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 مقدمة
 ٧/٣٥ وللمقرر ،ر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيجتماعات مؤتمالنظام الداخلي ال من ٤ و ٣للمادتين وفقا  -١

 بمدينة كوريتيبا ،"اكسبوتريد"مؤتمر األطراف في االتفاقية في عقد االجتماع الثامن ل ،الصادر عن االجتماع السابع للمؤتمر
 .٢٠٠٦ مارس ٣١ الى ٢٠ من ،بالبرازيل

 :راف اآلتية األعضاء في االتفاقيةط وحضرت األ. دعيت جميع الدول الى المشاركة في االجتماع -٢

Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, 
Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, 
Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, 
Cook Islands, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, 
Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Ethiopia, European Community, Fiji, 
Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guyana, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Italy, 
Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, 
Lebanon, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, 
Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), 
Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, 
Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, 
Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint 
Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi 
Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, 
Spain, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, 
Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United 
Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, 

Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. 

 :يضا الدول اآلتية االجتماعأحضرت و -٣

Brunei Darussalam, Holy See, Timor-Leste, United States of America 

ت أمانات االتفاقيات والوكاال ووحدات األمانة و،لألمم المتحدةالتابعة عن الهيئات التالية المراقبون وحضر  -٤
 :المتخصصة والمنظمات ذات الصلة

African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement Secretariat; Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora; Convention on the Conservation of Migratory Species of 
Wild Animals; Food and Agriculture Organization of the United Nations; Global Environment Facility; 
International Finance Corporation - World Bank Group (IFC); International Plant Protection Convention 
Secretariat; International Seabed Authority; Ramsar Convention on Wetlands; Secretariat of the United 
Nations Forum on Forests (UNFFS); United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea; 
UNDP Regional Centre in Bangkok; United Nations Conference on Trade and Development; United 
Nations Convention to Combat Desertification; United Nations Environment Programme; United Nations 
Framework Convention on Climate Change; United Nations Institute for Training and Research; United 
Nations Permanent Forum on Indigenous Issues; United Nations University (UNU); World Bank; World 
Health Organization; World Intellectual Property Organization; World Meteorological Organization; 

World Trade Organization. 

 : المنظمات األخرى اآلتية ممثلة وكانت -٥

AATA International, Inc.; Abya Yala Fund for Indigenous Self-Development/Indigenous World 
Association; ACADEMA - SC; Academa SC; ACT - Brazil; Action Aid Brazil; Adivasi Mukti 
Sangathan; AER/BVB; African Indigenous Women Organisation; African Union; Agence 
Intergouvernementale de la Francophonie; Agencia Ambiental de Goias; Agencia da GTZ no Brasil; 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria; Alerta Verde; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Alliance 
International Des Peuples Indigene Ettribaux Des Forets Tropicale; ALMACIGA; Amana Key 
Desenvolvimento e Educacao Ltda; Amapá; Amazon Cooperation Treaty Organization; Amazonlink; 
American Chamber of Commerce - Curitiba, Brazil; American Museum of Natural History; Amerindian 
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Peoples Association; Amerindian People's Association; Amigo do Indio; Andean Community Secretariat; 
Andean Development Corporation; Andes Chinchasuyo; Apu Agbibilin Community Inc.; Arabian-
Brazilian Chamber of Commerce; Articulacao Pacari; Asamblea Nacional Indigena Plural por la 
Autonomia-Umbral Axochiatl; ASAREAJ; ASEAN Secretariat; Asia Indigenous Peoples Pact; 
Asociacion Ak'Tenamit; Asociación de Agricultures Orgánicos Tierra Viva; Asociacion de Productores 
para el Desarrollo Comunitario de la Cienaga Grande del Bajo Sinu (ASPROCIG); Asociación Interétnica 
de Desarrollo   de la Selva Peruana; Asociación Ixacavaa De Desarrollo e Información Indígena; 
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas; Asociacion Napguana; Asociación Quechua-
Aymara para Comunidades Sustenables; Assessoria e Gestao em Estudos de Natureza, Desenvolvimento 
Humano e Agroecologia; Assessoria e Servicos a Projetos em Agricultura Alternativa; Associação 
Alternativa Terrazul; Associacão Arayara de Educacao e Culsura; Associacão Biodinamico; Associacão 
Brasileira da Industria de Higiene, Perfumaria e Cosmeticos; Associação Brasileira das Empresas de 
Biotecnologia; Associacão Brasileira de Antropologia; Associacão Brasileira de Celulose e Papel; 
Associacão Brasileira de Desenvolvimento de Liderancas; Associacão Caatinga; Associacão Catarinense 
de Assistencia e Defesa do Meto Ambiente; Associacão Catarinense de Escalada e Monatanismo; 
Associacão das Entidades do Canal Comunitario de P. Alegre; Associacão de Defesa do Ambiente; 
Associacão de Defesa do Meio Ambiente/Siqueira Castro Advogados; Associacão de Meio Ambiente de 
Arancaria; Associacão de Preservacao da Vida nas Matas Brasileras; Associacão de Preservacao do Meio 
Ambiente Alto Vale; Associação do Canal Comunitário de Porto Alegre; Associacão dos Moradores e 
Protetores da Mata Atlantica e da Barragem Vossoroca; Associacão dos Pouos Indigenas do 
Tumucumaque; Associacão Ecologica e Cultural; Associacão Marbrasil; Associação Mariolago de 
Protecáo Sócio-Ambiental; Associacão Mata Ciliar; Associacão Mico-leao-Dourado; Associacão 
Nacional dos Membros do Ministerio publico; Associacão Padre Joao Ceconello; Associação para o 
Desenvolvimento da Agriecologia; Associacão Paranaense de Preservacao Ambiental dos Mananciais do 
Alto Iguacu e da Serra do Mar; Associacão Pernambucana de Defasa da Natureza; Associacão Vida Nova 
na Floresta; Associacaon Para o Desenvolvimento da Agroecologia; Associacion Nacional de Mujeres 
Rurales e Indigenas; Associacion Projeto Roda Viva; Associacoa de Plantio Direto No Cerrado; Associao 
para Protecao da Mata Atlantica do Nordeste; Association of Indigenous Village Leaders in Suriname; 
Association of Nature Private, Reserves of Minas Gerais; Association-Tara; ATC Nicaragua - Via 
Campesina; Atlantic Rainforest NGO Network; Audi do Brasil E CIA; Australia Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC) Study Centre; Aviandina SAC; Avina Foundation; Axial Par; Bahing Kirat 
Mulukhim; Baldo & Cortez Advogados Associados; Ban Terminator; Ban Terminator Campaign; Banco 
do Brasil; Banco do Desenvolvimento de todos os Brasileiros; Beetle Diversity and Evolution 
Programme, Department of Entomology; Benguela Current Large Marine Ecosystem  Programme; Beraca 
Ingredients; Berne Declaration; Biodiversitas Foundation; BioNet-International; BIOTA - Programme of 
the German Federal Ministry of Education and Research; BirdLife International/Royal Society for the 
Protection of Birds; Birdlife Seychelles; Botanic Gardens Conservation International; Brasileiro Conamp; 
Brazailian Health Surveillance Agency; Brazilian Association of Environmental Subnaional Entities; 
Brazilian Biodiversity Fund; Brazilian Biodiversity Fund; Brazilian Botanical Society; Brazilian 
Cooperative Organization; Brazilian Development Bank; Brazilian Forum on Climate Change; Brazilian 
Institute of the Environment and Renewable Natural Resources; Brazilian Sanitary Surveillance Agency; 
Brazilian Society of Entomology; Brazilian Society of Zoology; Brazilian Toiletery, Perfumery and 
Cosmetic Association; Bretton Woods Project; Bunge; Business Council for Sustainable Development - 
Brazil; Caatinga Biosphere Reserve; CAB International; CABI Bioscience; Cabral Nacional; Camara 
Americana de Comercio; Camara Municipal de Curitiba; Cambridge Centre for Conservation Policy; 
CARE International; Caribbean Antilles Indigenous Peoples Caucus & the Diaspora; CBDC Network; 
Census of Marine Life/Ocean Biographic Information System; Center for Environment and Development; 
Center for Strategic Management Studies; Center for Sustainable Development; Central das Associacoes 
dos Assentamentos do Alto Sertao Paraibano; Central de Cooperativas Servicios Alpaqueras de Puno 
Ltda; Central Unica dos Trabalhadores - PR; Centre for Development Initiatives; Centre for Economic 
and Social Aspects of Genomics; Centre for Sustainable Development and Environment; Centre for 
Sustainable Development in Mountainous Areas; Centre International de Recherche et d'Information sur 
l'Economie Publique, Sociale et Coopérative; Centro Académico de Estudos Biológicos; Centro 
Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza; Centro de Edeucaçao e Defesa Ambiental; Centro de 
educación y technologia para el desarrollo del sur; Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara; 
Centro de Estudos Ambientais; Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administracao de 
Empresas de Sao Paulo da Fundacao Getulio Vargas; Centro de Estudos, Defesa e Educacao Ambiental; 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos; Centro de Pesquisas do Cacau; Centro de Politicas publicas para 
el Socialismo; Centro de Produção, Pesquisa e Capacitação do Cerrado; Centro de Referencia do 
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Movimento da Cidadania Pelas Aguas, Florestas e Montanhas Iguassu Iterei; Centro de Referencia em 
Informacão Ambiental; Centro de Relacoes Internacionais do Parana; Centro Ecologico; Centro Para la 
Inventigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria; Centro Universitario Campos de 
Andrade; Centro Universitario Positivo; Centro Universitario Senac; Centro Universitário Vila Velha; 
Centro Unviersitario do Para; Centroflora Group; Cesagen, IAS Building, County, Lancaster University, 
England; Chamber of Commerce - Brazil; Champagne and Aishihik First Nations; Chatham House 
(Royal Institute for International Affairs); Chemonics International Inc.; CHIN Human Rights 
Organization; Church Development Service; Cococh; Coecoceiba- FoE Costa Rica; COICA; Colégio 
Anglo-Bittar; College of the Atlantic; Comcelhos das Organizacues Indigena das Bacias Araguaino e 
Tocentins; Comissao Pastoral da Terra; Comite Indigena Tribal; Comité Intertribal; Commission of 
Forestry in Central Africa; Community Biodiversity Action Network; Community Biodiversity 
Development and Conservation Nan Project, Hug Muang Nan Foundation; Community Biodiversity 
Development and Conservation Programme; Community Technology Development Trust; Companhia 
Nacional de Abastecimento; Companhia Vale do Rio Doce; Comunidad Agricola: Olla de Caldera; 
Comunidad Indigena Ocumazo; Comunidad Mapuce Lonko Puran; Comunidad Mopuche; Comunidade 
Indigena Jaguapirú; Confederacao da Agricultura e Pecuaria do Brasil; Confederacao das Cooperativas 
Reforma Agraria do Brasil; Confederacao Nacional Dos Trabalhadores Na Agricultura; Confederation of 
European Forest Owners; Congreso Nacional de Argentina; Conseilho Nacional da Mulher Indigena; 
Consejo Autonomo Aymara; Consejo de Todas las Tierras; Consejo de Todas las Tierras- Mapuche; 
Conselho das Organizaides Indigemas do Povo Javae; Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentabel; Conselho Estadual De Seguranca Alimentar E Nutritional; Conselho Geral 
da Tribo Sateré Mawe; Conselho Municipal Meio Ambiente; Conselho Nacional da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlantica; Conselho Nacional de Mulheres Indigenas; Conselho Nacional dos Seringueiros; 
Conservation International; Consiglio Nazionale Delle Ricerche; Consulate of Angola in Rio de Janeiro; 
Consultancy and Research for Environmental Management; Consultative Group on International 
Agricultural Research; Consumers International; Convention on the Conservation of Antarctic Marine 
Living Resources; Cooperativa dos Agricultores Familiares de Canudos, Uauá e Curaçá; Cooperativa 
Ecologica das Mulheres Extrativstas do Marajo; Coordenação das Organizações da Amazônia Brasileira; 
Coordenacao Nacional de Articulacao das Comunidades Negras Rurais Quilombolas; Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazonica; Coordinadora Mapuche de Neuquen; Coordonacao 
das Organizacoes Indigenas da Amazonia Brasileira; Coperativa Ecologica das Mulheres Extrativistas do 
Marajo; Council of Europe; Countdown 2010; Crescente Fértil; CRIA; Critical Ecosystem Partnership 
Fund; CropLife International; Curupira; Departamento de Estudos Socio-Economicos Rurais; 
Departamento Estadual de Proteccion de Recursos Naturales; Department of Environment and Coastal 
Resources of the Turks and Caicos Islands; Department of Science, Technology and Environment - 
Pemambuco State; Det Norske Veritas; Deutsche Forschungsgemeinschaft "DFG"  German Research 
Foundation; Deutscher Naturschutzring; Development Bank of Southern Africa; Dinnamica Despachos 
A. Ltda; DRS advogados e Consultores; Earth Watch; East Africa Wildlife Society; Ecoagriculture 
Partners; Ecoater Consultoria e Prestacao de Servicos; ECOCATU-OBY; ECO-Environment Studies 
Association (ECO- Associaçao); Ecole Française Renault; Ecological Movement "BIOM"; Ecology and 
Environment do Brazil; ECONEXUS; ECOOTOPIA; ECOROPA; Electricité de France; EMBRAPA; 
Empresa EcoFlora; Environment Liaison Centre International; Environmental Agency of Goias State; 
Equator Initiative; Equitable Tourism Options; Escola de Autos Estudos  Muiraquita; Estudo e Pesousa 
Ambiental Barrus; Estudos e Pesquisas Ambientais; ETC Group; European Parliament; Facinter; 
Faculdade de Direito de Curitiba; Faculdade Guarapuara Ciencias Ambientais; Faculdades do Brasil; 
Faculdades Integradas Curitiba; Fauna & Flora International; Feceraçao Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar; Federacao da Agricultura do Estado do Paraná; Federacao da Agricultura e Pecuaria 
do Estado do Acre; Federacao das Industrial de Parana; Federacao Dos Trabalhadores Na Agricultura Do 
Parana; Federal Ministry for Education and Research; Federation of German Scientists; Fondo Ambiental 
- Ecuador; Forest Peoples Programme; Forest Trends; Forestry Institute of Sao Paulo; Forum Brasileiro 
de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento; Forum Paulista de 
Mudancas Climaticas Globais e Biodiversidade; Foundacao do Meio Ambiente; Foundation for 
Aboriginal and Islander Research Action; Fridtjof Nansen Institute; Friends of the Earth International; 
FUNAI; Fundacao Biodiversitas; Fundacao Cebral / Rede Cerrado; Fundacao Centro Brasileiro de 
Referencia e Apoio Cultural; Fundacao de Apoio Pesquica Cientifica e Tecnologica do Estado de Santa 
Catarina; Fundacao do Meio Ambiente; Fundacao do Meio Ambiente de Santa Catarina; Fundaçao 
Ecológica Cristalina; Fundacao Esperanca; Fundaçao Estadual do Meio Ambiente de Roraima; Fundacao 
Estadual do Meio Ambiente, Ciencia Tecnologia de Roraima; Fundacao Florestal; Fundacao Getoyo 
Vargas; Fundacao Grupo Esquel Brasil; Fundação Heinrich Böll; Fundacao Mamíferos Aquáticos; 
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Fundacao Mokiti Okada; Fundacao Nacional do Indio; Fundacao o Botanico de Protecos a Natureza; 
Fundacao Pro-Natureza; Fundacao SOS Mata Atlantica; Fundacao Vitoria Amazonica; Fundacion 
Biodiversidad; Fundación Laboratorio de Tecnología Vegetal Labfarve; Fundacion Moises Bertoni; 
Fundacion Natura; Fundacion Para la Promocion del Conocimiento Indigena (Ancon); Fundacion 
Sociedades Sustentables; Fundacion Utopia / Red Nacional de Consumidores Canasta Comunitaria; 
Genetic Resources Action International; German Agency for Technical Cooperation; Gesta Humana; 
GFA Consulting Group; Global Biodiversity Information Facility; Global Canopy Programme; Global 
Forest Coalition; Global Invasive Species Programme; Global Marshall Plan Initiative; Global 
Partnership for Plant Conservation; Gondwana Brasil Ecoturismo; GRAIN; Greenpeace International; 
Grupo de Trabalho Amazonico; Gyelloba; Harvard University; High Land Natural Conservation Club; 
Hui Ho'opakele 'Aina; Humane Society International; IBAMA; ICF Consulting; Idéia Ambiental; IGPlan 
- Inteligência Geografica; Ikatan Cendekiawan Tanimbar Indonesia; Imagem Corporativa; IMAZON; 
INBRAPI; Incubadora International de Empresas de base tecnologica da universidade estadual Londrina; 
Indigenous Network on Economies and Trade; Indigenous Peoples Biodiversity Information Network 
(IBIN); Indigenous Peoples Council on Biocolonialism; Indigenous Women's Biodiversity Network; 
Institut de Recherche pour le Développement; Institut Hydro-Québec, Environnement, Développement et 
Société; Institute Brasil Selcaem; Institute for Biodiversity; Institute for the Development of Alternative 
Energy and Sustainability; Instituto Alexander Von Humboldt; Instituto Ambiental do Parana; Instituto 
Ambiental Vidagua; Instituto Aquamundi; Instituto Bioatlantica; Instituto Biologico do Meio Ambiente - 
Bioma; Instituto Brasil Selvagem; Instituto Brasileiro de Educaçao em Negocios Sustentaveis; Instituto 
Brasileiro de Estudo e Pesquisa para Otimizacao de Tecnologia e Qualidade Aplicadas; Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente - Ibamir; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis; Instituto Convivencia com o semi-ariso Brasileiro; Instituto de Ecoturismo de Parana; 
Instituto de Educacao do Parana Professor Erasmo Pilotto; Instituto de Estudos da Religiao; Instituto de 
Estudos Socioeconômicos; Instituto de Geomática; Instituto de Perguisa, Conservacao da Naterza; 
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia; Instituto de Pesquisas de Cananéia; Instituto de Pesquisas 
e Estudos da Vida Silvestre; Instituto de Pesquisas Ecologicas; Instituto do Homem E Meio Ambiente da 
Amazonia; Instituto do Patrimonio Historico Artistico Nacional; Instituto Ecologica Palmas; Instituto 
Ecoplan; Instituto Estadual de Florestas; Instituto GT3 - Grupo de Trabalho do Terceiro Setor; Instituto 
Indigena Brasileiro para Propriedade Intelectual; Instituto Internacional de Educaçao do Brasil; Instituto 
Internacional de Comcacao de Brasil; Instituto Ipanema/Rede de ONGs da Mata Atlantica; Instituto 
Ivrema; Instituto Jurema; Instituto Mimoriso; Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria; 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia; Instituto O Direito por um Planeta Verde; Instituto Os 
Guardiais da Natureza; Instituto para o Desenvolvimento Sustentavel e Cidodania; Instituto Peabiru; 
Instituto Pro Cidadania de Curitiba; Instituto Ra-bugio para conservacao da Biodiversidade; Instituto 
Socioambiental; Instituto Sul-mineiro de Estudo e Conservacao da Natureza; Instituto Superior de 
Educaçao Padre Joao Bagozzi; Instituto Superior de Relacoes Internacionais; Instituto Tecnico de 
Educacao e Pesquisa da Reforma Agraria; Instituto Terra Brasilis; Inter-American Biodiversity 
Information Network (OAS); Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association; 
Inter-American Biodiversity Information Network; Inter-American Institute for Global Change Research; 
International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests; International 
Bioinformatics Foundation; International Center for Indigenous Nationalities' Development; International 
Center for Integrated Mountain Development; International Centre for Trade and Sustainable 
Development; International Chamber of Commerce; International Collective in Support of Fish Workers; 
International Confederation of Free Trade Unions; International Council for Local Environmental 
Initiatives; International Council on Mining and Metals; International Forum on Globalization; 
International Fund for Animal Welfare; International Indian Treaty Council; International Indigenous 
Forum on Biodiversity; International Institute for Environment and Development; International Institute 
for Sustainable Development; International Mechanism of Scientific Expertise on Biodiversity; 
International Ocean Institute- Brazil; International Petroleum Industry Environmental Conservation 
Association; International Plant Genetic Resources Institute; International Society for Ecological 
Economics; International Union for the Protection of New Varieties of Plants; International Union of 
Biological Sciences; International Union of Forest Research Organizations; International Wilderness 
Leadership Foundation; Iracambi Centro de Pesquisas; Iracambi Research and Conservation Center; 
Island Press; Itaipu Binacional; IUCN - The World Conservation Union; Joint Nature Conservation 
Committee; Jordani Manufaturados; Junior Enterprise Federation of the Parana State; Kaingong Institute; 
KFW Development Bank; Klabin S/A; Kuna Youth Movement; Law for a Green Planet Institute; Libyan 
Consumer Protection Society; Ligue Nationale des Associations Autochtones Pygmes Du Congo 
(LINAPYCO); Local Governments for Sustainability-Latin American and the Caribbean Secretariat 
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(LACS); Lok Sanjh Foundation; Maran, Gehlen e ADV Associados; MarBrasil; Mata Atlantica Biosphere 
Reserve - MAB-UNESCO; Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientes; Mauro Quanfug Club; MCT - 
Brazil; Merck Research Laboratories Inc.; Mesoamerican Reef Fund; Mesoamerican Reef Trust; 
Ministerial Conference on Forest Protection in Europe; Moore Foundation; Movement for the Survival of 
the Ogoni People; Movimento de Mulheres Camponesas; Movimiento Agroecologico Costarricense; 
Mujer Indigena; Municipal Environmental Sanitation Service of Santo André; Municipality of Bocas del 
Toro Panama; Museo de Historia Natural - Curitiba; Museu Nacional; Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawai'i; 
National Institute for Amazon Research; National Institute for Spatial Research; National Institute of 
Industrial Property; National Institute of Land Reform; National Museum of Natural History - Brazil; 
Natural History Museum (Naturkundemuseum); Natural Partners; Naturaleza y Cultura Internacional; 
Nature Kenya/Birdlife International; Netherlands Center for Indigenous Peoples; Netherlands 
Environmental Assessment Agency; New Trade Imp Exp. Ltda; New York Botanical Garden; Next 
Locacao de Equipamentos Limitada; Ngardmau State; Nordic Council of Ministers; Nucleo de 
Articulações e Atividades Vertentes a Inclusão Social; Núcleo Sindical Curitiba Norte; O Despertar da 
Consciência; Oak Spring Community, Navajo Nation; OCA Brasil; Ole Siosiomaga society (OLSSI); 
Open City International Foundation; Oréades Nucleo de Geoprocessamento; Organisation Internationale 
de la Francophonie; Organizacao des Povos Indigene do Rio Env.; Organizacao Tekoa Amigos da Aldeia; 
Organizacion del Pueblo Guarani; Organizacion Indigena de Anboquia; Organización Indígena de la 
Cuenca del Caura; Oswaldo Cruz Foundation; Oxfam Novib; Oxford Centre for the Environment, Ethics 
& Society; Pacific Concerns Resource Centre; Pacific Islands Forum Secretariat; PANAGTAGBO-
Mindanao; Panos Features; Pantanal Research Center - Pantanal Regional Environmental Programme; 
Paraguay Silvestre; Parana Biodiversity Project; Parana Department of Health; Parana Federal University 
of Technology; Parana Institute for Social and Economic Development; Parc regional naturel de la 
Martinique; Parque Nacional de Iguaco IBAWA PH; Partido Verde; Partners of Community 
Organizations; Pastoralist Integrated Suppot Programme / WAMIP; PATRI; Pelum Association; Peruvian 
Heritage; Pesticide Action Network Latin America; Petrobras; Phyto Trade Africa; Plano; Plenaria das 
Organizacoes Nao-governamentais da Marco-Regiao-Ambiental 5; Pontificia Universidade Catolica do 
Parana; Pousada Contos & Encantos; Preserve Amazonia; Procuradocua Geral do Estado do Parana; 
Programme de Apli. De Tecnologias Apripriadas as Comunidades; Projeto Bera; Provincia Sao Laurenco 
de Brindes dos Frades Menores Capuchinhos do Parana e Santa Catarina; Public Interest Intellectual 
Property Advisors; Public Research and Regulation Foundation; Qalesa Environmental Development 
Organization; Quechua-Aymara Association for Sustainable Livelihoods; Queen Mary Intellectual 
Property Research Institute; QUERCUS; Rainforest Foundation Norway; RALLT - RAAA; RARE; Red 
de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC); Red por une América Latina Libre de 
Transgénicos; Rede de Intercambio de Tecnologicas Alternativas; Rede de ONGs da Mata Atlantica; 
Rede Global Ahimsa; Rede Mata Atlantica; Rede Nacional de Ensino e Pesquisa; Rede Nacional Pro 
Unidades de Conservacao; REDE Semente Sul; Redes Amigos de la Tierra; RENCTAS; Research Center 
on Human Population and Wetlands in Brazil; Research Institute and Conservation of Nature - Ideia 
Ambiental; RH Global Consultoria e Assessoria de Recursos Humanos; Rhodes University; Roberto 
Ferraz Advogados; Rockefeller Foundation; Rotary Club de Curitiba Agua Verde; Russian Association of 
Indigenous People of the North (RAIPON); S.O.S. Mata Verde; Saami Council; SADC Biodiversity 
Support Programme; Safari Club International Foundation; Santuario Nhundiaquara; Sarawak 
Community Co-operation Institute; Save Americas Forests; Scouts of Brazil; SEED- Colégio Estadual 
Prof. Edimar; Senografia Sensoriamento Remoto LTDA; SEO.Org; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; Sindicato dos Trabalhadores em 
Educacao Publica do Parana; Sindicato e Organizacao das Cooperativas do Estado do Parana; Social 
Equity in Environmental Decisions; Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; Sociedade Botanica do 
Brasil; Sociedade Brasileira de Entomologia; Sociedade Brasileira de Microbiologia; Sociedade Brasileira 
de Ornitologia; Sociedade Brasileira de Zoologia; Sociedade Chaua; Sociedade de Pesquisa Em Vida 
Selvagem e Educacao Ambiental; SOS Cultura; SOS Manancial; South East Asia Regional Institute for 
Community Education; South Pacific Regional Environment Programme; Southeast Asia Regional 
Initiatives for Community Empowerment; Species 2000; SPVS; State Forest Institute, State of Rio de 
Janeiro; State of Acre General Arrorneyship; State University of Campinas; State University of Feira de 
Santana - Brazil; State University of Maringa; Superior Institute of International Relations; Sustainability 
Council of New Zealand; Sustainable-agriculture and Environmental Voluntary Action; SWAN 
International; Swiss Federal Organization for the Enviroment; Taller Permanenete de Mujeres Indigenas; 
Tebtebba Foundation; Terra de Direitos; Terrae Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Publico; The 
International Centre for Trade and Sustainable Development; The Nature Conservancy; The PYXIS 
Innovation; TILCEPA; Tinker Institute on International Law and Organizations; Tribal Learning 
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Community and Educational Exchange; Trinamul Unnayans Sangstha; Tropical Soil Biology and Fertility 
(TSBF) Institute of CIAT; Tsleil-Waututh Nation; TUI; Tulalip Tribes; UFPR - Departmento de 
Zoologia; UFZ-Centre for Environmental Research; UNAICO; Uniao das Associacoes Comunitarias do 
Interior de Cangucu; Uniao de Ensino do Sudoeste do Parana; Uniao de Entidades Ambientalistas do 
Parana; Uniao dos Escoteiros do Brasil; Unibrasil; Union Nacional de Agricultores y Ganaderos; 
UNIPROBA; Universidad Estadual de Freira de Santana; Universidad Nacional Agraria La Molina; 
Universidade de Sao Paulo; Universidade do Sul de Santa Catarina; Universidade Estadual de Campinas; 
Universidade Estadual de Feira de Santana Reitoria; Universidade Estadual de Londrina; Universidade 
Estadual de Ponta Grossa; Universidade Estadual de Santa Cruz; Universidade Estadual Paulista; 
Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de Rondonia; Universidade Federal de Santa 
Catarina; Universidade Federal do Parana; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Tuiuti 
do Paraná; Universita di Roma; Universitat Klagenfurt; Université du Québec à Montréal (UQAM); 
Université René Descartes; University for International Cooperation; University of Abobo-Adjame; 
University of Abomey-Calavi; University of Basel; University of Brasilia; University of California; 
University of Canterbury; University of Chicago; University of Frankfurt; University of Leiden; 
University of Puerto Rico; University of Reading; University of São Paulo; University of Strathclyde & 
U. St. Andrews; University of the Pacific; University of the State of Amazonas; Urban Greenspaces 
Institute; USC - Canada; USC-Canada / Mali-Seeds of Survival for West Africa; Utviklingsfondet/The 
Development Fund; Vale Verde - Associacao de Defensa do meio ambiente; VDI Technology Center; 
Veirano Advogados; VIOLA; Vitae Civilis Institute; Vitalis; Votorantum Celulose Papel; Wetlands 
International; Whale and Dolphin Conservation Society; Wildlife Conservation Society; Wildlife 
Protection Organisation Djibouti; World Growth; World Resources Institute; World Wide Fund for 

Nature (WWF); Zoological Society of London;  

 شؤون تنظيمية   -أوال
 افتتاح االجتماع   - ١البند 

 ، من انتاج اليونيب، تم عرض شريط فيديو عن التنوع البيولوجي،٢٠٠٦ مارس ٢٠ يوم ،في الجلسة االفتتاحية -٦
 .وقام فريق من السكان البرازيليين األصليين بمباركة تقليدية لكوكب األرض

 ريتيباورتو ريشا، عمدة ككلمة افتتاحية من السيد كارلوس الب ١-١
رحب السيد كارلوس البرتو ريشا، عمدة كوريتيبا، بالمشاركين في مدينته، التي يتركز عليها انتباه العالم كله منذ  -٧

افتتاح االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 
وقال ان القضايا الداخلة في أعمال االجتماع هي قضايا ذات تعقيد علمي شديد، .  ألحيائية، منذ أسبوعبشأن السالمة ا

خصوصا موضوع االعتراف في الصكوك القانونية الدولية بأهمية ما لدى السكان األصليين والمحليين من معارف تقليدية، 
و أمر له أهمية كبيرة للحفظ واالستعمال المستدام للتنوع اذ أن ما لديهم من ثروة تتمثل في الممارسات واالبتكارات ه

.  ١٩٩٢وقال انه يأمل أن ترى كوريتيبا خطوة جديدة تتخذ في عملية بدأت في ريو دي جانيرو في عام .  البيولوجي
ية بل أيضا والحفظ الفعال للتنوع البيولوجي هو مسؤولية تقع ليس فقط على عاتق الحكومات الوطنية الموقعة على االتفاق

على عاتق السلطات االقليمية وبصفة خاصة السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمعات والمنظمات غير الحكومية التي 
دورها جوهري في استئصال النماذج االجتماعية ـ االقتصادية، والحضرية والثقافية، التي تميزت بمسلك هدام للطبيعة، 

والى جانب التنوع البيولوجي الذي حاز شهرة عالمية، يمتلك .  الوعي الجماهيريوهو دور ينطوي على انشاء وتعبئة 
وكوريتيبا نفسها هي مدينة .  البرازيل تنوعا اجتماعيا مرموقا، اذ يوجد أكثر من مئتي مجتمع أصلي ومحلي في هذا البلد

كين في المؤتمر في جهودهم الرامية ذات نظرة عالمية متعددة العناصر، وتتطلع الى أن تعمل بوصفها مصدر وحي للمشار
 .الى تحقيق أفضل الحلول لحفظ التنوع البيولوجي العالمي
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 كلمة افتتاحية من السيد روبرتو ريكوياو، حاكم والية بارانا ٢-١
وقال انه قرر منح صفة المواطن في والية  ،رحب السيد روبرتو ريكوياو، حاكم بارانا، بالمشاركين في واليته -٨

 االجتماع الثالث لألطراف في ت نتائج  وأضاف انه حتى اذا كان. اعترافا باسهامه في شؤون البيئة،لألمين التنفيذيبارانا 
 فان ،قد انطوت على شيئ من خيبة األمل بسبب ما كان لدى الناس في والية بارانا من توقعات عاليةبروتوكول قرطاجنة 

وموقف البرازيل كان انتصارا .  غبون في ايجاد كوكب أرض أشد أماناعلى األقل بلده الواقف جنبا الى جنب مع من ير
ليس فقط للحركات الشعبية بل أيضا كان انتصارا لموقف والية بارانا الثابت في قضية الكائنات الحية المحورة جينيا 

تي أظهرتها بعض ولموقف وزيرة بيئة البرازيل، التي كسبت معركة شرسة داخل الحكومة الفيديرالية ضد الشراهة ال
 .المصالح االقتصادية الفائقة القوة في العالم

 في المائة من غاباتها خالل األعوام المائة األخيرة، ويشعر بقلبه يتفطر عندما يفكر في ٩٧ان واليته قد فقدت  -٩
مج النشاء ممرات فلدى بارانا برا.  الزيف الكامن وراء حديث صون التنمية المستدامة عن طريق حفظ التنوع البيولوجي

للتنوع البيولوجي، تصل بين وحدات الحفظ وتثقيف الجمهور وتعبئة المنتجين الريفيين كي يوقفوا ويعكسوا اتجاه التزايد في 
عدد األنواع المهددة، والستعادة النبات على ضفاف األنهر واعادة األواهل الحية الى األنهار الملوثة، وابطاء تدهور غاباتها 

وتقوم حكومة الوالية باستثمار مبلغ ملياري ريال لتزويد . Araucaria augustifoliaوحماية ما تبقى لديها من األطلنطية 
 وتملك بارانا . تخلصا كامال  "للتخلص من النفايات"مواطنيها بأفضل معالجة للمياه وللمجاري في البلد، ولديها أيضا برنامج 

على شكل مراتع ومحميات، ويقوم منتجوها الريفيون بانشاء مناطق ذاتية لهم أكثر من مليون هكتار من المناطق المحمية 
وقد أصبحت الوالية أكبر منتج في البرازيل للمواد االيكولوجية الزراعية، وتقوم بتشجيع صغار .  للتنوع البيولوجي

نتاج البيولوجي في أمور منها  في المائة من انتاجها الزراعي، على استعمال طرائق اال٨٨المنتجين لديها المسؤولين عن 
يقضي بأن تستعمل جميع المدارس مواد  ـ مثال صدور قرار من حكومة الوالية ـ وهو حتى اآلن قرار فريد في البرازيل

من المفتشين البيئيين، قد أصبحت أيضا قائدة " قواتها الخضراء"أن بارانا، مع .  منتجة عضويا فيما تقدمه من وجبات الطعام
 .ي اعادة تدوير القوارير الزجاجية والبالستيكية والقنينات المعدنيةعالمية ف

ان مقررات االجتماع الثالث لألطراف في بروتوكول قرطاجنة ال بد أن تترجم الى خطوات عملية، ولكنه يأمل أن  -١٠
 . يولوجيتكون كوريتيبا قد أصبحت مسقط رأس الوعي الجديد بالحاجة الى اتخاذ خطوات في صالح التنوع الب

 كلمة افتتاحية من ممثل رئيس مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع ٣-١
، ممثل رئيس مؤتمر األطراف في االجتماع السابع له، فأعرب عن تقديره Ramantha Letchumananتلكم السيد  -١١

ا الى البرازيل، تحول المؤتمر وبانتقال مؤتمر األطراف من ماليزي.  لحكومة البرازيل على استضافتها المؤتمر في كوريتيبا
من بلد شديد التباين الى بلد آخر شديد التباين أيضا؛  وهو يأمل أن يستمد المندوبون الهاما من التنوع البيولوجي الهائل 

ورحب بالسيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي الجديد، الذي يحضر المؤتمر للمرة األولى بهذا الصفة، .  المحيط بكوريتيبا
وقال انه مقتنع ان السيد جغالف .   في االتفاقيةتفحمهمال انه يشعر بانطباع عميق بفضل العزم والحماس الملهب اللذين وقا

  .التفاقية خالل السنوات القادمةسيكون سفيرا كبيرا ومعماريا لبناء ا
وبصفة خاصة، .   لالتفاقيةان الشيء الكثير قد أنجز في تنفيذ مقررات االجتماع السابع، في مجاالت ذات أهمية -١٢

أحرز تقدم في التفاوض في نظام دولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وهو قضية كانت لها أهمية كبرى لبلده، وللبرازيل، 
بيد أنه ال يزال الكثير .  ولكثير من البلدان النامية األخرى، وهو موضوع من شأنه أن يرفع أحد األعمدة الثالث لالتفاقية

وأحرز تقدم أيضا في ايجاد شبكة عالمية من .  عمله في سبيل التوصل الى اختتام ناجح لتلك المفاوضات المعقدةالمطلوب 
وقدرة االتفاقية على التكيف مع التحديات .  المناطق المحمية، وفي صياغة عناصر برنامج بشأن التنوع البيولوجي الجزري

 .، أمر يدل على أن االتفاقية لها مرونة كافية للتكيف مع الظروف المحيطةالجديدة مثل التحدي المتمثل في انفلونزا الطيور
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، وال يزال باقيا الشيء الكثير الواجب عمله لتحقيق الهدف ٢٠١٠لم يعد باقيا غير ثالث سنوات ونصف قبل عام  -١٣
 التركيز المتزايد على ولذا، فمن الضروري العمل بروح جديدة من االستعجال وال بد من.  ٢٠٠٢الطموح الذي وضع في 

وهو ال يشعر بشك في أنه، بزعامة حكومة البرازيل، سوف يتخذ مؤتمر األطراف المقررات والخطوات .  خطوات ملموسة
 .٢٠١٠الالزمة لتحقيق هدف عام 

 كلمة افتتاحة من السيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي ٤-١
ف، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، في الجلسة االفتتاحية لالجتماع، بذكر عدة أمثلة قام السيد أحمد جغال -١٤

 في المائة ٨٠وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك .  تستعمل فيها النباتات لمكافحة تدهور الصحة والفقر ولتخفيض التلوث
الذين شاركوا في  التقليديوشكر رجال الطب  . اسا على النباتاتمن سكان العالم يعتمدون على الطب التقليدي، القائم أس

وأعلن أنه قد اقترح انشاء متحف للطبيعة والثقافة، ووردت فعال منذ اآلن تبرعات من حكومات .  حفل افتتاح المؤتمر
 .كرواتيا وسلوفينيا وهنغاريا لهذا الغرض

ي التطور أخذت تتدهور تدهورا جديا من جراء األنشطة ولكن مما يؤسف له أن ثمرة عدة ماليين من السنوات ف -١٥
فهناك ضغط أنثروبوجيني لم يسبق له مثيل على .  البشرية التي تهدد الحياة على األرض وتهدد مستقبل األجيال القادمة

مان التشغيل الطبيعي لكوكب األرض وهو ضغط وصل الى حد فيه تهديد بالقضاء على قدرة األنظمة االيكولوجية على ض
وقال ان الطبيعة أخذت تنتفض ضد .  استدامة خدماتها، وهي خدمات ال يمكن بدونها أن تستمر الحياة على كوكب األرض

التي الجوية القاسية  الظروفة، ال يمكن التحكم فيها، ومن مميتما تلقاه من سوء المعاملة، وذكر عدة أمثلة على أوبئة 
من تنوع بيولوجي ثري ووعي بيئي هي مكان أمثل لالصغاء الى الطبيعة والبرازيل، مع ما فيها .  األرواح صىتح

وأعرب عن امتنانه العميق لحاكم والية بارانا، الذي سماه الرئيس الموقر ألصدقاء اتفاقية التنوع .  واالستجابة الى صوتها
ي البرازيل، التي كانت المهندس  وأثنى كذلك على السيدة مارينا سيلفا، وزيرة البيئة ف.  ولعمدة كوريتيبا،البيولوجي

 ٦,٤والقرار الذي صدر في مارس عن رئيس البرازيل بوضع .  المعماري لخطة طموحة لحماية الغابة المطرية البرازيلية
ماليين هكتار من الغابة المطرية األمازونية، وهي مساحة تبلغ ضغف حجم بلجيكا، تحت الحماية المباشرة للبيئة، هي أمر 

تفال به باعتباره اسهاما رئيسيا لتحقيق تخفيض محسوس في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي بحلول عام ينبغي االح
٢٠١٠. 

 مقررا، وتم وضع خطة ١٩٢، تم اصدار ١٩٩٢ومنذ صياغة اتفاقية التنوع البيولوجي في ريو دي جانيرو في  -١٦
ة االيكولوجية الرئيسية، وتجري مناقشة تدابير لتنفيذ تلك استراتيجية وسبعة برامج عمل مواضيعية تغطي جميع األنظم

وناشد جميع البلدان التي لم توقع بعد على االتفاقية أن تفعل ذلك، اذ ال يوجد مواطن وال .  المبادرات في أفرقة عمل شتى
 .عندما يكون األمر متعلقا بحماية الحياة على كوكب األرض" متفرجا"بلد في العالم يمكن أن يظل 

 )اليونيب(كلمة افتتاحية من السيد باكاري كانتي، من برنامج األمم المتحدة للبيئة  ٥-١
  .)اليونيب(تكلم السيد باكاري كانتي، بالنيابة عن السيد كالوس توبفر، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  -١٧

لشخصية في المؤتمر وعلى تفانيها والتزامها بقضية البيئة في وقام السيد كانتي بشكر السيدة مارينا سيلفا على مشاركتها ا
ورحب بالكلمة الحماسية التي القاها السيد ريكوياو، حاكم بارانا، اذ أنه بدون هذا الحماس ال .  البرازيل وباقي أنحاء العالم

وصفق لمبادرة السيد .  شاركينفهو مقتنع بأن خطبته كانت الهاما لجميع الم.  توجد أحالم، وبدون أحالم ال توجد أعمال
 متطوع شاب للمساهمة بالحفاوة بالمشاركين في كوريتيبا؛ فشباب العالم هم الذين ٥٠٠٠ريشا، عمدة كوريتيبا، باالهابة بـ 

وسيقوم .  والحظ أن السيدة سيلفا والسيد جغالف كالهما ملتزم وعازم على كفالة نجاح المؤتمر.  سيقومون ببناء مستقبله
 .جغالف بقيادة االتفاقية الى انجازات أكبر فأكبر، وأكد له أن اليونيب سيسانده مساندة كاملة في مساعيهالسيد 
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وذكر أن التنوع البيولوجي انما هو ناتج ماليين من سنوات التطور، وطالما زود الجنس البشري باألغذية واأللياف  -١٨
 ذلك، فان الجنس البشري يترك عددا هائال من األنواع الثمينة تضيع ومع.  الثقافي-والمأوى واألدوية وباالثراء االجتماعي

وهو مقتنع أن الموقعين على االتفاقية لن يقبلوا هذا الوضع وسوف يتوصلون .  عرضة للحت والدمار نيالجيويترك التنوع 
ى السير قدما الى الوضع العملي فقد التزموا باحداث تغيير، وناشد المندوبين أن يساعدوا االتفاقية عل.  ٢٠١٠الى هدف عام 

وهو مقتنع أن المؤتمر لم يكن يستطيع أن يكون له رئيس أفضل من السيدة سيلفا، التي هي امرأة .  الذي وصفه حاكم بارانا
وهو يعول على جميع المشاركين الدراك أهدافهم من خالل روح .  متوجهة نحو ادراك نتائج فعلية، وملتزمة بحماية البيئة

 . فاني والحلول الوسط والنزاهة وتمنى لهم كل النجاحمن الت
 كلمة افتتاحية من السيدة مارينا سيلفا، وزيرة البيئة لجمهورية البرازيل الفيديرالية ٦-١

قالت السيدة سيلفا أن البرازيل يشعر بفخر ال حد له اذ يستضيف االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في االتفاقية،  -١٩
ي على مسؤولية سياسية وعلى أهمية سياسية ورمزية وتثقيفية عميقة، مع مراعاة المسؤولية الهائلة الواقعة وهي مهمة تنطو

وهذه المناسبة توفر للبرازيل فرصة فريدة على المستوى الداخلي لتعزيز .  على عاتق البرازيل في مجال القضايا البيئية
في عمليات صنع القرار المتصل ي مدنالومة البرازيلية والمجتمع مزيد من الضلوع في القطاعات العريضة، من جانب الحك

بقضايا التنوع البيولوجي، وكذلك فرصة االسهام، على المستوى العالمي، في المناقشات المتعلقة بقضية زيادة األهمية البيئية 
 األطراف التي لم تترجم الى ومضت تقول أن عدد االتفاقات البيئية المتعددة.  واالجتماعية واالقتصادية لجميع البشر

خطوات عملية طالما قد أثار لديها قلقا ولكن مما شجعها في هذه المرة حماس وعزم األمين التنفيذي على بذل جهود كبيرة 
 .لتنفيذ المقررات التي تتخذ في ظل االتفاقية، وتمنت له كل النجاح في هذا الصدد

خطوات فعالة الدراك هدف تحقيق تخفيض محسوس بحلول عام  كثيرة قد اتخذت اوعلى الرغم من أن بلدان -٢٠
ونتائج عملية .   في معدل ضياع التنوع البيولوجي على جميع المستويات، اال أن أمورا كثيرة ال يزال مطلوبا عملها٢٠١٠

ر في خدمات األنظمة تقييم األلفية لألنظمة االيكولوجية مثال دلت على أن العوامل القائدة لضياع التنوع البيولوجي وللتغي
وال بد من بذل جهود لم يسبق .  االيكولوجية هي عوامل اما ثابتة أو لم يحصل فيها انحسار أو حدث فيها تزايد في الكثافة

.  لها مثيل لعكس اتجاه هذه األوضاع، بما في ذلك جهود لتوفير االرادة السياسية لتغيير أنماط تملك موارد التنوع البيولوجي
ئل األساسية للتقييم المذكور، أن تحول األنظمة االيكولوجية الطبيعية واستغالل التنوع البيولوجي قد أنتجا منافع ومن الرسا

اقتصادية ولكن على حساب احداث مزيد من ضياع التنوع البيولوجي وتدهور خدمات األنظمة االيكولوجية وايجاد مزيد من 
االتفاقية ولبناء شراكات متينة بين قطاعات المجتمع، مع تحقيق مفهوم أخالقي ولذا فال بد من ايجاد ميثاق لتنفيذ .  الفقر

ان العزم والمشيئة السياسية هما مطلبان مسبقان لترجمة االلتزامات .  مستقبلي بشأن الطرائق والوسائل الدراك هذا الهدف
والمصاعب التي .   حائز للتنوع البيولوجيفي ظل االتفاقية الى أعمال، ال سيما بالنسبة للبلدان النامية، التي هي أكبر

يواجهها كثير من تلك البلدان أمر ال بد من تزايد االعتراف به، وفي هذا الصدد، سلطت الوزيرة الضوء على التزامات 
 .البلدان المتقدمة بشأن توفير الموارد المالية وبشأن نقل التكنولوجيا

تعلق بالحصول وتقاسم المنافع، من حيث الوفاء باألهداف الثالثة ونوهت بأهمية المفاوضات بشأن نظام دولي ي -٢١
ولمثل هذا النظام امكانية أن يكون من أنجح الوسائل وأقربها الى المثالية في معالجة تلك األهداف الثالثة، بطريقة .  لالتفاقية

وزيرة الحرص الذي تشعر به بعض وبينما تتفهم ال.  متكاملة تشمل المصالح المختلفة للبلدان والمجموعات والقطاعات
الدوائر نحو قضية النظام الدولي، اال أنه من الجوهري التوصل الى مقررات ايجابية بشأن الهدف الثالث لآلتفاقية بصفة 

 أن البرازيل لن يألو جهدا الدراك تلك توقال.  خاصة، نظرا ألنه لم تحقق حتى اآلن نتائج جديرة باالعتبار في هذا الصدد
وحكومة اسبانيا جديرة بذكر .  ة، اذ أنه يعتقد أن المفاوضات المتعلقة بذلك النظام انما هي أولوية عاجلة ولها أهميتهاالغاي

خاص بفضل اسهامها الحاسم لتحقيق السير المتماسك والموضوعي لشؤون اجتماع الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم 
نيا في اآلونة األخيرة؛ ولم يحدث فقط تقدم للمفاوضات نتيجة لذلك، بل تبددت المنافع وهو االجتماع الذي استضافته اسبا



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 13 
 

 

ومن الواضح أن التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول ليست كافية .  أيضا كل الشكوك بشأن الحاجة الى مثل ذلك النظام
تمعات األصلية والمحلية، كما تعترف بها لكفالة االحترام الكامل لحقوق الدول السيادية على مواردها الطبيعية ولحقوق المج

 .االتفاقية
 تزايد تعقيد هذه ، وتبعا لذلك. ، تزايد اشتمال المفاوضات الدولية بشأن البيئة على نقاش يتعلق بالتنمية١٩٩٢منذ  -٢٢

رة الطبيعة المفاوضات وأصبح يتدخل فيها اآلن مزيد من الفاعلين بالقياس الى عددهم السابق، مما يظهر في أحيان كثي
.  العابرة لعدة قطاعات للمقترحات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وهو مجال يعتبر النقص في االرادة السياسية أكبر عائق له

وختاما أعربت .  ومع ذلك، فان الحلول التي وجدت كانت أقرب الى الشرعية اذ أنها تصور طائفة من القيم والتوقعات
، وأن يكون ١٩٩٢قمص المؤتمر الروح نفسها الطامحة الى التجديد التي اجتاحت قمة ريو في الوزيرة عن أملها في أن يت

 .  التنوع البيولوجي والثقافي للبرازيل الهاما للعمل الماثل أمام المؤتمر

 انتخاب أعضاء المكتب   - ٢البند 
 انتخاب الرئيس

 ٢٠٠٦ مارس ٢٠ في الجلسة االفتتاحية لالجتماع يوم ، انتخب مؤتمر األطرافالنظام الداخلي من ٢١دة اموفقا لل -٢٣
 .رالية، رئيسة لالجتماع الثامنيلبيئة في جمهورية البرازيل الفيدعن طريق التصفيق السيدة مارينا سيلفا، وزيرة ا

لين دة نفسها، ان نواب الرئيسة العشرة الذين انتخبوا في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف ظلوا شاغماوفقا لل -٢٤
وبذلك، .  بمهمة المقرر) منغوليا (Oyundari Navaan-Yundenوتم االتفاق على أن تقوم السيدة .  مناصبهم لفترة االجتماع

 :فان مكتب مؤتمر األطراف لهذا االجتماع يتشكل على النحو اآلتي

 Ms Maria Silva (Brazil) الرئيسة

 Mr.Robert McLean (Canada) نواب الرئيس
 Mr. Mathew Jebb (Ireland) 
 Mr. Moustafa Fouda (Egypt)  
 Mr. Sem Taukondjo Shikongo (Namibia) 
 Mr. Alexander Shestakov (Russian Federation) 
 Mr. Zamir Dedej (Albania) 
 Ms. Dalia Salabarria Fernandez (Cuba) 
 Mr. Antonio Matamoros (Ecuador) 
 Ms. Tererei Abete-Reema (Kiribati) 

 Ms. Oyundari Navaan-Yunden (Mongolia) المقرر

  نواب للرئيس١٠انتخاب 
  الثالثةان مؤتمر األطراف انتخب في الجلسات ، )٥/٢٠المعدلة بموجب المقرر  (النظام الداخلي من ٢١دة مالل -٢٥

اع األطراف لمدة خدمة تبدأ  الممثلين اآلتين نوابا لرئيسة اجتم،٢٠٠٦ مارس ٣١ و ٢٤ من الجلسة العامة، يومى والسادسة
 :من اختتام االجتماع الحالي وتنتهي باختتام االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف

Mr. Robert McLean (Canada) 
Mr.Jose Luis Herranz Saez (Spain ) 
Mr. Ositadinma Anaedu (Nigeria) 
Ms. Mary Fosi Mbantenkhu (Cameroon) 
Mr. Volodymyr Domashlinets (Ukraine) 
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Mr. Donald Cooper (Bahamas) 
Mr. Abdul Haqim Aulaiah (Yemen) 
Mr. Karma Nyedrup (Bhutan) 
Ms.Andrea Stefan (Croatia) 

 مارس أعلنت الرئيسة أن مجموعة امريكا الالتينية والكاريبي قد ٣١في الجلسة العامة السادسة لالجتماع يوم  -٢٦
 . الذين لم يحضروا بعد وذلك في موعد الحقتعهدت بابالغها أسماء ممثليها

 انتخاب رئيس االجتماعين الثالث عشر والرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
، انتخب مؤتمر األطراف السيد أصغر فاضل ٢٠٠٦ مارس ٢٠في الجلسة العامة األولى من االجتماع يوم  -٢٧

رئيسا للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الجتماعيها الثالث عشر والرابع ) ةجمهورية ايران االسالمي(
 .عشر

 إقرار جدول األعمال   - ٣البند 
، اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ٢٠٠٦ مارس ٢٠في الجلسة االفتتاحية من االجتماع يوم  -٢٨

 .(UNEP/CBD/COP/8/1)اس جدول األعمال المؤقت جدول األعمال اآلتي على أس
 شؤون تنظيمية   -أوال 

 افتتاح االجتماع -١
 انتخاب أعضاء المكتب -٢
 اقرار جدول األعمال -٣
 تنظيم العمل -٤
 تقرير عن وثائق تفويض الممثلين في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف -٥
 موضوعات معلقة -٦
 ع لمؤتمر األطرافزمان ومكان االجتماع التاس -٧

 النظر في التقارير    –ثانيا 
 تقارير االجتماعات التحضيرية االقليمية  -٨
 تقارير االجتماعات المعقودة ما بين الدورات -٩

 تقرير عن األوضاع القائمة في بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية -١٠
 تقرير من مرفق البيئة العالمية -١١
 ين التنفيذي عن ادارة االتفاقية وعن ميزانية الصندوق االستئماني لالتفاقيةتقرير من األم -١٢
 النظرة العامة العالمية الى التنوع البيولوجي -١٣

 قضايا مطلوب النظر فيها بتعمق   –ثالثا 
 .التنوع البيولوجي الجزري -١٤
 .التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة -١٥
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 .ية للتصنيفالمبادرة العالم -١٦
 .)١٥المادة (الحصول وتقاسم المنافع  -١٧
 .وما يتصل بها من أحكام) ي(٨المادة  -١٨
 .)١٣المادة  (عامةتوعية الالاالتصال والتثقيف و -١٩

 القضايا االستراتيجية لتقييم التقدم المحرز أو لمساندة التنفيذ   –رابعا 
االنمائية  األهداف واسهام االتفاقية في ٢٠١٠تيجية بما في ذلك هدف التقدم نحو تنفيذ االتفاقية وخطتها االسترا -٢٠

 .لأللفية ذات الصلة

 .استعراض التنفيذ ١-٢٠
تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وادماج شواغل التنوع البيولوجي  ٢-٢٠

 .تقنيةفي شتى القطاعات وخيارات إلسداء مزيد من المساندة ال
 .اآلثار المترتبة على نتائج تقييم األلفية لألنظمة االيكولوجية -٢١
 :تنقيح اآلليات لمساندة التنفيذ -٢٢

 ؛هيئات االتفاقية وعملياتها وآلياتها  وتأثيراتاستعراض فعالية  ١-٢٢
 ؛التعاون العلمي والتقني وآلية تبادل المعلومات ٢-٢٢
 ؛هانقل التكنولوجيا والتعاون في ٣-٢٢
 .الموارد المالية واآللية المالية ٤-٢٢

غ الوطني والنظرة بال، بما في ذلك ادماج األهداف في برامج العمل المواضيعية واإلغبالاإلرصد التقدم وعمليات  -٢٣
 .العامة العالمية الى التنوع البيولوجي

 أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقيةالتعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى واشراك  -٢٤
 .ارشاد لآللية المالية -٢٥

 قضايا مواضيعية أخرى ناشئة عن مقررات صدرت عن مؤتمر األطراف   –خامسا 
 :برامج العمل المواضيعية -٢٦

 ؛تنفيذ برنامج العمل: التنوع البيولوجي للغابات ١-٢٦
 ؛غبالاإلمعايير لتحديد المواقع وعمليات : لداخليةالتنوع البيولوجي لألنظمة االيكولوجية للمياه ا ٢-٢٦
 واالدارة المتكاملة للمناطق ةر العميقاالموارد الجينية لقاع البح: التنوع البيولوجي البحري والساحلي ٣-٢٦

 الساحليةوالبحرية 
كة بين عدة المبادرة الدولية للتنوع البيولوجي للتربة والمبادرة المشتر: التنوع البيولوجي الزراعي ٤-٢٦

 قطاعات بشأن التنوع البولوجي من أجل األغذية والتغذية
 :القضايا المشتركة بين عدة قطاعات -٢٧
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النظر في توصيات الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمناطق : المناطق المحمية ١-٢٧
 ؛المحمية

 ةالحافزوبشأن التدابير   منها،تخفيفالأو ضارة ازالة الحوافز البشأن وضع مقترحات : التدابير الحافزة ٢-٢٧
 ؛أدوات التقييمشأن  وب،االيجابية

الفجوات ووجوه )): ح(٨المادة (األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة االيكولوجية أو الموائل أو األنواع  ٣-٢٧
 ؛التضارب في االطار التنظيمي الدولي

 ؛شامال التنوع البيولوجي ثراألتقييم تنقيح الخطوط االرشادية ل: ثراألتقييم  ٤-٢٧
 ؛النظر في توصيات فريق الخبراء القانونيين والتقنيين: المسؤولية والجبر التعويضي ٥-٢٧
بين األنشطة الرامية الى حفظ التنوع ر آزالتارشاد اليجاد وتعزيز : التنوع البيولوجي وتغير المناخ ٦-٢٧

 . ومكافحة تدهور األراضي،معه التكيفو تغير المناخ أ من حدةتخفيف الالبيولوجي و
 شؤوون ادارية وشؤون متعلقة بالميزانية    –سادسا 

 ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ادارة االتفاقية وميزانية برنامج العمل لفترة العامين  -٢٨
 شؤون ختامية   –سابعا 

 .شؤون أخرى -٢٩
 .اعتماد التقرير -٣٠
 .اختتام االجتماع -٣١

 تنظيم العمل   - ٤البند 
 على تنظيم عمل االجتماع على ٢٠٠٦ مارس ٢٠وافق مؤتمر األطراف في الجلسة االفتتاحية لالجتماع يوم  -٢٩

 .(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.1/Rev.1)أساس المقترحات الواردة في المرفق الثاني بجدول األعمال المشروح المنقح 
 Matthew Jebbق العامل األول برئاسة السيد الفري: وتبعا لذلك، أنشأ مؤتمر األطراف فريقين عاملين هما -٣٠

التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه  (١٥، و )التنوع البيولوجي الجزري (١٤: للنظر في بنود جدول األعمال) ايرلندا(
م التنوع البيولوجي للنظ (٢-٢٦، )التنوع البيولوجي للغابات (١-٢٦و ) المبادرة العالمية للتصنيف (١٦، و )الرطبة

 ٢-٢٧، و )المناطق المحمية (١-٢٧، و )التنوع البيولوجي البحري والساحلي (٣-٢٦، و )االيكولوجية للمياه الداخلية
 ٦-٢٧، )المسؤولية والجبر التعويضي (٥-٢٧، و )ثراألتقييم  (٤-٢٧، و )األنواع الغريبة (٣-٢٧، و )التدابير الحافزة(
للنظر في ) ناميبيا (Sem Taukondjo Shilongoق العامل الثاني برئاسة السيد ؛ والفري)التنوع البيولوجي وتغير المناخ(

، و ) المتصلة بهاحكامواأل) ي (٨المادة  (١٨، و )الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع (١٧بنود جدول األعمال 
ها االستراتيجية بما في ذلك هدف استعراض تنفيذ االتفاقية وخطت (١-٢٠، و )عامةالتوعية الاالتصال والتثقيف و (١٩

تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي وادماج شواغل التنوع البيولوجي في  (٢-٢٠، و )٢٠١٠
اآلثار المترتبة على نتائج تقييم األلفية للنظم  (٢١، و )شتى القطاعات وخيارات السداء مزيد من المساندة التقنية

التعاون العلمي والتقني  (٢-٢٢هيئات االتفاقية وعملياتها وآلياتها، و  تأثيراتواستعراض فعالية  (١-٢٢، و )االيكولوجية
رصد  (٢٣، و )الموارد المالية واآللية المالية (٤-٢٢، و )نقل التكنولوجيا والتعاون فيها (٣-٢٢، و )وآلية تبادل المعلومات

الوطني والنظرة العامة العالمية غ بالواإل ،ج األهداف في برامج العمل المواضيعيةبما في ذلك ادما ،غبالاإلالتقدم وعمليات 
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التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى واشراك أصحاب المصلحة  (٢٤، و )الى التنوع البيولوجي
 .سوف يتم تناولها مباشرة في الجلسة العامةأما البنود الباقية ف).  ارشاد لآللية المالية (٢٥، و )في تنفيذ االتفاقية

، استمع مؤتمر األطراف الى تقارير مرحلية مؤقتة من رئيسي ٢٠٠٦ مارس ٢٤في الجلسة العامة الثالثة يوم  -٣١
 .لثاني ومن رئيس لجنة الميزانيةالفريقين العاملين األول وا

   أثناء االجتماعالفريقين العاملينعمل 
 واعتمد تقريره . ٢٠٠٦ مارس ٣١ الى ٢١من  جلسة ١٨ل األول عقد الفريق العام -٣٢

(UNEP/CBD/COP/8/L1/Add.2.)  ٢٠٠٦ مارس ٣١ في ١٨الـ في جلسته. 
 واعتمد تقريره . ٢٠٠٦ مارس ٣١ الى ٢١من  جلسة ١٦عقد الفريق العامل الثاني  -٣٣

(UNEP/CBD/COP/8/L.1/Add.3) ٢٠٠٦ مارس ٣١في   ١٦ ال في جلسته. 
 .الى تقارير مرحلية مؤقتة من رئيسي الفريقين العاملينالثالثة ستمع مؤتمر األطراف في جلسته العامة ا -٣٤
 ٣١ لالجتماع يوم السادسة   الى مؤتمر األطراف في الجلسة العامةالفريقين العاملينقدمت التقارير النهائية من  -٣٥

 .  وهي مدمجة في التقرير الحالي٢٠٠٦مارس 
 المستوىالجزء الرفيع 

وزيرا  ١٢٢ مارس وقد حضر ٢٩ الى ٢٧عقد الجزء الرفيع المستوى من االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف من  -٣٦
 .، في كوريتيبا"استاساو امبراتيل كونفينشن سنتر" مارس جرى في مقر ٢٨ و ٢٧ يومى ورئيس وفد حوارا تفاعليا

 أدلى ببيانات كل من فخامة السيد لويس ، مارس٢٧ االثنين في الجلسة االفتتاحية للجزء الرفيع المستوى يوم -٣٧
 األمين التنفيذي ، والسيد احمد جغالف، والوزيرة مارينا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل االتحادية،ايناسيو لوال دا سيلفا

 االفتتاحية القاء بيان عن نتائج وأعقب البيانات  . المدير التنفيذي لليونيب، والسيد كالوس توبفير،التفاقية التنوع البيولوجي
 ثم جرت ، مدير معهد الدراسات المتقدمة بجامعة االمم المتحدة،زكري .ح. القاه االستاذ ا،تقييم األلفية للنظم االيكولوجية
 .ات التقدم والتحدي:التنوع البيولوجيتعميم مناقشة في الجلسة العامة حول 

األولى والثانية في وقت اللجنتان واجتمعت   .جتمعت بعد الجلسة العامةفي أربع لجان اوجرت بعد ذلك مناقشات  -٣٨
  وزير البيئة في ،وكان يرأس اللجنة األولي المعنية بالتنوع البيولوجي واألغذية والزراعة سعادة السيد جان سيسكو  .واحد

أما اللجنة الثانية فقد ركزت على   . األرجنتين وزير البيئة والتنمية المستدامة في،وسعادة السيد أتيليو أرماندو سافينوبولندا 
 المدير العام لوكالة حماية البيئة باثيوبيا و ، ورأسها الدكتور تيولد اجزييابر،التنوع البيولوجي والتنمية واستئصال الفقر

 . سفيرة البيئة السويدية،سعادة السيدة فيفيكا بون
 في ، واللجنة الرابعة المعنية بالحصول وتقاسم المنافع،لوجي والتجارةوعقدت اللجنة الثالثة المعنية بالتنوع البيو -٣٩

 وزير الدولة للبيئة ،وتشارك في رئاسة اللجنة الثالثة سعادة السيد نامو نارين مينا.   مارس٢٨وقت واحد يوم الثالثاء 
 تشارك في رئاسة اللجنة الرابعة  بينما،األوروبيةبالمفوضية  مفوض البيئة ، وسعادة ستافروس ديماس،والغابات في الهند

 ، سيرانو رودريغيس وسعادة  السيد أنطونيو، رئيس المجلس الوطني للبيئة في بيرو،سعادة السيد كارلوس لوريت دي موال
 .األمين العام لوزارة البيئة باسبانيا

ز أهداف اتفاقية التنوع تغيير الممارسات والتعجيل بانجا: "مناقشة ختامية عنوانهاوجرت في الجلسة العامة  -٤٠
 ".٢٠١٠البيولوجي الثالثة وادراك هدف 
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وتم .  حاري والتصحراالحتفال بالسنة الدولية بشأن الصبأيضا قام المشاركون في الجزء الرفيع المستوى  -٤١
لوكاالت  مكون من رؤساء افريق عمل التوقيع على مذكرة تفاهم مع ست مؤسسات علمية كبيرة وانشاء باالضافة الى ذلك 

 مارس ٢٩وواصل الجزء الرفيع المستوى أعماله في الجلستين العامتين الرابعة والخامسة من االجتماع يوم   .٢٠١٠لعام 
جلسات ثم قامت الوزيرة مارينا سيلفا باختتام   .)أنظر المرفق الثاني أدناه( وزيرا ورئيس وفد بيانات رسمية ٩٧حيث أدلى 

 .الجزء الرفيع المستوى رسميا
قدم تقرير الرئيسة الوزيرة مارينا سيلفا عن الجزء الرفيع المستوى الى مؤتمر األطراف في الجلسة العامة  -٤٢

 . وهو وارد في المرفق الثالث أدناه،٢٠٠٦ مارس ٣١السادسة من االجتماع يوم 

 تقرير عن وثائق تفويض الممثلين الى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف    - ٥البند 
 ، نائب الرئيس من ايرلندا، تولى السيد ماثيو جب،٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٤٣

النظام  من ١٩ للمادةوقال أنه وفقا . )UNEP/CBD/COP/8/L.29(تفويض الممثلين  تقديم تقرير المكتب عن وثائق
 د يوج، طرفا مسجال١٦٠ومن مجموع   .ن االجتماع نظر المكتب في وثائق تفويض ممثلي األطراف الحاضري،الداخلي

 ،النظام الداخلي من ١٨دة ماال طرفا لم يقدموا وثائق تفي تماما بأحكام ١٣ ويجد ، قدموا وثائق تفويضهم وهى سليمة١٤١
ال تفي  بالنسبة لألطراف التي لم تقدم وثائقها أو قدمت وثائق ،وأوصى المكتب  . أطراف لم تقدم أية وثائق٦كما توجد 

 أن يطلب منها توقيع اقرار بأن تقدم وثائق تفويض بالشكل السليم الى األمين ، طرفا١٩ وعددها ،تماما بقواعد االجراءات
واقترح المكتب بعد   .٢٠٠٦ مايو ١أى بعبارة أخرى في موعد ال يتأخر عن ، ع يوما من اختتام االجتما٣٠التنفيذي خالل 

 .ك األطراف بالمشاركة الكاملة في االجتماعادالئه بهذا البيان السماح لتل
 قد )UNEP/CBD/COP/8/INF/44(أعمال أمانة االتفاقية  تدقيقب أن مشروع التقرير الخاص ة الرئيستالحظ -٤٤

لكفالة صدور وكان ذلك  .  بخصوص وثائق التفويضالنظام الداخلي من ١٨دة ماللأثار موضوع الحاجة الى كفالة االمتثال 
 األطراف التي لم تفعل ذلك على تقديم وثائق ة الرئيستوحث  .مر األطراف بالسلطان الكامل الالزم لهامقررات مؤت

 ووفقا للعرف المعمول به من قبل ،وفي هذه األثناء  .٢٠٠٦ مايو ١تفويضها الى األمين التنفيذي في موعد ال يتأخر عن 
 . وذلك بصفة مؤقتة،النظام الداخلي من ١٨مادة تمت الموافقة على مشاركة الوفود التي لم تف بمقتضيات ال

 مسائل معلقة   - ٦البند 
تقديم هذا  ت وتول.  من جدول األعمال٦ البند ٢٠٠٦ مارس ٢٠تناولت الجلسة االفتتاحية العامة لالجتماع يوم  -٤٥

 النظام الداخلي من ٤٠دة ماالن  م١ ان الموضوع الوحيد المعلق أمام مؤتمر األطراف يتصل بالفقرة تقالي تال ةالبند الرئيس
 من القواعد المالية، وهي الفقرات التي ظلت بين أقواس معقوفة، نظرا لعدم ادراك ) باء (١٦و ) ألف( ١٦ و ٤وبالفقرتين 

وعلى ذلك، دعت الرئيسة .  في اآلراء بين األطراف بشأن األغلبية الالزمة لصنع القرارات في الشؤون الهامة قافوت
 من ١-٢٢الى مواصلة المشاورات غير الرسمية حول هذا الشأن خالل االجتماع، ال سيما في حدود اطار البند المندوبين 

 واقترحت اعادة تناول هذا الموضوع في ،هيئات وعمليات وآليات االتفاقية وتأثيراتجدول األعمال بشأن استعراض فعالية 
 .سمح لمؤتمر األطراف باقرار القواعد المعلقةفي اآلراء يقا توافنهاية االجتماع، اذا بدا أن هناك 

 أعلن الرئيس مع األسف أنه لم يحرز مزيد من التقدم في حل ،٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة يوم  -٤٦
 . ولذا يبقى هذا الموضوع معلقا،الموضوع المشار اليه
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 مكان وزمان االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف   - ٧البند 
 نائب وزير البيئة االتحادي وحفظ الطبيعة ، أعلن السيد ماتياس ماشنيغ،الرفيع المستوىالجلسة العامة للجزء  خالل -٤٧

األطراف واالجتماع الرابع لمؤتمر لمؤتمر  أن حكومته تعرض استضافة االجتماع التاسع ، في المانياةالنوويوالسالمة 
 .جنة للسالمة االحيائيةاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطا

 قبل مؤتمر األطراف مع الشكر عرض حكومة ،٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٤٨
ألمانيا استضافة االجتماع العادي التاسع لمؤتمر األطراف واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 في زمان ومكان سيحددهما البلد المستضيف بالتشاور مع المكتب واألمين التنفيذي ،االحيائيةلسالمة لبروتوكول قرطاجنة 
 على أساس مشروع المقرر الوارد في الوثيقة ٨/٣٣مقرر المؤتمر األطراف واعتمد  .في أقرب وقت ممكن

(UNEP/CBD/COP/8/L.30) وارد في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/٣٣نص المقرر و . 

 النظر في التقارير   - اثاني
 تقارير االجتماعات االقليمية التحضيرية   - ٨البند 

لدى نظره و.  ٢٠٠٦ مارس ٢٠في الجلسة العامة األولى من االجتماع يوم من جدول األعمال  ٨تم تناول البند  -٤٩
يري لالجتماع الثامن لمؤتمر كان أمام مؤتمر األطراف تقرير عن اجتماع آسيا والهادئ االقليمي التحضفي هذا البند، 

 وتقرير المؤتمر الرابع للتنوع البيولوجي في ،(UNEP/CBD/COP/8/INF/43)األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 
 .(UNEP/CBD/COP/8/INF/18)أوروبا 

القليمي التحضيري أن المجموعة األفريقية قد عقدت اجتماعها ا) بالنيابة عن المجموعة األفريقية(قال ممثل أثيوبيا  -٥٠
المالي لهذا ها دعموأعرب عن امتنانه لحكومة المملكة المتحدة على .   في كوريتيبا٢٠٠٦ مارس ١٩ و ١٨يومي 

 .االجتماع، الذي توصلت فيه المجموعة األفريقية الى تفهم على القضايا المطلوب مناقشتها والتفاوض فيها خالل المؤتمر
فقدم تقرير االجتماع االقليمي التحضيري آلسيا والهادئ ) ة عن مجموعة آسيا والهادئبالنياب(تكلم ممثل منغوليا  -٥١

(UNEP/CBD/COP/8/INF/43)فيه ت وأعرب عن امتنانه لحكومة اليابان على مساعدتها المالية لالجتماع، الذي توصل 
 خاصة على الحصول وتقاسم الى وجهة نظر مشتركة بشأن القضايا المطروحة للمناقشة، مع التركيز بصفة مجموعةال

 .المنافع وعلى اآللية المالية لالتفاقية
 فقدم تقرير االجتماع ،تكلم ممثل كرواتيا، بوصفه الرئيس المشارك للمؤتمر الرابع للتنوع البيولوجي في أوروبا -٥٢

(UNEP/CBD/COP/8/INF/18)ن لمؤتمر األطراف الذي يعالج القضايا اآلتية الواردة في جدول أعمال االجتماع الثام :
وأصدر عددا من التوصيات .  عامةالتوعية الالتنوع البيولوجي الجزري، المبادرة العالمية للتصنيف، االتصال والتثقيف و

عن طريقة السير قدما بالعمل المتعلق بتلك الموضوعات، وأضافت المنظمات غير الحكومية التي حضرت ذلك االجتماع 
وعالج المؤتمر كذلك موضوعات .  جت تلك االقتراحات في الوثيقة الماثلة بين أيدي االجتماعمزيدا من االقتراحات، وأدر

 وتنسيق مؤشرات التنوع البيولوجي ، بشأن التنوع البيولوجي Kyivأخرى ذات صلة، مثل التقدم الذي أحرز لتنفيذ قرار 
والتنوع البيولوجي والمناطق المحمية والشبكات  والغابات ،، ومؤشرات الزراعة والتنوع البيولوجي٢٠١٠األوروبية لعام 

 .االيكولوجية واألنواع الغريبة الغازية والتنوع البيولوجي والتمويل
 مجموعةلل فقال ان االجتماع التحضيري ،تكلم ممثل فنزويال متحدثا بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي -٥٣

 قد ركز على قضايا جدول األعمال التي لها أولوية للمنطقة بقصد ،٢٠٠٦س  مار١٩ و ١٨المعقود في كوريتيبا يومي 
.  تعكس المصالح المشتركة لجميع األطرافأن شأنها من التوصل الى اتفاق وتقديم مقترحات الصدار مقررات 

نظام الدولي والموضوعات التي تعتبر الشاغل األكبر للمنطقة هي برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري، وال
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للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف لمنافعها؛ ومشاركة ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية، والمناطق 
 الخارجة عن نطاق ةر العميقا والموارد الجينية في مناطق البح، والحوافز، واآللية المالية،المحمية واستعراض تنفيذ االتفاقية

 .ةالوالية الوطني
 اآلتية من  العامة البياناتتحت هذا البند وعلى مر عدد من الجلسات العامة، استمع مؤتمر األطراف أيضا الى  -٥٤

 .عدد من الممثلين
، فأعرب عن مساندة قوية لبرنامج العمل المقترح النامية تكلم ممثل توفالو، بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة -٥٥

، الذي يعالج كثيرا من القضايا األكثر الحاحا ويعرض فرصا فريدة للتعاون بين الدول النامية يرةبشأن الدول الجزرية الصغ
غير أنه نوه بأن الموارد المالية الوافية ستكون الزمة لتنفيذ ذلك .  يةمجتمعات جزرجزر أو المذكورة والبلدان التي لديها 

الذي أخذ به مرفق البيئة " اطار تخصيص الموارد" لق بتطبيق البرنامج، وشدد في هذا الصدد على الشاغل الخطير المتع
.  كبيرفريد أو العالمية، والذي فيه تمييز ضد البلدان التي لديها تنوع بيولوجي أرضي قليل ولكن لديها تنوع بيولوجي بحري 

.  ى وضع مقترحات بمشروعاتالمذكور فيه أيضا اجحاف ألفقر البلدان أو البلدان ذات القدرة المحدودة عل طاراإلوقال ان 
 وحث المؤتمر على اعادة ،المذكور" االطار"ودور مؤتمر األطراف هو اسداء ارشاد الى اآللية المالية، وهو أمر قوضه 

وشدد على أهمية بناء القدرة ورفع مستوى الوعي لتحقيق أهداف االتفاقية في الدول الجزرية .  النظر في هذا الوضع
ورحب بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء .  يقة تستجيب لحقائقها الفريدة في مجال الحفظ والتنمية بطرالنامية الصغيرة

التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ ونوه بالقلق الخطير المستمر الموجود لدى الدول الجزرية 
 .الجزرفي لحياة  على مستقبل اوأثرهفيما يتعلق بتغير المناخ النامية الصغيرة 

تأكيد التزام البرازيل بتحقيق  أعادو فرحب بجميع المشاركين ،تكلم ممثل البرازيل بالنيابة عن البلد المستضيف -٥٦
لها أهمية استراتيجية لتنميتها االقتصادية واالجتماعية، لبرازيل في اوأضاف ان موارد التنوع البيولوجي .  أهداف االتفاقية

 بل أيضا الى التقاسم العادل والمنصف  فيها،قط الى تعزيز الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجياذ أنها ال تسعى ف
 تعتبر البرازيل أن المهمة الرئيسية أمام المؤتمر هي السير قدما بالمفاوضات بشأن ايجاد ،في هذا الصددو . للمنافع الناشئة

 والتنوع البيولوجي الزراعي ،ميتها للبرازيل وهي المناطق المحمية ولكن أيضا في مجاالت أخرى، لها أه،نظام دولي
من  اتالقدروشدد أيضا على أهمية بناء .  وآليات التنفيذ المطلوب اعتمادها ستكون حاسمة لمستقبل االتفاقية . وللغابات

وفي .  افية لمساندة التنفيذخالل التعاون العلمي والتقني ومن خالل نقل التكنولوجيا، وكذلك على الحاجة الى أموال اض
األسبوع السابق، ان اجتماع مؤتمر األطراف الثالث العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة 
األحيائية قد أقر اعالن كوريتيبا المتعلق بالكائنات الحية المحورة المراد استعمالها كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز، واختتم 

 .الروح البناءة التي سادت عندئذ ينبغي أن ترشد االجتماع الحالي الى نتيجة ناجحةبقوله ان 
عام قال ممثل الصين ان التحدي الذي يواجه االجتماع هو كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يعمل معا لتحقيق هدف  -٥٧

  ومن المأمول أن يكون لمناقشات .، وكثير من البنود الواردة في جدول األعمال لها أهمية جوهرية لذلك االنجاز٢٠١٠
وكحل أخير، ان الحفظ يقتضي خطوات .  ايجابي على حفظ التنوع البيولوجي العالمي واستعماله المستدام أثرالمؤتمر 

ولكن األمر يقتضي .  ملموسة، ومنذ أصبحت االتفاقية نافذة، تحققت بعض اآلثار االيجابية على حفظ التنوع البيولوجي
ل، وينبغي أن يكون التركيز في المستقبل واقعا على كيفية استعمال الموارد المحدودة المتاحة فعال حتى ال مزيدا من العم

ويعتبر أن انتباها خاصا ينبغي ايالؤه .  ملموس على تنفيذ االتفاقية أثرتنفق الطاقة المتوفرة على اتخاذ مقررات ليس لها 
لشديدة التباين الدماج قضايا التنوع البيولوجي في جهودها المتعلقة بالتنمية السداء ارشاد عملي ومساندة للبلدان النامية ا

ومن الرسائل األساسية لتقييم األلفية للنظم االيكولوجية انه يبدو أن هناك تماشيا بين األهداف االنمائية .  وتخفيف وطأة الفقر
يات واسعة للتعاون الدراك التنوع البيولوجي وهناك امكان.  ٢٠١٠ وهدف التنوع البيولوجي لعام ٢٠١٥لأللفية لعام 
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والتنمية المستدامة وأهداف التنمية التي وضعها المجتمع الدولي وال يمكن لتحقيق االنسجام والتنسيق اال أن يعزز تضافر 
 .الجهود

هدف عام تاريخ ينما تكلم ممثل الهند بالنيابة عن مجموعة البلدان الشديدة التباين والمتماثلة في التفكير فقال ان ب -٥٨
وهو يأمل أن نتيجة المؤتمر ستعطي قوة دفع متجددة لتنفيذ .   فان التحديات تزداد، كما تزداد توقعات العالم، يقترب٢٠١٠

 في المائة من التنوع البيولوجي العالمي، ولذا فان نظاما دوليا بشأن ٧٠ الى ٦٠ولدى المجموعة .  أسرع وأثمر لالتفاقية
، ولكن ألطرافا لمؤتمر السابع جتماعالوقد أحرز تقدم منذ ا.  ل والمنصف للمنافع انما هو موضوع ذو أولويةالتقاسم العاد

وينبغي .  في االجتماع الرابع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع، كان التقدم بطيئا
موعد المستهدف التمام المفاوضات بشأن النظام الدولي، وسيقتضي األمر ألطراف هو الالمؤتمر لتاسع جتماع االأن يكون ا

ومن الموضوعات األخرى التي تشغل بال مجموعة البلدان الشديدة .  على األقل عقد اجتماعين اضافيين للفريق العامل
ير مناسبة لكفالة نقل التكنولوجيا تداب اعتمادالتباين موضوع نقل التكنولوجيا، وهو ذو أهمية جوهرية لتنفيذ االتفاقية ويقتضي 

.  ، بما في ذلك الشروط التيسيرية والتفضيلية، حيثما يتم االتفاق عليها تبادلياةومنصف ةعادلعليها بشروط والحصول 
ان االتصال والتثقيف  مجموعةرى التو.  وباالضافة الى ذلك، فيمكن تحسين اآللية المالية وتنسيق اجراءات صرف الموارد

يمكن أن تسهم اسهاما كبيرا في التنفيذ وترغب المجموعة أيضا أن ترى تقدما يحرز في المناطق المحمية  عامةالية توعالو
 .والمؤشرات

 والبلدان اآلخذة في االنضمام وهي بلغاريا ورومانيا، والبلدان ،تكلم ممثل النمسا بالنيابة عن االتحاد األوروبي -٥٩
دونيا اليوغسالفية السابقة وبلدان عملية التثبيت والمشاركة والمرشحين االحتماليين وهم المرشحة وهي كرواتيا وجمهورية مق

 والجبل األسود وقد انضموا جميعا الى هذا البيان والى البيانات المتعلقة ببنود جدول األعمال  وصربياالبوسنة والهرسك
ألطراف العامل كاجتماع لألطراف في المؤتمر  لثالثالجتماع الاألخرى وأعربوا عن ارتياحهم الى النتيجة الناجحة 

ويتميز اجتماع المؤتمر الحالي يأنه يوفر فرصة فريدة .  بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية في األسبوع الماضي
 الى لتجديد االلتزام العالمي بتخفيض محسوس لضياع التنوع البيولوجي ورفع مستوى التنوع البيولوجي والتنويه بالحاجة

والرسالة القائلة بوجود صلة وثيقة بين تنفيذ أهداف االتفاقية وتحقيق األهداف االنمائية .  القطاعاتجميع في بذل جهود أكبر 
االيكولوجية تدل على أنه اذا لم يبذل مزيد  لنظملان النتائج التي توصل اليها تقييم األلفية .  لأللفية أمر ينبغي جعله واضحا

وليست المسؤولية واقعة على مجرد .   لن يتم ادراكه٢٠١٠، فان هدف التنوع البيولوجي لعام محسوس من الجهود
ومن القضايا .  الحكومات بل أيضا على جميع قطاعات المجتمع التي عليها جميعا أن تضطلع بمسؤولياتها وتعمل طبقا لذلك

ق وتعزيز فعالية عملياته وتعزيز برنامج العمل المتعلق ذات األهمية الخاصة لمستقبل االتفاقية تعزيز التنفيذ الوطني وتحقي
 حكامواأل) ي (٨بالمناطق المحمية واحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالنظام الدولي المنشود، وتعزيز تنفيذ المادة 

ولوجي الجزري، ويرى االتحاد األوروبي أيضا ان المؤتمر ينبغي أن يتخذ مقررات قوية بشأن التنوع البي.  المتصلة بها
واآلليات األخرى  والتعاون مع االتفاقيات والعمليات ا،باعتماد برنامج العمل والمبادرة العالمية للتصنيف وتنفيذ برنامج عمله

والتنوع البيولوجي البحري والساحلي  العامة،توعية ال واالتصال والتثقيف و،٢٠١٠هدف بلوغ نحو المحرز تقدم اللرصد 
ويعتقد االتحاد األوروبي اعتقادا راسخا أنه بفضل تضافر الجهود .  ألراضي الجافة وشبه الرطبةل والتنوع البيولوجي

 .٢٠١٠وبفضل روح االلتزام الحقيقي فان االجتماع سوف يهيئ العدة الالزمة الدراك هدف 
ن أن عددا من المندوبين  انه على الرغم مت كيريباتي بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، فقالة ممثلتتكلم -٦٠

من تلك المجموعة قد شعروا بامتنان صادق لالسهامات السخية من البلدان المانحة التي مكنتهم من المشاركة في مؤتمر 
البلدان األطراف من  وحثت المجموعة.   اال أن غيرهم ليس على ارتياح ألنهم لم يحصلوا على مساندة مالية،األطراف
في مشاركة جميع البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي في المداوالت القادمة التفاقية التنوع  أن تسهم إلىالمتقدمة 

وأيضا، بالنسبة للتحرك لالنتقال من تخطيط السياسة العامة الى تنفيذها، على أرض الواقع، لكثير من بلدان .  البيولوجي



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 22 

 

 

وبلدان منطقة آسيا والهادئ تؤيد تأييدا قويا األخذ ببرنامج .  انح لم تتحققالمجموعة المذكورة، فان الشراكة من المجتمع الم
 كما أوصت بذلك الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها ،عمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري

لالزم الى مرفق البيئة العالمية وهو االرشاد العاشر وهي توصي، في سبيل كفالة التنفيذ الكامل والفعال، باصدار االرشاد ا
الموضوع اآلن بين أقواس معقوفة في توصية الهيئة الفرعية المذكورة حتى يتم اقرار ذلك االرشاد على النحو الذي صيغ 

 الذي عمل بشأن المناطق المحمية، وهو البرنامجالويقتضي األمر مزيدا من الجهود في سبيل التنفيذ الفعال لبرنامج .  به
والمجموعة حريصة على مساندة األخذ بمشروع المقررات المتعلقة بتنفيذ .  ٧/٢٨اعتمده مؤتمر األطراف بموجب مقرره 

وسوف تساند .  التنفيذألراضي شبه الرطبة، وتوصي اآللية المالية بمساندة لالتنوع البيولوجي شأن برنامج العمل ب
 وبشأن الحصول وتقاسم ،جاد بيئات تمكينية لنقل التكنولوجيا والتعاون فيهاالمجموعة بذل مزيد من العمل الرامي الى اي

على نشر الوعي والتفهم على  اتالقدرالبلدان المتقدمة المشاركة في االجتماع لبناء األطراف من المنافع وهي تناشد جميع 
وبعض البلدان في المجموعة لديها .  بادلة، وذلك في سبيل المصلحة المتة والمحلية والوطنية واالقليميةالمستويات العالمي

الذي أخذ به مرفق البيئة العالمية، وهي تسعى الى عملية العادة النظر في " اطار تخصيص الموارد" إعدادشواغل بشأن 
 للنظمية تقييم األلف كان انجازوبينما .  ، وفي العالقة بين مؤتمر األطراف واآللية المالية العاملة اذا لزم األمرطاراإلذلك 

االيكولوجية شيء رائع، ينبغي أن يظل عالقا في البال فيما يتعلق بالتدابير الحافزة أن عدم االستعمال السوي لقيم التنوع 
البيولوجي غير السوقية، من شأنه أن يزيد من العراقيل، وأن التقييم يمكن أن يكون أمرا له مطالب ثقيلة الوطء على القدرة 

 االيكولوجية للمياه الداخلية، التي تتعرض لها النظموينبغي ايالء العناية الالزمة للتهديدات .  للتنفيذوعلى الوقت المطلوب 
 ةالمذكور مجموعةرى التو.  الناشئة عن األنشطة البشرية وتغير المناخ، عند تقييم وظائف وصحة تلك األنظمة االيكولوجية

ن العمل الذي جرى حتى اليوم على ارض الواقع ال يمثل شيئا بالقياس أن من األمور الحرجة استعراض تنفيذ االتفاقية، أل
 .الى عدد االجتماعات والى وزن الوثائق والى أحجام القرارات التي ال يزال مطلوبا تنفيذها

را والنرويج وجمهورية كوريا وسويس لنداونيوزيتكلم ممثل كندا بالنيابة عن أستراليا وأيسلندا واليابان والمكسيك  -٦١
 فقال ان من المهم التذكر بأن عمل االجتماع الحالي للمؤتمر يهدف في خاتمة المطاف الى ،والواليات المتحدة األمريكية

والوفود التي يتحدث مندوب كندا بالنيابة عنها تتطلع الى حوار بناء وواضح .  تحقيق األهداف الثالثة الكبرى لالتفاقية
 .ومفتوح بين جميع المشاركين

فقال ان االتفاقية ينبغي أن تكون عملية تشارك كامل، غير أن  ،كلم ممثل أثيوبيا بالنيابة عن المجموعة األفريقيةت -٦٢
وتمويل مشاركتها كان بطيئا ومجموعته تناشد المانحين .  مشاركة البلدان النامية لم تكن سلسة كما كان ينبغي أن تكون

واقترح أن ادراج تمويل المشاركة في الميزانية الرئيسية لالتفاقية من .   للتوقعواألمانة معا أن تكفل التمويل وتجعله قابال
وقضية تقاسم المنافع هي في طبيعتها قضية آخذة طريقها الى التنفيذ، وأحرز .  شأنه أن يمنع من تكرار مثل تلك المشكالت

قية اجتماعا تحضيريا في اليومين السابقين وعقدت المجموعة األفري.  تقدم في حماية حقوق المجتمعات األصلية والمحلية
، وال تحبذ انيا العظمى وإيرلندا الشماليةط لبريالفتتاح المؤتمر بفضل الموارد المالية التي أتيحت من حكومة المملكة المتحدة

على المجموعة انشاء فريق صياغة؛ فوفود كثير من األعضاء هي وفود صغيرة، وانشاء اجتماع آخر من شأنه أن يضغط 
وتأمل المجموعة أن أمانة االتفاقية ستعمل في أفريقيا في تعاون مع جدول أعمال التنوع البيولوجي للشراكة .  مواردها
 .(NEPAD) اأفريقيتنمية من أجل الجديدة 

 فقالت انها تأمل أن يعقد ،تكلمت ممثلة االتحاد الروسي بالنيابة عن مجموعة بلدان أوروبا الشرقية والوسطى -٦٣
 وأعربت عن تقدير بلدان منطقتها للبلدان المانحة التي قدمت . ؤتمر األطراف بروح من التعاون وايجاد الحلول الوسطم

 .اسهامات لتمكينها من المشاركة
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قال ممثل جمهورية ايران االسالمية ان األوان قد حان للعام الفارسي الجديد المسمى بالنيروز وبالنسبة لبلده  -٦٤
وقرأ قصيدة لزهراب سيبهري، .   يبدأ التقويم السنوي من أول يوم من الربيع، الذي يمثل التجدد واألملولبعض جيرانه،

 .وتمنى لجميع المشاركين موسم ربيع رائعا واجتماعا ناجحا
بالتنويه بأهمية المناطق المحمية لحماية الغابات والتنوع قام ممثلو أطفال السالم األخضر لمشروع الغابات  -٦٥

مؤتمر األطراف على اتخاذ تدابير  وحثوا .الحاجة الى تخصيص أموال لحفظ التنوع البيولوجيكذلك يولوجي البحري والب
، وقدموا الى األمين التنفيذي ساعة رملية كبيرة من ٢٠١٠ لعام التنوع البيولوجيهدف  الدراك  أشد سرعة وأشد واقعية

 . األقصى لذلك االدراك الموعدالزجاج، تذكيرا بأن الوقت يمر بسرعة نحو
 ان النساء، بفضل معرفتهن Cooperativa Ecologica das Mulheres Extrativistas do Marajoقالت ممثلة  -٦٦

ولذا، فمن األهمية بمكان توجيه مزيد من .  التقليدية للموارد الطبيعية، انما هن عنصر حيوي لتعزيز التنمية المستدامة
والتنوع البيولوجي .  ت الى النساء، الالئي يتعرضن الى ضياع متزايد لسبل عيشهن التقليديةالمشروعات التي تدر ايرادا

 نتدىالموبوصف تلك المجتمعات، حائزة للمعارف التقليدية، ال بد من االعتراف بدورها بتمكين .  تحميه المجتمعات المحلية
، ولهذا الغرض )ي (٨شار للفريق العامل المعني بالمادة  المعني بالتنوع البيولوجي أن يعمل كمستللشعوب األصليةالدولي 

االتفاقية على جميع عمل في وبمكان العمل المناسب في صالح مشاركة المجتمعات المحلية لتمويل باينبغي تزويده 
 في والتنوع الواسع للمجتمعات المحلية، ينبغي أيضا االعتراف به لكفالة وجود ممثلين لتلك المجتمعات.  المستويات

اجتماعات االتفاقية واعطائهم شارات تعريفية وبطاقات تحمل أسمائهم، ألسباب ليس أقلها أن مصالح تلك المجتمعات 
 . وحفظ التنوع البيولوجي وتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة،مرتبطة ارتباطا مباشرا بحماية المعارف التقليدية

ة وهي من المنظمات غير الحكومية، ان القضية الرئيسية لضياع التنوع قالت ممثلة المحفل البرازيلي للبيئة والتنمي -٦٧
وحماية .  البيولوجي انما هي في معظم البلدان وجود صناعة زراعية وزراعة أحادية يصاحبهما حوافز اقتصادية ضارة

لوجية والعدالة االجتماعية التنوع البيولوجي تقتضي تغييرات في أنماط االنتاج واالستهالك، تقوم على أساس المبادئ االيكو
وعدد المناطق المحمية في .  عتراف بحق السكان األصليين والمجتمعات المحلية على األراضيالتوزيع األراضي واإعادة و

وانشاء مناطق .  العالم يتزايد، ولكن في الوقت نفسه، ينشأ تنازع بين الحاجة الى الحفظ وبين هؤالء السكان األصليين
.  ن يضمن ليس فقط الحفظ الفعال، بل كذلك يضمن حقوق السكان األصليين والمجتمعات المحلية المعنيةمحمية ينبغي أ

وبشأن التنوع البيولوجي للغابات وفي الزراعة، شددت المتحدثة على أن بقاء المزارعين يكون معرضا للمخاطر اذ ما وافق 
وايجاد تأجيل فعلي لتطبيق تكنولوجيات تقييد .  لة على حدةالمؤتمر على أن يكون تقييم المخاطر قائما على أساس كل حا

أمر ينبغي اعادة التأكيد عليه وتعزيزه، وحثت األطراف أن توصي كذلك بفرض حظر على التكنولوجيا  ات الجينخدامستا
 البيولوجي وختمت بقولها انها تأمل أن يصدر المؤتمر مقررات لحماية التنوع.  terminator seed technologyالمسماة 

البحري ولكفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع مع االعتراف واالحترام لحقوق السكان األصليين والمجتمعات المحلية 
 .وحثت على رفض النظم الحالية للملكية الفكرية التي تسمح بالقرصنة البيولوجية

ولوجي انه يؤيد حق السكان األصليين في االستقالل  المعني بالتنوع البيللشعوب األصليةالدولي  لمنتدىاقال ممثل  -٦٨
الذاتي والسيادة الدائمة على أراضيهم وعلى مواردهم الطبيعية اذ أنها مبادئ أساسية تشكل الركيزة التي يجهر على أساسها 

 موارد التنوع السكان األصليون بحقوقهم الذاتية غير القابلة للتصرف والدائمة والمشتركة على معارفهم التقليدية وعلى
ومما يدعو الى القلق أن تنفيذ مقررات االتفاقية وبرامج عملها، تقوم الى حد بعيد على .  البيولوجي والموارد الجينية لديهم

.  مجرد أساس خصخصة المناطق المحمية والغابات والخدمات البيئية، مما يطرح الحياة والطبيعة في حلبة المتاجرة
المستدام للتنوع البيولوجي لمصلحة األجيال القادمة، أمر يصرف  خدامواالستاقية التي هي الحفظ فاألهداف الحقيقية لالتف

مرة أخرى عن قلقه ازاء توصيات األمين التنفيذي المتعلقة بسحب كثير من المقررات، اذ أن  نتدىالموأعرب .  النظر عنه
على المستويين الوطني والمحلي، وهو ) ي (٨نفيذ المادة وت.  هذا السحب من شأنه أن ينكر عمال دام لمدة عقد من الزمان
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المقترح والنظام الدولي .  المجال الذي يضيع فيه التنوع البيولوجي، أمر مخيب لألمل ومطلوب مزيد من العمل المتعمق
معارفهم اعتراف صريح بحقوق السكان األصليين على بدون ف.  للقلقبشأن الحصول وتقاسم المنافع هو أيضا مصدر آخر 

والوقع السلبي .  التقليدية ومواردهم الجينية، ال يمكن أن يكون ثمة ضمان يكفل حفظ المعارف التقليدية لألجيال القادمة
يمثل تهديدا مباشرا لالختبار الحر والسيادة الغذائية للسكان األصليين، الذين  ات الجيناستخداملتكنولوجيات تقييد  المحتمل

وتشعر النساء األصليات بقلق ازاء استمرار ضياع التنوع البيولوجي .  مستمر للمبدأ التحوطييدعون الى التطبيق ال
وبشأن .  ودورهن أساسي لحفظ التنوع البيولوجي والمعارف التقليدية والثقافة واللغات التي نقلت اليهن جيال بعد جيل

تحدث انه يأسف لقلة مشاركة السكان األصليين غير اجتماعات برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي الجزري، قال الم
ان السكان األصليين يمكن أيضا .  الذين تضمهم الوفود الحكومية، ودعا المؤتمر الى أن يكفل المشاركة الكاملة والفعالة لهم

 .عامةالتوعية الو ثقيفوالتأن يلعبوا دورا نفيسا في ايجاد المؤشرات وتعزيز االتصاالت 
الدولية بابالغ االجتماع أن الغرفة قد أنشأت في اآلونة األخيرة فريق عمل بشأن االتفاقية، التجارة غرفة قام ممثل  -٦٩

وسوف .  ومن أهدافه الرئيسية زيادة مشاركة األعمال، وهو هدف تم تبينه باعتباره هدفا ذا أولوية من جانب األطراف
 أنشطة الترويج والتعليم للشركات وللرابطات التي يمكن أن يسعى فريق العمل المذكور الى تحقيق هذا الهدف من خالل

لألعمال بالنسبة لألمانة  اتصالالمستدام للتنوع البيولوجي، ومن خالل قيامه بمهمة نقطة  خدامواالستتسهم في الحفظ 
قرار أمرا بين وبينما االتفاقية هي محفل حكومي، يجب أن تظل فيه الزعامة وصنع ال.  واألطراف والحكومات والمنظمات

الدولية تعتبر أن زيادة فرص المدخالت المحسوسة والشفافة من جانب التجارة يدى الحكومات دون سواها، اال أن غرفة 
وزيادة الحوار بين جميع المشاركين من شأنه أن يعزز التبادالت في مجال تحقيق األهداف المعنيين أصحاب المصلحة 
 .المشتركة الجماعية

 wildlife)( لفيروس أنفلونزا الطيور على الحياة اآلبدة  المحتملألثرا
قد  بريةاللفيروس أنفلونزا الطيور على الحياة  المحتمل ثراألأعلن الرئيس أن جلسة تفكير عقدها الخبراء بشأن  -٧٠

ية والتقنية  بناء على مبادرة من رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلم٢٠٠٦ مارس ١٩ يوم ، البرازيل،عقد في كوريتيبا
 ).الدانمرك(والتكنولوجية، السيد كريستيان بريب 

فقال انه  .  رئيس الهيئة الفرعية، تقريرا عن نتائج االجتماع، الذي ترأسه،)الدانمرك(قدم السيد كريستيان بريب  -٧١
 مارس ١٠راير الى  فب٢١عقد بناء على دعوة من األمين التنفيذي ودعوة منه، عقب مناقشة الكترونية تحضيرية جرت من 

 وتحقيق ٢٠١٠وقدم تقريره الى مؤتمر األطراف للنظر فيه في مناقشات الخطوات الرامية الى ادراك هدف .  ٢٠٠٦
 حكومة ٢١ مشاركا يضمون ممثلين عن ٥٣وحضر االجتماع .   وال سيما األهداف االنمائية لأللفية،أهداف عالمية أخرى

 . التي تعالج موضوع الفيروس المذكور من المنظمات الرئيسية١٠وممثلين عن 
اعترف المشاركون صراحة بأن التهديدات الناشئة عن الفيروس انما هي أمر يتجاوز نطاق األنواع المهاجرة  -٧٢

المهددة واألواهل، قد  الفئات التصنيفيةفكثير من الثديات بما فيها .  والطيور المائية والطيور بصفة عامة واألراضي الرطبة
وهناك فجوات في المعرفة تم تسليط الضوء عليها بشأن وبائية الفيروس، وتوزيعه .  نها قد أصيبت بالعدوىذكر أ

الجغرفافي والزمني وااليكولوجي، واألسباب الجزرية لظهوره وعودة ظهوره وانتشاره، ومصادر العدوى في حدوث 
ها تأثيرات ضارة على التنوع البيولوجي من مباشرة أو واعترف المشاركون أن التدابير المتخذة يمكن أن يكون ل.  األوبئة

واتفاقية رامسار، ة بريالوتأييدا لما سبق االتفاق عليه في سياق اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات .  غير مباشرة
مية سليمة للتحكم في انتشار شدد المشاركون على أن االبادة االنتقائية للطيور والثديات اآلبدة وابادة الموائل ليست طرقا عل

واعترفوا كذلك أن هناك روابط بين ضياع التنوع البيولوجي واألهداف .  H5N1فيروس أنفلونزا الطيور الشديد العدوى 
وهناك حاجة أيضا .  الفقر، غير أن هذه الروابط تحتاج الى وصف واضح لقضاء علىباالنمائية لأللفية، ال سيما فيما يتعلق 

 .، خصوصا في البلدان الناميةاتقدرالالى بناء 
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بين المشاركون أيضا أن الهيئة الفرعية، وفقا للتكليف الصادر اليها، يمكن أن يطلب منها أن تقوم بمزيد من تقييم  -٧٣
االيكولوجية من جراء أفعال االنسان،  نظملاااليكولوجية وال سيما االضطرابات الناشئة في  نظمالالترابطات بين صحة 

 وغير ذلك من العوامل ،H5N1 ذلك تغير المناخ وتقلباته، والمخاطرة وانتشار انفلونزا الطيور الناشئة عن فيروس ويشمل
وأعرب االجتماع عن تقديره للقرارات التي صدرت عن االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف في .  لحيوانواالنسان لالمعدية 

 والدورة التاسعة لمؤتمر ،(AEWA)المهاجرة وية سي األ-  األوروبية–ة يقيالطيور المائية األفرحفظ االتفاق المتعلق ب
 المهم ، والحظوا العمل والدورة الثامنة لمؤتمر األطراف في اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة،في اتفاقية رامساراألطراف 

حفظ األنواع المهاجرة المشار اليها، وهو الذي أداه فعال فريق العمل العلمي المعني بانفلونزا الطيور، الذي دعت اليه اتفاقية 
ورحب المشاركون أيضا باالسهام في هذه القضية من جانب .  اتفاقية التنوع البيولوجي عضوا فيهأمانة فريق أصبحت اآلن 

مؤتمر الصحة والتنوع مبادرة وساندوا .   وغيرهاالعالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوانالصحة الفاو ومنظمة 
 وغيره H5N1خرى لمعالجة الروابط بينهما ينبغي أن يتخذ تدبير واحد لمعالجة انتشار فيروس األ،  مقترحاتال و،لوجيالبيو

 .ةبريالمن عوامل العدوى، ومعالجة العالقة األوسع نطاقا بين الصحة والرفاه وحفظ الحياة 
 فقال ان المشاركين قد طلبوا من ، اعالميةوالحظ المتحدث أن تقريرا تفصيليا عن االجتماع سيتم توزيعه كوثيقة -٧٤

االكتروني لمواصلة تجميع المعلومات وتبادل األفكار كمتابعة لتوصيات اجتماع  نتدىالماألمين التنفيذي أن يستعمل طريقة 
 .التفكير

قدم تسنها أ و،اجراء مشاورات غير رسمية حول قضية انفلونزا الطيورنوي ت انه على أساس التقرير ة الرئيستقال -٧٥
 .مشاورات الى الجلسة العامةهذه الئج تقريرا عن نتا

 ورشة خبراء بشأن المناطق المحمية
 ١٨ و ١٧ يومي ، البرازيل، ان ورشة من الخبراء بشأن المناطق المحمية قد عقدت في كوريتيباة الرئيستأعلن -٧٦

 ).البرازيل (Adriana Sader Tescari ورأستها السيدة ٢٠٠٦مارس 
 رئيسة ورشة الخبراء المعنية بالمناطق المحمية بتقديم تقرير عن نتائج  ،Adriana Sader Tescari قامت السيدة  -٧٧

وعقدت الورشة بمساندة مالية من .   خبيرا قد شاركوا فيها كما حضرها عدد من المراقبين٢٧ فقالت ان زهاء ،الورشة
والغرض من الورشة كان . (UNEP/CBD/COP/8/INF/27)مية االتحاد األوروبي، وجرى توزيع تقريرها كوثيقة اعال

القاء نظرة مسبقة على برنامج العمل بشأن المناطق المحمية واستعراض مصفوفة التقييم الواردة في المرفق الثاني بالتوصية 
ركين استعراض وكان أمام المشا.   الصادرة عن الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية١/٤

والحظوا العدد المحدود .  (UNEP/CBD/COP/8/29) ٢٠٠٦-٢٠٠٤تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية للفترة 
وقامت الورشة بعمل واسع النطاق عن تقييم المصفوفة .  من التقارير المتعلقة بالمناطق المحمية، المقدمة من األطراف

بدال من  اتجالمخرواستخلصت أنه ينبغي لها أن تركز على .  غإلبالابها تحسين ونظرت في عدد من الطرائق التي يمكن 
واستخلصت الورشة أن األطراف تركز على .  نحو األهداف الجامعةالمحرز تقدم الالتركيز على العمليات في سبيل تقييم 

وتضمن تقرير .  ن عوائق وتحدياتاالبالغ عن بنود تعتبر أولويات وطنية بالنسبة لها وأنها وضعت أولويات لما تبين م
الورشة توصيات تتعلق بتحسين تجميع المعلومات ورأى المشاركون أن الورشة كانت تجربة مفيدة وأنه ينبغي تكرار عقدها 

 .في المستقبل
 مؤتمر األطراف الى أن يحيط علما بالتقرير عن نتائج ورشة الخبراء المعنية بالمناطق المحمية ةالرئيس تدع -٧٨

(UNEP/CBD/COP/8/INF/27)  من جدول األعمال١-٢٧وأن ينظر في هذا التقرير تحت البند . 
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 تقارير عن االجتماعات بين الدورات التي عقدتها الهيئات الفرعية   - ٩البند 
وكان أمام مؤتمر .  ٢٠٠٦ مارس ٢٠ من جدول األعمال في الجلسة العامة األولى لالجتماع يوم ٩تم تناول البند  -٧٩

 UNEP/CBD/COP/8/2 and)هذا البند تقارير االجتماعين العاشر والحادي عشر للهيئة الفرعية في نظره  لدىاألطراف 
 ؛(UNEP/CBD/COP/8/4)واالجتماع األول للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ  (3

توح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع واالجتماعين الثالث والرابع للفريق العامل المخصص المف
(UNEP/CBD/COP/8/5 and 6).ي (٨ واالجتماع الرابع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة ؛ (

 واالجتماع األول للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني ؛(UNEP/CBD/COP/8/7)  المتصلة بهاحكاماألو
 .(UNEP/CBD/COP/8/8 and Add.1)محمية بالمناطق ال

تولى ممثل عن اسبانيا تقديم تقرير عن نتيجة االجتماع الرابع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني  -٨٠
فذكر ان .  ٢٠٠٦االتفاقية، وهو االجتماع الذي عقد في غرناطة باسبانيا في يناير المتصلة بها في حكام األو) ي (٨بالمادة 

المعني بالحصول وتقاسم المنافع كان االعداد والتفاوض في المخصص المفتوح العضوية التكليف الصادر الى الفريق العامل 
) ي (٨نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع في تعاون مع الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 

قد أوصى ) ي (٨وفي هذا الصدد، فان الفريق العامل المعني بالمادة .  راكب، لتفادي االزدواجية والتالمتصلة بهاحكام األو
والممارسات التقليدية المتعلقة بالموارد الجينية، مع مدخالت من رات ابتكواإلبأن تدرج في النظام الدولي حماية المعارف 

نظم الفريدة لحماية الش الفريق العامل أيضا وناق.  المجتمعات األصلية والمحلية فيما يتعلق بخبراتها بشأن الحماية الفعالة
 وأوصى بحث األطراف على األخذ بنماذج ،المعارف واالبتكارات والممارسات التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية

وكان الفريق قد .   عن علمةمسبق بموافقةووطنية ومحلية لهذه الحماية، مع مشاركة كاملة وفعالة بين تلك المجتمعات 
 أيضا بطلب الى األمين التنفيذي بأن يواصل تجميع وتحليل المعلومات الواردة من جميع أصحاب المصلحة عن أوصى

وأوصى الفريق بتوفير وسائل كافية للسماح باالعداد والمشاركة الكافية من جانب .  فريدةال للنظمالعناصر الممكنة 
وأخيرا، كان الفريق قد أقر عددا من .  آللية التمويل الطوعيالمجتمعات األصلية والمحلية، وكان قد وضع مشروع معايير 

، وقد (GURT) ات الجيناستخدام، لتكنولوجيا تقييد ة والتقنية ـ االقتصادية، االجتماعيوالممكن تأثيراتالالتوصيات بشأن 
 .ألصلية والمحلية لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري الموجود لدى المجتمعات اشرفوضع عناصر اليجاد مدونة 

قدمت ممثلة آخرى عن اسبانيا تقريرا عن االجتماع الرابع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني  -٨١
وقالت ان الفريق قد .  ٢٠٠٦ وهو االجتماع الذي عقد في غرناطة في اسبانيا في ينايرـ فبراير ،بالحصول وتقاسم المنافع

وعلى الرغم من أن النص المقترح .  لى تتعلق بالنظام الدولي للحصول وتقاسم المنافعفالتوصية األو.   توصيات٤وضع 
اآلراء عليها، وهي مبينة بين أقواس معقوفة، اال أن المتحدثة في  افقوتزال يتضمن كثيرا من النصوص التي لم يتحقق  ما

ء تقني مخصص ومتوازن اقليميا لوضع الخيارات والتوصية الثانية كانت بانشاء فريق خبرا.  تعتبر ان هناك تقدما قد أحرز
أما .  وعناصر هذه الشهادة أرفقت بالمقرر المذكور.  القانوني صلواألالممكنة الصدار شهادة دولية بالمنشأ والمصدر 

لشروط  وا، عن علم من جانب األطراف القائمة بتوريد الموارد الجينيةةالمسبق موافقةالالتوصية الثالثة فهي تعالج قضايا 
واألطراف والحكومات .  المتفق عليها تبادليا التي صدرت على أساسها الموافقة على الحصول على الموارد المذكورة
وبعض عناصر المقرر .  وغيرها من أصحاب المصلحة قد دعوا الى مواصلة اتخاذ تدابير لكفالة االمتثال لتلك األحكام

وتشير آخر توصية الى تقييم للتقدم المحرز .  يتم التوصل الى اتفاق بشأنهاالمذكور ظلت أيضا بين أقواس معقوفة، اذ لم 
وقد اجتمع فريق غير رسمي أثناء االجتماع .  في تنفيذ الخطة االستراتيجية بما في ذلك مؤشرات الحصول وتقاسم المنافع

ي وضع النظام الدولي للحصول فالمحليين ولمناقشة المشاركة المستقبلية لممثلين عن مجموعات من السكان األصليين 
وقالت المتحدثة انها تأمل أن مشروع التوصيات التي وضعها الفريق سيكون أساسا طيبا .  وتقاسم المنافع والتفاوض بشأنه

 .لمناقشات مؤتمر األطراف
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ترة ما بين  مؤتمر األطراف الى االحاطة علما بتقارير اجتماعات الهيئات الفرعية المعقودة خالل فةالرئيس تدع -٨٢
 .الدورات

 تقرير عن الوضع القائم في بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية   - ١٠البند 
ألطراف العامل مؤتمر االثالث لاالجتماع ، قال ممثل الرئاسة ان ٢٠٠٦ مارس ٢٠في الجلسة العامة األولى يوم  -٨٣

يرا من العمل قد أنجز منذ أن أصبح البروتوكول نافذا في كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة قد أبلغ ان قدرا كب
وأحرز تقدم طيب في فريق الخبراء القانونيين .  وتم تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية تشغيال كامال.  ٢٠٠٣

قة بالمسؤولية والجبر والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي الذي أنشئ لوضع القواعد واالجراءات الدولية المتعل
ما مهوتلعب لجنة االمتثال دورا .  ٢٧التعويضي الناشئين عن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود في سياق المادة 

-١٨وأخيرا تم التوصل الى وفاق في اآلراء بشأن المادة .  اتالقدر وتم وضع خطة عمل شاملة لبناء ،في تعزيز االمتثال
أعالف ككول بشأن متطلبات التوثيق الخاصة بالكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو من البروتو) أ(٢

 .أو للتجهيز
 طرفا، وسيقوم ١٣٠ بينما عددهم اآلن بلغ ، موقعا على البروتوكول٧٦ان منذ عامين كان هناك فقط بر وذكّ -٨٤

ذا داللة واضحة على أن البروتوكول مقبول قبوال واسعا، وأنه ينجز وه.  طرفان آخران بالتوقيع خالل األسابيع القادمة
 .محتملةوعده بتمكين المجتمع الدولي من االستفادة من التنوع البيولوجي مع تخفيض ما يقع عليه من أخطار 

توكول  مؤتمر األطراف الى أن يحيط علما بالتقرير وكذلك بتقرير األمين التنفيذي عن حالة بروةالرئيس تدع -٨٥
 .(UNEP/CBD/COP/8/9)في تنفيذه المحرز تقدم والقرطاجنة بشأن السالمة األحيائية 

 تقرير من مرفق البيئة العالمية   - ١١البند 
وكان أمام .  ٢٠٠٦ مارس ٢٠ من جدول األعمال في الجلسة العامة األولى من االجتماع يوم ١١تم تناول البند  -٨٦

 .(UNEP/CBD/COP/8/10)ا البند تقرير مرفق البيئة العالمية هذفي نظره  لدىمؤتمر األطراف 
، فبدأ بتهنئة السيد أحمد جغالف على منصبه الجديد Len Goodتكلم ممثل مرفق البيئنة العالمية بالنيابة عن السيد  -٨٧

د دور اليونيب  وكان له يد بيضاء في ايجا. وقال انه عمل من قبل كمنسق اقليمي للمرفق باليونيب طوال عدة سنوات
 .كوكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية، وأنشأ محفظة قوية مبتكرة لمساندة أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي

 من األمور الجوهرية تعزيز شراكتها مع مرفق البيئة ،وقال انه في سبيل تنفيذ االتفاقية على نحو أشد فاعلية -٨٨
االيكولوجية أشد استدامة،  نظملوام من تقدم محسوس أحرز في جعل االقتصادات وعلى الرغ.  العالمية بوصفه آلية تمويل

مما أدى ، نظاما ايكولوجيا تم تقييمها قد تدهورت بسرعات معجلة٢٤ من ١٥ن أن فان تقييم األلفية للنظم االيكولوجية قد بي 
.  داث تأثيرات باهظة على الفقراءالى انقراض عدد أكبر من األنواع وتضاءل الخدمات التي تؤدى للمجتمع، مع اح

 وينبغي ادخال تعديالت . والشراكة بين االتفاقية ومرفق البيئة العالمية ينبغي تبعا لذلك أن ينظر اليها في األجل الطويل
 تخدامواالسمحسوسة في ادماج التنوع البيولوجي في اقتصادات البلدان وبناء قدرتها على حل مشكالت التنمية مع الحفظ 

 .مستدام للتنوع البيولوجي وتقاسم المنافع الناشئة عن الموارد الجينيةال
 بلدا، ١٤٠ مشروع في ٥٠٠ مليار دوالر لتمويل ٦,٥ قد قدم ،١٩٩١ان مرفق البيئة العالمية منذ انشائه في  -٨٩

ي المناطق الطبيعية االنتاجية  بما فيها المناطق المحمية وادماج التنوع البيولوجي ف،وساند برامج العمل الرئيسية لالتفاقية
 .ومساعدة البلدان على ايجاد أطر وطنية للسالمة األحيائية

ان مجلس مرفق البيئة العالمية قد أقر في األونة األخيرة اطارا لتخصيص موارد للبلدان على أساس قدرتها على  -٩٠
 البيئة العالمية مستهدفة أهدافا معينة بطريقة والمقصود من هذا االطار هو جعل موارد مرفق.  توليد منافع بيئية عالمية
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ويعترف .  شفافة وفعالة بزيادة امكانية توقع التمويل وتعزيز قدرة البلدان على الحصول على أموال المرفق للوفاء بأولوياتها
البلدان على المرفق أن االنتقال الى االطار الجديد سيكون أمرا ينطوي على تحديات، وسيبذل المرفق قصاراه لمساعدة 

 . التكيف مع النظام الموضوع
وقال ان عملية رابعة العادة تزويد مرفق البيئة العالمية باألموال أمر الزم، حيث أن تنفيذ االتفاقية آخذ في  -٩١

وسجل مرفق البيئة العالمية في تمويل المبادرات البيئية العالمية هو سجل يمثل حجة دامغة في تعزيز مساندة .  التسارع
 .  سياسية قوية مطلوب من المجتمع الدولي أن يسديها

دعت الرئيسة مؤتمر األطراف الى أن يحيط علما بالتقرير وقالت ان الفرصة ستتاح للمندوبين أن يناقشوا  -٩٢
 .٢٥ و ٤-٢٢الموضوع تحت البندين 

 تقرير من األمين التنفيذي عن ادارة االتفاقية - ١٢البند 
 ناديق االستئمانية لالتفاقيةوالميزانية بالنسبة للص

 وكان أمام ٢٠٠٦ مارس ٢٠ من جدول األعمال في الجلسة العامة األولى من االجتماع يوم ١٢تم تناول البند  -٩٣
 .(UNEP/CBD/COP/8/11/Rev.1)  في االتفاقيةهذا البند ميزانية الصناديق االستئمانيةفي نظره  لدىمؤتمر األطراف 

الثالث  جتماعاالذي عن تقديره لخدمات الصحة البرازيلية التي اعتنت بفعالية بمندوب الى أعرب األمين التنفي -٩٤
وأعرب عن .  ألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، الذي نقل مريضا خالل االجتماعمؤتمر ال

 تعازيه أيضا لشعب أستراليا الذي عانى وأعرب عن.  تعازيه لوفدين مشاركين اثنين حدثت حالة وفاة في عائالتهم المباشرة
 .من ضرر مادي واسع النطاق نتيجة لالعصار الحديث العهد

 وهى المراجعة التي جرت )UNEP/CBD/COP/8/INF/44(شؤون األمانة تدقيق وتولى تقديم مشروع تقرير  -٩٥
 .٢٠٠٦ يناير ٣ن تنفيذي جديد يوم  بعد أن تولى منصبه كأميةالداخليالمراقبة بناء على طلبه وقام بها مكتب خدمات 

–٢٠٠٥ويجرى توزيع مشروع التقرير بصفة استثنائية لمساعدة األطراف على نظرها في أداء الميزانية خالل العامين 
 على موافقته على توزيع التقرير على ةالداخليالمراقبة  وشكر مكتب خدمات . من جدول األعمال٢٨ تحت البند ٢٠٠٦

 وتولى كذلك تقديم مذكرة األمين التنفيذي عن تعزيز مرحلة تنفيذ االتفاقية المذكورة .شروع تقريراألطراف على صورة م
المشاركين في مشاورات  المانحين غير الرسمية بشأن أيضا  وشكر . UNEP/CBD/COP/8/28/Add.1في الوثيقة

 – ٢٠٠٥زيادات على ميزانية : حةوهناك ثالثة خيارات مقتر  .٢٠٠٦ يناير ٢٩ التي جرت في جنيف يوم ،الميزانية
والرقم األخير يوازي زيادة .   في المائة من حيث القيم االسمية١٨,٥ في المائة و ١٤,٣ في المائة و ٦,٧ قدرها ٢٠٠٦
ويوازي ذلك زيادة .   في المائة بالقيمة الحقيقية  ويتيح لألمانة أن تحقق جميع األنشطة الواردة في خطة عملها١٥,٥قدرها 

 طرفا، سيؤدي الى مبلغ اضافي قدره ١٨٨ مليون دوالر أمريكي في السنة، الذي اذا ما قسم بين ١,٧السهامات قدرها في ا
 . دوالر أمريكي في السنة لكل طرف متعاقد٧ ٤٠٠في المتوسط 

ماع أكبر وسيكون هذا االجت.   بلدا٩٨من مؤتمر لوفود الأعرب عن امتنانه لجميع المانحين الذين أتاحوا حضور  -٩٦
.  ، الذي أوصى بأن تتيح الميزانية مشاركة جميع األطراف في المؤتمرالتدقيقمؤتمر لألطراف حتى اليوم، وفقا لتوصية 

وأوصى أخيرا بجعل .   قد أوصى كذلك بايالء عناية لتفادي االزدواجية بين مقررات مؤتمر األطرافالتدقيقوكان تقرير 
 .ت األمم المتحدةعمليات االتفاقية متمشية مع عمليا

 وفقا للعرف   واقترحت .شكرت الرئيسة السيد جغالف على تقييمه الصريح للوضع القائم فيما يتعلق بالميزانية -٩٧
، )نيجيريا (Ositadinma Anaeduواقترحت أن يقوم السيد   .المتبع انشاء فريق اتصال مفتوح العضوية بشأن الميزانية

 االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، أن الذي كان رئيسا لفريق مماثل في
 .يقوم بمهام رئاسة الفريق بالنيابة عن مؤتمر األطراف
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تناول المعلومات الواردة فيه عند نظره لى ووافق عوقام مؤتمر األطراف باالحاطة علما بتقرير األمين التنفيذي  -٩٨
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ األعمال بشأن ميزانية برنامج العمل لفترة العامين  من جدول٢٨في البند 

استجابة لسؤال من ممثل البهاما، أيدت الرئيسة أن التكليف الصادر الى فريق الميزانية سيكون نفس التكليف الذي  -٩٩
 .أعطي لفريق الميزانية المنشأ في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف

 ة العالمية الى التنوع البيولوجيالنظرة العام   - ١٣البند 
 وكان أمام ٢٠٠٦ مارس ٢٠ من جدول األعمال في الجلسة العامة األولى من االجتماع يوم ١٣تم تناول البند  -١٠٠

هذا البند مذكرة من األمين التنفيذي متضمنة ملخصا للنظرة العامة العالمية الثانية الى التنوع في نظره  لدىمؤتمر األطراف 
 . من جدول األعمال٢٣  وستتم مناقشة النتائج تحت البند . (UNEP/CBD/COP/8/12)وجيالبيول
قال األمين التنفيذي في معرض تقديمه لهذا البند انه سعيد بتأييد الطبعة الثانية للنظرة العالمية الثانية الى التنوع  -١٠١

لمشاركين وينبغي أن تكون أداة لتحقيق هدف التنوع البيولوجي، وهي من النشرات الرئيسية التي جرى توزيعها اآلن على ا
وشكر الذين أسدوا .   ومصدر الهام للجزء الوزاري الرفيع المستوى الذي سيعقد في االجتماع الحالي٢٠١٠البيولوجي لعام 

م على ارشادا ومساعدة في اعداد تلك النظرة بما في ذلك المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لليونيب وهو مركز عاز
وسوف تساعد تلك النشرة أيضا فريق العمل المؤلف من رؤساء الوكاالت، الذي سوف يجتمع .  مواصلة شراكته التعاونية

 .٢٠١٠بعد المؤتمر مباشرة لتنفيذ التكليف الجديد الصادر اليه بخصوص هدف التنوع البيولوجي لعام 
 ).وبيبالنيابة عن االتحاد األور(أدلى ببيان ممثل النمسا  -١٠٢

 قضايا مطلوب النظر فيها بتعمق   -ثالثا
    التنوع البيولوجي الجزري- ١٤البند 

.  ٢٠٠٦آذار / مارس٢١ من جدول األعمال في جلسته األولى، المنعقدة في ١٤تناول الفريق العامل األول البند  -١٠٣
ر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  الصادرة عن االجتماع العاش١٠/١ولدى بحثه لهذا البند، كان أمامه التوصية 

 ومذكرة من األمين التنفيذي عن تجميع إلجراءات مساندة برنامج العمل (UNEP/CBD/COP/8/2)والتكنولوجية 
(UNEP/CBD/COP/8/13)  . وكان أمامه أيضا، كوثيقة إعالمية، مذكرة من األمين التنفيذي عن أنشطة المساندة المقدمة

.  (UNEP/CBD/COP/8/INF/40)والشركاء المقترحين، والصالت بين مقررات مؤتمر األطراف والعمليات من األمانة، 
وكان أمام الفريق العامل مشروع مقرر في إطار هذا البند، في تجميع لمشاريع المقررات لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف 

 ).(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2) للوثيقة  من النص العربي٤١-٨الصفحات (في اتفاقية التنوع البيولوجي 

، جزر البهاما، بربادوس، البرازيل، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -١٠٤
بالنيابة عن (الكاميرون، كندا، الصين، شيلي، كولومبيا، جزر كوك، كرواتيا، كوبا، اكوادور، فرنسا، غامبيا، غانا، غرينادا 

أيضا بالنيابة عن المجموعة (، أيسلندا، اندونيسيا، جامايكا، اليابان، كينيا، كيريباس، ليبيريا )الدول الجزرية الصغيرة النامية
، مالوي، ماليزيا، ملديف، نيوزيلندا، النرويج، باالو، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، جمهورية كوريا، سانت لوسيا، )األفريقية

 أيضا أدلى ببيانات  .ادين، ساموا، السنغال، سيشيل، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توفالو، أوغندا وفنزويالسانت فنسنت وغرين
 ممثل ، (UNU)ممثل جامعة األمم المتحدة  ،(UNEP) ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة ، األمريكيةممثل الواليات المتحدة

ممثل تجمع الشعوب األصلية  ،(IUCN-WCU) لحفظلاالتحاد العالمي  - االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
في جزر الكاريبي واألنتيل وفي الشتات، ومنظمة الحفظ الدولية، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع 

 .البيولوجي
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يس أنه سيعد نصا منقحا للتوصية ، قال الرئ٢٠٠٦آذار / مارس٢١ في الجلسة الثانية للفريق العامل، المنعقدة في  -١٠٥
غير أنه سينتظر نتيجة المناقشات التي ستعقد في الفريق .  ، مع مراعاة النقاط المثارة أثناء المناقشة السابقة لهذا البند١٠/١

 .العامل الثاني بشأن المسألة الصعبة المعنية بالموارد المالية قبل أن يقترح أي نص بخصوص هذا الموضوع
، تناول الفريق العامل األول مشروع مقرر ٢٠٠٦آذار / مارس٢٧سته الحادية عشرة، المنعقدة في في جل -١٠٦

بخصوص التنوع البيولوجي الجزري قدمه الرئيس، وذلك مع قائمة إشارية بإجراءات المساندة إلرفاقها في برنامج العمل 
  .بشأن التنوع البيولوجي الجزري

 . في مشروع المقرر ذاته وأن ينشأ فريق اتصال للنظر في القائمة اإلشاريةاقترح الرئيس أن ينظر الفريق -١٠٧
، البرازيل، كندا، كولومبيا، فرنسا، أيسلندا، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -١٠٨

، اليابان، ) الدول الجزري الصغيرة النامية والصين وأيضا بالنيابة عنG77بالنيابة عن مجموعة السبعة والسبعين (جامايكا 
 - االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ممثل ، توفالو، ممثل الواليات المتحدة األمريكية،نيوزيلندا، النرويج، باالو

 . ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، (IUCN-WCU)لحفظلاالتحاد العالمي 
أنشأ الرئيس فريق اتصال، يرأسه ممثل جامايكا ويتكون من ممثلي أستراليا، النمسا، كندا، جزر كوك، واليات  -١٠٩

ميكرونيزيا الموحدة، فرنسا، نيوزيلندا، باالو، سيشيل، توفالو، المراقب من الواليات المتحدة األمريكية وممثل من المنتدى 
 . البيولوجي، من أجل النظر في القائمة اإلشارية بإجراءات المساندةالدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع

، تناول الفريق العامل مشروع مقرر بخصوص ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته السادسة عشرة، المنعقدة في  -١١٠
رفق ببرنامج التنوع البيولوجي الجزري، قدمه الرئيس، وكذلك قائمة منقحة إلجراءات مقترحة لمساندة األطراف والتي ست

 .عمل التنوع البيولوجي الجزري
اعتمد الفريق العامل مشروع المقرر، بعد تعديله شفهيا، وذلك إلحالته إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع المقرر  -١١١

UNEP/CBD/COP/8/L.12. 
لمقرر الوارد في  اعتمد مؤتمر األطراف مشروع ا،٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة لالجتماع يوم  -١١٢

 . بالتقرير الحالي  الوارد نصه في المرفق األول٨/١بصيغته المعدلة بوصفه المقرر (UNEP/CBD/COP/8/L.12)الوثيقة 

 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة   - ١٥البند 
.  ٢٠٠٦آذار / مارس٢١عقدة في  من جدول األعمال في جلسته الثانية المن١٥تناول الفريق العامل األول البند  -١١٣

 الصادرة عن االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية ١١/١ولدى بحثه لهذا البند، كان أمامه التوصية 
وكان أمامه أيضا، كوثيقة إعالمية، مذكرة من األمين التنفيذي عن .  (UNEP/CBD/COP/8/3)والتقنية والتكنولوجية 

الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لبرامج عمل التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة األهداف العالمية 
(UNEP/CBD/COP/8/INF/5) وسيناقش بالتفصيل في .   من جدول األعمال٢١، والتي ستناقش بالتفصيل في إطار البند

 فيما يتعلق ببرنامج (UNCCD)التصحر التعاون مع منظمة األمم المتحدة لمكافحة :  من جدول األعمال٢٤إطار البند 
وكان أمام الفريق العامل مشروع مقرر في إطار .  العمل المشترك المعني بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

 ٤٤-٤٢الصفحات (هذا البند، في تجميع لمشاريع المقررات لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 
 .)(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2)من النص العربي للوثيقة 

، بوتسوانا، البرازيل، كندا، كوبا، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، النمسا  -١١٤
نس، تركيا،  السنغال، تايلند، تو، ناميبيا، نيجريا، النرويج، الفلبين،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(غامبيا، غانا، ليبيريا 
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 ، (CGIAR) ممثلو مراكز الحصاد المستقبلي التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،تركمانستان وأوروغواي
 .برنامج األمم المتحدة للبيئةو،  األمم المتحدة لمكافحة التصحرمنظمة

 .، مع مراعاة النقاط المثارة١١/١ منقحا للتوصية في نهاية المناقشة، قال الرئيس أنه سيعد نصا -١١٥
 .، تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس٢٠٠٦آذار / مارس٢٧في جلسته الحادية عشرة، المنعقدة في  -١١٦
 G77بالنيابة عن مجموعة السبعة والسبعين (أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، البرازيل، كندا، كولومبيا، كينيا  -١١٧

 .والنرويج) والصين
 .٢٠٠٦آذار / مارس٢٧واصل الفريق العامل مناقشته لمشروع المقرر في جلسته الثانية عشرة، المنعقدة في  -١١٨
، بوتسوانا، شيلي، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، األرجنتين، أستراليا، النمسا  -١١٩

 .بيرو وتركياالمكسيك، ناميبيا، نيوزيلندا، 
قال الرئيس أن التعديالت المقترحة قد تم مالحظتها وأنه سيطلب من األمانة أن تتصل بهؤالء الممثلين الذين  -١٢٠

وقال أنه يعتزم إحالة االقتراح .  أعربوا عن مواقفهم على مستوى ثنائي، وأنه سيعد نصا منقحا على أساس هذه االتصاالت
 السعي إلى الحصول على موارد مالية إضافية لبرنامج العمل بشأن األراضي الجافة وشبه الذي يطلب من األمين التنفيذي

 .الرطبة، إحالته إلى الفريق العامل الثاني الذي يتناول بحث الموارد المالية
، تناول الفريق العامل مشروع مقرر منقح قدمه ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته الخامسة عشرة، المنعقدة في  -١٢١

 .ئيس بخصوص التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةالر
بعد تبادل اآلراء، اقترح الرئيس أن يعقد ممثلو أستراليا، بوتسوانا، كينيا وناميبيا مشاورات غير رسمية من أجل  -١٢٢

 .التوصل إلى حل بشأن آرائهم المختلفة بشأن النص
، واصل الفريق العامل مناقشته لمشروع المقرر ٢٠٠٦آذار /رس ما٣٠في جلسته السابعة عشرة، المنعقدة في  -١٢٣

واعتمد بالتالي مشروع .  المنقح، ولم يثار أي اعتراض على التعديالت المقترحة نتيجة للمشاورات غير الرسمية المعقودة
 .UNEP/CBD/COP/8/L.16المقرر المنقح، بعد تعديله شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة كمشروع المقرر 

 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -١٢٤
 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/٢ بوصفه المقرر ،(UNEP/CBD/COP/8/L.16)الوثيقة 

     المبادرة العالمية للتصنيف- ١٦البند 
. ٢٠٠٦آذار / مارس٢١ من جدول األعمال في جلسته الثانية، المنعقدة في ١٦لعامل األول البند  الفريق اتناول -١٢٥

 الصادرة عن االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية ١١/٢ولدى بحثه لهذا البند، كان أمامه التوصية 
ع مقرر في تجميع مشاريع المقررات ، والتي قدمت أيضا كمشرو(UNEP/CBD/COP/8/3)والتقنية والتكنولوجية 

 من النص العربي للوثيقة ٥٢-٤٤الصفحات  (لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2)(. 

