلى ويطلبالمصلحة لتحقيق أهداف االتفاقية، 
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8لفريق العامل المعني بالمادة االجتماع الثامن ل

  المجتمعات المحلية
  كانت محدودة،) ى(8بأن مشاركة المجتمعات المحلية وفقا للمادة  إذ يسلّم

الفعالة للمجتمعات المحلية حاسمة لتحقيق أهداف االتفاقية وتنفيذ بأن المشاركة الكاملة و وإذ يسلّم أيضا
  ، بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في  يسيرجراءات ملموسة لتإاألطراف على اتخاذ  يشجع - 17
 األخرى في إطار االتفاقية،الوطنية للتنوع البيولوجي واألعمال  هاا وخطط عملوتنفيذ استراتيجياته إعداد

اجتماع فريق الخبراء لممثلي المجتمعات المحلية  بتقرير يحيط علما مع التقدير - 18
)UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1( ،األطراف على النظر إلى هذا التقرير كمدخالت مفيدة محتملة في  ويشجع

  كاملة والفعالة للمجتمعات المحلية في عمل االتفاقية؛الترويج للمشاركة ال
األول من المرفق بتقرير اجتماع فريق الخبراء، حيث  القسمبالخصائص الواردة في  يحيط علما - 19

  يحتمل أن توفر مشورة مفيدة في تحديد المجتمعات المحلية، في نطاق اختصاص االتفاقية؛
لية لضمان أن يتمتع ممثلي المجتمعات المحلية إلى األمين التنفيذي أن يتخذ خطوات عم يطلب - 20

االتفاقية، فضال عن  عمليةوالمحلية في  األصليةبالوصول المنصف إلى الصندوق الطوعي لمشاركة المجتمعات 
، وأن يبدأ في تبويب البيانات واإلحصاءات بشأن ممثلي المجتمعات المحلية، تحلقات العمل المعنية ببناء القدرا

  للنظر فيها؛واألحكام المتصلة بها ) ي(8ذه التدابير إلى االجتماع الثامن للفريق العامل بالمادة واإلبالغ عن ه
بالقسمين الثاني والثالث من المرفق بتقرير فريق الخبراء باعتبارهما يحيط علما مع التقدير  - 21

 ةاتصال موجهأنشطة  ضعولومشورة مفيدة لوضع تدابير وآليات للمساعدة في تنفيذ االتفاقية وتحقيق أهدافها، 
للمجتمعات المحلية من خالل مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة، لزيادة تشجيعها بفعالية على المشاركة في 

  الوطني ودون الوطني؛ صعيداالتفاقية، بما في ذلك على ال يةعمل
  من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح 12و 10و 7المهام   -جيم 

  األطراف، إن مؤتمر
اعتماد بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل  إذ يأخذ في اعتباره

، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي )، المرفق األول10/1المقرر (والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 
لكفالة احترام التراث الثقافي " ري:تغاريوايي"ي مدونة السلوك األخالقو) ، المرفق10/2المقرر ( 2020- 2011
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 المعارف لحماية الفريدة بخصوص النظم االتفاقية عمل مع االستناد إلى 13،والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية
  التقليدية،

اللجنة الحكومية الدولية عمل الهيئات الدولية األخرى ذات الصلة، وخصوصا  وإذ يأخذ في اعتباره أيضا
التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،  التقليدية والفولكلور ية والمعارفوراثعنية بالملكية الفكرية والموارد الالم

  ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
إلى االتصال وتبادل المعلومات فيما بين االتفاقية وفريقها العامل  بأهمية التعاون الوثيق، والحاجة وإذ يسلّم

  واألحكام المتصلة بها والهيئات الدولية األخرى ذات الصلة،) ي(8المعني بالمادة 
، وبغية تكييف واستعرضهامن برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح  12و 10و 7في المهام  وقد نظر

  خيرة، وفي الوقت نفسه تجنب ازدواجية الجهود وضمان التوافق والتكامل بينها،تنفيذها في ضوء التطورات األ
بتحديد أوال أفضل طريقة يمكن أن يسهم تنفيذها في  12و 10و 7المضي قدماً بالمهام  يقرر  - 1

  العمل في إطار االتفاقية وبروتوكول ناغويا الملحق بها؛
، على 12و 10و 7المهام ثالث دراسات بشأن  إلى األمين التنفيذي التعاقد على إجراءيطلب   - 2

في العمل في إطار المهام التوالي، رهنا بتوافر الموارد المالية، لتحديد أفضل طريقة يمكن أن يسهم بها تنفيذ هذه 
االتفاقية وبروتوكول ناغويا الملحق بها، مع األخذ في الحسبان، حسب االقتضاء، عمل الهيئات األخرى ذات 

 التقليدية والفولكلور ية والمعارفوراثللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الاالصلة، مثل 
التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، ومنظمة 

راسات في جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك اآلراء وستنظر هذه الد. األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
  أدناه؛ 3المشار إليها في الفقرة 

والمجتمعات األصلية والمحلية إلى  الصلة ذات الدولية والمنظمات والحكومات، األطراف، يدعو  - 3
 أعاله، 2في الفقرة ، المشار إليها مسودات الدراساتبأفضل طريقة يمكن أن تسهم بها  فيما يتعلق آرائها تقديم

  ؛إطار االتفاقية وبروتوكول ناغويافي العمل في  12و 10و 7المهام حول 
 المعني العامل للفريق الثامن إلى األمين التنفيذي إتاحة هذه الدراسات لالجتماعيطلب كذلك   - 4

مؤتمر األطراف في  بغية أن يقدم الفريق العامل توصية إلى ،واألحكام المتصلة بها لينظر فيها) ي(8بالمادة 
  ، بما في ذلك إمكانية عقد اجتماع للخبراء؛12و 10و 7المهام االتفاقية بشأن مواصلة تنفيذ 

اللجنة الحكومية واألحكام المتصلة بها إبالغ ) ي(8إلى الفريق العامل المعني بالمادة  يطلب  - 5
الموارد الجينية والتقاسم العادل  ىلبروتوكول ناغويا بشأن الحصول علالمفتوحة العضوية المخصصة الدولية 

أو مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول عن التقدم  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 .ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول ناغويا 12و 10و 7المحرز في سير العمل في إطار المهام 

                                                        
 .، المرفق10/42المقرر    13
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) ي(8المادة المتعلق بعمل النامج برمن  15دراسة وإعداد صالحيات المهمة   -دال 
  واألحكام المتصلة بها

  إن مؤتمر األطراف،
في ضوء  15للمضي قدماً بالمهمة ) دال 11/14(اعتماد الصالحيات المرفقة بهذا المقرر  يقرر  - 1

  األنشطة األخرى ذات الصلة واألنشطة الجارية؛
  :15ما يلي فيما يتعلق بالمهمة  يؤكد على  - 2
واألحكام المتصلة بها ) ي(8يرها وفقاً ألحكام االتفاقية، وتحديداً في ضوء المادة يتعين تفس  )أ(

  ؛17من المادة  2والفقرة 
ترمي هذه المهمة إلى اإلعادة إلى الموطن التي تضطلع بها األطراف، والحكومات وغيرها من   )ب(

نباتات وحدائق الحيوان، وقواعد البيانات، الكيانات بما في ذلك المنظمات الدولية، والمتاحف، والمعشبات وحدائق ال
  والسجالت، وبنوك الجينيات وغيرها، وتعزيز هذه األنشطة؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية المعنية، والمنظمات غير الحكومية،  يدعو  - 3
أو /ل الممارسات الوطنية وومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية إلى أن تقدم لألمين التنفيذي معلومات عن أفض

  ؛15الدولية ذات الصلة بالمهمة 
أعاله وإتاحة هذا التجميع  3إلى األمين التنفيذي تجميع المعلومات المستلمة بموجب الفقرة يطلب   - 4

  واألحكام المتصلة بها في اجتماعه الثامن؛) ي(8للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 
 للتربية المتحدة األمم ضمن والية منظمةتقع الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي بأن  يسلّموإذ   - 5

وأطرافها تسعى إلى تسهيل تبادل المعلومات التنوع البيولوجي والثقافة، ومعاهداتها وبرامجها، فإن اتفاقية  والعلم
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما  الواردة من جميع المصادر المتاحة لعموم الجمهور، وذات الصلة بحفظ

يطلب أيضا في ذلك إعادة المعارف األصلية والتقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 
والثقافة في مجال تحليل إمكانية وسبل  والعلم للتربية المتحدة األمم إلى األمين التنفيذي التماس التعاون مع منظمة

همة مختلف الصكوك القانونية الدولية التي تعالج الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي للمجتمعات األصلية مسا
  والمحلية في إعادة المعارف األصلية والتقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

أعاله  3ات المستلمة عمالً بالفقرة لمعلوملإلى األمين التنفيذي، استناداً إلى تحليل  يطلب كذلك  - 6
مشروع مبادئ توجيهية ألفضل  إعداد، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةوإلى التحليل المعد بالتعاون مع 

إعادة المعارف األصلية والتقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك سات ممار
من  17من المادة  2والفقرة ) ي(8معارف األصلية والتقليدية المرتبطة بالممتلكات الثقافية، وفقاً للمادة إعادة ال

  االتفاقية، بغية تسهيل استرداد المعارف التقليدية للتنوع البيولوجي؛
واألحكام ) ي(8الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  إلى يطلب  - 7
ها أن ينظر في اجتماعه الثامن في مشروع المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات المشار إليه في الفقرة المتصلة ب

 .لينظر فيها االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف هأعال 6
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  مرفق
  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة المتعلق بعمل البرنامج من  15تقدم في المهمة الصالحيات إلحراز 

وضع مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات التي من شأنها تسهيل تعزيز  15من المهمة  الغرض  - 1
اإلعادة للمعارف األصلية والتقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك المعارف 

من أجل من االتفاقية،  17من المادة  2والفقرة ) ي(8األصلية والتقليدية المرتبطة بالممتلكات الثقافية، وفقاً للمادة 
  .تسهيل استرداد المعارف التقليدية للتنوع البيولوجي

صلة بها واألحكام المت) ي(8وفقاً ألحكام االتفاقية، وتحديداً المادة  15ويتعين تفسير المهمة   - 2
  .17 من المادة 2والفقرة 

التي تضطلع بها األطراف، والحكومات إلى االستناد إلى اإلعادة إلى الموطن  15وترمي المهمة   - 3
األخرى والكيانات األخرى، بما في ذلك المنظمات الدولية، والمتاحف، والمعشبات وحدائق النباتات وحدائق 

  .الحيوان، وقواعد البيانات، والسجالت، وبنوك الجينيات وغيرها، وتعزيز هذه األنشطة
  :ويضم أصحاب المصلحة جهات من بينها ما يلي  - 4
  األطراف والحكومات األخرى؛  )أ(
المتاحف، والمعشبات وحدائق النباتات وحدائق الحيوان وغيرها من المجموعات التي تحتوي   )ب(

  األصلية والمحلية ذات الصلة بالحفظ واالستخدام المستدام؛على معلومات عن معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات 
والثقافة، فضالً عن  والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة المنظمات الدولية ذات الصلة، وخصوصا  )ج(

معاهداتها وبرامجها ذات الصلة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومنتدى األمم 
 المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

  ي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي؛المنتدى الدول  )د(
  المجتمعات األصلية والمحلية؛  )د(
  المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة؛  )ه(
  الجمعيات األكاديمية والعلماء الباحثون؛  )و(
  القطاع الخاص؛  )ز(
  .األفراد  )ح(
) ي(8عضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة وسوف يحدد كذلك الفريق المفتوح ال  - 5

بصورة مفيدة التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن  15واألحكام المتصلة بها السبل التي قد تستكمل بها المهمة 
الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، عند إنفاذه لينظر فيها 

  .ر األطرافمؤتم
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  إعداد عناصر النظم الفريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية  -هاء 
  ،إن مؤتمر األطراف

تمديد وتوسيع نطاق الحوار بخصوص النظم الفريدة ليشمل صون وتعزيز المعارف  يقرر  - 1
  التقليدية المتصلة بالتنوع البيولوجي؛

منظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات األطراف، والحكومات، وال يدعو  - 2
وآرائها بخصوص طائفة عريضة  الحالة التي تجريها ودراسات ،األصلية والمحلية، إلى إبالغ األمانة عن خبراتها

 وأاإلدارية  وأوالتدابير السياساتية  ،من النظم الفريدة، وبخصوص آلياتها، بما في ذلك البروتوكوالت المجتمعية
 من أجلالتشريعية، التي أسهمت في احترام وحماية وصون وتعزيز تطبيق المعارف التقليدية على نطاق واسع، 

  ؛يمكن تطبيقها في سياقها الوطنيمساعدة البلدان على تقييم اآلليات التي 
وتنقيح هذه المدخالت، ة، جمع وتحليل مستلمت المدخالإلى األمين التنفيذي، في ضوء ال يطلب  - 3

المعارف واالبتكارات وصون وتعزيز عناصر النظم الفريدة لحماية ستكمال هذه المذكرة التي أعدها بشأن وا
) ي(8االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة  وذلك لنظر، )UNEP/CBD/WG8J/7/3(والممارسات التقليدية 

  ؛بها صلةمتواألحكام ال
بشأن الحصول على الموارد  اد بروتوكول ناغويااألطراف والحكومات، في ضوء اعتم يدعو  - 4

، إلى اإلبالغ عن أية تدابير إقليمية متخذة لحماية الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
والتي تتم معارف المجتمعات األصلية والمحلية وابتكاراتها وممارساتها التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي 

، أو تنفيذها/و عبر الحدود الوطنية والدولية، بما في ذلك النظم الفريدة الجاري وضعها أو التي تم وضعها حيازتها
ة مستلمإلى األمين التنفيذي تجميع وتحليل المعلومات ال ويطلبلية هذه التدابير، ابما في ذلك إعطاء أدلة عن فع

االجتماع  وذلك لنظر، )UNEP/CBD/WG8J/7/3(تنقيح مذكرته  في ها كعنصر جديد بشأن التدابير اإلقليميةوإدراج
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8الثامن للفريق العامل المعني بالمادة 

مناقشة إلكترونية بشأن النظم الفريدة لحماية وصون  تيسيرإلى األمين التنفيذي  يطلب كذلك  - 5
  وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية؛

بمشاركة خبراء المجتمعات األصلية والمحلية،  إنشاء فريق مخصص من الخبراء التقنيين يقرر  - 6
  إلعداد تقرير ينشر في السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي؛ رهنا بتوافر األموال،

النظم الفريدة ومواصلة النظر في بشأن إعداد  إلى األمين التنفيذي دعم تبادل الخبرات يطلب  - 7
  توثيق المعارف التقليدية وغيرها من التدابير؛وعيوب رصد وتقييم مزايا 

، األصلية والمحلية مجتمعاتممثلي اللأنشطة بناء القدرات  تيسيرإلى األمين التنفيذي  يطلب أيضاً  - 8
 تمجتمعاتعزيز قدرات ال بهدف ،في إطار االتفاقية األخرى المنعقدةاالجتماعات في تعاقب مع  حيثما يمكن،

األطراف على  ويحث، على النحو الذي يدعو إليه هذا المقرر ،األصلية والمحلية في اإلبالغ عن خبراتها وآرائها
  ؛دعم هذه األنشطة

األصلية والمحلية لنظم  مجتمعاتاألطراف والحكومات على دعم وتعزيز عملية وضع ال يشجع  - 9
الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما  المعارف التقليدية ذاتوصون وتعزيز فريدة محلية لحماية 
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) ي(8لفريق العامل المعني بالمادة لثامن لجتماع االفي ذلك من خالل إعداد بروتوكوالت مجتمعية، وإبالغ ا
  دية؛تقديم التقارير الوطنية وبوابة معلومات المعارف التقليواألحكام المتصلة بها عن هذه المبادرات، من خالل عملية 

من المقرر  4األطراف إلى النظر في المصطلحات والتعاريف التي أعدت استجابة للفقرة  يدعو  - 10
حاء، وتقديم آراءها إلى األمين التنفيذي، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف اإلضافية للنظر في إدراجها،  7/16

ة، بتنقيح المصطلحات مستلماً إلى المعلومات الإلى األمين التنفيذي تجميع هذه اآلراء، واالضطالع، استناد ويطلب
المصطلحات والتعاريف اإلضافية المقترحة، واقتراح مشروع لمعجم المصطلحات لنظر لتشمل والتعاريف، 

  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة 
الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية إلى األمين التنفيذي مواصلة إبالغ اللجنة  يطلب  - 11

 المضطلع بهوالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن العمل 
  النظم الفريدة؛بشأن 

 بالمفاوضات الناجحة التي أجراها الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، يرحب  - 12
 اإطار يوفرأن البروتوكول ب ويقرلبروتوكول ناغويا،  االتفاقيةوباعتماد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في 

  .هان استخدامعالجينية وتقاسم المنافع الناشئة  المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد علىحصول إلعداد النظم الفريدة وللمفيدا 
 رئيسيا عنصرا بوصفها ،)ج(10 مادةال على التركيز مع 10 المادة  -واو 

  بها المتصلة واألحكام) ي(8 المتعلق بالمادة العمل في برنامج
  ،األطراف مؤتمر إن
  االتفاقية، ركائز من الثانية الركيزة يمثل المستدام االستخدام بأن يسلّم إذ

  البعض، بعضهما ويعززان مترابطان) ج(10 والمادة) ي(8 المادة بأن يسلّم أيضا وإذ
 التركيز مع ،10 المادة للعمل بشأن جديد رئيسي عنصر إدراج قرر الذي 10/43 إلى المقرر يشير وإذ

 أبابا أديس مبادئ إلى استنادا واألحكام المتصلة بها،) ي(8المادة المتعلق بفي برنامج العمل  )ج(10 المادة على
  ،)، المرفق الثاني7/12المقرر (بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  اإلرشادية وخطوطها

 حيويا عنصرا يمثل المستدام، مألوفاالستخدام ال ذلك في بما المستدام، االستخدام تنفيذ بأن يسلّم كذلك وإذ
  ،2020- 2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية البيولوجي والخطة للتنوع أيشي أهداف تحقيق في

 كقضية) ج(10 المادة على التركيز مع ،10 المادة دماجاستراتيجية إل وجود أهمية جديد من وإذ يؤكد
المتعلق  العمل برنامج من بدءا المواضيعية، ومجاالتها االتفاقية عمل برامج مختلف في القطاعات بين مشتركة
  المحمية، بالمناطق

  14؛)ج(10 المادة على التركيز مع 10 بالمادة المعني االجتماع بتقرير التقدير مع يحيط علما  - 1
 في رئيسيا جديدا عنصرا بوصفه المستدام، مألوفاالستخدام ال بشأن عمل إعداد خطة على يوافق  - 2

 قبل مؤتمر من واعتماده مواصلة تطويره بغية بها، المتصلة واألحكام) ي(8 المتعلق بالمادة المنقح العمل برنامج
  عشر؛ الثاني اجتماعه في األطراف

                                                        
14   UNEP/CBD/WG8J/7/INF/5. 
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 إلى ذات الصلة الدولية والمنظمات تمعات األصلية والمحلية،والمج والحكومات، األطراف، يدعو  - 3
  أدناه؛ 10الفقرة  في ذات األولوية الواردة المهام مراعاة مع العمل، إلعداد خطة معلومات تقديم

 المستدام، استنادا مألوفاالستخدام ال بشأن عمل خطة إعداد مشروع التنفيذي إلى األمين يطلب  - 4
 المواد من سيماال الصلة، ذات والمواد االيكولوجي النظام ونهج ،اإلرشادية وخطوطها أبابا أديس مبادئ إلى

 والزراعة لألمم المتحدة ذات لألغذية المتحدة األمم منظمة وصكوك األطراف المتعددة األخرى البيئية االتفاقات
 ذات سهامات والمعلومات األخرىواإل ،أدناه 10الفقرة  في مشار إليهاذات األولوية ال إلى المهام استنادا ،الصلة
  الثغرات؛ تحليل ذلك في بما الصلة،

 للتنفيذ مقترحا العمل، خطة إعداد مشروع لدى يدرج، أن التنفيذي إلى األمين أيضا يطلب  - 5
 واإلسهامات والمعلومات ،أدناه 10الفقرة  في مشار إليهاذات األولوية ال المهام إلى استنادا العمل، لخطة التدريجي

  نموا؛ األقل والبلدان النامية للبلدان التقني والدعم التمويل الثغرات والنظر في تحليل ذلك في بما الصلة، ذات ألخرىا
 واألحكام) ي(8 للمادة المخصص الدورات بين العامل العضوية المفتوح الفريق إلى يطلب  - 6

 وتقديم الثامن اجتماعه مستدام فيال مألوفاالستخدام ال بشأن العمل خطة مشروع يستعرض أن بها المتصلة
  تنفيذها؛ بشأن إرشادات

 المتعلق العمل برنامج في المستدام مألوفاالستخدام ال إدماج التنفيذي إلى األمين يطلب كذلك  - 7
على  العمل برنامجل اإللكترونية الوحدات في محددة إرشادات خالل جملة أمور، منها إدراج من المحمية بالمناطق

  للمجتمعات األصلية والمحلية؛ والفعالة الكاملة المشاركة معاإلنترنت، 
 المألوفاالستخدام  سياسات المستدام، وخصوصا المألوفاالستخدام  معالجة إلى األطراف يدعو  - 8
للمجتمعات  والفعالة الكاملة مع المشاركة البيولوجي، للتنوع الوطنية عملها وخطط استراتيجياتها في المستدام،

  المحلية؛األصلية و
 المتصلة واألحكام) ي(8 للمادة المخصص الدورات بين العامل العضوية المفتوح الفريق يكلف  - 9

 واستخدامه البيولوجي التنوع وحفظ التقليدية بكل من المعارف المتعلقة المسائل بشأن ومشورة آراء بتقديم بها
 إدماج بغية ،منتظم أساس على والتكنولوجية لتقنيةوا العلمية للمشورة الفرعية الهيئة إلى مباشرة بصورة المستدام

مشتركة بين  قضايا باعتبارها لالتفاقية المواضيعية البرامج في) ج(10 والمادة) ي(8 متعلقة بالمادة اعتبارات
 البند إطار في الراسخة المتعمقة الحوارات عن الناشئة والمشورة إحالة اآلراء خالل من ذلك في القطاعات، بما

إحالتها  ،األطراف مؤتمر عن الصادر 10/43المقرر  من 12 العامل، عمال بالفقرة الفريق أعمال جدول في مالدائ
 المحمية؛ بالمناطق المتعلق العمل من برنامج بدءا إلى المجاالت المواضيعية لالتفاقية،

مع  10دة أن المهام األولية للمرحلة األولى من العنصر الرئيسي في العمل بشأن الما يقرر  - 10
  :كما يلي) ج( 10التركيز على 
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المشاركة الكاملة بالمستدام، حسب االقتضاء،  المألوفإدراج ممارسات أو سياسية االستخدام   )أ(
والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كوسيلة 

  15التقارير الوطنية؛ فيعن ذلك  واإلبالغ ،البشروتحقيق رفاه  ةالثقافية لوجياستراتيجية للحفاظ على القيم البيو
وتعزيز االستخدام ) ج(10في تنفيذ المادة  التي تدعم وتسهم المجتمعيةتشجيع وتعزيز المبادرات   )ب(
المعزز للمادة لتحقيق التنفيذ والتعاون مع المجتمعات األصلية والمحلية في األنشطة المشتركة  ؛المستدام المألوف

  16؛)ج(10
  :من أجل )وتشريعات ومبادرات أخرى مناسبةوآليات  ،لحالةادراسات  مثال(تحديد أفضل الممارسات   )ج(

المشاركة الكاملة والفعالة  المطبقة،وفقا للتشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية  ،تعزيز  )1(
مشاركة في الموافقة والعلم أو موافقتها المسبقة عن أيضا للمجتمعات األصلية والمحلية و

وإدارة المناطق المحمية، بما في ذلك المناطق المحمية البحرية  وحوكمةوتوسيع  تحديد
  التي قد تؤثر على المجتمعات األصلية والمحلية؛

المستدام في المناطق المحمية، بما  المألوفتشجيع تطبيق المعارف التقليدية واالستخدام   )2(
  ؛محمية البحرية، حسب االقتضاءفي ذلك المناطق ال

تشجيع استخدام البروتوكوالت المجتمعية في مساعدة المجتمعات األصلية والمحلية   )3(
في المناطق المحمية، بما فيها المناطق لتأكيد وتشجيع االستخدام العرفي المستدام 

  17؛وفقا للممارسات الثقافية التقليدية، في المناطق المحميةالمحمية البحرية، 
إلى ) واو 11/14( الحالي بالمقررمرفق الالواردة في  18قائمة المهام اإلرشادية إحالة قرري  - 11

في المستقبل، بعد استعراض  لنظر فيهاواألحكام المتصلة بها ل) ي(8للفريق العامل المعني بالمادة  االجتماع القادم
 .تدامالمس المألوفالمرحلة األولى من خطة العمل المتعلقة باالستخدام 

  مرفق
  قائمة المهام اإلرشادية للنظر فيها في المستقبل

  إرشادات حول االستخدام المستدام وما يتصل به من تدابير حافزة للمجتمعات األصلية والمحلية  -ألف 
  المستدام واالقتصادات المحلية المتنوعة المألوفاالستخدام   -  1

رة المجتمعية للموارد والحوكمة المتسقة مع وضع مبادئ توجيهية لتعزيز وتشجيع اإلدا  :1المهمة 
 .التشريعات الوطنية والصكوك الدولية الواجبة التطبيق

المستدام أو سياسته، حسب مقتضى الحال، مع المشاركة  المألوفإدراج ممارسات االستخدام   2:19المهمة 
الوطنية للتنوع البيولوجي،  في االستراتيجيات وخطط العمل ،الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية

                                                        
 .هام اإلرشاديةالسابقة من قائمة الم 2المهمة    15
 .السابقة من قائمة المهام اإلرشادية 6المهمة    16
 .السابقة من قائمة المهام اإلرشادية 14المهمة    17
 .اللتين بدأ النظر فيهما 9و 4المهام الواردة بين أقواس لم تنظر فيها األطراف أو تتفق عليها، باستثناء الفقرتين    18
 .)ج(10 المادة مع التركيز على 10المادة المتعلق بى من العنصر الرئيسي في العمل مختارة كمهمة أولية للمرحلة األول   19
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طريقة استراتيجية للحفاظ على القيم البيولوجية الثقافية وتحقيق الرفاهية البشرية واإلبالغ عن ذلك من  اباعتباره
  .خالل التقارير الوطنية

بسبب  المجتمعيةدراسة أي حواجز أو عوائق تعترض المحافظة على إدارة وحوكمة الموارد : مكررا 2المهمة [
  ]وكمة والسياسات واألطر التنظيمية القائمة؛الح

  األراضي والمياه والموارد البيولوجية  -  2
المستدام والمعارف  المألوفوضع مبادئ توجيهية لمساعدة األطراف على احترام االستخدام   :3المهمة 

كوالت واإلجراءات مع مراعاة القوانين العرفية للمجتمعات األصلية والمحلية، والبروتورويجها، التقليدية وت
  .المجتمعية واحترام المؤسسات والسلطات التقليدية

في  ها بحيث تسهموالية ونطاق االتفاقية التي يمكن تعميم ضمندراسة التدابير الحافزة المحتملة : مكررا 3المهمة [
ئ أديس أبابا للتنوع البيولوجي من جانب المجتمعات األصلية والمحلية بما يتفق مع مباد المألوفاالستخدام 

 .]وخطوطها اإلرشادية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي

استعراض، حسب مقتضى الحال، السياسات الوطنية ودون الوطنية، بغية ضمان حماية وتشجيع   :4المهمة [
  ].المستدام المألوفاالستخدام 

لمجتمعات األصلية والمحلية من رسم توفير األدوات وبناء القدرات والشبكات لتمكين ا  :مكررا 4المهمة [
  .]للتنوع البيولوجي على الصعيد المحلي المألوفخرائط الستخدامها 

  الدعم والتمويل الموجهان  -  3
المعني بالمادة  توفير المعلومات على أساس منتظم، بما في ذلك إلى اجتماعات الفريق العامل  :5المهمة 

في  التمويل لدعم المبادرات الرامية إلى إحراز تقدم، عن مدى توافر )ي(8، ومن خالل الصفحات الشبكية للمادة )ي(8
 ).ج(10تنفيذ المادة 

واإلسهام فيها وتعزيز ) ج(10تمعية التي تدعم تنفيذ المادة ترويج وتعزيز المبادرات المج  6:20المهمة 
شطة المشتركة لتحقيق التنفيذ المستدام؛ والتعاون مع المجتمعات األصلية والمحلية في األن المألوفاالستخدام 

  ).ج(10المعزز للمادة 
  مواصلة استكشاف الفرص والثغرات في المعارف  -  4

بذلك  لالمستدام واالستخدام المستدام، وما يتص المألوفاستكشاف العالقة القائمة بين االستخدام   :7المهمة 
 .من فرص اقتصادية للمجتمعات األصلية والمحلية

مشورة والتوسع فيما يتعلق بالطرق المستخدمة في تحديد قيم التنوع البيولوجي وخدمات تقديم ال  :8المهمة 
للمجتمعات المسبقة والمستنيرة  روحية للشعوب األصلية مع الموافقةالنظم االيكولوجية إلدراج القيم الثقافية وال

لنظم االيكولوجية باالستخدام أو موافقتها ومشاركتها، وإجراء تقييم شامل لعالقة خدمات ااألصلية والمحلية 
  .المستدام للتنوع البيولوجي المألوف

                                                        
 .)ج(10 المادة مع التركيز على 10المادة المتعلق بمختارة كمهمة أولية للمرحلة األولى من العنصر الرئيسي في العمل    20
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المستدام، والممارسات والمعارف  المألوفاستكشاف العالقة بين تغير المناخ واالستخدام   :9المهمة [
  ]المستدام والمعارف التقليدية من أجل التكيف مع تغير المناخ؛المألوف التقليدية، فضال عن قيمة االستخدام 

المستدام في ضمان قدرة المجتمعات على الصمود فيما  المألوفبحث دور االستخدام   :مكررا 9المهمة [
  ]يتعلق بالجوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية؛

بحث وسائل يمكن بموجبها إدماج المعارف العلمية والتقليدية للمجتمعات األصلية   :مكررا ثانيا 9المهمة [
  .]وإدارة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستداموالمحلية في حوكمة 

تدابير لزيادة مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية والحكومات على   -باء 
  ونهج النظام االيكولوجي 10الصعيدين الوطني والمحلي في تنفيذ المادة 

 التعليم  -  1

تدام، والمعارف التقليدية ولغات المس المألوفج، حسب مقتضى الحال، قضايا االستخدام دم  :10المهمة 
 .مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحليةالشعوب األصلية في نظم التعليم النظامية وغير النظامية، 

وضع إرشادات بالتعاون مع المنظمات المعنية بما في ذلك منظمات المجتمعات األصلية   :11المهمة 
لترويج لالنتقال بين األجيال للمعارف التقليدية ولغات الشعوب األصلية ذات الصلة والمحلية، وخصوصا النساء، ل

  .المستدام من جانب المجتمعات األصلية والمحلية المألوفباالستخدام 
تعزيز الفهم والتوعية العامة العريضة بأن أكثر النظم تنوعا من الوجهة البيولوجية إنما تتشكل   :12المهمة 

المستدام أن يسهما في التنوع  المألوفمع البشر، وأن بوسع المعارف التقليدية واالستخدام  من خالل التفاعل
  .البيولوجي، والمناظر الطبيعية والمناظر البحرية الطبيعية بما في ذلك المناطق المحمية وصونها

  األبعاد الجنسانية  -  2
 المألوفعارف، فيما يتعلق باالستخدام النظر في األدوار المحددة للنساء ومساهمتهن في الم  :13المهمة 

المستدام، وتعميم الجوانب الجنسانية في آليات المشاركة، وصنع القرار وإدارة الموارد البيولوجية وخدمات النظم 
  .اإليكولوجية
  بناء القدرات وتمكين المجتمعات األصلية والمحلية في صنع القرارو شبكاتالمشاركة وال. 3[

مع عملية مناسبة وجدول  التفاقية، نهج مرحليلبالتعاون مع الهيئات الفرعية األخرى  ،عدادإ :مكررا 13المهمة 
برامج العمل والمجاالت مختلف شاملة لعدة قطاعات في  كمسألة) ج(10مع التركيز على  10دمج المادة زمني ل

  .المواضيعية
الخبرات والدروس  تقاسمو والبحوث يالتشارك والتوثيقوإقامة الشبكات  دعم بناء القدرات :مكررا ثانيا 13المهمة 

ها، مع ومنظماتها المعنية المستدام بين المجتمعات األصلية والمحلية وحكومات المألوفالمستفادة بشأن االستخدام 
  لألولويات التي تحددها المجتمعات؛وفقا و، المهم للنساءدور للإيالء اهتمام خاص 

ة ذات الصلة ون بين المجتمعات األصلية والمحلية والوكاالت الحكوميتعزيز التعا :مكررا ثالثا 13المهمة 
  ).ج(10تنفيذ العملي للمادة السيما قطاعات الموارد الطبيعية، من أجل وأصحاب المصلحة، ال
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 المألوفيطلب إلى األمين التنفيذي أن يستكشف الفرص لبدء حوارات بشأن االستخدام  :مكررا رابعا 13 المهمة
  .بين ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية وقطاعات الموارد الطبيعية بهالمعارف التقليدية المرتبطة المستدام و

دعم بناء القدرات من أجل لاستكشاف فرص التمويل للمجتمعات األصلية والمحلية   :مكررا خامسا 13 المهمة
  .المستدام المألوفاالستخدام 

سات لتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي المجتمعات األصلية دراسة أفضل الممار :مكررا سادسا 13 المهمة
القرارات بشأن االستخدام المستدام والحفظ، واستكشاف التحديات أو  صنعالسياسات العامة و صنعوالمحلية في 

 .]القيود المحتملة التي تواجهها الحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية

، بوصفها قضية مشتركة بين )ج(10على المادة مع التركيز  10المادة   -جيم 
  القطاعات في مختلف برامج عمل االتفاقية ومجاالتها المواضيعية

 المناطق المحمية  -  1

مثل دراسات الحالة، واآلليات، والتشريعات وغير ذلك من المبادرات (تحديد أفضل الممارسات   14:21المهمة 
 :لما يلي) المالئمة

شريعات الوطنية وااللتزامات الدولية السارية، للمشاركة الكاملة والفعالة الترويج، وفقا للت  )أ(
للمجتمعات األصلية والمحلية وموافقتها المسبقة عن علم أو موافقتها ومشاركتها في إقامة المناطق المحمية وتوسيع 

المجتمعات األصلية وإدارتها، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية التي قد تؤثر على ] والحوكمة ،[مداها
  والمحلية؛
المستدام في المناطق المحمية، بما في  المألوفالتشجيع على تطبيق المعارف التقليدية واالستخدام   )ب(

  ذلك المناطق البحرية المحمية، حسب مقتضى الحال؛
كيد الترويج الستخدام البروتوكوالت المجتمعية في مساعدة المجتمعات األصلية والمحلية على تأ  )ج(

المستدام وفقا للممارسات الثقافية التقليدية، في المناطق المحمية، بما في ذلك المناطق  المألوفوترويج االستخدام 
  .البحرية المحمية

بما  ،المستدام في برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية المألوفإسناد األولوية لدمج االستخدام   :15المهمة 
لبرنامج العمل مع المشاركة الكاملة  اإلنترنتمحددة في الوحدات اإللكترونية على في ذلك من خالل إرشادات 

  .والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية
لتمكين المجتمعات األصلية ) السياسات والتشريعات مثال(دراسة أفضل الممارسات   :مكررا 15المهمة [

وسيلة ك ،المناطق المحمية والمواقع المقدسةة وحفظ وتنظيم وإدار تعيينطوعيا بتحديد و ممن أن تقووالمحلية 
   .]المستدام المألوفللحفاظ على استخدامها 

                                                        
 .)ج(10مع التركيز على  10ن المادة مختارة كمهمة أولية للمرحلة األولى من العنصر الرئيسي في العمل بشأ   21
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األمم المتحدة الصادرة عن الدورتين التاسعة والعاشرة لمنتدى  توصياتال  - زاي 
  والمقدمة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية

  إن مؤتمر األطراف،
 بقضايا المعني الدائم المتحدة األمم بالتوصيات الصادرة عن الدورتين التاسعة والعاشرة لمنتدى حيط علماي
إلى األمين التنفيذي أن يواصل  ويطلب، )UNEP/CBD/WG8J/7/7المعاد إصدارها في الوثيقة (األصلية  الشعوب

التطورات ذات االهتمام المشترك، بما في عن  إبالغ منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية
المادة (المستدام  المألوف، وخصوصا العمل بشأن االستخدام )ي(8ذلك برنامج العمل المنقح المتعلق بالمادة 

التنوع المتعلق ب، وتنفيذ بروتوكول ناغويا وما يتصل به من جهود لبناء القدرات، وبرنامج العمل المشترك ))ج(10
ري الحترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية :تغاريواييالثقافي، ومدونة السلوك األخالقي البيولوجي و

 22غو:، والخطوط اإلرشادية الطوعية أغوايوالمحلية فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
لمقترح حدوثها في، أو التي يحتمل أن إلجراء تقييمات األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي بخصوص التطورات ا

تؤثر على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي درجت على شغلها أو استعمالها المجتمعات األصلية 
  والمحلية بصفة تقليدية؛

األمم المتحدة الدائم  الدورة العاشرة لمنتدىمن تقرير  27و 26 تينالفقرالواردة في  اتتوصيال يالحظوإذ 
إلى الفريق المفتوح العضوية العامل بين  يطلب، )E/2011/43-E/C.19/2011/14( عني بقضايا الشعوب األصليةالم

واألحكام المتصلة بها، مع مراعاة التقارير المقدمة من األطراف والحكومات ) ي(8الدورات المخصص للمادة 
وكل ما يترتب عليها  ،نظر في هذه المسألةاألخرى وأصحاب المصلحة المعنيين والمجتمعات األصلية والمحلية، ال

بالنسبة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي واألطراف فيها، في اجتماعه القادم، ليواصل مؤتمر األطراف النظر فيها في 
  .اجتماعه الثاني عشر

                                                        
وقدمه مجتمع غاناواكي الموجود بالقرب من مونتريال، حيث تم " كل شيء في الخليقة: "مصطلح شامل بلغة الموهوك ويعني   22

 .التفاوض حول الخطوط اإلرشادية
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  برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزراستعراض   11/15المقرر 

  ،إن مؤتمر األطراف
إزاء الفقدان المستمر والجاري في التنوع البيولوجي للجزر وآثار هذا الفقدان التي ال  باالنزعاج رإذ يشع

في المائة من حاالت انقراض األنواع المعروفة قد حدثت  80بأن  وإذ يقرتعوض بالنسبة لشعوب الجزر والعالم، 
  راض حاليا هي أنواع جزرية،ريات المهددة باالنقافي المائة من الفق 40على الجزر، وأن أكثر من 

بالتقدم المحرز في وضع وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بواسطة  وإذ يسلّم
الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والتي لديها جزر، والدعم الذي قُدم لهذه العملية من جانب 

  ج األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية،مشروع األنشطة التمكينية لبرنام
أن األمر يحتاج إلى جهد ودعم إضافيين إلشراك كامل لجميع القطاعات ذات الصلة في  وإذ يالحظ

الحكومة والمجتمع، وخصوصا المجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات غير الحكومية، في تنفيذ وتعميم برنامج 
يولوجي للجزر في كافة هذه القطاعات بغية تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في العمل المتعلق بالتنوع الب

  ،2020- 2011الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
أهمية تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزر لتحقيق أهداف أيشي للتنوع  وإذ يالحظ

  نع انقراض األنواع وتحسين حالة حفظها،المتعلق بم 12البيولوجي، بما في ذلك الهدف 
أن األنواع الغريبة الغازية، وتغير المناخ، والتنمية غير المستدامة بما في ذلك السياحة غير وإذ يدرك 

هي من بين الدوافع الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي في الجزر، مع ما لهذا من صالت معقدة يمكن  ،المستدامة
  ه بإجراءات تعاونية ومتكاملة مع القطاعات األخرى،معالجتها على أفضل وج

أن فقدان التنوع البيولوجي ال يقتصر على الجزر التي بها سكان من البشر، بل يعتبر وإذ يدرك أيضا 
  أيضا شاغال رئيسيا في كثير من الجزر غير المأهولة بالسكان أو المأهولة موسميا،

ألنهار والموارد األرضية وموارد رد البحرية وموارد مصبات اأن اإلدارة المستدامة للموا كذلك وإذ يدرك
المياه العذبة في الجزر تمثل كالً مترابطاً ومهما لألمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ، والصحة العامة وسبل 

  العيش،
على استخدام الثقافية، والمهارات، وتدابير اإلدارة التي ساعدت سكان الجزر /المعارف التقليديةوإذ يحترم 

، في هذا السياق، بأن بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على وإذ يسلموإدارة بيئتهم ومواردهم طوال قرون طويلة، 
الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها يوفر أداة مهمة تهدف إلى ضمان استفادة 

  عارف التقليدية المرتبطة بها،الجزر من استخدام مواردها الجينية والم
لاللتزام القوي المتواصل، والتقدم الذي حققته األطراف وشركاؤها الذين التزموا  إذ يعرب عن التقديرو

الجزر، وخاصة تحدي ميكرونزيا، ومبادرة تحدي الكاريبي، ومبادرة المثلث " تحديات"بالمبادرة الطوعية 
تي أوعزت بدورها بإنشاء تحدي ساحل غرب المحيط الهندي، وتحدي ال ،المرجاني ومنطقة جزر فونيكس المحمية

غرب أفريقيا األقصى، ووضع الميثاق المعني بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في الجزر األوروبية 
ت الرفيعة بأهمية المناسبا وإذ يعترفالبرية والموائل الطبيعية في أوروبا،  حياءفي إطار اتفاقية برن بشأن حفظ األ

  الجديدة والشراكات، المستوى ومؤتمرات القمة في إطار هذه المبادرات لتدعيم اإلرادة السياسية وترتيبات التمويل
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التقدم المحرز في آليات التمويل المستدام التي وضعت في المناطق الجزرية لتغير المناخ وإذ يالحظ 
ني للحفظ في ماما غراوين في ونزيا؛ والصندوق االستئماوالتنوع البيولوجي، بما في ذلك صندوق الحفظ في ميكر

ا غينيا الجديدة؛ والصندوق الكاريبي للتنوع البيولوجي؛ وتحدي ساحل غرب المحيط الهندي؛ واإلجراء بابو
التحضيري للبرلمان األوروبي لنظام طوعي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية في األراضي األوروبية 

  ،في الجزرالناشئة " مبادالت الديون من أجل التكيف مع تغير المناخ"؛ و(BEST)ء البحار فيما ورا
اتفاقية التنوع باعتبارها آلية لتنفيذ  (GLISPA)أنشطة الشراكة العالمية للجزر  وإذ يالحظ مع التقدير

  ،البيولوجي، وشراكة في إطار لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة
أهمية اعتماد وتنفيذ تشريعات كافية لمعالجة قضايا الحفظ في الجزر، وكذلك التدابير  يدإذ يؤكد من جدو

  ،الالزمة إلنفاذها
الحاجة إلى زيادة الدعم الدولي واإلقليمي والوطني للجزر، السيما الدول الجزرية  إذ يؤكد من جديدو

للجزر وتعزيز القدرات المحلية من خالل توفير الصغيرة النامية، لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي 
  ،من االتفاقية، وتقديم الحوافز 20الموارد المالية الجديدة واإلضافية، وفقاً للمادة 

الحكومات األخرى، والمؤسسات المالية وغيرها من المنظمات المعنية  ويدعواألطراف،  يحث - 1
 :وجي للجزر واالرتكاز على النُهج الجزرية الناجحة من خاللإلى تعزيز تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيول

تعزيز ودعم االلتزامات اإلقليمية الرفيعة المستوى، مثل تحديات الجزر المشار إليها أعاله وغير   )أ (
التي أظهرت نجاحا في تحقيق زيادة سريعة في المناطق المحمية وتحقيق أهداف  ،ذلك من الجهود الواسعة النطاق

 داف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة ببرنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزر؛أخرى من أه

تكييف وتوسيع نطاق اآلليات المؤكدة التي تحقق مردودية تكاليفها لتعزيز القدرات المحلية،   )ب (
فضل الممارسات، التعلم، ونقل التكنولوجيات، وتقاسم الدروس المستفادة وأالسيما شبكات التعلم النظير، وتبادل 

 وأدوات التواصل وتبادل المعلومات، والمساعدات التقنية الموجهة، والتدريب والتثقيف الرسميان؛

من  21و 20موارد إضافية، وفقاً للمادتين  حشدلالنظر في وضع ترتيبات مالية ابتكارية   )ج (
، لدعم تنفيذ برنامج 11/4، و10/3، و9/8الموارد، بما يتمشى مع المقررات  حشداالتفاقية، من خالل استراتيجية 

الديون من أجل التكيف مع مبادالت "لصناديق االستئمانية، والعمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزر، بما في ذلك ا
، والمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، والرسوم المدفوعة مقابل السياحة أو استخدام الموارد "تغير المناخ

 تخصص للحفظ الفعال؛ التي ،الطبيعية

مثل قاعدة البيانات العالمية للجزر،  ،متابعة ودعم قواعد البيانات وبوابات المعلومات الرئيسية  )د (
األنواع الغازية في  تالقضاء علىوقاعدة بيانات التنوع البيولوجي المعرض لالنقراض في الجزر، وقاعدة بيانات 

زية، وقاعدة بيانات التنوع البيولوجي للجزر واألنواع الغازية، وشبكة الجزر، وقاعدة البيانات العالمية لألنواع الغا
ها القضاء عليلتمكين الرصد الفعال لألنواع الغازية وتحديد أولوية  ،(SIDSNet) الدول الجزرية الصغيرة النامية

 ؛في الجزر، باعتبارها أدوات قيمة لدعم تنفيذ برنامج العمل

بسد الثغرات في مجال التنفيذ المحدد في االستعراض المتعمق االضطالع على وجه التحديد   )ه(
  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/4من الوثيقة  19والتي وردت في الفقرة 
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األطراف إلى االستمرار في تركيز االهتمام والعمل الدوليين على األولويات الست الواردة  يدعو - 2
الوقاية من األنواع الغريبة  :ت الجزر، وهيمن حيث تأثيرها على مستوى معيشة واقتصاديا 9/21في المقرر 

ها ومكافحتها؛ وأنشطة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وإنشاء وإدارة المناطق القضاء عليالغازية و
للمنافع الناشئة عن والمنصف ؛ وبناء القدرات؛ والحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل البحرية المحمية

 :، والتخفيف من وطأة الفقر، مع توجيه اهتمام خاص لما يلياستخدامها

وضع وتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي والوطني والمحلي إلدارة األنواع الغريبة الغازية داخل   )أ (
افحة حيثما يكون ذلك ممكناً، والمك القضاء عليهاوعبر الواليات الوطنية، بما في ذلك تنوع النُهج الناجحة للوقاية و

 ي بحيث يعالج النطاق الكامل للتهديدات الغازية؛بيولوجما للنظر في إعداد نهج لألمن السيال

 تعميم التكيف مع تغير المناخ المعتمد على النظم اإليكولوجية، واستعادة النظم االيكولوجية،  )ب (
في الجزر وإدارة األنواع الغازية من أجل صحة اإلنسان ورفاهيته في جميع خطط ومشروعات التنمية والحفظ 

 وبناء القدرات على تطبيقها؛

 :إلى أيضااألطراف  يدعو - 3

 إسناد األولوية إلدارة المناطق المحمية األرضية، بما في ذلك المياه الداخلية؛  )أ (

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بغرض معالجة التلوث العابر للحدود الذي ينطوي على آثار   )ب (
في ذلك عن طريق الحد من عمليات الصرف من المصادر األرضية،  جسيمة على النظم االيكولوجية للجزر، بما

 سيما فيما يتعلق بمدخالت المغذيات المفرطة؛ال

دعم التنفيذ دون الوطني لالتفاقية في الجزر، بإشراك السلطات دون الوطنية والمحلية من خالل   )ج (
ل التنوع البيولوجي، التي اعتمدت خطة العمل للحكومات دون الوطنية، والمدن والسلطات المحلية األخرى من أج

المدن وتوقعات ("، والمستنيرة بتقييم الصالت والفرص بين التوسع العمراني والتنوع البيولوجي 10/22في المقرر 
 ؛")التنوع البيولوجي

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على الدخول في شراكات في كافة  يشجع - 4
 :القطاعات من أجل

شر ودمج األدوات والعمليات المالئمة لتطبيق النتائج التي خلصت إليها دراسة وضع ون  )أ (
وغير ذلك من أدوات التقييم لدعم عمليات صنع القرار  (TEEB)" اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي"

 على مستوى الجزر؛

لوجي لمواصلة تعميم حفظ اغتنام فرصة تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيو  )ب (
مثل التعدين، والزراعة، ومصايد األسماك، والصحة، والطاقة، (التنوع البيولوجي مع القطاعات الرئيسية األخرى 

ولتحديد األهداف الوطنية المحددة، والقابلة ) الساحلية المتكاملة، والتعليم والتنمية/والسياحة، واإلدارة البحرية
تمشياً مع أهداف أيشي للتنوع  ،قعية والمحددة الوقت، وما يرتبط بها من مؤشراتللقياس، والطموحة، والوا

 على مستوى الجزر وضمن سياق األولويات المحلية؛ ،البيولوجي

تنسيق هذه الجهود، عند االقتضاء، مع العملية التي تقودها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية   )ج (
 ج عمل باربادوس وإستراتيجية موريشيوس للتنفيذ المتصلة به؛في األمم المتحدة لتقييم تنفيذ برنام
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استكشاف اإلمكانيات المتاحة إلشراك القادة الوطنيين والمحليين في الشراكات بين القطاعين العام   )د(
رية والخاص وتشجيع النُهج التشاركية لإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من قبيل اإلدارة المتكاملة للمناطق البح

 ؛والساحلية

والمشاركة فيها باعتبارها  (GLISPA)األطراف إلى االعتراف بالشراكة العالمية للجزر  يدعو - 5
 شريكا فعاال لدعم تنفيذ برنامج العمل؛

التي تنسقها مبادرة حفظ الجزر بشأن " الجزر الصغيرة والفروق الكبيرة"بحملة يحيط علما  - 6
والحكومات  ،األطراف ويدعول االجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية األنواع الغريبة الغازية والتي أطلقت خال

 األخرى والمنظمات المعنية إلى المشاركة في هذه الحملة؛

إلى األمين التنفيذي التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية وأمانات االتفاقيات ذات الصلة  يطلب - 7
متجانسة ذات الصلة باحتياجات اإلبالغ في االتفاقيات المتعلقة بغرض الترويج لنظم المعلومات الوطنية المتسقة وال

للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان  ،بالتنوع البيولوجي، ولتقديم التقارير المشتركة، حسب مقتضى الحال
 األقل نموا التي لديها جزر؛

م التقني اإلقليمية إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر التمويل، تمكين شبكات الدع يطلب أيضا - 8
والعالمية من مساعدة عمليات االستعراض والتحديث والتنفيذ الجارية لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً والتي لديها جزر، مع المشاركة الكاملة والفعالة 

، وخاصة لوضع أهداف وطنية ولتعميم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع للمجتمعات األصلية والمحلية
البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسات الوطنية األوسع نطاقا لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

2011 -2020.  
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  م اإليكولوجيااستعادة النظ  11/16المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

لسبل والوسائل لدعم سائل الرئيسية الواردة في القسم الرابع من مذكرة األمين التنفيذي بشأن االريالحظ  إذ
التي أعدها لالجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  ة،م االيكولوجياستعادة النظ
ليست بديال عن الحفظ، أو  ةيم االيكولوج، وخصوصا أن استعادة النظ)UNEP/CBD/SBSTTA/15/4(والتكنولوجية 

  أنها مسار يتيح التدمير المتعمد أو االستخدام غير المستدام،
ستعلب دورا حيويا في تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع  ةم االيكولوجيأن استعادة النظ وإذ يالحظ كذلك

  ،، بما في ذلك حفظ الموائل واألنواع2020-2011البيولوجي 
صحاب المصلحة المعنيين وفرص خلق وظائف من خالل األعمال العامة في فرص إشراك أ وإذ يالحظ

  ،استعادة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وإنعاشها وحفظها
م اإليكولوجية يمكن أن تسهم في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وفي بأن استعادة النظ وإذ يسلم
  ،واألمن الغذائياالقتصادية  - التنمية االجتماعية

األصلية يشكل  ابالكامل لحالته ةم اإليكولوجيل تغير المناخ، بأن استعادة النظ، السيما في ظوإذ يسلم كذلك
  ،تحديا متزايدا وقد ال يمكن تحقيقه دائما

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020- 2011أن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وإذ يؤكد
، وينبغي أن يوجها العمل في المستقبل لجميع القضايا 2020دمان اإلطار الشامل لالتفاقية حتى عام الخاصة بها تق

  ،المشتركة بين القطاعات والمجاالت المواضيعية لالتفاقية
الحكومات األخرى والمنظمات المعنية على بذل جهود منسقة لتحقيق  ويشجعاألطراف  يحث  - 1

من االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات،  8و 4لتنوع البيولوجي، والهدفين من أهداف أيشي ل 15و 14الهدفين 
عن طريق  ةم االيكولوجيالبيولوجي من خالل استعادة النظ واإلسهام في تحقيق جميع أهداف أيشي األخرى للتنوع

