
 

طبع عدد محدود من انة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا، لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األم 
 . ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 

   من جدول األعمال12د البن
  

   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا
  التنوع البیولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة  11/22المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
درة عن مؤتمر األمم المتحدة ، في سیاق اتفاقیة التنوع البیولوجي، بأهمیة الوثیقة الختامیة الصا     ّ  إذ یسل م
 السیما فیما یتعلق بضرورة مواصلة تعمیم التنمیة 1،"المستقبل الذي نصبو إلیه"المعنونة ) 20+ریو (للتنمیة المستدامة

المستدامة على جمیع المستویات، ودمج الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة، واإلقرار بالروابط بینها، من أجل 
  ،یة المستدامة في جمیع أبعادهاتحقیق التنم

ذ یسلم أیضا ٕ           وا  ، أن القضاء على الفقر، 20+ من الوثیقة الختامیة الصادرة عن مؤتمر ریو4، تمشیا مع الفقرة   
وتغییر أنماط االستهالك غیر المستدامة وتشجیع أنماط االستهالك المستدامة، وحمایة قاعدة الموارد الطبیعیة الالزمة 

  قتصادیة واالجتماعیة إنما تمثل األهداف العلیا والمتطلبات األساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة،لتحقیق التنمیة اال
ذ یشیر ٕ      وا   بصفة خاصة إلى أهمیة إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة والوثیقة الختامیة   

  ،20+لمؤتمر ریو
ذ یسل م ٕ    ّ  وا  جي في عملیات التخطیط الوطني وفقا  كذلك بأن األطراف تدمج وتعمم شواغل التنوع البیولو   

  ألولویاتها الوطنیة وظروفها وقدراتها، ووفقا لقوانینها وسیاساتها الوطنیة أیضا؛
ذ یالحظ ٕ      وا   العملیات الحكومیة الدولیة بشأن وضع أهداف التنمیة العالمیة، المتاح لجمیع أصحاب المصلحة   

 في سیاق خطة األمم المتحدة للتنمیة بعد 20+ة عن مؤتمر ریوالمشاركة فیها، والواردة في الوثیقة الختامیة الصادر 
 على أهمیة دمج التنوع البیولوجي في هذه العملیات، مع اإلشارة إلى أهمیة الخطة االستراتیجیة إذ یشدد، و2015عام 

   وأهداف آیشي للتنوع البیولوجي،2020-2011للتنوع البیولوجي 
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ذ یحیط علما  ٕ            وا  راف، یمكن أن یتم تحقیق عملیات التنوع البیولوجي والتنمیة مع  بالنسبة لبعض األطأنهب  
هج غیر القائمة على آلیات السوق واحترام  ومبدأ حقوق الطبیعة، وأن تقدیر قیمة " أمنا األرض"                   ُ                                       األخذ في الحسبان الن 

  ،التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة إنما هو أداة واحدة من األدوات األخرى المتوافرة
ذ یأخذ علما  ٕ            وا  " إعداد مؤشرات للقضاء على الفقر وتطبیقها في نهایة األمر"بالوثیقة اإلعالمیة حول   

(UNEP/CBD/COP/11/INF/40)،  
ذ یشدد ٕ      وا   على الروابط، في إطار االتفاقیة، بین التنوع البیولوجي من أجل القضاء على الفقر وقضایا تحقیق   

ستراتیجیة حشد الموارد؛) ي(8نظر في المادة التنمیة، وتعمیم المنظور الجنساني، وال ٕ                      واألحكام ذات الصلة، وا                        

جمیع الشركاء وأصحاب المصلحة لدمج االهداف الثالثة التفاقیة التنوع البیولوجي و األطراف یدعو -1
وثیقة الحسبان في برامج التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، والسیاسات واإلجراءات ذات األولویة، مع األخذ في ال

 ؛20+مؤتمر ریول الختامیة

 األطراف وجمیع الشركاء وأصحاب المصلحة المشاركین في عملیات وبرامج التنوع ویدعو كذلك -2
األسباب الجذریة وراء فقدان التنوع البیولوجي والفقر "البیولوجي والتنمیة إلى مراعاة الموجز التنفیذي المعنون 