، الكاميرون، كندا، ، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل)بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -١٢٦
الصين، كولومبيا، غامبيا، غانا، اندونيسيا، كينيا، ليبيريا، مالوي، ماليزيا، المكسيك، ناميبيا، نيوزيلندا، النرويج، باالو، 

 ممثل منظمة  .بيرو، الفلبين، جمهورية كوريا، السنغال، جنوب أفريقيا، سويسرا، تايلند، تونس، أوغندا، أوكرانيا وفنزويال
BioNET International،  ممثل المرفق العالمي لمعلومات البيئة(GBIF)ممثل  وSpecies 2000. 

 .، مع مراعاة النقاط المثارة١١/٢في نهاية المناقشة، قال الرئيس أنه سيعد نصا منقحا للتوصية  -١٢٧
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 .روع مقرر قدمه الرئيس، تناول الفريق العامل مش٢٠٠٦آذار / مارس٢٨في جلسته الثانية عشرة، المنعقدة في  -١٢٨
، البرازيل، كندا، شيلي، الصين، كولومبيا، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، النمسا  -١٢٩

مهورية تنزانيا المتحدة غانا، كينيا، ليبيريا، المكسيك، المغرب، نيوزيلندا، النرويج، باالو، بيرو، السنغال، تركيا، أوغندا، ج
 .ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيزويال ووفن

في نهاية المناقشة، قال الرئيس أنه سيعد نصا منقحا لمشروع المقرر، على أساس االقتراحات المقدمة، وذلك  -١٣٠
ة أن يعقدوا عارضمت، وفي هذا الصدد طلب من الممثلين الذين أعربوا عن آراء ١٦ و ١٣، )ه (١٠باستثناء الفقرات 

 .حل وسطإلى وصل إلى اتفاق أو ت البهدفمشاورات غير رسمية 
، أحيط الفريق العامل علما بنتائج المشاورات غير ٢٠٠٦آذار / مارس٢٨في الجلسة الثالثة عشرة، المنعقدة في  -١٣١

 .الرسمية
لرئيس أنه ما زال هناك عدم توافق في بعد اإلدالء ببيانات من جانب ممثلي المكسيك وبيرو وفنزويال، الحظ ا -١٣٢

 .واقترح مواصلة المشاورات غير الرسمية) ه (١٠اآلراء حول الفقرة 
، تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته الخامسة عشرة، المنعقدة في  -١٣٣

 .بخصوص المبادرة العالمية للتصنيف
قترح الرئيس أن يعقد ممثال النمسا والمكسيك مشاورات غير رسمية من أجل التوصل إلى حل بعد تبادل اآلراء، ا -١٣٤

 .من مشروع المقرر) ه (١٠بشأن المسألة التي تحيط بالفقرة 
بعد االستماع إلى التقرير بشأن المشاورات غير الرسمية، وافق الفريق العامل، في جلسته السابعة عشرة، المنعقدة  -١٣٥
، وافق على مشروع المقرر، بعد تعديله شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في 

 .UNEP/CBD/COP/8/L.23المقرر 
 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -١٣٦

 الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير ٨/٣ته المعدلة شفويا بوصفه المقرر  بصيغUNEP/CBD/COP/8/L.23الوثيقة 
 .الحالي

 )١٥المادة (الحصول وتقاسم المنافع    - ١٧البند 

، ولدى ٢٠٠٦مارس /  آذار٢١األول في ه جلست من جدول األعمال خالل ١٧تناول الفريق العامل الثاني البند  -١٣٧
ية جينالمفتوح العضوية المعني بالحصول على الموارد ال تقريري الفريق العامل المخصص النظر في هذا البند، كان أمامه

باإلضافة )  على التواليUNEP/CBD/COP/8/6  و (UNEP/CBD/COP/8/5وتقاسم المنافع بشأن اجتماعيه الثالث والرابع
 العالمية للملكية الفكرية بشأن النتائج كما كان أمامه وثائق إعالمية تتضمن عرضا من المنظمة. إلى التوصيات ذات الصلة

التي توصلت إليها فيما يتعلق بالعالقة المشتركة بين الموارد الوراثية ومتطلبات اإلفصاح لدى تطبيق حقوق الملكية الفكرية 
، ونتائج (UNEP/CBD/COP/8/INF/7)وذلك استجابة للدعوة إلى كان قد وجهها مؤتمر األطراف خالل اجتماعه السابع 

تحليل خيارات لتنفيذ متطلبات ’’دراسة كان قد أصدر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية تكليفا بإجرائها تحت عنوان 
وذلك أيضا استجابة للدعوة التي وجهها مؤتمر ‘‘ الملكية الفكرية طلبات الحصول على حقوقالكشف عن المعلومات في 

، ومذكرة مقدمة من األمين التنفيذي تتضمن مصفوفة (UNEP/CBD/COP/8/INF/25)األطراف في اجتماعه السابع 
مفتوح العضوية المعنى بالحصول ال الصادرة عن الفريق العامل المخصص ٣/١، وضعت إعماال للتوصية اتفجواللتحليل 

والنقاط  وموجز مقدم من منظمة التجارة العالمية عن المسائل التي أثيرت (UNEP/CBD/COP/8/INF/36)وتقاسم المنافع 
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 واتفاقية التنوع  (TRIPs) بالتجارة جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلةباالتفاق المتعلق التي قدمت بشأن العالقة بين 
 .(UNEP/CBD/COP/8/INF/37)البيولوجي 

قاسم ولدى تقديم البند، أشار ممثل األمانة إلى أن الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالحصول وت -١٣٨
وأشار إلى أن األقواس المربعة قد ظلت حول أقسام . المنافع واصل، خالل اجتماعه الرابع، المفاوضات بشأن النظام الدولي

أو لمنشأ الدولية بشأن اشهادة الكما واصل الفريق العامل مناقشاته بشأن النهوج األخرى والسيما . كثيرة من هذا النص
.  التدابير الالزمة لدعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم، والشروط المتفق عليها تبادليا وبشأن،القانوني صلاألالمصدر أو 

وكان أمام الفريق العامل العديد من مشاريع المقررات تحت هذا البند في تجميع لمشاريع المقررات للعرض على مؤتمر 
 ٦٣-٥٢صفحة  (UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2ثيقة الل اجتماعه الثامن  في الوخع البيولوجى واألطراف في اتفاقية التن

 ).من النص العربي
واقترح الرئيس أن يناقش الفريق العامل البند تحت أربعة عناوين فرعية تتفق والتوصيات األربع للفريق العامل  -١٣٩

 باء بما ٦/٢٤رر النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، والنهوج األخرى على النحو الوارد في المق: المخصص هي
في ذلك النظر في الشهادة الدولية بشأن المنشأ أو المصدر أو المصادر القانونية، والتدابير بما في ذلك النظر في اإلمكانية 

ية جينالوالطابع العملي والتكاليف لدعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم من جانب الطرف المتعاقد الذي يقدم الموارد 
فق عليها تبادليا التي منح الحصول على أساسها لألطراف المتعاقدة التي يخضع مستعملو هذه الموارد والشروط المت

 والخطة اإلستراتيجية بما في ذلك تقييم التقدم في المستقبل والحاجة إلى خيارات محتملة للمؤشرات الخاصة ؛لواليتها
 .يةجينالللمنافع الناشئة عن استخدام الموارد  المنصفووخاصة للتقاسم العادل ية جينالبالحصول على الموارد 

 النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع

وقال الرئيس إن من المتوقع فيما يتعلق بالنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع أن يوافق مؤتمر األطراف  -١٤٠
دها الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني على العملية المقبلة بما في ذلك عدد االجتماعات التي ينبغي أن يعق

 .بالحصول وتقاسم المنافع فيما بين الدورات قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
، وصفا كينار، بوليفيا، البرازيل، بو)نيابة عن االتحاد األوروبيبال(األرجنتين، استراليا، النمسا  وممثلبيانات أدلى ب -١٤١

نيابة عن بال(شيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، اكوادرو، مصر، السلفادور، أثيوبيا، الهند الكاميرون، كندا، 
، اندونيسيا، اليابان، كينيا، مدغشقر، ماالوي، ماليزيا، المكسيك، ناميبيا، نيبال، )بلدان التنوع الكبير متشابهة التفكير

نيابة عن بال(، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سويسرا، تايلند، توفالو، أوغندا نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، بيرو، الفلبين
بحر نيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والبال( جمهورية تنزانيا المتحدة، أوروغواي، فنزويال ،)المجموعة األفريقية

قبل التابع للجماعة االستشارية للبحوث منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، مركز حصاد المست ، وفيتنام،)الكاريبي
 ،لمنظمة العالمية للملكية الفكريةالزراعية الدولية، االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة، جامعة األمم المتحدة، ا

لغابات بشأن التنوع البيولوجي، الجماعة النسائية، التحالف العالمي من أجل اب المعني للشعوب األصليةالمنتدى الدولي 
 .الغرفة التجارية الدوليةممثل  و،حصول وتقاسم المنافعال

وعقب المناقشات، دعا الرئيس ممثل النرويج إلى عقد اجتماع لفريق غير رسمي مفتوح العضوية لمناقشة مسألة  -١٤٢
 .بالنتائج في اجتماع الحقفي المفاوضات بشأن النظام الدولي وإبالغ الفريق العامل  ة والمحليةاألصليمجتمعات المشاركة 

 استمع الفريق العامل إلى تقرير من ممثل النرويج عن عمل ،٢٠٠٦مارس /  آذار٢٧ في ة التاسعفي جلسته -١٤٣
 .٢٠٠٦مارس /  آذار٢١ في ىاألول جلستهالفريق مفتوح العضوية غير الرسمي الذي أنشأه خالل 

ئيس روأبلغ ال.  عن الحصول وتقاسم المنافع قدمه الرئيسوتناول الفريق العامل بعد ذلك مشروع مقرر معدل -١٤٤
بدو في الوثيقة يالفريق بأن الفقرة األولى من مشروع المقرر بشأن النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع كما 
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UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2)  المعني بالنظام الدولي فقد كان مشروع المقرر  . أحيلت إلى لجنة الميزانية) ٤٨ص
فقط إلى عملية النظام الدولي وليس إلى محتواه الذي سيكون شير يالمعروض على الفريق العامل حصول وتقاسم المنافع لل

 .موضع تفاوض
نيابة عن ( ماليزيا ، اليابان،)نيابة عن بلدان التنوع الكثير المتماثلة في التفكير( الهند ،استراليا وممثلبيانات أدلى ب -١٤٥

 ).نيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي( وفنزويال ، الفلبين،)ين والص٧٧مجموعة الـ 
الذي قدمه الرئيس المعني بالنظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع واصل الفريق العامل مناقشاته مشروع المقرر  -١٤٦

 .٢٠٠٦مارس /  آذار٢٧ في ةالعاشره جلستخالل 
 ، األردن، أندونيسيا، أثيوبيا، كولومبيا، كندا، البرازيل،)نيابة عن االتحاد األوروبي(النمسا  وممثلبيانات أدلى ب -١٤٧
 الواليات المتحدة  سويسرا،،جمهورية كوريا وسنغافوره ، النرويج، نيوزيلندا، ماالوي،)نيابة عن المجموعة اإلفريقية(كينيا 

 .يولوجي والمنتدى الدولي للمجتمعات المحلية المعني بالتنوع البللشعوب األصليةالمنتدى الدولي  ،األمريكية
وعقب المناقشات، قال الرئيس إنه سيعقد اجتماع لفريق رسمي، مفتوح لألطراف فقط، لمناقشة مسألة مشاركة  -١٤٨

 .في المفاوضات الخاصة بالنظام الدولي ة والمحليةاألصليمجتمعات ال
المعني بالتنوع البيولوجي  ة األصليللشعوبوالمنتدى الدولي ) نيابة عن االتحاد األوروبي(وأعرب ممثال النمسا  -١٤٩

وأوضح الرئيس أنه أخذ  . من المناقشات في الفريق غير الرسمي ة والمحليةاألصليمجتمعات العن عدم ارتياحهما الستبعاد 
ه ممثل النرويج إالّ في عمل الفريق مفتوح العضوية غير الرسمي الذي عقد ة والمحليةاألصليمجتمعات العلما بمساهمات 

توجد أية عوائق إجرائية أمام قصر عضوية الفريق  وأكد ممثل من األمانة أنه ال . أنه يريد اآلن أن يستشير فقط األطراف
 .المعني بالتنوع البيولوجي ة األصليشعوبللوقبل التوضيح بعد ذلك من ممثلي النمسا والمنتدى الدولي  . غير الرسمي

 قال الرئيس إنه سيعد نصا معدال لمشروع المقرر بشأن النظام الدولي للحصول ،هات النظروعقب تبادل وج -١٥٠
 .وتقاسم المنافع ويقدمه للفريق العامل للنظر

 مشروع مقرر معدل عن الحصول وتقاسم ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٨ في ة عشرةه الثانيجلستتناول الفريق العامل  -١٥١
 .المنافع قدمه الرئيس

اقشات إجرائية قصيرة، قال الرئيس إنه سيعقد فريق اتصال وبرئاسة مشتركة لكل من ممثلي ناميبيا وعقب من -١٥٢
 لمعالجة القضايا المعلقة بشأن الحصول وتقاسم المنافعوسويسرا، 

  القانونيلاألص/المصدر/أ بما في ذلك الشهادة الدولية للمنش، باء٦/٢٤النهوج األخرى على النحو الوارد في المقرر 
قال الرئيس إنه حصل على انطباع من البيانات التي ألقيت بأن الفريق العامل يحبذ إنشاء فريق خبراء تقنيين  -١٥٣

ولذا فقد طلب من الفريق العامل تناول  . مخصص لمناقشة مسألة الشهادة الدولية للمنشأ أو المصدر أو األصل القانوني
 .اختصاصات هذا الفريق

، كندا، كولومبيا، وصفا، البرازيل، بوركينا )نيابة عن االتحاد األوروبي(استراليا، النمسا  وممثلبيانات ب أدلى -١٥٤
 . وفنزويال، أوغندا، سويسرا، السنغال، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، الفلبين، المكسيك، ماليزيا،كوستاريكا، مصر

/ محتملة واالحتياجات واألهداف والخصائصقائمة بالمبررات ال’’وطلب الرئيس تعليقات على المرفق المعنون  -١٥٥
 صلاأل ،المصدر/والجوانب المحتملة وتحديات التنفيذ بما في ذلك التكاليف واالنعكاسات القانونية للشهادة الدولية للمنشأ

 .لنص بغرض إزالة األقواس المربعة من ا"القانوني باعتبارها عناصر محتملة للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع
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 البرازيل، كندا، كوستاريكا، ماليزيا، المكسيك، ،)نيابة عن االتحاد األوروبي(استراليا، النمسا  وممثلبيانات أدلى ب -١٥٦
 .، وأوروغواي)نيابة عن المجموعة األفريقية(نيوزيلندا، توفالو، أوغندا 

فتوح العضوية لمناقشة المسألة وإبالغ وعقب المناقشات، دعا الرئيس ممثل المكسيك إلى عقد فريق غير رسمي م -١٥٧
 .النتائج للفريق العامل في اجتماع الحق

 إلى تقرير من ممثل المكسيك عن عمل الفريق ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٧ في ةه التاسعجلستواستمع الفريق العامل  -١٥٨
 .٢٠٠٦مارس /  آذار٢١ في ىاألوله جلستمفتوح العضوية غير الرسمي الذي أنشئ خالل ال

 مشروع مقرر معدل عن النهوج األخرى ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٧ في ةه العاشرفي جلستوتناول الفريق العامل  -١٥٩
األصل القانوني قدمه / المصدر/  بما في ذلك النظر في شهادة دولية للمنشأ، باء٦/٢٤على النحو الوارد في المقرر 

 .الرئيس
قرر المعدل ينص على إنشاء فريق خبراء تقنيين مخصص وأوضح ممثل لألمانة أنه في حين أن مشروع الم -١٦٠

لمشورة ل خبيرا، فإن قواعد إنشاء هذه األفرقة اعتمدها مؤتمر األطراف وترد في طرق عمل الهيئة الفرعية ٢٥مكون من 
ريق العامل وعلى ذلك فإنه إذا رأى الف .  خبيرا١٥ حيث نصت على إالّ تتشكل من أكثر من ،العلمية والتقنية والتكنولوجية

 خبيرا فإن عليه أن يختار ١٥أثناء مواصلته لمناقشاته بشأن مشروع المقرر المعدل أنه يحتاج إلى فريق يتألف من أكثر من 
 .‘‘فريق الخبراء التقنيين المخصص’’اسم آخر غير 

ن المخصصة هي أن يتلقى وأوضح ممثل آخر لألمانة إن الممارسة المعتادة الختيار الخبراء ألفرقة الخبراء التقنيي -١٦١
 ثم يجرى اختيارا محايدا ،األمين التنفيذي الترشيحات من األطراف ويعمل كوسيط أمين ينبغي أن تثق فيه جميع األطراف

 .متوازنا إقليميا على أساس الخبرات
ل وكندا وكولومبيا والبرازي) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين واستراليا والنمسا  -١٦٢

وماالوي وماليزيا والمكسيك والسنغال ) نيابة عن بلدان التنوع الكبير المتماثلة في التفكير(وكوستاريكا ومصر والهند 
 ة األصليشعوبللالمنتدى الدولي  ،)ريكا الالتينية والبحر الكاريبينيابة عن مجموعة أم(وسنغافوره وسويسرا وفنزويال 

 .غرفة التجارة الدوليةو، ولوجيالمعني بالتنوع البي
وعقب المناقشات، قال الرئيس إنه سيعد تعديال آخر لمشروع المقرر يعكس وجهات النظر التي أبديت ويقدمه  -١٦٣

 .للفريق العامل للنظر خالل اجتماع الحق
ة المسبقة عن علم من جانب لدعم االمتثال للموافق هاتكاليفو في إمكانياتها وطابعها العملي  بما في ذلك النظر،التدابير

والشروط المتفق عليها تبادليا التي منح الحصول على أساسها لألطراف ية جينالالطرف المتعاقد الذي يقدم الموارد 
 المتعاقدة التي يخضع مستخدمو هذه الموارد لواليتها

لصادرة عن الفريق العامل  ا٤/٣ودعا الرئيس الفريق العامل إلى نظر مشروع المقرر الذي أخذ من التوصية  -١٦٤
 بغرض إزالة بعض أو جميع األقواس المربعة في (UNEP/CBD/COP/8/6, Annex I)المعني بالحصول وتقاسم المنافع 

 .النص
والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، واكوادور، ) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي استراليا، والنمسا  -١٦٥

نيابة عن المجموعة (هند، واندونيسيا، واليابان، وماليزيا والنرويج، وبيرو، والفلبين، وسويسرا وأوغندا وأثيوبيا، وال
 ).األفريقية

 . مشروع مقرر معدل قدمه الرئيس٢٠٠٦مارس /  آذار٢٧وتناول الفريق العامل خالل اجتماعه العاشر في  -١٦٦
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والبرازيل وكندا وأثيوبيا والهند واليابان ) يابة عن االتحاد األوروبين(وألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين والنمسا  - ١٦٧
ممثلي  ،لندا والنرويج وسنغافوره وسويسراوماالوي، وماليزيا والمكسيك ونيوزي) نيابة عن المجموعة اإلفريقية(وكينيا 

 ).هولندا( وأوكسفام ،المعني بالتنوع البيولوجي شعوب األصليةللالمنتدى الدولي 
وعقب المناقشات، قال الرئيس أنه سيعد تعديال آخر لمشروع المقرر يعكس وجهات النظر التي أبديت ويقدمه  -١٦٨

 .للفريق العامل للنظر في اجتماع الحق
والخيارات ية جينال الحاجة إلى مؤشرات بشأن الحصول على الموارد - التقييم القادم للتقدم: الخطة اإلستراتيجية

 يةجينال للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد مصفوالسم العادل ة وخاصة التقاحتملالم
 الصادرة  عن الفريق العامل ٤/٤ودعا الرئيس الفريق العامل إلى النظر في مشروع مقرر أخذ من التوصية  -١٦٩

 .(UNEP/CBD/COP/8/6, annex I)المعني بالحصول وتقاسم المنافع 
 ).نيابة عن المجموعة األفريقية(ومصر وأوغندا ) يابة عن االتحاد األوروبين(وألقيت بيانات من ممثلي النمسا  -١٧٠
 . في مشروع مقرر معدل قدمه الرئيس٢٠٠٦مارس /  آذار٢٧ونظر الفريق العامل خالل اجتماعه العاشر في  -١٧١
 .والبرازيل وكندا) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي النمسا  -١٧٢
المعنية المعدلة  مشاريع المقررات ٢٠٠٦مارس /  آذار٣١ في ة عشرةه السادسجلستاول الفريق العامل وتن -١٧٣

 .بالحصول وتقاسم المنافع التي قدمها الرئيس
 .بيانا)  والصين٧٧نيابة عن مجموعة الـ (وألقى ممثل ماليزيا  -١٧٤
عدلت بها شفهيا وإحالتها إلى الجلسة العامة في وقرر الفريق العامل اعتماد مشاريع المقررات بالصيغة التي  -١٧٥

 .UNEP/CBD/COP/8/L.34الوثيقة 
 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١يوم لالجتماع، في الجلسة العامة السادسة  -١٧٦

  . الحالي الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير٨/٤ بوصفه المقرر (UNEP/CBD/COP/8/L.34)الوثيقة 
رئيسين ) كندا(والسيد تيموتي هودجس ) كولومبيا(انتخب مؤتمر األطراف بالتصفيق السيد فرنانندو كازاس  -١٧٧

 .متشاركين للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع

 واألحكام ذات الصلة) ي (٨المادة    - ١٨البند 

ولدى نظر هذا . ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٢ في ةه الثالثفي جلست من جدول األعمال ١٨ البند تناول الفريق العامل -١٧٨
واألحكام ذات الصلة ) ي (٨بين الدورات بشأن المادة العامل مفتوح العضوية الالبند، كان أمامه تقرير الفريق المخصص 

 .(UNEP/CBD/COP/8/7) جنبا إلى جنب مع التوصيات ذات الصلة ،اجتماعه الرابع عنفي االتفاقية 
نظر خالل اجتماعه الرابع في غرينادا، ) ي (٨ولدى تقديم البند، قال ممثل األمانة إن الفريق العامل المعني بالمادة  -١٧٩

عن الحالة واالتجاهات  تجميعي عدد من المسائل بما في ذلك تقرير ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٧-٢٣أسبانيا في الفترة 
وعناصر خطة عمل لالحتفاظ بالمعارف  ة والمحليةاألصليمجتمعات الوالممارسات الخاصة بات بتكارواإلرف المتعلقة بالمعا

التقليدية، والتعاون مع الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع في نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع، ووضع 
، وآليات لمشاركة ة والمحليةاألصليمجتمعات دى ال التقليدية لوالممارساتات بتكارواإللحماية المعارف  فريدةعناصر لنظم 

 لضمان االحترام للتراث الثقافي والفكري لهذه المجتمعات، والتأثيرات شرفهذه المجتمعات في عمل االتفاقية، ومدونة 
، ومؤشرات لتقييم ةمحلي والةاألصليمجتمعات ال على الجيناتاستخدام تقييد االقتصادية المحتملة لتكنولوجيات -االجتماعية

 .والممارسات التقليديةات بتكارواإل، وحالة المعارف ٢٠١٠التقدم صوب تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 37 
 

 

وكان أمام الفريق العامل مشاريع مقررات تحت هذا البند في التجميع الخاص بمشاريع المقررات للعرض على  -١٨٠
  UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2ولوجي خالل اجتماعه الثامن في الوثيقة مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البي

االقتصادية -بشأن التأثيرات االجتماعية)  ي (٨ من الفريق العامل المعني بالمادة ٤/٧غير أن التوصية  ). ٧٧ -٦٠ ص(
ضا الفريق  العامل األول سوف ينظرها أي ة والمحليةاألصليمجتمعات ال على الجيناتاستخدام تقييد المحتملة لتكنولوجيات 

 الصادرة عن ١٠/١١ من جدول األعمال بشأن التنوع البيولوجي الزراعي باالقتران مع التوصية ٤-٢٦في إطار البند 
 .لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلالهيئة الفرعية 

لمشورة العلمية لعن الهيئة الفرعية  الصادرة ،٦ الفقرة ،١١/١٣كما دعى الفريق العامل الثاني إلى نظر التوصية  -١٨١
توصى مؤتمر األطراف بأن يدعو الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية ’’والتقنية والتكنولوجية التي تنص على 

ات بتكارواإل في سياق عمله بوضع مؤشرات بشأن حماية المعارف ،واألحكام ذات الصلة) ي (٨المعني بالمادة 
 إلى أن ينظر أيضا في ٧/٣٠، على النحو المطلوب في المقرر ة والمحليةاألصليتمعات مجلوالممارسات التقليدية ل

المؤشرات المعنية باالستخدام المستدام ذات الصلة باالستخدام العرفي للموارد البيولوجية وفقا للممارسات الثقافية التقليدية 
 .") ج١٠المادة (أو االستخدام المستدام  حفظالالتي تعد ضرورية لمتطلبات 

، والبرازيل )نيابة عن االتحاد األوروبي(وعقب المناقشات، ألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين واستراليا، والنمسا  -١٨٢
نيابة عن المجموعة (كمبوديا، والكاميرون، وكندا، وشيلي، والصين، وكولومبيا، وجزر كوك واكوادور ومصر وأثيوبيا 

نيابة عن بلدان التنوع الكثير المتماثلة (، وغينيا بيساو والهند ابونغوال، وفيجي، حدةوالما يوواليات ميكرونز) األفريقية
، وأندونيسيا، واألردن، وكينيا وكيرباتي، ومدغشقر، وماليزيا، والمكسيك، والنرويج، وباوبوا غينيا بيساو، وبيرو، )التفكير

  ،المتحدة وفنزويال واليمن وزامبيادا وجمهورية تنزانيا والفلبين، وقطر، والسنغال، وسويسرا، وتايلند، وتوفالو، وأوغن
المعني بالتنوع  ة األصليشعوبللالمنتدى الدولي  ،Autoridad Ancestral del Pueblo Misak  و ،جامعة األمم المتحدة

 .، وكلية األطلنطيينا الزراعية الوطنية، بيروجامعة المولالبيولوجي 
 .٢٠٠٦مارس /  آذار٢٢ في ةه الرابعجلستاته للبند من جدول األعمال وواصل الفريق العامل مناقش -١٨٣
االوي واألردن وم) نيابة عن المجموعة األفريقية(وألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين، وبوليفيا واكوادرو، وأثيوبيا  -١٨٤

  و ،لمجتمع المحليعلى مستوى ا هحفظو البيولوجيتنمية التنوع   شبكةي ممثل  ،وفنزويالوسويسرا  والفلبين
Tsleil-Waututh Nation and the Conselho Nacional do Direito da Mulher (Cambeba People). 

 ٨ مشروع مقرر معدل بشأن المادة ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٨ في ة عشرةه الحاديفي جلستوتناول الفريق العامل  -١٨٥
 .واألحكام ذات الصلة، قدمه الرئيس) ي(

وبوليفيا والبرازيل وكندا ) نيابة عن االتحاد األوروبي(انات من ممثلي األرجنتين واستراليا والنمسا وألقيت بي -١٨٦
 ،دن وماليزيا  ونيوزيلندا والفلبينواليابان واألر ) نيابة عن بلدان التنوع الكبير المتماثلة التفكير(والصين وكولومبيا والهند 

 .عني بالتنوع البيولوجيالم ة األصليشعوبللوممثل المنتدى الدولي 
وطلب الرئيس من مختلف مجموعات البلدان التشاور بشأن صياغة نص كان عليه خالف، وإبالغ الفريق العامل  -١٨٧

 .بالنتيجة في اجتماعه القادم
 .٢٠٠٦مارس /  آذار٢٨ في ة عشرةالثانيه جلستوواصل الفريق العامل مناقشاته لمشروع المقرر في  -١٨٨
 من مشروع المقرر بشأن التنوع ١٦رئيس إن الفريق العامل األول أحال إلى الفريق العامل الثاني الفقرة وقال ال -١٨٩

ويتعين إدراجها في ) ي (٨التي تشير إلى المادة )  من جدول األعمال١٥البند (البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة 
 .ل الثانيمكان مناسب في مشروع المقرر الذي يناقشه الفريق العام
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) نيابة عن االتحاد األوروبي(وقدمت تقارير عن نتائج المشاورات غير الرسمية من جانب ممثلي استراليا والنمسا  -١٩٠
 .ونيوزيلندا

) نيابة عن االتحاد األوروبي(وخالل المناقشات، التالية، ألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين واستراليا والنمسا  -١٩١
 .والبرازيل وكندا

المعني بالتنوع البيولوجي ومجلس سآمي، وقبائل  ة األصليشعوبللوألقيت بيانات من ممثلي المنتدى الدولي  -١٩٢
 .ة المحليمجتمعاتلل والمنتدى الدولي ،توالليب في واشنطن ومؤسسة فييرا للسكان األصليين

وجهات النظر التي أبديت ويقدمه عكس يمشروع المقرر ل تعديال آخروعقب المناقشات، قال الرئيس أنه سيعد  -١٩٣
 . فيه خالل اجتماع الحقللفريق العامل للنظر

مشاريع المقررات  على تعديال آخر ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠ في ة عشرةالخامسه جلستونظر الفريق العامل خالل  -١٩٤
 .واألحكام ذات الصلة قدمها الرئيس) ي (٨بشأن المادة 

الفريق العامل اعتماد مشاريع المقررات بالصيغة التي عدلت بها شفهيا وإحالتها وبعد تبادل وجهات النظر، قرر  -١٩٥
 .UNEP/CBD/COP/8/L.22إلى الجلسة العامة في الوثيقة 

 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ،٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -١٩٦
  . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/٥بوصفه المقرر  (UNEP/CBD/COP/8/L.22) الوثيقة

)١٣المادة  (عامةتوعية الال االتصال والتثقيف و  - ١٩البند   

ولدى النظر في . ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٢ في ةه الرابعفي جلست من جدول األعمال ١٩تناول الفريق العامل البند  -١٩٧
مفتوح العضوية المعني ال التي اعتمدت خالل االجتماع األول للفريق العامل المخصص ١/٥هذا البند، كان أمامه التوصية 

وقائمة قصيرة  (UNEP/CBD/COP/8/4/Rev.1)باستعراض تنفيذ االتفاقية والواردة في مرفق تقرير هذا االجتماع 
واردة في المرفق األول بمذكرة األمين  العامةتوعية الالباألنشطة ذات األولوية لبرنامج العمل المعني باالتصال والتثقيف و

 عامةتوعية الالالتصال والتثقيف ولالتنفيذي بشأن تنفيذ برنامج العمل وخيارات تحقيق التقدم في العمل بشأن المبادرة العالمية 
(UNEP/CBD/COP/8/14)، مقترحات بشأن مشروع مقرر في تجميع مشاريع المقررات المرفوعة لمؤتمر األطراف و

)UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2  ومذكرة من األمين التنفيذي يحدد فيها الميزانية المقترحة لبرنامج ،)٧٩-٧٨صفحة 
 .(UNEP/CBD/COP/8/28) ٢٠٠٨-٢٠٠٧ عامينالعمل اتفاقية التنوع البيولوجي لفترة 

 من األمين ٧/٢٤مقرر من ال) ٢ ()أ (٤ولدى تقديم البند، أشار ممثل األمانة إلى مؤتمر األطراف طلب في الفقرة  -١٩٨
طلب مؤتمر ) ب (٤وفي الفقرة  . عامةالتنفيذي عقد لجنة استشارية غير رسمية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية ال

 لتعزيز التنسيق وتعظيم ،األطراف أيضا من األمين التنفيذي مواصلة التعاون مع البرامج المماثلة في المنظمات األخرى
اجتماعه الثامن عن التقدم المحرز في تنفيذ  في طلب من األمين التنفيذي إبالغ مؤتمر األطراف )ح(٤وفي الفقرة . التآزر

 .عامةاألولويات المحددة في برنامج العمل الخاص باالتصال والتثقيف والتوعية ال
 والتوعية واستجابة لهذا المقرر، أنشأ األمين التنفيذي لجنة استشارية غير رسمية بشأن االتصال والتثقيف -١٩٩

لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لالجماهيرية، اجتمعت باالقتران مع االجتماعين العاشر والحادي عشر للهيئة الفرعية 
ولذا حدد األمين . الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل وتقديم اإلرشاد بشأن المزيد من التطوير لبرنامج العمل

. (UNEP/CBD/COP/8/14)العمل في برنامج العمل وقدم توصيات لتنفيذها ولنظر مؤتمر األطراف التنفيذي أولويات 
، مبادرة قوية بشأن التوعية (UNEP/CBD/COP/8/28)واقتراح األمين التنفيذي في الوثيقة المتضمنة الميزانية المقترحة 

 . االتفاقية كعنصر تكميلي لبرنامج العملتقتضي إعادة تنظيم جزئي لألمانة لتنفيذ مشروعه الخاص بزيادة إبراز
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ونظر مشروع المقرر الوارد في تجميع المقررات بتعمق ودعى الفريق العامل إلى استعراض األنشطة المقترحة  -٢٠٠
 .) وما بعدها في النص العربي٩٠الصفحات ( )(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2المرفوعة لمؤتمر األطراف 

نيابة عن االتحاد (غوا وباربودا، واألرجنتين، واستراليا، والنمسا يبيانات من ممثلي انتوعقب المناقشات، ألقيت  -٢٠١
نيابة عن لجنة الغابات في أفريقيا الوسطى ممثال (، والبرازيل، وكندا، والصين، وكولومبيا، ودومينيكا، والجابون )األوروبي

الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا لكل من بروندي والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد و
، واليابان واألردن، ) والصين٧٧نيابة أيضا عن مجموعة الـ (والهند، واندونيسيا ) ورواندا وساوتوميابون غوالاالستوائية 

ونس، وأوغندا وكيرباتي، وماليزيا، ومالديف، والمكسيك ونيوزيلندا، والنرويج، وباالو، وتايلند، وترينداد وتوباغو، وت
ممثلي اتفاقية التجارة الدولية باألنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة لإلنقراض ومرفق البيئة  ،واوروغواي وفنزويال

والمنتدى    Epa Barrus  ،، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة)اليونسكو(العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 .المعني بالتنوع البيولوجي ومنظمة مابكاها ة األصليشعوبللالدولي 

 تعديال على مشروع المقرر يعكس وجهات النظر التي أبديت ويقدمه وعقب المناقشات، قال الرئيس إنه سيعد -٢٠٢
 .للفريق العامل للنظر في اجتماع الحق

 عن المبادرة العالمية لمشروع مقرر معدمارس /  آذار٣٠ في ة عشرةه الثالثفي جلستوتناول الفريق العامل  -٢٠٣
 .قدمه الرئيسالعامة توعية اللالتصال والتثقيف و

وكندا واندونيسيا واليابان وقيرغستان ) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين والنمسا  -٢٠٤
 .وماليزيا وناميبيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وفنزويال

وعقب المناقشات، قال الرئيس إنه سيعد تعديال آخر على مشروع المقرر باللغة االنجليزية فقط بالنظر إلى ضيق  -٢٠٥
 .الوقت للنظر من جانب الفريق العامل في اجتماع الحق

 مشروع مقرر معدل عن المبادرة العالمية ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠ في ة عشرةه الخامسفي جلستونظر الفريق  -٢٠٦
 .قدمه الرئيسالعامة توعية التصال والتثقيف ولال

 بمجرد انتهاء لجنة الميزانية ٨وقال الرئيس إنه البد من اتخاذ قرار بشأن الخيار الذي سيقع عليه االختيار للفقرة  -٢٠٧
 .من مداوالتها

مقرر بالصيغة التي وعقب تبادل وجهات النظر وبناء على هذا الفهم، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع ال -٢٠٨
 .UNEP/CBD/COP/8/L.14عدل بها شفهيا إلى الجلسة العامة كمشروع مقرر 

 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ،٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٢٠٩
 . في المرفق األول بالتقرير الحالي الوارد نصه٨/٦بصيغته المعدلة بوصفه المقرر  UNEP/CBD/COP/8/L.14الوثيقة 

 القضايا اإلستراتيجية لتقييم التقدم المحرز أو لمساندة التنفيذ  : رابعا

 تنفيذ االتفاقية وخطتها اإلستراتيجية بما في ذلك  المحرز فيالتقدم  -٢٠البند 
 وإسهام االتفاقية في األهداف اإلنمائية لأللفية، ٢٠١٠  عامهدف

وبناء على . ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٢ في ةه الرابعفي جلست من جدول األعمال ٢٠ العامل البند تناول الفريق -٢١٠
تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن  (٢-٢٠و ) استعراض التنفيذ (١-٢٠اقتراح الرئيس، تناول الفريق البندين 

لقطاعات والخيارات بشأن توفير المزيد من الدعم التقني التنوع البيولوجي، وإدراج شواغل التنوع البيولوجي المشتركة بين ا
 من جدول األعمال، كان أمام الفريق التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير ١-٢٠ولدى النظر في البند  . كبند واحد
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مفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية الاالجتماع األول للفريق العامل المخصص 
(UNEP/CBD/COP/8/4/Rev.1) وموجز اإلصدار الثاني من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ،

(UNEP/CBD/COP/8/12) ومذكرة من األمين التنفيذي تتضمن تجميعا للمعلومات المتضمنة في التقارير الوطنية الثالثة 
(UNEP/CBD/COP/8/23) .  مذكرة من األمين التنفيذي  من جدول األعمال، كان أمام الفريق٢-٢٠ولدى النظر في البند 

مفتوح العضوية المتابعة توصيات الفريق العامل المخصص : عن التقدم المحرز صوب تنفيذ االتفاقية وخطتها اإلستراتيجية
االتفاقيات األخرى في توفير المساندة  تلخبرا، وعرض عام (UNEP/CBD/COP/8/15)المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية 

وأدرجت المقررات ذات الصلة في تجميع مشاريع المقررات لنظر مؤتمر  . (UNEP/CBD/COP/8/INF/8)التقنية 
 ). ١٢٢-١١٣ص (UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2األطراف في الوثيقة 

 حالة التنفيذ ،١-٢٠ولدى تقديم البند، أوضح ممثل األمانة أن الفريق قد دعى إلى أن ينظر في إطار البند  -٢١١
حالة التنفيذ باالعتماد على تجميع  ٢-٢٠ار الثاني للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، وفي إطار البند باالعتماد على اإلصد

ويركز مشروع المقرر على عملية استعراض . ٢٦المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثالثة المقدمة بمقتضى المادة 
يولوجي وتحديث التوجيه والخيارات المتعلقة بتوفير المزيد من المساندة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع الب

وقدم ممثل ثان لألمانة عرضا بالشرائح المصورة عن اإلصدار الثاني للتوقعات . لتنفيذ واستعراض التنفيذلالتقنية لألطراف 
 . البيولوجيالعالمية للتنوع

والبرازيل، وكمبوديا، وكندا ) نيابة عن االتحاد األوروبي( والنمسا وألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين، واستراليا، -٢١٢
وشيلي وكولومبيا وجزر كوك وكوت ديفوار وكوبا والجمهورية التشيكية، ومصر، والهند واألردن، وكيرباتي، والمكسيك، 

 . البيئة العالميةو ممثل مرفق،أفريقيا وسويسرا وتايلند وأوغنداونيوزيلندا، والنرويج واالتحاد الروسي وجنوب 
عن التوقعات العالمية للتنوع لمشروعي المقررين وعقب تبادل وجهات النظر، قال الرئيس إنه سيعد نصين  -٢١٣

 .البيولوجي، وعن تنفيذ االتفاقية وخطتها اإلستراتيجية يعكسان وجهات النظر التي أبديت ويقدمهما للفريق العامل للنظر
 مشروع مقرر عن تنفيذ االتفاقية وخطتها اإلستراتيجية قدمه ة عشرةه الحادي جلستفيوتناول الفريق العامل  -٢١٤

 .الرئيس
وكندا وكولومبيا ومصر ) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين واستراليا والنمسا  -٢١٥

 .والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج
 إنه سيعد نصا معدال لمشروع المقرر بشأن تنفيذ االتفاقية وخطتها وعقب تبادل وجهات النظر قال الرئيس -٢١٦

 .اإلستراتيجية سيقدمه للفريق العامل للنظر
 وتولى الفريق العامل نظر مشروع المقرر الذي عدله الرئيس بشأن تنفيذ االتفاقية وخطتها اإلستراتيجية خالل -٢١٧

 .٢٠٠٦مارس / آذار٣٠ في ة عشرةالثالثجلسته 
الل المناقشات، أعرب ممثل مصر عن قلق وفده الخطير إزاء اإلشارة في الفقرة الرابعة من الديباجة إلى وخ -٢١٨

وقال إن الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ  . UNEP/CBD/COP/8/4/Rev.1الوثيقة 
 وقد . توافق اآلراء في اليوم األخير من االجتماع واعتمد تقريره ب٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٩ إلى ٥اقية قد اجتمع من االتف

 ، وقد عدلت بعد ذلك بمعرفة األمينUNEP/CBD/COP/8/4 في الوثيقة ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٣٠صدر التقرير في 
وقد اعترض وفد مصر على  . UNEP/CBD/COP/8/4/Rev.1 في الوثيقة ٢٠٠٦يناير /التنفيذي ووزع في كانون الثاني

وهذه مسألة مهمة لوفد بالده أن الفقرة من . م بها ذلك ورأى أنها سابقة خطيرة قد تؤثر في عملية االتفاقيةالطريقة التي ت
، وطلب UNEP/CBD/COP/8/4/Rev.1وليس إلى الوثيقة UNEP/CBD/COP/8/4 الديباجة المعنية تشير إلى الوثيقة 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 41 
 

 

 قرر الفريق العامل حذف االشارة الى ٢٠٠٦مارس  ٣١ يوم ١٦الـ جلسته وفي   . االجتماعحاضروضع هذا البيان في م
  .ذات الصلة ومن التقرير الحالي ت من جميع المقرراUNEP/CBD/COP/4/Rev.1الوثيقة 

اإلستراتيجية بشأن تنفيذ االتفاقية وخطتها  وافق الفريق العامل على احالة مشروع المقرر ،بعد تبادل اآلراء -٢١٩
 .UNEP/CBD/COP/8/L.7 كمشروع مقرر الجلسة العامة   شفهيا إلىبالصيغة الذي  عدل 

ف مشروع المقرر الوارد في  اعتمد مؤتمر األطرا٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٢٢٠
 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/٨المقرر  ه بوصف(UNEP/CBD/COP/8/L.7)ة الوثيق
 مشروع المقرر عن التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي قدمه ة عشرةه الثانيفي جلستق العامل وتناول الفري -٢٢١

التوقعات العالمية واإلصدار القادم من الوطني وغ بالباإلالرئيس الذي اقترح أن يتضمن فقرة عن مشروع مقرر آخر يتعلق 
 .٢٣للتنوع البيولوجي سيقدمه الرئيس في إطار البند 

 بشأن التوقعات العالمية للتنوع تبادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرروعقب  -٢٢٢
 .UNEP/CBD/COP/8/L.4مقرر ال، بالصيغة التي عدلها بها شفهيا إلى الجلسة العامة كمشروع البيولوجي

طراف مشروع المقرر الوارد في  اعتمد مؤتمر األ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٢٢٣
 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/٧ المقرر بوصفه (UNEP/CBD/COP/8/L.4)الوثيقة 

 لنظم االيكولوجية أللفية لاآلثار المترتبة على نتائج تقييم ا   - ٢١البند 

ولدى . ٢٠٠٦مارس / آذار٢٢ في ةالرابعه جلست من جدول األعمال في ٢١وتناول الفريق العامل الثاني البند  -٢٢٤
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   عشر الصادرة عن االجتماع الحادي١١/٤النظر في هذا البند، كان أمامه التوصية 

ودعى الفريق . (UNEP/CBD/COP/8/3)بتقرير الهيئة بشأن عمل ذلك االجتماع األول  الواردة في المرفق والتكنولوجية
لنظم االيكولوجية وذلك ضمن جملة أمور من خالل النظر أللفية لا متقييإلى نظر االستنتاجات التي وضعت في ضوء نتائج 

 . الصادرة عن الهيئة الفرعية١١/٤في التوصية 
مي ممثل المركز العالو ،ومصر واليابان والنرويج) ألوروبينيابة عن االتحاد ا(وألقيت بيانات من ممثلي النمسا  -٢٢٥

 . التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةحفظلرصد ال
 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٣ في ةه الخامسفي جلستواصل الفريق العامل مناقشة البند من جدول األعمال  -٢٢٦
ممثل و ،هند، وماليزيا والمكسيك وسويسراوألقيت بيانات من ممثلي البرازيل، وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وال -٢٢٧
 .ممثل رابطة أكساكافاو ،ة األمم المتحدةجامع
وعقب المناقشات قال الرئيس إنه سيعد مشروع مقرر يعكس وجهات النظر التي أبديت ويقدمه للفريق العامل  -٢٢٨

 .للنظر في اجتماع الحق
ائج  مشروع مقرر عن انعكاسات نت٢٠٠٦مارس /  آذار٢٨ في ة عشرةه الثانيفي جلستوتناول الفريق العامل  -٢٢٩

 .لنظم االيكولوجية قدمه الرئيسلأللفية تقييم ا
وعقب تبادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر بالصيغة التي عدل بها شفهيا إلى  -٢٣٠

 .UNEP/CBD/COP/8/L.3مقرر الالجلسة العامة كمشروع 
 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ،٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٢٣١

 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/٩ المقرر بوصفه (UNEP/CBD/COP/8/L.3) الوثيقة
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 تنقيح اآلليات لمساندة التنفيذ  - ٢٢البند 

  استعراض فعالية وتأثيرات هيئات االتفاقية وعملياتها وآلياتها  ١-٢٢

ولدى . ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٣ في ةه الخامسفي جلست من جدول األعمال ١-٢٢الفريق العامل الثاني البند تناول  -٢٣٢
ومذكرة من ، (UNEP/CBD/COP/8/16)النظر في هذا البند، كان أمامه مذكرة من األمين التنفيذي عن تشغيل االتفاقية 

ومقترحات األمين التنفيذي ) UNEP/CBD/COP/8/16/Add.4(للهيئة الفرعية الموحدة التشغيل األمين التنفيذي عن طريقة 
 ٧/٣٣لمقرر با ومقترحات األمين التنفيذي إعماال (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.1)مقررات مؤتمر األطراف  سحبعن 

(UNEP/CBD/COP/8/16/Add.2)  كما كان أمامه التوصيات ذات الصلة المتضمنة في تقرير   .المقرراتتوحيد بشأن
وكان أمامه أيضا وثيقة إعالمية   .األول للفريق العامل المخصص مفتوح العضوية بشأن استعراض تنفيذ االتفاقيةاالجتماع 

مفتوحة العضوية التوفر معلومات لمساعدة مؤتمر األطراف في نظر ترتيبات العمل المحسنة ألفرقة العمل المخصصة 
(UNEP/CBD/COP/8/INF/10) .شأن استعراض وسحب مقررات مؤتمر األطراف إعماال واقتراحات األمين التنفيذي ب

  UNEP/CBD/COP/8/30 فضال عن الوثيقة ،(UNEP/CBD/COP/8/INF/2) بشأن عمليات االتفاقية ٧/٣٣لمقرر با
 .بشأن مشروع سياسات اعتماد المنظمات غير الحكومية

 .المقررات توحيدووسحب تفاقية استعراض العمليات بمقتضى اال: واقترح الرئيس مناقشة البند على جزئين -٢٣٣
 استعراض العمليات بمقتضى االتفاقية

لدى تقديم البند الفرعي بشأن استعراض العمليات بمقتضى االتفاقية، أشار ممثل لألمانة إلى أن إحدى وظائف  -٢٣٤
الية العمليات الحالية الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بتنفيذ االتفاقية تتمثل في استعراض تأثيرات وفع

، وكفاءة اجتماعات االتفاقية، والجدول ٧/٣٣وقدم الفريق توصيات تتعلق بالقضايا المحددة في المقرر . بمقتضى االتفاقية
 عمل الهيئة الفرعية ة تشغيل قي طروحيدالمقررات، ونظر مؤتمر األطراف في القضايا بصورة متعمقة، وت توحيدلالزمني 

 ودور وقدرة ، والتوصيات ذات الصلة المقدمة من الفريق العامل،والتقنية والتكنولوجية مع خطة عملهالمشورة العلمية ل
اتصال االتفاقية، والتعاون اإلقليمي والعمليات التحضيرية الجتماعات االتفاقية وتطوير وتعزيز المبادئ والخطوط نقاط 

 .اإلرشادية واألدوات األخرى التي وضعت في إطار االتفاقية
وأوصى الفريق العامل أيضا بأن ينظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن في عقد اجتماع ثان للفريق العامل  -٢٣٥

 وإجراءات ،مفتوحة العضويةال وتحسين ترتيبات العمل لألفرقة العاملة المخصصة ،قبيل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
إثنين وتمويل مشاركة مندوبين ي الداخل من النظام ١٠ادة م من ال١الفقرة اتخاذ القرارات بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن 

لمشورة ل في اجتماعات مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية ذات االقتصاد االنتقاليعلى األقل من البلدان النامية أو البلدان 
 .العلمية والتقنية والتكنولوجية

 يتعين مناقشتها وتتعلق بما إذا كانت من سلطة الهيئة الفرعية إنشاء وقال ممثل آخر لألمانة إن ثمة مسألة أخرى -٢٣٦
.  أو أن إنشاء هذه األفرقة أمر يقرره مؤتمر األطراف،بشرط توافر الموارد في الميزانية ،التقنيينخبراء لل عملأفرقة 

 . الصادر عن مؤتمر األطراف٥/٢٠ من المقرر ٢١واسترعى اهتمام المندوبين إلى الفقرة 
 تدعو المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة واألمين التنفيذي ٧/٣٣ من المقرر ٦كما أشار إلى أن الفقرة  -٢٣٧

التفاقية التنوع البيولوجي إلى استعراض وتنقيح ترتيباتهما اإلدارية وتقديم تقرير عنها إلى مؤتمر األطراف خالل اجتماعه 
وقد يرغب الفريق . (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.3)عماال لهذا المقرر في الوثيقة ويرد وصف للتقدم المحرز إ. الثامن

 .العامل أن يأخذ علما باالستعراض والتنقيح الجاريين ويقرر النظر في المسألة خالل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
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والبرازيل ) يابة عن االتحاد األوروبين(وعقب هذا التقديم، ألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين واستراليا والنمسا  -٢٣٨
المنتدى الدولي  ممثلي ،يوزيلندا وبيرو والسنغال وتايلندوالكاميرون والصين وكولومبيا واكوادور وماليزيا والمكسيك ون

 .غرفة التجارة الدولية و،المعني بالتنوع البيولوجي ة األصليشعوبلل
 المقررات توحيدوسحب 

المقررات، قال ممثل لألمانة إن مؤتمر األطراف قد طلب في  توحيدوالفرعي عن سحب لدى تقديم هذا البند  -٢٣٩
 من األمين التنفيذي تقديم اقتراحات الجتماعه الثامن بشأن سحب المقررات، وعناصر المقررات التي اتخذت ٧/٣٣مقرره 

مات الدولية ذات الصلة لكي خالل اجتماعيه الخامس والسادس وإبالغ هذه المقترحات لألطراف والحكومات والمنظ
مقرراته بغرض استكمال  توحيدلوفي نفس المقرر، قرر مؤتمر األطراف اعتماد عملية مرحلية . تستعرضها وتعلق عليها

 وطلب من األمين التنفيذي أن يعد، بتوجيه من هيئة المكتب، مشروع ٢٠١٠ جميع مقرراته بحلول عام توحيدعملية 
المقدم  رشادواإلوتقاسم المنافع، ية جينالتنوع البيولوجي للغابات، والحصول على الموارد في مجاالت الة وحدممقررات 

وطلب المؤتمر منه إبالغ هذه االقتراحات لألطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة الستعراضها . لآللية المالية
 .والتعليق عليها

متعدد الالجدول الزمني لالستعراض المتعمق للقضايا في برنامج العمل المقررات و توحيدوبغية التوفيق بين عملية  -٢٤٠
من األمين  ١/٢السنوات لمؤتمر األطراف، طلب الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، بمقتضى توصيته 

،  )ي (٨ة، والمادة بشأن األراضي الجافة وشبه الرطبة وحدمالتنفيذي أن يعد، بتوجيه من هيئة المكتب، مشروع مقررات 
 . ، والتقارير الوطنية والتعاون مع األجهزة األخرى، وعمليات االتفاقيةةعاماللتصنيف، والتثقيف والتوعية لعالمية لمبادرة االو

 توحيداألمين التنفيذي مشروع االقتراحات بشأن استعراض وسحب المقررات وبشأن  وزع، ٧/٣٣لمقرر باوإعماال 
 ١/٢لتوصية با وأبلغ مشروع المقررات الذي وضع إعماال . ٢٠٠٥مايو / آيار٢٠رسل بتاريخ المقررات في إشعار أ

وأخذت . ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٤قية لألطراف في الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفا
العتبار لدى وضع الصيغة النهائية لكلى التعليقات التي وردت من األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة في ا

مشروعي االقتراحات إالّ أنه تجدر المالحظة بأن التعليقات لم ترد إالّ من استراليا وكندا وكولومبيا والهند وبولندا وتايلند 
 .وأمانة مرفق البيئة العالمية ومركز رصد الحفظ العالمي التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

األول بشأن استعراض وسحب المقررات  المقررينفريق العامل إلى نظر مشروعي ودعى ال -٢٤١
UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2)  ١٢٦ص ( المقررات توحيدواألخر بشأن  UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2) صفحةال 

 .) من النص االنكليزي١٢٨ التي تقابل ص ١٤٢
األطراف في اجتماعيه الخامس والسادس نفس الصيغة وقد اتبعت عملية استعراض المقررات التي اتخذها مؤتمر  -٢٤٢

ويرد االستعراض الكامل لهذه المقررات في المرفق األول بالوثيقة . التي اتبعت في االستعراض السابق
UNEP/CBD/COP/8/INF/2 .المقررات  في المرفق الثاني بنفس الوثيقة يوفي ضوء هذا االستعراض، حدد األمين التنفيذ

ات التي يمكن سحبها إما ألنها قد نفذت بالكامل أو ألنه التوجد فائدة أو تأثير مستمر لها أو قد حلت مكانها وعناصر المقرر
 بمذكرة األمين وترد قائمة كاملة بالمقررات التي ستسحب في المرفق . مقررات الحقة أو أنها ذات قيمة تاريخية فقط

 .)UNEP/CBD/COP/8/16/Add.1( التنفيذي عن الموضوع
بشأن موضوع معين دون إجراء الحالية اإلدراج في نص واحد عناصر جميع المقررات  توحيدالوتتضمن عملية  -٢٤٣

غير أنه كان هناك بعض عمليات إعادة تنظيم الفقرات والعناوين الفرعية حيثما  . أي تغيير في النص الفعلي لهذه المقررات
في العمود الثاني في كل من المرفقات بالوثيقة  وحدالمقرر ويبين أصل كل فقرة من مشروع الم. كان ذلك مالئما

UNEP/CBD/COP/8/16/Add.2 . ولم تدرج في  . ويوفر هذا العمود أيضا، حيثما يكون مالئما، تعليقات األمين التنفيذي
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والتي عناصر المقررات التي اتخذت خالل االجتماعين الخامس والسادس لمؤتمر األطراف ة وحدالممشروع المقررات 
، كذلك لم تستنسخ المرفقات والتذييالت والجداول الطويلة في بعض ٧/٣٣ من المقرر ٣لفقرة باأوصى بسحبها إعماال 

 .المقررات من أجل الحد من حجم الوثيقة
 الصادرة ١/٢ والتوصية ٧/٣٣في المجاالت المحددة في المقرر ة وحدالموقال إنه لدى اعتماد مشروع المقررات  -٢٤٤
فريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، يتعين على مؤتمر األطراف أن يسحب في نفس الوقت جميع المقررات عن ال

 في إطار هذا البند من جدول األعمال وليس تحت الموحدةالمقررات نصوص ويجرى نظر . السابقة عن هذه الموضوعات
ت وتلك التي انتهى التفاوض بشأنها ووفق عليها، وعلى كل بند موضوعي لتالفي الخلط بين النصوص موضع المفاوضا

ذلك فإن األطراف سوف تناقش فقط ما إذا كانت توافق أو ال توافق على توصيات األمانة بسحب إحدى الفقرات وإعادة 
 .تنظيم الفقرات وإدراج عناوين فرعية بهدف تحقيق التجانس

والبرازيل والكاميرون وكندا ) نيابة عن االتحاد األوروبي(والنمسا وألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين واستراليا  -٢٤٥
 . المعني بالتنوع البيولوجيشعوب األصليةوممثل المنتدى الدولي للردن ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وكولومبيا واأل

شكيل مجموعة وعقب تبادل وجهات النظر، طلب الرئيس من المجموعات اإلقليمية اقتراح أسماء محامين لت -٢٤٦
صغيرة متوازنة إقليميا ألصدقاء الرئيس تجتمع لمناقشة خيارات سحب المقررات ثم تقديم المشورة للرئيس بشأن إعداد 

 .٧/٣٣  من المقرر٢الواردة في الفقرة  المقررات توحيدوعلى أساس وجهات النظر التي أبديت، اقترح وقف عملية . نص
 .٢٠٠٦مارس /  آذار٢٣ في ةه السادسفي جلست للبند الفرعي وواصل الفريق العامل مناقشاته -٢٤٧
مبيا والبرازيل والكاميرون وكندا وكولو) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي استراليا والنمسا  -٢٤٨

 . المعني بالتنوع البيولوجيةاألصلي شعوبلل ممثل المنتدى الدولي  و،والهند والمكسيك ونيوزيلندا
مفتوحة العضوية إالّ أنها ينبغي أن تضم الوعقب تبادل وجهات النظر، قال الرئيس إن المجموعة غير الرسمية  -٢٤٩

وستكون اختصاصاتها هي  . ثالثة أشخاص على األقل عن كل إقليم ينبغي أن يكون أحدهم خبيرا في الشؤون القانونية
ن المقررات على النحو الوارد في المرفق بالوثيقة استعراض االقتراحات الخاصة بسحب المقررات أو أجزاء م

UNEP/CBD/COP/8/16/Add.1 . وسوف يبلغ عن تشكيل المجموعة في وقت الحق. 
 اعتماد سياسة بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية في االجتماعات في إطار االتفاقية

اسة بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية في تناول الفريق العامل الثاني البند الفرعي المتعلق باعتماد سي -٢٥٠
كان أمام ولدى النظر في هذا البند الفرعي . ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٣ في ةالسادسه جلستاالجتماعات في إطار االتفاقية خالل 

تريد  المتعلقة بمشروع سياسة بشأن اعتماد االتفاقية للمنظمات غير الحكومية التي UNEP/CBD/COP/8/30الفريق الوثيقة 
 .أن تكون معتمدة لديها

قال ممثل األمانة إن المنظمات غير الحكومية قد سمح لها بالمشاركة في  ،في معرض تقديم هذا البند الفرعي -٢٥١
وقد نظرت هيئة المكتب في مشروع السياسة  .  من االتفاقية٢٣ من المادة ٥االتفاقية وفقا للفقرة  في إطاراالجتماعات 

نظرا ألن المنظمات غير الحكومية تمثل  و.  ووافقت على تقديمه لمؤتمر األطراف في اجتماعه الثامنالوارد في الوثيقة
ويتضمن . ، فإن األمر يقتضي توافر إجراء سليم لالعتمادتفاقيةاالعالجها تأصحاب مصلحة رئيسيين في القضايا التي 

ويتضمن المرفق الثاني مشروع مقرر  . الدولية األخرىبالوثيقة ملخصا للممارسات ذات الصلة في المنظمات األول المرفق 
وحيث أنه لم يتسنى إعداد قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي تحضر هذا المؤتمر، اقترح أن . لكي ينظر فيه الفريق العامل

 .يتناول الفريق العامل سياسة االعتماد فقط
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وكندا  والصين والنرويج، ) األوروبينيابة عن االتحاد (لنمسا  ألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين وا،وعقب التقديم -٢٥٢
 شعوبال وشبكة معلومات ،Tulalip وقبائل Saami ومجلس Tebtebbaألقيت بيانات نيابة عن   و.ايكوروبا ممثل و

 .وحلف الشعوب األصلية في آسيا ةاألصلي
ت النظر التي أبديت ويقدمه للفريق العامل وعقب تبادل وجهات النظر، قال الرئيس إنه سيعد نصا يعكس وجها -٢٥٣
 .للنظر
، قال الرئيس إنه شخصيا ١٧ وخالل مناقشة البند ،٢٠٠٦مارس / آذار٢٨لفريق العامل في في الجلسة العاشرة ل -٢٥٤

 في ة والمحليةمجتمعات األصليالسيعقد فريق تشاور مفتوح العضوية غير رسمي يقتصر على األطراف لمناقشة مشاركة 
 .واعتماد المنظمات غير الحكومية) ١٧البند (فاوضات الخاصة بالنظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع الم

، قال الرئيس انه سيعقد فريق تشاور آخر مفتوح ٢٠٠٦مارس / آذار٢٨ للفريق العامل في ة عشرةي الثانفي الجلسة -٢٥٥
 .دينالعضوية غير رسمي يتألف من األطراف فقط لمواصلة مناقشة البن

 نظر الفريق العامل في مشروع المقرر عن عمليات ،٢٠٠٦مارس / آذار٣٠ في ة عشرة الرابعفي الجلسة -٢٥٦
 .االتفاقية قدمه الرئيس

والبرازيل وكندا وكولومبيا ومصر ) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين والنمسا  -٢٥٧
 .وجورجيا واليابان ونيوزيلندا

 . قال الرئيس إنه سيعد نصا يعكس وجهات النظر التي أبديت،وعقب تبادل وجهات النظر -٢٥٨
معدل عن موحد  في مشروع مقرر ٢٠٠٦مارس /  آذار٣٠ في ة عشرةه الخامسفي جلستونظر الفريق العامل  -٢٥٩

 .عمليات االتفاقية قدمه الرئيس
لى إحالة مشروع المقرر بالصيغة التي عدل بها شفهيا إلى  وافق الفريق العامل ع،وعقب تبادل وجهات النظر -٢٦٠

 .UNEP/CBD/COP/8/L.21مقرر الالجلسة العامة كمشروع 
 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٢٦١

 .رد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي الوا٨/١٠المقرر بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.21)الوثيقة 
 )١٨المادة ( التعاون العلمي والتقني وآلية تبادل المعلومات   ٢-٢٢

ولدى . ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٣ في ةه السادسفي جلست من جدول األعمال ٢-٢٢تناول الفريق العامل الثاني البند  -٢٦٢
بين الدورات  لتنفيذي عن أنشطة آلية تبادل المعلومات خالل فترة ماالنظر في هذا البند، كان أمامه مذكرات من األمين ا

(UNEP/CBD/COP/8/17) وتعريف لدور آلية تبادل المعلومات في التعامل مع قواعد البيانات الخاصة بالتصنيف ،
(UNEP/CBD/COP/8/17/Add.1) ٢٠١٠-٢٠٠٥ والخطة اإلستراتيجية المحدثة آللية تبادل المعلومات للفترة 

(UNEP/CBD/COP/18). كما كان أمامه التوصيات ذات الصلة المتضمنة في تقرير االجتماع األول للفريق العامل 
 .المخصص مفتوح العضوية بشأن استعراض تنفيذ االتفاقية

ثة ، أعد األمين التنفيذي خطة إستراتيجية محد٧/٢٣  قال ممثل األمانة إنه استجابة للمقرر هذا البندولدى تقديم  -٢٦٣
 مثل وضع نظم تعتمد ،ذات الصلة بتبادل المعلومات والتعاون العلمي والتقنية ستكملالماألنشطة و ؛آللية تبادل المعلومات

 وتعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات على الصعيد الدولي فيما يتعلق ،على الشبكة العالمية وعقد حلقات العمل اإلقليمية
 ودعى الفريق العامل إلى نظر التوصيات الواردة في .  التعامل مع قواعد البيانات التصنيفيةبدور آلية تبادل المعلومات في

 .الوثائق
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نيابة (والكاميرون وكندا وكولومبيا والهند ) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي استراليا والنمسا  -٢٦٤
سيا واليابان واألردن والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وجمهورية كوريا وجنوب واندوني) التنوع الكبير المتماثلة الفكر بلدانعن 

 .أفريقيا وتايلند وزامبيا
وعقب تبادل وجهات النظر، قال الرئيس إنه سيعد نصا يعكس وجهات النظر التي أبديت ويقدمه للفريق العامل  -٢٦٥
 .للنظر
 مشروع مقرر بشأن التعاون العلمي ٢٠٠٦مارس / ار آذ٢٨ في ة عشرةه الثانيفي جلستونظر الفريق العامل  -٢٦٦

 .والتقني وآلية تبادل المعلومات قدمه الرئيس
 .وأوضح ممثل لألمانة مصادر مختلف أقسام مشروع المقرر ومرفقاته والتغييرات التي أجريت عليها -٢٦٧
والبرازيل وجاميكا واليابان )  األوروبينيابة عن االتحاد(وعقب التقديم، ألقيت بيانات من ممثلي استراليا والنمسا  -٢٦٨

 .واألردن والمكسيك
لم يشر إلى إنشاء بوابة تعتمد على االنترنت بشأن التنوع  المقرروردا على تعليق من ممثل جاميكا بأن مشروع  -٢٦٩

يمكن  ر ال، أوضح ممثل لألمانة أنه كان هناك تأخيUNEP/CBD/COP/8/17البيولوجي الجزري الوارد في مرفق الوثيقة 
 . إالّ أن إنشاء البوابة يعتبر رغم ذلك أمرا يحظى باألولوية/تجنبه في تلقي المعلومات الالزمة

 البرازيل عن القلق فيما يتعلق بالتكاليف المذكورة في األنشطة المدرجة في المرفق الثاني ت ممثلتوأعرب -٢٧٠
 . المرفق إلى أن يأتي تقرير لجنة الميزانية على ذلكا في إعالن تحفظها عن رغبتهنبمشروع المقرر وأعرب

وفي ضوء هذا الفهم، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر بالصيغة التي عدل بها شفهيا إلى الجلسة  -٢٧١
 .UNEP/CBD/COP/8/L.5مقرر الالعامة كمشروع 

ر األطراف مشروع المقرر الوارد في  اعتمد مؤتم٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٢٧٢
 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/١١المقرر بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.5)الوثيقة 

 )١٦المادة  (يا والتعاون في مجال التكنولوجيا نقل التكنولوج  ٣-٢٢

. ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٣ في ة السادسهفي جلست من جدول األعمال ٣-٢٢وتناول الفريق العامل الثاني البند  -٢٧٣
ولدى نظر هذا البند، كان أمامه مذكرات من األمين التنفيذي تتضمن تقريرا مرحليا عن التنفيذ 

(UNEP/CBD/COP/8/19) ومقترحات لتعزيز آلية تبادل المعلومات باعتبارها اآللية الرئيسية لنقل التكنولوجيا والتعاون ،
(UNEP/CBD/COP/8/19/Add.1) ، وإعداد لمقترحات بشأن خيارات تطبيق التدابير واآلليات لتيسير الحصول على

 األخرىالتكنولوجيات ومواءمتها واستكشاف إمكانيات وآليات التعاون مع العمليات في االتفاقيات والمنظمات الدولية 
(UNEP/CBD/COP/8/19/Add.2) . يذي تتضمن تجميعا كما كان أمامه كوثائق إعالمية مذكرات من األمين التنف

وتلخيصا للمعلومات عن األطر المؤسسية واإلدارية والتشريعية والخاصة بالسياسات التي تيسر الحصول على التكنولوجيات 
، وتقرير تجميعي للمعلومات عن نظم المعلومات الوطنية واإلقليمية والدولية (UNEP/CBD/COP/8/INF/9)ومواءمتها 

(UNEP/CBD/COP/8/INF/22)،ذكرة من األمين التنفيذي عن إعداد دراسات تقنية أجرت المزيد من االستكشاف  وم
 .(UNEP/CBD/COP/8/INF/32)والتحليل لدور حقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا في سياق االتفاقية 

ج عمل بشأن نقل  برنام٧/٢٩لدى تقديم هذا البند، قال ممثل األمانة إن مؤتمر األطراف قد اعتمد في مقرره  -٢٧٤
وتتناول الوثائق المعروضة على الفريق العامل التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة ذات . التكنولوجيا والتعاون العلمي والتقني

، قال إن الفريق العامل دعى إلى ٣-٢٢ و ٢-٢٢وبعد أن أشار إلى الصالت بين البندين . الصلة بواسطة األمين التنفيذي
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ي عن تنفيذ برنامج العمل على النحو الوارد في مذكرات األمين التنفيذي فضال عن التوصيات الواردة نظر التقرير المرحل
 .فيها

نيابة ( والبرازيل وكندا والصين وكولومبيا وفيجي )نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي النمسا  -٢٧٥
 .يوزيلندا وبيرو والفلبين وسويسرا وتايلند وأوغنداواألردن وماليزيا ون) عن إقليم آسيا والمحيط الهادي

وعقب تبادل وجهات النظر، قال الرئيس إنه سيعد نسخة معدلة من الوثيقة تعكس وجهات النظر التي أبديت  -٢٧٦
 .ويقدمها إلى الفريق العامل للنظر

 مقرر بشأن نقل التكنولوجيا  مشروع٢٠٠٦مارس /  آذار٢٨ في ة عشرةه الثانيفي جلستوتناول الفريق العامل  -٢٧٧
 .قدمه الرئيس) ١٩ إلى ١٦المواد من (والتعاون 

 .وأوضح ممثل لألمانة مصادر مختلف أقسام مشروع المقرر ومرفقه -٢٧٨
ه في جلست) ١٩ إلى ١٦المواد (واستأنف الفريق العامل نظر مشروع المقرر بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون  -٢٧٩
 .٢٠٠٦مارس /ذار آ٣٠ في ة عشرةالثالث

والبرازيل وكندا وكولومبيا واليابان ) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي استراليا والنمسا  -٢٨٠
 ).نيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(ونيوزيلندا والنرويج والفلبين وفنزويال 

 . ير الرسمي االجتماع لتسوية الخالفات بشأن مشروع المقرروعقب المناقشات، طلب الرئيس من الفريق غ -٢٨١
 إلى تقرير من ممثل البرازيل عن ٢٠٠٦مارس /  آذار٣٠ في ة عشرةه الرابعفي جلستواستمع الفريق العامل  -٢٨٢

 .التقدم المحرز في الفريق غير الرسمي الذي طلب مزيدا من الوقت الستكمال مداوالته
 مشروع مقرر عن نقل التكنولوجيا ٢٠٠٦مارس /  آذار٣٠ في ة عشرةالخامسفي جلسته  ونظر الفريق العامل -٢٨٣

 .قدمه الرئيس) ١٩ إلى ١٦المواد (والتعاون 
بد من اتخاذ قرار بشأن العبارات التي لم يعثر لها على حل بعد بمجرد انتهاء لجنة الميزانية  وقال الرئيس إنه ال -٢٨٤

 .من مداوالتها
 وجهات النظر، وعلى أساس هذا الفهم وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر بالصيغة التي وعقب تبادل -٢٨٥

 .UNEP/CBD/COP/8/L.19مقرر العدل بها شفهيا إلى الجلسة العامة كمشروع 
ي  اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد ف٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٢٨٦

 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/١٢المقرر  بوصفه ،UNEP/CBD/COP/8/L.19 الوثيقة
   الموارد المالية واآللية المالية٤-٢٢

 . ٢٠٠٦مارس / آذار٢٣ في ة السادسفي جلسته من جدول األعمال ٤-٢٢وتناول الفريق العامل الثاني البند  -٢٨٧
ان أمامه مذكرات من األمين التنفيذي عن متابعة توصيات الفريق العامل المعنى باستعراض كولدى نظره في هذا البند، 

والخيارات ات فجووالالحالة  : وعن الموارد المالية اإلضافية(UNEP/CBD/COP/20)تنفيذ االتفاقية 
(UNEP/CBD/COP/21) .للفريق العامل كما كان أمامه التوصيات ذات الصلة المتضمنة في تقرير االجتماع األول 

كوثائق إعالمية، كان أمامه مذكرة من األمين التنفيذي و. استعراض تنفيذ االتفاقيةب المعنيمفتوح العضوية الالمخصص 
 .(UNEP/CBD/COP/8/INF/1)تتضمن تجميعا لإلرشادات السابقة المقدمة لآللية المالية من جانب مؤتمر األطراف 
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 أهمية تقاسم تمويل المعلومات ٧/٢١ثل األمانة إن مؤتمر األطراف قد أكد في مقرره ولدى تقديم هذا البند، قال مم -٢٨٨
واستجابة . والخبرات والتكامل القطاعي وترتيبات الشراكة ومختلف المبادرات بما في ذلك صكوك التخفيف من الديون

نوع البيولوجي من أجل رصد حالة لذلك، واصل األمين التنفيذي جهوده لتجميع ونشر معلومات التمويل ذات الصلة بالت
وكان الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني . في تمويل األنشطة ووضع الخياراتت فجواالالتمويل وتحديد 

 من االتفاقية فضال ٢١ و ٢٠ تنفيذ المادتين ٢٠٠٥سبتمبر / باستعراض تنفيذ االتفاقية قد استعرض في اجتماعه في أيلول
 وأوصى بإجراء ووضع إستراتيجية لتعبئة الموارد ، الصلة التي اعتمدها مؤتمر األطراف حتى اآلنعن المقررات ذات

 .ودعى الفريق العامل إلى نظر التوصيات وتلك الواردة في الوثائق المعروضة أمامه . لدعم أنشطة التنفيذ
 ).ة عن المجموعة اإلفريقيةنياب(وأثيوبيا ) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقى بيانات من ممثلي النمسا  -٢٨٩
 .٢٠٠٦مارس /  آذار٢٤ في ةالسابعفي جلسته وواصل الفريق العامل مناقشاته لهذا البند الفرعي  -٢٩٠
وألقيت بيانات من ممثلي استراليا وبيليز وبوليفيا والبرازيل والكاميرون وكندا والصين وكولومبيا وكوت ديفوار  -٢٩١

واليابان ومالوي وماليزيا والمكسيك ) نيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية(يا وجاميكا واكوادور والهند واندونيس
وجمهورية كوريا )  والصين٧٧نيابة عن مجموعة الـ (وموزامبيق ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج وباالو وبيرو والفلبين 

من أجل  تضامنالنيابة أيضا عن ( ايكوروبا يممثل ،ستان وأوغندا وأوروغواي وزمبابويوجنوب افريقيا وسويسرا وتوركمن
 . المعني بالتنوع البيولوجيةاألصلي شعوبللالمنتدى الدولي و) المساواة وااليكولوجيا والتنمية

 ٦وردا على األسئلة الموجهة من ممثلي استراليا والنرويج بشأن مهمة االستبيان المشار إليه في الفقرة التنفيذية  -٢٩٢
، قال ممثل األمانة إنه سيستخدم UNEP/CBD/COP/8/20توصية الواردة في القسم السادس من الوثيقة من مشروع ال

 .كوسيلة لجمع المعلومات لالستعراضات المتعمقة للموارد المالية واآللية المالية
، فإنه سينشئ مجموعة )يةإرشاد لآللية المال (٢٥وقال الرئيس إنه بالنظر إلى العالقة الوثيقة بين هذا البند والبند  -٢٩٣

 .للنظر في البندين معامشاركين اتصال برئيسيين 
وسيعلن .  للفريق العامل، أعلن الرئيس أن ممثل بلجيكا سيكون رئيسا مشاركا لفريق االتصالةالتاسعفي الجلسة  -٢٩٤

 .اسم الرئيس المشارك اآلخر في اجتماع الحق
 إلى تقرير من ممثل السويد الذي ٢٠٠٦مارس /  آذار٣١ في ة عشرةالسادسفي جلسته واستمع الفريق العامل  -٢٩٥

 ٢٠وقدم نيابة عن فريق االتصال مشروع مقرر عن استعراض تنفيذ المادة  . تولى من ممثل بلجيكا رئاسة فريق االتصال
 ).اآللية المالية (٢١والمادة ) الموارد المالية(

امل على إحالة مشروع المقرر بالصيغة التي عدل بها شفهيا إلى وعقب تبادل وجهات النظر، وافق الفريق الع -٢٩٦
 .UNEP/CBD/COP/8/L.26مقرر الكمشروع العامة الجلسة 

 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٢٩٧
 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/١٣المقرر بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.26) الوثيقة

 ج األهداف دمبما في ذلك  ،غبالاإلرصد التقدم وعمليات  عملية - ٢٣ ندالب
  الوطنيغ إلبالوا المواضيعية،في برامج العمل 

لدى و. ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٣ في ةالسابع جلسته من جدول األعمال في ٢٣تناول الفريق العامل الثاني البند  -٢٩٨
من األمين التنفيذي عن إطار لرصد التقدم في تنفيذ االتفاقية وتحقيق هدف عام  ةمذكرالنظر في هذا البند، كان أمامه 

وتقرير االجتماع األول للفريق العامل  (UNEP/CBD/COP/8/22) واستعراض برامج العمل المواضيعية ،٢٠١٠
لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ل وتقريري الهيئة الفرعية قيةالمخصص مفتوح العضوية المعنى باستعراض تنفيذ االتفا
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كما كان أمامه وثائق ). UNEP/CBD/COP/8/3 وUNEP/CBD/COP/8/2 (اجتماعيها العاشر والحادي عشر  عن
 وشبه ألراضي الجافةلإعالمية عن العالقات بين أهداف وغايات اإلطار وأنشطة برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي 

 وبشأن حالة األهداف والغايات والمؤشرات وتطبيقها والعالقة بينها ،(UNEP/CBD/COP/8/INF/5)الرطبة 
(UNEP/CBD/COP/8/INF/17) مؤشرات عن  وحدتو والمتضمنة تجميعا للمبادرات والعمليات والمنظمات التي وضعت

 والمتضمنة خطة تسليم المؤشرات والبيانات ،(UNEP/CBD/COP/8/INF/31)االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 
ية للتقرير دأمامه مشروع مبادئ إرشاالوطني، كان غ بالباإل وفيما يتعلق . ٢٠١٠والتحليالت ذات الصلة بهدف عام 

 .(UNEP/CBD/COP/8/24)الوطني الرابع 
ا في ذلك دمج األهداف في برامج بمغ بالاإلأوال رصد التقدم وعمليات : واقترح الرئيس مناقشة البند على جزئين -٢٩٩

 .غ الوطنيبالاإل: العمل المواضيعية وثانيا
 بما في ذلك دمج األهداف في برامج العمل المواضيعية ،غبالاإلرصد التقدم وعمليات  عملية

داف في غ بما في ذلك دمج األهبالرصد التقدم وعمليات اإلعملية تناول الفريق العامل الثاني البند الفرعي بشأن  -٣٠٠
 . ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٤برامج العمل المواضيعية خالل اجتماعه السابع في 

ولدى تقديم البند، أوضح ممثل األمانة أن الوثيقة الرئيسية المعروضة أمام الفريق العامل هي تلك المتعلقة بإطار  -٣٠١
ل المواضيعية ، واستعراض برامج العم٢٠١٠لرصد التقدم في تنفيذ االتفاقية وتحقيق هدف عام 

(UNEP/CBD/COP/8/22) وتتضمن عناصر . وهو تجميع للتوصيات ذات الصلة من العديد من اجتماعات مابين الدورات
 الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية بشأن مؤشرات تقييم التقدم المحرز في تنفيذ ١/٨التوصية 

 ٢٠١٠ وغايات ومؤشرات لتقييم التقدم صوب تحقيق هدف عام اكما تتضمن أهداف  .أهداف وغايات الخطة اإلستراتيجية
 ثم نقحتها بعد ذلك الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية ٧/٣٠والتي كانت متضمنة في األصل في المقرر 

الواردة  األهداف بتنقيح ١١/٧اتها والتكنولوجية خالل اجتماعها العاشر، وأشار إلى أن الهيئة الفرعية قد أوصت في توصي
، وقال إن توصيات الهيئة الفرعية ذات الصلة ترد في تقريري عمل اجتماعيها العاشر والحادي عشر في ١٠ غايةالتحت 

وتقدم الوثيقة الرئيسية المعروضة أمام الفريق العامل أيضا تجميعا لألهداف . (UNEP/CBD/COP/8/2 and 3)الوثيقتين 
سب تطبيقها على برامج عمل االتفاقية باستثناء التنوع الزراعي الذي مازال يتعين النظر فيه، وقد أخذت من والغايات بح

وتتضمن الوثيقة أيضا مجموعة من مشاريع المبادئ اإلرشادية الستعراض .  الصادرة عن الهيئة الفرعية١٠/١التوصية 
كما . صادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية ال١/٨برامج عمل االتفاقية والتي كانت جزءا من التوصية 

وقال إن الفريق العامل قد يرغب في . UNEP/CBD/COP/8/INF/5, 17, 31,33أن هناك أربع وثائق إعالمية هي 
راض تنفيذ لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والفريق العامل المعني باستعلالموافقة على توصيات الهيئة الفرعية 

الوارد في مذكرة األمين التنفيذي في الوثيقة  موحدالاالتفاقية على النحو الوارد في مشروع المقرر 
(UNEP/CBD/COP/8/22). 

وكولومبيا وايسلندا وكيريباتي، والنرويج وسويسرا ) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي النمسا  -٣٠٢
 .وتايلند
 .٢٠٠٦مارس /  آذار٢٤ في ة الثامنفي جلستهفريق العامل مناقشاته للبند الفرعي وواصل ال -٣٠٣
نيابة عن الدول الجزرية (وألقيت بيانات من ممثلي استراليا وكندا واكوادور وأثيوبيا وغانا والهند وجاميكا  -٣٠٤

التابع لبرنامج األمم المتحدة  حفظالي لرصد  المركز العالمممثليو ،ان وماليزيا ونيوزيلندا والنرويجوالياب) الصغيرة النامية
المعني بالتنوع البيولوجي،  ة األصليللشعوبالمنتدى الدولي  ،٢٠١٠شرات التنوع البيولوجي لعام للبيئة نيابة عن شراكة مؤ

 .والسالم األخضر
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 مذكرة األمين وعقب تبادل وجهات النظر، قال الرئيس إنه سيعد نسخة معدلة من مشروع المقرر الوارد في -٣٠٥
 .عكس وجهات النظر التي أبديت ويقدمه للفريق العامل للنظر ت(UNEP/CBD/COP/8/22)التنفيذي 

 مشروع مقرر عن إطار لرصد تنفيذ ٢٠٠٦مارس /  آذار٣٠ في ة عشرة الرابعفي جلستهونظر الفريق العامل  -٣٠٦
 .دمه الرئيس ودمج األهداف في برامج العمل المواضيعية ق٢٠١٠تحقيق هدف عام 

وعقب تبادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر بالصيغة التي عدل بها شفهيا إلى  -٣٠٧
 .UNEP/CBD/COP/8/L.9مقرر تاالجلسة العامة كمشروع 

وارد في  اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر ال٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٣٠٨
 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/١٥المقرر بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.9)الوثيقة 
 الوطني  اإلبالغ

ولدى النظر في  . ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٤ في ةالثامن جلستهتناول الفريق العامل الثاني هذا البند الفرعي خالل  -٣٠٩
كما كان أمامه  . (UNEP/CBD/COP/8/24)شادية للتقرير الوطني الرابع هذا البند، كان أمامه مشروع مبادئ إر

مفتوح العضوية المعنى باستعراض الالتوصيات ذات الصلة المتضمنة في تقرير االجتماع األول للفريق العامل المخصص 
 .تنفيذ االتفاقية

ح العضوية المعني باستعراض تنفيذ مفتوالولدى تقديم البند، قال ممثل األمانة إن الفريق العامل المخصص  -٣١٠
 من األمين التنفيذي وضع مشروع مبادئ إرشادية للتقرير الوطني الرابع للنظر فيه من ١/٩االتفاقية قد طلب في توصيته 

كما توجد . UNEP/CBD/COP/8/24وتوجد نتيجة ذلك في المرفق بالوثيقة . جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن
كما يوجد مشروع المقرر الذي سينظر فيه مؤتمر  . وصى بها في القسم الخامس من نفس الوثيقةعناصر إضافية م

 .UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2 من الوثيقة ١٦٦األطراف في القسم الرابع من الوثيقة فضال عن ص 
نيابة (ابون غولصين والكاميرون وكندا وشيلي وا) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي النمسا  -٣١١

واندونيسيا واليابان واألردن ولبنان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وجمهورية ) عن لجنة غابات أفريقيا الوسطى
 .كوريا
وقال ممثل األمانة ردا على نقطة أثيرت خالل المناقشات إن األمانة سوف تصدر في المستقبل إشعارا مسبقا  -٣١٢

 . قديم التقارير الوطنية وتقدم مبادئ إرشادية مقدما قبل ذلكعندما يحل موعد ت
وعقب تبادل وجهات النظر، قال الرئيس إنه سيعد نصا يعكس وجهات النظر التي أبديت ويقدمه للفريق العامل  -٣١٣
 . للنظر
الوطني غ بالاإل مشروع مقرر عن ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٨ في ة عشرة الثانيفي جلستهتناول الفريق العامل  -٣١٤

والتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي القادمة قدمه الرئيس، وقد نقلت فقرة منه، بناء على اقتراح الرئيس إلى مشروع المقرر 
 . من جدول األعمال١-٢٠عن التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الذي اعتمد تحت البند 

وبوليفيا والبرازيل وكندا وغانا والمكسيك ) بة عن االتحاد األوروبينيا(وألقيت بيانات من ممثلي استراليا والنمسا  -٣١٥
 .ونيوزيلندا والنرويج

وعقب تبادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر بالصيغة التي عدل بها شفهيا إلى  -٣١٦
 .UNEP/CBD/COP/8/L.2مقرر الالجلسة العامة كشروع 
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 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١ السادسة من االجتماع يوم في الجلسة العامة  -٣١٧
 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/١٤المقرر بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.2)الوثيقة 

 لتعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى ا - ٢٤البند 
 لمصلحة في تنفيذ االتفاقية وإشراك أصحاب ا

ولدى النظر في هذا  . ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٤ في ة الثامنفي جلستهتناول الفريق العامل الثاني هذا البند الفرعي  -٣١٨
البند، كان أمامه مذكرة  من األمين التنفيذي بشأن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات األخرى وإشراك أصحاب 

 ومرفق بها بشأن إشراك القطاع الخاص (UNEP/CBD/COP/8/25)ا في ذلك  خيارات للشراكة العالمية المصلحة بم
(UNEP/CBD/COP/8/25/Add.1) .  وكان أمامه أيضا التوصيات ذات الصلة المتضمنة في تقرير االجتماع األول للفريق

 (UNEP/CBD/COP/8/INF/11)قة إعالمية  ووثي،العامل المخصص مفتوح العضوية المعنى باستعراض تنفيذ االتفاقية
الذي عقد في ساوباولو، البرازيل من  ٢٠٢٠لعام تتضمن تقرير االجتماع الثاني لرجال األعمال وتحدي التنوع البيولوجي 

 .٢٠٠٥نوفمبر /  تشرين الثاني٥ إلى ٣
 تتضمن عناصر مهمة ٦/٢٦المقرر ولدى تقديم البند، قال ممثل األمانة إن الخطة اإلستراتيجية التي اعتمدت في  -٣١٩

وفي ذلك المقرر حث مؤتمر األطراف على زيادة تعزيز التعاون بين االتفاقية . ٣-١ و ٢-١للتعاون في إطار الهدفين 
واالتفاقيات والمنظمات والهيئات الدولية األخرى ذات الصلة ودعا على وجه الخصوص إلى إنشاء فريق اتصال لالتفاقيات 

نوع البيولوجي، وطلب من األمين التنفيذي أن يدرس خيارات إقامة إطار مرن بين جميع العناصر الفاعلة ذات الصلة بالت
ذات الصلة مثل الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي وإبالغ مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثامن بالطرق المحتملة 

عضوية المعني باستعراض التنفيذ في اجتماعه األول هذه المسائل وقد نظر الفريق العامل المخصص مفتوح ال. لتحقيق التقدم
وأوصى بأن يأخذ مؤتمر األطراف علما باألوراق التي أعدها الجتماعه بشأن خيارات لتحقيق التعاون المعزز والتي 

المناخ تغير  بشأنوضعت بصورة مشتركة من جانب أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
 من ناحية واالتفاقيات الخمس المعنية بالتنوع (UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1)واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

مفتوح العضوية الكما اقترح الفريق العامل المخصص . (UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.2)البيولوجي من ناحية أخرى 
ين التنفيذي المزيد من المشاورات بشأن الشراكة العالمية المقترحة للتنوع المعني باستعراض التنفيذ أن يجري األم

ودعى الفريق  . البيولوجي، ودراسة المزيد من الوسائل لتحسين التعاون في تنفيذ االتفاقية بغرض وضع نهج منتظم للتعاون
 .UNEP/CBD/COP/8/25/Add.1 و  UNEP/CBD/COP/8/25العامل إلى نظر مشروع المقررات الواردة في الوثيقتين

وبناء على اقتراح الرئيس، نظر الفريق العامل في البند من جدول األعمال على جزئين، حيث تم تناول التعاون  -٣٢٠
 . مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى أوال يليه إشراك أصحاب المصلحة

 ية األخرىالتعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدول

 .وأثيوبيا) نيابة عن االتحاد األوروبي(ألقى بيانان من ممثلي النمسا  -٣٢١
 .٢٠٠٦مارس /  آذار٢٧ في ةالتاسعه جلستوواصل الفريق العامل مناقشاته للبند الفرعي في  -٣٢٢
رازيل وكندا وكولومبيا والب) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين واستراليا والنمسا  -٣٢٣

 ،)الهادئ عن مجموعة آسيا والمحيط نيابة(كوريا وسويسرا وتايلند  يةوجمهورواندونيسيا وناميبيا ونيوزيلندا والنرويج 
 اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة وجامعة األمم المتحدةأمانة  و،ممثلي منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

للشعوب  وايكوروبا، ومنظمة المجتمع اإلنساني الدولية والمنتدى الدولي ،مة الدولية لحفظ الحدائق النباتيةالمنظ ،االونكتادو
 . المعني بالتنوع البيولوجياألصلية
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 .يعكس وجهات النظر التي أبديت ويقدمه للفريق العامل للنظر نصاوعقب المناقشات، قال الرئيس إنه سيعد  -٣٢٤
 مشروع مقرر عن التعاون مع ٢٠٠٦مارس /  آذار٣٠ في ة عشرة الرابعفي جلستهمل ونظر الفريق العا -٣٢٥

 .االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى قدمه الرئيس
والبرازيل وكندا وأثيوبيا ) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي األرجنتين واستراليا والنمسا  -٣٢٦

 .ان ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج واالتحاد الروسي وسويسرا وفنزويالوالغابون والياب
 نظره لمشروع المقرر بما في ذلك الفقرات التي اقترحت شفهيا ة عشرة الخامسفي جلستهوأستأنف الفريق العامل  -٣٢٧

 .ونيجيريا) نيابة عن االتحاد األوروبي(من ممثلي النمسا 
فق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر بالصيغة التي عدل بها شفهيا إلى وعقب تبادل وجهات النظر، وا -٣٢٨

 .UNEP/CBD/COP/8/L.10 مقررالالجلسة العامة كمشروع 
 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم   -٣٢٩

 . بالتقرير الحالي في المرفق األول  الوارد نصه٨/١٦ المقرر فه بوص (UNEP/CBD/COP/8/L.10)الوارد في الوثيقة 
 إشراك أصحاب المصلحة

 .٢٠٠٦مارس /  آذار٢٧ في ةالتاسعفي جلسته تناول الفريق العامل البند الفرعي الثاني  -٣٣٠
وع الكبير المتماثلة نيابة عن بلدان التن(والهند ) نيابة عن االتحاد األوروبي(وألقيت بيانات من ممثلي النمسا  -٣٣١

المؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك  ،يطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةوسويسرا والمملكة المتحدة لبر) التفكير
ممثلي غرفة التجارة الدولية والمجلس العالمي  ،ي من أجل الغابات والسالم األخضرممثلي ايكوروبا والتحالف الدول ،الدولي

 . من أجل التنمية المستدامةلألعمال
 .وعقب المناقشات، قال الرئيس إنه سيعد نصا يعكس وجهات النظر التي أبديت ويقدمه للفريق العامل للنظر -٣٣٢
 في مشروع مقرر عن إشراك القطاع ٢٠٠٦مارس /  آذار٣٠ في ة عشرة الرابعفي جلستهونظر الفريق العامل  -٣٣٣

 .الخاص قدمه الرئيس
بادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر بالصيغة التي عدل بها شفهيا، إلى وعقب ت -٣٣٤

 .UNEP/CBD/COP/8/L.11الجلسة العامة كمشروع مقرر 
 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ،٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٣٣٥

 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/١٧المقرر  بعد تعديله بوصفه (UNEP/CBD/COP/8/L.11) الوثيقة

 إرشاد لآللية المالية   - ٢٥البند 
ولدى  . ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٤ في ةالسابعفي جلسته  من جدول األعمال ٢٥تناول الفريق العامل الثاني البند  -٣٣٦

 وتجميع لإلرشاد السابق الذي قدمه (UNEP/CBD/COP/8/10)تقرير مرفق البيئة العالمية النظر في هذا البند، كان أمامه 
 .(UNEP/CBD/COP/8/INF/1)مؤتمر األطراف لآللية المالية 

وقال الرئيس إن النتيجة المتوقعة للمناقشات هي المزيد من اإلرشاد، إذا اقتضى األمر، لآللية المالية، ونظرا  -٣٣٧
لنظر البندين يرأسه ممثل بلجيكا  من جدول األعمال، فإنه سينشئ فريق اتصال ٤-٢٢بين هذا البند والبند للعالقة الوثيقة 

 .معا
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 إلى تقرير من ممثل السويد الذي ٢٠٠٦مارس /  آذار٣١ في ة عشرةالسادسفي جلسته واستمع الفريق العامل  -٣٣٨
 .ريق االتصال مشروع مقرر عن إرشاد لآللية الماليةوقدم نيابة عن ف. تولى من ممثل بلجيكا رئاسة فريق االتصال

، بالصيغة التي عدل بها شفهيا إلى مقررالوعقب تبادل وجهات النظر، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع  -٣٣٩
 .UNEP/CBD/COP/8/L.27مقرر الالجلسة العامة كمشروع 

 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٣٤٠
 الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير ٨/١٨المقرر بصيغته المعدله شفويا بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.27)الوثيقة 
 .الحالي

 قضايا مواضيعية أخرى ناشئة عن مقررات صدرت عن مؤتمر األطراف   –خامسا 

 واضيعيةبرامج العمل الم    – ٢٦البند 
.  ٢٠٠٦آذار / مارس٢٢ من جدول األعمال في جلسته الثالثة المنعقدة في ٢٦تناول الفريق العامل األول البند  -٣٤١

ولدى بحثه لهذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي تحتوي على تقارير مرحلية عن برامج العمل 
كان أمامه أيضا كوثيقة إعالمية، تقرير مرحلي من منظمة األمم المتحدة و.  (UNEP/CBD/COP/8/26)المواضيعية 

 .(UNEP/CBD/COP/8/INF/24)عن برامج العمل المواضيعية ) الفاو(لألغذية والزراعة 
 تنفيذ برنامج العمل:     التنوع البيولوجي للغابات١-٢٦

.  ٢٠٠٦آذار / مارس٢٢جلسته الثالثة المنعقدة في  من جدول األعمال في ١-٢٦تناول الفريق العامل األول البند  -٣٤٢
 الصادرتان عن االجتماع الحادي عشر للهيئة ١١/١١ و ١١/١٠ولدى بحثه لهذا البند، كان أمام الفريق العامل التوصيتان 

) باء(القسم و) ألف(واللتان قدمتا كذلك في القسم ، (UNEP/CBD/COP/8/3)الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
الصفحات  (من مشروع مقرر في تجميع مشاريع المقررات لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

وكان أمامه أيضا، كوثيقة إعالمية، مذكرة من .  )(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2) من النص العربي للوثيقة ١٩١-١٨٦
ة المقترحة بين إدارة الغابات التابعة للفاو وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي األمين التنفيذي بشأن األنشطة المشترك

(UNEP/CBD/COP/8/INF/12). 
وقالت أنه وفقا لتقييم موارد الغابات في العالم لعام .  بناء على دعوة من الرئيس، تحدثت ممثلة الفاو أمام االجتماع -٣٤٣

٢٠٠٥ (FRA)نة لحفظ التنوع البيولوجي في مناطق كثيرة، كانت هناك زيادة مشجعة في مناطوبالرغم .  ق الغابات المعي
 الفاووقد ساهمت .  من ذلك، ومع استمرار إزالة الغابات، فما زال التنوع البيولوجي للغابات يتعرض للتهديد بدرجة خطيرة

الرموز وأفضل الممارسات بشأن إنفاذ في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وفي تحقيق اإلدارة المستدامة للغابات من خالل 
، واستزراع الغابات وحصادها، ومن خالل تعزيز الروابط فيما بين )البراري(القوانين، والحرائق في األراضي البرية 

، تحت (CPF) في الشراكة التعاونية بشأن الغاباتالفاو وعملت أمانة االتفاقية مع .  القطاعات من خالل البرامج الوطنية
وكانت أمانة االتفاقية .   منظمة دولية وتعاونت مع المجموعات الرئيسية في المجتمع المدني١٤، والتي تضمنت الفاوة رئاس

عضوا مؤسسا ونشطا في الشراكة التعاونية بشأن الغابات، وكذلك عملت كنقطة اتصال للتنوع البيولوجي للغابات، وشكرت 
 .ممثلة الفاو األمانة على مساندتها المستمرة

، بناء على دعوة من الرئيس أيضا، تقريرا عن نتائج (UNFF)وقدم ممثل منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات  -٣٤٤
الدورة السادسة للمنتدى، التي انتهت من استعراض فاعلية االتفاق الدولي بشأن الغابات واعتمدت مشروع قرار لتقديمه إلى 

وشرح أن مشروع القرار أخذ في الحسبان التحديات الجديدة وعين ثالث .  تحدةالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم الم
وقد حدد المنتدى أربعة أهداف عالمية مشتركة بشأن الغابات ووافق على العمل على .  مهام رئيسية جديدة لالتفاق الدولي
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لى أنه ينبغي إيجاد تركيز إقليمي أكبر ووافق المنتدى أيضا ع.   على المستويين العالمي والوطني٢٠١٥تحقيقها بحلول عام 
وكانت الدول األعضاء قد قررت وضع واعتماد صك غير ملزم قانونيا بخصوص جميع أنواع الغابات، وذلك .  في عمله

في الدورة السابعة للمنتدى بغية حشد التزام سياسي أكبر، والتشجيع على اتخاذ خطوات متزايدة على المستويات العالمية 
وختم كلمته باإلشادة إلى أمانة االتفاقية على إسهامها القيم لنشاط .  ية والوطنية، وتعزيز التعاون المتبادل والتنسيقواإلقليم
 .المنتدى

، البرازيل، الكاميرون، كندا، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(وبعد ذلك أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -٣٤٥
يا، غانا، الهند، اندونيسيا، جمهورية إيران اإلسالمية، اليابان، كينيا، ليبيريا، مدغشقر، اكوادور، مصر، غابون، غامب

اليون، مالوي، ماليزيا، نيبال، نيوزيلندا، النرويج، بابوا غينيا الجديدة، بيرو، الفلبين، جمهورية كوريا، رواندا، السنغال، سير
و التابعة للمؤتمر الوزاري المعني بحماية الغابات في أوروبا  وحدة االتصال وارسيممثل ،تايلند، زامبيا وزيمبابوي

(MCPFE)،  ،منتدى الدولي للشعوب األصلية ال الدولي، ”سغرين بي“التحالف العالمي للغابات،  اتحاد العلماء األلمان
 .(Women’s Caucus) النسائيةالجماعة والمعني بالتنوع البيولوجي، منظمة الروتاري الدولية، 

، أبلغ ممثل (AHTEGs)فيما يتعلق بمسألة إشراك الشعوب األصلية في عمل أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة   -٣٤٦
األمانة المشاركين بأن ممثلي منظمات المجتمعات األصلية والمحلية قدمت إليهم الدعوة إلى حضور اجتماعات أفرقة 

وتنشر أسماء .   الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالخبراء التي تعقد بناء على طلب مؤتمر األطراف أو الهيئة
الممثلين المختارين للمشاركة على الموقع اإللكتروني لالتفاقية قبل انعقاد االجتماع المعني ثم بعد ذلك في قائمة المشاركين 

لمحلية في كندا وبنما في فريق وقد شارك ممثالن اثنين من منظمات المجتمعات األصلية وا.  المرفقة بتقرير االجتماع
 .الخبراء التقنيين المخصص المعني باستعراض تنفيذ برنامج التنوع البيولوجي للغابات

.  ، مع مراعاة النقاط المثارة١١/١١ و ١١/١٠في نهاية المناقشة، قال الرئيس أنه سيعد نصا منقحا للتوصيتين  -٣٤٧
 من جدول ٢٣ق بعد مناقشة الموضوع في الفريق العامل الثاني تحت البند وستدرج المسائل المتعلقة باألهداف في نص الح

 .األعمال
 .، تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس٢٠٠٦آذار / مارس٢٨في الجلسة الثانية عشرة، المنعقدة في  -٣٤٨
 .أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، البرازيل، غانا والنرويج -٣٤٩
 .، واصل الفريق العامل بحث مشروع المقرر٢٠٠٦آذار / مارس٢٨الثة عشرة، المنعقدة في في الجلسة الث -٣٥٠
يبيريا، ، كندا، شيلي، كولومبيا، اندونيسيا، كينيا، ل)بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو النمسا  -٣٥١

 .ي بالتنوع البيولوجي وممثل اتحاد العلماء األلمانممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعن ،نيوزيلندا، بيرو وتايلند
في ضوء المناقشات، طلب الرئيس من ممثلي البرازيل، كندا واندونيسيا التشـاور بشأن فقـرات الديباجـة  -٣٥٢

وسط، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ).  باء( من القسم ١ومن ممثلي أستراليا والنمسا التشاور بشأن الفقرة ) أ (٤والفقرة 
 .فإنه سيعد نصا منقحا تظل فيه المسائل قيد النقاش معلقة

، تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس، ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة في  -٣٥٣
 .تنفيذ برنامج العمل: بخصوص التنوع البيولوجي للغابات

 من مشروع المقرر، اقترح الرئيس أن يعقد الممثلون مشاورات ٤ و ٣ن فيما يتعلق بالخيارين المقترحين للفقرتي -٣٥٤
 .غير رسمية بغية الوصول إلى إجماع في اآلراء بالنسبة لكل حالة

رغب ممثل أستراليا في معرفة لماذا حذف النص الذي اقترحه في مشروع المقرر بخصوص التوازن اإلقليمي بين  -٣٥٥
 .ن المخصصالخبراء في فريق الخبراء التقنيي
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وفيما يتعلق بفريق الخبراء التقنيين .  أجاب ممثل األمانة أن الجهود تبذل دائما للتأكد من تحقيق التوازن اإلقليمي -٣٥٦
.  المخصص قيد البحث، فقد اشترك فريق من الخبراء التقنيين المتوازن إقليميا، اختاره األمين التنفيذي في أول اجتماع له

اني، لم يكن الفريق متوازنا إقليميا ألنه على الرغم من الدعوة إلى ذلك، لم يتمكن كل األعضاء من ولكن في اجتماعه الث
 .وسيسره أن يشرح بمزيد من التفصيل الحالة التي نشأت وذلك باستخدام قائمة المشاركين في هذين االجتماعين.  المشاركة

.  ، واصل الفريق العامل مناقشة مشروع القرار٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته السادسة عشرة، المنعقدة في  -٣٥٧
وفي غياب إجماع اآلراء، اقترح الرئيس بأن يعقد ممثلو أستراليا، البرازيل، كندا، جمهورية كوريا وفنزويال، مشاورات 

 .غير رسمية بغية التوصل إلى إجماع في اآلراء بخصوص النص الذي أعربوا عن أراء متباعدة بصدده
.  ، تناول الفريق العامل من جديد مشروع المقرر٢٠٠٦آذار / مارس٣٠ السابعة عشرة، المنعقدة في في جلسته -٣٥٨

ونظرا لعدم وجود إجماع بشأن فقرات معينة من النص، أنشأ الرئيس جماعة أصدقاء الرئيس تتكون من أستراليا، النمسا، 
 على أن يرأسها ممثل األمانة، وذلك للوصول إلى حل البرازيل، كندا، إثيوبيا، جمهورية كوريا، سانت لوسيا وفنزويال،

 .للمسائل الباقية
 .وبعد ذلك نظر الفريق العامل في النص المقترح من جماعة أصدقاء الرئيس -٣٥٩
وافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بعد تعديله شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع المقرر  -٣٦٠

UNEP/CBD/COP/8/L.17. 
 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٣٦١

 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/١٩ المقرر بوصفه (UNEP/CBD/COP/8/L.17)الوثيقة 
عمليات اإلبالغ، : لداخليـةالتنـوع البيولوجي للنظـم اإليكولوجيـة للميـاه ا ٢-٢٦

 وتحسين استعراض التنفيذ والتصدي للتهديدات
.  ٢٠٠٦آذار / مارس٢٢ من جدول األعمال في جلسته الثالثة المنعقدة في ٢-٢٦تناول الفريق العامل األول البند  -٣٦٢

دي عشر للهيئة الفرعية للمشورة  الصادرة عن االجتماع الحا١١/٩ولدى بحثه لهذا البند، كان أمام الفريق العامل التوصية 
، والتي قدمت كذلك كمشروع مقرر في تجميع مشاريع المقررات (UNEP/CBD/COP/8/3)العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 من النص العربي للوثيقة ١٩٢ و ١٩١الصفحتان  (لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2)(  . وكان أمامه أيضا مذكرة من األمين التنفيذي عن اقتراحات بخصوص المسائل

 المتعلقة باألهداف، والمؤشرات، والتقارير الوطنية، والمتطلبات األخرى ٧/٤ من المقرر ١٦ و ٣، ٢المحددة في الفقرات 
وكان أمامه .  (UNEP/CBD/COP/8/26/Add.3)للمعلومات، وتحديد أولية التهديدات والعمليات لتحسين استعراض التنفيذ 

أيضا، كوثيقة إعالمية، مذكرة من األمين التنفيذي عن الروابط بين حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في النظم 
أساليب العيش المستدامة، بما في ذلك اعتبارات صحة اإلنسان /اإليكولوجية للمياه الداخلية والحد من الفقر

(UNEP/CBD/COP/8/INF/15). 
، البرازيل، كوبا، الهند، اليابان، الفلبين، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -٣٦٣

 .جمهورية كوريا، تايلند، أوغندا وزامبيا
 .٢٠٠٦آذار / مارس٢٢واصل الفريق العامل مناقشة بند جدول األعمال في جلسته الرابعة المنعقدة في  -٣٦٤
أدلى ببيانات ممثلو الكاميرون، مالوي، ماليزيا، باكستان، البرتغال، المملكة العربية السعودية، السنغال،  -٣٦٥

 )١٩٧٢ ، ايران،رامسار(اتفاقية األراضي الرطبة  ممثل  ،أوروغواي وزيمبابوي
  . مع األمانة١١/٩ة قال الرئيس أنه الحظ بعناية اآلراء المطروحة وأنه سيعد نصا منقحا للتوصي -٣٦٦
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، تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته السادسة عشرة، المنعقدة في  -٣٦٧
وفي غياب إجماع في اآلراء، طلب الرئيس من الممثلين .  بخصوص التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية

 .يحظى بتوافق اآلراء دة أن يعقدوا مشاورات غير رسمية بغية تقديم نصالذين أعربوا عن آراء متباع
، تناول الفريق العامل مشروع المقرر الناتج عن ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته السابعة عشرة، المنعقدة في  -٣٦٨

 .المشاورات غير الرسمية
حالته إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع وافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بعد تعديله شفهيا، وذلك إل -٣٦٩

 .UNEP/CBD/COP/8/L.13المقرر 
 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٣٧٠

 .لحالي الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير ا٨/٢٠ المقرر بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.13)الوثيقة 
 قاع البحار العميق، الموارد الجينية في: ري والساحليالتنـوع البيولوجي البح ٣-٢٦

 واإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية
.  ٢٠٠٦آذار / مارس٢٢ من جدول األعمال في جلسته الرابعة المنعقدة في ٣-٢٦تناول الفريق العامل األول البند  -٣٧١

 الصادرة عن االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية للمشورة ١١/٨د، كان أمام الفريق العامل التوصية ولدى بحثه لهذا البن
والتي قدمت كذلك كمشروع مقرر في تجميع مشاريع المقررات  ،(UNEP/CBD/COP/8/3)العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 من النص العربي للوثيقة ١٩٥-١٩٣الصفحات  (لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2)(  . وكان أمامه أيضا مذكرة من األمين التنفيذي عن تحسين تنفيذ اإلدارة المتكاملة

، وكوثيقة إعالمية، تقرير فريق الخبراء (UNEP/CBD/COP/8/26/Add.1) (IMCAM)للمناطق البحرية والساحلية 
 .IMCAM (UNEP/CBD/COP/8/INF/23) المعني بتنفيذ (AHTEG)التقنيين المخصص 

، منسق البحار اإلقليمية في برنامج األمم المتحدة للبيئة، قدم Ellik Adlerبناء على دعوة من الرئيس، قدم السيد  -٣٧٢
األطراف، والبرامج وقال أن برنامج البحار اإلقليمية يعمل كمنصة للتنفيذ اإلقليمي لالتفاقات البيئية المتعددة .  عرضا

وتضمنت مواضيع التنوع البيولوجي التي شملها البرنامج، المناطق البحرية المحمية، واألنواع .  والمبادرات العالمية
الغازية، والشعاب المرجانية، والسالحف البحرية، وسمك القرش، والثدييات البحرية، وأشجار المنغروف، وتأثير النفايات 

ووصف األنشطة .  الكبيرة، والجزر الصغيرة، واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحليةالبحرية كولوجية البحرية، والنظم اإلي
المنفذة بالعالقة إلى كل موضوع من الموضوعات، وكان الكثير منها في شراكات مع هيئات أخرى من األمم المتحدة، 

هتمام إلى مطبوعات البرنامج ذات الصلة بحفظ والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، واسترعى اال
 .التنوع البيولوجي

أشارت ممثلة األمانة إلى وجود قضيتين مميزتين في إطار هذا البند من جدول األعمال، وهما الموارد الجينية في  -٣٧٣
وبالنسبة للمسألة .  لساحليةقاع البحار العميق الخارج عن حدود الوالية الوطنية، واإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية وا

 الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والتي ١١/٨األولى، استرعت االهتمام إلى التوصية 
وفيما يتعلق باإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية، .   الصادر عن مؤتمر األطراف٧/٥أعدت استجابة للمقرر 

أى االدارة المتكاملة للمناطق  (IMCAM الجتماع بحث تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتنفيذ طلبت من ا
، والذي كُلّف بتحديد العوائق التي تعترض تنفيذ هذه اإلدارة على المستويين الوطني واإلقليمي، وإعداد )البحرية والساحلية

من الوسائل للتغلب على هذه العوائق، بما في ذلك تقديم إرشادات استراتيجيات، مثل الشراكات، واألدوات وغيرها 
 .بخصوص تطبيق مثل هذه األدوات
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 إلى دراسة ،للفريق العامل المفتوح العضوية غير الرسميدعا الرئيس ممثل المكسيك، بوصفه رئيسا مشاركا  -٣٧٤
 ي المناطق الخارجة عن حدود الوالية الوطنية،المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام ف

 .٢٠٠٦شباط / فبراير١٧ إلى ١٣تقديم تقرير عن عمل اجتماع الفريق المنعقد في نيويورك من و
قال ممثل المكسيك أن عددا من القضايا التي نوقشت واالستنتاجات التي توصل إليها االجتماع كانت ذات عالقة  -٣٧٥

 الدور المهم للجمعية العامة لألمم المتحدة بالعالقة إلى التنوع البيولوجي البحري في المناطق وقد برز.  بمؤتمر األطراف
 هي اإلطار القانوني الشامل (UNCLOS)وقال أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار .  الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية

 تتماشى معها أي قرارات بشأن االستخدام المستدام للتنوع لجميع األنشطة في المحيطات والبحار، وبالتالي، يجب أن
ويتعين تحديد أي فجوات في الهيكل القانوني المطبق على المناطق البحرية الواقعة .  البيولوجي البحري وحفظ ذلك التنوع

طق البحرية المحمية، خارج حدود الوالية الوطنية، وعند الضرورة، مراعاة إعداد وتنفيذ اتفاق ليغطي إنشاء وتنظيم المنا
وقال أن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة للوضع القانوني للتنوع البيولوجي البحري خارج حدود .  ضمن أمور أخرى

ونظرا لعدد المنتديات المختصة والمصالح القطاعية في هذا المجال، ينبغي .  الوالية الوطنية، بما في ذلك الموارد الجينية
نسيق فيما بين الدول والبرامج والصناديق اإلستئمانية والمنظمات المتخصصة في األمم المتحدة تعزيز التعاون والت

وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات، بالرغم من توافر معلومات كافية حاليا لتقييم .  والمنظمات الحكومية الدولية المختصة
 .ملية المناقشة، تحت رعاية الجمعية العامة لألمم المتحدةاألثر على التنوع البيولوجي البحري، وينبغي االستمرار في ع

، شيلي، كولومبيا، كوبا، غانا، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، النمسا  -٣٧٦
 نيوزيلندا، النرويج، باالو، بيرو، ، ماليزيا،)أيضا بالنيابة عن المجموعة األفريقية(كينيا، ليبيريا اليابان، الهند، اندونيسيا، 

 .الفلبين، قطر، جمهورية كوريا، السنغال، جنوب أفريقيا، تايلند، توفالو، أوروغواي وفنزويال
 بأن اإلشارات الموجودة في الوثائق إلى اتفاقية األمم المتحدة  في المحضر قال ممثل تركيا أنه يرغب تسجيل بيانه -٣٧٧

 . ينبغي أال تؤثر في موقف تركيا أو تخل بهذا الموقف تجاه االتفاقية المذكورة سالفا١٩٨٢بشأن قانون البحار لعام 
 .أدلى ببيان أيضا ممثلة منظمة األغذية والزراعة وممثل اليونسكو -٣٧٨
 .، واصل الفريق العامل مناقشته لهذا البند٢٠٠٦آذار / مارس٢٣في جلسته الخامسة، المنعقدة في  -٣٧٩
 الدولي، المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني ”سغرين بي“ممثلو  ،ن ممثل جامعة األمم المتحدة ببياأدلى -٣٨٠

 .(IUCN-WCU) لحفظلاالتحاد العالمي  - االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةبالتنوع البيولوجي، و
 .، مع مراعاة اآلراء المطروحة١١/٨في نهاية المناقشة، قال الرئيس أنه سيعد نصا منقحا للتوصية  -٣٨١
، تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته السادسة عشرة، المنعقدة في  -٣٨٢

الموارد الجينية في قاع البحار العميقة واإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية : بخصوص التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 .والساحلية

اقترح الرئيس الموافقة على النص كمشروعي مقررين منفصلين بشأن المسألتين اللتين تناولها، وهي الموارد  -٣٨٣
الجينية في قاع البحار العميق خارج حدود الوالية الوطنية وتعزيز تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية 

(IMCAM)  .ون نص مشروع المقرر بخصوص الموارد الجينية في قاع البحار وفي هذا الصدد، اقترح كذلك أن يك
 الصادرة عن االجتماع الحادي عشر للهيئة ١١/٨العميق هو نفس النص األصلي بشأن الموضوع الوارد في التوصية 

 .(UNEP/CBD/COP/8/3)الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
، وبعد أن وافق الفريق العامل على االقتراحين ٢٠٠٦آذار / مارس٣١ة في في جلسته الثامنة عشرة، المنعقد -٣٨٤

السابقين المقدمان من الرئيس عن كيفية معالجة المسألتين، ناقش النص بخصوص الموارد الجينية لقاع البحار العميق، 
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ات غير رسمية بغية التوفيق بين وطلب الرئيس خالل المناقشة من ممثلي البرازيل، كندا، أيسلندا والنرويج أن يعقدوا مشاور
 .آرائهم المتباعدة

نظرا لعدم الوصول إلى اتفاق خالل المشاورات غير الرسمية، تقرر الموافقة على مشروع المقرر، بعد تعديله  -٣٨٥
  على أساس الفهم بأن وفد النرويجUNEP/CBD/COP/8/L.32شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع المقرر 

 .يمكنه، إذا رغب في ذلك، أن يقترح للجلسة العامة إضافة حاشية تأخذ شواغله في الحسبان
 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٣٨٦

 ول بالتقرير الحالي الوارد نصه في المرفق األ٨/٢١المقرر بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.32)الوثيقة 
خالل اعتماد هذا المقرر قالت ممثلة فنزويال أن االشارة الى اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار في وثائق االجتماع  -٣٨٧

 .الثامن لمؤتمر األطراف ال تخل بموقف فنزويال فيما يتعلق باتفاقية قانون البحار
 ال ١٩٨٢لتي تتضمن اشارات الى اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار لعام أن قبول تركيا للوثائق اقال ممثل تركيا  -٣٨٨

 .تخل وال تؤثر في موقف تركيا ازاء االتفاقية المذكورة
ناقش الفريق العامل بعد ذلك النص المقترح بخصوص تعزيز تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية  -٣٨٩

(IMCAM)قرر المقدم من الرئيس الوارد في مشروع الم. 
بعد تبادل اآلراء، قرر الفريق العامل الموافقة على مشروع المقرر، بعد تعديله شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة  -٣٩٠

 .UNEP/CBD/COP/8/L.33باعتباره مشروع المقرر 
مشروع المقرر الوارد في  اعتمد مؤتمر األطراف ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٣٩١

 الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير ٨/٢٢المقرر بصيغته المعدلة شفويا بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.33)الوثيقة
 .الحالي

  المبادرة الدولية للتنوع البيولوجي للتربة،: التنـوع البيولوجي الزراعي ٤-٢٦
 ،بيولوجي لألغذية والتغذيةالمبادرة المشتركة بين القطاعات بشأن التنوع الو

 الجينات تخداماسوتكنولوجيات تقييد 
آذار / مارس٢٣ من جدول األعمال في جلسته الخامسة المنعقدة في ٤-٢٦تناول الفريق العامل األول البند  -٣٩٢

جتماع  الصادرة عن اال١٠/١١ و ١٠/١٠ و ١٠/٩ولدى بحثه لهذا البند، كان أمام الفريق العامل التوصيات .  ٢٠٠٦
 الصادرة عن ٤/٧ والتوصية (UNEP/CBD/COP/8/2)العاشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

واألحكام المتصلة بها ) ي (٨االجتماع الرابع للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 
(UNEP/CBD/COP/8/7)،  من مشروع مقرر في تجميع مشاريع ) جيم(و ) باء(و ) ألف(والتي قدمت كذلك في األقسام

 من النص العربي ٢٠٦-١٩٦الصفحات  (المقررات لالجتمـاع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
وكان أمامه أيضا مذكرة من األمين التنفيذي عن برنامج العمل الخاص .  )(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2)للوثيقة 

، تتضمن اقتراحا بمشروع مقرر، وكذلك عناصر التوصية (UNEP/CBD/COP/8/26/Add.2)وع البيولوجي الزراعي بالتن
١٠/٩. 

 معا أوال، يليها ١٠/١٠ و ١٠/٩اقترح الرئيس أن الفريق العامل ينبغي أن يبدأ بحثه لهذا البند بمناقشة التوصيتين  -٣٩٣
 ٤/٧ئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والتوصية  الصادرة عن الهي١٠/١١مناقشة منفصلة للتوصية 

 .واألحكام المتصلة بها) ي (٨الصادرة عن االجتماع الرابع للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 
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.  أمام االجتماع) الفاو(على هذا األساس، وبناء على دعوة من الرئيس، تحدثت ممثلة منظمة األغذية والزراعة  -٣٩٤
وأوصت أيضا هيئة الفاو للموارد .  ، تم إبرام مذكرة تعاون منقحة بين الفاو وأمانة االتفاقية٢٠٠٥أيار /وقالت أنه في مايو

 بضرورة إبالغ الفاو األمين التنفيذي باستعدادها للقيام بدور قيادي في (CGRFA)الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
اض المتعمق لبرنامج عمل التنوع البيولوجي الزراعي، وفي هذا الصدد، ستساهم الفاو في إنشاء مبادرة مشتركة االستعر

وفي إطار خبراتها المتعددة التخصصات، ستستمر الفاو بعدة .  بين القطاعات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية
وأضافت أنه، نتيجة لمختلف أنشطة الفاو .  وع البيولوجي الزراعيوسائل لمعالجة القضايا المتعلقة بجميع مكونات التن

 نقطة اتصال وطنية قد تم تعزيزها، وجرى ١٥٠المتعلقة بالموارد الوراثية الحيوانية، فإن الشبكة العالمية التي تشمل حوالي 
ألول بشأن الموارد الوراثية الحيوانية، وسوف يقدم أيضا المؤتمر الفني الدولي ا. تطوير قاعدة البيانات العالمية لهذه الموارد

أما بالنسبة لمبادرة .  ، أولويات من أجل االستعمال المستدام لهذه الموارد وتنميتها وحفظها٢٠٠٧المقرر عقده في عام 
ربة من أجل التنوع البيولوجي للتربة، فإن مداوالت حلقة العمل الفنية الدولية بشأن اإلدارة البيولوجية للنظم اإليكولوجية للت

وختاما، .  ، توفر أساسا لمزيد من تطوير االستراتيجية وخطة العمل لتنفيذها٢٠٠٢الزراعة المستدامة، التي عقدت في 
 ٢٠١٠أعربت عن أملها في أن هذا العرض الموجز قد عبر عن التزام الفاو بمساندة تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 

 .أن التنوع البيولوجي الزراعيوالمزيد من تنفيذ برنامج العمل بش
، بالنيابة عن (IPGRI)بدعوة من الرئيس أيضا، تحدث أمام االجتماع ممثل المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية  -٣٩٥

وقال أن منظمات المجتمع .  (CGIAR)مراكز حصاد المستقبل التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
ها من أصحاب المصلحة، بالتعاون مع الفاو، تقوم حاليا بإنشاء منتدى لبحوث التنوع البيولوجي الزراعي تحت الدولي وغير

، سيستضيف المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية اجتماعا ٢٠٠٦أيار /وفي مايو.  إشراف أمانة مصغرة في نيروبي
 والفاو (IPGRI)قال أن المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية و.  ألصحاب المصلحة من أجل مواصلة تطوير هذه المبادرة

يعمالن مع أمانة االتفاقية إلعداد اقتراح بشأن مبادرة مشتركة بين القطاعات حول التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية بغية 
خالل  IPGRIحة عقدت في وقد اقترحت أولويات للعمل خالل حلقة عمل عالمية ألصحاب المصل.  معالجة سوء التغذية

، كندا، مثل الحاجة إلى مزيد من البحوث بشأن (IDRC)مركز بحوث التنمية الدولية من  بمساندة ٢٠٠٦شباط /فبراير
، فإن مراكز حصاد المستقبل األخرى تقوم بدور متزايد في مجال العمل المهم IPGRIومثل .  الصلة بين التنوع والتغذية

المرفق بالوثيقة (طار المقترح للمبادرة الذي قدمه األمين التنفيذي هذا، ولذلك فقد ساندت اإل
UNEP/CBD/COP/8/26/Add.2  .( وأبرز العمل المهم الذي تقوم به المراكز لدى الكثير من األطراف بصدد العنصر

 األسواق لألغذية ذات الثالث من المبادرة، وأن شركاء جدد يظهرون اهتماما متزايدا بالعمل بشأن هذه القضايا، مثل إنشاء
 .التنوع البيولوجي

، البرازيل، بوركينا فاصو، كندا، كولومبيا، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -٣٩٦
بالنيابة عن (ا ، غانا، الهند، ليبيري)بالنيابة عن بلدان جزر المحيط الهادئ(السلفادور، إثيوبيا، واليات ميكرونيزيا الموحدة 

، مالوي، ماليزيا، موزامبيق، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، الفلبين، جمهورية كوريا، السنغال، )المجموعة األفريقية
ممثلو هيئة التنمية الزراعية، المنتدى الدولي للشعوب  ،دا، أوروغواي، فنزويال وزيمبابويسويسرا، تايلند، تركيا، أوغن

 CropLifeممثل و ،س البرازيلي الوطني لحقوق المرأةالتنوع البيولوجي، جامعة الشعوب الراعية والمجلاألصلية المعني ب
International. 