  :مجموعة من األنشطة استنادا إلى الظروف الوطنية، تشمل
الواردة في المقررات السابقة لمؤتمر  ةم االيكولوجيالنظ قة باستعادةالتنفيذ الفعال لألحكام المتعل  )أ(

  األطراف وبرامج العمل المواضيعية والمشتركة بين القطاعات ذات الصلة؛
 اأو تجزئته ةم االيكولوجيب الكامنة والمباشرة لتدهور النظتحديد وتحليل ومعالجة األسبا  )ب(

تآكل أو التدهور أو التدمير ليل األنشطة التي تتسبب في المزيد من الواستخدام المعارف المكتسبة في منع أو تق
  ؛ةم االيكولوجيللنظ

تحديد النظم اإليكولوجية المتدهورة التي يحتمل استعادتها، مع األخذ في الحسبان أن هذه المناطق   )ج(
 يمكن أن تشغلها أو تستخدمها المجتمعات األصلية والمحلية؛

يقها بشكل مثمر على استعادة رسات والتكنولوجيات المناسبة التي يمكن تطبالنهوض بأفضل المما  )د(
  ؛ةم اإليكولوجيالنظ
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النظر في إجراء تقييم األثر االجتماعي عند تحديد النظم اإليكولوجية المتدهورة إلمكانية االستعادة   )ه(
  ألصلية والمحلية التي تستخدم األراضي؛سلبية على المجتمعات ا ال يكون لها تأثيراتمن أجل التأكد من أن المشروعات 

  تحسين قدرة النظم االيكولوجية على التحمل؛  )و(
النهوض بالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، واستخدام المعارف التقليدية   )ز(

) د(10و) ج(10و) ي(8 ، وفقا للموادةم االيكولوجياألنشطة المالئمة الستعادة النظ والممارسات ذات الصلة، في
  من االتفاقية؛

تحديد فرص الربط بين القضاء على الفقر واستعادة النظم اإليكولوجية، من خالل جملة أمور من   )ح(
بينها إعادة تأهيل أو استعادة النظم اإليكولوجية التي تقدم خدمات يعتمد عليها مباشرة النساء، والمجتمعات األصلية 

  همشون، وإعداد مشروعات االستعادة التي تقدم فرص للعمل وتحسين المهارات؛والمحلية، والفقراء والم
- 2011إذ يأخذ في الحسبان الغاية االستراتيجية دال من الخط االستراتيجية للتنوع البيولوجي   )ط(

ذ لدى اتخا") تعزيز المنافع التي تعود على الجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية(" 2020
، مع إعطاء العناية الواجبة إلعادة تأهيل النظم ةم االيكولوجيلق بتخصيص الموارد الستعادة النظقرارات تتع

  اإليكولوجية المتدهورة من أجل استعادة الوظائف الحيوية للنظم اإليكولوجية وإيصال المنافع إلى األفراد؛
لدولية المعنية، وجمعية االستعادة األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الحكومية ا يدعو  - 2

اإليكولوجية، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومعهد الموارد العالمية، والشراكة العالمية بشأن إعادة الغابات إلى 
هيئتها األصلية، والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية، وغيرها من المنظمات والمبادرات المعنية، مثل شبكة التقييم 

  :، وذلك من خالل ما يليةم اإليكولوجيم البلدان في تنفيذ استعادة النظلمية، حسب االقتضاء، إلى دعدون العا
  إتاحة األدوات مثل برامج التعلم اإللكتروني؛  )أ(
تجميع ونشر دراسات الحالة، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة، والمعلومات عن الجوانب   )ب(
  ئق تقييم نجاح مشروعات االستعادة؛االقتصادية، وطرا - االجتماعية
تيسير تقاسم المعارف والمعلومات المتاحة للجميع ودعم الشبكات القائمة، مع مراعاة التشريع   )ج(

  الوطني لألطراف؛
  أو تنسيق مبادرات تنمية بناء القدرات، بما في ذلك حلقات العمل والتدريب الرسمي؛/دعم و  )د(
  دون إقليمية حول موضوعات رئيسية؛/ليميةعقد أنشطة تدريبية تقنية إق  )ه(
تعزيز الشراكات وبرامج التبادل بين الوكاالت والممارسين العاملين في مجال االستعادة فيما   )و(

  بينهم بما يعود عليهم من منافع متبادلة؛
وضع وتنفيذ برامج االتصال التي تسلط الضوء على المنافع االقتصادية واإليكولوجية   )ز(
، بما في ذلك زيادة التوعية بين عامة الناس، وصانعي السياسات ومديري ةم اإليكولوجيالنظ عية الستعادةواالجتما

اإليكولوجية في توفير الشؤون البيئية والمديرين اآلخرين، ليس فحسب حول الدور الحاسم الذي تلعبه النظم 
، والدخل الضائع، ةم اإليكولوجيالنظل التكاليف المرتبطة بتدهور ، بل أيضا حوةم اإليكولوجيخدمات النظ
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والتعويضات، ونفقات اإلنتاج الزائدة؛ وحول وفورات التكاليف، والمنافع والحلول المحتملة التي يمكن لالستعادة 
  أن تسهم بها في مواجهة التحديات السياسية المشتركة؛

ليمية أو الوطنية الستعادة دعم وضع وتنفيذ الخطط والبرامج أو المشروعات اإلقليمية أو دون اإلق  )ح(
في عمليات  ةم اإليكولوجياإليكولوجي وإدماج استعادة النظ مع األخذ في الحسبان نهج النظام ،النظم اإليكولوجية

  التخطيط األوسع نطاقا، مثل التخطيط المكاني وتخطيط المناظر الطبيعية؛
البحوث المتعلقة تنفذ توصيات  دعم التكرار واسع النطاق للمشروعات والبرامج الناجحة التي  )ط(

  ، بما في ذلك رصدها؛ةم اإليكولوجيباستعادة النظ
بأن البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن  إذ يسلم - 3

ارد الجينية، تتطلب البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، بما في ذلك البلدان التي هي مراكز منشأ أو مراكز تنوع للمو
وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات  ةم اإليكولوجيمن أجل تنفيذ برامج استعادة النظموارد مالية وتقنية 

من  20، وأن هذه الموارد ينبغي أن تقدمها اآلليات المالية بموجب المادة 15و 14الصلة، بما في ذلك الهدفين 
 9/11 وإستراتيجية حشد الموارد تمشيا مع المقررات 20شدها وفقا للمادة اتفاقية التنوع البيولوجي وينبغي ح

 ؛11/4و 10/3و

الحكومات األخرى، والمنظمات والجهات المانحة التي هي في وضع  ويدعواألطراف،  يحث - 4
  :يسمح لها بذلك على

مبادرات  يسيرلتتوفير الدعم التقني والمالي الكافي وغير ذلك من أنواع الدعم لألمين التنفيذي   )أ(
  تنمية القدرات ومبادرات التنفيذ؛

من أجل تخفيف  ةم االيكولوجيالقصوى، دعم تنفيذ استعادة النظ مع مراعاة الظواهر الجوية  )ب(
 وإدارة آثار الظواهر الجوية القصوى وللتكيف مع تغير المناخ المستند إلى النظام اإليكولوجي؛

لي، رهنا بتوافر التمويل، واستخدام األنشطة فيما بين إلى األمين التنفيذي القيام بما ييطلب  - 5
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الصادرة عن ا 15/2من التوصية  2الدورات المبينة في الفقرة 

  :UNEP/CBD/COP/11/21والمبلغ عنها في الوثيقة 
رات، وحلقات تدريبية واجتماعات للخبراء، عقد حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن بناء القد  )أ(

  بما في ذلك مع مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية؛
تيسير مواصلة تطوير، استنادا إلى المعلومات المقدمة في الوثيقتين   )ب(

UNEP/CBD/COP/11/INF/17 ةم اإليكولوجياإلرشادات العملية الستعادة النظ، طائفة من أدوات التنفيذ و18و ،
احتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، على أن تكون موجهة إلى فئات مختلفة، وترجمتها بجميع لغات وإت

  األمم المتحدة؛
، كجزء من ةم اإليكولوجيستعمال وشاملة بشأن استعادة النظتيسير إعداد بوابة شبكية سهلة اال  )ج(

الوثائق ودراسات الحالة وأدوات لبناء القدرات،  آلية غرفة تبادل المعلومات، من أجل تيسير الحصول على ونشر
  وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين؛
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بطة بها تجميع جميع المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف والمعلومات عن اإلجراءات المرت  )د(
  للتوسع في نشرها بين األطراف؛ ةم اإليكولوجيذات الصلة باستعادة النظ

بالتعاون مع الشركاء، نموذج قائم على القضايا بشأن استعادة النظم  ،إعداد وتحديث تيسير  )ه(
  ؛TEMATEAاإليكولوجية، مثل نموذج 

تحديد، وحسب االقتضاء وقدر اإلمكان، السعي إلى فرص التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي،   )و(
ة بشأن تغير المناخ، واتفاقية رامسار بشأن واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية األمم المتحدة اإلطاري

س الجهود المبذولة األراضي الرطبة، وغيرها من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف من أجل تعزيز وتجان
  وتجنب االزدواجية؛ ةم االيكولوجيالستعادة النظ

حالة النظم بالتعاون مع الشركاء، تيسير وضع أداة لتجميع وعرض معلومات خط األساس عن   )ز(
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وذلك لمساعدة األطراف  15االيكولوجية ومداها من أجل تيسير تقييم الهدف 

  على تحديد النظم االيكولوجية التي تسهم استعادتها بأكبر قدر ممكن في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
، تحديد الثغرات في 19و 18و UNEP/CBD/COP/11/INF/17استنادا إلى الوثائق اإلعالمية   )ح(

 ؛واقتراح السبل لسد هذه الثغرات ةم اإليكولوجيعملية وأدوات تنفيذ استعادة النظاإلرشادات ال

إعداد شروط واضحة وتعريفات واضحة إلعادة تأهيل واستعادة النظم اإليكولوجية وتوضيح   )ط(
خذ في الحسبان أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واألهداف األخرى النواتج المرغوبة لتنفيذ أنشطة االستعادة، مع األ

 ؛ذات الصلة

اإلبالغ عن التقدم المحرز في هذه المسائل إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   )ي(
  .والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 184 
 

 

المناطق البحرية  :حري والساحليالتنوع البيولوجي الب  11/17 المقرر
  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 إن مؤتمر األطراف،

  )EBSAs( وصف المناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
ول كانون األ/ديسمبر 24المؤرخ  66/231من قرار الجمعية العامة  167و 165إلى الفقرتين  إذ يشير

  ، بما في ذلك مرفقه، بشأن المحيطات وقانون البحار،2011
تفاقية امؤتمر األطراف بأن ، والتي يعترف فيها 10/29من المقرر  26إلى  21إلى الفقرات  وإذ يشير
البحرية فيما يتعلق بالمناطق لألمم المتحدة في دعم عمل الجمعية العامة  تضطلع بدور رئيسيالتنوع البيولوجي 

وحسب االقتضاء توفير خارج الوالية الوطنية، من خالل التركيز على توفير المعلومات العلمية،  الواقعةة المحمي
المعلومات التقنية والمشورة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البحري، وتطبيق نهج النظام اإليكولوجي والنهج 

  ،التحوطي
  ،9/20إلى الفقرة الثانية من ديباجة المقرر  وإذ يشير

لحكومة اليابان لما قدمته من تمويل، وألمانة برنامج البيئة اإلقليمي في جنوب عن امتنانه  يعرب - 1
المحيط الهادئ لما قامت به من استضافة ومشاركة في التنظيم، ولحكومة أستراليا لتوفيرها الدعم التقني، من خالل 

عمل اإلقليمية لجنوب غرب المحيط الهادئ منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، فيما يتعلق بحلقة ال
 25إلى  22لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، المنعقدة في نادي، فيجي، من 

؛ وللمفوضية األوروبية لما قامت به من تمويل، ولحكومة البرازيل لما قامت به من 2011تشرين الثاني /نوفمبر
المتحدة للبيئة في منطقة الكاريبي التابع لليونيب لما قام به من مشاركة في تنظيم حلقة استضافة، ولبرنامج األمم 

 28العمل اإلقليمية لمنطقة الكاريبي الكبرى وغرب وسط األطلسي، التي عقدت في ريسيف، البرازيل، من 
ة المشتركة بين لجنة ؛ ولحكومة فرنسا على استضافتها لحلقة العمل العلمي2012آذار /مارس 2شباط إلى /فبراير

بالتعاون  ،شمال شرق األطلسيفي سماك األة مصايد هيئحماية البيئة البحرية في شمال شرق المحيط األطلسي و
مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن تحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق 

، وللجنة حماية البيئة البحرية في شمال 2011أيلول /سبتمبر 9إلى  8المحيط األطلسي في إيريس، فرنسا من 
شمال شرق األطلسي لعقدهما، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع في سماك األة مصايد هيئشرق المحيط األطلسي، و

  البيولوجي، لحلقة العمل هذه؛
، الستضافةوريشيوس ولحكومة م اليابان لما قدمته من تمويل،لحكومة  يعرب أيضا عن امتنانه - 2

ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في التنظيم، وكذلك نيروبي أمانة اتفاقية /ولبرنامج األمم المتحدة للبيئة
إلى حلقة  (CSIRO)ية صناعلألبحاث العلمية وال ثلتقني عبر منظمة الكمنولحكومة أستراليا على توفير الدعم ال

الهادئ بغية تيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، المعقودة العمل اإلقليمية لجنوبي المحيط 
؛ وكذلك لحكومة اليابان على 2012آب /أغسطس 3تموز إلى /يوليو 30وس، من يفي فليك أون فالك، موريش

في تنظيم حلقة  المشاركة علىللجنة الدائمة لجنوبي المحيط الهادئ ولحكومة إكوادور على استضافتها، و ،تمويلها
وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا لتيسير قليمية للمنطقة الشرقية المدارية والمعتدلة للمحيط الهادئ العمل اإل

 في جزر غاالباغوس، في إكوادور؛ 2012آب /أغسطس 31إلى  28و بيولوجيا، من أ
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العمل اإلقليمية المشار إليها  بالتقييم العلمي والتقني للمعلومات الواردة في تقارير حلقات يرحب - 3
 ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6(أعاله  1في الفقرة 

، الذي يوفر تقييما علميا وتقنيا للمعلومات عن تطبيق المعايير العلمية )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و
العلمية المتوافقة والمكملة ذات الصلة الموافق  ، باإلضافة إلى غيرها من المعايير)9/20المرفق األول من المقرر (

إلى أن حلقات عمل إقليمية إضافية ستعقد في مناطق وإذ يشير عليها على الصعيد الوطني والحكومي الدولي، 
يعقد قبل للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ى في الوقت المناسب لينظر فيها اجتماع للهيئة الفرعية أخر

 ثاني عشر لمؤتمر األطراف؛االجتماع ال

الطريقة التشاركية التي عقدت بها حلقات العمل اإلقليمية هذه، واستخدام أفضل  يالحظ مع التقدير - 4
المعلومات العلمية والتقنية المتاحة، مما وفر أساسا للتقارير الموجزة عن وصف المناطق التي تستوفي معايير 

اجتماعها السادس عشر، على في وجيا، والتي أعدتها الهيئة الفرعية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيول
النحو الوارد في التقرير الموجز في المرفق بهذا المقرر والمكمل بمرفقات الوثيقتين 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6و ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7؛ 

ة البحرية والمنطقة الساحلية طراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئأن األ وإذ يالحظ - 5
 10إلى  8قد اعتمدت خالل اجتماعها العادي السابع عشر، المنعقد في باريس، من  للبحر المتوسط وبروتوكوالتها

المواقع ذات األهمية الخاصة في منطقة البحر األبيض  المتعلق بحفظIG.20/7 القرار  2012شباط /فبراير
المضطلع العمل من أجل تقديم  التنوع البيولوجيبأمانة اتفاقية برشلونة االتصال أمانة اتفاقية طلبت إلى المتوسط، و

في منطقة إيكولوجيا أو بيولوجيا  المناطق البحرية المهمة عاييرمتستوفي يمكن أن المناطق التي  وصفبشأن  به
بالتقرير التجميعي، على النحو الوارد في الوثيقة  يحيط علماالبحر األبيض المتوسط، 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8 ، واستنتاجاته بخصوص مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع بلدان البحر األبيض
المتوسط والمنظمات المعنية، وذلك بغرض االنتهاء من وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية 

 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في منطقة البحر األبيض المتوسط؛

، أن تطبيق المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا 10/29، أنه وفقا للمقرر حظإذ يال - 6
ة إيكولوجيا أو بيولوجيا، واختيار مهمالالبحرية أن تحديد المناطق  وإذ يؤكدأو بيولوجيا يمثل عملية علمية وتقنية 

دولية المختصة، وفقا للقانون الدولي، بما تدابير الحفظ واإلدارة هو من اختصاص الدول والمنظمات الحكومية ال
إلى  يطلب، 10/29من المقرر  26على النحو المذكور في الفقرة  في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،

عن وصف المناطق التي تستوفى معايير المناطق البحرية المهمة  تنفيذي أن يدرج التقارير الموجزةاألمين ال
في اجتماعها السادس للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التي أعدتها الهيئة الفرعية وجيا، إيكولوجيا أو بيول

وهذا  10/29في جهة اإليداع، على النحو المشار إليه في المقرر والواردة في المرفق بهذا المقرر،  عشر،
عامة لألمم المتحدة وخاصة ، وأن يقدمها إلى الجمعية ال10/29المقرر، وللغرض المنصوص عليه في المقرر 

لفريقها العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص لدراسة المسائل ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي 
البحري واستخدامه المستدام في المناطق خارج الوالية الوطنية، فضال عن تقديمها إلى األطراف، والحكومات 

الجامع الفريق العامل المخصص  األمين التنفيذي تقديمها إلى إلى لب كذلكيطاألخرى والمنظمات الدولية المعنية، و
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، االقتصادية - العملية المنتظمة لإلبالغ العالمي وتقييم حالة البيئة البحرية، بما في ذلك الجوانب االجتماعيةب المعني
 23كمصدر للمعلومات؛ وكاالت األمم المتحدة المتخصصةوتقديمها كذلك إلى 

بالحاجة إلى تعزيز البحث والرصد اإلضافيين وفقا للقوانين الوطنية والدولية، بما في  يحيط علما - 7
ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، لتحسين المعلومات اإليكولوجية أو البيولوجية في كل منطقة بغية تيسير 

خرى التي تستوفي المعايير مواصلة وصف المناطق التي سبق وصفها، واالضطالع مستقبالً بوصف المناطق األ
العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، باإلضافة إلى غيرها من المعايير العلمية المتوافقة والمكملة 

 ذات الصلة الموافق عليها على الصعيد الوطني والحكومي الدولي؛

ا أقل البلدان نموا والدول الجزرية مشاركة البلدان النامية، السيم الحاجة إلى تيسير يؤكد من جديد - 8
في  بما في ذلك البلدان التي لديها نظم ارتفاع مياه القاع،نتقالي، االقتصاد الا ذاتالبلدان  وكذلك، النامية الصغيرة
، بما في ذلك في 10/29من المقرر  48و) ب(20و 10 في الفقراتمطلوبة المستهدفة الالبحرية العلمية البحوث 

 لها السلطة الدولية لقاع البحار؛ البحوث البحرية العلمية التي تروجألوقيانوغرافية، وكذلك في االرحالت إطار 

أن الوصف العلمي للمناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  يؤكد - 9
أن تستمر للسماح بالتحسين  أو بيولوجيا وغير ذلك من المعايير ذات الصلة يمثل عملية مفتوحة ومتطورة ينبغي

 والتحديث الجاري كلما توافرت المعلومات العلمية والتقنية المحسنة في كل منطقة من المناطق؛

بوجود عملية علمية وتقنية جارية، فيما يخص مناطق في شمال شرقي المحيط  يحيط علما - 10
 تينلوثيق، وبدعم من اUNEP/CBD/COP/INF/38األطلسي، التي يرد وصفها في الوثيقة 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5 وUNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5/Add.1 ،إلى األمين التنفيذي إدراج  ويطلب
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛هذه الوثائق في آلية تقاسم المعلومات عن 

المتوسط من  بالحاجة الخاصة إلى حلقة عمل إقليمية تنظم في منطقة البحر األبيض يحيط علما - 11
البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في الوقت  قأجل االنتهاء من وصف المناطق التي تستوفي معايير المناط

المناسب للنظر في تقريره في اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع 
 الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

والمنظمات  ،مين التنفيذي أن يواصل التعاون مع األطراف، والحكومات األخرىإلى األ يطلب - 12
الجامع العامل المخصص فريق الجمعية العامة لألمم المتحدة المختصة، والمبادرات العالمية واإلقليمية، مثل 

، االقتصادية - نب االجتماعيةالعملية المنتظمة لإلبالغ العالمي وتقييم حالة البيئة البحرية، بما في ذلك الجواب المعني
، عملها، واتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط لألغذية والزراعة األمم المتحدة ومنظمة ة،والمنظمة البحرية الدولي

وبما في  فيما يتعلق بإدارة مصايد األسماك، ،دارة مصايد األسماكإل، المنظمات اإلقليمية وحسب مقتضى الحال
لتيسير وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية  األصلية والمحلية، ذلك أيضا مشاركة المجتمعات

المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، من خالل تنظيم حلقات عمل إضافية إقليمية أو دون إقليمية للمناطق المتبقية أو 
ق التي تم وصفها المناطق الفرعية التي ترغب األطراف في عقد حلقات العمل فيها، ولمزيد من وصف المناط

                                                        
 يكولوجيا أو بيولوجياإرية المهمة المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحب أي تدابير تتخذ فيما يتعلق مالحظة أنمع    23

تدابير الحفظ واإلدارة، يجب أن تتوافق مع القانون أي من في التقارير المشار إليها في هذه الفقرة، بما في ذلك اختيار  الوارد وصفها
  .الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
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بالفعل عند توافر معلومات جديدة، حسب مقتضى الحال، رهنا بتوافر الموارد المالية، وإتاحة التقارير للنظر فيها 

وستتاح التقارير الموجزة من الهيئة . في اجتماعات قادمة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
طراف القادمة للنظر فيها بغية إدراج التقارير في جهة اإليداع تمشيا مع الغرض الفرعية إلى اجتماعات مؤتمر األ
 وهذا المقرر؛ 10/29واإلجراءات المحددة في المقرر 

بالجدول الزمني المؤقت لحلقات العمل االقليمية لتيسير وصف المناطق التي تستوفي  يحيط علما - 13
 ؛)UNEP/CBD/COP/11/22المرفق بالوثيقة (وجيا معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيول

إلى األمين التنفيذي أن يواصل التعاون مع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات  يطلب - 14
، السيما أقل للبلدان النامية األطرافاإلقليمية  لمعالجة األولوياتمن أجل بناء القدرات داخل البلدان  المختصة

بما في ذلك البلدان التي ، ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان  فضال عنالصغيرة النامية،  البلدان نموا والدول الجزرية
على النحو تنظيم حلقات عمل إقليمية أو دون إقليمية لبناء القدرات، لديها نظم ارتفاع مياه القاع، من خالل 

 ووسائل أخرى؛ ،10/29من المقرر  37 المطلوب في الفقرة

 م المعلومات بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياجهة اإليداع وآلية تقاس

بجهة اإليداع النموذجية  يرحبلحكومة ألمانيا على التمويل الذي قدمته و يعرب عن امتنانه - 15
العلمية للمعايير العلمية لوصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وآلية تقاسم المعلومات للمعلومات 

فضال عن غيرها من المعايير ، )9/20المرفق األول بالمقرر (تطبيق المعايير العلمية بصلة متقنية والخبرات الوالت
وتستخدم هذه اآللية . العلمية المتوافقة والمكملة ذات الصلة الموافق عليها على الصعيد الوطني والحكومي الدولي

ة ختصساعدة األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المكأداة قائمة على االنترنت للمدخالت وقاعدة بيانات لم
في تقاسم المعلومات العلمية والتقنية والخبرات ذات الصلة بتطبيق المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة 

على  باإلضافة إلى غيرها من المعايير العلمية المتوافقة والمكملة ذات الصلة الموافق عليها، إيكولوجيا أو بيولوجيا
الصعيد الوطني والحكومي الدولي، وتقدم المعلومات والبيانات العلمية إلى حلقات العمل اإلقليمية التي ينظمها 

أعاله، لوصف المناطق التي  12والفقرة  10/29من المقرر  36، على النحو المطلوب في الفقرة ياألمين التنفيذ
 لمهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وغير ذلك من المعايير ذات الصلة؛تستوفي المعايير العلمية لتحديد المناطق البحرية ا

إلى األمين التنفيذي مواصلة تطوير جهة اإليداع النموذجية وآلية تقاسم المعلومات، رهنا يطلب  - 16
ا خدمة الغرض مبتوافر الموارد المالية، لتصبح جهة إيداع كاملة التشغيل وآلية تقاسم المعلومات حتى يمكنه

، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى، ومنظمة األمم المتحدة 10/29من المقرر  39ي الفقرة المطلوب ف
، واللجنة (UNDOALOS)لألغذية والزراعة، وشعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار 

، السيما (UNESCO-IOC)ثقافة الحكومية الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم وال ةاألوقيانوغرافي
، والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج (OBIS)نظام المعلومات الجغرافية البيولوجية بشأن المحيطات 

، والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للمحيطات، وغير ذلك من المنظمات (UNEP-WCMC)األمم المتحدة للبيئة 
المعلومات الواردة على أساس  التي تتضمن جهة اإليداعتمييز واضح بين  ىالحاجة إلوإذ يالحظ المختصة، 

وغيرها من  10/29من المقرر  39الفقرة مؤتمر األطراف على النحو المطلوب في مقررات صادرة عن 
رعية لهيئة الفلالمحرز إلى اجتماع  وتقديم تقرير عن التقدمالمعلومات،  تقاسم المعلومات التي تم إدخالها في آلية

 قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية؛يعقد 
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األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الحكومية الدولية على إعداد قوائم جرد إقليمية  يشجع - 17
للبيانات مع بيانات وصفية، مع األخذ في الحسبان طابع سريتها، حيثما ينطبق، وترتبط بآلية تقاسم المعلومات 

ومصادر البيانات األخرى ذات الصلة، من أجل تتبع موقع مجموعات البيانات ) 10/29من المقرر  39ة الفقر(
ه أجرتالمستخدمة في وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، الذي 

من  36ى النحو المشار إليه في الفقرة حلقات العمل اإلقليمية، التي سيجري تنظيمها في المناطق المتبقية، عل
إلى األمين التنفيذي إتاحة  يطلب، 10/29من المقرر  41الفقرة  إلى إذ يشيرأعاله، و 12والفقرة  10/29المقرر 

البيانات التي جمعتها حلقات العمل اإلقليمية، إتاحتها لألطراف، والحكومات مجموعات والعلمية المعلومات 
حكومية الدولية الستخدامها وفقا الختصاصاتها، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا األخرى والمنظمات ال

 التعاون إلى اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية؛

 األطراف، إلىيطلب ، 10/29من المقرر  43والفقرة  9/20من المقرر  18إلى الفقرة وإذ يشير  - 18
والحكومات األخرى أن تواصل اتخاذ التدابير لكى تدرج في جهة اإليداع أو في آلية تقاسم المعلومات، حسبما 
تحدده األطراف أو الحكومات المعنية، المعلومات والخبرات العلمية والتقنية المتصلة بتطبيق معايير المناطق 

ايير المتوافقة والمكملة ذات الصلة المتفق عليها على البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أو غير ذلك من المع
المناطق داخل الوالية الوطنية، وذلك قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر  فيالصعيد الوطني والحكومي الدولي 

 األطراف؛

 بناء القدرات بشأن المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

لتنفيذي، والذي مولته حكومة ألمانيا بسخاء، إلعداد دليل بالعمل الذي يضطلع به األمين ايرحب  - 19
 ،(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9)ووحدات تدريب بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

، بما في ذلك إجراء المزيد من المشاورات مع الضرورة، حسب هماتنقيحمواصلة األمين التنفيذي  إلىيطلب و
األمين  إلى يطلبو. استخدام المعارف التقليدية تدريب بشأنمواد  إعداد، وعات األصلية والمحليةوالمجتم األطراف
دليل ووحدات التدريب بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى اللغات الرسمية ترجمة  التنفيذي

حكومات األخرى، ووكاالت األمم المتحدة األطراف، وال ويدعولألمم المتحدة بعد تنقيحها على النحو المناسب، 
وسائل أخرى، حسب مقتضى الحال، وإتاحة الموارد الالزمة لهذا إلى استخدام مواد التدريب هذه والمتخصصة 

الغرض إلى أقصى حد ممكن، بغية تعزيز القدرات العلمية والتقنية داخل بلدانها ومناطقها فيما يتعلق بوصف 
  ر المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛المناطق التي تستوفي معايي

من  المعنيةوالحكومات األخرى والمنظمات  ،تعاون مع األطرافالتنفيذي أن ي إلى األمين يطلب - 20
اجتماع للهيئة لنظر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز  ينتعزيز قدرات البلدان في مجال تدريب الموظفين العلميأجل 

  الجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛قبل ا يعقد الفرعية
إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، أن ييسر تنظيم حلقات عمل تدريبية  يطلب - 21

للمناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية في المستقبل باستخدام مواد التدريب هذه لدعم الوصف العلمي 
صعيد الوطني واإلقليمي، فضال عن تحديد الدول والمنظمات الحكومية الدولية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا على ال

  المختصة للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 189 
 

ومنظمات التمويل، حسب مقتضى  ،الماليةاآللية و ،الحكومات األخرى يدعوواألطراف  يحث - 22
األنشطة ونفيذ أنشطة التدريب وأنشطة بناء القدرات الحال، إلى توفير دعم كاف وفي الوقت المناسب ومستدام لت

إيكولوجيا أو بيولوجيا، وخصوصا للبلدان النامية، السيما أقل البلدان  ذات الصلة بالمناطق البحرية المهمةاألخرى 
لديها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، بما في ذلك البلدان التي 

 نظم ارتفاع مياه القاع، وحسب مقتضى الحال، المجتمعات األصلية والمحلية؛

 المعارف التقليدية لوصف المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا، والمعايير االجتماعية والثقافية

 المعارف التقليدية والعلمية والتقنية مجدبتحديد عناصر محددة لبالتقرير المتعلق  يرحب - 23
والتكنولوجية للمجتمعات األصلية والمحلية، والمعايير االجتماعية والثقافية، والجوانب األخرى المتعلقة بتطبيق 
المعايير العلمية لتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، وكذلك إنشاء وإدارة المناطق المحمية 

أفضل المعارف العلمية والتقنية المتاحة، بما في أن ة ، مع مالحظ)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/10(البحرية 
المناطق التي تستوفي معايير  ينبغي أن تكون األساس الذي يقوم عليه وصفذلك المعارف التقليدية ذات الصلة، 

ذات  اإلضافيةمعلومات االجتماعية والثقافية ال أن تكونتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، و
هذه  فيالمجتمعات األصلية والمحلية  وينبغي إشراكخطوة الحقة الختيار تدابير الحفظ واإلدارة،  أيصلة في 

 مقتضى الحال، وخصوصا في المناطق المأهولة بالسكان واالستخدامات الموجودة قبل ذلك؛لية، حسب العم

، والمجتمعات األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الحكومية الدولية المختصة يدعو - 24
التقرير المعارف التقليدية في  المتعلقة بإدماجات اإلرشاداألصلية والمحلية ذات الصلة، إلى النظر في استخدام 

في ، حسب مقتضى الحال، في أي وصف أعاله، بموافقة ومشاركة حائزي هذه المعارف 23المشار إليه في الفقرة 
تدابير الحفظ  وفي إعداد ،ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياق البحرللمناطق التي تستوفي معايير المناطالمستقبل 

  واإلدارة، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية؛
أن وتتطلب تدابير معززة للحفظ واإلدارة، المهمة اجتماعيا وثقافيا قد البحرية المناطق  أن يالحظ - 25

هذه التدابير التي تحتاج إلى ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام  تحديد المناطقمعايير 
المبررات إيجاد تحتاج إلى تطوير، مع من جوانب األهمية قد نظرا ألهميتها االجتماعية والثقافية وغيرها  المعززة

  لذلك؛ العلمية والتقنية المناسبة
 مرفق

ي المعايير العلمية للمناطق البحرية ستوفالمناطق التي ت وصفعن  ةزرير موجاتق
  24المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

إلى األمين  ،10/29من المقرر  36طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في الفقرة   - 1
مبادرات اإلقليمية، مثل فضال عن المنظمات المختصة وال ،التنفيذي العمل مع األطراف والحكومات األخرى

واالتفاقيات وخطط العمل اإلقليمية المتعلقة بالبحار، وحسب االقتضاء،  ،غذية والزراعةمم المتحدة لألمنظمة األ
حلقات مجموعة من تنظيم  ،إدارة مصايد األسماك، فيما يتعلق بإدارة مصايد األسماكالمعنية بالمنظمات اإلقليمية 

                                                        
 وضعال خصوصال تعبر عن أي آراء أيا كانت من جانب األمانة ب المرفق االتسميات المستخدمة في عرض المواد في هذ   24

  .القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها
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قبل اجتماع قادم للهيئة الفرعية  رهنا بتوافر الموارد المالية،لك وضع االختصاصات ، بما في ذقليميةاإلعمل ال
على أن  ،للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ينعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية

ا من خالل تطبيق المعايير يكون الهدف األولي هو تيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجي
المعايير العلمية األخرى ذات الصلة المتوافقة مع المعايير و 9/20العلمية الواردة في المرفق األول بالمقرر 

، فضال عن اإلرشادات العلمية بشأن تحديد المناطق البحرية الواقعة والمكملة لها العلمية الوطنية والحكومية الدولية
  .9/20المعايير العلمية الواردة في المرفق األول بالمقرر  ستوفيوطنية والتي تخارج حدود الوالية ال

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية امن المقرر نفسه، طلب مؤتمر األطراف في االتفاقية إلى  42وفي الفقرة   - 2
ي تمن حلقات العمل ال ةاردالوللمعلومات والتقنية والتكنولوجية إعداد تقارير استنادا إلى التقييم العلمي والتقني 

  .9/20المقرر بالمعايير الواردة في المرفق األول  ستوفيلمناطق التي تل يةتفصيلالبيانات الوضح ت
األمين التنفيذي التفاقية إما ، عقدت مجموعة من حلقات العمل اإلقليمية نظمها 10/29للمقرر وعمال   - 3

بالتشاور مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في  مختصة، ةالتنوع البيولوجي أو منظمة إقليمية حكومية دولي
جنوب المحيط الهادئ لتيسير وصف المناطق غرب حلقة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي اإلقليمية ل) 1: (ذلك

 ؛2011تشرين الثاني /نوفمبر 25إلى  22ي، من جنادي، فيالمنعقدة في  ،البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
 األطلسيالمحيط  غرب وسطو الكبرىحلقة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي اإلقليمية لمنطقة البحر الكاريبي ) 2(و

 28ريسيف، البرازيل، من المنعقدة في  ،لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
  .2011آذار /مارس 2شباط إلى /فبراير

التطبيق  في حين يردأدناه، على التوالي،  2و 1لعمل اإلقليمية هذه في الجداول لنتائج حلقات ا موجزويرد   - 4
 UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6(العمل  تيالكامل للمعايير في المرفقات بالتقارير ذات الصلة بحلق

  .)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و
ماية البيئة البحرية والمنطقة نتائج العمل المضطلع به في إطار اتفاقية برشلونة لح 3ويعرض الجدول   - 5

ويتاح التقرير التجميعي لهذا العمل كوثيقة إعالمية . الساحلية للبحر األبيض المتوسط
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8(.  
أن تطبيق معايير المناطق البحرية المهمة  ،10/29من المقرر  26في الفقرة  ،والحظ مؤتمر األطراف  - 6

المعايير قد تحتاج إلى  ستوفيوأن المناطق التي يتضح أنها ت ،عملية علمية وتقنية يمثلإيكولوجيا أو بيولوجيا 
وإنه يمكن تحقيق ذلك من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك تقييمات  ،تدابير معززة للحفظ واإلدارة
همة إيكولوجيا أو بيولوجيا المالبحرية وشدد على أن تحديد المناطق  ،ألثرتقييمات لللمناطق المحمية البحرية و

وفقا للقانون  ختصة،واختيار تدابير الحفظ واإلدارة من المسائل التي تخص الدول والمنظمات الحكومية الدولية الم
  .الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

اإلعراب  بيولوجيا كولوجيا أولمناطق البحرية المهمة اياوصف المناطق التي تستوفي معايير وال يتضمن   - 7
 فيما يتعلقإقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو  أو بلد أليعن أي رأي مهما كان فيما يتعلق بالوضع القانوني 

علمية  وهو يشكل على وجه الدقة عمليةال تترتب عليه آثار اقتصادية أو قانونية، و .تعيين حدودها أو تخومهاب
  .وتقنية
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  لمستعملة في الجداولالمختصرات ا
ترتيب معايير المناطق البحرية المهمة 

  إيكولوجيا أو بيولوجيا
  األهمية

  مرتفعة: 1
  متوسطة: 2
  منخفضة: 3
  ال توجد معلومات: 4

  المعايير 
  فريدة أو نادرة : 1جيم •
  أهمية خاصة لمراحل حياة األنواع : 2جيم •
ض أو الموائل المهددة باالنقرا/األهمية لألنواع و: 3جيم •

  أو المعرضة لالنقراض أو التي ينخفض عددها 
مدى الضعف أو الهشاشة أو الحساسية أو بطء : 4جيم •

   االنتعاش
  اإلنتاجية البيولوجية : 5جيم •
  التنوع البيولوجي: 6جيم •
  مدى طبيعتها: 7جيم •
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  الهادئالمحيط جنوب  في منطقة غرب المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف  -1 الجدول
  )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6من تقرير حلقة العمل اإلقليمية لغرب جنوب المحيط الهادئ بشأن المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  5تذييل بالمرفق ترد التفاصيل في ال(

  جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
1 

  جيم
2 

جيم
3 

  جيم
4 

جيم
5 

  جيم
6 

  جيم
7 

لالطالع على شرح  191يرجى الرجوع إلى الصفحة 
  األرقام

  جزر فينيكس -1
  .فينيكس المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا على جميع جزر كيريباتي من أرخبيل فينيكس والجبال البحرية المحيطة به جزرتشتمل : الموقع •
وهناك ستة جبال بحرية في هذه المنطقة . جبال بحرية ضحلةتتميز جزر فينيكس بمختلف أعماق البحار وعدد من المناطق البيولوجية وعدة  •

الغنية للعوالق النباتية ) المعادن(وحقول تيارات دائرية عند المياه السطحية وترتفع مياه األعماق مما يؤدي إلى ارتفاع تركيزات المغذيات 
من التنوع البيولوجي ووجود األنواع ذات األهمية االقتصادية،  وتؤدي هذه المنطقة الغنية بالمغذيات إلى مستويات مرتفعة. والعوالق الحيوانية

مناطق مهمة للطيور مما يجعل  5وهناك . بما في ذلك سمك القرش والسمك طويل المنقار والتونة واألنواع األخرى المصيدة بشكل عرضي
أنواع سرطان البحر والسالحف وتنتشر غيرها من  وهناك العديد من. جزر فينيكس مهمة لمراحل محددة من حياة األنواع المعرضة لالنقراض

وهناك عدد من . وكان هناك صيد على نطاق واسع لحوت العنبر في فينيكس خالل أوائل القرن العشرين. األنواع األخرى كثيرة الهجرة
م المعلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات األنواع المدرجة على القوائم الحمراء الموثقة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وتبين قاعدة بيانات نظا

 .وجود عدد كبير من األنواع

2 1 1 1 1 1 1 

  جبال يوا بواكاوا البحرية -2
  . جنوبا تقريبا° 21غربا و° 164: الموقع •
افة إلى م تقريبا تحت سطح البحر، إض  1 000م من سطح البحر، وآخر   300نظام من الجبال البحرية يتصف بجبل بحري يقع في حدود  •

ومن المحتمل أن تتسم بتنوع بيولوجي قاعي ومن . تيارات دائرية قوية عند سطح البحر، من المحتمل بسبب ارتفاع مياه األعماق بدرجة كبيرة
 .الممكن درجة عالية من االستيطان الذي يمكن أن يكون مرتبطا بنظم من الجبال البحرية المنعزلة

2 4 4 1 3 2 1 

  في مرتفع نورفولك المتطاولالجبال البحرية  -3
إذا كان قائما ) جنوب جزر نورفولك(جنوبا ° 30حسب األنواع، نحو : جنوب كاليدونيا الجديدة؛ الحدود من الجنوب: الحدود من الشمال: الموقع •

  .)Zintzen 2010و Clive and Roberts 2008(. على المجتمعات السمكية
إلى الجبال البحرية في مرتفع نورفولك المتطاول داخل المنطقة االقتصادية  2005أجري في عام أشار تحليل إيكولوجي لكاليدونيا الجديدة  •

 .معايير وطنية 8الخالصة لكاليدونيا الجديدة كمنطقة ذات أهمية دولية استنادا إلى 

1 1 2 1 1 1 1 

  جنوب غرب جزر كارولين وشمال غينيا الجديدة : مجموعة ريميتاو -4
  .شرقا عند أقصى حدوده في الشمال الغربي والجنوب الشرقي° 146.6جنوبا و° 2.8شرقا و° 137.7شماال و° 6.9وقع عند حدود الم: الموقع •
وتشتمل . نيوجد عدد من أكثر الشعاب المرجانية المتنوعة بيولوجيا في العالم في واليات ميكرونيزيا المتحدة، المعروفة أيضا باسم جزر كارولي •

ويوجد في المنطقة . طقة ذات األولوية وعلى أقصى الشمال الغربي للمنطقة االقتصادية الخالصة في بابوا غينيا الجديدةعلى هذه المن ةطقالمن
 Calonectrisتنوع بيولوجي كبير للجبال البحرية ومنطقة بحرية مهمة للطيور تعرف بتركيز رئيسي للطائر البحري طويل الجناحين المقلم 

leucomelas ثا عن الطعام ال التكاثر، وهي منطقة يمكن فيها صيد كميات كبيرة من سمك التونة وحيتان العنبرالذي يأتي بح. 

1 1 2 4 2 2 2 
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  جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
1 

  جيم
2 

جيم
3 

  جيم
4 

جيم
5 

  جيم
6 

  جيم
7 

لالطالع على شرح  191يرجى الرجوع إلى الصفحة 
  األرقام

 كادافو وجنوب منطقة الو -5
 .شرقا° 179-173جنوبا، و° 23-18بين : الموقع •
وجزر كادافو . رافيا بمجموعة الو الجنوبيةإن كادافو هي رابع أكبر جزيرة في مجموعة فيجي، ذات منشأ بركاني وهي متصلة بيولوجيا وجغ •

والجزيرة . محاطة بنظام سلسلة صخور حاجزة غزيرة اإلنتاج وبها ثاني أكبر نظام حاجز شعابي في فيجي، وهي شعاب استرولوب الكبرى
جانية محيطية حجرية وتحتوي جزر الو الجنوبية على بعض الجزر البركانية وعدة جزر مر. موطن لنوعين من أنواع الطيور المستوطنة

يد منعزلة بها مجموعة من الموائل، منها منابت األعشاب البحرية وشعاب الرقع المحيطية وأنظمة الحواجز الشعابية مكثفة وجبال بحرية وأخاد
ناطق مهمة للتكاثر وتوفر األحوال المحيطية المنعزلة مجموعة مميزة من الموائل واألنواع المتنوعة وتوفر م. مغمورة ومرتفع الو المتطاول

كما يوجد في هذه المنطقة البحرية ممر هجرة مهم لعدد من أنواع الحيتان . والتعشيش للطيور البحرية والسالحف الخضراء وسالحف البحار
المعلومات  وأشار نظام. الكبرى بما في ذلك الحيتان الحدباء والمينك والسي وحوت العنبر، وعدد من الحيتان األصغر حجما وأنواع الدلفين

عالي البيولوجية الجغرافية للمحيطات إلى هذه المنطقة كمنطقة غنية جيدا ومنتجة للصيد وبعا جميع أنواع الشعاب الداخلية، ومصايد األسماك أ
 .البحار بعيدا عن الشاطئ والقاعية في المياه العميقة، وبها مصايد أسماك ومرجان والفقاريات مرتبطة بالجبال البحرية

1 1 1 1 1 1 1 

  لويزفيل–تونغا–ملتقى كيرماديك -6
  .غربا تقريبا° 175جنوبا و° 25عند  المنطقةتمركز ت: الموقع •
. غربا حيث تتصل سلسلة جبال لويزفيل البحرية بمنطقة كيرماديك ومنطقة خندق تونغا° 175جنوبا و° 25هناك منطقة ملتقى ثالثي عند  •

 .ويوجد بخندقي كروماديك وتونغا أنواع مستوطنة من األسماك. ة إلى حيوانات خاصة بكل بيئةويوجد بها جبال بحرية وموائل خندقية إضاف
 .وتنتشر األنواع المزدوجة األرجل الزاحفة في الخندقين وهناك حيوانات الجبال البحرية في البحار العميقة عند جبال لويزفيل البحرية

1 4 2 2 2 1 1 

  جبال مونواي البحرية -7
  .غربا 183.0إلى  182.5وخطوط الطول جنوبا  -25.94إلى  -25.7د عن: الموقع •
وتتألف . م تقريبا 1  200تتألف جبال مونواي البحرية من مخروط بركاني نشط به كالديرا بمنفث حراري مائي عند أعماق تصل إلى  •

ويقع الجبل البحري عند . راطين وأسماك الشعاعياتمجموعات المنافث من الديدان األنبوبية واألعشاب الكثيفة من بلح البحر في األعماق والس
 .الطرف الشمالي لمجموعة من مجموعات المنافث على امتداد قوس ظهر كيرماديك الذي يوجد به حيوانات مماثلة تقريبا

1 4 2 2 1 1 1 

  منطقة خندق بريطانيا الجديدة -8
المائية عند شمال شرق بابوا غينيا الجديدة بما في ذلك الممر بين أيرلندا  يقع خندق بريطانيا الجديدة ومجموعات المنافث الحرارية: الموقع •

  .الجديدة وبريطانيا الجديدة
وتمتد المنطقة لتشتمل على . وتتسم المنطقة بإنتاجية كبيرة وغناء من األنواع. تمتد المياه الجنوبية لبريطانيا الجديدة فوق خندق بريطانيا الجديدة •

بحرية التي يمكن الصيد فيها وتجميع للمنافث الحرارية المائية في الجوانب الغربية والشمالية إلى الشرقية من أيرلندا مجموعات من الجبال ال
 .الجديدة، ما يشير إلى مواقع ذات أهمية إيكولوجية أو بيولوجية

2 3 2 2 2 2 1 



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 194 

 

 

  جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
1 

  جيم
2 

جيم
3 

  جيم
4 

جيم
5 

  جيم
6 

  جيم
7 

لالطالع على شرح  191يرجى الرجوع إلى الصفحة 
  األرقام

  منطقة خندق هيبراديز الجديدة -9
جنوبا ° 21.378غربا إلى أقصى جنوب عند ° 166.975جنوبا، و° 17.921من أقصى شمال عند  بين كاليدونيا الجديدة وفانواتو،: الموقع •

  .غربا° 170.961و
وتمتد المنطقة من الطرف الجنوبي لبابوا غينيا الجديدة، . خندق محيطي كبير يقع بين كاليدونيا الجديدة وفانواتو خندق هيبراديز الجديدةإن  •

وتشتمل منطقة خندق هيبراديز الجديدة على معالم المناطق السحيقة والعميقة المنخفضة والجبال البحرية . تووتلتف حول الطرف الجنوبي لفانوا
وتشمل . إيتافي وتانا وإيرومانغو -وهذا الموقع يحيط ثالث جزر رئيسية . الواقعة في حدود والية فانواتو ولكن تمتد حتى مياه كاليدونيا الجديدة

 ).م 7  600حتى عمق (إيكولوجيا أو بيولوجيا مجموعة من الموائل، منها الجبال البحرية والخنادق العميقة المنطقة البحرية المهمة 

1 1 4 2 3 1 1 

  منحدرات شعاب راروتونغا الخارجية -10
  .غربا' 46° 158جنوبا وخط الطول ' 12° 21تقع عند خط العرض : الموقع •
م ومن   300نوعا من األسماك المستوطنة عند أعماق تصل إلى  12ية لراروتونغا تشمل توضح البيانات المتاحة حاليا أن الشعاب الخارج •

وتشير بيانات نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات أن هذه المنطقة تشتمل على عدة أنواع ضعيفة ومهددة باالنقراض . الممكن أكثر
بيعة بما في ذلك المرجان ولكن تقطن أيضا في هذه المنطقة أنواع أخرى مدرجة في من بين تلك الواردة في قوائم االتحاد الدولي لحفظ الط

وتتمتع المنطقة أيضا بقيمة عالية ألنواع المياه الضحلة حسبما ينعكس ذلك في مجموعات بيانات نظام . قوائم االتحاد مثل الحيتان وسمك القرش
 .المعلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات

1 4 1 4 4 1 4 

  أرخبيل ساموان -11
 .غربا° 174غربا و° 166جنوبا وبين ° 15تقريبا عند : الموقع •
وتشتمل . جزر صغيرة في ساموا المستقلة 4جزر وجزيرة مرجانية في ساموا األمريكية وجزيرتين كبيرتين و 6يتألف أرخبيل ساموان من  •

مثل اليرقات (محيط الهادئ وتظهر توصيلية كبيرة، من الحيوانات الدقيقة جزر األرخبيل على بقعة ساخنة متنوعة بيولوجيا في غربي جنوب ال
 ).الحيتان والسالحف(إلى الحيوانات الكبيرة ) المرجانية

1 1 1 1 1 1 1 

  منطقة سوارو لتغذية الطيور البحرية -12
  .غربا ʹ05° 163جنوبا وخط طول ' 14° 13عند خط عرض ) وسط المحيط الهادئ(إن سوارو جزيرة مرجانية تقع شمال جزر كوك : الموقع •
في المائة من  9وهي موقع تكاثر وتغذية لنسبة . إن سوارو منطقة مهمة لتكاثر وتغذية عدة أنواع من الطيور البحرية في وسط المحيط الهادئ •

ر أن هذه النسب المئوية ستنقح في المائة من مجموعات الطيور المدارية ذات الذيل األحمر، غي 3مجموعات طيور فرقاطة أربيل في العالم و
ويعترف بأهمية المجموعات الموجودة في سوارو للمحافظة على . في المائة على التوالي 4في المائة و 13في المستقبل القريب وتزيد إلى 

ا أهم موقع تعشيش وتنعكس أهمية سوارو في مركزها كمنطقة مهمة للطيور، كونه. مجموعات الطيور البحرية وإدارتها على الجزر األخرى
 .وتغذية للطيور البحرية في جزر كوك

4 1 2 4 2 4 4 
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 شمال فيجي/واليس وسهل فورتونا/جنوب توفالو -13
 .جنوبا °180.122و غربا  °12.36 تقع النقطة المركزية عند: الموقع •
وهذه المجموعة من البحار العالية . المغمورة الكبيرةحددت هذه المنطقة من ارتفاع نشاط الصيد واإلنتاجية العالية وبها عدد كبير من األخاديد  •

ودائما ما يكون فيها صيد كميات كبيرة من سمك . م 5  500م إلى أكثر من   3 000تقع إلى جانب سهل واليس وفورتونا بعمق يتراوح من 
الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ وهي  وتشتمل هذه المنطقة على أنواع مدرجة في القائمة. المرلين والتونة وكثافة من الجبال البحرية

 .طريق هجرة للسالحف؛ وبها نسبة عالية من موائل مرجان البحار العميقة

3 4 2 1 1 2 2 

  لومايفيتي، فيجي/را–إي–فاتو -14
لطرف الغربي لشعاب البحر قناة عميقة وأخاديد مغمورة بين فيتي ليفو وفانوا ليفو تغطي مياه بالي من طرف مجموعة جزر ياساوا وا: الموقع •

  .را، وتغطي المياه العميقة حول محمية نامينا البحرية وجزر مقاطعة لومايفيتي في الجنوب الشرقي–إي–العظيم، من خالل ممر فاتو
فضال عن ) ريةالحيتانيات وسمك القرش والسالحف والطيور البح(بقعة ساخنة للحيوانات الكبيرة الساحرة  لومايفيتي/را–إي–فاتوتعتبر منطقة  •

وعلى الرغم من الحجم الكلي الصغير نسبيا للمنطقة، فإن بها تضاريس قاعية متنوعة، بما في ذلك قنوات . مركز تنوع ألنواع المياه العميقة
 .وهذه المنطقة محاطة بمناطق ساحلية ضحلة ذات قيمة بحرية كبيرة عالميا. وأخاديد مغمورة وجبال بحرية

2 2 1 2 2 1 2 

  وب بحر تاسمانجن -15
  ).جنوب(جنوبا ° 45، و)شمال شرق(جنوبا ° 40، و)شمال غرب(جنوبا ° 36بين : الموقع •
وتوجد . إن جهة جنوب تاسمان من مناطق التغير السريع من حيث الجغرافية المادية والكيميائية للمحيطات والكثافة األمامية واإلنتاجية األولية •

وهناك . نطقة جنوب المحيط الهادئ وتحتوي على مناطق تغذية للطيور البحرية المتكاثرة وغير المتكاثرةبالمنطقة أعلى كثافة من الطيور في م
، مما يشير إلى احتمال وجود مجموعات مرجان المياه البادرة التي لم بي مصنفان على أنهما في خطر كبيرجبالن بحريان في الشمال الغر