ووقائع فریق الخبراء المعني بالتنوع ) ، المرفق الثانيUNEP/CBD/WG-RI/4/5" (والصالت المشتركة بینهما
وتحلیل األسباب الجذریة وراء فقدان التنوع البیولوجي والفقر ، البیولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة

  ، وفقا للظروف واألولویات الوطنیة؛)UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/11( والصالت المشتركة بینهما
مع األخذ  ،(UNEP/CBD/COP/11/33/Rev.1الواردة في الوثیقة " (هرادونتوصیات دب "لماویحیط ع -3

مة من األطراف، والمناقشات التي دارت في االجتماع الرابع للفریق ال عامل المعني                           ّ                                                              في الحسبان المساهمات المقد 
 ؛20+مؤتمر ریول باستعراض التنفیذ، وبالوثیقة الختامیة

راء المعني بالتنوع البیولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة  أن یواصل فریق الخبیقرر -4
 إلى ،عمله، وفقا لالختصاصات المرفقة في هذا المقرر ورهنا بتوافر التمویل، ویقدم تقریرا بالتعاون مع أمانةاالتفاقیة

لینظر فیه مؤتمر س في اجتماعه الخامالمعني باستعراض التنفیذ خصص مالمفتوح العضویة اللفریق العامل ا
لخبرات في دمج التنوع البیولوجي والقضاء على الفقر، ل، بما في ذلك استعراض الثاني عشر هاألطراف في اجتماع

    ّ                                                                                                     وتدب راألسباب الجذریة والدوافع لفقدان التنوع البیولوجي والقضاء على الفقر، إلى جانب الروابط بالسیاسات األخرى 
و وضع خارطة طریق لدمج التنوع البیولوجي في األبعاد االجتماعیة واالقتصادیة ذات الصلة، بغیة السیر قدما نح

، في سیاق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 20+للتنمیة المستدامة مع األخذ في الحسبان نتائج مؤتمر ریو
  وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي؛2011-2020

ن في برامج تتعلق بالتنوع البیولوجي على النظر  جمیع الشركاء وأصحاب المصلحة المشاركییشجع -5
 في أبعاد وأولویات مختلفة في جمیع عملیات تقدیر قیمة التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة؛

جمیع الشركاء وأصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات األصلیة األطراف والحكومات و  یشجع -6
وتحقیق التنمیة المستدامة، على حمایة وتشجیع االستخدام المألوف للموارد والمحلیة، في سیاق القضاء على الفقر 

 من االتفاقیة؛) ج(10و) ي(8البیولوجیة، وفقا للمادتین 
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األطراف وجمیع الشركاء، والمؤسسات، والمنظمات والعملیات المختصة على النظر  في یشجع  -7
یشي للتنوع البیولوجي في إعداد برنامج األمم المتحدة  وأهداف أ2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

، وسیر العمل نحو تحقیق إعداد أهداف التنمیة المستدامة في إطار الجمعیة العامة لألمم 2015للتنمیة بعد عام 
 المتحدة؛

                                                                           ّ  األطراف وجمیع الشركاء على النهوض بمشروعات التنوع البیولوجي والتنمیة التي تمك ن یشجع  -8
قیرة والضعیفة من السكان، السیما النساء، والمجتمعات األصلیة والمحلیة من تحقیق التنمیة المستدامة الفئات الف

 والقضاء على الفقر؛

 األطراف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمات المعنیة األخرى إلى إتاحة أفضل یدعو -9
لقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة المستدامة، من الممارسات والدروس المستخلصة بشأن دمج التنوع البیولوجي في ا

 خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقیة، حسب مقتضى الحال؛

 أن المسائل المتعلقة بالروابط بین التنوع البیولوجي ورفاهیة اإلنسان وسبل العیش والقضاء یقرر -10
جتماعات القادمة لمؤتمر األطراف لغرض التوصیة على الفقر والتنمیة المستدامة تناقش حسب االقتضاء في اال