استجابة لطلب لمزيد من التفاصيل بخصوص تركيز االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي  -٣٩٧
 أن ١/٨ العامل المعني باستعراض التنفيذ كان قد اقترح في التوصية الزراعي ومدخالته، قال ممثل األمانة أنه، الفريق

األطراف ينبغي دعوتها إلى اإلسهام بمعلومات تتعلق بجميع برامج العمل التي سيتم استعراضها لالجتماع التاسع لمؤتمر 
 .جدول األعمال من ٢٣ويتم حاليا مناقشة هذه التوصية في الفريق العامل الثاني في إطار البند .  األطراف
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الحظ ممثل تركيا أن تقرير رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في الجلسة العامة  -٣٩٨
 . االفتتاحية بشأن الموقف الخطير بخصوص أنفلونزا الطيور المرضية وطلب أن يشير إلى ذلك في أحد مقررات االجتماع

 الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ١٠/١١لى التوصية طلب الرئيس تقديم تعليقات ع -٣٩٩
 الصـادرة عن االجتمـاع الرابع للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص ٤/٧والتكنولوجية والتوصية 

المحتملة على المجتمعات األصلية االقتصادية -واألحكام المتصلة بها، واللتان تتعلقان بالتأثيرات االجتماعية) ي (٨للمادة 
 .والمحلية بسبب تكنولوجيات تقييد استخدام الجينات

 .والنرويج)  والصين(G77)بالنيابة عن مجموعة السبعة والسبعين (أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، ماليزيا  -٤٠٠
 .ناقشته للتوصيتين، واصل الفريق العامل م٢٠٠٦آذار / مارس٢٣في جلسته السادسة، المنعقدة في  -٤٠١
مراكز حصاد المستقبل  ، الواليات المتحدة األمريكية،اليا، نيوزيلندا، سويسرا وأوغنداأدلى ببيانات ممثلو أستر -٤٠٢

الهيئة الوطنية لمنتجي البيئة في بيرو، وهيئة الشعوب  ،(CGIAR)التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني ) بالنيابة عن حملة حظر البذور غير المعقبة( ETCموعة األصلية ميساك، ومج

 الصناعة  ومنظمة(IFS)بالنيابة أيضا عن االتحاد الدولي للبذور  (CropLife International ،بالتنوع البيولوجي
 .والتنظيمكلية األطلنطي وممثل مؤسسة البحوث العامة  ،)التكنولوجية األحيائية

.  من مشروع المقرر) باء(و ) ألف(ين جزءفي نهاية المناقشة، قال الرئيس أنه سيعد، مع األمانة، نصا منقحا لل -٤٠٣
من مشروع المقرر المأخوذ من التوصية ) جيم (جزءفي الالواردة ونظرا لغياب أي إجماع تام في اآلراء بشأن الفقرات 

واألحكام المتصلة بها، فإنه ) ي (٨فريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  الصادرة عن االجتماع الرابع لل٤/٧
وقال أن قراره .   مشاورات غير رسمية بغية اقتراح خيارات حول أفضل الوسائل للسير قدما في هذا الصددعقدسيطلب 

 .بشأن الخطوات التالية سيستند إلى تلك الخيارات
، قال الرئيس أنه، بعد المشاورات غير ٢٠٠٦آذار / مارس٢٤لعامل، المنعقدة في في الجلسة الثامنة للفريق ا -٤٠٤

 ١٠/١١ من مشروع المقرر، وهي المأخوذة من التوصية ١١ إلى ٧الرسمية، يبدو أنه من المفضل اإلبقاء على الفقرات من 
، مع حذف )ب (٨ية، وتعزيز نص الفقرة الصادرة عن االجتماع العاشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوج

الصادرة عن االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية  ٤/٧ المأخوذة من التوصية ١٠ إلى ١الفقرات من 
إنه سيعد مع األمانة، نصا منقحا أعلن  أي اعتراض، ونظرا لعدم وجود.  واألحكام المتصلة بها) ي (٨المخصص للمادة 

 .ماع اآلراء هذااستنادا إلى إج
، تناول الفريق العامل مشروع توصية مقدم من ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته الخامسة عشرة، المنعقدة في  -٤٠٥

بشأن المبادرة المشتركة بين القطاعات للتنوع البيولوجي لألغذية والتغذية؛ ) أ(القسم : الرئيس، يتكون من أربعة أقسام
تكنولوجيات تقييد بشأن ) جيم(؛ والقسم مالمستداولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه بشأن المبادرة الد) باء(والقسم 

 .بشأن االستعراض المتعمق لبرنامج العمل) دال(؛ والقسم الجينات خداماست
فادور، غامبيا، بعد تبادل اآلراء، أنشأ الرئيس فريق اتصال يتكون من ممثلي أستراليا، النمسا، البرازيل، كندا، السل -٤٠٦

ليبيريا، السنغال، رواندا، أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة من أجل الوصول إلى حل للمسائل المعلقة بخصوص القسم 
 .من مشروع المقرر) ألف(

من مشروع المقرر، بعد تعديله شفهيا، وذلك إلحالته إلى الجلسة العامة ) باء(وافق الفريق العامل على القسم  -٤٠٧
 .UNEP/CBD/COP/8/L.6من مشروع المقرر ) باء(اره القسم باعتب
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من مشروع المقرر، بعد تعديله شفهيا، وذلك إلحالته إلى الجلسة العامة ) جيم(وافق الفريق العامل أيضا على القسم  -٤٠٨
 .UNEP/CBD/COP/8/L.6من مشروع المقرر ) جيم(باعتباره القسم 

مثال النمسا وكندا، استجابة القتراح من الرئيس، مشاورات غير رسمية وافقا بعد مزيد من تبادل اآلراء، عقد م -٤٠٩
 .في مشروع المقرر) دال( من القسم ٤خاللها على حل وسط لنص الفقرة 

من مشروع المقرر، بعد تعديله شفهيا، وذلك إلحالته إلى الجلسة ) دال(وافق بعد ذلك الفريق العامل على القسم  -٤١٠
 .UNEP/CBD/COP/8/L.6من مشروع المقرر ) دال(القسم العامة باعتباره 

من ) ألف(، واصل الفريق العامل مناقشته للقسم ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته السابعة عشرة، المنعقدة في  -٤١١
 .مشروع المقرر

ته إلى الجلسة من مشروع المقرر، بعد تعديله شفهيا، وذلك إلحال) ألف(وافق الفريق العامل بعد ذلك على القسم  -٤١٢
 .UNEP/CBD/COP/8/L.6من مشروع المقرر ) ألف(العامة باعتباره القسم 

 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٤١٣
نصه في المرفق األول بالتقرير  الوارد ٨/٢٣المقرر بصيغتها المعدلة شفويا بوصفه   (UNEP/CBD/COP/8/L.6)الوثيقة
 .الحالي

 القضايا المشتركة بين القطاعات   - ٢٧البند 

 النظر في توصيات الفريق العامل المعني بالمناطق المحمية: المناطق المحمية ١-٢٧
 آذار/ مارس٢٣ من جدول األعمال في جلسته السادسة المنعقدة في ١-٢٧تنـاول الفريق العامل األول البند  -٤١٤

ولدى بحثه لهذا البند، كان أمام الفريق العامل التوصيات الصادرة عن االجتماع األول للفريق العامل المفتوح .  ٢٠٠٦
 ومذكرة من األمين التنفيذي تستعرض تنفيذ برنامج العمل (UNEP/CBD/COP/8/8)العضوية المخصص للمناطق المحمية 
وكان أمامه أيضا، كوثائق إعالمية، .  (UNEP/CBD/COP/8/29) ٢٠٠٦-٢٠٠٤الخاص بالمناطق المحمية في الفترة 

تقرير موجز عن الحالة الراهنة للشبكة العالمية للمناطق البحرية المحمية، وعن : مذكرات من األمين التنفيذي تحتوي على
اص بالمناطق ؛ وتقديرات تكاليف تنفيذ برنامج العمل الخ(UNEP/CBD/COP/8/INF/4)التقدم المحرز في قدرات الرصد 

؛ والنظر في التوصيات الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص (UNEP/CBD/COP/8/INF/6)المحمية 
؛ وخيارات بشأن وسائل تعزيز استعمال اآلليات اإلبتكارية إلنشاء (UNEP/CBD/COP/8/INF/16)للمناطق المحمية 

باستثمارات القطاع الخاص في مشاريع مستدامة في المناطق المحمية شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص للنهوض 
(UNEP/CBD/COP/8/INF/21) ؛ وتقرير اجتماع الجهات المانحة والمنظمات األخرى ذات الصلة لمناقشة الخيارات

؛ وتقرير (UNEP/CBD/COP/8/INF/26)لتعبئة التمويل الجديد واإلضافي لتنفيذ برنامج العمل الخاص بالمناطق المحمية 
؛ والتقسيم العالمي للمناطق الساحلية والبحرية (UNEP/CBD/COP/8/INF/27)حلقة عمل الخبراء بشأن المناطق المحمية 

؛ (UNEP/CBD/COP/8/INF/34)كمناطق أحيائية جغرافية وذلك كأداة مساندة لتنفيذ برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي 
معايير لتحديد المناطق ذات األهمية من وجهة النظر اإليكولوجية أو البيولوجية الواقعة وتقرير حلقة الخبراء العلمية بشأن 

وفي .  (UNEP/CBD/COP/8/INF/39)، أوتاوا، كندا ٢٠٠٥كانون األول / ديسمبر٨-٦ –خارج حدود الوالية الوطنية 
 لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في مشروع مقرر في تجميع مشاريع المقرراتإطار هذا البند، طرح أمام الفريق العامل 

 والصفحات (UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2) من النص العربي للوثيقة ٢١٢-٢٠٧الصفحات  (اتفاقية التنوع البيولوجي
 .)(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2/Corr.1) من النص العربي للوثيقة ١٥-٦
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فظ البيئة البحرية، بجامعة يورك، الذي تحدث  أستاذ ح،Callum Robertsبدعوة من الرئيس، قدم البروفيسور  -٤١٥
 الدولي، عرضا بالشرائح المصورة أبرز فيه الحاجة الملحة إلى توفير حماية متزايدة ألعالي ”غرين بيس“بالنيابة عن 

وجية وقال أنه حسبما اكتشف مؤخرا فقط، فإن النظم اإليكول.  البحار وللغابات األخيرة التي لم تتعرض للتدهور في العالم
لقاع البحار هي بيئات غنية من الوجهة البيولوجية وتساند الكثير من األنواع الفريدة التي تتأثر بالصيد بسهولة، وأن 
الحيوانات الضخمة التي تعيش في البحار المفتوحة تتركز عالوة على ذلك في مناطق صغيرة نسبيا، ويسهل التنبؤ 

انقراض الحياة البرية المهددة بصورة حرجة في أعالي البحار هو أمر ال مفر وبدون اتخاذ إجراء عاجل، فإن .  بتطوراتها
منه، نتيجة لتأثير الصيد وخصوصا الصيد بالشباك الجرافة، الذي أدى أيضا إلى دمار النظم اإليكولوجية في الجبال 

 .البحرية
في المئة فقط من البحار  ٠,٦، فإن ٢٠١٢وبالرغم من االلتزام بإنشاء شبكات من المحميات البحرية بحلول عام  -٤١٦

وباستعمال أفضل البيانات المتاحة وبإسهام عريض من المجتمع العلمي .  أصبح مشموال اآلن بمناطق بحرية محمية
 الدولي بإعداد اقتراح بإنشاء شبكة عالمية من هذه المحميات بحيث تمثل الحياة في أعالي ”غرين بيس“العالمي، قامت 

وفي هذه األثناء، فمن الضروري أن تفرض األمم المتحدة .   في المئة من المحيطات٤٠ما يزيد على البحار، وستغطي 
٪ ٣,٢حظرا عالميا مؤقتا على الصيد بالشباك الجرافة في قاع البحار العميقة، وبالرغم من أن هذا األسلوب يقتصر على 

ولذلك، فمن الضروري اتخاذ .  ي أي مكان من العالمفحسب من أعالي البحار، فإنه أنتج أسرع معدالت تدمير الموائل ف
عمل سريع كأمر ذي أولوية قصوى لوضع اتفاق تنفيذي في إطار األمم المتحدة، وفي هذا الصدد فقد رحب بدعوة االتحاد 

فقط ٪ ٨ظل دونما تغيير، و ٪ فقط منها ٢٠ملحة أيضا لحماية الغابات، ذلك أن وثمة حاجة .  األوروبي في هذا االتجاه
للرصد الوثيق للتغيرات، الدولي أساسا ” سغرين بي“وتقدم الخرائط التي أنتجها .  منها يخضع للحماية الصارمة في المراتع

وفي هذه األثناء، فسيكون من .  وسيكون من الضروري إنشاء مناطق محمية جديدة مع توفير أموال مهمة لهذا الغرض
وأضاف أن هناك تقارير .  ابات الصناعية الجديدة التي لم تتعرض للتغييرالمحتم فرض حظر مؤقت على جميع مناطق الغ

خارطة " على شبكة اإلنترنت عن أعالي البحار والغابات، وتسمي بصفة جماعية الدولي” سغرين بي“تفصيلية على موقع 
 ."الطريق من أجل االنتعاش

ات في مؤسسة مصايد األسماك والمحيطات ، مستشار السياسRenée Sauvéبدعوة من الرئيس، قدمت السيدة  -٤١٧
الكندية، عرضا عن نتائج ورشة الخبراء العلميين بشأن معايير تحديد المناطق المهمة من وجهة النظر اإليكولوجية أو 
البيولوجية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، كما ورد بالتفصيل في التقرير حول هذا الموضوع 

(UNEP/CBD/COP/8/INF/39)  . كانون األول / ديسمبر٨ إلى ٦وقد استضافت حكومتها هذه الورشة في أوتاوا من
٢٠٠٥. 

بعد أن دعا الرئيس إلى تبادل عام في اآلراء عن استعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية للفترة  -٤١٨
، أدلى ببيانات )UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2 من مشروع المقرر في الوثيقة ١٠ إلى ١الفقرات من  (٢٠٠٦-٢٠٠٤

، منغوليا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(ممثلو األرجنتين، أستراليا، بليز، كندا، غامبيا، غانا، الهند، اندونيسيا، ليبيريا 
صغيرة بالنيابة عن الدول الجزرية ال(النرويج، الفلبين، تايلند، توفالو باالو، ، )المحيط الهادئ/بالنيابة عن مجموعة آسيا(

 .وفيتنام) بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي(، جمهورية كوريا، أوغندا، فنزويال )النامية
 من ١٠ إلى ١، واصل الفريق العامل بحث الفقرات من ٢٠٠٦آذار / مارس٢٣في جلسته السابعة، المنعقدة في  -٤١٩

 .مشروع المقرر
الجماعة بالنيابة عن (، بوليفيا، بوتسوانا )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(مسا أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، الن -٤٢٠

، كمبوديا، شيلي، كولومبيا، جزر كوك، كوبا، اكوادور، واليات ميكرونيزيا الموحدة، )(SADC) األفريقي اإلنمائية للجنوب
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تان، لبنان، مدغشقر، ماليزيا، المكسيك، ، قيرغيزس)(COMIFAC)بالنيابة عن لجنة وزراء الغابات لوسط أفريقيا (غابون 
 .بابوا غينيا الجديدة، بيرو، البرتغال، رواندا، السنغال، تايلند، تركيا، توفالو وأوروغواي

 أن اإلشارات الموجودة في الوثائق إلى اتفاقية األمم  في المحضر هى رغب تسجيل حقيقةأضاف ممثل تركيا أنه ي -٤٢١
 . ينبغي أال تؤثر في موقف تركيا أو تخل بهذا الموقف تجاه االتفاقية المذكورة سالفا١٩٨٢ لعام المتحدة بشأن قانون البحار

االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة و وممثل (UNEP/WCMC)أدلى ببيان أيضا ممثل المركز العالمي لرصد الحفظ  -٤٢٢
، وجمعية الحياة البرية في Bird Life الدولية ممثلو المنظمة ، (IUCN-WCU)لحفظلاالتحاد العالمي  - والموارد الطبيعية

  ،Oil Watch الدولي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، ومنظمة ”غرين بيس“شرق أفريقيا، و
 .الفلزاتالمجلس الدولي للتعدين وو

ة المحمية في المناطق البحرية خارج طلب الرئيس بعد ذلك طرح تعليقات على الخيارات إلنشاء المناطق البحري -٤٢٣
 ).UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2 من مشروع المقرر في الوثيقة ٣٢ إلى ١١الفقرات من (حدود الوالية الوطنية 

، غانا، الهند، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات أيضا ممثلو األرجنتين، كولومبيا، أستراليا، النمسا  -٤٢٤
 .، المكسيك، النرويج وتوفالوجاميكا، اليابان

 من ٣٢ إلى ١١، واصل الفريق العامل بحث الفقرات من ٢٠٠٦آذار / مارس٢٤في جلسته الثامنة، المنعقدة في  -٤٢٥
 .مشروع المقرر

 .أدلى ببيان ممثل اكوادور وممثل بيرو -٤٢٦
 األخيرة، وخصوصا اجتماع  ينبغي مراجعته في ضوء التطورات٣٢ إلى ١١قال الرئيس أن نص الفقرات من  -٤٢٧

فريق األمم المتحدة غير الرسمي العامل المفتوح العضوية المخصص لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ واالستخدام المستدام 
 فبراير ١٧ إلى ١٣للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، المنعقد في نيويورك من 

ليه، اقترح إنشاء مجموعة أصدقاء الرئيس، برئاسة غانا وتتكون من أستراليا، النمسا، البرازيل، جاميكا، وبناء ع.  ٢٠٠٦
وطلب تقديم تعليقات لتزويد المجموعة  . اليابان، ليبيريا، المكسيك، النرويج، نيوزيلندا وتوفالو، من أجل مراجعة النص

 .باإلرشادات
يبيريا، ، كندا، أيسلندا، اندونيسيا، كيريباس، ل)بالنيابة عن االتحاد األوروبي(نمسا أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، ال -٤٢٨

االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة برنامج األمم المتحدة للبيئة وممثل  ،و الواليات المتحدة األمريكيةممثل ،نيوزيلندا وجنوب أفريقيا
 الدولي وممثل الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة ”غرين بيس“ ،(IUCN-WCU) لحفظلاالتحاد العالمي  - والموارد الطبيعية

(WWF). 
 من مشروع المقرر في ٣ إلى ١الفقرات من (طلب الرئيس تقديم تعليقات على الخيارات لتعبئة الموارد المالية  -٤٢٩

 .)UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2/Corr.1( الوثيقة
، األرجنتين، البرازيل، غانا، الهند، جامايكا، ) عن االتحاد األوروبيبالنيابة(أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -٤٣٠

االتحاد العالمي  - االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وممثل ،ندا، باالو، بيرو، سيشيل وتوفالوالمكسيك، نيوزيل
بالنيابة أيضا عن  (Birdlife International الهيئة الوطنية لمنتجي البيئة في بيرو، ومنظمة  ،(IUCN-WCU) لحفظل

، وجمعية حفظ األحياء (TNC)، ومنظمة حفظ الطبيعة (FFI)منظمة الحفظ الدولية، والهيئة الدولية لحفظ الحيوان والنبات 
 .والتحالف العالمي للغابات) (WFF) والصندوق العالمي لحفظ الطبيعة (WCS)البرية 

ه، مع مراعاة الرأيين المتعارضين المعرب عنهما، سيقوم مع األمانة باستكشاف في نهاية المناقشة، قال الرئيس أن -٤٣١
 . من مشروع المقرر على النحو الذي يسمح بالتقدم في هذا الشأن٣ إلى ١خيارات إلعادة صياغة الفقرات من 
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من مشروع المقرر  ٣٧ إلى ٣٣الفقرات من (طلب الرئيس تقديم تعليقات على مزيد من التطوير لمحافظ األدوات  -٤٣٢
 ).UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2في الوثيقة 

 .وممثل توفالو) بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيان ممثل النمسا  -٤٣٣
 . من مشروع المقرر٣٧ إلى ٣٣في نهاية المناقشة، أكد الرئيس وجود إجماع في اآلراء بشأن الفقرات من  -٤٣٤
، قال الرئيس أنه سيعمل مع األمانة على ٢٠٠٦آذار / مارس٢٧، المنعقدة في عامل للفريق الالعاشرة ةجلسالفي  -٤٣٥

وقال أنه سيوزع النص على جماعة أصدقاء .  إعداد نص بخصوص المناطق المحمية، مع مراعاة االقتراحات المقدمة
 .الرئيس لتمكين أعضائها من التأكد من أنه يبدد شواغلهم

، تناول الفريق العامل مشروع مقرر مقدم من ٢٠٠٦آذار / مارس٢٨منعقدة في في جلسته الثالثة عشرة، ال -٤٣٦
جزء بشأن المناطق المحمية والجزء اآلخر بشأن خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق : الرئيس، وقسمه إلى جزءين

قات بشأن مشروع المقرر وطلب الرئيس أوال تقديم تعلي.  بحرية محمية في المناطق البحرية خارج حدود الوالية الوطنية
 .ككل وحث المشاركين على التركيز في العملية في جميع األوقات بدال من الرجوع إلى المجادالت السابقة

، كندا، غانا، أيسلندا، الهند، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، النمسا  -٤٣٧
 شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وممثل ،فنزويال ،االتحاد الروسي، توفالو، النرويج، باالو، جامايكا، اليابان، نيوزيلندا

 .وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية التابع لألمم المتحدة
وارد الجينية وافق الرئيس مع ممثل نيوزيلندا على أنه سيكون من المناسب في إطار البند الحالي، مناقشة مسألة الم -٤٣٨

 الصادرة عن االجتماع الحادي عشر للهيئة ١١/٨في قاع البحار العميقة خارج حدود الوالية الوطنية التي تناولتها التوصية 
 إلى ١وبناء عليه، اقترح إدماج الفقرات من .  (UNEP/CBD/COP/8/3)الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 من جدول األعمال، التي تعالج هذه المسألة بالتحديد، وذلك في مشروع المقرر ٣-٢٦ن البند  من مشروع المقرر بشأ١٢
 .قيد النظر

، وأيده ممثل توفالو، بأن المناقشة سيشوبها التعقيد بال داع في )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(شعر ممثل النمسا  -٤٣٩
 .حالة اتخاذ مثل هذا اإلجراء

مشروع الجزء من ، واصل الفريق العامل بحث ٢٠٠٦آذار / مارس٢٨ عشرة، المنعقدة في في جلسته الرابعة -٤٤٠
المقرر الذي قدمه الرئيس بخصوص خيارات للتعاون من أجل إنشاء مناطق بحرية محمية في المناطق البحرية خارج حدود 

 .الوالية الوطنية
بالنيابة عن (قسم، أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا من ال) ألف(بعد أن طلب الرئيس تقديم تعليقات على الجزء  -٤٤١

، البرازيل، كندا، شيلي، كولومبيا، أيسلندا، الهند، جامايكا، اليابان، المكسيك، النرويج، بيرو، جمهورية )االتحاد األوروبي
 .كوريا، تايلند، توفالو وفنزويال

 . من نفس القسم)باء(بعد ذلك طلب الرئيس تقديم تعليقات على الجزء  -٤٤٢
، البرازيل، كندا، شيلي، أيسلندا، جامايكا، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -٤٤٣

 .اليابان، نيوزيلندا، المكسيك، النرويج، بيرو، تايلند، توفالو وفنزويال
 .قسممن ال) جيم(بعد ذلك طلب الرئيس تقديم تعليقات على الجزء  -٤٤٤
، البرازيل، كندا، اكوادور، اليابان، المكسيك، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -٤٤٥

 .النرويج، توفالو وفنزويال
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 .من القسم) دال(بعد ذلك طلب الرئيس تقديم تعليقات على الجزء  -٤٤٦
، كندا، شيلي، كولومبيا، المكسيك، النرويج، )نيابة عن االتحاد األوروبيبال(أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -٤٤٧

 .توفالو وفنزويال
، واصل الفريق العامل مناقشة الجزء من مشروع ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته السابعة عشرة، المنعقدة في  -٤٤٨

 ألصدقاء الرئيس بغية الوصول إلى نص وبعد تبادل اآلراء، عقد الرئيس جماعة.  المقرر الذي يتناول خيارات للتعاون
 .جامع
، تناول الفريق العامل مشروع نص منقح قدمه ٢٠٠٦آذار / مارس٣١في جلسته الثامنة عشرة، المنعقدة في  -٤٤٩

 .الرئيس لهذا الجزء من مشروع المقرر، على أساس المناقشات التي أجرتها جماعة أصدقاء الرئيس
يسرا، الذي أعرب عن اهتمامه في المشاركة في حلقة العمل العلمية للخبراء استجابة لتساؤل من ممثل سو -٤٥٠

 من النص المنقح، أكد الرئيس على أن هذه الحلقة لم يكن لها بعد وضع ثابت وقال أنه سيحاط علما ١٥المذكورة في الفقرة 
 .بتعليقات الممثل

رر بخصوص الخيارات للتعاون من أجل إنشاء وافق الفريق العامل على النص المنقح للجزء من مشروع المق -٤٥١
مناطق بحرية محمية خارج حدود الوالية الوطنية، بعد تعديله شفهيا، وذلك إلحالته إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع 

 .UNEP/CBD/COP/8/L.25/Add.1المقرر 
 .رر يعالج موضوع المناطق المحميةمن مشروع المق جزءللتناول بعد ذلك الفريق العامل نصا منقحا قدمه الرئيس  -٤٥٢
بعد تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على النص المنقح للجزء من مشروع المقرر بخصوص المناطق المحمية،  -٤٥٣

 .UNEP/CBD/COP/8/L.25بعد تعديله شفهيا، وذلك إلحالته إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع المقرر 
 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١ من االجتماع يوم في الجلسة العامة السادسة -٤٥٤
 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/٢٤المقرر بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.25 & Add.1)تين الوثيق
ويل لالجتماع الثاني للفريق العامل ركينا فاصو الى أنه لم يتم تبين أية آلية للتمواثناء اعتماد المقرر أشار ممثل ب -٤٥٥

 . من المقرر١٥المخصص المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية وهو االجتماع الذي تدعو اليه الفقرة 
 :طلب ممثل المكسيك ادراج البيان اآلتي الخاص بالمقرر المذكور بكامله في محضر االجتماع  -٤٥٦

 ،شكرا سيدتي الرئيسة"
الوالية  رر االجتماع الثامن لألطراف بشأن قضية المناطق البحرية المحمية التي تجاوز حدوديرحب المكسيك بمق

حقيق الوفاق   ونحن نعرف أن المفاوضات لم تكن سهلة وأن الوفود كان عليها أن تعمل بروح من التعاون.الوطنية
  .في الرأى حول هذا الموضوع المعقد

بشأن  مر األطراف أن من الخيارات الممكنة الحاجة الى تقييم اتفاق تنفيذيوالمقرر المذكور الذي اعتمده اآلن مؤت
بالحاجة الى   ويود المكسيك أن ينوه بأننا لسنا مقتنعين.المناطق البحرية المحمية التي تجاوز حدود الوالية الوطنية

ول الوسطى ومن التعاون لم  وبروح من األخذ بالحل.تنفيذ اتفاق بشأن المناطق المحمية البحرية في أعالي البحار
بيد أننا نعتقد أنه توجد أسباب قانونية كافية كى .يعترض المكسيك على ادراج تلك التوصية في نص المقرر الحالي

 .ايجاد صكوك تنظيمية جديدة تتعاون الدول في هذا الصدد قبل استخالص نتيجة تقول أنه توجد حاجة مطلقة الى
 ة التنوع البيولوجي لها دور هام جدا تلعبه في مساندة العملية التي بدأت في شهرثم أن المكسيك تعتبر أن اتفاقي

االتفاقية  فاذا ما كان ينبغي أن تسهم.فبراير الماضي في نيويورك والرامية الى االتيان بمدخالت علمية في العملية
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 ألن ،ية وال الى الجوانب السياسية علينا أن نكفل اال تشير تلك المدخالت ال الى الجوانب القانون،بمدخالت تقنية
 .هذه القضايا تقع مسؤوليتها على الجمعية العامة لالمم المتحدة

المناطق  يعترف المكسيك بالحاجة الى احراز تقدم في تحديد المعايير العلمية لتبين واختيار ،وأخيرا سيدتي الرئيسة
الجمعية  عزيز العمليات الموجودة حاليا سواء داخل وذلك لت،البحرية المحمية التي تجاوز حدود الوالية الوطنية

 لذا يطيب لنا أن نعلن أن الجامعة الوطنية المستقلة .العامة لالمم المتحدة وداخل عمل اتفاقية التنوع البيولوجي
بعقد  مهتمة ،الدولية  مع امكان تعاون من االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واللجنة االوقيانوغرافية الحكومية،للمكسيك

حكومة استراليا على عرضها   ونود أن نشكر.ورشة علمية لمناقشة تلك الجوانب والجوانب األخرى من الموضوع
 وندعو الحكومات أو المنظمات األخرى التي يهمها األمر الى االسهام بأموال ،اسداء موارد مالية لعقد تلك الورشة

 .لجعل عقد تلك الورشة ممكنا
 ا أن تسهم تلك الورشة من الخبراء العلميين اسهاما كبيرا في العمل والمناقشات الخاصةان اهتمامنا ورغبتنا هم

ظل   ونأمل أن تصدر عنها مدخالت الى ورشة الخبراء العلميين المزمع عقدها في،بهذه القضايا في نطاق االتفاقية
 .اتفاقية التنوع البيولوجي والتي تكرمت حكومة البرتغال بعرض استضافتها

 ". أن نطلب من األمانة ادراج نص هذه المداخلة بأكمله في التقرير النهائي لمؤتمر األطرافونود
الحوافز الضارة أو  إزالة: إعداد اقتراحات بشأن): ١١المادة (التدابير الحافزة  ٢-٢٧

 وبشأن أدوات التقييم التخفيف منها؛ وبشأن التدابير الحافزة اإليجابية؛
ولدى بحثه .  ٢٠٠٦آذار / مارس٢٧ل األول هذا البند الفرعي في جلسته العاشرة المنعقدة في تناول الفريق العام -٤٥٧

 الصادرة عن االجتماع العاشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ١٠/٨لهذا البند، كان أمام الفريق العامل التوصية 
 االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية  الصادرة عن١١/٥ والتوصية ،(UNEP/CBD/COP/8/2)والتكنولوجية 

(UNEP/CBD/COP/8/3) الصادرة عن االجتماع الحادي عشر للهيئة ١١/٦من التوصية ) باء(والقسم ) ألف( والقسم 
، وكذلك مذكرة من األمين التنفيذي تحتوي على (UNEP/CBD/COP/8/3)الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

وفي إطار هذا البند، .  (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.1) بخصوص إعداد تعاريف لتدابير الحوافز تجميع لمقترحات
 في تجميع مشاريع المقررات لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية اتراع مقريرامشطرح أمام الفريق العامل أربعة 

 .)(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2) من النص العربي للوثيقة ٢٣١-٢١٤الصفحات  (التنوع البيولوجي
نظرا الستمرار غياب اإلجماع في اآلراء أو االتفاق بشأن موضوع التدابير الحافزة، اقترح الرئيس أن الوسيلة  -٤٥٨

األكثر إيجابية والسريعة لمعالجة هذا البند ستتمثل في التركيز على استعراض العملية بدال من محتوي الوثائق المطروحة 
 .مل، الذي يجب عليه بدال من ذلك أن يقدم معلومات تفيد المناقشةأمام الفريق العا

، البرازيل، كندا، كوستاريكا، كوبا، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، النمسا  -٤٥٩
 ، أوغندا،اميبيا، نيوزيلندا، بيروماليزيا، ن، )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(اكوادور، السلفادور، الهند، اليابان، ليبيريا 

 ”غرين بيس”االتحاد األلماني لحماية الطبيعة وحماية البيئة، و ،)األونكتاد (مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وممثل
 .(IFAW)الدولي، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان 

 على بعض أجزاء مشاريع المقررات، واقترح العمل مع األمانة ولخص الرئيس قائال أنه يبدو أن هناك اتفاقا عاما -٤٦٠
وطلب تقديم تعليقات عن كيفية السير قدما بصدد هذه العناصر التي لم يكن هناك .  إلعداد نص بخصوص هذه العناصر

 .اتفاق بشأنها
 . البرازيل والسنغال،)بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، النمسا  -٤٦١
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وعلى اثر هذا .  رسمية للنظر في التدابير الحافزة، عقد الفريق العامل جلسة غير ٢٠٠٦آذار / مارس٢٩في  -٤٦٢
 .االجتماع تم انشاء فريق من اصدقاء الرئيس لمناقشة المسائل المعلقة

 ما قدمهين  مقررىق العامل مشروع، تناول الفري٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته السادسة عشرة، المنعقدة في  -٤٦٣
وموارد التنوع البيولوجي ووظائفه  تطبيق األدوات لتقييم التنوع البيولوجي  أحدهما عن الرئيس بخصوص التدابير الحافزة

  .الحافزةواالخر عن التحضيرات لالستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التدابير 
 يعقد ممثلو األرجنتين، النمسا، البرازيل، كندا، كولومبيا، اكوادور وبيرو بعد تبادل اآلراء، اقترح الرئيس أن -٤٦٤

 . أراء متباعدة عن بشأنهاوامشاورات غير رسمية من أجل الوصول إلى حل لهذه المسائل التي أعرب
 فويا  عليها بصيغتها المعدلة ش بعد المشاورات غير الرسمية ووافقة المقترحوصنظر الفريق العامل في النص -٤٦٥

 بشأن تطبيق أدوات تقييم UNEP/CBD/COP/8/L.18 ين مشروع المقررما إلى الجلسة العامة باعتبارهاوذلك إلحالته
بشأن اعداد االستعراض المتعمق لبرنامج العمل على  UNEP/CBD/COP/8/L.28التنوع البيولوجي وموارده ووظائفه و 

 .التوالي
 :طلب بعض الممثلين إدراج النص التالي في التقرير (UNEP/CBD/COP/8/L.18)يتعلق بمشروع المقررفيما  -٤٦٦

بالجدول الخاص بأساليب التقييم الرئيسية الوارد في المرفق، أكدت بعض البلدان على قلقها من أن  فيما يتعلق"
ية إلضفاء الشرعنهوج  ، يمكن تطبيق"وأسعار المتعة"" يةالتغييرات في اإلنتاج"بعض هذه األدوات، وخصوصا 

 ."على تدابير ذات آثار تشويهية محتملة على التجارة من شأنها أن تكون بالتالي غير متمشية مع االلتزامات الدولية
 الواردين ين اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٤٦٧

 على ٨/٢٦و  ٨/٢٥ ين المقرر باعتبارهما(UNEP/CBD/COP/8/L.28)   و (UNEP/CBD/COP/8/L.18)ينفي الوثيقت
 . في المرفق األول بالتقرير الحاليماالوارد نصهالتوالي 

: ))ح (٨المادة ( األنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع  ٣ -٢٧
 في اإلطار التنظيمي الدولي تضاربالالفجوات وأوجه 

.  ٢٠٠٦آذار / مارس٢٤ من جدول األعمال في جلسته الثامنة المنعقدة في ٣-٢٧لفريق العامل األول البند تناول ا -٤٦٨
 الصادرة االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية للمشورة ١١/١٢ولدى بحثه لهذا البند، كان أمام الفريق العامل التوصية 

وكان أمامه أيضا، كوثائق إعالمية، مذكرة من األمين التنفيذي .  (UNEP/CBD/COP/8/3)العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 (GISIN)تحتوي على تقريـر مرحلي عن تنفيـذ شبـكة المعلومـات العالميـة لألنـواع الغريبـة الغازيـة 

(UNEP/CBD/COP/8/INF/35) وتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالفجوات وأوجه التناقض في اإلطار 
، وكذلك مذكرة من األمين (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4)نظيمي الدولي بالعالقة إلى األنواع الغريبة الغازية الت

مواصلة النظر في الفجوات ): ح (٨المادة (التنفيذي بشأن األنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع 
وفي إطار هذا البند، طرح أمام الفريق .  (UNEP/CBD/SBSTTA/11/16)لي وأوجه التناقض في اإلطار التنظيمي الدو

 مشروع مقرر في تجميع مشاريع المقررات لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيالعامل 
 .)(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2) من النص العربي للوثيقة ٢٤٤-٢٣٧الصفحات (

، شيلي، غابون، جامايكا، اليابان، ماليزيا، المكسيك، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(و النمسا أدلى ببيانات ممثل -٤٦٩
 .نيوزيلندا، بيرو، سيشيل، جنوب أفريقيا، تايلند وفيتنام

 .٢٠٠٦آذار / مارس٢٤ في جلسته التاسعة، المنعقدة في ٣-٢٧واصل الفريق العامل بحث البند  -٤٧٠
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، البرازيل، كندا، كوبا، اكوادور، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(األرجنتين، أستراليا، النمسا أدلى ببيانات ممثلو  -٤٧١
، )بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ(واليات ميكرونيزيا الموحدة، الهند، كينيا، كيريباس، ملديف، منغوليا 

لبرنامج العالمي لألنواع  منظمة الفاو واوممثلو ،روغواي وزامبيال، تركمانستان، أونيوزيلندا، النرويج، بيرو، الفلبين، السنغا
 .ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي والغازية

بعد تبادل اآلراء، اقترح الرئيس أن تعقد مجموعة تتكون من ممثلي أستراليا، النمسا، الجماعة األوروبية  -٤٧٢
 ووافق مع ممثل البرازيل على . ات المتعلقة باتفاقية تغير المناخ رسمية بغية اقتراح نص للفقرونيوزيلندا، مشاورات غير

عمله  حتى ينتهي الفريق العامل الثاني من حيد المقرراتوإشارة إلى ت أي تركأنه، لمصلحة االتساق، سيكون من الحكمة 
 .بصدد هذا الموضوع

، تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته السادسة عشرة، المنعقدة في  -٤٧٣
وفي غياب إجماع لآلراء، طلب .  بخصوص األنواع الغريبة الغازية التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع

 .نص جامعالرئيس من الممثلين الذي أعربوا عن آراء متباعدة أن يعقدوا مشاورات غير رسمية بغية تقديم 
بعد االستماع إلى تقرير عن المشاورات غير الرسمية، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بعد تعديله  -٤٧٤

 .UNEP/CBD/COP/8/L.24حالته إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع المقرر إلشفهيا، وذلك 
 مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في  اعتمد٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٤٧٥

 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/٢٧المقرر  بوصفه (UNEP/CBD/COP/8/L.24) الوثيقة
 لتقييم األثر الشامل للتنوع البيولوجي صياغة الخطوط التوجيهية: م األثرتقيي ٤-٢٧

آذار / مارس٢٧ل األعمال في جلسته العاشرة المنعقدة في  من جدو٤-٢٧تناول الفريق العامل األول البند  -٤٧٦
ولدى بحثه لهذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي تحتوي على خطوط توجيهية طوعية .  ٢٠٠٦

يق العامل وفي إطار هذا البند، طرح أمام الفر.  (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.2)لتقييم األثر الشامل للتنوع البيولوجي 
الصفحات  (مشروع مقرر في تجميع مشاريع المقررات لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 .)(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2) من النص العربي للوثيقة ٢٦٦-٢٤٤
، من أجل ٦/٧أعدت وفقا للمقرر لدى تقديمه لهذا البند، قال ممثل األمانة أن الوثيقة المطروحة أمام الفريق العامل  -٤٧٧

وبصفة خاصة، كان األمين التنفيذي قد طلب منه دمج .  مواصلة تطوير وتحسين الخطوط التوجيهية المرفقة بذلك المقرر
وقد أعدت الوثيقة .  جميع مراحل عمليات تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي، مع مراعاة نهج النظام اإليكولوجي

وعدد من المنظمات األخرى ذات الصلة، واستندت إلى إطار تقييم األلفية  (IAIA)عاون مع الرابطة الدولية لتقييم األثر بالت
وختم بتوجيه الشكر إلى حكومة .  وقد أدمجت التعليقات المطروحة خالل عملية استعراض النظراء.  للنظم اإليكولوجية

 .جيهيةهولندا على مساهمتها في إتمام الخطوط التو
، البرازيل، كندا، كولومبيا، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(بعد هذه المقدمة، أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -٤٧٨

 .(IIFB)ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي النرويج، بيرو، تايلند وأوروغواي وغانا، الهند، 
 . سيأخذ في الحسبان التعليقات المطروحة عند إعداده لنص منقح لكي ينظر فيه الفريققال الرئيس أنه -٤٧٩
، تناول الفريق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس ٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته الخامسة عشرة، المنعقدة في  -٤٨٠

 .جيخطوط إرشادية طوعية بشأن تقييم األثر الشامل للتنوع البيولو: بخصوص تقييم األثر
وافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بعد تعديله شفهيا، وذلك إلحالته إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع  -٤٨١

 .UNEP/CBD/COP/8/L.8المقرر 
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 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٤٨٢
  الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/٢٨ المقرر بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.8) الوثيقة

  النظر في توصيات: المسؤولية والجبر التعويضي ٥-٢٧
 فريق الخبراء القانونيين والتقنيين

.  ٢٠٠٦ آذار/ مارس٢٤ من جدول األعمال في جلسته التاسعة المنعقدة في ٥-٢٧تناول الفريق العامل األول البند  -٤٨٣
ولدى بحثه لهذا البند، كان أمام الفريق العامل تقرير فريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي 

وفي إطار هذا البند، .  (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.3) من اتفاقية التنوع البيولوجي ١٤ من المادة ٢في سياق الفقرة 
مشروع مقرر في تجميع مشاريع المقررات لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع طرح أمام الفريق العامل 

 ٦والتي تطابق الفقرات ) (UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2) من النص العربي للوثيقة ٢٦٧ و ٢٦٦الصفحتان  (البيولوجي
 .فريق الخبراء القانونيين والتقنيين من المرفق بتقرير ٨ و ٧و 

، وزارة البيئة الكندية، بتقديم هذا البند وبدأت باستعراض Anne Danielعلى دعوة الرئيس، قامت السيدة بناء  -٤٨٤
تشرين / أكتوبر١٤ إلى ١٢اجتماع فريق الخبراء القانونيين والتقنيين الذي استضافته الحكومة الكندية في مونتريال من 

ستنتاجات التي توصل إليها، والتي وردت كلها بالتفصيل في ، وأبرزت بصفة خاصة شروط تكليف الفريق واال٢٠٠٥األول 
 .(UNEP/CBD/COP/8/27/Add.3)تقرير الفريق 

قال الرئيس أنه سيقوم، باالشتراك مع األمانة، بإعداد نص يستعمل كأساس لمزيد من التفاوض، بحيث يدمج هذا  -٤٨٥
براء القانونيين والتقنيين، وال سيما مسائل بناء القدرات النص المسائل التي شملتها االستنتاجات التي خرج بها فريق الخ

والحاجة إلى جمع معلومات، باإلضافة إلى أمر الهيئة في االتفاقية التي ينبغي أن تبحث وتصدر أحكامها على هذه 
 .المعلومات

رر قدمه الرئيس ، تناول الفريق العامل مشروع مق٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته السادسة عشرة، المنعقدة في  -٤٨٦
 .بخصوص المسؤولية والجبر التعويضي

بعد تبادل اآلراء، اقترح الرئيس أن يعقد ممثلو أستراليا، النمسا، البرازيل، كندا، ونيوزيلندا مشاورات غير رسمية  -٤٨٧
 .تهدف إلى تقديم نص جامع لنظر الفريق العامل

، واصل الفريق العامل مناقشته لمشروع المقرر ٢٠٠٦ آذار/ مارس٣٠في جلسته السابعة عشرة، المنعقدة في  -٤٨٨
وبالتالي، .  المناقشة، لم تثار أي اعتراضات على التعديالت المقترحة نتيجة للمشاورات التي تم عقدهاذه هالمنقح، وخالل 

لمقرر وافق على مشروع المقرر المنقح، بعد تعديله شفهيا، وذلك إلحالته إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع ا
UNEP/CBD/COP/8/L.15. 

 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في ٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٤٨٩
 . الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/٢٩المقرر بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.15)الوثيقة 

   إرشادات لتعزيز أوجه التآزر بين:التنوع البيولوجي وتغير المناخ ٦-٢٧
  حفظ التنوع البيولوجي، والتخفيف من حدة تغير المناخ أو التكيف معه،

 ومكافحة تدهور األراضي
آذار / مارس٢٧ من جدول األعمال في جلسته الحادية عشرة المنعقدة في ٦-٢٧تناول الفريق العامل األول البند  -٤٩٠

االجتماع الحادي عشر للهيئة عن  الصادرة ١١/١٤ان أمام الفريق العامل التوصية ولدى بحثه لهذا البند، ك.  ٢٠٠٦
وفي إطار هذا البند، طرح أمام الفريق العامل .  (UNEP/CBD/COP/8/3)الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
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 ٢٦٧الصفحتان  (فاقية التنوع البيولوجيمشروع مقرر في تجميع مشاريع المقررات لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في ات
وقد تم استعراض تقرير فريق الخبراء التقنيين .  )(UNEP/CBD/COP/8/1/Add.2) من النص العربي للوثيقة ٢٦٨و 

 من جانب ١١/١٤المشار إليه في التوصية  (INEP/CBD/SBSSTA/INF/5)المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ 
 .٢٠٠٦شباط /ر نشر على الموقع اإللكتروني لالتفاقية في فبرايرالنظراء من خالل إخطا

، البرازيل، كندا، اكوادور، السلفادور، فنلندا، )بالنيابة عن االتحاد األوروبي(أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، النمسا  -٤٩١
 وممثلو جامعة األمم المتحدة  ،غوايسنغال، سويسرا، توفالو وأوروالهند، كيريباس، ماليزيا، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، ال

 .المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيو
 . مع مراعاة اآلراء المطروحة،١١/١٤ أنه سيعد نصا منقحا للتوصية في ختام المناقشة، قال الرئيس -٤٩٢
ق العامل مشروع مقرر قدمه الرئيس ، تناول الفري٢٠٠٦آذار / مارس٣٠في جلسته السادسة عشرة، المنعقدة في  -٤٩٣

إرشادات لتعزيز التآزر بين أنشطة حفظ التنوع البيولوجي، والتخفيف من حدة : بخصوص التنوع البيولوجي وتغير المناخ
 .تغير المناخ أو التكيف معه ومكافحة تدهور األراضي

البرازيل، كندا ونيوزيلندا مشاورات غير رسمية بعد تبادل اآلراء، اقترح الرئيس أن يعقد ممثلو النمسا، أستراليا،  -٤٩٤
 .بغية إيجاد وسيلة للسير قدما

بعد االستماع إلى التقرير بشأن المشاورات غير الرسمية، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر، بعد تعديله  -٤٩٥
 .UNEP/CBD/COP/8/L.20شفهيا، وذلك إلحالته إلى الجلسة العامة باعتباره مشروع المقرر 

 اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الوارد في        ٢٠٠٦ مارس   ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم         - ٤٩٦
  الوارد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي٨/٣٠المقرر بوصفه  (UNEP/CBD/COP/8/L.20)الوثيقة 

 شؤون ادارية وشؤون الميزانية   -سادسا 
 ٢٠٠٨–٢٠٠٧يزانية لبرنامج عمل السنتين التفاقية والمادارة ا   – ٢٨البند 

مام مؤتمر األطراف أ وكان .٢٠٠٦ مارس ٣١ في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم ٢٨تم تناول البند  -٤٩٧
  (UNEP/CBD/COP/8/28)  لالتفاقية BY, BE and BZعند نظره هذا البند الميزانية المقترحة للصناديق االستئمانية 

وكان أمامه   .)UNEP/CBD/COP/8/28/Add.1(ومذكرة األمين التنفيذي عن أنشطة البرنامج الفرعي ومواردها الالزمة 
 )UNEP/CBD/COP/8/L.36( ٢٠٠٨–٢٠٠٧ايضا مشروع مقرر بشأن ادارة االتفاقية وميزانيتها لبرنامج عمل السنتين 

 .وهو مشروع أعده فريق االتصال المعني بالميزانية
 رئيس فريق االتصال المعني بالميزانية أن االجتماعات الموافق عليها ،)نيجيريا(قال السيد اوسيتادين ما أنا ايدو  -٤٩٨

 .في الميزانية الرئيسية واردة كشؤون ذات أولوية مبينة في الميزانية الرئيسية
صارى الجهود في المستقبل لتفادى أعرب ممثل كولومبيا عن قلق ازاء تزايد الميزانية وقال أنه البد من بذل ق -٤٩٩

 .حدوث مثل هذه الزيادات الكبيرة في اسهامات البلدان النامية في الميزانية
 ينبغي ادراجه في ٢٠٠٨قال ممثل المانيا ان االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف الذي سوف يعقد في بلده في  -٥٠٠

 .مشروع التوصية
 اجتماعا من الخبراء التقنيين الستكشاف ،في ترابط مع حكومة اسبانيا ،أعلن ممثل بيرو أن حكومته ستنظم -٥٠١

األصل القانوني للمورد الجيني /المنشأ/معترف بها دوليا تدل على المصدروصياغة خيارات ممكنة الصدار شهادات 
 .٢٠٠٦والمعرفة التقليدية، وهو اجتماع سوف يعقد في النصف الثاني من 
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 يضمان خبراء في شؤون ذات أهمية حيوية ،كومته ستنظم اجتماعين بين دورات االنعقادقال ممثل اسبانيا أن ح -٥٠٢
واالجتماع األول هو حلقة دراسات دولية للخبراء   .٢٠١٠ في سبيل االسهام الى ادراك هدف ،للتنفيذ الفعال لالتفاقية

 . الثاني في تعاون مع حكومة بيرووسيكون االجتماع،المعنيين بالمؤشرات المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية
قال ممثل كندا أن حكومته ستقدم تمويال لمساندة مبادرة معهد الدراسات المتقدمة بجامعة األمم المتحدة لعقد اجتماع  -٥٠٣

وبصفة خاصة ستساعد كندا على   .٢٠٠٦  وهو اجتماع سيعقد في بيرو في ،ألصحاب المصلحة لمناقشة شهادات المنشأ
وهو يتطلع الى العمل مع حكومتى بيرو   .يف مشاركة ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية وممثلي البلدان الناميةتغطية تكال

 .واسبانيا في هذا المسعى
 الوارد ٨/٣١بصيغته المعدلة بوصفه المقرر  (UNEP/CBD/COP/8/L.36)أقر مؤتمر األطراف مشروع المقرر  -٥٠٤

 .حالينصه في المرفق األول بالتقرير ال

  شؤون ختامية   –عا ساب
    مسائل أخرى- ٢٩البند 

في الجلسة العاشرة للفريق العامل األول، طلب ممثل أستراليا، الذي تحدث بصفته عضوا في مكتب الهيئة الفرعية  -٥٠٥
عمال الهيئة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، طلب من األمين التنفيذي أن يساعد األطراف على وضع أولويات أل

الفرعية في الفترة فيما بين الدورات قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، وذلك بإعداد وثيقة إعالمية، ة تحتوي على 
 .قائمة موحدة بالطلبات المقدمة إلى الهيئة الفرعية من أجل النظر في المسائل الناشئة عن االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف

 الحاضر ،)اثيوبيا(لالجتماع أعلن األمين التنفيذي أن السيد تيوولد برهان جبر اجزيابهر امة الثالثة في الجلسة الع -٥٠٦
وأعرب له عن خالص ) بطل كوكب األرض( هو أحد الفائزين الستة لجائزة ،االجتماع وطالما شارك في اجتماعات االتفاقية

 .تهانيه

  اعتماد التقرير  – ٣٠البند 
 على أساس مشروع ٢٠٠٦ مارس ٣١قرير الحالي في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم تم اعتماد الت -٥٠٧

 وتقريرى الفريق العامل األول )UNEP/CBD/COP/8/L.1(التقرير المقدم من المقرر 
)UNEP/CBD/COP/8/L.1/Add.2( والفريق العامل الثاني )UNEP/CBD/COP/8/L.1/Add.3( على أساس أنه من 

 .ن المقرر سوف يكلف بوضع التقرير في صيغته النهائية في ضوء المناقشة في الجلسة العامة السادسةالمفهوم أ

 اختتام االجتماع   – ٣١البند 
  : استمع مؤتمر األطراف الى بيانات ختامية من٢٠٠٦ مارس ٣١في الجلسة العامة السادسة من االجتماع يوم  -٥٠٨

South Africa (on behalf of the Group of 77), Austria (on behalf of the European Union), Canada (on 
behalf of Australia, Iceland, Japan, Mexico, New Zealand, Norway, the Republic of Korea, Switzerland 
and the united States of America), Ethiopia (on behalf of the African Group), Jamaica (on behalf of small 
island developing States), Kenya (on behalf of the Group of Like-minded Mega-diverse Countries), 
Malaysia (on behalf of Asia and the Pacific Group), the Russian Federation (on behalf of the Countries of 
Central and Eastern Europe), the representatives of UNEP, the Internal Forum of Local Communities, 

International Indigenous Forum on Biodiversity, Greenpeace, and the Ban Terminator Campaign.  

ي في استرعى ممثل اوكرانيا االنتباه الى مشروع يرمي الى حفظ التنوع البيولوجي ضمن مشروع التنوع البيولوج -٥٠٩
فقد تلقت حكومته من البنك الدولي   .١٩٩٨البيئة العالمية في مرفق  الذي اعتمده مجلس ، البحر األسود–ممر آزوف 

وقال انه يسعى الى الحصول على مساندة من المجتمع الدولي لتسهيل الحوار بين   .اخطارا بالتعليق قبل اتمام المشروع
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 البحر –ذلك الى حفظ التنوع البيولوجي في منطقة آزوف ب المشروع فيسهم اوكرانيا والبنك الدولي في سبيل استئناف
 .األسود

 بالبرازيل قد وافقت على تعزيز تطبيق Livre de Mejo Ambianteفي نهاية االجتماع أعلن الرئيس أن جامعة  -٥١٠
 وأن تتقاسم ،يز على الشباب واألطفال مع الترك، من االتفاقية بشأن تثقيف الجمهور وتدريبه وتوعيته في البرازيل١٣المادة 

 على مذكرة  UNILIVRE مدير، ولهذا الغرض وقع السيد هنريك ترنس.الخبرة مع بلدان المنطقة والبلدان النامية األخرى
  .تفاهم
 ماليين شجرة قبل نهاية ٨ قد وافق على زرع ، السيد روبرتو ريكوياو،أعلن الرئيس ايضا أن حاكم والية برانا -٥١١

 الذين حضروا ، ورؤساء الوفود اآلخرين، وزيرا١٢٢ منهم ، مندوب٤٠٠٠لعام لتعويض الوقع البيئي الناتج عن مشاركة ا
 ونتيجة لذلك ، شجرة من النوعيات المحلية٢٠٠٠ عن كل مشارك في االجتماع ، وبموجب االتفاق سوف تزرع.هذا اللقاء

 ودعا الرئيس السيد روبرتو ريكوياو والسيد احمد .تهاء هذا العاما قبل ان ماليين شجرة في والية بران٨زرع سوف يتم 
 .جغالف الى التوقيع على االتفاق بهذا الشأن

وانجاري معاطى السيدة  على جائزة نوبل للسالم ةالتوقيع على اتفاق آخر مع الحائزأيضا أعلن األمين التنفيذي  -٥١٢
خضر لتعويض الوقع البيئي الناشئ عن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لزراعة أشجار في أفريقيا من خالل حركة الحزام األ

 .وغيره بفعل عمليات األمانة خالل العامين القادمين
 . مؤتمر األطراف واألمين التنفيذي بيانين ختاميينةرئيسألقت  -٥١٣
وقدمت   ."دعوة سمعونا" من اعداد حكومة البرازيل اسمه شهد مؤتمر األطراف بعد ذلك عرضا سينمائيا قصيرا -٥١٤

 يبين األحداث الرئيسية لالجتماع وللقاءات الجزء الرفيع بالشرائح المصورة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عرضا 
 .المستوى

يوم  ١٢:٣٠تنوع البيولوجي في الساعة  اختتام االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية الة الرئيستأعلن -٥١٥
 .٢٠٠٦ ابريل ١السبت 
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 المرفق األول

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف صادرة عن مقررات 
 في اتفاقية التنوع البيولوجي 

  ٢٠٠٦ مارس ٣١-٢٠كوريتيبا، البرازيل 
 صفحةال المقرر

 76....................................................................... التنوع البيولوجي الجزري ٨/١
 113................................................. التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ٨/٢
 استعراض متعمق لتنفيذ برنامج عمل : تصنيفالمبادرة العالمية لل ٨/٣

 119.......................................................................  العالمية للتصنيفالمبادرة
 128......................................................................... الحصول وتقاسم المنافع ٨/٤

 128...................................................... النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع -الف 
 والتقاسم العادل شأن الحصول على الموارد الجينية باالرشادية بون خطوط  -باء 

 136......................................................... ستخدامهاوالمنصف للمنافع الناشئة عن ا
 إصدار  باء، تشمل النظر في٦/٢٤نهوج أخرى، على النحو المحدد في المقرر  - جيم

 136..................................................... األصل القانوني/المصدر/شهادة دولية للمنشأ
 من ،عملي وتكاليفهاالة تطبيقها جدواها، وإمكاني تشمل النظر في -تدابير  - دال

 جانب الطرف المتعاقد  عن علم من ة المسبقموافقةمساندة االمتثال للأجل 
 القائم بتوريد الموارد الجينية وللشروط المتفق عليها تبادليا التي صدرت على

 أساسها الموافقة على الحصول في األطراف المتعاقدة مع القائمين باستعمال
 137..................................................... تلك الموارد الخاضعين لوالية تلك األطراف

 والخيارات   الحاجة–دم المحرز التقييم المستقبلي للتق: اإلستراتيجيةالخطة  -هاء 
 لمؤشرات للحصول على الموارد الجينية وخصوصا للتقاسم العادل الممكنة

 138.............................................للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمنصف
 139.............................................................. واألحكام المتصلة بها) ى( ٨المادة  ٨/٥

 بتعمق، واستعراضهبها، واألحكام المتصلة ) ي (٨دة العمل الخاص بالماتنفيذ برنامج   -ألف 
 139......................... برامج العمل المواضيعية المهام ذات الصلة من برنامج العمل في دماجوإ

 واإلبتكارات المعارف بخصوص الحالة واالتجاهات عن تجميعي تقرير  -باء 
 والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية، ذات الصلة بالحفظ واالستخدام 

 140....................................................................... يالمستدام للتنوع البيولوج
 لمخصص  االتعاون مع الفريق العامل: منافعنظام دولي للحصول وتقاسم ال -جيم 

 141..........................  ومشاركة المجتمعات األصلية والمحليةالمعني بالحصول وتقاسم المنافع
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 في المسائل المتعلقة آليات لتعزيز المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية  -دال 
 142......................................................ها ألحكام المتصلة بوا) ي (٨المادة بأهداف 

 واالبتكارات  لحماية المعارف(sui generis) عناصر لنظم فريدة إعداد -هاء 
 152................................................... والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية

 عناصر مدونة سلوك أخالقية لضمان احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات -واو 
 153....................... المستدام للتنوع البيولوجي خدامالستفيما يتعلق بالحفظ وا األصلية والمحلية،

 الوضع القائم في: ٢٠١٠مؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو هدف التنوع البيولوجي لعام  -زاى 
 154...................................................... واالبتكارات والممارسات التقليدية المعارف

 155..............................الشعوب األصلية  األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا منتدىتوصيات  -حاء 

 لى تنفيذ نظرة عامة ع: لتثقيف والتوعية العامةوارة العالمية لالتصال المباد ٨/٦
 156...................................... للسير قدما في العمل في المستقبل برنامج العمل والخيارات

 183..............................................................التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي  ٨/٧
 184..............................................................تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية  ٨/٨
 194......................................................... ولوجيةآثار نتائج تقييم األلفية للنظم اإليك ٨/٩
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  ٨/١المقرر 
 التنوع البيولوجي الجزري

  في اتفاقية التنوع البيولوجي،ان مؤتمر األطراف

 كمجموعة إجراءات ، الحاليالمقرروع البيولوجي الجزري المرفق ب برنامج العمل المعني بالتنيعتمد -١
 لمعالجة الخصائص والمشاكل المتعلقة بالجزر؛

أن على األطراف أن تنفذ برنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي الجزري في سياق األولويات يدرك  -٢
االحتياجات تحديد أولويات األنشطة التي تنفذها األطراف محليا استنادا إلى سيتم  و. والقدرات واالحتياجات المحددة وطنيا

 واستراتيجياتها المتعلقة بالتنوع ،النوعية القطرية واإلقليمية، والتحديد والتشريعات والظروف واألولويات الوطنية
  هذا النشاط يفيد جميع األطراف؛وال يعني إدراج أحد األنشطة أن . البيولوجي

ات الصلة على تنفيذ برنامج  والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات ذ، األطراف، والحكوماتيحث -٣
 وتعميمه ،ة بالتنوع البيولوجيتعلقالعمل وذلك بالدرجة األولى من خالل إدراجه في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الم

 في استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية؛

التنوع شأن مج العمل باالعتراف ببرناوالوكاالت المنفذة التابعة له  من مرفق البيئة العالمية يطلب -٤
 وتوفير المساندة ، أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميةال سيما و،البيولوجي الجزري وفائدته للبلدان النامية

 الكافية لتنفيذه؛

 من مرفق البيئة العالمية زيادة تبسيط إجراءاته لكي يأخذ في الحسبان الظروف الخاصة للدول يطلب -٥
 لصغيرة النامية في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري؛الجزرية ا

 المجتمع الدولي إلى أن يتناول بنشاط، خالل عملية التجديد الرابع لموارد مرفق البيئة العالمية، يدعو -٦
 المتطلبات المالية لتنفيذ برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري؛

خرى إلى مساعدة  التنمية اإلقليمية والمؤسسات المالية األبنوكان المانحة و األطراف من البلديدعو -٧
 ؛أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية لتنفيذ برنامج العمل وفقا الحتياجاتها وأولوياتها، وال سيما للبلدان النامية

 دة في برنامج عمل التنوع البيولوجي من األطراف أن تقوم بتطبيق األهداف واألطر الزمنية الواريطلب -٨
 تبعا لألولويات والقدرات الوطنية، ومع ،أو اإلقليمية/الجزري باعتبارها إطارا مرنا يمكن أن توضع فيه األهداف الوطنية و

مراعاة الفروق في التنوع بين مختلف البلدان؛ واستعمال ما يوجد من مؤشرات وطنية أو إيجاد مؤشرات وطنية إذا كان 
؛ وتقديم تقرير في سياق التقارير الوطنية ٢٠١٠مر ممكنا، وفقا لقائمة المؤشرات العالمية لتقييم التقدم المحرز نحو هدف األ

وفي سبيل تحقيق هذه األهداف، أن المجتمع الدولي مدعو إلى مساعدة الدول .  التي تقدم إلى اتفاقية التنوع البيولوجي
لتوصيات الواردة في استراتيجية موريشيوس الرامية إلى مزيد من تنفيذ برنامج عمل  بتنفيذ ا،النامية الجزرية الصغيرة

 النامية، وخطة تنفيذ جوهانسبرغ واألهداف اإلنمائية لأللفية؛ بربادوس في سبيل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة
 والمنظمات الدولية ،ألخرىالحكومات ا، ويتعاون مع األطرافأن يساعد  من األمين التنفيذي يطلب -٩

صيله في القسم جيم لوجي الجزري على النحو الوارد تفالتنوع البيوشأن والهيئات المعنية األخرى على تنفيذ برنامج العمل ب
  من المرفق بهذا المقرر؛



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 77 
 

 

لتنوع ابشأن  كذلك من األمين التنفيذي تحديد الصالت بين التدابير ذات األولوية في برنامج العمل يطلب -١٠
البيولوجي الجزري وجميع برامج العمل المواضيعية األخرى والقضايا المشتركة بين القطاعات في اتفاقية التنوع البيولوجي 

 لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛لوإتاحة ذلك قبل االجتماع الثاني عشر للهيئة الفرعية 

واألحكام ) ي (٨ المعني بالمادة توح العضوية من الفريق العامل بين الدورات المخصص المفيطلب -١١
 ، أن يوفر اإلرشاد بشأن تنفيذ برنامج العمل في سياق عمله؛المتصلة بها

، بعد أن أدرك القيم الرئيسية للجزر في حفظ التنوع البيولوجي، والمعدل الحالي المثير لالنزعاج يوافق -١٢
 حفظ التي يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في لألنشطةة في برنامج العمل لفقد التنوع البيولوجي الجزري، على إسناد األولوي

 التنوع البيولوجي الجزري؛

 إلى معالجة برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري ضمن ، حيثما يكون مالئما، األطرافيدعو -١٣
 الجاري بصدد التقييم الذاتي لبناء القدرات؛

  المجتمع المحلي لتنفيذ برنامج العمل؛ على وضع نهج معتمدة علىيشجع -١٤

 المقابلة األنشطة باالقتران مع  هذا ذات الصلة في إطار برنامج العملاألنشطة األطراف إلى تنفيذ يدعو -١٥
 في إطار استراتيجية موريشيوس؛

ات األطراف على إنشاء شراكات جزرية وطنية ودون إقليمية وإقليمية ودولية تجمع بين الحكوميشجع  -١٦
ومنظمات المجتمع المدني لزيادة الدعم السياسي والمالي والتقني، بغية اإلسراع في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع 

 البيولوجي الجزري؛
 )ي (٨ العمل بما يتسق مع المادة  بتشريعاتها الوطنية، على تنفيذ برنامجمع مراعاة األطراف، يحث -١٧

 واألحكام المتصلة بها؛
تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، والفريق الحكومي الدولي بشأن تغير المناخ، ايدعو  -١٨

 وشراكة علوم نظام األرض، إلى التعاون في األنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي الجزري وتغير المناخ؛

 ذات الصلة بتدهور األراضي طةنش اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى تعزيز تعاونها في األيدعو -١٩
 التي يمكن أن تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي الجزري؛

على توسيع نطاق الخطوط اإلرشادية المتعلقة باستعمال  (IUCN) االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يشجع -٢٠
ي للمسائل المحددة التي تنشأ عند إلسداء مزيد من اإلرشاد في التصد الواردة في قائمته الحمراء فئات ومعايير ذلك االتحاد

 ؛وضع قوائم باألنواع الجزرية

 بقاعلتوفير معلومات عن الجزر مصنفة بحسب ال الدوليةالحفظ منظمة  بالعرض المقدم من يرحب -٢١
مج  التابع لبرناحفظ ويدعو منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمركز العالمي لرصد ال،الساخنة للتنوع البيولوجي

لحفظ  والصندوق العالمي ،Birdlife Internationalمنظمة و ،الدوليةالحفظ منظمة  و، واليونسكو،األمم المتحدة للبيئة
  هذا؛ وغيرها من المنظمات والمبادرات ذات الصلة إلى العمل في شراكة مع األطراف لتنفيذ برنامج العملالطبيعة

 في تنفيذ برنامج العمل هذا وفي تحقيق األهداف العالمية  من األطراف إجراء رصد منتظم للتقدميطلب -٢٢
 ؛وإعداد تقرير لمؤتمر األطراف، مع مراعاة الضغوط الخاصة على قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية
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 رفقم
 برنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري 

 2  مقدمة -أ 
وتغطي مساحة .   مليون نسمة٥٠٠وي أكثر من  جزيرة تأ١٠٠ ٠٠٠يحتضن كوكب األرض ما يزيد على  -١

فالجزر والتنوع .  اليابسة والمناطق االقتصادية الخالصة لهذه الجزر مجتمعة أكثر من سدس المساحة الكلية للكرة األرضية
ها البيولوجي البحري القريب من السواحل والمحيط بها تشكل نظما إيكولوجية مستقلة ذاتيا وذات حدود خاصة، ولكل من

ومن منظور تراث التنوع البيولوجي .  مجموعة فريدة، وعادة ما تكون محدودة للغاية من التنوع البيولوجي الخاص بها
الجزري، تتراوح هذه بين أغنى أنواع التنوع البيولوجي على وجه األرض مع وجود مستويات عالية للغاية من االستيطان، 

وكال النوعين .   القليل من االستيطان الطبيعي أو أنه غير موجود على اإلطالقإلى أكثرها فقرا حتى أنه ال يوجد بها إال
 .معرض لتهديدات خطيرة ويشكل أولويات عالمية في مجال الحفظ

ومن منظور الجزر ذات الموائل الغنية، نتج عن عزلة البيئات الجزرية في الغالب تطور مجموعات نباتية  -٢
 منطقة من مناطق الطيور المتوطنة تختص بها الجزر ٢١٨ من ١٠٤ والواقع أن . وحيوانية متوطنة وفريدة من نوعها

.  4من جزر ، تتألف  200Global منطقة من المناطق البيئية البرية، حسب نظام ١٤٣ من ٣٦، بينما تتألف 3بصورة كلية
، بينما )البقاع الساخنة (5لية منطقة من جزر ك٣٤ويتكون عشرة من المناطق ذات التنوع البيولوجي الشديد البالغ عددها 

 من المواقع الفردية البالغ عددها ٢١٨ويوجد في الجزر ما ال يقل عن .  يتضمن الكثير من المناطق المتبقية جزرا أيضا
وقد تبين من .  6 موقعا والتي تأوي كل األعداد الكلية في العالم من نوع أو أكثر من األنواع المهددة تهديدا خطيرا٥٩٥

 أن معظم الفجوات كان مكونا 7 المي للفجوات أجري مؤخرا لتغطية األنواع الفقارية البرية داخل المناطق المحميةتحليل ع
 ".مناطق جبلية أو جزرية في األقاليم المدارية"من 

البقاع " وعلى الطرف اآلخر، فإن بعض الجزر الصغيرة المنخفضة والجزر المرجانية النائية هي من بعض  - ٣
من وجهة نظر التنوع البيولوجي على وجه األرض، إذ أن بها أقل نسبة من التنوع البيولوجي على األرض وال  " الباردة

غير أنه بالرغم من االعتماد المفرط على التنوع .  يوجد فيها إال القليل من األجناس المتوطنة، هذا إن وجدت على اإلطالق

                                                   
"  حفظ الحيـاة في نظم إيكولوجيـة معرضة للخطر –التنوع البيولوجي الجزري" يستند هذا القسم إلى المقال بعنوان  1
-شباط/المجلة الدولية لشؤون الجزر، فبراير، INSULA ، العدد الخاص من مجلةJ.K. Mulongoy ، وP. Deda ، وC. Marinمن تأليـف

 .٢٠٠٤أيلول /سبتمبر-شباط/المجلة الدولية لشؤون الجزر، فبراير، INSULAالمجلد الخاص الصادر عن مجلة  ،٢٠٠٤أيلول /سبتمبر
2 Stattersfield, A.J و ،Crosby, M.J و ،Long, A.J. & Wege ،مناطق الطيور المتوطنة في العالم) " ١٩٩٨. (سي.دي :

 .، كامبريدج، المملكة المتحدةBirdLife International ،"أولويات لحفظ التنوع البيولوجي 
3 Olson, D.M. & Dinerstein & E. ،)١٩٩٨( ،The Global 200 : نهج تمثيلي لحفظ البيئات اإليكولوجية األكثر قيمة من

 .Conservation Biology 12; 502-515 ر التنوع البيولوجيمنظو
Mittermeier, R.A., Robles Gil, P., Hoffmann, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C.G., Lamoreux, J. & Fonseca     4   

G.A.B. ، da (2004) Hotspots: Revisited. CEMEX, Mexico )" البقاع الساخنة(ات التنوع البيولوجي الشديد نظرة جديدة إلى المناطق ذ"   
5 org.zeroextinction.www. 
6 Rodrigues, A.S.L., Andelman, S.J., Bakarr, M.I., Boitani, L., Brooks, T.M., Cowling, R.M., Fishpool, L.D.C., 

Fonseca, G.A.B.  da, Gaston, K.J., Hoffmann, M., Long, J.S., Marquet, P.A., Pilgrim, J.D., Pressey, R.L., Schipper, J., Sechrest, 
W., Stuart, S.N., Underhill, L.G., Waller, R.W., Watts, M.E.J. & Yan, X. (2004) Effectiveness of the global protected area  

network in representing species diversity. Nature 428: 640–643 . " فاعلية الشبكة العالمية للمناطق المحمية في تمثيل تنوع األنواع"  
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ذه الجزر الصغيرة تقريبا، فإن نسبة عالية جدا من تنوعها البيولوجي البيولوجي لجميع أشكال العيش االقتصادي على ه
 .  8األرضي يخضع للتهديد ويحتاج إلى شكل ما من أشكال الحماية

 مع وجود أكثر من نصف التنوع 9وتحظى أهمية التنوع البيولوجي البحري في الجزر باالعتراف الواسع -٤
 من مراكز دراسة األنواع المتوطنة وسبع من البقاع العشر الساخنة ١٨من  ١٢البيولوجي البحري االستوائي في جزر، و 

ومن زاوية التنوع البيولوجي، يحتضن عدد من الجزر بما فيها جزر المنطقة المتجمدة .  للشعاب المرجانية تحيط بالجزر
ي مكنت السكان في حاالت عديدة، من الشمالية أيضا ثقافات فريدة من الثقافات التي طورت طرقا تقليدية إلدارة الموارد والت

 . توافق مع التنوع البيولوجيمواصلة الحياة في
ويوفر برنامج العمل فرصة فريدة بوجه خاص لبناء الجسور بين جميع الجزر وجميع الدول الجزرية في جهود  -٥

 .لحفظ التنوع البيولوجي الجزري واستعماله المستدام وتقاسمه على نحو عادل
ر الصغيرة إلى الكبيرة، ومن البلدان التي بها جزر إلى البلدان التي تتكون كلها من جزر، ومن البقايا ومن الجز -٦

.  تنشأ فرص وتحديات لحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام) األتول(القارية الضخمة إلى الجزر المرجانية النائية 
غرافية معرفة تعريفا جيدا وتضم عمليات وتفاعالت إيكولوجية فالجزر نظم إيكولوجية مستقلة ذاتيا وهي ذات حدود ج

وتشمل الجزر جميع المجاالت المواضيعية القائمة التي يجري بحثها في إطار االتفاقية، أي الغابات، والمياه .  أساسية
حلية والنظم اإليكولوجية الداخلية، واألراضي الزراعية، واألراضي الجافة وشبه الرطبة، والنظم اإليكولوجية البحرية والسا

وسوف يؤدي التواصل بين النظم اإليكولوجية والتفاعل بين البيئة البحرية والبرية إلى إثارة قضايا وفرص محددة .  الجبلية
 .لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي

رامج حفظ للتنوع  االيكولوجية الجزرية يوفران فرصة وتحديا لوضع وتنفيذ بنظمإن االتصالية عن كثب وضعف ال -٧
 نظمالبيولوجي، تنظر إلى أبعد من مجرد حماية أنواع معينة فتشمل اإلدارة المتكاملة واالستعمال المستدام وحفظ ال

وتصميم البرامج المتكاملة لحفظ التنوع البيولوجي الجزري يراعي .  االيكولوجية البحرية واألرضية وفي المياه العذبة
.  لجزرية في المكان والزمان وكذلك األنشطة البشرية من الحواف الجزرية إلى الشعاب المرجانية االيكولوجية انظمترابط ال

والنظرة الجامعة لحفظ التنوع البيولوجي الجزري تأخذ في حسبانها وتعالج وقع األنشطة التي تبذل في أعالي مجاري المياه 
ل حالة الشعاب المرجانية الناشئة عن ممارسات زراعية  االيكولوجية الموجودة في أسافل مجاري المياه، مثنظمعلى ال

ثم أن حفظ الموارد المائية واستعمالها المستدام، بما في ذلك الدورات .  وحراجية غير مستدامة في أحواض المياه الجزرية
لجزري الهيدرولوجية لمصلحة البشر والمجتمعات االيكولوجية، هما عنصر جوهري إليجاد حفظ للتنوع البيولوجي ا

 .المتكامل والناجح
وبسبب حجمها والمجال المتاح لإلدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي فيها، تعد الجزر الصغيرة عوالم مصغرة من  -٨

نظرائها القارية، إذ يمكن فيها تطبيق واختبار وتنقيح االستراتيجيات والسياسات ونظم اإلدارة من أجل التنمية المستدامة، 
.  يم عناصر األسباب والتأثيرات، ومشاهدة النواتج بسرعة وظهور النتائج بشكل أكثر وضوحا وتحديداويسهل فيها تقي

ويمكن لتركيز الجهود والموارد على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الجزري والتقاسم العادل والمنصف 

                                                   
7 Thaman, R.R. 2005. Sinking island arks. Island biodiversity and island living under threat; the 

uniqueness, threatened status and priority need to conserve island and associated marine biodiversity as the 
foundation for sustainable island life. Keynote presentation at the 10th meeting of the Subsidiary Body on Scientific, 
Technical and Technological Advice (SBSTTA) of the Convention on Biological Diversity (CBD), Bangkok, 

Thailand, 7-11 February 2005. 
8 Roberts, C.M., McClean, C.J., Veron, J.E.N., Hawkins, J.P., Allen, G.R., McAllister, D.E., Mittermeier, C.G., 

Schueler, F.W., Spalding, M., Wells, F., Vynne, C. & Werner, T.B. (2002) Marine biodiversity hotspots and conservation 
priorities for tropical reefs. Science 295: 1280–1284 ".    البقاع الساخنة في التنوع البيولوجي البحري وأولويـات الحفـظ للشـعاب

 ."المرجانية 
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يحقق تقدما سريعا نحو تخفيض معدل فقدان التنوع البيولوجي للمنافع الناشئة عن استغالل الموارد الجينية للجزر، يمكن أن 
 في ٢٠١٢ في البيئة البرية وبحلول عام ٢٠١٠، والوصول إلى نظم تمثيلية للمناطق المحمية بحلول عام ٢٠١٠بحلول عام 

 .البيئة البحرية
وتتطلـب  .   والهشـة غير أن من الممكن أن يكون التنوع البيولوجي ضعيفا بصورة خاصة في الجزر الصـغيرة               -٩

نواحي الضعف والهشاشة التي تميز الجزر الصغيرة ليس اهتماما خاصا فحسب، بل اهتماما عاجال سواء من سكانها أو من                   
فاألنواع التي نشأت على الجزر تطورت بعيدا عن المنافسة مع األعداد الضخمة من األنـواع األخـرى،                 .  المجتمع الدولي 

وتميل أعداد األنواع من المجموعتين النباتية والحيوانية في الجـزر إلـى أن          .  واع الغريبة وهي لذلك معرضة لغزوات األن    
تكون بطبيعتها صغيرة، وتتركز األنواع عادة في مناطق صغيرة خاصة، حيث تتعرض لضغوط طبيعيـة وبشـرية تهـدد                 

ض لتهديدات خطرة من األنواع الغريبة      وتمثل هذه األنواع أعلى نسبة مسجلة من انقراض األنواع، وما زالت تتعر           .  بقاءها
 .الغازية، وتغير المناخ وتقلباته، والكوارث الطبيعية والبيئية، وتدهور األراضي، والتلوث البحري من مصادر أرضية

فكما ورد في .  تحتل الجزر، وخصوصا الدول الجزرية الصغيرة النامية، وضعا خاصا بالنسبة للبيئة والتنمية -١٠
 وتم التأكيد عليه في برنامج عمل بربادوس، باإلضافة إلى خطة تنفيذ القمة ٢١ عشر من جدول أعمال القرن الفصل السابع

العالمية بشأن التنمية المستدامة، تعتمد الدول الجزرية الصغيرة النامية اعتمادا كبيرا على حفظ التنوع البيولوجي واستعماله 
وتنشأ هذه التحديات والضغوط .  عرض لتحديات وضغوط أكثر تحديدا من غيرهاالمستدام لتحقيق التنمية المستدامة، وهي تت

من التفاعل بين العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية مثل ضآلة عدد السكان وحجم االقتصاد، وضعف القدرة المؤسسية 
بما (ث الطبيعية، وتغير المناخ فيها لدى القطاعين العام والخاص، وبعد هذه الدول عن األسواق الدولية، وتعرضها للكوار

وخصوصا تأثرها (والطابع الهش للنظم اإليكولوجية البرية والبحرية ) في ذلك على وجه الخصوص ارتفاع مستوى البحر
، وارتفاع تكلفة النقل، ومحدودية التنوع في اإلنتاج )بتنمية قطاع السياحة وأساليب الزراعة والحراجة غير المستدامة

ت، واالعتماد على األسواق الدولية، وتركيز الصادرات، وتقلبات الدخل، والتعرض للصدمات االقتصادية والصادرا
كما أن أساليب إدارة الموارد التقليدية والممارسات المرتبطة باالستعمال المستدام للنظم اإليكولوجية الجزرية .  الخارجية

تماعية الحديثة، وتتطلب اتخاذ التدابير الالزمة إلعادة إحيائها معرضة لخطر االنهيار بسبب الضغوط االقتصادية واالج
وقد صرح األمين العام لألمم المتحدة بأن من بين البلدان النامية، فإن الدول الجزرية الصغيرة النامية، .  وحمايتها

انب الضعف هذه، مما وغالبا ما تتراكم التأثيرات الناتجة عن جو.  كمجموعة، هي من بين أكثر الدول تعرضا لألخطار
 .يؤدي إلى المزيد من تفاقم األخطار على التنوع البيولوجي في تلك الدول

وبالرغم من أن الجزر بيئات فريدة في حد ذاتها، وتستحق وجود برنامج عمل خاص في إطار االتفاقية، فأنها  -١١
لتي تنظر فيها االتفاقية، ويجب أن يستمر تنفيذ هذه تُدمج أيضا كل مجاالت البرنامج الحالية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات ا

 .البرامج حسبما هو مالئم
وقد أخذت أيضا في الحسبـان المعلومـات والمدخالت من محافـل دوليـة، بما في ذلك علـى وجه  -١٢

، ٢١الفصل السابع عشر من جدول أعمال القرن ) ٢( الصادر عن مؤتمر األطراف، ٧/٣٠المقرر ) ١: (الخصوص
استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ ) ٤ ( للتنمية المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرة،برنامج عمل بربادوس )٣(

خطة تنفيذ القمة العالمية بشأن التنمية ) ٥(برنامج عمل بربادوس من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، 
 .السابعةالهدف ئية لأللفية، وخصوصا اإلنمااألهداف ) ٦(المستدامة، 

يا على التنوع البيولوجي الجزري تكتسب أهميـة        جينوعلى الرغم من أن األخطار المحتملة من الكائنات المحورة           -١٣
كبيرة للجزر والدول الجزرية، لم ترد أي إشارة إلى هذه األخطار في برنامج العمل حيث أن من األنسب تناول هذه المسائل                   

 .حيائيةألمة ار بروتوكول قرطاجنة بشأن السالفي إطا
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    الغرض العام لبرنامج العمل ونطاقه-ب 
يتمثل الهدف العام لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري في إحداث تخفيض محسوس في فقدان التنـوع                  -١٤

 والوطنية، مـن خـالل تنفيـذ األهـداف       وما بعده على األصعدة العالمية واإلقليمية      ٢٠١٠البيولوجي الجزري بحلول عام     
وبذلك يسهم تنفيـذ  .  الرئيسية الثالثة لالتفاقية، بما يعود بالفائدة على جميع أشكال الحياة في الدول الجزرية الصغيرة النامية             

س، وخطـة   برنامج العمل في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وبرنامج عمل بربادو             
 . اإلنمائية لأللفيةاألهدافتنفيذ القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة، و

يقر برنامج العمل هذا بالطابع الفريد للنظم اإليكولوجية الجزرية، ويركز على تناول الخصائص والمشكالت التي  -١٥
الجزرية معرضة بوجه خاص للخطر تقريبا من تواجه التنوع البيولوجي الجزري بالتحديد، والتي تجعل النظم اإليكولوجية 

ويقر البرنامج أيضا بأن التنوع البيولوجي الجزري يكتسب أهمية .  جميع أنواع التهديدات الطبيعية والتكنولوجية والبشرية
.  ع عالميةعالمية، وهو لذلك يستحق اهتماما زائدا على المستوى العالمي، إذ أن حفظه واستعماله المستدام سينتج عنهما مناف

وعالوة على ذلك، يقر البرنامج بأن الجزر هي عوالم مصغرة وأنها توفر مجاال عريضا لتطبيق واختبار وتنقيح مجموعة 
 .واسعة من أدوات الحفظ وأساليبه، بما فيها نهج النظام اإليكولوجي

المبادرات القائمة في إطار اتفاقية يسعى برنامج العمل إلى استكمال برامج العمل المواضيعية الحالية وغيرها من  -١٦
وهو يقر ويحدد القضايا المتضمنة في برامج العمل األخرى والقضايا الشاملة لعدة قطاعات، ويحيط .  التنوع البيولوجي

وعلى .  باألساس المنطقي لنشاطات محددة لها أهمية في فهم التنوع البيولوجي الجزري وحفظه واستعماله المستدام
تطبق، حيثما كان ذلك مالئما، األهداف واألنشطة من برامج العمل هذه على حفظ التنوع البيولوجي الجزري، األطراف أن 

 .واالستعمال المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية الجزرية
 .مات في إطار االتفاقات الدولية الحاليةوعلى برنامج العمل هذا أن يتسق مع أي حقوق أو التزا -١٧
وبالتعرف على أوجه التضافر بين برنامج العمل هذا وغيره من البرامج المواضيعية واالتفاقيات واالتفاقات، يمكن  -١٨

وينبغي لهذه الشراكات أن .  لألطراف أن تعزز من عرى التعاون والشراكات على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية
وم على أساس عريض وأن تضمن تقاسم وتبادل المعلومات واألفراد المدربين ذوي الصلة، مع مراعاة الحاجة إلى التبادل تق

الثقافي على المستوى اإلقليمي، وإشراك ومشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما فيهم المجتمعات األصلية والمحلية 
 .والمجتمع المدني والقطاع الخاص

 ذلك، يستجيب هذا البرنامج، ضمن أمور أخرى، إلى الدعوة التي وجهتها الدول الجزرية الصغيرة وباإلضافة إلى -١٩
النامية، أثناء اجتماعاتها التحضيرية اإلقليمية وفيما بين األقاليم المتعلقة باالجتماع الدولي الستعراض تنفيذ برنامج العمل 

عوتها إلى تناول التنوع البيولوجي الجزري في إطار اتفاقية التنوع للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، د
البيولوجي بشكل يستجيب للخصائص الفريدة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وخصوصا جوانب الضعف فيها، ويستجيب 

مساهمة في تنفيذ وبالتالي، فإن برنامج العمل يشكل أيضا .  كذلك للتهديدات المتعلقة بتغير المناخ وتدهور األراضي
 .استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية

اإلنمائية لأللفية بشأن االستدامة البيئية، سوف يسهم هذا البرنامج في األهداف  من ٧وعالوة على تحقيق الهدف  -٢٠
وفي حين أن اإلشارة إلى استئصال الفقر والصحة لم تذكر .  تتعلق باستئصال الفقر وبالصحةتحقيق أهداف أخرى لأللفية

بصورة واضحة في برنامج العمل، فإن من المفهوم أن حفظ التنوع البيولوجي الجزري واستخدامه المستدام سوف يسهم 
 .نات صحية ورفاهة البشرإسهاما كبيرا في تحقيق األمن الغذائي وسبل المعيشة المستدامة وإجراء تحسي

ومن المهم التنويه بأن التنوع البيولوجي الثقافي والمعارف والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية في  -٢١
الكثير من الجزر الصغيرة بما في ذلك جزر المنطقة المتجمدة الشمالية تكتسب طابعا فريدا وتحتاج إلى معاملة خاصة وإلى 
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ولذا ينبغي قراءة جميع جوانب برنامج العمل وتنفيذها من خالل برامج وطنية متكاملة .  برنامج العمل هذاإدماجها في 
تحترم حقوق المجتمعات األصلية والمحلية بشرط االلتزام بالتشريع الوطني وبااللتزامات الدولية ذات الصلة، وبمشاركة 

 .كاملة وفعالة من تلك المجتمعات
امج العمل هو مساعدة األطراف على وضع برامج عملها الوطنية وتعزيزها بغايات موجهة إن القصد من برن -٢٢

ويمكن لألطراف أن .  وأهداف وتدابير، مع بيان مختلف أصحاب األدوار، والمدخالت، والنواتج المتوقعة والقابلة للقياس
أو أن تُكيفها أو أن تضيف إليها، وذلك وفقا تختار من بين الغايات واألهداف والتدابير المقترحة في برنامج العمل هذا 

وينبغي في تنفيذ برنامج العمل هذا من خالل استرتيجيات وخطط .  لظروفها الوطنية والمحلية، ووفقا لمستوى التنمية فيها
عمل وعند وضع برامج ال.  عمل وطنية للتنوع البيولوجي، مراعاة نهج النظام اإليكولوجي التفاقية التنوع البيولوجي

الوطنية، ينبغي لألطراف أن تقيم االعتبار الواجب للتكاليف والمنافع االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية لمختلف 
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي لألطراف أن تنظر في استعمال التكنولوجيات ومصادر التمويل المالئمة والقابلة .  البدائل

كفل، من خالل التدابير المالئمة، الوسائل الالزمة للتصدي للتحديات والمطالب الخاصة للتكييف، والتعاون الفني، وأن ت
 .لنظمها اإليكولوجية الجزرية

ولذا . وكما أشير في مقدمة برنامج العمل، فإن حجم الجزر يوفر فرصا كبيرة لإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي -٢٣
وتشجع البلدان على النظر في تنفيذ هذا . لعمل ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقافإن الغايات واألهداف الواردة في برنامج ا

 . التخطيط والبرمجة الحاليةات ضوء الخطط الموجودة وفي إطار دورالبرنامج بطريقة متكاملة وفي 

 من األمانة المساندة طةنش   األ-ج 
لـدعم لألطـراف والتعـاون مـع الحكومـات          سوف يتطلب برنامج العمل هذا تدابير معاونة من األمانة تقديم ا           -٢٤

وسوف يتطلب . والمنظمات الدولية والهيئات المعنية األخرى المحددة لتنفيذ برنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي الجزري          
 :ضمن جملة أمورذلك 

تشجيع وضع قائمة بالشركاء المحتملين في كل هدف من أهداف برنامج العمل المعني بالتنوع الجزري و               )ا( 
 ؛هؤالء الشركاء

نشر المعلومات عن مصادر الخبرة بشأن التنوع البيولوجي واستخدامه المسـتدام وتقاسـم المنـافع ذات           )ب( 
 ؛الصلة ببرنامج عمل التنوع البيولوجي الجزري

 ؛تيسير الصالت بين األطراف والشركاء والخبراء وأصحاب المصلحة اآلخرين )ج( 
ألمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ واتفاقيـة            االتصال مع اتفاقية ا    )د( 

رامسار واتفاقية األنواع المهاجرة واتفاقية التراث العالمي واتفاقية التجارة الدوليـة بـاألنواع النباتيـة والحيوانيـة البريـة             
اف األخرى بغرض تحديد وتحقيق التآزر فيما يتعلق ببرنامج         المعرضة لالنقراض وغيرها من االتفاقات البيئية متعدد األطر       

 ؛العمل المعني بالتنوع البيولوجي الجزري
ضمان وضع بوابة الشبكة العالمية المعنية بالتنوع البيولوجي الجزري لدعم، ضمن جملة أمور، األنشطة               )ھ( 

 .المشار إليها أعاله
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    تعاريف العمل-دال 
 :لتالية لتيسير فهم وتنفيذ برنامج العملتم توضيح المصطلحات ا -٢٥

ينبغي أن تكون و. حقق خالل فترة زمنية محددةتالمخرجات والنتائج المرجوة والتي ست: الهدف العالمي •
 .هذه قابلة للقياس والتحقيق

. تالتدابير الرئيسية التي يتعين تنفيذها وسوف تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق الغايا: التدابير ذات األولوية •
 .‘‘ما الذي ينبغي عمله لتحقيق هذا الهدف؟’’على التساؤل التدابير وترد تلك 
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 األطر الزمنية، والتدابير ذات األولوية الخاصة بالجزر الواقعة على عاتق األطرافاألهداف و   الغايات، -هاء
 

 اإلطار الزمني
 واألهداف العالمية

 على عاتق األطرافالتدابير ذات األولوية الخاصة بالجزر الواقعة 

 حماية مكونات التنوع البيولوجي: ١المجال البؤري 
 ة وموائلها ومناطقها األحيائيةالجزريللنظم االيكولوجية حفظ التنوع البيولوجي : ١الغاية 

 :١-١الهدف 
من كل من على األقل ٪ ١٠حفظ 

المناطق االيكولوجية الجزرية 
 بفعالية

 
إلجراءات لحفظ النظم االيكولوجية والموائل الجزرية المهمة للتنوع  وضع وتنفيذ السياسات وا ١-١-١

البيولوجي والمجتمعات االقتصادية مع مراعاة الصالت االيكولوجية الوثيقة بين النظم البحرية وأرضية 
للجزر بما في ذلك من خالل استعمال ما يلزم من إرشادات رامسار ألغراض منها تحديد األراضي 

 همية الدوليةالرطبة ذات  األ
.  يوجد في الجزر العديد من األنواع المتوطنة التي اقتصرت موائلها على مناطق مقيدة: األساس المنطقي

وتعتمد المجتمعات الجزرية إلى حد كبير على التنوع البيولوجي المحلي، سواء على اليابسة أو في المياه 
 .العذبة أو البحار

 
مهم في أواهل هذه  االيكولوجية الطبيعية أو انخفاض ن النظم إعادة إيجاد مكونات ضاعت م ٢-١-١

 .النظم
 
 .من النظم االيكولوجية الجزرية المتدهورةعلى األقل ٪ ١٥اتخاذ تدابير الستعادة   ٣-١-١

 :٢-١الهدف 
حماية المناطق ذات األهمية 

للتنوع البيولوجي الجزري من 
خالل شبكات وطنية وإقليمية 

دارة ولوجيا ومة ايكتمثيليشاملة و
 بصورة فعالة

 
تحديد وإقامة، حسب مقتضى الحال، نظم وطنية وإقليمية شاملة وتمثيلية ومدارة بصورة فعالة   ١-٢-١

من المناطق المحمية مع مراعاة قضايا المرونة، وتوصيالت االيكولوجية والمادية للمحافظة على 
. ة والهامة من الناحيتين االيكولوجية والثقافيةاإلعداد السليمة من األنواع الجزرية المهددة والمتوطن

وينبغي أن يتم ذلك باحترام كامل لحقوق المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين 
 .ومشاركتهم الكاملة والفعالة بما يتسق مع القانون الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة

الجزر هي في الغالب إما متوطنة محليا، أو مقيدة في مداها، العديد من األنواع على : األساس المنطقي
  .أو مهددة، أو الثالثة معا، وليس من المرجح أن تظل قائمة بدون حماية قانونية

 األنواع الجزريةحفظ تنوع : ٢الغاية 

 :١-٢الهدف 
أعداد من األنواع استعادة 

جموعات الجزرية من الم
ظ افالتصنيفية المختارة أو الح

 تقليل انخفاضها بصورة يها أوعل
 كبيرة

 
، بما في ذلك الحماية، وعند االقتضاء استعادة أعداد حفظ وضع وتنفيذ تدابير وسياسات لل ١-١-٢

 .مة ايكولوجيا أو ثقافيا، وخطط استعادتهاهماألنواع المهددة والمتوطنة وال
ستمرار فقد التنوع البيولوجي فا. القضية الرئيسية في التنوع البيولوجي الجزري: األساس المنطقي

فالكثير من األنواع أدوار رئيسية في النظام االيكولوجي أو أنها ذات أهمية . الجزري يكتسي أهمية عالية
 اجتماعية أو ثقافية لسكان الجزر

 ٢-٢الهدف 
واع الجزرية  األنةتحسين حال

 المهددة بصورة كبيرة

 
ها بما في ذلك معايير الحظر حفظ الجزرية وتقييم حالة  تجميع عمليات الجرد المفصلة لألنواع ١-٢-٢

 .الرئيسية وتطوير الخبرات التصنيفية الالزمة لتيسير ذلك
ويحدث التحول من حالة . يتوافر الكثير من األنواع الجزرية بأعداد صغيرة للغاية: األساس المنطقي

 . المرضية إلى حالة التهديد بسرعة كبيرةحفظال
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 اإلطار الزمني
 واألهداف العالمية

 على عاتق األطرافالتدابير ذات األولوية الخاصة بالجزر الواقعة 

 الجيني الجزريتنوع لاحفظ : ٣الغاية 

 :١-٣الهدف 
ي جينالتنوع الالمحافظة على 
ك  وغير ذلماشيةللمحاصيل وال

من األنواع الجزرية القيمة 
 على المعارف األصلية فاظوالح

 والمحلية ذات الصلة

 

 
 على مستوى المزرعة للنباتات  الطبيعيضع في الموحفظ وضع وتنفيذ تدابير لتعزيز ال ١-١-٣

 مع لدى المجتمعات األصلية والمحليةلبرية والمحاصيل التقليدية وما يرتبط بها من معارف والحيوانات ا
 .مالحظة االستخدام واسع النطاق للمحاصيل والحيوانات البرية في الجزر

للمجتمعات الجزرية ثقافات إنسانية فريدة في كثير من األحيان تتضمن الكثير من : األساس المنطقي
 البيولوجي المحلي وطورت طائفة واسعة من المحاصيل المحلية والحيوانات المعارف عن التنوع

 .المستأنسة
 
 ذات األهمية للجزر جينية إنشاء مجمعات جينية وطنية وإقليمية وبنوك جينات لحفظ المواد ال ٢-١-٣

اجه  التي تورأو تعالج األخطا/في توفير مصادر األغذية وتعزيز الرعاية الصحية واألمن الغذائي و
 .ية من األنواع المتوطنة في الجزرالمستويات العال

توفر األنواع المتوطنة واألصول البرية المحلية مصدرا فريدا ال يعوض للموارد : األساس المنطقي
 .يةجينال
 

 تشجيع االستعمال المستدام: ٢ المجال البؤري

 نالمستداميواالستهالك االستعمال تشجيع : ٤الغاية 

 :١-٤الهدف 
ن تكون المنتجات القائمة على أ

أساس التنوع البيولوجي الجزري 
مستمدة من مصادر تدار ادارة 

مستدامة ومن مجاالت انتاج تدار 
بما يتمشى مع حفظ التنوع 

 البيولوجي

 
 أن تزال االعانات التي تشجع االستعمال غير المستدام للتنوع البيولوجي الجزري وأن تساند  ١-١-٤

 .قتصادية المستدامة في الحاالت التي تكون فيها سبل العيش قائمة على أساس المواردتنمية األنشطة اال
قد يكون لالعانات والحوافز االقتصادية األخرى آثار بعيدة المدى وسريعة جدا تضر : األساس المنطقي

غيرة ص) أي أعداد( أواهل  فيواألنواع الجزرية كثيرا ما تكون منحصرة. بالتنوع البيولوجي الجزري
 .جدا تؤثر فيها بسرعة الممارسات غير المستدامة

  



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 86 

 

 

 اإلطار الزمني
 واألهداف العالمية

 على عاتق األطرافالتدابير ذات األولوية الخاصة بالجزر الواقعة 

 :٢-٤الهدف 
 االستهالك غير المستدام خفض

للموارد البيولوجية الجزرية 
 يولوجيوتأثير ذلك على التنوع الب

 
تطبيق تدابير لضمان اإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي الساحلي والحضري مع إيالء   ١-٢-٤

 األنواع الجزرية المهددة والمتوطنة والمهمة من الناحيتين االيكولوجية أو الثقافية، فظحاالهتمام الواجب ل
 .وللحيلولة، ضمن جملة أمور، دون اإلفراط في االستغالل واألساليب المدمرة

تقتصر األنواع الجزرية في كثير من األحيان على أعداد صغيرة للغاية تتأثر بسرعة : األساس المنطقي
 .غير المستدامةبالممارسات 

 
 .تطبيق تدابير للترويج لالستخدام المستدام للموارد األرضية والمياه العذبة في الجزر  ٢-٢-٤

 .تعتمد المجتمعات المحلية الجزرية اعتمادا كبيرا على التنوع البيولوجي المحلي: األساس المنطقي
 
 االيكولوجية الزراعية على الجزر اعتماد وتطبيق استراتيجيات لدعم االستخدام السليم للنظم  ٣-٢-٤

والتي تتضمن تنوعا بيولوجيا ذا أهمية للتكامل االيكولوجي للمجتمعات واالقتصادات الجزرية من خالل 
اإلنتاج الزراعي المستدام المتسم بالكفاءة وضمان األمن الغذائي من خالل تنويع اإلنتاج الزراعي 

الحيوان، واإلدارة المتكاملة آلفات المحاصيل وإدارة الري واالستخدام البديل للمحاصيل وتحسين رعاية 
 .والمياه واستخدام التكنولوجيات المالئمة

 
. تشمل النظم االيكولوجية الزراعية الكثير من األصناف الفريدة واألنواع البرية: األساس المنطقي

 .لمحليوتعتمد المجتمعات المحلية الجزرية اعتمادا كبيرا على التنوع البيولوجي ا
 
وضع واعتماد وتطبيق االستراتيجيات المالئمة للجزر لالستخدام المستدام للنظم االيكولوجية   ٤-٢-٤

الخاضعة لإلدارة والتي تحتوي على تنوع بيولوجي ذي أهمية للسالمة االيكولوجية للمجتمعات 
 لآلفات، وإدارة واالقتصادات الجزرية من خالل تحسين طرق اإلنتاج والحصاد واإلدارة المتكاملة

 .المياه، ومراقبة الحرائق، والموارد غير الخشبية، واستخدام التكنولوجيات المالئمة
تحتوي غابات الجزر عادة على أنواع ومجموعات فريدة ويزود الكثير منها سكان : األساس المنطقي

 . الجزر باألغذية واألدوية واألسمدة
 
 .ة ذات الممارسات الفضلى المالئمة للجزرالترويج لتنفيذ السياحة المستدام  ٥-٢-٤

 .يعتمد الكثير من اقتصادات الجزر على السياحة: األساس المنطقي

 :٣-٤الهدف 
تعرض أية أنواع من النباتات عدم 

في الجزر والحيوانات البرية 
 .ألخطار من التجارة الدولية

 
 في أنواع الحيوانات والنباتات البرية تنفذ الدول غير األطراف بعد في اتفاقية االتجار الدولي  ١-٣-٤

 الحيوانات والنباتات حفظوجميع الدول االتفاقية باعتبارها إدارة هامة ل(CITES)  المهددة باالنقراض
 .البرية الموجودة في الجزر واستخدامها المستدام

 
 االقتصادية ، الظروفCITESاتفاقية إلى إن عددا من الدول الجزرية لم ينضم بعد : األساس المنطقي

 .للجزر مقترنة بتنوعها البيولوجي الفريد تميل إلى تشجيع التجارة في الكائنات النادرة
 
 لألنواع غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظموضع وإنفاذ تدابير لوقف الحصاد غير   ٢-٣-٤

 .المعرضة للخطر من النباتات والحيوانات البرية واالتجار بها
 

إن المستويات المرتفعة من التوطن في الجزر بجعل األنواع أكثر تعرضا لالنقراض : ياألساس المنطق
 .الشامل من خالل األنشطة غير القانونية

 
 على أعدادها ظاف لضمان الحCITESإدارة التجارة بهذه األنواع التي ال تشملها اتفاقية   ٣-٣-٤

 .البرية
 

 .كثير من األحيان في تلك االتفاقيةاألنواع الجزرية ال تدرج في : األساس المنطقي
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 اإلطار الزمني
 واألهداف العالمية

 على عاتق األطرافالتدابير ذات األولوية الخاصة بالجزر الواقعة 

 التصدي للتهديدات الواقعة على التنوع البيولوجي: ٣ المجال البؤري

  وتدهور األراضي، وتغير استعمال األراضي،تخفيض الضغوط الناشئة في الجزر عن ضياع الموائل: ٥الغاية 
  المستدام للماء غيرواالستعمال

 :١-٥الهدف 
ر  معدل خسارة وتدهوخفض

الموائل الطبيعية في الجزر 
 بصورة كبيرة 

  

 
 وضع وتنفيذ خطط متكاملة الستخدام األراضي والمياه تراعي االتصال االيكولوجي والمادي  ١-١-٥

 .مةهمومناطق التنوع البيولوجي ال
 

تغطي النظم االيكولوجية الجزرية عادة مناطق صغيرة وقد تكون مجزأة بصورة : األساس المنطقي
والمسافة بين وسط . وأصبح االتصال بين الموائل محدودا بصورة متزايدة نتيجة للضغوط البشريةكبيرة 

الجزر والمحيطات قصيرة في أغلب األحوال، والتأثيرات على التنوع البيولوجي في منطقة تؤثر بسرعة 
 .في كثير من األحيان في النظم االيكولوجية القريبة

 
األثر البيئي واالقتصادي قبل التحويل في استخدام األراضي وضع وتطبيق طرق لتقييم   ٢-١-٥

 األنشطةوللزراعة والمستوطنات البشرية والتعدين وقطع األشجار وإقامة البنية األساسية والسياحة 
 .العسكرية

 
تقييم األثر يعتبر مهما بصورة خاصة عندما يمكن أن تتأثر مناطق متفرقة كبيرة من : األساس المنطقي

 . البشريةاألنشطةاليكولوجية المتبقية نتيجة إلقامة البنية األساسية أو غير ذلك من النظم ا

 مكافحة التهديدات الواقعة على التنوع البيولوجي الجزري من جراء األنواع الغريبة الغازية: ٦الغاية 

 :١-٦الهدف 
أن يتم تبين ممرات األنواع 

الغريبة الغازية الرئيسية المحتملة 
 .المرور فيها في الجزرومكافحة 

 
 ايجاد أنظمة رقابة فعالة عند حدود الجزر وبين الجزر وداخل الجزر لمنع تحركات األنواع  ١-١-٦

 .الغريبة الغازية
 
  التعاون في سبيل تبين ومعالجة ممرات تحرك األنواع الغريبة الغازية على المستويات ٢-١-٦

 .الجزري والوطني واالقليمي والعالمي
 
ايجاد وتنفيذ تدابير في سبيل االستكشاف المبكر واالستجابة السريعة لدخول أو استقرار   ٣-١-٦

 .البحرية وأ سواء األرضية ةاألنواع الغريبة الغازية في النظم االيكولوجي
 

هذه من أهم القضايا في مجال التنوع البيولوجي الجزري وهي تحتاج إلى خطوات : األساس المنطقي
 .ومستدامةسريعة ومتضافرة 

 :٢-٦الهدف 
أن يتم وضع وتنفيذ خطط ادارة 
األنواع الغريبة الغازية الرئيسية 
التي تهدد النظم االيكولوجية أو 

 الموائل أو األنواع

 
 أن توضع وتنفذ خطط لمنع واستئصال وادارة األنواع الغريبة الغازية الجديرة باألولوية،  ١-٢-٦

 ينبغي أن تتضمن أحكاما الزالة أو مراقبة الممرات التي تؤدي وتلك الخطط. وذلك علي المدى الطويل
 .إلى دخول وانتشار واعادة غزو تلك األنواع الغازية

 
 الحصول على المساندة والتعاون من جميع قطاعات المجتمع للقيام كما ينبغي بمنع واستئصال  ٢-٢-٦

 .وادارة شؤون األنواع الغريبة الغازية
ن أهم القضايا في مجال التنوع البيولوجي الجزري وهي تحتاج إلى خطوات هذه م: األساس المنطقي

 .سريعة ومتضافرة ومستدامة
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 اإلطار الزمني
 واألهداف العالمية

 على عاتق األطرافالتدابير ذات األولوية الخاصة بالجزر الواقعة 

 التصدي للتحديات التي يواجهها التنوع البيولوجي الجزري من جراء تغير المناخ والتلويث: ٧الغاية 

 :١-٧الهدف 
ايجاد القدرة االستعادية لمكونات 
ن التنوع البيولوجي كي تستطيع أ

تتواءم مع تغير المناخ في الجزر 
والحفاظ على تلك القدرة 

 وتعزيزها

 
  اجراء البحث ثم التنفيذ فيما يتعلق بتدابير التواؤم وتخفيف اآلثار في مجال استعمال األراضي ١-١-٧

وتخطيط واستراتيجيات المناطق الساحلية، وذلك في سبيل تعزيز القدرة االستعادية للتنوع البيولوجي 
 . الصعيد المحلي كي يستعيد أحواله التي يكون قد أثر فيها تغير المناخعلى

ان التنوع البيولوجي الجزري معرض لتهديدات خاصة من جراء تغير المناخ الذي قد : األساس المنطقي
 .يكون له وقع شديد على النظم االيكولوجية الجزرية

ة للبقاء الطويل األجل للمناطق المحمية، كي  نظم وطنية قابل– متى كان األمر ممكنا –  ايجاد ٢-١-٧
 .تكون تلك النظم ذات قدرة لمقاومة واستعادة األوضاع السابقة ازاء تغير المناخ

 :٢-٧الهدف 
 التلوث وتأثيراته على خفض

التنوع البيولوجي الجزري بصورة 
 كبيرة 

 
ن وضع وتنفيذ خطط إلدارة وضع وتنفيذ تدابير للحد من تأثيرات التلوث والنفايات فضال ع  ١-٢-٧

 .التلوث والنفايات بما في ذلك خطط الطوارئ مع إيالء اهتمام خاص للنفايات الصلبة والخطرة
 

الجزر عبارة عن مجتمعات ساحلية محلية يصعب فيها بصورة خاصة التخلص من : األساس المنطقي
ات األرضية والتخلص من النفايات وتعتبر أماكن االنهيار. النفايات دون التأثير في التنوع البيولوجي

 .السائلة وتناول النفايات الصلبة والبالستيك من جانب الكائنات البحرية ذلت أهمية كبيرة للجزر
 
 وجريان المياه في النظم التطميةوضع وتنفيذ اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه لتالفي   ٢-٢-٧

 .االيكولوجية الساحلية الجزرية
 
في النظم االيكولوجية الساحلية ) الملحية في المياهزيادة المغذيات (التخثث  تدابير لتالفي تنفيذ  ٣-٢-٧

 .والتسرب السطحي الجزرية الناجمة، ضمن جملة أمور، عن الماء العادم وجريان المياه الزراعية
 الحفاظ على سلع وخدمات التنوع البيولوجي لمساندة رفاه االنسان: ٤المجال البؤري 

  الحفاظ على قدرة النظم االيكولوجية الجزرية على توفير السلع والخدمات ومساندة سبل العيش :٨اية الغ

 ١-٨الهدف 
المحافظة على قدرة النظم 

االيكولوجية للجزر على تسليم 
مات وموارد التنوع السلع والخد
  وتحسينهاالبيولوجي 

 
ر السلع يلنظم االيكولوجية الجزرية على توفوضع سياسات وبرامج وتدابير للحفاظ على قدرة ا  ١-١-٨

 والخدمات

 ٢-٨الهدف 
 على الموارد البيولوجية ظافالح

التي تدعم سبل المعيشة 
المستدامة واألمن الغذائي المحلي 

بالنسبة ة وخاصة يرعاية الصحالو
 في الجزرلفقراء ل

خدمات النظم االيكولوجية التي  فهم وتعزيز دور النظم االيكولوجية للجزر والموائل في توفير  ٢-١-٨
حداث المتطرفة والجزر  أو تخفف من تأثيرات الكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان واألعتمن

 .المحمية والتنوع البيولوجي الجزري والمجتمعات الجزرية
ة تميل الكوارث إلى التأثير في مساحات كبيرة من منطقة الجزر، ويمكن لإلدار: األساس المنطقي

 .المتكاملة أن تخدم عملية التخفيف من اآلثار

  أن تدمج في عملية التخطيط الوطني مخاطر الكوارث الطبيعية والنوازل الكبرى التي تصيب ٣-١-٨
 .التنوع البيولوجي والمجتمعات في الجزر

 وضع سياسات وبرامج وتدابير لضمان قدرة النظم االيكولوجية الجزرية على تسليم السلع ١-٢-٨
رعاية الوالخدمات الموارد البيولوجية التي تساند سبل المعيشة المستدامة واألمن الغذائي المحلي و

 .ة وخاصة بالنسبة للفقراءيالصح

تعتمد المجتمعات المحلية للجزر اعتمادا كبيرا على التنوع البيولوجي المحلي في : األساس المنطقي
 .توفير األغذية وسبل المعيشة
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 اإلطار الزمني
 واألهداف العالمية

 على عاتق األطرافالتدابير ذات األولوية الخاصة بالجزر الواقعة 

 حماية المعارف والممارسات التقليدية: ٥ المجال البؤري

  التنوع االجتماعي والثقافي للمجتمعات األصلية والمحلية في الجزرظ علىالحفا  :٩الغاية 

 ١-٩الهدف 
تشجيع وتسهيل التدابير لحماية 

ات والممارسات بتكارالمعارف واال
التقليدية المتصلة بالتنوع 

البيولوجي الجزري ومشاركة 
ألصلية والمحلية في المجتمعات ا

 أنشطة تهدف إلى ذلك

 
التقليدية للجزر التي تحسن من فهم واالبتكارات  إعادة تنظيم وحماية المعارف والممارسات  ١-١-٩

 .ه واستخدامه المستدامحفظالتنوع البيولوجي و
 
ة وضع وتنفيذ اإلجراءات والتشريع، في الحاالت المالئمة وتمشيا مع القوانين الوطني  ٢-١-٩

وااللتزامات ذات الصلة، الحترام وحماية حقوق المجتمعات األصلية والمحلية في المنافع الناشئة عن 
 .استخدام معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية

 ٢-٩الهدف 
احترام وحفظ وصون المعارف 

واالبتكارات والممارسات التقليدية 
فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي 

 استخدام هذه الجزري؛ وتشجيع
المعارف واالبتكارات والممارسات 

على نطاق أوسع مع الموافقة 
المسبقة عن علم للمجتمعات 

المحلية واألصلية التي تقدم مثل 
هذه المعارف واالبتكارات 

والممارسات؛ والتقاسم العادل 
والمنصف للمنافع الناتجة عن هذه 
 المعارف واالبتكارات والممارسات

 

 
فيذ طرائق ووسائل كما يتم على نحو عادل ومنصف مع المجتمعات األصلية وضع وتن  ١-٢-٩

 .والمحلية تقاسم المنافع الناشئة عن استعمال ما لديها من معارف وابتكارات وممارسات تقليدية
تمثلت المجتمعات المحلية الجزرية معارف واسعة النطاق عن التنوع البيولوجي : األساس المنطقي

ه واستخدامه إالّ أن المعارف والممارسات عرضه للتغير حفظ التقليدية ذات الصلة بتوالممارساالمحلي 
 . المنافع خصيصت وسوء االستعمال وسوء  الضاراالجتماعي
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 اإلطار الزمني

 واألهداف العالمية
 التدابير ذات األولوية الخاصة بالجزر الواقعة على عاتق األطراف

 الناشئة عن استغالل الموارد البيئيةلمنافع العادل والمنصف لم تقاسال كفالة: ٦ المجال البؤري

 كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن المواد الجينية الجزرية: ١٠الغاية 

 ١-١٠الهدف 
الموارد الحصول على اتساق 

مع اتفاقية  الجينية من الجزر
التنوع البيولوجي وأحكامها ذات 

ئم وأينما الصلة وحسبما هو مال
يمكن مع المعاهدة الدولية بشأن 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة وغير ذلك من االتفاقات 
 *ذات الصلة

 
 الجينية تحسين قاعدة المعارف بالموارد   ١-١-١٠

ية جين وينطبق بعض المالحظات على الموارد ال-إن التنوع البيولوجي الجزري فريد: األساس المنطقي
 .ضا إالّ أن القليل جدا هو المعروف عموما عن التنوع الوراثي للكائنات الجزريةأي

  

 ٢-١٠الهدف 
التقاسم العادل والمنصف تماشي 

للمنافع الناشئة عن االستعمال 
التجاري وغيره من االستعماالت 

للموارد الجزرية الجينية مع 
البلدان الجزرية القائمة بتوريد 

ة التنوع تلك الموارد مع اتفاقي
 البيولوجي وأحكامها ذات الصلة

 
أو تنظيمية متمشية مع االتفاقية لضمان الحصول على / تشريعية وية وضع تدابير ونظم إدار ١-٢-١٠

ية وخاصة تلك المتوطنة في الجزر وضمان تقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها بصورة جينالموارد ال
 .ةنصفعادلة وم

 ونفس المالحظة تسري على الموارد الجينية، –البيولوجي الجزري تنوع فريد التنوع : األساس المنطقي
 .ولكن ال تتوفر معرفة تذكر، بصورة عامة، عن التنوع البيولوجي للكائنات الجزرية

 كفالة توفير الموارد الوافية: ٧المجال البؤري 

 نية والتكنولوجية على تنفيذ االتفاقيةزيادة قدرات األطراف التمويلية والبشرية والعلمية والتق: ١١الغاية 

 :١-١١الهدف 
ص موارد مالية جديدة يتخص

وإضافية لجميع الجزر وخاصة 
الدول النامية الجزرية الصغيرة 

واألطراف في البلدان النامية 
لتيسير التنفيذ الفعال لبرنامج 

العمل وعموما التزاماتهم بمقتضى 
 ٢٠ االتفاقية وفقا للمادة

 

 
امة وتعزيز الشراكات على جميع المسـتويات والقطاعـات المشـتركة لتمويـل تنفيـذ               إق  ١-١-١١

 . بالتنوع البيولوجية المتعلقةاالستراتيجيات وخطط العمل وبرامج العمل الوطني
 

توفير موارد مالية إضافية من آلية تمويل اتفاقية التنوع البيولوجي لألطراف مـن البلـدان                ٢-١-١١
 .٢٠ النامية وفقا للمادة

 
 علـى المسـتويات المحليـة والوطنيـة         حفظتقييم ووضع وتنفيذ طائفة من آليات تمويل ال         ٣-١-١١

 .والدولية
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 اإلطار الزمني
 واألهداف العالمية

 التدابير ذات األولوية الخاصة بالجزر الواقعة على عاتق األطراف

 ٢-١١الهدف 
االنتهاء من نقل التكنولوجيا إلى 

والدول ن النامية األطراف من البلدا
 إلتاحة الجزرية الصغيرة النامية

الفرصة لتنفيذ برنامج العمل هذا 
 ،٢٠مقتضى االتفاقية وفقا للمادة ب

  ٤الفقرة 

 
 التنوع البيولوجي حفظتحديد ووضع أو نقل المعارف والعلوم والتكنولوجيا المالئمة للجزر ل  ١-٢-١١

 .الجزري واستخدامه المستدام
 

 . التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامحفظكنولوجيا تستند إلى الجزر لدعم وضع ت  ٢-٢-١١

 ٣-١١الهدف 
االنتهاء من تعزيز قدرة الجزر 

 بشأن على تنفيذ برنامج العمل 
وجميع التنوع البيولوجي الجزري 

النشاطات ذات األولوية فيه بصورة 
 )هدف جديد(كبيرة 

 

 
ئما على وضع وتنفيذ اآلليات القانونية وغيرها من اآلليات  تعزيز القدرة حيثما يكون مال ١-٣-١١

 . هذا لجميع الفئات ذات الصلة التي تدعم برنامج العمل
 الترويج لتقاسم أفضل الممارسات داخل الجزر وفيما بينها وتعزيز فرص التعلم لجميع  ٢-٣-١١

مجتمعات األصلية والمحلية الفئات ذات الصلة بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية وال
 .لإلسراع بالتنفيذ الفعال لبرنامج العمل

والتوعية العامة على جميع المستويات للترويج والتثقيف  وضع وتنفيذ برامج فعالة لالتصال  ٣-٣-١١
 .لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري مع مراعاة القدرات واللغات والثقافات المحلية

 نهج متكامل متعدد التخصصات وتشاركي على جميع مستويات التخطيط واإلدارة تطبيق  ٤-٣-١١
 التنوع البيولوجي الجزري حفظ بفهم المصلحةوالجرد والرصد وأساليب اإلدارة ليشمل جميع أصحاب 

 .واستخدامه المستدام
 . على تنفيذ برنامج وطني وإقليمي لرصد التنوع البيولوجياتتنمية القدر  ٥-٣-١١
تعزيز التعاون اإلقليمي خصوصا بين الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان المتقدمة في   ٦-٣-١١

 .نفس المنطقة
 
 . النباتيةالوراثية  المواردبشأن لمعاهدة الدولية ا أيضا في اينبغي اإلحاطة علما بأن ليس كل األطراف في االتفاقية أطراف* 

 تذييل
 قترحة لألطراف قائمة باإلجراءات المساندة الم

يقدم هذا التذييل قائمة باإلجراءات المساندة المقترحة لألطراف، ويراد استعمالها كقائمة لإلجراءات التي يمكن لألطراف 
 .االختيار منها أثناء تنفيذ برنامج العمل هذا

 9/  ١الغاية 
 ١-١-١اإلجراء ذو األولوية 

 ب النظم االيكولوجية الجزرية والمناطق الحساسة التي تكتستحديد وتصنيف ورسم خرائط وترتيب أولويات ١-١-١-١
االيكولوجية، بمشاركة كاملة وفعالة النظم  على سلع وخدمات ظافأو للح/النسبة للتنوع البيولوجي وأهمية ب

 .حفظ، مع مراعاة القضايا العملية ذات الصلة بترابط وتنفيذ أنشطة الالمجتمعات األصلية والمحليةمن جانب 

 النظم االيكولوجية والموائل تشريعات وخطط إدارة لحفظ وإنفاذ، من خالل عملية تشاركية،وضع وتعزيز  ٢-١-١-١
 .مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك ،مةهمال

  .وضع برامج محلية ووطنية وإقليمية تتسم بالكفاءة لرصد النظم االيكولوجية ٣-١-١-١

                                                   
  .المرفق أعاله يرد وصف لألهداف واإلجراءات ذات األولوية في القسم هاء من  9 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 92 

 

 

  لتطوير الدعمالمعنيين المصلحة  لجميع أصحابتشريعات الحفظعمل تشاركيه بشأن عقد حلقات تيسير  ٤-١-١-١
 .المحلي طويل األجل وااللتزام باالمتثال

ة الموائل مثل الجبال البحرية تجزئ بما في ذلك عزل و،تحسين فهم العمليات االيكولوجية على الجزر وحولها ٥-١-١-١
 التنوع حفظلمناطق المائية الحرارية والمنحدرات الباردة في  الباردة واياهالمفي والشعاب المرجانية 

 .البيولوجي
 ٢-١-١اإلجراء ذو األولوية 

ستعادة على المستوى االوضع وتنفيذ تقنيات ومبادئ توجيهية مالئمة من خالل استعراض ورصد مشاريع  ١-٢-١-١
 .العالمي

األرضية الطبيعية التي فقدت عناصرها الرئيسية أو  النظم االيكولوجية الستعادةعملية وإجراء تحديد   ٢-٢-١-١
بالتعاون مع الخبراء المحليين والتقليديين واألصليين العالمين لتحديد عناصر الغطاء ، انخفضت بصورة كبيرة

 .النباتي الرئيسية التي فقدت أو انخفضت بصورة كبيرة

األرضية والخاصة بالمياه العذبة التي كانت قد فقدت إعادة توطين األنواع الحيوانية في النظم االيكولوجية  ٣-٢-١-١
 .منها أو انخفضت بدرجة كبيرة

الصطناعية ونقل الشعاب مثل الشعاب ا( إعادة توطين األنواع المستنفدة في النظم االيكولوجية البحرية  ٤-٢-١-١
 ).وإعادة تكوين األنواع المرجانية

 األواهلن يإعادة توطأو تعزيز وة لالنقراض في بيئاتها الجزرية ضوضع وتنفيذ طرق لحماية األنواع المعر ٥-٢-١-١
 .كبيرةالتي تعرضت النخفاضات 

 .عمليات الطبيعية حسب مقتضى الحالال لتدعيم وتعزيز االستعادةاستخدام تقنيات   ٦-٢-١-١

وتيسيرها، بما في ذلك ها وتشجيع المجتمعات األصلية والمحليةها التي تقوم بستعادة الاالعتراف بمبادرات ا  ٧-٢-١-١
 .السياسات والتشريعات والمساعدات التقنية والدعم المالي للمبادرات المعتمدة على المجتمعات المحلية

استكشاف إمكانية توثيق المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة باألنواع المحلية، ومراعاة  ٨-٢-١-١
 واألحكام المرتبطة بها) ي( ٨المفتوحة العضوية المخصص المعني بالمادة عمل الفريق العامل بين الدورات 

إلى جانب وضع مبادئ توجيهية تقنية لهذه األنشطة، بالتعاون الكامل والفعال مع المجتمعات األصلية 
 ). ي( ٨والمحلية بما يتماشى مع المادة 

 ٣-١-١اإلجراء ذو األولوية 
 األولوية ذاتلنظم االيكولوجية الجزرية المتدهورة واختيار النظم االيكولوجية وضع معايير عملية لتصنيف ا ١-٣-١-١

قيمة خدمات النظام االيكولوجي وتأثيرها على النظم االيكولوجية أو حفظها و استنادا إلى ،في عملية االستعادة
 .الموائل األخرى

 . اهات النظم االيكولوجية الجزرية المتدهورةالتجميع المنتظم للبيانات المتوافرة والجديدة عن حالة واتج ٢-٣-١-١
وضع تدبير يعتمد على خط قياس لحجم النظم االيكولوجية الجزرية المتدهورة كوسيلة لتحديد مدى التقدم في 

 .تحقيق أهداف االستعادة

كون ممكنا،  وإدارة أو، حيثما يمراقبةاستعادة حالة بعض النظم االيكولوجية الجزرية المختارة من خالل  ٣-٣-١-١
 .الغازية استئصال الكائنات الغريبة
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 .استعادة حالة النظم االيكولوجية للمنغروف واألعشاب البحرية والشعاب المرجانية المتدهورة ٤-٣-١-١

 وتشجيعها المجتمعات األصلية والمحليةاالعتراف بمبادرات استعادة حالة النظم االيكولوجية التي تتخذها  ٥-٣-١-١
خالل تدابير فعالة يمكن أن تشمل السياسات والتشريعات والمساعدات التقنية والدعم المالي وتيسيرها من 

 . المعتمدة على المجتمعات المحليةللمبادرات

 ١-٢-١اإلجراء ذو األولوية 
 حيثما ال تتوافر استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي أو عدم شمولها المناطق المحمية، إعداد ١-١-٢-١

ات الصغيرة، بما في ذلك خطط اإلدارة المعتمدة على حمي للمناطق المحمية والمحفظوتنفيذ خطط إدارة و
 .المجتمعات المحلية

 الموضع داخل، وعند االقتضاء،  الطبيعيضع خارج الموحفظ تشمل الحفظإعداد وتطبيق طرق فعالة لل ٢-١-٢-١
 .الطبيعي

حرية والساحلية واألرضية وإنشائها وتعزيزها باستخدام مجموعة عريضة من البالمحمية االعتراف بالمناطق  ٣-١-٢-١
المشتركة دارة الخاضعة لإل بما في ذلك األنواع المبتكرة مثل المناطق المحمية ،أنواع أساليب اإلدارة

 :والمناطق المحمية المعتمدة على المجتمعات المحلية وذلك من خالل

واألصليين والمحليين في تحديد خيارات أساليب اإلدارة الفعالة للمناطق العمل مع الخبراء التقليديين  )أ(
 ؛المحمية وتعزيزها

في زيادة الدعم للمناطق المحمية ) مثل رامسار والتراث العالمي(استخدام التحديدات القانونية الدولية  )ب(
 ؛الجزرية

ن خرية وأصحاب المصلحة اآلالمجتمعات األصلية والمحليوضع وتنفيذ أنشطة إرشادية الطالع  )ج(
 ؛على منافع المناطق المحمية وأهميتها

 ؛تمكين أصحاب المصلحة من إدارة الموارد وتعزيز اإلدارة المعتمدة على المجتمعات المحلية )د(

أو المجتمعات األصلية والمحلية /إقامة شراكات مع الحكومات األخرى والمنظمات غير الحكومية و )ه(
 . على إقامة شبكات تمثيلية وسهلة التكيف للمناطق المحميةلمساعدة الحكومات

دعم اإلدارة المتكاملة للمناطق المحمية الساحلية والبحرية وتعزيز قدرة النظم االيكولوجية على التكيف  ٤-١-٢-١
 .وإنعاشها

 .ةدمج تدابير التكيف مع تغير المناخ أثناء إنشاء شبكات بشأن المناطق المحمية الجزري ٥-١-٢-١

 . األهمية لألنواع المهاجرةت تحديد وحماية المناطق ذا ٦-١-٢-١

 .أو اتفاقاتها الفرعية/أو االنضمام إلى اتفاقية األنواع المهاجرة وعلى، النظر في التصديق  ٧-١-٢-١

مع اتفاقية التشجيع على إنشاء المناطق المحمية البحرية العابرة للحدود حيثما يكون ذلك مالئما بما يتماشى  ٨-١-٢-١
 .البحار األمم المتحدة لقانون
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  ٢الغاية 

 ١-١-٢اإلجراء ذو األولوية 
ومتوطنة  10تحديد ورسم خرائط وترتيب أولويات المناطق التي تحتوي على أنواع محلية معرضة لالنقراض ١-١-١-٢

 .ن والمحليينأو مهمة من الناحية الثقافية، بالعمل بصورة وثيقة مع الخبراء التقليديين واألصليي/و

 إعادة إدخال األنواع مع إسناد األولوية ، وإذا لزم األمر،وضع وتنفيذ استراتيجيات حماية وإدارة الموائل ٢-١-١-٢
 .لألنشطة في المواقع الطبيعية

 .د غير المستدامحصاتطبيق تدابير لمنع ال ٣-١-١-٢

ع ض خارج الموحفظتجمع بين الللحفظ ق فعالة التعاون مع المجتمعات المحلية واألصلية لوضع وتطبيق طر ٤-١-١-٢
 . الموضع الطبيعيالطبيعي وداخل

تنفيذ عملية نقل فيما بين الجزر لألنواع المهددة، وخاصة داخل مجموعات الجزر في الحاالت التي سيؤدي  ٥ -١-١-٢
تربية الخارجية  وإجراء تقدير للمخاطر الناجمة عن عمليات التهجين وال،فيها ذلك إلى تحسن فرص البقاء

 .قبل التنفيذ

وغير ذلك من األشكال التي تشجع على االقتصادية النظر، حيثما يكون مالئما، في أشكال اقتصادية للحوافز  ٦-١-١-٢
 األنواع المتوطنة المهددة أو التي لها أهمية ايكولوجية أو ثقافية بواسطة القطاع الخاص والمنظمات حفظ

 . مع إسناد األولوية لألنشطة داخل المواقع الطبيعية،صلية والمحليةالمجتمعات األغير الحكومية و

الضرورة في مجموعات خارج المواقع الطبيعية، / اإلبقاء على األنواع الجزرية المهددة حسب مقتضى الحال ٧-١-١-٢
 .أو إقليم المنشأ/ويفضل أن يكون ذلك في بلد و

 ألواهلية جينبيولوجية إلنعاش األنواع المهددة بما في ذلك الدراسات الالالحفظ  دواتألتحسين القدرة العلمية  ٨-١-١-٢
 .األنواع كجزء من جهود اإلنعاش

رج المواقع ي في العينات التي يجرى تخزينها في مجموعات خاجينتعزيز تجميع أقصى قدر من التنوع ال ٩-١-١-٢
 11. ومستوى األنواعألواهلالطبيعية على مستوى ا

 .ليات االستجابة المتأخرة لألنواع التي تستجيب لتدهور الموائل الجزرية وفقدها وتجزئتهافهم عم ١٠-١-١-٢

وضع وتنفيذ خطط إنعاش لبعض األنواع المهددة الجزرية الفردية والمتعددة أو التي تشمل منطقة بأكملها،  ١١-١-١-٢
 األكثر تعرضا لالنقراض وتلك  مع إسناد أولوية خاصة لألنواعالمجتمعات األصلية والمحليةبالتعاون مع 

 .المتوطنة واألنواع التي ستوفر اكبر طائفة من المنافع
الغازية إلي جزر مختلفة أو  وضع بروتوكوالت لنقل األنواع الجزرية المتوطنة المهددة من األنواع الغريبة ١٢-١-١-٢

 .إلي مواقع جديدة في نفس الجزيرة

                                                   
 الطبيعة إذا كان ضمن الفئات حفظ الحمراء لألنواع المعرضة للخطر في االتحاد الدولي ليدرج النوع في القائمة 10 

 http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/rlindex.htm) المعرضة لالنقراض بصورة حرجة والمهددة أو الضعيفة
 الخاصة بالنباتات حفظموعات ال، مبادئ توجيهية بشأن العينات الوراثية لمج)١٩٩١( النباتات حفظمثل، مركز  11 

 Falk, D.A. and Holsinger, K.E. (eds): Genetics and Conservation of Rare Plants. Oxford University وفي . المهددة
Press, New York, pp. 225-238. 

http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/rlindex.htm
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 ١-٢-٢اإلجراء ذو األولوية 
 ذات األهميةأو /أو تحديث الخرائط وإجراء التعدادات عن جميع األنواع المهددة المحلية المتوطنة و/يع وتجم ١-١-٢-٢

 .من الناحية الثقافية

 .إجراء دراسات وتوفير بيانات خط األساس والمعلومات عن األنواع البحرية ومواقع وضع البيض والتكاثر ٢-١-٢-٢

إجراء عمليات تقييم سريعة لمكونات مع تنوع البيولوجي المعروف والمحتمل  الساخنة للبقاعمسح وتقييم ال ٣-١-٢-٢
 .التنوع البيولوجي الجزري

مة، بما في ذلك األنواع البحرية هم الجزرية اليةتصنيففئات الإجراء دراسات تصنيفية أو مراجعات لل ٤-١-٢-٢
 .والخاصة بالمياه العذبة واألرضية

 .ع الجزرية المعرضة لالنقراض المحفوظة في مجموعات خارج مواقعها الطبيعيةوضع قائمة بجميع األنوا ٥-١-٢-٢

المجتمعات األصلية وموافقة مسبقة عن علم من جانب وفعالة توثيق االستخدام التقليدي بمشاركة كاملة  ٦-١-٢-٢
 ).ي( ٨ بما يتماشى مع المادة والمحلية

 حفظمع تركيز خاص على أدوات بيولوجيا الالرئيسية نواع الترويج للدراسات المتعلقة بتاريخ حياة األ ٧-١-٢-٢
 .ومناهجها للمساعدة في جهود اإلنعاش الفعالة

ا للموائل  االيكولوجية وما يشكل مجاال كافيمجموعاتفهم دينامية تجمعات األنواع الجزرية الرئيسية وال ٨-١-٢-٢
 .ة األواهلالرئيسية لضمان سالم