 .تتأثر بالصيد بالشبك في المياه العميقة

2 1 1 1 1 2 2 

  المنطقة االستوائية عالية اإلنتاجية -16
) حدود النطاق الجغرافي لحلقة العمل(غربا ° 120جنوبا تقريبا من خط االستواء وخطوط الطول ° 5شماال إلى ° 5خطوط العرض : الموقع •

  .شرقا تقريبا° 165إلى 
غرافية، وتشمل الطرف الغربي للتدفق من التيار االستوائي جنوب المحيط إن المنطقة االستوائية عالية اإلنتاجية هي من المعالم األوقيانو •

 ويؤتي هذا اللسان من ارتفاع مياه األعماق الباردة المتدفقة غربا بمغذيات عالية إلى المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ، مما يسمح. الهادئ
ق القاعية والقريبة من سطح البحر، حيث يتعلق اإلنتاج الثانوي القاعي في وهناك تزاوج بين المناط. أولي كبير على مساحة كبيرة جبإنتا

وهذه . وفي الماضي، سجلت وفرة من حيتان العنبر في هذه المنطقة. م باإلنتاجية األولية عند السطح  5 000–4 000السهول السحيقة عند 
 . المحتمل أن تتأثر بتغير المناخالمعالم األوقيانوغرافية كبيرة الحجم تتأثر بشدة بأحداث النينو ومن 

1 3 3 4 1 3 3 
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  سلسلة جبال وسط لويزفيل البحرية  -17
  .غربا ʹ00° 167غربا إلى  ʹ30° 172جنوبا وخط الطول ° 40جنوبا إلى ° 31تمتد من خط العرض : الموقع •
وهي مجموعة فريدة من الجبال البحرية . زيلنداكم في غرب جنوب المحيط الهادئ شرق نيو 4  000تمتد سلسلة جبال لويزفيل البحرية لمسافة  •

. اولالمحيطية في هذه المنطقة، وال توجد معالم أخرى ترتفع إلى البحار العميقة العليا بين سهل نيوزيلندا ومرتفع شرق المحيط الهادئ المتط
وتعرضت . كاثر أسماك الشعاعيات البرتقاليةوتوجد في الجبال البحرية مجموعة متنوعة من أنواع أسماك المياه العميقة وهي أرض خصبة لت

ليشمل مجموعة من معالم الجبال البحرية والجبال البركانية التي  نطقةالم ههذ ت، ولكن اختير)أساسا الشعاعيات البرتقالية(المنطقة لصيد مكثف 
، لم تتعرض بعضها أو أجزاء منها لعمليات )وبالتالي موائل ومجتمعات حيوانية مختلفة(تتضمن مجموعة من الخصائص الطبغرافية واألعماق 

وتشتمل سجالت األنواع التي تم صيدها في مصايد األسماك على مرجان المياه الباردة واالسفنج وقنفذي المياه العميقة الموجود بكثرة في . صيد
ريات القاعية في المناطق العميقة وأن تكون ومن المحتمل أن تكون هناك مجموعات منتجة ومتنوعة من الالفقا. الجبال البحرية حول نيوزيلندا

 .مهمة للشعاعيات البرتقالية ومجموعات األسماك األخرى

1 1 2 2 2 1 2 

  المنطقة المشبعة باألراغونات في المحيط الهادئ  -18
  .غربا تقريبا° 156-174جنوبا، و ° 16- 12من : الموقع •
ستوائي الجنوبي الحالي وبها معدالت تشبع من معادن األراغونايت الكربونية هي منطقة من غربي جنوب المحيط الهادئ تقع في التيار اال •

ولذلك، فإن هذه المنطقة لها . 3.5و 3األعلى في الوقت الحاضر ومن المتوقع أن تكون آخر المناطق التي تنخفض عن العتبات الرئيسية البالغة 
 .تحمض المحيطات هو األبطأ ويكون احتمال االسترداد فيها أسرعقيمة إيكولوجية أو بيولوجية خاصة كمنطقة سيكون فيها أثر 

1 2 4 4 4 4 4 

  منطقة تغذية طيور بيترل في منطقة صدع كليبرتون -19
  . غربا، عند حدودها الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية° 130.6شماال و° 0.2غربا و° 137.9شماال و° 12.9عند : الموقع •
تغذية غير تكاثرية لطيور ببترل البحرية، وهي من الطيور البحرية المهددة باالنقراض التي تتكاثر في شمال تتألف المنطقة من مناطق  •

وهي منطقة بها تيار استوائي قوي . والمنطقة استوائية وتقع على منطقة ارتفاع مياه األعماق االستوائية في المحيط الهادئ وشمالها. نيوزيلندا
 .بب في اختالط المحيطات وارتفاع مستويات اإلنتاجية األوليةوتيارات معاكسة موازية تتس

2 1 1 2 2 3 2 

  منطقة تغذية طيور البيترل في شمال مرتفع لورد هو المتطاول -20
  .غربا، عند حدودها الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية° 165.9جنوبا، و° 31.9غربا، و° 160جنوبا، و° 22.7عند : الموقع •
ؤهل كمنطقة مهمة للطيور بموجب معايير المنظمة الدولية لحياة الطيور وحدد أساسا كمنطقة تغذية أساسية لألنواع الفرعية هذا الموقع م •

في المائة من  65-50التي تصل نسبتها إلى ( Pterodroma leucoptera caledonicaالمستوطنة في كاليدونيا الجديدة مثل طيور بيترل 
ضافة إلى كون هذا الموقع منطقة تغذية مهمة، فإن الطيور المتحركة نحو مناطق التغذية في الجنوب تستعمله كمنطقة وباإل). األعداد في العالم

 .غبور

2 1 2 2 4 3 4 

  جنوب فيجي/حوض شمال نيوزيلندا -21
  .شرقا° 176جنوبا و° 31د يمتد من حوض جنوب فيجي إلى شمال نيوزيلندا وغرب مرتفع كيرماديك المتطاول ويقع مركز الموقع عن: الموقع •
يشتمل الحوض على مناطق تغذية رئيسية تستعملها طيور بيترل بركانسون للتكاثر وهي من الطيور البحرية المهددة باالنقراض التي تتكاثر  •

 .على جزر الحاجز العظيم والحاجز الصغير في شمال نيوزيلندا

2 1 1 1 3 3 4 
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  جزر تافوني ورينغولد -22
  .غربا° 179جنوبا و° 16شرق جزر فيجي وتشمل جزر تافوني ورينغولد ومركزها عند شمال : الموقع •
ويوجد في المنطقة . على المياه المحيطة بجزر شمال شرق فيجي وتدعم مجموعة من المجتمعات والموائل في منطقة ضيقة نطقةالم هقع هذت •

ء والطيور البحرية وأسماك الشعاب شبه الرحل ومن المتوقع أن تكون فيها أعداد كبيرة عالميا وإقليميا من السالحف البحرية والحيتان الحدبا
وتمثل المنطقة مكان تغذية رئيسي محيط بأهم مواقع التعشيش للسالحف البحرية والسالحف الخضراء . تركيزات من مرجان المياه الباردة

همة للطيور تحدد مناطق التغذية استنادا إلى امتداد نحو كما تشمل أربع مناطق بحرية م. وآخر موقع تعشيش في فيجي للسالحف الخضراء
 .البحر حول مستعمرات التعشيش

3 1 1 2 2 2 2 

  سهل مانيهيكي -23
 . جنوبا تقريبا° 18غربا و° 155: الموقع •
 120لى إ 125وتكون هذا السهل نتيجة نشاط بركاني حدث منذ . سهل مانيهيكي هو سهل محيطي يقع في جنوب غرب المحيط الهادئ •

وأشارت الدراسات . مليون سنة أثناء فترة منتصف العصر الطباشيري عند حدود ملتقى ثالث صحف تعرف باسم ملتقى تونغاريفا الثالثي
االستقصائية التي جرت على مدار فترة طويلة بهدف تحديد ترسيبات مهمة من معادن قاع البحار إلى أن هناك كائنات آكلة للترسيبات 

 .تحديدهاولكن لم يتم 

2 3 4 3 2 3 2 

  بيفيردج وهاران–نظام شعاب نيوي -24
  . ميال بحريا ليشمل شعاب بيفيردج 125غربا، ويمتد جنوب شرقا لمسافة ° 169.50جنوبا و° 19حول نيوي، : الموقع •
ياه المحيطة بنيوي كجزء من وأشير إلى الم. إن جزيرة نيوي المنعزلة هي أكبر جزيرة مرجانية في العالم وهي ليست جزءا من أي أرخبيل •

ويشار . وشوهد عدد من الثدييات البحرية األخرى المعرضة لالنقراض في مياه نيوي. طريق هجرة مهم للحيتان الحدباء المعرضة لالنقراض
. حافة نيوي كم من شعاب 100أيضا إلى وجود الثعبان المقلم بخطوط سوداء المستوطن بالقرب من المناطق الشاطئية التي تصل إلى نحو 

وشعاب بيفيردج هي شعاب منعزلة ترتفع بشدة عن قاع البحر ومدرجة في المنطقة المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ومن المحتمل أن تحتوي على 
 .أنواع مستوطنة نتيجة هذه العزلة

1 4 2 4 3 4 2 

  )ديمز(سهل جنوب غرب باالو  -25
  .خبيل باالو الرئيسيمنطقة المحيطات العميقة جنوب غرب أر: الموقع •
ففي هذه المنطقة، يشير التقارب بين . تحتوي هذه المنطقة على عدد من الخصائص البارزة فيما يتعلق بالبيئات المحيطية البعيدة عن الشاطئ •

اكسة محتملة للتفاعل بين مجموعات الجبال البحرية والتيارات الدائرية عالية الطاقة ومختلف المجموعات القاعية في المياه العميقة إلى نقطة مع
 .أنواع البحار العميقة واألنواع البحرية القريبة من سطح البحر وأنواع الطيور التي تنتقل إلى المحيطات

2 2 2 4 4 2 3 

  أرخبيل تونغا -26
 .غربا° 177إلى ° 173جنوبا و" 30° 23جنوبا و° 15بين : الموقع •
وهو أهم موقع لتكاثر مجموعات . عالم فريدة لشكل األرض، وبصفة خاصة خندق تونغاتحتوي المياه المحيطة بجزر أرخبيل تونغا على م •

 .الحيتان الحدباء المعرضة لالنقراض في أوقيانيا وبه مجموعات كبيرة عالميا من أنواع ثمانية طيور بحرية

1 1 1 1 2 2 2 
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  لالطالع على شرح األرقام 191يرجى الرجوع إلى الصفحة 
  شعابي في أمريكا الوسطى حاجز الال  -1
كم طوال وهي تعتبر ثاني أكبر منطقة شعاب  1000 من الحاجز الشعابي المستمر، على تتألف منطقة شعاب أمريكا الوسطى من أكثر من: الموقع •

وتمتد المنطقة موازية للساحل، ابتداء في أقصى شمال شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك مرورا ببليز وغواتيماال وحتى . في نصف الكرة الغربي
  .جزر الخليج في هندوراس

ضي الغنية بمواقع للحضانة تتضمن الشعاب ثاني أكبر حاجز شعابي في العالم ومجموعة متنوعة من الحيوانات والنباتات البرية، والعديد من األرا •
وتتمتع الموارد الغنية في المنطقة بقيمة كبيرة من الناحية اإليكولوجية والفنية والثقافية . والتغذية والمياه المحيطية المهمة لنقل اليرقات وانتشارها

ياح إلى الشواطئ الرملية والشعاب الكثيفة، وبذلك وينجذب ماليين الس. وتدعم مناطق الصيد اإلنتاجي المصايد السمكية التجارية والفنية. لقاطنيها
 .يحققون إيرادات اقتصادية كبيرة للشعوب والحكومات

1 1 1 1 1 1 2 

  جزيرة ميسكيتو المنخفضة  -2
  غربا " 6.72 ʹ47 °82شماال، و" 42.14 ʹ25 °14: الموقع •
لنيكاراغوي من المناطق المحمية، وحددت كمنطقة مهمة للطيور من اعترفت اتفاقية رامسار بهذه المنطقة، التي تمثل جزءا من النظام الوطني ا •

. هكتارا وتشتمل على جزيرة ميسكيتو المنخفضة وتكوينات أرضية أخرى 512وتغطي المنطقة مساحة . قبل المنظمة الدولية لحياة الطيور
والحماية لمختلف أنواع األسماك واليرقات التي تكون في وتوفر أغذية للسالحف البحرية ) ثاالسيا تستودينوم(وتتضمن منابت األعشاب البحرية 

، بما في ذلك كلب البحر وسمك القرش )2المرفق (نوع من األسماك تعيش في هذه المنطقة  300وتشير التقديرات إلى أن . المراحل األولية
نوع سمك يعيش في  120إلضافة إلى ذلك، وجد أن وبا). PAANIC, 1993و Herrera, 1984(والشفين في مياه المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي 

والقاروس ) Lutjanidae(وتحتوي المنطقة على السلحفاة النهاشة . في المائة من هذه األنواع تستغل حاليا 5وأقل من . الشعاب المرجانية
)Serranidae ( وسمك الروبل)Centropomidae ( والقرش)Carcharhinidae.( 

2 2 2 2 2 1 1 

  القرن  جزيرة  -3
  غربا " 28.77 ʹ20 °82شماال، " 37.61 ʹ6 °12: الموقع •
؛ وجمعت اطئ البحر الكاريبي في نيكاراغوانوع من األسماك التي تعيش في المياه الضحلة عند ش 300هناك معلومات عامة عن بيولوجية نحو  •

والقاروس؛ ) Lutjanidae(ا في ذلك أنواع السلحفاة النهاشة بم دة على امتداد الرصيف القاريمؤخرا معلومات عن أسماك المياه العميقة الموجو
وتتعلق من . وتوجد جميع هذه األنواع في جميع أنحاء الكاريبي. وهي تسهم في ثاني أكبر مجموعة من أسماك المياه العميقة التي يتم صيدها

على عكس أنواع األسماك التي تعوم دائما مثل أسماك أعالي  ، ويبدو أن لكل نوع عالقة وثيقة بموائله،)موائل(بأساس فرعي من المياه العميقة 
 .البحار

2 2 3 2 2 2 2 
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  لالطالع على شرح األرقام 191يرجى الرجوع إلى الصفحة 
  بارا ديل كولورادو–تورتوغويرو  -4
  .تمتد المنطقة شماال من حديقة تورتوغويرو الوطنية إلى بارا ديل كولورادو عند الحدود مع نيكاراغوا: الموقع •
نتيجة أهميتها للتاريخ الطبيعي ) 1955منذ عام (نطاق واسع ألكثر من خمسة عقود على  بارا ديل كولورادو-تورتوغويرودرست منطقة  •

ومن المعروف أن شاطئ تورتوغويرو هو أكبر موقع ال يزال باقيا تتوالد ). Chelonia mydas(للسالحف البحرية، وخاصة السالحف الخضراء 
هذه ) Dermochelys coriacea(تستعمل السالحف الكبرى الجلدية و). Troeng 2005(فيه السالحف الخضراء في منطقة المحيط األطلسي 

على بحيرات  بارا ديل كولورادو-تورتو غويروكما تشتمل منطقة ). Eretmochelys imbricata(المنطقة أيضا وفي حاالت نادرة سالحف البحر 
 .معات سالحف البحر ومناطق التعشيشضحلة ساحلية ومناطق لتعشيش وتغذية الطيور البحرية ومناطق تجمع خرفان البحر وتج

1 1 1 1 1  1 1 

  غاندوكا-كاهويتا  -5
  .تمتد المنطقة جنوبا من حديقة كاهوتيا الوطنية إلى فم نهر سيكساوال عند الحدود مع بنما: الموقع •
فضال عن أهم شعاب مرجانية ) Thalassia testudinum(وغاندوكا مانزانيلو على بقع كبيرة من منابت األعشاب البحرية -تحتوي منطقة كاهوتيا •

) نوعا 31(وكاهويتا هو الموقع الذي يوجد به أعلى تنوع من حيث تكوين الشعاب في كوستاريكا . في منطقة ساحل الكاريبي عند كوستاريكا
منطقة الكاريبي  ويوجد في غاندوكا أكبر منطقة أشجار المانغروف في). نوعا 19(فضال عن تنوع كبير من الشعاب المرجانية الثمانية 

وسالحف البحر ) Dermochelys coriacea(كما يتواجد فيها السالحف الكبرى جلدية الظهر . بكوستاريكا وترتبط ببحيرة ضحلة ساحلية
)Eretmochelys imbricata .(ق وأخيرا، تمثل المنطقة المقترحة أيضا مناطق تجمع للكركند الشوكي والمحارة والدلفين وخرفان البحر ومناط

 .لتغذية الطيور البحرية

1 1 1 1 1 1 2 

  ضفة بيدرو والقناة الجنوبية ومورانت   -6
شماال  ʹ43 °16(تقع في المياه المحيطية جنوب شرق إلى جنوب غرب جامايكا وتشمل من جامايكا ضفة بيدرو وجزرها المنخفضة : الموقع •

ضة والقنوات العميقة المحيطة بها؛ ومن هندوراس ونيكاراغوا إلى ضفة ؛ وجزر مورانت المنخف)غربا ʹ02 °79و ʹ20 °77شماال و ʹ35 °17و
 ʹ04 °16- ʹ41 °15(؛ ومن كولومبيا وجاميكا؛ وضفة سيرانيال )غربا °80.517شماال و °16.433غربا و ʹ31 °80شماال و ʹ26 °16(روزالند 
 ʹ56 °15-ʹ47 °15(؛ والضفة الجديدة )غربا ʹ16 °79-ʹ28 °79شماال و ʹ10 °16-ʹ57 °15(وضفة أليس ) غربا ʹ40 °79-ʹ03 °80شماال و
  ).غربا ʹ31 °78-ʹ49 °78شماال و

ويبدو وأنها تقاسم ديناميات محيطية مشتركة مما . تحتوي المنطقة المقترحة على جزر مرجانية والضفاف المرتبطة بها ومناطق البحار العميقة •
وفي الوقت الحالي، توفر المنطقة . لتي ارتفعت في موائل قاعية معقدة الهيكل وفي األعماقيدل على ارتفاع تنوعها البيولوجي نسبيا واإلنتاجية ا

  .بأكملها المحارة الملكية والكركند الشوكي ومصايد أسماك الشعاب وهي مهددة بسبب عدم وجود مراعاة إقليمية الستخدامها المستدام

1 1 2 2 2 1 1 

  )نطقة هيسبانيوال بيناسيونال الشماليةم(قمة كريستي /فورت ليبرتيه/كاراكول  -8
  شمال شرقي هايتي: الموقع •
 حاجز شعابي وغابات المانغروف ومنابت األعشاب البحرية /تتميز بشعاب عند الحافة •

3 2 2 1 2 3 3 
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  لالطالع على شرح األرقام 191يرجى الرجوع إلى الصفحة 
  مواقع الثدييات البحيرة في بانكو ديال بالتا وبانكو ديل نافيداد  -9
ا من الساحل الشمالي للجمهورية الدومينيكية، وتمتد من الحدود الغربية للضفة الفضية من ضفة ميال بحري 80تقع المنطقة على بعد : الموقع •

  .الكريسماس إلى خليج سمانا من بونتا باالندارا وميشس
من مناطق ) Megaptera novaeangliae(وتأتي الحيتان الحدباء . تمثل هذه المنطقة ببيئة فريدة لتكاثر الحيتان الحدباء في شمال المحيط األطلسي •

ومن بين جميع هذه . نيسان من كل عام/كانون األول وأبريل/في شمال المحيط األطلسي إلى مياه الجمهورية الدومينيكية للتكاثر بين ديسمبر
 .في المائة منها تزور المناطق القريبة من ضفاف بانكو ديال بالتا وبانكو ديل نافيداد وخليج سمانا 85الحيتان المهاجرة، فإن 

1 1 1 1 3 1 3 

  منطقة ورد البحر   -10
منطقة رود البحر هي منطقة مفتوحة في المحيط وتقع حول الجزر المأهولة وتشمل الشعاب المرجانية الساحلية والمحيطية في أرخبيل : الموقع •

عاب المرجانية في المحيطات المفتوحة وتشتمل هذه المنطقة على أكبر الش. سان أندريز، وهي منطقة إدارية كولومبية في جنوب غربي الكاريبي
األثر  في منطقة الكاريبي وأكثرها إنتاجا، وتوفر بيئات نادرة وفريدة وغير عادية للشعاب؛ وتحتوي على مناطق بعيدة مما يدل على تكاملها وقلة

ويعتبر هذا الموقع مهما لحفظ األنواع  –اإلنساني عليها؛ وبها سلسلة متصلة من الموائل التي توفر مستويات مرتفعة من التنوع البيولوجي 
 .نوعا من األنواع المدرجة على القائمة الحمراء 192المعرضة لالنقراض والمهددة باالنقراض المهتم بها عالميا نظرا لوجود 

1 1 1 1 4 1 1 

  ضفة سابا  -11
  غربا  °63,03شماال، و °25 ،°17: الموقع •
الناحية البيولوجية والمادية، فهي جزيرة مرجانية مغمورة في الماء وأكبر جزيرة مرجانية تنمو في  ومن. إن ضفة سابا منطقة فريدة ومهمة جدا •

وتعتبر المنطقة مهمة من حيث ). م 50محيط العمق أكثر من ( 2كم 1 850منطقة الكاريبي وإحدى أكبر الجزر المرجانية في العالم، ومساحتها 
صادية والعلمية والثقافية الفريدة، إضافة إلى الشعاب المرجانية الكثيفة ومناطق الصيد ومنابت الطحالب خصائصها اإليكولوجية واالجتماعية واالقت

 .الموجودة فيها

1 1 1 1 1 1 1 

  منطقة شرقي الكاريبي  -12
 ʹ12 °11إلى  ʹ2 °10د غربا ومنحنيا حول توباغو يقع عن "00 ʹ03 °63شماال و "80 ʹ12 °18تشكل الجزيرة قوسا من أنغيال يقع عند : الموقع •

  غربا  ʹ56° 61إلى  ʹ30 °60شماال و
تحتوي المنطقة على مجموعة متنوعة من النظم اإليكولوجية الغنية المرتبطة بكتل الجزر الصغيرة، بعضها بركانية األصل وبعضها حجرية  •

كما . ومنابت األعشاب البحرية ومستنقعات المانغروفويوجد بالمنطقة العديد من النظم اإليكولوجية المنتجة، مثل الشعاب المرجانية . األصل
ويتواجد بالمنطقة . وتيارات مياه حرارية وجبال بحرية) غرينادا(تتميز المنطقة بسمات غير عادية مثل براكين تحت الماء وقناديل البحر 

كما . شوكي في البحر الكاريبي والمحارة الملكيةمخزونات كبيرة من اليرقات، المحتمل أن تعمل كمصدر لألنواع المهمة تجاريا من الكركند ال
 .تتوافر بالمنطقة ظروف مواتية لبقاء عدة أنواع مهاجرة مثل السالحف واألسماك والطيور البحرية

2 2 1 1 3 1 2 
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  لالطالع على شرح األرقام 191يرجى الرجوع إلى الصفحة 
  بحر سارغاسو  -13

رية منتشرة من الشرق والتيار إن بحر سارغاسو محاط بمجرى الخليج من الغرب وجرف المحيط األطلسي من الشمال وتيارات كنا: الموقع •
  .غربا °60شماال و °30غربا، ومركزه عند ° 43-°76شماال و° 38-°22االستوائي الشمالي وتيار األنتيل من الجنوب ويمتد بين 

تعيش أعالي  عائمة، وهي الطحالب الوحيدة في العالم التي Sargassumيحتضن الموقع نظاما إيكولوجيا أيقونيا ألعالي البحار وطحالب بحرية  •
وتستضيف المنطقة مجتمعا متنوعا من الكائنات المرتبطة بها تشمل عشرة أنواع مستوطنة وتوفر موائل لمراحل . البحار، شأنها شأن ركيزتها

يد لثعبان ويعد بحر سارغاسو موقع التكاثر الوح. أساسية من حياة مجموعة كبيرة من األنواع منها أنواع معرضة لالنقراض أو مهددة باالنقراض
البحر األوروبي واألمريكي، علما بأن ثعبان البحر األوروبي أدرج بوصفه من األنواع المعرضة بشدة لالنقراض والمنطقة على طريق هجرة 

را كبيرا وتؤثر عدة عمليات أوقيانوغرافية على اإلنتاجية وتنوع األنواع، وتلعب المنطقة دو. العديد من األنواع األيقونية والمعرضة لالنقراض
ويوجد بقاع البحر سلسلتان كبيرتان من الجبال البحرية تقطن فيهما . غير تناسبي في عمليات المحيطات العالمية إلنتاج األكسجين وعزل الكربون

 .مجتمعات متخصصة وهشة ومستوطنة، ومن المتوقع وفقا للنماذج وجود العديد من الجبال البحرية األخرى المنعزلة

1 1 1 1 1 1 2 

 الهامش القاري في سينو  -14
 °76شماال وبين خطي الطول " 38 ʹ4 °10شماال إلى " 14 ʹ12 °9يحتوي الهامش القاري في سينو على مواقع تمتد من خطي العرض : الموقع •

  .غربا" 59 ʹ6 °76غربا و" 30 ʹ34
م؛ وتتميز بوجود تكوينات  1 000إلى  180ند عمق من في جنوب منطقة الكاريبي عند الشاطئ الكولومبي ع في سينو تقع منطقة الهامش القاري •

ات جيولوجية نموذجية لنظم تدفق المياه، مثل القنوات واألخاديد والساحات القارية وأشكال هيكلية مثل االرتفاعات في قاع المحيط والمنحدر
، الذي تتزايد Madracis myriasterلعميقة، وخاصة كما يوجد بالمنطقة مرجان المياه ا. والقنب واألحواض المرتفعة ذات تنوع بيولوجي كبير

ونظرا لحالتها . كما أن وجود الميثان المؤكسد عند الينابيع الباردة أصبح أيضا أكثر أهمية من الناحية البيئية. أهميته من الناحية اإليكولوجية
لوجيا في منطقة جنوب البحر الكاريبي، على الرغم من أن احتمال الطبيعية، تستوفي هذه المواقع معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيو

 .أن تؤدي عمليات استكشاف المواد الهيدروكربونية في المستقبل إلى ضعف هذه المنطقة

1 4 4 1 2 1 1 

  قيعان المحيط في ماغديلينا وتايرونا  -15
شماال وبين خطي " 40 ʹ55 °11شماال إلى " 34 ʹ3 °11ن خط العرض تمتد م منطقةتشتمل قيعان المحيط في ماغديلينا وتايرونا على : الموقع •

 . غربا" 28 ʹ2 °74غربا و" 3 ʹ33 °75الطول 

وتتسم بوجود . م 3 000م إلى  200تقع قيعان المحيط في ماغديلينا وتايرونا في القطاع المركزي لساحل البحر الكاريبي في كولومبيا عند عمق من 
، الذي تتزايد أهميته من الناحية Madracis myriasterكما يوجد بها مرجان المياه العميقة، وخاصة . ة بتنوع بيولوجي كبيرينابيع وجبال بحرية مرتبط

 .ونظرا لحالتها الطبيعية، تستوفي هذه المواقع معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في جنوب البحر الكاريبي. اإليكولوجية

1 4 4 1 4 1 1 

  أورينكو –منطقة التأثير في األمازون   -16
المنطقة المقترحة تشمل التدفق اإلنتاجي من شمالي البرازيل (غربا  -60.981جنوبا، و -0.565شرقا، و -45.144شماال، و 14.517: الموقع •

  ).وغينيا الفرنسية وسورينام وغيانا وشرقي ترينداد
1 1 1 1 1 1 1 
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صرف مياه نهر أورنيكو في و. مال البرازيل، وغينيا الفرنسية، وسورينام، وغيانا وشرق ترينيدادشتمل هذه المنطقة على تدفق اإلنتاجية من شت •

وإلى جانب نهر األمازون، فإن هذين النهرين الكبيرين يلعبان دورا مهما جدا في نقل المواد . في فنزويال 2كم 10.6 × 1.1منطقة مساحتها 
ويظهر أثرها من خالل إجمالي اإلنتاجية المرتفعة جدا المرتبطة . لسواحل والمحيطات المفتوحةالمحللة والدقيقة من المناطق األرضية إلى ا

وترتبط بهذه اإلنتاجية العالية مستويات . بالمنطقة البحرية الممتدة من شمال البرازيل وغينيا الفرنسية وسورينام وغيانا إلى ترينيداد وتوباغو
واع المعرضة لالنقراض والمهددة باالنقراض والمستوطنة من السالحف والثدييات والالفقاريات واألسماك مرتفعة من التنوع البيولوجي تشمل األن

 .والطيور

 منطقة دو مانيول لويز وبانكو دو ألفارو  -17
) غربا ʹ15 °440جنوبا و ʹ50 °00ومركزها عند  2كم 69(يغطي هذا الموقع منطقتين رئيسيتين، بما في ذلك منطقة دو مانيول لويز : الموقع •

  )غربا ʹ49.5 °044جنوبا و ʹ17.5 °00ومركزها عند  2كم 30(وبانكو دو ألفيرا 
وتهيمن على بعض المناطق هيدريات . إن منطقة دو مانيول لويز هي المجتمعات المرجانية الموجودة المعروفة في أقصى شمال البرازيل •

في المائة من أنواع  50وهناك رقم قياسي يبلغ ). المستوطنة في البرازيل( Phyllogorgia dilatataالميليسبوردس على حوائط الشعاب وتليها 
والمرجان الناري . المرجان البرازيلي الصلب في هذه المنطقة ولم يبلغ عن ستة أنواع منها في الماضي في الساحل الشمالي الشرقي المجاور

Millepora laboreli ومن شأن . ج بوصفه نوعا معرضا لالنقراض في القائمة البرازيلية لألنواع المعرضة لالنقراضستوطن في المنطقة وأدرم
دلة على تواجد كائنات شعاب الكاريبي والوفرة الكبيرة منها، غير الموجودة على امتداد الساحل الشرقي ألمريكا الجنوبية، أن يوفر المزيد من األ

وتمثل هذه المنطقة موقعا . األساسية للحيوانات في المنطقة الواقعة بين الكاريبي والساحل البرازيلي أن هذه الشعاب قد تكون إحدى أهم المواقع
 .مهما لتغذية األسماك صفيحية الخيشوم وتكاثرها

2 2 1 1 4 1 1 

  سلسلة ضفاف شمالي البرازيل وفريناندو دي نورونها  -18
جنوبا  °5إلى  °3(وسلسلة فرينادو دي نورونها ) غربا °39غربا إلى  °37جنوبا و °4جنوبا إلى  °1(تغطي سلسلة الشمال البرازيلي : الموقع •

 ). غربا °38إلى  °32و

وتدخل السالسل في بيئة أحيائية قليلة التغذية . يتفاعل تيار شمال البرازيل مع تضاريس مغمورة في الماء وينتج عن ذلك تدفق مياه يعزز اإلنتاجية •
نتيجة وجود تكوينات الشعاب المرجانية وارتفاع التنوع البيولوجي " نقطة ساخنة"فيرناندو دي نورنوها وروكاس المرجان في  اجزيرت وتقدم

كما . أو التغذية للسالحف واألسماك صفيحية الخيشوم وأسماك الشعاب وأسماك أعالي البحار/وتعتبر المنطقة موقعا لوضع البيض و. واالستيطان
ر البحرية المتكاثرة عند فريناندو دي نورونها وتغطي جزءا من أهم ممر هجرة للطيور البحرية في المحيط أن المنطقة موقع تغذية للطيو

. التجمعاألطلسي، وهما موقعان مؤهالن للمناطق المهمة للطيور التابعة للمنظمة الدولية لحياة الطيور بسبب كل من األنواع المهددة باالنقراض و
والسالحف المدرجة على القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في هذه واألسماك صفيحية الخيشوم شالق وتتوالد عدة طيور وأنواع األ

. ويعتبر الصيد التجاري نشاطا تقليديا في هذه المنطقة. وتكون أسماك القرش وأسماك الشعاب والكركند هدفا للصيد في هذه المنطقة. المنطقة
ويوجد بجزيرة روكاس المرجانية أعلى معدل استيطان . د العارض بالشباك الطويلة والخفية في أعالي البحاروتتعرض السالحف البحرية للصي

ويوجد تشابه كبير بين . في المنطقة وتعد منطقة فريناندو دي نورونها أغنى المناطق باألنواع إذا قورت بالجزر المحيطية البرازيلية األخرى

1 1 1 2 2 1 1 
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  لالطالع على شرح األرقام 191يرجى الرجوع إلى الصفحة 
وتشير . نورونها وروكاس ويعزى إلى وجود ضفاف محيطية ضحلة تعمل كمواقع إقامة مؤقتة في المنطقة الحيوانات في منطقة فريناندو دي

 .يرقيات األنواع الساحلية إلى التواصل مع منطقة المنحدرات القارية

  منطقة شمال شرقي حافة الرصيف في البرازيل   -19
 000م إلى  40بطول الرصيف الخارجي البرازيلي والمنحدر العلوي من أعماق  ي البرازيلمنطقة شمال شرقي حافة الرصيف فتمتد : الموقع •

جنوبا من جنوب باهيا وحتى واليات سيارا التي يضيق عندها الرصيف القاري البرازيلي وينقطع فجأة عند  °16جنوبا و °3م وبين المتوازيين   2
 . م 80م و 50أعماق بين 

منطقة انتقال بين كتلتين أحيائيتين تتعايش فيها المجتمعات القريبة من األعماق والقاعية  الرصيف في البرازيل منطقة شمال شرقي حافةتعتبر  •
ومجتمعات أعالي البحار للرصيف القاري والمنحدر العلوي والكائنات الحية في أعالي البحار المجاورة في شريط ضيق على امتداد الهامش 

ابية الناشئة بفعل الكائنات الحية المرتبطة بقنوات الرصيف الخارجي واألدوية والينابيع العميقة تمثل مناطق صيد كما أن التكوينات الشع. القاري
على موائل مميزة وسمات جغرافية بحرية غير عادية مثل شعاب حافة  منطقة شمال شرقي حافة الرصيف في البرازيلوتشتمل . تقليدي مهمة

أسماك الشعاب النادرة أو المستوطنة الموزعة عبر الهامش القاري بما في ذلك األنواع المهددة المستغلة  الرصيف التي تمثل آخر ملجأ لبعض
وتحتضن . من مجموعة األنواع النهاشة التي تستنفد حاليا عند والية المنطقة البرازيلية االقتصادية الحصرية) االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(تجاريا 

لدورة حياة العديد من السالحف البحرية والحيتان وأسماك القرش وأنواع أسماك الشعاب، بما في ذلك ممرات الهجرة  حافة الرصيف موائل حرجة
وتغطي المنطقة جزءا من أهم ممر هجرة للطيور البحرية في المحيط األطلسي، وهو موقع . ومواقع التجميع التي تضع فيها األسماك بيضها

وتعد هذه المنطقة جزءا من . عة للمنظمة الدولية لحياة الطيور لألنواع المهددة باالنقراض والتجمعات الخاصة بهامؤهل كمنطقة مهمة للطيور التاب
 .عند الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل) Megaptera novaeangliae(منطقة تكاثر الحيتان الحدباء 

2 1 1 1 3 1 2 

  ام مرتفع اإلنتاجيةمنطقة الصدع االستوائي في المحيط األطلسي ونظ  -20
من الشرق ) غربا °10(تقريبا عبر المحيط األطلسي االستوائي من الساحل الغربي لحوض غينيا  2كم 1.9تمتد المنطقة المقترحة لمسافة : الموقع •

  .من الغرب) غربا °32(إلى الحد الشمالي الشرقي للهامش القاري البرازيلي 
اعية وموائل أعالي البحار في المحيط األطلسي االستوائي، على النحو المعرف بتضاريس قاع البحر تجمع المنطقة المقترحة كل من الموائل الق •

ويمكن وصفها أيضا بأنماط التنوع البيولوجي في أعالي البحار . والسطح وأنماط دوران المياه في المياه العميقة ونظم اإلنتاجية األولية االستوائية
 .والقاع

1 1 2 2 1 1 2 

  ألبرولهوس وسلسلة فيكتوريا ترينيداد ضفة  -21
منطقة ألبرولهوس تعتبر إضافة إلى الرصيف القاري البرازيلي على الساحل الشرقي من البرازيل، في جنوبي والية باهيا وشمال والية : الموقع •

  .إسبيريتو سانتو
رجانية في البرازيل ومجموعات كبيرة نسبيا من عدة تحتضن ضفة ألبرولهوس تنوعا بيولوجيا كبيرا في جنوب المحيط األطلسي وأكبر شعاب م •

وهي تمثل فسيفساء من مختلف الموائل، مثل المانغروف ومروج األعشاب البحرية ومنابت الطحالب . أنواع بحرية مستوطنة ومعرضة لالنقراض
لهوس بتكوينات بيولوجية فريدة مثل تكوينات كما تتمتع ألبرو. الحمراء والشعاب المغمورة والمنبثقة ومجموعة من الجزر البركانية الصغيرة

حتى (ومنخفضات مميزة في سهل الرصيف " البوراكاس"، وتكوينات جيولوجية فريدة، مثل "شابيريوس" -الشعاب على شكل عيش غراب كبير 

1 1 1 1 2 1 2 
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تان الحدباء والسالحف البحرية أو الصيد للعديد من األنواع الرئيسية مثل الحي/والمنطقة مهمة كموقع للتكاثر و). م عرضا  70م عمقا و  20

 .والطيور البحرية

وتتألف ). أرخبيل ترينيداد ومارتن فاز(سلسلة فيكتوريا ترينيداد تقع على الساحل األوسط للبرازيل، وتتألف من سبعة جبال بحرية ومجمع جزر  •
ضا وجود أنواع مختلفة من المرجان واالسفنج مادة الجبال والجزر المحيطية من شعاب حية من الطحالب المرجانية، التي يالحظ عليها أي

ويوجد عند الجبال والجزر مجموعات من أسماك الشعاب التي ال تزال محفوظة، وبها كميات كبيرة من الكتل األحيائية ووفرة من . والطحالب
افة إلى ذلك، تشتمل أسماك سلسلة وباإلض. األنواع، وتأوي العديد من أسماك القرش وتنتشر فيها ظاهرة تجمع موارد سمكية كثيرة لتبيض

كما أنها موقع التكاثر الوحيد لثالث مجموعات طيور . نوعا من األنواع المعرضة لالنقراض في شعابها 11فيكتوريا ترينيداد على ما ال يقل عن 
) Fregata minor nicolli(وطيور فرقاطة أربيل األطلسية الصغرى ) Pterodroma arminjoniana(معرضة لالنقراض وهي بيترل ترينيداد 
 ).Fregata ariel trinitiatis(وطيور فرقاطة أربيل األطلسية الكبرى 

  *بحر البرازيل الجنوبي  -22
 عند) (والية سانت كاترين(إلى مقربة من سانتا مارتا غراند كاب ) جنوبا °34عند ) (الحدود بين البرازيل وأورغواي(يمتد من شرقي : الموقع •

  .، على التوالي)غربا °39عند (والخط المحيطي ) غربا °53عند (وحدودها الغربية تقع عند الساحل ). جنوبا 29°
ومستنقع باتوس والمعالم التضاريسية ) أوروغواي/األرجنتين(يؤدي التفاعل بين منطقة التقارب دون المدارية والجرف القاري من نهر ال بالتا  •

تاج بيولوجي مرتفع، ويجعل هذه المنطقة موقعا مهما للتكاثر والحضانة والتغذية لمخزونات األسماك القاعية وموقعا بارزا إلى تهيئة بيئة مواتية إلن
  .للتغذية ألنواع الحيتانيات والطيور البحرية والسالحف البحرية المعرضة لالنقراض

              

 
  .7ال توجد أية منطقة برقم : مالحظة

  

                                                        
وقـد  . الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمي والتقنية والتكنولوجيـة  16/4، ولكنها حذفت مؤقتا من المرفق بالتوصية  UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1جاءت هذه المنطقة أصال في الوثيقة   *

  .أدخلت مرة أخرى بعد التشاور مع األطراف المعنية
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  بحر األبيض المتوسط التي يمكن أن تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف مناطق ال -3الجدول 
  )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8يرد وصف كل منطقة ببعض المضلعات الواردة في الوثيقة (

  ما مدى أهمية المضلع للمعيار؟: شرح األرقام
  غير مهم على اإلطالق=  0: بدرجة صغيرة=  1إلى حد ما؛ =  2بدرجة كبيرة؛ =  3بالكامل؛ =  4
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 المالحظات 7

 بحر البران

  3 4 4 4 4 3 4 جبل جيبوتي البحري  1
  3 4 4 4 4 3 4 البرانمرتفع  2
  3 4 4 4 4 3 4 جبل مورتيل البحري 3
 جبل سيكو دي لوس 4

 أوليفوس البحري
4 3 4 4 4 4 3  

موقع مهم للبحث عن غذاء للطيور البحرية في سياق منطقة : من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية 2 3 3 2 3 3 2 ساحل مالقة 5
 .البوان

ة للنورس والطائر المائي التي تستعمل مستعمرات تكاثر مهم: من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية 3 3 3 3 3 3 3 خليج ألميرا 6
 .البحار المجاورة للبحث عن غذاء

 .بها إحدى أهم المستوطنات لنورس األدوين في العالم 4 2 2 3 3 3 3  البرانجزيرة  7
 .على الصعيد العالمي: من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية 4 3 3 4 4 4 3 جزر إشفارن 8
         البحري جبل المنصور 9

         جبل توروكس البحري 10
موقع فريد وأساس للبقاء طويلة األجل لمجموعات الطيور المائية التي تنتقل بين البحر األبيض المتوسط  1 4 3 2 3 3 4 مضيق جبل طارق 11

 .والمحيط األطلسي
ل كمنطقة تغذية لمجموعات الطيور التي تتكاثر محليا، كمنطقة في الشتاء تعم: عالية) أولوية(منطقة إنتاجية  2 3 3 2 3 3 3  البرانبحر  12

 .المرور/واألهم من ذلك للهجرة
جبل سيكو دي لوس  13

 أوليفوس البحري
وجود المرجان األسود والمرجان األحمر واالسفنج والحدائق الغورغونية والنظم اإليكولوجية القاعية والطحالب  2 4 3 4 4 3 3

 .السالحف البحرية والحيتانيات واألنواع المستغلة تجارياالحمراء و
 .موائل السالحف ضخمة الرأس 2 1 2 1 3 2 0 والجزائري البران 14
  Scyliorhinus canicula منطقة حضانة       3  4المضلع  15
 .الحيتان ذات المنقار والحوت القائدالدلفين الشائع والدلفين المعلم والدلفين طويل األنف و 1 3 4 3 4 4 2 البرانبحر  16
 .)أو األنشوفة/السردين و(موائل مهمة مناسبة ألنواع أعالي البحار الصغيرة  0 2 3 0 0 3 2 جنوب غرب البران 89

منطقة جزر 
 البليار

         جبل أغيالس البحري 17
         جبل إيميل بودو البحري 18
 .موقع تبيض فيه التونة بزعانف زرقاء وموائل للحيتان العنبر 3 4 4 4 4 4 3 بحر البلياري 21
منطقة رئيسية للتغذية لألنواع المهددة باالنقراض عالميا وأنواع الطيور البحرية األخرى المهم حفظها والتي  2 3 3 3 3 3 3 نظام نهر أبرة 23

 .)الطائر البحري طويل الجناحين(ر وفي جزر البليا) النورس والطائر المائي(تتركز للتكاثر في دلتا إبرو 
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 المالحظات 7

المرجان والحدائق الغورغونية واالسفنج والسالحف البحرية والحيتانيات واألسماك صفيحية الخيشوم واألنواع  3 3 4 4 4 3 4 جبل بالوس البحري 25
 .المستغلة تجاريا

بما في ذلك بعض المرجان (حالب الحمراء والحدائق الغورغونية والمرجان النظم اإليكولوجية القاعية والط 3 4 2 3 4 3 3 جبل إيميل بودو البحري 26
 .والمرجانيات والسالحف البحرية والحيتانيات واألنواع المستغلة تجاريا) األسود

أسماك القرش واألنواع الحدائق الغورغونية والمرجان واالسفنج النظم اإليكولوجية القاعية والطحالب الحمراء و 2 4 4 3 3 3 3 أخاديد مينوركا 27
 .المستغلة تجاريا

 .موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 2 2 2 3 2 0 بحر البليار+ الرصيف اإلسباني  30
 .موائل مناسبة لحيتان العنبر        بحر البليار 90

منطقة خليج 
 ليونز

         أخاديد باالموس 19
 .)Orejas et al. 2008(، منطقة مغمورة ROVم،  Lophelia, Madrepora ،218 3 4 2 4 4 3 4 أخاديد كاب دي كروز 20
 .إنتاجية أولية عالية في مياه أعالي البحار   4  3 3 3 خليج األسد 22
ا وغيرها من الطيور منطقة مرتفعة اإلنتاجية؛ مهمة لتغذية أنواع الطيور البحرية المهددة باالنقراض عالمي 2 3 3 3 3 3 2 جزيرة هيير -خليج األسد 24

البحرية ذات االهتمام العالمي؛ والنوئيات من مناطق هيير وكورسيكا والبليار والنورس والطائر المائي من 
 .منطقة الكامارج والطيور البحرية الشتوية من منطقة المحيط األطلسي

موائل  –خليج األسود  28
 الدلفين المقلم

3 4 1 2 4 4 0  

وائل م –خليج األسود  29
 الحيتان ذات الزعانف

2 2 1 2 2 4 0  

، Cassidaigne، وأخدود )Zibrowius 2003(م، منطقة مغمورة ومحار   300، عند Madreporaو Lacaze-Duthiersأخدود         أخاديد خليج األسود 73
 ).Bourcier & Zibrowius 1973(م، منطقة مغمورة،   Madrepora ،210_510و

 )أو األنشوفة/السردين و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغيرة  0 2 3 0 0 3 1 ياساحل كاتالون 81

بحر 
 تايرنيان

 Galeus melastomusمنطقة حضانة ألنواع       3  5المضلع  31
 إنتاجية أولية عالية في أعالي البحار   2   1 2 تايرنيانشمال  32
جزر كورسيكا وسردينيا  33

 نوتوسكا
منطقة مهمة لتغذية الطيور البحرية المستوطنة وغيرها من الطيور البحرية المهم حفظها والتي تتركز للتكاثر  2 2 2 2 3 2 1

 توسكان-سردينيا- في أرخبيل كورسيكا
 و Carcharinus brachyurusو R. asterias و Raja clavatو Scyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع   3 3 3 3 3  10المضلع  36

Galeus melastomus و Etmopterus spinax 
 Squatina oculataمنطقة حضانة محتملة ألنواع       3  11المضلع  37
 Scyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع       3  مكررا 5المضلع  38

هضبة 
 تونس

  3 3 1 4 4 4  3 المياه المحيطة بإسكيا 40
الهضبة من  1المنطقة  41

 التونسية
 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة ألنواع   3   3 2 



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 207 
 

اسم 
جيم  اسم المضلع الرقم المنطقة

1 
جيم 

2 
جيم 

3 
جيم 

4 
جيم 

5 
جيم 

6 
جيم 

 المالحظات 7

من الهضبة  2المنطقة  42
 التونسية

حضانة لعدد من أنواع األشفنين والقرش األبيض، وتغذية للسالحف ضخمة الرأس ومنطقة للشتاء ومنابت   3   3 2 
 طحالب حمراء

جزيرة (وصقلية ) جزيرة الجامور الكبير(مهمة لتغذية النوئيات والتعشيش في تونس : ية عاليةمنطقة إنتاج 2 2 3 3 3 3 3 مضيق صقلية 43
 وجزيرة بانتيلريا) إغادي

للمنظمة  Malta LIFE Yelkouanتظهر بيانات جديدة من المشروع المتعلق بالطائر البحري طويل الجناحين  3 2 3 3 3 3 2 خارج قابس –مالطة  44
ذا النوع من األنواع المستوطنة في البحر هطيور أهمية منطقة جنوب شرق مالطة لتغذي الدولية لحياة ال

 .األبيض المتوسط
 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 3 3 3 3 3 3 0 خارج قابس –مالطة  45
داخل  –الهضبة التونسية  46

 قابس
 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة محتملة ألنواع  2 1 2 1 3 2 0

 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة محتملة ألنواع       3  8المضلع  47
 مناطق تغذية شتوية للحيتان ذات الزعانف  3    3  9المضلع  48
 الدلفين الشائع 2 2 4 3 3 4 2 المياه حول المبيدوسا 49
 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة محتملة ألنواع  2 1 2 3 3 4 1 المياه حول مالطة 50
74 Lophelia وMadrepora 

 في مضيق صقلية
 ,Linosa Trough، Lophelia) هذه الدراسة( ROVم،  Urania ،Lophelia, Madrepora ،509-613ضفة        

Madrepora، 669-679  ،مROV )مقابل مالطة، )هذه الدراسة ،Lophelia, Madrepora ،453-612   ،م
ROV )هذه الدراسة( ، ،مقابل مالطةLophelia, Madrepora ،392-617   ،مdemersal trawl )Schembri 

et al. 2007.( 
الهضبة التونسية الداخلية،  87

 الجزء الشمالي
 2       

 )أو األنشوفة/السردين و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغيرة  0 2 3 0 0 3 2 جنوب غرب صقلية 88

البحر 
 اتياألدري

شمال ووسط البحر  51
 األدرياتي

 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 3 3 3 3 3 0

 Squalus acanthiasمنطقة حضانة ألنواع     2 2 2  1المضلع  52
 Scyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع       3  2المضلع  53
 )أو األنشوفة/السردين و(ل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغيرة موائ 0 2 3 0 0 3 1 جنوب البحر األدرياتي عند بوليا 82

البحر 
 األيوني

 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 1 2 1 3 2 0 البحر األيوني 54
 Raja clavataمنطقة حضانة ألنواع       3  6المضلع  55
 Common dolphins, bottlenose dolphins, Cuvier’s beaked whales, fin whales, sperm whales 2 2 3 3 4 4 1 شرق البحر األيوني 56
 Lopheliaشعاب  75

 وخليج تارانتو Madreporaو
، هذه ROV )Taviani et al. 2005aم، المحار،  Lophelia, Madrepora، 300-1100سانتا ماريا دي لويكا،        

 )هذه الدراسة( ROVم،  Lophelia, Madrepora، 603-744مقابل غاليبولي، ) الدراسة
          Lopheliaشعاب  78
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 المالحظات 7

 بحر إيجه

 Carcharinus plumbeusمنطقة تكاثر ألنواع  2 2 3 3 4 4 2 3المضلع  59
 Lopheliaشعاب  77

 مقابل ثاسوس Madreporaو
       off Thasos, Lophelia, Madrepora, 300-350 m, dredging (Vafidis et al. 1997) 

 )أو األنشوفة/السردين و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغيرة  0 2 3 0 0 3 2 شمال غرب بحر إيجة 83
 )أو األنشوفة/السردين و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغيرة   0 2 3 0 0 3 2 شمال بحر إيجة 84

شرق البحر 
األبيض 
 المتوسط

 Sperm whales, Cuvier’s beaked whales 2 3  4 3 4 4 2 خندق الهيلين 57
التونة الزرقاء  منطقة تكاثر 61

 الزعانف
3 4 4 4 1 3 3 

 
منطقة تكاثر التونة الزرقاء  62

 الزعانف
 )Thunnus thynnus(إحدى المواقع الثالث التي تضع فيه التونة الزرقاء الزعانف بيضها : األهمية 0 0 0 1 3 4 3

على امتداد الساحل لفقمة الراهب  أكبر وآخر مستوطنة مجدية: من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية 2 0 0 2 4 4 4 1مة الراهب فق 63
 التركي

 Posidoniaو Cystoseiraمنطقة بدائية جدا ومروج : األهمية: من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية 3 2 2 4 3 3 4 2فقمة الراهب  64
 )Larus audouini(مهمة لكلب البحر، وموقع تكاثر لنورس أودوين ) تكاثر(سليمة؛ وموائل 

واألهمية البيولوجية غير معروفة جيدا غير أنه تم جمع . معالم أوقيانوغرافية مهمة جدا بها تدفق مياه قوي 0 2 4 1 2 3 4 حلقة رودس 66
وهذه . عند حدود منطقة تدفق المياه) بوغ وطويل المنقارسمك الصا(مجموعة كبيرة من البيض واليرقات 

أكبر كمية من (ولذلك يمكن أن تكون هذه المنطقة مهمة للحيتانيات . المنطقة غنية بالحيوانات رأسية األرجل
 ). الحيتان المندفعة إلى الشاطئ وفقا للصيادين األتراك مبلغ عنها في هذه المنطقة

 تاجية أولية عالية في أعالي البحارإن   4   2 3 حلقة رودس 67
 موائل للسالحف ذات الرأس الضخمة والسالحف الخضراء 3 3 3 3 3 3 0 سوريا -تركيا  –قبرص  69
 Rhinobatos rhinobatosمنطقة حضانة ألنواع       3  7المضلع  70
 لراهبالحيتان ذات المنقار وفقمة ا 2 2 4 3 4 4 1 وسوريامقابل جنوب تركيا،  71
         جبل إيراستوثينيز البحري 79
        3 حلقة رودس 86

منطقة بحر 
 دلتا النيل

 موائل للسالحف ذات الرأس الضخمة والسالحف الخضراء 2 3 3 3 3 3 0 الرصيف المصري 68
مقابل دلتا نهر النيل،  72

 وجنوب إسرائيل
2 3 3 3 3 2 1 

 الدلفين الشائع
         ردةالينابيع البا 80
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مصايد األسماك المستدامة : البيولوجي البحري والساحلي التنوع  11/18المقرر 
جيهية وومعالجة اآلثار الضارة لألنشطة البشرية، والمبادئ الت