 ؛2020-2011باتخاذ إجراءات محددة من أجل تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 : إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوفر الموارد، القیام بما یليیطلب -11

ولوجي من أجل القضاء على إحالة تقریر عن التقدم الذي أحرزه فریق الخبراء المعني بالتنوع البی  )أ(
  الفقر وتحقیق التنمیة كي ینظر فیها الفریق العامل المعني باستعراض التنفیذ في اجتماعه الخامس؛

ضمان التعمیم الفعال لشواغل القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة المستدامة في جمیع برامج عمل   )ب(
التوعیة العامة، مع األخذ في الحسبان ضمن جملة أمور نتائج االتفاقیة، بما في ذلك المتعلقة باالتصال والتثقیف و 

 بالنیابة عن 2(UNEP-WCMC)التقییم الذي أجراه المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة 
ج السیاسات الوطنیة؛                                                                                           ُ مبادرة التنوع البیولوجي من أجل التنمیة التابعة لالتفاقیة، وفقا للظروف واألولولیات والقدرات ون   ُ                   ه     

، في عملیة إعداد أهداف التنمیة المستدامة، 20+التعاون، مع األخذ في الحسبان نتائج مؤتمر ریو  )ج(
حسب مقتضى الحال، مع إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة في األمم المتحدة، وأمانتي االتفاقیتین األخریین من 

تعددة األطراف، ومع المنظمات الدولیة والوكاالت المتخصصة المشتركة في القضاء اتفاقیات ریو واالتفاقات البیئیة الم
  3على الفقر، وصحة اإلنسان، واألمن الغذائي والقضایا الجنسانیة؛

 والوسائل المتاحة لنقاط االتصال الوطنیة لالتفاقیة لالشتراك في سبلتوفیر المعلومات بشأن ال  )د(
عد الوطنیة واإلقلیمیة وشبه 2015مستدامة وبرنامج التنمیة لما بعد عام عملیات إعداد أهداف التنمیة ال ُ                           على الص          

 واإلبالغ عن التقدم ؛ ورصد دمج التنوع البیولوجي وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي في هذه العملیة؛اإلقلیمیة والعالمیة
  ؛ في اجتماعه الخامسلفریق العامل المعني باستعراض التنفیذاالمحرز إلى 

                                                           
2    www.cbd.int/development/doc/cbd-pow-poverty-en.pdf  
                              األمــم المتحــدة للمــرأة المعنیــة     هیئــة                                                                                  مثــل برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي، ومنظمــة األغذیــة والزراعــة، ومنظمــة الــصحة العالمیــة، و     3

  .                                   بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة

http://www.cbd.int/development/doc/cbd-pow-poverty-en.pdf
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التأكد من أن عمل االتفاقیة بخصوص العالقة بین الفقر والتنوع البیولوجي یتم إدماجه، قدر   )ه(
  ، لتفادي التداخل واالزدواجیة؛20+اإلمكان، مع عمل المحافل الدولیة األخرى، السیما مع نتائج مؤتمر ریو

التنمیة على أنها ضمان النظر في قضیة التنوع الیولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقیق   )و(
موضوع مشترك بین القطاعات في جمیع برامج العمل ذات الصلة في إطار االتفاقیة، ودمجها في االستراتیجیات 

 والتقدم ،2020- 2011وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وربطها بتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
لبیولوجي، وحشد الموارد، والتعاون فیما بین بلدان الجنوب، وعمل مرفق البیئة المحرز نحو بلوغ أهداف أیشي للتنوع ا

  العالمیة؛
دمج طلبات الحصول على معلومات بشأن تعمیم التنوع البیولوجي من أجل القضاء على الفقر   )ز(
   في إطار االتفاقیة؛التنمیة في عملیة اإلبالغ الوطنيوتحقیق 

بما في ذلك المركز (متحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة التعاون مع برنامج األمم ال  )ح(
 البیئة، –، ومنظمة الصحة العالمیة، ومبادرة الفقر ألمم المتحدة لألغذیة والزراعة، ومنظمة ا)العالمي لرصد الحفظ