 .في الجزر  البريةات والحيوانات النباتأواهل منية داخل وفيما بين جينروق التقييم التنوع والف ٩-١-٢-٢

 : بما في ذلكها وتبادلتهاتحسين البنية األساسية والموارد الخاصة بجمع البيانات والمعلومات وإدار ١٠-١-٢-٢

عة وتحديد  الالزمة لتوفير الحصول السهل على البيانات والمجموعات المودالمعلوماتيةاألدوات  )ا(
 .المواد المرجعية

 اإلقليمية والوطنية والمحلية، حيثما يكون مالئما، إليواء المجموعات المودعة من العينات القدرات )ب(
 .المجتمعات األصلية والمحليةمشاركة مع المحققة والمحافظة عليها والعينات المرجعية األخرى 

ات إرشادية لتمكين الباحثين من تحديد المجموعات البيولوجية غير  وإعداد كتيبتوفير التدريب على التصنيف ١١-١-٢-٢
 .المعروفة بالقدر الكافي وأنواع الشعاب المرجانية وغير ذلك من األنواع الجزرية ذات الصلة

إجراء رصد لتلك األنواع المهددة بالمخاطر وخاصة، على األقل، جميع األنواع المهددة بصورة حرجة  ١٢-١-٢-٢
 .النقراضوالمعرضة ل

 ٣الغاية 

 ١-١-٣اإلجراء ذو األولوية 
ي للمحاصيل والثروة الحيوانية جين التنوع الحفظدعم الجهود اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية والمحلية ل ١-١-١-٣

 .على مستوى المزارع واألنواع البرية المفيدة في موائلها الطبيعية

 . الموضع الطبيعي الطبيعي وخارجضعي في المونجي التنوع الحفظ إستراتيجية إدماج  ٢-١-١-٣

 .تحديد ودعم اآلليات الستعادة البالزما الوراثية المفقودة والمعلومات ذات الصلة للمجتمعات والبلدان  ٣-١-١-٣
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 الستدامة وتجديد االستخدام العرفي لألنواع البرية والمحاصيل المجتمعات األصلية والمحليةدعم مشاريع   ٤-١-١-٣
أو االستخدام المستدام في / وحفظقليدية وفقا للممارسات الثقافية التقليدية التي تتوافق مع متطلبات الالت

 . الطبيعيضعالمو

، على وضع عمليات وآليات لتيسير إعادة المجتمعات األصلية والمحليةالعمل بمشاركة كاملة وفعالة من  ٥-١-١-٣
االيكولوجية الخاصة بها، النظم  إلى منشأ ي الطبيعضعموالرج ية المحتفظ بها في مجموعات خاجينالموارد ال

 . الطبيعيضع في الموحفظمبادرات المجتمعات األصلية والمحلية للفي بغية المساعدة 

 ٢-١-٣اإلجراء ذو األولوية 
بحرية ال/تها بما في ذلك األنواع المائيةية ومتابعجينمراكز موارد / قدرات إلنشاء بنوك جيناتتطوير  ١-٢-١-٣

 ).ي( ٨لمادة مع مراعاة ا ،والمحاصيل والثروة الحيوانية

ية إقليمية لخدمة تلك الجزر التي تفتقر إلى جينمراكز موارد /ية تمكن وتيسر إنشاء بنوك جيناتوضع آل  ٢-٢-١-٣
 .الموارد والبنية األساسية الالزمة إلنشاء ومتابعة بنوك الجينات

ية في أقل المناطق ضعفا وحيثما يمكن االحتفاظ بمخزونات جينراكز الموارد الم/ضمان وضع بنوك الجينات  ٣-٢-١-٣
 .في مواقع مزدوجة

 ٤الغاية 

  ١-١-٤اإلجراء ذو األولوية 
وضع وتنفيذ سياسات وإطار قانوني لتيسير إلغاء اإلعانات التي تشجع على االستغالل غير المستدام للتنوع   ٢-١-١-٤

 : ضمن جملة أمور اإلجراءات التاليةالبيولوجي للجزر بما في ذلك

زيادة وعي صانعي السياسات والمشرعين والقطاع الخاص بتأثيرات اإلعانات على التنوع  )أ(
 .البيولوجي للجزر

تشجيع التدابير التي تساعد على استئصال اإلفراط في استغالل األنواع المعرضة لالنقراض / وضع )ب(
مثل الطيور البحرية والسلحفاة البحرية  (حفظن سوء حالة الوغير ذلك من األنواع التي تعاني م

 ).واألطوم

 استعمالتقييم فعالية السياسات المصممة لتوفير االستدامة لألنشطة االقتصادية على الجزر و )ج(
 .المعارف االجتماعية واالقتصادية والعلمية لزيادة تطويرها

المتعلقة بالجزر في الخطط الشاملة الخاصة بالتجارة فهم الطريقة التي يمكن بها إدراج السياسات  )د(
 .والسياحة واإلدارة البيئية

 .اعتماد وتعزيز وإنفاذ استخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة في جميع عمليات اإلنتاج  ٢-١-١-٤

عتمدة على الموارد  في وضع سبل المعيشة واألنشطة االقتصادية الملمجتمعات األصلية والمحليةلتقديم الدعم   ٣-١-١-٤
 .المستدامة بما في ذلك البحوث المالئمة وبناء القدرات

فهم الطريقة التي يتأثر بها التنوع البيولوجي نتيجة للضغوط الناشئة عن األنشطة االقتصادية بما في ذلك   ٤-١-١-٤
 .ةالسياحة والزراعة والغابات ومصايد األسماك التي يتم تكثيفها في بيئات الجزر الصغير
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تقييم المساهمة الحالية والمحتملة للتنوع البيولوجي في رفاه شعوب الجزر من حيث استدامة سبل المعيشة   ٥-١-١-٤
 .واألنشطة االقتصادية والقيمة الثقافية

 ١-٢-٤االجراء ذو األولية  

 .ارد المعتمدة على البحارالمستدام للموم إعداد وتنفيذ معايير وبروتوكوالت تشاركيه لوضع تدابير لالستخدا  ١-١-٢-٤

 معدات وممارسات الصيد غير المستدام التي تأثر تأثيرا شديدا في النظم االيكولوجية بشأنوضع أطر   ٢-١-٢-٤
 المستدام المجتمعات األصلية والمحليةالبحرية والساحلية الضعيفة واالمتثال لهذه األطر مع مراعاة استخدام 

 .والعرفي للموارد

 .ء تقييم محدث لمعدات وممارسات الصيدإجرا  ٣-١-٢-٤

تقييم وترويج التقنيات الجديدة الرامية إلى المساعدة في تخفيف ضغوط الصيد على النظم االيكولوجية   ٤-١-٢-٤
 .الساحلية

الترويج الستخدام المعدات والتقنيات التي تقلل إلى أدنى حد ممكن من الصيد الجانبي لألنواع غير   ٥-١-٢-٤
 .ةالمستهدف

وضع وتنفيذ خطط إدارة مصايد األسماك للتحكم في الضغوط التي تتعرض لها الموارد والموائل وضمان   ٦-١-٢-٤
بما (الموائل مع مراعاة حقوق المستخدمين، وتحديد المناطق /ات وتالفي فقد التنوع البيولوجيتجديد المخزون

 .المعتمدة على العلمباالستعانة بالمعارف التقليدية و) في ذلك مناطق عدم الصيد

التشجيع على وضع وتنفيذ إصدار الشهادات الخاصة بالمنتجات المعتمدة على التنوع البيولوجي البحري   ٧-١-٢-٤
 .ة من الناحية االجتماعيةنصفبصورة صديقة للبيئة وعادلة وم

 .الترويج إلنشاء مناطق عدم صيد بحرية لتعزيز عملية تجديد الموارد السمكية  ٨-١-٢-٤

 والترويج لممارسات تربية األحياء المائية على أساس ةمعالجة تأثيرات تربية األحياء المائية غير المستدام  ٩-١-٢-٤
 .المجتمعات األصلية والمحليةمستدام مع ضمان فرص مشاركة 

خدمي الموارد إقامة نظم رصد ومراقبة وإشراف تشاركيه فعالة لضمان االمتثال لهذه القواعد من جانب مست ١٠-١-٢-٤
 .الساحلية والبحرية على جميع المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية

إلغاء اإلعانات الضارة التي تشجع االستغالل غير المستدام للتنوع البيولوجي الجزري أو فقد الموائل الحرجة  ١١-١-٢-٤
 .دون رجعة

 ذات الصلة )IMCAMعلى سبيل المثال ( واإلدارة دعم تطوير السياسات المتكاملة والتشاركية والتخطيط ١٢-١-٢-٤
 .بالموارد الساحلية والبحرية مع مستجمعات المياه المجاورة بما في ذلك نظم الزراعة

 وأصحاب المصلحة اآلخرين على إدارة الموارد المجتمعات األصلية والمحليةدعم وتعزيز قدرة الحكومات و  ١٣-١-٢-٤
 .امة وتوثيق الممارسات المستدامةالساحلية والبحرية بطريقة مستد

 ٢-٢-٤اإلجراء ذو األولوية 
 على وضع المجتمعات األصلية والمحليةالعمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والقادة المحليين لتمكين   ١-٢-٢-٤

 التنوعة لحفظ  من خالل عمليات تشاركي، تعتمد على المجتمعات المحليةةأو تنفيذ نظم إدارة تكييفي/و
 .لمياه العذبة واستخدامه المستدام حسب مقتضى الحاللألراضي واالبيولوجي 
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 على اإلدارة المستدامة للموارد األرضية والخاصة بالمياه المجتمعات األصلية والمحليةدعم وتعزيز قدرة   ٢-٢-٢-٤
 .العذبة وتوثيق الممارسات المستدامة

شراف لضمان االمتثال للقواعد من جانب مستخدمي الموارد األرضية إقامة نظم فعالة للرصد والمراقبة واإل  ٣-٢-٢-٤
 .والخاصة بالمياه العذبة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية

 للتشجيع على االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي األرضي والخاص بالمياه العذبة في 12توفير الحوافز  ٤-٢-٢-٤
 .لتي تشجع على االستغالل غير المستدام أو تدمير الموائلالجزر، وإلغاء اإلعانات ا

وضع نظم معلومات فعالة يمكن الوصول إليها بصفة عامة واستراتيجيات إدارة للموارد األرضية والخاصة   ٥-٢-٢-٤
 .بالمياه العذبة

راضي وإدارة موارد تعزيز تنفيذ ورصد االستراتيجيات والممارسات المتكاملة والمستدامة الستخدام األ  ٦-٢-٢-٤
 .المياه

 ٣-٢-٤اإلجراء ذو األولوية 
 :، بما في ذلكةوضع وتنفيذ خطة مستدامة ومتكاملة للتنمية الزراعية من خالل عملية تشاركي ١-٣-٢-٤

 ؛لمجتمعات األصلية والمحليةلاستخدام المعارف والممارسات واالبتكارات  )أ(

 ؛وانية التقليدية وما يرتبط بذلك من معارف تقليديةإنتاج واستخدام المحاصيل والثروة الحي )ب(

 ؛ على الحدائق المنزليةظافام المستدام للنباتات الطبية والحاالستخد )ج(

تنشيط نظم الزراعة المستدامة التي تهدف إلى تالفي تدهور األراضي، وزيادة اإلنتاجية من خالل  )د(
 ؛ التربةحفظمارسات تقنيات الغابات المختلطة بالزراعة وغير ذلك من م

 ؛تطبيق المنهجيات والتقنيات المتكاملة إلدارة اآلفات على اإلنتاج الزراعي )ه(

حماية وزيادة األشجار والتنوع البيولوجي الشجري في نظم الغابات المختلطة بالزراعة والنظم  )و(
 ؛المحصولية

 .الغذائياإلنتاج الزراعي الذي يتسم بالكفاءة والمستدام لضمان األمن  )ز(

إقامة شراكات وشبكات تعاونية قوية على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية إلجراء الدراسات   ٢-٣-٢-٤
 . المشاريع التي تكفل التقدم للزراعة المستدامة في الجزرتنفيذو

 .معالجة قضايا حيازة األراضي ذات الصلة بوضع نظم الزراعة المستدامة  ٣-٣-٢-٤

تحديد فرص التسويق على المستويات المحلية والوطنية والدولية لدعم عملية تنشيط نظم اإلنتاج الزراعي   ٤-٣-٢-٤
 وبما - لمجتمعات األصلية والمحلية إلى هذه األسواق لنصفالمستدام وتوفير فرص الوصول العادل والم

 .يتسق مع الصكوك الدولية

 على العمليات اظف اإلنتاج الزراعي المسؤولة عن الح البيولوجي في نظمتحديد المكونات الرئيسية للتنوع  ٥-٣-٢-٤
والدورات الطبيعية ورصد وتقييم تأثيرات مختلف الممارسات والتكنولوجيات الزراعية على هذه المكونات 

 .وتشجيع ممارسات االستعادة وغيرها من الممارسات لتحقيق المستويات المالئمة من التنوع البيولوجي

                                                   
 .ان اى حافز اقتصادي ينبغي أن يتمشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية 12 
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تجميع المعلومات بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وغيرها من األجهزة والمنظمات ذات   ٦-٣-٢-٤
 : األخرىالوسائل خالل آلية تبادل المعلومات والصلة ونشرها من

 . األدوات الموجهة نحو وضع نظم الزراعة المستدامةحافظم/ التوجيهيةالمبادئ )أ(
 .لدروس المستفادة ودليل أفضل الممارسات بشأن نظم الزراعة المستدامةدراسات الحالة وا )ب(

 ٤-٢-٤ اإلجراء ذو األولوية 
وضع وتنفيذ خطة غابات مستدامة، من خالل عملية تشاركيه، تجمع بين استخدام المعارف والممارسات   ١-٤-٢-٤

 ):ي( ٨لمادة ا األصلية والمحلية، مع مراعاة مجتمعات تقليدية لدى الواالبتكارات ال

ألراضي، وزيادة اإلنتاجية من خالل التقنيات انظم الغابات المستدامة التي تهدف إلى تالفي تدهور  )أ(
 . التربةحفظالمالئمة وممارسات 

 .االستخدام المستدام للنباتات الطبية وموارد الغابات غير األخشاب )ب(

 .تطبيق منهجيات وتقنيات اإلدارة المتكاملة لآلفات )ج(

 في ا على التنوع البيولوجي وتعزيزهوالوقاية منها للحفاظاستخدام أدوات وتقنيات إدارة الحرائق  )د(
 .الغابات الخاضعة لإلدارة

 .وضع خطط لإلدارة المستدامة للنظم االيكولوجية للمنغروف وضمان استدامة عملية جمع حطب الوقود ٢-٤-٢-٤

 . الصلة بوضع نظم الغابات المستدامةمعالجة قضايا حيازة األراضي ذات  ٣-٤-٢-٤

إقامة شراكات وشبكات تعاونية قوية على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية إلجراء الدراسات   ٤-٤-٢-٤
 .وإقامة المشاريع التي تحقق التقدم في مجال الغابات المستدامة في الجزر

 إكثار وإنتاج واستخدام األنواع الحرجية المحلية والمتوطنة وما يرتبط القيام بأنشطة البحوث واإلرشاد بشأن  ٥-٤-٢-٤
 . على تنوع األنواع المحليةحفاظبذلك من معارف تقليدية وحيثما يكون مالئما لل

  إعادة التشجير التي تقوم بها المجتمعات باستخدام األنواع المحلية التي تعزز التنوع البيولوجيعيرادعم مش  ٦-٤-٢-٤
 .جزرفي ال

 ٥-٢-٤اإلجراء ذو األولوية 
  وتنفيذه في جميع مشاريع السياحة التنوع البيولوجي في التخطيط المتكامل واالستراتيجيات والسياساتتعميم  ١-٥-٢-٤

 .إدراج المبادرات المعتمدة على المجتمعات المحلية حيثما يكون ذلك مالئما و. والمتصلة بالسياحة

ياحة بما في ذلك  جميع أنشطة السبالنسبةة والمدونات المسؤولة محددئ التوجيهية الوضع وتعزيز المباد  ٢-٥-٢-٤
، واالستخدام المستدام للمياه، وإدارة الطاقة، وتوليد النفايات  الثقافي والبيئي-عمليات تقييم األثر االجتماعي

المبادئ التوجيهية التفاقية : ة التنوع البيولوجي مع مراعاحفظ والبناء لتحقيق منافع حقيقية ل،هاوالتخلص منو
الطوعية  التوجيهية "غو :يغواأ"التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وتنمية السياحة، ومبادئ 

ات التنوع البيولوجي في تقييم األثر ، والمبادئ التوجيهية بشأن إدماج اعتباريثقافبشأن تقييم األثر البيئي وال
 . االستراتيجيالبيئي والتقييم البيئي

تعزيز الشبكات ذات الوجهة الجزرية التي تراعي التنوع البيولوجي وإقامة منتدى للجزر بشأن االبتكارات   ٣-٥-٢-٤
 .التي تدعم التنوع البيولوجي والسياحة المسؤولة
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 لمحليةالمجتمعات األصلية واتعزيز وتيسير الشراكات بين أصحاب المصلحة في السياحة والمشغلين و  ٤-٥-٢-٤
 .للترويج للسياحة المستدامة

 .دعم مشاريع السياحة التجريبية في المواقع السياحية للجزر المواتية لحفظ التنوع البيولوجي المحلي  ٥-٥-٢-٤

 المعلومات عن قضايا وقيم التنوع البيولوجي والثقافي النوعية للجزر لتحسين المعارف وزيادة الوعي نشر  ٦-٥-٢-٤
بما في ذلك مشغلي الجوالت السياحية ( الصلة في مجال السياحة الفاعلين ذويما بين جميع بالمسؤوليات في

 ). والسلطات وغير ذلكالمجتمعات األصلية والمحليةوالسياح و

) مثل االحتفاظ بإيرادات السياحة في االقتصاديات المحلية(تعزيز المنافع المحلية من السياحة في الجزر  ٧-٥-٢-٤
 . المحلية على تحقيق اإلدارة المستدامة للسياحةوتعزيز القدرة

ة ذات الصلة بالتنوع مشروعإقامة شراكة إقليمية للمساعدة في إنفاذ القواعد المناهضة للممارسات غير ال  ٨-٥-٢-٤
 .البيولوجي والسياحة

  ١-٣-٤االجراء ذو األولوية 
 واللوائح الوطنية   CITESالتفاقية   وفقا   ،من أجل التجارة  األخذ ببرامج تنظيمية لكفالة استدامة حصاد األنواع          ١-١-٣-٤

 .ذات الصلة
 ٢-٣-٤األولوية ذوء اإلجراء 

تعزيز التشريعات وإنفاذها إلدارة التجارة الدولية باألنواع المعرضة لالنقراض وذلك بجملة أمور من بينهـا                 ١-٢-٣-٤
 .تطبيق عقوبات مالئمة وتعزيز أضعف األجزاء في نظم اإلنفاذ

تمكين المجتمعات لدعم عملية إنفاذ اللوائح المتعلقة باالستغالل ألغراض التجارة ورصـد أواهـل األنـواع                 ٢-٢-٣-٤
 .المعنية

 األنواع المعنية وإدارتهـا بطريقـة   حفظ لضمان إعادة استثمار العائدات من التجارة في   13النظر في الحوافز    ٣-٢-٣-٤
 .مستدامة

  ٣-٣-٤االجراء ذات األولوية 
 .وضع واقرار خطط ادارة لألنواع الرئيسية لكفالة استدامة حصادها من أجل التجارة الدولية  ١-٣-٣-٤

  ٥الغاية 
 ١-١-٥اإلجراء ذو األولوية 

 إلعداد وتنفيذ خطط متكاملة الستخدام األراضي والمياه بما في ذلك ةوضع وترويج أدوات وآليات تشاركي  ١-١-١-٥
 .ى المجتمعات المحلية الموارد المعتمدة علخرائط

اإلدارة المتكاملة الستخدام األراضي والمياه بما في تمكينية وأطر قانونية للتخطيط ووضع وتنفيذ سياسات   ٢-١-١-٥
ذلك اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والمناطق البحرية والساحلية وتالفي التأثيرات المتراكمة للتنمية 

 .الزائدة

                                                   
 . العالميةلتجارةامنظمة د  اقتصادي ينبغي ان يتمشى مع قواعان اى حافز 13 
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ات لضمان التنسيق بين جميع الوكاالت والقطاعات المسؤولة عن تخطيط أو إدارة استخدام إنشاء آلي  ٣-١-١-٥
 .األراضي والمياه

تقييم ومعالجة األسباب األساسية لفقد الموائل في الجزر الصغيرة والسيما في الدول الجزرية الصغيرة   ٤-١-١-٥
 .النامية

مثل الغابات (في استغالل الموارد الطبيعية المتوافرة  الموائل واإلفراط ضياعوضع بدائل لتالفي  ٥-١-١-٥
 .الزراعة أو السياحة وأالمستمدة من االستزراع البحري ) والمنغروف والموارد البحرية

بما في ذلك (الحد من التأثيرات السلبية على النظم االيكولوجية والموارد المستمدة من التعدين والمحاجر   ٦-١-١-٥
 :من خالل وضع وتنفيذ) ستخراج الشعاب المرجانية وتجريف األعماقاستغالل الرمال، وا

 النظم االيكولوجية والموائل حفظأطر سياسات وأطر قانونية بما في ذلك على وجه الخصوص ل )أ(
 .مة، مثل المنغروفهمال

 .ةضارالتكنولوجيات التي تقلل من التأثيرات ال )ب(

 .ناحية االجتماعيةالنهج الصديقة للبيئة والمسؤولة من ال )ج(

طرق للحد من تأثيرات استخراج الموارد المعدنية، مثل الكتل الرملية والحصى والشعاب المرجانية  )د(
 .والطميوالحجر الجيري 

 .التربة/ تعرية السواحل والتغرين وتدهور األراضيتخفيضمنع و  ٧-١-١-٥

 لتوقع وتالفي لوائح/تشريعاتو" ات إلى الشعابمن المرتفع"أو " كامل الجزيرة"ترويج وتنفيذ تخطيط   ٨-١-١-٥
 .التأثيرات التراكمية من التنمية الزائدة

 ٢-١-٥اإلجراء ذو األولوية 
 أو الحد من تعرية التربة الناجم عن جملة أمور من بينها إزالة الغابات والرعي منع/اتخاذ تدابير لتجنب  ١-٢-١-٥

 .الجائر والحرائق

 التي ي وإجراءات أو قواعد تقييم األثر البيئي واالجتماعي االقتصاديتقييم البيئي االستراتيجتنفيذ عمليات ال  ٢-٢-١-٥
 .تضم اعتبارات التنوع البيولوجي قبيل إجراء التحويالت في استخدام األراضي

 ٦الغاية 

 ١-١-٦اإلجراء ذو األولوية 
ية لتالفي دخول األنواع الغريبة الغازية مع األخذ إقامة نظام فعال لرقابة الحجر الزراعي على الحدود الوطن ١-١-١-٦

 .في الحسبان نظم الرقابة القائمة مثل النظم القائمة في إطار االتفاقية الدولية لحماية النباتات

لغازية بين الجزر داخل الدول وضع تدابير للحجر وحيث يكون مالئما، تطويرها لحماية انتقال الكائنات ا ٢-١-١-٦
 ).يرة الواحدة في حالة الجزر التي هي جزء من أرخبيل أو دولة أكبرداخل الجز أي(

جمع بيانات أساسية عن دخول األنواع الغريبة الغازية ودعم قواعد البيانات اإلقليمية والعالمية التي توفر  ٣-١-١-٦
 .معلومات شاملة عن األنواع الغازية
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 التي لها تأثير سلبي على الغازية الغريبةمنة لألنواع دعم جهود وضع رقابة بيولوجية علمية وفعالة وآ ٤-١-١-٦
 . الجزر

 .لسياسات كأساس لتدابير الوقاية الفعالةوأطر لوضع وتعزيز وإنفاذ أطر تشريعية  ٥-١-١-٦

 التابعالصحة النباتية وتدابير ة يالصحتطبيق التدابير   تدابير اتفاقإدماجحيثما يكون مالئما، العمل على  ٦-١-١-٦
 التي وضعت ونفذت في إطار برنامج عمل تلك المنظمة بشأن (WTO/SPS) مة التجارة العالميةمنظل

 .الغازية االقتصادات الصغيرة في تدابير المكافحة الحدودية ضد األنواع الغريبة

تفاقية مثل اال(إقامة صالت مع الصكوك الدولية األخرى وعمل المنظمات المهتمة باألنواع الغريبة الغازية  ٧-١-١-٦
 األبيض المتوسط منظمة حماية النباتات في أوروبا ومنطقة البحرو، (IPPC) الدولية لحماية النباتات

(EPPO)منظمة التجارة العالميةل التابعالصحة النباتية وتدابير ة يالصحتطبيق التدابير  اتفاق، و 
(WTO/SPS) ،الحيوانية المكتب الدولي لألوبئةو (OIE) ،ئ سيا والمحيط الهاداالقتصادي آل التعاون رابطةو

(APEC)،ئ  اإلقليمي لجنوب المحيط الهادة وبرنامج البيئ(SPREP) واألجهزة األخرى ذات الصلة بالبحر 
 ). والمحيط الهندي والبحر الكاريبيالمتوسط

 ٢-١-٦اإلجراء ذو األولوية 
ريبة الغازية على المستويين اإلقليمي والعالمي التعاون لتحديد ومعالجة الممرات الخاصة بانتقال األنواع الغ ١-٢-١-٦

 .حتى يمكن أن تعمل مجموعات الدول الجزرية معا لحماية تنوعها البيولوجي منها

الغازية التي رصدت وممراتها  تقاسم قوائم األنواع الغريبة الغازية الوطنية والبيانات عن األنواع الغريبة ٢-٢-١-٦
 .على المستوى الدولي

، وفي إعداد وتنفيذ التدابير ب المساعدة من المنظمة البحرية الدولية في تقييم وتجميع أفضل الممارساتطل ٣-٢-١-٦
 . الغازية دوليا وداخليااألنواع الغريبة واإلضرار البيولوجي لمنع انتشار الصابورة مياه التنظيمية إلدارة

السفن  لدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورةاالتفاقية اإلي بعد تشجيع حكومات الجزر التي لم تنضم  ٤-٢-١-٦
 .االتفاقات ذات الصلة باألنواع الغريبة الغازيةإلى  و، أن تنضم إلى هذه االتفاقية)٢٠٠٤ (ورواسبها

  ٣-١-٦اإلجراء ذو األولوية 
ر في الغازية التي قد تؤثوضع خطط طوارئ للرصد المبكر واالستجابة السريعة لدخول األنواع الغريبة  ١-٣-١-٦

 .االيكولوجي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي في كل من النظم االيكولوجية األرضية والبحرية التوازن

لرصد عمليات الدخول الجديدة وتقييم ) تضم قدر المستطاع المجتمعات المحلية (ةتنفيذ برامج إشراف تشاركي ٢-٣-١-٦
 . غازيةاحتماالت أن تتحول األنواع الموجودة بالفعل إلى أنواع

تقاسم قوائم األنواع الغريبة الغازية الوطنية والبيانات الخاصة باألنواع الغريبة الغازية التي رصدت  ٣-٣-١-٦
 .وممراتها على المستوى الوطني

 .وضع أو تعزيز أطر للسياسات ووضع وتعزيز وإنفاذ التشريعات المتعلقة بنظم االستجابة الفعالة ٤-٣-١-٦

 أواهلات األساسية عن األنواع الوطنية والمتوطنة المتوافرة لزيادة فهم الوقت الذي تتوطن فيه جمع البيان ٥-٣-١-٦
 .األنواع الغريبة والغريبة الغازية حتى يمكن تقييم آثارها بصورة أفضل
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لجوانب والتكاثر البيولوجي، وا) الطبيعية وشبه الطبيعية(، والموائل واهلتوفير المعلومات عن دينامية األ ٦-٣-١-٦
 .المتعلقة باإلكثار في األنواع الغازية المحتملة

 . التنوع البيولوجيحفظتحديد ومعالجة عمليات الغزو المحتملة لدى تصميم استراتيجيات  ٧-٣-١-٦

) ب(تقد لألنواع الغريبة الدخول المتعمد المع) أ( على العلم بالنسبة لما يلي قائمإجراء تحليل المخاطر ال ٨-٣-١-٦
مثل الحشرات في شحنات (البضائع التي قد تحتوي بصورة عارضة على أنواع غريبة غازية  داستيرا

 ).األغذية

إعداد منهجيات لتحليل المخاطر القائم على العلم تطبق على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية بما في  ٩-٣-١-٦
 .ذلك مخاطر التهجين مع األنواع المتوطنة

اعدات من الكيانات الدولية اإلقليمية لوضع سياسات وأدوات لتحليل المخاطر القائم على العلم تشجيع المس ١٠-٣-١-٦
 ة لحماية النباتاتعلى المستوى اإلقليمي وبناء القدرات لمساعدة البلدان على استيفاء متطلبات االتفاقية الدولي

رة العالمية لزيادة الحواجز إلبعاد األنواع نظمة التجاواتفاق التدابير الصحية تدابير الصحة النباتية التابع لم
 .الغريبة الغازية

  ١-٢-٦اإلجراء ذو األولوية 
تحديد األولويات والفرص لتحقيق المكافحة العملية واالستئصال فيما يتعلق باألنواع الغريبة الغازية الرئيسية  ١-١-٢-٦

ل وأصحاب المصلحة على المستوى  األعمادوائرمن الجزر والعمل بصورة وثيقة مع المجتمع المدني و
 .المحلي

تشجيع ووضع ودعم تنفيذ برامج اإلدارة المستدامة من الناحيتين االقتصادية والبيئية لمكافحة واستئصال  ٢-١-٢-٦
 .األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية من الجزر

ويربط ذلك بحصر األنواع والنظم . حاتإعداد حصر لألنواع الغريبة الغازية في الجزر استنادا إلى المسو ٣-١-٢-٦
االيكولوجية لتحديد الضغوط والمخاطر وأكثر الفرص مردودية للتكاليف لمنع دخول األنواع الغريبة الغازية، 

 .وبذلك تدعم استعادة الموائل المتأثرة

 .الفعالةوضع أو تعزيز أطر للسياسات ووضع وتعزيز وإنفاذ التشريعات المتعلقة بنظم اإلدارة  ٤-١-٢-٦

تعزيز اآلليات اإلقليمية لدعم االتصاالت واالستجابة السريعة وإجراءات تقييم المخاطر وتنسيق التدابير  ٥-١-٢-٦
التنظيمية للتصدي النتشار األنواع الغريبة الغازية عبر سلسلة الجزر أو مجموعات الجزر وفيما بين 

 .المناطق الجزرية ذات النظم االيكولوجية المتماثلة

تيسير ودعم عمل المبادرات التعاونية الستئصال أو إدارة األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية على الجزر  ٦-١-٢-٦
 ).مثل المبادرة التعاونية بشأن األنواع الغريبة الغازية(

لية التي أو المح/استعراض، وحيثما يكون ضروريا، تيسير مراجعة أو تطوير الصكوك القانونية الوطنية و ٧-١-٢-٦
يتم تكييفها لتصلح لألوضاع في كل دولة جزرية أو منطقة جزرية لتالفي عمليات الدخول غير المرغوبة 

 .وإدارة أو استئصال األنواع الغريبة الغازية المستقرة

لبحوث توفير القدرات التقنية المؤسسية النُظمية والفردية على المستويين الوطني واإلقليمي إلجراء عمليات ا ٨-١-٢-٦
 .والتثقيف والتوعية العامة ووضع آليات إلنفاذ الجهود الجارية للوقاية من األنواع الغازية ومكافحتها
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  ٢-٢-٦اإلجراء ذو األولوية 
وضع وإجراء عمليات التوعية العامة وأنشطة وبرامج التسويق االجتماعي بالنسبة للمهتمين الرئيسيين  ١-٢-٢-٦

رادة العامة لمعالجة األنواع الغازية والقيام بعمل استراتيجي من جانب واألنواع الرئيسية لزيادة اإل
المجموعات المستهدفة بالعمل بصورة وثيقة مع الحكومات المحلية والمجتمع المدني ورجال األعمال 

 .وأصحاب المصلحة على المستوى المحلي

إدارة األنواع الغريبة الغازية بالعمل مع جميع وضع وتنفيذ عمليات تشاركيه لتحقيق التخطيط المتكامل لمنع و ٢-٢-٢-٦
 .أصحاب المصلحة ذوي الصلة

على مستوى الجزيرة أو ) أو ما يعادلها(إنشاء أو إبقاء لجان نشطة متعددة القطاعات معنية باألنواع الغازية  ٣-٢-٢-٦
 :المستوى الوطني من أجل

خاص التي تضطلع بدور في التخطيط ضمان التنسيق المستمر بين وكاالت القطاعين العام وال )أ(
 .والعمل فيما يتعلق باألنواع الغازية

مساعدة الحكومات الوطنية والمحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والقطاع  )ب(
الخاص في تحديد مسؤولياتها بوضوح بشأن المنع والرصد واالستجابة السريعة واالستئصال 

يما يتعلق باألنواع الغازية بما في ذلك، وضمن جملة أمور، اإلجراءات واإلدارة طويلة األجل ف
 .الخاصة بتنظيم األنواع المستأنسة أو المحتجزة التي قد تصبح غازية

 والزراعة ومراقبة الحدود حفظأو تعزيز عالقات عمل تعاونية فيما بين السلطات المعنية بال/إقامة و )ج(
 ).الجمارك والحجر الزراعي(

وضع وتنفيذ مدونات سلوك لتنظيم الدخول المتعمد وتالفي الدخول غير المتعمد بواسطة الجمهور العام  ٤-٢-٢-٦
 .والمؤسسات التي تستورد أو تصدر أو تنقل البضائع

  ٧الغاية 
  ١-١-٧اإلجراء ذو األولوية 

 . الرئيسيةوضع تقنيات رصد لتحديد ورصد السبل التي يؤثر بها تغير المناخ في األنواع ١-١-١-٧

 إمكانيةالنظر في إقامة مشاريع التشجير وإعادة التشجير التي تعزز التنوع البيولوجي الجزري مع مالحظة  ٢-١-١-٧
 .بروتوكول كيوتوالتابعة لحصول هذه المشاريع على اعتمادات بمقتضى آلية التنمية النظيفة 

 :ري أمام تغير المناخ بما في ذلكإعداد نماذج لفهم جوانب ضعف التنوع البيولوجي الجز ٣-١-١-٧

فهم الكيفية التي يهدد بها ارتفاع مستوى سطح البحر وغير ذلك من جوانب تغير المناخ التي تهدد  )أ(
 .التنوع البيولوجي الجزري

وأدوات علمية أخرى للمساعدة في فهم تأثيرات تغير المناخ على التنوع إعداد نماذج للتوزيع العام  )ب(
 .لجزري والتخفيف من هذه التأثيرات والتكيف معهاالبيولوجي ا

 .رصد وتبادل المعلومات عن تأثيرات تغير المناخ العالمي على التنوع البيولوجي للجزر ٤-١-١-٧

 .تعزيز القدرات الوطنية على معالجة قضايا تغير المناخ بالنسبة للتنوع البيولوجي الجزري ٥-١-١-٧
 .التي تقاوم تغير المناخ الستخدام هذه األنواع في عمليات اإلصالح) عاب المرجانيةمثل الش(تحديد األنواع  ٦-١-١-٧
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 .الحد من التدهور الكيميائي والفيزيائي للشعاب المرجانية لتيسير اإلنعاش من التبييض الناجم عن المناخ ٧-١-١-٧

  ٢-١-٧اإلجراء ذو األولوية 
 البيئية مواتية للمحافظة على األنواع والنظم االيكولوجية وإنعاشها تحديد وحماية المواقع التي تكون ظروفها ١-٢-١-٧

 .في إطار المناخ المتغير ومستوى البحر
  ١-٢-٧اإلجراء ذو األولوية 

إنفاذ عملية تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية والثقافية على الصناعات الجزرية والبنية األساسية والخطط  ١-١-٢-٧
 .الحضرية فيها

دمج إدارة التلوث والنفايات في القواعد والخطط اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية لتالفي تلوث وتدهور  ٢-١-٢-٧
 .النظام االيكولوجي

 .وضع وتنفيذ محطات لمعالجة مياه النفايات وغير ذلك من النظم المالئمة إلدارة النفايات البشرية ٣-١-٢-٧

 استثارة الوعي العام للتقليل إلى أدنى حد ممكن من النفايات وإدارتها تعزيز وترويج مشاريع وإجراءات ٤-١-٢-٧
 .وإعادة تدويرها بما في ذلك المرافق المالئمة

 .تطوير آليات لمساعدة الجزر في تصريف نفاياتها الخطرة بصورة آمنة ٥-١-٢-٧

 .عالجة انسكابات النفطوضع وإنفاذ صكوك لمكافحة التلوث الناجم عن السفن وإعداد خطط طوارئ لم ٦-١-٢-٧

منح الصناعات والمجتمعات المحلية حوافز الستخدام مصادر الطاقة النظيفة باعتبارها إمدادات الطاقة  ٧-١-٢-٧
 .الرئيسية الخاصة بها

  ٢-٢-٧اإلجراء ذو األولوية 
النباتي واستعادتها المحافظة على النظم االيكولوجية للمنغروف وغير ذلك من النظم االيكولوجية للغطاء  ١-٢-٢-٧

حيثما يكون ضروريا للمساعدة في تالفي جريان المياه والتغرين والعمل بصورة وثيقة مع المجتمع المدني 
 .وأصحاب المصلحة على المستوى المحلي

 .ضمان أن يستخدم في تطوير البنية األساسية تدابير للتخفيف من وطأة جريان المياه والتغرين ٢-٢-٢-٧

 .من إزالة الغطاء النباتي المحلي في المناطق الساحليةالحد  ٣-٢-٢-٧

  ٣-٢-٧االجراء ذو األولوية 
الترويج للتقنيات الزراعية المالئمة بما في ذلك الزراعة العضوية والمستدامة لتالفي جريان المياه وتأثيرات  ١-٣-٢-٧

 .زيادة المغذيات

  ٨الغاية 
   ١-١-٨ االجراء ذو األولوية

 قدرات المجتمعات األصلية والمحلية والمحافظة عليها من أجل أن تعالج وتستجيب وتتكيف بصورة تعزيز ١-١-١-٨
 .فعالة مع األخطار الطبيعية وتأثيراتها على التنوع البيولوجي الجزري مع مراعاة الممارسات التقليدية

لطبيعية لهذه النظم التي توفر الحماية من  النظم االيكولوجية واستعادة الحالة احفظتعزيز الجهود الرامية إلى  ٢-١-١-٨
 ).مثل المنغروف والشعاب المرجانية والكثبان الرملية(عرام المد والجزر والعواصف وما تحدثه من أضرار 
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  ٢-١-٨اإلجراء ذو األولوية 
تأثيراتها على التنوع واستراتيجيات تعالج األخطار الطبيعية و) التنبؤ(تحديد وتنفيذ نظم فعالة لإلنذار المبكر  ١-٢-١-٨

 -البيولوجي الجزري وقدرته على اإلنعاش مثل التسونامي واألعاصير وعرام العواصف والفيضانات
والعواصف المدارية واالتجاهات طويلة األجل مثل تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وظاهرتي 

 .النينيو والنينيا

سمية تكون مسؤولة عن التأهب لمواجهة الكوارث واالستجابة لها إنشاء وتعزيز منظمات وطنية ومحلية ر ٢-٢-١-٨
 .والتخفيف من آثارها على الجزر

  ٣-١-٨االجراء ذو األولوية 

إدراج التثقيف والتوعية فيما يتعلق بدور التنوع البيولوجي في البرامج الجارية بشأن الكوارث الطبيعية على  ١-٣-١-٨
 .الجزر

وعية بما في ذلك استجابة المجتمع المحلي وخطط تخفيف التأثيرات، لمعالجة  نةوضع خطط تشاركي ٢-٣-١-٨
الكوارث النوعية مثل الفيضانات وعرام العواصف والجفاف وحرائق األدغال، وتعميمها في عمليات 

 .التخطيط الوطني بما في ذلك الممارسات التقليدية المالئمة

  ١-٢-٨اإلجراء ذو األولوية 
ناطق المستوطنة المعرضة لمخاطر االنهيارات األرضية والطينية والعواصف وتنفيذ تدابير لتثبيت تحديد الم ١-١-٢-٨

 .الغطاء النباتي وغير ذلك من عمليات التخفيف
  ٩الغاية 

  ١-١-٩اإلجراء ذو األولوية 
ما تلك التي تدعم إنشاء برامج، حيثما يكون مالئما، لتسجيل ودراسة المعارف والممارسات التقليدية والسي ١-١-١-٩

 المجتمعات األصلية والمحليةاالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الجزري بمشاركة كاملة وفعالة من جانب 
 .وموافقتهم المسبقة عن علم، وفقًا للتشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية

لى المعارف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي  الذي يحافظ علمجتمعات األصلية والمحليةمراعاة التنوع اللغوي ل ٢-١-١-٩
 .والحفاظ على هذا التنوع اللغوي واإلبقاء عليه

باألراضي والمياه التي إنشاء وتنفيذ آليات الحترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية التي تتعلق  ٣-١-١-٩
 . بصفة تقليديةالمجتمعات األصلية والمحليةأو تستخدمها /تشغلها و

 .  عليهافاظحممارسات التقليدية على الجزر والجمع معلومات عن وسائل حماية المعارف وال ٤-١-١-٩

  ٢-١-٩اإلجراء ذو األولوية 
 بصورة كاملة وفعالة المجتمعات األصلية والمحليةتعزيز الحصول على المعلومات الالزمة لمشاركة وإدماج  ١-٢-١-٩

 .لق بالتنوع البيولوجي الجزريفي القرارات التي تؤثر فيهم فيما يتع

تنمية القدرات المحلية على حماية وتيسير استخدام المعارف والممارسات التقليدية الجزرية بما في ذلك،  ٢-٢-١-٩
 .حيثما يكون مالئما، عملية الموافقة المسبقة عن علم

 . العمل الحالي في تنفيذ برنامجالمجتمعات األصلية والمحليةتسهيل فرص إدراج وإشراك  ٣-٢-١-٩
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 وتدابير الدعم ، التنوع البيولوجي الجزري واستخدامهحفظاالعتراف بأن التنوع اللغوي قد يكتسي أهمية في  ٤-٢-١-٩
 .الخاصة بالمحافظة عليه حيثما يكون مالئما وعمليا

 واإلبقاء عليها، وذلك وضع وتنفيذ نظم فعالة الحترام المعارف والمبتكرات والممارسات التقليدية والمحافظة ٥-٢-١-٩
 .حيثما يكون مالئما الستخدام موارد الجزر بطريقة مستدامة

توثيق المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة باألنواع المحلية أو االستخدام المستدام للتنوع  ٦-٢-١-٩
 المجتمعات األصلية والمحليةالبيولوجي الجزري بمشاركة كاملة وفعالة وموافقة مسبقة عن علم من جانب 

 ).ي( ٨بما يتماشى مع المادة 
  ١-٢-٩اإلجراء ذو األولوية 

وما يتصل بها من أحكام واآلليات والطرق التي ) ي( ٨القيام بالتعاون مع الفريق العامل المعني بالمادة  ١-١-٢-٩
لية والمحلية المتصلة تضمن حفظ وصون المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األص

 . ية الجزريةجينبالموارد ال

 وبما المجتمعات األصلية والمحليةإقامة عملية ومجموعة من المتطلبات بمشاركة كاملة وفعالة من جانب  ٢-١-٢-٩
لضمان التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام معارفها وابتكاراتها وممارستها ) ي( ٨يتماشى مع المادة 

 .ية الجزرية التي تخضع للتشريعات الوطنية وااللتزامات الدوليةجيند الرليدية ذات الصلة بالمواالتق

  ١٠الغاية 
  ١-١-١٠اإلجراء ذو األولوية 

 واستخداماتها الحالية ،ية الجزرية والمعارف المتصلة بهاجين، الموارد ال)ي( ٨استكشاف وتوثيق، وفقا للمادة  ١-١-١-١٠
 . التهديدات التي تتعرض لهاي ذلك حالتها واتجاهاتها ووالمحتملة، بما ف

ية جينتحديد وتقييم نظم تسليم المعلومات وتحديثها لتحسين عمليات التسجيل والتصنيف ذات الصلة بالموارد ال ٢-١-١-١٠
 .الجزرية، وحيثما يكون مالئما، تنفيذ نظم بديلة

  ١-٢-١٠اإلجراء ذو األولوية 
 .ية الجزريةجينيق إمكانيات البحوث بما في ذلك االستكشاف البيولوجي بالنسبة للموارد الاستكشاف وتوث ١-١-٢-١٠

 .وضع مبادئ توجيهية وطنية بشأن االستكشافات البيولوجية مع مراعاة مبادئ بون التوجيهية ٢-١-٢-١٠

ية الجزرية جينة الموارد الوضع وتنسيق عمليات الحصول وتقاسم المنافع واآلليات والتدابير الالزمة لحماي ٣-١-٢-١٠
 .واالستكشاف البيولوجي

 بما في ذلك ،إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية للحصول وتقاسم المنافع، وتدابير وطنية للحصول وتقاسم المنافع ٤-١-٢-١٠
اة  ومراع،التدابير التشريعية واإلدارية والمتعلقة بالسياسات مع إشارة خاصة إلى األنواع الجزرية المتوطنة

 .مبادئ بون التوجيهية

 .تحديد آليات تحترم استخدام األنواع المتوطنة والسالالت واألصول المستنبطة محليا ٥-١-٢-١٠
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  ١١الغاية 

  ١-١-١١اإلجراء ذو األولوية 
تحديد المعوقات والصعوبات على المستوى الوطني التي تحول دون إقامة شراكات بما في ذلك النزاعات  ١-١-١-١١

 .ستخدام ومسؤوليات اإلدارةحول اال

إقامة شراكات نشطة تركز على قضايا التنوع البيولوجي الجزري النوعية عبر طائفة كاملة من أصحاب  ٢-١-١-١١
 .أو الدولية/المصلحة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية و

 .وإدارة الكوارث الطبيعيةإقامة شراكات في قطاعات مختلفة مثل السياحة ومصايد األسماك  ٣-١-١-١١

 .تشجيع ودعم الشراكات مع المنظمات غير الحكومية فضال عن الشراكات المحلية ٤-١-١-١١

ضمان إشراك القطاع الخاص، بما في ذلك الدعم المالي والتقني والسياسي على المستويات المحلية والوطنية  ٥-١-١-١١
 .واإلقليمية والدولية

  ٢-١-١١اإلجراء ذو األولوية 
 .وضع مشاريع تشاركية وأنشطة مواتية لتنفيذ برنامج العمل ١-٢-١-١١

  ٣-١-١١اإلجراء ذو األولوية 
) بما في ذلك الصناديق االستئمانية الوطنية للتنوع البيولوجي (حفظتقييم وإنشاء صناديق استئمانية لل ١-٣-١-١١

صة بخدمات النظم االيكولوجية وغير ذلك ومقايضة الطبيعة بالديون ورسوم المستخدمين، والمدفوعات الخا
 . التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامحفظمن الصكوك بما في ذلك التمويل الوطني لعمليات 

ضمان زيادة المنح والقروض الثنائية ومتعددة األطراف لدعم األنشطة المتصلة ببرنامج العمل في سياق تنفيذ  ٢-٣-١-١١
 .التنوع البيولوجيالمتعلقة بطنية عمل الوالاستراتيجيات وخطط 

 .حفظمساعدة البلدان والمجتمعات المحلية على تحديد اآلليات العملية لزيادة الدعم المالي المحلي ألعمال ال ٣-٣-١-١١

  ١-٢-١١اإلجراء ذو األولوية 
 .تقييم وتحديد التكنولوجيا المالئمة للتنوع البيولوجي الجزري على جميع المستويات ١-١-٢-١١

تحديد أكثر الوسائل فعالية في تيسير النقل الفعال للمعارف والتكنولوجيا لتحقيق أقصى استخدام لها على   ٢-١-٢-١١
 .المستوى المحلي

 .تقاسم المعلومات بشأن التكنولوجيات المالئمة على أساس إقليمي ودون إقليمي ٣-١-٢-١١

 .لتي تفيد التنوع البيولوجي ونقلهاوضع بروتوكوالت للحصول على التكنولوجيا ا ٤-١-٢-١١
 المجتمعات األصلية والمحليةحماية وتيسير تبادل المعارف بشأن التكنولوجيات الجزرية األصلية فيما بين  ٥-١-٢-١١

 ).ي( ٨بما يتماشى مع المادة 

التكنولوجيا بما في ذلك زيادة قدرات إقامة شبكات المعلومات الوطنية واإلقليمية لتيسير التوسع في جهود نقل  ٦-١-٢-١١
 :من خالل آليات تبادل المعلومات الوطنية، حسب االقتضاء، عن طريق

إنشاء أو تعزيز مراكز وطنية بشأن التنوع البيولوجي الجزري تقوم بتركيز أو تنسيق المعارف  )ا(
. والقدرات إلجراء حصر أو تقييم أو مساعدة الوكاالت األخرى بشأن قضايا التنوع البيولوجي
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األنواع ( وينبغي أن يكون لدى هذه المراكز قدرة قانونية على تحديد عناصر التنوع البيولوجي
وأن تضم عناصر تكاملية للمعارف الحديثة ) التوطن وما إلي ذلك(وظروفها الخاصة ) والجينات
 .والتقليدية

بيولوجي الجزري في إقامة نظام معلومات وآليات تبادل معلومات على المستوى الوطني للتنوع ال )ب(
 .الدول الجزرية الصغيرة النامية

 .أو دون إقليمية لتنسيق المراكز الوطنية/وضع هيكل آلية جامعة إقليمية و )ج(

 .وضع قائمة بالخبراء اإلقليميين المعنيين بالتنوع البيولوجي الجزري )د(

  ٢-٢-١١اإلجراء ذو األولوية 
المعتمدة على الجزر التي تدعم تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي تحديد التكنولوجيا المتوافرة  ١-٢-٢-١١

 .للجزر

تيسير استحداث تكنولوجيا جديدة معتمدة على الجزر، حيثما تكون ضرورية بما في ذلك من خالل توفير  ٢-٢-٢-١١
 .التمويل

 الملكية الفكرية وفقا للقوانين الوطنية توفير الحماية للتكنولوجيات المستحدثة، بما في ذلك من خالل حقوق ٣-٢-٢-١١
 .الحالية

  ١-٣-١١اإلجراء ذو األولوية 
وينبغي  . تعزيز القدرة الوطنية على وضع السياسات والتشريعات والقواعد المالئمة للجزر وإنفاذها بالكامل ١-١-٣-١١

تنظيم واإلنفاذ أو أشكال دعم أخرى للمشرعين ووكاالت ال/أن يشمل ذلك مساعدات تقنية وتدريب و
 .والمحاكم

 لمنع ، بما في ذلك سلطات تخطيط استخدام األراضي،تعزيز التعاون بين الوكاالت المعنية بإنفاذ حماية البيئة ٢-١-٣-١١
 .اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي الجزري

 . لألنواع المهددةتعزيز التشريعات واإلنفاذ لمعالجة التجارة الداخلية واالستخدام التجاري ٣-١-٣-١١

 .تعزيز االمتثال للتشريعات والقواعد ذات الصلة بالتنوع البيولوجي من خالل استثارة الوعي والتدريب ٤-١-٣-١١

، إذا لزم األمر، على تطبيق القوانين العرفية السائدة المتسقة مع المجتمعات األصلية والمحليةزيادة قدرة  ٥-١-٣-١١
 .التشريعات الوطنية

تنفيذ تدابير تحفيزية وتثبيطية للتمكين من التخفيف من اإلجراءات الضارة وتيسير النهج التشاركية في  ٦-١-٣-١١
 . واإلدارة واالستخدام المستدام فيما يتعلق بالتنوع البيولوجيحفظمجاالت ال

نية من خالل التصديق على االتفاقات البيئية متعددة األطراف ذات الصلة ودمجها في القوانين الوط ٧-١-٣-١١
 .التشريعات المواتية المالئمة

  ٢-٣-١١اإلجراء ذو األولوية 
 وإدارة النظم االيكولوجية ،تعزيز التعاون بين الدول الجزرية الصغيرة النامية بشأن موارد التنوع البيولوجي ١-٢-٣-١١

 .المشتركة وتبادل الخبرات
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فضل الممارسات والدروس المستفادة على وجه السرعة تنفيذ فرص وشبكات التعلم النظير لضمان نشر أ ٢-٢-٣-١١
التنوع البيولوجي وبرنامج العمل بشأن  الوطنية المتعلقة بعملاللإلسراع بالتنفيذ الناجح الستراتيجيات وخطط 

 .التنوع البيولوجي الجزري

استخدامها بكفاءة لتقاسم استكشاف السبل والوسائل التي يمكن بها زيادة فعالية آلية تبادل المعلومات و ٣-٢-٣-١١
 والسيما على الجزر ذات ،المعلومات بشأن أفضل الممارسات والتكنولوجيات التي تعزز االستخدام المستدام

 .القدرات التكنولوجية المحدودة في مجال المعلومات

 .ل ذات الصلة ببرنامج العموضع وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز قدرات العلم والتكنولوجيا ٤-٢-٣-١١

 االتفاقات البيئية متعددة األطراف لتعزيز القدرة على تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع لفهموفير التدريب ت ٥-٢-٣-١١
 .البيولوجي الجزري

  ٣-٣-١١اإلجراء ذو األولوية 
تنفيذ العمل بالتعاون مع القادة الوطنيين والمحليين المعنيين والمنظمات حسب مقتضى الحال على وضع و ١-٣-٣-١١

 برنامج  وتعزيز على جميع المستويات لمعالجةثقيف والتة العامةوعيتالرامج فعالة في مجاالت االتصال وب
 .العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري، مع األخذ في الحسبان القدرة واللغة والثقافة المحلية

 للمعنيين الرئيسيين واألنواع الرئيسية لزيادة وضع وتنفيذ أنشطة وبرامج استثارة الوعي والتسويق االجتماعي ٢-٣-٣-١١
 .الدعم العام والعمل االستراتيجي بشأن القضايا الحاسمة في برنامج العمل المشار إليه

تحرى التصورات عن التنوع البيولوجي لدى سكان الجزر والسياح وخبراء التنمية وغيرهم من أصحاب  ٣-٣-٣-١١
 . السياسات القائمة على العلم والمعتمدة على الجزرالمصلحة لتحسين شرعية وفعالية صنع

 .زيادة الوعي العام بقيمة التنوع البيولوجي ووقاية األنواع من أن تصبح مهددة ٤-٣-٣-١١

في إطار التعليم من أجل وإدخال قضايا التنوع البيولوجي الجزري في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات  ٥-٣-٣-١١
 . لتوفير الفهم بالتنوع البيولوجي الجزريالتنمية المستدامة

 .إدراج القضايا البيئية الجزرية في مناهج التعليم غير النظامي ٦-٣-٣-١١

الضطالع بأنشطة في مجاالت التعليم وبناء القدرات والتدريب على جميع المستويات بما في ذلك ا ٧-٣-٣-١١
 .رة المستدامة لإلسهام في ممارسات اإلداالمجتمعات األصلية والمحلية

إشراك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية في تعزيز برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي  ٨-٣-٣-١١
 .الجزري

 .تعزيز وتشجيع استثارة الوعي العام وإجراءات الحد من النفايات وإدارتها وإعادة تدويرها ٩-٣-٣-١١
  ٤-٣-١١اإلجراء ذو األولوية 

استخدام الجزيرة، حيثما يكون ممكنا، كوحدة للتخطيط المكاني، مع ايالء االعتبار الواجب لمقتضيات التنوع  ١-٤-٣-١١
 .البيولوجي

المحلية والقطاعات األصلية ووضع آليات تشاركيه لصنع القرار تشمل المجتمع المدني والعلماء والمجتمعات  ٢-٤-٣-١١
 .االقتصادية الرئيسية
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لتنوع البيولوجي في التخطيط المتكامل واالستراتيجيات والسياسات وخطط التنفيذ في جميع المشاريع تعميم ا ٣-٤-٣-١١
 .اإلنمائية

إدراج االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي في خطط التنمية المستدامة  ٤-٤-٣-١١
 .الوطنية وعمليات التخطيط على المستوى الوطني والجزري

 التقليدية المالئمة في السياسات الوطنية وخطط اإلدارة حفظوضع آليات تتيح إدراج نظم وممارسات إدارة ال ٥-٤-٣-١١
 .والتنمية بمشاركة كاملة من جانب أصحاب المصلحة المعنيين

وع  التنحفظتنمية القدرات وتعزيز الفرص الخاصة بالبحوث والرصد على مستوى المجتمعات المحلية ل ٦-٤-٣-١١
 .البيولوجي الجزري وتوفير قدر أكبر من المنافع لمجتمعات الجزر المحلية

إدراج اعتبار برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري في التقييم الذاتي للقدرات الوطنية وفي وضع  ٧-٤-٣-١١
 .خطط العمل الجارية

 االتفاقات البيئية متعددة األطراف ذات الصلة على آلية تنسيق لتنفيذ جميع/إقامة، حسب مقتضى الحال عملية ٨-٤-٣-١١
 .المستوى الوطني

تنسيق وتوحيد عملية تنفيذ مختلف البرامج الجارية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي مع األنشطة الشاملة  ٩-٤-٣-١١
 .واالتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

  ٥-٣-١١اإلجراء ذو األولوية 
إقامة نظم للرصد لتقييم تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل وبرنامج العمل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي  ١-٥-٣-١١

 .الوطني وتأثيرها طويل األجل

وضع وتطبيق طرق ومقاييس ومعايير ومؤشرات لمعالجة الجوانب االيكولوجية واالجتماعية والثقافية  ٢-٥-٣-١١
 .في تنفيذ برامج العملواالقتصادية لتقييم التقدم المحرز 

االعتماد على المؤشرات الحالية في وضع مؤشرات لرصد التنوع البيولوجي مع مواءمتها لتناسب الجزر  ٣-٥-٣-١١
 .الصغيرة

مواصلة العمل بشأن مؤشر أوجه الضعف وغير ذلك من المؤشرات التي تبين حالة الجزر الصغيرة والجمع  ٤-٥-٣-١١
 .ي واالقتصادي االجتماعي والثقافيبين أشكال الضعف االيكولوج

وضع تقنيات مالئمة لرصد التنوع البيولوجي الجزري من أجل تقييم ورفع تقارير عن االتجاهات اإلقليمية  ٥-٥-٣-١١
والعالمية طويلة األجل وعن العناصر المسببة لفقد التنوع البيولوجي بما في ذلك تغير المناخ العالمي 

 .البيولوجيوتأثيرات ذلك على التنوع 

 : التنوع البيولوجي الجزري بما في ذلكحفظوضع نظم للمعارف األساسية والمعلومات ل ٦-٥-٣-١١

 عمليات حصر مكونات التنوع البيولوجي الجزري؛ )أ(

 بروتوكوالت تقاسم البيانات لكل أصحاب المصلحة؛ )ب(

 .رتها وتبادلهاتحسين البنية األساسية والقدرات ذات الصلة بجمع البيانات وإدا )ج(

وضع ترتيبات مالئمة واستكشاف الوسائل المبتكرة لتقديم التقارير بشان االتفاقية مع التقليل إلى أدنى حد  ٧-٥-٣-١١
 .ممكن من أعباء إعداد التقارير في الدول الجزرية ذات القدرات المحدودة
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  ٦-٣-١١اإلجراء ذو األولوية 
لة تجمع بين الحكومات والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني إقامة شراكات جزرية وطنية ودو ١-٦-٣-١١

 .لزيادة الدعم السياسي والمالي والتقني لبرنامج العمل المشار إليه

تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن حفظ موارد التنوع البيولوجي واستخدامها المستدام وإدارة النظم االيكولوجية  ٢-٦-٣-١١
 .راتالمشتركة وتبادل الخب

تعزيز الشبكات الجزرية وعمليات التبادل فيما بينها مما سيؤدي إلى اإلسراع بتنفيذ برنامج العمل هذا على  ٣-٦-٣-١١
 .المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
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 ٨/٢المقرر 
 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

 إن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،
 الحاجة إلى توافر قدرات تقنية ومؤسسية ومالية كافية لتنفيذ برنامج العمل بما في ذلك الدعم المقدم من  يدركإذ

 األمانة لتنفيذ برنامج العمل المعنى التنوع البيولوجى فىاألراضي الجافة وشبه الرطبة،
 ،ف مع تغير المناخي التكأهمية حفظ التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة فيب كذلك  يسلموإذ

 الحاجة الى مواصلة  التعاون مع الشركاء المعنيين وخاصة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واذ يؤكد
 بأن أحد جوانب القصور الرئيسية في االستعراض الحالي كان محدودية توافر المعلومات الحديثة عن كل يسلمواذ 

في ذلك عدم كفاية عدد التقارير الوطنية الثالثة المقدمة حتى وقت إجراء هذا نشاط من أنشطة برنامج العمل بما 
 ،االستعراض

 ل،أن نقص المعلومات الدقيقة الينبغي أن يحول دون تنفيذ األنشطة المستهدفة في برنامج العم  يدركوإذ
عني باستعراض تنفيذ مفتوح العضوية المال علما بالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن الفريق العامل يأخذواذ 

االتفاقية وغير ذلك من المبادرات بشأن تبسيط وتحقيق التجانس في التقارير الوطنية وبشأن استعراضات تنفيذ االتفاقية 
 ،وبرامج عملها
 علما باعالن باريس بشأن فعالية المعونة، يحث األطراف على اسناد األولوية لقضايا األراضى الجافة يأخذواذ 
 فى خططها االنمائية من اجل تيسيرالدعم الذى تقدمه الجهات المانحة،وشبه الرطبة 
 الصادر عن الدورة السابعة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ١٢ بالمقرر  يرحبوإذ

 إلى تعزيز برنامج العمل الذي يدعو األمانات التنفيذية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي
المشترك المعني بالتنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق هدف التنوع 

 ،٢٠١٠البيولوجي لعام 
 بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه يرحب -١

ما في ذلك برنامج العمل المشتركة التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وتقييم حالة الرطبة ب
واتجاهات وكذلك األخطار فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة على النحو الوارد في مذكرة 

 برنامج العمل  تنفيذلوثيقة االعالمية المعنية باستعراض وا(UNEP/CBD/SBSTTA/11/4األمين التنفيذي 
(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7)؛ 

 من األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي تعزيز التآزر بين االتفاقيتين في تنفيذ برنامج العمل يطلب -٢
 المشترك التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛

 األطراف على النظر إلى برنامج العمل وبرنامج العمل المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي شجعي -٣
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة على أنه أساس لوضع 

 أنشطة مشتركة على المستوى الوطني لتحقيق أهداف اتفاقيات ريو؛
 إلى جمع بيانات التنوع البيولوجي بصورة منهجية على جميع المستويات الثالثة  الملحة بالحاجةيعترف -٤

وعبر جميع البيومات التمثيلية لبرنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي لألراضي ) الوراثية واألنواع والنظم االيكولوجية(
 هذا التنوع واستخدامه المستدام وتيسير تقييم التقدم المحرز نحو حفظشأن الجافة وشبه الرطبة لتكون أساسا لصنع القرار ب
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 واألهداف العالمية األخرى مع إيالء االهتمام الواجب للتشريعات الوطنية الخاصة بالحصول على ٢٠١٠تحقيق هدف عام 
ية واألحكام ذات الصلة في جينوارد يرتبط بها من م ية وتقاسم المنافع فضال عن حماية المعارف التقليدية وماجينالموارد ال

 ؛اتفاقية التنوع البيولوجي
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على تحسين البيانات الوطنية واإلقليمية يشجع -٥

مايتصل والعالمية المتعلقة بالسلع والخدمات التي توفرها النظم االيكولوجية لألراضي الجافة وشبه الرطبة واستخداماتها و
بها من قيم اجتماعية واقتصادية، والمتعلقة باألنواع ذات الرتب التصنيفية المنخفضة بما في ذلك التنوع البيولوجي للتربة 

 التقييم الجاري للتقدم بالنظر الىوالمتعلقة باألخطار التي تتعرض لها النظم االيكولوجية لألراضي الجافة وشبه الرطبة 
 ؛ وغيرها من األهداف العالمية٢٠١٠المحرز صوب أهداف عام 

والحكومات األخرى ويدعو المنظمات المعنية األخرى إلى تعزيز تنفيذ الخطط  من األطراف يطلب -٦ 
والبرامج القطاعية والمشتركة بين القطاعات المعنية بما في ذلك من خالل إدراج األنشطة واالستراتيجيات ذات الصلة في 

ظة على السلع والخدمات التي توفرها النظم االيكولوجية لألراضي الجافة وشبه الرطبة خطط التنمية الوطنية للمحاف
واالستجابة لألخطار التي تيعرض لها التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة بالنظر إلى الدور الهام الذي 

ة مع مراعاة نتائج تقييم النظم االيكولوجية يضطلع به في التخفيف من وطأة الفقر وفى تحقيق األهداف االنمائية لأللفي
 لأللفية؛

 على وضع أو  األخرى المعنية والجهات المانحةاألطراف والحكومات األخرى والمنظماتأيضا  يشجع -٧
ل تنفيذ أنشطة مثل بناء القدرات والشراكات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية مما ييسر ويبسط تنفيذ برنامج العم

 بما في ذلك بأن يقوم من ، من األمين التنفيذي تقديم الدعم لهذه المبادراتيطلب ومن ثم ،ويتغلب على العقبات التي حددت
نشر الدروس المستفادة وقصص النجاح بشأن هذه األنشطة في تنفيذ البرامج والمشاريع المعنية بخالل آلية تبادل المعلومات 

 ؛فة وشبه الرطبةبالتنوع البيولوجي لألراضي الجا
 تقديم الدعم التقني  الىالمنظمات األخرى ذات الصلة والجهات المانحةيدعو  من األطراف ويطلب -٨

 للبلدان والمالي، حسب مقتضى الحال، لدعم تنفيذ برنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة
جزرية النامية الصغيرة من بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وفقا  نموا والدول الالنامية وخاصة اقل البلدان

 ؛ من االتفاقية٢٠للمادة 
تعزيز ) (أ (٨و )  في المواقع الطبيعية وخارج المواقع الطبيعيةحفظال) (و (٧ أهمية األنشطة يالحظ -٩

) السياسات والصكوك) (ه (٨و )  دون االقليميعاون الثنائيالت) (د (٨و ) ال مركزية اإلدارة) (ب (٨و ) الهياكل المؤسسية
من الجزء باء من برنامج العمل المعني باألراضي الجافة وشبه الرطبة الوارد في المقرر ) سبل العيش المستدامة (٩و 
كومات  من األطراف والحيطلب ومن ثم ،التي حددت بأنها تمثل الظروف التي تيسر تنفيذ الكثير من األنشطة ٥/٢٣

 ؛األخرى والمنظمات ذات الصلة إيالء اهتمام خاص لدعم التنفيذ المتزايد لهذه األنشطة
 من الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وهو يستذكر على وجه يطلب -١٠ 

وتقرير مرحلى لالجتماع طراف  وضع مقترحات لينظر فيها مؤتمر األ٨/٣٠، والمقرر ١٣ الفقرة ٧/١٥الخصوص المقرر 
التاسع لمؤتمر األطراف نلوضع مقترحات يشأن ادراج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ في برنامج العمل المعني 

 :باألراضي الجافة وشبه الرطبة وخصوصا
 ؛)ةتغير المناخ باعتباره خطرا على التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطب (٢ و ١النشاطان  )أ(
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التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على التنوع البيولوجي ودور التنوع البيولوجي في المحافظة  (٤النشاط  )ب(
على مرونة األراضي الجافة وشبه الرطبة إزاء التقلبات المناخية بما في ذلك الجفاف الممتد وغير ذلك من األحداث 

 ؛) وشبه الرطبة في تدابير التكيف مع تغير المناخالطبيعية وبشأن دور التنوع البيولوجي في األراضي
 ؛)إدراج اعتبارات تغير المناخ في برامج التدريب والتعليم) (ط (٧النشاط  )ج(
النظر في األراضي الجافة وشبه الرطبة من جانب فريق االتصال المشترك بين اتفاقية ) (م (٧النشاط  )د(

 ؛)قية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجياألمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ واتفا
 : من األمين التنفيذييطلب -١١

بالتعاون مع المنظمات واالتفاقيات ذات الصلة وخاصة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وتقييم  )أ(
والخبرات لنظم االيكولوجية األلفية لن تقييم تدهور األراضي في األراضي الجافة مع مراعاة النتائج والدروس المستفادة م

، تقديم مقترحات لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية فى ادارة الموارد الطبيعية العابرة للحدود والمعتمدة على المجتمعات المحلية
 العمل المعني بالتنوع خالل اعداد االستعراض المتعمق القادم لتنفيذ برنامجالمعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 :بشأنالبيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبه 
مصادر المعلومات المتوافرة والمشاريع والبرامج والعمليات التي تحقق هذه المعلومات  )١( 

الستخدامها في التقييم الشامل على مستوى العالم لحالة واتجاهات التنوع البيولوجي لألراضي 
 بما في ذلك معلومات خط األساس الالزمة لتقييم اتجاهات التنوع الجافة وشبه الرطبة

 واقتراح الوسائل التي تحقق مردودية تكاليفها لسد ما ٢٠١٠البيولوجي ضمن إطار أهداف عام 
 ؛يتبقى من ثغرات

طريقة استعراض عمليات التقييم الجارية والمقررة في األراضي الجافة وشبه الرطبة وتيسير  )٢( 
 ؛، ضمن عمليات التقييم هذه٧/٣٠شرات التنوع البيولوجي التي اعتمدت في المقرر تطبيق مؤ

خيارات استخدام األراضي التي تعزز التنوع البيولوجي بغرض إدرار الدخل اللمجتمعات  )٣( 
 وخاصة خيارات إدارة الموارد الطبيعية العابرة للحدود والمعتمدة على األصلية والمحلية

 ؛المجتمعات المحلية
تعزيز تنفيذ برنامج العمل وبرنامج العمل المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة  )ب(

لمكافحة التصحر بما في ذلك النشاط جيم بشأن تعميم التبليغ الوطني وفي سياق السنة الدولية للصحاري والتصحر 
 ؛٢٠٠٦ عام

لألغذية   مع منظمة األمم المتحدة٧/٢ المرفق الوارد بالمقرر مواصلة إقامة وتعزيز التعاون في إطار )ج(
، والمركز الدولي للبحث الزراعي في المناطق الجافة وغير ذلك من المنظمات والمؤسسات واالتفاقيات المعنية، والزراعة

 اج غير الالزم؛كطريقة للتنسيق بين كثير من األنشطة الواردة في برنامج العمل وتعزيز التضافرات وتفادي االزدو
االعتماد لدى تقييم الحالة العالمية لتنفيذ برنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي في األراضي الجافة  )د(

وشبه الرطبة، على التقارير الوطنية المقدمة في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر بما في ذلك خطط العمل 
وطنية المقدمة في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر فضال عن التقارير ذات الصلة الوطنية واإلقليمية والتقارير ال

في إطار اتفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ والتقارير ذات الصلة المقدمة في إطار برامج العمل األخرى في إطار اتفاقية 
البيولوجي وخاصة اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات التنوع البيولوجي واالتفاقات واالتفاقيات المعنية بالتنوع 

البرية واتفاقية التجارة الدولية باألنواع النباتية والحيوانية البرية المعرضة لإلنقراض، واتفاقية األراضي الرطبة ذات 
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الطابع الهش وسريع الزوال والسيما بالنظر إلى ) ١٩٧١رامسار، ايران (األهمية الدولية وخاصة كموائل للطيور المائية 
 لألراضي الرطبة في األراضي الجافة واتفاقية التراث العالمي؛

الثالث  االعتماد على نتائج حلقات العمل التآزرية االقليمية التى تنظم بصورة مشترك بين اتفاقيات ريو )ه(
بيولوجى واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وحلقة العمل التشاورية التى سينظمها األمينان التنفيذيان التفاقية التنوع ال

فى اعداد وثيقة يستعرضها مؤتمر األطراف، ودعوة مؤتمر األطراف فى اتفاقية األمم المتحدة ) رهنا بتوافر التمويل(
 :لمكافحة التصحر للقيام بنفس العمل تتضمن

خرى والمنظمات المعنية تحديد األنشطة ذات األولوية التي ستنفذها األطراف والحكومات األ )١(
بما في ذلك التدابير المعاونة التي يتخذها االمينان التنفيذيان التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية 

 فيما ٢٠١٠األمم المتحدة لمكافحة التصحر لتعزيز عملية تحقيق أهداف التنوع البيولوجي لعام 
 يتعلق باألراضي الجافة وشبه الرطبة؛

اجات من القدرات وفرص تحقيق هذه االحتياجات يهدف تيسير تنفيذ األنشطة تحديد االحتي )٢(
 أعاله؛) ١(المشار إليها في الفقرة الفرعية 

 فيما ٢٠١٠تحديد المعوقات الرئيسية التي قد تحول دون تحقيق اهداف التنوع البيولوجي لعام  )٣(
 . على هذه المعوقاتيتعلق باألراضي الجافة وشبه الرطبة ومواصلة تحديد سبل التغلب

 وتقديم الوثيقة المتعلقة بذلك لالستعراض من جانب نقاط االتصال في االتفاقيتين؛
يعتمد األهداف والغايات الخاصة ببرنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه  -١٢ 

 .الرطبة الوارد في المرفق بهذا المقرر
 مرفق

 نامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةغايات وأهداف مؤقتة لبر

 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة غايات وأهداف مؤقتة طبقا لالطار

 حماية مكونات التنوع البيولوجي: ١البؤري مجال ال

 ق األحيائية االيكولوجية وللمواقع وللمناطنظم تعزيز حفظ التنوع البيولوجي لل: ١الغاية 

 في المائة من كل من ١٠اتمام حفظ على األقل  :.١-١الهدف 
 المناطق االيكولوجية في العالم بشكل فعال

االيكولوجية . في المائة من كل من النظم ١٠حفظ ما ال يقل عن 
 .لألراضي الجافة وشبه الرطبة، بشكل فعال

حماية المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع : ٢-١الهدف 
 .البيولوجي

حماية المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي لألراضي 
الجافة وشبه الرطبة، من خالل شبكات من المناطق المحمية 
تكون شاملة وذات ادارة فعالة وذات صفة تمثيلية ايكولوجية، 

 ..وطنية واقليمية

  األنواع تنوع تعزيز حفظ  -٢الغاية 

ار أواهل األنواع سقاء أو تخفيض انح استعادة واستب:١-٢الهدف 
 .تصنيفية مختارةات في مجموع

 أواهلاستعادة واستبقاء أو تحقيق تخفيض محسوس في انحصار 
معظم األنواع المعرضة لمخاطر االنقراض والواقعة تحت 

 .تهديدات في األراضي الجافة وشبه الرطبة
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 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة غايات وأهداف مؤقتة طبقا لالطار

عة تحسين الوضع القائم بالنسبة لألنواع الخاض: ٢-٢الهدف 
 .لتهديدات

تحسين محسوس لألوضاع القائمة في األنواع الواقعة تحت 
 ..تهديدات في األراضي الجافة وشبه الرطبة

استبقاء التنوع الجيني للمحاصيل وللمواشي وألنواع : ١-٣الهدف 
األشجار واألسماك والحياة اآلبدة التي يجري حصدها وغير ذلك 

ف المرتبطة بذلك الموجودة من األنواع النفيسة، واستبقاء المعار
 ..لدى المجتمعات األصلية والمحلية

حماية واستبقاء التنوع الجيني للمحاصيل والمواشي واألنواع 
 من األشجار واألسماك والحياة اآلبدة وغير صدها التي يجري ح

ذلك من األنواع النفيسة في األراضي الجافة وشبه الرطبة وما 
 ..معات األصلية والمحليةيرتبط بها من معارف لدى المجت

 تعزيز االستعمال المستدام: ٢مجال البؤري ال

  تعزيز االستعمال واالستهالك المستدامين: ٤الغاية

تحقيق االدارة المستدامة للمنتجات القائمة على : ١-٤الهدف 
 من مختلف الموارد، وتحقيق مدة أساس التنوع البيولوجي، المست

 .تمشى مع حفظ التنوع البيولوجيادارة مناطق االنتاج بما ي

منتجات األراضي الجافة وشبه الرطبة القائمة على استمداد 
أساس التنوع البيولوجي، من موارد تدار ادارة مستدامة ومن 

 ..مناطق انتاج تدار بما يتمشى وشروط حفظ التنوع البيولوجي

تخفيض االستهالك غير المستدام للموارد البيولوجية : ٢-٤الهدف 
 .و االستهالك الذي له وقع على التنوع البيولوجيأ

تخفيض االستهالك غير المستدام للموارد البيولوجية وتخفيض 
 .وقعها على التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

ازالة المخاطر الواقعة على أنواع الفلورا والفونا : ٣-٤الهدف 
 .اآلبدة من جراء التجارة الدولية

 األراضي  فيمخاطر الواقعة على أنواع الفلورا والفوناازالة ال
 ..الجافة وشبه الرطبة اآلبدة من جراء التجارة الدولية

 معالجة التهديدات الواقعة على التنوع البيولوجي: ٣المجال البؤري 

 ستعمال غير المستدام للمياهتخفيض الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل وعن تغيير استعمال األراضي وتدهورها وعن اال: ٥الغاية 

ضياع وتدهور الموائل تخفيض محسوس للمعدل الحالي ل .تخفيض معدل ضياع وتدهور الموائل الطبيعية: ١-٥الهدف 
الطبيعية في األراضي الجافة وشبه الرطبة وفي وقع الحرائق 

غير المرغوب فيها، /الناشئة عن فعل االنسان غير المتحكم فيها
 ..ولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةعلى التنوع البي

 مكافحة التهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية: ٦الغاية 

التحكم في ممرات األنواع الغريبة الغازية : ١-٦الهدف 
 ..االحتمالية الرئيسية

تبين ومراقبة ممرات األنواع الغريبة الغازية االحتمالية 
 ..به الرطبةالرئيسية، في األراضي الجافة وش

وضع وتنفيذ خطط ادارة لألنواع الغريبة الغازية : ٢-٦الهدف 
 .أو األنواع الرئيسية التي تهدد النظم االيكولوجية أو الموائل 

لألنواع الغريبة الغازية الرئيسية التي .وضع وتنفيذ خطط ادارة 
 االيكولوجية أو الموائل أو األنواع في األراضي نظمتهدد ال

 .ه الرطبةالجافة وشب

  البيولوجي من جراء تغير المناخ والتلويث التنوعلجة التحديات الواقعة علىمعا: ٧الغاية 

استبقاء وتعزيز القدرة االستعادية لمكونات التنوع : ١-٧.الهدف
 .البيولوجي التي تسمح لها بالتواؤم مع تغير المناخ

ولوجي استبقاء وتعزيز القدرة االستعادية لمكونات التنوع البي
 مع التغير في المناخ في المناطق الجافة تواؤملتمكينها من ال

 .وشبه الرطبة

احداث تخفيض محسوس في الوقع الضار للتلويث على التنوع  .تخفيض التلويث ووقعه على التنوع البيولوجي: ٢-٧الهدف 
 .البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة
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 والخدمات الناشئة عن التنوع البيولوجي لمساندة رفاه االنساناستبقاء السلع : ٤المجال البؤري 

 استبقاء قدرة النظم االيكولوجية على توليد السلع والخدمات ومساندة سبل العيش: ٨الغاية 

استبقاء قدرة النظم االيكولوجية على توليد السلع : ١-٨الهدف 
 .. والخدمات

ي األراضي الجافة استبقاء أو تحسين قدرة ِالنظم االيكولوجية ف
 .وشبه الرطبة على توليد السلع والخدمات

 سبل  استدامة استبقاء الموارد البيولوجية التي تساند: ٢-٨الهدف 
 ..العيش واألمن الغذائي المحلي والعناية الصحية، ال سيما للفقراء

 سبل العيش  استدامة استبقاء الموارد البيولوجية التي تساند
حلي والعناية الصحية خصوصا للفقراء واألمن الغذائي الم

 .قاطنين المناطق الجافة وشبه الرطبةال

 حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية: ٥المجال البؤري 

 الثقافي للمجتمعات األصلية والمحلية-استبقاء التنوع االجتماعي: ٩الغاية 

 ..التقليديةحماية المعارف واالبتكارات والممارسات : ١-٩الهدف 

 

تنفيذ تدابير لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية 
المتصلة بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، 
وتعزيز وتسهيل مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في 

 .األنشطة الرامية الى تحقيق هذه األهداف

ية والمحلية على حماية حقوق المجتمعات األصل: ٢-٩الهدف 
معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية، بما في ذلك حقها في 

 .تقاسم المنافع
 

واستبقاء المعارف واالبتكارات والممارسات  احترام وصون
التقليدية بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، 
 واحداث تطبيق على نطاق أوسع لتلك المعارف واالبتكارات
والممارسات، بشرط الموافقة المسبقة عن علم، واشراك 
المجتمعات األصلية والمحلية القائمة بتوريد تلك المعارف 
واالبتكارات والممارسات التقليدية، وتحقيق التقاسم المنصف 

 .للمنافع الناشئة عن تلك المعارف واالبتكارات والممارسات

 لمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينيةكفالة التقاسم العادل وا: ٦المجال البؤري 

 كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية: ١٠الغاية 

كفالة أن تكون جميع الموارد الجينية من حيث : ١-١٠الهدف 
الحصول عليها متمشية مع اتفاقية التنوع البيولوجي وأحكامها 

 .المختلفة
 

 جميع الموارد الجينية المستمدة من  الحصول علىكونيكفالة أن 
 مع اتفاقية التنوع ااألراضي الجافة وشبه الرطبة متمشي

 حسبما يكون – أيضا االبيولوجي وأحكامها المختلفة، ومتمشي
 مع المعاهدة الدولية للموارد الجينية –األمر مناسبا وممكنا 

 * ..النباتية لألغذية والزراعة

تقاسم المنافع الناشئة عن االستعمال التجاري : ٢-١٠هدف ال
واالستعماالت األخرى للموارد الجينية، بطريقة عادلة ومنصفة مع 
البلدان القائمة بتوريد تلك الموارد، بما يتمشى مع اتفاقية التنوع 

 ..البيولوجي وأحكامها النختلفة

 أن يجري التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
االستعمال التجاري وغيره من االستعماالت للموارد الجينية 
لألراضي الجافة وشبه الرطبة، مع البلدان القائمة بتوريد تلك 
الموارد، بما يتمشى واتفاقية التنوع البيولوجي وأحكامها 

 ..المختلفة

 .كفالة توريد الموارد الوافية: ٧المجال البؤري 
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  ٨/٣المقرر 
 استعراض متعمق لتنفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف :ية للتصنيفالمبادرة العالم

 إن مؤتمر األطراف،
 بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف على النحو الوارد في مذكرة يرحب -١ 

 امج عمل المبادرة العالمية للتصنيف؛ بشأن االستعراض المتعمق لتنفيذ برن (UNEP/CBD/SBSTTA/11/5)األمين التنفيذي
مع التقدير مساهمات كل من الشبكة البيولوجية الدولية والمرفق العالمي لمعلومات التنوع يالحظ  -٢ 

 في ٢٠٠٠، ومنظمة األنواع (ITIS) البيولوجي ومكتب الكومنولث الدولي للزراعة والنظام المتكامل لمعلومات التصنيف
 سهامها في تنفيذ االتفاقية؛إ تلك المنظمات والمبادرات على مواصلة ويشجعنيف، المبادرة العالمية للتص

 أن بعض األطراف والحكومات األخرى قد حققت تقدما كبيرا في تنفيذ األنشطة إعماال لبرنامج يالحظ -٣ 
 عمل المبادرة العالمية للتصنيف؛

  ذات التنوع الكبير؛ أن عائق التصنيف يعتبر خطيرا بصفة خاصة في البلدانيالحظ -٤
 وفى هذا السياق استكشاف ، الحاجة إلى بناء قدرات واالحتفاظ بها لمعالجة معوقات التصنيفيؤكد -٥ 

والمنظمات األخرى  BioNET Internationalويدعو منظمة  ، الالزميجل للدعم المالخيارات لضمان االستدامة طويلة األ
 للمبادرة العالمية نشاء صندوق خاصإ تابعة للمبادرة العالمية للتصنيف، إلى بالتشاور مع آلية التنسيق ال،ذات الصلة

 ، مع تبليغ مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع ما يحرز من تقدم؛للتصنيف
قائمة عمل ممكن الحصول عليها على نطاق (" من االستراتيجية العالمية لحفظ النبات ١الهدف ب يذكرإذ  -٦ 

  بالتقدم الذي أحرزتهيرحب، ")نباتية المعروفة، كخطوة نحو وضع قائمة كاملة بنباتات العالمواسع، تشمل األنواع ال
Species 2000؛الهدفهذا نجاز إ كيو والشركاء المتعاونون على ي والحدائق النباتية الملكية ف 

ضع قائمة و" من برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف ٣كغاية في إطار الهدف التشغيلي  ديعتم -٧ 
يجاد سجل عالمي للنبات والحيوان والكائنات الحية الدقيقة إ متاحة على نطاق واسع لألنواع المعروفة كخطوة نحو مرجعية

 مع مراعاة الحاجة الملحة إلى توفير األسماء العلمية للكائنات في الوقت المناسب لدعم تنفيذ العمل في ،"وغيرها من الكائنات
 البيولوجي؛إطار اتفاقية التنوع 

 واألنواع الغريبة  للجبالاألنشطة المزمعة لمساندة تنفيذ برامج العمل بشأن التنوع البيولوجي يعتمد  -٨ 
 بهذه التوصية باعتبارها مكملة لبرنامج العمل مرفقالغازية والمناطق المحمية والتنوع البيولوجي الجزري، الواردة في ال

 ؛٦/٨المقرر بمرفق الالوارد في 
 :األطراف والحكومات األخرى التي لم تفعل ذلك بعد على ما يلييحث  -٩ 
 لكي تتمكن من المساهمة في تنفيذ برنامج العمل  نقاط اتصال وطنية للمبادرة العالمية للتصنيفئأن تنش )أ( 

 ؛على المستوى الوطني
 التصنيفية بما في ذلك ، كموضوع ذي أولوية، تقييمات وطنية لالحتياجات أو تحدثأن تجري أو تستكمل )ب(

الذي يراعي الظروف . القدرات، مع وضع أولويات للعمل التصنيفي تقييم االحتياجات التقنية و التكنولوجيا و الخاصة ببناء
الخاصة بكل بلد وينبغي أن تأخذ تلك التقييمات في الحسبان االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الجارية في مجال التنوع 

قليمية الجاري وضعها، مع مراعاة االحتياجات واألولويات الخاصة كذلك االستراتيجيات والمبادرات اإلالبيولوجي و
 بالمستعملين؛



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 120 

 

 

 قليمية والعالمية؛ مناسبا، في تقييم االحتياجات التصنيفية اإلذلكأن تسهم، حسبما يكون  )ج( 
لواردة في برنامج عمل المبادرة العالمية  في تنفيذ األنشطة المقررة ا،ممكناذلك  حيثما يكون ،أن تسهم )د( 
 للتصنيف؛
 في مبادرات تيسير أرقمة المعلومات عن عينات من مجموعات ما يكون ذلك مناسبا،أن تسهم، حسب )ه( 

  مع مالحظة أهمية الحصول على البيانات لدعم األعمال بمقتضى االتفاقية؛،التاريخ الطبيعي
 :لى ما يليإ والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة األطراف والحكومات األخرىيدعو  -١٠ 
استخدام ودعم اآلليات المتوافرة لتعزيز التعاون واالتصاالت بين الوكاالت الحكومية والمجتمع العلمي  )أ( 

ومؤسسات البحث والجامعات ومن يملكون المجموعات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في سبيل تحسين تلبية 
 رشاد صنع القرار؛ة إلاالحتياجات التصنيفي

، وما يتصل بذلك من بحوث بوصف ذلك حجر زاوية لوضع الترويج للتصنيف وللمنتجات التصنيفية )ب( 
 طار تنفيذ االتفاقية وتحقيق أهدافها؛إقائمة جرد ورصد التنوع البيولوجي في 

 ؛تنفيذ االتفاقيةوضع وتنفيذ استراتيجيات لضمان الدعم طويل األجل لبحوث التصنيف الالزمة  ل )ج( 
جمع ونشر معلومات عن توافر الموارد التصنيفية بغية تعظيم استعمال الموارد الحالية ذات الصلة من  )د( 

 أجل التنفيذ الفعال للمبادرة العالمية للتصنيف؛
يد وضع وتنفيذ أنشطة بناء القدرات ذات الصلة بالمبادرة العالمية للتصنيف مثل التدريب في مجاالت تحد )ه(

 ؛قليميةالتصنيف وتبادل المعلومات وإدارة قواعد البيانات مع مراعاة االحتياجات الخاصة الوطنية واإل
تعبئة الموارد المالية والفنية لمساعدة البلدان النامية والسيما تلك اقل البلدان نموا والدول الجزرية  )و( 

من  عالية من التنوع البيولوجي، البلدان ذات مستويات تلك  في ذلكذات االقتصادات االنتقالية، بماالصغيرة النامية والبلدان 
 فضال عن ،هاحفظمجموعة العينات البيولوجية وتجميعها و  النظم والبنية المؤسسية الكبيرة للحصول علىوصيانة نشاءإأجل 

 عادة المعلومات عن التنوع البيولوجي لديها؛إ ذلك ي بما ف،تيسير تبادل المعلومات
والعالمية لدعم أنشطة ودون اإلقليمية زيز التعاون وإقامة الشبكات على المستويات الوطنية واإلقليمية تع )ز( 

 وذلك ضمن جملة أمور من ، من االتفاقية١٥  و١٨ وفقا للمادتين ،بناء القدرات ذات الصلة بالمبادرة العالمية للتصنيف
 لوسائل؛ومات وغيرها من اتبادل المعلغرفة تاحة المعلومات من خالل آلية إبينها 

رشاد واضح لنقاط االتصال الوطنية التابعة للمبادرة، في إطار االختصاصات الواردة في المقرر إتوفير  )ح(
 والعمل في تعاون مع ،يجاد اتصاالت أفضل وتعزيز أهداف المبادرةإ، بشأن الواجبات والمهام المحددة في سبيل ٥/٩

 حتياجات القطرية؛أصحاب المصلحة اآلخرين ووفقا لال
دماج المعلومات التصنيفية المتعلقة بالمجموعات الموجودة لدى أيدي ما يكون ذلك مناسبا، إ حسب،سيريت )ط( 

 قليمية والعالمية؛عالمية اإلوطنية، في قواعد البيانات واألنظمة اإل
 : األمين التنفيذي ما يليإلىيطلب  -١١ 
لتمويل المعنية بخصوص تقييم االحتياجات التصنيفية العالمية الذي أن يتشاور مع المنظمات ووكاالت ا )أ( 

 من برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف، من أجل النظر، ضمن أمور أخرى، في مدى ٣دعا إليه النشاط المزمع 
مع مراعاة احتياجات التقييم، وخيارات المنهجية، والوكاالت المنفذة المحتملة، بغية إتمام التقييم في أسرع وقت ممكن، 

 المنتفعين؛
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أن يستمر في التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة، وتدعيم التآزر بين العمليات  )ب(
ليها لتحقيق أهداف إتاحة المعلومات التصنيفية والخبرة والتكنولوجيات ذات الصلة التي يحتاج األمر والبرامج ذات الصلة إل

 لبيولوجي مع مالحظة على وجه الخصوص أولويات التصنيف على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛اتفاقية التنوع ا
التعاون مع المبادرات الموجودة، بما في ذلك المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي  أن يواصل )ج( 

 ألسماء الكائنات المعروفة؛ وكتالوج يكترونإللا لوضع الكتالوج ٢٠٠٠وقطاع المعلومات المتكامل للتصنيف ومنظمة أنواع 
 ؛الكائنات الحية

أن يواصل التعاون مع المبادرات الحالية بما في ذلك تلك الخاصة بالشبكة البيولوجية الدولية والمرفق  )د( 
 لتنمية القدرات ، ومكتب الكومنولث الدولي الزراعي، الطبيعةحفظ واالتحاد الدولي لي، لمعلومات التنوع البيولوجيالعالم

 ووضع األدوات وإقامة البنية األساسية الالزمة لدعم تنفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف؛،البشرية
تعاون مع الشركاء بال، وعامةتوعية الال وتثقيفكجزء من المبادرة العالمية بشأن االتصال وال ،أن يقوم )ه( 

تصنيف للجمهور العام، بما في ذلك المعلومات عن النواتج والدروس المستفادة  أهمية التوضحذوي الصلة، باألنشطة التي 
 واألنشطة التي تشجع مشاركة الجمهور وإدراك أهمية حماة الطبيعة ،يفننجازات الخاصة بالمشاريع ذات الصلة بالتصواإل

 كمصدر للخبرات؛والسكان المحليين الهواة 
 ،مبادرة العالمية للتصنيف، واألجهزة االستشارية األخرى ذات الصلة بالتشاور مع آلية تنسيق ال،أن يضع )و( 

 لكل نشاط من األنشطة المقررة لبرنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف، موادا قابلة ،وأصحاب المصلحة والمنظمات
 خط مع وضع "رجات المخ)٢"(ومعنية بالتصنيف للنظر فيها كإضافات في إطار فعلية للتسليم موجهة نحو تحقيق نتائج 

 تاسع؛ اجتماعه الفيزمني إلمكانية النظر فيها من جانب مؤتمر األطراف 
طراف تقريرا عن التقدم المحرز نحو تحقيق هدف برنامج العمل أللى االجتماع التاسع لمؤتمر اإ أن يقدم )ز( 

  أعاله؛٦على النحو المحدد في الفقرة 
 خطة العمل المشتركة بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية إدراج المبادرة العالمية للتصنيف في )ح( 

نواع ى األإلالدولية لوقاية النباتات بغرض استكشاف إمكانيات التآزر في العمل في إطار االتفاقيتين؛ مع توجيه اهتمام خاص 
 ؛الغريبة الغازية

وطنية التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف من تسهيل إقامة الشبكات والتعاون فيما بين نقاط االتصال ال )ط(
 خالل بوابة المبادرة العالمية للتصنيف، ضمن أمور أخرى؛

 االنتهاء من إعداد دليل المبادرة العالمية للتصنيف، ونشره؛ )ي(
 مواصلة تقديم الدعم لتنفيذ األنشطة المقررة المتضمنة في برنامج عمل ة من مرفق البيئة العالمييطلب -١٢

 بما في ذلك عمليات تقييم احتياجات التصنيف والمشاريع ذات التركيز على التصنيف أو التي ،لمبادرة العالمية للتصنيفا
 ؛ واألنشطة اإلقليمية بشأن تنمية القدرات التصنيفية ونقل التكنولوجيا،تتضمن مكونات تصنيفية محددة بوضوح

سيما الدول الجزرية   ال،الموارد المالية للبلدان الناميةن يوفر، أ من مرفق البيئة العالمية يطلب كذلك -١٣
إقامة وتشغيل نقاط اتصال من أجل لمشاريع التي تساعد على  ية،نتقالاالقتصادات ال اذات والبلدان  من بينها،الصغيرة النامية

فئات  بالمتعلقريب التصنيفي  فضال عن موارد مالية لدعم أنشطة بناء القدرات مثل التد،وطنية للمبادرة العالمية للتصنيف
  أخرى؛ أمور، ضمنالتصنيف وتكنولوجيات المعلومات
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 من أمانتي االتفاقية ومرفق البيئة العالمية إجراء تحليل مشترك للمشاريع الممولة ذات الصلة يطلب -١٤
وارد الموجهة بصورة خاصة  بما في ذلك تحليل الم،بالمبادرة ومعلومات المشاريع ذات الصلة الواردة في التقارير الوطنية

 ؛ وذلك بغرض استنباط أفضل الممارسات وتبادل المعلومات والخبرات في تعزيز الدعم المالي للمبادرة،إلى بناء القدرات
 ندوة دراسية ،ذات الصلةوالجهات المانحة  بدعم من المنظمات ،أن يعقداألمين التنفيذي  إلى يطلب -١٥

األولى تلك البلدان التي حددت بالفعل احتياجاتها التصنيفية أو التي قدمت اقتراحات لوضع المشاريع تستهدف بالدرجة 
قطرية التي تستند إلى االحتياجات التصنيفية المحددة البمشاريع تجريبية في إطار المبادرة لتعزيز صياغة المشاريع 

الرامية إلى معالجة االحتياجات الحالية ية ز المشاريع اإلقليمية أو العالميو تعزأواستكشاف المنافع المحتملة من وضع 
 .التصنيفية المشتركة التي تم تحديدها بالفعل

 مرفق
 األنشطة المزمعة اإلضافية

 التنوع البيولوجي للجبال: النشاط المزمع   - أوال
 األساس المنطقي ) ١(
ي الجغرافي، وموقع الجبل من حيث خط يتباين التكوين التصنيفي للتنوع البيولوجي للجبال بتباين اإلقليم البيولوج -١

وفي بعض الحاالت، تقدم الجبال موردا موسميا الزما للكائنات التي توجد .  الطول واالرتفاع باإلضافة إلى تباين التضاريس
وعالوة على ذلك، فإن معظم مجموعات الكائنات لها مثيل في .  في أوقات أخرى في المناطق األحيائية باألراضي الواطئة

ألراضي الواطئة وكذلك في المناطق الجبلية، وبذلك تظهر طائفة كبيرة من مجموعات الكائنات بدال من بعض مجموعات ا
، مما )مواقع ساخنة(وبناء عليه، فإن المناطق الجبلية تكون في الغالب مواقع ذات تنوع بيولوجي شديد .  تصنيفية قليلة

 .لب مشاركة جهات فاعلة كثيرة وخبراء كثيرين بالنسبة لمختلف الكائناتيجعل معالجتها التصنيفية الكاملة تحديا وتتط
نظرا ألن معظم السالسل الجبلية تمتد على طول مسافات ومساحات ضخمة، فإن اتباع نهج إقليمي للتنوع  -٢

.  وقوائم الجردالبيولوجي للجبال يعتبر أمرا بالغ األهمية، وتتاح المعلومات المتصلة به في كثير من قواعد البيانات 
وبالتالي، يمكن أن تساهم المبادرة العالمية للتصنيف في برنامج عمل التنوع البيولوجي للجبال بوسائل عدة، منها تجميع 

 .البيانات والخبرات ذات الصلة
 النواتج )٢(
ويمكن أن .  معارف زائدة عن تكوين األنواع في الحبال من خالل الدراسات وقوائم الجرد التصنيفية الوطنية -٣

 :تساعد المبادرة العالمية للتصنيف في برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي للجبال من خالل ما يلي
 تجميع قوائم تشغيلية للكائنات التي توجد في المناطق الجبلية، بما في ذلك – قوائم تشغيلية للكائنات )أ( 

 أسمائها الدارجة، باإلشارة إلى االرتفاع والتضاريس؛
 إنتاج مفاتيح لتحديد الهوية في شكل مطبوع وإلكتروني، تكون مفيدة – مفاتيح تشغيلية لتحديد الهوية )ب(

 للحفظ والرصد واالستعمال المستدام للكائنات في المناطق الجبلية؛
  توزيع القوائم والمفاتيح التشغيلية على أوسع نطاق ممكن لزيادة فائدتها؛– نشر البيانات )ج(
 االتصال بخبراء التصنيف ومساندتهم من أجل تشجيع مشاركتهم في برامج التدريب – ارد البشريةالمو )د(

 ذات الصلة، ومساندة إنشاء المراجع المحلية وجمع البيانات الخاصة بالمجموعات األحيائية الجبلية؛
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تية والموارد البشرية  توفير معلومات تصنيفية والبنية التح– المناطق شديدة التنوع والمناطق المحمية )ه(
 .ذات الصلة لتحديد المواقع الجبلية شديدة التنوع البيولوجي وإلنشاء ورصد المناطق المحمية

 التوقيت )٣(
نظرا ألن معارف التنوع البيولوجي الحالية للجبال ما زالت غير كافية، فإن المبادرة العالمية للتصنيف ستبذل جهدا  -٤

وفي خالل الثالث سنوات .  غيلية ومفاتيح تشغيلية لتحديد الهوية بخصوص الكائنات الجبليةمستمرا لوضع وتحسين قوائم تش
القادمة، ستحاول المبادرة العالمية إعداد أدلة تصنيفية، وقوائم إلكترونية للكائنات الجبلية، ومفاتيح لتحديد الهوية وذلك 

 .إلدارةبالتشاور مع الوكاالت الوطنية المالئمة المعنية بالتصنيف وا
 الجهات الفاعلة )٤(
حدد برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي للجبال كثيرا من الجهات الفاعلة ذات الصلة، مثل التقييم العالمي  -٥

، والشراكة بشأن الجبال، والمنتدى المعني بالجبال، DIVERSITAS التابع لمعهد (GMBA)للجبال  للتنوع األحيائي
، ومنظمة األغذية والزراعة بالنسبة للجوانب الزراعية، وآلية )لتنظيم حلقات إقليمية (BioNET-Internationalومنظمة 

 ومرفق البيئة العالمية ،(GBIF)غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي 
(GEF)،الستراتيجية العالمية لحفظ النبات  والهيئات الوطنية للتمويل من أجل الدعم التمويلي، وا(GSPC)) للنباتات( ،

حفظ الطبيعة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية، والمجتمعات المحلية وبرامج والمنظمات الوطنية ووكاالت 
 .وغيرها من الهيئات األخرى العديدة

البيولوجي للجبال، وكذلك متاحف التاريخ إن المجتمع العلمي الذي نفذ أو ينفذ برامج بحثية بخصوص التنوع  -٦
الطبيعي التي لديها عينات جمعت عبر العقود، تلعب دورا رئيسيا في تقديم الخبرة والمعلومات ذات الصلة ويجب أن تشارك 

 .بنشاط
 اآلليات )٥(
مية للتصنيف، والشراكة إن اآلليات القائمة، مثل آلية غرفة تبادل المعلومات وآلية التنسيق التابعة للمبادرة العال -٧

 يمكن استخدامها لتنسيق ،(GBIF)بشأن الجبال، والمنتدى المعني بالجبال، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي 
 .الجهود وتعزيزها

 المتطلبات من الموارد المالية والبشرية والقدرات األخرى )٦(
رات تحديد موارد ضمن المشاريع القائمة والجديدة، باإلضافة إلى يتطلب بناء الموارد المالية والبشرية وبناء القد -٨

 .توفير موارد إضافية لزيادة القدرات التقنية في البلدان النامية
 المشاريع الرائدة )٧(
يمكن أن تبني المشاريع الرائدة على معلومات لعدد من المناطق الجبلية في العالم، مثل جبال األلب، واألنديز،  -٩

ويمكن أن تعالج .  اليا، والقوس الشرقي، وذلك للحصول على النواتج على المدى القصير ولتقييم مدى فائدتهاوالهيما
المبادرة العالمية للتصنيف، ضمن أمور أخرى، احتياجات بناء القدرات المحلية واإلقليمية عن طريق تنسيق حلقات العمل 

، مع التركيز على حفظ ورصد التنوع DIVERSITAS بالجبال، ومعهد بالتعاون مع الشراكة بشأن الجبال، والمنتدى المعني
 . البيولوجي للجبال
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 األنواع الغريبة الغازية: النشاط المزمع   – ثانيا
 األساس المنطقي )١(

تعتمد الوقاية من تأثيرات األنواع الغريبة الغازية والتخفيف من هذه التأثيرات في كثير من األحيان على الوصول  -١٠
ي الوقت المناسب إلى الخبرات التصنيفية والى موارد التصنيف مثل أدوات التعرف، والمعلومات عن أسماء األنواع ف

وبالنسبة لكثير من ممرات دخول األنواع الغريبة الغازية، قد تعتمد الوقاية والتخفيف من . ومجموعات المراجع البيولوجية
ولذلك يتعين تيسير  . ى على المستويين شبه اإلقليمي واإلقليمي بل والعالميالفعاالن على أنشطة الكشف والرصد والتي تجر

حصول جميع البلدان على القدرات التصنيفية والمعلومات لدعم أعمال الوقاية والتخفيف من تأثيرات األنواع الغريبة 
كشف ورصد الغزوات لتنبؤ والبحوث عنصرا رئيسيا في اويمكن أن تشكل التصنيف األفضل لألنواع من خالل  . الغازية

كذلك فإن المعلومات التصنيفية األساسية فإن التنوع البيولوجي في المناطق المعرضة أو الضعيفة أمام  . في وقت مبكر
يمكن أن تيسر الكشف المبكر عن التغييرات في تكوين األنواع التي قد تكون ناشئة )  البحريةئمثل الموان(مسارات الغزو 
وعالوة على ذلك يمكن أن تكون الخبرات التصنيفية عنصرا مهما في وضع تدابير المكافحة  . ريبة الغازيةعن األنواع الغ

 .البيولوجية التي قد ينظر في استخدامها صانعو القرارات لمعالجة األنواع الغريبة الغازية في بعض الحاالت
 النواتج )٢(

 :أن تشتمل النواتج على ما يليينبغي  -١١
أو توسيع قواعد بيانات عن األنواع الغريبة الغازية وأحداث الغزوات وإتاحة هذه القواعد على / وإعداد )أ( 

 نحو واسع؛
إنتاج ونشر مفاتيح رئيسية لتحديد الهوية بالنسبة لألنواع الغريبة الغازية المعروفة المرتبطة بمسارات  )ب(

 الغزوات الرئيسية؛
عرضة أو التي تعتبر ضعيفة أمام مسارات الغزوات لمناطق المإنتاج قوائم تشغيلية للكائنات في ا )ج(

 .الرئيسية، واستعمال هذه القوائم من جانب السلطات المحلية للرصد
 التوقيت )٣(

وإنتاج وتوزيع مفاتيح رئيسية . أو توسيع قواعد البيانات وإتاحتها على نحو واسع خالل سنتين/مواصلة إعداد و -١٢
وإنتاج واستعمال قوائم تشغيلية للكائنات في المناطق .  غريبة الغازية المعروفة خالل ثالث سنواتلتحديد هوية األنواع ال

 .عرضة أو التي تعتبر ضعيفة أمام مسارات الغزوات الرئيسية خالل ثالث سنواتالم
 الجهات الفاعلة )٤(

 التابعة لالتحاد ،(SSC)لجنة بقاء األنواع  فريق الخبراء المعني باألنواع الغازية التابع ل–إعداد قاعدة البيانات  -١٣
العالمي لحفظ الطبيعة، والشبكة العالمية للمعلومات بشأن األنواع الغازية، وآلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، 

 ومنظمة ،(GBIF)، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي IABIN و ،(ITIS)والنظام المتكامل لمعلومات التصنيف 
 المجتمع العلمي، الحكومات الوطنية، متاحف –ومفاتيح تحديد الهوية .  BioNET International، ومنظمة ٢٠٠٠نواع أ

تتعرض أو تكون عرضة لمسارات الغزوات والقوائم التشغيلية للكائنات في المناطق التي .   والبرامجالتاريخ الوطني
 .ت الوطنية واإلقليمية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الحكومات الوطنية، المنظما–الرئيسية 
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 اآلليات )٥(
ستكون الجهود المنسقة على المستويين الوطني والعالمي من جانب الجهات الفاعلية المحددة أعاله، ستكون آلية  -١٤

ة لالتفاقية، والمرفق العالمي وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لآلليات القائمة، مثل آلية غرفة تبادل المعلومات التابع.  مهمة
 .، أن تعمل كبوابات إلكترونية للمعلومات(GBIF)لمعلومات التنوع البيولوجي 

 المتطلبات من الموارد المالية والبشرية والقدرات األخرى )٦(
اإلضافة إلى يتطلب بناء الموارد المالية والبشرية وبناء القدرات تحديد موارد ضمن المشاريع القائمة والجديدة، ب -١٥

وسيكون مرفق البيئة العالمية والمنظمات الوطنية للتمويل .  توفير موارد إضافية لزيادة القدرات التقنية في البلدان النامية
 .مصدرين مهمين للدعم المالي

 المناطق المحمية: النشاط المزمع   - ثالثا
 األساس المنطقي )١(

وهذا .  لبات رئيسية لتخطيط حفظ الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامةتشكل الخبرة والمعلومات التصنيفية متط -١٦
صحيح بصفة خاصة في حالة المناطق المحمية، التي أنشئت بهدف حفظ جزء كبير من التنوع البيولوجي الطبيعي، ولكنها 

ومع عدم توافر قائمة جرد .  علتستند عادة إلى معرفة محدودة أو المعلومات المتاحة عن التنوع البيولوجي التي تحتويه بالف
كاملة لألنواع في الوقت الحالي ألي منطقة محمية قائمة أو منطقة محمية أوسع مزمعة، ومع غياب المعلومات التصنيفية 

 ذات القيمة الحالية من منظور الحفظ، سيكون من الصعب (taxa)والتوزيعية والبيولوجية حول كثير من فئات التصنيف 
ويهدف برنامج العمل الخاص بالمناطق المحمية إلى مساندة إنشاء نظم وطنية وإقليمية من .  ال للحفظإجراء تخطيط فع

 من برنامج العمل بالتحديد إلى ٢-١-١ويدعو النشاط .  المناطق المحمية ذات الصفة التمثيلية البيئية وتكون مدارة بفاعلية
ة أو التي لم تُمس أو التي يصعب إحاللها، باإلضافة إلى المناطق إنشاء مناطق محمية في أي من المناطق الطبيعية الكبير
 إجراء تحاليل للفجوات على المستويين الوطني واإلقليمي ٥-١-١التي تحتوي على األنواع األكثر تهديدا، ويطلب النشاط 

ية للتصنيف دورا مهما بصفة ويمكن أن تلعب المبادرة العالم).  ٢٠٠٦بحلول عام (للصفة التمثيلية لنظام المناطق المحمية 
من خالل التركيـز على ) ١، المرفق، عنصر البرنامج ٧/٢٨المقرر (خاصة في تحديد وإنشاء وإدارة المنـاطق المحمية 

قوائم جرد التنـوع البيولوجي وتحليل الفجـوات في قوائم الجرد الموجودة، ووضع معايير إلدارة ورصد المناطق المحمية 
من خالل تسهيل التقييمات والمقارنات لمختلف المكونات التصنيفية للتنوع ) ٤مرفق، عنصر البرنامج ، ال٧/٢٨المقرر (

وفي ضوء التهديدات التي تواجه المناطق .  البيولوجي التي تغطيها الشبكة القائمة للمناطق المحمية وتجعلها قابلة لالستدامة
زية، من المهم تفهم القيود الحالية التي تتعرض لها األنواع واألواهل، المحمية من خالل تغير المناخ واألنواع الغريبة الغا
ويعتبر الوصول إلى معلومات دقيقة عن التوزيعات الحالية والقدرة .  ودورها في تقرير التوزيع تحت الظروف المتغيرة

 .على نمذجتها، يعتبر مهما لإلدارة المالئمة واإلعداد المالئم للسياسة
 النواتج )٢(

قوائم جرد محسنة وزائدة للتنوع البيولوجي في المناطق المحمية بجميع أنواعها، وسوف توسع أيضا لتشمل جهود  -١٧
وأدلة تصنيفية للكائنات الالفقرية الرئيسية، والنباتات .  الرصد لتسجيل التغيرات في األنواع واألواهل مع مرور الوقت

ومعلومات عن التوزيع والتواجد الحالي .   الناحية االقتصادية واألنواع المهددةوالكائنات الدقيقة الدنيا، واألنواع المهمة من
وتحديد الموائل ووضع األولويات إلنشاء مناطق .  لألنواع المهمة في المناطق المحمية، بما في ذلك االتجاهات في األواهل

وتعبئة وزيادة العينات .  ية واإلقليميةمحمية جديدة، من خالل رسم توزيعات األنواع على المستويات المحلية والوطن
والبيانات القائمة على المشاهدة المتعقلة باألنواع، للسماح بنمذجة التوزيعات الحالية والتوزيعات بموجب نماذج مختلفة لتغير 
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، مثل التغير في استخـدام األراضي(المنـاخ وبيانـات عن المنـاطق البيولوجية والتغيـرات البيولوجية األخرى 
 ).واألنواع الغازية

 التوقيت )٣(
 ٣-٤والتاريخ المستهدف للغاية .  ٢٠٠٦ بشأن إجراء تحليل الفجوات هو عام ٥-١-١التاريخ المستهدف للنشاط  -١٨

كفالة إسهام المعرفة العلمية في إنشاء وفاعلية المناطق  (٤-٤والغاية ) تقييم ورصد حالة واتجاهات المناطق المحمية(
وبالتالي، ينبغي إخراج النواتج خالل السنوات األربع القادمة، ولكن الحاجة تدعو .  ٢٠١٠نامج العمل هو عام لبر) المحمية

 .إلى االستمرار في الجهود
 الجهات الفاعلة )٤(

الوكاالت الوطنية والسلطات المحلية المعنية بالتنظيم واإلدارة في المناطق المحمية بالتنسيق مع مؤسسات التصنيف،  -١٩
وخصوصا متاحف التاريخ الطبيعي، ووحدات التقسيم البيولوجي للكائنات في الجامعات ومؤسسات البحوث األخرى، 
وحدائق النباتات ومجموعات التربية، ولجنة بقاء األنواع التابعة لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة، وكذلك وكاالت حفظ الطبيعة 

، والهيئة الدولية BirdLife International مثل منظمة الحفظ الدولية، ومنظمة بما في ذلك المنظمات الدولية وغير الحكومية
 والمجتمعات ،(WRI)والمعهد العالمي للموارد ، (WWF)والنباتات، والصندوق العالمي لحفظ الطبيعة  لحفظ الحيوانات

وتشمل .  دورا مهما) هرسياالستحداث الف(ويمكن أيضا أن يلعب أخصائيو استحداث أساليب فهرسة جديدة .  المحلية
الجهات الفاعلة األخرى آليـة غرفة تبـادل المعلومـات التابعة لالتفاقيـة والمرفق العالمي لمعلومـات التنوع البيولوجي 

(GBIF)) ومرفق البيئـة العالمية ومنظمـات التمويل الوطنيـة للدعم المالي، ومنظمة )كبوابـات إلكترونية للبيانـات ،
BioNET-International) ويمكن أن تلعب أيضا االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي ).  لتنظيم الحلقات اإلقليمية

دورا مهما، بما في ذلك اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة، واتفاقية التراث العالمي، واتفاقية األنواع المهاجرة، واتفاقية 
 وبرنامج محميات المحيط الحيوي التابع ،(CITES)تات البرية المعرضة لالنقراض والنبا االتجار الدولي بأنواع الحيوانات

وينبغي أيضا .  (UNESCO) التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (MAB)لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي 
ناء القدرات، مثل المبادرة الدولية للملقحات تنفيذ روابط مباشرة إلى المشاريع القائمة أو المزمعة المتعلقة بالتصنيف وب

(IPI)، وتعداد الحياة البحرية )The Census of Marine Life (CoML)(الحيوانات لغرب أفريقيا، /، وشبكة حدائق النباتات
 .(EDIT)ومعهد التوزيع األوروبي للتصنيف المقترح حديثا ، (PEET)والشراكات لتعزيز الخبرة في التصنيف 

 لياتاآل )٥(
ستكون الجهود المنسقة على المستويين الوطني والعالمي من جانب الجهات الفاعلية المحددة أعاله، ستكون آلية  -٢٠

ويجب إبالغ الوكاالت وهيئات .  ويلزم تعبئة البيانات القائمة وتقديمها بطريقة مالئمة، مع إعداد األدوات التحليلية.  مهمة
 .جة إلى مفاتيح تحديد الهوية، وقوائم الجرد والبيانات األولية، مع تحديد األولويةالتمويل الرئيسية بفاعلية بالحا

 المتطلبات من الموارد المالية والبشرية والقدرات األخرى )٦(
بقدر تركيز المتطلبات على أمور تتجاوز عمليات العمل التقليدي واألنماط التقليدية لمقدمي البيانات، فسوف تكون  -٢١

 .إلى تمويل يركز على تلبية االحتياجات المحددةهناك حاجة 
 المشاريع الرائدة )٧(

 في (ATBIs) للتنوع البيولوجي (taxon)تحفيز الجهود والقيام بجهود إلعداد قوائم جرد لجميع فئات التصنيف  -٢٢
ة في المناطق المحمية، في سياق وتحليل الفجوات لألنواع التصنيفية التمثيلية الموجود.  المناطق المحمية القائمة أو المزمعة

في مواقع أخرى وطنية أو إقليمية، مما يظهر إعداد واستعمال هذه التحاليل في (taxa) التوزيع والتواجد لفئات التصنيف هذه 
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د وتعبئة البيانات األولية لوجود األنواع في منطقة محمية، وتقديم هذه البيانات إلى بل.  اختيار وإدارة المناطق المحمية
 .المنشأ، وتحليل التوزيعات باستعمال نظام نمذجة مالئم

  التنوع البيولوجي الجزري  - رابعا
التنوع (، تتضمن الجزر جميع المجاالت المواضيعية ٦، الفقرة ١٠/١الفرعية  كما لوحظ في توصية الهيئة -٢٣

) لألراضي الجافة وشبه الرطبة وللجبال وللزراعة والتنوع البيولوجي للغابات وللمياه الداخلية ويالبيولوجي الساحلي والبحر
بشأن برامج ( ٤وبذلك فان األنشطة المزمعة التي سبق تبينها تحت الهدفين التشغيليين  . المنظور فيها تحت ظل االتفاقية

مية للتصنيف في برنامج عمل المبادرة العال) بشأن العمل المتعلق بالقضايا الشاملة لعدة قطاعات (٥و ) العمل المواضيعية
 يمكن ، التي سبق تبينها لبرامج العمل المواضيعية والشاملة لعدة قطاعات١٨-٨المزمعة  ، المرفق، األنشطة٦/٨المقرر (

ستعمال المستدام لمكونات اليضا مصدرا يولد المعلومات التصنيفية الالزمة لحفظ التنوع البيولوجي الجزري ولأاعتبارها 
 .ل والمنصف للمنافع الناشئة عن ذلك االستعمالذلك التنوع وللتقاسم العاد

 التنوع ةشديد" أنه نظرا للمعدل الحالي المقلق جدا لضياع التنوع البيولوجي الجزري في كال األماكن غير -٢٤
ورا للتنوع البيولوجي؛ ونظرا ألن البيئات الجزرية تشهد، بسبب عزلتها، تطورا فريدا لما فيها من فل" الباردة"و" )الساخنة(

 عوالم صغيرة جدا تتراءى فيها نظيرتها القارية؛ ينما هإوفونا كثيرا ما تكونان متوطنين ومتميزتين؛ ونظرا ألن الجزر 
ن األمر يقتضي إيضا انتباها عاجال، فأونظرا ألن تعرض الجزر الصغيرة للمخاطر أمر يقتضي ليس فقط انتباها خاصا بل 

 في برنامج عمل ١٨لى إ ٨ في سبيل التنفيذ العاجل لألنشطة المزمعة من ،صغيرةسيما الجزر ال مساندة خاصة للجزر، ال
قليمية للوفاء باالحتياجات التصنيفية ولبناء  ينبغي التركيز على النهوج اإل،لى ذلكإضافة إلوبا . المبادرة العالمية للتصنيف

 .القدرة، خصوصا بالنسبة للجزر الصغيرة
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  ٨/٤المقرر 
 منافعالحصول وتقاسم ال

 إن مؤتمر األطراف،
 ، بشأن الحصول وتقاسم المنافع٧/١٩بمقرره إذ يذكّر 
 جيم بشأن التعاون بين الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول ٨/٥ أيضا مقرره رواذ يذكّ

متصلة بها، ومشاركة واألحكام ال) ى (٨وتقاسم المنافع والفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 
 المجتمعات األصلية والمحلية،

 بتقارير االجتماعين الثالث والرابع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول علما وإذ يحيط
 وتقاسم المنافع،

    النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع-ألف 
المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم التقدم المحرز في عمل الفريق العامل ب يرحب -١

 المنافع من أجل إعداد وإبرام نظام دولي؛
لفريق العامل المخصص المفتوح العضوية االجتماع الخامس ل حالة المرفق بالمقرر الحالي إلى إيقرر -٢

وكذلك المدخالت  ، دال٧/١٩قرر لمإعداد وإبرام النظام الدولي وفقا لمواصلة ألغراض المعني بالحصول وتقاسم المنافع 
 : التالية إلعداد وإبرام النظام الدولي، ضمن أمور أخرى

 األصل القانوني؛/المصدر/يين المعني بشهادة المنشأنتائج فريق الخبراء التقن )أ(
 تقرير مرحلي عن تحليل الفجوات، والمصفوفة؛ )ب(
 ؛نافعأي مدخالت أخرى تقدمها األطراف بخصوص الحصول وتقاسم الم ) ج(

ويظهر المرفق طائفة اآلراء التي أعرب عنها األطراف في االجتماع الرابع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 
 المعني بالحصول وتقاسم المنافع؛

 األطراف، والحكومات، والمجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات الدولية وجميع أصحاب يدعو -٣
معلومات بخصوص المدخالت بالنسبة لتحليل الصكوك القانونية والصكوك األخرى الموجودة المصلحة المعنيين إلى تقديم 

على المستويات الوطنية، واإلقليمية والدولية التي تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع، تقديمها إلى أمانة االتفاقية، وذلك قبل 
 قاسم المنافع؛أربعة أشهر من االجتماع الخامس للفريق العامل المعني بالحصول وت

 إلى األمانة أن تعد تجميعا للمعلومات المقدمة وفقا للفقرة أعاله، وإتاحتها لعمل الفريق العامل يطلب -٤
 المعني بالحصول وتقاسم المنافع؛

 رئيسين مشاركين للفريق ، السيد فرناندو كازاس من كولومبيا والسيد تيم هودجس من كنداتعيين يقرر -٥
توح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع، وذلك ألغراض صياغة وإبرام النظام الدولي العامل المخصص المف

  دال؛٧/١٩للحصول وتقاسم المنافع، وفقا لشروط التكليف الواردة في المقرر 
 أن يواصل الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع إلى يطلب -٦

وأن يعطي تعليمات إلى الفريق العامل ) دال (٧/١٩ظام الدولي وفقا لشروط تكليفه الواردة في المقرر صياغة وإبرام الن
  في أسرع وقت ممكن قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛هالمخصص المفتوح العضوية بإتمام عمل
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لمخصص المفتوح العضوية الفريق العامل ا إلى األمين التنفيذي أن يتخذ الترتيبات الضرورية لعقد يطلب -٧
  مرتين قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛المعني بالحصول وتقاسم المنافع

 األطراف، والحكومات، والمجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات الدولية وجميع أصحاب يدعو -٨
 المصلحة المعنيين إلى تزويد األمانة بمزيد من المعلومات بخصوص تحليل الفجوات؛

  أن يعد، لالجتماع الخامس للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، إلى األمين التنفيذييطلب -٩
، مع مراعاة أن يسير هذا )١) (أ( دال، المرفق، الفقرة ٧/١٩نهائية من تحليل الفجوات المشار إليه في المقرر النسخة ال

 ؛ هذا العمليعيق نظام الدولي وأالالعمل بالتوازي مع العمل المتعلق بصياغة وإبرام ال
 األطراف إلى تزويد األمين التنفيذي بمعلومات عن الوضع القانون للموارد الجينية في قوانينها يدعو -١٠

 إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا إلى االجتماع الخامس ويطلبالوطني، بما في ذلك قانون الملكية لديها، حسب الحالة، 
 ؛للفريق العامل

 مرفق
 النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 ،وفقا التفاقية التنوع البيولوجي
 الطبيعة

يمكن أن يتكون النظام الدولي من صك واحد أو أكثر، ضمن مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد وإجراءات 
 .أو غير الملزم من الوجهة القانونية/صنع القرار، ذات الطابع الملزم و

 ]المحتملة[هداف األ

الحصول على الموارد الجينية لالستخدامات السليمة بيئيا من جانب ] لتنظيم] [لتسهيل[السعي إلى وضع أحكام 
 األطراف األخرى وعدم فرض قيود تتعارض وأهداف هذه االتفاقية

وما ] الجينية[موارد ال] هذه[ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية الناشئة عن استعمال 
 .يرتبط بها من معارف تقليدية، مع مراعاة الترابط بين األهداف الثالثة لالتفاقية

 ].للموارد الجينية] المصدر] [المنشأ] [األصل القانوني[إنشاء آلية لتوفير اليقين بشأن [
المجتمعات األصلية ] حقوق] [ىاحترام، وحفظ وصون المعارف التقليدية لد] [حماية] [مع مراعاة التشريع الوطني[[
المرتبطة بحفظ التنوع ] [المرتبطة بالموارد الجينية ومشتقاتها[على معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية والمحلية 

عن استعمال هذه التقاسم العادل للمنافع النقدية وغير النقدية الناشئة ] وضمان] [وتشجيع] [البيولوجي واستخدامه المستدام
] مع مراعاة التشريع الوطني للبلدان التي توجد فيها هذه المجتمعات] [بما يتمشى والتزامات حقوق اإلنسان[ المعارف،

 ]].والقانون الدولي الساري[
ضمان االمتثال للموافقة المسبقة عن علم في سياق شروط متفق عليها تبادليا من جانب بلدان المنشأ والمجتمعات [

 .]األصلية والمحلية
 .واألهداف الثالثة لالتفاقية] ١٩ إلى ١٦والمواد من ) [ي (٨، ١٥المساهمة في التنفيذ الفعال للمادتين 

 .حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
 .]منع سوء تخصيص وسوء استخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف تقليدية[
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 ]. لتدفق المنافع إلى بلدان منشأ الموارد الجينيةكفالة التقاسم العادل والمنصف[
االمتثال للموافقة المسبقة عن علم من جانب البلدان والمجتمعات األصلية والمحلية المقدمة ] كفالة] [تشجيع[[

 ]للموارد، واالمتثال للشروط المتفق عليها تبادليا؛
 ]ضمان وإنفاذ حقوق والتزامات مستخدمي الموارد الجينية؛[
وأنها مساندة ألهداف االتفاقية وال ] [ان المساندة المتبادلة بين الصكوك والعمليات الدولية القائمة ذات الصلةضم[

 ].تتعارض معها
نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا ] لضمان[المساهمة في، أو تشجيع، بناء القدرات و[

 ]ةوالدول الجزرية الصغيرة النامي
 المدى

 ]وفقا للتشريع الوطني وااللتزامات الدولية االخرى[ينطبق النظام الدولي على  -١
 ؛]مع مراعاة التشريع الوطني لبلد المنشأ] [ومشتقاتها ومنتجاتها[الحصول على الموارد الجينية  )أ(
والمشتقات [للموارد الجينية ] االستخدام] [والحركة عبر الحدود[شروط لتسهيل الحصول على [[ )ب(
 ؛]]أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية] [والمنتجات
ومشتقاتها [التقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية الناشئة عن استخدام الموارد الجينية  )ج(

تفق عليها تبادليا في سياق شروط م] ومشتقاتها ومنتجاتها، في الحاالت المالئمة،[ما يرتبط بها من معارف تقليدية، ] أو/و
 ؛]وفقا للتشريع الوطني لبلد المنشأ] [استنادا إلى الموافقة المسبقة عن علم[

المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية لدى المجتمعات األصلية ] احترام، وحفظ وصون] [حماية[ )د(
المرتبطة بالموارد ] [يولوجي واستخدامه المستدامالتي تجسد أساليب العيش التقليدية ذات األهمية لحفظ التنوع الب[والمحلية 

 ].وفقا للتشريع الوطني] ومشتقاتها ومنتجاتها] [الجينية
يطبق النظام الدولي على جميع الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات تقليدية والمنافع [ -٢

 .]الناشئة عن استخدام هذه الموارد
المعاهدة ] المرفق األول من[التي يشملها ] ألنواع تلك النباتات[م الدولي على الموارد الجينية النباتية لن يطبق النظا[ -٣

عندما [، ] من جانب هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةأو[الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 ].تستخدم تلك الموارد ألغراض تلك المعاهدة

ال يخل النظام الدولي بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية [ -٤
لحماية  (sui generis) بشأن جوانب الملكية الفكرية للنظم الفريدة WIPO/IGCوالزراعة وسيأخذ في الحسبان عمل 

 ].صيص وسوء االستعمالالمعارف التقليدية والفولكلور من سوء التخ
وأنها مساندة ] [يضمن النظام الدولي المساندة المتبادلة والتكامل بين الصكوك والعمليات الدولية المعنية القائمة[ -٥

 ].ألهداف االتفاقية وال تتعارض معها
 ].لن ينطبق النظام الدولي على الموارد الجينية البشرية[ -٦
م الوطنية للحصول وتقاسم المنافع المتعلقة بالموارد الجينية الخاضعة للوالية سيكون مدى النظام ممتثال للنظ[ -٧

 ]].في سياق االتجار والتبادل الدوليين لتلك الموارد الجينية[الوطنية 
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 ]التي يجب النظر فيها إلدراجها في النظام الدولي] [المحتملة[العناصر 

 ]والمشتقات والمنتجات[الحصول على الموارد الجينية 
للدول حقوق سيادة على مواردها الجينية، وتكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية، [ -١

 .]ويخضع ذلك للتشريع الوطني
تتعلق ] [تعتمد على] [والمشتقات والمنتجات[أحكام الحصول على الموارد الجينية ] مع مراعاة التشريع الوطني،[ -٢

 ].منافعترتيبات تقاسم ال]بـ
يجب أن تكون إجراءات الحصول واضحة، ومبسطة وشفافة وتقدم اليقين القانوني لمختلف أنواع مستخدمي  -٣

 .من اتفاقية التنوع البيولوجي] ٢الفقرة [، ١٥الموارد الجينية، بغية التنفيذ الفعال للمادة 
] يجوز] [بما في ذلك بلدان المنشأ،] [المنتجاتوالمشتقات و[المقدمة للموارد الجينية، ] لبلدان المنشأ] [لألطراف[ -٤
والمشتقات [ من االتفاقية، تدابير تقضي بخضوع الحصول على الموارد الجينية ١٥ والمادة ٢أن تضع، وفقا للمادة ] يجب[

 .لشرط الموافقة المسبقة عن علم] الستعماالت محددة] [والمنتجات
موارد جينية أو مشتقات تحوزها، أن تسمح بالحصول على تلك ال يحق لألطراف التي ال تكون بلدان منشأ [ -٥

 .]الموارد الجينية بدون الموافقة المسبقة عن علم من جانب بلدان منشأ هذه الموارد الجينية
إذا تعذر التعرف على بلدان منشأ الموارد الجينية أو المشتقات، تقوم ألطراف التي توجد في أراضيها هذه الموارد [ -٦

 .] أو المشتقات بإعطاء حق الحصول للمستخدمين نيابة عن بلدان منشأ هذه الموارد الجينيةالجينية
، ١٥، وفقا للمادة ]أو المشتقات[الشروط المتفق عليها تبادليا للحصول على الموارد الجينيـة ] يجوز أن تشمل[ -٧

إلى أطراف ثالثة، مع مراعاة ] أو المشتقات[جينية ، من اتفاقية التنوع البيولوجي، شروطا بصدد نقل هذه الموارد ال٤الفقرة 
 ].التشريع الوطني لبلدان المنشأ

 ]والمشتقات والمنتجات[للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ] االعتراف والحماية[
 :من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي (٨ينبغي إعداد وتنفيذ عناصر النظام الدولي وفقا للمادة 