  الطوعية للتقييم البيئي والتخطيط المكاني البحري
ة ضارالجة اآلثار الالتنوع البيولوجي في إدارة مصايد األسماك، ومع اعتباراتمعالجة   - لفأ

  لألنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
  ،إن مؤتمر األطراف

بأن معالجة اعتبارات التنوع البيولوجي في إدارة مصايد األسماك، ومعالجة اآلثار السلبية لألنشطة إذ يقر 
والضجيج  اترجان، وتحمض المحيطض المابيضاع البيولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك البشرية على التنو

كما   1025و  8و  6و 5شي للتنوع البيولوجي ودعم تحقيق أهداف أي تحت سطح الماء بسبب األنشطة البشرية،
ينبغي معالجة اآلثار السلبية األخرى لألنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك 

  التلوث، بغرض تحقيق هذه األهداف،
المستقبل "، )20+ريو(من وثيقة نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  158الفقرة إلى  رشيوإذ ي

النظم االيكولوجية البحرية والساحلية  به وإذ يعي الدور الحالي والمحتمل الذي يمكن أن تضطلع 26"صبو إليهالذي ن
  ،في دعم التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

  النتائج،من وثيقة  168الفقرة  إلىيضا أ شيروإذ ي
  التنوع البيولوجي في مصايد األسماك المستدامة اعتباراتمعالجة 

لحكومة النرويج على تمويلها واستضافتها الجتماع مشترك للخبراء بشأن  يعرب عن امتنانه - 1
ي بالتعاون مع منظمة األمم معالجة شواغل التنوع البيولوجي في مصايد األسماك المستدامة، ونظمه األمين التنفيذ

المتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وفريق خبراء مصايد األسماك التابع للجنة إدارة النظم 
 9إلى  7من  ،، في بيرغن، النرويج(IUCN-CEM-FEG)اإليكولوجية في لجنة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/13(بتقرير هذا االجتماع  بويرح، 2011كانون األول /ديسمبر

                                                        
يخفض معدل فقدان جميع الموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى النصف على األقل، ، 2020بحلول عام : 5لهدف ا  25

  .ن الصفر، ويخفض تدهور وتفتت الموائل بقدر كبيروحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب م
، يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات المائية، بطريقة 2020بحلول عام : 6الهدف 

ر إنعاش لجميع األنواع قانونية وبتطبيق النُهج القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط وتدابي
، وأن تكون ةنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيفيكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على األنواع المهددة باال المستنفدة، وال

  .تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظم اإليكولوجية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة
، يخفض التلوث، بما في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى مستويات ال تضر بوظيفة الـنظم  2020بحلول عام : 8الهدف 

  .االيكولوجية وبالتنوع البيولوجي
 ، تخفض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية، والنظم االيكولوجية الضعيفة2015بحلول عام : 10الهدف 

  .األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها
 .، المرفق66/288 فى قرار الجمعية العامة تعتمدا   26



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 210 

 

بأن الهيئات المعنية بإدارة مصايد األسماك هيئات مختصة في مجال إدارة مصايد إذ يقر  - 2
األسماك، وينبغي، حسب األوضاع في مختلف البلدان واألقاليم أن تضطلع بأدوار في معالجة آثار مصايد األسماك 

نهج النظام اإليكولوجي في مجال إدارة مصايد وتنفيذ ضرورة زيادة تحسين  حظيالعلى التنوع البيولوجي، 
إدارة مصايد األسماك هذه، والتعاون البناء فيما بين الوكاالت،  منظماتاألسماك من خالل تعزيز قدرات 

ألصلية والمشاركة الكاملة والفعالة لمجموعة واسعة من الخبراء في مجال التنوع البيولوجي، والمجتمعات ا
، مع األخذ في والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين، حسب مقتضى الحال، في عملية إدارة مصايد األسماك

  ؛من االتفاقية) ج(10والمادة ) ي(8الحسبان المادة 
 ويدعوعلى إقامة التعاون البنّاء بين الهيئات المعنية بالتنوع البيولوجي ومصايد األسماك، يشجع  - 3

مصايد األسماك على الصعيدين الوطني واإلقليمي، إلى التعاون مع منظمة األمم المتحدة إدارة بالهيئات المعنية 
 لألغذية والزراعة، للتأكد من أن اعتبارات التنوع البيولوجي تشكل جزءا من أعمالها؛

إلى األمين التنفيذي أن يحيل تقرير االجتماع المشترك للخبراء، المشار إليه في الفقرة  يطلب - 4
عاله، إلى األطراف، والحكومات األخرى، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمنظمات اإلقليمية أ 1

إلدارة مصايد األسماك، والتعاون مع هذه الهيئات بغرض تحسين كيفية معالجة شواغل التنوع البيولوجي بالنسبة 
 ؛لمصايد األسماك المستدامة

  المرجانلمحددة بشأن ابيضاض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل ا
الذي  27المرجانابيضاض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المحددة بشأن عن بالتقرير  يرحب - 5

وسائل التغلب عليها، بما في ذلك إجراءات محددة والحواجز التي تعترض تنفيذها يحتوي على معلومات عن 
على النحو  ،بالرسائل الرئيسية للتقرير حيط علمايو، )(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/11لحشد الموارد المالية 

  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/6الوثيقة في المرفق األول ب الوارد
  ؛المرجانبشأن ابيضاض  إحراز تقدم كبير منذ اعتماد خطة العمل المحددة يالحظ - 6
بأن تغير  يعرب عن قلقه البالغمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  10الهدف  إلى إذ يشير - 7

  لمناخ سيزيد من جسامة وحدوث ابيضاض المرجان وتحمض المحيطات في القرن الحادي والعشرين؛ا
المتعلقة بالقدرات والتحديات المالية ال المتكررة من أن العديد من التحديات  عن قلقهأيضا يعرب  - 8

صعوبة في التعامل مع  البلدان النامية التي ما برحت تكافح لمواجهةتزال قائمة، مما يعوق إحراز تقدم كبير في 
عوامل اإلجهاد ذات الطابع المحلي وليس لديها القدرات أو الموارد المالية الالزمة إلدراج آثار تغير المناخ بشكل 

  في برامج إدارة الشعب المرجانية أو المناطق الساحلية؛وغيره من العوامل المسببة لإلجهاد كامل 
 األخذمع  ،ة العمل المحددة بشأن ابيضاض المرجانبالحاجة العاجلة إلى تحديث خط يحيط علما - 9

اآلثار المتوقعة تغير المناخ، وبصفة خاصة  التي يسببهافي االعتبار اآلثار العالمية األخرى على الشعب المرجانية 
الحاجة إلى إدراج ب ويقرتحمض المحيطات، ولكن أيضا آثار العواصف المدارية وارتفاع مستويات سطح البحر، ل

  ر المتوقعة لتحمض المحيطات في أطر اإلدارة إلى جانب التفاعل مع عوامل اإلجهاد المحلية؛اآلثا

                                                        
 .1، المرفق األول، التذييل 7/5المقرر    27
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لتحدي المتزايد آلثار تغير المناخ على الشعب المرجانية سيتطلب لتصدي لأن ا أيضايالحظ  - 10
بل على المستقفي استثمارات كبيرة لزيادة القدرات من أجل إدارة أحداث االبيضاض وعوامل اإلجهاد األخرى 

في جميع مناطق الشعب المرجانية، وأن تحديد مجموعة من  القدرة على التحملنحو فعال وزيادة عدد تقييمات 
  اآلليات المالية المجدية لتحقيق هذه األهداف يعتبر حاسما؛

  :بالحاجة إلى أن يقوم مديرو النظم اإليكولوجية للشعب المرجانية بما يلي ميسلّ - 11
  عوامل اإلجهاد المتعددة؛لخطر اب نظم الشعتعرض فهم   )أ(
تكيف تدابير الالتخطيط بشكل استباقي لمخاطر المناخ واآلثار الثانوية المرتبطة بها، وتطبيق   )ب(

 ؛ةعلى النظم اإليكولوجي ةقائمال

 يرجع في كثير من األحيان إلىإيكولوجية تخضع لتغيير  -إدارة الشعب المرجانية كنظم اجتماعية  )ج(
  ؛تغير المناخ
لتمكينها  على التحمل النظم اإليكولوجية قدرةتهدف إلى تعزيز التي تكيف الصياغة استراتيجيات   )د(

 من مواصلة توفير السلع والخدمات؛

إلى األمين التنفيذي إدراج القضايا المتعلقة بآثار تغير المناخ على الشعب المرجانية يطلب  - 12
 11سب مقتضى الحال، العناصر المنصوص عليها في الفقرة وعواقبها لبرامج إدارة السواحل، بما في ذلك، ح

  أعاله، وذلك في حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات؛
 ،والحكومات األخرى والمنظمات المعنية ،إلى األمين التنفيذي التعاون مع األطراف ب أيضايطل - 13

الشعاب ث خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض إلعداد مقترحات لتحديومع المجتمعات األصلية والمحلية، 
مشروع أعاله، وتقديم  11من خالل إعداد إضافة لخطة العمل تتناول االحتياجات المشار إليها في الفقرة  يةالمرجان

 لنظر اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛اإلضافة 

والمنظمات األخرى الحكومات والتعاون مع األطراف، إلى األمين التنفيذي، ب يطلب كذلك - 14
من أجل ، بما في بناء القدرات الضرورية، عمل المحددة بشأن ابيضاض المرجانالمعنية، مواصلة تنفيذ خطة ال

  ؛اتالتصدي للحدة المتزايدة وتواتر ابيضاض المرجان وتمحض المحيط
 على التنوع البيولوجي البحري والساحلي ةالناجم عن األنشطة البشريآثار الضجيج تحت سطح الماء 

آثار الضجيج تحت سطح الماء على التنوع البيولوجي البحري العلمي عن  التجميعبيرحب  - 15
في بالرسائل الرئيسية  ويحيط علما، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/12( والموائل البحرية والساحلية والساحلي

معالجة اآلثار الضارة الناجمة عن األنشطة ة األمين التنفيذي بشأن بمذكرلتقرير الواردة في المرفق الثاني اذلك 
أعدها لالجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة التي  البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/6) العلمية والتقنية والتكنولوجية
ر األطراف في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية الذي اعتمده مؤتم 24-10بالقرار  يحيط علما - 16

إرشادات بشأن المزيد من الخطوات لخفض تلوث الضجيج تحت  نص علىالمهاجرة في اجتماعه العاشر، الذي ي
  لحماية الحيتانيات واألنواع المهاجرة األخرى؛ ، عند الضرورة،سطح الماء



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 212 

 

ون له آثار سلبية قصيرة األجل وطويلة يك قد الضجيج الناجم عن األنشطة البشريةأن  يالحظ - 17
بدرجة ن تزيد هذه اآلثار توقع أوي ،األخرى في البيئة البحرية واألحياء البريةاألجل على الحيوانات البحرية 

في ية األحياء البرعلى  قد تزيد من الضغوط الناجم عن األنشطة البشرية للضجيجوأن الزيادة غير المراقبة  كبيرة،
  ؛اتالمحيط

  :على ما يليالمعنية، وفقا ألولوياتها والحكومات األخرى والمنظمات  ،األطراف عيشج - 18
  تحسين فهمنا لهذه المسألة؛زيادة تشجيع البحوث بغية   )أ(
  تشجيع التوعية بالمسألة من قبل أصحاب المصلحة المعنيين، على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛  )ب(
تحت  السلبية الجسيمة للضجيجثار اآلض إلى أدنى حد لخف ، حسب مقتضى الحال،اتخاذ تدابير  )ج(

فضل المجموعة الكاملة ألعلى التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك  الناجم عن األنشطة البشريةسطح الماء 
  ؛حيثما يكون مالئما وضروريا اإلرشادات القائمةب التكنولوجيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، باالستعانة

الماء لحفظ التنوع البيولوجي سطح ع مؤشرات واستكشاف األطر لرصد الضجيج تحت وض  )د(
اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر إلى البحري واستخدامه المستدام، واإلبالغ عن التقدم المحرز 

  لمؤتمر األطراف؛
إلى األمين  يطلب، ضرورة إعداد مصطلحات متسقة لوصف الضجيج تحت سطح الماء إذ يالحظ - 19

التنفيذي التعاون مع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، إلعداد مشروع مجموعة المصطلحات 
المتسقة، رهنا بتوافر الموارد المالية، لنظر اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر 

  األطراف؛
ادات القائمة، بما في ذلك الحاجة إلى تحديثها في ضوء ات والقيود في اإلرشثغرال إذ يالحظ - 20

إلى األمين  يطلبوإذ يسلّم يقر باإلعداد الجاري لمجموعة واسعة من المبادرات التكميلية، تحسن المعارف العلمية، 
، المنظمة البحرية الدوليةبما في ذلك ، ةختصوالحكومات األخرى والمنظمات الم ،التنفيذي التعاون مع األطراف

المجتمعات األصلية والمحلية وغيرها من وواتفاقية األنواع المهاجرة، واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، 
رهنا بتوافر الموارد المالية، حلقة عمل للخبراء بغية تحسين وتقاسم  أصحاب المصلحة المعنيين، أن ينظم،

ووضع إرشادات وحزم أدوات  ،والساحليعلى التنوع البحري  وآثارهالماء سطح تحت  المعارف عن الضجيج
عملية لخفض وتخفيف اآلثار الضارة الكبيرة للضحيح تحت سطح الماء الناجم عن األنشطة البشرية على التنوع 

والحكومات األخرى في تطبيق لمساعدة األطراف  ،البيولوجي البحري الساحلي، بما في ذلك الثدييات البحرية
نظر تنفيذي إتاحة تقرير حلقة العمل لإلى األمين ال ويطلب أيضاحسب مقتضى الحال، ، التدابير اإلدارية الالزمة

وينبغي أن تشمل حلقة العمل ضمن جملة  .قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافيعقد لهيئة الفرعية اجتماع ل
  ؛أمور مسائل من قبيل وضع الخرائط الصوتية للمناطق التي تحظى باالهتمام

  أعاله؛ 20إلى األمين التنفيذي نقل هذا المقرر إلى المنظمات المشار إليها في الفقرة  يطلب كذلك - 21
التقدم المحرز في عملية استعراض الخبراء المشتركة لرصد وتقييم آثار تحمض المحيطات على التنوع 

  البيولوجي البحري والساحلي
  ،10/29من المقرر  67إلى  63إلى الفقرات  إذ يشير
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إلعداد سلسلة من عمليات لخبراء الحكومة إسبانيا على تمويل اجتماع  انهيعرب عن امتن - 22
على التنوع البيولوجي البحري آثار تحمض المحيطات االستعراض المشتركة للخبراء من أجل لرصد وتقييم 

منظمة األمم لالتابعة نظمه األمين التنفيذي بالتعاون مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية والساحلي، الذي 
بتقرير  ويرحب، 2011تشرين األول /أكتوبر 20إلى  19 من ، كندافي مونتريال ،المتحدة للتربية والعلم والثقافة

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14(اجتماع الخبراء 
التابعة لمنظمة  الدوليةإلى األمين التنفيذي التعاون مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية  يطلب - 23

، والمجتمعات األخرى المنظمات المعنيةذات الصلة، ووالمجموعات العلمية  ،المتحدة للتربية والعلم والثقافةاألمم 
بشأن إعداد وثيقة استعراض منهجي آلثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي ووظائف األصلية والمحلية، 

مض المحيطات على التنوع البيولوجي للنظم النظم اإليكولوجية، من شأنها أن توفر تجميعا مستهدفا آلثار تح
ن البحوث عن المناطق القريبة من سطح البحر األوقيانوغرافية غير عالبحرية والساحلية، بما في ذلك معلومات 

اتفاقية التنوع الصادرة عن سلسلة التقنية من ال 46العدد المبلغ عنها كثيرا، استنادا إلى التجميع الوارد في 
لنظر اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، بغرض إحالتها احتها البيولوجي، وإت

والحكومات األخرى والمنظمات المعنية وإرسالها إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن إلى األطراف، 
  تغير المناخ؛
بوصفها  UNEP/CBD/SBSTTA/16/6يقة بالوثبالعناصر الواردة في المرفق الثالث  يحيط علما - 24

 ويشجعإرشادات لالستجابات العملية آلثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، 
للحد من ، مقتضى الحالعلى استعمال هذه اإلرشادات، حسب  ةعنيالموالحكومات األخرى والمنظمات  ،األطراف

طات على النظم اإليكولوجية الهشة وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية مختلف التهديدات الناجمة عن تحمض المحي
على الصمود بواسطة طائفة تدابير اإلدارة على أساس المنطقة أو غيرها من تدابير اإلدارة، إلى جانب التدابير 

  ؛الرامية الى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
  البحري والساحليالبحري على التنوع البيولوجي  حطاممعالجة آثار ال

بإعداد الفريق االستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق البيئة العالمية لتقرير عن آثار  يرحب - 25
 ويحيط علما، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/15(البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي  الحطام

  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/6يقة الوثالواردة في المرفق الرابع ب لهذا التقرير بالرسائل الرئيسية
والمنظمات  ،والحكومات ،بالتعاون مع األطراف بما يلي، إلى األمين التنفيذي القيام يطلب - 26

  :ة، والمجتمعات األصلية والمحلية، رهنا بتوافر الموارد الماليةالمعني
 المهاجرة،، بما في ذلك اتفقية األنواع ةالمعنيوالحكومات األخرى والمنظمات  ،دعوة األطراف  )أ(

  ؛البحري والساحلي والموائلإلى تقديم معلومات عن آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي 
فضال عن  ،ةعنيتجميع وتوليف تقديمات األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الم  )ب(

  كمدخالت في حلقة عمل الخبراء؛ اإلضافيةالمعلومات العلمية والتقنية 
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الجسيمة ة ضاراآلثار الوتخفيف مل للخبراء إلعداد إرشادات عملية بشأن منع تنظيم حلقة ع  )ج(
يمكن أن تطبقها األطراف والحكومات  الذي ،البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل للحطام

  التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛المتعلق باألخرى في تنفيذها لبرنامج العمل 
المشار واإلرشادات العملية أعاله،  )ب(26التوليف، المشار إليه في الفقرة الفرعية /تجميعتقديم ال  )د(

مؤتمر االجتماع الثاني عشر ل يعقد قبللنظر اجتماع للهيئة الفرعية أعاله، ) ج(26إليها في الفقرة الفرعية 
  ؛ألطرافا

اج مسألة الحطام البحري في إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، إدر أيضا يطلب - 27
على التنوع  بهدف مناقشة سبل منع وخفض آثار الحطام البحري لبناء القدرات وذلك ةحلقات العمل اإلقليمي

  .، مع التركيز على معالجة المصادرالبيولوجي وتعزيز البحوث بشأن خفض وإدارة الحطام البحري
البيولوجي في تقييمات األثر البيئي المبادئ التوجيهية الطوعية للنظر في التنوع   - باء

  والتقييمات البيئية االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية
  إن مؤتمر األطراف،

، الذي أيد فيه المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن تقييم األثر البيئي الشامل على 8/28إلى المقرر إذ يشير 
  ،التنوع البيولوجي والتقييم البيئي االستراتيجي

أن المناطق البحرية تتضمن اختالفات إيكولوجية مهمة بالمقارنة بالمناطق األرضية  وإذ يالحظ
  والساحلية،

من  49المشار إليها في الفقرة  ،عن تقديره للعمل الذي اضطلعت به حلقة عمل مانيال للخبراء وإذ يعرب
التي قام األمين التنفيذي بتيسير  ،لمعنيةوالعمل اإلضافي الذي اضطلعت به األطراف والمنظمات ا ،10/29المقرر 

  ،للهيئة الفرعية 16/6والتوصية  10/29من المقرر  50أعمالها والتي دعت إليها الفقرة 
 بالمبادئ التوجيهية الطوعية للنظر في التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئييحيط علما   - 1

محددة للتنوع البيولوجى في المناطق البحرية والساحلية، بما في  المشروحة بصورة والتقييمات البيئية االستراتيجية
بأن هذه المبادئ التوجيهية  وإذ يقر 28،من االتفاقية 4وفقا للمادة ذلك المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، 

افر إجراءات لتقييم مع عدم توجدا بالنسبة لألنشطة التي ال تخضع حاليا للتنظيم الطوعية المشروحة ستكون مفيدة 
بما ، أن الشروحات ترمي إلى تغطية مجموعة واسعة من النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية يالحظإذ واآلثار، 

المبادئ التوجيهية المشروحة أن  يؤكدإذ والوالية الوطنية،  حدود خارجفى ذلك بعض القضايا المرتبطة بالمناطق 
سيما الفريق لجمعية العامة لألمم المتحدة، اللبيولوجي البحري في عمليات اال تمس بالنظر الجاري في التنوع ا

حفظ التنوع القضايا المتعلقة بدراسة مفتوح العضوية المخصص التابع لألمم المتحدة المعني بالالعامل غير الرسمي 
  الوطنية؛ حدود الواليةرج خافي المناطق الواقعة المستدام  هواستخدامالبحري والساحلي  البيولوجي
أعاله  1الى األمين التنفيذى إتاحة المبادئ التوجيهية الطوعية المشار إليها في الفقرة يطلب   - 2

كمرجع لألطراف، والحكومات األخرى ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة، فضال عن عمليات الجمعية العامة 
العضوية المخصص لدراسة القضايا باب ح العامل غير الرسمى المفتواألمم المتحدة فريق أي (لألمم المتحدة 

                                                        
 UNEP/CBD/COP/11/23 على النحو الوارد في المرفق بالوثيقة   28
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المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجى البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية، والعملية 

فضال عن منظمات  ،)بما في ذلك الجوانب االقتصادية واالجتماعية ،المنتظمة لإلبالغ وتقييم حالة البيئة البحرية
  بإدارة مصايد األسماك، حسب مقتضى الحال؛ واالتفاقات الدولية إلدارة مصايد األسماك، فيما يتعلق قليمية، والمنظماتالبحار اإل

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المختصة على استخدام المبادئ التوجيهية  يشجع  - 3
لمتحدة لقانون البحار، ومواءمتها وتطبيقها الطوعية، وفقا للقانون الوطني والدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم ا

  الوطنية؛وظروفها حسبما يتراءى أنها ضرورية وفقا ألولوياتها 
ذي الحكومات األخرى إلى تقاسم، حسب مقتضى الحال، معلومات عن التقدم الواألطراف  يدعو  - 4

ت في التقارير الوطنية الخامسة نظر في إدراج هذه المعلوماللفي تطبيق هذه المبادئ التوجيهية الطوعية،  هحرزأ
  والتقارير الوطنية الالحقة، وتقديم مقترحات من أجل زيادة صقل هذه المبادئ التوجيهية الطوعية؛

وفقا للقانون الدولي، بما  ة إلى أن تيسر،عنييدعو األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الم  - 5
إجراء المزيد من البحوث لسد الثغرات فى المعارف، على النحو  لفي ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، سب

  المناطق البحرية والساحلية، السيما في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية؛ أبرزته المبادىء التوجيهية الطوعية بشأنالذى 
مساعدة لتعزيز بناء إلى األمين التنفيذى أن يقدم، رهنا بتوافر الموارد المالية، المزيد من ال يطلب  - 6

القدرات في مجال تطبيق المبادئ التوجيهية الطوعية، ويجمع معلومات عن الخبرات في تطبيق المبادئ التوجيهية 
  الطوعية، ويقدم تقريرا عن التقدم المحرز إلى اجتماع مؤتمر األطراف؛

  التخطيط المكاني البحري  -جيم 
  ،إن مؤتمر األطراف

يعية المتعلقة بخبرات التخطيط المكاني البحري واستخدامه وثيقة التجمالب يعترف  - 1
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18( ،بالرسائل الرئيسية على النحو المبين في القسم الثالث من  ويحيط علما

  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/7الوثيقة 
، والحكومات إلى األمين التنفيذي أن يتعاون، رهنا بتوافر الموارد المالية، مع األطراف يطلب  - 2

برامج البيئة البحرية الكبيرة، األخرى، ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات اإلقليمية، بما فى ذلك 
  :المجتمعات األصلية والمحلية، بشأن ما يلىوالمنظمات المعنية األخرى و

التخطيط المعلومات القائمة عن  29لتقاسم المعلومات بحيث يربط مصادر شبكيإعداد نظام   )أ(
  ني البحري بشبكة اإلنترنت؛االمك

االستمرار في تجميع المعلومات عن الخبرات واستخدام ممارسات التخطيط المكاني البحري،   )ب(
، والحكومات األخرى والمنظمات المختصة لتقييم مدى فائدتها واآلثار وإتاحة المعلومات المجمعة لألطراف

  الناجمة عنها؛

                                                        
  التخطيط المكاني البحري، بشأن للجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية مثل الصفحة الشبكية   29
)rine_spatial_planning_mspmarinesp.be/ma-ioc-http://www.unesco( 

http://www.unesco
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اء لتوفير إرشادات عملية موحدة ومجموعة أدوات لتطبيق التخطيط المكاني عقد حلقة عمل للخبر  )ج(
رهنا بتوافر الموارد المالية، بغية استكمال ومواصلة تعزيز  ،30البحري، مع االستعانة باإلرشادات الموجودة

ام اإليكولوجي الجهود الحالية الشاملة لعدة قطاعات والتي تبذلها األطراف والحكومات األخرى في تطبيق نهج النظ
 ،وتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،على تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية

  :وينبغى لحلقة عمل الخبراء أن تضطلع بما يلي. صميم ووضع تدابير للحفظ واإلدارة، حسب مقتضى الحالوت
  الموجودة بشأن التخطيط المكانى البحرى؛استعراض اإلرشادات ومجموعات األدوات   )1(
  تحديد الثغرات؛  )2(
  وضع مقترحات لسد هذه الثغرات؛  )3(
وضع إرشادات ومجموعة أدوات موحدة وعملية بشأن التخطيط المكاني البحري، إذا   )4(

  اعتبر ذلك ضروريا؛
الثاني عشر لمؤتمر قبل االجتماع يعقد لهيئة الفرعية لنظر اجتماع إتاحة تقرير حلقة العمل ل  )د(
  األطراف؛
أعاله، لألطراف والحكومات األخرى  اإتاحة اإلرشادات ومجموعات األدوات المشار إليه  )ه(

  والمنظمات المختصة؛
استنادا الى الوثيقة  ،نشر مواد زيادة التوعية بالتخطيط المكانى البحرى على صانعى القرارات  )و(

على النحو الوارد في الوثيقة  ،، ورسائلها الرئيسية(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18)التجميعية 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/7)، على النحو المشار  ،بغرض تيسير تطبيق اإلرشادات العملية ومجموعات األدوات

  إليه أعاله؛
تنظيم حلقات عمل تدريبية، رهنا بتوافر الموارد المالية، بالترابط الوثيق مع الجهود الحالية   )ز(
 32والمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، 31لى بناء القدرات في مجال المناطق البحرية المحميةالرامية إ

لتخطيط المكاني البحري كأداة امن أجل زيادة قدرات األطراف، السيما األطراف من البلدان النامية، على استخدام 
ة للمناطق البحرية والساحلية، وتحديد المناطق البحرية لتعزيز الجهود القائمة المبذولة في مجال اإلدارة المتكامل

المناطق البحرية  بما في ذلك شبكات ،المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، وتصميم ووضع تدابير للحفظ واإلدارة
المحمية، والجهود األخرى المبذولة في مجال اإلدارة على أساس المنطقة، والممارسات األخرى المتعلقة بحفظ 

  .البيولوجي البحري واستخدامه المستدامالتنوع 

                                                        
 .التخطيط المكاني البحري واليونسكو بشأن اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةمثل المبادئ التوجيهية المشتركة بين    30
 .بشأن المناطق المحمية مم المتحدةالتابعة لألشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار مثل دليل التدريب الذي وضعته    31
، علـى النحـو   مثل أدلة ووحدات التدريب التي أعدها األمين التنفيذي بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا   32

 .11/17من المقرر  19المشار إليها في الفقرة 
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مشورة حول تطبيق الضمانات :التنوع البيولوجي وتغير المناخ والمسائل األخرى ذات الصلة  11/19 المقرر
المتعلقة بخفض  اإليجابية والحوافز السياساتية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بالنهج

ودور الحفاظ على الغابات في البلدان النامية ات وتدهورها االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغاب
  وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية

  إن مؤتمر األطراف،
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن مؤتمر األطراف في ومقررات  10/33المقرر  إذ يأخذ في االعتبار

  ؛CP.17/12و CP.17/2و ،CP.16/1تغير المناخ 
أن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ يشجع في  وإذ يالحظ - 1

، األطراف من البلدان النامية على المساهمة في إجراءات التخفيف في قطاع CP.16/1من المقرر  70الفقرة 
 :كل طرف ووفقا لقدراته وظروفه الوطنية الغابات عن طريق االضطالع باألنشطة التالية، حسبما يرى

  خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات؛  )أ(
  خفض االنبعاثات الناجمة عن تدهور الغابات؛  )ب(
  الحفاظ على مخزون الكربون في الغابات؛  )ج(
  اإلدارة المستدامة للغابات؛  )د(
  تعزيز مخزون الكربون في الغابات؛  )ه(
متحدة اإلطارية بشأن تغير والضمانات المعتمدة في مقرر اتفاقية األمم ال إلى اإلرشاد وإذ يشير - 2

من مقرر اتفاقية  67و 66، وكذلك إذ يالحظ مختلف النُهج المشار إليها في الفقرتين األول، التذييل  CP.16/1المناخ
فير المعلومات عن كيفية واإلرشاد بشأن النظم الالزمة لتو  CP.17/2األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 ؛CP.17/12معالجة الضمانات واحترامها في مقرر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

من مقرر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  74أن الفقرة وإذ يالحظ كذلك  - 3
1/CP.16 درات الوطنية المحددة لكل طرف من البلدان النامية م بأن تنفيذ هذه األنشطة يعتمد على الظروف والقسلّت

 ومستوى الدعم الذي يحصل عليه؛

أن اإلرشاد التقني المعني لتحقيق المنافع للتنوع البيولوجي والمجتمعات األصلية وإذ يالحظ  - 4
ني واإلقليمي أعاله يتوافر أو يجري إعداده على الصعيد الوط 1والمحلية في سياق األنشطة المشار إليها في الفقرة 

 والدولي؛

أن القائمة اإلشارية للمؤشرات المستخدمة في تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق غايات  وإذ يالحظ - 5
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، على النحو الوارد في  2020-2011الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ية والتكنولوجية، يمكن أن تفيد في تقييم مساهمات األنشطة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقن 15/1التوصية 
 أعاله لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي؛ 1المشار إليها في الفقرة 

أعاله وتنفيذ  1اإلمكانية الكبيرة إليجاد التآزر بين األنشطة المشار إليها في الفقرة  وإذ يدرك - 6
األطراف،  يحث، فيها وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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الصادرة عن اتفاقية ذات الصلة والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية على التنفيذ الكامل لألحكام والمقررات 
عم التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بطريقة متسقة وعلى نحو قائم على الد

 المتبادل؛

والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية إلى مواصلة جهودها وتعزيزها  األطراف،يدعو  - 7
أعاله لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، وتقديم منافع  1للنهوض بمساهمة األنشطة المشار إليها في الفقرة 

 :بما يليوالمجتمعات األصلية والمحلية، مع اهتمام خاص للتنوع البيولوجي 

إقامة أوجه التآزر بين االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، واالستراتيجيات   )أ(
التفاقية األمم المتحدة  CP.16/1من المقرر  72و) أ(71وخطط العمل الوطنية على النحو المشار إليه في الفقرتين 

  اإلطارية بشأن تغير المناخ؛
للعناصر المشار إليها في الفقرة كنولوجيات القائمة وعمليات بناء القدرات مواصلة تعزيز نقل الت  )ب(

التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، بغرض إقامة أوجه التآزر المشار إليها  CP.16/1من المقرر 71
  ؛)أ(في الفقرة الفرعية 

قد تعزز أيضا المنافع للتنوع من هذا المقرر  2في الفقرة  شار إليهاأن الضمانات الم يالحظ - 8
البيولوجي وللمجتمعات األصلية والمحلية، ويدعو البلدان النامية إلى تقاسم خبراتها والدروس المستفادة عند تخطيط 

 ؛1ألنشطة المشار إليها في الفقرة وتنفيذ ا

 بالمرفق بهذا المقرر؛ مع التقدير يحيط علما - 9

نظر في المعلومات الواردة في المرفق بهذا المقرر عند األطراف من البلدان النامية إلى اليدعو  - 10
 ؛1ألنشطة المشار إليها في الفقرة تخطيط وتنفيذ ا

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية إلى النظر في المعلومات الواردة  يدعو أيضا - 11
نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع في المرفق عند إعداد التقارير الوطنية والتقديمات األخرى عن التقدم المحرز 

، وحسب مقتضى الحال، بالنسبة للتقديمات 2020- 2011البيولوجي في الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 األخرى ذات الصلة في إطار العمليات األخرى؛

أن هناك مبادرات وعمليات وصكوك جارية تركز على حفظ التنوع البيولوجي  وإذ يالحظ - 12
األطراف، والحكومات األخرى  يدعوامه المستدام ضمن إطار اإلدارة المستدامة للغابات، للغابات واستخد

والمنظمات المعنية المشتركة في هذه المبادرات والعمليات والصكوك، إلى تقاسم خبراتها والدروس المستفادة ذات 
لوجي وفي تحقيق المنافع الصلة بالضمانات، بغرض مساعدة البلدان النامية في معالجة شواغل التنوع البيو

 ؛1ألنشطة المشار إليها في الفقرة المتعددة بالعالقة إلى تنفيذ ا

األطراف والحكومات األخرى، وفقا لظروفها وأولوياتها الوطنية، فضال عن المنظمات  يدعو - 13
، )ق(و، )ف(-)م(8الفقرات  10/33والعمليات ذات الصلة، إلى النظر في اإلرشاد المعني الوارد في المقرر 

 أعاله؛ 1لدى معالجة الضمانات والمنافع المتعددة لألنشطة المشار إليها في الفقرة ) ض(و) ذ(، و)ت(، و)ش(و

األطراف والحكومات األخرى، وفقا لظروفها وأولوياتها الوطنية، فضال عن  أيضا يدعو - 14
الغابات إلى المناطق التي المنظمات والعمليات ذات الصلة، إلى الحد من مخاطر نقل إزالة الغابات وتدهور 
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ثار المعاكسة للتنوع البيولوجي تنخفض فيها قيمة الكربون وترتفع فيها قيمة التنوع البيولوجي، وغير ذلك من اآل
 وللمجتمعات األصلية والمحلية؛

إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر األموال، جمع وإيجاز المعلومات، استنادا إلى النظم  يطلب - 15
 CP.17/12ير المعلومات عن كيفية معالجة الضمانات واحترامها، على النحو المشار إليه في المقرر الخاصة بتوف

التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، فيما يتعلق بالخبرات ذات الصلة بكيفية معالجة اآلثار المحتملة 
التقليدية والمعارف والممارسات المألوفة ذات الصلة أعاله على طريقة الحياة  1لألنشطة المشار إليها في الفقرة 

واألحكام ) ي(8بالمجتمعات األصلية والمحلية، وتقديم هذه المعلومات إلى نظر الفريق العامل المعني بالمادة 
واألحكام المتصلة بها إلى النظر في هذه المعلومات لدى ) ي(8الفريق العامل المعني بالمادة  ويدعوالمتصلة بها، 

 الضطالع بعمله األوسع نطاقا، حسب مقتضى الحال؛ا

 :إلى األمين التنفيذي، القيام بما يلي، رهنا بتوافر األمواليطلب كذلك  - 16

تعزيز التعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واألعضاء اآلخرين في   )أ(
الخبراء العالمي للغابات المعني بالتنوع البيولوجي التابع لها، بما في ذلك فريق (الشراكة التعاونية بشأن الغابات 

 إزالة الناجمة عن االنبعاثات بخفض المتعلقة المسائل بشأن اإليجابية والحوافز السياساتية النهجووإدارة الغابات، 

 في الكربون مخزون وتعزيز المستدامة الغابات وإدارتها على الحفاظ ودور النامية، البلدان في وتدهورها الغابات

فضال عن المنظمات والمبادرات المعنية األخرى، لمواصلة دعم جهود  ،)(+REDD)النامية  البلدان في الغابات
أعاله من أجل تحقيق أهداف االتفاقية، بما في  1األطراف في النهوض بمساهمة األنشطة المشار إليها في الفقرة 

  القدرات؛ ذلك من خالل توفير المزيد من أنشطة بناء
تجميع المعلومات ذات الصلة بتطبيق الضمانات للتنوع البيولوجي، وإتاحتها على نطاق واسع،   )ب(

  خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛ بما في ذلك من
أعاله إلى مؤتمر ) ب(و) أ(16تقديم تقرير مرحلي عن األنشطة المشار إليها في الفقرتين   )ج(

  شر؛األطراف في اجتماعه الثاني ع
إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر األموال، تجميع المعلومات من األطراف عن يطلب كذلك  - 17

التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  CP.17/2من المقرر  67المبادرات والخبرات المتعلقة بالفقرة 
دون حكم مسبق على أي مقررات مستقبلة من  فيما يتعلق بمساهمتها المحتملة في أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي،

بشأن تغير المناخ، وتقديم تقرير مرحلي إلى مؤتمر األطراف  ةمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطاري
 اجتماعه الثاني عشر؛ فيفي اتفاقية التنوع البيولوجي 

من ) ح(9دة في الفقرة أن يواصل إعداد مشورة حول القضايا الوارالتنفيذي إلى األمين  يطلب - 18
المقررات ذات الصلة الصادرة عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بالكامل ، مع األخذ في الحسبان 10/33المقرر 

بشأن تغير المناخ، استنادا إلى وجهات النظر األخرى التي ترد من األطراف وبالتعاون مع الشراكة التعاونية بشأن 
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر الغابات، وتقديم تقرير إلى ا

 .األطراف
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  المرفق
وفقا للمقررات والوثائق ذات الصلة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، يتعلق هذا المرفق  - 1

 .بالضمانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

في هذا المرفق إلى الضمانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي الواردة في المقرر  يشير مصطلح الضمانات - 2
1/CP.16 اإلطارية بشأن تغير المناخ التفاقية األمم المتحدة 2، الفقرة األول، التذييل. 

والغرض من الضمانات هو خفض المخاطر وربما أيضا تعزيز المنافع المتعددة لألنشطة المشار إليها في  - 3
 .، ومن ثم دعم الموثوقية وتحقيق النجاح الطويل األجل لهذه األنشطة11/19من المقرر  1الفقرة 

، اآلثار المعاكسة التالية على النحو الذي الحظته حلقة عمل ضمن جملة أمورويتناول تطبيق الضمانات،  - 4
ة عن إزالة الغابات جمات الناالمعنية بالمنافع التي تعود على التنوع البيولوجي من خفض االنبعاث 33الخبراء العالمية

 :وتدهور الغابات في البلدان النامية

تحويل الغابات الطبيعية إلى غابات مزروعة وغير ذلك من استخدامات األراضي التي تنخفض   )أ(
  فيها قيمة التنوع البيولوجي وتتقلص فيها المقاومة؛

فيها قيمة الكربون وترتفع فيها قيمة  نقل إزالة الغابات وتدهور الغابات إلى المناطق التي تنخفض  )ب(
  التنوع البيولوجي؛

  زيادة الضغط على النظم االيكولوجية غير الحرجية التي ترتفع فيها قيمة التنوع البيولوجي؛  )ح(
  غرس األشجار في المناطق التي ترتفع فيها قيمة التنوع البيولوجي؛  )د(
ات األصلية والمحلية في الحصول على األراضي المناطق التقليدية وتقييد حقوق المجتمع انفقد  )ه(

  أو ملكيتها؛/والموارد الطبيعية واستخدامها و
  للمنافع؛ منصفوالمحلية وانعدام التقاسم الانعدام المنافع الملموسة لسبل المعيشة للمجتمعات األصلية   )و(
  ير؛استبعاد المجتمعات األصلية والمحلية من تصميم وتنفيذ السياسات والتداب  )ز(
  .المعارف االيكولوجية التقليدية انفقد  )ح(

، 11/19من المقرر  1وتمر البلدان بمراحل مختلفة في التحضيرات لألنشطة المشار إليها في الفقرة  - 5
وهناك حاجة إلى مواصلة تعزيز . هارامويحتاج األمر إلى أخذ ذلك في الحسبان لدى معالجة الضمانات واحت

لمعالجة الضمانات وإدماج شواغل التنوع البيولوجي بالكامل في تخطيط وتنفيذ  ،ةالقدرات عبر البلدان النامي
 .االستراتيجيات أو األنشطة ذات الصلة

، تعزيز /...11 من المقرر 1وينبغي للبلدان النامية لدى تخطيط وتنفيذ األنشطة المشار إليها في الفقرة  - 6
في ذلك الموارد  ، بماعم الكافي الذي يمكن التنبؤ بهفي سياق توفير الد ،ودعم الضمانات في أقرب وقت ممكن

 .المالية والدعم التقني والتكنولوجي لألطراف من البلدان النامية

                                                        
ن إزالة الغابـات  ة عجمحلقة عمل الخبراء العالمية بشأن المنافع التي تعود على التنوع البيولوجي من خفض االنبعاثات النا   33

  .)UNEP/CBD/WS-REDD/1/3( 2010 أيلول/سبتمبر 23-20 ،في البلدان النامية، نيروبي هاوتدهور
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المنافع المتعددة الناشئة عن  أن تعزز أيضا من ،معالجتها للضماناتعن طريق  ،ويمكن للبلدان النامية - 7
التنوع البيولوجي والمجتمعات األصلية  علىلتي تعود ا 11/19من المقرر  1المشار إليها في الفقرة  األنشطة

  :ما يلي من مالحظةوالمحلية، 
يعتبر التنسيق وأوجه التآزر بين القطاعات بصورة فعالة وفي الوقت المناسب فيما بين الوزارات   )أ(

  ؛المعنية وداخلها بالغ األهمية لتطبيق الضمانات وتحقيق المنافع المتعددة
التآزر مع األطر  إقامةات الوطنية الحالية في تسريع التقدم، وبعمليات برامج الغايمكن استخدام   )ب(

  .الوطنية الشاملة لسياسات الغابات
ووفقا لألولويات واألهداف والظروف  ،ويظل توضيح قضايا الحيازة، التي ترى األطراف أنها مالئمة - 8

من  1ن جوانب األنشطة المشار إليها في الفقرة في كثير موالتشريعات الوطنية من التحديات والقدرات الوطنية 
وسوف يتطلب ذلك . ، بما في ذلك لتطبيق الضمانات ذات الصلة بالمجتمعات األصلية والمحلية11/19المقرر 

وترتبط اآلثار على المجتمعات األصلية والمحلية وتقاسم المنافع ارتباطا وثيقا بحل قضايا . حلوال خاصة بكل بلد
ووفقا لألولويات واألهداف  ،على النحو الذي يراه كل طرف مالئماوالحقوق في األراضي  حيازة األراضي

 .والظروف والقدرات الوطنية والتشريعات الوطنية

يراه مالئما كل طرف، ووفقا  وسوف ييسر تقسيم األراضي والتخطيط الستخدام األراضي، بحسب ما - 9
وينبغي إيالء اهتمام . من تطبيق الضماناتالوطنية، ييسر  والظروف والقدرات والتشريعاتلألولويات واألهداف 

 1خاص لقضايا التنوع البيولوجي لدى استهداف زيادة مساحة الغابات في سياق األنشطة المشار إليها في الفقرة 
 .، مع مراعاة الوظائف المتعددة للغابات11/19من المقرر 

السيما ، ع على أصحاب المصلحة المعنيينللمناف منصفأو نقص التوزيع ال/ويمثل نقص المنافع و - 10
 .11/19من المقرر  1المجتمعات األصلية والمحلية تهديدات محتملة لنجاح األنشطة المشار إليها في الفقرة 

بالمسؤولية  11/19 من المقرر 1وينبغي، حيثما يكون مالئما، أن تعترف األنشطة المشار إليها في الفقرة  - 11
فيما يتعلق بحوكمة  ،بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية ،ن الوطنية والمحليةالمشتركة على المستويات دو

الغابات المحلية لتحقيق اإلدارة واالستخدام المستدامين فضال عن حفظ الغابات والتنوع البيولوجي والموارد 
 .الطبيعية

الوطني ذات الصلة  عيدصعلى ال 34ويمكن أن تدعم العمليات والسياسات والقوانين والقواعد والخبرات - 12
خطط العمل الوطنية المشار إليها  بالتنوع البيولوجي مواصلة دمج شواغل التنوع البيولوجي في االستراتيجيات أو

بما في ذلك تطبيق  ،التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ CP.16/1من المقرر  72و 71في الفقرتين 
بما في ذلك من خالل االستشعار عن  ،حسنة التصميمالوطنية ات حصر الغابات ويمكن أن توفر عملي. الضمانات

 .مة تتعلق بالتنوع البيولوجيمعلومات قي ،بعد

                                                        
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو المعايير الوطنيـة أو اإلقليميـة لـإلدارة    على سبيل المثال، فإن    34

وتتضمن األمثلة األخرى البرامج . ضمانات التنوع البيولوجيبعلى عناصر ذات صلة كثيرة المستدامة للغابات تشتمل بالفعل في بلدان 
دارة اإلالوطنية للغابات، والتشريع المتعلق بالغابات والمناطق المحمية، وآليات للمدفوعات مقابـل خـدمات الـنظم اإليكولوجيـة، و    

  .لموارد الطبيعيةلمجتمعية لا
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من  72و 71وتحديدا، يمكن أن تستفيد االستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية المشار إليها في الفقرتين  - 13
من الخبرات الوطنية في تنفيذ المقررات التالية أن تغير المناخ بشاإلطارية األمم المتحدة تفاقية ال CP.16/1المقرر 

  :حسب مقتضى الحال ،اتفاقية التنوع البيولوجيمؤتمر األطراف في ل
شي للتنوع البيولوجي المتصلة أيوأهداف  2020-2011الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي   )أ(

 ؛)10/2المقرر (بها 

 ؛)9/5و 6/22المقرران (التنوع البيولوجي للغابات برنامج العمل الموسع بشأن   )ب(

 ؛)8/28المقرر (ر الشامل للتنوع البيولوجي ثالمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن تقييم األ  )ج(

 ؛)7/11و 5/6المقرران (نهج النظام االيكولوجي، واإلرشادات ذات الصلة على مستوى التشغيل   )د(

يهية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجى مبادىء أديس أبابا وخطوطها التوج  )ه(
 ؛)، المرفق الثاني7/12المقرر(

 غو إلجراء عمليات تقييم األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي:أغوايالمبادئ التوجيهية الطوعية   )و(
معات األصلية بشأن المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي درجت على استخدامها أو شغلها بصفة تقليدية المجت

 ؛)7/16المقرر (والمحلية 

من حيث صلتها بالبحوث ) 10/42المقرر (ري :عناصر مدونة السلوك األخالقي تغاريواي  )ز(
واالبتكارات والممارسات التقليدية التي تتعلق بالمعارف  ،واستخدامها وتبادلها وإدارتها ،والحصول على المعلومات

 لمستدام؛لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه ا

على  ،معلومات متعلقة صراحة بالمكان عن المناطق ذات األولوية من حيث التنوع البيولوجي  )ح(
يرة في تحليلها الوطني للثغرات االيكولوجية بموجب برنامج العمل المتعلق ثسبيل المثال تلك التي تعدها بلدان ك

 ).7/28المقرر (بالمناطق المحمية 

المعاكسة على التنوع البيولوجي وعلى المجتمعات األصلية والمحلية من نقل  ويمكن معالجة مخاطر اآلثار - 14
 :يلي إزالة الغابات وتدهور الغابات بما

واستخدام ) 7/11و 5/6المقرران (واإلرشاد التشغيلي المتصل به  ام االيكولوجيتطبيق نهج النظ  )أ(
 ،)10/31المقرر (وع البيولوجي إليالء األولوية لحفظها لتحديد المواقع التي ترتفع فيها قيمة التن يةمعايير القياسال

 ؛11/19من المقرر  1لدى االضطالع بالتخطيط واألنشطة المشار إليها في الفقرة 

وفي الوطنية الترويج للمشاركة الكاملة والفعالة لدى وضع وتنفيذ االستراتيجيات أو خطط العمل   )ب(
في ذلك أصحاب  بما صعيد الوطني ودون الوطني،ن هذا المقرر على الم 1جميع األنشطة المشار إليها في الفقرة 

 السيما المجتمعات األصلية والمحلية؛المصلحة المعنيين، 

وتعزيز التعاون  شي للتنوع البيولوجيأيتحقيق أهداف  المحرز نحوجمع المعلومات عن التقدم   )ج(
 .ي للبلدان النامية لهذا الغرضبدعم تقني ومال ،اإلقليمي ودون اإلقليمي بشأن هذا النشاط

وبغية ضمان إمكانية أن توفر الخبرات المستمدة من تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع  - 15
أعاله وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة االستنارة والدعم لتنفيذ  14و 13البيولوجي المشار إليها في الفقرتين 



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 223 
 

، ينبغي لألطراف والمنظمات المعنية أن تستفيد من خاليا 11/19من المقرر  1 األنشطة المشار إليها في الفقرة
باالرتكاز على النظم الوطنية التي توفر  ،تبادل المعلومات على أساس منتظملاالتصال والمنتديات ذات الصلة 

 .المعلومات عن كيفية معالجة الضمانات واحترامها

وف يستفيد أيضا من الخبرات المستمدة من المبادرات لى ذلك، فإن تطبيق الضمانات سوباإلضافة إ - 16
  :بما في ذلك ،المستدام هواستخدامالتنوع البيولوجي للغابات والعمليات والصكوك الجارية بشأن حفظ 

المبادئ والمعايير االجتماعية والبيئية لبرنامج األمم المتحدة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  )أ(
  35البلدان النامية؛ فيها الغابات وتدهور

التقييم االستراتيجي واالجتماعي لصندوق االستعداد لدى مرفق شراكة كربون الغابات والنهج   )ب(
  الموحد إزاء الضمانات البيئية واالجتماعية لشركاء التسليم المتعددين؛

تدهور الغابات ة عن إزالة الغابات وجمالمعايير االجتماعية والبيئية لبرنامج خفض االنبعاثات النا  )ج(
ودور الحفاظ على الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان  في البلدان النامية

  ؛(+REDD)النامية 
 ،10/33، ينبغي مراعاة اإلرشاد المعني التالي في المقرر 11/19من المقرر  13وفيما يتعلق بالفقرة  - 17

  :11/19من المقرر  1ت والمنافع المتعددة لألنشطة المشار إليها في الفقرة لدى معالجة الضمانا ،8الفقرة 
بما في ذلك المنافع االيكولوجية واالجتماعية والثقافية  ،مراعاة تحقيق المنافع المتعددة  )أ(

  معه؛هج المعتمدة على النظم االيكولوجية ألنشطة التخفيف من تغير المناخ والتكيف فيما بين النُ ،واالقتصادية
واألراضي العشبية  ،بما في ذلك حماية الغابات الطبيعية ،تنفيذ أنشطة إدارة النظم االيكولوجية  )ب(

 المحلية األصناف المجموعات األصلية منومراعاة استخدام  ،، واإلدارة المستدامة للغاباتثالطبيعية وأراضي الخ
  في أنشطة إعادة التحريج؛

أو التي تتدهور /ة للغابات التي يتم فيها تقطيع األشجار وإزالتها وفيما يتعلق بالمناظر الطبيعي  )ج(
مع إيالء األولوية  ،فيها، تنفيذ، حسب االقتضاء، إدارة محسنة لألراضي وإعادة زراعة الغابات واستعادتها

قت الستعمال المجموعات األصلية من األنواع لتحسين حفظ التنوع البيولوجي والخدمات المرتبطة به وفي الو
  ؛غابات األولية والثانوية األصليةنفسه عزل الكربون وتقييد تدهور وإزالة ال

عند تصميم وتنفيذ ورصد أنشطة التحريج وإعادة زراعة الغابات واستعادتها من أجل التخفيف   )د(
  :من تغير المناخ، مراعاة حفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من خالل ما يلي مثال

عدم تحويل سوى األراضي ذات القيمة المنخفضة من حيث التنوع البيولوجي أو النظم   )1(
النظم اإليكولوجية اإليكولوجية المكونة إلى حد كبير من أنواع غير أصلية، ويفضل 

  متدهورة؛ال

                                                        
ة ـات وتدهور الغابات في البلدان الناميـات الناجمة عن إزالة الغابـخفض االنبعاث في مجالي لتعاونابرنامج األمم المتحدة   35

(UN-REDD).  
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إيالء األولوية، عند اإلمكان، ألنواع األشجار المحلية والتي تكيفت مع المناخ عند   )2(
  لزراعتها؛ اختيار أنواع

  تجنب األنواع الغريبة الغازية؛  )3(
  منع صافي الخفض في مخزون الكربون في جميع أحواض الكربون العضوية؛  )4(
تحديد مواقع أنشطة التحريج بشكل استراتيجي في األراضي الطبيعية لتعزيز الترابط   )5(

  وزيادة توفير خدمات النظم اإليكولوجية في مناطق الغابات؛
المنافع التي تعود على التنوع البيولوجي وتجنب اآلثار السلبية التي يتعرض لها من خفض  تعزيز  )ه(

االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ودور الحفاظ على الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون 
لألراضي وحفظ التنوع البيولوجي  الكربون في الغابات في البلدان النامية، وغيرها من أنشطة اإلدارة المستدامة

واستخدامه المستدام، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في 
عمليات صنع القرار والتنفيذ ذات الصلة، حسب االقتضاء؛ والنظر في ملكية األراضي وحيازة األراضي وفقا 