ت المالئمة لتنمیة القدرات والمعهد الدولي للبیئة والتنمیة، والمنظمات المعنیة األخرى، لضمان إعداد وتنفیذ المجموعا
  من أجل تعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في عملیات القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة؛

مم المتحدة ومنظمة األ استكشاف، مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة،  )ط(
 البیئة، والمعهد الدولي للبیئة والتنمیة، ومنظمة التعاون –المیة، ومبادرة الفقر ، ومنظمة الصحة العلألغذیة والزراعة

والتنمیة في المیدان االقتصادي والوكاالت والمنظمات المعنیة األخرى، كیفیة النهوض بإعداد مبادئ إرشادیة حول 
ن، بشأن دمج شواغل القضاء على التنمیة المستدامة موجهة للحكومات الوطنیة والمحلیة، فضال عن الشركاء الدولیی

لوطنیة وشبه اإلقلیمیة واإلقلیمیة للتنوع االمحلیة و عمل الستراتیجیات وخطط الالتنمیة المستدامة في اتحقیق الفقر و 
، وتیسیر مشاركة جمیع الوكاالت والقطاعات الحكومیة في إعدادها وتنفیذها، وفقا للظروف واألولولیات البیولوجي

  .سات الوطنیةوالقدرات والسیا
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  مرفق
  عناصر االختصاصات لفریق الخبراء المعني بالتنوع البیولوجي من أجل

  القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة
الصادرة عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر  والمقررات 10/6المقرر عمل فریق الخبراء على أن یركز یجب  -1

اء على الفقر وتحقیق التنمیة، مع مراعاة العملیة الجاریة في  التنوع البیولوجي من أجل القضتتناولاألطراف التي 
 ).20+ریو (أعقاب نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة 

 لتعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم تنمیة القدرات إطار أن یعمل استنادا إلى فریق الخبراء وعلى -2
 في المنعقدالخبراء الذي نتج عن االجتماع األول لفریق ء على الفقر  من أجل التنمیة المستدامة والقضاةاإلیكولوجی

االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف بشأن توصیات ومقرر ، )UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/11(دهرادون، الهند 
 .20+ریومؤتمر دهرادون، ونتائج 

فتوح العضویة المخصص  إلى الفریق العامل المحسب االقتضاء مدخالت أن یقدم فریق الخبراء وعلى -3
، من أجل دعم 2020-2011ستعراض تنفیذ االتفاقیة لتعزیز تنفیذ االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي ال

 . التالیةلالختصاصات في التنمیة المستدامة ورفاه اإلنسان، وفقا ا ومساهمتهتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي،
إطار مفاهیمي، وخارطة طریق لدمج التنوع البیولوجي في القضاء على   نحوإرشادات دمأن یق فریق الخبراء وعلى

 . وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي2020-2011التنمیة في سیاق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي تحقیق الفقر و 

  : بما یليسیقوم فریق الخبراءو  -4
اني عشر لمؤتمر األطراف وذلك بإعداد تقریر في التحضیر لمناقشات التوصیات في االجتماع الث  )أ(

  :الوقت المقرر للفریق العامل المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة یشمل ما یلي
ط،ار مشروع لتوصیات ده  )1( ّ  دون منظم موضوعیا ومبس                         
مبادئ إرشادیة للتنفیذ استنادا إلى استعراض الخبرات المكتسبة في تنفیذ دمج التنوع   )2(

والقضاء على الفقر، وانعكاس األسباب الجذریة ودوافع فقدان التنوع البیولوجي البیولوجي 
  والقضاء على الفقر فضال عن الروابط بالسیاسات األخرى ذات الصلة؛

 والمساهمات 20+هرادون مع مراعاة نتائج مؤتمر ریویع إجراء مراجعة شاملة لتوصیات دتشج  )ب(
ج ورؤى المقدمة من األطراف خالل االجتماع الح ه  ُ       ادي عشر لمؤتمر األطراف، مع الوضع في االعتبار وجود ن   ُ                                                 