وطنية ومحلية ] دولية،[فريدة ] بنظم] [بنماذج[ أو االعتراف /ألطراف أن تنظر في إعداد واعتماد ول[ )أ(
 ، حسبما هو مالئم؛]والمشتقات والمنتجات[لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، 

أن تحترم وتحفظ وتصون ] [ تعترف وتحمي حقوقأن[لألطراف ] ينبغي] [مع مراعاة تشريعها الوطني،[ )ب(
تقاسم المنافع الناشئة عن استعمال ] تشجع] [وتكفل[المجتمعات األصلية والمحلية ] المعارف واالبتكارات والممارسات لدى

الجينية، بخصوص تقاسم المنافع الناشئة عن معارفها التقليدية المرتبطة بالموارد [هذه المعارف واالبتكارات والممارسات، 
 ؛]والقانون الدولي المطبق[مع مراعاة التشريع الوطني للبلدان التي توجد فيها هذه المجتمعات ] والمشتقات والمنتجات،[

أن تمتثل للموافقة المسبقة عن علم من جانب المجتمعات األصلية ] لألطراف[للمستخدمين [[ينبغي  )ج(
من اتفاقية التنوع ) ي (٨وفقا للمادة ] والمشتقات والمنتجات[موارد الجينية، والمحلية التي تمتلك معارف تقليدية مرتبطة بال

 ؛]]والقانون الدولي المطبق[البيولوجي، مع مراعاة التشريع الوطني للبلد الذي توجد فيه هذه المجتمعات 
ظم الوطنية ينبغي تنفيذ ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع المتعلقة بالمعارف التقليدية في سياق الن[ )د(

 .]للحصول وتقاسم المنافع
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 التقاسم المنصف والعادل للمنافع
على حد أدنى من الشروط لتقاسم المنافع ] النظام الدولي ]و] [أو] [للحصول[يجب أن تنص التشريعات الوطنية [ -١

وط المتفق عليها تبادليا مراعاتها في الشر] ويجوز] [ويجب[الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، والمشتقات والمنتجات 
 .]أن تستند إلى الموافقة المسبقة عن علم بين مقدم الموارد الجينية المعنية ومستخدمها] ويجوز] [ويجب[

يجوز أن تنص أحكام الشروط المتفق عليها تبادليا على ترتيبات لتقاسم المنافع بخصوص مشتقات ومنتجات [ -٢
 .]الموارد الجينية

بين المجتمعات األصلية أو المحلية والمستخدمين، ومع [تنص الشروط المتفق عليها تبادليا أن ] يجب] [يجوز[ -٣
بين المستخدمين والسلطة الوطنية المختصة في البلد المقدم مع اإلشراك النشط [، ]إشراك البلد المقدم، في الحاالت المالئمة

 مع – متى كان األمر مناسبا –ية والمحلية المستعملين أيضا بين المجتمعات األصل [ ،]للمجتمعات األصلية والمحلية المعنية
 ].اشراك البلد القائم بالتوريد

يجوز أن تتضمن الشروط المتفق عليها تبادليا أحكاما بشأن السعي للحصول على حقوق الملكية الفكرية، وإذا كان [ -٤ 
 .]األمر كذلك، تحت أي شروط

ومشتقاتها [أو غير نقدية الستخدام الموارد الجينية، /ادليا على أحكام نقدية ويجوز أن تنص الشروط المتفق عليها تب -٥
 .وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات تقليدية] أو منتجاتها/و
أساسية لتقاسم المنافع، بما في ذلك توزيع المنافع من خالل ] أحكاما] [التزامات[ينبغي أن يضع النظام الدولي [ -٦

 .]مالية، بحيث تطبق في غياب أحكام محددة في ترتيبات الحصولاآللية ال
في الحاالت التي ال يمكن التعرف على بلدان منشأ الموارد الجينية أو المشتقات التي يحصل عليها، يجب أن تدفع [ -٧

 .] التي تحتاج إلى هذه المنافعالمنافع النقدية من هذه الموارد إلى اآللية المالية ويجب إتاحة المنافع غير النقدية إلى األطراف
، من االتفاقية، تدابير لضمان التقاسم العادل والمنصف ٤، الفقرة ٢٠ينبغي أن تضع األطراف، مع مراعاة المادة [ -٨

للمنافع الناشئة عن نتائج البحث والتطوير، بما في ذلك من خالل تسهيل الحصول على نتائج هذا البحث والتطوير ومن 
وما يرتبط بها من معارف تقليدية، ] والمشتقات والمنتجات[نولوجيا، واالستخدامات األخرى للموارد الجينية، خالل نقل التك

مع مراعاة الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا ومع احترام التشريعات الوطنية للبلد المقدم للموارد 
 .]الجينية

وجيات الستعمال الموارد الجينية والمشتقات والمنتجات، أن تضع تشريعا وطنيا ينبغي لألطراف التي تطور تكنول[ -٩
لتسهيل الحصول على هذه التكنولوجيات ونقلها إلى البلدان النامية التي هي بلدان منشأ لهذه الموارد بموجب شروط متفق 

 .]عليها تبادليا
الحاجة إلى التمييز بين االستخدامات التجارية مقابل توضيح الطبيعة الفعلية لتقاسم المنافع، مع التركيز على [ -١٠

 .]توقعات مختلفة/االستخدامات غير التجارية للموارد الجينية وما ينتج عنها من التزامات
نصوص عملية وقابلة لإلنفاذ بشأن تقاسم المنافع في ترتيبات نقل المواد على النحو المتفق عليه بين المقدمين [ -١١

 .]والمستخدمين
 .]]في بلدان منشأ الموارد الجينية[يجب توجيه المنافع على نحو يشجع حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام [ -١٢
ينبغي إال تقتصر ترتيبات تقاسم المنافع على الشروط المتفق عليها تبادليا عندما تكون هذه الترتيبات مساندة [ -١٣

 .]للموافقة المسبقة عن علم
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 .]الموافقة المسبقة عن علم وتقاسم المنافع] [المنشأ] [ألصل القانوني[ ااإلفصاح عن[ -١٤
موارد ] يستند مباشرة إلى] [أو يستعمل[موضوعها ] التي يتعلق[في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية  -١٥

 منشأ أو مصدر هذه الموارد أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، ينبغي اإلفصاح عن بلد/و] أو مشتقات ومنتجات/و[جينية 
وكذلك دليل على االمتثال لألحكام المتعلقة بالموافقة [وما يرتبط بها من معارف تقليدية، ] والمشتقات والمنتجات[الجينية، 

 ].المسبقة عن علم وتقاسم المنافع، وفقا للتشريع الوطني للبلد المقدم للموارد
لفرض عقوبات على عدم االمتثال للمتطلبات المحددة في الفقرة  عالجاتيجب أن ينص التشريع الوطني على [ -١٦

أعاله التي يجب أن تشمل ضمن أمور أخرى إلغاء حقوق الملكية الفكرية قيد البحث، وكذلك الملكية المشتركة لحقوق 
 .]]الملكية الفكرية ونقلها

ينبغي النظر في اتخاذ جزاءات رادعة  ،اذا كانت المعلومة التي كشف عنها النقاب غير صحيحة أو غير كاملة[ -١٧
 .]] خارج نطاق قانون براءات االختراع،تكون فعالة ومتناسبة مع وجه التقصير

 ]األصل القانوني/المصدر/الشهادة الدولية للمنشأ] [شهادة المنشأ[
أو /لمشتقات ووا[األصل القانوني للموارد الجينية /المصدر/يمكن أن يضع النظام الدولي شهادة دولية للمنشأ -١

 ].بلد المنشأ] [البلد المقدم[ليصدرها ] المنتجات،
االستخدام ] [األصل القانوني للموارد الجينية/المصدر/المنشأ[أن يضع النظام الدولي نظاما لترخيص ] يجب] [يمكن[ -٢

 ].القانوني للمعارف أو االبتكارات أو الممارسات التقليدية لدى المجتمعات األصلية والمحلية
دليال ] [جزءا ال يتجزأ من[هذه ] أو شهادات االستخدام[األصل القانوني /المصدر/يمكن أن تكون شهادات المنشأ -٣

 .ترتيبات الموافقة المسبقة عن علم وترتيبات الشروط المتفق عليها تبادليا] على
دليل على الترتيبات المتعلقة هذه، وأي ] أو شهادات االستخدام[األصل القانوني /المصدر/يمكن لشهادات المنشأ[ -٤

بالموافقة المسبقة عن علم وبالشروط المتفق عليها تبادليا، أن تكون شرطا مسبقا لطلبات براءات االختراع وغيرها من 
 .]طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية

 .]األصل القانوني عنصرا في نظام دولي/المصدر/يمكن أن تكون الشهادة الدولية للمنشأ[ -٥
السمات المرغوب فيها، والتنفيذ /يجب مواصلة استكشاف االحتياجات واألهداف المحتملة، والخصائص[ -٦

 .]والتحديات، بما في ذلك التكاليف واآلثار التشريعية لمثل هذه الشهادة الدولية
 .]]وفقا للتشريع الوطنياألصل القانوني كوسيلة لالمتثال لمتطلبات اإلفصاح /المصدر/يجوز استعمال شهادة المنشأ[ -٧

 التنفيذ والرصد واإلبالغ
 .للنظام الدولي] يمكن النظر فيها[آليات لرصد التنفيذ وكذلك إجراءات لإلبالغ ] على األطراف أن تضع[ -١
 .]لتنفيذ النظام الدولي] ، حسبما هو مالئم،[لألطراف أن تضع تشريعا وطنيا] [يجب] [يجوز[ -٢
 ]االمتثال واإلنفاذ[

أن تقدم طلبات للحصول على براءات االختراع التي ] مشتقات أو منتجات[ال يحق للجهات التي تتلقى موادا جينية [ -١
.]  بلد المنشأ] [البلد المقدم[بدون الموافقة المسبقة عن علم من جانب ] أو المشتقات أو المنتجات[تتعلق بهذه المواد الجينية، 

 أمور أخرى، إلى رفض طلبات براءات االختراع وإلى إلغاء هذه البراءات، في ويؤدي عدم االمتثال لهذا النص، ضمن[
 .]الحاالت الضرورية
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 .]حسبما هو مالئم[لألطراف أن تضع تشريعا وطنيا لتنفيذ النظام الدولي ] [يجب] [يجوز[ -٢
، ]لبلد المنشأ] [والمنتجاتللبلدان المقدمة للموارد الجينية، والمشتقات [يجب أن يمتثل كل طرف للتشريع الوطني [ -٣
أو استخدامها، /، بخصوص الحصول وتقاسم المنافع عند الحصول على الموارد الجينية و]بما في ذلك بلدان المنشأ[
 .]وما يرتبط بها من معارف تقليدية] المشتقات والمنتجات[

حكام المفروضة وفقا للشروط المتفق أن يكفل النظام الدولي االمتثال واإلنفاذ ألي من الشروط واأل] يجب] [يجوز[ -٤
 .]عليها تبادليا

االمتثال ]] وضمان] [لتشجيع[[أن يحتوي النظام الدولي على إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية ] يجب] [يجوز[ -٥
 ].يمكن النظر فيها للنظام الدولي[

ة المسبقة عن علم من جانب أن يحتوي النظام الدولي على تدابير لضمان االمتثال للموافق] يجب] [يجوز[[ -٦
المجتمعات األصلية والمحلية بخصوص الحصول على معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية المرتبطة ] [األطراف[

 ].]].والمشتقات والمنتجات[بالموارد الجينية، 
قة المسبقة عن علم من االمتثال للمواف] لضمان] [لتشجيع[أن يحتوي النظام الدولي على تدابير ] يجب] [يجوز[ -٧

، من ٣، الفقرة ١٥بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا للمادة ] والمشتقات والمنتجات[جانب البلدان المقدمة للموارد الجينية، 
 .]اتفاقية التنوع البيولوجي

ام أن يحتوي النظام الدولي على تدابير لمنع سوء التخصيص والحصول غير المرخص واالستخد] يجب] [يجوز[ -٨
 .]وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات تقليدية] ، ومشتقاتها ومنتجاتها[غير المرخص للموارد الجينية 

ينبغي أن تتخذ األطراف تدابير لضمان استخدام الموارد الجينية في نطاق واليتها لالمتثال التفاقية التنوع [ -٩
 .]اسهاالبيولوجي والشروط التي منح تصريح الحصول على أس

 .]إيجاد آليات لتسهيل التعاون بين وكاالت اإلنفاذ ذات الصلة في كل من بلدان المقدم والمستخدم[ -١٠
بدون اإلخالل بالجبر التعويضي المحدد في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية، يجب أن تنص [ -١١

ة، والمشتقات وما يرتبط بها من معارف تقليدية بدون التشريعات الوطنية على فرض عقوبات لمنع استخدام الموارد الجيني
 .]االمتثال ألحكام النظام الدولي، وال سيما تلك األحكام المتعلقة بتشريعات بلدان المنشأ بخصوص الحصول وتقاسم المنافع

 :األفعال أو الحاالت لسوء التخصيصيعتبر ما يلي من [ -١٢
أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية بدون االمتثال /منتجاتها واستخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها و )أ(

 ألحكام النظام الدولي؛
أو ما يرتبط بها من معارف /أي حصول أو تخصيص أو استخدام للموارد الجينية، ومشتقاتها ومنتجاتها و )ب(

 تقليدية بطريقة غير عادلة أو غير قانونية؛
تخصيص أو استخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها ومنتجاتها الحصول على منافع تجارية من حصول أو  )ج(

أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، عندما يعرف الشخص الذي يستخدم موارد جينية، ومشتقات ومنتجات، أو يكون غير /و
 ملم، بأن هذه الموارد تم الحصول عليها أو تخصيصها بطريقة غير عادلة؛

لمخالفة للممارسات النزيهة التي تحقق ربحا من المنافع العادلة للموارد األنشطة التجارية األخرى ا )د(
 ]أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية؛/الجينية، والمشتقات والمنتجات و
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أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية ألغراض بخالف /استخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها ومنتجاتها و )ه[(
 ]ليها؛األغراض التي تم الحصول ع

الحصول على معلومات غير مصرح بها يمكن أن تستخدم إلعادة هيكلة الموارد الجينية أو المشتقات أو  )و[(
 .]المنتجات أو المعارف التقليدية

 الوصول إلى العدالة[
 .الوصول إلى العدالة والجبر التعويضي] لضمان] [لتسهيل[تدابير  -١
العدالة والجبر التعويضي، بما في ذلك إجراءات الجبر اإلدارية الوصول إلى ] وتسهيل] [لضمان[تدابير  -٢

 ].بين المقدمين والمستخدمين[والقضائية، وكذلك آليات بديلة لحل المنازعات 
 ]آلية تسوية المنازعات[

 .]لألطراف أن تنشئ آلية تسوية المنازعات في النظام الدولي] يجب] [يجوز[ -١
 ].]اقية التنوع البيولوجي بخصوص تسوية المنازعات في إطار النظام الدولي من اتف٢٧تطبق أحكام المادة [ -٢
 اآللية المالية[

 .]لألطراف أن تنشئ آلية مالية للنظام الدولي تشمل ترتيبات تقاسم المنافع] يجب] [يجوز[
 ]ونقل التكنولوجيا[بناء القدرات 

يزها في البلدان النامية، وأقل البلدان نموا والدول ينبغي أن يشمل النظام الدولي أحكاما لبناء القدرات وتعز -١
الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصادات االنتقالية، من أجل تنفيذ النظام الدولي على المستويات الوطنية 

 .واإلقليمية والدولية
 .]المنافع االجتماعية واالقتصادية والبيئيةتدابير للنقل الفعلي للتكنولوجيا والتعاون فيها من أجل مساندة توليد [ -٢
 ٤-٢٠ و ١٩ و ١٨بناء القدرات البشرية والمؤسسية والعلمية بما في ذلك وضع آلية قانونية، مع مراعاة المواد [ -٣

 .]من االتفاقية
 ]المساندة المؤسسية[
) ي (٨ و ١٥ع التنفيذ الفعال للمادتين تحديد وإقرار التدابير الدولية غير التشريعية الحالية التي تساند أو تشج[ -١[

 .]واألهداف الثالثة لالتفاقية
تشجيع إجراء البحوث السليمة بيئيا التي تستخدم موارد جينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، وتمييز البحوث  -٢

 .العلمية التجارية وغير التجارية، بما في ذلك البحوث التصنيفية
 ]البلدان غير األطراف[
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  بشأن الحصول على الموارد الجينية االرشادية بونخطوط –اء ب
 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

 إن مؤتمر األطراف،
 األطراف على مواصلة تنفيذ مبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول ويحث التقدم المحرز بالفعل يالحظ -١

المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد، وعلى تبادل الخبرات والدروس على الموارد الجينية والتقاسم العادل و
 المستفادة في تنفيذها وكذلك في تطوير وتنفيذ التدابير الوطنية ودون الوطنية؛

 من االتفاقية على المستوى ١٥ األطراف إلى تقديم تقارير عن خبراتها في تطوير وتنفيذ المادة يدعو -٢
ي ذلك العقبات التي واجهتها والدروس المستفادة، وذلك قبل أربعة أشهر من االجتماع الخامس للفريق العامل الوطني، بما ف

 المعني بالحصول وتقاسم المنافع؛
 إلى األمانة أن تعد تجميعا للمعلومات المقدمة في الفقرة أعاله وإتاحتها لعمل الفريق العامل المعني يطلب -٣

 .في اجتماعه الخامسبالحصول وتقاسم المنافع 
  باء،٦/٢٤نهوج أخرى، على النحو المحدد في المقرر  - جيم

 األصل القانوني/المصدر/إصدار شهادة دولية للمنشأ تشمل النظر في
 ،مؤتمر األطرافإن 

 ، دون إصدار حكم مسبقصياغة خيارات محتملةستكشاف و إنشاء فريق من الخبراء التقنيين، اليقرر -١
األصل /المصدر/للمنشأ  شهادة–ا دوليمعترف بها ، شهادة وغرض واستخداملشكل، بها، وذلك بالنسبة على مدى استصوا

.   من االتفاقية)ي (٨ والمادة ١٥تحقيق أهداف المادة بغية ، ومنافعها ها، وتكاليفا عمليهاتطبيقإمكانية  وتحليلالقانوني، 
 بالحصول وتقاسم المنافع، ل المخصص المفتوح العضوية المعنيالعاموعلى فريق الخبراء أن يقدم إسهاما تقنيا للفريق 

 :وسيعمل وفقا لشروط التكليف التالية
األصل القانوني، وأهدافها /المصدر/النظر في السبب المنطقي المحتمل للشهادة المعترف بها دولي للمنشأ )أ(

 والحاجة إليها؛
 ه الشهادة المعترف بها دوليا؛تحديد الخصائص والسمات المحتملة لمختلف خيارات هذ )ب(
األصل القانوني وآثار كل خيار من الخيارات وذلك من /المصدر/تحليل الفروق بين خيارات شهادة المنشأ )ج(

 من االتفاقية؛) ي (٨ والمادة ١٥أجل تحقيق أهداف المادة 
 ومنافع مختلف  وتكاليفاهاوجدوتطبيق العملي، بيان التحديات المرتبطة بالتنفيذ، بما في ذلك إمكانية ال )د(

 الخيارات، بما في ذلك المساندة المتبادلة والتوافق مع االتفاقية واالتفاقات الدولية األخرى؛
 خبيرا وسبعة مراقبين ترشحهم ٢٥ أن يكون فريق الخبراء متوازنا إقليميا ويتألف من يقرر أيضا -٢

ة، والصناعة، ومؤسسات البحوث واألكاديميات، وحدائق األطراف، ضمن أمور أخرى، من المجتمعات األصلية والمحلي
 ويطلبالنباتات، وحائزي المجموعات خارج الموضع الطبيعي اآلخرين، وممثلين من المنظمات واالتفاقات الدولية المعنية، 

 إلى األمين التنفيذي أن تقدم توصية بشأن قائمة الخبراء والمراقبين المختارون وذلك لموافقة المكتب؛
 األطراف عند ترشيح خبرائها، أن تأخذ في الحسبان، ضمن أمور أخرى، الحاجة إلى توافر يشجع -٣

الخبرة التقنية في فريق الخبراء، من المجتمعات األصلية والمحلية، والصناعة، ومؤسسات البحوث واألكاديميات، وحدائق 
 النباتات، وحائزي المجموعات خارج الموضع الطبيعي اآلخرين؛



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 137 
 

 

للفريق العامل المعني ] الخامس[أشهر على األقل قبل االجتماع  ]ستة[ أن يجتمع الفريق كذلك ريقر -٤
 ؛]الخامس[بالحصول وتقاسم المنافع وأن يقدم تقريرا عن عمله، إلى الفريق العامل خالل اجتماعه 

ية وجميع أصحاب  األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية المعنية، والمجتمعات األصلية والمحليدعو -٥
المصلحة المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص إلى القيام بمزيد من العمل، بما في ذلك من خالل إجراء البحوث وتقديم 

 هاتطبيقوعن إمكانية األصل القانوني، /المصدر/، شهادة دولية للمنشأواستخداماآلراء بشأن خيارات محتملة لشكل وغرض 
، بما في ذلك النظر في نماذج الشهادة، )ي (٨ والمادة ١٥ تحقيق أهداف المادة بغية، ومنافعهاها  وتكاليفاهاجدوو، اعملي

 .كإسهام في عمل فريق الخبراء
 مساندةمن أجل  ،عملي وتكاليفهاالة تطبيقها جدواها، وإمكاني تشمل النظر في -تدابير  -دال 

 الموارد الجينية بتوريد  القائم عن علم من جانب الطرف المتعاقدة المسبقموافقةاالمتثال لل
 على الحصول في وللشروط المتفق عليها تبادليا التي صدرت على أساسها الموافقة

 األطراف المتعاقدة مع القائمين باستعمال تلك الموارد الخاضعين لوالية تلك األطراف
 ، مؤتمر األطرافإن
حقوق الملكية في طلبات  وني للموارد الجينيةاألصل القان/مصدر/ عن منشأعلى أن اإلفصاح يكرر من جديد إذ

من أجل إعداد وإبرام النظام الدولي بشأن  ،)دال( ٧/١٩المقرر ، يعتبر أحد العناصر في شروط التكليف الواردة في الفكرية
 الحصول وتقاسم المنافع،

حقوق الملكية  طلبات في األصل القانوني للموارد الجينية/مصدر/منشأ المناقشات بشأن اإلفصاح عن وإذ يالحظ
 ة وذلك في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبرنامج عمل الدوحة التابع لمنظمة التجارة العالمية،الفكري

 أن وجود طائفة من اآلراء بشأن التدابير المحتملة لمساندة االمتثال للموافقة المسبقة عن علم وإذ يالحظ كذلك
 وللشروط المتفق عليها تبادليا،

عملها بصدد المسائل التي تخص اشتراطات  ةواصلأو م/ المحافل ذات الصلة إلى معالجة ويدعو -١
وال تفاقية االأهداف يدعم أن هذا العمل إلى التأكد من حقوق الملكية الفكرية، مع مراعاة الحاجة اإلفصاح في طلبات 

 ؛٥-١٦معها، وفقا للمادة  يتعارض
لى مواصلة اتخاذ التدابير المناسبة والعملية المعنيين إالمصلحة  والحكومات وأصحاب ، األطرافحثي -٢

في الحاالت التي يوجد بها استعمال للموارد الجينية أو ما يرتبط بها من معارف  عن علم ة المسبقموافقةلمساندة االمتثال لل
 الحصول المتفق عليها تبادليا التي منح  من االتفاقية ووفقا للتشريع الوطني، ووفقا لالمتثال للشروط١٥تقليدية، وفقا للمادة 

 ؛على أساسها
ه يفي اجتماع بالحصول وتقاسم المنافع المخصص المفتوح العضوية المعنيمن الفريق العامل يطلب  -٣

في الحاالت التي يوجد  عن علم ة المسبقموافقةلى كفالة االمتثال للإ أن يواصل النظر في تدابير ترمي  والسادس،الخامس
 من االتفاقية ووفقا للتشريع الوطني، ووفقا ١٥تعمال للموارد الجينية أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، وفقا للمادة بها اس

 ؛ على أساسهاالحصوللالمتثال للشروط المتفق عليها تبادليا التي منح 
 في مجلس منظمة  األمين التنفيذي أن يجدد الطلب لقبول اتفاقية التنوع البيولوجي كمراقبإلى طلبي -٤

 .لتجارة العالمية المعني بالجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكريةا
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 والخيارات الممكنة  الحاجة–التقييم المستقبلي للتقدم المحرز : اإلستراتيجيةالخطة  -هاء 
 لمؤشرات للحصول على الموارد الجينية وخصوصا للتقاسم العادل والمنصف

 عن استخدام الموارد الجينيةللمنافع الناشئة 

 ، مؤتمر األطرافإن
من الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع أن يواصل يطلب  -١

لحصول على الموارد لمعالجة هذا الموضوع في اجتماعه الخامس وكذلك الحاجة والخيارات الممكنة في مجال المؤشرات 
 ؛ الجينية الموارداستخدامادل والمنصف للمنافع الناشئة عن لتقاسم العواالجينية 

 والمجتمعات األصلية والمحلية وجميع ، والمنظمات الدولية ذات الصلة، والحكومات،األطرافيدعو  -٢
 الصادرة عن االجتماع ٣/٥لى األمين التنفيذي وفقا للتوصية إلى تقديم آرائهم ومعلوماتهم المعنيين إأصحاب المصلحة 

 لثالث للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع؛ا
ليها أعاله وجعل هذا التجميع متاحا إ األمين التنفيذي تجميع اآلراء والمعلومات المشار إلىيطلب  -٣

 .لالجتماع الخامس للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع
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 ٨/٥مقرر ال
 واألحكام المتصلة بها) ى( ٨المادة 

 ان مؤتمر األطراف، 
 ألغراض هذا المقرر، أن حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية يجب تفسيرها يضع في اعتبارهاذ 

 ،)ي (٨وفقا ألحكام المادة 
 ستعراضه بتعمق، واحكام المتصلة بها، واأل) ي (٨العمل الخاص بالمادة تنفيذ برنامج  -ألف 

 برامج العمل المواضيعية وإدماج المهام ذات الصلة من برنامج العمل في
واألحكام ) ي (٨ إلى األمين التنفيذي االستمرار في رفع تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة يطلب -١

 للفريق العامل المفتوح خامساالجتماع الالمتصلة بها، استنادا إلى المعلومات المقدمة إلى األمين التنفيذي، وذلك لنظر 
 واألحكام المتصلة بها؛) ي (٨العضوية المخصص للمادة 

األطراف الى أن تقدم، من خالل تقاريرها الوطنية، اذا كان األمر مناسبا، الى األمين التنفيذي يدعو  -٢
صلية والمحلية، وما يرتبط بذلك من بناء تقارير عن التقدم المحرز في تحقيق المشاركة الوطنية من جانب المجتمعات األ

من األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع تلك البيانات ويستعين ـ حسبما يكون األمر مناسبا ـ باألطراف ويطلب القدرة، 
وبالمجتمعات األصلية والمحلية العداد تقرير احصائي عن ذلك يبين أمورا تشمل المساهمة في هيئات االتفاقية المختلفة 

القارات المختلفة، والمشاركة في الوفود الحكومية وكذلك المشاركة خارج الوفود الحكومية وفي /مشاركة من البلدانوال
 الوفود التي تمولها اآلليات الطوعية؛

 من األطراف التي لم تقدم بعد معلومات بشأن تنفيذ برنامج العمل، أن تفعل ذلك في تشاور مع يطلب -٣
حلية، حسبما يكون األمر مناسبا، وفي الوقت الالزم بالنسبة الجتماع الفريق العامل المخصص المجتمعات األصلية والم

 واألحكام المتصلة بها؛) ي (٨المفتوح العضوية المعني بالمادة 
 العمل المنفذ في الهيئات الدولية المعنية ينبغي أن يراعيعلى أن التنفيذ المستمر لبرنامج العمل يشدد  -٤

 األخرى؛
واألحكام المتصلة بها، أن يتناول ) ي (٨ إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة طلبي -٥

 في اجتماعه القادم، كمسألة ذات أولوية، بحث اإلطار الزمني للبدء في تنفيذ ما تبقى من المهام في برنامج العمل؛
واألحكام المتصلة بها، تحليل العمل ) ي (٨ إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة يطلب -٦

 من االتفاقية، واستنادا إلى هذه ٤-١٨ و ٢-١٧، )ج (١٠ بشأن األحكام ذات الصلة، وال سيما المواد المتقدمأو / وبدئيال
 المعلومات، تقديم مشورة حول كيفية إحراز المزيد من التقدم هذه األحكام ذات الصلة وفي تنفيذها؛

واألحكام ) ي (٨للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة الخامس  االجتماع  تنظيمكذلك يقرر -٧
) ي (٨المتصلة بها، قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، لتحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ برنامج العمل الخاص بالمادة 

 واألحكام المتصلة بها؛
صلة من برنامج العمل، في البرامج المواضيعية في إطار التقدم المحرز في إدماج المهام ذات اليالحظ  -٨

 االتفاقية؛
 إلى األمين التنفيذي االستمرار في رفع تقارير عن التقدم المحرز في إدماج المهام ذات الصلة من يطلب -٩

 والوسائل التي واألحكام المتصلة بها، إدماجها في البرامج المواضيعية، وبحث السبل) ي (٨برنامج العمل الخاص بالمادة 
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االجتماع الخامس فيها نظر كي ييمكن أن يساعد الفريق العامل من خاللها في تنفيذ أنشطة برامج العمل المواضيعية، وذلك 
 .واألحكام المتصلة بها) ي (٨للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة 

  لدىتكارات والممارسات عن الحالة واالتجاهات بخصوص المعارف واإلبتجميعيتقرير  -باء
 المجتمعات األصلية والمحلية، ذات الصلة بالحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي

  تقرير تجميعي-أوال
 ، مؤتمر األطرافان
بالمعلومات التي أعدت لالجتماع الرابع للفريق المفتوح العضوية العامل بين يحيط علما مع التقدير  -١

، التي تشمل تجميعيواألحكام المتصلة بها، وال سيما إتمام المرحلة األولى من التقرير ال) ي (٨ة الدورات المخصص للماد
 تقريرا عن سجالت المعارف التقليدية والتقرير اإلقليمي عن منطقة المحيط المتجمد الشمالي؛ 

 ؛تجميعي ال التقدم المحرز في العمل بشأن المرحلة الثانية من التقريريالحظ أيضا مع التقدير -٢
) ي (٨ التي تمت في االجتماع الرابع للفريق العامل المعني بالمادة تجميعي مناقشة التقرير اليالحظ كذلك -٣

 مع مراعاة تجميعي إلى األمين التنفيذي مواصلة تطوير المرحلة الثانية من التقرير الويطلبواألحكام المتصلة بها، 
 التعليقات المطروحة في المناقشة؛

 األطراف والحكومات أن تأخذ في الحسبان أن السجالت تمثل نهجا واحدا فقط من نهوج حماية صييو -٤
.   للحماية مسبقاالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية، وبهذه الصفة، يجب أن يكون إنشاؤها طوعيا، وليس شرطا

 صلية والمحلية؛ويجب إنشاء السجالت فقط بالموافقة المسبقةعن علم من المجتمعات األ
لتوثيق المعارف لتسجيل و األمين التنفيذي استكشاف إمكانية إعداد خطوط إرشادية تقنية يطلب إلى -٥

واالبتكارات والممارسات التقليدية، وإجراء تحليل للتهديدات التي يحتمل أن تترتب على هذا التوثيق على حقوق حائزي 
  وذلك بمشاركة كاملة وفعالة من المجتمعات األصلية والمحلية؛المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية،

 نقاط الضعف المحددة في المجتمعات األصلية والمحلية، ضمن أمور أخرى، في منطقة يالحظ بقلق -٦
المحيط المتجمد الشمالي، والدول الجزرية الصغيرة وعلى االرتفاعات العالية، بشأن تأثيرات تغير المناخ والتهديدات 

 شريطة توافر ويطلب،معجلة، مثل التلوث والجفاف والتصحر، الواقعة على المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية؛ ال
الموارد، إجراء مزيد من البحوث على المجتمعات األصلية والمحلية المعرضة ألخطاٍر شديدة، مع التركيز على األسباب 

  في اجتماعه الخامس؛واألحكام المتصلة بها ) ى( ٨ المعني بالمادة ق العاملوالحلول، وإتاحة نتائج البحوث لعناية الفري
ينبغي أن تتخذ األطراف تدابير لكفالة احترام حقوق (" هاء ٧/١٦ من المرفق بالمقرر ١٩ بالعنصر يذكّر -٧

تشاور مع الحكومات،  األمين التنفيذي أن يقوم، باليطلب إلى، ")المجتمعات غير المحمية أو المنعزلة انعزاال طوعيا
والمنظمات الدولية، والمجتمعات األصلية والمحلية وجميع أصحاب المصلحة المهتمين باألمر، بالبحث وإعداد تقرير عن 
التدابير الممكنة لكفالة احترام حقوق المجتمعات غير المحمية والمنعزلة انعزاال طوعيا، مع مراعاة معارفها التقليدية وإعداد 

 تقاسم المنافع؛نظم للحصول و
، المرفـق األول، ٦/١٠ تجديـد فتـرة تكليف الفريق االستشـاري المنشـأ بموجب المقـرر يقرر -٨

، واالستمرار في تقديم مشورة بشأن مواصلة تطوير المرحلة الثانية من )د (٤ هاء، الفقرة ٧/١٦، والمقرر )ب (٢٨الفقرة 
 .ة توافر الموارد، وال سيما العنصر دال، شريطتجميعيالتقرير ال
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 عناصر خطة عمل لإلبقاء على المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية التي تجسد  - ثانياً
  المستدام للتنوع البيولوجيخدامأساليب العيش التقليدية ذات الصلة بالحفظ واالست

االبتكارات  التقدم في كثير من عناصر خطة العمل لإلبقاء على المعارف ويالحظ مع التقدير -٩
 والممارسات التقليدية التي تجسد أساليب العيش التقليدية ذات الصلة بالحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛

 األطراف والحكومات على اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ عناصر خطة يحث -١٠
 العمل؛

مرار في اإلبالغ عن التقدم المحرز في مواصلة تطوير عناصر خطة  إلى األمين التنفيذي االستيطلب -١١
 ؛واالحكام المتصلة بها) ى(٨لمادة  المخصص المفتوح العضوية المعني با للفريق العاملخامسالعمل في االجتماع ال

ي بالمادة  المعن إلى األمين التنفيذي مراعاة التعليقات المطروحة في االجتماع الرابع للفريق العامليطلب -١٢
 ومواصلة تجميع وتحليل المعلومات، بالتشاور مع األطراف، والحكومات، والمجتمعات األصلية ،واالحكام المتصلة بها) ى(

 دال، وأن يقدم تقريرا عن التقدم ين باء ووالمحلية، بغية االستمرار في تطوير خطة العمل، مع إعطاء األولوية للقسم
 يق العامل في اجتماعه الخامس؛المحرز في هذه المهمة إلى الفر

عقد حلقات عمل ل يتعاون مع األطراف ـ بشرط توافر الموارد المالية ـ  إلى األمين التنفيذي أنيطلب -١٣
إقليمية ودون إقليمية لمساعدة المجتمعات األصلية والمحلية على بناء القدرات، والتعليم والتدريب، مع التركيز بصفة خاصة 

 .لك المجتمعاتعلى مشاركة نساء ت
 المخصص التعاون مع الفريق العامل: نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع - جيم

  ومشاركة المجتمعات األصلية والمحليةالمعني بالحصول وتقاسم المنافع
 ان مؤتمر األطراف،

  دال،٧/١٩ مقررهب راذ يذكّ
واألحكام ) ي (٨معني بالمادة من الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية ال يطلب -١

المتصلة بها أن يعاون ويسهم في الوفاء بالتكليف الصادر الى الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول 
وتقاسم المنافع، وذلك بابداء آراء حول الصياغة والتفاوض في نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع، يتعلق بالمعارف 

لممارسات التقليدية المتصلة بالموارد الجينية وبالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها، واالبتكارات وا
من األمين التنفيذي تجميع تلك اآلراء واتاحتها للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم ويطلب 

 المنافع، قبل اجتماعه السادس؛
األصلية والمحلية الى أن تقدم الى حكوماتها والى األمانة تعليقات ـ تشمل دراسات المجتمعات يدعو  -٢

 حاالت ـ عن خبرتها في اتخاذ تدابير فعالة لحماية معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛
عملية، اتخاذ الترتيبات الالزمة الجتماع  األمين التنفيذي، حيثما يكون األمر ممكنا من الناحية المنيطلب  -٣

الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع فورا عقب الفريق العامل بين الدورات 
 واألحكام المتصلة بها؛) ي (٨المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 

السهام في توفيرالوسائل والطرائق لتسهيل االستعداد األطراف والحكومات والمنظمات المانحة الى ايدعو  -٤
والمشاركة الكافيين لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية 

 المنافع؛واألحكام المتصلة بها والفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم ) ي (٨المعني بالمادة 
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من األمين التنفيذي أن يسعى الى جعل وثائق اجتماعات الفريق العامل بين الدورات المخصص يطلب  -٥
واألحكام المتصلة بها والفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني ) ي (٨المفتوح العضوية المعني بالمادة 

ين بثالثة أشهر ان أمكن، لتسهيل المشاورات مع ممثلي بالحصول وتقاسم المنافع متاحة قبل اجتماعات هذين الفريق
 المجتمعات األصلية والمحلية؛

 : دال، ولهذا الغرض٧/١٩ من المقرر ٦الفقرة يؤكد من جديد  أعاله، ١فيما يتعلق بالفقرة  -٦
ير عملية من األمين التنفيذي اسداء المساندة االدارية لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية، بتدابيطلب  )أ(

 تشمل اتاحة قاعات لالجتماع والحصول على الوثائق وتسهيالت الكومبيوتر والتصوير الفوتوغرافي، بشرط توافر األموال؛
األطراف والحكومات الى زيادة مشاركة ممثلي منظمات المجتمعات األصلية والمحلية في الوفود يدعو  )ب(

فتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع والفريق العامل بين الرسمية الى اجتماعات الفريق العامل المخصص الم
واألحكام المتصلة بها، دون االخالل بمشاركة ممثلي ) ي (٨الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 

 المجتمعات األصلية والمحلية خارج الوفود الرسمية؛
لمنظمات الى تسهيل مشاركة المجتمعات األصلية األطراف والحكومات والبلدان المانحة وايدعو  )ج(

والمحلية في األعمال التحضيرية الجتماعات الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع 
 واألحكام المتصلة بها؛) ي (٨والفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 

الى تسهيل المشاركة الفعالة لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية والى مشاورتهم ـ  اء الرؤسيدعو -٧
حسبما يكون األمر مناسبا ـ حول القضايا المتصلة بالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية وبالموارد الجينية المرتبطة 

 .جراءات دال، وفقا لقواعد اال٧/١٩بها، بشأن المداوالت المتعلقة بالمقرر 
 عالة للمجتمعات األصلية والمحليةآليات لتعزيز المشاركة الف -دال 

 اواألحكام المتصلة به) ي (٨في المسائل المتعلقة بأهداف المادة 
لمجتمعات األصلية والمحلية في االجتماعات التي ل يقر اآللية التالية لتعزيز المشاركة الفعالة األطرافان مؤتمر 

 ،فاقيةتعقد في نطاق االت
     معايير لتشغيل آلية التمويل الطوعية-أوال 

  مشروع المعايير لتشغيل آلية التمويل الطوعية المرفق بالتوصية الحالية؛يعتمد -١
 األطراف، والحكومات وكذلك مؤسسات وآليات التمويل ذات الصلة على تقديم مساهمات طوعية يحث -٢

 للصندوق اإلستئماني؛وسخية 
اف، والحكومات ومؤسسات وآليات التمويل ذات الصلة، إلى تقديم مساندة مالية إلى  األطريدعو -٣

األطراف من البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصادات 
 مجتمعات األصلية والمحلية في اجتماعات االتفاقية؛االنتقالية، حسبما هو مالئم، من أجل بناء القدرات وتدريب ممثلي ال

 دور نقطة االتصال المواضيعية في إطار آلية غرفة تبادل المعلومات   -ثانيا 
مع التقدير تشغيل بوابة معلومات المعارف التقليدية والمبادرات المتصلة بها، على يد األمانة، بما يالحظ  -٤

 التي يمكن للمجتمعات األصلية والمحلية الحصول عليها بسهولة؛في ذلك توفير أدوات االتصال األخرى 
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 بالحاجة إلى توفير التمويل المالئم والفعال لترجمة االخطارات وموارد المعلومات األخرى، يحيط علما -٥
المتحدة، حسبما بما في ذلك بوابة معلومات المعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية، إلى اللغات الرسمية الست لألمم 

 هو مالئم؛
 :إلى األمين التنفيذييطلب  -٦
أن يعقد، شريطة توافر الموارد المالية، حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن التكنولوجيات الجديدة  )أ(

 والقائمة على أساس الويب لمساعدة المجتمعات األصلية والمحلية على استعمالها ولتسهيل إنشاء شبكات االتصال؛
أن يرصد استعمال الموقع اإللكتروني لالتفاقية، وال سيما بوابة معلومات المعارف التقليدية، وأن يتشاور  )ب(

مع المجتمعات األصلية والمحلية التي تشارك في عمل االتفاقية، مثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع 
  للفريق العاملالخامسأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى االجتماع البيولوجي، من أجل تحديد أي فجوات أو أوجه قصور و

 ؛واألحكام المتصلة بها ) ى( ٨المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة 
أن يبدأ، شريطة توافر الموارد، في تنفيذ مشاريع رائدة في البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا  )ج(

ن بينها، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية بخصوص تعزيز دور اآللية الوطنية لغرفة والدول الجزرية الصغيرة النامية م
 تبادل المعلومات على تقديم معلومات إلى المجتمعات األصلية والمحلية؛

من أجل الى نقاط االتصال الوطنية أن يقدم، في الوقت المناسب، وثائق باللغات الست لألمم المتحدة  )د(
 ؛ها في عملية المشاورات مع ـ وبين وداخل ـ المجتمعات األصلية والمحليةاستعمالتسهيل 

 األطراف، والحكومات ومؤسسات وآليات التمويل ذات الصلة إلى تقديم مساندة مالية إلى األطراف يدعو -٧
ن ذات االقتصادات االنتقالية، من البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدا

 .حسبما هو مالئم، من أجل مساندة المشاريع الوطنية لترجمة وثائق اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي إلى اللغات المحلية

 مرفق

 مشروع معايير لتشغيل آلية التمويل الطوعية
     السياق اإلداري للصندوق وبنيته وعملياته-ألف

 التالي والبنية والعمليات التالية إلى السوابق التي تم تكييفها لتندرج في سياق اتفاقية التنوع يستند السياق اإلداري
 .البيولوجي والتي تتسق مع النظام األساسي المالي والنظام اإلداري المالي لألمم المتحدة

 اسم الصندوق اإلستئماني )أ(
تسهيل مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل اسم الصندوق اإلستئماني هو الصندوق اإلستئماني الطوعي ل

 .اتفاقية التنوع البيولوجي
 إدارة الصندوق )ب(

، كهيئة استئمانية مع فرض رسم نسبته (UNEP)سيدار الصندوق اإلستئماني بواسطة برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 .ساسي المالي والنظام اإلداري المالي لألمم المتحدة في المئة للتكاليف والمصروفات اإلدارية، وسيعمل وفقا للنظام األ١٣

 مدير البرنامجمنصب اسم  )ج(
 .األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي هو مدير برنامج الصندوق
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 لجنة االختيار االستشارية )د(
مين التنفيذي، من خالل الوسائل باء أدناه، يتشاور األلدى اختيار المنتفعين وفقا لمعايير االختيار الواردة في القسم 

اإللكترونية واالتصاالت الهاتفية، مع لجنة االختيار االستشارية التي تتكون من سبعة ممثلين من المجتمعات األصلية 
مم المتحدة الدائم الثقافية المطبقة في إطار منتدى األ-والمحلية ترشحهم المجتمعات األصلية والمحلية من المناطق الجغرافية

 .المعني بقضايا الشعوب األصلية، وكذلك مع مكتب مؤتمر األطراف
 التكليف القانوني )ه(

، بشأن آليات تشاركية للمجتمعات األصلية والمحلية، )زاي (٧/١٦ من المقرر ١٠ينشأ التكليف القانوني من الفقرة 
 .والمعتمد في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف

 حون المحتملونالمان )و(
يتوقع الحصول على إسهامات طوعية من مختلف األطراف والحكومات، والمؤسسات والمنشآت المالية، 

 .والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والكيانات الخاصة
 حشد األموال وتعبئة مصادر التمويل )ز(

 .جيع على تقديم المساهمات، حسب الضرورةلألمين التنفيذي القيام بأنشطة ومبادرات مالئمة للتش
 غرض الصندوق/تركيز )ح(

إن التركيز األساسي للصندوق هو تسهيل مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في االجتماعات التي تعقد في 
اللجنة /ريإطار االتفاقية، بما في ذلك اجتماعات فريق االتصال المعني بالمجتمعات األصلية والمحلية والفريق االستشا

الفريق "ويشار إليه فيما بعد باسم (واألحكام المتصلة بها، ) ي (٨التوجيهية التابعين لبرنامج العمل الخاص بالمادة 
، واجتماعات )د (٤، الفقرة )هاء (٧/١٦، والمقرر ٢٨، المرفق األول، الفقرة ٦/١٠المنشأ بموجب المقرر ") االستشاري

) ي (٨ ذات الصلة، وخصوصا وليس حصريا، االجتماعات المتعلقة بأهداف المادة أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة
 .واألحكام المتصلة بها

 :العالقة مع الصناديق اإلستئمانية األخرى المعتمدة أو المقترحة )ط(
ق ، سيظل الصندو(CBD)بمساندة المشاركين من المجتمعات األصلية والمحلية في عمل اتفاقية التنوع البيولوجي 

 في االجتماعات ذات  والمحلية اإلستئماني الصندوق الوحيد التابع لألمم المتحدة المخصص لمشاركة الشعوب األصلية
 .الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي

 :التعاون مع الصناديق اإلستئمانية األخرى )ي(
 وتحقيق المساواة بين ستظل األمانة على اتصال مع الصناديق األخرى ذات الصلة من أجل ضمان التكامل،

الجنسين وحسب السن والمساواة الجغرافية، ولتفادي التكرار واالزدواجية فيما يتعلق بترتيبات التمويل، وللتأكد من صحة 
 .مستوى خبرة ومؤهالت األفراد المتقدمين، وبذلك تضمن أن التمويل يتم تخصيصه واستعماله بفاعلية

 يار المنتفعين من الصندوق    توصيات مقترحة لمعايير اخت- اءب
تطبق معايير االختيار التالية للمنتفعين من الصندوق، وفقا للنظام األساسي المالي والنظام اإلداري المالي لألمم 

 :المتحدة، وذلك لضمان عملية اختيار موضوعية وشفافة
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 المعايير الرئيسية )١(
والمحلية من البلدان النامية والبلدان ذات إعطاء أولوية خاصة للمشاركين من المجتمعات األصلية  )أ(

االقتصادات االنتقالية والدول الجزيرة الصغيرة النامية، على أال يستثني المتقدمين من المجتمعات األصلية والمحلية في 
 البلدان المتقدمة؛

ية والمحلية يجب تطبيق التوازن بين الجنسين، مع االعتراف بالدور الخاص للنساء من المجتمعات األصل )ب(
 ؛)في المعارف، واالبتكارات والممارسات(

-يجب تطبيق التمثيل الجغرافي الواسع والتوازن الجغرافي والديمغرافي والعرقي وفقا للمناطق الجغرافية )ج(
سائل قيد الثقافية السبع المطبقة في إطار منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، مع االعتراف بأن الم

 .المناقشة في اجتماعات محددة قد تقتضي تمثيل مجتمعات أصلية ومحلية معينة
 معايير أخرى )٢(

، في نقل المعارف (elders) للكبار في السنيجب تطبيق التوازن في السن، مع االعتراف بالدور المهم  )أ(
 ألجيال، واالعتراف بدور الشباب؛واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية، فيما بين ا

ستعطي األمانة أولوية ـ حسبما يكون األمر مناسبا ـ للطالبين الذين يعيشون في مجتمعهم وأراضيهم  )ب(
 ؛)مقابل الطالبين الذين يعيشون في الخارج(أو بلدهم /الذاتية و

 المتطلبات )٣(
ن من المجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات يكون المنتفعون بالمساعدة من الصندوق هم فقط المشاركي )أ( 

 :التي تنتمي إلي هذه المجتمعات
الذين يوافق األمين التنفيذي على أنهم كذلك، بالتشاور مع اللجنة االستشارية ومكتب مؤتمر  )١(

األطراف، ووفقا للممارسات المتبعة في إطار االتفاقية، أو من خالل االعتماد الرسمي في إطار 
 األخرى؛الهيئات 

الذين ليسوا قادرين، في رأي األمين العام، وبالتشاور مع اللجنة االستشارية، على حضور  )٢(
 االجتماعات بدون تقديم مثل هذه المساعدة؛

تذكرة سفر جوية بالدرجة السياحية وبدل اإلعاشة (األمانة تقدم األمانة تكاليف السفر التي توافق عليها  )ب(
 وهذه التكاليف يجب أن اذ أن  ـن التأمين الصحي أو التأمين ضد الحوادث أو التأمين على السفر تتضموالتي الاليومي، 

وال يمكن لمنظمة أو لمنتفع أن يطلب استبدال .   على أساس كل حالة على حدة)أو المنظمة التي يمثلها/يتحملها الفرد و
وتشجع الكيانات المرشحة بشدة على .  وبعد موافقة األمانةمنتفع بآخر، إال في الظروف االستثنائية، وإذا سمح الوقت بذلك 

التأكد من توافر األفراد قبل ترشيح أسمائهم وعلى ترشيح عدد من المرشحين حسب ترتيب األولوية مع مراعاة المساواة 
 الجغرافية والمساواة في السن والمساواة بين الجنسين؛

شحهم المجتمعات األصلية أو المحلية وأن تكون يجب أن يكون المشاركون المرشحون أفرادا تر )ج(
ويمكن أيضا النظر في .  المنظمات التي تتقدم بطلب للحصول على المساعدة المالية منظمات من مجتمع أصلي أو محلي

.  طلبات أفراد من المجتمعات األصلية والمحلية المنتمين إلى منظمات غير حكومية، حسب الضرورة وحسبما هو مالئم
ر األمانة أيضا في طلبات األفراد من المجتمع األصلي والمحلي ممن لديهم السلطة بالتحدث كممثلين سياسيين باسم وستنظ

 مجتمعاتهم؛
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أو ستنظر األمانة فقط في طلبات التقديم التي توفر خطاب توصية موقع عليه من مدير في المنظمة  )د(
 ة في االعتبار خطاب توصية موقع عليه من مقدم الطلب نفسه؛ولن تأخذ األمان.  التي ينتمي المتقدم إليهالمجتمع 

بالنسبة للمشاركين من المجتمعات األصلية والمحلية من البلدان النامية، بما في ذلك الدول الجزرية  )ه(
نظر األمانة الصغيرة النامية، وكذلك من البلدان ذات االقتصادات االنتقالية، المشاركين في أحد الوفود الرسمية لألطراف، ست

 التي يتم تمثيلها وإثبات من حكومتهم بأن  أو المجتمعفقط في طلبات التقديم التي ترفق بها خطاب توصية من المنظمة
 .المشارك سيكون عضوا في وفدها الرسمي

 أو وعلى المنظماتأو مجتمع لكل منظمة ) ٢(ستنظر األمانة فقط في عدد أقصاه متقدمين اثنين  )و(
وحيثما أمكن، تقديم اسم مرشح من الرجال واسم مرشحة من (تي تقدم اسمين مراعاة التوازن بين الجنسين  الالمجتمعات

 ؛)النساء
يجب على المتقدمين تقديم نماذج الطلبات وخطابات التوصية بإحدى اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة  )ز(

 ولن تنظر األمانة في الطلبات المقدمة بلغات أخرى؛).  لعربيةاإلنجليزية، الفرنسية، األسبانية، الروسية، الصينية أو ا(
 أو مسؤولياتهم في المنظمة أو المجتمع الذي ينتمون إليه؛/يجب على المتقدمين تحديد دورهم و )ح(
ال يستبعد اختيار األمانة لمتقدم لحضور اجتماع محدد التفاقية التنوع البيولوجي توصية أخرى لحضور  )ط(

 األخرى ذات الصلة، والعكس صحيح؛االجتماعات 
وتنعكس معايير االختيار في نماذج تقديم الطلبات المتوافرة على الموقع اإللكتروني لألمانة على العنوان  

االجتماعات بطرق االتصال الرسمية، ان وستقوم األمانة باإلخطار عن .  shtml.default/org.biodiv.www://http: التالي
ويجب أن تتسلم األمانة نماذج الطلبات في  أمكن، قبل موعد االجتماع بخمسة أشهر لتسهيل تقديم الطلبات في موعد مبكّر

لهذه  ييل المصاحبذالتويرد نموذج الطلبات في .   يوما من تاريخ االتصال الرسمي الذي قامت به األمانة٤٥ موعد أقصاه
 .وثيقةال
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 تذييل

 آلية التمويل الطوعية للمجتمعات األصلية والمحلية
 )الصندوق(لتنوع البيولوجي  األمم المتحدة لالتابعة التفاقية

 نموذج الطلبات للمتقدمين من المجتمعات األصلية والمحلية أو المنظمات
 : االجتماع التاليمداوالتللمشاركة في 

  
  

وفي حالة .  د المشاركة فيه مع ذكر الرقم المرجعي لإلخطار     يرجى تحديد االجتماع الذي تري    
التقدم للمشاركة في أكثر من اجتماع، يرجى اإلشارة إلى أفضليتكم أو أولويتكم باستعمال األرقام من               

 ) هو أولويتكم األولى١على أن يكون الرقم  (٣ إلى ١

   __________:السنة

 

اإلنجليزية، الفرنسية، األسبانية، الروسية، الصينية،  (رسمية لألمم المتحدةبإحدى اللغات اليجب استيفاء نموذج الطلب 
يرجى استعمال صفحات إضافية، عند الضرورة، للرد على جميع األسئلة .  على جميع األسئلةويجب اإلجابة ) والعربية

 .بشكل صحيح

معتمدة لدى اتفاقية التنوع إليها المنظمات التي تنتمون /يرجى وضع عالمة في هذا المربع إذا كانت المنظمة ¨
  .البيولوجي

 معلومات عن مقدم الطلب -١
أو /إذا رغبت المنظمـة و      (.أو المجتمع المحلي المقترح للحصول على منحة      /اسم المتقدم من المجتمع األصلي و      -١

مجتمع كحـد   /منظمةالمجتمع في ترشيح اسمين، يجب ملء نموذج طلب منفصل لكل متقدم؛ وسينظر في طلبين اثنين لكل                 
ويجب أن يكون   ).  وتشجع األمانة منظمات المجتمع األصلي والمحلي على اقتراح اسم امرأة واسم رجل، إن أمكن             .  أقصى

 .األفراد بحوزة جواز سفر وطني يسمح لهم بالسفر الدولي
  ): كما يظهر في جواز السفر(اللقب 

  :  االسم األول
  :ية     الجنس  )ذكر أو انثى (:النوع

  ): السنة/الشهر/اليوم(تاريخ الميالد 
  : المجتمع/أو مسؤولية المتقدم في المنظمة/دور و

 صورة
 حديثة، إن أمكن
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 :هنة ووظيفة المتقدمم
  

 ) حديثة يرجى إرفاق سيرة ذاتية(
يجب أن يكون المتقدم شخصا من المجتمع األصلي (اذكر اسم المجتمع األصلي والمحلي أو الكيان الذي تنتمون إليه 

 :)المحلي أو

  
  
  

  : عنوان المتقدم
  
  

  :  الفاكس ):مع مفاتيح البلد والمدينة(رقم الهاتف 
  : البريد اإللكتروني

  : اللغات التي تتحدث بها ولغات العمل
هي العربية، الصينية، اإلنجليزية، الفرنسية، الروسية ) الترجمة الفورية(يرجى مالحظة أن اللغات الرسمية لألمم المتحدة 

 .ويوصى بأن يفهم المتقدم ويتحدث بإحدى هذه اللغات، ولو أن ذلك ال يعد شرطا إلزاميا.  بانيةواألس
 :االجتماعات التي تتقدم للمشاركة فيها/يرجى تقديم معلومات تتعلق بخبرتك في مجال موضوع االجتماع -٢

  
  
  
  
  

 أو المحلي/معلومات عن منظمة المجتمع األصلي و    –ثانيا 
 :أو المحلي المقدمة للطلب بشأن المشارك الذي ينتمي إليها/نظمة المجتمع األصلي واسم م -٣

  
 :عنوان المراسلة

  
  
  

  :  الفاكس ):مع مفاتيح البلد والمدينة(رقم الهاتف 
  : البريد اإللكتروني
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 :أو المحلي/وصف ألنشطة منظمة المجتمع األصلي و -٤
  
  
  
  
  
  

االجتماعات /أو المحلي الذي ستمثله والمعلومات ذات الصلة التي ستقدمها لالجتماع/لي واذكر اسم المجتمع األص -٥
 :التي تقدمت للمشاركة فيها

  
  
  
  
  
  
  

يرجى تقديم بيان موجز عن كيفية استفادتك أو استفادة المنظمة التي تنتمي إليها من المشاركة في هذا االجتماع  -٦
 . في عملكوكيف تعتزم استخدام هذه الخبرة

  
  
  

 
أو  هيئة رسمية من منظمة  من مسؤول رسمي أويجب إرفاق خطاب ترشيح وتوصية بهذا النموذج موقع عليه -٧

وبدون هذا الخطاب الموقع، ال تستكمل .   أو من سلطات ذلك المجتمعالذي ينتمي إليه المتقدمأو المحلي المجتمع األصلي 
 .النظر فيها األمانة من ولن تتمكنطلبات التقديم 

     معلومات إضافية–ثالثا 
 :اذكر ما إذا كنت قد شاركت بالفعل في اجتماعات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة -٨

  :السنة  :االجتماعات/اسم االجتماع
  

اذكر ما إذا كنت قد استفدت بالفعل من منحة سفر مقدمة من الصندوق أو من أي صندوق إستئماني آخر تابع  -٩
 : المتحدة لحضور اجتماعات األمم المتحدة ذات الصلةلألمم

  :السنة  :اسم االجتماع
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 :يرجى ذكر سبب طلبك للحصول على مساعدة مالية من الصندوق -١٠
  
  
  
  
  

ال تتضمن التأمين الصحي أو التأمين ضد الحـوادث  يرجى مالحظة أن منح الصندوق   :  مستوى المنحة المطلوبة   -١١
 .أو المنظمة التي يمثلها/لى السفر، وأن هذه التكاليف يجب أن يتحملها الفرد وأو التأمين ع

ال تتضمن المنح التـأمين الصـحي أو        .  يشمل السفر جوا على الدرجة السياحية وبدل اإلعاشة اليومي         (بالكامل ¨
 :)التأمين ضد الحوادث أو التأمين على السفر

 :فات ستغطيها بنفسك أو ستغطيها المنظمة التي تنتمي إليهااذكر أي جزء أو مبلغ من المصرو:  الجزئي ¨
  
  

مدن النقل، وسـائل النقـل      (اذكر خط سير الرحلة المقترحة من المدينة التي تسكن فيها إلى مكان انعقاد االجتماع                -١٢
طرق وأكثرها مباشرة   يرجى مالحظة أنه يتوقع من المنتفعين استعمال أرخص ال        ).  حافلة بما في ذلك التواريخ    /قطار/طائرة

 :من بلدهم إلى مكان االجتماع الذي يحضرونه إال إذا صرحت األمانة بخالف ذلك في حاالت استثنائية
   إلى ) المدينة( عبر  )المدينة(من  ¨

  
  
  

 :يرجى ذكر مطار المغادرة األقرب إليك -١٣
  :   الموقع  :المطار

مات ألغراض قاعدة البيانات الخاصة بمنظمـات المجتمعـات األصـلية    هل تصرح ألمانة الصندوق باستعمال هذه المعلو  
أو األفراد ذوي الخبرة في المجاالت المختلفة التفاقية التنوع البيولوجي وكذلك السماح لمنظمات أخرى، مثل            /والمحلية و 

ة للتـدريب والبحـث     ، أو معهد األمـم المتحـد      (UNPFFI)منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية         
(UNITAR) أو مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ،(OHCHR) بالوصول إلى هذا النموذج حتى يمكنهم االتصال بك ،

 لدعوتك لحضور أحداث أخرى؟
 ال ¨ نعم ¨

    

 التاريخ مقدم الطلبتوقيع 
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ه أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في توصية وأن تتسلم/يجب التوقيع على هذا الطلب وتأريخه وأن يصاحبه خطاب ترشيح

 :أشهر على األقل قبل انعقاد االجتماع وذلك للنظر فيه من أجل التمويل) ٣(موعد أقصاه ثالثة 
The Executive Secretary      األمين التنفيذي 

  Secretariat of the Convention on Biological Diversity   أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  
Ph. 1 514 2882220  الهاتف: 

Fax 1 514 288 6588     الفاكس: 
United Nations Environment Programmeبرنامج األمم المتحدة للبيئة  

Secretariat for the Convention on Biological Diversityأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي   
413 St. Jacques Street, Suite 800, 
Montreal. Qc. Canada. H2Y 1NP 

org.biodiv.www://http: URL 
org.secretariat@biodiv: Email 

 
 : وع البيولوجي على العنوان التاليلمزيد من المعلومات عن قضايا المعارف التقليدية، يرجى استشارة الموقع اإللكتروني التفاقية التن

shtml.default/org.biodiv.www://http 
 

 
 .نظرا الستالم عدد كبير من الطلبات، يتم إخطار المنتفعين بالمنحة فقط

لكتروني التفاقية التنوع البيولوجي أنت مدعو الستشارة قائمة المنتفعين التي ستتاح قريبا على الموقع اإل
 .االجتماعات المعنية/بعد اتخاذ القرارات قبل االجتماع

)shtml.default/org.biodiv.www://http( 
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   لحماية المعارف(sui generis) عناصر لنظم فريدة إعداد  - اءھ
 ارسات لدى المجتمعات األصلية والمحليةواالبتكارات والمم

 ، مؤتمر األطرافان
 ،)ب (٦و ) أ( ٦ حاء وال سيما فقرتيه ٧/١٦المقرر ب راذ يذكّ

أو تعترف بنماذج فريدة وطنية ومحلية لحماية /األطراف والحكومات على أن تضع وتعتمد ويحث  -١
  من المجتمعات األصلية والمحلية؛عالةالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية بمشاركة كاملة وف

غ عن تلك المبادرات وأن تعتمد نماذج فريدة محلية ووطنية بالاألطراف والحكومات أن تقوم باإلحث ي -٢
 وأن تقاسم التجارب من خالل آلية تبادل المعلومات؛

 والجينية وما يرتبط  األطراف والحكومات التي لديها توزيع عابر للحدود لبعض الموارد البيولوجيةيدعو -٣
أطر فريدة اقليمية لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية، حسبما في ايجاد بها من معارف تقليدية الى النظر

 ؛يكون األمر مناسبا، مع المشاركة الكاملة والفعالة من جانب المجتمعات األصلية والمحلية
ع وتحليل المعلومات، في تشاور مع األطراف والحكومات من األمين التنفيذي أن يواصل تجمييطلب  -٤

 الواردة بالمرفق بالمقرر والمجتمعات األصلية والمحلية كي يضع ـ باعتبار ذلك قضية ذات أولوية ـ العناصر الممكنة
ام حكواأل) ى( ٨ بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة لفريق العاملكي ينظر فيها ا،  حاء٧/١٦

أن يتبين العناصر ذات األولوية ) ي (٨من الفريق العامل المعني بالمادة يطلب أيضا  و؛الخامس في اجتماعه المتصلة بها
 في األنظمة الفريدة؛

 من األمين التنفيذي ابالغ المنظمات يطلببروح التآزر المتبادل وفي سبيل تفادي ازدواجية الجهود،  -٥
، العناصر االحتمالية التي ينبغي النظر فيها عند وضع )حاء (٧/١٦لمذكورة في المقرر األخرى ذات الصلة كالمنظمات ا

 ؛ تكون قائمة على ملكية غير فكريةنظم فريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية
 والمعارف  بالعمل الجاري في اللجنة الحكومية الدولية بشأن الملكية الفكرية والموارد الجينيةيعترف -٦

نظمة الفريدة لحماية المعارف لألالتقليدية والفلكلور التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن جوانب الملكية الفكرية 
 ؛التقليدية ضد سوء تملكها وسوء استعمالها

االتفاق على  بالمناقشات الجارية في المنظمة العالمية للتجارة للنظر في أمور منها العالقة بين يعترف -٧
 وحماية المعارف  واتفاقية التنوع البيولوجي والمجتمعات األصلية والمحليةالجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية

 التقليدية؛ 
المتعلقة بهذا التعاريف األطراف والحكومات والمنظمات غير الحكومية الى ارسال آرائها عن يدعو  -٨

من األمين التنفيذي تجميع تلك اآلراء كي ينظر فيها طلب ي و، الى األمانة)، المرفق الثانيUNEP/CBD/WG8J/4/7 (المقرر
 ؛ الخامس في اجتماعهحكام المتصلة بهاواأل) ى (٨ادة  المعني بالمالفريق العامل
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 عناصر مدونة سلوك أخالقية لضمان احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات -واو
 المستدام للتنوع البيولوجي خدامفيما يتعلق بالحفظ واالست األصلية والمحلية،

 ان مؤتمر األطراف، 
 بمشروع العناصر الداخلة في مدونة سلوك أخالقية لضمان احترام التراث الثقافي والفكري يحيط علما -١ 

جاءت في مذكرة األمين المستدام للتنوع البيولوجي، كما  خدامللمجتمعات األصلية والمحلية فيما يتعلق بالحفظ واالست
  ؛(UNEP/CBD/WG8J/4/8)التنفيذي حول هذا الموضوع 

 والمنظمات الدولية ذات الصلة وأصحاب األصلية والمحلية،ات عمجتمال و، والحكومات، األطرافيدعو -٢ 
تنفيذي عن  ـ حسب مقتضى الحال ـ بمشاورات، الى تقديم تعليقات مكتوبة الى األمين الهاالمصلحة اآلخرين بعد قيام

) ي (٨مشروع العناصر في موعد يسبق بما ال يقل عن ستة أشهر االجتماع القادم للفريق العامل المخصص المعني بالمادة 
 واألحكام المتصلة بها؛

الشعوب قضايا المعني ب األمم المتحدة الدائم منتدى من األمين التنفيذي احالة المقرر الحالي الى يطلب -٣ 
 ؛لى التعاون في مجال وضع مدونة السلوك المذكورة والسعي ااألصلية

 من األمين التنفيذي تجميع اآلراء والتعليقات المقدمة وأن يجعل هذا التجميع وكذلك مشروعا منقحا يطلب -٤ 
 للفريق العامل الخامس يتضمن عناصر مدونة السلوك األخالقية، متاحين في موعد ال يقل عن ثالثة أشهر قبل االجتماع 

 واألحكام المتصلة بها، كي ينظر فيهما الفريق؛) ي (٨خصص المعني بالمادة الم
واألحكام المتصلة بها مواصلة وضع مشروع العناصر ) ي (٨ من الفريق العامل المخصص للمادة يطلب -٥ 

 رها؛الداخلة في مدونة سلوك أخالقية وعرضها على مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع للنظر فيها وامكان اقرا
 األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الى أن تحيط علما أن يدعو -٦ 
 .بالمقرر الحاليبالمرفق 

 مرفق
في مواصلة وضع مشروع العناصر الداخلة في مدونة سلوك أخالقية، يهاب بجميع الفاعلين ذوي الصلة  -١

 .ةبالموضوع أن يشاركوا بطريقة ايجابية وبناء
ان القائمة التالية تبين طائفة متنوعة من اآلراء التي أثيرت في تبادل استهاللي لآلراء في االجتماع الرابع للفريق  -٢

واألحكام المتصلة بها، وهي آراء ال يتشاطرها الجميع حتما ولكن يمكن أن تكون ) ي (٨العامل المخصص المعني بالمادة 
 :مفيدة عند بذل مزيد من العمل

 التماسك مع التكليف الصادر الى اتفاقية التنوع البيولوجي؛ )أ(
 االحترام الواجب لعمل ولتكليفات المنظمات الدولية األخرى وال سيما لجنة األمم المتحدة لحقوق االنسان؛ )ب(
 ايجاد هيكلة أقرب الى المنطق في الوثيقة وفي تتابع الفقرات وموقع الفقرات؛ )ج(
ان مشروع العناصر الداخلة في مدونة السلوك األخالقية ينبغي أن تكون مستهدفة : مستهدفالالجمهور  )د(

 ؛هاومفيدة لمن الجمهور مختلفة لمجموعات 
 اللغة المستعملة في المدونة استعراض: مدى مشروع العناصر الداخلة في مدونة السلوك األخالقية )ه(

 المذكورة؛
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 احترام التشريع الوطني؛ )و(
 بمذكرة األمين التنفيذي عن عناصر مدونة السلوك ١مرفق لمن ا") المبادئ األخالقية(" ٣ان القسم  )ز(

 فيه ارشاد يتعلق بمدى مشروع العناصر الداخلة في مدونة (UNEP/CBD/WG8J/4/8)األخالقية 
 السلوك األخالقية؛

 ؛ في صلب الموضوعادراج القانون العرفي والممارسات العرفية )ح(
 شؤون البحث المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية؛أدوات الدارة  )ط(
التي تبدو في مشروع العناصر هي أقرب الى  UNEP/CBD/WG8J/4/8بعض الجوانب في الوثيقة  )ي(

 كونها تفسيرات؛
 العالقة بين المجتمعات األصلية والمحلية المختلفة؛ )ك(
أن تغطي ليس فقط البحث المتعلق بالمواقع ان مشروع العناصر الداخلة في المدونة األخالقية يمكن  )ل(

 واألراضي والمياه المقدسة؛
 يمكن اعادة النظر في عنوان مشروع العناصر الداخلة في المدونة األخالقية؛ )م(
 ؛"الشعوب األصلية"يمكن االستعاضة عنه بمفهوم " المجتمعات األصلية"ان مفهوم  )ن(
صر الداخلة في المدونة األخالقية يمكن أال يكون مقصورا على تطبيق مشروع العنا: المبادئ األخالقية )س(

 بل يشمل البحث في المعارف التقليدية الذي أو المحلية/ والبحث الذي يجري داخل المجتمعات األصلية
 يجري خارج الموضع الطبيعي؛

 ينبغي أن تؤخذ في االعتبار سالمة الحقوق الجماعية للشعوب األصلية؛ )ع(
شمل التفاعل مع المجتمعات األصلية والمحلية يروع عناصر المدونة األخالقية يمكن أن ان مدى مش )ف(

وكذلك البحث والحصول واالستعمال والتبادل واالدارة المتعلقة بالمعلومات التي تتصل بالمعارف 
 واالبتكارات والممارسات التقليدية في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي؛

أخذ في الحسبان الحاجة الى باحثين يحيلون نتائج يان مشروع عناصر مدونة السلوك األخالقية يمكن أن  )ص(
القبول المسبق عن علم من [ومجتمعاتها سعيا الى الحصول على والمحلية بحوثهم الى الشعوب األصلية 

بات اثبات حقوق  قبل تقديم طلالموافقة والمشاركة من حائزي تلك المعارف] جانب تلك المجتمعات
 الملكية الفكرية؛

ضم عناصر المبادئ األخالقية يان مشروع العناصر الداخلة في مدونة السلوك األخالقية يمكن أن  )ق(
 .للشعوب األصلية

 الوضع القائم : ٢٠١٠م مؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو هدف التنوع البيولوجي لعا -ىاز
 التقليديةواالبتكارات والممارسات  في المعارف

 ، مؤتمر األطرافان
مزيد من العمل في الفريق العامل مفتوح رشاد إل تماسكاية أكثر تقعملية هناك حاجة إلى   أنيعتبر -١

 والعملية لتقييم الناجعة عدد محدود من المؤشرات بشأن مواصلة إعداد ،واألحكام المتصلة بها) ي (٨العضوية على المادة 
 ؛٢٠١٠  والممارسات التقليدية وذلك لتقييم التقدم نحو تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام واالبتكاراتفراحالة المع
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المجتمعات األصلية بالتشاور مع أن تقوم،  والمنظمات ذات الصلة، الى األطراف والحكومات يدعو -٢
 المعارف  لتقييم حالة وتطبيق مؤشراتإعداد بمعلومات عن األنشطة ذات الصلة بوالمحلية، بتزويد األمين التنفيذي

الل خ بما في ذلك اختيار النماذج والمشاريع الرائدة، وتقديمها إلى األمين التنفيذي من ، التقليديةواالبتكارات والممارسات
 ؛ليات االبالغ الحاليةآ

 من األمين التنفيذي تجميع هذه المعلومات واتاحتها من خالل آلية تبادل المعلومات، وحسب يطلب -٣
 ؛أعاله) ١( الحال للعملية التقنية المشار إليها في الفقرة الفرعية مقتضى

الى مواصلة وضع المتصلة بها حكام واأل) ي (٨الفريق العمل المفتوح العضوية المعني بالمادة يدعو  -٤
وهدف التنوع عدد محدود ومفيد من المؤشرات العملية لتقييم ما يحرز من تقدم في تنفيذ الخطة االستراتيجية لالتفاقية 

 ؛قبل االجتماع الخامس للفريق المذكور، ٢٠١٠البيولوجي لعام 
 المعني بالتنوع للشعوب األصلية الدولي منتدىبمبادرة الفريق العامل المعني بالمؤشرات التابع لليرحب  -٥
ات األصلية والمحلية  بتنظيم حلقة دراسات دولية من الخبراء في شؤون المؤشرات، المتعلقة بالمجتمع(IIFB)البيولوجي 

واألحكام المتصلة بها، ) ي (٨واتفاقية التنوع البيولوجي، بقصد مساندة عمل الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالمادة 
 ؛٢٠١٠وبالخطة االستراتيجية لالتفاقية وبهدف 

يوئنديبي واليونسكو ، والة األصليالشعوبقضايا المعني ب األمم المتحدة الدائم منتدى األطراف ويدعو -٦
 ومبادرة مؤشرات التنوع البيولوجي والمنظمات التي لها خبرة ومجموعات من البيانات المتصلة بهذا العمل، IUCNوالـ 

المخصص المفتوح  الى مساندة الفريق العامل ،والمانحين والمؤسسات األكاديمية والبحثية وغيرها من الهيئات المعنية باألمر
 بشأن المؤشرات، والتعاون معهما في IIFBواألحكام المتصلة بها ومساندة مبادرة الـ ) ي (٨المادة المعني بالعضوية 

 ؛العملية التقنية اآلنفة الذكر
 الشعوب األصلية األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا منتدىتوصيات     -اءح

 ، مؤتمر األطرافان
 في الشؤون الشعوب األصلية الدائم المعني بقضايا نتدىوالم بالتعاون الوثيق بين عمليات االتفاقية يرحب -١ 

المتصلة بالمجتمعات األصلية والمحلية وما لديها من معارف وابتكارات وممارسات تتعلق بالحفظ واالستعمال المستدام 
 للتنوع البيولوجي باعتبار ذلك مبادرة هامة لتفادي االزدواجية في العمل ولزيادة تضافر الجهود؛

 الثقافي والبيئي واالجتماعي القائمة على أساس الخطوط ثرالورشة بشأن تقييمات األيالحظ مع التقدير  -٢ 
 والرامية الى مزيد من تعزيز فهم الصلة بين البيئة والتنوع الثقافي، وهي الورشة التي غو: أغواياالرشادية الطوعية 

 تعاون مع وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة ومع منظمات ، في٢٠٠٥ يونيه ٢ مايو الى ٣٠عقدت بطوكيو، اليابان، من 
 دولية معنية باألمر، مع مشاركة من ممثلين للمجتمعات األصلية والمحلية؛

 الشعوب األصلية؛قضايا المعني ب  الدائمنتدىمن األمين التنفيذي احالة تقرير الورشة الى الميطلب  -٣ 
 الى الفريق العامل بين الشعوب األصليةالدائم المعني بقضايا  نتدىبالطلب المقدم من الميحيط علما  -٤ 

 بوضع آليات في سبيل نتدىلتعجيل بتكليف الملواألحكام المتصلة بها ) ي (٨الدورات المفتوح العضوية المخصص للمادة 
 .للشعوب األصليةايجاد نظم فريدة فعالة للحماية تقوم على أساس القوانين العرفية 
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 ٨/٦المقرر 
 نظرة عامة على: لتثقيف والتوعية العامةوالمبادرة العالمية لالتصال ا

 تنفيذ برنامج العمل والخيارات للسير قدما في العمل في المستقبل
 إن مؤتمر األطراف،

التصال والتثقيف لبرنامج العمل الخاص بالمبادرة العالمية ومواصلة تطوير  استعراض  مع التقديرإذ يالحظ
 التنفيذي بدعم من اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف أعده األمين تي، ال(CEPA) التوعية العامةو
ولويات األنشطة في ألرة صا في تحديد القائمة المختم، جهودهوخصوصا ،٧/٢٤مقرر ل المنعقدة استجابة لالتوعية العامةو

 باإلضافة إلى خطة تنفيذ األنشطة المحددة، ،يز في تنفيذ المبادرة باعتبارها بؤرة التركالمبادرة العالميةبرنامج عمل 
 لبرامج CEPA، والذي يتكون من أبعاد ٦/١٩واالستناد إلى برنامج عمل المبادرة العالمية، الوارد في المرفق بالمقرر 

 العمل الجارية في إطار االتفاقية،
القائمة تنفيذي ـ حسبما يكون األمر مناسبا ـ ، للتنفيذ من جانب األطراف، ومن جانب األمين اليعتمد -١

 التوعية العامةالتي تتألف من أبعاد االتصال والتثقيف و CEPA( 14(ولويات األنشطة وخطة المبادرة العالمية ألرة صالمخت
نامج عمل ، بما في ذلك برمشتركة بين القطاعاتعية والقضايا اليضاالتفاقية في المجاالت المولية جاربرامج العمل الفي 

 ؛٦/١٩مقرر الق برف المالتوعية العامة،التصال والتثقيف ولالمبادرة العالمية 
 إلى األمين التنفيذي، بمساندة من اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف يطلب -٢

ريب على المستوى الدولي، من أجل والتوعية العامة، أن يواصل تطوير الغايات واألهداف والفاعلين والمهام ألنشطة التد
 بالمقرر الحالي، من أجل ضمان تنفيذ الث من الجزء الثاني من خطة التنفيذ الواردة في المرفق الث٣إعدادها في العنصر 

 عناصر هذا المكون وفقا لإلطار الزمي المقرر؛
على توفير الموارد المالية األطراف  الثنائية والمتعددة ألخرى البيئة العالمية والمؤسسات ا مرفقيحث -٣

 خصوصا للبلدان النامية، ال سيما أقلها نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة من بينها، والبلدان ذات االقتصاد الالزمة
  الوطنييينالمحددة على المستو (CEPA) عامةتوعية الال، بغية تنفيذ أولويات أنشطة االتصال والتثقيف واالنتقالي

وأي استراتيجيات أخرى للمعلومات، والتثقيف، لتنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية لعما الستراتيجيات ، دواإلقليمي
 ؛ والتصال والتوعية، بما في ذلك استكشاف إمكانية إنشاء آلية مالية جديدة

لمحلية ، بما في ذلك ممثلي المجتمعات األصلية وا والمنظمات الدولية والشركاء اآلخرين، األطرافدعوي -٤
، بما في ذلك المساهمة فيهاإلى  و، المحددة CEPA إلى المشاركة التامة في تنفيذ أولويات أنشطة والمنظمات غير الحكومية،
 ؛  أدناهالثانيت األولوية المبينة في المرفق االقائمة القصيرة لألنشطة ذا

األنشطة مع   والتوعية العامةتها في مجاالت التثقيف واالتصال األطراف إلى تنسيق أنشطكذلك دعوي -٥
ذات الصلة، طراف االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية األخرى المتعددة اإلفي إطار ة قابلالم

 ؛، حسبما هو مالئم الوطني واإلقليمييينعلى المستو
 بكافة القضايا المتعلقة عية العامةالتو وأن يعزز أنشطة التثقيف واإلعالم التنفيذي  إلى األمينيطلب -٦

كشف الروابط بين أن يست و٢٠١٠ تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام خصوصاالتفاقية، ول األهداف الثالثة بتحقيق
 التابعة لالتحاد الدولي ٢٠١٠مبادرة العد التنازلي لعام ، CEPA المبادرات العالمية األخرى التي تتصل باألخص بعمل

                                                   
 .انظر المرفقين الثاني والثالث بالمقرر الحالي 14 
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 من أجل تعليملل وعقد األمم المتحدة يكولوجية للنظم اإلةأللفية، وتقييم األلفياإلنمائية لهداف األو ،(IUCN) لحفظ الطبيعة
  ، ضمن مبادرات أخرى؛التنمية المستدامة

إلى األمين التنفيذي أن يعمل مع الشركاء اآلخرين مثل االتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي يطلب  -٧
لبيئية المتعددة األطراف ذات الصلة، وخصوصا من خالل فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي، واالتفاقات األخرى ا

 في تنفيذ المهام في القائمة القصيرة ألولويات األنشطة بغية تحقيق التآزر وتجنب االزدواجية؛
التصال والتثقيف من األمين التنفيذي أن يكفل مساندة وافية من األمانة لبرنامج العمل بشأن ايطلب  -٨

 وتوعية الجمهور؛
انشاء اللجنة االستشارية غير الرسمية كفريق خبراء أوسع نطاقا لبحث أمور االتصال والتثقيف يقرر  -٩

 على أن تشمل هذه اللجنة ممثلين عن المجتمعات األصلية والمحلية، وأن يتخذ اإلجراءات لعقد اجتماعات التوعية العامةو
  الجهات المانحة أن تقدم األموال الالزمة؛يناشدومنتظمة لهذا الفريق، 

  مشروع قرار بشأن إعالناعتماد إلى النظر في يدعو الجمعية العامة في دورتها الواحدة والستين -١٠
 . أدناه األولقرف العام الدولي للتنوع البيولوجي المتضمن في الم٢٠١٠ عام

 المرفق األول
  العام الدولي للتنوع البيولوجي٢٠١٠ عام مشروع قرار الجمعية العامة عن اعالن

 ، إن الجمعية العامة
 من جانب معتمدبشأن حفظ التنوع البيولوجي الالقرن الحادي والعشرين جدول أعمال من  ١٥لفصل  باإذ تذكّر

 مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية،
 حيائية،لسالمة األلول قرطاجنة لتنوع البيولوجي وبروتوكلاتفاقية األمم المتحدة ب وإذ تذكّر أيضا

ض يخفتتحقيق " وهدف ،اتساق أكثر فعالية واعلى نحوالتفاقية لاللتزام بتنفيذ األهداف الثالثة با وإذ تذكّر كذلك
، باعتباره ة والوطنيةاإلقليميو ات العالمية على المستوي٢٠١٠ التنوع البيولوجي بحلول لضياع في المعدل الحالي محسوس

 االجتماع السادس اعتمدهاي تف الاهد األيوه"  أنواع الحياة المختلفة على األرضنفعةخفيف حدة الفقر ولممساهمة في ت
 خطة تنفيذ وكذلك من جانب بيان الهاي الوزاري، ا والمصدق عليه٢٠٠٢  عام المنعقد في الهاي في،لمؤتمر األطراف

 امة،لتنمية المستدلالقمة العالمي مؤتمر ة في عتمد المغجوهانسبر
 أيلول/، المنعقد في نيويورك في سبتمبر٢٠٠٥القمة العالمي لعام مؤتمر لبيان الصادر عن با وإذ تذكّر أيضا

 التنوع البيولوجي ضياع في معدل تخفيض محسوس بتحقيق غ والذي ناشد الدول األطراف بدعم التزام جوهانسبر٢٠٠٥
 ،٢٠١٠بحلول عام 

 التابعة التفاقية التنوع التوعية العامةالتصال والتثقيف ولفيذ المبادرة العالمية لحاجة إلى تعجيل تنبا وإذ تذكّر أيضا
 البيولوجي،

لتنوع البيولوجي وتداعياته االجتماعية واالقتصادية والثقافية، بما في لالمستمر تجاه الضياع  وإذ تشعر بقلق شديد
 أللفية،اإلنمائية لهداف األ تحقيق علىذلك التأثيرات السلبية 

 المتمثل في ٢٠١٠تحقيق هدف عام " نتائج تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية وما توصل إليه من أن وإذ تالحظ
 ،" يتطلب جهدا غير مسبوق،" التنوع البيولوجيضياع في معدل تحقيق تخفيض محسوس
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 لالتفاقية وهدف  الحاجة إلى نشاط تعليمي فعال لزيادة الوعي العام بضرورة تحقيق األهداف الثالثةوإذ تدرك
 ،٢٠١٠التنوع البيولوجي لعام 

  العام الدولي للتنوع البيولوجي؛٢٠١٠ عام تعلن -١
اإلبالغ  االتفاقيات البيئية العالمية واإلقليمية ذات الصلة إلى وكذلك المنظمات الدولية ذات الصلة، دعوت -٢

 ؛لوجينجاح تنفيذ هدف العام الدولي للتنوع البيوإل عن الجهود المبذولة
 ؛لعام الدولي للتنوع البيولوجيل تعيين ممثل خاص ين العام األمإلىتطلب  -٣
 تنفيذ بغية اإلبالغ عن والستين سادسة الا النظر في تقرير العام الدولي للتنوع البيولوجي في دورتهقررت -٤

 ؛ بشأن التنوع البيولوجي٢٠١٠ لعام غهدف جوهانسبر
تأسيس لجان وطنية وإلى االحتفال بالعام الدولي للتنوع البيولوجي من  جميع الدول المعنية إلى تدعو -٥

  األنشطة المالئمة؛تنظيمخالل 
دعم األنشطة أن ت ،ة التي يتاح لها فعل ذلكقدمجميع المنظمات الدولية ذات الصلة والدول المتناشد ت  -٦

وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة  ، األفريقيةبلدان ال، وخصوصاالمقرر تنظيمها من جانب الدول المتضررة
 . بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقاليمنالنامية 

 المرفق الثاني
 ولويات األنشطة الخاصة ببرنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامةبأالقائمة المختصرة 
 شطةأولويات األنبالخصائص الرئيسية في القائمة المختصرة  - أوال

ة بأولويات األنشطة لتقديم إطار عمل مترابط، بغية توجيه عملية تنفيذ برنامج عمل قصيرتم صياغة القائمة ال -١
تتناول القائمة .  على المدى القصير، وباألخص في فترة السنتين القادمة)CEPA(مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة 

 باإلضافة إلى أبعاد ٦/١٩مقرر ال مرفقة االتصال والتثقيف والتوعية العامة في األنشطة المنبثقة عن برنامج عمل مبادر
، المشتركة بين القطاعاتعية والقضايا يضااالتصال والتثقيف والتوعية العامة في برامج عمل االتفاقية في المجاالت المو

ية العامة إلى الجمهور توعلضمان وجود نهج متكامل ومنسق في توصيل رسائل ومخرجات االتصال والتثقيف وال
 .المستهدف

، حسبما هو ممكنا، كعناصر في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية CEPAينبغي إعداد وتنفيذ استراتيجيات   -٢
في حالة عدم وضع البلدان لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ينبغي أن تأخذ .  للتنوع البيولوجي

 . في الحسبان إمكانية حدوث ذلكCEPAاستراتيجيات 
رة بأولويات األنشطة في االعتبار العمل الجاري للمنظمات األخرى ذات قصيعالوة على ذلك، تأخذ القائمة ال -٣

 والحاجة إلى البناء على النجاح وقوى هذه الجهود بينما يتم )CEPA(الصلة فيما يتعلق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة 
يحدد هذا النهج قيمة التخطيطات . ار عمل مركز لتنفيذ األنشطة المحددة على المستوى الوطني واإلقليمي والدوليتقديم إط

 القدرة، لضمان االتساق في توليد تصور بناءاالستراتيجية والشراكات وشبكات االتصال والتوافق بين األنشطة ذات الصلة و
  . البيولوجي الرئيسيةالمخرجات وتوصيلها، بما في ذلك رسائل التنوع

في هذا الصدد، تحدد القائمة المختصرة أيضا الحاجة إلى تناول بعض المبادرات العالمية لألولويات في التنمية   -٤
القمة العالمي مؤتمر  واألهداف اإلنمائية لأللفية وخطة تنفيذ ٢٠١٠المستدامة، بما في ذلك هدف التنوع البيولوجي لعام 
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يتسق هذا النهج مع حاجة االتفاقية إلى تقديم المدخالت المستدامة و .ة والمبادرات األخرى ذات الصلةلتنمية المستدامل
 . والتوجيه في الجهود الحالية لتناول مبادرات السياسة العالمية

ولويات األنشطة هو تقديم الدعم لسرعة وفورية تنفيذ الجهود المبذولة في ألالغرض من القائمة المختصرة   -٥
، مع األخذ في االعتبار االحتياجات )CEPA(لمشاريع الرائدة دعما لبرنامج عمل مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة ا

الهدف هو استخدام مخرجات هذه العملية في تنقيح العناصر الرئيسية في عملية التنفيذ طويلة . والموارد الوطنية واإلقليمية
ستعمل معايير . ادة توجيه النهج الكامل إلى أنشطة البرنامج طويلة األجل األكثر تفصيالًاألجل ومن ثم، المساعدة في إع

 شتركة بين القطاعاتعية والقضايا الميضا الخاصة ببرامج العمل في المجاالت الموة العامةوعيت والتثقيفاالتصال وال
 .لخاصة وظروف أفراد األطرافكأساس لتحديد المشاريع الرائدة المالئمة وتنفيذها وفقًا لالحتياجات ا

توجه الحاجة إلى القيام بالتقييمات المفصلة لالحتياجات عملية تنفيذ أولويات األنشطة في هذه القائمة، وباألخص   -٦
 .ياجات الواضحة على المدى الطويللتدخالت المطلوبة وتوفيرها، للوفاء باالحتل  أفضلعلى المستوى الوطني بغية تحديد

اغة القائمة المختصرة بأولويات األنشطة الحاجة إلى جعل عملية التنفيذ واسعة النطاق والنهج بغية يراعي صي  -٧
السماح لألطراف والشركاء اآلخرين بإدخال التعديالت الالزمة لتخصيص هذه القائمة وفقًا لالحتياجات والمواقف المحددة 

لتطور في الوقت الذي يتقدم فيه األطراف بالتغذية المرتدة ومما ال شك فيه، أن هذا الجانب سيستمر في ا . الخاصة بهم
بشأن التقدم وتأثيرات عملية التنفيذ ومن ثم، الحاجة إلى االستمرار في إعادة توجيه أنشطة البرنامج ليتفق مع الطبيعة 

 .ت المستخدم على مختلف المستوياتالمتجددة لحاجا
نشطة إلى تقديم التوجيه، من أجل تنقيح خطة التنفيذ التي تقود إلى يهدف تطبيق القائمة المختصرة بأولويات األ  -٨

 .٢٠١٠ عام
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  العامةتوعيةالولويات األنشطة الخاصة ببرنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف وألة مختصرالقائمة ال  - ثانيا

 وعية العامةتنفيذ أنشطة االتصال والتثقيف والتل هيكل أو عمليةتأسيس  :١  ذو األولوية رقمالنشاط
 
 وهيئات وطنية لتنفيذ اتصال تأسيس نقاط ،الحاليةوالعمليات األخرى عند اإلمكان، مع األخذ في االعتبار الترتيبات المؤسسية  -

، على المستوى الوطني واإلقليمي ةولويباألنشطة ذات األأنشطة االتصال والتثقيف والتوعية العامة، بما في ذلك قائمة 
 . والعالمي

 :  الصلة في الهيئات االستشارية الوطنية، بما في ذلك ممثلين مناسبين عنويلين ذعافاركة الدعم مش -
o  اإلعالم 
o  التربية والتعليم 
o  قطاعات األعمال 
o  الشباب 
o  المجتمع العلمي 
o المجتمعات األصلية والمحلية 
o الفاعلون اآلخرون 

  التنفيذييندعم االتصال والتعاون بين هيئات التنفيذ هذه واألم -
، بما في ذلك كعناصر في CEPA في برنامج عملذات األولوية في تنفيذ األنشطة واإلقليمية  الوطنية هياكلاستخدام ال -

 . استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 مهام األطراف  التنفيذيينمهام األم

تأسيس البنية األساسية اإللكترونية، بما في ذلك دعم  -
 لتسهيل االتصال CEPAلـ ترونية الخاصة البوابة اإللك

  بالشبكات الوطنيةCEPAمن خالل ربط مبادرة 
  في االتصال والتثقيف والتوعية واإلقليمية

 CEPA والمواد بشأن أنشطة مشورةنشر المعلومات وال -
 .الشبكاتهذه فيما بين 

 ضمان إبالغ هيئات التنفيذ باألنشطة على المستوى الدولي  -

 إلى مشورةلتنفيذ وتقديم الل عمليةهيكل أو تأسيس  -
 . التنفيذييناألم

 الصلة في الهيئات ويلين ذعافدعم مشاركة ال -
 .االستشارية

ذات األولوية ألنشطة للتنفيذ وخطط لتشكيل استراتيجية  -
 .CEPAفي برنامج عمل 

 عند ،تأسيس نماذج للمساعدة الثنائية واإلقليمية -
 الضرورة

 )٦/١٩مقرر ال(عناصر البرنامج 

  في البرنامج ٣ و ٢ و ١العناصر 

 بالتنوع البيولوجي وتحديد القدرات على االتصالالتوعية ورف امعال تقييم حالة :٢  ذو األولوية رقمالنشاط
عند اإلمكان، و. تأسيس فهم خط األساس لحالة التوعية فيما بين الجمهور الرئيسي من خالل مجموعة من أدوات البحث -

االتحاد : التي توفرها المنظمات الدولية مثلتلك ووالدولي،  الوطني ينواألدوات الموجودة على المستواستخدام البيانات 
ومنظمة األغذية والزراعة، ، (UNESCO) ، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)(IUCN ةالطبيعالعالمي لحفظ 

أدوات التقييم ما يلي، ضمن أدوات  تشملقد و. (OECD) قتصادي في الميدان االومنظمة التعاون والتنميةوالبنك الدولي، 
 :أخرى
o  إجراء األبحاث والمقابالت الشخصية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من جانب جماعة التوضيح 
o  البحث المسحي 
o  استعراض المقتطفات الصحفية 

، وكلما كان ذلك ضمن أمور أخرى ا يلي، م، بما في ذلكتقييمتحديد الجمهور الرئيسي الواجب إجراء المسح عليه في ال -
 :مالئما
o  اإلعالم وسائل 
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o  الجمهور العام 
o  الشباب واألطفال 
o  المجتمع العلمي 
o المجتمعات األصلية والمحلية 
o مصايد وحراجةالزراعة وال :قطاع األعمال، بما في ذلك القطاعات الرئيسية المحددة في الخطة االستراتيجية، مثل 

 األسماك 
o رارصانعي الق 

 : ضمن أمور أخرى العناصر التالية، تقييمتناول اليينبغي أن  -
o  التنوع البيولوجي وعالقته برفاه اإلنسانبالتوعية. 
o  وعمليات اتفاقية التنوع البيولوجي٢٠١٠التوعية بهدف التنوع البيولوجي لعام  
o قدرة األطراف على توصيل رسائل التنوع البيولوجي 

 . أدناه٣، بما في ذلك النشاط  ذات األولويةفي تنفيذ االستراتيجيات الخاصة بجميع األنشطةتجميع المعلومات الستخدامها  -

 مهام األطراف ن التنفيذييمهام األم

االعتماد على المدخالت من اللجنة االستشارية غير  -
الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية العامة، 

 علىا مشره ونومنهجية للتقييم تقييمووضع نموذج لل
 األطراف

لين الذين يتعاملون بانتظام مع عاف رائد بين التقييمإجراء  -
 األمانة

عمليات في  التقييم لدمج وسيلة حول أفضل لمشورةتقديم ا -
 المستقبلفي اإلبالغ الوطنية 

الذي رف والتوعية االمعنموذج مة ءعند اإلمكان، مال -
 طني  التنفيذي لالستخدام على المستوى الوين األمأعده

مة ء، إجراء المال بالفعلفي حالة وجود األدوات -
 التقييملالستخدام في عملية 

 النتائج لالستخدام من جانب مراجعة وتقييمإجراء ال -
 .هيئة التنفيذ

قبل نهاية فترة  التنفيذي ينإرسال النتائج إلى األم -
 .العامين لنشرها من خالل آلية تبادل المعلومات

 )٦/١٩مقرر ال(عناصر البرنامج 

  البرنامج من ٣ و ٢ انالعنصر

 تطوير الرسائل الرئيسية :٣  ذو األولوية رقمالنشاط
 
رف والتوعية للحصول على البيانات الرئيسية بشأن الفجوات واالحتياجات في قطاع المعلومات بين االمعتقييم لى إاد ستناال -

 الجمهور المستهدف 
 : ضمن أمور أخرى، يليما ع المعلومات تطوير الرسائل لتخطي هذه الفجوات ولتقديم -

o اإلنسان وتخفيف حدة الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةه رفاهفي مساندة التنوع البيولوجي دور . 
o  يةمركز ومجاالته ال٢٠١٠هدف التنوع البيولوجي لعام 
o  لالتفاقية ومنجزاتهاالطبيعة الفريدة 
o  التنمية المستدامةالروابط مع عقد اليونسكو للتعليم من أجل 
o  ذي  المتعلقة بالجمهور المستهدف المحدد في النشاطمنافعحفظ واالستخدام المستدام والتقاسم العادل للللأمثلة 

 اإلعالم وسائل ، بما في ذلك ٢ األولوية رقم
o أهمية التصنيف من أجل حفظ الطبيعة التي تساند التنمية المستدامة 
o م االيكولوجيانظأهمية نهج ال 

 :ضمن أمور أخرى، ما يلي بما في ذلك ،عتماد على الموارد اإلضافية في تطوير الرسالةاال -
o للتنوع البيولوجية العالميلنظرةات األولى والثانية من االطبع  
o  إليكولوجية للنظم اة التنوع البيولوجي الخاص بتقييم األلفيالتجميعي عنتقرير الالرسائل الرئيسية من . 
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o  االتفاقية برامج عمل من عناصر 
لصناع القرار في الطبعة الثانية من النظرة العالمية للتنوع البيولوجي، )  صفحات١٠أي أقل من (إصدار موجز بياني قصير  -

 .٢٠١٠يقدم بعض المؤشرات الرئيسية والخطوات الرئيسية الالزمة لبلوغ هدف عام 
 مهام األطراف  مهام األمين التنفيذي 

لبعض الجماهير المستهدفة تأسيس الرسائل الرئيسية  -
 .هأعال ٢  ذي األولوية رقمالمحددة في النشاط

 نشر القائمة على هيئات التنفيذ الوطنية  -

استخدام الموارد الحالية في توصيل الرسائل الرئيسية  -
 ذي في النشاطالمحددة إلى المجموعات المستهدفة 

 .هأعال ٢ األولوية رقم
شاملة ير الوطنية توصيل الرسائل الرئيسية إلى الجماه -

 . المحليةالمجتمعات األصلية و
بعد ذلك  التنفيذي لنشرها ينإرسال الرسائل إلى األم -

 . للممارسات الجيدةكمثالعلى األطراف 

 )٦/١٩مقرر ال(عناصر البرنامج 

  البرنامج من ٣العنصر 

 تنفيذ استراتيجية العالقات اإلعالمية :٤ ذو األولوية رقمالنشاط 

 
 .اإلعالم العام والمتخصصوسائل  اإلعالمي ذات الصلة، بما في ذلك وسائلتحديد  -
اإلعالم العام والمقاطع اإلعالمية المتخصصة باالعتماد على القوائم الوطنية والدولية الحالية، بوسائل وضع قوائم االتصال  -

، IUCN الطبيعة لحفظ دولياالتحاد ال، وUNEP برنامج األمم المتحدة للبيئة اي يشرف عليهي التلك الوسائلبما في ذلك 
 .لبيئيينوالمنظمات الدولية التي تضم الصحفيين ا

، بما في ذلك الصحفيين المستقلين، وذلك من خالل أي من ة والوطنيةاإلعالم الدوليوسائل تشجيع عالقات العمل الجيد مع  -
 : الطرق التالية، من بين العديد من الطرق

o االجتماعات الشخصية أو االتصال الهاتفي أو المراسلة باستخدام البريد اإللكترونياالتصاالت المباشرة من خالل . 
o استضافة ورش عمل التعريف وتقديم الرسائل الرئيسية . 
o المشاركة في مؤتمرات الصحافة البيئية. 
o  اإلعالمسنوية لوسائل رعاية جوائز. 

 . أدناه٣نشاط الرسائل الرئيسية، التي تم صياغتها في تقديم المعلومات المخصصة المعتمدة على القضايا المتصلة بال -
 .تشجيع نشر وإنتاج األخبار في الصحافة والراديو والتلفزيون -

 العمل مع مجتمع اإلعالنات لزيادة وعيه والسعي إلى الحصول على دعمه لنشر رسالة أهمية التنوع البيولوجي -
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 مهام األطراف مهام األمين التنفيذي

  .اإلعالموسائل وائم قل معايير وضع -
، تقوم UNEPبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة  -

وسائل قوائم وتحديث األطراف والمنظمات الدولية بتطوير 
غرفة اإلعالم الدولية واإلقليمية، ونشرها من خالل آلية 

 .تبادل المعلومات
 بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -

UNESCOتقديم نموذج ورش عمل التعريف باإلعالم ،. 
تقديم المعلومات المتعلقة بقضايا التنوع البيولوجي  -

 ونشر هذه المعلومات ةاإلعالم الدوليوسائل الرئيسية إلى 
 . على األطراف

 .المشاركة في مؤتمرات الصحافة البيئية الدولية الرئيسية -
 .اإلعالملوسائل استضافة ورش عمل التعريف  -
اإلعالم في مع وسائل  استراتيجية العالقات تطوير -

اجتماعات مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة 
العلمية والتقنية والتكنولوجية، بالكيفية المشار إليها أسفل 

 .    أدناه٩  ذي األولوية رقمالنشاط

على أساس المعايير التي يضعها األمين التنفيذي وضع  -
 .ألمين التنفيذيللوطنية اإلعالم اوسائل قوائم ونشر 

استضافة ورش عمل التعريف، على أساس النموذج  -
 .المقدم من جانب األمانة

مة المعلومات المتعلقة بقضايا التنوع البيولوجي ءمال -
 .ةاإلعالم الوطنيوسائل وترجمتها ونشرها على 

لوسائل استضافة ورش العمل المحلية المعنية بالتعريف  -
 . اإلعالم

 .ؤتمرات الصحافة الوطنيةالمشاركة في م -

 )٦/١٩مقرر ال(عناصر البرنامج 

  البرنامج من ١العنصر 

 تنفيذ استراتيجيات االتصال والتثقيف والتوعية العامة إلعداد وة أدوات حافظتطوير   :٥ ذو األولوية رقمالنشاط 

 
:  وخبرة المنظمات الشريكة مثل،مارسات الجيدةبما في ذلك دراسات الحالة والماالستناد إلى المبادرات والموارد الموجودة،  -

والفاو، والبنك الدولي  IUCN الطبيعةي لحفظ دول، واالتحاد الUNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 ذلك ، بما فيCEPAلصياغة ونشر حقيبة أدوات لصياغة وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لـ ، واالتفاقيات األخرى ذات الصلة

ه، والتي أعال ٤ إلى ٢باستخدام بيانات األنشطة من كمكونات في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 
 :  كلما كان ذلك مالئما،تضم العناصر التالية

o وأهداف تنفيذ برنامج العمل توضيح مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة   
 يف والتوعية العامة في اتفاقية التنوع البيولوجي دور االتصال والتثق §
 أهمية التنوع البيولوجي بالنسبة إلى رفاه اإلنسان §
 .تشجيع العمل والتعاون من جانب القطاعات الرئيسية وفيما بينها §

o لمعرفة ل تقييمات المستخدمة في تحديد الجماهير المستهدفة وإجراء ساليباأل 
 ة في عمل االتفاقية؛ممهتحديد الجماهير والقطاعات ال §
  التوعية منهجيات لتقييم §
 اإلعالم وسائل دور عالقات  §
 عليمالوصول إلى قطاع الت §

o بناء الرسائل الرئيسية الخاصة بالجماهير المستهدفة 
  وادمصادر الم §

 للتنوع البيولوجي، وبرامج العمل، وهدف عام ة العالميةرنظال :وثائق اتفاقية التنوع البيولوجي •
 طة اإلستراتيجية والخ٢٠١٠

  والوثائق الخارجية األخرى يكولوجية للنظم اإلةتقييم األلفي •
 .كيفية تخصيص الرسائل وفقًا للجماهير المستهدفة §
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 .توصيل الرسائل §
o تشكيل الحمالت وإطالقها للوصول إلى الجماهير المستهدفة 

 حملة والخطة الوطنية التشكيل  §
 الشراكات والتمويل  §
 اليوم العالمي للتنوع البيولوجياألحداث، بما في ذلك  §
 الحفاظ على األنشطة على المدى الطويل §

o  النماذج الخاصة بمواد االتصال والتثقيف والتوعية العامة 
 اإلعالم وقوائم أصحاب المصلحة؛ وسائل قوائم  §
  الرسائل الرئيسية؛عينات من §
 دراسات الحالة والممارسات الجيدة؛ §
 ؛المواد التعليمية/أشرطة الفيديو  §
  والتثقيف ،اإلعالم وأصحاب المصلحةوسائل  األدوات الخاصة بمحافظ §
 

 مهام األطراف   التنفيذيينمهام األم

ة األدوات وعمل مسودة محفظتطوير نسخة رائدة من  -
 المواد والموارد الحالية، استعراضلها، باالعتماد على 

وبالتشاور مع اللجنة االستشارية غير الرسمية بشأن 
، والمنظمات الدولية التثقيف والتوعية العامةاالتصال و
 .ذات الصلة

طباعة المطبوعات بلغات األمم المتحدة و توزيعها على  -
بشرط توافر األطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة، 

 .الموارد
تقديم الدعم إلى األطراف التي قد ترغب في استخدام  -

 .ة األدوات في استراتيجيتها الوطنيةمحفظ

 األدوات إلى اللغات المحلية، عند فظةمحترجمة  -
  وبشرط توافر الموارداإلمكان 

جزء كدوات على أصحاب المصلحة، األة محفظتوزيع  -
 . أدناه٦ المتصلة بالنشاط اتمن استراتيجيات بناء القدر

 )٦/١٩مقرر ال(عناصر البرنامج 

  البرنامج  من٣ و ٢، ١ عناصرال

  عمل تقرير استراتيجيات االتصال والتثقيف والتوعية العامةحلقات تنظيم  :٦  ذو األولوية رقمالنشاط

 
عمل حلقات عقد بشرط توافر الموارد، ، وأعاله ٥نشاط ال األدوات المطورة في محافظ األدوات، مثل محافظاستخدام  -

يجيات وخطط العمل ، بما في ذلك كمكونات في االستراتCEPAلـ واستضافتها بغية تسهيل تنفيذ االستراتيجيات الوطنية 
 .الوطنية للتنوع البيولوجي

 :األغراض التاليةلخدمة  العمل حلقات عملست -
o  من أجلتسهيل مشاركة الخبرات وتشجيع التعاون الثنائي واإلقليمي CEPA 
o للتنوع الوطنيةوخطط العمل في االستراتيجيات هذه  األدوات محافظ من أجل تطبيق عناصر اتبناء القدر 

 البيولوجي
o لين الرئيسيين المطلوبة لتنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية عافين مشاركة التضمCEPA  كمكونات في االستراتيجيات

 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
o  وضع نماذج للتنفيذ الوطني الستراتيجياتCEPA كمكونات في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

 البيولوجي
o  االستراتيجيات الوطنية فيذ وتنبدء عملية تشكيلCEPA  كمكونات في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع

 البيولوجي
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 مهام األطراف   التنفيذيينمهام األم

ة، بالتشاور مع األطراف والمنظمات الدولية ذات الصل -
تطوير مشروع بنية ورش العمل، بما في ذلك األهداف 

 .لين وجداول األعمالعافوال
 عمل إقليمية، بمشاركة الدول ذات الصلة لقاتحعقد  -

 . بشرط توافر التمويلوالمنظمات الدولية، 
 موال األتعبئة المساعدة في ،بالتعاون مع وكاالت التمويل -

 . العملحلقاتل
  . العمل اإلقليميةحلقاتالمشاركة في  -

لين اإلقليميين فاعالتعاون مع األمين التنفيذي وال -
 العمل اإلقليمية بشأن اتحلقاآلخرين في استضافة 

CEPA. 
 . العمل هذهلعقد حلقات موال األتعبئةالمساعدة في  -
 حلقاتتقديم المتابعة واإلبالغ عن حالة تنفيذ نتائج  -

 العمل

 )٦/١٩مقرر ال(عناصر البرنامج 

  البرنامج من٣ و ٢، ١عناصر ال

 العالميةتطوير البنية األساسية ودعم الشبكة   :٧ ذو األولوية رقمالنشاط 

 
 .ة والعالمية واإلقليمية الوطنييات على المستو CEPA الخبرات بشأن تنفيذ مبادرة تبادلتقديم أدوات االتصال بغية تمكين  -
  الجيدة في االتصال والتثقيف والتوعية العامةالممارساتتسهيل االتصال بين المنظمات الشريكة واألطراف بشأن  -
 

 طراف مهام األ  التنفيذيينمهام األم

 على  CEPAلـاالستمرار في تطوير البوابة اإللكترونية  -
 والحفاظ على اإللكتروني التفاقية التنوع البيولوجيموقع ال

نشر المعلومات، دعما لتأسيس شبكة الدعم لاآلليات البديلة 
 – اعتمادا على المبادرات الحالية ،CEPAلـالعالمي 
 :  تالي بما في ذلك ال-مالئما ذلك كلما كان 
o ليما يتقديم الروابط الخاصة ب: 

شبكات ومواقع الويب األخرى المتعلقة  §
شبكات ومواقع : ال والتثقيف مثلاباالتص

 )IUCN( الطبيعةي لحفظ دولاالتحاد ال
، (Ramsar)واتفاقية األراضي الرطبة 

واالتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن 
ومنظمة  CITESواتفاقية تغير المناخ، 

مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة األ
)UNESCO(إلى غير ذلك ،. 
المؤسسات التعليمية القائمة ومراكز  §

 التميز
توفير الوصول إلى المشاريع ذات  §

 االتصالالصلة، والمطبوعات ونقاط 
 والمجموعات )NFPs(الوطنية 

 .المختصرة والتحديثات

ها المعلومات إلى األمين التنفيذي لتضمينموارد تقديم  -
 . وذلك عند اإلمكان،CEPAلـفي البوابة اإللكترونية 

نشر المعلومات، عند لتقديم الدعم إلى اآلليات البديلة  -
 اإلمكان 

 باعتبارها CEPA  لـالبوابة اإللكترونيةالنهوض ب -
 .مصدرا للمواد، وذلك من خالل الشبكات الحالية

العمل الدؤوب على الربط الداخلي بين الشبكات  -
 الموارد تقاسم الوطنية واإلقليمية، بغية التعليمية

 والخبرة؛ 
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o من خالل إنشاء منتدى على شبكة اإلنترنت، 
دعم الوسائل وتوفيرها أمام الخبراء واآلخرين 
للوصول إلى من يعملون في المشاريع 

 والمشاكل والقضايا المتشابهة؛
o  البناء على العمل الذي تم إجراءه بموجب

عالمية ونشر  وإنشاء شبكة إ٤النشاط 
 :المعلومات التالية

 األنشطة وفقًا للمناطق، §
 االجتماعات غير الرسمية، §
 البيانات الصحفيةاألرشيفات التي تضم  §

 الصادرة عن األمين التنفيذي
 أرشيفات الخطابات  §

o  بجميع لغات األمم " األطفال"تطوير موقع ويب
 :الذي يضمالمتحدة بشرط توفر المال 

التنوع تفاقية وعن اال  أساسيةمعلومات §
البيولوجي واالتفاقية، ومناقشة اإلعالنات 

 واالمتحانات والخرائط 
أساسية المزود بمعلومات " ركن المعلمين" §

 االتفاقية والتنوع البيولوجي، ووسائل عن
مساعدة المدرسين القابلة للتنزيل واحتمال 

 يمكن للفصول تبادلإقامة المنتدى حيث 
 النتائج واإلنجازات

م عن يم المفتوح والتعلي برامج التعلبوضعالنهوض  -
بعد والتشجيع عليهما من خالل إقامة شراكات فيما 
بين الجامعات ومراكز التميز في التدريس واألطراف 

 .  والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين

 )٦/١٩مقرر ال(عناصر البرنامج 

 البرنامج من  ٣ و ٢ و ١العناصر 

 اليوم العالمي للتنوع البيولوجي  :٨ ذو األولوية رقمالنشاط 

 
 .االتفاقيةفي طراف األوضع البنية األساسية لالحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي لدى األمانة ومع جميع  -
 إقامة االتصال ووضع االستراتيجيات المترامية -
 

 مهام األطراف   التنفيذيينمهام األم

أجل اليوم العالمي تطوير إستراتيجية االتصال الشاملة من  -
 . للتنوع البيولوجي كل عام

o الموضوع/تطوير الشعار 
o  دولة سفيرة"تعيين" 
o  تنظيم المناقشات كلما كان ذلك ممكنًا، والتي

الجوائز اإلعالمية والمنافسات على  :تضم
 الملصقات، إلى غير ذلك 

o  ضمان التنسيق مع المنظمات الدولية ذات
 الصلة 

 

باليوم العالمي للتنوع نية وضع خطط االحتفاالت الوط -
المقدمة من أدوات االتصال لى ااد ستن باالالبيولوجي

 جانب األمين التنفيذي
 .وضع استراتيجيات االتصال وتنفيذها لدعم هذا اليوم -
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o  تنظيم األحداث الرئيسية في مونتريال على مدار
 :اليوم ذاته، كلما كان ذلك ممكنًا، بما في ذلك

 المعارض  §
 عالمية التغطية اإل §
 التغطية الصحفية  §

تطوير أدوات االتصال التي تسهل وتيسر وتوفق بين  -
جوانب تنظيم األحداث لالحتفال باليوم العالمي للتنوع 

 البيئي من جانب األطراف 
o الموضوع/الشعار 
o  مجموعات الصحافة 
o  التقارير الصحفية 
o  وضع نماذج لمواد الترويج المقرر استخدامها

 من جانب األطراف

لى أدوات االتصال ااد ستنير المواد المحلية باالتطو -
بشرط توافر المطورة من جانب األمين التنفيذي، 

 الموارد
  النتائج إلى األمين التنفيذي إبالغ -

 )٦/١٩مقرر ال(عناصر البرنامج 

  البرنامج  من٣ و ٢ان عنصرال

 األطراف والهيئة الفرعية رفع درجة المكاشفة حول اجتماعات مؤتمر  :٩  ذو األولوية رقمالنشاط
 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 اإلعالم العالمي والوطني وسائل زيادة درجة الوضوح حول اجتماعات االتفاقية بالنسبة إلى  -

 مهام األطراف   التنفيذيينمهام األم

زيادة فرص التغطية اإلعالمية أثناء اجتماعات مؤتمر  -
ية للمشورة العلمية والتقنية األطراف والهيئة الفرع

والتكنولوجية وأيضا من خالل تشكيل حملة التشجيع 
  : اإلعالمي وإطالقها

o  تشجيع نشر األخبار المسبقة والتسجيل المسبق
 .بغية تسهيل المشاركة اإلعالمية

o  تطوير مجموعة المؤتمر اإلعالمي، بما في
ذلك، النسخة الخاصة من الجريدة المعنية 

 لتثقيف والتوعية العامةباالتصال وا
o  تأسيس المركز اإلعالمي وإدارته في اجتماعات

مؤتمر األطراف، بما في ذلك دعم العاملين في 
 .  الصحافة والتلفزيون والراديو

o النشرات الصحفية /استضافة الموجز الصحفي
 والمؤتمرات الصحفية 

o   توفير المقابالت الشخصية المباشرة 
o ل اإلذاعة تغطية الدورات كاملة من خال

 المباشرة التي تعتمد على الويب 
o  تقديم الموجز اإللكتروني اليومي من خالل

موقع االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي على 
 . الويب لعمل التغطية في عدم حضور اإلعالم

ورعاية مشاركة "  CEPAمعرض"المشاركة في  -
 والتثقيف العاملين الوطنيين في مبادرة االتصال

   (CEPA)والتوعية العامة
إرسال التقارير الصحفية عن االتفاقية المتعلقة بالتنوع  -

البيولوجي إلى اإلعالم الوطني من خالل اجتماعات 
مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية 
وضع استراتيجية إعالمية وطنية من أجل اجتماعات  -

 طراف مؤتمر األ
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إعالن جميع الخطابات والتقارير على موقع  
 . االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي على الويب

عرض الملصقات، معرض (عات جتمتسهيل مشاركة الم -
 ) الصور، العروض على المنصة إلى غير ذلك

 في اجتماعات مؤتمر األطراف"  CEPAمعرض "تنظيم  -
o  تشجيع مشاركة األطراف والمنظمات الدولية

 واألطراف األخرى

 )٦/١٩مقرر ال(عناصر البرنامج 

  البرنامج من ٢العنصر 

 تعزيز التعليم الرسمي وغير الرسمي بشأن التنوع البيولوجي   :١٠  ذو األولوية رقمالنشاط

 
 يمع مراعاة أهمية التعليم الرسمي وغير الرسمي، إنشاء برامج لتعزيز التعليم الرسمي وغير الرسمي بشأن التنوع البيولوج -
 التأكد من أن هذه البرامج على علم بعقد اليونسكو للتعليم من أجل التنمية المستدامة، وترتبط به -
تبين أفضل الممارسات في تعليم التنوع البيولوجي، بما في ذلك الممارسات التي تطورها مجتمعات محلية، والسعي إلى نشر  -

 هذه الممارسات العتمادها على نحو أوسع
أن التنوع البيولوجي أن يسعى الى توصيل المعلومات اآلتية بلغات وطرائق مالئمة لطائفة واسعة من ينبغي للتعليم بش -

 :األعمار المتبانية ومن المجتمعات 
o التنوع البيولوجي ودوره في استمرار رفاه اإلنسان 
o عمال الموارد البيولوجيةأهمية الروابط بين الحفظ واالستخدام المستدام والتقاسم العادل للمنافع المترتبة على است 
o السبل التي يتمكن الناس من خالل تبين ورصد التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية التي يعيشون فيها 
o المعارف المحلية والتقليدية حول التنوع البيولوجي 

 

 مهام األطراف   التنفيذيينمهام األم

القيام، باالتصال مع اليونسكو، بنشر المعلومات  -
هجيات وأفضل الممارسات المتعلقة بعقد األمم والمن

المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، نشرها على 
 األطراف

 

مع مراعاة أفضل الممارسات على المستوى الدولي  -
والوطني، واالستناد إلى الخبرات المحلية، القيام 

 بمشاريع رائدة لتعزيز التعليم بشأن التنوع البيولوجي

ات بين األطراف والحكومات وأصحاب تشجيع الشرك -
المصلحة لوضع برامج تدريس نوعية متصلة بالتنوع 
البيولوجي على المستوى الجامعي، الستعمالها على 

 المستويين الوطني واالقليمي
تبادل أفضل الممارسات مع األطراف من خالل بوابة  -

CEPA 
تقييم المشاريع الرائدة بغية التوسع في التنفيذ كما هو  -

 CEPAدد في خطة تنفيذ مح

 )٦/١٩مقرر ال(عناصر البرنامج 

  من البرنامج٣ و ٢العنصران 
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 الثالثق رفمال
 ةعام والتثقيف والتوعية البشأن االتصالعمل ال برنامج ذخطة تنفي

  معلومات أساسية  - أوال
 لمشروع خطة التنفيذمقومات رئيسية    -ألف 

طار مترابط ليكون دليال لتنفيذ األنشطة ذات األولوية والمتعلقة إ لتقديم تنفيذالخطة مشروع لقد تمت صياغة  -١
خطة هو تناول هذه األنشطة التي سيتم أخذها من برنامج مشروع الة، وكان الغرض من عامبالتواصل والتثقيف والتوعية ال

ة في عامل والتثقيف والتوعية التصا وكذلك أبعاد اال٦/١٩قرر مالالمرفق ب في عامةل والتثقيف والتوعية الاصتعمل اال
 والمتعلقة بالنواحي الموضوعية والمسائل المتداخلة من أجل تأكيد وجود سبيل متكامل ومتناسق في التفاقيةبرامج عمل ا

وبالتالي ال تتجاوب بنية  . ة الى الجماهير المقصودةعام والتثقيف والتوعية التصالتقديم نتاج ومضمون برنامج عمل اال
وعوضا عن ذلك فان بنية  . لخطة  بشكل مباشر مع عناصر البرنامج الثالث التي يتضمنها برنامج العمل الحاليمشروع ا

على سبيل  . ةعامل والتثقيف والتوعية التصامشروع الخطة قد تمت صياغتها من أجل التمييز الواضح بين مكونات اال
 .ةعام والتثقيف والتوعية التصالناول أولويات أنشطة برنامج االة في متعامل والتثقيف والتوعية التصاالمثال كي يكون اال

 المستمرة المشار اليها والتي تقوم بها CEPA ت مشروع الخطة بعين االعتبار أعمالإضافة لذلك، لقد أخذ -٢
ل مركز من في الوقت نفسه اطار عم  ونقاط القوة لهذه الجهود بينما توفر، وكذلك الحاجة الى بناء النجاحمنظمات أخرى

ا االتجاه أيضا قيمة التحالفات ذف هعر و.  ذات الصلة على المستويات الوطنية واالقليمية والدوليةنشطة األذأجل تنفي
 للتأكيد على االستمرارية في انتاج ات القدرنمية وتجانس األنشطة ذات الصلة وتاتالشبكإقامة االستراتيجية والشراكة و

 . التنوع البيولوجي األساسيةرسائلفيه وايصال الناتج المتوقع بما 
 بما فيها ،خطة أيضا الحاجة الى تضمين بعض من المبادرات الدولية الهامة في التنمية المستدامةمشروع الظهر ي -٣

 وخطة تنفيذ القمة العالمية حول التطوير المستدام ومبادرات اإلنمائية لأللفيةهداف األ و٢٠١٠هدف التنوع البيولوجي لعام
في الجهود جوهرية  اتوارشادمدخالت  لتقديم عملية االتفاقيةا االتجاه مع المتطلبات ذولية أخرى ذات عالقة، يتماشى هد
 .ةعالميه المبادرات السياسة الذة للتعامل مع هجاريال

جاه كي أظهرت بنية خطة العمل الحاجة الى الحفاظ على عملية التنفيذ من دون حدود فيما يتعلق بالمجال واالت -٤
وبال   .خرين بالقيام بالتعديالت الضرورية لجعلها متوافقة مع متطلباتهم الخاصة وأوضاعهماآلشركاء التسمح لألطراف و

 وتأثير عملية التنفيذ وبالتالي الحاجة ردودها على التقدم المحرزقدم األطراف ت طالما طور في التجانبا الذيستمر هس شك،
 .مستوياتمختلف الحتياجات المستخدم على الة متطور كي تتطابق مع الطبيعة الستمرارباأنشطة البرنامج تعديل الى 

  هيكل خطة التنفيذ – اءب
 عناصر البرنامج الثالث الواردة هيكلنسجم بشكل مباشر مع  ي الخطة الهيكل فان ، أعاله١كما أشير في الفقرة  -٥

 ضمن اطار المكونات ذات األولويةرابطا في تنفيذ األنشطة قدم تيخطة لمشروع اللقد بني . ٦/١٩قرر مبالرفق في الم
 على المستويات الوطنية واالقليمية والدولية، وبالتالي فان هذه األهداف العملية عامة والتثقيف والتوعية التصالالرئيسية لال

ه المكونات ذفق مع ه قد أعيد النظر فيها كي تتواCEPAواألعمال المقترحة لعناصر البرنامج الثالث لبرنامج عمل 
 .من دون التخلي عن الغرض األساسي لعناصر البرنامج الثالث) ةعام والتثقيف والتوعية التصالاال(األساسية 

. الثاني القسم وفي القسم األولن تمت االشارة اليهما ين عريضتيعلى وجه التحديد، تضمن مشروع خطة التنفيذ فئت -٦
ألطراف وشركائهم على المستويين الوطني واالقليمي بوضع ارشادات واضحة لتنفيذ  من قبل اقسم األول الذوسيتم تنفي
ة، يتناول عام والتوعية التصالاالوالتثقيف :  حسب الترتيب التاليCEPAـ ات األولوية في المكونات الثالث لذاألنشطة 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 170 

 

 

برنامج من  ٣ اليها بوضوح في العنصر  كما أشيرات التدريب كمكون منفصل خاصة فيما يتعلق بأمر بناء القدرقسم األولال
 على المستوى االقليمي ،خطةمشروع المن قسم  في هذا الالمحددة الخطوط اإلرشاديةنفس ويمكن استعمال  . CEPAعمل 

 .المحددة ذات األولوية ةنشط األذفي تنفي

لبيولوجي القيام بها على  التنوع اأمانة اتفاقية الثاني من مشروع الخطة األنشطة التي يجب على قسميصف ال -٧
 .المستوى الدول  بدعم من شركاء دوليين أساسيين

رسمية الستشارية غير اللجنة االي بدعم من ذ من مشروع خطة التنفيذ هو ارشاد األطراف واألمين التنفيوالغرض -٨
 ال ،VI/19 مقررالمرفق بالهذا البرنامج كما تمت صياغته في و .CEPA الى تطوير أكبر لبرنامج عمل CEPA ـ ل

 في التثقيف أو التدريب، لذا يمكن للجنة االستشارية غير الرسمية أن تأمل في CEPAيحتوي على أية تفاصيل لمكونات 
هذه المكونات كجزء من ممارسة ألمور  لمعالجة بشأن نهوج توصيات الى األمين التنفيذي وتقديماعادة النظر في هذا األمر 

 .على المدى األطولصير والتنفيذ على المستوى الوطني قالمدى اللها أولوية على 
  على المستويين الوطني واإلقليميCEPAـ أنشطة ال - الجزء األول  - ثانيا

ولية األطراف وشركاء ؤ من خطة التنفيذ هي مسلقسم األولان تنفيذ سلسلة األنشطة التي تمت االشارة اليها في ا -٩
 .ليميآخرين على المستويين الوطني واالق

 هداف  األ -لف أ
 تفاقيةهداف االأالهدف الرئيسي من خطة التنفيذ بالعالقة مع المستويين الوطني واالقليمي هو تعزيز تنفيذ إن  -١٠

 على في االتفاقيةطراف األها في الخطة هو مساعدة عرضالغرض من األنشطة التي تم و. الثالث  بشكل مترابط وفعال
ة وتقوية قدرات المؤسسات الوطنية عامت الوطنية وتفعيل خطط التواصل والتثقيف والتوعية الانشاء وتنفيذ االستراتيجيا

 التنوع البيولوجي في اعتبارات وتعميم ة المستدامنميةالتنوع البيولوجي والتب الوعيوالشركاء الرئيسيين في رفع مستوى 
 . الوطنيةيةالقطاعوالبرامج سياسات ال

   المدى والمشاركة -اء ب
طة هذا له تركيز وطني واقليمي، وهو بدوره وثيق الصلة واالرتباط بوجهات نظر عالمية هامة خان محتوى ال -١١

 في هذا المحتوى المعين للخطة هو المؤسسات ةان نقطة الدخول الى سلسلة األنشطة المبين. حول عمل داعم بشكل مشترك 
 مع بتعاون وثيق التنوع البيولوجي على المستوى الوطني والعمل ردوا بادارة مطنية التي صممت المعان النظرالمركزية الو

األصلية  والمجتمعات مي ومجتمع البحوث،مجتمع العلال و،في المجتمع المدنيالمعنيين صلحة وأصحاب الم الشركاء
مي تنفيذ ي االقل وسيتم على المستوى. الدولية األخرى واآلليات الحكومية المتداخلة ذوات العالقةوالمنظمات المحلية و

 .ة من خالل ترتيبات متشابهةاألنشطة المبين
ستعتمد الخطة على أطر العمل المؤسساتية كما ستعتمد على أنشطة ومبادرات التوعية الجماهيرية والتثقيف  -١٢

 مسودة احوالتواصل المتواجدة لدى المؤسسات والمنظمات األخرى الفاعلة على المستويين الوطني واالقليمي، وسيعتمد نج
عليه، على مستوى التنسيق والتوافق مع أنشطة ذوات صلة لمنظمات ومعاهدات أخرى مع الخطة، من ضمن ما سيعتمد 

CEPAفان عمل وانجازات برامج ،، وعلى وجه التحديد CEPA ـ  والمتعلقة بIUCN سيكون لها فائدة واتفاقية رامسار 
 .لينتج عنها جهودا مرجوة في التنسيق واالنسجامخاصة في ايجاد وتقديم عناصر البناء األساسية  

 لتسهيل التنفيذ المنسق CEPAـ  لذيناسبها، آليات التنفي سيكون من الضرورة بمكان لألطراف بأن تحدد، حسب ما -١٣
 ٢ في الجزء ةساسي في التواصل واالتصال مع وجهات النظر العالمية المبينأللخطة على المستوى الوطني ولتعمل كمرجع 

 من الخطة 
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 مكونات أساسية لخطة التنفيذ   -يم ج
 من ثالثة مكونات متداخلة بعضها ببعض، والتي كان الغرض منها أن تكون متينة في اشتراكها ذتتألف خطة التنفي -١٤

ني  تلك المكومات واسعة في مجاالتها كي تسمح لألطراف والشركاء األساسيين على المستويين الوط،ومتداخلة في تنفيذها
 األنشطة التي ظهرت في كل ،واالقليمي بالقيام بأنشطتها الخاصة التي تتناسب مع ظروفهم الشخصية وأولوياتهم ومتطلباتهم
المواضيعية والقضايا مجاالت المكون انما وضعت لتخاطب بأسلوب متداخل األولويات المشار اليها في برامج العمل في 

 .قيةالمشتركة بين القطاعات في إطار االتفا
  التثقيف-١المكون 
 الغاية

لدعم تنفيذ المصممة صلة النشطة ذات األ،  على جميع مستويات التعليممناهج الاألطراف والحكومات في تدمج 
 .االتفاقية وأهدافها الثالث مبادئ التعليم االجتماعي والبيئي مع التركيز على تنفيذ 

 أن تضطلع ة وعند اللزوم يمكن لألمانةنمايتم تنفيذها لمساعدة األبعض األنشطة المشار اليها أدناه س( : مقترحةأنشطة
 .)النشاط/مهمةبالمسئولية بناء على طبيعة ال

 بما فيها تطوير ،ةعام والتثقيف والتوعية الالتصال المتعلقة باCEPAـ  والشبكة العالمية للبوابةتطوير أفضل  ١-١
 ،لية أولية لتبادل األنشطة التثقيفية المتعلقة بالتنوع البيولوجيلكترونية لتعمل كآإلت والمنتديات االبيانا واعدق