  للتشريع الوطني؛
فظ التنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، وخاصة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي للتربة، تشجيع ح  )و(

مع حفظ واستعادة الكربون العضوي في التربة والكتلة األحيائية، بما في ذلك أراضي الخث واألراضي الرطبة 
  األخرى، فضال عن المراعي والسفانا واألراضي الجافة؛

، زيادة اآلثار اإليجابية وخفض اآلثار السلبية الناتجة عن تدابير استنادا إلى الظروف الوطنية  )ز(
التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه على التنوع البيولوجي، استنادا إلى جملة أمور منها نتائج التقييمات البيئية 

  ناخ والتكيف معه؛االستراتيجية وتقييمات األثر البيئي التي تيسر النظر في جميع خيارات التخفيف من تغير الم
عند تخطيط وتنفيذ أنشطة فعالة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك األنشطة   )ح(

المتعلقة بالطاقة المتجددة، مراعاة اآلثار على التنوع البيولوجي وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية وتجنب تحويل 
  :لأو تدهور المناطق المهمة للتنوع البيولوجي من خال

مراعاة المعارف التقليدية، بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية   )1(
  والمحلية؛

  االستناد إلى قاعدة معارف موثوقة من الناحية العملية؛  )2(
  مراعاة عناصر التنوع البيولوجي المهمة لحفظه واستخدامه المستدام؛  )3(
  تطبيق نهج النظام اإليكولوجي؛  )4(
  .إعداد تقييمات لهشاشة النظم اإليكولوجية واألنواع  )5(

األخذ في الحسبان قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية عند تخطيط األنشطة المتعلقة   )ط(
  بتغير المناخ واالضطالع بها عن طريق استخدام مجموعة من تقنيات تقدير القيمة؛
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يسير األنشطة المتعلقة بتغير المناخ التي تراعي التنوع النظر، حسب االقتضاء، في حوافز لت  )ي(
البيولوجي والجوانب االجتماعية والثقافية ذات الصلة، بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي وااللتزامات الدولية 

  .األخرى ذات الصلة ويحقق االنسجام معها
مم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ يمكن أن تسهم اتفاقية التنوع البيولوجي في عمل اتفاقية األو - 18

والمبادرات والعمليات والصكوك ذات الصلة في تعزيز ودعم الضمانات من خالل نشر المعلومات عن تنفيذ 
مساهمة  إرشاد اتفاقية التنوع البيولوجي ومن خالل مواصلة دعم جهود بناء القدرات وتوفير المعلومات عن

تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، بحسب المقرر ل 11/19من المقرر  1 األنشطة المشار إليها في الفقرة
10/33. 
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  الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ  11/20 المقرر
  إن مؤتمر األطراف،

  ؛10/33من المقرر  ،)ث( ، بما في ذلك فقرتها الفرعية8الفقرة  عيد تأكيدي - 1
المتعلقة بالمناخ على التنوع البيولوجي  وجيةالجيول الهندسةبالتقرير عن آثار  يحيط علماً - 2

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28)هندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ ذات ل، والدراسة بشأن اإلطار التنظيمي ل
والنظرة العامة على اآلراء وخبرات  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29)الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي 

  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30)محلية وأصحاب المصلحة المجتمعات األصلية وال
بالرسائل الرئيسية المعروضة في المذكرة أعدها األمين التنفيذي عن المسائل  يحيط علما أيضا - 3

التقنية والتنظيمية بشأن الهندسة الجيولوجية بالعالقة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/10)؛ 

لتغير المناخ في المقام األول عن طريق خفض االنبعاثات الناشئة  نبغي التصديعلى أنه ي يشدد - 4
عن األنشطة البشرية حسب مصدرها وعن طريق زيادة عمليات إزالتها عن طريق أحواض غازات الدفئية في 

البيولوجي ظل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مع اإلشارة أيضا إلى أهمية اتفاقية التنوع 
 والصكوك األخرى؛

التعاريف القائمة والفهم القائم، بما في ذلك التعاريف الواردة في المرفق األول بالوثيقة  وإذ يدرك - 5
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28  الهيئة الحكومية الدولية والعمل الجاري في المحافل األخرى، بما في ذلك

مداوالت في المستقبل بشأن تعريف أنشطة الهندسة الجيولوجية، أن  دون المساس بأي يالحظ، المعنية بتغير المناخ
 :الھندسة الجیولوجیة المتعلقة بالمناخ یمكن أن تشتمل علىأنشطة 

تكنولوجيا تحد عن عمد من العزل الشمسي أو زيادة امتصاص الكربون من الغالف الجوي أي   )أ(
ناء امتصاص الكربون وتخزينه من الوقود األحفوري باستث(التنوع البيولوجي  علىؤثر تقد وعلى نطاق واسع 

  ؛)لمؤتمر األطراف 10/33المقرر ( )عندما تمتص ثاني أكسيد الكربون قبل انطالقه في الغالف الجوي
بسبب لتصدي لتغير المناخ ا ه إلىوحجم تهطبيعيرمي ب التدخل المتعمد في بيئة كوكب األرض  )ب(

  36؛)UNEP/CBD/SBSTTA/16/10(أو آلثاره /و األنشطة البشرية
 الحكومية الدورة الثانية والثالثين للهيئة(كوكب األرض بيئة  علىواسع النطاق ومتعمد التالعب ال  )ج(

  ؛)المناخ بتغير المعنية الدولية
الجهود التكنولوجية الستقرار نظام المناخ عن طريق التدخل المباشر في توازن طاقة كوكب   )د(

 ةالدولي ةالحكوميتقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة (االحترار العالمي  األرض على إحداث تخفيض في
 37؛)بتغير المناخ ةالمعني

                                                        
باستثناء حجز الكربون وتخزينه عند المصدر من الوقود األحفوري عند حجز ثاني أكسيد الكربون قبل انطالقه في طبقـات     36

 .لغاباتالغالف الجوي، وأيضا باستثناء األنشطة المتعلقة با
 .مع مالحظة أن هذا التعريف يشتمل على إدارة العزل الشمسي ولكنه ال يتضمن أي تقنيات للهندسة الجيولوجية   37
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 بأنه ال يوجد نهج فردي UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28النتائج الواردة في الوثيقة  يالحظ - 6
، وأنه من الصعب تحمل التكاليف يفي حاليا بالمعايير األساسية للفعالية وللسالمة والقدرة على يةالجيولوجهندسة لل

 ؛نشر النُهج أو إدارتها

 الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ آثار فهم في كبيرة ال تزال موجودة أن ثغرات أيضا يالحظ - 7
 :ذلك في بما ،البيولوجي التنوع على

لجيولوجية كيف يرجح أن يتأثر التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بأنشطة الهندسة ا  )أ(
  وكيفية االستجابة لها على مختلف النطاقات الجغرافية؛

  التأثيرات المقصودة وغير المقصودة لمختلف تقنيات الهندسة الجيولوجية على التنوع البيولوجي؛  )ب(
االقتصادية والثقافية واألخالقية المرتبطة بتقنيات الهندسة الجيولوجية - القضايا االجتماعية  )ج(
  ؛لآلثاروالزمني توزيع المكاني الا في ذلك عدم التكافؤ في بمالمحتملة، 
لهندسة الجيولوجية آليات رقابة وتنظيم عالمية وشفافة وقائمة على العلوم لعدم وجود  يالحظ - 8

ألنشطة الهندسة  للغاية هذه اآلليات قد تكون ضروريةأن مثل ، وتحوطيالمتعلقة بالمناخ، والحاجة إلى اتباع نهج 
كبيرة عبر الحدود، وتلك المنتشرة في المناطق الواقعة خارج  ضارةتسبب في آثار التي يمكن أن تالجيولوجية 

أفضل مكان لوضع مثل هذه حدود الوالية الوطنية والغالف الجوي، مشيرا إلى أنه ال يوجد فهم مشترك حول 
  ؛لياتاآل

عن التدابير المتخذة وفقا  تقديم تقريرو 7التصدي للفجوات المحددة في الفقرة األطراف إلى  يدعو - 9
  ؛10/33من المقرر ) ث( 8للفقرة 

القرارات ذات الصلة الجتماع األطراف المتعاقدة ب علمايحيط النهج التحوطي،  من جديد وإذ يؤكد - 10
وبروتوكولها ) اتفاقية لندن( 1972لعام  في اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى

كذلك و ،تخصيب المحيطاتجيم الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن  9/16إلى المقرر  يشيرو ،1996لعام 
، 20+ريو( من الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 167الفقرة و 10/33و 9/30 المقررين

  38؛")المستقبل الذي نصبو إليه"
ات ولي العرفي، بما في ذلك االلتزامالقانون الد فضال عنأن تطبيق النهج التحوطي  يالحظ - 11

التي تقطعها الدول فيما يتعلق باألنشطة التي تُجرى داخل واليتها اإلقليمية أو تخضع لسيطرتها، وفيما يتعلق  العامة
ألنشطة  مهماكون يقد  ،تقييم األثر البيئيباآلثار التي يمكن أن تترتب على تلك األنشطة، والمتطلبات المتعلقة ب

 ؛لتنظيم العالميلغير مكتمل  ايشكل أساسسيظل  هالجيولوجية ولكنالهندسة 

 إدارة من أجل القائمة تحت رعاية المعاهدات والمنظمات صلة العمل المضطلع به كذلك يالحظ - 12
 لندن وبروتوكولها، واتفاقية البحار، لقانون المتحدة اتفاقية األمم ذلك في بما للهندسة الجيولوجية، المحتملة األنشطة

 طبقة لحماية فيينا واتفاقية بها، الملحق كيوتو وبروتوكول المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقيةو
 المتحدة، وبرنامج لألمم العامة الجمعية وكذلك اإلقليمية، واالتفاقيات بها، الملحق مونتريال وبروتوكول األوزون

  العالمية؛ األرصاد ومنظمة للبيئة، المتحدة األمم

                                                        
 .66/288اعتُمدت في قرار الجمعية العامة    38
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 2 الفقرة في إليها المشار نشر التقارير التنفيذي، رهنا بتوفر الموارد المالية، األمين إلى يطلب - 13
فضال عن  ،12 الفقرة في إليها المشار والمنظمات المعاهدات بما في ذلك على أمانات على أوسع نطاق ممكن،

 التلوث واتفاقية أخرى، عدائية أغراض ألية أو عسكرية ألغراض البيئة في التغيير تقنيات استخدام حظر اتفاقية
حقوق لاألمم المتحدة ومجلس  أنتاركتيكا، الخارجي، ومعاهدة الفضاء الحدود، ومعاهدة عبر المدى البعيد الجوي
منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب ، ولحقوق اإلنساناألمم المتحدة السامية  يةومفوض ،اإلنسان

لغرض االطالع  ،التابعة لها األمن الغذائي العالميوالزراعة ولجنة  لألغذية المتحدة ألمما ومنظمةاألصلية، 
  عليها؛

توفير تقييمات شاملة ، التي تهدف إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنوإذ يالحظ  - 14
خيارات  فيتقييم ها الخامس بشأن القرير، في تتنظرالمتعلقة بتغير المناخ وآثاره،  للمسائللألدلة العلمية والتقنية 

المحتملة على النظم  هاالعلمي وأوجه عدم اليقين المرتبطة بها، وتأثيرات هاالهندسة الجيولوجية المختلفة وأساس
الهيئة الفرعية  إلى طلبيوالبشرية والطبيعية، والمخاطر والثغرات البحثية ومدى مالءمة آليات اإلدارة القائمة، 

 2014 أيلول/في سبتمبر احاأن تنظر في التقرير التجميعي عندما يصبح متعلمية والتقنية والتكنولوجية للمشورة ال
 مؤتمر األطراف؛ إلىاتفاقية التنوع البيولوجي تقدم تقريرا عن اآلثار على و

بالتعاون مع  التنفيذي، رهنا بتوفر الموارد المالية، أن يضطلع بما يلي األمين إلى يطلب أيضا - 15
 :نظمات المعنيةالم

من خالل  وإتاحتهاأعاله،  9األطراف المشار إليها في الفقرة  التي تبلغ عنهاتجميع المعلومات   )أ(
  تبادل المعلومات؛ غرفة آلية

 إبالغ نقاط االتصال الوطنية لالتفاقية عندما تبدأ إجراءات استعراض تقرير التقييم الخامس للهيئة  )ب(
المناخ لتيسير التعاون الوطني في توفير مدخالت وخاصة حسبما تتعلق باعتبارات  تغيرب المعنية الدولية الحكومية

  التنوع البيولوجي؛
إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوفر الموارد المالية وفي الوقت المناسب، إعداد ما يلي  يطلب كذلك  - 16

في المستقبل وتقديم ذلك لنظرها والستعراض الجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد 
 :األقران

إلطار على اية على التنوع البيولوجي، والجيولوجهندسة الآلثار المحتملة لتقنيات ل اتحديث  )أ(
استنادا إلى التقارير العلمية ، للهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجيالتنظيمي 
المناخ والمناقشات التي  بتغير المعنية الدولية الحكومية الصادر عن الهيئة ة، مثل تقرير التقييم الخامسذات الصل

  تجري في إطار فريق إدارة البيئة؛
 المجتمعات األصلية والمحليةعلى اآلراء األخرى لألطراف والحكومات األخرى و نظرة عامة  )ب(

تملة للهندسة الجيولوجية على التنوع البيولوجي، وما يرتبط بها من وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن اآلثار المح[
انية، واستنادا إلى النظرة العامة على آراء تبارات الجنساالعمع مراعاة آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية، 
  .UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30الواردة في الوثيقة  وخبرات المجتمعات األصلية والمحلية
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التنوع البيولوجي دمج اعتبارات : التنوع البيولوجي وتغير المناخ  11/21المقرر 
 تغير المناخفي األنشطة المتعلقة ب

  إن مؤتمر األطراف،
  ،10/33، المرفق الثاني، و9/16و  8/30المقررات إلى ، بوجه خاص، ريشيإذ 
ة المعنية بالمشورة ، الصادرة عن الهيئة الفرعي1، الفقرة 15/8 مع التقدير بالتوصيةيحيط علماً   - 1

بشأن الروابط بين التنوع البيولوجي وتغير  تالعلمية والتقنية والتكنولوجية، من أجل تعزيز المعارف والمعلوما
  المناخ؛

أهمية أنشطة دمج التنوع البيولوجي في األنشطة ذات الصلة بتغير المناخ على تأكيد ال عيدي  - 2
واتفاقية التنوع  ن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخضمان االتساق في التنفيذ الوطني في كل مو

  البيولوجي؛
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية، والمجتمعات األصلية والمحلية إلى  يدعو  - 3

امية إلى النظر، لدى االضطالع بالعمل المتعلق بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ، إلى النظر في المقترحات الر
  ؛ UNEP/CBD/SBSTTA/16/9التغلب على العقبات الواردة في الوثيقة 

بالتعاون فيما بين أمانات اتفاقيات ريو، ومرفق البيئة العالمية والمنظمات األخرى فيما يرحب   - 4
تنمية يخص عقد جناح اتفاقيات ريو في اجتماعات مؤتمرات األطراف في اتفاقيات ريو في مؤتمر األمم المتحدة لل

  ؛)20+ريو(المستدامة 
 20األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على زيادة حشد الموارد، وفقا للمادة يشجع   - 5

من أجل ووعياً بمبادئ ريو، ، 11/4و  10/3و  9/11للمقررات  واستراتيجية حشد الموارد وطبقاً ،من االتفاقية
مات النظم اإليكولوجية في سياق تغير المناخ، وإجراء دراسات سد الثغرات في بيانات التنوع البيولوجي وخد

  ؛على المستوى المحلي ومستوى المناظر الطبيعيةبحثية على نطاقات مكانية 
  :األطراف والحكومات األخرى على ما يلييشجع   - 6
لدى مراعاة أهمية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي   )أ(

التصدي آلثار تغير المناخ ضمن الخطط واالستراتيجيات القطاعية، السيما لدى أخذ المجتمعات الهشة في 
  االعتبار؛
وما يتصل بها من تعزيز المعارف والمعلومات، بما في ذلك مجموعات البيانات القابلة للمقارنة،   )ب(

تغير المناخ ورفاهية اإلنسان في برامجها التعليمية بشأن الروابط بين التنوع البيولوجي وأنشطة البحوث والرصد، 
  على جميع المستويات؛

النظر في أوجه التآزر بين السياسات والتدابير المتخذة في مجالي التنوع البيولوجي وتغير   )ج(
  المناخ؛

وتدابير الحفظ األخرى يمكن أن والنظم اإليكولوجية المستعادة االعتراف بأن المناطق المحمية   )د(
  في األنشطة المتعلقة بتغير المناخ؛هاما تؤدي دورا 
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دعم تعزيز مسح ورصد خدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على مستويات مالئمة   )ه(
واآلثار اإليجابية والسلبية للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف تغير المناخ التهديدات واآلثار المحتملة لبغية تقييم 

  دمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجيةبشأن خمعه 
استعراض تخطيط استخدام األراضي بغرض تعزيز التكيف مع تغير المناخ القائم على النظر في   )و(

  النظم اإليكولوجية مثل دور غابات المانغروف في التكيف مع التغييرات على منسوب مياه البحر؛
المعني في ذلك من خالل فريق االتصال المشترك  إلى األمين التنفيذي االضطالع، بما يطلب  - 7

  :، بما يلي10/33شيا مع المقرر اوتمباتفاقيات ريو الثالث 
تحديد حلقات العمل واألنشطة ذات الصلة في إطار برنامج عمل نيروبي بشأن آثار تغير المناخ   )أ(

مم المتحدة اإلطارية بشأن تغير بموجب اتفاقية األ )NAPs(ومدى هشاشته والتكيف معه وخطط التكيف الوطنية 
المناخ ونشر هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية وغيرها من الوسائل بغية تعزيز 

  تقاسم المعارف عن النهج القائمة على النظام اإليكولوجي؛
 UNEP/CBD/SBSTTA/16/9 مواصلة المناقشات بشأن األنشطة ذات الصلة المقدمة في الوثيقة  )ب(

استكشاف الخيارات من أجل مواصلة النظر والتنفيذ حسب االقتضاء واستناداً إلى الجدوى المالية لهذه األنشطة، و
هج القائمة التعاون بشأن النُ وطيدلتات اتفاقيات ريو التشغيل البيني لقواعد البيانات التي تديرها أمان قابلية لتحسين

  المناخ؛ التي تعاني على وجه التحديد من الضعف تجاه تغيرفي البلدان النامية السيما  ،على النظام اإليكولوجي
بين تغير المناخ  التآزر بشأن أوجهاألنشطة التعليمية إلى األمين التنفيذي تعزيز يطلب أيضاً   - 8

المتعلق العمل  والتنمية من خالل برنامج فضالً عما يرتبط بها من سبل العيشوالتنوع البيولوجي والتصحر، 
من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  6فيما يتصل بالمادة  االتصال والتثقيف والتوعية العامةب

  وحمالت التوعية العامة؛
إلى األمين التنفيذي أن يضطلع، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وبالتعاون مع يطلب كذلك   - 9

 في وضع نماذج لتغير المناخوبناء القدرات بين المنظمات والبرامج المشاركة الوعي ء المنظمات المعنية، بإذكا
البرنامج الدولي للبحوث في ، من بينها بياناتووضع نماذج التنوع البيولوجي، والتصورات ومبادرات إدارة ال

صد األرض، والمرفق وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة لفريق ر ،(DIVERSITAS) مجال التنوع البيولوجي
  .التنوع البيولوجيالعالمي لمعلومات 
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  التنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية  11/22المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

، في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي، بأهمية الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة إذ يسلّم
السيما فيما يتعلق بضرورة مواصلة تعميم  39،"المستقبل الذي نصبو إليه"المعنونة ) 20+ريو(ة للتنمية المستدام

التنمية المستدامة على جميع المستويات، ودمج الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية، واإلقرار بالروابط بينها، 
  ،من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع أبعادها

، أن القضاء على 20+من الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر ريو 4، تمشيا مع الفقرة وإذ يسلم أيضا
الفقر، وتغيير أنماط االستهالك غير المستدامة وتشجيع أنماط االستهالك المستدامة، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية 

ا والمتطلبات األساسية لتحقيق التنمية الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية إنما تمثل األهداف العلي
  المستدامة،

بصفة خاصة إلى أهمية إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية والوثيقة الختامية  وإذ يشير
  ،20+لمؤتمر ريو

كذلك بأن األطراف تدمج وتعمم شواغل التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني وفقا  وإذ يسلّم
  الوطنية وظروفها وقدراتها، ووفقا لقوانينها وسياساتها الوطنية أيضا؛ ألولوياتها

العمليات الحكومية الدولية بشأن وضع أهداف التنمية العالمية، المتاح لجميع أصحاب المصلحة  وإذ يالحظ
للتنمية  في سياق خطة األمم المتحدة 20+المشاركة فيها، والواردة في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر ريو

على أهمية دمج التنوع البيولوجي في هذه العمليات، مع اإلشارة إلى أهمية الخطة  إذ يشدد، و2015بعد عام 
  وأهداف آيشي للتنوع البيولوجي، 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وجي والتنمية مع بالنسبة لبعض األطراف، يمكن أن يتم تحقيق عمليات التنوع البيول أنهبوإذ يحيط علما 
ومبدأ حقوق الطبيعة، وأن تقدير " أمنا األرض"األخذ في الحسبان النُهج غير القائمة على آليات السوق واحترام 

  ،قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إنما هو أداة واحدة من األدوات األخرى المتوافرة
" د مؤشرات للقضاء على الفقر وتطبيقها في نهاية األمرإعدا"بالوثيقة اإلعالمية حول وإذ يأخذ علما 

(UNEP/CBD/COP/11/INF/40)،  
على الروابط، في إطار االتفاقية، بين التنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وقضايا  وإذ يشدد

راتيجية حشد واألحكام ذات الصلة، وإست) ي(8تحقيق التنمية، وتعميم المنظور الجنساني، والنظر في المادة 
 الموارد؛

جميع الشركاء وأصحاب المصلحة لدمج االهداف الثالثة التفاقية التنوع واألطراف  يدعو - 1
البيولوجي في برامج التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، والسياسات واإلجراءات ذات األولوية، مع األخذ في 

 ؛20+مؤتمر ريول الوثيقة الختاميةحسبان ال

                                                        
 .، المرفق66/288قرار الجمعية العامة    39
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طراف وجميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشاركين في عمليات وبرامج األ ويدعو كذلك - 2
األسباب الجذرية وراء فقدان التنوع البيولوجي "التنوع البيولوجي والتنمية إلى مراعاة الموجز التنفيذي المعنون 

المعني ووقائع فريق الخبراء ) ، المرفق الثانيUNEP/CBD/WG-RI/4/5" (والفقر والصالت المشتركة بينهما
وتحليل األسباب الجذرية وراء فقدان التنوع ، بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية

، وفقا للظروف واألولويات )UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/11( البيولوجي والفقر والصالت المشتركة بينهما
  الوطنية؛

مع  ،(UNEP/CBD/COP/11/33/Rev.1الواردة في الوثيقة " (هرادونتوصيات دب" ويحيط علما - 3
عامل األخذ في الحسبان المساهمات المقدمة من األطراف، والمناقشات التي دارت في االجتماع الرابع للفريق ال

 ؛20+مؤتمر ريول المعني باستعراض التنفيذ، وبالوثيقة الختامية

على الفقر وتحقيق أن يواصل فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء  يقرر - 4
التنمية عمله، وفقا لالختصاصات المرفقة في هذا المقرر ورهنا بتوافر التمويل، ويقدم تقريرا بالتعاون مع 

في اجتماعه الخامس المعني باستعراض التنفيذ خصص مالمفتوح العضوية اللفريق العامل اإلى  ،أمانةاالتفاقية
لخبرات في دمج التنوع البيولوجي ل، بما في ذلك استعراض عشر الثاني هلينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماع

والقضاء على الفقر، وتدبراألسباب الجذرية والدوافع لفقدان التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر، إلى جانب 
الروابط بالسياسات األخرى ذات الصلة، بغية السير قدما نحو وضع خارطة طريق لدمج التنوع البيولوجي في 

، في سياق الخطة 20+ألبعاد االجتماعية واالقتصادية للتنمية المستدامة مع األخذ في الحسبان نتائج مؤتمر ريوا
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشاركين في برامج تتعلق بالتنوع البيولوجي على  يشجع - 5
 ر في أبعاد وأولويات مختلفة في جميع عمليات تقدير قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛النظ

جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات األطراف والحكومات و يشجع - 6
االستخدام المألوف األصلية والمحلية، في سياق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، على حماية وتشجيع 

 من االتفاقية؛) ج(10و) ي(8للموارد البيولوجية، وفقا للمادتين 

األطراف وجميع الشركاء، والمؤسسات، والمنظمات والعمليات المختصة على النظر  في يشجع  - 7
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي في إعداد برنامج األمم  2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، وسير العمل نحو تحقيق إعداد أهداف التنمية المستدامة في إطار الجمعية العامة 2015المتحدة للتنمية بعد عام 
 لألمم المتحدة؛

األطراف وجميع الشركاء على النهوض بمشروعات التنوع البيولوجي والتنمية التي تمكّن يشجع  - 8
مجتمعات األصلية والمحلية من تحقيق التنمية المستدامة الفئات الفقيرة والضعيفة من السكان، السيما النساء، وال

 والقضاء على الفقر؛

األطراف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمات المعنية األخرى إلى إتاحة أفضل  يدعو - 9
الممارسات والدروس المستخلصة بشأن دمج التنوع البيولوجي في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، 

 ن خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، حسب مقتضى الحال؛م
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أن المسائل المتعلقة بالروابط بين التنوع البيولوجي ورفاهية اإلنسان وسبل العيش والقضاء  يقرر - 10
 على الفقر والتنمية المستدامة تناقش حسب االقتضاء في االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف لغرض التوصية

 ؛2020- 2011باتخاذ إجراءات محددة من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 :إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوفر الموارد، القيام بما يلي يطلب - 11

إحالة تقرير عن التقدم الذي أحرزه فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على   )أ(
  ة كي ينظر فيها الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ في اجتماعه الخامس؛الفقر وتحقيق التنمي

ضمان التعميم الفعال لشواغل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في جميع برامج عمل   )ب(
ة أمور نتائج االتفاقية، بما في ذلك المتعلقة باالتصال والتثقيف والتوعية العامة، مع األخذ في الحسبان ضمن جمل

بالنيابة عن  40(UNEP-WCMC)التقييم الذي أجراه المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
مبادرة التنوع البيولوجي من أجل التنمية التابعة لالتفاقية، وفقا للظروف واألولوليات والقدرات ونُهج السياسات 

  الوطنية؛
، في عملية إعداد أهداف التنمية المستدامة، 20+في الحسبان نتائج مؤتمر ريو التعاون، مع األخذ  )ج(

حسب مقتضى الحال، مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، وأمانتي االتفاقيتين األخريين 
ت المتخصصة المشتركة في من اتفاقيات ريو واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، ومع المنظمات الدولية والوكاال

  41القضاء على الفقر، وصحة اإلنسان، واألمن الغذائي والقضايا الجنسانية؛
والوسائل المتاحة لنقاط االتصال الوطنية لالتفاقية لالشتراك في  سبلتوفير المعلومات بشأن ال  )د(

ى الصعد الوطنية واإلقليمية وشبه عل 2015عمليات إعداد أهداف التنمية المستدامة وبرنامج التنمية لما بعد عام 
واإلبالغ عن  ؛ورصد دمج التنوع البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي في هذه العملية ؛اإلقليمية والعالمية
  ؛في اجتماعه الخامس لفريق العامل المعني باستعراض التنفيذاالتقدم المحرز إلى 

بين الفقر والتنوع البيولوجي يتم إدماجه، قدر  التأكد من أن عمل االتفاقية بخصوص العالقة  )ه(
  ، لتفادي التداخل واالزدواجية؛20+اإلمكان، مع عمل المحافل الدولية األخرى، السيما مع نتائج مؤتمر ريو

ضمان النظر في قضية التنوع اليولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية على أنها   )و(
ي جميع برامج العمل ذات الصلة في إطار االتفاقية، ودمجها في االستراتيجيات موضوع مشترك بين القطاعات ف

 ،2020-2011وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وربطها بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
لدان الجنوب، وعمل والتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وحشد الموارد، والتعاون فيما بين ب

  مرفق البيئة العالمية؛
دمج طلبات الحصول على معلومات بشأن تعميم التنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر   )ز(
  في إطار االتفاقية؛ التنمية في عملية اإلبالغ الوطنيوتحقيق 

                                                        
40   www.cbd.int/development/doc/cbd-pow-poverty-en.pdf  
هيئة األمم المتحدة للمرأة المعنية مج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومثل برنا   41

 .بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

http://www.cbd.int/development/doc/cbd-pow-poverty-en.pdf
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بما في ذلك المركز (ة التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئ  )ح(
البيئة،  –، ومنظمة الصحة العالمية، ومبادرة الفقر ألمم المتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة ا)العالمي لرصد الحفظ

والمعهد الدولي للبيئة والتنمية، والمنظمات المعنية األخرى، لضمان إعداد وتنفيذ المجموعات المالئمة لتنمية 
وع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات القضاء على الفقر وتحقيق القدرات من أجل تعميم التن

  التنمية؛
مم ومنظمة األ استكشاف، مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،  )ط(

لي للبيئة والتنمية، البيئة، والمعهد الدو –، ومنظمة الصحة العالمية، ومبادرة الفقر المتحدة لألغذية والزراعة
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والوكاالت والمنظمات المعنية األخرى، كيفية النهوض بإعداد 
مبادئ إرشادية حول التنمية المستدامة موجهة للحكومات الوطنية والمحلية، فضال عن الشركاء الدوليين، بشأن 

لوطنية وشبه االمحلية وعمل الستراتيجيات وخطط اللتنمية المستدامة في ااتحقيق دمج شواغل القضاء على الفقر و
، وتيسير مشاركة جميع الوكاالت والقطاعات الحكومية في إعدادها وتنفيذها، اإلقليمية واإلقليمية للتنوع البيولوجي

  .وفقا للظروف واألولوليات والقدرات والسياسات الوطنية
  المرفق

  الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجلعناصر االختصاصات لفريق 
  القضاء على الفقر وتحقيق التنمية

الصادرة عن االجتماع الحادي عشر والمقررات  10/6المقرر عمل فريق الخبراء على أن يركز يجب  - 1
لية التنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، مع مراعاة العم تتناوللمؤتمر األطراف التي 

 ).20+ريو (الجارية في أعقاب نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم  تنمية القدراتإطار  أن يعمل استنادا إلىفريق الخبراء  وعلى - 2
في  المنعقدالخبراء ق الذي نتج عن االجتماع األول لفريمن أجل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر  ةاإليكولوجي

االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف بشأن ومقرر ، )UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/11(دهرادون، الهند 
 .20+ريومؤتمر توصيات دهرادون، ونتائج 

إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص  حسب االقتضاءمدخالت  أن يقدمفريق الخبراء  وعلى - 3
، من أجل 2020- 2011ة لتعزيز تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ستعراض تنفيذ االتفاقيال

 لالختصاصاتفي التنمية المستدامة ورفاه اإلنسان، وفقا  اومساهمته دعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،
مج التنوع البيولوجي في إطار مفاهيمي، وخارطة طريق لد نحو إرشادات أن يقدمفريق الخبراء  وعلى .التالية

وأهداف أيشي  2020-2011التنمية في سياق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تحقيق القضاء على الفقر و
 .للتنوع البيولوجي

  :بما يلي سيقوم فريق الخبراءو - 4
 التحضير لمناقشات التوصيات في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف وذلك بإعداد تقرير في  )أ(

  :الوقت المقرر للفريق العامل المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية يشمل ما يلي
  دون منظم موضوعيا ومبسط،ارمشروع لتوصيات ده  )1(
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مبادئ إرشادية للتنفيذ استنادا إلى استعراض الخبرات المكتسبة في تنفيذ دمج التنوع   )2(
ودوافع فقدان التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر، وانعكاس األسباب الجذرية 

  البيولوجي والقضاء على الفقر فضال عن الروابط بالسياسات األخرى ذات الصلة؛
والمساهمات  20+هرادون مع مراعاة نتائج مؤتمر ريويع إجراء مراجعة شاملة لتوصيات دتشج  )ب(

ر وجود نُهج ورؤى المقدمة من األطراف خالل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، مع الوضع في االعتبا
ونماذج وأدوات مختلفة لكل بلد، وفقا لظروفه وأولوياته الوطنية، من أجل تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة، والخطة 

  يشي للتنوع البيولوجي؛أوأهداف  2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
القضاء على الفقر عمليات ة دمج كيفي حولمن خالل أمانة االتفاقية إلى األطراف  إرشادات تقديم  )ج(

 صعيدوخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، لضمان تنفيذها بنجاح على ال اتالتنمية في االستراتيجيتحقيق و
  والرفاه البشري والتنمية المستدامة؛ ،وتعزيز سبل العيش ،لفقرل من أجل التصديالوطني ودون الوطني والمحلي 

رشادات بخصوص كيفية تقييم دور اإلجراءات الجماعية وجهود إعداد إطار مفاهيمي وإ  )د(
المجتمعات األصلية والمحلية في حفظ التنوع البيولوجي، بالنظر إلى الدور الحاسم للمجتمعات األصلية والمحلية 

ى آليات في رعاية الموارد الطبيعية المتجددة وإدارتها المستدامة، بما في ذلك استكشاف دور النُهج غير القائمة عل
  السوق في هذا الصدد؛

بما في ذلك جوانب جوانب التنوع البيولوجي ذات الصلة، النظر في كيفية  عنتوصيات  رفع  ) ه(
ضمن الجينية وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية، واستخدام الموارد الحفظ واالستخدام المستدام لمكوناته، 

  ية؛استراتيجيات الحد من الفقر وتخطيط التنمية الوطن
اإلنمائية التنوع البيولوجي مع السياسات سياسة  دمجن كيفية عألطراف إلى ا إرشادات تقديم  )و(
 تعزيز سبل العيش المستدامة للسكان المحليين، بما في ذلك من خالل توفير فرص العملفرص  لزيادةاألخرى 

  وجية؛الرخاء من خالل التنمية في إدارة وصيانة البنية التحتية اإليكولتحقيق و
سلع وخدمات شواغل التنوع البيولوجي ودمج لتفاقية االالتعاون مع الجهود الجارية في أمانة   )ز(

  ية؛قومال ساباتحونظم الالوطنية اإلنمائية  إعداد الخططالنظم اإليكولوجية في عمليات 
شر أفضل جمع وننقاط االتصال الوطنية التابعة لالتفاقية ومن خالل األمانة تيسير من خالل   )ح(

  ؛، حسب مقتضى الحالالتنميةتحقيق دمج التنوع البيولوجي في القضاء على الفقر و بشأنالممارسات 
للمساعدة في متميزة واستعراض أدوات  ةتطوير وتجربفي تفاقية االالمساهمة من خالل أمانة   )ط(

  ؛المستدامة ةفي عمليات التنميالمعنيين  أصحاب المصلحةجميع المقدمة إلى  اإلرشاداتتنفيذ 
شبكات إلى التنمية تحقيق ن دمج التنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وع تقديم إرشادات  )ي(

استراتيجيات القضاء على الفقر، والتنوع ولتنمية، اتخطيط بشأن بناء القدرات الجارية ومراكز االمتياز اإلقليمية 
المتحدة للمساعدة إطار األمم تنقيحات ولتعاون الثالثي، ، ومبادرات اةالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

  أو العمليات األخرى ذات الصلة؛ (UNDAF) اإلنمائية
التنمية تحقيق بالقضاء على الفقر و المتصلةتنفيذ مقررات االتفاقية  الحواجز التي تعترضتقييم   )ك(
  ؛المستدامة
  .10/6ت المرفقة بالمقرر ختصاصاوينظم عمله وفقا لالفريق الخبراء سيتشكل و  )ل(
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 التنوع ا بيولوج  للنظم اإلي ولوجي  للمياه ا داخلية  11/23المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
، بأن المياه في جملة أمورالذي أقر، ) 20+ريو(إلى نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  إذ يشير

كماً  في الحفاظ على المياهدورا رئيسيا لنظم اإليكولوجية وبأن ل التنمية المستدامة تعد عنصرا جوهريا من عناصر
حماية هذه النظم اإليكولوجية وإدارتها على نحو بهدف الحدود الوطنية  في إطار ذةتخالم األنشطة وأيد، ونوعاً

 42مستدام،

تنوع أهمية دور الإلى  تشيرامنه، اللتين  47و 46، وتحديدا الفقرتين 10/28إلى المقرر  إذ يشير أيضاو
لتعميم التنوع البيولوجي في جميع  هذا األمر تيحهاوالفرص التي ي ،البيولوجي في توفير المياه وتنظيمها وتنقيتها

 اعات ومستويات الحكومة والمجتمع،قط

يما بأهمية النظم اإليكولوجية الزراعية، الس قرتي ت، ال10/34من المقرر  20إلى الفقرة  وإذ يشير كذلك
 ،مستدامال التنوع البيولوجي واستخدامه م الواحات، لحفظحقول األرز ونظ

تها له أهمية خاصة في سياق سبل العيش والقضاء على الفقر، نوعيأن استمرار توفر المياه و وإذ يدرك
وثقافية وروحية وطيدة  تكامليةعالقة ب ترتبطاألصلية والمحلية، بما في ذلك مجتمعات الصيد،  المجتمعاتوأن 

كثير من األنشطة الثقافية،  الذي يوضحهساسية للتنوع البيولوجي المصاحبة لدورة المياه، على النحو بالعناصر األ
لمياه استنادا إلى لمستدامة لدارة ااإلتعزيز  في ةساعدالم أنه يمكنهابما في ذلك من خالل اللغات األصلية، و

 رفها التقليدية،امع

دعم دورة مواصلة على قدرة التنوع البيولوجي على  بعمل فريق الخبراء المعني بالحفاظيرحب    -1
 UNEP/CBD/COP/11/30نه في الوثيقتين ع، التي ترد تقارير 39، الفقرة 10/28في المقرر  نشأالم(المياه، 

ورية كوريا لحكومات أستراليا وكندا وفنلندا والنرويج وجمه يعرب عن امتنانهو ،)UNEP/CBD/COP/11/INF/2و
  عمل؛على دعمها هذا ال

بشأن  (TEEB)أن نتائج تقرير اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  يالحظ   - 2
تؤكد األهمية الكبرى للطائفة المتنوعة من  (UNEP/CBD/COP/11/INF/22)اقتصاديات المياه واألراضي الرطبة 

ورة المياه في كل من األراضي الخدمات، السيما الخدمات المتعلقة بالمياه، التي يجري تقديمها عن طريق د
لحكومات النرويج وسويسرا وفنلندا يعرب عن امتنانه الرطبة الداخلية على حد سواء؛ والساحلية واألراضي 

 ولالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على دعم هذا العمل؛

3 -  ناخ عليها، بأهمية دورة المياه، بما في ذلك مكونها الخاص بالمياه الجوفية، وتأثير تغير الم قري
والحكومات  ،األطراف يحثيشي للتنوع البيولوجي، وأتحقيق معظم أهداف لبالنسبة لمعظم مجاالت عمل االتفاقية و
 اإيالء العناية الواجبة لدورة المياه، باعتباره ،إلى األمين التنفيذي يطلباألخرى والمنظمات ذات الصلة، و

 ؛ 2020-2011الستراتيجية للتنوع البيولوجي ، لدى تنفيذ الخطة امشترك بين القطاعاتموضوع 

                                                        
الجمعيـة  قـرار  (، )20+ريو(لتنمية المستدامة لالصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة  نتائجالوثيقة  ،"نصبو إليهالمستقبل الذي "   42

 .122و 119 الفقرتان، )66/288العامة 
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، في إطار بشأن األراضي الرطبة التفاقية رامسار العاماألمين  يدعوإلى األمين التنفيذي، و يطلب  - 4
خطة العمل المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار، وبالتشاور مع المنظمات والمبادرات ذات 

ة اربشأن الحلول القائمة على النظم اإليكولوجية إلد ،القدرات بناء، وةوعيتعاونية لتعزيز الت شراكة إقامةالصلة، 
من جانب أوسع  2020-2011موارد المياه باعتبارها وسيلة لتحسين تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ألمم المتحدة لسنة الدولية في الو التنمية المستدامةتحقيق طائفة من أصحاب المصلحة، على سبيل المساهمة في 
 ،، وإتاحة تقرير مرحلي لألطراف قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف)2013(للتعاون في مجال المياه 

 ؛االجتماعفيه ولكي ينظر 

، حسبما عرفته اتفاقية رامسار، يتيح مجاال مرنا للتفسير "األراضي الرطبة"أن مصطلح يالحظ   - 5
جة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي المتعلقة بالروابط اإليكولوجية المتبادلة بين مناطق المياه الوطني لمعال

األطراف والحكومات األخرى إلى النظر في اعتماد المصطلح على  ويدعوالداخلية والمناطق الساحلية والبحرية، 
يشي للتنوع أمن أهداف  11تحقيق الهدف السيما من أجل نطاق أوسع في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، 

  البيولوجي؛
 2013 سنةاإلحاطة علما بأن إلى والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  ،األطرافيدعو   - 6

العقد الدولي للعمل "إلى جانب  ن ذلك يتيح الفرصة،للتعاون في مجال المياه، وألألمم المتحدة السنة الدولية  تكونس
على نطاق  عام بقضايا المياه والتنوع البيولوجيالهتمام اال ثارة، إلالجاري "2015-2005‘ ةياالماء من أجل الح’

المتعددة البيئية االتفاقات اتفاقية التنوع البيولوجي وبين  تآزرالأوجه مزيد من تحقيق إلى ، والسعي أيضا واسع
التفاق او ،المهاجرة نواعاأل حفظ قيةمثل اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، واتفاذات الصلة،  طرافاأل

أجهزتها التآزر بين أوجه بما في ذلك  ،اآلسيوية المهاجرة - األوروبية  - المتعلق بحفظ الطيور المائية األفريقية 
 بات اإلبالغ؛لالرئاسية المختصة ومتط

المشاركة الكاملة والفعالة  ، حيثما ينطبق األمر،ضماناألطراف والحكومات على  يحث  - 7
  ؛الداخلية لمياهلنظم اإليكولوجية لعلقة بالتنوع البيولوجي واالمت جراءاتاإلوالمحلية في تنفيذ  ةاألصلي للمجتمعات
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 المناطق المحمية  11/24 المقرر

 إن مؤتمر األطراف،

 ،9/18من الجزء باء من المقرر  1الفقرة إذ يشير إلى 

بالمناطق  تعلقل لتنفيذ برنامج العمل المبالتقدم الذي حققته األطراف في وضع خطط عم وإذ يرحب
، ومن زاوية استراتيجية، تحقيق من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 11الذي يسهم في تحقيق الهدف  ،المحمية
أن األمر  وإذ يالحظ، 18و 15و 13و 12و 10و 6يشي للتنوع البيولوجي األخرى، السيما األهداف أأهداف 

جهود المنسقة والدعم المالئم لتحقيق المكون البحري وغير ذلك من عناصر الهدف زال يحتاج إلى مزيد من ال ما
  ،يشي للتنوع البيولوجيأمن أهداف  11

الدعم المقدم لألطراف في  تعزيزبالجهود التي بذلتها األمانة والمنظمات الشريكة ل وإذ يرحب مع التقدير
من خالل  ،يشي للتنوع البيولوجيأمن أهداف  11الهدف بالمناطق المحمية وتحقيق  تعلقتنفيذ برنامج العمل الم

من بينها تنظيم حلقات العمل لبناء القدرات، وإقامة موقع شبكي شامل، وتوفير التعلم بالوسائل  جملة أمور
لالتحاد األوروبي وغيره  عن تقديره وإذ يعربواالضطالع بمبادرات ذات صلة،  ،اإللكترونية ونماذج التدريب

  ،المانحة والبلدان المضيفة لحلقات العمل لدعم هذه األنشطة المتعلقة بتنمية القدراتمن البلدان 
ه االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في سيدني، نظمالمقرر أن ي 2014بالمؤتمر العالمي للحدائق  وإذ يرحب

 ،أستراليا

 :األطراف إلى يدعو - 1

، في 10/31من المقرر ) ج(1ج خطط العمل الوطنية لبرنامج العمل، تمشيا مع الفقرة مد  )أ (
) ج(3تمشيا مع الفقرتين  ،اعتمادها االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي، التي ينبغي

للتنفيذ، وكأساس لضمان الدعم  كإطار رئيسيواستخدامها  باعتبارها صكوكا سياساتية ،10/2من المقرر ) د(و
زانيات الوطنية ومن المصادر الثنائية والمتعددة األطراف وغيرها من بما في ذلك من المي ،المالي الالزم

 المصادر؛

لتحقيق جميع عناصر  ،مع الدعم المالئم ،اتساقا مع الظروف الوطنية، اإلضطالع بجهود رئيسية  )ب (
في المحمية للنهوض بالمناطق البحرية  ،يشي للتنوع البيولوجي، وعلى وجه الخصوصأمن أهداف  11الهدف 
البحرية المناطق  هذهالمناطق الواقعة ضمن والياتها الوطنية، ولضمان أن تكون الشبكات التي تشمل جميع 

وتنفيذ  تكمال التقييمات االيكولوجيةمن خالل اس(تمثيلية : ، على حد سواءالمحميةاألرضية المناطق المحمية و
ابط وتدمج في المناظر رتت؛ ووبطريقة منصفةتدار بفعالية و ؛لمناطق المهمة للتنوع البيولوجيوشاملة ل ؛)النتائج

األنماط المتنوعة من الحوكمة الخاصة  وشاملة ؛المناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقااألرضية والطبيعية 
 المنطقة؛ حسببالمناطق المحمية وغير ذلك من التدابير الفعالة للحفظ 

من  11تنفيذها وبلوغ الهدف  أخرت تحقيق تلك األهداف من برنامج عمل المناطق المحمية التي  )ج (
 ذات الصلة؛ أهداف أيشي للتنوع البيولوجييشي للتنوع البيولوجي وغير ذلك من أأهداف 

السيما من أجل تعميم المناطق المحمية ، النهوض بالتنسيق المشترك بين الوكاالت وبين القطاعات  )د (
األوسع ة األرضية والمناظر الطبيعية البحرية المناظر الطبيعيالمناطق المحمية في  ودمجوالتنوع البيولوجي 
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هج المعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء التكيف بما في ذلك استخدام المناطق المحمية كحلول طبيعية في النُ ،نطاقا
 ولسد الثغرات السياساتية في هذا المجال؛والتخفيف من حدته، تغير المناخ مع 

مسـتدام فـي الموقـع    السـتخدامه  لحفظ التنوع البيولوجي وا عيةالمجتمهج تعزيز االعتراف بالنُ  )ه(
وغير ذلك مـن   بحفظها، المجتمعات األصلية والمحلية تقومبما في ذلك المناطق التي  ،وتوفير الدعم لها الطبيعي،

ـ المناطق الواقعة ضمن أنماط حوكمة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمبادرات التي تقودهـا المجتمعـات األ   ية لص
يشي للتنوع البيولوجي، ودعم االسـتخدام الطـوعي لسـجل    أمن أهداف  11والمحلية والتي تحقق غايات الهدف 

الذي يديره المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنـامج  بحفظها، لمجتمعات األصلية والمحلية تي تقوم االمناطق ال
 األمم المتحدة للبيئة؛

ألقارب البرية للمحاصيل المستزرعة والنباتات البرية الصالحة إيالء االهتمام الواجب لحفظ ا  )و(
، وفقا التفاقية التنوع بحفظها لمجتمعات األصلية والمحليةالتي تقوم الألكل في المناطق المحمية، وفي المناطق 

 من الغذائي؛يشي للتنوع البيولوجي واألأمن أهداف  13ومن ثم اإلسهام في تحقيق الهدف  ،البيولوجي والتشريع الوطني

رات الرابعة والخامسة والسادسة تمواءمة مشروعات المناطق المحمية الموافق عليها أثناء الف  )ز(
لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية، إضافة إلى تلك المدعمة بموارد تمويل ثنائية وغيرها، مع اإلجراءات المحددة 

 11في تحقيق الهدف المحرز المنهجي واإلبالغ عن التقدم  لتيسير الرصد ،في خطط العمل الوطنية لبرنامج العمل
 ؛ذات الصلة يشي للتنوع البيولوجيأأهداف ومن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 

االتصال الوطنية لبرنامج العمل لتبادل أفضل الممارسات  نقاطشبكات دون إقليمية وإقليمية ل قامةإ  )ح(
 الجهات المانحةونفيذ المشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية والخبرات في ت ،وإبراز تنفيذ خطط العمل

بين بلدان الجنوب فيما بما في ذلك التعاون  ،بغرض تعزيز التعاون التقني ،، والدروس المستفادة واألدواتاألخرى
سهام في بلوغ يشي للتنوع البيولوجي واإلأمن أهداف  11بغية تحقيق الهدف  ،بلدان الشمال والجنوبالتعاون بين و

 يشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة؛أأهداف 

، تجديد الجهود الرامية إلى إنشاء لجان متعددة القطاعات تضم ممثلين عن 9/18إلحاقا بالمقرر   )ط(
المجتمعات األصلية والمحلية دعما لبرنامج عمل المناطق المحمية، ومواصلة إجراء تقييمات لحوكمة المناطق 

 تحسين إدارة نظم المناطق المحمية؛المحمية، بغية 

بما في ذلك إدراج نتائج  ،اإلبالغ عن تنفيذ خطط العمل الوطنية لبرنامج عمل المناطق المحمية  )ي(
، من خالل إطار اإلبالغ عن برنامج األخرى ةالمانحالجهات تنفيذ المشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية و

من المقرر ) ه(و) أ(33على النحو المطلوب في الفقرتين  ،طنية الخامسة والسادسةالمدرج في التقارير الو ،العمل
 يشي للتنوع البيولوجي وتنفيذ برنامج العمل؛أمن أهداف  11تحقيق الهدف  المحرز نحولتتبع التقدم  ،10/31

ة نظملماتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، وبرنامج اإلنسان والمجال الحيوي التابع  يدعو - 2
بجانب الشركاء المعنيين اآلخرين،  ،، واتفاقية التراث العالمي)اليونسكو( األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

والقطاع الخاص  ،والمؤسسات الخاصة ،األطرافووكاالت التمويل الثنائية والمتعددة  ،والوكاالت اإلقليمية
ذلك مع المجتمعات األصلية والمحلية، والى النظر في بما في  ،التآزر والشراكات إقامةإلى  ،ومنظمات الحفظ
 دعم تنفيذ خطط العمل الوطنية لبرنامج عمل المناطق المحمية؛ نحومواءمة أنشطتها 
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مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة إلى تيسير مواءمة وضع وتنفيذ مشروعات المناطق  يدعو - 3
وذلك على سبيل المثال من خالل إبراز  ،وطنية لبرنامج العملالمحمية مع اإلجراءات المحددة في خطط العمل ال

بغرض  ،في وثائق المشروعات بوضوحيشي للتنوع البيولوجي أمن أهداف  11الصالت مع عناصر الهدف 
من أهداف  11سهامها في تحقيق الهدف إلمشروعات من حيث تلك انتائج عن بالغ اإلتيسير الرصد المنهجي و

ولتعظيم إسهام هذه المشروعات  ،جي وغير ذلك من األهداف ذات الصلة من جانب األطرافيشي للتنوع البيولوأ
 ؛2020-2011ستراتيجية للتنوع البيولوجي في الخطة اال

األطراف على االستفادة من مبادرة شبكة الحياة التابعة التفاقية التنوع البيولوجي باعتبارها  يشجع - 4
الجهات المانحة العامة  ويشجعلبرنامج العمل  الوطنية تنفيذ خطط العمللإلبالغ عن احتياجات التمويل ل نبرام

 ؛هذه االحتياجات بدعم موجه مطابقةعلى والخاصة 

، التابعة التفاقية التنوع البيولوجي األمين التنفيذي، من خالل مبادرة شبكة الحياةإلى  يطلب - 5
والبلدان القادرة، بشرط توافر التمويل، على دعم  الجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف، واألطراف ويشجع
التمويل لتنفيذ خطط العمل الوطنية لبرنامج العمل من خالل اجتماعات للمائدة المستديرة للمانحين على  حشدعملية 

والتخطيط  ،االحتياجات من التمويل اتمع األخذ في االعتبار تقييموطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، ال صعدال
 ؛لمالي واستراتيجيات التمويل الواردة في خطط العمل الوطنية لبرنامج العملا

بما في ذلك  ،هئالمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وشركا يدعو - 6
ن التقدم إلى مواصلة اإلبالغ ع ،الطبيعةلحفظ اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي 

يشي للتنوع البيولوجي واألهداف ذات الصلة من خالل تقرير الكوكب أمن أهداف  11تحقيق الهدف  نحوالمحرز 
وعن العناصر األخرى  ،وفعاليتها وطابعها التمثيليبما في ذلك المعلومات عن حجم المناطق المحمية،  ،المحمي

 ؛يشي للتنوع البيولوجيأمن أهداف  11ذات الصلة بالهدف 

والبرنامج العالمي للمناطق المحمية التابع  ،المبادرات والمنظمات والوكاالت اإلقليمية يدعو - 7
بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،  طبيعة، واللجنة العالمية المعنيةالتحاد الدولي لحفظ الل

الحيوي التابع لليونسكو، واتفاقية التراث  طحيوبرنامج االنسان والم ،واتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة
التعاون اإلقليمي شراكات إلى تنسيق أنشطتها وتعزيز  ،العالمي، ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية

االتصال  نقاطبغية دعم تنفيذ خطط العمل الوطنية لبرنامج العمل من خالل العمل مع  ،واستراتجيات التنفيذ
وإتاحة األدوات وأفضل  ،يةمهنوشبكات الدعم التقني اإلقليمية، وتنمية القدرات الالوطنية لبرنامج العمل 

 ؛أفضل ةينيمكتبيئات  نشاءإالممارسات، وإسداء المشورة وتعزيز 

البرنامج العالمي للمناطق المحمية التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، واللجنة العالمية  يدعو - 8
، وبرنامج الدولي عة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمكاتب اإلقليمية لالتحادالمعنية بالمناطق المحمية التاب

بشأن  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةالحيوي التابع لليونسكو، واتفاقية التراث العالمي، ومشروع  حيطاإلنسان والم
ي، بجانب الشركاء المعنيين الذى يدعمه االتحاد األوروب (BIOPAMA) المناطق المحميةإدارة التنوع البيولوجي و

بما في ذلك مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية  ،بوضع أدوات التحليل للمرصد الرقمي للمناطق المحمية
األوروبية، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، ومنظمة حياة الطيور الدولية، وأمانة اتفاقية رامسار، 

، إلى مواءمة مبادراتها بشأن بناء القدرات بغرض مواصلة دعم تنفيذ وغيرهم ،حفظالالمركز العالمي لرصد و
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والى مواصلة وضع اإلرشاد التقني لتحقيق النطاق الكامل  ،خطط العمل الوطنية لبرنامج عمل المناطق المحمية
ير ذلك من باالقتران مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وغ ،يشي للتنوع البيولوجيأمن أهداف  11للهدف 

 المنظمات المساهمة؛

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية من  9األطراف، لدى تنفيذ المادة يشجع  - 9
على توجيه الموارد ومقدمي  خدميمستعلى تشجيع والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، 

حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، في جملة  إلىالمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية 
العادل إدارة وإنشاء المناطق المحمية المهمة لحفظ التنوع البيولوجي، مع ضمان التقاسم  عزيزأمور، من أجل ت

 المنصف للمنافع مع المجتمعات األصلية والمحلية؛و

لمنظمات المعنية، ورهنا بتوافر التمويل، األمين التنفيذي أن يواصل، في شراكة مع ا إلى يطلب - 10
يشي للتنوع البيولوجي أمن أهداف  11دعم تنفيذ خطط العمل الوطنية لبرنامج العمل والتقدم صوب تحقيق الهدف 

وتشمل هذه األنشطة تنظيم . إلقليمي واإلقليميودون ا صعيد الوطنيوغير ذلك من األهداف ذات الصلة على ال
ليمية واإلقليمية بشأن اإلجراءات ذات األولوية المشتركة المحددة في خطط العمل الوطنية حلقات العمل دون اإلق

وتنظيم غرف الدورات اإللكترونية بمختلف  ؛؛ وحلقات العمل لتدريب المدربيناإللكترونيلتعلم البرنامج العمل؛ و
واإلرشاد التقني بشأن تلك  مختلفة، باستخدام المدربين كموجهين؛ وإتاحة األدواتشأن موضوعات اللغات وب

؛ وتعزيز بناء حسب المنطقةمثل تعميم المناطق المحمية وتحديد تدابير الحفظ  ،المجاالت التي يفتقر فيها إلى التقدم
تي تقوم القدرات ذات الصلة للمجتمعات األصلية والمحلية؛ ودعم مواصلة إعداد سجالت محلية للمناطق ال

بواسطة  بحفظها التي تقوم المجتمعات األصلية والمحليةوسجل المناطق حفظها المجتمعات األصلية والمحلية ب
 ؛الحفظالمركز العالمي لرصد 

لى توفير الدعم إوالمنظمات والجهات المانحة القادرة  ،الحكومات األخرى ويدعو ،األطراف يحث - 11
  .10في الفقرة شطة المشار إليها المالي والتقني الكافي وغير ذلك من أنواع الدعم لألمين التنفيذي ألغراض األن
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  لحوم حيوانات األدغال؛ االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  11/25المقرر 
  لحيوانات البريةواإلدارة المستدامة ل

  إن مؤتمر األطراف،
أن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي يعتبر شرطا مسبقا لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  إذ يؤكد

  ،2020- 2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
بالحاجة إلى بناء القدرات ولدعم مالي وتقني مالئمين للبلدان النامية لمواصلة تعزيز  وإذ يحيط علما

  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي،
اتفاقية التنوع إطار  فيبالفعل أعدت إلى اإلرشادات الموجودة بشأن االستخدام المستدام التي  وإذ يشير

البيولوجي، وخصوصا مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية ونهج النظام اإليكولوجي، فضال عن العناصر ذات 
الصلة في برامج العمل المواضيعية، واألهداف المختارة من االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، والعمل الجاري 

، بما في ذلك العمل الذي قام به الفريق العامل بين الدورات ))ج(10المادة (بشأن االستخدام المألوف المستدام 
  واألحكام المتصلة بها،) ي(8المفتوح العضوية المخصص للمادة 

منظمة األمم  السيمابأهمية العمل بشأن تطبيق االستخدام المستدام الذي تقوم به المنظمات الدولية،  وإذ يقر
لمنظمة الدولية لألخشاب المدارية، فضال عن العمل في إطار االتفاقيات واالتفاقات المتحدة لألغذية والزراعة، وا

  الدولية ذات الصلة،
باإلرشادات الواردة في مذكرة األمين التنفيذي عن كيفية تحسين االستخدام المستدام  يحيط علما - 1

شادات بشأن تطبيق مبادئ واإلر (UNEP/CBD/SBSTTA/15/13)للتنوع البيولوجي من زاوية المناظر الطبيعية 
األطراف إلى النظر  ويدعو، (UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/34)أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية على الزراعة 

 في هذه اإلرشادات باعتبارها استكماالت مفيدة لإلرشادات الموجودة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛

با وخطوطها اإلرشادية، حسب االقتضاء، األطراف على تعزيز تطبيق مبادئ أديس أبا يشجع - 2
ونهج النظام اإليكولوجي في سياسات التخطيط المكاني والتخطيط القطاعي التي تتعلق بالمناظر الطبيعية والمناظر 

 الطبيعية البحرية األوسع نطاقا ومكوناتها؛

لمتحدة لألغذية بخطة العمل المشتركة بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األمم ايرحب  - 3
كإطار ) 2020- 2011( 2والزراعة وهيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة لها، المرحلة 

 إلحراز تقدم في مبادرات التنوع البيولوجي ذات االهتمام المشترك؛

المتصلة  واألحكام) ي(8برنامج العمل المنقح المتعلق بالمادة  بالعنصر الرئيسي الجديد في يرحب - 4
 والذي سيستند إلى مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية؛) ج(10بها، الذي يركز على المادة 

المنظمات الحكومية الدولية المعنية، بما فيها أعضاء الشراكة التعاونية بشأن الغابات، إلى يدعو   - 5
ي أعدت في إطار االتفاقية، وذلك في برامج إدماج اإلرشادات القائمة بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الت

 عملها؛
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فريق األمم المتحدة لإلدارة البيئية، من خالل مجموعة إدارة القضايا المعنية بالتنوع  يدعو  - 6
وعند االقتضاء، بالتعاون مع المنظمات المعنية األخرى، إلى تعزيز اإلرشادات القائمة، والبيولوجي التابعة له، 

شي للتنوع وكل هدف من أهداف أي ستخدام المستدام فيما يتصل بتطبيق الخطة االستراتيجيةالجديدة بشأن اال
 ؛البيولوجي ضمن المنظمات األعضاء

في إقامة أوجه التآزر بين مختلف  ساتويامابإسهام مبادرة  يسلّم، 10/32إلى مقرره  يشيرإذ   - 7
يعية التي يؤثر عليها اإلنسان، بما في ذلك برنامج اإلنسان بشأن البيئات الطبالحالية المبادرات اإلقليمية والعالمية 

والمحيط الحيوي التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والشبكة الحرجية النموذجية الدولية، 
، والمبادرات األخرى التي تتضمن مناطق الحفظ المجتمعية التي تقيمها وتديرها المجتمعات األصلية والمحلية

مع االتفاقية، واألهداف اإلنمائية الدولية المتفق ويتجانس ويعيد التأكيد أنه ينبغي استخدام مبادرة ساتوياما بما يتسق 
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى  يدعوات الدولية ذات الصلة، ولتزامعليها وغير ذلك من اال

 سب االقتضاء؛ح ساتوياما،دعم الشراكة الدولية لمبادرة 

مستدام األطراف على االعتراف بالدور المهم للمجتمعات األصلية والمحلية في االستخدام ال يحث  - 8
مشاركتها الكاملة والفعالة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج على الصعيدين  للتنوع البيولوجي، وعلى تيسير

 الوطني ودون الوطني، وفقا للتشريعات الوطنية؛

إلى األمين التنفيذي أن يوفر تحديثات دورية إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  يطلب  - 9
في بها صلة متواألحكام ال) ي( 8والتكنولوجية عن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل المخصص المعني بالمادة 

 والمحلية؛ االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي من جانب المجتمعات األصلية

بالدعم المقدم إلى عمل فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال من  يحيط علما مع التقدير  - 10
أمانة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، وأمانة اتفاقية حفظ أنواع 

واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة األمم المتحدة ، الوسطىلجنة غابات أفريقيا الحيوانات البرية المهاجرة، و
التي يقودها برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة ( بقاء القردة العليالألغذية والزراعة، وشراكة 

تات البرية جية الدولية، وشبكة رصد االتجار بالحيوانات والنبا، ومركز البحوث الحر)لم والثقافةللتربية والع
(TRAFFIC) ؛البرية حياةالمجلس الدولي لحماية حيوانات الصيد والو  
المرفقة بالمقرر (بالتوصيات المنقحة لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال  يرحب  - 11

تنوع باعتبارها استكماال محتمال لمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية بشأن االستخدام المستدام لل) الحالي
 البيولوجي المتصل باإلدارة المستدامة للحياة البرية في البلدان المدارية وشبه المدارية؛

في حفظ األنواع  دارة المجتمعية للموارد الطبيعيةبنتائج الندوة الدولية بشأن أهمية اإل يحيط علما  - 12
مها لبرية المعرضة لالنقراض واستخداالواردة على قائمة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات ا

على الحاجة إلى تعزيز التعاون  ويعيد التأكيد، (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/12) المستدام في البلدان المصدرة
بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض من 

خدام المستدام لألنواع ومنافع سبل العيش المرتبطة ببرامج الحفظ المجتمعية، مع التركيز على أجل تعزيز االست
 الدخل؛ توليدإعداد بدائل صغيرة الحجم إلنتاج األغذية و

  :األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى القيام بما يلي يدعو  - 13
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م حيوانات األدغال، بما يتسق مع االحتياجات استخدام توصيات فريق االتصال المعني بلحو  )أ(
واألولويات الوطنية، بالصيغة الواردة في المرفق بهذا المقرر، عند االقتضاء، وكاستكمال محتمل لمبادئ أديس 

  التشريعات الوطنية؛ومن االتفاقية ) ج(10أبابا وخطوطها اإلرشادية، مع األخذ في الحسبان أحكام المادة 
المعني  ني ودعم بناء القدرات الكافي، لتنفيذ توصيات فريق االتصالتقالمالي والتوفير الدعم   )أ(

  سيما بالنسبة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛بلحوم حيوانات األدغال، ال
مواصلة إعداد وتكييف التوصيات من أجل التنفيذ في أماكن خارج المناطق المدارية وشبه   )ب(

  ألولويات الوطنية؛للظروف وال ووفقا المدارية، حسب مقتضى الحا
القضايا  المعني بلحوم حيوانات األدغال لدمجالنظر في استخدام توصيات فريق االتصال   )ج(

المرتبطة بلحوم حيوانات األدغال ضمن االستراتيجات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والسياسات ذات 
  ية بلحوم حيوانات األدغال، وذلك عند االقتضاء؛ اتصال وطنية محددة معن نقاط ديحدوت ،الصلة

لتقرير مستويات الحصاد المستدام وتوعية المجتمع إعداد وترويج طرائق ونظم، وبناء القدرات   )د(
رصد وتحسين اإلدارة المستدامة للحياة البرية ل لغرض خاصللحياة البرية على الصعيد الوطني ومستويات أخرى، 

  مستدام، بما يتمشى مع التشريع الوطني؛واستخدامها المألوف ال
، استنادا إلى السياق المحلي لالستخدام غير المستدام للحياة البريةإعداد وترويج بدائل مستدامة   )ه(

في  والوطني، واالشتراك مع المجتمع العلمي والمنظمات األخرى المعنية العاملة في القطاعات ذات الصلة،
  المقترحة على التنوع البيولوجي؛ ائلالبرية، وبالتالي، ضمان عدم تأثير البد ةياحتحسين االستخدام المستدام لل

المنظمات المعنية، وخصوصا أعضاء الشراكة التعاونية بشأن الغابات، إلى مساعدة البلدان  يدعو  - 14
  قها الوطني؛المدارية وشبه المدارية في تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، حسب سيا

  :األمين التنفيذي القيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد الماليةإلى يطلب أيضا  - 15
البرية من أجل االستخدام المألوف المستدام، مع  حياءدعم مبادرات بناء القدرات في إدارة األ  )أ(

 المنصف للبضائعادل والعالتسويق  واستكشاف فرص ،المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية
  األصلية والمحلية؛ المجتمعاتالمشتقة من االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في إطار إدارة  منتجاتوال

في االتفاقية واالستخدام المألوف المستدام ) ج(10مواصلة إعداد الروابط بين العمل بشأن المادة   )ب(
  للحوم حيوانات األدغال؛

لحياة البرية، بما في لومات والخبرات بين األطراف بشأن اإلدارة المستدامة لتسهيل تبادل المع  )ج(
إلى الهيئة الفرعية  تجميعيوتقديم تقرير  ،األصلية والمحلية المجتمعاتخبرات ذلك بشأن مبادرات وإجراءات و

  ؛للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، قبل انعقاد االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
تقديم تقرير إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، استنادا إلى تعليقات األطراف   )د(

والمنظمات المعنية، ومع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، عن التقدم المحرز في اإلدارة 
عن ، والمألوف المستدامواالستخدام ع لحوم حيوانات األدغال اإدارة أنو وخصوصاالبرية،  حياةالمستدامة لل

  المتطلبات المتعلقة ببناء القدرات؛
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في العملية الواردة في الفقرة األصلية والمحلية  للمجتمعاتوضع آليات للمشاركة الكاملة والفعالة   )ه(
  وثقافاتها؛ هاغذائبشأن دور لحوم حيوانات األدغال في  ئهاالتقليدية وآرا هاأعاله، بما يضمن إدراج معارف) د(15

بغرض تيسير التبكير بإقامة الشراكات التعاونية بشأن اإلدارة  المعنيةاالتصال بالمنظمات   )و(
من التقرير عن خيارات إقامة الشراكات  25المستدامة لألحياء البرية، على أساس االعتبارات الواردة في الفقرة 

ومع التركيز األولي على لحوم  ،)UNEP/CBD/COP/11/29(التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية 
  .حيوانات األدغال

  مرفق
  توصيات منقحة لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات الغابات

  التفاقية التنوع البيولوجي التابع
  الصعيد الوطني  -أوال 

: ظم إدارة مالئمةتعزيز القدرة على إجراء تقييم كامل لمسألة لحوم حيوانات األدغال ووضع سياسات ون  - 1
ة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، أن تجري تقييما لدور لحوم كاملينبغي للحكومات الوطنية، بالمشاركة ال

حيوانات األدغال وغيرها من المنتجات الحيوانية البرية في االقتصادات والثقافات الوطنية والمحلية، فضال عن 
ألنواع المحصودة وغيرها من مكونات التنوع البيولوجي، وذلك كخطوة الخدمات االيكولوجية التي توفرها ا

  :ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل ما يلي. واستخدامه على نحو مستدام دروأساسية نحو حفظ هذا الم
لحوم حيوانات األدغال واستهالكها في شكل إحصاءات  حصادزيادة القدرة على رصد مستويات   ) أ(

  سين السياسات والتخطيط؛وطنية لالسترشاد بها نحو تح
البرية ودورها في سبل العيش والثقافات، وذلك في  حياءإدماج تقييم واقعي وعلني الستهالك األ  )ب(

  وثائق السياسات والتخطيط الرئيسية؛
إنشاء آليات لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في هذه العملية ضمانا   )ج(

هم حول دور لحوم حيوانات األدغال في غذائها وثقافاتها، وتأثيرات االستخدام غير المستدام للحوم إلدماج آرائ
حيوانات األدغال على سبل عيشها، وإلدماج المعارف التقليدية والقوانين العرفية في عمليتي صنع السياسات 

  .والتخطيط
البرية، بما في ذلك إدارة  حياءن إدارة األينبغي أن تكو: إشراك القطاع الخاص والصناعات االستخراجية  - 2

النفط (أنواع لحوم حيوانات األدغال جزءا أساسيا من خطط إدارة أو خطط أعمال صناعات الموارد الطبيعية 
العاملة في النظم اإليكولوجية للغابات المدارية أو شبه المدارية، واألراضي ) والغاز والمعادن واألخشاب، وغيرها

وينبغي، عند اإلمكان، تحديد وتطبيق الضمانات والمعايير القائمة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، . اناالرطبة والساف
مثل الضمانات الخاصة باإلدارة المستدامة (ضمن المبادئ التوجيهية والسياسات الخاصة بالصناعات االستخراجية 

بالنص (ي مناطق امتيازات قطع األخشاب وينبغي أن يوفر القطاع الخاص بدائل غذائية للعاملين ف). للغابات
  ).عليها، مثال، في العقود المبرمة بين الحكومات والصناعات االستخراجية

ينبغي تحويل حق الوصول والحقوق وما يتصل بذلك من مساءلة : الحقوق، والحيازة والمعارف التقليدية  - 3
أمكن للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وغيرها  ومسؤولية اإلدارة المستدامة لموارد األحياء البرية وذلك كلما
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. من الجهات المعنية التي لديها مصلحة ذاتية في الحفاظ على الموارد والتي تحقق حلوال مستدامة منشودة أن تتمتع
وينبغي بناء قدرات المجتمعات األصلية والمحلية المتمكنة هذه وتعزيزها لضمان قدرتها على ممارسة هذه 

البرية واستخدامها المستدام من خالل إدماج المعارف التقليدية واالستخدام  حياءسيعزز حفظ موارد األو. الحقوق
المألوف المستدام في نظم اإلدارة والرصد، وكذلك من خالل التشجيع على استخدام طرق الصيد األكثر صداقة من 

اءة من منظور التكلفة، وطرق الصيد واألكثر كف) أي التي تنصب على األنواع ذاتها(الوجهة اإليكولوجية 
  .اإلنسانية

ينبغي تشجيع الدول التي توجد فيها أنواع لحوم حيوانات : استعراض السياسات واألطر القانونية الوطنية  - 4
البرية واستخدامها  حياءاألدغال، بشدة على استعراض السياسات واألطر القانونية القائمة المرتبطة بحفظ األ

ضافة إلى تقييد الحصاد في المناطق المحمية وحصاد األنواع المعرضة لالنقراض، طبقا للتشريعات وباإل. المستدام
القائمة، فمن الموصى به أن تضع الدول االستراتيجيات والسياسات والقدرات ونظم اإلدارة التي تدعم الصيد 

  :وينبغي أن يضمن االستعراض ما يلي. القانوني والمستدام ألنواع مستهدفة
أن تأخذ األطر التنظيمية الوطنية في االعتبار الحقوق الثابتة للمجتمعات األصلية والمحلية حسبما   )أ(

  تتعلق باالستخدام المألوف المستدام ألنواع حيوانات األدغال؛
البرية واستخدامها المستدام  حياءتماسك أطر السياسات واألطر القانونية من خالل تعميم حفظ األ  )ب(

  43لعمليات القطاعية وعمليات التخطيط الوطنية؛في مختلف ا
أن تكون خطط اإلدارة عملية وممكنة لألنواع القابلة للحصاد، فضال عن األنواع التي هي في   )ج(

  ؛)مثل األنواع المعرضة لالنقراض(حاجة إلى حماية صارمة 
  نُهج واقعية لإلنفاذ تتمشى فيها إجراءات المكافحة مع القدرة المتاحة؛  )د(
أن تعكس النصوص القانونية والتنظيمية الممارسات الجارية دون النيل من أهداف الحفظ   )ه(
  الرئيسية؛
النهوض بالحصاد المستدام لألنواع المعرضة لخطر منخفض واإلجراءات الرامية إلى تعزيز   )و(

  حماية األنواع المعرضة ألخطار عالية؛
لية والمحلية وإدماج آرائها واقتراحاتها استنادا إلى المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األص  )ز(

  المعارف التقليدية والممارسات والقوانين العرفية؛
  .أن يكون للعقوبات والجزاءات أثر رادع  )ح(

من الضروري إنشاء شبكة متماسكة ومدارة على نحو فعال من : اإلدارة على مستوى المناظر الطبيعية  - 5
وينبغي لحفظ أعداد . البرية، بما في ذلك األنواع المعرضة لالنقراض حياءفظ األالمناطق المحمية من أجل ح

  .البرية خارج المناطق المحمية أن تنظر اإلدارة في مستوى المناظر الطبيعية حياءاأل
                                                        

، وخطط إدارة الغابات، واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع (PRSP)بما في ذلك ورقات استراتيجيات الحد من الفقر    43
، وبـرامج  (NAMAs)الـوطني   صعيد، وإجراءات التخفيف المالئمة على ال(NFP)، وبرامج الغابات الوطنية (NBSAP)البيولوجي 

البرية،  حياءوخطط العمل الوطنية بشأن لحوم حيوانات األدغال، والخطط واللوائح الوطنية إلدارة األ، (NAPA)العمل الوطنية للتكيف 
 .وخطط اإلدارة والحفظ الوطنية بشأن أنواع محددة
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ينبغي اتخاذ القرارات اإلدارية استنادا إلى أفضل التقنيات : العلم والمعارف التقليدية واألصلية والرصد  - 6
. علمية المتاحة والمطبقة، وإلى النهج التحوطي والممارسات والمعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمحليةال

وينبغي إعداد نظم رصد مالئمة . وتعد مواصلة البحوث أمرا حاسما، وهناك حاجة إلى تحسين إدارة المعلومات
برية وذلك استنادا إلى إدماج المعارف التقليدية ال حياءلحصاد لحوم حيوانات األدغال واالتجار بها ولموائل األ

واألصلية والعلمية وتنفيذها على الصعيد الوطني، وتوفير إمكانية المقارنة بين حصاد لحوم حيوانات األدغال 
وينبغي تقديم الدعم واإلرشاد الدوليين من أجل تحقيق التجانس في أنشطة . واالتجار بها على الصعيد اإلقليمي

وينبغي إتاحة بيانات . البرية حياءوينبغي إعداد وتنفيذ طرائق قياسية لتقييم ورصد حالة أعداد األ. بالغالرصد واإل
جديدة ومحدثة وإضافية وموثوقة عن أعداد األنواع المحصودة وعن مستويات االستخدام واالتجار، وذلك للنظر 

نولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك فيها ضمن إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتك
، والمجلس العلمي التفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية CITESلجنة الحيوانات التابعة التفاقية 

(CMS)لبيئة التي يقودها برنامج األمم المتحدة ل بقاء القردة العليا شراكة، واالتفاقيات الدولية المعنية األخرى، و
(UNEP-GRASP) ؛ وعملية القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(IUCN).  

يعتبر إيجاد مصادر بديلة لألغذية والدخل تكون مقبولة من : تدابير اإلحالل وتدابير التخفيف األخرى  - 7
وحدها على نحو مستدام  البرية حياءالوجهة الثقافية ومجدية اقتصاديا تعتبر ضرورية عندما ال يمكن استخدام األ

غير أن المصادر البديلة لألغذية والدخل تحتاج إلى أن تأخذ في . لدعم احتياجات المعيشة الحالية أو المستقبلية
الحسبان الوقائع، والثقافات واألفضليات المحلية وينبغي تطويرها وتنفيذها مع المجتمعات المحلية، أو أن تدعم 

دورا ) الفالحة، الرعي، التربية في المزارع، وخالفه(كن أن تلعب تدابير التخفيف ويم. مشاريع الدخل المجتمعية
  .البرية حياءفي حفظ موارد األ

البرية واستخدامها  حياءمن أجل تحقيق حفظ موارد األ: بناء القدرات، والتدريب، والتعليم وزيادة التوعية  - 8
يادة التوعية العامة تستهدف الجماهير المعنية ويجب في المستدام، يجب القيام بأنشطة كافية لبناء القدرات وز

الحاالت المناسبة وضع هذه األنشطة على األصعدة الدولية والوطنية والمحلية عبر طائفة من الموضوعات، تشمل 
  :ما يلي

  الحوكمة وإنفاذ القانون بما في ذلك القوانين العرفية؛  )أ(
  ك استنتاجات سبل عدم اإلضرار بها؛البرية، بما في ذل حياءرصد وإدارة األ  )ب(
  رصد وإدارة حصاد لحوم حيوانات األدغال واالتجار بها؛  )ج(
  دور المجتمعات األصلية والمحلية؛  )د(
آثار الصيد غير المستدام للحوم حيوانات األدغال واالتجار بها على المجتمعات األصلية والمحلية   )ه(

  وعلى سبل معيشتهم؛
  بدائل سبل العيش؛  )و(
التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاعين الخاص والعام، ومؤسسات التدريب التعليمي   )ز(

  .والمجتمعات األصلية والمحلية
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البرية واالتجار بلحوم حيوانات  حياءفي الحاالت التي يخضع فيها صيد األ) أ: (الصحة وعلم األوبئة  - 9
وطنية لمراقبة األمراض، بما في ذلك مراقبة األمراض المنقولة األدغال للتنظيم الحكومي، ينبغي تنفيذ استراتيجية 

وينبغي أن تركز معلومات الصحة العامة المناسبة وبناء القدرات على منع األمراض . من خالل الحيوانات البرية
 البرية والماشية المحلية حياءوعالوة على ذلك، يتعين رصد األ. وحماية صحة اإلنسان والحيوان على السواء

وصحة اإلنسان وإصدار تشريعات ولوائح بشأنها، وينبغي أن يعد إنفاذها وتنفيذها من أجل خفض خطر األوبئة 
ومن الضروري وضع تدابير لمراقبة الشؤون ) ب(الحيوانية من أنواع العدوى الناشئة، وذلك بطريقة صديقة بيئيا؛ 

دغال، لمنع بيع اللحوم الملوثة أو المنتجات الصحية واألمن األحيائي في مناطق االتجار بلحوم حيوانات األ
  .الحيوانية الملوثة التي قد تؤدي إلى انتشار مسببات األمراض المؤذية

حياء ينبغي تعيين مناطق محددة في الحاالت التي ال توجد فيها بالفعل، إلدارة األ: مناطق اإلدارة الخاصة  - 10
الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ومع  الوطني والمحلي، مع المشاركة البرية على الصعيد

الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  7/2844تمشيا مع المقرر (االحترام الكامل لحقوقها 
بشأن الحوكمة، والمشاركة واإلنصاف  2المناطق المحمية، وخصوصا عنصر البرنامج المتعلق بوبرنامج العمل 

ويمكن أن تمتد هذه إلى نظم . ، على غرار مزارع الغابات الدائمة المعينة إلدارة الموارد الخشبية)سم المنافعوتقا
  ).مثل مواقع أو مناطق إدارة حيوانات الصيد(المناطق المحمية القائمة والمناظر الطبيعية المتعددة االستخدامات 

البرية حفاظاً  حياءر المتعلقة بالتكيف والتخفيف أهمية األينبغي أن تراعي السياسات والتدابي: تغير المناخ  - 11
  .وخدمات النظم اإليكولوجيةعلى سالمة النظم اإليكولوجية 

  :إنفاذ القانون  - 12
تعزيز القدرة على إجراء التحقيقات، وتعزيز إجراءات وطرائق المراقبة والتفتيش والتوقيف، بما في ذلك   )أ(

  نقاط عبور الحدود؛ على الصعيد المحلي وعلى مستوى
تحسين معارف وقدرات المدعين العامين والقضاة على مقاضاة حاالت الصيد غير المشروع للحوم   )ب(

حيوانات األدغال واالتجار بها، وإصدار األحكام بشأنها، والتأكد من أن استيفاء األحكام بالكامل واإلعالن عن 
  حاالت التوقيف والمقاضاة واألحكام الصادرة؛

البرية والمسؤولين والمدعيين العامين  حياءتعزيز التعاون والتنسيق بين ضباط إنفاذ تشريعات االتجار باأل  )ج(
  والقضاة والموظفين اآلخرين المعنيين، وذلك في تنفيذ القانون المعني؛

نية التأكد من أن المواطنين، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، على دراية بالقوانين الوط  )د(
  .واإلقليمية والمحلية

دعم وتعزيز اإلرادة السياسية ) أ: (استراتيجيات وخطط عمل وطنية لمعالجة مسألة لحوم حيوانات األدغال  - 13
الوطنية على تخطيط وتنفيذ اإلجراءات بشأن التزامات الحفظ الرئيسية لمسألة لحوم حيوانات األدغال والتزامات 

                                                        
وما يتصل بها ) ي(8محلية وفقا للمادة بالتزامات األطراف نحو المجتمعات األصلية وال يذكّر": 7/28من المقرر  22الفقرة    44

أن إنشاء وإدارة ورصد المناطق المحمية ينبغي أن يتم بمشاركة كاملة وفعالة من تلك المجتمعات وباحترام كامل  ويالحظمن أحكام، 
 ".لحقوقها بما يتمشى والقانون الوطني وااللتزامات الدولية الواجبة التطبيق
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عد الحكومات أو تعزز عمليات تشاركية ومشتركة بين القطاعات في وضع وتنفيذ وينبغي أن ت) ب(الحفظ القائمة؛ 
  .اإلدارة والحصاد المستدامين للحياة البرية

  الصعيد الدولي  -ثانيا 
يمكن أن تشمل هذه : االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والدولية لمعالجة مسألة لحوم حيوانات األدغال  - 14

  :االستراتيجيات ما يلي
دعم وتعزيز اإلرادة السياسية على اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ االلتزامات الرئيسية بشأن لحوم   )أ(

  حيوانات األدغال على الصعيد اإلقليمي وعبر الحدود؛
دعم وتعزيز ورصد تنفيذ االلتزامات واالتفاقات الدولية القائمة والتشجيع على وضع االلتزامات   )ب(

  البرية المشتركة والموجودة عبر الحدود واستخدامها المستدام؛ حياءموارد األ واالتفاقات الجيدة بشأن، حفظ
البرية في برامج المساعدة اإلنمائية ذات الصلة، مثل  حياءالدمج الفعال الستراتيجيات حفظ األ  )ج(

  استراتيجيات الحد من الفقر؛
ألدغال بالتعاون مع الكيانات إنشاء أفرقة عمل إقليمية أو دون إقليمية لمسألة لحوم حيوانات ا  )د(

  .اإلقليمية ذات الصلة، على أن تدعمها األمانة من الوجهة التقنية
ينبغي أن يدعم المجتمع الدولي الحكومات الوطنية في إعداد أو تعزيز عمليات : العمليات التشاركية  - 15

مين ألنواع لحوم حيوانات األدغال، تشاركية أو مشتركة بين القطاعات لوضع وتنفيذ آليات اإلدارة والصيد المستدا
  .وخصوصا مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية والقطاع الخاص

ينبغي للمجتمع الدولي في ضوء القلق إزاء التهديد المحتمل : االتجار الدولي بلحوم حيوانات األدغال  - 16
 حياءمجتمعات التي تعتمد على األلالتجار الدولي المتنامي في لحوم حيوانات األدغال على األعداد البرية وال

البرية، ينبغي أن يتخذ إجراءات لردع االتجار بلحوم حيوانات األدغال المحصودة بطريقة غير مشروعة، بما في 
وينبغي أن يقدم المجتمع الدولي وسائل لتنفيذ هذه اإلجراءات والنجاح . ذلك من خالل الرصد الوثيق لهذا االتجار

ومن المطلوب إقامة تعاون وثيق حول هذا الموضوع بين األطراف، بما في . نفاذ القانونفي إيصالها إلى جهات إ
ذلك ما يتعلق بإنفاذ القانون، وبين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 

  .(CITES)البرية المعرضة لالنقراض 
عظيم الصيد المستدام، ينبغي أن يدعم المجتمع الدولي إجراءات متكاملة من أجل ت: بيئة السياسة الدولية  - 17

  :محلية ووطنية وعبر الحدود إلقامة شراكات بين المنظمات والمؤسسات المعنية من أجل ما يلي
  بناء القدرات على إنفاذ القانون والرصد؛  )أ(
  إعداد وتنفيذ بدائل للبروتين والدخل؛  )ب(
  ثقيف بخصوص صيد لحوم حيوانات األدغال واالتجار بها؛زيادة التوعية والت  )ج(
اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع : زيادة التعاون بين االتفاقيات المعنية  )د(

، ومنظمة الصحة (CMS)، واتفاقية األنواع المهاجرة (CITES)الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض 
  .، والمنظمات المعنية األخرى(OIE)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WHO) العالمية
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البرية لديها  حياءوتقدم هذه اإلجراءات إذا اتخذت معا إمكانية دعم المجتمعات في اإلدارة المستدامة لموارد األ
  .وتقليل الطلب على لحوم حيوانات األدغال

والعلوم االجتماعية،  لبيئة والصحة والتنمية واالقتصادمج علم اينبغي أن تضمن البحوث إدراج ود: العلم  - 18
  .إلرشاد السياسات في المستقبل

ينبغي أن تأخذ نظم إصدار تراخيص الغابات ومعاييرها في الحسبان دور حفظ : إصدار تراخيص الغابات  - 19
للغابات، فضال عن رفاهية  البرية واستخدامها المستدام في الحفاظ على النظم اإليكولوجية الصحية حياءاأل

  .المجتمعات األصلية والمحلية المعتمدة على الغابات
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  االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  11/26المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

1 -  روفورد  المتحدة، واليابان، ومؤسسة قدمتها إسبانيا، وفنلندا، والمملكة التي المالية بالمساهمات يقر
 أعضاء فيهم بمن آخرون، شركاء قدمها التي وبالمساهمات النباتات، لحفظ العالمية ستراتيجيةاال تنفيذ لدعم

  النباتات؛ لحفظ العالمية الشراكة
 المالية، واآللية األخرى، الحكومات ويدعو األطراف يحث ،10/17 إلى المقرر يشير إذ  - 2
 للبلدان وخصوصا االستراتيجية، لتنفيذ المناسب الوقت وفي الكافي والمستدام الدعم قديمت إلى التمويل ومنظمات

االنتقالي  االقتصاد ذات األطراف فضال عن الصغيرة النامية، الجزرية والدول نموا البلدان أقل السيما النامية،
  والبلدان التي هي مراكز للتنوع الجيني؛

 لحفظ عالمية راكةش" الدولي المؤتمر تنظيم على النباتية ميسوري حديقةل امتنانه عن يعرب  - 3
الرابع  االجتماع استضافة وعلى "العالمي الصعيد على النباتات لحفظ العالمية االستراتيجية تنفيذ دعم – النباتات
  النباتات؛ لحفظ العالمية المعني باالستراتيجية االتصال لفريق

 2020- 2011 اتاتأهداف االستراتيجية العالمية المحدثة لحفظ النب بين بالروابط علما يحيط إذ  - 4
الواردة في تقرير  2020- 2011وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، )الرابع المرفق ،UNEP/CBD/LG-GSPC/4/2(االجتماع الرابع لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية 
الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية  15/1التوصية والقائمة اإلرشادية للمؤشرات الواردة في المرفق ب

 إلى األخرى والحكومات األطراف تدعو التي 10/17 مقرره في المذكورة الدعوة يعيد تأكيدوالتقنية والتكنولوجية، 
 يكون ذلك مالئماً، في وإدراجها، حيثما مقتضى الحال، واإلقليمية، حسب الوطنية األهداف تحديث وضع أو

 البيولوجي، للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات ذلك في بما الصلة، ذات والمبادرات والبرامج خططال
 للتنوع االستراتيجية الخطة لتنفيذ اإلقليمية أو/الوطنية و الجهود مع لالستراتيجية اإلضافي التنفيذ مطابقة وإلى

  ؛2020-2011 البيولوجي
 المحرز التقدم عن التنفيذي األمين بمذكرة األول المرفق في الواردة التقنية بالمبررات علما يحيط  - 5

 والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية للهيئة عشر السادس لالجتماع أعدت التي 10/17المقرر  تنفيذ في
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/11( يامالق إلى الصلة ذات والمنظمات األخرى الحكومات ويدعو األطراف ويشجع 

  :يلي بما
 من خالل المقدم المرن اإلطار من وكجزء حسب مقتضى الحال التقني، المبرر من االستفادة  )أ(

 الوطنية االستراتيجيات وتعزيز تحديث/وضع ليوجه تكييفه خالل من مثال النباتات، لحفظ العالمية االستراتيجية
 ،واالستراتيجيات القطاعيةللتنوع البيولوجي،  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيةودمجها في  النباتات لحفظ

  مع األخذ في الحسبان الظروف الوطنية المحددة؛وخطط التنمية، وخطط استخدام األراضي 
إتاحة أمثلة عن استخدام المبرر التقني وتطبيقه على الصعيد الوطني من أجل إمكانية إدراجه في   )ب(

  لنباتات؛مجموعة أدوات االستراتيجية العالمية لحفظ ا
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 ذلك في بما النباتات، لحفظ العالمية االستراتيجية تنفيذ رصد إلى ينظر أن ضرورة على يوافق   - 6
-2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية الخطة وتقييم ورصد الستعراض األوسع السياق في المؤشرات، استخدام
  :يلي ما السياق هذا في ويالحظوربطها بها،  2020

 أيشي وأهداف 2020- 2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية للخطة مؤشراتال إطار أهمية  ) أ(
  45البيولوجي؛ التنوع

المقرر  التقدم المحرز في تنفيذ عن التنفيذي األمين بمذكرة الثاني المرفق في التحليل الوارد  ) ب(
وجية التي أعدت لالجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنول 10/17

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/11) الفرعية الهيئة الصادرة عن 15/1، عن انطباق المؤشرات الواردة في التوصية 
  النباتات؛ لحفظ العالمية الستراتيجيةعلى ا والتكنولوجية، والتقنية العلمية للمشورة

 ،15 مادتها ذلك في بما ،لالتفاقية وفقا النباتات لحفظ العالمية االستراتيجية تنفيذ أنه ينبغي إذ يؤكد  - 7
 العادل والمنصف والتقاسم الجينية الموارد على الحصول بشأن ناغويا لبروتوكول وفقا ،وحسب مقتضى الحال

 ضمن يبرز ذلك أن التنفيذي األمين إلى يطلب 46البيولوجي، التنوع باتفاقية الملحق استخدامها عن الناشئة للمنافع
  ب مقتضى الحال؛في مجموعة األدوات، حس أخرى أمور

 من وغيرها البيولوجي التنوع المعنية بمؤشرات الشراكة مع بالتعاون التنفيذي، األمين إلى يطلب  - 8
يخص الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات  فيما المؤشرات المستندة إلى المعلومات إعداد الصلة، عند ذات المنظمات

  حيثما أمكن؛ النباتات، بحفظ الصلة ذات المعلومات تصنيف البيولوجي، للتنوع العالمية
 التقدم عن معلومات طوعي، على أساس تقدم، أن على األخرى والحكومات األطراف يشجع  - 9

 تقريرها إلكمال ومالئما، ممكنا ذلك يكون حسبما النباتات، لحفظ العالمية االستراتيجية أهداف تحقيق المحرز نحو
 لمؤشرات اإلرشادية القائمة بتطبيق مرنة، بطريقة القيام، في نظرال السياق، هذا في وكذلك، الخامس الوطني
النباتات الواردة في  لحفظ العالمية على االستراتيجية 202047-2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية الخطة

  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/11المرفق الثاني بالوثيقة 
 األمين إلى األطراف مؤتمر فيها طلب التي ،10/17 المقرر من) ب(10 إلى الفقرة إذ يشير  - 10

 النباتات بجميع لحفظ العالمية االستراتيجية لمجموعة أدوات الكترونية نسخة ،2012 عام بحلول التنفيذي أن يضع،
  :الرسمية المتحدة األمم لغات

 لحفظ العالمية لالستراتيجية اإللكترونية األدوات مجموعة من اإلنكليزية النسخة بإعداد يرحب  )أ(
 من األدوات مجموعة إعداد عملية تنسيق على النباتات حدائق لحفظ الدولية للمنظمة امتنانه عن يعربو النباتات

   النباتات؛ لحفظ العالمية الستراتيحيةل المرنة التنسيق آلية خالل
 تالنباتا حدائق لحفظ الدولية المنظمة أن يمضي قدماً، بالتعاون مع التنفيذي إلى األمين يطلب  )ب(
  ؛في ترجمة مجموعة األدوات إلى اللغات الرسمية لألمم المتحدة النباتات، لحفظ العالمية والشراكة

                                                        
 .11/3المقرر    45
  .، المرفق األول10/1المقرر    46
  .11/3المقرر    47
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 النباتات لحفظ العالمية االستراتيجية أدوات مجموعة تطوير على وزيادة الحفاظ ضرورة يقرر  )ج(
 والمنظمات األخرى تالحكوما يدعوو األطراف يحثو توافرها، بمجرد أخرى مواد إليه تضاف أن يمكن كمصدر

  فيها؛ المساهمة وزيادة األدوات مجموعة استخدام إلى الصلة ذات
مجموعة  أن يدرج في النباتات، لحفظ العالمية الشراكة مع بالتعاون التنفيذي، األمين إلى يطلب  )د(

 بتغير تتأثر التي التدابير التي يمكن اتخاذها إلدارة وحفظ أنواع النباتات إرشادات بشأن االلكترونية األدوات
  المناخ؛

األخرى إلى  والحكومات اإلطراف تدعو التي 7/10و 10/17 المقررين في الواردة الدعوة يكرر  - 11
  النباتات؛ لحفظ العالمية باالستراتيجية المعنية الوطنية االتصال نقاط إن لم تكن قد حددت، تحديد،

 الوطنية، االتصال لنقاط ذلك في بما ادات،اإلرش إلعداد التنفيذي األمين بمبادرة علما يحيط  - 12
 األمين إلى ويطلب االستراتيجية، لتنفيذ دعما النباتات، لحفظ العالمية لالستراتيجة المرنة قالتنسي آلية مع بالتعاون
  األدوات؛ مجموعة من خالل اإلرشادات هذه إتاحة التنفيذي

 ذلك في بما الشريكة، المنظمات مع امشاركته تعزيز إلى ،ىاألخر والحكومات طرافاأل يدعو  - 13
 وتنفيذ إعداد أجل من العلميين المعني بالتنوع البيولوجي، الشركاء واتحاد النباتات لحفظ العالمية الشراكة أعضاء

  الوطنية؛ ودون الوطنية واألهداف االستراتيجيات
 الشراكة عضاءوأ البيولوجي، التنوع حفظ مؤسسات من وغيرها النباتات حفظ مؤسسات يدعو  - 14

 الصلة ذات الجوانب دمج إلى البيولوجي بالتنوع المعني العلميين الشركاء اتحاد وأعضاء النباتات، لحفظ العالمية
 االتصال وبرامج التدريب، مواد وفي القدرات ببناء المتعلقة أنشطتها في النباتات لحفظ العالمية باالستراتيجية

  الوطني لالستراتيجية؛ التنفيذ تعزيز في االقتضاء، حسب طراف،األ دعم بغية زيادة التوعية، وأنشطة
الوطني  التنفيذ رصد بين روابط إقامة على األطراف مساعدة التنفيذي األمين إلى يطلب  - 15
 المحدثة للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات وتنقيح واستعراض النباتات لحفظ العالمية لالستراتيجية
 اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء العمل إلى حضور حلقات المعنيين الخبراء دعوة خالل من ذلك في بما البيولوجي،

  البيولوجي، حيثما أمكن؛ للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات بشأن القدرات
 التابعة التفاقية النباتات للجنة) PC20 Doc. 13الوثيقة  من 7 الفقرة( بالقرار المقترح يرحب  - 16

المتعلق بالتعاون بين اتفاقية  ،(CITES)لالنقراض  المعرضة البرية والنباتات الحيوانات بأنواع الدولي االتجار
CITES  ،االجتماع نظر على يعرض الذيواالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي 
  لالنقراض؛ المعرضة البرية والنباتات الحيوانات بأنواع لدوليا االتجار اتفاقية في األطراف لمؤتمر عشر السادس

 الملكية، النباتية والحدائق النباتية، نيويورك وحديقة النباتية، ميسوري حديقة بمبادرة يرحب  - 17
 دقيادة عملية إعدا أجل من العالم في أنحاء ومؤيديها ومنظماتها الشريكة كيو، الملكية، النباتية والحدائق إدنبرة،

العالمية لحفظ  االستراتيجية من 1 الهدف لتحقيق تيسرا 2020 عام بحلول "للنباتات عالمية إلكترونية شبكة"
  .النباتات



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 254 

 

  الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي  11/27المقرر 
  إن مؤتمر األطراف

ينظر في  ، اللذين قرر فيهما مؤتمر األطراف، ضمن جملة أمور، أن10/37و 9/2إلى المقررين  إذ يشير
إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على السبل والوسائل لتشجيع التأثيرات اإليجابية وتقليل أو تجنب التأثيرات السلبية 

 ،التنوع البيولوجي

بالشواغل بأن نشر تكنولوجيات الوقود الحيوي قد يؤدي إلى طلب متزايد على الكتلة الحيوية وإذ يسلّم 
ع البيولوجي، مثل التغير في استخدام األراضي، وإدخال األنواع الغريبة الغازية، مع ويزيد من دوافع فقدان التنو

  الصادر عن مؤتمر األطراف، واالستهالك المفرط للموارد، 10/38من المقرر  6األخذ في الحسبان الفقرة 
من تغير المناخ، بإمكانية تقديم تكنولوجيات الوقود الحيوي لمساهمة إيجابية إلى التخفيف  أيضا وإذ يسلّم

  وهو أحد الدوافع الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي، وتوليد دخل إضافي، وخصوصا في المناطق الريفية،
، وإعالن جوهانسبرغ بشأن 21إلى إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال القرن  وإذ يشير
  ،)للتنفيذ جوهانسبرغ خطة( المستدامة نميةللت العالمي القمة لمؤتمر التنفيذ وخطةالتنمية المستدامة، 
 هو خطوة مهمة لتحقيق أهداف 2، الفقرة 10/37بأن النظر في المسائل التي يشملها المقرر وإذ يقر ،

  أيشي للتنوع البيولوجي،
بالجهود التي تبذلها كثير من األطراف، والمنظمات والمبادرات ذات الصلة إلعداد  يرحب - 1

للوقود الحيوي على التنوع  السلبية تأثيراتأو تجنب ال اإليجابية وتقليل تأثيراتال شجيعتلج وتطبيق األدوات والنُه
االقتصادية  - البيولوجي والتأثيرات على التنوع البيولوجي التي تؤثر إيجابيا أو سلبيا على الظروف االجتماعية

حيازة األراضي والحقوق في الموارد، ذات الصلة، بما في ذلك األمن الغذائي وأمن الطاقة، فضال عن النظر في 
 االستمرار في بذل الجهود في هذه المجاالت؛ ويشجع، بما فيها المياه

 :األطراف إلى ما يلييدعو  - 2

النظر في المسائل المتعلقة بالوقود الحيوي، عند االقتضاء وفي الحاالت المالئمة، عند تحديث   )أ(
  ون الوطنية للتنوع البيولوجي، والسياسات األخرى ذات الصلة؛وتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية ود

النظر في استخدام مختلف األدوات الطوعية ذات الصلة المتعلقة بأثر إنتاج واستخدام الوقود   )ب(
االقتصادي والتخطيط - الحيوي على التنوع البيولوجي، مثال في التقييم البيئي االستراتيجي والتقييم االجتماعي

  الستخدام األراضي وفقا للظروف الوطنية؛ المتكامل
اإلشارة إلى الدعوة الموجهة لألطراف، مع االعتراف بالظروف الوطنية المختلفة، والحكومات   )ج(

 ؛10/37من المقرر  7األخرى والمنظمات المعنية، والواردة في الفقرة 

األطراف، ويشجع ، 10/37من المقرر  7بالعمل الجاري الذي يتم تنفيذه بخصوص الفقرة  يرحب - 3
 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على االستمرار في هذا العمل؛
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األطراف والحكومات األخرى، إلى جعل المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في االستجابة  يدعو - 4
في  األطراف إلى اإلبالغ عن ذلك أيضا ويدعوأعاله، متاحة على نطاق واسع، ) ج(و) ب(و) أ(2للفقرات 

 تقاريرها الوطنية الخامسة حيثما أمكن؛

5 -  بأن بعض التدابير الحافزة يمكن أن تشكل دوافع مهمة للتوسع في الوقود الحيوي، في وإذ يقر
األطراف والحكومات األخرى إلى تقييم هذه التدابير باستخدام أهداف أيشي للتنوع  يدعوظروف معينة، 

ن القطاعات بشأن التدابير الحافزة التابعة لالتفاقية، مع األخذ في الحسبان البيولوجي، في سياق القضية المشتركة بي
 االقتصادية الوطنية؛ - الظروف االجتماعية

األطراف  يحثبالتطور المتزايد للتكنولوجيات المرتبطة بالوقود الحيوي،  أيضاّ وإذ يقر - 6
فيها  الذي حث ،9/2من المقرر ) 1)(ج(3إلى الفقرة  ويشيروالحكومات األخرى على رصد هذه التطورات، 

الحكومات األخرى، ضمن جملة أمور، إلى تطبيق النهج التحوطي وفقا لديباجة اتفاقية التنوع  ودعا األطراف
 البيولوجي؛

، المقدم 10/37بالتقرير المرحلي الذي أعده األمين التنفيذي عن عمله استجابة للمقرر علما  يحيط - 7
إلى األمين ويطلب ، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/14(لمية والتقنية والتكنولوجية إلى الهيئة الفرعية للمشورة الع

التنفيذي أن يستمر في تجميع المعلومات، ضمن أمور أخرى، عن الثغرات في المعايير المتاحة والمنهجيات 
 ؛10/37من المقرر  11المحددة في العمل المنفذ وفقاً للفقرة 

ارف العلمية المتعلقة بالوقود الحيوي وفي األدوات والنُهج الثغرات المسجلة في المعيالحظ أيضاً  - 8
ذات الصلة، وأوجه عدم اليقين المتبقية، السيما الصعوبة المتأصلة لقياس ومعالجة التأثيرات غير المباشرة للوقود 

 الحيوي على التنوع البيولوجي؛

ها تقييم من الصعبالحيوي  أن الكثير من المسائل التقنية والعلمية المرتبطة بالوقود يالحظ كذلك - 9
وأنها تتعلق بكثير من برامج عمل االتفاقية، وخصوصا نهج النظام اإليكولوجي، وأنه يمكن معالجة هذه المسائل 

 في سياق أعم؛

بالتعاون مع ، 10/37مله الجاري بخصوص المقرر إلى األمين التنفيذي، كجزء من ع يطلب - 10
ت الصلة، وبالنظر إلى العمل الجاري، أن يجمع معلومات عن األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذا

، وأن يبلغ 10/37و 9/2التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية ذات الصلة لتمكين األطراف من تنفيذ المقررين 
الثاني عشر عن التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع 

 لمؤتمر األطراف؛

  .في اجتماعه الثاني عشر 10/37و 9/2استعراض التقدم المحرز في تنفيذ المقررين  يقرر - 11
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 األنواع الغريبة الغازية  11/28المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 المدخلة السبل والوسائل لمعالجة الفجوات في المعايير الدولية بخصوص األنواع الغريبة الغازية

  نات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حيةكحيوا
لتصدي للمخاطر المرتبطة بتقرير اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن ا يحيط علما  - 1

ائنات األرضية، وكطعم بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الك
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1(حي وأغذية حية 

 همللرئيسين المشاركين وأعضاء فريق الخبراء التقنيين المخصص على عمل يعرب عن امتنانه  - 2
  المالي؛ دعمهماولحكومتي إسبانيا واليابان على 

أن يؤكد من جديد غريبة الغازية، الطابع المتعدد القطاعات للمسائل المرتبطة باألنواع الب يسلمإذ   - 3
إدخال المتصلة بمخاطر لللتصدي لذات صلة ال تزال توفر إرشادات  *6/23المبادئ التوجيهية المعتمدة في المقرر 

األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي 
  وأغذية حية؛

على الصعيد الوطني،  ،ضمان التعاون الفعال) 1( :علىاألخرى راف والحكومات األط يشجع  - 4
 اية النباتاتوقاالتفاقية الدولية لو ،ونقاط االتصال التي تتعامل مع اتفاقية التنوع البيولوجيبين السلطات الوطنية 

(IPPC)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، منظمة التجارة العالمية بشأن واتفاق  ائي،دستور الغذالة هيئو
جار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة تواتفاقية اال ،تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية

لتهديدات الناشئة عن األنواع التصدي ل) 2(، غذية والزراعةمم المتحدة لألومنظمة األ ،(CITES) باالنقراض
عند التصدي للمخاطر المرتبطة  كامال استخدامام المعايير القائمة استخداوحسب االقتضاء، ) 3(الغريبة الغازية، 

نواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم األبإدخال 
  حي وأغذية حية؛