ونماذج وأدوات مختلفة لكل بلد، وفقا لظروفه وأولویاته الوطنیة، من أجل تحقیق أهداف االتفاقیة الثالثة، والخطة 
  یشي للتنوع البیولوجي؛أ وأهداف 2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

القضاء على الفقر عملیات  كیفیة دمج حولن خالل أمانة االتفاقیة إلى األطراف  مإرشادات تقدیم  )ج(
 صعید وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، لضمان تنفیذها بنجاح على الاتالتنمیة في االستراتیجیتحقیق و 

  لتنمیة المستدامة؛ والرفاه البشري وا، وتعزیز سبل العیش،لفقرل من أجل التصديالوطني ودون الوطني والمحلي 
رشادات بخصوص كیفیة تقییم دور اإلجراءات الجماعیة وجهود المجتمعات   )د( ٕ                                                               إعداد إطار مفاهیمي وا                       

األصلیة والمحلیة في حفظ التنوع البیولوجي، بالنظر إلى الدور الحاسم للمجتمعات األصلیة والمحلیة في رعایة الموارد 
دارتها المستدامة، ب ٕ                   الطبیعیة المتجددة وا  هج غیر القائمة على آلیات السوق في هذا                                               ُ                                      ما في ذلك استكشاف دور الن 

  الصدد؛
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بما في ذلك جوانب الحفظ جوانب التنوع البیولوجي ذات الصلة، النظر في  كیفیة عن توصیات رفع  ) ه(
راتیجیات الحد ضمن استالجینیة وتوفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة، واستخدام الموارد واالستخدام المستدام لمكوناته، 

  من الفقر وتخطیط التنمیة الوطنیة؛
األخرى اإلنمائیة التنوع البیولوجي مع السیاسات سیاسة  دمجن كیفیة عألطراف إلى ا إرشادات تقدیم  )و(

الرخاء تحقیق  و تعزیز سبل العیش المستدامة للسكان المحلیین، بما في ذلك من خالل توفیر فرص العمل فرص لزیادة
  نمیة في إدارة وصیانة البنیة التحتیة اإلیكولوجیة؛من خالل الت

سلع وخدمات النظم شواغل التنوع البیولوجي و دمج لتفاقیة االالتعاون مع الجهود الجاریة في أمانة   )ز(
  یة؛قوم الساباتحونظم الالوطنیة  اإلنمائیة إعداد الخططاإلیكولوجیة في عملیات 

جمع ونشر أفضل ة التابعة لالتفاقیة ومن خالل األمانة نقاط االتصال الوطنیتیسیر من خالل   )ح(
  ؛، حسب مقتضى الحالالتنمیةتحقیق  دمج التنوع البیولوجي في القضاء على الفقر و بشأنالممارسات 
للمساعدة في تنفیذ متمیزة  واستعراض أدوات ةتطویر وتجربفي تفاقیة االالمساهمة من خالل أمانة   )ط(
  ؛ المستدامةفي عملیات التنمیة المعنیین أصحاب المصلحةمیع ج المقدمة إلى اإلرشادات
شبكات إلى التنمیة تحقیق ن دمج التنوع البیولوجي من أجل القضاء على الفقر و ع تقدیم إرشادات  )ي(

استراتیجیات القضاء على الفقر، والتنوع و لتنمیة، اتخطیط بشأن بناء القدرات الجاریة ومراكز االمتیاز اإلقلیمیة 
 المتحدة للمساعدة اإلنمائیةإطار األمم تنقیحات و ، ومبادرات التعاون الثالثي، ةیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیالب

(UNDAF)أو العملیات األخرى ذات الصلة؛   
التنمیة تحقیق  بالقضاء على الفقر و المتصلة تنفیذ مقررات االتفاقیة الحواجز التي تعترضتقییم   )ك(
  ؛المستدامة
نظم عمله وفقا لالفریق الخبراء شكل سیتو   )ل( ُ                وی    .10/6ختصاصات المرفقة بالمقرر   

----  