 .والمواد والخبرات، وكذلك التواصل بين األطراف والحكومات وأصحاب المصلحة

وع البيولوجي، وتطوير مكتب تسجيل تنالمساعدة في البحث والتعيين وتجديد المعلومات التثقيفية المتعلقة بال ٢-١
ير تثقيفية، مما يسمح بفهرسة يعاممة، وتعزيز المفردات الدقيقة التفاقية التنوع البيولوجي بمركزي للمعطيات القي

 .المواد الموجودة لدى المراكز الوطنية الرئيسية واالقليمية الوطنية، واألمانة وأصحاب المصلحة

يف أستراليا وشبكة مدرسة كندا مثل شبكة تثق(العمل بنشاط معا لربط شبكات العمل التثقيفية الوطنية واالقليمية  ٣-١
 . واردكي تشارك بالخبرات والم) الخ...وشبكة تثقيف سلوفانيا و بروانفو برازيل 

المجتمعات دعوة األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ومراكز االمتياز ومعاهد بحث ومنظمات غير حكومية و ٤-١
اع الخاص وأصحاب مصلحة مهتمين آخرين  لتسجيل  ومجموعات قطاع العمل التجاري والقطاألصلية والمحلية

الجامعة على -مواد تتعلق بالتثقيف حول التنوع البيولوجي واألنشطة للمساعدة في تطوير مناهج الروضة
 .المستويين الوطني واالقليمي

 التقارير  فية اضافة الى المعلومات المتضمنCEPAـ  استخدام المعلومات المدخل ل،٢-١بالتزامن مع النشاط  ٥-١
الوطنية والتوثيق ذي الصلة لتقييم الدورات المتوفرة للتنوع البيولوجي والمنهاج ومواد تثقيفية أخرى لنشرها 

 .واستخدامها من قبل األطراف والحكومات وأصحاب مصلحة آخرين 

 المتعلقة الجامعة-تشجيع الشراكة بين األطراف والحكومات وأصحاب المصلحة لتطوير مناهج عامة للروضة ٦-١
 .بالتنوع البيولوجي الستخدامها على المستويين االقليمي والوطني

تعزيز وتشجيع تطوير التعليم المفتوح وبرامج التعليم عن بعد بانشاء شراكة بين الجامعات ومراكز االمتياز في  ٧-١
 .التثقيف واألطراف والحكومات وأصحاب مصلحة آخرين 

ة المتصلة بالثقافة البيئية كوسيلة لتشجيع التثقيف بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه تشجيع وتعزيز السياسات العام ٨-١
 .المستدام
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 األهداف
المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المعدة و المناهج بدأت في تطوير ودمج تكون األطراف قد ،٢٠١٠بحلول عام 

 . تحديدا الثالثاهف وأهداتفاقيةالجامعة، لدعم تنفيذ اال-مستوى الحضانة
 األدوات

 التابعة لالتفاقيةآلية تبادل المعلومات  •
 مواد طورتها األطراف وأصحاب المصلحة  •

 مناهج تدريب وتثقيف طورتها األطراف والحكومات وأصحاب المصلحة  •

 دآخر موع
 نشرها ي تمذ سيكون برنامج العمل مع النتائج الواضحة بشكل جيد والمعالم الهامة ال،٢٠١٠حزيران /وبحلول يوني

 مفصل لتنفيذ األنشطة استعراضهذا الهدف سيتم استهالله ب و. د تم تطويرهقعبر اطار زمني يتم تنفيذه على مراحل 
كذلك تحديد اإلجراءات ها والقيود التي تواجه ،الواردة أعاله من أجل تقييم وتقدير فعاليات وتأثيرات عمليات التنفيذ

 .لمتابعةاها في مراحل دمج لالتصحيحية المطلوبة
 ون الرئيسيونفاعلال

عند تشكيلها، والجامعات  CEPAنقاط االتصال التابعة لـ و األطراف والحكومات والمراكز األساسية الوطنية،
 بالتعاون مع األصلية والمحلية،مجتمعات الومراكز االمتياز والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية و

 .ةنااألم
 الشركاء

UNESCO, IUCN بما فيها االتفاقيات و أمانات (Ramsar, WHC, CMC, UNFCCC) ...الخ. 
 ةعام والتوعية ال االتصال-٢المكون 

 ايةالغ
 كجزء من العملية المتكاملة للتطوير وتشكيل وتنفيذ ةعام والتوعية التصالاالربط األطراف والحكومات مكونات 

 .ع البيولوجي للتنو الوطنيةها وخطط عملهااستراتيجيات
 أنشطة مقترحة 

 ة، والمحليةمجتمعات األصليال وثيقة مع معاهد وطنية معينه ومنظمات غير حكومية ومشاورةمن خالل القيام،  ١-٢
لمختلف أصحاب المصلحة بالعالقة مع التواصل بالنسبة اجات تيحلتحديد أولوية اال تقييمات تفصيلية بإجراء

 تحصل ، والتي هي واحدة من كل، التقييمات الضرورية.وجي على المستوى الوطنيللتنوع البيولبة عاموالتوعية ال
على معلومات متضمنه في التقارير الوطنية واستراتيجية التنوع البيولوجي الوطني وخطط العمل والوثائق المتعلقة 

 : ما يلي، ولكنه غير مقيدة بها،بها ستتضمن
رية وطنية فعالة لها بنية تحتية عملية على المستوى الحاجة الى تأسيس شبكة تواصل وتوعية جماهي )أ 

التطوير والتحفز في  العامودي والمستوى األفقي لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين المهنيين وتعزيز
 . التواصل والتوعية الجماهيرية
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جموعات الهدف القدرة التحتية لبنية شبكة العمل في التوافق مع االحتياجات المعرفية لمختلف معايير م )ب 
 .على المستويين الوطني والمحلي

تأسيس وتقوية المدارك الوطنية لتسويق التنوع البيولوجي في سياق الجهود الوطنية المتعلقة بمبادرات   )ج
الى ) الخ ..األهداف اإلنمائية لأللفية(المستدام والقضاء على الفقر ومواضيع السياسة الدولية  التطوير

  .ةمستهدفالجماهير ال
تأسيس مدارك مهنية وترابط في التواصل والتوعية الجماهيرية على مستويات مختلفة من المهارات  )د

 ).الخ ...ة والمحليةمجتمعات األصليالالمجتمع المدني والحكومة و(والخبرات 
مشاركة فعالة وواسعة من قبل أصحاب المصلحة المعنيين واالشتراك في التنوع البيولوجي والتواصل  )ه

قطاع االعالم، المجتمعات األصلية والمحلية، مجتمعات العلوم واألبحاث، والحكومة و  (عامةوالتوعية ال
 )الخ..القطاع الخاص، / األعمال

قضايا التنوع البيولوجي ذوات األولوية التي أضافت مزايا للتوعية الجماهيرية والتي تحتاج للوصول بها  )و
 . المستهدفةرجماهيمختلف الالى أسس منتظمة الى 

 انظر(بناء على هذه التقييمات، من المطلوب تعريف  سلسلة التدخالت المطلوبة لقضاء االحتياجات المعبر عنها  ٢-٢
تكون على مستويات مختلفة من الجماهير  ، فان أطرها المناسبة وآليات األداء)أعاله) و(إلى ) أ( من ١-٢

رورة بناء أنشطة مستمرة لمنظمات ومعاهد أخرى لتجنب المستهدفة وأصحاب المصلحة المعنيين، فمن الض
 .اء تعاون عند الضرورةناالزدواجية وب

 نتائج دمج لالنهوج األكثر مالءمة على المستوى الدولي، وتقرر يتم إعدادها نماذج وخطوط إرشاديةاستعمال  ٣-٢
واالنسجام مع المبادرات ق ي التنس. الوطنية للتنوع البيولوجيستراتيجيات وخطط العملال في ا٢-٢النشاط 

ستكون جزء الوطنية للتنوع البيولوجي الستراتيجيات وخطط العمل في اخرى أمع مكونات كذلك الموجودة و
 .ا النشاطذرئيسيا من ه

كمكونات في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،  وخطط العمل CEPAتطوير استراتيجيات  ٤-٢
 ٣والمكون ) التثقيف (١  آخذين بعين االعتبار نتائج األنشطة المتماثلة الواردة في المكون،كفي حال عدم وجود ذل

 ).التدريب(

مع ها  تنقيحوأالتي تمت صياغتها الوطنية للتنوع البيولوجي عمل الستراتيجيات وخطط ال وتنفيذ ااعتمادتسهيل  ٥-٢
. واصحاب المصلحة المعنيين/تويات المختلفة للجماهير ة بين المسعام والتوعية التصالتركيز على المكونين االال

 كل األطراف أي (تفاقية من الخطة االستراتيجية لال١-٤  مع الهدف وبالتحديد٤غاية  هدا النشاط مع الويتماشى
ي والتركيز األساس). تفاقيةة وتعزز المشاركة العامة في دعم االعام والتثقيف والتوعية اللالتصالتنفذ استراتيجية 

 والتي ستساعد نتائجها على تشكيل وتنفيذ أنشطة طويلة األمد وأكثر الرائدة الجهود ذلهذا النشاط سيكون في تنفي
  وستستند الجهود الرائدة إلى المناطق ذات األولوية المحددة .ةعامتفصيال في تواصل التنوع البيولوجي والتوعية ال
 .ية والقضايا المشتركة بين القطاعاتوالواردة في برامج العمل في القضايا المواضيع

القيام بمراقبة منتظمة لعمليات التنفيذ لالشارة الى الفجوات وما يقيدها والقرار أعمال التصحيح المناسبة  ٦-٢
في  CEPA  بمكوناتلك ضروريا، تعديل واعادة توجيه أنشطة البرنامج المتعلقةذوالمطلوبة، بما فيها اذا اعتبر 

 . الوطنية للتنوع البيولوجيطط العمل وخاالستراتيجيات
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) التثقيف(برنامج  من ال١العنصر االنشطة المدرجة تحت كذلك  و٥-٢ إلى ١-٢  من نتائج األنشطةأساسعلى  ٧-٢
 المرحلة  يتم تنفيذها في CEPA لـ جل، تشكيل أنشطة دعم طويلة األ)التدريب(من البرنامج  ٣ عنصروال

ي ذها اللتنفيذ الزم الالتمويلفيما يتعلق بالجهود لتأمين مالئمة األنشطة تكاليف يجب أن تكون و  .جلمتوسط األال
 .سيتم البدء به

 األهداف
كمكونات في  CEPAـ  سيكون لدى األطراف استراتيجيات وطنية عملية وخطط عمل ل٢٠١٠بحلول عام 

ات األولوية لمستويات متنوعة من أصحاب ذت  االحتياجالجالتي ستعااستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي 
عرض عبر المجتمع أالى ارتباط سيؤدي ذلك  وتفاقيةاستيعاب أفضل ألهمية التنوع البيولوجي وأهمية االهناك  و.المصلحة

 ). من الخطة االستراتيجية٤ غايةال(تنفيذ الفي 
 دواتاأل

كونات في االستراتيجيات وخطط العمل كم CEPA لتطوير استراتيجيات وخطط عمل نماذج وخطوط إرشادية •
 .الوطنية للتنوع البيولوجي

 معلومات التبادل غرفة لية آ •

 .)الخ ...وأفضل الممارسات دراسات الحالة ، عملحلقاتوأدلة ( أخرى أدوات •

 آخر موعد
امتدت  سيكون برنامج العمل الناتج والواضح بشكل جيد والمعالم الهامة التي ٢٠١٠حزيران عام /وبحلول يوني

 تفصيلي لتنفيذ األنشطة أعاله من استعراضا الهدف سيتم استهالله بذه . عبر اطار زمني تم تنفيذه على مراحل قد تطور
لدمجها في  والقيود التي تواجهها وكذلك لتحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة ، عملية التنفيذوآثار فاعليةأجل تقييم وتقدير 

 .مراحل المتابعة
 رئيسيل الفاعال

 التنوع اتفاقيةأمانة ستكون . التنوع البيولوجيموارد المؤسسات المركزية الوطنية التي تم تشكيلها الدارة 
 .سيارئيمتعاونا / البيولوجي شريكا 

 الشركاء
، المنظمات غير الحكوميةالبحوث ومجتمع معاهد ومنظمات وطنية أخرى والمجتمعات األكاديمية والعلمية و

 والقطاع األعمال الخ ومجموعات قطاع IGOs  (IUCN, Ramsar) والمعاهد الدولية وة والمحليةصليمجتمعات األالو
 .الخاص
  التدريب-٣المكون 

 ايةالغ
في االستراتيجيات  CEPAمكونات تطوير وتأسيس وتنفيذ ل الشاملةالظهار مكون التدريب كجز من العملية 

 .وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
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  المقترحةاألنشطة
 تم انجاز ة والمحليةمجتمعات األصليال و والمنظمات غير الحكومية مع معاهد وطنية معينه أخرىبالتشاور الوثيق

 : بما يليتقييمات مفصلة للتعريف بالحاجات األساسية ألصحاب مصلحة متنوعين فيما يتعلق
 .خرىاألقطاعات الاسات  التنوع البيولوجي في أعمال برامج وسيتعميمتقوية القدرات لتسويق و ) أ(
 المعلم والمتواصل بتطوير وتقوية الطاقات المهنية المتعلقة  ) ب(

 .ةعامل والتثقيف والتوعية الاصتصلحة وتطوير المجتمع من خالل اال أصحاب الممشاركةتعزيز  )ج(

والتوثيق المعلومات ذات الصلة التي تتضمنها التقارير الوطنية واستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي 
 .قية تخدم احتياجات عملية التقييم لتقديم نتائج حقي، بقدر االستطاعة،المرتبط بها يجب التشاور حوله

 واطرها المناسبة ةبناء على التقييمات فان تطابق سلسلة من التدخالت المطلوبة لتتماشى مع االحتياجات المعين ١-٣
 فمن الضروري بناء ،لمعنية وأصحاب المصلحة المعنيينواليات األداء على مستويات مختلفة من الجماهير ا

 ، وعلى وجه الخصوص،أنشطة مستمرة لمنظمات ومعاهد أخرى لتجنب االزدواجيه وبناء تعاون عند الضرورة
يستلزم هذا النشاط أيضا التعريف بالمصادر المناسبة للمعلوات ذات الخبرة وفرص التدريب والمصادر الالزمة 

 .اء الطاقة المشار اليها في التواصل والتوعية الجماهيرية للتنوع البيولوجيلدعم احتياجات بن
 ٢-٣ نتائج النشاط دمج لمالئمةي، وتقرير السبل األكثر عالم على المستوى التعد خطوط إرشادية ونماذجاستعمال  ٢-٣

كذلك مبادرات الموجودة وق واالنسجام مع اليالتنسو. الوطنية للتنوع البيولوجيعمل الستراتيجيات وخطط الفي ا
 كلها ستكون جزء رئيسيا من هذا الوطنية للتنوع البيولوجيعمل الخرى الستراتيجيات وخطط األمكونات المع 

 .النشاط

في حال عدم وجود كمكونات في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية،  CEPA استراتيجيات وخطط عمل وضع ٣-٣
آخذين بعين العمل الموجودة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، أو إدراج االستراتيجيات وخطط ذلك، 

ل والتوعية اصتاال (٢ برنامجعنصر الو) التثقيف (١ عنصر البرنامجاالعتبار نتائج األنشطة المتماثلة الواردة في 
 .)ةعامال

كيز على مكونات التدريب ترفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية مع ال CEPA  مكونات وتنفيذاعتمادتسهيل  ٤-٣
التركيز ذو األولوية لهذا النشاط .  ذوي العالقةةبين مستويات مختلفة من الجماهير المعنية وأصحاب المصلح

سيكون في تحقيق الجهود األساسية، والتي ستعمل نتائجها على خدمة تشكيل وتحقيق أنشطة مفصلة وطويلة األمد 
جهود األساسية ستبنى على مجاالت أولويات معروفة في برامج العمل في ال. في التدريب على التنوع البيولوجي

بعض من السبل األساسية العامة لتنفيذ الجهود األساسية المشار اليها سيتم . المجاالت الموضوعية والقضايا الشائكة
 .تضمينها فيما يلي ولكنها غير مقيدة لها

بما فيها ورشات عمل ومكاتب من المبادرات المحلية، دائمة تدمج طائفة  يةخلق وتوزيع برامج تدريب )أ(
لدورات مساعدة وتدريب ووسائل تدريب  وقوائم مراجعة وتبادل في طلبات الوسائل وارشادات وحاالت 

 .أو االقليمي/للدراسة للعمل مع أصحاب المصلحة على المستويين الوطني و
م مع احتياجات ومصالح سلسلة عريضة من  يتالءةتأسيس نظام للخبرات المهنية وتبادالت معرفي )ب(

 .ة والمحليةمجتمعات األصليالأصحاب المصلحة بمن فيهم 

 .تعزيز البرامج المتزاوجة مع شركاء داخليين وخارجيين ومنظمات ومعاهد أكاديمية وبحثية )ج(
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ف والتوعية مصممة بشكل جيد تدور حول التواصل والتثقيالتعليم عن بعد التطوير الترابط مع برامج  )د(
 يلبي احتياجات أصحاب مشابهة المتعلقة بالتنوع البيولوجي واستكشاف الفرص لتأسيس برنامج عامال

 .نيية المحلحالمصل

لتنوع البيولوجي والدورات التدريبية بشأن اة عام برامج التواصل والتثقيف والتوعية المع تحسين التآزر )ھ(
 ؛خرىاألمنظمات االتفاقيات والخرى وكذلك األاعات قطالمشابهة في النشطة األات العمل وحلقو

ة في عام التواصل والتثقيف والتوعية الممارسة تقييم لجودة في تحديد مبادئ ةمساعدلتطوير القدرات ل )و(
 .ة المستدامالتنميةلوجي ووحفظ التنوع البي

ن مع التنوع البيولوجي على للمتعاملي) الخ...النماذج، العروض العامة (مجموعات أدوات مناسبةتطوير  )ز(
من المفيد سيكون  و.مستويات مختلفة بما فيها مشاركة أصحاب المصلحة والشركاء وجماهير أخرى
 .عامةاستخدام الشبكات الموجودة واآلليات ذات العالقة ودعم هذا الجهد بحمالت توعية 

 األمم المتحدة للتعليم وعقد ،٢٠١٠  عامهدف( ذات صلة العالميةمبادرات التأسيس صالت مناسبة مع  )ح(
 )اإلنمائية لأللفيةهداف األوالتنمية المستدامة و

تأسيس شراكة مع الصحفيين والمذيعين العالمين في قضايا تواصل ذوات عالقة بالتنوع البيولوجي عبر  )ط(
 .وسائل االعالم

فيها، اذا كان   بماجراءات التصحيحية الالزمة،اإل تحديد الفجوات والقيود ولبيانعمليات التنفيذ ل منتظم القيام برصد  ٥-٣
في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  CEPA  مكونات برنامجأنشطةذلك ضروريا، التعديالت واعادة توجيه 

 .للتنوع البيولوجي
) لتثقيفا( من البرنامج ١ عنصر وكذلك األنشطة المدرجة في ال٥-٣الى  ١-٣بناء على قاعدة  نتائج األنشطة من  ٦-٣

 مرحلة للتنفيذ في جل طويلة األCEPAوتشكيل أنشطة دعم ) ةعام والتوعية التصالاال( من البرنامج ٢والعنصر 
الجهود لتأمين الدعم المالي الضروري وبذل  على نحو مالئمهذه األنشطة ويجب تحديد تكلفة . جلمتوسط األ

 .لتنفيذها
 األهداف

كمكونات في استراتيجياتها  CEPAـ تراتيجيات وخطط عمل ل سيكون لدى األطراف اس٢٠١٠بحلول عام 
 وعلى .ةمصلح لمستويات مختلفة من أصحاب الذات األولوية االحتياجات وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، تعالج

لالحتياجات وسبل واليات مشاركة أصحاب  مجموعة من األفراد والمؤسسات بادراك معزز وجه الخصوص سيتواجد
 سلسلة من األدوات من ،ة، القدرة على التخطيط وادارة التوعية الجماهيرية والتواصل المتعلق بالتنوع البيولوجيصلحمال

 فان برامج تدريب عملياته وفرص في التواصل والتوعية الجماهيرية للتنوع ،أجل المتواصل المختص بالتنوع البيولوجي
ا يتعلق بالتواصل والتوعية الجماهيرية والدورات والمصادر، لذلك سيوجد البيولوجي واتصال أكبر على مستوى المجتمع فيم

 من ٤غايةال(، األمر الذي يؤدي الى مشاركة اجتماعية أوسع في تنفيذ تفاقيةاالأهمية ادراك أفضل ألهمية التنوع البيولوجي و
 ).الخطة االستراتيجية

 األدوات
  CEPAط عمل  عامة وخطوط عريضة لتطوير استراتيجيات وخطنماذج •
 .معلوماتالتبادل غرفة آلية  •
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وقوائم  أدلة(  لدعم التدريب على التواصل والتوعية الجماهيرية للتنوع البيولوجيدواتسلسلة عريضة من األ •
 ).الخ...وأفضل الممارسات دراسات الحالة، ومساعدات مكتبية ،ات عملمواد لحلق ودورات تدريبية ومرجعية،

 الموعد األخير 

مع نواتج  المدى األطول سيكون مرحلة للتنفيذ على زمنيجدول يتم إعداد  .٢٠١٠حزيران عام / ونبحلول يو
باستعراض  ة مسبوقويجب أن تكون هذه المهمة .مرحليالمعالم العامة قد امتدت على مجال اطار زمني محددة جيدا و

وكذلك لتحديد  والقيود التي تواجهها ، عملية التنفيذارفاعلية وآثقييم وتقدير من أجل تتنفيذ األنشطة المذكورة أعاله تفصيلي ل
 .لدمجها في مراحل المتابعة اإلجراءات التصحيحية الالزمة

 ل األساسي فاعال
التنوع البيولوجي اتفاقية نة استكون أمو . التنوع البيولوجيمواردمعاهد مركزية وطنية وضعت الدارة 

 .رامج التدريب في إعداد وتنفيذ بالمتعاون الرئيسي/الشريك
 الشركاء

 المجتمعات األصلية والمحلية و NGO ،منظمات ومعاهد وطنية أخرى ومجتمعات أكاديمية وعلمية وبحوث
 الخ ...IGOs (IUCN, Ramsar)ومنظمات دولية و

  على المستوى الدولي CEPA أنشطة. -ثالثا 
التنفيذ هو مسئولية األمين التنفيذي، وبالتالي  من خطة الثاني قسمان تنفيذ سلسلة من األنشطة المشار اليها في ال

 .سيينرئي بمساعدة شركاء دوليين انةسيتم انجازها من قبل األم
 األهــداف

دعم تنفيذ  رتبط بمجاالت األنشطة المقترحة على المستوى الدولي هوتكما  CEPAالهدف الرئيسي من تنفيذ 
 بالتنوع في االتفاقيات األخرى المتعلقة CEPAة مع مبادرات تعاونيطة الاألنشالتآزر و من خالل ة الثالثا وأهدافهتفاقيةاال

الغرض من األنشطة التي أشير اليها و  .خرى في األمم المتحدةأووكاالت الدولية الرئيسية، البيولوجي والمنظمات الحكومية 
 ة ورفع مستوى عمل األمانتفاقيةبشأن أهداف اال ،يعالمفي الخطة هو المساعدة في رفع مستوى التوعية على المستوى ال

 النماذج والخطوط اإلرشادية فان المقصود من بعض األنشطة هو توليد سلسلة من ،ذلكإلى ضافة إلاوب  .تفاقيةوعملية اال
مصلحة في التواصل للتنوع البيولوجي والتثقيف ال وأصحاب الوطنيين الرئيسيينشركاء ال وفي االتفاقيةطراف األمساعدة ل

 .الوطنيةالعالمية والعمليات ة الجماهيرية وهكذا ينتج عندنا اتصال عمودي بين العمليات والتوعي
 المجال والمشاركة 

، األمانة جهود العملية الوطنية ذات الصلةلهذا المكون من خطة التنفيذ تركيز عالمي يرتبط بشكل وثيق ويتصل بال
 التابعة لشركاء آخرين CEPA بمشاركة وثيقة مع برنامج وأنشطة هي معهد التنفيذ المركزي لألنشطة المقترحة التي ستعمل

 UNEP و UNESCO و IUCN  واألخرىات ريو اتفاقيالمتعلقة بالتنوع البيولوجي واألخرى ات تفاقيبمن فيهم اال
 .األمور الحكومية المتداخلةبعالقة ومنظمات أخرى وآليات لها 

التنوع البيولوجي الى الحد الممكـن الـذي يـربط          ابعة التفاقية   الت CEPA  أنشطة سيتم بناء خطة على استمرارية    
سيعتمد نجـاح   .  عاهد أخرى العناصر ذات الصلة من مبادرات التواصل والتثقيف التوعية الجماهيرية التابعة لمؤسسات وم           

ص، عمـل   ، وعلى وجـه الخصـو     اء معنيين كتنسيق واالنسجام مع شر   مستوى ال  ، من بين ما سيعتمد عليه، على      البرنامج
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اتنسـيق  ار ستكون أداة مساعدة في تقديم عوامل بنـاء الزمـة ا  س راماتفاقية وIUCNـ  التابعة ل CEPAوانجازات برامج 
 .المطلوب والجهود المنسجمة

 مكونات خطة التنفيذ
األمر الذي يعني أنها قوية  ، من مكونين متشابكين بعضهما ببعض الدولي،ىعلى المستو خطة التنفيذ، تتألف

 وضعت تلك األنشطة  تحت مظلة كل مكون لغرض مخاطبة طراز متاخل ألولويات مشار اليها ،شتراك ومتشابكة التنفيذاال
قضايا العية ويضاموالمجاالت الي  فتفاقيةبرامج عمل االكذلك في  و٦/١٩ر قرمق بالرف المCEPAفي برنامج عمل 

 .المشتركة بين القطاعات
  التثقيف-١المكون

 لغايةا
بين المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة   اشتراك وتبادر أكثر للمصادر والخبرات وبشكل فعال مالتنسيق

 .شكل عام وتطوير للمنهاج بشكل خاصالدوليين لتعزيز تطوير المبادرات الكونية لدعم تعليم التنوع البيولوجي ب
 األنشطة المقترحة 

ات مستويات دولية ومبادرات تتناسب جيل الرئيسي على برامج ذكتب التساستخدام آلية تبادل المعلومات لتطوير م ١-٤
 وعلى وجه الخصوص يجب على مكتب التسجيل أن يركز بصورة دقيقة أكثر على ،مع تعلم التنوع البيولوجي

 المشار اليها في مجاالت موضوعية وقضايا CEPAـ تجسيد برامج تتناول تتناول بشكل مباشر مجاالت األولية ل
في عمليات التقييم المجراة إستنادا إلى اجات التي تم التعبير عنها تيح وكذلك االتفاقيةمتشابكة في برنامج عمل اال

 .١-٣ و ١-٢  و٥-١األنشطة 
لنشر توعية ) ٦-٥الى  ١-٥ من ةنشطانظر األ(ة التفاقية التنوع البيولوجي تابعاستخدام استراتيجية التواصل ال ٢-٤

وبرامج المبادرات الدولية المتعلقة بتثقيف التنوع البيولوجي وتطوير المنهاج مع األخذ بعين االعتبار اولوية 
وكذلك  تفاقيةالحاجات المشار اليه في المجاالت الموضوعية والقضايا المشتركة بين القطاعات في برامج عمل اال

 .١-٣ و ١-٢  و٥-١في األنشطة  التي أجريتتقييمات المن خالل 
 .الدولية وأصحاب المصلحة الدوليينتعزيز وتسهيل األنشطة المشتركة بين المنظمات  ٣-٤

لي بقصد مساعدة والحصول على معلومات مأخوذة على المستويين االقليمي والوطني وتوفيرها على المستوى الد ٤-٤
 .ر فعاليةة بالحصول على وسائل أكثمنظمات دولية وأصحاب مصلح

التثقيف والمنهاج على  تشجيع تطوير لبرامج التعليم على المستوى الدولي بقصد تعزيز القدرات المتعلقة بتطوير ٥-٤
 .المستويين الوطني واالقليمي

 األهداف  
 تكون األمانة قد سهلت تنسيق األنشطة المشتركة على المستوى الدولي بين مابين منظمات ،٢٠١٠بحلول عام 

 .امج التثقيفية واألنشطة والمناهج مصلحة دوليين وتعزيز تطوير البروأصحاب
 األدوات

 آلية تبادل المعلومات  •
 .ورها منظمات وأصحاب مصلحة دوليينبرامج وأنشطة ط •
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 الموعد األخير
 مع نتائج يشار اليها بشكل واضح وذات ةد تم برنامج عمل لتطوير المتابعق سيكون ٢٠١٠حزيران من عام /يونيه

هذا الواجب يجب استهالله بوجهة نظر مفصلة لتنفيذ األنشطة المذكورة  . الم يتوسع من خالل اطار عمل على مراحلمع
 وكذلك لتحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة والقيود التي تواجهها ،م وتقدير فعاليات وتأثير عملية التنفيذييأعاله من أجل تق

 .لدمجها في مراحل المتابعة
 التكاليف

، سلسلة النتائج التي لنتائج المتوقعة للشركاء اآلخرين واةسوف يتم تقدير الكلفة الداللية بعد كل األنشطة المطلوب
 .الشارة اليها كلهاتتولد ومستوى الجهد المطلوب لتقديم األنشطة ذوات األولوية التي تمت ا

 الفاعل الرئيسي
 البيولوجياتفاقية التنوع أمانة 

 الشركاء
 ووكاالت IUCNية بما فيها لدوالمنظمات ال و، بالتنوع البيولوجيالتابعة لالتفاقيات األخرى المتعلقة CEPA برامج

حكومية المنظمات غير ال والقطاع الخاص و،حكوماتالو) الخ...UNEP  وUNESCOبما فيها (تحدة األخرى ماألمم ال
 .ةذلك بالتعاون مع األمانو

 ةعام والتوعية التصال اال-٢المكون 
  غايةال

 بتعاون وثيق مع شركاء دوليين أساسيين لدعم تنفيذ األهداف الثالث االتصال والتوعية العامةلربط وتنفيذ برنامج 
 . ذي الصلةوالتنمية المستدامةالتنوع البيولوجي ب  العالمية المتعلقةمبادراتالتيجية وا والخطة االستر، بشكل خاصلالتفاقية

 األنشطة المقترحة
تنفيذ نشاطات الرشاد  شاملاطار عمل /صياغة استراتيجية 15 ذات الصلة،رات مؤتمر األطرافقرمام الحقا ألحك ١-٥

 التركيز األساسي لالستراتيجية سيكون في التوجه لتأسيس . المستوى الدولي الة علىعة الفعام والتوعية التصالاال
توجيه رص واألحداث من أجل بذل جهود وتأسيس شبكة دعم عالمية اليجاد الف(CEPA) البنية التحتية الفعالة 

 وتتعلق وإعداد محافظ أدوات تشجيعية ، استراتيجية وعمليةات وشراكتحالفاتمتوسعة بشكل أفضل؛ وتأسيس 
الشركاء االتصال والتوعية التي تقوم بها األطراف وجهود  ية لمساندةارشادخطوط  وأطر و،ةعاملتوعية البا

 . وأصحاب المصلحةالرئيسيين
 ككل لدعم خلق وتعزيز CEPAـ  كجزء من بنية تحتية لعامةلتوعية الالتصال واأسيس بنية تحتية شاملة لت ٢-٥

) ١-١انظر أيضا ( في مجال التنوع البيولوجي عامة والتوعية التصالالمعلومات والمعارف والخبرات المتعلقة باال
 :يلي قصورة على ما ولكنها ليست م،عناصر أساسية لهذه العملية يمكن أن يتم تضمينها

 ل؛ اصت وسياسات االالخطوط اإلرشاديةتعريف  )أ (

                                                   
 أو تتعلق بابعاد تنفيذ األطراف على نحو CEPAـ تواريخ المقررات التالية لمؤتمر األطراف المتعلقة ب 15 

، ٧/٤، ٧/٢، ٦/٢٣، ٦/٢٢، ٦/١٩، ٦/١٧ ،٦/٩ ،٦/٨ ،٦/٥ ،٥/١٧ ،٤/١٠، ٤/٥ ،٤/٤ ،٣/١٢ ،٣/١١، ٢/٩:  CEPA:بين
٧/٣١، ٧/٢٨، ٧/٢٧، ٧/٢٤، ٧/١٣، ٧/١٢، ٧/١١، ٧/١٠، ٧/٥. 
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 معرفة والتوعية ؛ل اتقييم )ب (

 تطوير الرسالة العالمية األساسية؛  )ج (

  األدوات؛محفظةمراجعة  )د (

 ؛وير الئحة وسائل االعالم العالميتط )ه(

 تطوير الئحة أصحاب المصلحة وأصحاب التأثير األساسيين؛ )و(

 )مجموعة االحاطة(ة التحتية  البنيتطوير أدوات )ز(

 ؛تفاقية التنوع البيولوجيالتابعة ال الوطنية االتصالنقاط مجمل االحاطة الرئيسية ل •
 ؛حافظة أصحاب المصلحة •
 حافظة وسائل اإلعالم؛ •
 ؛)المدرسون( المثقفين حافظة •

 االلكترونية) ويب(تطوير أدوات البنية التحتية  )ح(
 ؛CEPAبوابة تطوير  •
 عالم؛شبكة وسائل اال •
 االطفال والشباب؛ •
 ؛)المدرسون(المثقفون •
 ؛أصحاب المصلحة •

 بتقديم ارتباط CEPA بوابةستمرار في تطوير تفاعل الكتروني ل المذكور أعاله، اال٢-٥كجزء من النشاط  ٣-٥
 CEPAا في أنشطة هدى نقاش حول مظاهر مرتبطة باألولوية المشار اليتبالمعرفة والخبرات والتجارب، مثل من

، وكي تعمل كذلك كاطار لتطوير بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا المشتركة بين القطاعاتبرامج العمل في 
 :أمور أخرى  من ضمنبوابةكون التيجب أن و.  ) أيضا١-١انظر النشاط  (CEPA بوابات

 ؛ة وتؤثر على تلك المبنية من قبلقائملتبنى على أسس المبادرات ال )أ(
 ؛بغرفة تبادل المعلوماتلمعلومات كي تتصل السماح بتلقي ا )ب(
 تقييمها لتكون وثيقة الصلة ومتطورة بشكل دائم واستخدامها وتأثيرها المنظور؛ و )ج(
 ؛المدخل بسيطة ويسهل التوصل اليهايجب أن تكون اللغة في  )د(

آليات تواصل عامة، تأسيس وتقوية شبكة دعم توعية جماهيرية وتواصل تتكون من تقنيات معلومات جديدة و ٤-٥
نقاط االتصال الوطنية ، من ضمن ما ستحتويه، على بنية شبكة الدعم العالمية ستحتويوعلى شكل مثالي فان 

تعلقة مالخرى األ االتفاقيات بما فيها عالمي،التنوع البيولوجي ومنظمات رئيسية على مستوى التابعة التفاقية 
 ومعاهد منظمات غير حكومية، وت األمم المتحدة، ومنظمات دولية معينة من وكاالبالتنوع البيولوجي ووكاالت

دة على  بين الشبكات الموجوآزرتالتشجيع على الالمكون األساسي لهذه العملية سيستلزم  و. بحث ووسائل اعالمال
 . والدوليالمستويين الوطني

 لدعم وخطوط إرشادية وأطر ، المعنيةةعام أدوات التوعية الومحافظتسهيل انتاج سلسة من التعزيزات المناسبة  ٥-٥
أنظر األنشطة ( الرئيسيين اآلخرينمصلحة الشركاء وأصحاب الف، وألطرامن جانب ا والتوعية تصالاالجهود 
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التي  دراسات الحالة الناجحة ستحاول هذه األنشطة بقدر االمكان، توليد نتائج وكذلك . )٥-٢ و ٤-٢ ،٣-٢
 المشتركة بين القطاعاتعية والقضايا يضاة المشار اليها في المجاالت المو العاماالتصال والتوعية أولويات تتناول

 .الى األمين التنفيذيتحديدا جهة و، خاصة األنشطة المتفاقيةفي برنامج عمل اال

شر دولية لتعزيز فعال ونالشبكة ال وتصاللالالموجودة تحتية البنية ال باستعمال عيةلتوشامل لامج نيل تنفيذ برهتس ٦-٥
 .ة وعمل األماناالتفاقيةوتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي و

 أصحاب المصلحة قوي البنية، الذي سيسهل العمل على الفرص لتطوير برنامج شراكةإلى وة استكشاف الحاج ٧-٥
تي يمكن لها أن تعزز وتزيد ات القطاع الخاص الشركاقامة تحالف استراتيجي مع منظمات المجتمع المدني و

 . وعمل األمانةتفاقيةلحجم العام لالكثيرا من ا

 األهداف 
ة عامل والتوعية التصاع البيولوجي بنية تحتية متطورة جدا حيال االو التناتفاقيةكون أمانة ت، س٢٠١٠بحلول عام 
 الفعال، توعيةية التنوع البيولوجي وبرنامج التفاقالة التابعة شاملة متصلة بآلية تبادل المعلومات عالميتدعم شبكة مساعدة 

على المستوى المستهدفة بين مستويات مختلفة من المجموعات (ل وتبادل الخبرات والتوعية تصاوزيادة في معرفة اال
 . وعمل األمانةتفاقيةحول قضايا التنوع البيولوجي واال) يعالمال

 األدوات 
 آلية تبادل المعلومات ؛ •
 ،CEPA بوابة •

 ؛ة دعاية طورتها األمانمواد •

 ؛لحكومات وأصحاب المصلحة لدعم عمل األطراف واةتها األمانأعد محافظ ونماذج •

 الموعد األخير
نتائج أساسية واضحة المعالم مع  المتابعة يتم إعداد جدول زمني لمرحلةس، ٢٠١٠حزيران من عام /بحلول يونيه

 لتنفيذ األنشطة المذكورة أعاله  تفصيلياستعراض مسبوقا بعمليجب أن يكون هذا ال و. متد في اطار زمني على مراحلت
لدمجها  وكذلك لتحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة والقيود التي تواجهها عملية التنفيذ، آثارقدير فعالية وتمن أجل لتقييم و

 .في مراحل المتابعة
 التكاليف 

بة والنتائج المتوقعة للشركاء الرئيسيين وسلسلة النتائج سيتم تقدير مؤشر التكاليف بعد اتمام كل األنشطة المطلو
 .شطة ذات أولوية تم االشارة اليهاالتي ستقدمها ومستوى الجهد المطلوب لتسليم أن

 الفاعلون الرئيسيون
 ووكاالت IUCN بالتنوع البيولوجي ومنظمات دولية بما فيها التابعة لالتفاقيات األخرى المتعلقة  CEPAبرامج 

 . غير حكومية بالتعاون مع األمانةوحكومات والقطاع الخاص ومنظمات) ، الخUNESCO, UNEPبما فيها (المتحدة األمم 
 الشركاء

حكومية المنظمات غير الدولية والقطاع الخاص والمنظمات المتياز والجامعات ومراكز االاألطراف والحكومات و
 .المجتمعات األصلية والمحلية بالتعاون مع األمانةو



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 182 

 

 

  التدريب-٣لمكون ا
الدولي لتقديم النماذج وأفضل  برامج تدريبية على المستوى بوضع واجراءالتنوع البيولوجي اتفاقية ستقوم أمانة 

سيين ومنظمات الرئيشركاء ال بالتعاون مع ،لى المستوى الوطني مباشرة من قبل األطرافالممارسات التي يمكن تكييفها ع
في  CEPAقشات مع برامج مناات وثيقة ومشاورستحتاج األمانة الى االستمرار في  و .دولية نشطة على هذا المستوى

 (UNESCO, UNEP)ة المتخصص ها وبرامج األمم المتحدة ووكاالتIUCN  بالتنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى المتعلقة
لتنوع البيولوجي في مجال االوطني على المستوى في التدريب ومنظمات أخرى ذات صلة للتأكيد على أن الجهود المبذولة 

 .منسق ومتجانس نهجوفقا ل يتم إجراؤها، عامة والتوعية الصالتاالبما يتعلق بالتدريب على 
سيتم تطوير إضافي لوسائل هذا المكون من جانب األمين التنفيذي بالتشاور مع اللجنة االستشارية غير الرسمية 

 .وعية العامةللمبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والت
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 ٨/٧المقرر 
 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 ،إن مؤتمر األطراف
  باإلصدار الثاني من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛يرحب -١
 عن امتنانه لحكومات هولندا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية فضال يعرب -٢

 روبية لما قدمته من دعم مالي العداد اإلصدار الثاني من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛عن الجماعة األو
عن امتنانه أيضا للمنظمات التي قدمت بيانات ومنهجيات مؤشرات لإلصدار الثالني من   أيضايعرب -٣

 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛
ت الدولية ذات الصلة على ضمان أوسع نشر ممكن  األطراف والحكومات األخرى والمنظمايشجع -٤

لإلصدار الثاني من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي بما في ذلك ترجمة الوثيقة إلى اللغات المحلية وإتاحة النص المترجم 
 بسهولة؛

ي بجميع من األمين التنفيذي نشر نتائج اإلصدار الثاني من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيطلب  -٥
اللغات الرسمية بطريقة إستراتيجية وفعالة بما في ذلك من خالل آلية تبادل المعلومات وأجهزة اإلعالم باستخدام وسائل 

 ودراسات ٢٠١٠تشمل ملخصا بيانيا مختصرا يسلط الضوء على المؤشرات الرئيسية والخطوات الالزمة الدراك هدف 
 ي لرفاهة اإلنسان؛الحالة التي تبرز أهمية التنوع البيولوج

 برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى استخدام األجزاء ذات الصلة من التوقعات العالمية للتنوع يدعو -٦
البيولوجي في اإلصدارات األخرى من التوقعات البيئية العالمية، ويطلب من األمين التنفيذي إتاحة المعلومات والتحليالت 

لتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي كمدخل في اإلصدار الرابع من التوقعات البيئية المستخدمة في اإلصدار الثاني من ا
 .(GEO)العالمية 
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 ٨/٨المقرر 
 تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية

 ،إن مؤتمر األطراف
  على الحاجة إلى معالجة كل من األهداف الثالثة لالتفاقية،اذ يشدد

 من مذكرة األمين ٢غايات الخطة االستراتيجية على النحو الملخص في الفقرة بلوغ واذ يالحظ التقدم البطيء نحو 
 ،(UNEP/CBD/WG-RI/1/2) ٢٠١٠التنفيذي بشأن تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية والتقدم نحو هدف 

ب على هذه لتغلاطرق ووسائل  قد حددت بالفعل، وأن تنفيذ االتفاقية التي تعترض العوائق الرئيسيةالحظ أن واذ ي
 ، قد حددتالعوائق

 ، تقرير الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيةواذ يضع في اعتباره
 أهمية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي التي وضعت لتنفيذ االتفاقية، واذ يالحظ

تزال بالنسبة لبعض األطراف قيد الصياغة، بينما يقتضي األمر بالنسبة لبعض األطراف وأن هذه االستراتيجيات والخطط ال 
 األخرى تحديث استراتيجياتها وخططها الوطنية في مجال التنوع البيولوجي؛

تطلع إلى النجاح في ي، و٢٠ا للمادة دة وإضافية لتنفيذ االتفاقية وفق إلى تقديم موارد مالية جديعلى الحاجة وإذ يؤكد
 تجديد موارد مرفق البيئة العالمية، 

 ،استعراض تنفيذ االتفاقيةبالمواظبة على  مؤتمر األطراف  كلفت٢٣ من المادة ٤الفقرة بأن  روإذ يذكّ
 من الخطة ٣ و ٢ أن التقارير الوطنية الثالثة تضمنت المعلومات الالزمة لالستعراض المتعمق للغايتين واذ يدرك

 االستراتيجية؛
 : خالل اجتماعه التاسعفيما يلي نظرال يقرر -١
  بما في ذلك دراسة عوائق التنفيذ؛ من الخطة االستراتيجية٣  و٢ لغايتيناالستعراض المتعمق لتنفيذ ا )أ(
واإلدماج ، اإلرشادات الموحدة لتطوير وتنفيذ وتقييم استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية )ب(

 ؛ولوجى فى القطاعات ذات الصلةالفعال لشواغل التنوع البي
  :أن نتائج االستعراض سوف تستعمل من أجل ما يلييقرر أيضا  -٢

التوصية بالمجاالت ذات األولوية لبناء القدرات والحصول على التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا والتعاون  )أ(
 في التكنولوجيا بشأن تنفيذ االتفاقية؛

اعدها على التغلب على عوائق تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل وضع ارشادات طوعية لألطراف تس )ب(
 الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي؛

 ؛٢٠١٠د سنة تقديم المدخالت الالزمة لعملية تنقيح الخطة االستراتيجية لما بع )ج(
بأسرع ما يمكن    طلبه الى األطراف التي لم تقدم بعد تقاريرها الوطنية الثالثة أن تفعل ذلك               يؤكد من جديد   -٣

 ؛حتى يتسنى استعمال ما فيها من بيانات االستعراض االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 األطراف الى أن تقدم بصـفة طوعيـة         يدعو أعاله،   ٢استعدادا لعملية االستعراض المذكورة في الفقرة        -٤

 : الحاليالمقررية الواردة في المرفق األول ب مع مراعاة الخطوط االرشاد،ا يليتحديثا لمعلومات التقرير الثالث المتعلقة بم
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حالة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتنفيذها وتحديثها ومدى االدمـاج              )أ(
 من اتفاقية التنوع البيولوجي؛) ب (٦الفعلي لشواغل التنوع البيولوجي وفقا للمادة 

العوائق التي تعرقل   ) ١(العوائق الرئيسية التي تعترض تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني بما في ذلك              )ب(
واالدماج الفعلي لشواغل التنوع البيولوجي فـي  ) ٢(تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي،          

، )ر ـ قائمة العوائق المحددة في الخطـة االسـتراتيجية وغيرهـا    على أن تستعمل في ذلك ـ كاطا (القطاعات ذات الصلة 
 سبل وسائل التغلب على تلك العوائق؛ )٣(

 بشأن استعراض التنفيذ على المسـتوى       ٥/٢٠ من المقرر    ٤١تحديث لالجراءات المتخذة استجابة للفقرة       )ج(
 الوطني؛

 العالمية؛اتاحة الموارد وال سيما الموارد المستمدة من مرفق البيئة  )د(
على أثر عملية االستعراض، أن يستعرض األمين التنفيذي فائدة الخطـوط االرشـادية المرفقـة               يطلب،   -٥

بالمقرر الحالي في وضع الخطوط االرشادية الالزمة لتحضير التقرير الوطني الرابع، وأن يرسل نتيجـة استعراضـه الـى     
 ؛اض التنفيذ في االجتماع القادمالفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعر

أو دون االقليمية في تعاقب حسب االمكان مع اجتماعات أخرى ذات         /بعقد االجتماعات االقليمية و   يوصي   -٦
صلة، لمناقشة الخبرات الوطنية بما في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنـوع البيولـوجي وادمـاج                   

 ؛في القطاعات ذات الصلة، ويشمل ذلك النظر في العوائق وفي سبل ووسائل التغلب عليهاشواغل التنوع البيولوجي 
 من الخطـة    ٣ و   ٢مرفق البيئة العالمية الى تقديم معلومات عن اسهامه وخبرته في تنفيذ الغايتين             يدعو   -٧

 ؛االستراتيجية
م المتحدة للبيئة والهيئة الدوليـة      المنظمات ذات الصلة مثل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األم        يدعو   -٨

للحيوان والنبات واالتحاد العالمي لحفظ البيئة ومعهد الموارد العالمية، الى عرض المقترحات أو المعلومات التي يمكـن أن                  
 ؛تساعد األطراف على وضع وتنفيذ وتقييم وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي

من األمين التنفيذي تجميع المعلومات المشار اليها في الفقرات السابقة واعداد موجز وتحليل             أيضا  يطلب   -٩
للعوائق التي صودفت وللدروس التي اكتسبت وفعالية أدوات السياسة وأولويات العمل االستراتيجية وأن يجعل ذلك التجميع                 

االقليمية لالجتماع الثاني للفريق العامـل المعنـي باسـتعراض        دون  /وهذا الموجز والتحليل متاحين لالجتماعات االقليمية و      
 ؛التنفيذ

  باستعراض التنفيذ أن يقوم ـ قبل االجتماع التاسع لمـؤتمر األطـراف    إلى الفريق العامل المعنىيطلب -١٠
 :بالنظر في المعلومات التي يكون األمين التنفيذي قد جمعها، مع التركيز بصفة خاصة على ما يلي

 ٣ و ٢ين  غـايت تنفيـذ ال  تحضير الجراء االستعراض المتعمق الذي يعتزم مؤتمر األطراف اجراءه عن           ال )أ(
 :مع التركيز بصفة خاصة على ما يلي، منالخطة االستراتيجية
والحصول على التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا والتعاون في        ،تقديم الموارد المالية، وبناء القدرات     )١(

 ؛التكنولوجيا
ة استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية وتنفيذها وتحديثها، ومـدى اإلدمـاج          حال )٢(

الفعال لشواغل التنوع البيولوجى فى القطاعات ذات الصلة ومدى تيسير إدمجها الفعـال وفقـاً               
 من االتفاقية؛ ) ب (٦للمادة 
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تيجيات وخطـط عمـل التنـوع    إرشادات موحدة ومحدثه من أجل تطوير وتنفيذ وتقيـيم اسـترا   اعداد  و )ب(
 ؛أعاله) أ( مراعيا في ذلك الفقرة الفرعية البيولوجي الوطنية

من األمين التنفيذي أن يجمع من المنظمات والمؤسسات المختصة المعلومـات الالزمـة لتسـهيل      يطلب   -١١
نها الدول النامية الجزرية الصـغيرة،  المزيد من الدعم التقني واالستشاري لمساعدة البلدان النامية وال سيما أقلها نموا ومن بي  

 ؛والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، على تلبية احتياجاتها، بما فيها االحتياجات الناشئة عن عملية االستعراض المتعمق
 والمنظمات  ، منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة           يدعو -١٢

تطـوير   أخذ زمام القيادة بالتعاون مع األمين التنفيـذي فـي             إلى  مثل البنك الدولي وبنوك التنمية االقليمية،      رى المعنية األخ
 ؛التقنية المساعدة وتشغيل برنامج

بالمشروع الخاص بالنماذج المواضيعية التي وضعها برنامج األمم المتحدة للبيئـة باعتبـاره أداة              يرحب   -١٣
 برنامج األمم المتحدة للبيئة الى التعـاون مـع أمانـات            ويدعونفيذ المتماسك اللتزامات التنوع البيولوجي،      نافعة لتسهيل الت  

المنظمات ذات الصلة وأمانة االتفاقية الى تجديد وتطوير هذه النماذج بالنسبة للقضايا الرئيسية في مجال التنوع البيولـوجي،           
 ؛تماع التاسع لمؤتمر األطرافوالى تقديم تقرير عن التقدم المحرز الى االج

مؤسسات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف الى تقديم التمويل الستعراض وتحديث االستراتيجيات           يدعو   -١٤
 .وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 مرفق
  المقترحة لألطراف الستعراض استراتيجيات الطوعيةالمبادئ التوجيهية

 وطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجيوخطط العمل ال
   مقدمة-ألف 

 الغرض
 : هو الطوعيةالغرض من هذه المبادئ التوجيهية

ـ  اتنفيذ استراتيجياتهالستعراض ألطراف تستعملها اأن تكون بمثابة أداة عملية      )أ(  الوطنيـة  ا وخطـط عمله
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ 

 تكمل المعلومـات الـواردة فـي التقريـر     جانسة من األطرافأن تؤدي إلي الحصول على معلومات مت      )ب(
 اإلستعراض المتعمق لتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي         على انجاز تُساعد مؤتمر األطراف    و الوطني الثالث 

 . يةوتساعد على تعبئة الموارد الدولية لتلبية االحتياجات ذات األولو بموجب االتفاقية، ، الموضوعةالوطنية
وبالنسبة لكل قسم من الخطوط االرشادية، اذا كانت األطراف قد أرسلت فعال في تقاريرها الوطنية الثالثة المعلومـات ذات                   

 .الصلة، أن تشير الى تلك التقارير وأن تكتفي بارسال تحديثات لها اذا كانت لديها معلومات جديدة أو اضافية
قدرتها الوطنية أن تعتمد على نتائج ذلك التقييم عند اسـتعراض االسـتراتيجيات     قد ترغب األطراف التي قامت بتقييم ذاتي ل       
 .والخطط الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
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وضعت هذه المبادئ التوجيهية لألطراف التى لديها بالفعل استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية، على الرغم                
 .أو خطط عملها/ استراتيجياتها واعداد تزال فى مرحلة تسليم بأن بعض األطراف قد الالمن 

بالنسبة لألطراف التى ليس لديها استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجى الوطنية، ولكن لديها بالفعل               )أ(
يهيـة علـى    ذلك، وأن تكيف هذه المبادئ التوجأن تبين هابرامج مماثلة اخرى للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية، نتطلب من 

 ؛)الواحد أو األكثر( هابرنامج
إعداد استراتيجيات وخطـط عمـل التنـوع      في   اآلن   شرعد أو التي ت   بع شرعبالنسبة لألطراف التى لم ت     )ب(

 على الجزء االول، الرجـاء توضـيح متـى          عند الرد و.  استكمال الجزئين االول والخامس فقط     يرجىالبيولوجي الوطنية،   
وبالنسبة للجزء الخامس،   ). وإن أمكن ( نطاقهاوتحديد  عمل التنوع البيولوجي الوطنية جاهزة،       استراتيجيات وخطط    صبحست

 إعداد استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية، والحاجات الوطنيـة  التي اعترضترد العوائق   ال شمليمكن أن ي  
 .للتغلب على هذه التحديات

 سلوب والحجم األ
 التقريـر   أن يكون ونقترح  .  المبادئ التوجيهية تتضمن بعض اإلقتراحات     ومع ذلك فان  ر األطراف،   يترك شكل التقرير لتقدي   

 .مرفقاتعلى شكل حسب المطلوب، أكثر تفصيال معلومات به لحق أن تموجزاً، و
 .ة لألمانة لكان في ذلك مساعدورقيال الشكل) أو بدالً من ( الىكتروني باإلضافة العلى شكلإن تمكنتم من تقديم تقريركم 

 النهج
.  االستعراض، علي أكبر درجة ممكنة من المشـاركة      أعمالي أن تنطوي عملية تخطيط التنوع البيولوجى، بما في ذلك           غينب

، )الواحـدة أو األكثـر     (رغب األطراف فى تجميع فريق الجراء االستعراض، يتكون من ممثلى المؤسسـة الرائـدة             توقد  
وينبغي التشديد على   . المصلحةاألخرى صاحبة   مجموعات  الصلية و تمعات المحلية واأل  والقطاعات الحكومية االخرى، والمج   

اإلبـالغ  مجـرد  بدالً من ) انجازه من حيث تلبية أولويات التنوع البيولوجي الوطنيةما تم  استعراض  (نتائج محددة   الخروج ب 
وسائل بأي  مؤشرات أو   المن خالل   مكان  حسب اال  األطراف توثيق النتائج     ويرجى من . عدم انجازها  األنشطة أو    عن انجاز 

  .أخرى
  المبادئ التوجيهية  -باء

 التنوع البيولوجي الوطنية المتعلقة بعمل ال  حالة استراتيجيات وخطط -الجزء االول
 .  عن حالة ونطاق استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الخاصة ببلدكمايقدم هذا القسم موجز

 التحديد 
 :في بلدكماعتمادها اريخ ووتعناوين االستراتيجيات التالية قديم الرجاء ت )أ(

 .ستراتيجية وخطة العمل الوطنية األصلية المتعلقة بالتنوع البيولوجياال •
 ).اذا انطبقت هذه الحالة(ستراتيجية وخطة العمل الوطنية المحدثة المتعلقة بالتنوع البيولوجي اال •

 ). اذا انطبقت هذه الحالة(ية متعلقة بالتنوع البيولوجى أي استراتيجيات أو خطط عمل وطنية فرع •

 .اذا كانت إحدى هذه الوثائق متوفرة على االنترنت، الرجاء تقديم عنوان الموقع )ب(
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 النطاق 
ول منـذ إعتمادهـا أل  قد حـدثت   استراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجى الحالية  ا كانت اذ )أ(

ستجابة إلرشادات جديدة ناجمة عن مؤتمر األطراف       اأي هل تم التحديث     (ولماذا؟  أدخلت عليها    التى   اتثمرة، ما هي التحدي   
 ). ول مرة، أو هل تم وضعها لسبب آخر؟عتماد استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية ألا بعد

 المجـاالت  جميع أهملبيولوجي  أحدث نسخة من استراتيجيتكم وخطة عملكم المتعلقة بالتنوع ا      عالجتهل   )ب(
واذكر هنا أى قضايا رئيسية      ). نظر القائمة ألف  ا(؟  الخاصة ببلدكم وأولوياته  بين القطاعات   المواضيعية والقضايا المشتركة    

شرح بإيجاز لماذا لم يتم النظر فى كل قضية فى استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولـوجي الوطنيـة                  اتم تغطيتها، و  تلم  
 .الحالية

 وهـل   ومؤشرات وطنية؟االوطنية أهداف هل تتضمن أحدث نسخة متوفرة من استراتيجيتكم وخطة عملكم   )ج(
 .الرجاء إرفاق قائمة بها  ؟٢٠١٠ عامتتمشى هذه األهداف والمؤشرات مع اطار رصد تنفيذ االتفاقية وتحقيق هدف 

قدمت من قبل معلومات عـن أهـداف      قد  ت  تقريرها الوطني الثالث اذا كان    الى   يمكن لألطراف الرجوع     :مالحظة
   تقديم المعلومـات المحدثـة فقـط اذا    بهنا رجى االكتفاء ومؤشرات استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية، وي

 .  إكمال التقريربعدمؤشرات جديدة / أهدافكانت قد استجدت
 التنوع البيولوجيقة بالوطنية المتعلعمل الستراتيجيات وخطط ال تطوير ا- الجزء الثانى

الوطنيـة  استراتيجيات وخطط العمل ) أو تحديث(يطلب إليكم، فى هذا القسم، تقديم شرح موجز للمنهجية المتبعة فى تطوير           
 .لتنوع البيولوجى المذكورة أعالهالمتعلقة با

 . ويمكن أن يكون ردكم فى شكل سرد مختصر
 : كمالرجاء تقديم معلومات عن االمور التالية في رد

 التي قادت إعداد استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية؛ ) المؤسسات(ما هي المؤسسة  •
  مبادئ توجيهية وما هي؛ اتبعت أيهل  •

فى هـذه   ) بما فى ذلك المجتمعات المحلية واألصلية     (هل اشتركت القطاعات المختلفة الصحاب المصلحة اآلخرين         •
  وعلي أي نحو؛ ،العملية

 الحصول على مساندة مالية أو تقنية وما هى؛ هل تم  •

 .مزايا وحدود المنهجية المتبعةأهم  •
 .الحدود الزمنية والقضايا المالية •

 التذييالت
ـ     عمـل   الأو تحديث استراتيجيات وخطـط      /اذا أعد بلدكم مبادئ توجيهية خاصة بكم لتطوير و         التنوع الوطنيـة المتعلقـة ب

 .  بتقريركمارفاقهاة استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية، الرجاء ، أو أعد تقارير بشأن عملييولوجيالب
مـع  ،  التنوع البيولـوجي  الوطنية المتعلقة ب  عمل  ال قائمة بالفرق التى اشتركت فى إعداد استراتيجيات وخطط          ارفاقوالرجاء  

 . ومدى اشتراكها) منظمة غير حكومية، حكومة، قطاع خاص، الخ( نوع الفريق ذكر
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على سبيل المثال فـى اسـتراتيجيات وخطـط عمـل التنـوع      (اذا كانت هذه المعلومات متوفرة بالفعل   : مالحظة
 .اإلشارة إلى هذه الوثائقاالكتفاء ب، الرجاء )البيولوجي الوطنية نفسها أو فى تقرير مصاحب

  تقييم التنفيذ –الجزء الثالث 
ـ م المحرز فى التنفيذ بناء على إطار العمل الذي حدد      يطُلب إلى األطراف، فى هذا الجزء، استعراض التقد        ه اسـتراتيجيات  ت

ي النظر فى التقـدم المحـرز مـن حيـث النتـائج      غوينب. وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية الخاصة باألطراف نفسها    
مـل التنـوع    عنصر محدد فى إطار استراتيجيات وخطط ع      كل   إلى أي مدى ساعد تنفيذ       :ألطرافالملموسة، وأن تتساءل ا   

 البيولوجي الوطنية على تحقيق أولويات التنوع البيولوجي الوطنية؟ 
 :، ما يلي على سبيل المثال ال الحصرلموسةتشمل الخيارات المتاحة لتوضيح النتائج الم

 ؛ ٧/٣٠استخدام مؤشرات إطار العمل العالمية التى أعتمدت بموجب المقرر  •
 ؛ ٧/٨ياً، كما طُلب فى المقرر استخدام المؤشرات التى تم إعدادها وطن •

 .عناصر محددةلستجابة اذكر تشريعات أو قواعد أو استراتيجيات وطنية معينة تم إعدادها  •

استيفاء  أساس   ألنها تشكل ي لألطراف االنتباه بصورة خاصة إلى تحديد العوائق أو التحديات التى واجهتها فى التنفيذ،               غوينب
رغم من أن لألطراف حرية هيكلة تقاريرها كما ترى، فإن إحدى الخيارات هـي تقـديم            وعلى ال .لجزء الخامس من التقرير   ا

 :معلومات عن التقدم المحرز فى التنفيذ فى جدول، على النحو التالى
 

 العوائق النتيجة حالة التنفيذ العنصر

    
    

 :حيث أن
ت تنظيميـة أخـرى، حسـب هيكـل        غراض محددة أو أنشطة أو فئـا      أقد تعني غايات أو أهداف أو       ‘ العناصر’ •

 .استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية التى يتم استعراضها
رغب األطراف في استخدام مؤشرات العملية لقيـاس        توقد   . تقدم معلومات عن مدي تنفيذ العنصر     ‘ حالة التنفيذ ’ •

 . تم تخصيص موظفين، الخ التنفيذ، مثل هل يوجد بند إنفاق في الميزانية لهذا العنصر، وهل حالة

 . التقدم المحرز، كما تم شرحه أعالهلىتعني دالئل ملموسة، إن امكن، ع ‘النتيجة’ •

ن تتضمن العوائق   أويمكن   ).  من نوعها بالضروري   فريدةال ال(خاصة بهذا العنصر    التحديات  التتضمن  ‘ العوائق’ •
 ).الواردة في القائمة باء( االستراتيجية التي تم تحديدها في الخطةالعوائق  سبيل المثال ال الحصر ىعل

  إدماج شواغل التنوع البيولوجي –الجزء الرابع 
ويمكـن   . طلب إلي األطراف استعراض ما إذا كان يتم اإلدماج الفعال لشواغل التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصلة     ي

 : النظر إلى عملية اإلدماج من حيث ما يلي
  ومصائد االسماك والتعدين والتمويل والتجارة والصناعة،والغابات البيئة مثل الزراعة القطاعات األخري بجانب •
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 اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر،     اتالبرامج واالستراتيجيات الوطنية والوطنية الفرعية األخري، بما في ذلك ورق      •
  وغيرها، ،ة التصحرفحاكم وخطط التنمية الوطنية ل، تنفيذ األهداف االنمائية لأللفيةعنوالتقارير الوطنية 

خري بجانب اتفاقية التنوع البيولوجي، مثل االتفاقيات األربـع االخـري المتعلقـة بـالتنوع               األتفاقيات  االعمليات   •
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، واتفاقيـة حفـظ انـواع      (البيولوجي  

اتفاقية األمـم المتحـدة لمكافحـة      (، واتفاقيات ريو    )ة، ورامسار، ومركز التراث العالمي    الحيوانات البرية المهاجر  
 . وغيرها) التصحر واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 الحال في استعراض التنفيذ، ينبغي النظر في التقدم المحرز في عملية اإلدماج من حيث النتائج الملموسـة لبلـوغ            يوكما ه 
انظر الي الجزء الثالث لإلطالع على بعض االفكار الخاصة         . (أولويات استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية      

 ). عن كيفية قياس النتائج
وعلى الرغم من أن لألطراف حرية هيكلة تقاريرها كما ترى، فإن إحدى الخيارات هي تقديم المعلومات المتعلقـة بإدمـاج                    

 : ي في جدول كالتاليالتنوع البيولوج
 

الخطة أو البرنامج أو 
 السياسة القطاعية

وسيلة إدماج التنوع 
 البيولوجي

 العوائق النتيجة

    

 وسائل الطرق وال –الجزء الخامس
 حاالت النجاح والدروس المستفادة

ث استراتيجيات وخطط أو تحدي/يدعى األطراف إلى عرض حاالت النجاح والدروس المستفادة فى تطوير وتنفيذ وتقييم و
 يسعى إلى تحديث ألنهعمل التنوع البيولوجي الوطنية الخاصة بهم، إلطالع األطراف األخرى ومؤتمر األطراف 

 .اإلرشادات الخاصة بهذه العمليات
 .اًوقد يكون ذكر العوامل المحددة التى سهلت االجراءات الخاصة باستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية مفيد

 :على سبيل المثال
 المساندة التقنية أو المالية التى حصلوا عليها •

  واألولويات الوطنية التكليفات السياسية •

 طر القانونيةاألل ي تسه •
 .إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص •

يدا لها فـي   مف٢٠١٠ عاموقد ترغب األطراف في أن تعلق على موضوع هل كان اطار رصد تنفيذ االتفاقية وادراك هدف             
وضع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ولوضع األولويات في الخطـوات الالزمـة لـذلك                 

 .التنفيذ
  المزيد من الدعمالحاجة إلى 

 من  اليهاحتاجتلب إلى األطراف النظر فى الموارد التى قد ط، ي)٤ و٣ الجزئين الواردة فى(فى ضوء عملية االستعراض 
 التي تعرقل تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية، والعوائق التي تعترضأجل التغلب على العوائق 
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ويمكن أن تتضمن هذه الحاجات، على سبيل المثال ال الحصر، . إدماج شواغل التنوع البيولوجى فى القطاعات األخرى
 . الدعم التقني من البلدان المتقدمة

 . التى تُحدث فارقاً كبيراً فى التنفيذ واإلدماجاالحتياجات اتإعطاء ردود محددة، وإعطاء أولويالرجاء 
 القائمة ألف

 فى إطار اتفاقية التنوع البيولوجيالمشتركة بين القطاعات المجاالت المواضيعية والقضايا الرئيسية 
 

 المجاالت المواضيعية

 وجي الجزرىالتنوع البيول التنوع البيولوجي الزراعي 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة 

 التنوع البيولوجي للجبال التنوع البيولوجي للغابات

  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

  بين القطاعاتالقضايا المشتركة

 التأثيراتتقييم  الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع 

 المؤشرات األنواع الغريبة الغازية

 ) ٢(١٤ المادة -المسؤولية والجبر التعويضي  التنوع البيولوجي والسياحة

 المناطق المحمية والتنوع البيولوجيتغير المناخ 

 ةعامالتثقيف والتوعية ال ةحافزاالقتصاد والتجارة والتدابير ال

 لمستدام للتنوع البيولوجي االستخدام ا  م اإليكولوجيانظنهج ال

 نقل التكنولوجيا والتعاون فيها االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

 المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية  ٢٠١٠هدف التنوع البيولوجي لعام 

  المبادرة العالمية للتصنيف 
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 القائمة باء
 عوائق تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي

 )، المرفق٦/٢٦ تذييل الخطة االستراتيجية، المقرر منمنقولة (
 جتماعية واالسياسيةالعوائق ال -١

 نقص في اإلرادة السياسية والمساندة لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي )أ( 
 أصحاب المصلحةومحدودية مشاركة الجمهور  )ب(
 بما في ذلك استعمال أدوات ،خرىالنقص في تنسيق وإدماج قضايا التنوع البيولوجي في القطاعات األ )ج(

 مثل تقييمات الوقع البيئي

 عدم االستقرار السياسي  )د( 
  األثر الرجعي، مما يؤدي إلى سياسات االستباقيةالنقص في التدابير التحوطية و )ھ( 

  اتمتصلة بالقدرالتقنية والمؤسسية والعوائق ال -٢

  مؤسسيةعدم كفاية القدرة على العمل بسبب وجوه ضعف )أ( 
 نقص الموارد البشرية )ب( 
 النقص في نقل التكنولوجيا والخبرة  )ج( 
 ضياع المعرفة التقليدية  )د( 
 النقص في القدرات الوافية على البحث العلمي لمساندة جميع األهداف  )ھ( 

 المعلومات الممكن التوصل إليها ونقص المعرفة -٣

 لع وخدمات ليس مفهوماً فهماً سوياً وليس له التوثيق الالزمضياع التنوع البيولوجي وما يوفره من س )أ(
 عدم االستعمال الكامل للمعرفة العلمية والتقليدية الموجودة )ب( 
 عدم كفاءة نشر المعلومات على الصعيدين الدولي والوطني )ج( 
 نقص في تثقيف الجمهور وتوعيته على جميع المستويات  )د( 

 وارد المالية السياسة االقتصادية والم -٤

 نقص الموارد المالية  )أ( 
 مرفق البيئة العالميةالمقدم من تمويل التجزئة  )ب( 
 نقص تدابير الحفز االقتصادية )ج( 
 النقص في تقاسم المنافع  )د( 

 التآزر والتعاون -٥

  الوطني والدوليننقص تضافر الجهود على الصعيدي )أ( 
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 لمصلحة بين أصحاب ااألفقينقص التعاون  )ب( 
 النقص في الشراكات الفعالة )ج( 
 ي مالنقص في إلتزام المجتمع العل )د( 

 القضائية  والعوائق القانونية -٦

 نقص السياسات والقوانين المناسبة )أ( 

 االقتصادية-العوامل االجتماعية -٧

 الفقر )أ( 

 الضغط السكاني )ب( 

 نماط غير مستدامة في االستهالك واإلنتاج أ )ج( 
 النقص في قدرات المجتمعات المحلية  )د( 

  ئيالظواهر الطبيعية والتغير البي -٨

 تغير المناخ )أ( 

 الكوارث الطبيعية )ب(
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 ٨/٩المقرر 
 آثار نتائج تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية

 إن مؤتمر األطراف،
 ميعي عن التنوع البيولوجي بتقارير تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، وال سيما التقرير التجيعترفّ -١

(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/22) التقرير التجميعي  وموجزه لصانعي القرار، وكذلك بالتقارير األخرى، بما في ذلك
في ، والتقرير عن الفرص والتحديات  والمياهالتقارير التجميعية عن التصحر، والصحة البشرية، واألراضي الرطبةالعام، و

  واستجابات، والسيناريوهات،واالتجاهات الوضع القائم اعة، وتقارير األفرقة العاملة األربعة عنوالصنقطاعي األعمال 
 مع االعتراف بأن تلك التقارير تتضمن نتائج رئيسية تتعلق بتنفيذ برامج عمل ، والتقييمات المتعددة المقاييسالسياسات،

 االتفاقية؛
قييم األلفية للنظم اإليكولوجية حاليا بإتاحة الموجز والتقارير  بالجهود المستمرة التي تبذلها أمانة تيشيد -٢

التجميعية في اللغات الرسمية  الست لألمم المتحدة، ويدعو األطراف، والحكومات األخرى والجهات المانحة ذات الصلة إلى 
 تقديم مساندة إلتمام هذه العملية؛

 بما في ذلك مؤشرات اإلطار ، للنظم اإليكولوجيةتقييم األلفيةفي لمؤشرات ل االستعمال الناجح يالحظ -٣
 لرفاه اإلنسان، ويالحظ أيضا ته أهميوإبرازبالغ عن االتجاهات في التنوع البيولوجي  لإل،٧/٣٠ في المقرر تضمنةالم

جل من أ،  على جميع األصعدة في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةومحسنةالحاجة إلى تدابير إضافية 
وتعزيز  قابلة للتحقيق،يجاد أهداف إالمساعدة في شؤون االتصال، وو تسهيل تطبيق المؤشرات على المستوى الوطني،

  وتحقيق االستجابات المثلى؛، بين حفظ التنوع البيولوجي واألهداف األخرىالمساندة المتبادلة

 :ي ما يليوهلتنوع البيولوجي،  بالنتائج الرئيسية الواردة في التقرير التجميعي عن اعلما حيطي -٤
 ؛نساني في التاريخ اإلغير مسبوقةع بمعدالت اضيتعرض للن التنوع البيولوجي يأ )أ(
 ،قلق على رفاه اإلنسانيشكل مصدر م اإليكولوجي النظاار خدمات سن ضياع التنوع البيولوجي وانحأ )ب(

 سيما رفاه أفقر الناس؛ ال
 توحي شواهد غير أن النادرا ما تحظى بالتقييم،وجي التي يتحملها المجتمع ن تكاليف ضياع التنوع البيولأ )ج(
 م اإليكولوجي؛النظا التغييرات في من خاللالمنافع المكتسبة في الغالب بأنها تفوق 
يكولوجي م اإلان العوامل الدافعة إلى ضياع التنوع البيولوجي والعوامل الدافعة إلى تغيير خدمات النظأ )د(

 ها؛حدتتزايد ت أو وقت، الورمرب انخفاضها على ال تظهر دليال ، أوافع ثابتةدوإما هي 
 المزيد من التقدم في معالجة ضياع تحقيق غير أن  الناجحة،كثير من خيارات االستجابةالتم استعمال أنه  )ه(

 ى ضياع التنوع البيولوجي؛ الرئيسية المؤدية إلعوامل الدافعةخطوات إضافية للتصدي للاتخاذ التنوع البيولوجي سيقتضي 
، تخفيض ٢٠١٠  عامبذل جهود إضافية لم يسبق لها مثيل كي يتحقق، بحلولسيقتضي  األمر أن )و(

 ؛محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي على جميع المستويات

  بالرسائل الرئيسية الواردة في التقرير التجميعي عن التنوع البيولوجي؛يحيط علما -٥

يرا ث كيتزايد قد النظام اإليكولوجينظم اإليكولوجية يجد أن تدهور خدمات ل أن تقييم األلفية لحظإذ يالو -٦
ن كثيرا من فإ ،في الوقت نفسهو ، تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةأماما عائق ويشكل ،خالل النصف األول من القرن الحالي

الجوع والفقر يمكن أن تسهم في ضياع التنوع البيولوجي، طأة والخطوات التي تتخذ لتعزيز التنمية االقتصادية وتخفيف 
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ضياع التنوع معدل حداث تخفيض محسوس في إ متمثل في ال٢٠١٠ عام وهدف ،أن األهداف اإلنمائية لأللفية على يشدد
كلها أمور ينبغي  واالستدامة البيئية والتنمية، ، واألهداف األخرى المتفق عليها دوليا بشأن التنوع البيولوجي،البيولوجي

 نجازها بطريقة متكاملة؛إالسعي إلى 
 ، األطرافحثي ،ظم اإليكولوجيةنهمة المقدمة في تقييم األلفية للم الجديدة والشواهد الذ يالحظوإ -٧
 المعتمد في ٢٠١٠  عام للوفاء بهدفالتدابير الالزمة على تعزيز جهودها واتخاذ المعنية والمنظمات  األخرى،والحكومات

، مع مراعاة االحتياجات والظروف ٧/٣٠المقرر ب ةمرفقال وبالغايات واألهداف الفرعية ،طة االستراتيجية لالتفاقيةالخ
والبلدان ذات النامية من بينها، الدول الجزرية الصغيرة ونموا البلدان واألولويات الخاصة للبلدان النامية، ال سيما أقل 

 ؛ة االنتقالياتاالقتصاد
 بالعالقة إلى الفجوات واالحتياجات ،تنسيق مع األمين التنفيذيبال ، إلى أن تتبينلبيئة العالميةمرفق ا يدعو -٨

 لتحقيق غير المسبوقة والالزمة الجهود اإلضافية من أجل تلبية متطلبات ،٢٠١٠، حتى عام الموارد المالية الموجودة
 خدمات؛السلع و على توفير الم اإليكولوجيانظلا قدرةتخفيض محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي والحفاظ على 

 بأن زيادة قدرها درجتان أو أكثر بالقياس إلى تي تفيد نتيجة تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية ال يالحظإذ -٩
 على ة كبيرة عالميآثاردرجة الحرارة العالمية سوف ينجم عنها متوسط درجات الحرارة السائدة قبل العهد الصناعي، في 

 على ، مناسباذلكحيثما يكون ، األطراف والحكومات األخرىيحث  العيش، أساليبة على كبير تأثيرات و،ظم اإليكولوجيةلنا
حاطة  واإل،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لهاأحكام الوفاء بالتزاماتها بموجب 

 ؛ة الخطيرراتتأثي المن أجل تجنبحكام، تلك األب

 ويعترف بالجمود في النظم اإليكولوجية وفي الدوافع إلى ، أن ضياع التنوع البيولوجي مستمرذ يدركوإ -١٠
الحاجة إلى في  ، في اجتماعه التاسع، النظريقررضياع التنوع البيولوجي، وتبعا لذلك، بالحاجة إلى أهداف أطول أجال، 

 ؛٢٠١٠ الخطة االستراتيجية بعد عام تنقيحعملية استعراض وتحديث األهداف كجزء من 

 ؛فيما بين المناطق وفيما بين البلدانبأن الدوافع الرئيسية إلى ضياع التنوع البيولوجي تختلف يعترف  -١١

نظم اإليكولوجية في تنفيذ برامج عمل االتفاقية واستعراضها في لالنظر في نتائج تقييم األلفية ليقرر  -١٢
 ؛ا المشتركة بين القطاعات في إطار االتفاقية وفي القضايالمستقبل

الحاجة الملحة إلى معالجة القضايا التي يجدها تقييم األلفية على أكبر قدر من  بصفة خاصةيالحظ  -١٣
 :ها على التنوع البيولوجي وعواقبها على رفاه اإلنسان مثلآثاراألهمية على المستوى العالمي، من حيث 

 تحويل الموائل؛غير ذلك من ي وتغيير استعمال األراض )أ(
 فراط في صيد األسماك؛ اإلعواقب )ب(
 التصحر والتدهور في األراضي الجافة وشبه الرطبة؛ )ج(
 الدوافع المتعددة إلى التغيير في النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛ )د(
 مواد التغذية في النظم اإليكولوجية؛تزايد تحميل  )ه(
 غريبة الغازية؛إدخال األنواع ال )و(
 .اآلثار المتزايدة بسرعة لتغير المناخ )ز(
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 بصفة خاصة تأثيرات هذه المسائل على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المعتاد من جانب إذ يدرك -١٤
 المجتمعات األصلية والمحلية، والعوائق المترتبة على رفاهما، يشدد على الحاجة إلى إجراء حوار مع هذه المجتمعات؛

على والحكومات األخرى  األطراف يحثقطاعات لتلك القضايا، ال الطبيعة المشتركة بين  أيضاذ يدركوإ -١٥
 من خالل وسائل ، شؤون التنوع البيولوجي على المستويين اإلقليمي والوطنيلتعميم ،تشجيع الحوار بين القطاعات المختلفة

لترابطات بين الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع  لمعالجة اعندما يكون ذلك مناسبا، وذلك عمليات االتفاقية، تشمل
 والطاقة ، والتعدين، والسياحة، والغابات، والزراعة، وشؤون المال،التجارة الدوليةضمن أمور أخرى،  و،البيولوجي

  منها؛٦ لالتفاقية، ال سيما للمادة كثر فاعليةسهام في تنفيذ أ اإلمن أجل ،د األسماكيومصا
 األطراف يشجع من االتفاقيات والعمليات الدولية األخرى، ا عددتهم بأن هذه القضايا عترفذ يوإ -١٦

 ات الدولية والعمليات اإلقليمية األخرى؛يعلى أن تعالج هذه القضايا أيضا في نطاق تلك االتفاقوالحكومات األخرى 
 فريق االتصال لالتفاقيات إلى علمكولوجية ظم اإليلن نتائج تقييم األلفية لنقل األمين التنفيذي أن يإلى يطلب -١٧

ذات الصلة، بقصد واإلقليمية  واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى والعمليات الدولية ،المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 واالستجابة التصدي لبذل أنشطة مشتركة ترمي إلى ، ضمن صالحيات كل منها، حسبما هو مالئم،استكشاف الخيارات

 ؤدي إلى ضياع التنوع البيولوجي؛تي تللدوافع المباشرة وغير المباشرة البنجاح 
مساواة في استعمال الموارد وآثار اختالل التوازن هذا على الدوافع إلى ضياع ال التأثيراتذ يدرك إ -١٨

 على التنوع البيولوجي، ثرتؤ األطراف على تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدامة التي يحثالتنوع البيولوجي، 
 مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها مسؤوليات ، ضمن أمور أخرى، إعالن ريو عن البيئة والتنمية، بما في ذلكمع مراعاة

  جوهانسبرغ للتنفيذ؛ة وكذلك أحكام خط، من إعالن ريو٧ في المادة كما هو محدد ،متمايزة
 وتفهم قيمته، بما في ذلك ،االتجاهات في التنوع البيولوجي الحاجة إلى تحسين معرفة ذ يدرك أيضاوإ -١٩

واإلقليمية  ةدور ذلك التنوع في توفير خدمات النظم اإليكولوجية، كوسيلة لتحسين صنع القرار على المستويات العالمي
 ،األطرافيحث لوجية، نظم اإليكول في االمتبادلة عبر المستويات المتعددةذ يعترف أيضا بالتفاعالت إ، وة والمحليةوالوطني

، بوسائل  وتنسيق البحوثها للبحوثدعموالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، بما فيها الهيئات العلمية، على زيادة 
  وتقييم التنوع؛ التنوع البيولوجيتدابيرمنها تحسين المعرفة والتفهم األساسيين للتنوع البيولوجي ولعناصره؛ ونظم الرصد و

 ؛ وتفهم العتبات؛م اإليكولوجيانظلوخدمات اوأداء النظام اإليكولوجي  ،حداث التغيير فيهإنماذج  والبيولوجي؛
 سيناريوهات تقييم مع مراعاة و،تعاون مع المنظمات ذات الصلةبال األمين التنفيذي أن يقوم، إلى يطلب -٢٠

 في إطار تقوم على أساس إقليميمالئمة الجابة ستلال سيناريوهات بمساعدة األطراف في إعداد ،ظم اإليكولوجيةلناأللفية ل
برامج عمل االتفاقية، مع تنسيق تلك الجهود مع المنظمات األخرى الدولية واإلقليمية الضالعة في العمل بشأن 

 السيناريوهات؛
طات التراببفي مداوالتها أخذ علما أن تللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  من الهيئة الفرعية يطلب -٢١

، بما في ذلك الدوافع االقتصادية على التغيير ة وتحليل هذه القضايااالقتصادي –ةبين التنوع البيولوجي والقضايا االجتماعي
 وكذلك دور التنوع ،ظم اإليكولوجية المقدمةلن وخدمات ا، وتقييم التنوع البيولوجي وعناصره،في التنوع البيولوجي

 حقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛البيولوجي في تخفيف وطأة الفقر وت
إلى د نأن تستللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ويدعو األطراف إلى  من الهيئة الفرعية  يطلب -٢٢

هو حسبما ، نظم اإليكولوجية، بما في ذلك التقييمات دون العالمية، وأن تستعمللتقييم األلفية لعملية الدروس المستفادة من 
 البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي ونهج ثر والمنهجيات في مواصلة تطوير عملها بشأن تقييم األفكرير الاإلطامالئم، 

 م اإليكولوجي؛اظلنا
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 األطراف والحكومات األخرى على إجراء عمليات تقييم وطنية ودون إقليمية أخرى باستخدام يشجع -٢٣
 مرفق البيئة العالمية ويدعوة للنظم اإليكولوجية، حسبما هو مالئم، اإلطار الفكري والمنهجيات المقدمة من تقييم األلفي

 ومنظمات التمويل الثنائية ومتعددة األطراف، حسبما هو مالئم، إلى تقديم تمويل لعمليات التقييم هذه؛
نظم اإليكولوجية ل تقييم األلفية لمن المعلومات ذات الصلة إلىد ن األمين التنفيذي أن يستإلى يطلب -٢٤

لنظرة العامة العالمية إلى التنوع البيولوجي وفي إعداد وثائق من اة قادمفي إعداد الطبعات الوالمصادر األخرى ذات الصلة 
 ؛االجتماعات

، حسبما هو نظم اإليكولوجيةل األطراف واألمين التنفيذي إلى استعمال جميع تقارير تقييم األلفية ل يدعو -٢٥
، وتشجيع التوسع في نشر النتائج الواردة اب المصلحة اآلخرين، بما فيهم القطاع الخاص في تعزيز الحوار مع أصحمالئم،

 ؛في هذه التقارير، بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
 فكري والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على استعمال المنهجيات واإلطار ال، األطرافيشجع -٢٦
 ، حسبما هو مالئم؛اإليكولوجيةنظم للتقييم األلفية ل
 من أجل والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،األطرافإلى المساهمات من  حاجةال على شددي -٢٧

 ، لمساندة التقييم المتكامل للنظم اإليكولوجية وتحسين المعرفة والفهم بشأن االتجاهات في التنوع البيولوجياتبناء القدر
جراءات افية ونشر النتائج والمنهجيات واإلك من خالل توفير الموارد ال،كولوجي ورفاه اإلنسانم اإلياوسلع وخدمات النظ

الدول الجزرية الصغيرة و نموا  البلدان أقلال سيما ، في البلدان الناميةخصوصانظم اإليكولوجية، لالتي يشملها تقييم األلفية ل
 ؛ةي االنتقالاتوالبلدان ذات االقتصادالنامية من بينها، 

سهام في تقييم األلفية واألمين التنفيذي اإلللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  من الهيئة الفرعية يطلب -٢٨
ظم ن المؤسسات الممثلة في مجلس تقييم األلفية لل٢٠٠٧  عام وهو التقييم المقرر أن تجريه في،ظم اإليكولوجيةنلل

 ة والوطنية واإلقليمية ذلك التقييم على تنفيذ االتفاقية على المستويات العالميأثراإليكولوجية، مع التركيز بصفة خاصة على 
 ؛ةوالمحلي

، ٢٠٠٧  عامجراؤه خاللإنظم اإليكولوجية المقرر ل في اجتماعه التاسع، في تقييم األلفية ل،نظرأن ي يقرر -٢٩
إليكولوجية، مع مراعاة الخطط المستقبلية للنظرة والحاجة إلى عملية تقييم متكاملة أخرى تتناول التنوع البيولوجي والنظم ا

 التنوعنتائج العمليات الجارية والمستقبلية في نطاق النظرة العامة إلى باإلضافة إلى  ،العامة العالمية إلى التنوع البيولوجي
 للمشورة يها الهيئة الفرعيةومراعاة التقييمات العلمية التي يمكن أن تجرالصادرة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة، العالمية 

 العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
 في الخيارات ،مع مراعاة نتائج العمليات األخرى ذات الصلة،  في اجتماعه التاسع، أن ينظريقرر أيضا -٣٠

لمشورة العلمية احة المعلومات العلمية والمشورة العلمية بشأن التنوع البيولوجي إلى الهيئة الفرعية لإتالرامية إلى تحسين 
 .، مع مراعاة الحاجة إلى تجنب االزدواجية في الجهودوالتقنية والتكنولوجية
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 ٨/١٠المقرر 
 عمليات االتفاقية

 ان مؤتمر األطراف، 
 ،٧/٣٣ و ٧/٣٠ه يمقررباذ يذكّر  
  ،بالحاجة الى تعزيز فعالية عمليات االتفاقية وتنسيقها، بقصد تقوية تنفيذ االتفاقية واذ يعترف 

  مؤتمر األطراف -أوال
 ؛٢٠١٠ اإلبقاء على وتيرة انعقاد اجتماعاته العادية حتى اجتماعه العاشر في عام يقرر -١
 من األمين التنفيذي أن يطلببالحاجة الى تنسيق الجدول الزمني لالجتماع في ظل االتفاقية واذ يعترف  -٢

 ،٢٠١٠الجتماعات االتفاقية حتى عام  بوضع جدول زمني ،يقوم، في تشاور مع مكتب مؤتمر األطراف
 أن ينظر في اجتماعه التاسع في الجدول الزمني الجتماعات االتفاقية بعد االجتماع العاشر لمؤتمر يقرر -٣

 باعداد خيارات ، في تشاور مع مكتب مؤتمر األطراف،من األمين التنفيذي أن يقوميطلب  وأن ،٢٠١٠األطراف في 
، تشمل اآلثار المالية لكل خيار، مع مراعاة أمور منها الفترات الزمنية لالجتماعات العادية للجدول الزمني لالجتماعات

عن هذه  يقدم تقريرالمؤتمر األطراف والفترات الزمنية والجداول الزمنية الجتماعات الهيئات الفرعية التابعة للمؤتمر، وأن 
 ستة أشهر قبل أقصاهضها وابداء تعليقاتها وذلك في موعد خيارات لألطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة الستعراال

 ؛االجتماع التاسع

 بالعمل مع البلد المستضيف لكفالة عمل فعال ومنتج من الجزء  األمين التنفيذي أن يقوميطلب إلى -٤
 ألي اجتماع يقعده ، بالتشاور مع هيئة مكتب المؤتمر والبلد المستضيف من األمين التنفيذي أن يقومكذلكويطلب الوزاري، 

مؤتمر األطراف، بإعداد شكل للجزء الوزاري بحيث يعزز إسهامه في مؤتمر األطراف، ويولد الدعم للقضايا المتصلة 
 بالتنوع البيولوجي وتنفيذ االتفاقية ويزيد من مستوى الوعي بها؛

ع األولويات لتخصيص  أدناه كإرشادات لعملية وضولاستعمال اإلجراءات الواردة في المرفق األيقرر  -٥
 الموارد المالية من جانب مؤتمر األطراف؛

، مع تحديد قضايا ٢٠١٠ المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام  المنقحبرنامج العمليوافق على  -٦
ت مع استراتيجية إلجراء بحث متعمق لها يتعلق بتقييم التقدم المحرز أو مساندة التنفيذ، ومطابقة عملية توحيد المقررا

  أدناه؛انيالجدول الزمني للبحث المتعمق للقضايا، كما هو مبين في المرفق الث

 األمين التنفيذي إعداد قائمة بجميع المقترحات المتعلقة بالمبادئ والخطوط اإلرشادية واألدوات يطلب إلى -٧
المتضمنة في مشاريع المقررات التي لوجية وبجميع الطلبات المقدمة للهيئة الفرعية للمشورة العملية والتقنية والتكنواألخرى 

 وذلك ، كلما ظهرت مقترحات جديدة أثناء انعقاد أي اجتماع القائمة تلكبتحديث تعرض على مؤتمر األطراف، وأن يقوم
 ؛لمساعدة مؤتمر األطراف على وضع مقرراته في صيغتها النهائية

مر األطراف، أن يقلل ما أمكن من عدد وطول  األمين التنفيذي، عند التحضير الجتماعات مؤتإلى يطلب -٨
الوثائق، وأن يوزع الوثائق على األطراف في أقرب وقت ممكن، ويفضل أال يتأخر ذلك عن ثالثة أشهر قبل انعقاد 

 االجتماعات؛

 من مشاريع المقررات في الوثائق المتصلة بهاالترابطات بين   األمين التنفيذي أن يالحظيطلب كذلك إلى -٩
األطراف واألمين التنفيذي على أن يأخذا في الحسبان تلك الترابطات والحاجة إلى إبقاء ويشجع ، إلقالل من تكرارهاأجل ا
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عدد المقررات في حدود معقولة عند بحث أو إعداد مشاريع المقررات، والنظر في تعديل المقررات السارية قبل اقتراح 
 مقررات إضافية؛

 من ٥ من النظام الداخلي، وذلك في الفقرة ٢١ت التي أدخلها على المادة اإلبقاء على التغييرايقرر  -١٠
 ؛٥/٢٠المقرر 

 األمين التنفيذي إعداد قائمة بطلبات الحصول على المعلومات والتقارير واآلراء والوثائق التي يطلب إلى -١١
ل األطراف على صورة عامة عن اقترحت خالل اجتماعات األفرقة العاملة المخصصة المفتوحة العضوية بما يسمح بحصو

 ؛جميع الطلبات الموجهة إلى األمين التنفيذي للقيام بمزيد من العمل فيما بين الدورات
 التكاليف : األمين التنفيذي، عند قيامه بالمهمة المبينة أعاله أن يعطي معلومات عنيطلب كذلك إلى -١٢

 ودة؛االزدواجية مع األنشطة الموجوالمقررة، األطر الزمنية، 
 في الترتيبات االدارية بين اليونيب وأمانة االتفاقية، االستعراض واعادة النظر الجاريينبيحيط علما  -١٣

 المدير التنفيذي لليونيب واألمين التنفيذي الى وضع عملية اعادة النظر في صيغتها النهائية كي ينظر فيها مؤتمر ويدعو
 والحاجة الى عملية شفافة وموضوعية لتعيين األمين ٧/٣٣ و ٤/١٧ررين األطراف في اجتماعه التاسع، مع مراعاة المق

 التي تشير الى مشاورات مع ٤/١٧ من المقرر ١ يشارك فيها مؤتمر األطراف ومكتبه بطريقة تتمشى مع الفقرة ،التنفيذي
د شروط تكليف األمين مؤتمر األطراف من خالل مكتبه قبل تعيين األمين التنفيذي والى سلطة مؤتمر األطراف في تحدي

 ؛التنفيذي

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية –ثانيا 

العمل الذي تقوم به الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية للوفاء على يالحظ مع التقدير  -١٤
اجة الى تخفيض عدد بنود جدول األعمال المطروحة كي  وينوه بالح من االتفاقية٢٥نحو فعال بتكليفها المحدد في المادة 

 ؛تنظر فيها الهيئة الفرعية في كل اجتماع وذلك لتحسين فعالية مداوالتها

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تكفل إجراء التقييمات بطريقة من يطلب -١٥
 ؛)١٠/٢  و٦/٥وفقا لتوصيتيهـا (ظر في نتائج التقييمات موضوعية وذات حجية، مع تخصيص الوقت الكافي للن

فرقة الخبراء أل عندما تدعو الى االجتماع  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةمنيطلب  -١٦
إلى بوضوح تشير شروط التكليف  للتأكد من أنمارس االشراف ت أن ،التقنيين المخصصة تحت ارشاد مؤتمر األطراف

 وأن تقتصر شروط تكليف هذه األفرقة على ،غبال منها ومتطلبات اإلوالنتائج المرجوةصالحيات تلك األفرقة ومدة تشغيلها 
 ؛تقديم المشورة العلمية والتقنية والتقييمات

 األطـراف أن تعطي أولوية لترشيح خبـراء علميين وتقنيين مناسبيـن للمشاركة في أفرقة من يطلب -١٧
 استعماله؛  وقف العمل بجدول الخبراء وإلغاءويقـررتقنيين المخصصة وغير ذلك من عمليـات التقييم، الخبـراء ال

 األمين التنفيذي إعداد وتحديث قائمة من االجتماعات القادمة ألفرقة الخبراء التقنيين إلى يطلب -١٨
ألطراف تحديد خبراء لها، وأن يوزع القائمة المخصصة، وأفرقة الخبراء األخرى وعمليات التقييم القادمة التي تقتضي من ا

على جميع نقاط االتصال الوطنية بعد كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 
 والتكنولوجية؛
أن ينظرا في للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  من األمين التنفيذي ومن مكتب الهيئة الفرعية يطلب -١٩

 أدناه، رابعخيارات تسهيل تبادل المعلومات واآلراء بشأن بنود جدول األعمال الخاص بالهيئة الفرعية، الواردة في المرفق ال
 ؛عند التحضير الجتماعات الهيئة الفرعية
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ت في المرفق  كما جاءطريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةيؤيد  -٢٠
 ؛ أعاله في اجتماعه التاسع١٦ استعراض تنفيذ الفقرة ويقررالثالث بالمقرر الحالي، 

بأن األطراف هي التي تقرر المسؤوليات المحددة لنقاط اتصالها تجاه الهيئة الفرعية للمشورة إدراكا منه   -٢١
دوات اتصال باألمانة بالنيابة عن أطرافها، فيما يتعلق أن نقاط االتصال هذه تعمل كأيالحظ العلمية والتقنية والتكنولوجية، 

 :بالشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية المتصلة باالتفاقية، وهي إذ تفعل ذلك يمكن أن تقوم بالمهام اآلتية

نية والتكنولوجية قرعية للمشورة العلمية والتفإنشاء الروابط وتسهيل تبادل المعلومات بين الهيئة ال )أ(
 ليميين والوطنيين ذوي الصلة؛قوكاالت والخبراء اإلوال

االستجابة لما يطلبه مؤتمر األطراف واألمانة من مدخالت بصدد القضايا العلمية والتقنية والتكنولوجية  )ب(
 ذات الصلة؛

ة في االتصال والتعاون مع نقاط االتصال التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجي )ج (
 البلدان األخرى لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية وتسهيل تنفيذ االتفاقية؛

التعاون مع نقاط االتصال األخرى على الصعيد الوطني التابعة التفاقية التنوع البيولوجي ونقاط االتصال  )د(
 الصعيد الوطني؛التابعة لالتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، لتسهيل تنفيذ االتفاقية على 

 األطراف على تعيين نقاط اتصال خاصة بالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، يشجع -٢٢
 إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛

 األفرقة العاملة المخصصة المفتوحة العضوية    –ثالثا 
 ذلك صالحياتيحدد بوضوح أنه يجب ـ عند انشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية ـ أن يقرر  -٢٣

وسيقوم األمين  . غ الواقعة على عاتقهبال ومدة تشغيله والنتائج المتوقعة منه ومقتضيات اإلشروط تكليفهالفريق، شامال 
 عمل تتمشى مع التكليف الصادر عن مؤتمر األطراف، وفي اتالتنفيذي بمساعدة كل فريق عامل على االجابة على طلب

 ؛انتاج تقريره النهائي
أو اإلسهامات الطوعية، أن يجتمع الفريق العامل /، شريطة توافر الموارد الالزمة في الميزانية ويقرر -٢٤ 

المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف لمدة ال تزيد عن 
 ؛ للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والفنية والتقنيةالقادمماع مع االجتفي تعاقب خمسة أيام، وإذا أمكن أن يتم ذلك 

 أن يقوم الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية في اجتماعه الثاني الستعراض االتفاقية يقرر -٢٥ 
ا يتعلق باستثناء النظر في بروتوكول قرطاجنة فيم(باستعراض متعمق لتنفيذ الهدفين الثاني والثالث من الخطة اإلستراتيجية 

بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وبشأن   ٨/١٣ و ٨/٨ للمقررين وفقاً) بالسالمة البيولوجية
 ؛ وأن يقوم بابالغ نتائجه الى مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع،الموارد المالية واآللية المالية

 شؤون أخرى    - رابعا

أن الوظيفة يالحظ ف هي التي تقرر المسؤوليات المحددة لنقاط اتصالها الوطنية، بأن األطراإدراكا منه  -٢٦
األولى لنقاط االتصال الوطنية هي أن تكون أدوات اتصال باألمانة بالنيابة عن أطرافها، وهي إذ تفعل ذلك تكون مسؤولة 

 :عما يلي

 تلقي ونشر المعلومات المتصلة باالتفاقية؛ )أ(

 راف في االجتماعات بموجب االتفاقية؛ضمان تمثيل األط )ب(
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تحديد الخبراء للمشاركة في أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة، وعمليات التقييم والعمليات األخرى تحت  )ج(
 ظل االتفاقية؛

 االستجابة للطلبات األخرى الموجهة من مؤتمر األطراف واألمانة إلى األطراف لتقديم مدخالت؛ )د(

 ط االتصال الوطنية في البلدان األخرى لتسهيل تنفيذ االتفاقية؛التعاون مع نقا )ه(

 أو تسهيل التنفيذ الوطني لالتفاقية؛/رصد وتعزيز و )و(

األطراف، والحكومات، والمؤسسات المالية الدولية واإلقليمية والوكاالت اإلنمائية، وكذلك المانحين يدعو  -٢٧
 نموا  البلدان وال سيما أقل، في البلدان الناميةط االتصال الوطنية التابعة لالتفاقيةاآلخرين، إلى إتاحة األموال لتعزيز قدرة نقا

، لجعلها أشد فعالية، مثال من خالل عقد حلقات عمل والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي
 إقليمية ودون إقليمية وتقاسم المعلومات والخبرات؛

 إلى تسهيل التحضير اإلقليمي ودون اإلقليمي الجتماعات مؤتمر األطراف وتنفيذ االتفاقية األطرافيدعو  -٢٨
 ؛، حسبما هو مالئمعلى الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي

 إلى األمين التنفيذي، شريطة توافر الموارد الالزمة من يطلب، ٧/٣٣ من المقرر ١٠ بالفقرة إذ يذكّر -٢٩
الطوعية، أن يتخذ الترتيبات الالزمة لعقد اجتماع تحضيري إقليمي واحد على األقل في كل منطقة أو اإلسهامات /الميزانية و

 قبل انعقاد كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف؛

األطراف من البلدان المتقدمة على تقديم موارد مالية للصندوق اإلستئماني الخاص لإلسهامات  يناشد -٣٠
والصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتسهيل ) BEالصندوق اإلستئماني (ند األنشطة المعتمدة سايي ذالالطوعية اإلضافية 

وذلك في التوقيت المناسب لتسهيل التخطيط لالجتماعات ) BZالصندوق اإلستئماني (مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية 
 ذات االقتصادات االنتقالية؛والمشاركة الكاملة من ممثلي األطراف من البلدان النامية والبلدان 

 ـ بشرط توفر الموارد المالية الالزمة ـ تمويل يقرر ، باء٦/٢٧ من المقرر ١٧لفقرة بار اذ يذكّ -٣١
مشاركة مندوبين اثنين على األقل من البلدان النامية أو البلدان ذات االقتصاد االنتقالي في اجتماعات مؤتمر األطراف 

لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وذلك من خالل الصندوق االستئماني الطوعي الخاص واجتماعات الهيئة الفرعية ل
 ؛)(BZ)الصندوق االستئماني (لتسهيل مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية 

 سيقوم  قبل وضع مبادئ وخطوط إرشادية جديدة وغير ذلك من األدوات بموجب االتفاقية، أنهيقرر -٣٢
 :بقصد ما يلي وبناء على طلب مقدم اليه ،ـ حسبما يكون األمر مناسبا بإجراء تحليل للفجوات ياألمين التنفيذ

 تحديد األدوات المفيدة القائمة التي يمكن أن يؤيدها المؤتمر أو يحبذها؛ )أ(

 نحو تحديد األدوات المفيدة القائمة، واألدوات قيد التطوير، التي قد يحاول المؤتمر التأثير فيها، على )ب(
 يضمنها اعتبارات التنوع البيولوجي بشكل مالئم؛

 تحديد الحاجة إلى أدوات جديدة يتم استحداثها بموجب االتفاقية؛ )ج(

 أن مؤتمر األطراف كثيرا ما دعا المؤسسات والمنظمات األخرى إلى استخدام المبادئ إذ يالحظ -٣٣
 األمين التنفيذي تحديد السبل والوسائل يطلب إلىموجب االتفاقية، والخطوط اإلرشادية واألدوات األخرى التي تم استحداثها ب

 ؛للتشجيع بنشاط أكبر على استعمال تلك األدوات بواسطة المنظمات والمؤسسات الدولية
من األمين التنفيذي أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ عناصر هذا المقرر الى مؤتمر يطلب  -٣٤

 .لتاسعاألطراف في اجتماعه ا
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 ب المقررات وتجميعهاحس   -خامسا
 ،٧/٣٣ من مقرره ٣الفقرة بر اذ يذكّ

بالمقترحات التي أعدها األمين التنفيذي بشأن سحب قرارات وعناصر من قرارات صـدرت فـي               واذ يحيط علما     
ــرر   ــاال للمق ــراف، إعم ــؤتمر األط ــادس لم ــامس والس ــاعين الخ   (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.1) ٧/٣٣االجتم

 ،(UNEP/CBD/COP/8/INF/2) و
من الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية أن يضع ارشـادا    يطلب   -٣٥ 

 لالستعراض المستقبلي ولسحب مقررات مؤتمر األطراف؛
من األمين التنفيذي تقديم مقترحات الى اجتماعه التاسع بشأن سـحب مقـررات وعناصـر مـن                 يطلب   -٣٦ 

مقررات صدرت عن اجتماعه الخامس، وارسال تلك المقترحات الى األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة،                
 في موعد يسبق بستة أشهر على األقل موعد اجتماعه التاسع؛

األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة الى أن تقدم الى األمين التنفيذي تعليقات يدعو  -٣٧
 ؛ أعاله، في موعد يسبق بثالثة أشهر على األقل موعد اجتماعه التاسع٣٦بة عن المقترحات المشار اليها في الفقرة مكتو

 الكف عن مواصلة تلك يقرر باآلثار المعقدة وذات الوقع البعيد لعملية توحيد المقررات، واذ يعترف -٣٨
 ؛٧/٣٣ من المقرر ٢العملية المنشأة بموجب الفقرة 

 بول هيئات ووكاالت في اجتماعات االتفاقية  ق-سادسا
جتماعات مؤتمر األطراف في ال النظام الداخلي من ٧دة ام من االتفاقية وال٥ فقرةال، ٢٣ و ١المادتين ب راذ يذكّ

 اتفاقية التنوع البيولوجي،
نظر في من الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، أن ييطلب  -٣٩

 .اجتماعه القادم في اجراءات لقبول هيئات ووكاالت سواء أكانت حكومية أو غير حكومية
 المرفق األول

 ت لوضع األولويات إلرشاد تخصيص الموارد المالية من جانب مؤتمر األطرافرشاداإ
قررات وللتكاليف يدرج في إن جميع مشاريع المقررات يرافقها تقييم آلثار التكاليف الناتجة عنها وموجز لهذه الم -١

وتقييمات التكاليف تقوم على أساس التكاليف .  الوثائق المتعلقة بالميزانية والبرنامج الخاصين بفترة السنتين القادمتين
الصورية طبقا للقائمة التي توجد لدى األمين التنفيذي، وتعكس التكاليف الرئيسية المرتبطة بالمقررات، مثل إنشاء اجتماعات 

حة العضوية وأفرقة من الخبراء التقنيين وأفرقة االتصال والشراكات، وكذلك بيان تقدير عام للتكاليف األخرى، مثل مفتو
 .تكاليف الزمن الالزم للموظفين

يقوم األمين التنفيذي بإعداد ملخص قائم بذاته لتلك التكاليف مبينا تكلفة كل نشاط مقترح ويقوم بتحديث ذلك  -٢
 .الملخص يوميا

 تكاليف األنشطة المقترحة، وكذلك األموال التي يرجح أن تصبح حليلفي بداية المناقشات، يقوم فريق الميزانية بت -٣
متاحة لمساندة تلك األنشطة، مع مراعاة التكاليف اإلدارية لألمانة ومؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

تنقيح تقييمات التكاليف يطلب فيها األمين التنفيذي فاوض األفرقة العاملة في المقترحات ووإلى جانب ذلك، تت.  والتكنولوجية
 .طبقا لذلك
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وجميع .  وفي منتصف االجتماع، يقوم فريق الميزانية بتقديم نتائجه إلى الجلسة العامة لمؤتمر األطراف -٤
 واألطراف مدعوة الى ت مفتوحة العضوية، ينظر فيهاالمقترحات التي لها آثار مالية رئيسية، مثل مقترحات إنشاء اجتماعا

 .لتخصيص المواردتبين أولوياتها 
يستمر فريق الميزانية في المفاوضات على أساس تقييمات التكاليف بعد تنقيحها وتعمل األفرقة العاملة مع مراعاة  -٥

 .األولويات التي تم تحديدها
ار النهائي بشأن تخصيصات الميزانية الرئيسية في نظرها لألوراق إن الجلسة العامة لمؤتمر األطراف تتخذ القر -٦

 .المتعلقة بالميزانية وتأييدها لمشاريع المقررات التي تحتوي على عنصر مالي
 .سيقوم مؤتمر األطراف في اجتماعه القادم باستعراض الخبرة المكتسبة من وضع تلك األولويات -٧

 المرفق الثاني
 :٢٠١٠متعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام  ال المنقحبرنامج العمل

 جدول زمني للنظر في القضايا اإلستراتيجية التي تساند التنفيذ
 منسوخ نسخا مباشرا من برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطـراف حتى عام ٢  إن العمود :مذكرة تفسيـرية

نقطة تركيز عملية استعراض ) ١: ( ما يلي٣يحدد العمود وهو مدرج للعلم به فقط؛ و) ، المرفق٧/٣١المقرر  (٢٠١٠
آليات التنفيذ المطلوب استعراضها في كل اجتماع من اجتماعـات ) ٢(التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية؛ و 

 مؤتمر األطراف؛
  

  موضوعات الستعراضها -٢  االجتماع-١
 أو نظرها بتعمق

 التقدم  القضايا االستراتيجية لتقييم -٣
 أو لمساندة التنفيذ

مؤتمر 
األطراف 
 الثامن

التنوع البيولوجي لألراضي   -١
 الجافة وشبه الرطبة

 المبادرة العالمية للتصنيف  -٢
 الحصول وتقاسم المنافع  -٣
 التثقيف والتوعية العامة  -٤
واألحكام ) ي (٨ المادة -٥

 المتصلة بها
 التنوع البيولوجي الجزري  -٦

 المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية وعملية متابعة التقدم التقدم  -١
 وما يتصل به من األهداف ٢٠١٠المحرز نحو تحقيق هدف عام 

استعراض النشرة الثانية من آفاق التنوع البيولوجي : اإلنمائية لأللفية
 . اإليكولوجيةالنظر في نتائج تقييم األلفية للنظمالعالمي؛ 

لتعاون؛ إشراك أصحاب المصلحة؛ عمليات  التقارير الوطنية؛ ا-٢
 االتفاقية

مؤتمر 
األطراف 
 التاسع

 التنوع البيولوجي الزراعي  -١
 االستراتيجية العالمية لحفظ -٢

 النبات
 األنواع الغريبة الغازية  -٣
 التنوع البيولوجي للغابات  -٤
 التدابير الحافزة  -٥
 نهج النظام اإليكولوجي  -٦

في تنفيذ الخطة االستراتيجية وعملية متابعة التقدم التقدم المحرز   -١
 وما يتصل به من األهداف ٢٠١٠المحرز نحو تحقيق هدف عام 

استعراض االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية : اإلنمائية لأللفية
 .لتنوع البيولوجيالمتعلقة با

 . الموارد المالية واآللية المالية؛ التحديد والرصد-٢

مؤتمر 
 األطراف
 العاشر

 التنوع البيولوجي للمياه -١
 الداخلية

 التنوع البيولوجي البحري -٢
 والساحلي

 االستعمال المستدام  -٣
 المناطق المحمية  -٤
 التنوع البيولوجي للجبال  -٥
 تغير المناخ  -٦

التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية وعملية متابعة التقدم   -١
 وما يتصل به من األهداف ٢٠١٠ام المحرز نحو تحقيق هدف ع

استعراض التقارير الوطنية الرابعة والنشرة الثالثة من : اإلنمائية لأللفية
آفاق التنوع البيولوجي العالمي؛ وتنقيح الخطة االستراتيجية وإطار 

 الغايات واألهداف
 آلية غرفة تبادل المعلومات؛ نقل التكنولوجيا؛ بناء القدرات   -٢
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 الث المرفق الث
 طريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

    الوظائف-ألف
 مـن االتفاقيـة وفـي       ٢٥ان وظائف الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية هي الواردة في المادة              -١

وتبعا لـذلك تفـي الهيئـة الفرعيـة        ).  ف الهيئة الفرعية  انظر التذييل ألف لالطالع على وظائ     (مقررات مؤتمر األطراف    
 .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بتكليفها تحت سلطة مؤتمر األطراف وطبقا لتوجيهاته وبناء على طلبه

 من االتفاقية يجوز أن تكون مهام وصالحيات وتنظـيم وتشـغيل الهيئـة الفرعيـة        ٢٥ من المادة    ٣عمال بالفقرة    -٢
 .ورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عرضة للتوسيع بموافقة مؤتمر األطرافللمش

    المبادئ التشغيلية-باء
يجب على الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وهي تؤدي أعمالها أن تدعم تنفيذ برنامج العمـل                  -٣

التفاقية، والغايات األخرى المتفق عليها دوليا والمرتبطة بأهداف        المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف، والخطة االستراتيجية ل      
 االتفاقية

يجب أن تسعى دائما الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الى تحسين نوعية مشـورتها العلميـة                   -٤
يتضمن التذييل بـاء     . أعمال اجتماعاتها والتقنية والتكنولوجية بتحسين المدخالت العلمية والتقنية والتكنولوجية ومناقشات و        

 .السبل والوسائل االستراتيجية لتحسين المشورة التي تقدمها الهيئة الفرعية
    النظام الداخلي-جيم

يجب أن يطبق النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بجميع تعديالته،                -٥
تطبق المـادة   بيد أنه لن    .  على اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية        ٢٦ مادته    من ٥طبقا للفقرة   

 . التي تتعلق بوثائق التفويض١٨
 من النظام الداخلي، تكون اللغات الرسمية ولغات العمل في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية               ٥٢وفقا للمادة    -٦

وتجري اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجيـة          .  ي لغات منظمة األمم المتحدة    والتكنولوجية ه 
 .بلغات عمل مؤتمر األطراف

يجوز للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في غضون موارد الميزانية المتاحة لألمور الداخلـة                 -٧
الى األمين التنفيذي استخدام آلية غرفة تبادل المعلومات وأي وسائل مناسبة أخرى لمسـاعدتها          في نطاق تكليفها، أن تطلب      

 .على تحضير اجتماعاتها
 .يجوز للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقدم توصيات تشمل خيارات أو بدائل -٨
العلمية والتقنية والتكنولوجية، ومـع مراعـاة الطـابع التقنـي           تسهيال الستمرارية أعمال الهيئة الفرعية للمشورة        -٩

وفي كل اجتماع تعقده الهيئة الفرعيـة للمشـورة   .  والعلمي لمدخالت الهيئة الفرعية، تكون مدة عمل أعضاء مكتبها سنتين  
اوتة ويبدأ أعضـاء مكتـب      العلمية والتقنية والتكنولوجية يجب انتخاب واحد من الممثلين االقليميين النجاز مدة العمل المتف            

 .الهيئة الفرعية أعمالهم في ختام االجتماع الذي تم انتخابهم فيه
العلمية والتقنية والتكنولوجية يجب انتخاب واحد من الممثلين االقليميين النجاز مدة العمل المتفاوتة ويبدأ أعضـاء مكتـب                  

 .هالهيئة الفرعية أعمالهم في ختام االجتماع الذي تم انتخابهم في
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يجب على رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الذي تم انتخابه في اجتماع عادي لمـؤتمر                  -١٠
األطراف أن يبدأ عمله ابتداء من نهاية االجتماع العادي الالحق الذي تعقده الهيئة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة                      

والقاعدة العامة هي أن رئاسة الهيئة الفرعية يجب        .   أن يبدأ من يخلفه في المنصب      والتكنولوجية، وأن بظل في منصبه الى     
وينبغي أن يكون المرشحون لرئاسة الهيئة الفرعية خبراء معترفـا بهـم            .  أن تتداولها المجموعات االقليمية لألمم المتحدة     

يئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة          ومؤهلين في مجال التنوع البيولوجي وذوي خبرة في اجراءات االتفاقية واله          
 .والتكنولوجية

    وتيرة وتوقيت اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة-دال
 العلمية والتقنية والتكنولوجية

 وفي وقت  حسب اللزومينبغي أن تعقد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية اجتماعاتها في كل سنة         -١١
ويجب أن .   الكفاية قبل انعقاد مؤتمر األطراف، ولمدة يحددها مؤتمر األطراف وال تزيد عادة على خمسة أيام        مبكر بما فيه  

يدون عدد ومدد اجتماعات وأنشطة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وأجهزتها فـي الميزانيـة التـي                  
 .مويل الخارج عن الميزانيةيعتمدها مؤتمر األطراف أو في المصادر األخرى للت

    الوثائق-هاء
الوثائق التي تحضر لالجتماعات توزع بلغات عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية قبل ثالثة أشـهر مـن انعقـاد             -١٢

االجتماع، وتكون على شكل مشاريع تقارير تقنية ملموسة ومركزة، وتشمل استنتاجات وتوصيات مقترحة لتنظر فيها الهيئة           
 .رعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالف

في سبيل مساعدة قيام النظراء باستعراض الوثائق يجوز لألمين التنفيذي أن يقوم، في تشاور مع الرئيس وأعضاء                  -١٣
 بحفظ  المكتب اآلخرين للهيئة الفرعية، بانشاء فريق اتصال يضم طائفة متوازنة من الخبراء المؤهلين في المجاالت المتعلقة               

التنوع البيولوجي واستعماله المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية ويشـمل ذلـك        
وأفرقة االتصال هذه وكذلك طريقة التفاعل فيمـا بينهـا أمـر        .  المؤسسات والجمعيات العلمية، حسبما يكون األمر مناسبا      

  .سيكون مرتهنا بالموارد المتاحة
عند تحضير وثائق االجتماعات، يحدد األمين التنفيذي خطط األعمـال وجـداول المواعيـد الزمنيـة، والمـوارد        -١٤

المطلوبة، والمعاونين والمساهمين، ويتبع اجراءات شفافة بشأن االسهامات والتعليقات والتغذية العكسية بالمعلومـات فـي               
تقنية التي تعد للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجيـة           مختلف مراحل تحضير الوثائق  وتخضع التقارير ال       

 . حسبما يكون األمر مناسبالمراجعة النظراء
    تنظيم األعمال في االجتماعات-واو

كل اجتماع تعقده الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يجب أن يقترح علـى مـؤتمر األطـراف                   -١٥
عينا باعتباره بؤرة أعمال االجتماع الالحق للهيئة الفرعية، وذلك في ضوء برنامج أعمـال مـؤتمر األطـراف         موضوعا م 

 .والهيئة الفرعية
يمكن انشاء فريقين عاملين مفتوحي العضوية لكل دورة وتابعين للهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة                    -١٦

وينشأ هذان الفريقان على أساس صالحيات محـددة بدقـة          .  قاد الهيئة الفرعية  والتكنولوجية ويعمالن بالتزامن في أثناء انع     
 .وينبغي أن تدون في ميزانية االتفاقية المقتضيات المالية لهذه الترتيبات.  ويظالن مفتوحين لجميع األطراف والمراقبين
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     عمليات التقييم العلمي والتقني-زاي
 أن تكون   فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يجب       ي تشرع    الت عمليات التقييم العلمي والتقني    -١٧

 وفقا لشروط التكليف التي تبين بوضوح التفويض ومدة التشـغيل        اجراؤها بطريقة موضوعية ومثبتة    متوازية اقليميا ويجب  
 . أدناه وطبقا لالجراءات الواردة في التذييل جيموالنتائج المتوقعة

 جتماعات أفرقة الخبراء التقنية المخصصة   ا-حاء
 بشأن قضايا محددة ذات أولوية  تحت ارشاد مؤتمر األطـراف            عدد محدود من أفرقة الخبراء التقنية      انشاء   يجوز -١٨

ولمدة محدودة، لتقديم المشورة العلمية والتقنية واجراء عمليات التقييم مع االسترشاد في انشـاء هـذه       حسب مقتضى الحال    
 :قة المخصصة بالعناصر التاليةاألفر

ينبغي أن تعتمد أفرقة الخبراء التقنية المخصصة على الدراية واالختصـاص الحـاليين المتـاحين فـي                  )أ( 
ـ  المنظمات الدولية واالقليمية والوطنية، وأن تضبط االتصال بها، بما فيها  المنظمات غيـر   ـ حسبما يكون األمر مناسبا 

العاملة في المجاالت المرتبطـة     األصلية والمحلية والقطاع الخاص       وكذلك منظمات المجتمعات   ةالحكومية والهيئات العلمي  
 بهذه االتفاقية؛

يقوم األمين التنفيذي، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، باختيـار               )ب( 
ويجب أن تتألف أفرقة الخبراء     .  اف لكل فريق خبراء تقني مخصص     الخبراء العلميين والتقنيين من بين من رشحتهم األطر       

ع اقامـة   ترشحهم األطراف مخبيرا مختصا بمجاالت الخبرة ذات الصلة   التقنية المخصصة من عدد ال يتجاوز خمسة عشر       
 أقل البلدان نمـوا     ا البلدان النامية وال سيم    وللظروف الخاصة في  والتوازن بين الجنسين    االعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي     

، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي وكذلك عدد محدود من الخبراء من المنظمـات ذات              وفي الدول النامية الجزرية الصغيرة    
ويجب أال يزيد عدد الخبراء من المنظمات عـن عـدد الخبـراء المرشـحين مـن              .  الصلة، تبعا للموضوع المنظور فيه    

 ؛األطراف
علـى  ة الخبراء التقنية المخصصة التي تعمل في كل سنة على الحد األدنى الضروري و       يقتصر عدد أفرق   )ج( 

مقدار الموارد التي خصصها مؤتمر األطراف لميزانية الهيئة الفرعية أو األطراف أن تراعي ـ عند انشاء تلك األفرقة ـ   
 ؛كما يحددها مؤتمر األطرافحسب الموارد المتاحة من خارج الميزانية 

على استخدام وسائل االتصال االبتكارية والتقليل الى أدنى        غي تشجيع أفرقة الخبراء التقنية المخصصة       ينب )د( 
 حد من االجتماعات التي تعقد وجها لوجه؛

 أن تعرض تقارير أفرقة الخبراء التقنية المخصصة على مراجعة النظراء؛ـ كقاعدة عامة ـ بغي ين )ه( 
 مساعدات مالية طوعية مناسبة لكي يشارك في أفرقة الخبـراء التقنيـة             سوف تبذل جميع الجهود لتقديم     )و( 

 .المخصصة الخبراء الوافدون من البلدان النامية أو بلدان األطراف ذات االقتصادات االنتقالية
    اسهام المنظمات غير الحكومية-طاء

 لتفي الهيئة الفرعية بتكليفهـا موضـع        ينبغي أن يكون االسهام العلمي والتقني من جانب المنظمات غير الحكومية           -١٩
 .تشجيع قوي طبقا لألحكام ذات الصلة الواردة في االتفاقية وفي النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف

  ذات الصلة األخرى   التعاون مع الهيئات-ياء
ات الدولية واالقليميـة والوطنيـة    يجب أن تتعاون الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مع المنظم           -٢٠

وتسهيال لهذا التعاون .  ذات الصلة حسب توجيهات مؤتمر األطراف، فتستفيد بذلك من الخبرات والدرايات الواسعة المتاحة            
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ال يجوز أن يعقد مكتب الهيئة الفرعية اجتماعات مع الهيئات المماثلة له التابعة ألي اتفاقيات أو مؤسسات أو عمليات أخرى        
وفضال عن ذلك يجوز لرئيس الهيئة الفرعية أو أي عضو من مكتبها أن يمثلها في اجتماعـات                 .  تعلق بالتنوع البيولوجي  ت

 .الهيئات العلمية التابعة لتلك التجمعات
    االجتماعات التحضيرية االقليمية ودون االقليمية-كاف

لتحضير اجتماعات عادية للهيئة الفرعيـة للمشـورة        يجوز حسب االقتضاء تنظيم اجتماعات اقليمية ودون اقليمية          -٢١
وينبغي النظر في الجمع بين هذه االجتماعات واالجتماعات االقليميـة          .  العلمية والتقنية والتكنولوجية، لدراسة بنود محددة     

 االقليمية حسـب  وتعقد هذه االجتماعات االقليمية ودون    .  العلمية األخرى، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة        
 .توافر االسهامات المالية الطوعية

ينبغي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وهي تفي بتكليفها، أن تعتمد على اسهامات المنظمات                -٢٢
 .أو المبادرات الراهنة االقليمية أو دون االقليمية المشتركة بين الحكومات

    نقاط االتصال-الم
جب أن يعد األمين التنفيذي قائمة بأسماء نقاط االتصال وضباط االتصال بالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية                ي -٢٣

والتنكنولوجية، وأن يحدثها بانتظام على أساس المعلومات المقدمة من األطراف ومن المنظمات ذات الصلة االقليمية ودون                
 .االقليمية المشتركة بين الحكومات

لرغم من أن األطراف هي التي تحدد المسؤوليات النوعية لنقاط االتصال بالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية              با -٢٤
والتكنولوجية تقوم نقاط االتصال هذه بضبط االتصال باألمانة بالنيابة عن األطراف التي تمثلها فيما يتعلق باألمور العلميـة                  

 :تفاقية، ويجوز لها أن تؤدي المهام التالية لالضطالع بذلكوالتقنية والتكنولوجية المرتبطة باال
تطوير الروابط، وتسهيل تبادل المعلومات، بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجيـة               )أ( 

 وبين الوكاالت االقليمية والوطنية ذات الصلة والخبراء؛
ف ومن األمانة للحصول على مدخالت تتعلق بمسائل علمية         الرد على الطلبات المقدمة من مؤتمر األطرا       )ب( 

 وتقنية وتكنولوجية؛
االتصال والتعاون مع نقاط االتصال األخرى لحسـاب الهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة                   )ج( 

 والتكنولوجية في بلدان أخرى لتحسين فعالية الهيئة الفرعية وتسهيل تنفيذ االتفاقية؛

 نقاط االتصال األخرى على المستوى الوطني لحساب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية التعاون مع )د( 
والتكنولوجية ونقاط االتصال التابعة لالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي من أجل تسهيل تنفيذ االتفاقية على 

 .المستوى الوطني
 التذييل ألف

 العلمية والتقنية والتكنولوجيةوظائف الهيئة الفرعية للمشورة 
أنشئت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب الى مؤتمر األطراف، وحسب        

 :وفيما يلي وظائفها المحددة.  االقتضاء الى هيئاته الفرعية األخرى، المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية
 يمات علمية وتقنية لحالة التنوع البيولوجي؛ توفير تقي )أ( 
 اعداد تقييمات علمية وتقنية بشأن أثر أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام هذه االتفاقية؛ )ب( 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 208 

 

 

تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم باالبتكار والكفاءة والحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولـوجي            )ج( 
 أو نقل تلك التكنولوجيات؛ / قابل لالستمرار واسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز وتطوير وواستخدامه على نحو

 تحديد المسائل الجديدة والناشئة المتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل لالستمرار؛ )د( 
ي مجال البحث والتطوير ذي الصلة لصيانة      اسداء المشورة فيما يتعلق بالبرامج العلمية والتعاون الدولي ف         )ه(  

 التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل لالستمرار؛ 
الرد على األسئلة العلمية والتقنية والتكنولوجية والمنهجية التي يطرحها مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية              )و( 

 . على هذه الهيئة
 التذييل باء

 ن نوعية المشورة العلمية والتقنيةالسبل والوسائل االستراتيجية لتحسي
 والتكنولوجية التي تقدمها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

تحسين المدخالت العلمية والتقنية والتكنولوجية التي تقدم الى اجتماعات الهيئة الفرعية، وذلك عن طريق ما يلـي                  -١
 : ضمن جملة أمور أخرى

 : ات مع الهيئات التقنية من خالل ما يليتعزيز العالق )أ( 
تقديم مواد عن أعمال الهيئة الفرعية بطريقة عرض يسهل االطالع عليهـا وتخـص الهيئـات          )١(

 العلمية والتقنية؛
العمل بنشاط على بث نتائج أعمال الهيئة الفرعية عن طريق المطبوعات العلمية، علـى شـكل     )٢(

 رضها مؤتمر األطراف ويوافق عليها؛تقارير وورقات علمية، بعد أن يستع
 المشاركة واالسهام في العناصر العلمية والتقنية للعمليات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ )٣(
استخدام الهيئات األخرى بوصفها جسرا يصل بين الهيئة الفرعية والهيئات العلمية والتقنية فيما              )٤(

 .يتعلق ببرامج العمل
 .ع العلمي في التقييمات العلميةاشراك المجتم )٥(

تحسين المناقشات العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعات الهيئة الفرعية، وذلك عن طريق ما يلي ضمن جملة                 -٢
 :أمور أخرى

زيادة وعي المندوبين وتشجيع المناقشات غير الرسمية بشأن المسائل الرئيسية، وذلك من خـالل تـوفير        )أ(  
لعلمية والتقنية، ومنسقي الجلسات، وعرض الملصقات، ومناقشات الموائد المستديرة، وغير ذلك من األنشـطة              المطبوعات ا 

 الجانبية في أثناء انعقاد اجتماعات الهيئة الفرعية؛ 
تحديد الفرص األخرى العداد المندوبين، وال سيما محدودي الخبرة مـنهم، لمناقشـة األمـور العلميـة                 )ب(  

 والتقنية؛ 
 . نيةتقتخصيص وقت كاف لدراسة نتائج التقييمات العلمية وال )ج(  
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 التذييل جيم
  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية اجراءات القيام بالتقييمات العلمية والتقنية التي تستهلها الهيئة الفرعية

 األنشطة/االجراءات خطوات التقييم

 اعتماد التقييم
 التكليف/الحاجة

 كليف عادة عن مؤتمر األطراف؛يصدر الت -١
 :الحاجات تحدد -٢

من خالل استعراض برامج األعمال، مثل التنوع البيولوجي في الغابات، والتنوع  •
 البيولوجي وتغير المناخ؛

 بعد تقييم أولي مثل تقييم األنواع الغريبة الدخيلة؛ •
 .في أثناء تنفيذ برامج العمل، مثل أساليب التقييم السريع •

ئق الخلفيات تحضير وثا
األساسية أو مذكرات 

 األمين التنفيذي

 تقديم اخطار بنّية اجراء تقييم 
 دعوة المجتمع العلمي الى تقديم براهين -١

 :وثائق خلفية أو خطوط عريضة تفصيلية يصوغها األمين التنفيذي بمساعدة وبدون مساعدة
 أو/تعاونية و/منظمة استشارية -٢
 اجتماع خبراء -٣

ظر فريق العرض على ن
خبراء تقني مخصص  

 16أنشأه مؤتمر األطراف

 قيح وثيقة الخلفية األساسية مع مراعاة المعلومات االضافية المنشورةنت -١
 تحديد الفجوات -٢
 . األساسية مع مراعاة المعلومات المطبوعة اإلضافيةوثيقة الخلفيةاستعراض  -٣

 : النظراء يجريها حسب االقتضاءاستعراض  النظراءاستعراض
 خبة من المراجعينن -١
جمهور أوسع يشمل األطراف، والحكومات األخرى ونقاط االتصال التابعة للهيئة الفرعية،  -٢

أو االتفاقيات /والخبراء الذين رشحتهم األطراف، والمنظمات والمجتمعات األصلية والمحلية و
 .األخرى ونقاط االتصال التابعة لها

العرض على نظر الهيئة 
 الفرعية

 د استنتاجات التقييماعدا -١
 مؤتمر األطراف يتخذ قراره -٢

االستفادة من النتائج 
بما في ذلك (وتطبيقها 

دراستها في مؤتمر 
وتحديد ) األطراف

ات التي يجب فجوال
 سدها في المستقبل

االستفادة من الوثيقة المنقحة العداد عناصر وأنشطة لبرامج العمل ذات الصلة، وأنشطة  -١
 شروع مقرر كي ينظر فيه مؤتمر األطراف وعرض مالمتابعة