أعضاء فريق الخبراء  طراف، وكذلكاألمزيد من المدخالت من مع إلى األمين التنفيذي،  يطلب  - 5
 المشترك بين الوكاالت بالتعاون مع أعضاء فريق االتصالو، حسب الحاجة ،والخبراء اآلخرين التقنيين المخصص

ومع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، ومع البناء على  المعني باألنواع الغريبة الغازية،
مقترحات عن إرشادات أكثر تفصيال لألطراف سلطات الوطنية ومجموعات الصناعة، أن يعد العمل التعاوني لل

بإدخال أنواع الحيوانات الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض ترتبط بشأن صياغة وتنفيذ تدابير وطنية 
مهام الواردة في المرفق الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، من أجل إتمام ال

، وعرضها على نظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثاني 10/38بالمقرر 
  ؛عشر لمؤتمر األطراف

                                                        
قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع   *

اء وأعرب عدد قليل من الممثلـين عـن تحفظـاتهم إز   . أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه
 .)UNEP/CBD/COP/6/20 من 324-294 انظر الفقرات(اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 
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6 -  بأن التجارة والتغيرات في أنماط التجارة المعاصرة، السيما النمو السريع لألسواق الدولية  يقر
بوصفها من المسارات المتزايدة لألنواع الغريبة في ذلك لبيع وشراء أنواع الحيوانات الحية،  بماعلى اإلنترنت، 

  :إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي يطلبالغازية، و
لرصد والجمارك ووكاالت التفتيش  ،منهجيات وأدوات تستخدمها وكاالت إنفاذ القانونونشر  جمع  )أ(
يبة المدخلة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات باألنواع الغر االتجارومراقبة 

  وتحركاتها عبر الحدود؛ ،األرضية، وكطعم حي أو أغذية حية
تجار الإرشادات على  وتوزيع عامةتوعية الزيادة الجمع معلومات عن أفضل الممارسات ل  )ب(

  اإلنترنت؛العاملين على 
من حدائق الحيوان الغازية أنواع الحيوانات الغريبة إدخال وانتشار حتملة من بالمخاطر الم يسلم  - 7

إطالق الحيوانات  وأ ،عن هروب الحيوانات ةالناتجومراكز التربية واالتجار،  ،وحدائق السفاري التجارية
مدونة "بشأن هذه المسارات المنفصلة مثل  يبوضع مدونة سلوك طوع يرحبكأغذية حية وهروبها، المستخدمة 

اتفاقية برن، والفريق  التي أعدتها" واألنواع الغريبةالكائنات المائية الحيوانات وأحواض سلوك بشأن حدائق 
التحاد الدولي لحفظ الطبيعة والرابطة األوروبية لحدائق الحيوانات لالمتخصص المعني باألنواع الغريبة التابع 

أو تقليص /فيذي تجميع المعلومات والعمل مع الخبراء لتجنب واألمين التن ويطلب إلى، الكائنات المائية وأحواض
  حجم المخاطر الخاصة بهذه المسارات المنفصلة؛

المرتبطة باإلطالق أو الهروب عن قصد أو غير قصد المخاطر المحتملة إزاء  يشعر بالقلقإذ   - 8
الكائنات أنواع أحواض أو  ،ليفةاألحيوانات التي هي من الالحبيسة وأنواع الجينات الغريبة لسالالت لفرادى ا

تؤثر على التنوع قد التي ، طعم حي وأغذية حيةاألنواع المستخدمة كأو أحواض الكائنات األرضية،  وأ المائية
إلى  يطلبالحاجة إلى توثيق وإعداد إرشادات بشأن كيفية التصدي لهذه المخاطر،  وإذ يالحظالجيني األصلي، 

بشأن كيفية  ،مع المنظمات الدولية ذات الصلة تعاونبال ،لحالة واستكشاف تدابيراألمين التنفيذي جمع دراسات ا
  التصدي لهذه المخاطر؛

  األنواع الغريبة الغازيةالمتعلقة بفي المعايير الدولية  السبل والوسائل لمعالجة الفجوات
  ألف، 9/4من المقرر  6-2إلى الفقرات  وإذ يشير

 ،لمنظمة التجارة العالميةالتابعة الصحية وتدابير الصحة النباتية  األعضاء في لجنة التدابير يشجع  - 9
اية النباتات والمنظمات اإلقليمية المعنية بحماية النباتات التي تعمل في إطار هذه وقاالتفاقية الدولية لوأعضاء 

في ذلك عن طريق لمواصلة التصدي، بما  الغذائي،دستور ال هيئةوالمنظمة العالمية لصحة الحيوان و ،االتفاقية
 إدخال األنواع الغريبة التية بمرتبطللمخاطر الإعداد وتحسين المعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية، 

، أو مسببات أمراض أو طفليات توثر ال تعتبر آفات نباتاتولكنها  التنوع البيولوجيعلى  تشكل تهديدا محتمال
أن المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة ب علما وإذ يحيطإلنسان، أو تضر بصحة ا، على الحيوانات األليفة

 ،وعلى التنوع البيولوجي على مستوى النظم اإليكولوجية يمكن أن تتضمن آثارا على عمل النظم اإليكولوجية
وتدابير  ويمكن أن تعرض اتفاقية التنوع البيولوجي على اللجنة المعنية بالتدابير الصحية. واألنواع والجينات

  الصحة النباتية أن تتعاون معها بشأن هذه المسألة؛
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استخداماتها  –النباتات المائية "لمنشور االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بإصدار يرحب   - 10
قدم معلومات عن التدابير الالزمة لحماية النباتات، بما في ذلك األنواع الطحلبية، في البيئات يي ذال "ومخاطرها،

  رية والمائية؛البح
ية التي أصبحت حيوانات صلبالمبادئ التوجيهية لتقييم خطر الحيوانات غير األ مع التقدير يرحب  - 11

على استخدام هذه األخرى الحكومات و األطرافويشجع  التي نشرتها المنظمة العالمية لصحة الحيوان، غريبة
 ؛ الحيواناتالغازية من  المبادئ التوجيهية في معالجة األنواع الغريبة

على مواصلة جهودها  المنظمة ويشجع، المنظمة العالمية لصحة الحيوانبأهمية مساهمات  سلمي  - 12
المتعلقة بالنظر في آثار األنواع الغريبة الغازية على النظم اإليكولوجية وصحة الحيوان، وإسداء مشورة وتوفير 

  اإليكولوجية؛إرشادات بشأن تقييم خطر غزو األنواع الغريبة على النظم 
في الفقرات  منصوص عليهاإلى األمين التنفيذي مواصلة السعي إلى تنفيذ المهام ال كذلكيطلب   - 13

، وخصوصا فيما يتعلق بالتقدم المحرز في 10/38من المقرر  13والفقرة ألف  9/4المقرر من  13و 12و 11
 ،ية النباتاتوقااالتفاقية الدولية ل(المية منظمة الصحة الع التي تعترف بهاالعالقة مع منظمات وضع المعايير 

  وغيرها من المنظمات المعنية؛ ،)وهيئة الدستور الغذائي ،والمنظمة العالمية لصحة الحيوان
بصلة وأهمية ومدى تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية القائمة  يسلمإذ   - 14

من أجل تحقيق  ،وإدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها غريبة،للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع ال
إلى  يطلب ،2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أهداف أيشي للتنوع البويولوجي في من  9الهدف 

الصلة مع المنظمات الدولية ذات  عاونوبالت 10/38 المقرر من )ج(3األمين التنفيذي إعداد، بما يتسق مع الفقرة 
ة مجموعالقيام، رهنا بتوافر الموارد المالية، بإعداد المعنية بوضع معايير ومبادئ توجيهية وتوصيات دولية، 

، تعلق بتطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية القائمةتلألطراف أدوات عملية وغير ملزمة 
قية، ضمن وسائل أخرى، في موعد ال يتجاوز االجتماع ونشرها من خالل غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفا

  :ما يلي على ة األدواتمجموعوينبغي أن تشتمل . الثاني عشر لمؤتمر األطراف
مشورة عملية غير ملزمة حول كيف يمكن لألطراف استخدام عناصر اإلطار التنظيمي الدولي   )أ(

  ؛للتصدي للتهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية
 وتدابير الصحية التدابيرمن االتفاق بشأن تطبيق  10والمادة  2-9معلومات عن تطبيق المادة   )ب(

  ؛الغازية المرتبطة باألنواع الغريبةفي منظمة التجارة العالمية النباتية  الصحة
  أدوات ومعلومات عن تحليل المخاطر ذات الصلة؛  )ج(
وقامت ات وطنية متعلقة باألنواع الغريبة الغازية ستراتيجيمعلومات عن كيفية إعداد األطراف ال  )د(

  لوطنية؛ا اتهاسياسبتعزيزها وإدماجها في 
قوائم األنواع الغريبة لجميع المخاطر وإدارة تقييم في البلدان خبرة الدروس المستفادة من   )ه(

ذا كان يجوز أو ال والتجار والمستهلكون، والتي تنظم ما إ ،موظفو مراقبة الحدود بمن فيهمأصحاب المصلحة، 
والقيود بها؛ فضال عن معلومات عن نقاط القوة  تجارواال ،وتربيتها ،ة واالحتفاظ بهاعينيجوز استيراد أنواع م
  ؛النسبية ألنظمة القوائم
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  ؛التي تتناول ظروفا محددةالتدابير الطوعية أمثلة على   )و(
  ؛وتقييم المسارات ذات الصلةزية المحتملة الغريبة الغا معلومات عن تنمية القدرات لتحديد األنواع  )ز(
ن كيف يمكن للسلطات الوطنية والصناعة إقامة تعاون وثيق لضمان االمتثال للوائح عمعلومات   )ح(

  الوطنية المتعلقة باستيراد األنواع الغريبة؛
 سياسة إدخال األنواع الغريبة كحيواناتأن ينسق لتعاون اإلقليمي ن كيف يمكن لعمعلومات   )ط(

  ؛وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية ،أليفة
ة إلى النظر في الطلب النباتية لمنظمة التجارة العالمي الصحة وتدابير الصحية التدابيرلجنة  يدعو  - 15
مواصلة التنفيذي  إلى األمين بويطل في اللجنة تفاقية بالتنوع البيولوجي للحصول على صفة المراقبالمقدم من ا

ن المداوالت والتطورات الحديثة في الهيئات المعنية باألنواع الغريبة عبغية تعزيز تبادل المعلومات بنشاط الطلب 
  وجية عند وضع المعايير المناسبة؛الغازية، في ضوء زيادة أهمية مسألة النظم اإليكول

  ؛الصحية وتدابير الصحة النباتيةالتدابير تفاق بشأن تطبيق من اال 10والمادة  2-9بالمادة علما  يحيط  - 16
اتفاقية اإلتجار الدولي الصادر عن مؤتمر األطراف في  (Rev. CoP14) 10- 13قرر بالميرحب   - 17

التي توصي ، الغازية فيما يخص االتجار باألنواع الغريبة ،نقراضبأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لال
ة عند سن التشريعات واللوائح التنظيمية الوطنية التي ازيبالنظر في مشاكل األنواع الغ"األطراف فيه ) أ(الفقرة 

باالستشارة مع هيئة "أن تقوم األطراف منه ) ب(وصي الفقرة التي ت، و"الحيوانات الحية أو النباتاتبتتناول االتجار 
ة ازيضاء، في سياق النظر في صادرات األنواع الغاإلدارة في بلد مستورد مقترح، عند اإلمكان وحسب االقت

بأن تنفيذ هذا القرار من جانب  ويقر، "تحديد ما إذا كانت توجد تدابير محلية تنظم هذه الوارداتلالمحتملة، 
سيساهم في تنفيذ  نقراضاإلتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالاتفاقية األطراف في 

  يولوجي؛تفاقية التنوع البمن ا) ح(8 المادة
  مسائل أخرى 

إلى األمين التنفيذي استكشاف منهجيات لحفز التوعية، وتشجيع التعليم وتوليد المعلومات  يطلب  - 18
لطائفة عريضة من الجمهور، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، وعامة الغازية عن األنواع الغريبة 

  آلخرين؛الجمهور وأصحاب المصلحة ا
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، بما في ذلك المؤسسات المحلية المعنية  يشجع  - 19

شى مع استراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة القدرات، ضمن جملة أمور، بما يتمبالتصنيف على تنمية 
تنوع شي للأهداف أيمن  9الهدف ب من الوفاء حت تتمكن األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيالعالمية للتصنيف، 

وينبغي التشديد على إعداد أدوات لتعزيز قدرات السلطات المعنية بمراقبة الحدود والسلطات المختصة . البيولوجي
تحديد األنواع الغريبة الغازية أو األنواع الغريبة الغازية المحتملة، لتقييم المخاطر واتخاذ خطوات  علىاألخرى 

  التي تحظى باألولوية والقضاء عليها؛ الغازية هذه المخاطر وخفضها إلى الحد األدنى ومراقبة األنواع الغريبة  إلدارة
بعمل المرفق العالمي لمعلومات التنوع  يرحب، 10/38من المقرر  7إلى الفقرة  إذ يشيرو  - 20

وتيسير استخدام المعلومات  ،اإلنترنت حسين التشغيل البيني لقواعد البيانات والشبكات علىتل ،(GBIF) البيولوجي
والحكومات والمؤسسات والمنظمات  ،األطراف ويشجعاألثر، تقييمات أو /الالزمة إلجراء تقييمات المخاطر و
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مبكر الكشف العلى المشاركة في إعداد أنظمة معلومات للتشغيل البيني يمكن استخدامها في إعداد أنظمة  المعنية
  االستجابة السريعة؛و

باألهمية الحيوية للحصول على معلومات صحيحة عن األنواع الغريبة الغازية عند  يسلّموإذ   - 21
والحاجة إلى تحقيق  للتنوع البيولوجيشي أهداف أيمن  9إعداد مؤشرات لرصد التقدم المحرز في تحقيق الهدف 

مية للمعلومات عن األنواع بإقامة الشراكة العال يرحبر بين خدمات المعلومات القائمة، أقصى قدر من التآز
كمساهمة في  ،للعمل المشترك المقترح لتعزيز خدمات المعلومات المتعلقة باألنواع الغريبة الغازيةالغازية الغريبة 

  ؛)UNEP/CBD/COP/11/INF/34(من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  9تحقيق الهدف 
الغريبة الغازية المية للمعلومات عن األنواع الشراكة الع إقامة بالتقدم المحرز فيأيضا  سلمإذ يو  - 22

المنظمات المعنية  يدعويات الوطني واإلقليمي والعالمي، على المستوالغازية ألنواع الغريبة التصدي لوأهميتها في 
 ،األطراف ويشجعإلى المشاركة في هذه الشراكة، العلمية الغزو البيولوجي والمعلومات مجال والخبراء في 

األمين التنفيذي  إلى ويطلبوالجهات المانحة على تقديم الدعم المالي لتنفيذ خطة العمل، ألخرى االحكومات و
  تيسير تنفيذ ذلك؛

 تنميةة للحاالحتياجات الم يبرزإذ و ،الغازيةالغريبة باآلثار السلبية لألنواع  كذلك سلمإذ يو  - 23
المنظمات المعنية إلى مواصلة توفير فرص واألخرى والحكومات  ،األطراف يدعورات للبلدان النامية، دالق

شي للتنوع من أهداف أي 9ئمة لتحقيق الهدف التدريب ودعم إجراء تحليالت المخاطر واتخاذ التدابير المال
  تنسيق جهودها من أجل زيادة الفعالية إلى أقصى حد؛ ويشجعها على ،البيولوجي

تقديم الدعم  ، إلىالجهات المانحة األخرى دعووي ،وفقا لواليته ة،مرفق البيئة العالمي ب إلىليط  - 24
النامية  المالي الكافي وفي الوقت المناسب إلى البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة

ارد مراكز التنوع للمو وأ منشأ، بما في ذلك البلدان التي تعتبر مراكز ذات االقتصاد االنتقالي، والبلدان من بينها
  الجينية؛

  اعتبارات بشأن العمل المستقبلي
باألنواع الغريبة الغازية بوصفها أحد الدوافع الرئيسية وراء فقدان التنوع البيولوجي،  إذ يسلّم   - 25

على  يشددوأثرها المتزايد على التنوع البيولوجي وعلى القطاعات االقتصادية، تؤثر سلبيا على رفاهية اإلنسان، 
  ؛لتنوع البيولوجيشي لأهداف أيمن  9صلة العمل بشأن هذه المسألة، من أجل تحقيق الهدف الحاجة إلى موا

  :إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، القيام بما يلي يطلب  - 26
تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية، بما في   )أ(

  ؛8/27المقررات التي تتناول الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي المحددة في المقرر  ذلك
إعداد قائمة أولية بأكثر المسارات شيوعا إلدخال األنواع الغريبة الغازية، واقتراح معايير   )ب(

بها ترتيب أولويتها، وتحديد اإلقليمي ودون اإلقليمي أو سبل أخرى يمكن بموج صعيدينالستخدامها على ال
مجموعة من األدوات التي يمكن استخدامها إلدارة المخاطر المرتبطة بهذه المسارات أو خفضها إلى أدنى حد؛ 
وتقديم تقرير عن ذلك إلى أحد اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع 

  .لالسترشاد به لدى النظر في الحاجة إلى العمل المستقبلي ،افالثاني عشر لمؤتمر األطر
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  المبادرة العالمية للتصنيف  11/29المقرر 
  إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف

  ،إن مؤتمر األطراف
وأهداف أيشي للتنوع  2020- 2011أن الخطة االستراتيجية الجديدة للتنوع البيولوجي  يؤكد - 1

، وينبغي أن يوجها العمل في المستقبل 2020بيولوجي التابعة لها يقدمان اإلطار الشامل لالتفاقية إلى غاية عام ال
بأهمية إستراتيجية بناء القدرات من  ويقرلجميع القضايا المشتركة بين القطاعات والمجاالت المواضيعية لالتفاقية، 

 ؛في هذا السياق أجل المبادرة العالمية للتصنيف

باإلستراتيجية المنقحة لبناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف دعماً للخطة  يرحب - 2
 ؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

األطراف والحكومات األخرى إلى القيام، حسب االقتضاء، وفي الوقت المناسب، بإدراج  يدعو - 3
العالمية للتصنيف في إستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية أنشطة إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة 

، مع مالحظة أن بناء القدرات التصنيفية يتطلب مشاركة متعددة )NBSAPs(المحدثة للتنوع البيولوجي 
 التخصصات، بما في ذلك مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية، حسب االقتضاء؛

ألخرى ذات الصلة، بما فيها ضمن آخرين، المنظمات المعنية بالتصنيف والمنظمات ايدعو  - 4
شبكات التصنيف، ومتاحف التاريخ الطبيعي، وغيرها من المؤسسات العلمية والشركاء الذين يساهمون في 

نواتج موجهة نحو  بتحقيقاستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف، إلى االهتمام بصفة خاصة 
 ؛9/22نامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف المرفق بالمقرر برالنتائج فعلية لتنفيذ 

هذه المنظمات واألطراف إلى بذل جهود خاصة لتدريب الموارد البشرية والمحافظة  يدعو كذلك - 5
عليها وتعزيزها، إلعداد قوائم جرد، ورصد التنوع البيولوجي وتوفير المزيد من المعلومات التصنيفية، فضال عن 

معلومات متاحة للجمهور ومرافق للمجموعات البيولوجية، مع مراعاة التشريع الوطني إعداد وحفظ نظم 
 لألطراف، حسب االقتضاء؛

6 - التعاون بين  يشجعبأهمية النهج المتعدد التخصصات لدراسة التنوع البيولوجي،  وإذ يقر
هجيات وتقنيات جديدة المنظمات األخرى وعلى تطبيق منالمؤسسات والمؤسسات والمنظمات المعنية بالتصنيف و

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 9لتحقيق الهدف 

7 - بأهمية زيادة المكانة العلمية للبحوث التصنيفية، وتعزيز الخبرة في مجال التصنيف، وخاصة  يقر
 بشأن المجموعات التي ال يوجد بشأنها دراسات أو معلومات كثيرة، وبأن توليد الطلب على المعلومات التصنيفية

، الذي يشجع، ضمن جملة أمور، على استحداث فرص عمل 10/39يمثل خطوة مهمة في االستجابة للمقرر 
  وحوافز للمتخصصين من الشباب في مجال التصنيف؛

 المجتمع العلمي على االعتراف بالمطبوعات التصنيفية بدرجة أكبر؛ يشجع - 8

ء القدرات لدعم تنفيذ المبادرة إلى األطراف اإلبالغ عن مدى فعالية جهودها في مجال بنا يطلب - 9
إلى األمين التنفيذي  ويطلبالعالمية للتصنيف، من خالل تقاريرها الوطنية الخامسة والسادسة في إطار االتفاقية، 
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اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف، استنادا إلى التقارير الوطنية المقدمة من األطراف، 
 ت مؤتمر األطراف ذات الصلة؛إلى اجتماعا

إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، أن ينظم وييسر، بقدر المستطاع،  يطلب - 10
وبالشراكة مع المنظمات األكاديمية، واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات 

 :الدولية المعنية

ة لمساعدة األطراف ونقاط اتصالها الوطنية المعنية بالمبادرة العالمية حلقات عمل إقليمي  )أ(
على استعمال إستراتيجية  ،التفاقية وأصحاب المصلحة اآلخرينلللتصنيف، باإلضافة إلى نقاط االتصال األخرى 

الوطنية  بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف في إدماج التصنيف في االستراتيجيات وخطط العمل
اآلخرين مثل المعنيين ويمكن أن يضم الشركاء في حلقات العمل هذه أصحاب المصلحة . المنقحة للتنوع البيولوجي

  المجتمعات األصلية والمحلية؛
حلقات عمل، بالتعاون مع نقاط االتصال الوطنية المعنية بالمبادرة العالمية للتصنيف والشركاء،   )ب(

المهارات التصنيفية والمهارات ذات الصلة لدى الموارد البشرية وزيادة التوعية في  لتوفير أدوات عملية لتحسين
أوساط طائفة أوسع من أصحاب المصلحة بشأن فائدة المعلومات التصنيفية في سياق حفظ التنوع البيولوجي، 

  وارد الجينية؛واالستخدام المستدام لعناصره، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الم
ة أدوات مجموعالقيام، بالتعاون مع آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف والشركاء، بإعداد   )ج(

عملية للتعلم لنقاط االتصال الوطنية لكل من االتفاقية والمبادرة العالمية للتصنيف، لتعزيز هذه المبادرة وتيسير 
في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، لتعزيز مشاركة جميع اتصالهم مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما 

  ودعم إجراءات إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف؛ ،القطاعات ذات الصلة
األطراف، والمؤسسات األكاديمية والمنظمات المعنية إلى دعم برامج التدريب طويل  يدعو - 11

لي، والمنح الدراسية، والتدريب على المستوى الجامعي ومستوى الدراسات العليا األجل، بما في ذلك التدريب الداخ
 لتحسين مهارات الموارد البشرية ذات الصلة بالتصنيف والمهارات المتعلقة بها؛

12 - بأن البحوث التصنيفية يمكن أن تشتمل انتقال الموارد الجينية بين البلدان، والحصول  وإذ يقر
على الحاجة إلى االضطالع بهذه األنشطة على نحو يتفق مع أحكام الحصول وتقاسم  يشدد على المعارف التقليدية،

المنافع لالتفاقية، وحسب االقتضاء، بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 
 تنظيمية؛والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومع مراعاة تشريعها الوطني أو متطلباتها ال

بأهمية المعارف التصنيفية التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية في سياق المبادرة العالمية ينوه  - 13
 للتصنيف؛

14 -  بالحاجة إلى موارد مالية لبناء القدرات، بما في ذلك اإلرشادات الموحدة الموجهة إلى وإذ يقر
منظمات والجهات المانحة إلى تقديم دعم مالي وتقني الحكومات األخرى، وال ويدعواألطراف، يحث اآللية المالية، 

كاف إلى األطراف لتنفيذ المشروعات واألنشطة التصنيفية التي تعطي األولوية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع 
 ؛2020-2011البيولوجي 
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بالصالحيات المنقحة آللية التنسيق للمبادرة العالمية للتصنيف  يحيط علما - 15
(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/5) ، واالستبيانات المتعلقة باالحتياجات التصنيفية وتقييمات القدرات

)(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/4 التي ستكون مفيدة في وضع أولويات بناء القدرات التصنيفية في ،
  .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي

  مرفق
  المبادرة العالمية للتصنيفإستراتيجية بناء القدرات من أجل 

إن المبادرة العالمية للتصنيف مبادرة مشتركة بين القطاعات، وسيساعد تنفيذها الفعال في تنفيذ الخطة  - 1
ويتمثل الهدف من . وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

المية للتصنيف في تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية الضرورية إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة الع
لتوليد، ونشر واستخدام المعارف والمعلومات الخاصة بالتصنيف بطريقة تساعد األطراف، والحكومات األخرى، 

لها والمنظمات وأصحاب المصلحة في التنفيذ الفعال لالتفاقية، وحسب مقتضى الحال، بروتوكول ناغويا التابع 
بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والتشريع الوطني، 

وسيتم . ، وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي2020- 2011فضال عن الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
وترد . بادرات والمشروعات والتعاون معهاتحقيق ذلك من خالل أنشطة مجموعة من مؤسسات التصنيف والم

: قائمة بالشركاء الرئيسيين على الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي على العنوان التالي
http://www.cbd.int/gti/partner.shtml.  

بادرة العالمية للتصنيف أيضا إلى تحفيز العمل على الصعيد وتسعى إستراتيجية بناء القدرات من أجل الم - 2
الوطني، لتحسين دمج معلومات واحتياجات التصنيف في اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

(NBSAPs) . تعكس األولويات على الصعيدين  وإجراءات، ورسالة، رؤيةوتتكون إستراتيجية بناء القدرات من
  .والعالمي اإلقليمي

ومما يذكر أن إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف هي إطار مرن لتنمية القدرات  - 3
  .التصنيفية وتوليد معلومات عن التصنيف على الصعد العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية

  الرؤية  -ألف 
وافر العالمي للمعارف العلمية، والبيانات والمعلومات ، إزالة الحواجز التصنيفية للت2020بحلول عام  - 4

بشأن التنوع البيولوجي، مما يسمح باستخدامها على جميع مستويات المجتمع في دعم صنع القرار بغية تحقيق 
  .األهداف الثالثة لالتفاقية

  المهمة  -باء 
، بالتعاون في 2020عام  أن تقوم األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات والشبكات المعنية، بحلول - 5

تنفيذ إجراءات إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف على الصعد الوطنية، ودون اإلقليمية 
واإلقليمية والعالمية من أجل الحصول على الموارد التصنيفية والموارد البشرية الضرورية، بما في ذلك خبراء 

والتكنولوجيات والبنية التحتية، ونظم معلومات التصنيف، وقواعد البيانات ونظم متدربون في مجاالت التصنيف، 

http://www.cbd.int/gti/partner.shtml
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البيانات الستعمالها في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وكمساهمة في تحقيق أهداف 
  .أيشي للتنوع البيولوجي

  الغايات  -جيم 
ى، والمنظمات المعنية وكل أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين أن تكون األطراف والحكومات األخر: 1الغاية 

بقيمة معلومات التصنيف التي تغطي جميع الكائنات الحية فيما يتعلق بخفض  درايةبالتنوع البيولوجي، على 
الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي، وتعميم التنوع البيولوجي وتعزيز خدمات النظم اإليكولوجية لرفاهية 

  .بشرال
 ووضع أولوياتالثغرات  بتحديدأن تقوم األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية : 2الغاية 

  االحتياجات الخاصة ببناء القدرات؛
أن تقوم المنظمات المعنية، والشركاء والمؤسسات المحلية المعنية، بما في ذلك العلماء من المواطنين : 3الغاية 
  .لتصنيف لتلبية االحتياجات التصنيفية المحددةمعلومات ا وصيانة بتوليد

المنظمات المعنية، والشركاء والشبكات ذات الصلة معلومات التصنيف لتمكين األطراف  تتقاسم أن: 4الغاية 
والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التنوع البيولوجي على الصعد 

  .يمية، واإلقليمية والعالميةالوطنية، ودون اإلقل
األطراف في االتفاقية، والحكومات األخرى، والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين  تستخدمأن : 5الغاية 

وبرامج العمل في  2020-2011بعمليات االتفاقية معلومات التصنيف لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  .إطار االتفاقية، في وقت مبكر

  2020-2011اإلجراءات االستراتيجية الواجب اتخاذها في الفترة   –ل دا
على األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين النظر في اتخاذ اإلجراءات  - 6

  :التالية
، احتياجات وقدرات التصنيف على الصعيدين الوطني 2013أن تستعرض في موعد أقصاه نهاية عام : 1اإلجراء 

  .2020-2011اإلقليمي، وتقرر األولويات لتنفيذ االتفاقية والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي و
سيتم استعراض اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي في االجتماع : المبرر

جتماع، عند ويجب قبل انعقاد هذا اال. 2014الثاني عشر لمؤتمر األطراف المقرر عقده في عام 
االقتضاء، أن تبين مجاالت بناء القدرات ذات األولوية في مجال التصنيف بوضوح في اإلستراتيجيات 
والخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي، استنادا إلى احتياجات المستخدمين على جميع مستويات 

ستخدمين لبناء القدرات في مجال وسيعمل ذلك على بيان احتياجات الم. المجتمع، حسب مقتضى الحال
 1ويعالج اإلجراء . 9و 4و 3التصنيف التي سيتم معالجتها في إجراءات أخرى، خصوصا في اإلجراءات 

ويمكن اإلطالع على استبيانات احتياجات . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 17صراحة الهدف 
: العنوان التاليالتصنيف وتقييمات القدرات التي ستستعمل لهذا الغرض على 

http://www.cbd.int/gti/needs.shtml . وتتاح أيضا وثيقة إعالمية بشأن النموذج القياسي الحتياجات
ومعلومات  (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/4)التصنيف وتقييمات القدرات التي ستستعملها األطراف 

http://www.cbd.int/gti/needs.shtml
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من إستراتيجية  2ق الغاية وسيساهم االستعراض بصفة خاصة في تحقي. مفيدة أخرى إلجراء التقييمات
االحتياجات الخاصة  ووضع أولوياتالثغرات  تحديد - بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف 

  .ببناء القدرات
تقييمات احتياجات : 1النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .لصعيد القطريالتصنيف وتحديد األولويات على ا
  .2-1- 1و 1-1- 1، المنتجين 9/22المنجزات الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في المقرر 

دمج المبادرة العالمية للتصنيف في االستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية : نتيجة اإلجراء
  .والوطنية للتنوع البيولوجي التي خضعت للمراجعة

، بتنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بهدف إعالم األطراف ونقاط 2013هاية عام القيام بن: 2اإلجراء 
المبادرة العالمية للتصنيف، وممثلي وزارات العلوم، والتعليم، والحفظ، والقطاعات /اتصالها الوطنية التابعة لالتفاقية

ل في تنفيذ االتفاقية والخطة األخرى ذات الصلة، عن أهمية التصنيف والحاجة إلى التعاون في هذا المجا
  .2020- 2011اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

يشجع هذا اإلجراء على إشراك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في تنفيذ إجراءات أخرى بين : المبرر
ويسمح اإلجراء بتبادل الخبرات المكتسبة من الروابط بين . على الصعيد الوطني 2020و 2015السنوات 

ومن المتوقع أن تُيسر حلقات . رة العالمية للتصنيف واإلستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلةالمباد
العمل هذه الدمج الفعال إلستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف في اإلستراتيجيات 

مية ذات الصلة، ومن بينها وخطط العمل المحدثة للتنوع البيولوجي من خالل التعاون مع القطاعات الحكو
ويمكن دعوة قطاعات التنمية . قطاعات البيئة، والزراعة، والحراجة، ومصايد األسماك، والعلوم والتعليم

االجتماعية االقتصادية وقطاع إدارة وتنمية المناظر الطبيعية، إلى هذه العملية استنادا إلى االحتياجات 
من أهداف أيشي  19و 17و 1تناول هذا اإلجراء األهداف وي. ، حسب االقتضاء1المحددة في اإلجراء 

من إستراتيجية بناء القدرات من  2و 1وستساعد حلقات العمل على تحقيق الغايتين . للتنوع البيولوجي
 ووضع أولوياتالثغرات  وتحديدبقيمة معلومات التصنيف  الدراية - أجل المبادرة العالمية للتصنيف 

  .القدراتاالحتياجات الخاصة ببناء 
جميع األنشطة المزمعة في األهداف : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .التشغيلية الخمسة
إشراك األوساط األكاديمية والقطاعات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ إستراتيجية بناء : نتيجة اإلجراء

  .القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف
لتحسين  2014تنظيم حلقات عمل تقنية وحلقات تدريبية لألوساط األكاديمية إضافية بحلول عام : 3جراء اإل

  .مهارات التصنيف ونوعية معارف ومعلومات التصنيف، فضال عن مساهمة التصنيف في تنفيذ االتفاقية
نيين متدربين تدريبا جيدا تتطلب إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف مه: المبرر

في مجال التصنيف الستكمال النشر العلمي للمعارف التصينيفية المبسطة، وتبرير التصنيف والعلوم 
المتعلقة بالتنوع البيولوجي في سياق تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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لومات عن أفضل الممارسات والخبرات بين خبراء وييسر هذا اإلجراء تقاسم المع. 2020- 2011
وييسر أيضا وضع محتوى منهج دراسي . التصنيف وأصحاب المصلحة المشتركين في تنفيذ االتفاقية

موصى به لزيادة التوعية العامة بمعلومات التصنيف الضرورية لتنفيذ االتفاقية، مع زيادة جاذبية 
املين في مجموعات العينات، ومن بينهم خبراء التصنيف التصنيف أيضا كمادة دراسية للطلبة، والع

ويحتاج األمر في حلقات العمل هذه، إلى إبراز االحتياجات التصنيفية في البلدان النامية . الميدانيين
 19و 1ويعالج هذا اإلجراء الهدفين . لمعالجة األمن الغذائي والقضايا الناشئة األخرى في إطار االتفاقية

 4و 3وستسهم حلقات العمل والحلقات التدريبية في تحقيق الغايات . للتنوع البيولوجي من أهداف أيشي
 توليد وصيانة وتقاسم واستخدام –من إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف  5و

  .معلومات التصنيف
نشطة المزمعة في األهداف جميع األ: األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .التشغيلية الخمسة
إشراك خبراء التصنيف المدربين في دعم تنفيذ االتفاقية، من خالل تدريب خبراء : نتيجة اإلجراء

التصنيف وإيجاد فرص عمل لهم، من أجل تيسير بناء القدرات في مجال التصنيف وتيسير مساهمتهم في 
مة، تمشيا مع تنفيذ االتفاقية والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي أنشطة االتصال والتعليم والتوعية العا

والتوعية بين خبراء التصنيف وأصحاب المصلحة بخصوص االحتياجات والمتطلبات . 2020- 2011
التصنيفية ذات الصلة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

  .استخدامها
مثل األدلة الميدانية، واألدوات اإللكترونية، مثل (، إنتاج أدوات التصنيف وتقاسمها 2015بحلول عام : 4 اإلجراء

المعشبات االفتراضية، وأدوات تحديد الهوية التي تستند إلى التسلسل الجيني وتسلسل الحامض النووي، مثل رموز 
الغريبة الغازية والسالمة األحيائية، مع األخذ في وأدوات تحليل المخاطر في سياق األنواع ) األعمدة المتوازية

األنواع ) 1: (الحسبان االحتياجات المحددة للمستخدمين؛ وتيسير استخدام هذه األدوات لتحديد هوية وتحليل ما يلي
واألنواع والسمات المفيدة للزراعة وزراعة األحياء المائية؛ ) 3(واألنواع الغريبة الغازية؛ ) 2(المهددة؛ 

واألنواع ذات األهمية االجتماعية االقتصادية، بما في ذلك ) 5(واألنواع المعرضة للتجارة غير المشروعة؛  )4(
  .التنوع الميكروبي
ستساعد أدوات تحديد الهوية الحالية والمنتجة حديثا األطراف في جرد التنوع البيولوجي، : المبرر

برامج العمل األخرى في االتفاقية التي تتطلب تحديد واالكتشاف المبكر لألنواع الغريبة الغازية، وتنفيذ 
ومن المهم وضع معايير تقنية وبروتوكوالت دولية لتوصيف وجرد ورصد التنوع . تصنيف األنواع

ويعتبر هذا اإلجراء مهما . البيولوجي للموارد الوراثية المستأنسة وبيئات اإلنتاج، حسب مقتضى الحال
تحديدا لفئات التصنيف لبعض الكائنات التي توجد فيها أنواع فرعية، بصفة خاصة على المستوى األدنى 

وأصناف وسالالت وأنواع بيولوجية مختلفة، التي قد يكون لها مثال، مستويات غزو مختلفة، وتأثيرات في 
ومن المفضل . مختلف النظم اإليكولوجية، أو استجابات أو ردود فعل مختلفة لعوامل المكافحة البيولوجية

كون أدوات التصنيف مفتوحة ويمكن الوصول إليها وفقا للمقاييس الدولية واتفاقات التراخيص أن ت
 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 5و 2و 1ويعالج هذا اإلجراء األهداف . للتكنولوجيات ذات الصلة
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يجية من إسترات 4و 3ويساهم هذا اإلجراء في تحقيق الغايتين . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 16و
  .معلومات التصنيفتوليد وصيانة وتقاسم  –بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف 

التي  16إلى  10األنشطة المزمعة من : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف
واع الغريبة الغازية ، واألن)ي(8تغطي جميع البرامج المواضيعية، والحصول وتقاسم المنافع، والمادة 

  .8/3والمناطق المحمية الواردة في المقرر 
قدرات على تحديد هوية األنواع الضرورية لدعم تنفيذ برامج العمل في إطار االتفاقية، : نتيجة اإلجراء

والزراعة وتربية األحياء المائية ذات الصلة ) 2(تحديد أولوية المناطق المحمية وإدارتها؛ ) 1(ومن بينها 
  .وجرد األنواع ورصدها) 4(ومكافحة األنواع الغريبة الغازية وإدارتها؛ ) 3(ألمن الغذائي؛ با
، استعراض وتعزيز القدرات البشرية والبنية التحتية لتحديد والمساعدة في رصد 2015بحلول عام : 5اإلجراء 

لتي ال تحظى بالقدر الوافي من التنوع البيولوجي، وخصوصا في مجال األنواع الغريبة الغازية، وفئات التصنيف ا
ويمكن إجراء االستعراض . االقتصادية، ضمن أنواع أخرى- الدراسة، واألنواع المهددة وذات األهمية االجتماعية

  .مع الشبكات اإلقليمية وتنسيقه مع األنشطة الوطنية والدولية
المحرز في تنفيذ ، استعراض منتصف المدة للتقدم 2015سيجري مؤتمر األطراف، في عام : المبرر

وينبغي أن يتضمن ذلك استعراضا للقدرات على تحديد ورصد التنوع البيولوجي . الخطة اإلستراتيجية
وينطوي ذلك على تجميع . أو بالتعاون مع الشبكات اإلقليمية/الذي يمكن القيام به على الصعيد الوطني و

حوافز لتدريب الشباب في مجال  قوائم بالمتخصصين، والمؤسسات ومصادر التمويل، والتشجيع على
ويعالج هذا . التصنيف للتأكد من أن المعارف والمهارات والمجموعات التصنيفية يتم صيانتها بنجاح

من  4و 3ويساهم في تحقيق الغايتين . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 20و 19و 17اإلجراء األهداف 
  .معلومات التصنيفتوليد وصيانة وتقاسم  –مية للتصنيف إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العال

  :األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف
بناء القدرات على الصعيدين العالمي واإلقليمي لمساندة التوصل إلى المعلومات : 5النشاط المزمع 

  .ة في مجال التصنيف، وتعزيز شبكات التعاون اإلقليمي القائمالتصنيفية وتوليدها
  .األنواع الغريبة الغازية: 15النشاط المزمع 
تقديم معلومات إلى مؤتمر األطراف كمساهمة في استعراض منتصف المدة للخطة : نتيجة اإلجراء

  .وتعزيز القدرات البشرية على تحديد هوية األنواع. 2020- 2011اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
، القيام، قدر اإلمكان، بدعم الجهود الحالية الرامية إلى إعداد القدرات في مجال 2016بحلول عام : 6اإلجراء 

مرافق معلومات وموضوعات التنوع البيولوجي الوطنية، وبناء وصيانة نظم المعلومات والبنية التحتية الالزمة 
الحصول الحر والمفتوح لجمع، وتوثيق وتتبع استخدام العينات البيولوجية، وخصوصا أنواع العينات، وتوفير 

  .2016للجمهور للمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوحي، وذلك بحلول عام 
من إستراتيجية بناء  5لمتابعة متطلبات القدرات والبنية التحتية التي تم استعراضها في اإلجراء : المبرر

رى والقطاع المالي، بما في القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف، على األطراف، والحكومات األخ
ذلك الجهات المانحة، تعزيز البنية التحتية لبناء القدرات على التصنيف، بما في ذلك إعداد آليات للتمثيل 



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 268 

 

 19و 17و 1ويعالج هذا اإلجراء األهداف . الرقمي للمراجع والمجموعات األخرى والمعلومات القائمة
من  4و 3جراء أيضا في تحقيق الغايتين م هذا اإلويساه. من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 20و

  .معلومات التصنيفتوليد وصيانة وتقاسم  –إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف 
وضع نظام عالمي : 7النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .قا للمقاييس واتفاقات التراخيص الدولية للتكنولوجيات ذات الصلةمنسق لمعلومات التصنيف وف
  .بنية تحتية للمعلومات لتلبية احتياجات التصنيف: نتيجة اإلجراء

، إعداد الموارد البشرية والبنية التحتية الكافية لحفظ المجموعات الحالية وبناء مزيد 2017بحلول عام : 7اإلجراء 
حفظ ) 1: (ويمكن أن يعزز هذا اإلجراء وييسر ما يلي. جية والموارد الجينية الحيةمن مجموعات العينات البيولو

ومنح التدريب الداخلي، وتبادل ) 3(وإشراك األوساط األكاديمية؛ ) 2(الكائنات المجهرية خارج الموقع الطبيعي؛ 
وتخصيص ) 5(صنيف؛ وإيجاد فرص عمل ليصبحوا خبراء ويواصلون العمل في مجال الت) 4(الخبراء وتعاونهم؛ 

ومبررات لالستثمار في الموارد البشرية والبنية ) 6(األموال العامة إلنشاء وصيانة البنية التحتية للمجموعات؛ 
  .ونظم عالمية منسقة للمجموعات البيولوجية) 8(والحصول على المعلومات،  )7(التحتية؛ 

وقسائم العينات، يكتسب أهمية قصوى من  إن صيانة المجموعات المرجعية، واألدوات المرجعية،: المبرر
ويسعى هذا اإلجراء إلى كفالة قدرات . أجل تحديد ورصد التنوع البيولوجي والتنفيذ الفعال لالتفاقية

) 1: (المؤسسات التي بها مجموعات من العينات البيولوجية والموارد الجينية الحية على القيام بما يلي
واالشتراك في التعاون الدولي في مجال بحوث ) 3(إجراء التدريب، و) 2(تقديم خدمات تحديد الهوية؛ 

 19و 17واألهداف  48ويعالج هذا اإلجراء معوقات التصنيف المذكورة في إعالن داروين،. التصنيف
من إستراتيجية  4و 3ويساهم هذا اإلجراء أيضا في تحقيق الغايتين . أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 20و

  .معلومات التصنيف وتقاسم توليد وصيانة –أجل المبادرة العالمية للتصنيف بناء القدرات من 
وضع نظام عالمي : 7النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .منسق لمعلومات التصنيف وفقا للمقاييس الدولية واتفاقات التراخيص الدولية للتكنولوجيات ذات الصلة
تعزيز الموارد البشرية والبنية التحتية المؤسسية، والمجموعات البيولوجية، بما فيها : يجة اإلجراءنت

  .مرافق الحفظ الميكروبي خارج الموقع الطبيعي التي تعمل كأدوات للبحوث
، تحسين نوعية السجالت عن التنوع البيولوجي وزيادة كميتها في المجموعات 2019بحلول عام : 8اإلجراء 

تاريخية والحالية والمستقبلة وإتاحتها من خالل قواعد بيانات التصنيف وقواعد البيانات الجينية لتعزيز وضوح ال
  .نماذج التنبؤ عن حالة التنوع البيولوجي وزيادة الثقة بها في ظل مختلف السيناريوهات

وع البيولوجي ، تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتن2020سيستعرض مؤتمر األطراف، في عام : المبرر
، ويقيم مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، استنادا إلى جملة 2020- 2011

ويتمثل أحد األهداف النهائية الستخدام معلومات ). 10/9المقرر (أمور من بينها التقارير الوطنية السادسة 
ادة الثقة بها في ظل سيناريوهات مختلقة التصنيف في تعزيز وضوح نماذج حالة التنوع البيولوجي وزي

وتحقيقا لهذا الهدف، يجب أن ينعكس استخدام . للضغط البيئي، مثل تغير المناخ والدوافع الكامنة للتغيير

                                                        
48   en.pdf-28-inf-04-04/information/cop-http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop 
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معلومات التصنيف والمعلومات المرتبطة بها عن النظم اإليكولوجية، بما في ذلك البيانات الجينية، 

ويمكن أن يكشف هذا اإلجراء أيضا المعلومات . دس من قبل األطرافإنعكاسه في التقرير الوطني السا
 13و 12و 11و 10و 9و 5و 4و 2و 1ويعالج هذا اإلجراء األهداف . 2020المفقودة عن الفترة بعد عام 

 4و 3من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ويساهم هذا اإلجراء أيضا في تحقيق الغايات  19و 16و 14و
وصيانة وتقاسم واستخدام  ،توليد –بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف  من إستراتيجية 5و

  .معلومات التصنيف
وضع نظام عالمي : 7النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .منسق لمعلومات التصنيف
رارات تستند إلى العلوم باستخدام معلومات عن حالة زيادة قدرات األطراف على اتخاذ ق: نتيجة اإلجراء

االستعادة المحتملة لألنواع، والموائل أو النظم اإليكولوجية في ظل /التنوع البيولوجي والخسارة المحتملة
  .السيناريوهات المطروحة ذات الصلة بالسياسات

مية ودون اإلقليمية المستهدفة ذات تيسير جرد لجميع فئات التصنيف في المناطق الوطنية واإلقلي: 9اإلجراء 
األولوية مثل المناطق الساخنة للتنوع البيولوجي، والمناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي، والمناطق المحمية، 
والمناطق التي تقوم المجتمعات المحلية بحفظها، ومناطق اإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي، والمناظر الطبيعية 

من الوجهة االجتماعية اإليكولوجية، التي تم النظر فيها في إطار مبادرة ساتوياما وبرامج أخرى األرضية المنتجة 
  .يمثل فيها الجرد أولوية لصنع القرار

يعتبر هذا اإلجراء من إجراءات الدعم إلستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية : المبرر
علومات التصنيف التي تحتاجها األطراف من أجل اتخاذ للتصنيف، والغرض منه اإلسراع في توليد م

وباإلضافة إلى ذلك، يدعم اإلجراء إشراك . قرارات علمية مستنيرة بشأن حفظ وإدارة التنوع البيولوجي
. وسيتم تقاسم معارف التصنيف على نطاق واسع. أصحاب المصلحة المحليين في جرد التنوع البيولوجي

براء التصنيف والمواطنين اآلخرين في دعم حفظ التنوع البيولوجي ويعزز هذا اإلجراء إشراك خ
ويمكن أن تتضمن المشروعات أيضا . 2020واستخدامه المستدام وزيادة القدرات على التصنيف بعد عام 

الجرد، وتحديد صفات الوراثة لألنواع المسـتأنسة ورصدها في بيئات إنتاجها، مثل في المزارع، وفي 
. 2019افق زراعة األحياء المائية، وكذلك األحياء البرية، عند االقتضاء، بحلول عام الغابات، وفي مر

ويمكن البدء في جرد األنواع كمسألة ذات أولوية في . وينبغي إدراج التنوع الميكروبي حيثما أمكن
المناطق التي توجد عنها بالفعل معلومات أساسية عن تواجد األنواع ويمكن الحصول علي هذه 

لومات، بغية دعم إعداد خطط عمل وطنية وتعزيز الحفظ، واالستخدام المستدام والحصول وتقاسم المع
  .المنافع على الصعيد المحلي

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  19و 14و 13و 12و 11و 10و 9و 1ويعالج هذا اإلجراء األهداف 
قدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف ويساهم في تحقيق جميع الغايات الخمس في إستراتيجية بناء ال

  .ووضع أولويتها، وتوليدها، وصيانتها واستخدامهامعارف ومعلومات التصنيف الدراية، وتحديد  –
  :األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .توعية الجمهور وتثقيفه: 4النشاط المزمع 
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  .القائمة للتعاون اإلقليمي في مجال التصنيفتعزيز الشبكات : 6النشاط المزمع 
  .الحصول وتقاسم المنافع: 14النشاط المزمع 

  .4وجميع األنشطة المزمعة في إطار الهدف التشغيلي 
وإشراك أصحاب المصلحة في . زيادة القدرات على توليد وتقاسم معلومات التصنيف: نتيجة اإلجراء
مساهمة في مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة من أجل وال. وتعزيز علم المواطنة. مشاريع الجرد

  .التنوع البيولوجي
، تقييم التقدم المحرز في إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة 2020و 2018بين السنوات : 10اإلجراء 

، وذلك 2020تها بعد عام العالمية للتصنيف على الصعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية، بغية إدام
  .باستخدام مؤشرات أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالتصنيف، ضمن جملة أمور

يسعى هذا اإلجراء إلى كفالة استمرار أنشطة بناء القدرات على األجل الطويل على جميع : المبرر
، استعراضا لتنفيذ 2020وسيجري مؤتمر األطراف، في اجتماعه المقرر عقده في عام . المستويات

وفي هذا الوقت، ينبغي تقييم منجزات . 2020- 2011االتفاقية والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
. بناء القدرات في مجال التصنيف بالتوازي مع التقدم المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

أو اإلقليمية، مدى التقدم المحرز بشأن /لوطنية وويمكن أن تقيم البلدان المشاركة في مبادرات التصنيف ا
فضال عن التقدم  49واألهداف األخرى ذات الصلة، باستخدام المؤشرات المقترحة للتصنيف، 19الهدف 

مؤشرات ) 1: (ومن المؤشرات اإلضافية المحتملة ما يلي. الذي تبلغ عنه األطراف والحكومات األخرى
عدد األفراد الذين يستخدمون مهارات التصنيف بعد حصولهم على عدد األفراد المدربين؛ و: العملية

عدد مواد التدريب المنتجة؛ وعدد أدوات : ومؤشرات النواتج) 2(التدريب، وعدد حلقات العمل المنظمة؛ 
ومؤشرات ) 3(التصنيف، وعدد المنجزات المحققة الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في برنامج العمل؛ 

، وزيادة عدد )عالميا، وحسب المنطقة(الزيادة في عدد دراسات التصنيف المنشورة : التقدم/النتائج
ويعالج هذا اإلجراء جميع . المؤسسات التي تم تعزيز بنيتها التحتية وعدد فرص العمل لخبراء التصنيف

وسيقدم استعراض إستراتيجية . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 19و 1األهداف، وخصوصا الهدفين 
ناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف معلومات مهمة للنظر فيها عند صياغة اإلستراتيجيات ب

  .2020بعد عام 
ولكنه مهم أيضا  5النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .بالنسبة لجميع األنشطة المزمعة األخرى في برنامج العمل
ومعلومات . استعراض تنفيذ إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف: اإلجراء نتيجة

  .2020لألطراف لتطوير اإلستراتيجية بعد عام 

                                                        
الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتقنيـة    15/1تم االتفاق على قائمة إرشادية للمؤشرات من خالل التوصية    49

 .والتكنولوجية
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 التنفيذ، والرصد، واالستعراض والتقييم  -هاء 

لمبادرة العالمية ستنفذ إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف لدعم برنامج عمل ا - 7
وبناء عليه، تسري . 2020-2011للتصنيف وضمن اإلطار األوسع نطاقا للخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

األحكام بشأن التنفيذ والرصد واالستعراض والتقييم الواردة في القسم الخامس من الخطة االستراتيجية للتنوع 
، تسري )10/2المقرر (في القسم السادس من الخطة اإلستراتيجية وآليات الدعم الواردة  2020- 2011البيولوجي 

 .على تنفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف وإستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف
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  التدابير الحافزة  11/30المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

بشأن  10/44راف والحكومات األخرى في تنفيذ المقرر ه األطعنبالتقدم الذي أبلغت  يحيط علماً   - 1
 2األهداف ، وخصوصا 2020-2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تنفيذ ا، بما يسهم في التدابير الحافزة

 ؛من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، فضال عن استراتيجية حشد الموارد 4و 3و

ات النظم ياقتصاد عندد من األطراف إلعداد دراسات وطنية الجهود الحالية التي يبذلها ع يالحظ   - 2
، حسب االقتضاء، في األطراف والحكومات األخرى على النظر أيضاً ويشجعاإليكولوجية والتنوع البيولوجي، 

ات النظم اإليكولوجية والتنوع يالدولية بشأن اقتصاد ةمن نتائج الدراس ، مستفيدةهذه الدراساتمثل إعداد 
واألعمال المماثلة على الصعيد الوطني أو اإلقليمي، التي تشرك جميع أصحاب المصلحة  (TEEB) البيولوجي
وتحديد اآلليات والتدابير الرامية إلى دمج قيم التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج وعمليات المعنيين، 