 مؤتمر األطراف يتخذ قراره  -٢
 نشر تقارير التقييم في السلسلة التقنية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي -٣
 استخدام المطبوعات األخرى مثل تقرير األلفية عن تقييم النظم االيكولوجية -٤
 نشر نشط للنتائج على المجتمع العلمي -٥
 االستخدام من جانب الحكومات والجهات األخرى -٦
تحديد مدى الحاجة الى المزيد من المعلومات، بما في ذلك مدى الحاجة الى اجراء تقييمات  -٧

 جديدة
 

                                                   
 ٤٠ ٠٠٠تتراوح بين )  خبيرا من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي١٢يضم (ان تكلفة اجتماع خبراء  16 

 . اركة أمانة االرتفاقية في االجتماع عند عقده خارج مونتريال دوالر أمريكي تبعا لمكان االجتماع ولمش٦٠ ٠٠٠و 
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 المرفق الرابع

خيارات لتسهيل تبادل المعلومات واآلراء بشأن البنود الواردة في جدول أعمال 
 لتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية وا

 الصادرة عن الفريق العامل الستعراض التنفيذ، قام األمين التنفيذي، في تشاور مع مكتب ١/٢إعماال للتوصية 
الهيئة الفرعية، باستكشاف الخيارات لتسهيل تبادل المعلومات واآلراء بشأن بنود جدول أعمال الهيئة الفرعية وذلك في 

الخيارات تم تحديدها بقصد تسهيل المناقشة الرسمية لبنود جدول األعمال التي تقدر الجتماعات وهذه  . الجدول الوارد أدناه
 .الهيئة الفرعية وينبغي النظر فيها مع مراعاة القيود الزمنية خالل كل اجتماع من اجتماعات الهيئة الفرعية

 التعليقات الخيار 

. أن يتكلموا خالل الجلسات االفتتاحية للهيئة الفرعيـة       يمكن أن طلب من متحدثين بارزين        • المتحدثون البارزون
والخبرة المكتسبة في ظل االتفاقية تدل على أن المتحدثين البارزين يمكن أن يكونوا لبنـة               
بناءة الجتماع ما، إما في تقديم خطة توحي بأفكار مفيدة أو تحفز على توليد أفكار مفيـدة؛    

سهل تبادل المعلومات واآلراء بشأن القضايا المحددة بيد أن التقديمات التمهيدية المستهدفة ت    
 .بطريقة أشد فعالية

. إن المتحدثين البارزين المختارين يمكن أن يكونوا من خارج االتفاقية أو من بين الوفـود           •
بيد أنه باالضافة إلى معرفتهم للموضوع، المطروح للمناقشة، يجـب أن يكونـوا أيضـا               

 .ة التشويق واالهتماممتحدثين يملكون القدرة على إثار
إن البيانات التمهيدية كثيرا ما تستعمل لتقديم قضايا محددة في الجلسـات العامـة أو فـي      • البيانات التمهيدية

األفرقة العاملة في نطاق الهيئة الفرعية ويمكن أن يلقيها موظفون في األمانة أو مندوبون               
الـوعي وبيـان الخطـوط      ويمكن أن تكون فعالة جدا من حيث رفع مستوى          . أو ضيوف 

العريضة للقضايا الرئيسية أمام أعين المندوبين خصوصا فيما يتعلق بالقضايا التقنيـة أو             
 .المعقدة، غير أنها ال توفر مع ذلك فرصة لمناقشات متعمقة لمختلف الموضوعات

البيانات في اجتماعات 
 األفرقة االقليمية

مية التي تعقدها الهيئـة الفرعيـة لـالدالء    يمكن دعوة خبراء إلى اجتماعات األفرقة االقلي    •
ببيانات موجزة ولحفز المناقشات داخل المناطق حول القضايا الرئيسـية التـي تعالجهـا              

وقبل تلك االجتماعات يمكن ألعضاء مكتب الهيئة الفرعيـة أن          . اجتماعات الهيئة الفرعية  
التي تقـدم وأن يـدعوا      يحددوا ما هي بنود جدول األعمال التي يمكن أن تفيدها البيانات            

 .الى حضور اجتماعاتهمالخبراء المعنيين 
يمكن عقد ورش بين دورات االجتماع بشأن القضايا الرئيسية لجداول األعمـال، لتمكـين          • الورش غير الرسمية

. المندوبين من تبادل اآلراء بشأن القضايا دون قيود ناشئة عن عملية التفاوض الرسـمي             
جابة لحاجة تم تبينها تبينتها الهيئة الفرعيـة، ومـن شـأنها أن    ويمكن أن تعقد الورش است   

من موظفي األمانة أو المندوبين أو الضيوف، تعقبها مناقشة ويمكن أن (تتكون من تقديمات 
ونتائج الدردشة يمكن أن تتخذ . تساعد على إثارة وحل التحديات بعيدا عن االطار الرسمي       

األمر أن يكون نصا متفقا عليـه، ولكـن         وال يقتضي   . صورة نص معروض من الرئيس    
 .يمكن أيضا االشارة إليه أثناء المناقشة الرسمية

يمكن عقد الورش بين الدورات في األفرقة العاملة قبل المفاوضات الرسمية الخاصة ببنـد     •
معين من بنود جدول األعمال، بينما يمكن عقد الورش بين الدورات قبل عقد اجتماعـات               

وفي حالة الورش أثناء دورات االنعقاد، إن المشاركة ستكون أمرا          . اشرةالهيئة الفرعية مب  
 .مضمونا

إن الورش التي تعقد بين الدورات يمكن عقدها في موعد يسبق ببضعة أسابيع أو في وقت            •
ويمكن أيضا أن تعقد في آن معـا مـع اجتماعـات    . يتعاقب مع اجتماعات الهيئة الفرعية  

مثال مـؤتمر أطـراف رامسـار ومـؤتمر أطـراف            (أخرى متصلة بالتنوع البيولوجي   
UNCCDالخ ، .( 

 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 211 
 

 

 ٨/١١المقرر 
  وآلية تبادل المعلوماتوالتقنيالعلمي التعاون 

 ،مؤتمر األطرافإن 

 تبادل المعلومات أثناء فترة ما بين الدورات  غرفة األمين التنفيذي حول أنشطة آليةبتقرير علما إذ يحيط
)UNEP/CBD/COP/8/17(، 

استعراض تنفيذ االتفاقية المعني بمفتوح العضوية ال تعليقات الفريق العامل المخصص خذ في االعتباريأوإذ 
 غير الرسمية،االستشارية لجنة الومشورة 

 التعاون لتشجيعتبادل المعلومات أداة فعالة غرفة  الخطوات الثابتة التي تم اتخاذها لجعل آلية يالحظ مع الرضاوإذ 
  األطراف، بينوالعلميالتقني 

 والمبادرات القائمة من  تبادل المعلومات غرفةآلية نحو تسهيل المشاركة التآزرية بين وإذ يرحب بالتقدم المحرز
 أجل تطوير مصادر معلومات تتعلق بالتنوع البيولوجي للبلدان يمكن الوصول إليها بصورة أسهل،

لومات، من كل المصادر العامة المتوفرة، ذات  تدعو األطراف إلي تسهيل تبادل المع١٧ بأن المادة وإذ يذكر
 الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع األخذ في الحسبان االحتياجات الخاصة للبلدان النامية،

، على النحو ٢٠١٠ – ٢٠٠٥تبادل المعلومات للفترة غرفة  آللية المحدثة اإلستراتيجية الخطة يعتمد -١
 ؛بالمقرر الحاليألول الوارد في المرفق ا

 على النحو الوارد في المرفق ٢٠١٠تبادل المعلومات حتى عام غرفة برنامج عمل آلية أيضا  عتمدي -٢
 بالمقرر الحالي؛الثاني 

 األطراف والحكومات األخرى، حسبما هو مالئم، إلى تقديم نتائج كل األبحاث والتقييمات ورسم يدعو -٣
بقة والحالية والقادمة التي تتعلق بالتنوع البيولوجي مجاناً ومفتوحة للجميع، وفقا للتشريع الخرائط وقواعد البيانات السا

 الوطني والدولي؛
 الحكومات األخرى والجهات المانحة المعنية إلى االستمرار في تقديم ويدعو إلى األطراف، يطلب -٤

 معلومات؛المساندة المالية والتقنية لتطوير آليات وطنية وإقليمية لتبادل ال
 آللية غرفة تبادل اإلستراتيجيةالخطة  إلى األمين التنفيذي إعداد تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ يطلب -٥
 . ، وذلك للنظر فيه في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف٢٠١٠ – ٢٠٠٥ للفترة  وبرنامج عملهاالمعلومات

 األولالمرفق 

 الخطة االستراتيجية المحدثة آللية غرفة

 ٢٠١٠ - ٢٠٠٥تبادل المعلومات للفترة 

  المهمة  –أوالً 

تقديم مساهمة كبيرة في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ومجاالت البرامج والقضايا المشتركة الخاصة باالتفاقية،  -١
  األخرى والحكومات،، من خالل تشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي بين األطراف٢٠١٠  عام هدفصوصاوخ

 .وأصحاب المصلحة
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 األهداف االستراتيجيةو الغايات   –ثانياً 

 .تُشجع وتُسهل آلية غرفة تبادل المعلومات التعاون التقني والعلمي: ١ غايةال

 .٢٠١٠  عام هدفاالتفاقية وخصوصا تحقيقتُساهم آلية غرفة تبادل المعلومات في تنفيذ  ١-١

 .تكنولوجيا والتعاون التكنولوجيتُسهل آلية غرفة تبادل المعلومات نقل ال ٢-١

والمنظمات والمبادرات  تُسهل آلية غرفة تبادل المعلومات التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث واالتفاقات ٣-١
 .البيئية األخرى

 وأصحاب  األخرىتُشجع وتُسهل آلية غرفة تبادل المعلومات تبادل المعلومات بين األطراف والحكومات: ٢ غايةال
 .المصلحة

 .نية والتقليديةالوسائل االلكترومن خالل غرفة المعلومات المتصلة باالتفاقية وعمليات االتفاقية ال آلية تيحت ١-٢

لي إصول وال  تُسهل آلية غرفة تبادل المعلومات والشركاء اآلخرين،تبالتعاون مع المبادرات والمنظما ٢-٢
 .موضعهاالمعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وإعادتها إلى 

 البيانات األخرى والمنظمات المعنية على إتاحةد آلية غرفة تبادل المعلومات األطراف والحكومات عتسا ٣-٢
 .٢٠١٠  عام هدفبتنفيذ االتفاقية وتحقيق المتعلقة األنشطةلدعم والمعلومات 

ات السالمة األحيائية التي تُساهم آلية غرفة تبادل المعلومات في التطوير التقني المقبل لغرفة تبادل معلوم ٤-٢
 .سالمة األحيائيةلل من بروتوكول قرطاجنة ٢٠ من المادة ١تأسست بموجب الفقرة 

اإللكتروني موقع آليات فعالة لتسهيل تبادل المعلومات، بما في ذلك، حسبما هو مالئم، الأنشأ األطراف  ٥-٢
ة، بما في ذلك معايير عامت والمعايير التلتزم باألشكال والبروتوكوالالتي آللية غرفة تبادل المعلومات 

 . آلية غرفة تبادل المعلوماتحسبما أوصت بذلكبيانات ميتا، 

 . وشبكة شركاء موسعةاألطرافتعمل آلية غرفة تبادل المعلومات بصورة كاملة بمشاركة جميع : ٣ غايةال

 .أنشأ جميع األطراف آليات لتبادل المعلومات ويقومون بمواصلة تطويرها ١-٣

 .يشترك الشركاء المعنيون في شبكة موسعة آللية غرفة تبادل المعلومات ٢-٣

 بصورة فعالة من أجل تسهيل التعاون العلمي والتقني، بما في اآليات ويقومون باستخدامهأنشأ األطراف  ٣-٣
 .٢٠١٠  عام هدفتنفيذ االتفاقية وتحقيق مساندةلحسب الحالة،  شبكات مواضيعية ذلك

 .عامةتوعية الال وثقيف والتلآلية غرفة تبادل المعلومات في تطوير الشبكة العالمية لالتصاتُساهم  ٤-٣
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 المرفق الثاني

 ٢٠١٠ عام يتحامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات نبر

 األنشطة هدفال

 تُشجع وتُسهل آلية غرفة تبادل المعلومات التعاون التقني والعلمي: ١ غايةال

رفة تبادل المعلومات في تنفيذ تُساهم آلية غ ١-١
 ٢٠١٠هدف االتفاقية وخصوصا تحقيق 

 

 أعمال آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي
      ة عملية مشتركة مع الشركاء ونقاطتنظيم ورش عمل تقني ١-١-١

االتصال المواضيعية الدولية بشأن المعلومات الجديدة 
دة في تنفيذ ع للمسااالنترنتائمة علي والتكنولوجيات الق

اجات الخاصة للمجتمعات األصلية تيحاالتفاقية، مع مراعاة اال
 والمحلية

لمشاركة في إلى ا البرامج والخبراء اآلخرين مسؤوليدعوة  ٢-١-١
ل آليات اورش عمل آلية الغرفة من أجل تحسين إدماج أعم

 الغرفة مع األعمال المتعلقة بتنفيذ االتفاقية
 لمساهمة بالخبرات التقنية في ورش العملإلى ادعوة األطراف  ٣-١-١

 والدورات التدريبية
 القائمة علي تشمل األنظمة تعاونية، وأنظمة أدواتتطوير  ٤-١-١

دة علمسا ، وخصوصا بوابة التنوع البيولوجي الجزرياالنترنت
  في تنفيذ األنشطة واألعمال التعاونيةاألطراف

 القضايا القائمة على اإلنترنت للتنفيذ المتسق إتاحة نماذج ٥-١-١
لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي أعدها برنامج األمم 
المتحدة للبيئة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة 

 التفاقية التنوع البيولوجي
 في أدوات لتحليل البيانات الواردة إعدادلعمل مع الشركاء على ا ٦-١-١ا

التنوع البيولوجي المتعلقة بتفاقيات ال اإلىالتقارير الوطنية 
 واتفاقيات ريو

مجتمع لالقمة العالمي مؤتمر المشاركة في أنشطة ذات صلة ب ٧-١-١
 المعلومات

 أعمال اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات 
تحديد وتنفيذ الفرص لتسهيل التعاون العلمي والتقني الذي سيعزز  ٨-١-١

 على تنفيذ األعمال ذات األولوية في االستراتيجيات وخطط القدرة
 .العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
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تُسهل آلية غرفة تبادل المعلومات نقل  ٢-١
 التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي

 

 أعمال آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي
األطراف والحكومات األخرى في استخدام دة عمسا ١-٢-١

التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والتكنولوجيات التقليدية لتشجيع 
 نقل التكنولوجيات 

تشجيع نقل التكنولوجيا من خالل االشتراك في معارض تجارية  ٢-٢-١
  بالتكنولوجيا تتعلقومؤتمرات وورش عمل ومناسبات أخرى 

 ل المعلومات أعمال اآلليات الوطنية لتباد
تحديد وتنفيذ الفرص لتسهيل نقل التكنولوجيات الالزمة لتنفيذ  ٣-٢-١

اإلجراءات ذات األولوية في االستراتيجيات وخطط العمل 
 الوطنية للتنوع البيولوجي  

تُسهل آلية غرفة تبادل المعلومات التعاون  ٣-١
بين اتفاقيات ريو الثالث واالتفاقات 

 البيئية األخرىوالمنظمات والمبادرات 

 

 أعمال آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي
 إنشاء فريق عامل تقني من بين اتفاقية ريو واالتفاقيات األخرى ١-٣-١

المتعلقة بالبيئة وتطوير أدوات الكترونية لتسهيل االتصاالت 
 والعمل

ت آلية الغرفة نشر المواصفات التقنية من خالل حزمة أدوا ٢-٣-١
للمساندة في التشغيل التبادلي للمعلومات الواردة من اتفاقيات 

 ريو واالتفاقات البيئية األخرى
 وأصحاب المصلحة األخرى  والحكومات ،تُشجع وتُسهل آلية غرفة تبادل المعلومات تبادل المعلومات بين األطراف:  ٢ غايةال

 باالتفاقية غرفة المعلومات المتصلةال آلية تيحتً ١-٢
 الوسائل من خاللوعمليات االتفاقية 
 االلكترونية والتقليدية 

 

 أعمال آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي
تبادل المعلومات الستثمار في تطوير واستخدام أدوات ا ١-١-٢

لى المعلومات المتعلقة إصول لتمكين الوالتكنولوجيات الجديدة و
 تفاقية  باال

االستثمار في استخدام األدوات التقليدية لنشر المعلومات لضمان  ٢-١-٢
 الحصول المنصف على المعلومات المتعلقة باالتفاقية

 أعمال اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات 
بشأن المتوفرة معلومات ال آليات غرف التبادل الوطنية تتيح ٣-١-٢

 .حسب االقتضاء األنشطة المتخذة لتنفيذ االتفاقية
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بالتعاون مع المبادرات والمنظمات والشركاء  ٢-٢
تُسهل آلية غرفة تبادل ذوي الصلة، 

المعلومات الحصول علي المعلومات المتعلقة 
 بالتنوع البيولوجي وإعادتها إلى موضعها

 

 تبادل المعلوماتواآلليات الوطنية ل االتفاقيةأعمال آلية 
بالتعاون مع المبادرات   ،لمعلومات من خالل آلية الغرفةنشر ا ١-٢-٢

ع تحويل اريعن مشذوي الصلة،  والمنظمات والشركاء اآلخرين
عات التاريخ الطبيعي مجموبيانات الرصد إلى بيانات رقمية و

 لبيانات العينات
مساندة المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي والمبادرات  ٢-٢-٢

الرقمية بيانات ال الحصول المفتوح علي شجعاألخرى التي ت
بيانات العينات وتطوير في لرصد ومجموعات التاريخ الطبيعي ل

 البيانات مفتوحة لنشر شبكات 
المشاركة في المشاريع التي تهدف إلى تعزيز القدرات تشجيع  ٣-٢-٢

 والحصول على بيانات ،لتحويل الرقميفي مجال االوطنية 
عات التاريخ مجمويانات العينات من الرصد االلكترونية وب

 ونشر نتائجها واستخدامها ،الطبيعي
 ، والمؤسسات األكاديمية والبحثية المعنيين،التعاون مع الشركاء ٤-٢-٢

 لتسهيل ،والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص المعنيين
الحصول علي البيانات والمعلومات ذات الصلة، مثل المؤلفات 

 والعلوم األرضية الفضائية والمؤلفات ،والبيئة ،لرصدباالخاصة 
 العلمية   

 األنشطة هدفال

د آلية غرفة تبادل المعلومات األطراف عتُسا ٣-٢
 والمنظمات المعنية علىوالحكومات األخرى 

 األنشطةلدعم والمعلومات  البيانات إتاحة
  عام هدفبتنفيذ االتفاقية وتحقيقالمتعلقة 

٢٠١٠ 

 

  تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجيأعمال آلية غرفة
والمبادرات والمنظمات تشجيع األطراف والحكومات األخرى  ١-٣-٢

 مساندة البيانات لإتاحةعلي ذات الصلة، والشركاء المعنيين، 
  ٢٠١٠  عامهدفتنفيذ االتفاقية وتحقيق 

اجدة لدى لبيانات والمعلومات المتولإنشاء سجل بيانات ميتا  ٢-٣-٢
 اآلليات الوطنية لغرف تبادل المعلومات 

بالتعاون مع المبادرات والمنظمات ذات الصلة، والشركاء  ٣-٣-٢
 معلومات عن حفظ البيانات وقضايا حقوق المعنيين، إتاحة

 الملكية الفكرية من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
 المصلحة تعزيز آليات لألطراف والحكومات األخرى وأصحاب ٤-٣-٢

 ومعلومات أخرى عن أفضل ةحالالللمساهمة بدراسات 
 الممارسات

األخرى التي لديها موارد عن أفضل المعلومات   نظمالوصل مع ٥-٣-٢
 الممارسات

بالتعاون مع المبادرات والمنظمات ذات الصلة والشركاء  ٦-٣-٢
ة في إنشاء كتالوج مكتبة الكترونية عالمية عدالمساالمعنيين، 

 معلومات التنوع البيولوجيبشأن 
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 أعمال اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات  
 إتاحةتُشجع اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات التعاون التقني  ٧-٣-٢

اإللكترونية حسبما  مواقعها ، بما في ذلك من خاللمعلوماتال
جديدة  بشأن الخبرات التقنية، والتكنولوجيات الهو مالئم،
  المعلومات الجغرافية، ونمذجة البيانات ونظمللمعلومات، 

تًساهم اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات في تطوير معلومات  ٨-٣-٢
  عامدة األطراف في تحقيق هدفععن الموارد المطلوبة لمسا

 نشر هذه المعلومات في  و،٢٠١٠
آلليات ابالتعاون مع المبادرات والمنظمات ذات الصلة، و ٩-٣-٢

والشركاء المعنيين، تسهل الوصول الوطنية لتبادل المعلومات 
 المتعلقة بالتنوع البيولوجيقواعد البيانات الوطنية إلى 

تُساهم آلية غرفة تبادل المعلومات في  ٤-٢
التطوير التقني المقبل لغرفة تبادل معلومات 
السالمة األحيائية التي تأسست بموجب الفقرة 

 من بروتوكول قرطاجنة ٢٠ من المادة ١
 لسالمة األحيائيةل

 

 أعمال آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي
المساعدة في المشاركة الوطنية في غرفة تبادل معلومات  ١-٤-٢

السالمة األحيائية من خالل اإلسهام بالخبرة التقنية في ورش 
 العمل والدورات التقنية التدريبية 

 التقليدية لضمان وسائلمواصلة نشر المعلومات من خالل ال ٢-٤-٢
 المتعلقة ببروتوكول األنشطة الكاملة في األطرافمشاركة 
 قرطاجنة

آليات فعالة لتسهيل تبادل أنشأ األطراف  ٥-٢
المعلومات، بما في ذلك حسبما هو مالئم، 

 آللية غرفة تبادل إلكترونيموقع ال
ألشكال اب التي تلتزم ،المعلومات

والبروتوكوالت والمعايير المشتركة، بما في 
حسبما أوصت بذلك ذلك معايير بيانات ميتا، 

 آلية غرفة تبادل المعلومات

 

 أعمال آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي
ة أدوات آلية تبادل المعلومات محفظمواصلة تحديث واستخدام  ١-٥-٢

 والبروتوكوالت األشكالف في استخدام دة األطراعلمسا
 والمعايير المشتركة

 لالستخدام من قبل وسع أعلى نحونشر معايير البيانات ميتا  ٢-٥-٢
 األطراف

مواصلة تحديث معجم المفردات الخاضع للرقابة التفاقية التنوع  ٣-٥-٢
البيولوجي بمصطلحات جديدة ومطورة ليستخدمها األطراف من 

ل التبادلي للمعلومات، والستخدامها كأداة أجل تسهيل التشغي
وصف في سجالت صفحات االنترنت الخاصة بالبيانات ميتا 

 والمجموعات لدى المكتبات
دة لألطراف والحكومات األخرى عند استخدام عتقديم المسا ٤-٥-٢

معجم المفردات الخاضع للرقابة لالتفاقية وإعداد كتالوجات 
 لطاتسالمواضيع والتحاليل ومراقبة ال
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  وشبكة شركاء موسعةاألطرافتعمل آلية غرفة تبادل المعلومات بصورة كاملة بمشاركة جميع : ٣ غايةال

أنشأ جميع األطراف آليات لتبادل المعلومات  ١-٣
 من خالل ويقومون بمواصلة تطويرها

 التمويل المستدام

 

 اقية التنوع البيولوجيأعمال آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التف
 معلومات لألطراف من خالل آلية الغرفة عن تمويل إتاحة ١-١-٣

ع واألنشطة يرا، بما في ذلك قائمة بالمشةمرفق البيئة العالمي
  بآلية الغرفة التي يمولها مرفق البيئة العالمية ةالمرتبطة ينيمكتال

 ة أدوات الغرفة لمساندة األطرافمحفظمواصلة تطوير  ٢-١-٣
 والحكومات األخرى في تطوير وإنشاء آليات تبادل المعلومات

 عناستخدام نتائج القوائم المرجعية والدراسات االستقصائية  ٣-١-٣
حالة تطوير آليات وطنية لتبادل المعلومات لزيادة التركيز على 

 أنشطة بناء القدرات علي المستوي الوطني
لمعلومات مع نقاط االتصال تقاسم النهج المبتكرة آلليات تبادل ا ٤-١-٣

 الوطنية التابعة لغرفة تبادل المعلومات 
 اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات آلية االتفاقية وأعمال 

تدعم آليات تبادل المعلومات الوطنية، من خالل أنشطتها، مفهوم  ٥-١-٣
 التمويل والدعم واالستثمار المستدام

يات تبادل معلومات باستخدام تقوم األطراف التي ليس لديها آل ٦-١-٣
  إلنشاء هذه اآللياتةتمويل مرفق البيئة العالمي

قائمة مطورة تشترك األطراف التي لديها آليات تبادل معلومات  ٧-١-٣
في برامج توجيهية لمساعدة األطراف التي لديها آليات تبادل 

 معلومات أقل تطوراً
يشترك الشركاء المعنيون في شبكة موسعة  ٢-٣

 ية غرفة تبادل المعلوماتآلل

 

 أعمال آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي
 معلومات لألطراف والحكومات األخرى عن تطوير إتاحة ١-٢-٣

 واستخدام أدوات االتصال االلكترونية والتقليدية
مساعدة األطراف والحكومات األخرى في استخدام أدوات  ٢-٢-٣

 لكترونية والتقليديةاالتصال اال
 اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات و  آلية االتفاقيةأعمال

 إنشاء الشراكات مع الشبكات القائمة ٣-٢-٣
نشر معلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات عن أنشطة  ٤-٢-٣

 الشبكات الشريكة
 لقائمة من نقاط االتصال المواضيعية –اتاحة وتحديث مستمر  ٥-٢-٣

تسهيل تشغيل الشبكات واالتصال والتعاون بين غرفة تبادل ل
 ,.المعلومات الوطنية واالقليمية
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آليات ويقومون باستخدامها أنشأ األطراف  ٣-٣
بصورة فعالة من أجل تسهيل التعاون العلمي 

شبكات مواضيعية والتقني، بما في ذلك 
تحقيق حسب الحالة، لمساندة تنفيذ االتفاقية و

  ،٢٠١٠  عامهدف

 

 أعمال آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي
ر ـة لتطويـة الغرفـات عن شراكات آليـر معلومـنش ١-٣-٣

واع ـامج العالمي المعني باألننالبر(شبكات مواضيعية 
 )الخ ،)ي (٨ة، المادة ـالغازي

 ية القائمة وموارد بياناتهانشر معلومات عن الشبكات المواضيع ٢-٣-٣
إضافة عنصر بشأن القضايا المتعلقة بإقامة الشبكات في ورش  ٣-٣-٣

التي تنظمها عمل بناء القدرات التقنية والدورات التدريبية 
 ألمانةا

 أعمال اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات 
تحديد مجاالت العمل التي يمكن أن يسهل فيها التعاون النشط  ٤-٣-٣

االستراتجيات ن الخبراء في تنفيذ األعمال ذات األولوية في بي
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والسعي إلي إنشاء 

 .مثل هذه الشبكات
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تُساهم آلية غرفة تبادل المعلومات في تطوير  ٤-٣
توعية الوثقيف  والتلالتصالالشبكة العالمية 

 عامةال
 

  تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجيأعمال آلية غرفة
تطوير أدوات الكترونية لالتصال التفاعلي من خالل موقع  ١-٤-٣

 االتصالاالتفاقية علي االنترنت لتشجيع وتسهيل أكبر قدر من 
 والحوار مع أصحاب المصلحة والمجتمع المدني

مساعدة في تطوير أماكن الكترونية قائمة علي االنترنت لل ٢-٤-٣
 وتشجيع عامةتوعية الال وثقيفاألنشطة المتعلقة باالتصال والت

تنفيذ المتعلقة بنشطة األمشاركة المجتمع المدني وتفاعله في 
 االتفاقية

دعم غايات استراتيجية االتصال في االتفاقية من خالل تطوير  ٣-٤-٣
 نشر المعلوماتنظم لأدوات و

 المتعلقة بآلية الغرفة في أخبار  عن األنشطةة منتظممقالةنشر  ٤-٤-٣
 اتفاقية التنوع البيولوجي

 اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات آلية االتفاقية وأعمال 
نشطة األتطوير وحدات معيارية تعليمية للمساعدة في تنفيذ  ٥-٤-٣

 بتنفيذ االتفاقيةالمتعلقة 
تطوير وحدات معيارية للتدريب على استخدام المعلومات  ٦-٤-٣

لجديدة والتكنولوجيات القائمة علي االنترنت الستخدامها في ا
 الدورات التدريبية وورش العمل التقنية

نشاء شبكات تعليمية مكرسة للتعليم والتدريب إلدعم األنشطة  ٧-٤-٣
 المتعلق بالتنوع البيولوجي

زيادة استخدام أدوات االتصال االلكترونية والتكنولوجيات القائمة  ٨-٤-٣
نترنت التي تسهل تقاسم ونشر المعلومات المتعلقة بآلية علي اال

، مع مراعاة أهمية اللغات غرفة تبادل المعلومات وأنشطته
 المحلية
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 ٨/١٢المقرر 
 )١٩ الى ١٦المواد ( فيها نقل التكنولوجيا والتعاون

  في اتفاقية التنوع البيولوجي،ان مؤتمر األطراف
 التكنولوجيا ونقلها من أجل تنفيذ غايات االتفاقية، أهمية مسألة الحصول على اذ يتفهم

أهمية وضع مناهج محددة لنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي من أجل اشباع أولويات واذ يعزز 
احتياجات البلدان بناء على ترتيب أولويات البلدان على أساس أولويات االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

لوجي، وربط تقييمات احتياجات التكنولوجيا بهذه األوليات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، مع تفادي المناهج البيو
 الشاملة غير المحددة لمعالجة هذه المسألة،

 أهمية التوجهات والمبادرات تشجيع مشاركة القطاع الخاص في نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي واذ يالحظ
  البيئات التمكينية من أجل االستثمار في تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني،وتعزيز

 أهمية اعطاء التنوع البيولوجي رؤية أوضح وأولوية أعلى في المفاوضات الثنائية والمتعددة األطراف واذ يدرك
 حول اتفاقات التعاون العلمي والتقني،

لى نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي مهمة ويكمل  على أن جميع العناصر وبرنامج العمل عواذ يشدد
 بعضها بعضا،

مكانات بناء القدرات سواء بالنسبة إ الى أهمية تزويد البلدان النامية، وخصوصا أقل البلدان نموا، بواذ يشير
نولوجيا والتعاون التكنولوجي للموارد البشرية أو البنية األساسية، من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج العمل على نقل التك

 والعلمي، على النحو الوارد في العنصر الرابع من برنامج العمل،
 بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل على نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي، يحيط علما -١

  ؛(UNEP/CBD/COP/8/19)بالصيغة الواردة في المذكرة المقدمة من األمين التنفيذي 
 أيضا بأن المقترحات المتعلقة بالخيارات الرامية الى تطبيق التدابير واآلليات الالزمة لتسهيل يحيط علما -٢

 والواردة في مذكرة ٧/٢٩ من المقرر ٦الحصول على التكنولوجيات وتكييفها، وهي االقتراحات التي أعدت تلبية للفقرة 
 ؛(UNEP/CBD/COP/8/19/Add.2)األمين التنفيذي 

 أيضا باستطالع امكانيات وآليات التعاون مع عمليات االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى، يحيط علما -٣
، ولكنه (UNEP/CBD/COP/8/19/Add.2)، وأدرج في مذكرة األمين التنفيذي ٧/٢٩ من المقرر ٦الذي أعد تلبية للفقرة 

ي تلك المذكرة تحتاج الى التحسين والتعبير عنها بأنشطة تعاونية  أن المقترحات المتعلقة بالتعاون الواردة فأيضا يالحظ
 ؛محددة

 انشاء فريق خبراء تقني مخصص لنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي، بغية جمع يقرر -٤
ح استراتيجيات  واقترا١٩ الى ١٦وتحليل وتحديد األدوات واآلليات واألنظمة والمبادرات الرامية الى تشجيع تنفيذ المواد 

 ٧عملية لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتقني، وأن يكلفه بالصالحيات المذكورة في الفقرة 
 ؛٧/٢٩من المقرر 
 األطراف الى تقديم تقارير الى األمين التنفيذي عن مقترحات وخيارات تطبيق التدابير واآلليات يدعو -٥

 في موعد ال يتجاوز أربعة أشهر قبل انعقاد فريق (UNEP/CBD/COP/8/19/Add.2)نولوجيا والتعاون على نقل التك
 ؛الخبراء التقني المخصص
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 األمين التنفيذي أن يحلل اآلراء المقدمة وأن يرسل نتائج هذا التحليل مشفوعة بمقترحات يطلب الى -٦
 ؛ في أعمالهوآراء األطراف الى فريق الخبراء التقني المخصص ليدرجه

 فريق الخبراء التقني المخصص أن يرفق تجميع آراء األطراف بالتقرير الذي يرفعه الى يطلب الى -٧
   ؛االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

 األمين التنفيذي أن يدعو االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة الى االسهام في يطلب الى -٨
 ؛أعاله ٤ الفقرةاألعمال المقررة في 
 تقييمات التكنولوجيا

 األمين التنفيذي أن يواصل جمع المعلومات ذات الصلة عن منهجيات تقييم االحتياجات وأن يطلب الى -٩
 ؛ من برنامج العمل١-٢-١يجمع أيضا المعلومات ذات الصلة عن النشاط 

 نظم المعلومات
يذي للقيام باألنشطة المذكورة في مرفق هذا القرار  األمين التنفوطلبا الىاألطراف يوجه الدعوة الى  -١٠

 ؛والالزمة لتعزيز آلية غرفة تبادل المعلومات بوصفها آلية رئيسية لنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي
تقالية  مرفق البيئة العالمية الى تقديم الدعم المالي الى البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنيدعو -١١

 ؛من أجل تنفيذ برنامج العمل
 صندوق التضامن الرقمي التابع للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وغيره من آليات ومؤسسات يدعو -١٢

 ؛التمويل، الى تقديم الدعم المالي الى البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، من أجل تنفيذ هذه األنشطة
 يةالبيئات التمكين

 بالتقدم المحرز في تحضير دراسة تقنية عن المزيد من االستطالع والتحليل لدور حقوق يحيط علما -١٣
 المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة ويدعوالملكية الثقافية في نقل التكنولوجيا في اطار االتفاقية، 

 من ٣-١-١ األمين التنفيذي، إنجاز هذه الدراسة طبقا للنشاط ويطلب الى، والتنمية وغيرهما من المنظمات ذات الصلة
تحضير الدراسات التقنية للمزيد من اكتشاف وتحليل دور حقوق الملكية الثقافية في نقل التكنولوجيا في ("برنامج العمل 

على حواجز نقل التكنولوجيا والتعاون، اطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وتحديد الخيارات الممكنة لزيادة التضافر والتغلب 
 ؛")وينبغي أن تراعى تماما منافع وتكاليف حقوق الملكية الثقافية.  من خطة جوهانسبرج للتنفيذ٤٤وفقا للفقرة 

 المنظمات الدولية المعنية الى مواصلة أنشطتها الرامية الى بناء أو تعزيز القدرات في البلدان يدعو -١٤
 الفعال للتكنولوجيات التي تخص االتفاقية وتكييفها، بما في ذلك عن طريق تدريب الموظفين على النامية من أجل النقل

 هذا التدريب يمكن أن يشمل أيضا استرجاع ويالحظ أنجميع المستويات باالضافة الى تعزيز القدرة التقنية والمؤسسية، 
 ؛وثائق البراءات بوصفها مصدرا للمعلومات التكنولوجية

مع مراعاة " مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي" األمين التنفيذي أن يستطلع امكانيات انشاء الىيطلب  -١٥
 .مبادرة تكنولوجيا المناخ
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  ٨/١٣المقرر 
 )اآللية المالية (٢١والمادة ) الموارد المالية (٢٠استعراض تنفيذ المادة 

  في اتفاقية التنوع البيولوجي،إن مؤتمر األطراف
 ،٢١ و٢٠اعتباره المادتين في ضع اذ ي

 بشأن ترتيبات االستعراض الثالث لفعالية ٧/٢٢بأسف نقص المساهمات الطوعية الالزمة لتنفيذ المقرر واذ يالحظ 
 اآللية المالية، 

 الصادر عن مؤتمر ٢/٦ من المقرر ٢ والى الفقرة  من االتفاقية،٢١ من  من المادة ٣ الى الفقرة واذ يشير
 دد على الحاجة الى استعراض اآللية المالية بصفة منتظمة، واذ يشاألطراف،

أن التضافر بين اتفاقيات ريو يتيح فرصا لزيادة فعالية استخدام الموارد المالية، وأن من الضروري واذ يدرك 
 ،تحقيقه وفقا لمقررات ونطاقات وصالحيات مؤتمرات األطراف ذات الصلة بكل اتفاقية

 حرز على المستوى الوطني في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، بالتقدم المواذ يحيط علما
 ،(UNEP/CBD/COP/8/10) بتقرير مجلس مرفق البيئة العالمية بصيغته الواردة في الوثيقة علما واذ يأخذ
 أن مجلس مرفق البيئة العالمية قد اعتمد نظاما جديدا لتخصيص الموارد للبلدان في مجاالت تركيز التنوع واذ يعي

 البيولوجي والتغير المناخي، وهو النظام الذي يعرف باسم اطار تخصيص الموارد،
  أن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لم يقدم توجيهات بشأن اعداد اطار تخصيص الموارد، واذ يدرك
 النامية الجزرية الصغيرة،  القلق الخطير الذي أعربت عنه البلدان النامية، والسيما أقلها نموا والبلدانواذ يدرك

باالضافة الى البلدان ذات االقتصادات االنتقالية، ازاء آثار اطار تخصيص الموارد على الحد من تخصيص الموارد لصالح 
 هذه البلدان من أجل دعم تنفيذ االتفاقية،

المرتبطة بها، التي ستعقد  باستضافة جنوب أفريقيا للجمعية الثالثة لمرفق البيئة العالمية واالجتماعات واذ يرحب
 ، ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول ١أغسطس الى/ آب٢٧في كيب تاون من 

 الحاجة الى استطالع جميع الخيارات الممكنة لتقليل ثغرات التمويل وزيادة توافر الموارد المالية الى واذ يدرك
 أقصى حد دعما لتنفيذ االتفاقية، بما في ذلك الصناديق البيئية،

المانحة والحكومات على االسهام في مرفق البيئة العالمية حتى يتسنى التجديد الرابع  األطراف يحث -١
لموارده في حينه وبكمية زاخرة تضمن توفير الموارد المالية بالقدر المقدر لها من أجل المضي قدما في تنفيذ مختلف برامج 

 ؛عمل االتفاقية
اتها التمويلية ألنشطة التنوع البيولوجي الوطنية  أنه ينبغي لألطراف والحكومات أن تحدد أولوييؤكد -٢

حسب الخطة االستراتيجية، واستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية، مع مراعاة العناصر ذات الصلة في 
 ؛برامج عمل االتفاقية

. اآللية المالية اجراء استعراض متعمق في اجتماعه التاسع لمدى توافر الموارد المالية، والسيما من يقرر -٣
 : وينبغي لهذا االستعراض

 ؛أن يعتمد على االستعراضات الماضية )أ(
 ؛أن يركز على االجراءات التي اتخذت أو التي يتعين اتخاذها إلزالة العوائق المحددة )ب(
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ة من أن يدرس كيفية استخدام الموارد المالية المستمدة من اآللية المالية وغيرها من المصادر ذات الصل )ج(
 ؛أجل دعم بلوغ غايات االتفاقية

أن يدرس كيفية تأثير اطار تخصيص الموارد الذي اعتمده مرفق البيئة العالمية على توافر الموارد لتنفيذ  )د(
 ؛االتفاقية بالنظر الى المخصصات الفردية والجماعية للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية 

استخدام المؤشر الذي وضعه مرفق البيئة العالمية لمنافع التنوع البيولوجي، لتحديد أن يدرس فعالية  )ه(
 ؛امكانية استعادة كل بلد من منافع التنوع البيولوجي العالمي ألغراض هذه االتفاقية

أن يحدد الفرص المتاحة من جميع المصادر لكي تنفذ األطراف االتفاقية، بما في ذلك تحديد اآلليات  )و(
 ؛ أدناه6 تكارية مثل الصناديق البيئية المذكورة في الفقرةاالب

استطالع خيارات تشجيع التضافر بين اآلليات المالية التفاقيات ريو الثالث، مع اقامة االعتبار التام  )ز(
لكل ضمان سالمة الموارد المتاحة لتوجيهات وأولويات مؤتمرات األطراف في كل منها، ونطاق وصالحيات كل اتفاقية، و

 ؛اتفاقية من اآللية المالية الخاصة بها
 الى األمين التنفيذي أن يستطلع، بالتشاور مع األطراف والحكومات والشركاء ذوي الصلة، جميع يطلب -٤

خيارات حشد الموارد، بما فيها آليات التمويل االبتكارية، وأن يعد مشروع استراتيجية لحشد الموارد الالزمة لدعم بلوغ 
تفاقية، مع اقامة االعتبار لعناصر االستعراض المتعمق، وأن يقدم تقريرا عن هذه الخيارات ومشروع االتفاقية الى غايات اال

 ؛االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف عن طريق الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ
التنمية في الميدان االقتصادي، الى بذل المزيد من  الى األمين التنفيذي، ويدعو منظمة التعاون ويطلب -٥

 ؛التعاون على جمع البيانات وتقديم تقارير منتظمة الى مؤتمر األطراف عن حالة واتجاهات مالية التنوع البيولوجي
الى األمين التنفيذي أن يستطلع فرص التعاون مع شبكة لجان المساعدات االنمائية المعنية كذلك  يطلب -٦

 والتعاون االنمائي، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، لكي يتسنى تعزيز فهم اتفاقية التنوع بالبيئة
 ؛البيولوجي وتشجيع النظر في المسائل المالية المرتبطة بالتنوع البيولوجي من خالل هذه الشبكة

تشجيع وتعزيز الصناديق البيئية  األطراف والحكومات ومؤسسات التمويل، حسب االقتضاء، بيوصي -٧
توسيع الصناديق الراهنة، وبتشجيع نقل المعارف وتبادلها بشأن هذه اآلليات، وذلك /الوطنية واالقليمية الجديدة، وتعزيز

أو تعزيز شبكات التثقيف الوطنية والدولية أو المجتمعات، وبالنظر في المعلومات المتوفرة عن هذه المبادرات /بانشاء و
بة االستعراض المتعمق الذي سيجريه مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع، وذلك عن طريق الفريق العامل بمناس

 .المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ
 األطراف الى اقامة االعتبار الواجب للتنوع البيولوجي في أجهزتها االنمائية والتخطيطية، والسيما يدعو -٨

 ؛يجية التقليل من الفقر، حيثما وجدت، لتوسيع فرص حشد الموارد المالية الى أقصى حدفي ورقات استرات
 الى األمين التنفيذي أن يواصل تحديث المعلومات عن أنشطة ومصادر التمويل الالزم للتنفيذ يطلب -٩

 ؛الفعال للغاية الثالثية لالتفاقية، وأن يعرض هذه المعلومات بصفة منتظمة على األطراف
 أن تظل الموارد المالية واآللية المالية موضوعة بوصفها بندا دائما على جداول أعمال اجتماعات يقرر -١٠

 ؛مؤتمر األطراف
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 الى األمين التنفيذي أن يضع في اعتباره التعليقات التي أبديت خالل االجتماع الثامن لمؤتمر يطلب -١١
.  اآللية المالية في حينها قبل انعقاد االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافاألطراف، وأن يتخذ الترتيبات الضرورية لتقييم فعالية

 : مع ادخال التسويات التالية عليها٧/٢٢وينبغي اجراء هذا التقييم وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق المقرر 
يونيو /زيران الى ح٢٠٠١يوليو /أن يشمل االستعراض جميع أنشطة اآللية المالية للفترة من تموز )أ(

 ؛٢٠٠٧
 من ٣ أن يراعى في االستعراض أي مصادر ذات صلة عن المعلومات الجديدة لتلك المذكورة في الفقرة )ب(

 ؛٧/٢٢ مرفق المقرر
 ؛٧/٢٠أن تشمل أيضا معايير الفعالية االجراءات المتخذة تلبية للمقرر  )ج(

 سنوات، على أن يتزامن هذا االستعراض مع  اجراء استعراض لفعالية اآللية المالية مرة كل أربعيقرر -١٢
 .اجتماع مؤتمر األطراف
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 ٨/١٤المقرر 
 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الطبعة القادمة من اإلبالغ الوطني و

 ،إن مؤتمر األطراف
م غ الوطني مع اإلطار الخاص بتقييم تنفيذ االتفاقية والتقدبال بالحاجة إلى مواءمة عملية اإليعترف -١

 ؛٢٠١٠المحرز صوب هدف 
غ بمقتضى االتفاقيات بالغ على األطراف مع مراعاة التزامات اإلبالالحاجة إلى الحد من أعباء اإليؤكد  -٢

 ؛األخرى والعمليات ذات الصلة األخرى
 أن تكون التقارير الوطنية الرابعة والالحقة موجهة نحو تحقيق النتائج وأن تركز على حالة يقرر -٣

 وغايات ٢٠١٠ التنوع البيولوجي على المستوى الوطني والتدابير والنتائج الوطنية فيما يتعلق بتحقيق هدف واتجاهات
 ؛ة بالتنوع البيولوجيتعلقالخطة اإلستراتيجية لالتفاقية والتقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الم

 ؛٢٠٠٩مارس /  آذار٣٠ابعة في  أن تقدم األطراف تقاريرها الوطنية الريقرر -٤
ه المؤتمر د األطراف التي تتوقع أنها قد تقابل صعوبات في استكمال تقاريرها وفقا للموعد الذي حديدعو -٥

 ؛أن تبلغ األمانة بذلك مسبقا
 حلقات العمل اإلقليمية وشبه اإلقليمية إعداد االستراتيجيات  تحدث،، وحيثما يكون ممكنا بأن تيسريوصي -٦

ط العمل والتقارير الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي وتبادل الخبرات بشأن تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل الوطنية وخط
 ؛ أعاله٣ة بالتنوع البيولوجي وبشأن تقييم العقبات التي تواجه تنفيذ االتفاقية لتحقيق األهداف الواردة في الفقرة تعلقالم

يره من الصكوك المالية الثنائية ومتعدد األطراف، حسب مقتضى الحال،  مرفق البيئة العالمية وغيدعو -٧
 ويفضل أن يكون ،إلى توفير الدعم المالي لألطراف المؤهلين لذلك إلعداد تقاريرها الوطنية الرابعة بطريقة حسنة التوقيت

  ؛٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١ذلك في موعد أقصاه 
 إلى استكشاف وإقامة اآلليات األيسر والسريعة لتوفير األموال للبلدان  مرفق البيئة العالميةيدعو أيضا -٨

 ؛المؤهلة إلعداد تقاريرها الوطنية في المستقبل
 األطراف، على اساس طوعي، إلى توفير المعلومات عالوة على تلك المقدمة في التقارير الوطنية يدعو -٩

ضيعية المتوخاة في برنامج العمل متعدد السنوات لمؤتمر المومما قد يكون مفيدا لالستعراض المتعمق لبرامج العمل ا
 ؛ المقرراذجدول الزمني الوارد في المرفق به وفقا لل٢٠١٠األطراف حتى عام 

 إنشاء مرفق على الخط مباشرة لدعم التبليغ الوطني من خالل آلية تبادل المعلومات لكي تستخدمه يقرر -١٠
 ؛يطاألطراف على أساس طوعي كأداة للتخط

 إعداد اإلصدار الثالث من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي للنشر خالل االجتماع العاشر لمؤتمر يقرر -١١
 ؛٢٠١٠األطراف عام 

التقارير أساس  علىاستعراضه لتنفيذ االتفاقية خالل اجتماعه العاشر بصورة رئيسية يقوم  على أن يوافق -١٢
 والتقارير األخرى التحليل الوارد في اإلصدار الثالث للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالوطنية الثالثة والرابعة فضال عن 

 .ذات الصلة
 بمبادرة االتفاقيات الخمس ذات الصلة بالتنوع البيولوجي من خالل فريق االتصال لالتفاقيات ذات يرحب -١٣

 :الصلة بالتنوع البيولوجي من أجل
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تطورات المقترحة في التبليغ الوطني في إطار كل اتفاقية بغرض إبقاء كل منها على علم بال )أ( 
 مواءمة النهوج حيثما يكون ممكنا؛

إنشاء بوابة على الشبكة العالمية بوصالت إلى التقارير والمبادىء اإلرشادية الخاصة بكل  )ب( 
 اتفاقية تماثل البوابة التعاونية بشأن الغابات؛

 مشتركة للتبليغ عن بعض المواضيع المعنية حيثما يكون  )مودوالت( معيارية وضع وحدات )ج( 
 .ممكنا ومالئما

 بالتوصيات الصادرة عن حلقة العمل المعنونة صوب تحقيق التجانس في التبليغ الوطني يأخذ علما -١٤
لمتحدة للبيئة  التابع لبرنامج األمم احفظللمعاهدات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، التي نظمها المركز العالمي لرصد ال

 ويشجع فريق االتصال مع المركز العالمي لرصد (UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/6) ٢٠٠٤سبتمبر / وعقدت في أيلول
 المزيد من االهتمام للمسائل المتعلقة بتجانس التبليغ فيما بين االتفاقيات على ايالء والشراكة التعاونية من أجل الغابات حفظال

 .ي، ووضع مقترحاتذات الصلة بالتنوع البيولوج
 األطراف على تحقيق التجانس في جمع وإدارة البيانات لالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي يشجع -١٥

 .على المستوى الوطني حيثما يكون ذلك مالئما
 . تقدم تقريرها الوطني الثالث على أن تفعل ذلك بسرعة لم األطراف التييحث -١٦
 (UNEP/CBD/COP/8/24, annex)رشادية بشأن التقرير الوطني الرابع  بمشروع المبادئ اإليرحب -١٧

ار ذلك تحسينا كبيرا عن المبادئ اإلرشادية الخاصة بالتقرير الوطني الثالث ويطلب من األمين التنفيذي زيادة تحسين باعتب
لمعني باستعراض تنفيذ االتفاقية المبادئ اإلرشادية تمشيا مع التوجيه الذي قدمه الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية ا

 مع مراعاة أيضا وجهات النظر التي أبديت خالل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف ١/٩في المرفق الثاني بتوصيته 
، وتوفير المبادئ اإلرشادية بعد صياغتها ٢٠٠٦يونيه / والمذكرات التحريرية التي تصل من األطراف حتى نهاية حزيران

 .٢٠٠٦يوليه / ة تموزلألطراف في نهاي
 : من األمين التنفيذييطلب أيضا -١٨

استعراض عملية ونتيجة وتأثير اإلصدار الثاني للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي فضال عن  )أ( 
الدروس المستفادة من إعداده، ووضع مقترحات بشأن نطاق وصيغة اإلصدار الثالث للتوقعات 

ظيم األعمال التحضيرية من خالل االستخدام المالئم للتقريرين العالمية للتنوع البيولوجي، وتن
 وغير ذلك من مبادرات التقييم ٢٠١٠الوطنيين الثالث والرابع، والمؤشرات العالمية لهدف عام 

العالمية واإلقليمية ذات الصلة للنظر فيها من جانب الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية 
أو الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ حسب مقتضى الحال قبل /والتقنية والتكنولوجية و

 االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛
إعداد تجميع محدث للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثالثة وتحليل استراتيجي يحدد  )ب( 

خالل آلية تبادل المعوقات التي تواجه التنفيذ وخيارات التغلب على هذه المعوقات وإتاحتها من 
 المعلومات؛

 لإلستخدام من جانب األطراف على أساس ها  للتقرير الوطني الرابع وإتاحتاتاحة عينة من  )ج( 
 طوعي؛
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 بالتعاون مع  وتعزيز بناء القدرات إلعداد التقارير الوطنيةتعزيز عملية تيسير مساندة األطرف )د( 
لمتحدة االنمائى وبرنامج األمم امتحدة للبيئة والبنك المنظمات الدولية المعنية مثل برنامج األمم ا

 ٨/٣ لمقررل وفقا باالعتماد على الخبرات الوطنية الدولى و
تنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية بغرض ترويج أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في إعداد  )ه( 

 .مر األطرافالتقارير الوطنية الرابعة باالقتران مع االجتماعات ذات الصلة لمؤت
 المرفق

 1 البرامج المواضيعيةللتقديم الطوعى للمعلومات التكميلية بشأنالجدول الزمني 

 2المجال المواضيعي االستعراض المتعمق

بواسطة مؤتمر 
 األطراف

 بواسطة الهيئة الفرعية

التاريخ المحدد 
 لالستعراض

ئة الفرعية بواسطة الهي في اجتماعه التاسع  التنوع البيولوجي للغابات
12 

 ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

بواسطة الهيئة الفرعية  في اجتماعه التاسع  التنوع البيولوجي الزراعي
13 

 ٢٠٠٧مارس /آذار

بواسطة الهيئة الفرعية  في اجتماعه العاشر  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 
14 

 ٢٠٠٨يوليه /تموز

بواسطة الهيئة الفرعية  في اجتماعه العاشر  التنوع البيولوجي للجبال
14 

 ٢٠٠٨يوليه /تموز

التنوع البيولوجي البحري 
 والساحلي

- بواسطة الهيئة الفرعية في اجتماعه العاشر 
15  

 ٢٠٠٩مارس /آذار

 يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد التنوع البيولوجي الجزري
 

 .شتركة بين القطاعاتقد ينظر في تقارير تكميلية إضافية بشأن المسائل الم 1
 .سوف يستعرض برنامج عمل األراضي الجافة وشبه الرطبة خالل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف  2
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 ٨/١٥ المقرر
 ةبرامج العمل المواضيعيفي األهداف  ودمج ٢٠١٠  عامهدفتنفيذ تحقيق إطار لرصد 

 ،إن مؤتمر األطراف

  : يتكون من العناصر الخمسة التالية٢٠١٠ق هدف عام  أن إطار رصد تنفيذ االتفاقية وتحقييالحظ -١

  ؛٦/٢٦ها مؤتمر األطراف في المقرر اعتمد هدفا للخطة االستراتيجية التي ١٩ الغايات األربع و )أ(

قياس التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية، التي ستعد على أساس لمؤشرات عدد محدد من ال )ب(
 المرفق األول أدناه؛المؤشرات المقترحة في 

اإلطار المؤقت للغايات واألهداف المكون من سبعة مجاالت أساسية، وإحدى عشرة غاية وواحد  )ج(
 ؛٧/٣٠وعشرين هدفا، وهو اإلطار المعتمد في المقرر 

كما تم  (٢٠١٠ هدف عام بلوغمؤشرات موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لقياس التقدم المحرز نحو  )د(
 مع التعديالت التي أوصت بها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في توصيتها ٧/٣٠المقرر إقرارها في 

 ؛)، كما وردت في المرفق الثاني أدناه١٠/٥

 آليات اإلبالغ، بما في ذلك النظرة العامة العالمية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية؛ )ه(

 وتحديث الخطة االستراتيجية بغية اعتماد خطة تنقيحه التاسع، في عملية  النظر، في اجتماعيقرر -٢
 استراتيجية معدلة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

ويقرر ، ٢٠١٠ على أن اإلطار العالمي للغايات واألهداف هو إطار مؤقت وسيستعمل حتى عام يؤكد -٣
 أعاله، بإجراء استعراض متعمق ٢تيجية المشار إليها في الفقرة القيام، كجزء من عملية تنقيح وتحديث الخطة االسترا

 ؛٢٠١٠للغايات واألهداف، مع المؤشرات المرتبطة بها، وذلك الستعمالها بعد عام 
، التي ينسقها المركز ٢٠١٠ التقدم المحرز في وضع شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي لعام يالحظ -٤

برنامج األمم المتحدة للبيئة، ويشدد على الحاجة إلى عملية مستمرة، تساندها موارد مالية العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع ل
وخبرة تقنية وافية، من أجل تنفيذ، وعندما يكون ذلك ضروريا، مواصلة تطوير واختبار، المؤشرات العالمية الموجهة نحو 

الواردة في ) ١٠/٥التوصية ( والتقنية والتكنولوجية تحقيق نتائج فعلية، حسبما أوصت به الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
 المرفق الخامس بالمقرر الحالي، وخصوصا تلك المؤشرات التي لوحظ أنها تتطلب مزيدا من العمل؛

 توصيات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بخصوص مواصلة تطوير المؤشرات يؤيد -٥
، ويقر بالمساهمة التي )١٠/٥التوصية (ن أن تقدم بيانات وتنسق توصيل المؤشرات الفردية وتحديد المنظمات التي يمك

، بما في ذلك في إعداد ٢٠١٠قدمتها بالفعل هذه المنظمات واألعضاء اآلخرون في شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي لعام 
 الطبعة الثانية من النظرة العامة العالمية للتنوع البيولوجي؛

 األطراف ويدعو الحكومات، والمنظمات الدولية والهيئات األخرى ذات الصلة على التعاون في عيشج -٦
إتاحة البيانات والخبرة التقنية لمساندة استعمال وتحسين النظم الدولية الموجودة لجمع البيانات، بالعالقة إلى اإلبالغ عن 

 ؛المؤشرات الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية
مين التنفيذي، بالتشاور مع أعضاء فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمؤشرات  إلى األيطلب -٧

 :، والشركاء اآلخرين، إلى القيام بما يلي٢٠١٠لتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام 
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القيام، على أساس القائمة المؤقتة لمؤشرات تقييم التقدم المحرز في تنفيذ غايات وأهداف الخطة  )أ(
ستراتيجية الواردة في المرفق األول بهذا المقرر، بصياغة عدد محدود من المؤشرات القوية ذات الصلة والتي يمكن اال

 قياسها من أجل قياس التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية؛
العلمية مساندة االختبار الفوري واستخدام اإلجراءات المحتملة التي حددتها الهيئة الفرعية للمشورة  )ب(

 والتقنية والتكنولوجية، الواردة في المرفق الخامس بهذا المقرر؛
التشجيع على مواصلة تطوير المؤشرات الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، مع التركيز الخاص على  )ج(

األهداف األخرى  و٢-٨المؤشرات التي ترتبط على نحو وثيق باألهداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالهدف 
 ذات الصلة؛
استعراض الدروس المستفادة من استعمال المؤشرات الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية الواردة في الطبعة  )د(

الثانية من النظرة العامة العالمية للتنوع البيولوجي، ووضع اقتراحات لإلبالغ عن المؤشرات في المستقبل، بما في ذلك، 
ها في النسخة الثالثة من النظرة العامة العالمية للتنوع البيولوجي، وذلك لنظر الهيئة الفرعية ضمن أمور أخرى، استعمال

 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛
 يجب ٢٠١٠ على أن التطبيق العالمي للمؤشرات وكذلك تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام يشدد -٨

 أال يستخدما لتقييم مستوى تنفيذ االتفاقية في األطراف فرادى أو األقاليم فرادى؛
 بشأنتم دمجها في برامج العمل التي الغايات واألهداف العالمية الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية يؤيد  -٩

لنظم لالتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، و
 التنوع بشأناإليكولوجية للمياه الداخلية، والتنوع البيولوجي للجبال والتنوع البيولوجي الجزري، وفي برنامج العمل الموسع 

المقرر الحالي، مع مالحظة العالقة بين هذه األهداف وبين أهداف خطة ب الرابعالبيولوجي للغابات، كما ورد في المرفق 
 بشأنغ المعنية بتنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، واألهداف اإلنمائية لأللفية، وبرنامج العمل المشترك جوهانسبر

 األراضي الجافة وشبه الرطبة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ 

 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة بشأنج العمل  برام، على النحو المطبق فيأن األهدافعلى  يشدد -١٠
لنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، والتنوع لوشبه الرطبة، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، والتنوع البيولوجي 
النظر  التنوع البيولوجي للغابات، يجب بشأنالبيولوجي للجبال والتنوع البيولوجي الجزري، وفي برنامج العمل الموسع 

تتعلق بتنفيذ األطراف أو إقليمية، / بصفتها إطارا مرنا يمكن من خالله وضع أهداف وطنية و،٧/٣٠لمقرر ل ، وفقاإليها
أو /ولويات والقدرات الوطنية ووفقا لألوذلك لبرامج العمل واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 

 وع فيما بين البلدان؛  الفروق في التنمراعاةاإلقليمية، مع 

اإلقليمية أو / األطراف ويدعو الحكومات األخرى على رسم الغايات واألهداف الوطنية ويحث -١١
والمؤشرات الوطنية ذات الصلة، مع الوضع في االعتبار البيانات الواردة من المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب 

الغايات واألهداف في الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، بما في المصلحة اآلخرين، حسبما هو مالئم، وإدماج هذه 
لتنوع البيولوجي، باإلضافة إلى خطط العمل الوطنية الخاصة باتفاقية األمم المتحدة لذلك استراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 الجافة وشبه الرطبة، وبرامج  التنوع البيولوجي لألراضيبشأنامج العمل نلمكافحة التصحر الخاصة بغايات وأهداف بر
  التنوع البيولوجي للغابات؛بشأنالغابات الوطنية لتحقيق غايات وأهداف برنامج العمل الموسع 

 من ٢-١٦ وفقا للمادة نقل التكنولوجياوالوصول إلى التكنولوجيا و على الحاجة إلى بناء القدرات، شددي -١٢
البلدان نمواً والدول الجزرية أقل  ال سيما ، للبلدان الناميةوخصوصا الكافية،  والموارد الماليةاالتفاقية، ضمن أمور أخرى،

، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، لتمكينها من تطوير المعارف، بما في ذلك المعارف  من بينهاالصغيرة النامية
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ن تنفيذ األنشطة بهدف تحقيق ورصد  وتحسي،للحصول على المعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لديهاوالتصنيفية، 
 التقدم المحرز نحو الغايات واألهداف؛

 على استعراض الغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية والمدمجة في برامج العمل يوافق -١٣
 عندما تخضع لالستعراض المتعمق وفقا لبرنامج العمل المتعدد السنوات لالتفاقية؛

بالمقرر الحالي، لتطبيقها شادية الستعراض برامج العمل الواردة في المرفق الثالث الخطوط اإلريؤيد  -١٤
  أعاله؛١٤على االستعراض المتعمق المشار إليه في الفقرة 

  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةبشأنألهداف العالمية الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لبرنامج العمل ا

 والمؤشرات المقترحة لألهداف الموجهة نحو تحقيق األساس المنطقي التقني الموضوع أن  علىيشدد -١٥
مذكرة األمين بمرفق الفي الواردة التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة العمل بشأن برنامج في نتائج فعلية 

لألطراف عند تنفيذ االستراتيجيات ، يقصد بها أن تكون بمثابة إرشادات )UNEP/CBD/SBSTTA/11/4/Add.2(التنفيذي 
 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لديها؛

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى األخذ علماً باألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية يدعو -١٦
ضع خطته االستراتيجية، وزيادة  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، وال سيما أثناء وبشأنلبرنامج العمل 

تحسين هذه األهداف في إطار برنامج العمل المشترك، والمساهمة في تنفيذ هذه األهداف على المستوى اإلقليمي بشكل مالئم 
  هذه األهداف؛بلوغورصد التقدم المحرز نحو 

بيولوجي لألراضي الجافة  التنوع البشأن على الحاجة إلى دراسات التصنيف في تنفيذ برنامج العمل دشدي -١٧
  األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف؛ مراعاة، مع شبه الرطبةو

  التنوع البيولوجي للغاباتبشأناألهداف العالمية الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية الخاصة ببرنامج العمل الموسع 

إلضافة إلى األهداف العالمية األربعة بشأن الغابات التي  با– أعضاء الشراكة التعاونية للغابات يدعو -١٨
إلى األخذ علماً باألهداف العالمية الموجهة نحو  -وافق عليها منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات في دورته السادسة 

 التنوع البيولوجي للغابات؛شأن تحقيق نتائج فعلية لبرنامج العمل الموسع ب
التابع لها تقييم التضمين عملية ل المتحدة لألغذية والزراعة إلى استكشاف خيارات  منظمة األمميدعو -١٩

العالمية الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في برنامج العمل الموسع بشأن هداف األ ات بشأن إبالغ،موارد الغابات العالميةل
، مع إدماج المؤشرات الموجودة ذات الصلة ٢٠١٠ في سياق هدف التنوع البيولوجي العالمي لعامالتنوع البيولوجي للغابات 

 ؛ باإلدارة المستدامة للغابات، حسبما هو مالئم

 التنوع البيولوجي للغابات، كما بشأنأن قائمة المؤشرات العالمية المقترحة لبرنامج العمل الموسع  الحظي -٢٠
تقدم إسهاما مفيدا لألطراف، ، )UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/3( الخبراءتقرير فريق ب في المرفق األول تورد

اإلقليمية والعالمية، في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل الموسع بشأن ) دون(والحكومات األخرى، والمنظمات 
 ؛التنوع البيولوجي للغابات

نفيذ  األطراف إلى مشاركة خبراتهم في تطبيق األهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في تيدعو -٢١
 ؛المؤشرات الوطنيةاألهداف و التنوع البيولوجي للغابات، وفي وضع وتطبيق بشأنبرنامج العمل الموسع 

 األنشطة ذات الصلة مراعاة على الحاجة إلى دراسات التصنيف في التنوع البيولوجي للغابات، مع دشدي -٢٢
 لمبادرة العالمية للتصنيف؛ افي برنامج عمل 
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  التنوع البيولوجي للجبالبشأنوجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لبرنامج العمل األهداف العالمية الم
 والمؤشرات العالمية المقترحة الخاصة باألهداف الموجهة األساس المنطقي التقني الموضوع أن ؤكدي -٢٣

نفيذي  في مذكرة األمين التة التنوع البيولوجي للجبال الواردبشأننحو تحقيق نتائج فعلية لبرنامج العمل 
)UNEP/CBD/SBSTTA/11/10(،  يقصد بها أن تكون بمثابة إرشادات لألطراف عند تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل

 ؛الوطنية للتنوع البيولوجي لديها
لتنوع البيولوجي البحري والساحلي والتنوع بشأن ااألهداف العالمية الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لبرنامج العمل 

 لمياه الداخليةالبيولوجي ل
الخاص باألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في  باألساس المنطقي التقني الموضوع يحيط علماً -٢٤
 والمرفق الثاني في المرفق ة التنوع البيولوجي البحري والساحلي والتنوع البيولوجي للمياه الداخلية الواردبشأنبرامج العمل 

، على أنها توفر إرشادا إضافيا لتطبيق أهداف برامج )UNEP/CBD/SBSTTA10/INF/6(تقرير فريق الخبراء ب الثالث
  التنوع البيولوجي البحري والساحلي، والتنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛ بشأنالعمل 

 مع دور  مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار، فيما يتعلق بالمجاالت في نطاق تكليفها وتماشياًيدعو -٢٥
 للتنفيذ في األراضي الرطبة ذات الصلة باتفاقية الشريك القيادي ا، بصفته٣/٢١اتفاقية رامسار المحدد، بموجب المقرر 

تطوير أهداف مواصلة  هذه األهداف ونحو بلوغ للمساهمة في تنفيذ األهداف ورصد التقدم المحرز ،التنوع البيولوجي
 الرطبة؛على األراضي المحدد لتعزيز التطبيق 

 (RFMOs)والمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك  ،البحار اإلقليميةوبروتوكوالت  اتفاقيات يدعو -٢٦
 النظم اإليكولوجية البحرية الضخمةتلك المتعلقة ب والصكوك األخرى ذات الصلة، وخطط العمل والهيئات، بما في ذلك

(LMEs) التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بشأننتائج فعلية لبرنامج العمل ، لألخذ علما باألهداف الموجهة نحو تحقيق 
 .والمساهمة في تنفيذ هذه األهداف على المستوى اإلقليمي بالشكل المالئم، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيقها
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 المرفق األول
 تقييم التقدم المحرز في تنفيذ غايات وأهداف الخطة االستراتيجيةمؤقتة لمؤشرات 

 المؤشرات المحتملة غايات واألهداف االستراتيجيةال
 .تؤدي االتفاقية دورها القيادي في القضايا الدولية للتنوع البيولوجي  :١الغاية 

تحدد االتفاقية جدول أعمال التنوع البيولوجي  ١-١
  .العالمي

تشجع االتفاقية على التعاون بين جميع   ٢-١
الصكوك والعمليات الدولية ذات الصلة لتعزيز تماسك 

  .السياسة
تقوم عمليات دولية أخرى بالمساندة الفعالة   ٣-١

لتنفيذ االتفاقية، على نحو يتوافق مع إطاراتها ذات 
  .الصلة

تنعكس أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي ومقررات مؤتمر 
لى خطط عمل المنتديات  ع٢٠١٠األطراف وهدف عام 

 .الدولية الكبرى
 

بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية تنفيذ   ٤-١
  .على نطاق واسع

 

إدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط   ٥-١
القطاعية أو الشاملة لعدة قطاعات، والبرامج والسياسات 

  .الوطنية ذات الصلة على المستويين اإلقليمي والعالمي

 :مؤشر يحتمل إعداده
العالمية التي /ةعدد الخطط والبرامج والسياسات اإلقليمي

تعالج بالتحديد إدراج شواغل التنوع البيولوجي في 
الخطط القطاعية أو الشاملة لعدة قطاعات والبرامج 

 .والسياسات ذات الصلة
تطبيق أدوات التخطيط مثل التقييم البيئي االستراتيجي 
لتقييم الدرجة التي يتم بها تكامل شواغل التنوع 

 .البيولوجي
ولوجي في معايير الجهات المانحة إدراج التنوع البي

 .المتعددة األطراف والبنوك اإلنمائية اإلقليمية

تتعاون األطراف على المستويين اإلقليمي   ٦-١
 .ودون اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية

 :مؤشر يحتمل إعداده
) دون إقليمية(عدد األطراف األعضاء في اتفاقات 

 .إقليمية متعلقة بالتنوع البيولوجي
  .أن تتوافر لألطراف قدرات أفضل، مالية وبشرية وعلمية وتقنية وتكنولوجية، لتنفيذ االتفاقية  :٢ية الغا

تتمتع جميع األطراف بقدرات مالئمة لتنفيذ   ١-٢
إجراءات أولوية في االستراتيجيات وخطط العمل 

  .الوطنية للتنوع البيولوجي

 

قلها األطراف من البلدان النامية، وال سيما أ  ٢-٢
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، 
واألطراف األخرى ذات االقتصادات االنتقالية، تمتلك 

  .موارد كافية متاحة لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية

المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لمساندة االتفاقية 
ة  منظم- لجنة المساعدة اإلنمائية -اللجنة اإلحصائية (

  )التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 233 
 

 

 المؤشرات المحتملة غايات واألهداف االستراتيجيةال
األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقلها   ٣-٢

نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، 
واألطراف األخرى ذات االقتصادات االنتقالية، تمتلك 

  .موارد كافية متاحة لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية

 

ل األطراف قدرات مالئمة لتنفيذ يكون لدى ك  ٤-٢
 .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 

يساهم التعاون التقني والعلمي إسهاما كبيرا في   ٥-٢
  .بناء القدرات

 ٧/٣٠مؤشر قيد اإلعداد بما يتماشى مع المقرر 

اج شواغل التنوع أن تشكل استراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي، وإدم :٣الغاية 
 .البيولوجي في القطاعات ذات الصلة، إطارا فعاال لتنفيذ أهداف االتفاقية

كل طرف من األطراف لديه استراتيجيات   ١-٣
وخطط عمل وبرامج وطنية فعالة لتقديم إطار وطني 
لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية ولتحديد أولويات وطنية 

  .واضحة

استراتيجيات وطنية للتنوع عدد األطراف التي وضعت 
 البيولوجي

 

كل طرف من األطراف في بروتوكول   ٢-٣
قرطاجنة للسالمة األحيائية لديه إطار تنظيمي نشط 

  .لتنفيذ البروتوكول

 

إدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط   ٣-٣
القطاعية والشاملة لعدة قطاعات، والبرامج والسياسات 

  .الوطنية ذات الصلة

 د اإلعدادقي
النسبة المئوية لألطراف التي لديها خطط قطاعية 
وشاملة لعدة قطاعات وبرامج وسياسات وطنية ذات 

 الصلة التي أدمجت فيها شواغل التنوع البيولوجي

تنفذ بنشاط األولويات في االستراتيجيات   ٤-٣
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كوسيلة لتحقيق 

تفاقية، وكمساهمة كبيرة نحو جدول التنفيذ الوطني لال
  .أعمال التنوع البيولوجي العالمي

 قيد اإلعداد
عدد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

 البيولوجي التي تنفذ بنشاط

 تحقيق تفهم أفضل ألهمية التنوع البيولوجي واالتفاقية، مما يؤدي إلى مشاركة أوسع نطاقا في التنفيذ بين :٤الغاية 
 .صفوف المجتمع

تنفذ جميع األطراف استراتيجية لالتصاالت   ١-٤
والتثقيف وتوعية الجماهير وتشجع المشاركة العامة في 

  .مساندة االتفاقية

 :مؤشر يحتمل إعداده
عدد األطراف التي تُنفذ استراتيجية االتصال والتثقيف 

 وتوعية الجماهير وتشجع المشاركة
توعية الجماهير بشأن يع مشار/برامجالنسبة المئوية ل

 .أهمية التنوع البيولوجي
النسبة المئوية لألطراف التي لديها قضايا التنوع 

 البيولوجي في نظام التعليم الرسمي
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 المؤشرات المحتملة الغايات واألهداف االستراتيجية

يشجع وييسر كل طرف من األطراف في   ٢-٤
الجماهير بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية توعية 

 .والتثقيف والمشاركة في مساندة البروتوكول

 

تشارك المجتمعات األصلية والمحلية بفاعلية   ٣-٤
في تنفيذ االتفاقية وفي عملياتها، على المستويات الوطنية 

  .واإلقليمية والدولية

لمفتوح العضوية   الفريق العامل المخصص ا     بإعداده يقوم
 )ي (٨ة المادبي المعن

 أصحاب األدوار وأصحاب المصلحة يعقد  ٤-٤
الرئيسيين، بما فيهم القطاع الخاص، شراكات لتنفيذ 
االتفاقية ويدمجون شواغل التنوع البيولوجي في الخطط 
القطاعية والشاملة لعدة قطاعات، والبرامج والسياسات 

 .ذات الصلة التابعة لهم

 قيد اإلعداد
 مؤشر يستهدف إشراك القطاع الخاص،

طوعية من النوع الثاني لمساندة تنفيذ مثل شراكات 
 االتفاقية

 

 المرفق الثاني
 لغايات واألهدافاإلطار المؤقت لالمؤشرات ذات الصلة ب

 المؤشرات ذات الصلة الغايات واألهداف
 حماية عناصر التنوع البيولوجي

 طق األحيائية التشجيع على حفظ التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية والموائل والمنا-١الغاية 

 على األقل من الحفظ الفعال لكل منطقة ٪١٠تحقيق  :١-١الهدف 
  .يكولوجية من مناطق العالمإ

 تغطية المناطق المحمية •
االتجاهات في مدى المناطق األحيائية والنظم  •

 اإليكولوجية والموائل المختارة
 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •

االتجاهات في مدى المناطق األحيائية والنظم  • .ناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجيحماية الم :٢-١الهدف 
 اإليكولوجية والموائل المختارة

 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •
 تغطية المناطق المحمية •

  التشجيع على حفظ تنوع األنواع-٢الغاية 

تناقص األواهل من استعادة واستبقاء أو تخفيض  :١-٢الهدف 
 .األنواع المنتمية إلى مجموعات تصنيفية مختارة

 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •
 التغير في حالة األنواع المهددة •

 التغير في حالة األنواع المهددة •  .تحسين وضع األنواع المهددة :٢-٢الهدف 
 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •
 مناطق المحميةتغطية ال •
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  التشجيع على حفظ التنوع الجيني-٣الغاية 

الحفاظ على التنوع الجيني للمحاصيل والحيوانات  :١-٣الهدف 
واألنواع التي تحصد من األشجار، واألسماك والحياة البرية وغير 
ذلك من األنواع ذات القيمة، وكذلك ما يتصل بها من معارف لدى 

 .المجتمعات األصلية والمحلية

االتجاهات في التنوع الجيني للحيوانات األليفة  •
والنباتات المزروعة، وأنواع األسماك ذات األهمية 

 االقتصادية الكبرى-االجتماعية
 والدواء غذيةالتنوع البيولوجي المستخدم في األ •

 )مؤشر قيد اإلعداد(
 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •

 تدامالتشجيع على االستخدام المس

  التشجيع على االستخدام المستدام واالستهالك المستدام-٤الغاية 

أن تشتق المنتجات القائمة على أساس التنوع البيولوجي  :١-٤الهدف 
من مصادر تدار إدارة مستدامة، وأن تدار مناطق اإلنتاج بما يتماشى 

 .وحفظ التنوع البيولوجي

ية مساحة النظم اإليكولوجية للغابات، والزراع •
 والتربية األحيائية المائية الخاضعة لإلدارة المستدامة

مؤشر (نسبة المنتجات المشتقة من مصادر مستدامة  •
 )قيد اإلعداد

 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •
  البحريةتغذيةمؤشر ال •
 ترسب النتروجين؛ •
 نوعية المياه في النظم اإليكولوجية المائية •

ستهالك غير المستدام للموارد البيولوجية أو تخفيض اال :٢-٤الهدف 
 .االستهالك الذي يؤثر على التنوع البيولوجي

 البصمة اإليكولوجية والمفاهيم المرتبطة بها •

أال تشكل التجارة الدولية خطرا على أنواع النباتات  :٣-٤الهدف 
 .والحيوانات البرية

 التغير في حالة األنواع المهددة •

 لواقعة على التنوع البيولوجيمعالجة التهديدات ا

  تخفيض الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل وتغير استخدام األراضي وتدهورها واالستعمال غير المستدام للمياه-٥الغاية 

االتجاهات في مدى المناطق األحيائية والنظم  •  .تخفيض معدل ضياع وتدهور الموائل الطبيعية :١-٥الهدف 
 لمختارةاإليكولوجية والموائل ا

 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •
  البحريةتغذيةمؤشر ال •

 ة التهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازيةراقب م-٦الغاية 

مراقبة ممرات األنواع الغريبة الغازية الرئيسية  :١-٦الهدف 
 المحتملة

 االتجاهات في األنواع الغريبة الغازية •

ط إدارة لألنواع الغريبة الرئيسية التي تهدد وضع خط: ٢-٦الهدف 
 .النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع

 االتجاهات في األنواع الغريبة الغازية •

  معالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي والناشئة عن تغير المناخ والتلوث-٧الغاية 

كيف مع تغير حفظ قدرة مكونات التنوع البيولوجي للت :١-٧الهدف 
 .المناخ وتعزيز هذه القدرة

 تفكك النظم اإليكولوجية/ اتصال •
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 تخفيض التلوث وتأثيراته على التنوع البيولوجي :٢-٧الهدف 
 ترسب النتروجين •
 نوعية المياه في النظم اإليكولوجية المائية •

 صون السلع والخدمات الناشئة عن التنوع البيولوجي لمساندة الرفاه البشري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  استبقاء قدرة النظم اإليكولوجية على إنتاج السلع والخدمات ومساندة سبل العيش-٨الغاية 

الحفاظ على قدرة النظم اإليكولوجية على إنتاج السلع  :١-٨الهدف 
 .والخدمات

لدواء  واغذيةالتنوع البيولوجي المستخدم في األ •
 )مؤشر قيد اإلعداد(

 نوعية المياه في النظم اإليكولوجية المائية •
 البحريةالتغذية مؤشر  •
 فشل النظم اإليكولوجية التي يحدثها اإلنسانحالة  •

 البحريةالتغذية مؤشر  • 
  النظم اإليكولوجية التي يحدثها اإلنسان فشلتأثير •

ند سبل العيش الحفاظ على الموارد البيولوجية التي تسا .٢-٨الهدف 
المستدامة، واألمن الغذائي المحلي والخدمات الصحية، ال سيما 

 .للشعوب الفقيرة

صحة ورفاهية المجتمعات التي تعتمد مباشرة على  •
 سلع وخدمات النظم اإليكولوجية المحلية

  والدواءغذيةالتنوع البيولوجي المستخدم في األ •

 يديةحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقل

  الثقافي للمجتمعات األصلية والمحلية– حفظ التنوع االجتماعي -٩الغاية 

حالة واتجاهات التنوع اللغوي وعدد الناطقين  • حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية :١-٩الهدف 
 باللغات األصلية

 مؤشرات إضافية يجب إعدادها •

 والمحلية فيما يتعلق حماية حقوق المجتمعات األصلية :٢-٩الهدف
بمعارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية، بما في ذلك حقوقها في 

 .تقاسم المنافع

 مؤشر يجب إعداده

 كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

  الموارد الجينية كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام-١٠الغاية 

تطابق الحصول على الموارد الجينية مع اتفاقية  :١-١٠الهدف 
 .التنوع البيولوجي واألحكام ذات الصلة

 مؤشر يجب إعداده

تقاسم المنافع الناشئة عن تجارة واستغالل الموارد  :٢-١٠الهدف 
الجينية بصورة عادلة ومتكافئة مع البلدان التي توفر هذه الموارد 

 . مع اتفاقية التنوع البيولوجي واألحكام ذات الصلةتماشياً

 مؤشر يجب إعداده
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 كفالة تقديم الموارد المالئمة

 قيام األطراف بتحسين قدراتها المالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية على تنفيذ االتفاقية :١١الغاية 

تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى  :١-١١الهدف 
األطراف من البلدان النامية، للسماح بالتنفيذ الفعال اللتزاماتها 

 .٢٠في إطار االتفاقية، وفقا للمادة 

المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لمساندة  •
 .االتفاقية

نقل التكنولوجيا إلى األطراف من البلدان النامية  :٢-١١الهدف 
التنفيذ الفعال اللتزاماتها في إطار االتفاقية، وفقاً للمادة للسماح ب

 .٤، الفقرة ٢٠

 مؤشر يجب إعداده

 

 المرفق الثالث
 الخطوط اإلرشادية الستعراض برامج العمل التابعة لالتفاقية

 الغرض من االستعراض - لفأ
اف االتفاقيـة ضـمن مجاالتهـا       يتمثل الهدف األساسي لالستعراض في تحديد التقدم المحرز للسير قدما في أهـد            

 :وينبغي أن يتضمن االستعراض معلومات من األطراف بشأن ما يلي.  المواضيعية
 التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل؛ )أ(
 الحواجز التي تواجه تنفيذ برنامج العمل؛ )ب(
 أولويات بناء القدرات للتصدي للحواجز؛ )ج(
 مل لألطراف من أجل تنفيذ االتفاقية؛المساهمة التي قدمها برنامج الع )د(
 .مساهمة برنامج العمل في تخفيض معدل ضياع التنوع البيولوجي )ه(

وينبغي عدم القيام بتنقيح بـرامج  .  يمكن أن تؤدي عملية االستعراض إلى اقتراحات لتعديل برامج العمل الموجودة   
جوة سيقدم المزيد من اإلرشادات القيمة لألطراف، والحكومات العمل إال إذا اكتشفت فجوة واسعة، وتبين أن التصدي لهذه الف       

 .األخرى والمنظمات التي تساند تنفيذ االتفاقية
 عملية استعراض برامج العمل وتنقيحها، عند الضرورة -باء 

 استعراض برنامج العمل الحالي -١

 :يمكن أن يشتمل استعراض تنفيذ برنامج العمل على ما يلي

وينبغي أن تتوفر في  ).األهداف، األنشطة وغيرها(ذ استنادا لعناصر برنامج العمل نفسه استعراض التنفي -١
 :ذلك االستعراض الشروط التالية

 والغايات واألهداف المؤقتة في إطار العمل يةاالتفاقأهداف تنفيذ األنشطة قد ساهم في تلبية ما إذا كان  )أ(
 ، وإلى أية درجة؛٢٠١٠قدم نحو بلوغ هدف عام لتقييم تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية والت
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تحديد الحواجز التي تعترض التنفيذ الفعال لالتفاقية ضمن المجاالت المواضيعية، وأولويات بناء القدرات  )ب(
 للتصدي للحواجز؛

 ما إذا كانت األهداف التشغيلية، وجميع األنشطة أو األنشطة المختارة ذات األولوية في برنامج العمل )ج(
على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية تنفذ من جانب األطراف واآلخرين، وإلى أية درجة، ومدى تيسير ذلك من 

 جانب أمانة االتفاقية والشركاء اآلخرين؛
 فيما يتعلق  تعبئة الموارد المالية الالزمةوا قد يسرأمانة االتفاقية والشركاء اآلخرون تما إذا كان )د(
وقد ينطوي ذلك على تحليل التجاهات تمويل المجاالت المواضيعية، باإلضافة إلى   .، وإلى أية درجةالمواضيعيةبالمجاالت 

اإلجراءات المتخذة من اآللية المالية والجهات المانحة المتعددة األطراف أو الثنائية األخرى استجابة لتوجيهات مؤتمر 
 األطراف بخصوص برنامج العمل؛

 نفيذ األنشطة قد أسهم في تحقيق غايات وأهداف برنامج العمل، وإلى أية درجة؛ما إذا كان ت )ه(
يجب أن يقيم االستعراض الفاعلية الحالية   .تقييم مدى مالءمة برنامج العمل لمواجهة التحديات الرئيسية  -٢

الصادرة عن القمة العالمية للتنمية والمستقبلية لبرنامج العمل في سياق األهداف اإلنمائية لأللفية وخطة تنفيذ جوهانسبرغ 
ويجب تقييم غايات وأهداف وأنشطة برنامج العمل وفقا لحالة التنوع البيولوجي واتجاهاته، والتهديدات الرئيسية  .المستدامة

والقضايا الجديدة  ، والمعارف العلمية)بما في ذلك التهديدات المتعلقة أساسا بالمناطق األحيائية األخرى(الحالية والمتوقعة 
الناشئة األخرى، وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه مالئمة لتخفيض معدالت ضياع التنوع البيولوجي، وتشجيع االستخدام 

  .المستدام، واإلسهام في التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استغالل الموارد الجينية

 تنقيح وتحديث برنامج العمل   -٢

راض المذكورة في ـل وتحديثه فقط إذا دعت الحاجة إلى ذلك من خالل عملية االستعيجب تنقيح برنامج العم
وينبغي عدم القيام بتنقيح برامج العمل إال إذا اكتشفت فجوة واسعة، وتبين أن التصدي لهذه الفجوة سيقدم   . أعاله١القسم 

 الصلة لتحقيق أهداف االتفاقية فيما يتعلق ذاتالمزيد من اإلرشادات الجوهرية لألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات 
 : عند تنقيح وتحديث برنامج العمل ما يليإتباعهاوتتضمن الخطوات التي يجب .  بمجاالتها المواضيعية

تحديد الغايات واألهداف وفقا لالحتياجات، في ضوء حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، ووفقا للتهديدات  -١
والقضايا الناشئة األخرى، من أجل المساهمة في تحقيق األهداف الثالثة الجديدة  ارف العلميةوالمعالحالية والمتوقعة، 

 .لالتفاقية
، ٧/٣٠إدماج رؤية، ورسالة واإلطار المؤقت للغايات واألهداف كما يرد في المرفق الثالث من المقرر  -٢

 .مفي برنامج العمل، وغايات وأهداف الخطة االستراتيجية، حسبما هو مالئ
 :تقييم األنشطة -٣

حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، ) ١: (إضافة األنشطة الالزمة لمعالجة االحتياجات، في ضوء ما يلي )أ(
، والعقبات التي تعترض الجديدة  والمعارف العلميةوالتهديدات الرئيسية الحالية والمتوقعة التي يتعرض لها التنوع البيولوجي

تقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استغالل الموارد الجينية، والخبرة المكتسبة في النسخة االستخدام المستدام وال
األخذ في الحسبان جميع األنشطة ذات الصلة بما في ذلك األنشطة  نتائج تحليل الفجوات مع) ٢(السابقة لبرنامج العمل؛ و

تحليل (والمبادرات التي تساهم في أهداف برنامج العمل المتخذة داخل إطار االتفاقيات األخرى، وبواسطة المنظمات 
 ؛)الفجوات يساعد أيضاً للتعرف على فرص التعاون، والمجاالت التي ستضيف إليها األنشطة اإلضافية أكبر قيمة

االعتراف باألنشطة التي تنفذها االتفاقيات، والمنظمات والمبادرات األخرى لتحقيق أهداف برنامج العمل  )ب(
 كيز على األنشطة في برنامج العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي لملء الفجوات وتوفير القيمة المضافة؛والتر
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 .النظر في اآلثار المالية لألنشطة وفقا لفاعليتها وآثارها المحتملة، وقدرة األطراف والشركاء على تنفيذها )ج(

 . ذلك المساندة المالية والتقنية للتنفيذ الوطني واإلقليميالنظر في تدابير لتقديم المساندة العملية، بما في -٤

 معلومات وأدوات وآليات لمساندة استعراض وتنقيح برامج العمل - جيم

 أنواع ومصادر المعلومات -١

 :درجة تنفيذ برنامج العمل -١

 ؛)بما في ذلك التقارير الوطنية والتقارير المواضيعية(معلومات من األطراف  )أ(
 ؛) العالمية الرئيسيةمؤشراتال (٢٠١٠ومات من عمليات الرصد لعام معل )ب(
معلومات إضافية من وكاالت األمم المتحدة، واالتفاقيات والمنظمات الدوليـة واإلقليميـة، والمجتمعـات       )ج(

ت األخـرى   ، بما في ذلك تقييم األلفيـة للـنظم اإليكولوجيـة والتقييمـا            األصلية والمحلية ذات الصلة، والشركاء اآلخرين     
 وسيناريوهات العمل؛

حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي والعقبات التي تعترض االستخدام              -٢
 :المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استغالل الموارد الجينية

 ؛) العالمية الرئيسيةشراتمؤال (٢٠١٠معلومات من عمليات الرصد لعام  )أ(
 ؛)بما في ذلك التقارير الوطنية والتقارير المواضيعية التطوعية(معلومات من األطراف  ب(
معلومات إضافية من وكاالت األمم المتحدة، واالتفاقيات والمنظمات والعمليات الدولية واإلقليميـة، ذات              )ج(

  اإليكولوجيـة والتقييمـات األخـرى   فة خاصة تقييم األلفية للـنظم   بص الصلة، والشركاء اآلخرين ذوي الصلة، بما في ذلك       
 ؛وسيناريوهات العمل

 .معلومات من الهيئات العلمية الدولية والوطنية األخرى مثل األكاديميات العلمية والجمعيات العلمية )د(

 :الموارد المالية للتنفيذ -٣

مالية واآللية المالية بالعالقة إلى برامج العمل       معلومات من األطراف والحكومات األخرى عن الموارد ال        )أ(
 ؛)بما في ذلك التقارير الوطنية والتقارير المواضيعية(

تقارير ومعلومات من عمليات مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة المتعددة األطراف والثنائية األخرى              )ب(
 بخصوص المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات؛

معلومات إضافية من وكاالت األمم المتحدة، واالتفاقيات، والمنظمات الدوليـة واإلقليميـة ذات الصـلة،        )ج(
 .والشركاء وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة

 األدوات واآلليات المساندة   -٢

 .استعمال أفرقة الخبراء، وحلقات العمل والمشاورات اإلقليمية -١
 . المنسقهاستعمال  وانات التقييمات المتاحة من مصادر متعددةبيالتعبئة إعداد إطار  -٢
 .استعمال استعراض خارجي من النظراء، حسبما هو مالئم ٣
 يأخذ في الحسبان موعد إتاحة التقارير الوطنية والمعلومات –استعمال خط زمني منطقي الستعراض التنفيذ  -٤

 .األخرى
 .ة غرفة تبادل المعلومات واآلليات األخرىتشارك الخبرات والمنهجيات من خالل آلي -٥
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 المرفق الرابع
  المواضيعية لالتفاقية على برامج العمل٢٠١٠عام ل  المؤقت للغايات واألهدافطاراإلتطبيق 

المؤقتة الغايات واألهداف 
 وفقا لإلطار

التنوع البيولوجي 
 البحري والساحلي 

التنوع البيولوجي للمياه 
 الداخلية 

ولوجي التنوع البي
 للغابات

 التنوع البيولوجي
  للجبال

التنوع البيولوجي لألراضي 
 الجافة وشبه الرطبة 

  لبيولوجي االتنوع
 17الجزري

  حماية عناصر التنوع البيولوجي :١ يالمجال األساس

  التشجيع على حفظ التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية والموائل والمناطق األحيائية-١الغاية 

 ٪١٠تحقيق  :١-١ الهدف
على األقل من الحفظ الفعال 

يكولوجية من إلكل منطقة 
  .مناطق العالم

 على األقل ٪١٠تحقيق 
من الحفظ الفعال لكل 
إقليم بحري وساحلي 

يكولوجي من أقاليم إ
  .العالم

 

 على األقل ٪١٠تحقيق 
من الحفظ الفعال لمناطق 
النظم اإليكولوجية للمياه 
الداخلية وتحت إدارة 

نهر أو حوض التكاملة لم
 . بحيرةال

 على األقل ٪١٠تحقيق 
من الحفظ الفعال لكل 
أنواع الغابات 
اإليكولوجية من مناطق 

 .العالم

 على األقل من ٪١٠تحقيق 
الحفظ الفعال لكل منطقة 

يكولوجية من مناطق إ
 .العالم

 على األقل من ٪١٠تحقيق 
الحفظ الفعال من األراضي 

 .الجافة وشبه الرطبة

 على األقل ٪١٠قيق تح
من الحفظ الفعال لكل 

يكولوجية إمنظومة 
 .لألقاليم

 

حماية مناطق  :٢-١الهدف 
التنوع البيولوجي ذات 

 .األهمية الخاصة

ماية الفعلية للموائل حال
في النظم اإليكولوجية 
البحرية والساحلية األكثر 
عرضة للخطر، مثل 
الشعاب المرجانية للمياه 

باردة، لمدارية والمياه الا
الجبال البحرية، المخارج 

الهيدروحرارية، 
المنغروف، الحشائش 
البحرية، مسرأ األسماك 
وغيرها من الموائل 

 .البحرية الضعيفة

 هكتارا من ٢٧٥حماية 
ذات الرطبة األراضي 

األهمية الخاصة للتنوع 
 بما في ذلكالبيولوجي، 

العادل توزيع تمثيل والال
  الرطبةضيامناطق األرل

 علىمختلفة اع من أنو
المناطق األحيائية 

 .الجغرافية

ماية المناطق ذات ح
األهمية الخاصة للتنوع 
البيولوجي للغابات في 
النظم اإليكولوجية 
المهددة واألكثر 
عرضة للخطر وذلك 
من خالل إنشاء 
شبكات وطنية وإقليمية 
للمناطق المحمية على 
أن تكون هذه الشبكات 
شاملة، ومدارة بشكل 

كون تمثيلية فعال، وت
من الوجهة 

 .اإليكولوجية

ماية المناطق ذات األهمية ح
الخاصة للتنوع البيولوجي 
للجبال من خالل إنشاء 
شبكات وطنية وإقليمية 
للمناطق المحمية على أن 
تكون هذه الشبكات شاملة، 
ومدارة بشكل فعال، وتكون 
تمثيلية من الوجهة 

 .اإليكولوجية

ماية المناطق ذات األهمية ح
لخاصة للتنوع البيولوجي ا

في األراضي الجافة وشبه 
الرطبة من خالل إنشاء 
شبكات وطنية وإقليمية 
للمناطق المحمية على أن 
تكون هذه الشبكات شاملة، 
ومدارة بشكل فعال، وتكون 
تمثيلية من الوجهة 

 .اإليكولوجية

ماية المناطق ذات ح
األهمية الخاصة للتنوع 
البيولوجي الجزري من 

نشاء شبكات خالل إ
وطنية وإقليمية للمناطق 
المحمية على أن تكون 
هذه الشبكات شاملة، 
ومدارة بشكل فعال، 
وتكون تمثيلية من الوجهة 

 .اإليكولوجية

                                                   
تم جعل الغابات واألهداف المدرجة في برنامج عمل التنوع البيولوجي الجزري متمشية مع الغابات واألهداف المستعملة في االطار المؤقت الموضوع لتقدير التقدم المحرز نحو  17 

 .٢٠١٠تحقيق إطار 
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المؤقتة الغايات واألهداف 
 وفقا لإلطار

التنوع البيولوجي 
 البحري والساحلي 

التنوع البيولوجي 
 للمياه الداخلية 

التنوع البيولوجي 
 اباتللغ

 التنوع البيولوجي
  للجبال

التنوع البيولوجي 
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة 

التنوع البيولوجي الجزري 
17 

  التشجيع على حفظ تنوع األنواع-٢الغاية 
استعادة  :١-٢الهدف 

واستبقاء أو خفض انحدار 
 في مجموعات األنواع أواهل

 . تصنيفية مختارة

استبقاء  أو خفض تدهور
أواهل األنواع دة أو استعا

التصنيفية مجموعات في ال
البحرية والساحلية 

 .ةالمختار

  أوخفض تدهور
استبقاء أو استعادة 

 األنواع من أواهل
مجموعات تصنيفية 

 على مختارة تعتمد
النظم اإليكولوجية 

 .للمياه الداخلية

استعادة واستبقاء 
التصنيفية مجموعات ال
ألنواع المهددة ل

 واألكثر عرضة للخطر
لغابات في االموجودة 

أو خفض تدهورها 
 .تماما

استبقاء أو  وأاستعادة، 
أواهل خفض تدهور 

األنواع المهددة الموجودة 
في الجبال واألكثر 

 .عرضة للخطر تماما

استعادة، واستبقاء أو 
 أواهلخفض تدهور 

األنواع المهددة الموجودة 
في األراضي الجافة 

وشبه الرطبة واألكثر 
  .اماعرضة للخطر تم

أواهل استبقاء واستعادة 
مجموعات األنواع الجزرية ل

ية مختارة، أو التقليل تصنيف
 . من تدهورها بدرجة كبيرة

تحسين وضع  :٢-٢الهدف 
 .األنواع المهددة

تحقيق الحفظ لألنواع 
البحرية والساحلية 
المتعارف عليها عالميا 
والمهددة والمعرضة 
للخطر، مع مزيد من 

موعات االنتباه على مج
األنواع المهاجرة والعابرة 

 .للحدود
 

تحقيق الحفظ لألنواع 
 التي تعتمد على
النباتات والحيوانات 
 التابعة للنظم
اإليكولوجية للمياه 
الداخلية مع مزيدا من 
االنتباه على مجموعات 
األنواع المهاجرة 
والعابرة للحدود و 

 .المستوطنة

تحقيق الحفظ لوضع 
األنواع الموجودة في 

غابات والتي تم ال
 .تحسينها تماما

تحسين تماما وضع 
األنواع المهددة الموجودة 

 . في الجبال

تحسن تماما وضع 
األنواع المهددة التي 
تعيش في األراضي 
 .الجافة وشبه الرطبة

إدخال تحسينات مهمة في 
حالة األنواع الجزرية 

  .المهددة
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المؤقتة الغايات واألهداف 
 وفقا لإلطار

لبيولوجي التنوع ا
 البحري والساحلي 

التنوع البيولوجي 
 للمياه الداخلية 

التنوع البيولوجي 
 للغابات

 التنوع البيولوجي
  للجبال

التنوع البيولوجي 
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة 

  التنوع البيولوجي الجزري
17 

  التشجيع على حفظ التنوع الجيني-٣الغاية 
الحفاظ على  :١-٣الهدف 

جيني للمحاصيل التنوع ال
والحيوانات واألنواع التي 
تحصد من األشجار، 
واألسماك والحياة البرية 
وغير ذلك من األنواع ذات 
القيمة، وكذلك ما يتصل بها 
من معارف لدى المجتمعات 

 .األصلية والمحلية

منع الخسائر في التنوع 
الجيني الخاص باألسماك 
البرية واألنواع البحرية 
 والساحلية المخصبة
واستبقاء المعارف لدى 
المجتمعات األصلية 

 .والمحلية

الحفاظ على التنوع 
الجيني للمحاصيل 
والحيوانات واألنواع 
التي تحصد من 
األشجار، واألسماك 
والحياة البرية وغير 
ذلك من األنواع ذات 
القيمة، وكذلك ما 
يتصل بها من معارف 
لدى المجتمعات 

 .األصلية والمحلية

وع الحفاظ على التن
الجيني لألنواع 
الموجودة في الغابات 
واألنواع األخرى التي 
توفر المنتجات الغابية 
غير الخشبية و حماية 

عارف ذات مواستبقاء ال
الصلة بالمجتمعات 

 .األصلية والمحلية

الحفاظ على التنوع 
البيولوجي للمحاصيل، 
والحيوانات، واألنواع 
التي تحصد من األشجار 

ي واألنواع األخرى الت
توفر المنتجات الغابية 
غير الخشبية، واألسماك، 
والحياة البرية وكذلك ما 
يتعلق بالمجتمعات 

 .األصلية والمحلية
 

الحفاظ على التنوع 
الجيني للمحاصيل 

والحيوانات واألنواع التي 
تحصد من األشجار، 

واألسماك والحياة البرية 
وغير ذلك من األنواع 
ذات القيمة، وكذلك ما 

 من معارف يتصل بها
لدى المجتمعات األصلية 

 .والمحلية

الحفاظ على التنوع الجيني 
للمحاصيل، والحيوانات 

وغيرها من األنواع البرية 
ذات القيمة، وما يتعلق 
بالمجتمعات األصلية 
  .والمحلية من معارف

 

 التشجيع على االستخدام المستدام :٢المجال األساسي 

 م المستدام واالستهالك المستدام التشجيع على االستخدا-٤الغاية 

أن تشتق  :١-٤الهدف 
المنتجات القائمة على أساس 
التنوع البيولوجي من مصادر 
تدار إدارة مستدامة، وأن تدار 
مناطق اإلنتاج بما يتماشى 

 .وحفظ التنوع البيولوجي

أن تنشق جميع : ١-١-٤
منتجات مصايد األسماك 
من المصادر ذات إدارة 

يل مستدامة، و تقل
استخدامات األنواع 
البحرية والساحلية غير 

 .المستدامة
 

تنشق أن  :١-١-٤
منتجات التنوع 
 البيولوجي للنظم
اإليكولوجية للمياه 
الداخلية من مصادر 

 . دائمة
 

أن تنشق سلع وخدمات 
الغابات من مصادر 
وتنازالت يتم إدارتها 
وفقا لمبدأ اإلدارة 
المستدامة للغابات بما 

لتنوع في ذلك حفظ ا
 .البيولوجي

أن تشتق المنتجات 
القائمة على أساس 
التنوع البيولوجي من 
مصادر تدار إدارة 
مستدامة، وأن تدار 
مناطق اإلنتاج بما 
يتمشى مع حفظ 

  .التنوع البيولوجي

أن تشتق المنتجات القائمة 
على أساس التنوع 

البيولوجي من مصادر 
تدار إدارة مستدامة، وأن 

اج بما تدار مناطق اإلنت
يتمشى مع حفظ التنوع 

 .البيولوجي

أن تشتق المنتجات القائمة 
على أساس التنوع 
البيولوجي من مصادر تدار 
إدارة مستدامة، وأن تدار 
مناطق اإلنتاج بما يتمشى 

 .مع حفظ التنوع البيولوجي
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المؤقتة الغايات واألهداف 
 وفقا لإلطار

التنوع البيولوجي البحري 
 والساحلي 

وع البيولوجي التن
 للمياه الداخلية 

التنوع البيولوجي 
 للغابات

 التنوع البيولوجي
  للجبال

التنوع البيولوجي 
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة 

التنوع البيولوجي 
 17الجزري

أن تعمل جميع  :٢-١-٤ 
الثقافات البحرية بما 

يتماشى مع حفظ التنوع 
البيولوجي والمساواة 

 .االجتماعية

 يتم إدارة أن: ٢-١-٤
نظم التربية األحيائية 

المائية بما يتماشى مع 
حفظ التنوع البيولوجي 

 .للمياه الداخلية

    

تخفيض : ٢-٤الهدف 
االستهالك غير المستدام 

للموارد البيولوجية أو 
االستهالك الذي يؤثر عل 

 .التنوع البيولوجي

تم معالجة جوانب هذا 
  هدفالالهدف بموجب 

 .٢-١-٤ و١-١-٤

 معالجة جوانب هذا تم
هدف الالهدف بموجب 

 .٢-١-٤ و١-١-٤

تخفيض استهالك 
الموارد البيولوجية غير 

المستدامة، وتأثيرها 
على مصادر الغابات 

  .البيولوجية

تخفيض استهالك 
الموارد البيولوجية 

غير المستدامة، 
وتأثيرها على التنوع 

 .البيولوجي للغابات

تخفيض استهالك الموارد 
ة غير المستدامة البيولوجي

وتأثيرها على التنوع 
البيولوجي لألراضي 

 .الجافة وشبه الرطبة

تخفيض استهالك الموارد 
البيولوجية غير المستدامة، 

وتأثيرها على التنوع 
  . الجزريالبيولوجي

 

أال تشكل  :٣-٤الهدف 
التجارة الدولية خطرا على 
أنواع النباتات والحيوانات 

 .البرية

رة الدولية أال تشكل التجا
خطرا على أنواع النباتات 

والحيوانات الساحلية 
 .والبرية

 

أال تشكل التجارة 
الدولية خطرا على 

أنواع النباتات 
والحيوانات البرية التي 
تعتمد على المنظومات 

اإليكولوجية للمياه 
 .الداخلية

أال تشكل التجارة 
الدولية خطرا على 

أنواع النباتات 
 والحيوانات البرية بما

في ذلك األنواع 
 .الخشبية

 

أال تشكل التجارة 
الدولية خطرا على 

أنواع النباتات 
 .والحيوانات الجبلية

أال تشكل التجارة الدولية 
خطرا على أنواع النباتات 
والحيوانات الموجودة في 

األراضي الجافة وشبه 
 .الرطبة

 

أال تشكل التجارة الدولية 
خطرا على أنواع النباتات 

 .البريةوالحيوانات 
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المؤقتة الغايات واألهداف 
 وفقا لإلطار

التنوع البيولوجي البحري 
 والساحلي 

التنوع البيولوجي 
 للمياه الداخلية 

التنوع البيولوجي 
 للغابات

 التنوع البيولوجي
  للجبال

التنوع البيولوجي 
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة 

التنوع البيولوجي 
 17الجزري

 معالجة التهديدات الواقعة على التنوع البيولوجي :٣المجال األساسي 

  تخفيض الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل وتغير استخدام األراضي وتدهورها واالستعمال غير المستدام للمياه-٥الغاية 

تخفيض معدل  :١-٥الهدف 
ضياع وتدهور الموائل 

  .الطبيعية

تخفيض معدل ضياع 
الموائل البحرية الساحلية 

يعية، وبصفة خاصة الطب
الشجيرات االستوائية، 

الحشائش البحرية، 
الشعاب المرجانية 

االستوائية وفي المياه 
الباردة الجبال البحرية، 
الفتحات المائية وغيرها 

 .من الموائل الهامة

تخفيض معدل ضياع 
التنوع البيولوجي 

الخاص بالمياه الداخلية، 
وبصفة خاصة من 

خالل االستخدام غير 
 .امالمستد

تخفيض معدل وضيع 
الغابات الحالي وحفظ 

استخدام األراضي 
األخرى وخفض التأثير 
على التنوع البيولوجي 

للغابات النجم عن 
التغيرات التي يسببها 
اإلنسان جراء إشعال 

النيران غير المرغوبة 
والتي يصعب السيطرة 

 .عليها

تخفيض معدل ضياع 
وتدهور الموائل 
الجبلية الطبيعية 

ر على التنوع والتأثي
البيولوجي للجبال 
جراء النيران التي 
يصعب السيطرة 

غير المرغوب / عليها
 .فيها
 

 تخفيض معدل ضياع
وتدهور الموائل الموجودة 
في األراضي الجافة وشبه 
الرطبة الطبيعية والتأثير 
على التنوع البيولوجي 
لألراضي الجافة وشبه 

الرطبة جراء النيران التي 
/ يهايصعب السيطرة عل
  .غير المرغوب فيها

معدل كبير في تخفيض 
ضياع وتدهور الموائل 

 . في الجزرالطبيعية
 

  مكافحة التهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية-٦الغاية 

مراقبة ممرات  :١-٦الهدف 
األنواع الغريبة الغازية 

 الرئيسية المحتملة

مراقبة ممرات األنواع 
لة الغريبة الغازية المحتم
في النظم اإليكولوجية 

 .البحرية والساحلية

مراقبة ممرات األنواع 
الغريبة الغازية 

المحتملة في النظم 
اإليكولوجية للمياه 

 .الداخلية

مراقبة وتحديد ممرات 
األنواع الغريبة الغازية 

المحتملة في النظم 
اإليكولوجية في 

  .الغابات

مراقبة وتحديد ممرات 
ة األنواع الغريبة الغازي

المحتملة في النظم 
 .اإليكولوجية في الجبال

مراقبة وتحديد ممرات 
األنواع الغريبة الغازية 
المحتملة في األراضي 

 .الجافة وشبه الرطبة

مراقبة ممرات تحديد و
األنواع الغريبة الغازية 

 . في الجزرالرئيسية المحتملة
 

وضع خطط  :٢-٦الهدف 
إدارة لألنواع الغريبة 

تهدد النظم الرئيسية التي 
اإليكولوجية أو الموائل أو 

 .األنواع

وضع وتنفيذ خطط إدارة 
لألنواع الغريبة الغازية 

التي تعتبر بمثابة التهديد 
الحالي الكبير للنظم 

اإليكولوجية، الموائل، أو 
األنواع البحرية 

 .والساحلية

وضع وتنفيذ خطط 
إدارة لألنواع الغريبة 

الغازية التي تعتبر 
ديد الحالي بمثابة الته

الكبير للنظم 
اإليكولوجية، الموائل، 
أو األنواع في المياه 

 .الداخلية

وضع وتنفيذ خطط 
إدارة لألنواع الغريبة 

الغازية التي تعتبر 
بمثابة لتهديد كبير للنظم 
اإليكولوجية، الموائل، 
 .أو األنواع في الغابات

وضع وتنفيذ خطط 
إدارة لألنواع الغريبة 

دد الرئيسية التي ته
النظم اإليكولوجية أو 

الموائل أو األنواع في 
 .الجبال

وضع وتنفيذ خطط 
إدارة لألنواع الغريبة 

الرئيسية التي تهدد 
النظم اإليكولوجية أو 

الموائل أو األنواع في 
األراضي الجافة وشبه 

 .الرطبة

خطط إدارة وتنفيذ وضع 
لألنواع الغريبة الرئيسية التي 

و تهدد النظم اإليكولوجية أ
 في الموائل أو األنواع

 .الجزر
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التنوع البيولوجي البحري 
 والساحلي 

التنوع البيولوجي 
 للمياه الداخلية 

التنوع البيولوجي 
 للغابات

 التنوع البيولوجي
  للجبال

التنوع البيولوجي 
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة 

التنوع البيولوجي 
 17الجزري

  معالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي والناشئة عن تغير المناخ والتلوث-٧الغاية 

حفظ قدرة  :١-٧الهدف 
مكونات التنوع البيولوجي 

للتكيف مع تغير المناخ 
 .وتعزيز هذه القدرة

حفظ قدرة مكونات التنوع 
البيولوجي البحري 

والساحلي للتكيف مع تغير 
 .ه القدرةالمناخ وتعزيز هذ

 

حفظ قدرة مكونات 
التنوع البيولوجي لنظم 
المياه الداخلية للتكيف 

مع تغير المناخ وتعزيز 
 .هذه القدرة

حفظ وتعزيز قدرة 
مكونات التنوع 

البيولوجي للتكيف مع 
تغير المناخ في النظم 

اإليكولوجية في 
 .الغابات

حفظ وتعزيز قدرة 
مكونات التنوع 

البيولوجي للتكيف مع 
المناخ في النظم تغير 

 .اإليكولوجية للجبال

حفظ وتعزيز قدرة 
مكونات التنوع 

البيولوجي للتكيف مع 
تغير المناخ في 

األراضي الجافة وشبه 
 .الرطبة

حفظ قدرة مكونات التنوع 
للتكيف في الجزر البيولوجي 

مع تغير المناخ وتعزيز هذه 
 .القدرة

تخفيض التلوث  :٢-٧الهدف 
ع وتأثيراته على التنو

 البيولوجي

تخفيض االعتماد التام 
على موارد األرض 

والبحر المؤدية للتلوث 
البحري وتأثيراته على 

 .التنوع البيولوجي
 

تخفيض التلوث 
وتأثيراته على التنوع 

البيولوجي للنظم 
اإليكولوجية للمياه 

 .الداخلية تماما

تخفيض التأثير 
المعاكس للتلوث على 

التنوع البيولوجي 
 .تماللغابات تم

تخفيض التأثير 
المعاكس للتلوث على 

التنوع البيولوجي 
 .للجبال تماما

تخفيض التأثير 
المعاكس للتلوث على 

التنوع البيولوجي 
لألراضي الجافة وشبه 

 .الرطبة تماما

تخفيض التلوث وتأثيراته 
على التنوع البيولوجي 

  . بدرجة كبيرةالجزري
 

 تخفيض تأثير ٣-٧   
ها النيران التي يسبب

اإلنسان والتي يصعب 
غير / السيطرة عليها

المرغوب فيها على 
التنوع البيولوجي 

  .للغابات
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التنوع البيولوجي البحري 
 والساحلي 

التنوع البيولوجي 
 للمياه الداخلية 

التنوع البيولوجي 
 للغابات

 التنوع البيولوجي
  للجبال

بيولوجي التنوع ال
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة 

التنوع البيولوجي 
 17الجزري

 الحفاظ على السلع والخدمات المشتقة من التنوع البيولوجي لمساندة رفاهية البشر :٤المجال األساسي 
  استبقاء قدرة النظم اإليكولوجية على إنتاج السلع والخدمات ومساندة سبل العيش-٨الغاية 

فاظ على الح :١-٨الهدف 
قدرة النظم اإليكولوجية على 

 .إنتاج السلع والخدمات

تعزيز أو الحفاظ على 
قدرة النظم اإليكولوجية 
البحرية والساحلية على 

 .إنتاج السلع والخدمات

تعزيز أو الحفاظ على 
قدرة النظم اإليكولوجية 

للمياه الداخلية على 
 .إنتاج السلع والخدمات

الحفاظ على أو تحسين 
نظم اإليكولوجية قدرة ال

في الغابات على إنتاج 
 .السلع والخدمات

الحفاظ على أو تحسين 
قدرة النظم اإليكولوجية 

في الجبال على إنتاج 
 .السلع والخدمات

الحفاظ على أو تحسين 
قدرة النظم اإليكولوجية 

في األراضي الجافة 
وشبه الرطبة على 

 .إنتاج السلع والخدمات

الحفاظ على قدرة النظم 
يكولوجية الجزرية على اإل

أو إنتاج السلع والخدمات
  .تحسين هذه القدرة

الحفاظ على  :٢-٨الهدف 
الموارد البيولوجية التي 

تساند سبل العيش المستدامة، 
واألمن الغذائي المحلي 

والخدمات الصحية، ال سيما 
 .للشعوب الفقيرة

الحفاظ على وتعويض 
استنزاف الموارد 

البيولوجية الساحلية 
لبحرية التي تساند سبل وا

العيش المستدامة، واألمن 
الغذائي المحلي والخدمات 
الصحية، ال سيما للشعوب 

 .الفقيرة

الحفاظ على وتعويض 
استنزاف لموارد 
البيولوجية للمياه 

الداخلية التي تساند سبل 
العيش المستدامة، 

واألمن الغذائي المحلي 
والخدمات الصحية، ال 

 .سيما للشعوب الفقيرة

الحفاظ على الموارد 
البيولوجية للغابات التي 

تساند سبل العيش 
المستدامة، واألمن 

الغذائي المحلي 
والخدمات الصحية، ال 
سيما للشعوب الفقيرة 

التي تعيش على 
 .الغابات

الحفاظ على الموارد 
البيولوجية للجبال التي 

تساند سبل العيش 
المستدامة، واألمن 

الغذائي المحلي 
الصحية، ال والخدمات 

سيما للشعوب الفقيرة 
التي تعيش في المناطق 

 .الجبلية

الحفاظ على الموارد 
البيولوجية للجبال التي 

تساند سبل العيش 
المستدامة، واألمن 

الغذائي المحلي 
والخدمات الصحية، ال 
سيما للشعوب الفقيرة 

التي تعيش في 
األراضي الجافة وشبه 

 .الرطبة

الحفاظ على الموارد 
 تساند سبل ولوجية التيالبي

العيش المستدامة، واألمن 
الغذائي المحلي والخدمات 
الصحية، ال سيما للشعوب 

 التي تعيش في الفقيرة
 .الجزر

 حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية :٥المجال األساسي 
  الثقافي للمجتمعات األصلية والمحلية– حفظ التنوع االجتماعي -٩الغاية 

حماية المعارف  :١-٩الهدف 
واالبتكارات والممارسات 

 التقليدية

تنفيذ التدابير لحماية 
المعارف واالبتكارات 
والممارسات التقليدية 

المرتبطة بالتنوع 
البيولوجي البحري 
والساحلي، وتشجيع 

وتسهيل مشاركة 
المجتمعات األصلية 

والمحلية في األنشطة 
 .الرامية إلى ذلك

 لحماية تنفيذ التدابير
المعارف واالبتكارات 
والممارسات التقليدية 

المرتبطة بالتنوع 
البيولوجي للنظم 

اإليكولوجية للمياه 
الداخلية، و تشجيع 
وتسهيل مشاركة 

المجتمعات األصلية 
والمحلية في األنشطة 

 .الرامية إلى ذلك

تنفيذ التدابير لحماية 
المعارف واالبتكارات 
والممارسات التقليدية 

بطة بالتنوع المرت
البيولوجي للغابات، 

وتشجيع وتسهيل 
مشاركة المجتمعات 

األصلية والمحلية في 
الرامية إلى األنشطة 

 .ذلك

تنفيذ التدابير لحماية 
المعارف واالبتكارات 
والممارسات التقليدية 

المرتبطة بالتنوع 
البيولوجي للجبال، 
وتشجيع وتسهيل 

مشاركة المجتمعات 
األصلية والمحلية في 

الرامية إلى األنشطة 
 .ذلك

تنفيذ التدابير لحماية 
المعارف واالبتكارات 
والممارسات التقليدية 

المرتبطة بالتنوع 
البيولوجي لألراضي 

الجافة وشبه الرطبة، و 
تشجيع وتسهيل مشاركة 

المجتمعات األصلية 
والمحلية في األنشطة 

 .الرامية إلى ذلك

لحماية المعارف تنفيذ التدابير 
كارات والممارسات واالبت

التقليدية المرتبطة بالتنوع 
الجزري، وتشجيع البيولوجي 

المجتمعات وتسهيل مشاركة 
في األصلية والمحلية 

 .الرامية إلى ذلكاألنشطة 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 247 
 

 

المؤقتة الغايات واألهداف 
 وفقا لإلطار

التنوع البيولوجي البحري 
 والساحلي 

التنوع البيولوجي 
 للمياه الداخلية 

التنوع البيولوجي 
 للغابات

 التنوع البيولوجي
  للجبال

بيولوجي التنوع ال
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة 

التنوع البيولوجي 
 17الجزري

حماية حقوق  :٢-٩الهدف 
المجتمعات األصلية والمحلية 

فيما يتعلق بمعارفها 
وابتكاراتها وممارساتها 

قها التقليدية، بما في ذلك حقو
 .في تقاسم المنافع

احترام وصون وحفظ 
المعارف والممارسات 
واالبتكارات التقليدية 

 بالتنوع البيولوجي المتعلقة
البحري والساحلي، 

األوسع تطبيق الوتشجيع 
هذه المعارف، ل

واالبتكارات والممارسات 
مسبقة عن بموافقة وذلك 
 المجتمعات بإشراكعلم و

األصلية والمحلية، التي 
ذه المعارف  هقدمت

 ،واالبتكارات والممارسات
لمنافع التقاسم العادل لو

ة عن هذه المعارف شئالنا
 .واالبتكارات والممارسات

 

احترام وصون وحفظ 
المعارف والممارسات 
واالبتكارات التقليدية 

 بالتنوع المتعلقة
البيولوجي للنظم 

اإليكولوجية للمياه 
الداخلية، وتشجيع 

هذه األوسع لتطبيق ال
معارف، واالبتكارات ال

والممارسات وذلك 
مسبقة عن علم بموافقة 

 المجتمعات بإشراكو
األصلية والمحلية، التي 

 هذه المعارف قدمت
واالبتكارات 
التقاسم  و،والممارسات

ة شئلمنافع الناالعادل ل
عن هذه المعارف 

واالبتكارات 
  .والممارسات

احترام وصون وحفظ 
المعارف والممارسات 

ت التقليدية واالبتكارا
 بالتنوع المتعلقة

البيولوجي للغابات، 
تطبيق الوتشجيع 
هذه المعارف، األوسع ل

واالبتكارات 
والممارسات وذلك 

مسبقة عن علم بموافقة 
 المجتمعات بإشراكو

األصلية والمحلية، التي 
 هذه المعارف قدمت

واالبتكارات 
التقاسم  و،والممارسات

ة شئلمنافع الناالعادل ل
معارف عن هذه ال

واالبتكارات 
  .والممارسات

احترام وصون وحفظ 
المعارف والممارسات 
واالبتكارات التقليدية 

 بالتنوع المتعلقة
البيولوجي للجبال، 

تطبيق الوتشجيع 
هذه المعارف، األوسع ل

واالبتكارات 
والممارسات على نطاق 

بموافقة واسع وذلك 
مسبقة عن علم 

 المجتمعات بإشراكو
ة، التي األصلية والمحلي

 هذه المعارف قدمت
واالبتكارات 
التقاسم  و،والممارسات

ة شئلمنافع الناالعادل ل
عن هذه المعارف 

واالبتكارات 
 .والممارسات

احترام وصون وحفظ 
المعارف والممارسات 
واالبتكارات التقليدية 

 بالتنوع المتعلقة
البيولوجي لألراضي 
الجافة وشبه الرطبة، 

تطبيق الوتشجيع 
هذه المعارف، األوسع ل

واالبتكارات 
والممارسات وذلك 

مسبقة عن علم بموافقة 
 المجتمعات بإشراكو

األصلية والمحلية، التي 
 هذه المعارف قدمت

واالبتكارات 
التقاسم  و،والممارسات

ة شئلمنافع الناالعادل ل
عن هذه المعارف 

واالبتكارات 
 .والممارسات

احترام وصون وحفظ 
المعارف والممارسات 

 المتعلقةتكارات التقليدية واالب
، الجزريبالتنوع البيولوجي 

هذه األوسع لتطبيق الوتشجيع 
المعارف، واالبتكارات 

بموافقة والممارسات وذلك 
 بإشراكمسبقة عن علم و

المجتمعات األصلية 
 هذه قدموالمحلية، التي ت

المعارف واالبتكارات 
التقاسم العادل  و،والممارسات

ه ة عن هذشئلمنافع النال
المعارف واالبتكارات 

 .والممارسات
 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 248 

 

 

 
المؤقتة الغايات واألهداف 
 وفقا لإلطار

التنوع البيولوجي البحري 
 والساحلي 

التنوع البيولوجي 
 للمياه الداخلية 

التنوع البيولوجي 
 للغابات

 التنوع البيولوجي
  للجبال

التنوع البيولوجي 
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة 

التنوع البيولوجي 
 17لجزريا

 كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية :٦المجال األساسي 

  كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية-١٠الغاية 

يتم الحصول  :١-١٠الهدف 
ا فقعلى الموارد الجينية و
ي التفاقية التنوع البيولوج
 واألحكام المتعلقة بها

يتم الحصول على الموارد 
الجينية المنشقة من التنوع 

البيولوجي البحري 
والساحلي وفقا التفاقية 

 *.التنوع البيولوجي
 

يتم الحصول على 
الموارد الجينية المنشقة 
من النظم اإليكولوجية 

للمياه الداخلية وفقا 
التفاقية التنوع 

 *.البيولوجي

 يتم الحصول على
الموارد الجينية المنشقة 

من التنوع البيولوجي 
للغابات وفقا التفاقية 

التنوع البيولوجي 
وأحكامها ذات الصلة، 
وتكون متمشية، حسبما 
هو مالئم وعندما يكون 

لمعاهدة ا ذلك ممكنا، مع
الدولية بشأن الموارد 

الوراثية النباتية لألغذية 
 *.والزراعة

يتم الحصول على 
 المنشقة الموارد الجينية

من التنوع البيولوجي 
للجبال وفقا التفاقية 
التنوع البيولوجي 

وأحكامها ذات الصلة، 
وتكون متمشية، حسبما 
هو مالئم وعندما يكون 

لمعاهدة ا ذلك ممكنا، مع
الدولية بشأن الموارد 

الوراثية النباتية لألغذية 
 *.والزراعة

يتم الحصول على 
الموارد الجينية المنشقة 

ع البيولوجي من التنو
لألراضي الجافة وشبه 

الرطبة وفقا التفاقية 
التنوع البيولوجي 

وأحكامها ذات الصلة، 
وتكون متمشية، حسبما 
هو مالئم وعندما يكون 

لمعاهدة ا ذلك ممكنا، مع
الدولية بشأن الموارد 

الوراثية النباتية لألغذية 
 *.والزراعة

من الجزر الموارد الجينية 
قية متمشية مع اتفاتكون 

وأحكامها التنوع البيولوجي 
ذات الصلة، وتكون متمشية، 

حسبما هو مالئم وعندما 
يكون ذلك ممكنا، مع 

معاهدة الدولية بشأن ال
الموارد الوراثية النباتية 

لألغذية والزراعة وغير ذلك 
من االتفاقات الواجبة 

 *.التطبيق
 

التقاسم العادل  :٢-١٠الهدف 
 والمنصف للمنافع الناشئة عن

التجاري ستغالل الا
واالستخدامات األخرى 

لموارد الجينية مع البلدان التي ل
توفر هذه الموارد وذلك وفقا 

التفاقية التنوع البيولوجي 
 .واألحكام ذات الصلة

ن عتقاسم المنافع الناشئة 
االستخدام التجاري 

واالستخدامات األخرى 
للموارد الجينية المشتقة 

من التنوع البيولوجي 
ي والساحلي مع البحر

البلدان التي تقدم هذه 
 .الموارد

تقاسم المنافع الناشئة 
من االستخدام التجاري 
واالستخدامات األخرى 
للموارد الجينية المشتقة 
من النظم اإليكولوجية 

للمياه الداخلية مع 
البلدان التي تقدم هذه 

 .الموارد

التقاسم العادل 
والمنصف للمنافع 

الناشئة عن من 
م التجاري االستخدا

واالستخدامات األخرى 
موارد الجينية للغابات لل

مع البلدان التي توفر 
هذه الموارد وفقا 

التفاقية التنوع 
وأحكامها البيولوجي 
 . ذات الصلة

التقاسم العادل 
والمنصف للمنافع 

الناشئة عن االستخدام 
التجاري واالستخدامات 

األخرى للجبال مع 
البلدان التي توفر هذه 

رد وفقا التفاقية الموا
التنوع البيولوجي 

 .وأحكامها ذات الصلة

التقاسم العادل 
والمنصف للمنافع 

الناشئة عن االستخدام 
التجاري واالستخدامات 

لموارد الجينية لاألخرى 
راضي الجافة في األ

وشبه الرطبة مع البلدان 
التي توفر هذه الموارد 

وفقا التفاقية التنوع 
وأحكامها البيولوجي 

 . الصلةذات

لمنافع الناشئة تقاسم العدل للا
عن االستخدام التجاري 
واالستخدامات األخرى 

موارد الجينية مع البلدان لل
التي توفر هذه الموارد وفقا 

التفاقية التنوع البيولوجي 
 .وأحكامها ذات الصلة
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المؤقتة الغايات واألهداف 
 وفقا لإلطار

التنوع البيولوجي البحري 
 والساحلي 

نوع البيولوجي الت
 للمياه الداخلية 

التنوع البيولوجي 
 للغابات

 التنوع البيولوجي
  للجبال

التنوع البيولوجي 
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة 

التنوع البيولوجي 
 17الجزري

 كفالة تقديم الموارد المالئمة :٧المجال األساسي 

 ة والعلمية والتقنية والتكنولوجية على تنفيذ االتفاقيةقيام األطراف بتحسين قدراتها المالية والبشري : ١١الغاية 

تحويل موارد  :١-١١الهدف 
مالية جديدة وإضافية إلى 

األطراف من البلدان النامية، 
للسماح بالتنفيذ الفعال 

اللتزاماتها في إطار االتفاقية، 
 .٢٠وفقا للمادة 

تحويل موارد مالية جديدة 
وإضافية إلى األطراف 

لنامية، للسماح من البلدان ا
بالتنفيذ الفعال اللتزاماتها 

في إطار برامج العمل 
الخاصة باتفاقية التنوع 

البيولوجي البحري 
والساحلي االتفاقية، وفقا 

 .٢٠للمادة 
 

تحويل موارد مالية 
جديدة وإضافية إلى 

األطراف من البلدان 
النامية، للسماح بالتنفيذ 
الفعال اللتزاماتها في 

مل إطار برامج الع
الخاصة للنظم 

 للمياه اإليكولوجية
الداخلية بموجب 

االتفاقية، وفقا للمادة 
٢٠. 

تحويل موارد مالية 
جديدة وإضافية من 

الموارد العامة 
 أو \والخاصة والمحلية

الدولية إلى األطراف 
من البلدان النامية، 

للسماح بالتنفيذ الفعال 
اللتزاماتها في إطار 

برامج العمل الخاصة 
 للمياه اإليكولوجيةللنظم 

الداخلية بموجب 
االتفاقية، وفقا للمادة 

٢٠. 

تحويل موارد مالية 
جديدة وإضافية إلى 

األطراف من البلدان 
النامية، للسماح بالتنفيذ 
الفعال اللتزاماتها في 

إطار برامج العمل 
الخاصة باتفاقية التنوع 
البيولوجي للجبال، وفقا 

 .٢٠للمادة 

تحويل موارد مالية 
ديدة وإضافية إلى ج

األطراف من البلدان 
النامية، للسماح بالتنفيذ 
الفعال اللتزاماتها في 

إطار برامج العمل 
الخاصة باتفاقية التنوع 

البيولوجي في 
األراضي الجافة وشبه 

الرطبة، وفقا للمادة 
٢٠. 