 تناسب مع الظروف الوطنية؛يل كيفم بأسلوبنظم اإلبالغ، فضال عن التخطيط الوطنية والمحلية ذات الصلة، 

نتائج هذه الدراسات في تصميم السياسة الوطنية وتنفيذها بطريقة  دمجالحاجة إلى  يدركإذ    - 3
ات النظم ياقتصاد بشأنتخطط إلجراء دراسات وطنية  التياألطراف والحكومات األخرى  يدعومنهجية ومتسقة، 

وخطط العمل الوطنية  اتستراتيجيواالهذه الدراسات بين المتبادل  كفالة الدعمإلى  ،اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
 لتنوع البيولوجي؛المنقحة ل

من جانب المنظمات  بشأن الحوافز الضارةهائل عمل تحليلي ما أجري بالفعل من  وإذ يالحظ  - 4
ن االقتصادي، واالتحاد والمبادرات الدولية مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدا

  الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة التجارة العالمية؛
األطراف والحكومات األخرى إلى إعداد وتطبيق أدوات لتحديد الحوافز التي تضر بالتنوع  يدعو  )أ(

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، باستعمال  3البيولوجي، فضال عن طرائق رصد التقدم المحرز نحو الهدف 
  ؛)10/3من المقرر  7بالفقرة  13المؤشر (ؤشر ذي الصلة الستراتيجية حشد الموارد الم

على أن إجراء دراسات لتحديد الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلعانات،  يشدد  )ب(
أو التخلص ة يجب أال يؤجل اإلجراءات السياساتية الفورية في الحاالت التي تكون فيها الحوافز المرشحة لإلزال

 ؛معروفة بالفعل، مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصاديةأو إصالحها  منها تدريجياً

إلى اتخاذ إجراءات مناسبة في هذه الحاالت، في شكل الحكومات األخرى  يدعوواألطراف  يشجع  )ج(
االقتصادية، وبما في ذلك  - أو اإلصالح، مع مراعاة الظروف الوطنية االجتماعية اتدريجيمنها إزالة أو التخلص 

اغتنام الفرص الناشئة عن دورات االستعراض للسياسات القطاعية القائمة، على الصعيد الوطني واإلقليمي على 
  ؛السواء

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية إلى تزويد األمين التنفيذي  يدعو  )د(
أو البدء فيذ الخيارات المحددة إلزالة الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي بمعلومات عن العقبات التي صودفت في تن

  ؛أو إصالحها في التخلص منها تدريجياً



UNEP/CBD/COP/11/35 
Page 273 
 

تدريجيا أو إصالحها، بما في  التخلص منهابأن إزالة الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، أو  يقر  - 5
  أو أقل تكلفة؛/أكثر فعالية و المستداموجي واستخدامه ذلك اإلعانات، ستعجل التدابير اإليجابية لحفظ التنوع البيول

بين إزالة الحوافز الضارة، بما في ذلك  روابطاألطراف والحكومات األخرى إلى مراعاة ال يدعو   - 6
اتخاذ تدابير حافزة على  شجيعتالأو إصالحها في عملية تخطيط سياساتها، و أو التخلص منها تدريجياً ،اإلعانات

، بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى مستدامالالتنوع البيولوجي واستخدامه إيجابية لحفظ 
الظروف  مراعاةمع ، لتنوع البيولوجيالمنقحة لالوطنية  عملالوخطط  تاستراتيجياال، بما في ذلك في ذات الصلة
 االقتصادية الوطنية؛- االجتماعية

 ات وخطط العمل، وفقاً ألهداف االستراتيجيإلى النظر األخرى الحكومات يدعوواألطراف  يشجع   - 7
 المشتريات الوطنية،لتنوع البيولوجي في خطط لمعايير محددة على إدراج لتنوع البيولوجي، لحة الوطنية المنقّ

من  4ف مساهمة في تنفيذ الهدكوأطر التخطيط المماثلة،  ين،ستهالك واإلنتاج المستدامالوطنية لالستراتيجيات واال
  ؛أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وتعزيز قاعدة العلوم والمنهجيات لتمكين القيام بذلك بصورة أكثر فعالية

األطراف على العمل مع القطاع الخاص بشأن سبل ووسائل المساهمة في التنفيذ الوطني  يشجع  - 8
بيولوجي، وإعداد أدوات للتشجيع على شبكات لقطاع األعمال والتنوع ال/لالتفاقية، مثال من خالل إنشاء منابر

مراعاة التنوع البيولوجي في أنشطة قطاع األعمال، بما في ذلك إرشادات لمساعدة قطاع األعمال في اإلبالغ عن 
  آثاره البيئية، وخاصة آثاره على التنوع البيولوجي، ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة؛

منظمات والمبادرات ذات الصلة، ومنظمات التمويل األطراف، والحكومات األخرى، وال يدعو  - 9
حات من أجل توسيع نطاق الدعم التقني طويل األجل وبناء القدرات والمتعددة األطراف، إلى وضع مقترالثنائية 

ذات  بشأن منهجيات التقييم ودمج قيم التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج وعمليات التخطيط الوطنية والمحلية
بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وكذلك نظم اإلبالغ، بما في ذلك  ،الصلة

 الحسابات القومية، حسب مقتضى الحال؛

اآللية العالمية ضمن جملة منظمات، دعم المنظمات والمبادرات الدولية، بما في ذلك يالحظ    - 10
 ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةو ،التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 ،وتقييم خدمات النظام اإليكولوجي ةالثرو حسابوالبنك الدولي وشراكته العالمية لوبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 
الدولي لحفظ الطبيعة، للجهود واالتحاد  ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديومنظمة التجارة العالمية، 

المبذولة على الصأو التخلص إزالتها و الضارة بالتنوع البيولوجيد العالمية واإلقليمية والوطنية في تحديد الحوافز ع
بما يتسق تعزيز الحوافز اإليجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، في  إصالحها،أو منها تدريجيا 

ما قيم التنوع البيولوجي ووتعميم  ديروفي تقفاقية وغيرها من االلتزامات الدولية ذات الصلة، وينسجم مع االت
إلى وغيرها من المنظمات والمبادرات ذات الصلة  الكياناتهذه  ويدعوية، يكولوجخدمات النظم اإليرتبط به من 

  ؛د الوطني، بما في ذلك مواصلة دعم بناء القدرات على الصعيمواصلة تكثيف هذا العمل
بالعمل الجاري في اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة إلدراج حسابات تجريبية للنظم  يحيط علما  - 11

اإليكولوجية في نظامها المنقح للحسابات البيئية واالقتصادية، مما يدعم إدراج التنوع البيولوجي، حسب مقتضى 
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2 الحال، في الحسابات القومية، على النحو المتوخى في الهدف
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، بغية دعم التقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف أيشي للتنوع إلى األمين التنفيذي يطلب   - 12
 :، وحشد الموارد من أجل التنوع البيولوجي، القيام بما يلي4و 3و 2البيولوجي، السيما األهداف 

تاحتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة ، وإ)د(4 بالفقرة جمع التقارير الواردة عمال  )أ(
لالتفاقية، وإعداد تقرير تجميعي عن العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة إلزالة الحوافز الضارة 

، لتنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية أو إصالحها أو التخلص منها تدريجياًبالتنوع البيولوجي 
  لتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛وا

، بغية حفز هذا التعاون تعاونه مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة وتعزيزتوطيد  ةواصلم  )ب(
، إصالحهاأو تدريجيا ها التخلص منأو  السلبيةالحوافز وإزالة ودعم وتيسير المزيد من العمل في مجال تحديد 

، بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات يز الحوافز اإليجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستداموتعز
  ية؛يكولوجخدمات النظم اإلما يرتبط به من قيم التنوع البيولوجي ووتعميم  دير، وفي تقالدولية األخرى ذات الصلة

، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة ،عقد حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات مواصلة  )ج(
لدعم البلدان في االستفادة من  وحسب مقتضى الحال، بمشاركة خبراء ذوي صلة من وزارات المالية والتخطيط،

واألعمال المماثلة على الصعيد الوطني أو  نتائج دراسات اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
، قيم التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج وعمليات التخطيط الوطنية والمحلية ذات الصلة وفي دمج اإلقليمي،

 .تكيف مع الظروف الوطنية، ودعم تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة ذات الصلةي أسلوبب
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  2014-2013إدارة االتفاقية وميزانية برنامج العمل لفترة السنتين   11/31المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

  الصادر عن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، 10/45إلى المقرر إذ يشير 
عن تقديره لكندا بوصفها البلد المضيف على تعزيز دعمها الكبير المقدم إلى األمانة يعرب  - 1

في المائة  2تها بنسبة ، والمقرر زياد2012دوالر أمريكي لعام  1,126,162ويرحب بمساهمة البلد السنوية البالغة 
في المائة في السنة  83.5في السنة، من البلد المضيف كندا ومقاطعة كيبيك لتشغيل األمانة، والتي يخصص منها 

 50؛2014-2013لتعويض المساهمات من األطراف إلى االتفاقية لفترة السنتين 

سنتين، تبدأ من لالتفاقية لفترة ) VBو BZو BEو BY(تمديد الصناديق االستئمانية  يقرر - 2
ويطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم  2015كانون األول /ديسمبر 31وتنتهي في  2014كانون الثاني /يناير 1

 المتحدة للبيئة أن يسعى إلى الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على تمديدها؛

 2013ي لعام دوالر أمريك 12,994,100قدرها  (BY)على ميزانية برنامجية أساسية  يوافق - 3
 ؛ب أدناه- 1أ و- 1لألغراض المبينة في الجدولين  2014دوالر أمريكي لعام  13,580,800و

على النحو الوارد في الجدول  2014و 2013جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقات لعامي  يعتمد - 4
 ؛أدناه 6

 أدناه؛ 2مالك وظائف األمانة للميزانية البرنامجية الوارد في الجدول  يعتمد - 5

تقاسم تكاليف خدمات ، باستثناء ما تم مالحظته بخالف ذلك في جدول مالك الوظائف، يقرر - 6
األمانة بين التكاليف المشتركة التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على أساس نسبة 

 ؛2014-2013لفترة السنتين  15:85

في المائة من مصروفات الميزانية  5لعامل عند نسبة تحديد احتياطي رأس المال ا يؤكد من جديد - 7
 ، ويشمل ذلك تكاليف دعم البرنامج؛)BYالصندوق االستئماني (البرنامجية األساسية 

لألمين التنفيذي أن يدخل في التزامات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، والسحب من  يرخص - 8
نفقة، والمساهمات عن الفترات المالية السابقة ومن اإليرادات الموارد النقدية المتاحة، بما في ذلك األرصدة غير الم

 المتنوعة؛

لألمين التنفيذي أن ينقل الموارد فيما بين البرامج من بين كل من بنود التخصيص  يرخص - 9
في المائة من مجموع الميزانية البرنامجية، بشرط أن  15أ أدناه، حتى نسبة - 1الرئيسية المحددة في الجدول 

 في المائة على كل بند مخصص من بنود الميزانية؛ 25دية أخرى ال تتجاوز تفرض محدو

جميع األطراف في االتفاقية إلى مالحظة أن المساهمات في الميزانية البرنامجية األساسية يدعو  - 10
)BY(  كانون الثاني من السنة التي وضعت فيها هذه المساهمات في الميزانية، وإلى أن تدفعها/يناير 1تستحق في 

 6بأسرع ما يمكن، ويحث األطراف التي هي في موقف يسمح لها بذلك، أن تسدد المساهمات المبينة في الجدول 
، وبحلول 2013للسنة التقويمية  2012كانون األول من عام /ديسمبر 1بحلول ) األنصبة المقررة(أدناه 

                                                        
 .قيد الموافقة على االتفاق مع البلد المضيف   50
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إبالغ األطراف بمبلغ مساهماتها في  وفي هذا الصدد يطلب، 2014للسنة التقويمية  2013تشرين األول /أكتوبر 1
 ؛أقرب وقت ممكن في السنة التي تسبق السنة التي تستحق فيها هذه المساهمات

 ةأن هناك عددا من األطراف لم تسدد مساهماتها إلى الميزانية األساسي يالحظ مع القلق - 11
 وسنوات سابقة؛ 2011لسنة ) BYالصندوق االستئماني (

) BYالصندوق االستئماني ( ةبعد مساهماتها إلى الميزانية األساسي األطراف التي لم تسدد يحث - 12
ويحدث بانتظام وسنوات سابقة؛ أن تقوم بذلك بدون تأخير ويطلب إلى األمين التنفيذي أن ينشر  2011لسنة 

 ؛)VBو BZو BEو BY(المعلومات المتعلقة بحالة المساهمات في الصناديق االستئمانية لالتفاقية 

 لن تصبحفصاعدا،  2005كانون األول /يناير 1 المستحقة منذتعلق بالمساهمات فيما ي يقرر - 13
مكتب مؤتمر األطراف؛ وينطبق ذلك  لعضوية مؤهلةأو أكثر ) 2(ألطراف المتأخرة في سداد مساهماتها لسنتين ا

 فقط في حالة األطراف التي ليست من أقل البلدان نموا أو الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

مساهماته لسنتين أو  في سداد لألمين التنفيذي أن يدخل في ترتيبات مع أي طرف تأخر يرخص - 14
لهذا الطرف، لتسوية جميع المتأخرات القائمة، في " جدول زمني للمدفوعات"أكثر للدخول في اتفاق متبادل على 

دمة في الموعد حسب األوضاع المالية للطرف المتأخر في السداد ودفع المساهمات القا ،غضون ست سنوات
 المحدد، وأن يقدم تقريرا عن تنفيذ أي من هذه الترتيبات إلى االجتماع القادم للمكتب أو لمؤتمر األطراف؛

أعاله ويحترم تماما أحكام هذا  14فق عليه وفقا للفقرة تأن الطرف الذي يدخل في ترتيب م يقرر - 15
 أعاله؛ 13ألحكام الفقرة ن يخضع ل ،الترتيب

رئيس مؤتمر األطراف إلى أن يخطرا األطراف التي تأخرت  ويدعوالتنفيذي  إلى األمين يطلب - 16
 مساهماتها عن طريق خطاب موقع عليه منهما ويدعوها إلى اتخاذ إجراء في الوقت المناسب؛

  :تقديرات التمويل لألغراض التاليةب يحيط علما - 17
فية لدعم األنشطة الموافق للمساهمات الطوعية اإلضا )BE(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص   )أ(

  أدناه؛ 3التي حددها األمين التنفيذي والمدرجة في الجدول  2014- 2013عليها لفترة السنتين 
لتيسير مشاركة البلدان النامية األطراف، السيما أقل  )BZ(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص   )ب(

طراف ذات االقتصاد االنتقالي، في فترة السنتين البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن األ
  أدناه؛ 4، على النحو الذي حدده األمين التنفيذي والوارد في الجدول 2014- 2013

لمشاركة  VBاألطراف على تقديم مساهمات إلى هذين الصندوقين والصندوق االستئماني  ويحث
  ؛)أدناه 5دول انظر الج(المجتمعات األصلية والمحلية في أنشطة االتفاقية 

الدول غير األطراف في االتفاقية، فضال عن المنظمات الحكومية، والحكومية الدولية وغير  يدعو - 18
 الحكومية والمصادر األخرى، إلى المساهمة في الصناديق االستئمانية المالئمة لالتفاقية؛

، السيما أقل البلدان على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة للبلدان النامية األطراف يؤكد من جديد - 19
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، في أنشطة مؤتمر األطراف 

إلى األمانة أن تُذكّر األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق االستئماني الطوعي  ويطلبفي االتفاقية 
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جتماعات العادية لمؤتمر األطراف، التي تتناول االحتياجات المالية، ستة شهور على األقل قبل اال )BZ(الخاص 
األطراف التي هي في موقف يسمح لها بذلك على أن تضمن أن تسدد مساهماتها ثالثة شهور على األقل  ويحث

 قبل انعقاد اجتماع مؤتمر األطراف؛

كاجتماع في  بالطلب الذي وجهه االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامليحيط علما  - 20
يستكشف "إلى مؤتمر األطراف أن  ،BS-VI/7من المقرر  20البروتوكول، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

، الذي ييسر مشاركة األطراف في بروتوكول السالمة األحيائية، مع BIإمكانية دمج الصندوق االستئماني الطوعي 
األطراف في عمليات االتفاقية، مع مراعاة المشورة التي ، الذي ييسر مشاركة BZالصندوق االستئماني الطوعي 

 ؛"سيقدمها األمين التنفيذي والمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

إلى األمين التنفيذي أن يعد تقريرا عن التأثيرات الممكنة لميزانية االتفاقية نتيجة دخول  يطلب - 21
منه وأن يقدم هذا التقرير إلى االجتماع الثالث للجنة الحكومية ) 3(28بروتوكول ناغويا حيز النفاذ وتطبيق المادة 

الدولية لبروتوكول ناغويا، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وإلى االجتماع الثاني 
 عشر لمؤتمر األطراف؛

منجزات الميزانية بالمعلومات التي قدمها األمين التنفيذي عن المؤشرات القابلة للقياس ل يرحب - 22
ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يستمر في اإلبالغ  10/45البرنامجية وأدائها، المحددة في المرفق الثاني بالمقرر 

ترمي إلى في اجتماعه الثاني عشر عن هذه المؤشرات وأن يقترح تحسينات ممكنة عليها إلى مؤتمر األطراف 
 ميزانية بغض النظر عن الحاجة إلى ميزانية برنامجية؛النهوض بالنتائج استنادا إلى اإلدارة وال

إلى األمين التنفيذي أن يعد ويقدم ميزانية لخدمات األمانة ولبرنامج عمل االتفاقية لفترة  يطلب - 23
لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، وأن يقدم خمسة بدائل عملية وصارمة  2016- 2015السنتين 

  :استنادا إلى ما يلي BYماني لميزانية الصندوق االستئ
  ؛)BY االستئمانيالصندوق ( تقدير معدل النمو الالزم للميزانية البرنامجية  )أ(
عن مستوى  في المائة 7.5بنسبة  )BY االستئمانيالصندوق (األساسية  الميزانية البرنامجية زيادة  )ب(

  ية؛سمبالقيمة اال 2014- 2013ميزانية الفترة 
إلى مبلغ يمثل زيادة اسمية بنسبة ) BYالصندوق االستئماني (البرنامجية األساسية  زيادة الميزانية  )ج(

وأي تكاليف مميزة لبروتوكول ناغويا تزيد فوق  BYفي المائة من اإلجمالي المزدوج للصندوق االستئماني  7.5
  ؛2014-2013للفترة  BYالمبلغ الكلي للصندوق االستئماني 

عند مستوى ميزانية الفترة ) BY االستئمانيالصندوق (األساسية لبرنامجية اإلبقاء على الميزانية ا  )د(
  بالقيمة االسمية؛ 2014- 2013

تحتفظ  2016- 2015للفترة ) BYالصندوق االستئماني (تحديد ميزانية برنامجية أساسية   )ه(
المبلغ الكلي االسمي  وأي تكاليف مميزة لبروتوكول ناغويا في نفس BYباإلجمالي المزدوج للصندوق االستئماني 

  ؛2014-2013للفترة  BYمثل الصندوق االستئماني 
 2014- 2013إلى األمين التنفيذي أن يسعى إلى كفاءات وظيفية أخرى في فترة السنتين  يطلب - 24

وفي تنظيم اجتماعات مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول الحصول 
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بالغ عن ذلك إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف وإلى االجتماع األول لمؤتمر وتقاسم المنافع واإل
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع؛

إلى األمين التنفيذي إجراء استعراض تشغيلي متعمق لألمانة، بالتشاور مع المدير  يطلب كذلك - 25
حدة للبيئة، بغية تحديث هيكلها وتحديد رتب الوظائف بالنسبة لتركيز الخطة التنفيذي لبرنامج األمم المت

 االستراتيجية على التنفيذ من جانب األطراف، وإبالغ األطراف في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

بدال من ذلك إلى األمين التنفيذي أن يعد ويقدم  ويطلب، 3/24من المقرر  10إلى الفقرة  يشير - 26
األطراف تقريرا عن إدارة االتفاقية، يتضمن أمورا مثل قوائم الموظفين، وحالة المساهمات، والتقدم المحرز إلى 

 في تنفيذ برنامج العمل والمصروفات المالية، وذلك كل ستة أشهر؛

ال تحتوي على أموال كافية (BY) مع القلق واألسف أن الميزانية البرنامجية األساسية  يالحظ - 27
اعات الخمسة ذات األولوية المعقودة في الفترة بين الدورات والتي حددتها األطراف لفترة السنتين لجميع االجتم

أن تمويل االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا واجتماع الفريق  مما أدى إلى ،2014- 2013
ال يمكن دائما التنبؤ به مثل الميزانية  على التمويل الطوعي السخي الذي يعتمد) ي(8عامل المعني بالمادة ال

لالجتماعات فيما بين الدورات المحددة  (BE)أن تخصيص األموال من الميزانية الطوعية  يقررولذلك  ،األساسية
  كأولوية من جانب األطراف ينبغي أال يصبح الممارسة القياسية في الميزانيات القادمة؛

ابان لتمويل عقد االجتماع الثالث بين الدورات للجنة بالعرض السخي المقدم من حكومة الي يرحب - 28
في عام ) ي(8الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا، والعروض السخية لتمويل اجتماع للفريق العامل المعني بالمادة 

وجمهورية كوريا، والسويد والمجموعة والنرويج، المقدمة من حكومات الدانمرك، وفنلندا، والهند،  2013
  ية؛األفريق

األمين التنفيذي إلى أن يتذكر الحاجة إلى استعراض دوري لتصنيف وظائف الموظفين، مع  يدعو - 29
بعنوان  25مراعاة النظامين اإلداري واألساسي لموظفي األمم المتحدة، وفي حدود الوظائف المتاحة في الجدول 

ن االستعراض الوظيفي في الفقرة قرارات الموظفين، بما في ذلك رفع الرتب وخفض الرتب، مع األخذ في الحسبا
  .مع إعطاء األولوية للقيام باستعراض وظيفة اإلبالغ الوطني والقيام بذلك في الوقت المناسب 25
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  أ- 1الجدول 
  *2014- 2013لفترة السنتين التفاقية التنوع البيولوجي ميزانية الصندوق االستئماني 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 مجموعال 2014 2013  الوصف 
     البرامج أوال

  2,469.3  1,275.7  1,193.6 مكتب األمين التنفيذي 
 5,059.4 2,549.7 2,509.7 الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 4,159.5 2,099.8 2,059.8 الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية 
 3,213.5 1,622.5 1,591.0 الترويج والمجموعات الرئيسية 
 2,681.2 1,522.3 1,158.9 التنفيذ والدعم التقني 
 5,858.6 2,948.5 2,910.2 إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات 
 23,441.5 12,018.4 11,423.1 )أوال(المجموع الفرعي  

 3,047.4 1,562.4 1,485.0 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا
 26,488.9 13,580.8 12,908.1 )ثانيا+ أوال (مجموع الميزانية   

 86.0   86.0  احتياطي رأس المال العامل  ثالثا
 26,574.9 13,580.8 12,994.1 )ثالثا+ ثانيا + أوال (مجموع الميزانية  
 1,937.5 978.3 959.2 51مساهمة من البلد المضيف: ناقص 
 600.0 300.0 300.0  ناقص الوفورات من سنوات سابقة 
 24,037.4 12,302.4 11,735.0 )لمطلوب أن تتقاسمه األطرافالمبلغ ا( صافي المجموع 

  

                                                        
 .قيد الموافقة على االتفاق مع البلد المضيف   51
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  ب- 1الجدول 
  )حسب بند المصروفات( 2014- 2013ميزانية الصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة السنتين 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
 المجموع 2014 2013  المصروفات 

 16,602.9 8,389.9 8,213.0  52الموظفين فتكالي ألف

 320.0 190.0 130.0 اجتماعات المكتب باء

 820.0 410.0 410.0 السفر في مهام رسمية جيم

 200.0 100.0 100.0 عقود من الباطن/االستشاريون دال

 2,240.0 1,290.0 950.0 56 55 54 53االجتماعات هاء

 180.0 90.0 90.0 توعية عامة/مواد إعالمية واو

 200.0 100.0 100.0 العمل اإلضافي/المساعدة المؤقتة زاي

 1,983.6 1,000.9 982.6  57اإليجارات والتكاليف المرتبطة  حاء

 895.1 447.5 447.5 مصروفات التشغيل العامة طاء
 23,441.5 12,018.4 11,423.1 )أوال(المجموع الفرعي  

 3,047.4 1,562.4 1,485.0 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا

 26,488.9 13,580.8 12,908.1  )ثانيا+ أوال (وع الفرعي المجم  

 86.0  86.0  احتياطي رأس المال العامل ثالثا
 26,574.9 13,580.8 12,994.1 )ثالثا+ ثانيا + أوال (مجموع الميزانية  
  1,937.5  978.3  959.2 مساهمة من البلد المضيف: ناقص 
 600.0 300.0 300.0  ناقص الوفورات من سنوات سابقة 
 24,037.4 12,302.4 11,735.0 )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف(صافي المجموع  

  

                                                        
مـن  % 50، ووظيفتين من فئة الخدمات العامـة و P-3 وثالث وظائف، P-4يفة وظ، وP-5وظيفة في المائة من  85شمل ت   52

  .متقاسمة مع بروتوكول السالمة األحيائيةوظائف  وظيفة من فئة الخدمات العامة،، وP3 وظيفة، وP4 وظيفتين
؛ والـدانمرك  )ريكـي دوالر أم 50,000(تموله المجموعة األفريقية ) ي(8االجتماع الثامن للفريق العامل المخصص للمادة    53
دوالر  50,000(؛ وجمهورية كوريا )دوالر أمريكي 50,000(؛ والنرويج )دوالر أمريكي 90,000(؛ والهند )دوالر أمريكي 50,000(

  ).دوالر أمريكي 340,000(اجتماع آخر  عقبكاجتماع يعقد ) دوالر أمريكي 100,000(؛ والسويد )أمريكي
دوالر  450,000الدولية المفتوحة لبروتوكول ناغويا تموله اليابان كاجتماع مستقل بمبلـغ   االجتماع الثالث للجنة الحكومية   54

  .أمريكي
  :اجتماعات ذات أولوية يتم تمويلها من الميزانية األساسية   55

 االجتماعين السابع عشر والثامن عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية •
 يق العامل المخصص الستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجياالجتماع الخامس للفر •
 االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية •
 تماع لألطراف في بروتوكول ناغويااالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاج •

  .تينتقسم ميزانية االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف بين كال السنتين في فترة السن   56
  .مع مصروفات التشغيل العامة لبروتوكول السالمة األحيائية 15:85يتم تقاسمها بنسبة    57
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  2الجدول 
  2014-2013لفترة السنتين ) BY الصندوق االستئماني(المتطلبات من الموظفين من الميزانية األساسية 

  2013 2014 

    والفئات العليا الفئة الفنية ألف

 ASG 1 1 

 D-1 4 4 

 P-5 4  4 

 P-458  14.5 14.5 

 P-3  8 8 

 P-2 1 1 

  32.5 2.53 والفئات العليا مجموع الفئة الفنية 

 27  27 مجموع فئة الخدمات العامة باء

 59.5 59.5 )ألف وباء(المجموع الكلي  

  

                                                        
  .مع بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةفي المائة  50متقاسمة بنسبة  P-4 وظيفة  58
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  3الجدول 
اإلضافية لدعم األنشطة  للمساهمات الطوعية (BE) المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص

  )آالف الدوالرات األمريكية( 2014- 2013الموافق عليها لفتر السنتين 
 2014- 2013 الوصف -أوال

   حلقات عمل/اجتماعات -1
  الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية

 100  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

 320 التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 60 المحمية المناطق

 60 االستخدام المستدام
 50 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 75  الرصد، والمؤشرات، والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
 60 الصحة والتنوع البيولوجي
 60 استعادة النظم اإليكولوجية

 450  لمياه الداخليةحلقات عمل إقليمية بشأن التنوع البيولوجي ل

 880 حلقات عمل إقليمية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 130  حلقات عمل إقليمية بشأن تغير المناخ

 1,000 حلقات عمل إقليمية بشأن المناطق المحمية
 80 حلقات عمل بشأن التقييمات العلمية

 200 نباتاتحلقات عمل إقليمية بشأن االستراتيجية العالمية لحفظ ال
 180 حلقات عمل إقليمية بشأن األنواع الغريبة الغازية

 500  حلقات عمل إقليمية بشأن المبادرة العالمية للتصنيف
 320  حلقات عمل إقليمية بشأن الصحة والتنوع البيولوجي

 300  حلقات عمل إقليمية بشأن االستخدام المستدام

 REDD+ 460حلقات عمل إقليمية بشأن 
 70  عمل بشأن تقييم األثرحلقة 

 1,000  حلقات عمل إقليمية بشأن استعادة النظم اإليكولوجية
  الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية

 80 اجتماع للخبراء بشأن النظم الفريدة للمعارف التقليدية
 240  اجتماعات للخبراء بشأن المؤشرات

 70  م المعني بقضايا الشعوب األصليةاجتماع للخبراء بشأن توصيات المنتدى الدائ

   اجتماعات للخبراء بشأن المدن والتنوع البيولوجي
 450  االقتصاد والتجارة والتدابير الحافزة –حلقات عمل إقليمية 

 75  حلقة عمل إقليمية بشأن المدن والتنوع البيولوجي
 60  حلقة عمل إقليمية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب

 50  مل بشأن نقل التكنولوجياحلقة ع
 400  والمحلية ةحلقات عمل إقليمية لبناء قدرات المجتمعات األصلي

 200 والمحلية ةحلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن تنمية السياحة لدى المجتمعات األصلي
  بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 255  يااجتماعات للخبراء بشأن بروتوكول ناغو
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 480  حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات بشأن النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع
   التنفيذ، والدعم التقني، والترويج والمجموعات الرئيسية

 2000 حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 60 اء المعني بالفقر والتنوع البيولوجيفريق الخبر

 160  اجتماعات للخبراء بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي
 30  اجتماع للجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات

 60  اجتماعات اللجنة االستشارية المؤقتة لمبادرة االتصال التثقيف والتوعية العامة
 400  يمية بشأن التقارير الوطنيةحلقات عمل إقل

 70  حلقات عمل إقليمية بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات

 150  حلقات عمل إقليمية بشأن حشد الموارد
 560  حلقات عمل إقليمية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة

 40  حلقات عمل بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني
 80  أن القضاء على الفقرحلقات عمل بش/اجتماعات

   *الموظفون -2
 403.9  الصحة والتنوع البيولوجي -)P-4(موظف برامج 
 403.9  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي –) P-4(موظف برامج 

 331.9  نقل التكنولوجيا – )P-3(موظف برامج 
 400  القضايا الجنسانية- (P-3)موظف برامج 

 262.5  اباتالغ – )P-2(موظف برامج مساعد 
 262.5  )ي(8المادة  – )P-2(موظف برامج مساعد 
 P-2( – REDD+  262.5(موظف برامج مساعد 
 262.5  البحري والساحلي –) P-2(موظف برامج مساعد 
 262.5 الرصد، والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي –) P-2(موظف برامج مساعد 

 262.5 الحصول وتقاسم المنافع –) P-2(رامج مساعد موظف ب
 262.5 حشد الموارد –) P-2(موظف برامج مساعد 

الرصد، والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع  –) فئة الخدمات العامة(مساعد برامج 
  البيولوجي

144.3 

 144.3 احليالبحري والس –) فئة الخدمات العامة(مساعد برامج 
 144.3 دعم اللغات –) ي(8المادة  –) فئة الخدمات العامة(مساعد برامج 

   تكاليف السفر -3
 170 التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

 0  الوقود الحيوي/ الزراعة 
 50  الصحة
 20 الغابات

REDD+ 140 
 30  المناطق المحمية

 35  تغير المناخ
 85  االستخدام المستدام

                                                        
وتعهدت . 2014ي عام في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ف P-2المفوضية األوروبية بتمويل وظيفة تعهدت    *

  .2014في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في عام  P-3سويسرا واليابان بتمويل وظيفة 
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 40 لتقييمات العلميةا
 30  استعادة النظم اإليكولوجية

 25  تقييم األثر
 40 األنواع الغريبة الغازية

 60  المبادرة العالمية للتصنيف
 40  االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 80  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 120 الحصول وتقاسم المنافع

 20 لحافزةالتدابير ا
 10  المؤشرات

 20  نقل التكنولوجيا
 15  التعاون فيما بين بلدان الجنوب

 10  واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة 
 20  التنوع البيولوجي والثقافي
 15  المدن والتنوع البيولوجي
 15  الجزر والتنوع البيولوجي

 40  التقارير الوطنية
 150  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي
 20  تعميم مراعاة المنظور الجنساني

 100  حشد الموارد
 50  اآللية المالية

 100  االتصال والتثقيف والتوعية العامة
 40  القضاء على الفقر

   الخبراء -4
  :المساعدة المؤقتة/الموظفون العاملون لفترات قصيرة

 120 الوقود الحيوي/  الزراعة

 60 الصحة
 120 المياه الداخلية

 180  ناطق المحميةالم
REDD+  10 

 20 االستخدام المستدام

 20 تعميم مراعاة المنظور الجنساني
 120  القضاء على الفقر

  :المستشارون
 50 المياه الداخلية

 970 البحري والساحلي
 50  الوقود الحيوي/ الزراعة 
 30 الغابات

 430 لمية للتنوع البيولوجيالرصد، والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العا
 80  االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 125 المناطق المحمية
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 80  الصحة
REDD+  110 

 65 تغير المناخ
 80 االستخدام المستدام

 80 األنواع الغريبة الغازية
 20  المبادرة العالمية للتصنيف

 40  نقل التكنولوجيا

 30  لحافزةاالقتصاد، والتجارة والتدابير ا
 90  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 

 37  التنوع البيولوجي والثقافي
 10  المدن والتنوع البيولوجي

 20  التعاون فيما بين بلدان الجنوب
 255 الجزر والتنوع البيولوجي

 200  التقارير الوطنية
 155 القضاء على الفقر

 40  آلية غرفة تبادل المعلومات

 80 والتنوع البيولوجيقطاع األعمال 
 430 حشد الموارد

 350 االتصال والتثقيف والتوعية العامة
   الطباعة/إعداد التقارير/المطبوعات -5

 90 المياه الداخلية
 88  البحري والساحلي
 725  المناطق المحمية

 60 استعادة النظم اإليكولوجية
 460 **العالمية للتنوع البيولوجيالرصد، والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات 

 16  األراضي الجافة وشبه الرطبة
 45 تغير المناخ

 100  االستخدام المستدام
 70  الصحة

 40  االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
 430  األنواع الغريبة الغازية

 10 المبادرة العالمية للتصنيف
REDD+ 75 

 20  الحصول وتقاسم المنافع
 5  ر الحافزةالتدابي

 10  نقل التكنولوجيا

 45  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 
 95  التنوع البيولوجي والثقافي

                                                        
دوالرات أمريكية للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالميـة للتنـوع    100,000تعهدت المفوضية األوروبية بمبلغ قدره    **

  .البيولوجي
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 20  التعاون فيما بين بلدان الجنوب
 15  الجزر والتنوع البيولوجي

 25  الوقود الحيوي/ الزراعة 
 60  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

 50  حشد الموارد
 200  مواد وأنشطة تعليمية وتوعية عامة موجهة –ف والتوعية العامة االتصال والتثقي

 40  تعميم مراعاة المنظور الجنساني
 80  القضاء على الفقر

   األنشطة -6

 520 عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي
 100  ترجمة آلية غرفة تبادل المعلومات باللغات الست لألمم المتحدة

 220 وعية العامةاالتصال والتثقيف والت
 250  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر –المساعدة التقنية 
 26,246.1  أوال المجموع الفرعي

 3,412.0  )في المائة 13(تكاليف دعم البرنامج  -ثانيا 
 29,658.1 )ثانيا+ أوال ( المجموع اإلجمالي
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  4الجدول 
  ،(BZ) الطوعي الخاصالمتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني 

  2014-2013لتيسير مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية لفترة السنتين 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2014 2013  الوصف
    االجتماعات -أوال

 1,000.0  االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
 100.0  األطراف لمؤتمر الثاني عشرالجتماع اجتماعات إقليمية تحضيرا ل

 600.0  600.0  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع 

  البيولوجي
 300.0 

  300.0 واألحكام المتصلة بها) ي(8المفتوح العضوية المخصص للمادة العامل لفريق ا
  600.0  لحصول وتقاسم المنافعلية لبروتوكول ناغويا بشأن االلجنة الحكومية الدو

 600.0   اجتماع األطراف في بروتوكول ناغويا
 2,600.0 1,500.0  أوال المجموع الفرعي

 338.0 195.0  )في المائة 13(البرنامج تكاليف دعم  -ثانيا
 2,938.0 1,695.0  )ثانيا+ أوال ( مجموع التكاليف 

  
  5الجدول 

  لتيسير (VB) الطوعي الخاص اإلستئمانيمن الموارد من الصندوق ت اإلشارية المتطلبا
  2014-2013ين سنتلفترة ال مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمليات االتفاقية

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  2014 2013  الوصف

    االجتماعات -أوال
 300.0 200.0 دعم المجتمعات األصلية والمحلية

 300.0 200.0  المجموع الفرعي أوال
 39.0 26.0  )في المائة 13(تكاليف دعم البرنامج  -ثانيا

 339.0 226.0  )ثانيا+ أوال ( مجموع التكاليف 
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  6الجدول 
  2014-2013المساهمات في الصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة السنتين 

جدول األمم  البلد العضو
نصبة المتحدة لأل

  2013المقررة 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2013يناير  1

 دوالر أمريكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01من أكثر 

  )نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2014يناير  1

 دوالر أمريكي

مجموع 
االشتراكات 

2013-2014  
  دوالر أمريكي

 1,202 615 0.005 0.004 587 0.005 0.004 أفغانستان
 3,005 1,538 0.013 0.010 1,467 0.013 0.010 ألبانيا

 38,466 19,687 0.160 0.128 18,779 0.160 0.128 الجزائر
 2,404 1,230 0.010 0.010 1,173 0.010 0.010 أنغوال

 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 أنتيغوا وبربودا
 86,249 44,142 0.359 0.287 42,106 0.359 0.287 األرجنتين

 1,503 769 0.006 0.005 734 0.006 0.005 أرمينيا
 580,901 297,307 2.417 1.933 283,594 2.417 1.933 أستراليا
 255,741 130,889 1.064 0.851 124,852 1.064 0.851 النمسا

 4,508 2,307 0.019 0.015 2,201 0.019 0.015 أذربيجان
 5,409 2,769 0.023 0.018 2,641 0.023 0.018 جزر البهاما

 11,720 5,998 0.049 0.039 5,722 0.049 0.039 البحرين
 2,404 1,230 0.010 0.010 1,173 0.010 0.010 بنغالديش
 2,404 1,230 0.010 0.008 1,174 0.010 0.008 بربادوس
 12,622 6,460 0.053 0.042 6,162 0.053 0.042 بيالروس

 323,057 165,342 1.344 1.075 157,715 1.344 1.075 بلجيكا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 بليز
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 بنن

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 بوتان
 2,104 1,077 0.009 0.007 1,027 0.009 0.007  بوليفيا

 4,207 2,153 0.018 0.014 2,054 0.018 0.014 البوسنة والهرسك
 5,409 2,769 0.023 0.018 2,641 0.023 0.018 بوتسوانا
 484,135 247,782 2.014 1.611 236,353 2.014 1.611 البرازيل

 8,415 4,307 0.035 0.028 4,108 0.035 0.028  بروني دار السالم
 11,420 5,845 0.048 0.038 5,575 0.048 0.038 بلغاريا

 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 بوركينا فاسو
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 بوروندي
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 كمبوديا

 3,306 1,692 0.014 0.011 1,614 0.014 0.011 الكاميرون
 963,762 493,257 4.009 3.207 470,505 4.009 3.207 كندا

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 الرأس األخضر
جمهورية أفريقيا 

 الوسطى
0.001 0.001 147 0.001 0.001 154 301 

 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 تشاد
 70,922 36,298 0.295 0.236 34,624 0.295 0.236 شيلي

 958,352 490,488 3.987 3.189 467,864 3.987 3.189 الصين
 43,275 22,148 0.180 0.144 21,127 0.180 0.144 كولومبيا

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 جزر القمر
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 الكونغو
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جدول األمم  البلد العضو
نصبة المتحدة لأل

  2013المقررة 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2013يناير  1

 دوالر أمريكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01من أكثر 

  )نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2014يناير  1

 دوالر أمريكي

مجموع 
االشتراكات 

2013-2014  
  دوالر أمريكي

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 جزر كوك
 10,218 5,229 0.043 0.034 4,988 0.043 0.034 كوستاريكا

 3,005 1,538 0.013 0.010 1,467 0.013 0.010 كوت ديفوار
 29,150 14,919 0.121 0.097 14,231 0.121 0.097 كرواتيا

 21,337 10,920 0.089 0.071 10,417 0.089 0.071 كوبا
 13,824 7,075 0.058 0.046 6,749 0.058 0.046 قبرص

 104,881 53,678 0.436 0.349 51,202 0.436 0.349 الجمهورية التشيكية
جمهورية كوريا 

 الشعبية الديمقراطية
0.007 0.009 1,027 0.007 0.009 1,077 2,104 

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

0.003 0.004 440 0.003 0.004 461 902 

 221,181 113,201 0.920 0.736 107,980 0.920 0.736 الدانمرك
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 جيبوتي
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 دومينيكا

 12,622 6,460 0.053 0.042 6,162 0.053 0.042 الجمهورية الدومينيكية
 12,021 6,152 0.050 0.040 5,868 0.050 0.040 إكوادور

 28,249 14,458 0.118 0.094 13,791 0.118 0.094 مصر
 5,710 2,922 0.024 0.019 2,788 0.024 0.019 السلفادور

 2,404 1,230 0.010 0.008 1,174 0.010 0.008 غينيا االستوائية
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 إريتريا
 12,021 6,152 0.050 0.040 5,868 0.050 0.040 إستونيا
 2,404 1,230 0.010 0.008 1,174 0.010 0.008 إثيوبيا

 600,936 307,561 2.500 2.500 293,375 2.500 2.500 الجماعة األوروبية
 1,202 615 0.005 0.004 587 0.005 0.004 فيجي
 170,093 87,054 0.708 0.566 83,039 0.708 0.566 فنلندا
 1,840,072 941,755 7.655 6.123 898,317 7.655 6.123 فرنسا
 4,207 2,153 0.018 0.014 2,054 0.018 0.014 غابون
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 غامبيا

 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 جورجيا
 2,409,554 1,233,218 10.024 8.018 1,176,336 10.024 8.018 ألمانيا
 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 غانا

 207,658 106,280 0.864 0.691 101,378 0.864 0.691 اليونان
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 غرينادا

 8,415 4,307 0.035 0.028 4,108 0.035 0.028 غواتيماال
 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 غينيا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 بيساو -غينيا 
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 غيانا
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 هايتي

 2,404 1,230 0.010 0.008 1,174 0.010 0.008 هندوراس
 87,451 44,758 0.364 0.291 42,693 0.364 0.291 هنغاريا
 12,622 6,460 0.053 0.042 6,162 0.053 0.042 أيسلندا
 160,477 82,133 0.668 0.534 78,344 0.668 0.534 الهند
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جدول األمم  البلد العضو
نصبة المتحدة لأل

  2013المقررة 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2013يناير  1

 دوالر أمريكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01من أكثر 

  )نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2014يناير  1

 دوالر أمريكي

مجموع 
االشتراكات 

2013-2014  
  دوالر أمريكي

 71,523 36,606 0.298 0.238 34,917 0.298 0.238 إندونيسيا
 –جمهورية (إيران 

 )اإلسالمية
0.233 0.291 34,184 0.233 0.291 35,837 70,021 

 6,010 3,076 0.025 0.020 2,934 0.025 0.020  العراق
 149,658 76,595 0.623 0.498 73,063 0.623 0.498 اأيرلند

 115,399 59,062 0.480 0.384 56,337 0.480 0.384 إسرائيل
 1,502,290 768,877 6.250 4.999 733,413 6.250 4.999 إيطاليا
 4,207 2,153 0.018 0.014 2,054 0.018 0.014 جاميكا
 3,765,492 1,927,192 15.665 12.530 1,838,300 15.665 12.530  اليابان
 4,207 2,153 0.018 0.014 2,054 0.018 0.014 األردن

 22,839 11,689 0.095 0.076 11,150 0.095 0.076 كازاخستان
 3,606 1,846 0.015 0.012 1,761 0.015 0.012 كينيا

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 كيريباتي
 79,036 40,451 0.329 0.263 38,585 0.329 0.263 الكويت

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 قيرغيزستان
جمهورية الو 

 الديمقراطية الشعبية
0.001 0.001 147 0.001 0.001 154 301 

 11,420 5,845 0.048 0.038 5,575 0.048 0.038 التفيا
 9,917 5,076 0.041 0.033 4,841 0.041 0.033 لبنان

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 ليسوتو
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 ليبيريا

 38,767 19,841 0.161 0.129 18,926 0.161 0.129 ليبيا
 2,705 1,384 0.011 0.009 1,320 0.011 0.009 لختنشتاين

 19,534 9,997 0.081 0.065 9,536 0.081 0.065 ليتوانيا
 27,047 13,843 0.113 0.090 13,204 0.113 0.090 لكسمبرغ
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 مدغشقر
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 مالوي
 76,031 38,913 0.316 0.253 37,118 0.316 0.253 ماليزيا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 ملديف
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 مالي

 5,109 2,615 0.021 0.017 2,494 0.021 0.017 لطةما
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 جزر مارشال

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 موريتانيا
 3,306 1,692 0.014 0.011 1,614 0.014 0.011 موريشيوس

 708,021 362,367 2.945 2.356 345,653 2.945 2.356 المكسيك
واليات (نيزيا ميكرو

 )المتحدة –
0.001 0.001 147 0.001 0.001 154 301 

 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 موناكو
 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 منغوليا

 1,202 615 0.005 0.004 587 0.005 0.004 الجبل األسود
 17,430 8,921 0.073 0.058 8,509 0.073 0.058 المغرب

 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 زامبيقمو
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جدول األمم  البلد العضو
نصبة المتحدة لأل

  2013المقررة 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2013يناير  1

 دوالر أمريكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01من أكثر 

  )نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2014يناير  1

 دوالر أمريكي

مجموع 
االشتراكات 

2013-2014  
  دوالر أمريكي

 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 ميانمار
 2,404 1,230 0.010 0.008 1,174 0.010 0.008 ناميبيا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 ناورو
 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 نيبال

 557,461 285,311 2.319 1.855 272,151 2.319 1.855 هولندا
 82,041 41,989 0.341 0.273 40,052 0.341 0.273 نيوزيلندا

 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 نيكاراغوا
 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 النيجر
 23,440 11,997 0.098 0.078 11,444 0.098 0.078 نيجيريا

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 نيوي
 261,751 133,965 1.089 0.871 127,786 1.089 0.871 النرويج

 25,845 13,227 0.108 0.086 12,617 0.108 0.086 عمان
 24,642 12,612 0.103 0.082 12,030 0.103 0.082 باكستان

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 باالو
 6,611 3,384 0.028 0.022 3,228 0.028 0.022 بنما

 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 بابوا غينيا الجديدة
 2,104 1,077 0.009 0.007 1,027 0.009 0.007 باراغواي

 27,047 13,843 0.113 0.090 13,204 0.113 0.090 بيرو
 27,047 13,843 0.113 0.090 13,204 0.113 0.090 الفلبين
 248,829 127,352 1.035 0.828 121,477 1.035 0.828 بولندا

 153,565 78,595 0.639 0.511 74,970 0.639 0.511 البرتغال
 40,570 20,764 0.169 0.135 19,806 0.169 0.135 قطر

 679,171 347,602 2.825 2.260 331,569 2.825 2.260 جمهورية كوريا
 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 جمهورية مولدوفا

 53,192 27,224 0.221 0.177 25,968 0.221 0.177 اروماني
 481,430 246,398 2.003 1.602 235,032 2.003 1.602  االتحاد الروسي

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 رواندا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفس

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
0.001 0.001 147 0.001 0.001 154 301 

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 ساموا
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 سان مارينو

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 سان تومي وبرينسيبي
المملكة العربية 

 السعودية
0.830 1.038 121,771 0.830 1.038 127,659 249,430 

 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 السنغال
 11,119 5,691 0.046 0.037 5,428 0.046 0.037 صربيا
 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 سيشيل

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 سيراليون
 100,674 51,525 0.419 0.335 49,148 0.419 0.335 سنغافورة
 42,674 21,840 0.178 0.142 20,833 0.178 0.142 سلوفاكيا
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جدول األمم  البلد العضو
نصبة المتحدة لأل

  2013المقررة 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2013يناير  1

 دوالر أمريكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01من أكثر 

  )نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2014يناير  1

 دوالر أمريكي

مجموع 
االشتراكات 

2013-2014  
  دوالر أمريكي

 30,953 15,842 0.129 0.103 15,111 0.129 0.103 سلوفينيا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 جزر سليمان

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001  الصومال
 115,699 59,215 0.481 0.385 56,484 0.481 0.385 جنوب أفريقيا

 954,746 488,642 3.972 3.177 466,104 3.972 3.177 إسبانيا
 5,710 2,922 0.024 0.019 2,788 0.024 0.019 سري النكا

 2,404 1,230 0.010 0.010 1,173 0.010 0.010 السودان
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 سورينام
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 سوازيلند

 319,751 163,650 1.330 1.064 156,101 1.330 1.064 السويد
 339,585 173,801 1.413 1.130 165,784 1.413 1.130 سويسرا

الجمهورية العربية 
 7,513 3,845 0.031 0.025 3,668 0.031 0.025  السورية

 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 طاجيكستان
 62,808 32,145 0.261 0.209 30,663 0.261 0.209 تايلند

جمهورية مقدونيا 
 اليوغوسالفية السابقة

0.007 0.009 1,027 0.007 0.009 1,077 2,104 

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 ليشتي -تيمور
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 توغو
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 تونغا

 13,223 6,767 0.055 0.044 6,455 0.055 0.044 ترينيداد وتوباغو
 9,016 4,614 0.038 0.030 4,401 0.038 0.030 تونس
 185,420 94,898 0.771 0.617 90,521 0.771 0.617 تركيا

 7,813 3,999 0.033 0.026 3,815 0.033 0.026 تركمانستان
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 توفالو
 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 أوغندا

 26,145 13,381 0.109 0.087  12,764 0.109 0.087 أوكرانيا
دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة
0.391 0.489 57,364 0.391 0.489 60,138 117,503 

المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى 
 وأيرلندا الشمالية

6.604 8.256 968,885 6.604 8.256 1,015,736 1,984,621 

جمهورية تنزانيا 
 المتحدة

0.008 0.010 1,174 0.008 0.010 1,230 2,404 

 8,114 4,153 0.034 0.027 3,961 0.034 0.027 أوروغواي

 3,005 1,538 0.013 0.010 1,467 0.013 0.010 أوزبكستان

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 فانواتو

 94,363 48,295 0.393 0.314 46,068 0.393 0.314 فنزويال

 9,917 5,076 0.041 0.033 4,841 0.041 0.033 فييت نام

 2,404 1,230 0.010 0.010 1,173 0.010 0.010 اليمن
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جدول األمم  البلد العضو
نصبة المتحدة لأل

  2013المقررة 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2013يناير  1

 دوالر أمريكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01من أكثر 

  )نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
   2014يناير  1

 دوالر أمريكي

مجموع 
االشتراكات 

2013-2014  
  دوالر أمريكي

 1,202 615 0.005 0.004 587 0.005 0.004 زامبيا

 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 زمبابوي
        

 24,037,439 12,302,446 100.000 80.495 11,734,993 100.000 80.495 المجموع
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 تاريخ ومكان االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف  11/32 المقرر

  إن مؤتمر األطراف،
جمهورية كوريا الستضافة االجتماع الثاني عشر  بالعرض السخي الذي قدمته حكومة يرحب  - 1

جتماع السابع في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، واالجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية، واال
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم 

  العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛
ألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك أن يعقد االجتماع الثاني عشر لمؤتمر ا يقرر  - 2

االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، واالجتماع 
األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية 

  ؛2014والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها في جمهورية كوريا في النصف الثاني من عام والتقاسم العادل 
األطراف المساهمة في الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتسهيل مشاركة األطراف يناشد   - 3

 (BI)ول والصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتيسير مشاركة األطراف في البروتوك (BZ)في عملية االتفاقية 
وذلك بأموال وافية في الوقت المناسب لضمان المشاركة الكاملة للبلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان نموا 

  والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي؛
أقرب وقت ممكن، عن عروضها  األطراف المهتمة باألمر إلى إخطار األمين التنفيذي، في يدعو  - 4

  .الستضافة االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
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  شكر لحكومة الهند وشعبها  11/33 المقرر
  نحن المشاركون فى االجتماع الحادى عشر لمؤتمر األطراف فى إتفاقية التنوع البيولوجى،

بناءا على دعوة كريمة من  2012تشرين الثانى / أكتوبر 19إلى  8من  آبادفى حيدر  بعد أن اجتمعنا
  ،حكومة الهند
جتماع وكرم الضيافة الخاصة والحفاوة فرت لالللترتيبات الممتازة التى و العميق نعرب عن تقديرناوإذ 

  ؛وسكانها آباد ومدينة حيدربراديش را من جانب حكومة الهند ووالية أند البالغة التى أحاطت بالمشاركين
  .جتماعة الهند وشعبها للحفاوة البالغة ولإلسهام فى نجاح االلحكوم عن خالص إمتناننا نعرب