توزيع جميع الموارد المالية 
الجديدة واإلضافية على جميع 

الجزر، بصفة خاصة جزر 
لبلدان النامية لتنمية أطراف ا

البلدان، للتنفيذ الفعال لبرنامج 
العمل هذا، وبصفة عامة، 

، وفقا التزاماتها باالتفاقية
 .٢٠للمادة 
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المؤقتة الغايات واألهداف 
 وفقا لإلطار

التنوع البيولوجي البحري 
 والساحلي 

التنوع البيولوجي 
 للمياه الداخلية 

التنوع البيولوجي 
 للغابات

 لتنوع البيولوجيا
  للجبال

التنوع البيولوجي 
لألراضي الجافة وشبه 

 الرطبة 

التنوع البيولوجي الجزري 
17 

نقل  :٢-١١الهدف 
التكنولوجيا إلى األطراف من 

البلدان النامية للسماح بالتنفيذ 
الفعال اللتزاماتها في إطار 

 ٢٠االتفاقية، وفقاً للمادة 
 ٤الفقرة 

اف نقل التكنولوجيا لألطر
من البلدان النامية، للسماح 
بالتنفيذ الفعال اللتزاماتها 

في إطار برامج العمل 
الخاصة باتفاقية التنوع 

البيولوجي البحري 
والساحلي االتفاقية، وفقا 

 .٤، الفقرة ٢٠للمادة 
 

نقل التكنولوجيا 
لألطراف من البلدان 

النامية، للسماح بالتنفيذ 
الفعال اللتزاماتها في 

ج العمل إطار برام
الخاصة باتفاقية التنوع 

البيولوجي للمياه 
الداخلية، وفقا للمادة 

 .٤، الفقرة ٢٠

نقل التكنولوجيا 
لألطراف من البلدان 

النامية، للسماح بالتنفيذ 
الفعال اللتزاماتها في 

إطار برامج العمل 
الخاصة باتفاقية التنوع 

البيولوجي للغابات، 
، ٢٠وفقا للمادة 

 .٤ الفقرة

 موارد مالية تحويل
جديدة وإضافية إلى 

األطراف من البلدان 
النامية، للسماح بالتنفيذ 
الفعال اللتزاماتها في 

إطار برامج العمل 
الخاصة باتفاقية التنوع 

البيولوجي للغابات، 
، ٢٠وفقا للمادة 

 .٤ الفقرة

نقل التكنولوجيا 
لألطراف من البلدان 

النامية، للسماح بالتنفيذ 
اتها في الفعال اللتزام

إطار برامج العمل 
الخاصة باتفاقية التنوع 

البيولوجي لألراضي 
الجافة وشبه الرطبة، 

، ٢٠وفقا للمادة 
 .٤ الفقرة

نقل التكنولوجيا لألطراف من 
السيما الدول البلدان النامية، 

الجزرية الصغيرة النامية، 
للسماح بالتنفيذ الفعال 

اللتزاماتها في إطار برامج 
باتفاقية التنوع العمل الخاصة 

، ٢٠البيولوجي، وفقا للمادة 
 .٤الفقرة 

تعزيز قدرة الجزر على تنفيذ       
بشأن التنوع برنامج العمل 

جميع والبيولوجي الجزري 
 .األنشطة ذات األولوية

 
 . النباتيةمع مالحظة أنه ليس كل األطراف في االتفاقية أطرافا أيضا في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية *
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 المرفق الخامس
  بهالقيام المؤشرات والعمل الذي يجب حالة لموجز

 
 مؤشر العنوان الرئيسي

18 
 حالةال

19 
 البيانات  المحتملةاإلجراءات

المتوفرة 
 ؟اآلن

 المنهجية
المتوفرة 
 ؟اآلن

 التي تنسق المنظمات للبيانات ادر ممكنةمص
 تقديم المؤشر

مثل ( وأنوع الغابات الغابات
 )المنغروف

 FRA (FAO); EU-JRC, NASA نعم نعم
    AHTEG/21 لتقرير٢راجع التذييل ( كورينيأرضي غطاء

 راجع التذييل( وطنية للبينات واستشعار عن بعد مختلفة مجموعات نعم نعم األراضي الخثية
 )  AHTEG بتقرير ٢

  رصيفيحاجز GCRMN نعم نعم المرجانية األرصفة
 تذييلراجع ال( وطنية للبيانات واستشعار عن بعد مختلفة مجموعات نعم نعم زارعية أراضي

  AHTEG, MA بتقرير ٢
 AHTEG, MA) بتقرير٢ التذييلراجع ( بعد عن استشعار نعم نعم )بيعيةط (حشائش أراضي
  AHTEG, MA) بتقرير٢ التذييلراجع ( بعد عن استشعار نعم نعم جليد/ قطبية أراضي
  AHTEG,MA)  بتقرير٢ التذييلراجع ( بعد عن استشعار ال ال  داخليةرطبة أراضي

 ومصاب  والجزرالمد مستويات
 األنهار

  AHTEG,MA)  بتقرير٢ التذييلراجع ( بعد عن استشعار ال ال

  MA  بحريةحشائش أطلس ال ال بحرية حشائش
  MA)٢ التذييلراجع ( بعد عن استشعارLADA  ال ال  ونصف رطبةجافة أراضي

 في مدى تجاهاتاال
حيائية المختارة ألالمناطق ا

والنظم اإليكولوجية 
 20والموائل

 

 ب

 MA )٢ التذييلراجع ( بعد عن استشعار ال ال مدن أراضي

UNEP-WCMC ) مع 
FAO, NASA-NGO 

 عمل للصيانة مجموعة
وشركاء آخرين ذات 

 )صلة

 
 الفوري ولذا فمن الموصى به ترفيع المؤشر من   واالستخدامختبارلال يعتبر جاهزاً مؤشر=  مائل داكن . ٧/٣٠ المقررفي ) ب(العمود (ستخدام ختبار الفوري وااللال جاهزامؤشر يعتبر  = داكن 18

 )).ج(إلبقائه في العمود (أنه يحتاج إلى المزيد من العمل تأكد مؤشر =  عادي  .)ب(إلى العمود ) ج(العمود 
 . من العملالمزيدمؤشر يحتاج إلى ) ج. (ستخدامختبار الفوري واالمؤشر يعتبر جاهزاً لال = ب 19
 مختلـف بما فيهـا  (غابات ) ١: ( الرئيسية للنظم اإليكولوجية لتنفيذ المؤشر الفوري     األنواع توفر اتجاهات المعلومات الحالي والمستقبلي القريب، أوصت مجموعة الخبراء           إلى استناداً 20

 أراضي رعويـة ) ٥ (زراعية،ي محاصيل ضراأ) ٤(أرصفة مرجانية، ) ٣(، )٢٠١٠غالباً لبعض المناطق الجغرافية بحلول (أراضي النباتات المنفسخة   ) ٢(،  )التين الهندي  الغابات وبصورة خاصة  أنواع  
 جـاالت  المالئمة لها، لضان تغطية كافة الم      البياناتنظم اإليكولوجية التالية التي يجب تجميع مجموعات         المؤشر على أنواع ال    لتطبيقينبغي بذل الجهود أيضاً     . جليد/ أراضي قطبية ) ٦(سافانا،  / )حشائش(

 . أراضي مدن )٥(أراضي جافة ونصف رطبة، ) ٤ (البحرية،أسرة الحشائش ) ٣(مستويات المد والجزر، ) ٢(أراضي رطبة داخلية، ) ١ ): (يةفاقتالاعية التي اعترفت فيها يالمواض
   21 UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/7 
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 /الحالة 18/ر المؤشعنوان

19 
 البيانات  المحتملةاإلجراءات

المتوفرة 
 ؟اآلن

 المنهجية
المتوفرة 
 ؟اآلن

  التي تنسق تقديم المؤشرالمنظمات ممكنة للبيانات درامص

 في وفرة تجاهاتاال WWF نعم نعم  النباتات الحية فهرس
  المختارةنواعوتوزيع األ

 ب
تجاهات تجميع ال مختلفة فهارس

 األجناس
  وغيرهاوالشركاء، الدولية الطيور حياة نعم نعم

UNEP-WCMC (WWF  
 وغيرها تشجع الدولية   الطيورحياة

 وتحديث المنهجية بحساب الستعراض
تشجع هذه المجموعات والـ . الفهرس
IUCN وتقاسم البيانات مع لمقارنة 

 المستعملة لفهرس القائمة اناتيالب
الحمراء يمكن إعداد فهارس من البيانات 

مثل األجناس المهاجرة  (المتفرقة
 ).ي الرطبةوأجناس األراض

 القائمة العالمية حسب التغطية
 للمناطق المحمية

 WCMC/WCPA نعم نعم

يمكن  نعم شبكات وممرات إيكولوجية
 تطويرها

WCMC/WCPA 

 الهامة للتنوع بالمجاالت أغلفة
 البيولوجي

 WCMC, WCPA نعم نعم
  الطيور الدوليةحياة

والمناطق  المجتمع دراجا
 المحمية الخاصة

  ال ال

 ب  المحمية المناطق تغطية

  ال ال اإلدارة جدوى

UNEP-WCMC/IUCN-WCPA 

 نواع األحالة في التغير
 المهددة

  الحمراءالقائمة فهرس ب
(IUCN-SSC) 

تحسين المنهجية  (الحمراء القائمة معمج  الحمراءالقائمة مجمع نعم نعم
 )مطلوب
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  /حالةال 18 / المؤشرعنوان

19 
 البيانات  المحتملةاإلجراءات

المتوفرة 
 ؟اآلن

 المنهجية
المتوفرة 
 ؟اآلن

  التي تنسق تقديم المؤشرالمنظمات  البياناتمصدر

 خارج المحاصيل مجموعات
  الطبيعيعضالمو

 يمكن نعم
 تطويرها

FAO (SOW, WIEWS); IPGRI 
(CGIAR-SINGER) 

 األسماك قاعدة
 يمكن نعم للماشية الجينية الموارد

 تطويرها
FAO (DADIS) 

 يمكن نعم  لألسماكجينيةال دموارال
 تطويرها

FAO 
  األسماكقاعدة

يمكن  بعضها المواد الجينية لألشجار
 تطويران

    للـــ التابعةREFORGENقاعدة بيانات 
FAO  OECD 

 التنوع في تجاهاتالا
الجيني للحيوانات األليفة 

والنباتات المزروعة 
 األسماك ذات اعنووأ

 جتماعيةال ااألهمية
 قتصاديةاال

 الكبرى

 ب

 يمكن بعضها  داخل المزرعةتنوعات
 تطويرها

FAO, IPGRI, OECD 

FAO مع IPGRI 
  CGIAR عن نيابة

 النظم اإليكولوجية مساحة
للغابـات والنظم 

وجيـة الزراعية اإليكول
 المائية وتربية األحياء
  المستدامةوفقا لالدارة

ما يوجد من مجموعات  ب
البيانات لقياس استدامة الزراعة 
وتربية األحياء المائية والغابات 

وإصدار الشهادات والممرات 
اليكولوجية والمناطق الخاضعة 

الدارة المجتمعات وخطط 
االدارة المستدامة لألحياء اآلبدة 

wildlife 

 تقارير الفاو نعم نعم
:  األطراف فيمثل (الشهادات منح هيئات

FSC, MSC, ISO, PEFC, CSA, SFI, 
LEI.MBC( 

UNEP-WCMC 
 FAOمع 

ة تق المنتجات المشنسبة
 من الموارد المستدامة

 Equilibrium/WWF/World Bank/TNC ال ال  ج
  بعض المؤشراتاقتراح  ينوي

SCBD 

بصمة ايكولوجية وما  شبكة البصمات االيكولوجية FAO. IAE. IPCC. UNEP-WCMC نعم نعم بصمة ايكولوجية ج
مطلوب قياسات أخرى لمساحة   تصل بذلك من مفاهيمي

األرض والبحر لمساندة انتاج 
 السلع وتوفير الخدمات

 UNEP-WCMC و SCBD  بعضها بعضها
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  /حالةال 18 / المؤشرعنوان
19 

 البيانات  المحتملةاإلجراءات
المتوفرة 
 ؟اآلن

 المنهجية
المتوفرة 
 ؟اآلن

  التي تنسق تقديم المؤشرالمنظمات  البياناتمصدر

  متوفرة (INI) نعم نعم  ب روجيننت الترسب
  بجهود إضافية٢٠١٠ذج لعام  إعداد نمايمكن

INI مع  UNEP-WCMC 

 ب
 

 الغريبةاألنواع أعداد وتكاليف 
 الغازية

 

 – نعم
بعض 

 قالمناط

 نعم
 

 GISP  مجموعات البيانات الوطنيةسيما ال مختلفة،
 

االتجاهات في األنواع 
 الغريبة الغازية 

 
مطلوب تبين ووضع تدابير  

 أخرى
 

 بعضها
   

 UBC (UBC)متوفرة  نعم نعم  ب يةالبحرة لتغذيامؤشر 

 المياه في النظم نوعية
 للمياه العذبةاإليكولوجية 

 األكسجين على الطلب مؤشر ب
 والنتراتالبيولوجي 
 العكارة/ والترسبات

 UNEP-GEMS/   المياهبرنامج UNEP-GEMS/   المياهبرنامج نعم نعم

 النظم اإليكولوجيةة سالم 
   األخرىالغذائية

 بتجميع المعلومات تقوم SCBD  ال ال  ج
 المتوفرة

تفكك النظم / اتصال
 اإليكولوجية

 للموائل البقعة حجم توزيع ب
 أنواع ربماالغابات و(األرضية 

 )خرىالموائل األ

 NASA، CI; WWF-US تجمع نعم نعم
  االستشعار عن بعدبيانات إلى استناداً

UNEP-WCMC ( مع FAO, CI, 
NASA-NGO: 

 USDA-FS وحفظ العمل للمجموعة
  WRI نعم نعم النهرية النظم إنشطار  

 فشل النظام حاالت
اإليكولوجي من فعل 

 اإلنسان

 للنظر  بتجميع المعلومات المتوفرةتقوم SCBD ال بعض  ج
 فيها الحقا

SCBD/UNEP-WCMC 
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 /حالةال 18  / المؤشرعنوان

19 
 البيانات  المحتملةاإلجراءات

المتوفرة 
 ؟اآلن

 المنهجية
المتوفرة 
 ؟اآلن

  التي تنسق تقديم المؤشرالمنظمات  البياناتمصدر

ورفاهية  صحة
المجتمعات التي تعتمد 

مباشرة على بضائع 
وخدمات النظم 

 اإليكولوجية

 SCBD  بعدفيما تحديدها يتم ال ال  ج

 البيولوجي التنوع
  والدواءغذيةلأل

 SCBD وغيرها  FAO, IPGRI, WHO ال بعض  ج

اهات التنوع  واتجحالة
اللغوي وعدد المتكلمين 

 باللغات األصلية

  قيد نعم  ب
 ستعراضالا

. أطلس اليونسكو للغات العالم المعرضة للخطر
 ١٥لغات العالم الطبعة الـ: االثنولوغ

 UNEP-WCMC مع يونسكوال
يطلب إلى المعهد السميثوني (

 تطبيق منهجية امكانية استكشاف
 )القائمة الحمراء

 حالةخر لآ مؤشر
المعارف األصلية 

 والتقليدية

) ي (٨ العامل المعني بالمادة الفريق فيها لينظر ال ال  ج
مجتمعات األصلية حيازة الواحتمال إدراج (

 ) لألراضيوالمحلية

SCBD 

 الحصول على مؤشر
  وتقاسم المنافعمواردال

مطلوب أن ينظر في ذلك الفريق العامل المعني  ال ال  ج
  منافعبالعمل وتقاسم ال

SCBD 

اإلنمائية  المساعدة 
الرسمية المقدمة لدعم 

 تفاقيةاال

المساعدة اإلنمائية الرسمية كما  ب
  هي مبينة

 على ذلك يعمل OECD) OECD  البيانات ابراز علىالمانحة البلدان تشجيع نعم بعض
 )ختباريةالفترة 

 وفريق الخبراء . معلوماتلتقديم مدعوة البلدان ال ال  ج  نقل التكنولوجيامؤشر
رغب في النظر في ي قد  المعني بنقل التكنولوجيا

 هذه المسألة

SCBD 
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 ٨/١٦المقرر 
 التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى

 إن مؤتمر األطراف،
في  األطراف على تيسير التعاون بين المنظمات الدولية، وتشجيع دمج شواغل التنوع البيولوجي يحث -١

جميع القطاعات ذات الصلة، عن طريق تنسيق مواقفها الوطنية بين االتفاقيات المتعددة والمحافل الدولية األخرى التي تقوم 
 بدور فيها، حسبما هو مالئم؛

 األطراف، حسبما هو مالئم، إلى تشجيع التنسيق بين نقاط االتصال الوطنية التابعة التفاقية األمم يدعو  -٢
رية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، بغية تحقيق التآزر المتحدة اإلطا

بشأن األنشطة الشاملة لعدة قطاعات، والسعي إلى الحصول على التمويل لهذه األنشطة من مرفق البيئة العالمية، حسبما 
 مالئم؛ هو

 تصال المشترك في مساندة التعاون بين اتفاقيات ريو؛ على الدور المهم لفريق االيؤكد -٣
الوثيقة المشتركة المعدة من واألعمال المشتركة المحددة في لتعزيز التعاون المقترحة الخيارات ب يرحب -٤

 البيولوجي، اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوعأمانات 
(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1)؛ 

 فريق االتصال المشترك، أن يعطي في الوثائق التي ستقدم مستقبال إلى مؤتمر األطراف، تقييما يدعو -٥
للنجاحات المحققة والدروس المستفادة من خالل تعاونها وأعمالها المشتركة، وإشارة إلى تأثيرات الموارد المرتبطة 

 ية المقترحة في هذا الخصوص؛بالخيارات اإلضاف
التنوع البيولوجي، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع  اتفاقية بالوثيقة المشتركة المعدة من أمانات يرحب -٦

والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، واتفاقية األراضي الرطبة  الحيوانات
خيارات لتعزيز التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية التراث العالمي، بشأن ) ١٩٧١، رامسار، إيران(

(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.2) ويشجع فريق االتصال المشترك بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على ،
غ الوطني، وتطبيق اإلطار المؤقت للغايات واألهداف لتقييم معالجة العناصر الملموسة مثل تحقيق التجانس بخصوص اإلبال

 ؛، والمؤشرات المتسقة مع هذا اإلطار، وذلك عبر االتفاقيات٢٠١٠التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام 
 الحاجة إلى تعزيز التعاون فيما بين اتفاقيات ريو واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ليس يالحظ -٧

 ستوى أمانات كل منها، بل أيضا على مستوى الهيئات العلمية والتقنية التابعة لكل منها؛فحسب على م
 إلى األمين التنفيذي أن يكفل المزيد من الموارد من مساندة البرنامج من أجل تمويل أنشطة يطلب -٨

لتنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة االتفاقية، بما في ذلك تلك األنشطة المتعلقة بترتيبات االتصال المشتركة بين اتفاقية ا
 لمكافحة التصحر، وذلك في مقر األمم المتحدة؛

 بالتعاون الجاري مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وهيئة الموارد الوراثية لألغذية يرحب -٩
 والزراعة، واالتفاقية الدولية لحماية النباتات، والزراعة التابعة لها، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية

وكذلك عمليات منظمة األغذية والزراعة األخرى، بخصوص المسائل المرتبطة بالزراعة ومصايد األسماك والغابات 
 وغيرها؛
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١٠- بأهمية دور وإنجازات الشراكة العالمية في مجال الغابات في التنسيق والتعاون بشأن المسائل يقر 
 قة بالغابات؛المتعل

 بالتقدم الذي أحرزته الشراكة العالمية من أجل الغابات في النهوض باالستراتيجية العالمية لحفظ يرحب -١١
  للمنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات على مساندتها المتواصلة للشراكة؛ويعرب عن امتنانهالنباتات، 

ريطة توافر الموارد المالية والبشرية الضرورية، ووفقا  إلى األمين التنفيذي، حسبما هو مالئم، وشيطلب  -١٢
عت االتفاقية معها آللية تحديد األولويات التي أنشأها مؤتمر األطراف، االتصال باالتفاقيات، والمنظمات والمبادرات التي وقّ

 في ذلك إمكانية إعداد برامج بالفعل مذكرات تعاون، بغية السير قدما في تنفيذ االتفاقية وفقا لمقررات مؤتمر األطراف، بما
 عمل مشتركة؛

إلى األمين التنفيذي االتصال بأمانة منظمة التجارة العالمية بشأن المسائل ذات الصلة، بما في ذلك يطلب  -١٣
 حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، والتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والسلع والخدمات البيئية، ضمن أمور

 ؛أخرى، بغية تحديد خيارات للتعاون األوثق، بما في ذلك إعداد مذكرة تعاون للنهوض باألهداف الثالثة لالتفاقية
 إلى األمين التنفيذي االتصال بأمانة اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار؛يطلب  -١٤
فريق  إلى إلى أن تنضم والزراعة، بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية المعاهدة الدولية أمانة دعوي -١٥

 االتصال لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
  22 ) ٢٠٠٨-٢٠٠٦(ببرنامج العمل المشترك المنقح مع اتفاقية حفظ األنواع البرية المهاحرة يرحب  -١٦

لوطنية التابعة التفاقية التنوع ويدعو، في الحاالت التي تكون فيها البلدان أطرافا في كلتا االتفاقيتين، نقاط االتصال ا
 في ا، مع نظرائهحسبما هو مالئموذلك بالتعاون، البيولوجي الى القيام باألنشطة ذات الصلة من برنامج العمل المشترك، 

ة في  المهاجرة لتنفيذ األنشطة المبيناألنواع األمين التنفيذي التعاون مع أمانة اتفاقية إلى ويطلب المهاجرة، ألنواعاتفاقية ا
 .المشتركبرنامج العمل 

                                                   
: بعنـوان  ٨/١٨في الفقرة السادسة من القـرار       في اتفاقية األنواع المهاجرة     ؤتمر األطراف    م الذي صادق عليه   22

 في إطـار  المستقبلية  العمل الجارية و  برامج  وفي   في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي         المهاجرة األنواع   إدماج"
 ."اتفاقية التنوع البيولوجي
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 ٨/١٧المقرر 
 إشراك القطاع الخاص

 ، مؤتمر األطرافإن 

 من الخطة ٤-٤ الصادرة عن مؤتمر األطراف، ال سيما الهدف ٦/٢٦ و ٥/١١ و ٣/٦ بالمقررات رإذ يذكّ
إشراكهم في شراكات  أصحاب األدوار وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك القطاع الخاص، ينبغي ("االستراتيجية  

القطاعية والشاملة لعدة قطاعات  لتنفيذ االتفاقية كما ينبغي دمج شواغل التنوع البيولوجي في خططهم وبرامجهم وسياساتهم 
 ؛")المتصلة بهذا الموضوع

مع  ، ٢٠١٠على الحاجة إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية وفي تحقيق هدف عام وإذ يركز 
 ة أن تقع المسؤوليات عن التنفيذ في المقام األول على عاتق األطراف؛مراعا

 الحاجة الى تعزيز االلتزامات الطوعية من القطاع الخاص واللوائح المساندة ألهداف االتفاقية؛ وإذ يالحظ
 بأن القطاع الخاص يضم طائفة واسعة من الفاعلين؛واذ يعترف 

ذلك  لى إشراك قطاع األعمال والصناعة في تنفيذ االتفاقية، بما في  وجود أسباب متعددة للتشجيع عوإذ يالحظ
   :االعتبارات اآلتية

ن القطاع الخاص هو أقل القطاعات مشاركة بين جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية، ومع ذلك، أ )أ(
ا أن تشجيع قطاع األعمال   كم  .ولوجيلقطاع األعمال والصناعة لها تأثيرات كبيرة على التنوع البي فإن األنشطة اليومية 
 وتحقيق ٢٠١٠بممارسات جيدة وتعززيها يمكن أن ينطوي على إسهام محسوس في تحقيق هدف عام  والصناعة على األخذ 

 االتفاقية؛ أهداف 

 الصناعية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الحكومات وعلى الرأي واالتحاداتأن الشركات الفردية  )ب(
  تملك إمكانية رفع مستوى االهتمام بالتنوع البيولوجي وباالتفاقية نفسها؛ ؛ وبذلك العام

أن لدى القطاع الخاص معرفة بالتنوع البيولوجي والموارد التكنولوجية المتعلقة بذلك التنوع وكذلك لديه  )ج(
  تنفيذ االتفاقية؛المهارات في اإلدارة والبحث واالتصال، التي يمكن إذ ما عبئت أن تسهل المزيد من 

بالمبادرات الجارية والجديدة إلشراك دوائر األعمال في مساندة أهداف االتفاقية، بما في ذلك الحوار واذ يرحب  
 بين زعماء األعمال والوزراء الضالعين في تنفيذ االتفاقية؛

ة بالمملكة المتحدة إلى جانب  بمبادرة وزارة البيئة بالبرازيل، ووزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفييرحبواذ 
 Insight  وهيئـة ، (CEBDS)  ، ومجلس األعمـال البرازيلي من أجل التنمية المستدامة  (IUCN)  العالمي للحفـظ  االتحـاد 

 Investment  االتفاقية أو  واألمين التنفيذي، وهي المبادرة الرامية إلى توليد أفكار يمكن تطبيقها على خير وجه من خالل 
 ؛٢٠١٠ هدف عام كوسيلة للعمل على تحقيق لمساندة أهداف االتفاقية، إلشراك قطاع األعمال في قضايا التنوع البيولوجي، 

 ٢١-٢٠ فيفي لندن  الذي عقد   لتحدي التنوع البيولوجي٢٠١٠ تقرير العمل األول واجتماع واذ يالحظ
ساو اإلضافة إلى تقرير االجتماع الثاني الذي عقد في ، ب)  UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/5 ( ٢٠٠٥كانون الثاني /يناير
 ،٢٠٠٥تشرين الثاني / نوفمبر٥ إلى ٣  ، البرازيل، من وباول

 األنواع اآلتية من األدوات واآلليات التي يمكن أن تكون ذات فائدة في تسهيل اإلسهامات من قطاع يالحظواذ 
  :٢٠١٠لعام والصناعة في تنفيذ االتفاقية وتحقيق هدفها  األعمال 
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مواد رفع مستوى الوعي وعقد حلقات عمل تدريبية للقطاع الخاص بشأن قطاع األعمال وقضايا التنوع  )أ(
 البيولوجي؛

إرشادات عن دمج اعتبارات التنوع البيولوجي فيما يوجد من معايير وخطوط إرشادية ومؤشرات طوعية  )ب(
 تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في ممارسة األعمال؛خاصة برفع التقارير واألداء، من أجل  أو إجبارية 

 الكامل للقضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي في سبيل تسهيل المدىخطط إلصدار الشهادات، تعكس  )ج(
 المستهلكين على أساس أداء الشركات المختلفة ألعمالها في مجال التنوع البيولوجي؛ اختيار 

  ألنشطة التي لها تأثير على التنوع البيولوجي؛معايير متفق عليها دوليا ل )د(

 إرشادات وأدوات لمساعدة الشركات على تنفيذ الممارسات الجيدة التي تتعلق بالتنوع البيولوجي؛ )ه(

السياسات وخطط العمل المتصلة بالتنوع البيولوجي لتحديد وتشغيل التزامات الشركات في مجال التنوع  )و(
 البيولوجي؛

الم على الطريق تتعلق بالتنوع البيولوجي كي تسترشد بها ممارسات إدارة الشركات ولتقييم إيجاد مع )ز(
 مجال التنوع البيولوجي؛ إداراتها في 

خطوط إرشادية لدمج القضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي فيما يوجد من إجراءات تقييم األثر البيئي وفي  )ح(
 االستراتيجي؛ تقييم األثر 

 لتسهيل تقاسم المعارف فيما يتعلق بالممارسات الجيدة؛شراكات  )ط(

 شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ )ي(

 أعاله يمكن استعمالها أيضا في تسهيل التعاون ٣بعض األدوات واآلليات المذكورة في الفقرة    أن أيضايالحظ واذ 
يتعلق  تنوع البيولوجي والتي تعالج التنمية االقتصادية، فيما الوكاالت الحكومية التي تعالج الحفظ واالستعمال المستدام لل بين 

  ؛٢٠١٠بتنفيذ االتفاقية وتحقيق هدفها لعام 

 يمكن تسهيلها بمزيد ٢٠١٠ أن إسهامات قطاع األعمال والصناعة في تنفيذ االتفاقية وتحقيق هدفها لعام يالحظواذ 
   :العمل تحت ظل االتفاقية إلعداد ما يلي من 

 ات وإرشادات ومعايير تتعلق بالقضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي ذات الصلة بالقطاع الخاص؛أدو )أ(
 أدوات لتقدير قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، إلدراجها في صنع القرار؛ )ب(

 إرشادات بشأن تعويضات احتمالية في التنوع البيولوجي بما يتمشى وأهداف االتفاقية؛ )ج(

إرشادات عن دمج التنوع البيولوجي في المعايير وخطط إصدار الشهادات والخطوط اإلرشادية في مجال  )د(
 الصناعة؛

 دليل عن االتفاقية للقطاع الخاص؛ )ه(

 إرشادات لألطراف عن كيفية إشراك القطاع الخاص، وفقا لالحتياجات والظروف الوطنية؛ )و(
 بشأن الطرائق والوسائل الكفيلة بمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات أن القيام بمزيد من العملواذ يالحظ 

المنتجات السليمة بيئيا ـ كالطرائق والوسائل التي استحدثتها مبادرة التجارة البيولوجية الصادرة عن األونكتاد ـ يكون من 
 ئر األعمال والصناعة؛شأنه أن يساعد على ايجاد ممارسة طيبة في مجال التنوع البيولوجي في محيط دوا
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 االتصال الوطنية، التي تعمل مع اإلدارات الحكومية ذات الصلة، على توصيل أهمية التنوع مراكز يحث -١
إلى الشركات العاملة تحت والية األطراف، بما في ذلك الشركات التي تملكها الدولة والمنشآت الصغيرة  البيولوجي 

 إعداد وتطوير االستراتيجيـات وخطط العمل الوطنيـة للتنوع البيولوجي، كي تعمل تلك الشركات على والمتوسطة، 
الشركات على األخذ بالممارسات التي تساند تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  ولتشجيع تلك 

 أهداف االتفاقية؛ وتساند 

إدراج ممثلين للقطاع الخاص في الوفود  نقاط االتصال الوطنية، في الحاالت المالئمة، على يشجع -٢
اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ومؤتمر األطراف، وغير ذلك من االجتماعات  الوطنية إلى 

 الحكومية الدولية، وأن ترشحهم للمشاركة في أفرقة الخبراء التقنيين؛ 

 (business case)التنوع البيولوجي مبررات مات عن  األمين التنفيذي تجميع المعلومنيطلب  -٣
 الجيدة بشأن ذلك التنوع، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛ والممارسات 

 إلى األمين التنفيذي أن يدرج القطاع الخاص كمجتمع مستهدف في أدوات ترويج المعلومات يطلب كذلك -٤
 ؛ (CEPA)  مية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة وفي المبادرة العال لديه 

 إلى وضع  مثل المبادرة المالية التابعة لليونيب قطاع األعمال والمنظمات والشراكات ذات الصلةيدعو -٥
، وتطوير وتعزيز االستعمال األوسع للخطوط اإلرشادية المتعلقة (business case) البيولوجي التنوع مبررات وتعزيز 

وخطط إصدار الشهادات، والخطوط اإلرشادية والمعايير الخاصة باإلبالغ، ال سيما  الممارسات الجيدة، ومعالم الطريق، ب
وإعداد وإبالغ أي لتقاسم المعلومات عن األوضاع القائمة واالتجاهات ، ٢٠١٠مؤشرات عام  معايير األداء المتمشية مع 

 االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف؛  إلى ٢٠١٠ هدف عام التزامات طوعية من شأنها أن تسهم في تحقيق

 صراحة مع غايات وأهداف أكثر قطاع األعمال إلى جعل سياساته وممارساته متمشية على نحو يدعو -٦
 ؛ الثالثة وغاياتها ومقاصدهااالتفاقية

ية للمشورة  ممثلي قطاع األعمال على المشاركة في اجتماعات مؤتمر األطراف والهيئة الفرعيشجع -٧
  والتقنية والتكنولوجية وغيرها من االجتماعات الحكومية الدولية؛ العلمية 

 النظر، في اجتماعه التاسع، في مزيد من السبل والوسائل لتعزيز إشراك قطاع األعمال في تنفيذ يقرر -٨
 التركيز بصفة خاصة على دور االتفاقية في تسهيل هذه المشاركة؛ االتفاقية، مع 

 إلى معالجة دور القطاع الخاص في تحقيق   (EGTT)   فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا دعوي  -٩
 لعمل فريق الخبراء، مع تقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر  الحاليالمقررالثالثة لالتفاقية وإلى النظر في أهمية  األهداف 

 ؛األطراف 
 .من االتفاقية أولوية في التنفيذ) ب (٦ األطراف على إعطاء تنفيذ المادة يشجع -١٠ 
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 ٨/١٨المقرر 
 إرشاد لآللية المالية

 إن مؤتمر األطراف

 ،٢١ و ٢٠ في االعتبار المادتين إذ يأخذ
 ؛UNEP/CBD/COP/8/10 بتقرير مرفق البيئة العالمية الوارد في الوثيقة وإذ يأخذ علما

 ٤/١١  و ٣/٨  و ٣/٥  و ٢/٦ و   ١/٢لـوجي ومقرراتـه      إلى األحكام ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيو        وإذ يشير 
 ،٧/٢٠  و٦/١٧  و٦/١٦  و٥/١٣  و٥/١٢  و٤/١٣ و

 اعتماد قائمة محدثة لألطراف من البلدان المتقدمة واألطراف األخرى التي تتحمل طوعيا التزامات              يقرر -١
  الحالي؛حو الوارد في المقرر من االتفاقية على الن٢ الفقرة ،٢٠األطراف من البلدان المتقدمة وفقا للمادة 

 أن يـدرج فـي      ، لتشغيل اآللية المالية لالتفاقية    ي من مرفق البيئة العالمية باعتباره الهيكل المؤسس       يطلب -٢
 :يلي تقريره المنتظم إلى مؤتمر األطراف ما

ة العالميـة   البدء بتطبيق إطار الموارد المخصصة على الموارد المخصصة في التجديد الرابع لمرفق البيئ             )أ(
 لتنوع البيولوجي؛المجاالت المركزية ل بالتركيز على ٢٠٠٦يوليه /الذي يبدأ عمله اعتبارا من تموز

 والبلـدان ذات    الكيفية التي قد يؤثر بها إطار تخصيص الموارد على التمويل المتـاح للبلـدان الناميـة                )ب(
 ؛لتنفيذ التزاماتها بمقتضى االتفاقيةاالقتصاد االنتقالي 

مرفق البيئة العالمية على مواصلة تبسيط وترشيد إجراءاته بالنظر إلى الظـروف الخاصـة فـي                يحث   -٣
على النحو الذي أشـير إليـه فـي         ة    األطراف من البلدان النامية والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامي           

 ذات االقتصاد االنتقالي؛األطراف  فضال عن تلك الظروف السائدة في ٢٠ من المادة ٦  و٥الفقرتين 
 تواجه الدول الجزريـة  التي مرفق البيئة العالمية على وضع استجابات لتحديات القدرات والحصول       يحث -٤

 على النحو المحدد في الدراسة الثالثة لـألداء  األقل نموا ذات االقتصاد االنتقالي،  ا والبلدان   نموالصغيرة النامية، وأقل البلدان     
 ؛تي أجراها مرفق البيئة العالميةالعام ال

الجمعية الثالثة لمرفق البيئة العالمية أن تدرج في مناقشاتها السياسية رفيعـة المسـتوى الفـرص                يدعو   -٥
 ؛والتحديات التي تواجه مرفق البيئة العالمية أثناء قيامه بدوره كآلية مالية لالتفاقية

اف، استكشاف الفرص الالزمة كتعميم اإلرشـاد المقـدم          من األمين التنفيذي، بالتشاور مع األطر      يطلب -٦
 فضال عن مؤشرات تقييم التقدم صـوب        ٧/٣٠ قررلمرفق البيئة العالمية مع مراعاة إطار األهداف والغايات الواردة في الم          

معنـي  مفتوح العضوية الال، وتقديم نتائج ذلك لمؤتمر األطراف من خالل الفريق العامل المخصص          ٢٠١٠تحقيق هدف عام    
 ؛باستعراض تنفيذ االتفاقية

من مرفق البيئة العالمية التشاور مع األمين التنفيذي فيما يتعلق بالعلميات التي يضطلع بها المرفق               يطلب   -٧
 ؛والتي تؤثر في اآللية المالية لالتفاقية

 ٢٠مالية وفقا للمـادة      تقديم اإلرشاد اإلضافي التالي إلى مرفق البيئة العالمية بشأن توفير الموارد ال            يقرر -٨
 الصـادرة  ٧/٢٠  و٦/١٧  و٥/١٣  و٤/١٣ و ٣/٥  و٢/٦  و١/٢ من االتفاقية واتساقا مع المقررات ١ الفقرة ٢١والمادة  

 ؛عن مؤتمر األطراف
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 بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية
رد لن يضر بأي حال مـن    من مرفق البيئة العالمية تقديم تأكيدات بأن تطبيق إطار تخصيص الموا          يطلب   -٩

 ، بما في ذلك األنشـطة اإلقليميـة  ،األحوال بحصول األطراف المؤهلة على التمويل لألنشطة ذات الصلة بالسالمة األحيائية          
 ؛حيثما يكون مالئما

من مرفق البيئة العالمية إسناد تخصيصه للموارد لـدعم تنفيـذ البروتوكـول إلـى االحتياجـات                 يطلب   -١٠
وال  ،رية، وكأولوية لدعم إنشاء مستوى أساسي من القدرات في جميع األطراف من البلدان النامية المؤهلـة         واألولويات القط 

 ذات االقتصاد االنتقالي؛واألطراف ،  والدول الجزرية الصغيرة النامية أقل البلدان نمواسيما
 :ون اإلقليمية للتمكين منمرفق البيئة العالمية على دعم دراسات التقييم القطرية واإلقليمية وديحث  -١١

النهوض بتخطيط وترشيد المساعدات في المستقبل إلى االحتياجات الخاصة بالبلدان المؤهلة بالنظر إلـى               )أ(
 ؛إزاء السالمة األحيائية غير مالئم‘‘ هذا الحجم يناسب الجميع’’أنه قد ثبت أن منهج 

 ؛تحديد أهداف واضحة وواقعية )ب(
 ؛ت التقنية والمجربة بصورة كافية لتنفيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائيةتحديد وتوفير الخبرا )ج(
تحقيق التنسيق الفعال الذي ييسر الدعم والملكية ومشاركة جميع الوزارات والسلطات الوطنيـة المعنيـة                )د(

 ؛لضمان التآزر واالستمرارية
 :من مرفق البيئة العالمية مساندةيطلب  -١٢

ل األجل لبناء وتوحيد وتعزيز القدرات المستدامة للموارد البشرية على تقييم المخـاطر             توفير الدعم طوي   )أ(
 ؛وإدارة المخاطر، ووضع كذلك تقنيات للرصد لتحديد الكائنات المحورة الحية

استثارة الوعي والمشاركة العامة وتقاسم المعلومات بما في ذلك من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة                )ب(
 ؛ةاألحيائي

 ،تنسيق وتحقيق التجانس في األطر الوطنية للسالمة األحيائية على المستويات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة    )ج(
 ؛حسب مقتضى الحال

 بما في ذلـك بنـاء القـدرات         ،المشاركة الوطنية المستدامة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية         )د(
لى توفير معلومات موجزة في االسـتمارات الموحـدة إلبـالغ المعلومـات             لمراعاة حاجة األطراف إلى أن تكون قادرة ع       

بإحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة للتمكـين مـن تسـجيل هـذه             ) وخاصة الكلمات الرئيسية لتقسيم السجالت إلى فئات      (
 ؛المعلومات في البوابة المركزية

وكشـف  خـاطر وإدارة المخـاطر ورصـد        نقل التكنولوجيا والمشاركة في تطويرها في مجال تقييم الم         )ه(
 ؛الكائنات الحية المحورة

 ؛وضع وتنفيذ أطر وطنية للسالمة األحيائية )و(
 بما في ذلك التعليم العـالي والمختبـرات المتعلقـة بالسـالمة           ،بشريةالمالية و التقنية و القدرات  ال تطوير )ز(

 ؛يتصل بذلك من معدات األحيائية وما
 ؛دلة لبناء القدرات لتحقيق التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةتنفيذ خطة العمل المع )ح(
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تيسير عملية جمع المعلومات التشاورية المؤدية إلى إعداد تقارير وطنية بمقتضـى البروتوكـول لتلـك                 )ط(
 التي  ذات االقتصاد االنتقالي،  طراف   واأل ، نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية     أقلها ال سيما  و ،األطراف من البلدان النامية   

 ؛تفتقر إلى القدرات الكافية في هذا المجال
 فضال عن المنظمات المعنية إلـى  ، مرفق البيئة العالمية واألطراف من البلدان المتقدمة والحكومات       يدعو -١٣

ل قرطاجنة للسالمة األحيائيـة والـى       أن تأخذ في الحسبان خطة العمل المعدلة لبناء القدرات لتحقيق التنفيذ الفعال لبروتوكو            
 ؛ذات االقتصاد االنتقالي من أجل تنفيذ هذه الخطةزيادة مساندتها المالية والتقنية للبلدان النامية والبلدان 

 التنوع البيولوجي الجزري

جي من مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة االعتراف ببرنامج العمل المعنـي بـالتنوع البيولـو              يطلب   -١٤
 ؛ وتقديم الدعم لتنفيذه، أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وال سيماالجزري وفائدته للبلدان النامية

من مرفق البيئة العالمية زيادة تبسيط إجراءاته لمراعاة الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة             يطلب   -١٥
 ؛ع البيولوجي الجزريالنامية في تنفيذ برنامج العمل المعني بالتنو

 لنظم االيكولوجية  األلفية لتقييم

ات واالحتياجـات ذات الصـلة   فجو إلى تحديد ال ، بالتنسيق مع األمين التنفيذي    ،مرفق البيئة العالمية  يدعو   -١٦
 معـدل   لتحقيق الجهود اإلضافية غير المسبوقة الالزمة للحد بدرجة كبيـرة مـن  ،٢٠١٠حتى عام   الحالية،  بالموارد المالية   

 ؛ على توفير سلع وخدمات النظم االيكولوجيةفاطح التنوع البيولوجي والضياع
األطراف والحكومات األخرى على إجراء عمليات تقييم وطنية وشبه العالمية األخرى باسـتخدام             يشجع   -١٧

 مرفق البيئـة العالميـة   يدعوو ، حسب مقتضى الحال،نظم االيكولوجية األلفية لل األطر المفاهيمية والمنهجيات الخاصة بتقييم      
 ؛ إلى توفير التمويل لعمليات التقييم هذه،ومنظمات التمويل الثنائية ومتعددة األطراف، حسب مقتضى الحال

 تنفيذ االتفاقية

 ٣  و ٢ين  غـايت معلومات عن مساهماته وخبراته فيما يتعلق بتنفيذ ال       رفق البيئة العالمية إلى توفير       م يدعو -١٨
 ؛اتيجيةمن الخطة اإلستر

 مرفق البيئة العالمية ومنظمات التمويل الثنائية ومتعددة األطراف إلى توفير التمويـل السـتعراض         يدعو -١٩
 ؛ة بالتنوع البيولوجيمتعلقوتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ال

  فيهانقل التكنولوجيا والتعاون

 لتنفيـذ  ذات االقتصاد االنتقـالي  للبلدان النامية والبلدان    مرفق البيئة العالمية إلى توفير الدعم المالي       يدعو -٢٠
 ؛برنامج العمل

 عامةتوعية الالالمبادرة العالمية لالتصال والتثقيف و

 األطراف إلى توفير المـوارد الماليـة الالزمـة          ةمرفق البيئة العالمية والمؤسسات الثنائية ومتعدد     يحث   -٢١
 لتنفيـذ  ذات االقتصـاد االنتقـالي،   والبلـدان  ، نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية     هاأقلوال سيما    ،وخاصة للبلدان النامية  

 على المستويين الوطني واإلقليمي لدعم االسـتراتيجيات وخطـط          عامةتوعية ال الاألنشطة ذات األولوية لالتصال والتثقيف و     
 ؛ف واالتصال والتوعيةلتثقياستراتيجيات أخرى لإلعالم وا ة بالتنوع البيولوجي وأيمتعلقالعمل ال
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 غ الوطنيبالاإل

 مرفق البيئة العالمية والمؤسسات المالية الثنائية ومتعددة األطراف األخرى، حسب مقتضى الحـال،    يدعو -٢٢
إلى توفير الدعم المالي لألطراف المؤهلة إلعداد تقاريرها الوطنية الرابعة بطريقة حسنة التوقيت ويفضل أن يكون ذلك فـي       

 ؛٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١جاوز يت موعد ال
 مرفق البيئة العالمية إلى استكشاف ووضع آليات أيسر وأسرع لتوفير األموال للبلدان المؤهلة              يدعو كذلك  -٢٣
 ؛ها الوطنية المقبلةإلعداد تقارير

 العالمية للتصنيف مبادرةال
نشطة المقررة الواردة في برنامج العمـل        من مرفق البيئة العالمية أن يواصل تقديم الدعم لتنفيذ األ          يطلب -٢٤

التـي   بما في ذلك عمليات تقييم االحتياجات والمشاريع ذات التركيز على التصـنيف أو         ،لتصنيفالعالمية ل مبادرة  الالمعني ب 
 ؛ قدرات التصنيف والحصول على التكنولوجياتطوير واألنشطة اإلقليمية المعنية ب،تحدد بوضوح مكونات خاصة بالتصنيف

 الـدول الجزريـة     ال سـيما   و ، من مرفق البيئة العالمية توفير الموارد المالية للبلدان النامية         كذلكيطلب   -٢٥
 للمشاريع التي تساعد على إنشاء وتشغيل نقاط االتصال الوطنية المعنيـة            ذات االقتصاد االنتقالي،  والبلدان  ،  الصغيرة النامية 

رد المالية لمساندة أنشطة بناء القدرات مثل ضمن جملة أمور التدريب التصنيفي            فضال عن الموا   ،لتصنيفالعالمية ل مبادرة  الب
 ؛ بالتصنيفات النوعية وتكنولوجيات المعلوماتالمتعلق

 من أمانتي االتفاقية ومرفق البيئة العالمية إجراء تحليل مشترك للمشـاريع الممولـة ذات الصـلة                 يطلب -٢٦
تحليـل المـوارد    بما فـي ذلـك       ،لمشاريع ذات الصلة الواردة في التقارير الوطنية      ومعلومات ا للتصنيف  مبادرة العالمية   الب

 بغرض استخالص أفضل الممارسات وتقاسم المعلومات والخبرات فـي مجـال            ،الموجهة بصورة خاصة إلى بناء القدرات     
 ؛تعزيز الدعم المالي للمبادرة

 األنواع الغريبة الغازية

تمويل إضافي من اآللية المالية لالتفاقية لمساندة بناء القدرات فـي البلـدان              بالحاجة إلى تقديم     يأخذ علما  -٢٧
 لمنع أو تقليل مخاطر انتشار      ذات االقتصاد االنتقالي،   والبلدان   ، نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية     ها أقل ال سيما  و ،النامية

 قليمية أو اإلقليمية؛دون اإلأو وتوطين األنواع الغريبة الغازية على المستويات الوطنية 
 المناطق المحمية

 وبرنامج األمم المتحدة للبيئـة والوكـاالت المنفـذة         ، والبنك الدولي  ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    يدعو -٢٨
  إلى المساعدة في تيسير وتقديم الدعم المـالي ، باإلضافة إلى المنظمات المعنية األخرى،األخرى التابعة لمرفق البيئة العالمية    

ـ بشأن  ٨/٢٤من القرار ) أ (١٨للموائد المستديرة المعنية بتمويل المناطق المحمية المشار إليها في الفقرة            ،ةالمناطق المحمي
 ؛وفقا للتفويض الممنوح لكل منها

 :مرفق البيئة العالمية إلىيدعو  -٢٩
محددة بمستوى يكفـي لـدعم       مع مراعاة االحتياجات الوطنية ال     ،مساندة األنشطة المبكرة لبرنامج العمل     )أ(

 ؛ذات االقتصاد االنتقالي والبلدان ، الجزرية الصغيرة الناميةدول نموا والها أقلال سيما و،البلدان النامية
 دعم النظم الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية مع مراعاة األهداف واألطر الزمنية لبرنامج العمل؛ )ب(
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 بالمناطق المحمية في حافظة التنوع البيولـوجي فـي خطـة العمـل               على نسبة التمويل الخاصة    ظاالحف )ج(
الواردة في برنامج العمل ودور مرفق البيئـة        واألهداف   مع مراعاة الغايات     ،الخاصة بالمرحلة الرابعة لمرفق البيئة العالمية     

 العالمية في توفير الدعم على مستوى المنظومة للمناطق المحمية؛
المجتمعـات األصـلية   المالئم، سياساته المتعلقة بالمناطق المحمية فيما يتعلق باستعراض وتعديل، حسب     )د(

 ؛والمحلية
دعم المناطق التي تحافظ عليها المجتمعات المحلية وضمان المشاركة الفورية والكاملة والفعالة للشـعوب           )ه(

 ؛األصلية والمجتمعات المحلية في وضع األنشطة ذات الصلة
في مرفق البيئة العالمية إلى معالجة طلبات الحصول علـى التمويـل للمشـاريع              منفذة  وكاالت ال ال يدعو -٣٠

 .بطريقة سريعة  المحميةبشأن المناطقعاليه ) ب( و) أ (٢٩المشار إليها في 
 مرفق

 قائمة محدثة باألطراف من البلدان المتقدمة وغيرها من األطراف التي تتحمل طوعيا 
 )٢٠٠٦(ء اتفاقية التنوع البيولوجي التزامات األطراف المتقدمة إزا

 النمسا سترالياا

 كندا بلجيكا

 الدنمارك يةشيكجمهورية التال

 فرنسا فلندا

 اليونان ألمانيا

 ايرلندآ آيسلندا 

 اليابان إيطاليا 

 موناكو لوكسمبورغ 

 نيوزيلندا هولندا 

 البرتغال النرويج 

 سبانياأ سلوفينيا 

 سويسرا السويد 

  ماليةة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشحدمتالكة مملال
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 ٨/١٩المقرر 
 تنفيذ برنامج العمل: التنوع البيولوجي للغابات

 ٦/٢٢ من المقرر ١٩  النظر في األمور المتعلقة بتنفيذ الفقرة -لف أ

 ،إن مؤتمر األطراف  

يها من األمين التنفيذي أن يبدأ بسلسلة من  من مؤتمر األطراف والتي طُلب ف٦/٢٢ من المقرر ١٩ بالفقرة رإذ يذكّ 
 االجراءات لمساندة تنفيذ برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات،

، ومنتدى )FAO(المنظمات بما في ذلك منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة من المحافل و ا بأن كثيراذ يراعى 
، وأعضاء الشراكة التعاونية بشأن الغابات، والعمليات االقليمية والبنك الدولي )UNFF(األمم المتحدة المعني بالغابات 

 بما في ذلك تطبيق ارة المستدامة للغابات وبرامج الغابات الوطنيةعن االدالمتعلقة بالغابات، لديها معلومات هامة وحديثة 
  واالدماج في القطاعات المختلفة،قوانين الغابات

 ٦/٢٢ من المقرر ١٩ أعدها األمين التنفيذي بشأن المسائل الناجمة عن إنفاذ الفقرة  بالوثيقة التييرحب -١ 
)UNEP/CBD/SBSTTA/11/14( والتقرير بشأن التأثيرات الناجمة عن عدم كفاية إنفاذ القوانين بشأن التنوع البيولوجي 

أثيرات السلبية وتعزيز  وتجميع أفضل الممارسات من أجل خفض الت)UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/12(للغابات 
 ، )UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/13(التأثيرات االيجابية لسياسات قطاعية أخرى على التنوع البيولوجي للغابات 

 لألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات غير الحكومية، وأعضاء الشراكة التعاونية عن تقديرهيعبر  -٢ 
قة بالغابات، وهيئات واتفاقيات األمم المتحدة األخرى، والمنظمات الحكومية الدولية، بشأن الغابات، والعمليات االقليمية المتعل

ومعاهد البحوث، على مختلف مدخالتها وعلى جهودها التعاونية في تنفيذ االجراءات المختلفة المتضمنة في الفقرات الفرعية 
 ،٦/٢٢من المقرر) ز (–) أ (١٩

حسين االدارة المستدامة للغابات وتحسين تطبيق قوانين الغابات الى تعزيز جهودها لت األطرافيدعو  -٣ 
من ) ه (١٩ عن هذا الموضوع وفقا للفقرة تقديم معلوماتويعالج شؤون التجارة المتصلة بها ويكرر دعوته الى األطراف ل

 الموسع امج العملتأثيرها على التنوع البيولوجي للغابات كمساهمة في عملية استعراض برن، خصوصا بشأن ٦/٢٢المقرر 
  من برنامج العمل؛٢، العنصر ١، الغاية ٤ في سياق األنشطة المبينة تحت الهدف ،بشأن التنوع البيولوجي للغابات

 : من األمين التنفيذي ما يلييطلب -٤ 
مر  بتعزيز االدارة المستدامة للغابات ويشمل ذلك ـ حسبما يكون األتعزيز التعاون بشأن القضايا المتعلقة )أ( 
، )UNFF(منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات مع  ليب الحكم وما يتصل بها من تجارةوأسا إنفاذ قانون الغابات مناسبا ـ

، ومركز البحوث الحرجية )FAO(، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )ITTO(المنظمة الدولية لألخشاب المدارية و
واألعضاء المعنيين في الشراكة التعاونية بشأن الغابات، والعمليات االقليمية المتعلقة ، والبنك الدولي، )CIFOR(الدولية 

خطة عمل و ـ حسبما يكون األمر مناسبا ـ 23 والمبادرات الجاريةبالغابات وذلك إلستكمال واإلسهام في العمليات 
يذ األنشطة ذات الصلة ببرنامج العمل  بغرض تحسين تنف(FLEGT) العمليات الوزارية وانفاد قوانين الغابات والتجارة

 ؛ للغاباتالموسع بشأن التنوع البيولوجي

                                                   
23   he context of the Amazon Cooperation Treaty; Forest Law Enforcement and Tarapoto Process in t

Governance (FLEG) Ministerial Processes in South East Asia and Pacific, Africa, and Europe and North Asia; and the Forest 
Law Enforcement and Governance and Trade (FLEGT) Action Plan of the European Union; and other relevant processes and 
initiatives. 
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تجميع، بالتعاون مع األعضاء المعنيين في الشراكة التعاونية بشأن الغابات، المعلومات القائمة عن كيفية  )ب( 
 ؛لبيولوجي الوطنيقيام األطراف بالنهوض بتنفيذ برامج الغابات الوطنية واستراتيجيات وخطط عمل التنوع ا

تطوير، بالتعاون مع أصحاب المصلحة ومع األخذ في االعتبار اعمال منظمة األمم المتحدة لألغذية  )ج( 
 واألعضاء وذوي الصلة للشراكة التعاونية بشأن ،)UNFF(، ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات )FAO(والزراعة 

 ،)MCPFE(المؤتمر الوزاري لحماية الغابات في أوروبا تعلقة بالغابات مثل الغابات والعمليات االقليمية ذات الصلة الم
، وحزمة األدوات بشأن النهج المتكاملة متعددة )لجنة غابات أفريقيا الوسطى( COMIFAC و Montreal Process و

ات السلبية وتعزيز التأثيرات  لتخفيف التأثيرالوطنية الغابات برامجوبخاصة فره و المتألدواتل لثاالستخدام االمالقطاعات و
االيجابية للسياسات القطاعية األخرى المعنية بالتنوع البيولوجي للغابات، لعضرها على نظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

 ؛ عشر ونشرها بطرق الكترونية وغير الكترونيةلثوالتقنية والتكنولوجية خالل اجتماعها الثا
واعادة  الويب التابعة التفاقية التنوع البيولوجي الخاصة بالغابات لقلة استخدامها تعليق تشغيل بوابة شبكة )د( 

 الخاص بالشراكة التعاونية بشأن الغابات كنحو اطار المعلومات المشترـ عن طريق وصلة فائقة ـ وتوجيه األطراف 
 24 ؛)FAO(على الويب والذي ترعاه منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

 وكما ه) بما فيها لحومها( عن الحصاد غير المرخص به بشأن الحيوانات البرية شامل التقييم الاتمام )ه( 
الوثيقة ب الواردةليب األسا احسني تجميع هوين  (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/12) الوثيقة فيحمقتر

(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/13)؛ 

ة صالخا) و(الفقرة الفرعية دروس ة صخابو ٦/٢٢قرر من الم ١٩الفقرة من ة فادت الدروس المستجميع )و( 
 ؛مدام المستداباالستخ

 مزيد من وسائل تعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرة المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل الموسع استكشاف )ز( 
 ورق، وتعزيز  والنسخ علىCD-Romبشأن التنوع البيولوجي للغابات من خالل وسائل غير قائمة على أساس الوب، مثل 

 تقاسم المعلومات العملية والمفيدة بشأن الغابات، والتي تعتمد على الوب؛

 األطراف يشجع، ٧/١١من المقرر ) ب (١١  و٧ والفقرتين ٦/٢٢ من المقرر ٢٨ بالفقرة واذ يذكر -٥ 
ستدامة للغابات ولمواصلة السياسات والممارسات الخاصة باالدارة المفي على االستمرار في دمج نهج النظم االيكولوجية 

 ؛بناء القدرات المؤسسية والبشرية لتنفيذ االدارة التواؤمية
الفاو الى ادماج معلومات اتفاقية التنوع البيولوجي المتصلة بالغابات ادماجا أشمل في بوابة الوب يدعو  -٦ 

 التابعة للشراكة التعاونية للغابات؛
 اتفاقية  نقاط اتصال بينطنيعزيز التعاون على المستوي الو األطراف والحكومات األخرى الى تيدعو -٧ 

، ونقاط االتصال التابعة لليونسكو من أجل زيادة فاعلية تنفيذ برنامج  واليونسكوالتراث العالمي، واتفاقية التنوع البيولوجي
اقع التراث العالمي ذات الصلة، العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات، وبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية في مو

من العنصر ، الهدف الثالثة،الثالثاية مع األخذ في االعتبار أهمية برنامج العمل بشأن المناطق المحمية من أجل تنفيذ الغ
 ؛األول في برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات

                                                   
24  en/2082/site/forestry/org.fao.www 
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    شؤون أخرى-باء
 ،ان مؤتمر األطراف 
لغابات، باعتبارها خطوة ايجابية نحو     المعني با  األمم المتحدة    نتدى المستمدة من الدورة السادسة لم     النتائجاذ يالحظ    

 تحقيق االدارة المستدامة للغابات،
 األمـم  نتدىباألهداف العالمية األربعة  بشأن الغابات، المتفق عليها في الدورة السادسة لم   يرحب بصفة خاصة     اذو 
لتي اعتزمت فيها األطراف بالعمال عالميا ووطنيا وباجراء تقدم نحو تلك األهـداف بحلـول عـام    الغابات االمعني ب المتحدة  

، واذ يالحظ أن تنفيذ البرنامج الموسع للعمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات سوف يسهم في تحقيق تلـك األهـداف                   ٢٠١٠
 العالمية األربعة،

بيئي واالجتماعي ـ االقتصادي، بما في ذلـك الوقـع الطويـل     بالشكوك التي تكتنف الوقع المحتمل الواذ يعترف  
األجل والوقع العابر للحدود، لألشجار المحورة جينيا على التنوع البيولوجي العالمي للغابات، ويشمل ذلك الوقع على سـبل                  

دان على اجـراء    عيش المجتمعات األصلية والمحلية، ونظرا لعدم وجود بيانات موثوق بها وعدم وجود قدرة في بعض البل               
 ،تقييم للمخاطر وتقدير ذلك الوقع المحتمل

 ؛ الى األمين التنفيذي تعليماته بمواصلة مشاركته في الشراكة التعاونية للغاباتيصدر -١ 
 ؛األطراف بأخذ منهج تحوطي عند معالجة قضية األشجار المحورة جينيايوصي  -٢ 
 المنشورة التي راجعها    علومات الموجودة، شاملة المقاالت   من األمين التنفيذي أن يجمع ويراجع الم      يطلب   -٣ 
 اقتصـادي، لألشـجار   -، من بيئي وثقافي واجتمـاعي    المحتملكي تستطيع الهيئة الفرعية أن تفحص وتقيم الوقع         النظراء،  

ماع التاسع لمؤتمر   المحورة جينيا على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي للغابات وتقدم تقرير عن ذلك الى االجت              
 ؛األطراف
 الى   بما فيها المجتمعات األصلية والمحلية     ، األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة      يدعو -٤ 

 ؛ارسال آراء ومعلومات عن هذا الموضوع الى األمانة الدراجها في ذلك التقييم

   استعراض تنفيذ-جيم
  للغاباتبرنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي

 ،إن مؤتمر األطراف

 القيام باستعراض متعمق لبرنامج العمل الموسع على أن يتبع في ذلك عملية  األمين التنفيذييطلب إلى -١
االستعراض المقترحة كما هي مبينة في المرفق بالمقرر الحالي، وأن يقوم ـ بشرط توفر الموارد المالية ـ بعقد اجتماع 

 المعني باستعراض تنفيذ برنامج عمل التنوع البيولوجي (AHTEG) براء التقنيين المخصصواحد على األقل لفريق الخ
، وفي سبيل ٦/٢٢ من المقرر ٢٦للغابات، وهو الفريق الذي أنشأه مؤتمر األطراف بشروط التكليف الواردة في الفقرة 

 ؛استيفاء تكليفه األصلي
 زيادة AHTEG بشأن عضوية الـ ٦/٢٢ن المقرر م) ج (٢٦من األمين التنفيذي ـ وفقا للفقرة يطلب  -٢

 تمثيل المناطق البيوجغرافية الممثلة في الوقت الحاضر تمثيال ضعيفا أو منعدما؛
 األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة على االستفادة من المعلومات القائمـة بشـأن               يشجع -٣

، وذلك مثال من خالل إطار المعلومات المشـترك       الرابعتحضير   و لثالثالتقرير الوطني ا  تمام  اإلبالغ المتعلق بالغابات عند إ    
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 وبالوسائل األخرى الخارجة عـن نطـاق   لشراكة التعاونية بشأن الغابات  غ عن شؤون الغابات لدى ا     باللوب سايت اإل  التابع  
 ؛الوب

مية بشأن الغابات على التابعة للشراكة العالت، فرقة العمل المعنية بترشيد اإلبالغ المتعلق بالغابايشجع -٤
 .مواصلة عملها بصدد تقليل عبء اإلبالغ وتقليل االزدواجية في طلبات اإلبالغ

 مرفق
 اقتراح بشأن استعراض تنفيذ برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات

 مصادر المعلومات -ألف
اض تنفيذ برنامج العمل الموسع المتعلق بالتنوع مصادر المعلومات الخاصة بهذا الموضوع التي ستسهم في استعر ان -١

 :البيولوجي للغابات مبينة فيما يلي
ينبغي أن يستخرج المصدر األول للمعلومات من التقرير الوطني الثالث المقدم من األطراف في االتفاقية في  )أ( 

٢٠٠٥، 25 
اتفاقية التنوع البيولوجي والفاو واالتفاق معلومات أخرى عن الغابات على شكل تقارير وطنية سبق تقديمها الى  )ب(

المعني  األمم المتحدة نتدىلمولكن فقط بالنسبة للبلدان األعضاء في المنظمة الدولية لألخشاب المدارية، (الدولي لألخشاب المدارية 
 وهي مصادر يمكن الوصول اليها –مناخ لغابات، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير البا

عن طريق صفحة الويب التابعة للشراكة التعاونية بشأن الغابات باستعمال اطار اعالمي مشترك يستعمل في التبليغ عن شؤون الغابات 
 26، عن طريق الوب سايت وعمليات تعتمد على معايير ومؤشرات اقليمية

جي للغابات واضيعية الطوعية التي تنتج في اطار االتفاقية بشأن التنوع البيولوالمعلومات الموجودة في التقارير الم )ج( 
 وتقرير طوعي عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل الموسع  ٢٠٠١27جية للغابات مقدم في االيكولوتقرير مواضيعي عن النظم(

 ٢٠٠٣،28في 
 مة وكذلك التقارير الوطنية؛الصادرة عن لجنة التنمية المستدا" البيانات القطرية" )د(
المعلومات ذات الصلة عن التقدم المحرز في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي  )ه(

 والبرامج الوطنية للغابات؛

 29،استبيان للمنظمات الدولية لتبين مدى التنفيذ على الصعيد الدولي )و(
مثال (والمحلية غير الحكومية الذي يعالج شؤون المجتمعات األصلية استعراض التنفيذ على يد المنظمات  )ز(

 وبرنامج الشعوب للغابات بشأن خبرات الشعوب األصلية 30استعراض تحالف الغابات العالمي للشروط المتصلة بالغابات في االتفاقية؛ 

                                                   
بات في اطار الشكل  بوضع استبيان منقح عن التنوع البيولوجي للغا٢٠٠٣قام الفريق في اجتماعه األول في  25

 هدفا الواردة في برنامج العمل الموسع للغابات، ٢٧ غاية و ١٢وهو استبيان يدور حول الـ  المعمول به في التقرير الوطني الثالث 
 .٧/٢٥وقد اعتمده مؤتمر األطراف فيما بعد بموجب مقرره 

 26  en/26880/site/forestry/org.fao.www 
Available at http://www.biodiv.org/world/reports.aspx type=for 27 
Available at http://www.biodiv.org/world/reports.aspx type=for 28 

لدولية بما فيها جميـع      استبيانا موجها الى المنظمات ا     ٢٠٠٣لهذا الغرض، وضع الفريق في اجتماعه األول في          29
 وتم اعتماد شكل ذلك االستبيان في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف وتم ارسال االسـتبيان فـي                 ،أعضاء الشراكة التعاونية للغابات   

٢٠٠٤.   
See “Status of implementation of Forest-related Clauses in the CBD”. March 2002. FERN-Global Forest Coalition.   30 

http://www.biodiv.org/world/reports.aspx
http://www.biodiv.org/world/reports.aspx
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 32  األمم المتحدة المعني بالغاباتنتدىتقارير الى م 1031في مجال أنشطة حفظ التنوع البيولوجي التي يمولها مرفق البيئة العالمية؛ 
 33تقرير موجز من اجتماع الخبراء المعني بالمعارف التقليدية المتصلة بالغابات وتنفيذ االلتزامات الدولية ذات الصلة؛ 

 تقارير مستقلة راجعها النظراء صادرة عن المنظمات الدولية غير الحكومية والهيئات العلمية، )ح( 
تقييم موارد الغابات الصادر عن الفاو والكتاب السنوي للفاو /اقليمية لشؤون الغابات، شاملة/عالمية/تقييمات دولية )ط( 

عن منتجات الغابات، وتقارير الفاو عن حالة غابات العالم، ودراسات الفاو عن النظرة العامة االقليمية، وتحديثات الفاو للبرامج الوطنية 
واالستعراض القادم الصادر  ITTO34  السنوي والتقييم السنوي لحالة األخشاب في العالم، الصادران عـن للغابات، واالستعراض

الغابات لما أحرز من تقدم المعني ب األمم المتحدة نتدىم عن الوضع القائم واالدارة المستدامة للغابات، واستعراض ITTOعن الـ 
35 الحكوميين الدوليين بشأن الغابات والمنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات بشأن مقترحات العمل المقدمة من فريق الخبراء 

(IPF/IFF)فريق الخبراء الحكوميين الدوليين بشأن تغير /ر التقييم الصادرة عن اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وتقاري
الى التنوع البيولوجي، وتقرير   والطبعة الثانية من التوقعات العالمية، وتقييم األلفية للنظم االيكولوجية(UNFCCC/IPCC)المناخ 

 . عن حالة غابات أوروبا وعن االدارة المستدامة للغابات في أوروبا(MCPFE)المؤتمر الوزاري لحماية الغابات في أوروبا 
 :نقال عن األصل االنكليزي الذي نصه

International/global regional forest assessments, including the FAO Forest Resources Assessment and 
Yearbook of Forest Products, the FAO State of the World’s Forests reports, the FAO regional outlook 
studies, the FAO national forest programme updates, the ITTO annual review and assessment of the 

the ITTO upcoming review on the status of sustainable forest management, review  ld timber situation,wor
by the United Nations Forum on Forests of progress made on the proposals for action put forward by the 

 assessment 35)IFF(mental Forum on Forests Intergovern)/IPF(Intergovernmental Panel on Forests 
reports under the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC)/Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the Millenium Ecosystem Assessment, 
the Second Global Biodiversity Outlook, the 2003 report on the state of Europe’s forests of the 
Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE) on the state of Europe forests 

and sustainable forest management in Europe. 

   المكونات التقنية في عملية االستعراض-باء
 -  اذا كان األمر ممكنا–يذ برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات سينطوي ان استعراض تنف -٢ 

ومطلوبا، على القيام باألنشطة التالية باعتبارها متصلة بالقسم الخاص بالتنوع البيولوجي للغابات في التقرير الوطني الثالث لالتفاقية 
من مذكرة األمين التنفيذي عن المشورة بشأن استعراض برنامج العمل الموسع  ٥ومصادر المعلومات األخرى المذكورة في الفقرة 

 الصادرة عن الفريق ١/٨ بالتوصية ٣، مع مراعاة المرفق (UNEP/CBD/SBSTTA/11/15)المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات 
 .العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

  ية الموضوع في تعاون مع فريق الخبراء التقني المخصص المعنيسيعد األمين التنفيذي تقريرا عن خلف -٣ 
بشأن األوضاع القائمة واالتجاهات في التنوع البيولوجي للغابات و باستعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات

 :وسيغطي التقرير ما يلي.  لبيولوجي للغابات وبشأن تنفيذ برنامج العمل الموسع المتعلق بالتنوع اوبرنامج العمل بشأن ذلك التنوع
 تحليل وتقديم المعلومات في سياق اقليمي، يشمل الخرائط؛ )أ( 
غ فقط عن وتيرة االمتثال بالعلى نقيض اإل(تحليل وتجميع المعلومات المقدمة كتابة في التقرير الوطني الثالث،  )ب( 

 ؛٦/٢٢ من المقرر ١٩نفيذ األنشطة المذكورة في الفقرة شامال المعلومات الناشئة عن ت) بالنسبة لسؤال معين

                                                   
Griffiths, T.  2005.  Indigenous Peoples and the Global Environment Facility (GEF).  Forest Peoples Programme. 31 
Fifth session of the United Nations Forum on Forests.  report on traditional forest related knowledge and the 32 
implementation of related international commitments: International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical 
Forests, 6-10 December 2004, San Jose, Costa Rica (E/CN.18/2005/16) 
Costa Rica, 2004; International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests 33 
http://www.itto.or.jp.live/Live_Server/400/E-Annual%20Review%202004.pdf  34 
Fifth session of the United Nations Forum on Forests.  Report of the Secretary-General on the review of the 35 
effectiveness of the international arrangement on forest (E/CN.18/2005/6).10  

http://www.itto.or.jp.live/Live_Server/400/E-Annual%20Review%202004.pdf
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، بما تقييم وفاء برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات بالغرض المنشود في تنفيذ األولويات الوطنية )ج( 
 لطويل؛واستعادته على األجل ا) أي المكون من الغابات(في ذلك ما يتصل منها باعادة تأهيل الغطاء الحراجي 

تبين الفجوات في المعلومات بعنقدة األسئلة التي توجد فيها معظم المساحات البيضاء في أماكن االجابة، مع امكان  )د( 
 العودة الى األطراف لمعرفة سبب بقاء سؤال معين دون رد عليه؛

منها آلية تبادل المعلومات النظر في الخيارات الخاصة بتحليل وتجميع وتقديم ونشر المعلومات المقدمة بوسائل  )ه( 
 بقصد توفير تغذية مرتدة لألطراف وتعزيز قيمة وتطبيق المعلومات المبلغة؛

 :أو تطوير محتواها بشأن الموضوعات اآلتية على سبيل المثال ال الحصر/تحليل المعلومات بتبين و ) و(
 المنافع والمشكالت العالمية واالقليمية الرئيسية في تنفيذ برنامج العمل؛ )١(
 أو األهداف التي تحظى بأكبر قدر من التنفيذ؛/غايات وال )٢(
 أو األهداف التي ال تحظى اال بأقل قدر من التنفيذ؛/الغايات و )٣(
 أو األهداف التي لم تحظ بأي تنفيذ؛/الغايات و )٤(
 النتائج المستخلصة على أساس اقليمي؛  )٥(
 النتائج المستخلصة على أساس عالمي؛ )٦(

 ات وسبل السير الى األمام؛اقتراحات لتحسين برنامج عمل الغاب )٧(
 الدروس المستفادة وأفضل الممارسات؛ )٨(
 .تبين الحواجز التي تعرقل التنفيذ في سياق األولويات المتصلة ببناء القدرة )٩(

 :تقييم شامل بشأن ما يلي ) ز(
هل كان وكيف كان برنامج عمل الغابات أداة مفيدة ساعدت على تخفيض ضياع التنوع البيولوجي في  )١(

 الغابات؛
 كان برنامج عمل الغابات معوانا على تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية؛كيف  )٢(

 .األولويات والفرص والتحديات المستقبلية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل الغابات )٣(
هناك عدد من المحدوديات التقنية التي تقيد عملية استعراض المعلومات الواردة في قسم التنوع البيولوجي للغابات  -٤ 

وينبغي أن تالحظ تلك المحدوديات عند تقديم عملية االستعراض وأن تؤخذ في الحسبان عند اجراء .  ير الوطني الثالثفي التقر
 :ومن األمثلة المحددة على تلك المحدوديات ما يلي.  االستعراض نفسه

 ن مصممة لهذا الغرض؛عدم القدرة على التقييم المباشر لألوضاع القائمة واالتجاهات، ألن معظم األسئلة لم تك )أ( 
 تباين التفسيرات وتبعا لذلك تباين الردود على األسئلة؛ )ب( 
 .عدم وجود بيانات خط األساس في أحوال كثيرة )ج( 
ان تقييم وتبين حاالت النجاح والتحديات والعوائق التي تعرقل التنفيذ والمعلومات عن آثار انماط التدابير العلمية  -٥ 

 كلها أمور سوف تستمد من –ألدوات المستعملة في تنفيذ برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات والتقنية المتخذة وا
 .التقارير الوطنية الثالثة ومن المصادر األخرى التي يمكن أن تعطي المعلومات الالزمة المنشودة

ة االستعراض األوضاع القائمة واالتجاهات في  أعاله سوف تعالج عملي٤مع مراعاة المحدوديات المبينة في الفقرة  -٦ 
التنوع البيولوجي للغابات، وفعالية ومصاعب برنامج العمل الموسع بشأن ذلك التنوع والشؤون التي تحتاج الى مزيد من النظر فيها 

مج العمل وعن وسوف يتضمن االستعراض تقديم توصيات عن موضوعات مرتبطة ببرنا.  ٦/٢٢ من المقرر ١٩الناشئة عن الفقرة 
 .أو تنقيح برنامج العمل المستقبلي بشأن التنوع البيولوجي للغابات/الطرائق والوسائل الممكنة لوضع وتصميم و
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  ٨/٢٠المقرر 
  عمليات اإلبالغ،: التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية

 وتحسين استعراض التنفيذ والتصدي للتهديدات
 إن مؤتمر األطراف،

 UNEP/CBD/COP/8/INF/15، و UNEP/CBD/COP/8/26/Add.3(مذكرات األمين التنفيذي بعد دراسة 
 ،)UNEP/CBD/COP/8/INF/42 و

، بأن اتفاقية رامسار ٣/٢١ بأن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي كان قد اعترف في مقرره وإذ يذكّر
 ادي بخصوص األراضي الرطبة في اتفاقية التنوع البيولوجي،بشأن األراضي الرطبة هي الشريك التنفيذي القي

المستعمل من جانب اتفاقية رامسار يتضمن جميع فئات النظم " األراضي الرطبة" أن تعريف مصطلح وإذ يالحظ
 اإليكولوجية للمياه الداخلية،

زر بين االتفاقيتين من أجل تلبية  أن التعاون الوثيق بين االتفاقيتين هو بمثابة مثال جيد لبناء أوجه التآوإذ يدرك
 أهداف كلتا االتفاقيتين على نحو فعال،

  خطة العمل المشتركة بين االتفاقيتين،وإذ يأخذ في الحسبان
 بنتائج االجتماع التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار، وخصوصا بصدد التقدم المحرز في وإذ يرحب

 وإذ يدرك تماما أهمية العالقة بين االستخدام الحكيم لألراضي الرطبة والحد من الفقر،تعديل معايير تعيين مواقع رامسار، 
 أن وحدات التنفيذ المتماسك لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي تستند إلى القضايا والتابعة وإذ يالحظ

غ والتنفيذ فيما يتعلق باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، تمثل أداة مفيدة لتسهيل التآزر بين اإلبال
التابعة للصندوق العالمي لحفظ الطبيعة كإسهام مفيد لمساعدة األطراف على " من الجبال إلى البحار"البيولوجي؛ ومبادرة 

 ،تنفيذ أكثر تماسكا التفاقية التنوع البيولوجي على المستوى الوطني باستعمال نهج النظام اإليكولوجي
، ضمن أمور أخرى، وضع اقتراح ٣ و ٢، الفقرتين ٧/٤ بأن مؤتمر األطراف كان قد طلب في مقرره وإذ يذكّر

 لترشيد وتحسين فاعلية التقارير الوطنية المتعلقة بالنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية،
 شجيعمعنية إلى تالوالمبادرات اإلقليمية  والمنظمات الدولية ، األطراف، والحكومات األخرىيدعو -١

لنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية من جانب أصحاب المصلحة لاالعتراف والتنفيذ فيما يتعلق ببرنامج عمل التنوع البيولوجي 
 الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة ١٠/٩ في التوصية المحددة اتالمعنيين، باستخدام المعلومات التي ستقدمها العملي

  أخرى؛  ضمن أمورالعلمية والتقنية،

إلى المساهمة، على والقطاع الخاص، األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولية أيضا  دعوي -٢
مساعدة العمل الذي يقوم به ستمرار في اللأساس طوعي ووفقا لالحتياجات المحددة، بالموارد المالية والموارد األخرى 

  هذه المسائل؛حولامسار األمين التنفيذي، واألمين العام التفاقية ر

األطراف أن تكفل أقصى قدر من التعاون واالتصال فيما بين نقاط االتصال الوطنية التابعة يناشد  -٤
لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبينها وبين ممثلي تلك القطاعات أو المجموعات المسؤولة عن العوامل الدافعة إلى 

  للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛التغيير في التنوع البيولوجي
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 : األمين التنفيذي ما يليإلى يطلب -٥
أن يقوم باستعراض المتطلبات التقنية بموجب برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية  )أ(

راء العلميين والتقنيين التابع للمياه الداخلية ومقارنتها مع األنشطة المزمعة التي يقوم بها فريق االستعراض من جانب الخب
التفاقية رامسار من أجل تحديد أوجه التضارب، واقتراح السبل والوسائل لمعالجتها إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

  والتقنية والتكنولوجية؛
عن أن يدعو اتفاقية رامسار إلى االضطالع بالدور القيادي في إعداد مشروع إلطار اإلبالغ الوطني  )ب(

 :التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، مع مراعاة ما يلي، ضمن أمور أخرى
 احتياجات االتفاقيتين، بما في ذلك احتياجاتهما الخاصة باإلبالغ عن المسائل األخرى؛ )١(
بشأن  ٨/٨المقرر  وة، الوطنيتقارير بشأن ال٨/١٤ المقرر ،تعلق بأمور منهات ة إضافياترشادإ )٢(

 ؛المعني باستعراض التنفيذالمخصص المفتوح العضوية نتائج الفريق العامل 
للتقدم نحو بلوغ هدف  نتائج فعلية نحو تحقيقالمعلومات المتاحة من خالل المؤشرات الموجهة  )٣(

 ؛٢٠١٠عام 
 أنشطة اإلبالغ السارية لدى أصحاب المصلحة اآلخرين والعمليات األخرى؛ )٤(
  اإلبالغ الوطني؛مع مراعاة القدرة علىذات األولوية،  إلى المعلومات االحتياجات )٥(
وحدات التنفيذ المتماسك لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي تستند إلى القضايا والتابعة  )٦(

 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، حسبما هو مالئم؛
 ية فيزدواجاالتتفادى مع  بشكل اقتصادي الجوهرية والمجدية  التقارير الوطنية المعلوماتأن تولّد ذلك من أجلو

 الجهود؛
، والذي ١١، الفقرة ٧/٤أن يضمن االعتراف الواجب إلعداد اإلطار المشترك لإلبالغ الوارد في المقرر  )ج(

خرى، وبالتالي، يعترف بوجود النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية ضمن النظم اإليكولوجية التي تعالجها برامج العمل األ
 يشجع اإلشارة إلى القطاعات المشتركة، والتماسك مع هذه البرامج المواضيعية األخرى؛

بصورة مشتركة ومع تجنب االزدواجية في   ما يلي،أمانة اتفاقية رامسار إلى أن تستكشفأيضا يدعو أن  )د(
 :ومع مراعاة الموارد المتاحة ،مناسبةالوسائل المن خالل الجهود، 

نظم ل والوسائل لتحسين اآلليات في تقييم المدى والتوزيع والخصائص في اسبلإيجاد مزيد من ال )١(
مع مراعاة الخطوط اإلرشادية الستعراض برامج عمل االتفاقية اإليكولوجية للمياه الداخلية، 

 اإليكولوجي لنظام خاص العتبارات اإعطاء اهتماموال سيما )  ٣، المرفق ٨/١٥المقرر (
مع مالحظة الحاجة طويلة األجل إلى تلك التقييمات م ورصد العوامل الدافعة إلى التغيير، وتقيي

نة كمواقع عي، شاملة األراضي الرطبة غير المة والعالمية واإلقليميةعلى المستويات الوطني
 ؛رامسار

 ؛ على المستوى الوطني فيما يتعلق بإجراء تلك التقييماتاتاالحتياجات إلى القدر )٢(
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 : ما يليمن أجل  إضافية ووسائلإليجاد سبلمقترحات  أن يضع )ه(
 ذلك حيثما يكون ،ة الرئيسيين وتعزيز إشراكهم الكامللحأصحاب المصلتحديد نهج استراتيجي  )١(

 إلى التغيير عوامل الدافعة التغيير السلبي وزيادة الالعوامل الدافعة إلى التقليل من في ،مناسبا
 اإليجابي؛

 وحالة ،غ عنهاإلبالتغيير واعوامل الدافعة إلى الة في رصد اللح أصحاب المصإشراك )٢(
 التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه تجاهات التنوع البيولوجي وتنفيذ برامج عملاو

 الداخلية؛
لعاشر لمؤتمر وأن يقدم اقتراحات إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، قبل االجتماع ا

 ؛األطراف
 في الخطوط الزمنية ذات الصلة فيما يتعلق ، مناسباذلك حسبما يكون ،أن ينظر عند القيام بهذا العمل )و(

 ؛٧/٣١ في المرفق بالمقرر على النحو المشار إليهباستعراض تنفيذ برامج العمل 
لمسؤولة عن العوامل الدافعة إلى التغيير أن يدعو، حسبما يكون ذلك مناسبا، الهيئات اإلقليمية والدولية ا )ز(

في التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، أو التي تمثل هذه العوامل الدافعة، إلى تنفيذ برنامج العمل على نحو 
 كامل؛

 البيولوجي أن يحسن نشر المعلومات فيما بين نقاط االتصال الوطنية التابعة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع )ح(
 .بخصوص هذه المسائل وغيرها من المسائل ذات الصلة
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  ٨/٢١المقرر 
 الحفظ واالستعمال المستدام : التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 حدود الوالية الوطنية ر العميق فيما يجاوزبحاللموارد الجينية الموجودة في قاع ال
 :إن مؤتمر األطراف

يكولوجية لقاع البحار العميقة الخارجة عن حدود الوالية الوطنية، بما في ذلك  بأن النظم االيحيط علماً -١
والشعاب  والشعاب المرجانيةوالجبال البحرية النظم االيكولوجية للمخارج الهيدرو حرارية، ومناطق التسربات الباردة، 

 للتنوع البيولوجي وللبحث العلمي مية كبيرة للمياه الباردة، تحتوي على مواد جينية ذات أه االيكولوجية في النظماالسفنجية
 ؛وكذلك للتنمية المستقبلية والمستدامة والتنظيمات التجارية

 بأنه نظراً لهشاشة التنوع البيولوجي لقاع البحار العميقة ووجود نقص عام في المعلومات العلمية يسلم -٢
 وللتقاسم حفظ واالستعمال المستدام لهذه المواردبشأنه، توجد حاجة عاجلة لتعزيز البحث العلمي والتعاون وضمان ال

 ؛ في سياق النهج التحوطيالمنصف لمنافعها
 تجاه التهديدات التي تتعرض لها الموارد الجينية في قاع البحار العميقة الخارجة عن وإذ يشعر بالقلق -٣

ة والعمليات التي تنفذ تحت واليتها نطاق الوالية الوطنية، يطلب من األطراف ويحث الدول األخرى، بعد تحديد األنشط
وسيطرتها التي قد تحدث آثاراً ضارة كبيرة على النظم االيكولوجية لقاع البحار العميقة واألنواع في هذه المناطق، حسبما 

 ، أن تتخذ تدابير لالدارة العاجلة لمثل تلك الممارسات في النظم االيكولوجية في قاع٧/٥ من المقرر ٥٦طلب في الفقرة 
البحار العميقة المعرضة للخطر بهدف حفظ واستخدام الموارد بطريقة مستدامة، وأن تقدم تقريراً عن التدابير المتخذة كجزء 

 ؛من عملية االبالغ الوطني
 األطراف والحكومات األخرى ومعاهد البحوث والمنظمات المعنية األخرى لتوفير المعلومات أيضاً يدعو -٤

قة بالموارد الجينية في قاع البحار العميقة خارج حدود الوالية الوطنية وضمان النشر الفعال لنتائج عن أنشطة البحوث المتعل
تلك البحوث والتحليالت العلمية البحرية حين تتوفر وذلك من خالل القنوات الدولية حسبما هو مالئم وفقاً للقانون الدولي، 

ويطلب من األمين التنفيذي بالتعاون مع المنظمات المعنية تجميع ونشر تلك بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 
  تبادل المعلومات؛المعلومات من خالل آلية غرفة

نه يوجد طائفة تمهيدية من الخيارات يمكن لألطراف والدول األخرى أن تستعملها اما منفردة أ يالحظ -٥
 :ر العميق الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية ويمكن أن تشمل ما يليواما متعاونة، لحماية الموارد الجينية في قاع البح

تخفيض وادارة التهديدات، بما في ذلك من خالل ) ٢(استعمال مدونات قواعد السلوك والخطوط االرشادية والمبادئ؛  )١(
لضارة والتدميرية في اصدار التراخيص واجراء تقييمات للوقع البيئي؛ وايجاد مناطق بحرية محمية؛ وحظر الممارسات ا

 اطار داخلالمناطق الضعيفة؛ والتركيز على الحاجة الى مزيد من العمل في وضع تلك الخيارات وخيارات أخرى، ال سيما 
 ؛األمم المتحدة

 توفر االطار الالزم لتنظيم األنشطة في ، بأن اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون البحارأيضا يعترف -٦
األطراف والدول األخرى على التعاون، في نطاق المنظمات يحث و خارجة عن حدود الوالية الوطنية،المناطق البحرية ال

أو االقليمية ذات الصلة لتعزيز الحفظ واالدارة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق /الدولية و
 ة؛ر العميقاة في قاع البحالخارجة عن حدود الوالية الوطنية، بما في ذلك الموارد الجيني
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 من األمين التنفيذي القيام، بالتعاون مع شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، يطلب -٧
 واستكشاف خيارات منع وتخفيف وقع بعض األنشطة على موائل والمنظمات الدولية المعنية األخرى، بمواصلة تحليل

 ؛ج الى االجتماعات القادمة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةر وابالغ النتائامختارة في قاع البح
 علماً بوجود المعلومات العلمية الناجمة عن برامج عمل اخرى بما في ذلك برنامج العمل الخاص يحيط -٨

 ؛بالمناطق المحمية
المتعلقة بالتنوع البيولوجي في قاع  على الحاجة العاجلة وبخاصة في الدول النامية لبناء القدرات يشدد -٩

البحار العميقة، بما في ذلك تصنيف القدرات، والنهوض بالتعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا، وتبادل المعلومات 
 .الخاصة باألنشطة التي تنفذ في قاع البحار وخارج نطاق حدود الوالية الوطنية
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 ٨/٢٢ المقرر
  اإلدارة المتكاملةتعزيز تنفيذ: ساحليالتنوع البيولوجي البحري وال

 للمناطق البحرية الساحلية 
 ،إن مؤتمر األطراف

 بتحليل المعوقات وأنشطة التمكين ذات الصلة باإلدارة المتكاملة للمناطق البحريـة والسـاحلية             يأخذ علما    -١ 
)IMCAM(           ـ  الن تنفيذلل والذي تم تضمينه في تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص ، والذي تم تلخيصـه     IMCAM اتج ل

 ؛(UNEP/CBD/COP/8/26/Add.1)مذكرة األمين التنفيذي حول هذا الموضوع في 
المتكاملـة للمنـاطق    تكون على مستويات متباينة في وضع أطر وطنية لـالدارة           أن األطراف س  يالحظ   -٢ 

 ؛لجارية بالمعلومات ذات الصلةتستطيع أن تساعد على تزويد تلك العمليات ا IMCAMالبحرية والساحلية وأن 
 يـدعو ،  ٢٠١٠ في تحقيـق هـدف عـام         أهمية اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية     وإذ يدرك    -٣ 

 :بالوسائل اآلتية حسبما يكون األمر مناسبا IMCAM  لـتسهيل التنفيذ الفعالاألطراف والحكومات األخرى على 
عند النظـر فـي     أصحاب المصلحة، من توفير مدخالت      لمحلية و تشجع مشاركة المجتمعات األصلية وا     )أ(

  العمليات الوطنية واإلقليمية؛في IMCAMادماج توصيات 
 ؛، حسب الضرورةالمتكاملة للمناطق البحرية والساحليةإلدارة ل  ومنهجيات أخرىبنيات مؤسسيةوضع  )ب(
 ؛بحرية والساحلية، حيثما يكون األمر مناسباوضع واقرار استراتيجية وطنية لالدارة المتكاملة للمناطق ال )ج(
القيام باستعراض شامل للبيئة الداخلية وغير ذلك من التشريع المتصل بالموضـوع فـي مجـال االدارة                  )د(

 ؛المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، حيثما يكون األمر مناسبا، وتطبيق التشريع الالزم اذا اقتضى األمر
ؤسسية مناسبة لمساندة أحكام الصكوك الدولية واالقليمية المتصلة بـاالدارة المتكاملـة            النظر في آليات م    )ه(

 ؛للمناطق البحرية والساحلية
الهيئات التشريعية والتنفيذية بأهمية االستخدام     زيادة توعية    ضمان التطبيق الفعال للتشريعات، بما في ذلك       )و(

 يز الخضوع لهذه التشريعات والقبض على المذنبين؛المستدام للموارد البحرية والساحلية وأهمية تعز
ـ    النظر في    )ز(  نظمالمشاركة في المبادرات واالتفاقيات الدولية، مثل برامج البحار اإلقليمية، ومشـروعات ال

 ، ومبادرات أحواض األنهار، وذلك من أجل تحسين التعاون فيما وراء الحدود؛)LME(األيكولوجية البحرية الضخمة 
 فـي   ألطراف والحكومات األخرى، بمساعدة ممارسي اإلدارة الساحلية والمنظمات ذات الصـلة،           ا دعوي -٤

 : إلى ما يليحدود قدرات كل منها
 من خالل اعتماد وتطبيق المؤشرات، مثل مجموعة مؤشـرات          IMCAMتقييم مستوى خط قاعدة تنفيذ       )أ(

تنفيـذ اإلدارة   المعنـي ب  فريق الخبراء التقنيين المخصـص       من تقرير    الثانيانظر المرفق   ( التابعة لليونيب    IMCAMإدارة  
 والمؤشرات العالمية ذات الصلة الموجهة نحـو        )(UNEP/CBD/COP/8/26/Add.1) المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية   

 ؛تحقيق نتائج فعلية
 بمـا    للموارد، المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين على االستخدام المستدام      تشجيع المجتمعات األصلية و    )ب(

  وتنويع أساسها االقتصادي ومستوى معيشتها، عندما يلزم األمر؛)ج (١٠و ) ي (٨يتمشى والمادتين 
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موارد الوطنية وأهميتها االقتصادية، واستخدام المعلومات فـي عمليـة          لإجراء تقييم ل  إستحداث عمليات و   )ج(
  القرار؛صنع

م المراقبة العالمية واالقليمية للسواحل، لمساندة صنع القرار        للمعلومات الصادرة عن نظ   االستعمال الكامل    )د(
 ؛باإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحليةالمتعلق 
للمعلومات المتعلقة بالمنافع االجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية والثقافية للــ           كفالة النشر الواسع   )ه(

IMCAM؛الموارد الساحلية والجمهور العام ومستعملي سمي السياسةا بين موظفي الحكومة ور 
 لدى مديري السواحل وخفر السواحل علـى االدارة المتكاملـة   اتإدخال تحسين محسوس على بناء القدر  )و(

 ،للمناطق البحرية والساحلية، وذلك من خالل أنشطة تدريبية منتظمة ومناهج تعليم في العلوم البحرية والسياسـة البحريـة                 
 األمر الزما؛حيثما يكون 

مساندة التعاون مع الجهود المبذولة في سبيل انشاء واستعمال قاعدة بيانات بيانية ذات عمل تفاعلي فـي                  )ز(
 .جهود االدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية

 ام تقريـر   تقـد   فيذ برنامج العمل البحري والساحلي، أن     غ عن تن  باإلبال عند قيامها    ، من األطراف  طلبي -٥
 ؛، حيثما يقتضي األمر ضمن تقاريرهم الوطنيةIMCAMحول التدابير التي تم اتخاذها لتعزيز تنفيذ 

 : األطراف والحكومات األخرى على مساندة المبادرات المقدمة من أجلحثي  -٦
مشـاركة أصـحاب المصـلحة    كفالة و تحسين تجميع المعلومات ومقارنتها وتفسيرها وتوصيلها ونشرها   )أ(

 ؛ في تنفيذ قرارات اإلدارةركة الكاملة والفعالة من المجتمعات األصلية والمحلية المشاو
تستجيب للتغير البيئـي، وكـذلك المخـاطر الماديـة أو           التي   IMCAM لـتصميم برامج قابلة للتكيف      )ب(

االنـذار المبكـر بامكـان    طويلة األجل في مجال أنظمة إضافية ، باعتبار ذلك أدوات تخفيف البيولوجية المتكررة أو الناشئة 
 .بحرية/حدوث مخاطر ساحلية

،  والمجتمعات األصلية والمحلية    من األمين التنفيذي، بالتعاون مع األطراف والمنظمات ذات الصلة         طلبي  -٧
ـ  إلدارة  لتجميع وتحليل دراسات الحالة حول التنفيذ الناجح وغير الناجح           ، وطـرح   بحريـة والسـاحلية   طق ال االمتكاملة للمن

 عاشـر قبل انعقـاد االجتمـاع ال     للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     روس المستفادة للنظر فيها من قبل الهيئة الفرعية         الد
 لمؤتمر األطرف؛

من أجل  تبعا ألولوياتها الوطنية،    لى الدخول في شراكة مع أطراف البلدان النامية         اوكاالت التمويل    يدعو -٨
، وضـمان   بحرية والسـاحلية  طق ال االمتكاملة للمن دارة  اإلمية لبناء قدرات طويلة األجل لتنفيذ       مساندة الجهود الوطنية واإلقلي   
 . الوطنيةIMCAMتناسب التمويل مع احتياجات 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 279  
 

 

 ٨/٢٣المقرر 
 لتنوع البيولوجي الزراعيا

 ألغذية والتغذيةلقطاعات بشأن التنوع البيولوجي ال المبادرة المشتركة بين   -لفأ
 ،افإن مؤتمر األطر

، الذي طلب فيه إلى األمين التنفيذي إجراء المشاورات الالزمة وتقديم الخيارات ٧، الفقرة ٧/٣٢ بالمقرر إذ يذكّر
 بشأن حاليبخصوص مبادرة مشتركة بين القطاعات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية، في نطاق برنامج العمل ال

لتنوع البيولوجي، وأن يعمل مع المنظمات المعنية من أجل تقوية المبادرات  اتفاقية افي ظلالتنوع البيولوجي الزراعي 
القائمة بشأن األغذية والتغذية، وأن يعزز أوجه التآزر ويحقق اإلدماج الكامل لشواغل التنوع البيولوجي في عمل تلك 

 فية ذات الصلة، من األهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها من أهداف األل١ هدفالمبادرات، بقصد تحقيق ال
 بالتقدم المحرز في تعزيز أوجه التآزر وإدماج شواغل التنوع البيولوجي في عمل يرحب مع التقدير -١

المبادرات األخرى، وفي وضع الخيارات، على النحو المعروض في مذكرة األمين التنفيذي حول خيارات لمبادرة مشتركة 
 ؛(UNEP/CBD/COP/8/26/Add.2)التغذية بين القطاعات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية و

 والمعهد الدولي للموارد الوراثية (FAO) لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة يعرب عن تقديره -٢
 ة البرازيلية وإلى المساهمين اآلخرين في هذه العملية؛والحكوم، (IPGRI)النباتية 

التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية، على النحو الوارد  إطار المبادرة المشتركة بين القطاعات بشأن يعتمد -٣
 ؛ بالمقرر الحالي، المبني على أساس األنشطة الوطنية الموجودةمرفقالفي 

إدماج عناصر اإلطار في برنامج عمل التنوع البيولوجي الزراعي في استعراضه المتعمق في يقرر  -٤
 االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛

والحكومات األخرى على إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي، واألغذية والتغذية في  األطراف يحث -٥
استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وفي الخطط واألنشطة الوطنية األخرى، بما في ذلك خطط العمل 

 الوطنية للتغذية واستراتيجيات تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛
ألمين التنفيذي مواصلة التعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والمعهد الدولي  إلى ايطلب -٦

 وأصحاب (SNC)، واللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة (WHO)للموارد الوراثية النباتية، ومنظمة الصحة العالمية 
اعات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية، ورفع تقرير المصلحة اآلخرين، بخصوص تنفيذ المبادرة المشتركة بين القط

 ؛بغية المساهمة في االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعيعن التقدم المحرز 
 إلى األمين التنفيذي ومنظمة األغذية والزراعة إدماج المبادرة المشتركة بين القطاعات بشأن يطلب -٧

 حديث والزراعة، بمناسبة الت األمم المتحدة لألغذيةبيولوجي لألغذية والتغذية في مذكرة تفاهم بين االتفاقية ومنظمةالتنوع ال
 القادم للمذكرة؛

إلى األمين التنفيذي أن يتيح لألطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة نتائج مؤتمر الصحة والتنوع يطلب  -٨
طار لالستعراض المتعمق لبرنامج التنوع البيولوجي الزراعي الذي سيجري في  وذلك لبحثه في إ(COHAB)البيولوجي 

 االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛
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منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية، والمنظمة الصحة يدعو  -٩
وغيرها من المنظمات والمبادرات ذات الصلة، مع مراعاة العمل حدة، واللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتالعالمية، 

 الجاري، إلى تنفيذ المبادرة المشتركة بين القطاعات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية؛
االجتماع األول للمجلس الرياسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد النباتية الوراثية لألغذية والزراعة يدعو  -١٠

 ن يحيط علما بالمبادرة المشتركة بين القطاعات وأن يتعاون تعاونا نشطا في تنفيذها؛أ
بأن األنشطة في نطاق هذه المبادرة ينبغي تنفيذها على نحو يتمشى مع الخطوط التوجيهية يعترف  -١١

 الوطني الذي أقره مجلس الفاو الطوعية المتعلقة بمساندة التحقيق التدريجي للحق في الغذاء الكافي، في سياق األمن الغذائي
 .٢٠٠٤في 

 مرفق
 إطار مقترح لمبادرة مشتركة بين القطاعات بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية

     األساس المنطقي-ألف 
وتعتبر السالمة .  التنوع البيولوجي ضروري لتأمين األغذية والتغذية ويقدم خيارات رئيسية لسبل العيش المستدامة -١
وتقتضي المعرفة القائمة اتخاذ إجراءات فورية لتشجيع .  يئية أمرا حيويا لوجود وبناء خيارات إيجابية لرفاهية اإلنسانالب

.  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في برامج األمن الغذائي والتغذية، كمساهمة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
وبالنظر .  ، والنظم الزراعية والنظم اإليكولوجية، وتآكل زراعات المحاصيل الغذائيةوسوف يبطل ذلك تبسيط نظم التغذية

.  إلى صعوبة تحديد نظم التغذية المثالية بدقة، يظل تنوع األطعمة من النباتات والحيوانات الخيار المفضل لصحة اإلنسان
لنظام اإليكولوجي، وتوفر الثقافة سياقا ضروريا وتقدم نظم التغذية التقليدية تآزرات إيجابية بين صحة اإلنسان وصحة ا

 .للتوصل إلى خيارات غذائية إيجابية
ومن شأن مبادرة متعددة التخصصات بشأن األغذية والتغذية، تستند إلى نهج النظام اإليكولوجي وتستفيد إلى  -٢

ن شأنهما أن يساعدا البلدان وأصحاب أقصى حد من التنوع البيولوجي المتوافر محليا، ومبادرة لمعالجة مشاكل التغذية، م
وبدون إجراء عاجل يشرك مباشرة المجتمعات البيئية والزراعية .  المصلحة على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

ومجتمعات التغذية والصحة، سوف يضيع التنوع البيولوجي والخيارات اإليجابية التي يقدمها التنوع البيولوجي المستأنس 
 .نقص المواد الغذائية والعبء الناشئ عن األمراض غير الساريةاألمن الغذائي، والجة والبري لمع

     الهدف-باء 
االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في البرامج التي تسهم في وتحسين يتمثل الهدف العام للمبادرة في تعزيز  -٣

من األهداف اإلنمائية لأللفية، والغايات  ٧والهدف  ١الهدف األمن الغذائي وتحسين تغذية اإلنسان، وذلك كمساهمة لتحقيق 
 .واألهداف ذات الصلة، وبالتالي تزيد التوعية بأهمية التنوع البيولوجي وحفظه واستخدامه المستدام

     اعتبارات عامة-جيم 
بيولوجي الزراعي، ويجب  بالتنوع البشأنتنفذ المبادرة كمبادرة مشتركة بين القطاعات داخل برنامج العمل الحالي  -٤

أن تكمل األنشطة ذات الصلة في برنامج العمل هذا وفي برامج العمل األخرى والمبادرات المشتركة بين القطاعات في 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تستند المبادرة على المبادرات القائمة األخرى ذات الصلة، وتقويها، وتتجنب .  إطار االتفاقية

 .الجهوداالزدواجية في 
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تطبق المبادرة على نهج النظام اإليكولوجي، باستعمال نهوج متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات من أجل  -٥
ولدى بحثها في الحلول الممكنة لمشاكل األغذية والتغذية، ستنظر .  إدماج األهداف الصحية والتعليمية والزراعية والبيئية

 موارد التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية المحلية، بما في ذلك التنوع البيولوجي األنشطة في إطار المبادرة أوال إلى
 كجانب طبيعي لبقاء اإلنسان وتنظيم –وكذلك يجب االعتراف باألهمية االجتماعية والثقافية لألغذية .  الموجود بين األنواع

 .مة النظم اإليكولوجية وذلك كقوة حافزة إيجابية للنظم السليمة صحيا ولسال–المجتمعات 
وستستكشف المبادرة إمكانية األسواق المحلية .  ويعتبر االلتزام بتحقيق االستدامة ضروريا لنجاح المبادرة -٦

والوطنية للعمل على تحقيق تنوع أكبر ألنواع نباتات األغذية وتوصيلها إلى المستهلك، وتوليد عوائد أكثر قيمة لمن ينتج 
 .نوع البيولوجيمنتجات تستند إلى الت

.  يجب أن تكون األنشطة في إطار المبادرة مستجيبة الحتياجات المجتمع، وتوضع بمشاركة وإشراك كامل للمجتمع -٧
ويجب أن تسعى األنشطة إلى زيادة مشاركة المجتمعات المحلية واألصلية في المؤسسات الوطنية والدولية، والبرامج 

" التعليم أثناء العمل"ويجب أن تساهم األنشطة في .  التنسيق بين جميع المستوياتوالعمليات، ويجب أن تسعي إلى زيادة 
 للحق في غذاء مطرد العمال اإلدعمويجب أن تنفذ األنشطة بالتوافق مع المبادئ التوجيهية الطوعية ل.  ةتكييفيواإلدارة ال

التي اعتمدها مجلس منظمة األغذية ") ق في الغذاءالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالح("ي قطر األمن الغذائي السياقفي كافي 
وأخيرا، يجب أن تعمم األنشطة الحالية إلى األعلى لمعالجة جدول أعمال .  ٢٠٠٤تشرين الثاني /والزراعة في نوفمبر

 .عالمي ومشترك بين القطاعات، بدون فقدان المواصفات المحلية والثقافية
     العناصر-دال 

 عارف وتوثيقهاتطوير الم:   ١العنصر 
 ١الهدف التشغيلي 

تعميم الصالت بين التنوع البيولوجي، واألغذية والتغذية، وخصوصا إيضاح العالقة بين التنوع البيولوجي وتنوع 
 .النظم الغذائية، والصالت بين صحة اإلنسان وسالمة النظم اإليكولوجية

 األساس المنطقي
وع البيولوجي، واألغذية والتغذية كافية التخاذ إجراء فوري، ولكن ما تعتبر الشواهد الحالية بشأن الصالت بين التن

ومن شأن تطوير المعارف وتوثيقها بشأن هذه الصالت أن يوفر أساسا علميا سليما .  زال هناك ضرورة لمزيد من العمل
التنوع البيولوجي لنظم  بشأن أهمية وضع مبادرات شاملة لتوعية الجماهيرللمبادرة، مما يسمح بتصميم أفضل لألنشطة، و

 .التغذية وصحة اإلنسان، والصلة بين صحة اإلنسان وسالمة النظام اإليكولوجي
 األنشطة

 :تجميع واستعراض وتحليل ما يلي ١-١
المعلومات العلمية، والمعارف األصلية والتقليدية الموجودة بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي،  )أ(

 ؛ وفقا للتشريع الوطني)في االتفاقيةبها صلة متواألحكام ال) ي (٨ والمادة بما يتفق(واألغذية والتغذية 
 دراسات الحالة بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي، واألغذية والتغذية؛ )ب(
 قيمة التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية؛ )ج(

 توليد البيانات الجديدة وتجميعها بصورة منتظمة؛مزيد من البحوث وحفز  ٢-١
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 .٧/٣٠بشأن التنوع البيولوجي المستخدم في األغذية، بما يتمشى والمقرر ) أو مؤشرات(إعداد مؤشر  ٣-١

 السبل والوسائل
تلعب منظمة األغذية والزراعة والمعهد الدولي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة دورا قياديا في إعـداد قاعـدة                 

 لزيادة إمكانية استعمال المبادرة لقواعد وموارد المعلومات الحالية لمنظمـة            المنظمة عوسيعمل المعهد م  .  الشواهد للمبادرة 
وسيسهم التقرير األول لحالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم والتقرير الثاني لحالة الموارد الوراثيـة             . األغذية والزراعة 

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تساند منظمة       .  د للمبادرة النباتية في العالم، ضمن موارد أخرى، إسهاما في بناء قاعدة الشواه          
األغذية والزراعة، من خالل هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لها، تساند البلدان على توليد وتجميـع ونشـر              

 ة االستشـاري جماعةالتابعة للالبيانات الخاصة بالتركيبة التغذوية لألصناف الجديدة، وكذلك المراكز الدولية للبحوث الزراعية      
وسيعمل بحث للبيانات المتاحة على تحديد أمـاكن        .  HarvestPlus، من خالل مبادرة     (CGIAR)للبحوث الزراعية الدولية    

واستنادا إلى المعلومات المجمعة، يمكن أن تساند منظمة األغذية والزراعـة،  .  إجراء دراسات الحالة المفيدة على نحو أكبر      
أو المؤشـرات   (دولي للموارد الوراثية النباتية وأمانة االتفاقية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وضـع المؤشـر               والمعهد ال 

  وإذ يالحـظ دور األطـراف،   ).مثل وضع اسـتراتيجية لالتصـال  (واألنشطة المذكورة تحت عناصر أخرى من المبادرة     
ة باعتبارها المصدر األول للبيانات، توجد حاجـة إلـى تبـين    والحكومات األخرى والمنظمات الوطنية واإلقليمية ذات الصل  

 .آليات لتعزيز البنية التحتية المحلية والموارد البشرية لتوليد تلك البيانات
 إدماج المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واألغذية والتغذية في البحوث وصكوك السياسة:   ٢العنصر 

 ٢الهدف التشغيلي 

 ع البيولوجي واستخدامه المستدام في جداول األعمال والبرامج والسياسـات المتعلقـة بالتغذيـة،             تعميم حفظ التنو  
 .الفقرالجوع و والزراعة والحد من والصحة

 األساس المنطقي
إن صكوك البحوث والسياسة الحالية تغفل في الغالب أهمية التنوع البيولوجي والمعارف المرتبطة به عند معالجـة     

وفي دراسات التغذية، تجمع صكوك البحوث األكثر انتشارا بيانات األغذية في فئات        .  ة للجوع وسوء التغذية   المشاكل المحلي 
وبموجب األطـر التنظيميـة     .  عريضة، تحجب مساهمة األنواع الفردية أو األصناف الجديدة في التغذية والصحة البشرية           

 بدون قصد منتجي األغذيـة،   التي ال توائم األغذية المحلية   عية األغذية السائدة، يمكن أن تقيد المعايير الصارمة المتزايدة لنو       
وفي بعض األحيان، تركز السياسات والبرامج      .  مما يحد من قدراتهم على توفير طائفة من األنواع واألصناف في األسواق           

ن األغذيـة ومكمـالت الـنظم       والمشاريع الرامية إلى الحد من الفقر، واألمن الغذائي، تركز على توفير مصادر أساسية م             
وفي هذه الحاالت، ال تتحقق قيمة التنـوع البيولـوجي     .  الغذائية بينما تتغاضى عن قيمة المصادر المحلية المتنوعة لألغذية        

وستكون هناك حاجة إلى تركيز نشط علـى        .  لألغذية والتغذية بالكامل، وخصوصا بالنسبة للمجموعات الفقيرة والمتضررة       
وجي من أجل تشجيع الممارسين والباحثين على تعديل النهوج الحالية، ونقل تركيز البحوث والسياسة نحو بحث                التنوع البيول 

 .المسائل المتعلقة بنوعية األغذية، وليس ببساطة كمية األغذية

 األنشطة
 :إدماج شواغل التنوع البيولوجي في الصكوك المتعلقة باألغذية، ضمن أمور أخرىحسبما هو مالئم،  ١-٢

 الخطوط اإلرشادية لنظم التغذية المستندة إلى األغذية؛ )أ(
 تحليل تكوين األغذية وتقييمات نظم التغذية؛ )ب(
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 خطط العمل الوطنية للتغذية؛السياسات و )ج(
 األطر التنظيمية ذات الصلة والتشريعات على المستويين الوطني والدولي؛ )د(

 والتغذية في استراتيجيات األمن الغذائي واستراتيجيات الحـد مـن الفقـر،    إدماج شواغل التنوع البيولوجي لألغذية    ٢-٢
 :ضمن أمور أخرى

 ورقات االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر؛ )أ(
 الحق في الغذاء؛ ) ب(
التغذيـة فـي   مشاريع األمن الغـذائي لألسـرة، وبـرامج    : مشاريع وبرامج األمن الغذائي، بما في ذلك  )ج(

 لمنزلية؛المدارس، والحدائق ا
 .االستجابة للطوارئ واالستعداد لها )د(

 السبل والوسائل
 واللجنـة   ستعمل منظمة األغذية والزراعة، والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية، ومنظمة الصـحة العالميـة             

للسير ) في القسم هاء أدناه   بما في ذلك الشركاء المحددين      ( واألمانة، حسبما هو مالئم، مع الشركاء المعنيين         الدائمة للتغذية، 
قدما في األنشطة تحت هذا العنصر، بما في ذلك من خالل أعمالها لوضع المعايير، وتوفير المسـاندة للبلـدان األعضـاء،                  

 .إلرشاد، معترفة بهم بوصفهم أول المستفيدين من المبادرةوخدمات اوالجامعات ووكاالتها المسؤولة عن التغذية، 
 تخدام الواسع للتنوع البيولوجي لألغذية والتغذية والنهوض بهحفظ االس:   ٣العنصر 

 ٣الهدف التشغيلي 
التصدي لضياع التنوع البيولوجي في النظم الغذائية لإلنسان، وفي النظم اإليكولوجية عن طريق حفـظ وتعزيـز                 

 .االستخدام األوسع للتنوع البيولوجي لألغذية والتغذية
 األساس المنطقي

ومع ذلـك   .   البشرية بشكل أعم   نظم الغذايئة نوع بالتجانس في سوق المنتجات الزراعية، وفي ال       يجري استبدال الت  
، إذ أنها تـوفر األسـاس للتكيـف مـع      والقضاء على الجوعتظل قاعدة الموارد المتنوعة أمرا حيويا لبقاء اإلنسان ورفاهه  

 للتنوع البيولوجي سيسهم فـي تحسـين        وسعستخدام األ والواقع أن تشجيع اال   ).  بما في ذلك تغير البيئة    (الظروف المتغيرة   
وتلعـب المجتمعـات األصـلية     . المعيشة وتوليد الدخلأساليبالصحة البشرية والتغذية البشرية، مع توفير الفرص لتوزيع         

ـ   االجتماعية والثقافية هم ومعارف همقاليدتوحفظ  والمحلية،   وع نظـم  ، وكذلك النساء، تلعب دورا جوهريا في الحفاظ علـى تن
 مهمة لإلبقاء على جهـود حفـظ التنـوع          مساهماتويمكن لهذه النواتج المجمعة أن تخفض من حدة الفقر، وتقدم           .  الغذاء

 .البيولوجي وتعزيزها على مستويات متعددة

 األنشطة
ات والنباتـات  حفظ التنوع الجيني للمحاصيل والماشية، واستخدامه المستدام، بما في ذلك األنواع البرية من الحيوان            ١-٣

 المدجنة؛
تبين وتعزيز األنواع المستعملة في الوقت الحاضر استعماال قليال أو التي لها قيمـة احتماليـة للغـذاء والتغذيـة                     ٢-٣

 ؛البشرية، بما فيها األنواع التي لها أهمية في أوقات األزمات، لحفظها واستعمالها على نحو مستدام
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في  تساهم، والغابات الزراعية ونظم اإلنتاج األخرى التي         الغنية باألنواع  المنزليةالنهوض بالتنوع الجيني للحدائق      ٣-٣
 في الموضع الطبيعي؛حفظ الموارد الجينية واألمن الغذائي 

حفظ الموارد البرية واستخدامها المستدام، بما في ذلك الموارد التي تساند حيوانات الغابات ومصايد األسماك، مـع       ٤-٣
ون قابل لالستمرار من األنواع البرية من أجل االستهالك المستدام من جانب المجتمعات األصلية              اإلبقاء على مخز  

 والمحلية؛
نظـم األحيـاء    تشجيع وحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي المهم المرتبط بالنظم الزراعية والحراجيـة و             ٥-٣

 المائية على جميع المستويات؛
 ؛ت الصلة باألغذية والزراعة، واستخدامها المستدامحفظ األنواع الطبية ذا ٦-٣
واألحكام المتصلة بها   ) ي (٨ لدى المجتمعات األصلية والمحلية، وفقا للمادة        الغذائيتقديم المساندة ألشكال اإلنتاج      ٧-٣

 في االتفاقية؛
  البيولوجية المختلفة المستعملة في األطعمة والتغذية ؛تبين وتعزيز تنوع المحاصيل ٨-٣
 ؛حماية وتشجيع األسواق الودودة للتنوع البيولوجي من خالل التصدي للمسائل التنظيمية ٩-٣
تعزيز نقل التكنولوجيا لتحسين القدرات التقنية في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقاليـة، مـن أجـل                 ١٠-٣

واألنواع المهملة واألنواع غير المستخدمة علـى       ية  الحفظ واالستخدام المستدام لألنواع ذات األهمية وأقاربها البر       
 النحو األمثل؛

البحوث والحفظ للنباتات أو الحيوانات األصلية والسالالت المحلية واألقـارب البريـة لألنـواع المسـتزرعة أو                  ١١-٣
اومـة  المق: المدجنة، وذلك لتحسين المعرفة بتنوعها الجيني، فيما يتعلق بالسـمات المهمـة فـي الزراعـة مثـل         

 غير األحيائية، والغلّة والقيمة الغذائية؛/األحيائية
استعمال التنوع البيولوجي لتوسيع نطاق القاعدة الجينية للمحاصيل المستزرعة، وزيادة إنتاج األغذيـة وتحسـين                ١٢-٣

 القيمة الغذائية للطعام، مع مراعاة األثر البيئي للزراعة؛
ج وتسويق المنتجات غير التقليدية القائمة على أساس التنوع البيولوجي، بما في            إسداء المساندة لدراسة وتطوير إنتا     ١٣-٣

 ذلك تجهيز الطعام غير التقليدي القائم على أساس التنوع البيولوجي؛
تعزيز البنية التحتية المحلية وتدريب الموارد البشرية في سبيل إيجاد معايير لتبين استهالك منتجات األلبان المقبولة              ١٤-٣

 عرفة جودتها؛وم
 أو معالجة بقايا المواد الخام التي تمت معالجتها؛/تحويل و ١٥-٣
إدماج أهداف تقاسم المنافع في األطر الوطنية والدولية التي تعالج التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية، حسبما هـو                  ١٦-٣

 .مالئم، مع مراعاة النظم الحالية لتقاسم المنافع
 السبل والوسائل

األنشطة المعروضة تحت هذا العنصر سيتم تناولها في إطار برنـامج العمـل الحـالي بشـأن التنـوع            إن معظم   
البيولوجي الزراعي بموجب االتفاقية، وخطة العمل العالمية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة بشأن حفظ الموارد الوراثيـة                

 مـن   ١٢ و   ١١،  ٤،  ٢ن بوجه خاص أن تساعد األنشـطة        ويمك.  (GPA)مستدام  اللألغذية والزراعة واستخدامها    النباتية  
كمـا أن العمـل     .  يةنباتخطة العمل العالمية على إحراز التقدم في األنشطة بموجب مبادرة حفظ وتنويع الموارد الوراثية ال              
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ـ  ) ٩وخصوصا في إطار الهدف (باتات نالجاري ضمن االستراتيجية العالمية لحفظ ال  وراثي سيسهم أيضا في حفظ التنـوع ال
االستراتيجية العالمية إلدارة الموارد الوراثيـة      " وعند النظر في دور المنتجات الحيوانية فيما يتعلق بالتغذية تتضمن            .النباتي

  وفيمـا يتعلـق      .إطار هاما تقنيا وتشغيليا إلرشاد األنشطة الرامية إلى حفظ التنوع الوراثي الحيـواني            " لحيوانات المزرعة 
 في خطة العمل الدولية يساند تطوير األسواق للمنتجات الغذائية ذات التنوع         ١٤ة باألسواق، فإن النشاط     باألنشطة ذات العالق  

ة عـن مـؤتمر   صـادر  ال(BioTrade)وباإلضافة إلى ذلك، هناك فرص للتعاون مع مبادرة التجارة البيولوجية      .  البيولوجي
لة أمور، بتقديم المساعدة التقنيـة، وإنشـاء بيئـة سياسـات     ، للقيام، ضمن جم   (UNCTAD) والتنمية   ةاألمم المتحدة للتجار  

ويمكن اختبار األنشطة المقررة من خالل تنفيذ مشاريع رائدة في بلدان مختارة، من أجل تقيـيم مـدى فاعليتهـا                    .  تمكينية
 .وتطوير النهوج ذات العالقة

 التوعية العامة:   ٤العنصر 
 ٤الهدف التشغيلي 

ين التنوع البيولوجي، واألغذية والتغذية، وأهمية حفظ التنوع البيولوجي لتحقيق أهـداف            زيادة التوعية بالصالت ب   
 .، بما في ذلك القضاء على الجوعالصحة والتنمية

 األساس المنطقي
 التنوع البيولوجي وسياساته بدرجة أكبر لدى صانعي السياسات وأصـحاب المصـلحة،             يمكن إبراز أهمية برامج   

فعندما يـدرك أهـل     .  يدانيا، وذلك بتوضيح الصالت الجوهرية بين التنوع البيولوجي ورفاه اإلنسان         وجعلها أكثر فاعلية م   
الريف أن التنوع البيولوجي له قيمة أكبر من خالل تأثيراته اإليجابية على الدخل والصحة معا، فمن المـرجح أن يحـافظوا              

لك، فإن مسائل اإلنتاج الغذائي من زاوية عالقتها بالتغذيـة          وباإلضافة إلى ذ  .  على التنوع البيولوجي ويعملون على حمايته     
 وأوالصحة يمكن أن تعمل على تعبئة المستهلكين الريفيين والحضريين الذين ربما لم يكن لديهم حافز بفعل الحجـج البيئيـة       

يلة إلعادة إنشاء الصالت بين الغذائي أن تكون بمثابة وس    األمن  وعندئذ يمكن لمسائل    .  األخالقية لمساندة االستدامة الزراعية   
 .اإلنتاج المحلي واالستهالك العالمي، وبين األغنياء والفقراء

 األنشطة
إعداد استراتيجية اتصال، ومطبوعات وغير ذلك من المواد المرتبطة بها لمخاطبة الجمهـور العـام، وصـانعي                  ١-٤

 . والبيئةالقرارات، والمجتمعات المحلية، ومجتمعات التغذية والزراعة والصحة
عقد حلقات عمل إقليمية ووطنية لزيادة الوعي بالصالت بين التنوع البيولوجي، واألغذية والتغذية، وباألنشطة التي              ٢-٤

 .تساند هذه الصالت
 السبل والوسائل

إدماج أنشطة زيادة الوعي في إطار برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامـة بموجـب االتفاقيـة،               
نشطة ذات العالقة من جانب منظمة األغذية والزراعة والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية، ومنظمة الصحة العالمية         واأل

يـة النباتـات أن   وقا من االستراتيجية العالمية ل١٤ومن شأن األنشطة في إطار الهدف       .  وغيرها من المنظمات ذات الصلة    
 .تعزز من تنفيذ هذا العنصر

 الشركاء الرئيسيون والمبادرات الرئيسية    -هاء 
 (SCN)واللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة منظمة الصحة العالمية، وتُشجع منظمة األغذية والزراعة،  -٨

، وبرنامج األغذية (IFAD) ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(CGIAR) للبحوث الزراعية الدولية ة االستشاريجماعةوال
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 وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، على دمج (UNU)جامعة األمم المتحدة واليونيسف، و، (WFP)العالمي 
 :االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تنفيذ برامجها واستراتيجياتها بحيث تشمل ما يلي على سبيل المثال ال الحصر

) المعدة من خالل مشروع األلفية التابع لألمين العام(أللفية  العالمية لتحقيق األهداف اإلنمائية ل العملخطة •
 وخصوصا خطة العمل لمكافحة الجوع؛

 مستدام؛اللألغذية والزراعة واستخدامها  الموارد الوراثية النباتية لصيانةخطة العمل العالمية  •

 خطة عمل مؤتمر القمة العالمي لألغذية لمنظمة األغذية والزراعة؛ •

 عالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النظام الغذائي، والنشاط البدني والصحة؛االستراتيجية ال •

 .التقييم الدولي للعلوم الزراعية والتكنولوجيا من أجل التنمية •

 االتحاد الدولي لعلوموبالمثل، يشجع على المشاركة في المبادرة كل من الحكومات والمؤسسات الدولية والوطنية؛ و -٩
، والهيئات العلمية والهيئات األكاديمية األخرى؛ ومنظمات (ICSU)والمجلس الدولي لالتحادات العلمية ، (IUNS) التغذية

 . والقطاع الخاص،، ومنظمات المجتمعات األصلية والمحليةSlow Food Movementوحركات المجتمع المدني، بما فيها 
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 خدامه المستدام   المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واست-باء 
 إن مؤتمر األطراف،

، والمتعاونون )الفاو (ألغذية والزراعةلألمم المتحدة امع التقدير بالتقدم الذي أحرزته منظمة يرحب  -١
حلقة  المستدام، وبتقرير  واستخدامهلتنوع البيولوجي للتربةافي مجال المبادرة الدولية لحفظ وأصحاب المصلحة، اآلخرون 

 المؤسسة لدولية لإلدارة البيولوجية للنظم اإليكولوجية للتربة في سبيل الزراعة المستدامة، التي نظمتها التقنية االعمل
 ؛٢٠٠٢حزيران / يونيو٢٧-٢٤، البرازيل من Londrina في والفاو (EMBRAPA) البرازيلية للبحوث الزراعية

 مهمة تتجاوز نطاق التنوع البيولوجي مسألةواستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي للتربة ا أن حفظ يالحظ -٢
 الزراعي، إذ أنها تتعلق بمعظم النظم اإليكولوجية األرضية؛

 أن التنوع البيولوجي للتربة يتأثر باألنشطة البشرية بخالف الزراعة باإلضافة إلى تأثيرات كذلك يالحظ -٣
 الطبيعة؛

س لمواصلة تنفيذ المبادرة الدولية للتنوع كأسابالتوصية الحالية إطار العمل الوارد في المرفق يؤيد  -٤
 البيولوجي للتربة؛

 األطراف والحكومات األخرى على إدماج حفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام في يناشد -٥
استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية وعلى وضع برامج ومبادرات متعددة القطاعات لحفظ التنوع البيولوجي للتربة 

 ستخدامه المستدام، على المستويين الوطني ودون الوطني على السواء؛وا
 إدماج إطار العمل في برنامج عمل التنوع البيولوجي الزراعي عند استعراضه المتعمق في يقرر -٦

 االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛
مية، وأصحاب  األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكويدعو -٧

 :لى ما يليإالمصلحة اآلخرين المهتمين باألمر 
 تأييد المبادرة الدولية للتنوع البيولوجي للتربة، وتنفيذها حسبما هو مالئم؛ ) أ(
 لى المبادرة الدولية للتنوع البيولوجي للتربةإتقديم مزيد من دراسات الحالة بشأن التنوع البيولوجي للتربة  )ب(
 لك المبادرة؛مواصلة تعزيز تمن أجل 

 األطراف والمنظمات ذات الصلة على تحديد أنشطة البحوث لمعالجة الفجوات في المعارف عن يحث -٨
 .التنوع البيولوجي للتربة وآثارها على أساليب استخدام األراضي

 مرفق
 لعمللإطار  :المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام

 ادئ االستراتيجية    المب–ألف 
ينبغي أن تأخذ بالمبادئ واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي للتربة اإن استراتيجية تنفيذ المبادرة الدولية لحفظ  -١

 :أو محافل أخرى/اآلتية، وكثير منها سبق التركيز عليه من خالل عمليات و
 من الغذائي والتنوع البيولوجي للتربة العيش للمزارعين بالعالقة إلى األأساليبالتركيز على تحسين  )أ(

 وغيرها من األنشطة ذات الصلة المتعلقة باستخدام األراضي؛
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مزج مهارات وحصافة المزارعين، مع مجال المعرفة العلمية والبناء على الخبرة والمعارف السابقة،  )ب(
 الحديثة؛

الظروف المحلية، في إطار واضح يقوم على التركيز على الحلول الشاملة المتكاملة ومواءمة التقنيات مع  )ج(
 أساس مبادئ تطبيق نهج النظام اإليكولوجي؛

 المواءمة إلنشاء أنظمة زراعية وممارسات في نهوجاستعمال األساليب التشاركية لتطوير التكنولوجيا و )د(
يتين التقنية والبيئية، وقابلة للبقاء إدارة موارد األراضي تالئم األوضاع المحددة ونوعية المزارعين، وتكون مالئمة من الناح

 من الناحية االقتصادية، ومقبولة من الوجهتين االجتماعية والثقافية؛
تطوير الشراكات والتحالفات التي تؤمن استخدام تخصصات متعددة وتعزز أوجه التضافر وتكفل  )ه(

 المشاركة بين مختلف أصحاب المصلحة؛
من اجتماعية وسياسية (عات وتخصصات لمعالجة مجاالت مختلفة تعزيز النهوج الشاملة لعدة قطا )و(
 ؛) بما في ذلك خدمات النظام اإليكولوجي للتربة–وبيئية واقتصادية 
 على أساس األهداف الوطنية واحتياجات المستفيدين المباشرين والتحقق من جراءاتوضع أولويات اإل )ز(

 المشاركة الكاملة من جميع الفاعلين؛ على المستوى المحلي من خالل جراءاتصحة هذه اإل
، وذلك للمشاكل التي يسببها التنوع بتكارية ومرنة، وموائمة للظروف المحليةإتشجيع إيجاد حلول  )ح(

 ؛البيولوجي غير المستدام للتربة
وع من اتفاقية التن) ح (٨والمادة ) ي (٨لمادة بما يتمشى مع ا ، المعلومات والبياناتنشر وتبادلتشجيع  )ط(
 البيولوجي؛
، وخصوصا بالنسبة لصغار تشجيع استراتيجيات ريادة األعمال والتسويق في مجال اإلنتاج الزراعي )ي(

 .المزارعين واألمن الغذائي

    التنفيذ-باء 
قطاعات في إطار برنامج عمل التنوع البيولوجي الزراعي، مشتركة بين المن المقرر تنفيذ هذه المبادرة كمبادرة  -٢

الل التنسيق مع منظمة األغذية والزراعة وبدعم تقني ودعم في مجال السياسات منها، مع إقامة روابط مالئمة مع من خ
التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه شأن برامج العمل المواضيعية األخرى في إطار االتفاقية، وال سيما برامج العمل ب

، وال سيما  ذات الصلةقطاعاتال المشتركة بينالبيولوجي للغابات، ومع القضايا الرطبة، والتنوع البيولوجي للجبال، والتنوع 
م اوتوفر المبادرة فرصة لتطبيق نهج النظ.  المبادرة العالمية للتصنيف، والعمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها

مبادرة على اتصال وثيق باتفاقية األمم وستكون ال . اإليكولوجي وتطبيق مبادئ وإرشادات أديس أبابا لالستعمال المستدام
 تجنب بين االتفاقيات والتعاونالمتحدة لمكافحة التصحر وما يتبعها من هيئات استشارية وعمليات في سبيل تعزيز 

 .االزدواجية في الجهود
 :مور أخرىيمكن إحراز تقدم في التنفيذ من خالل التركيز على المجاالت االستراتيجية اآلتية في العمل، ضمن أ -٣

نتاج، زيادة االعتراف بالخدمات األساسية التي يوفرها التنوع الزراعي للتربة، عبر جميع أنظمة اإل )أ (
 :وعالقة ذلك بأساليب إدارة األراضي، من خالل ما يلي

 قامة ونقل التكنولوجيات، وإتها ومعالج، وجمع البيانات ونشرها،البحوث، وإدارة المعلومات )١(
 الشبكات؛
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 لتوعية العامة والثقافة وبناء القدرات؛زيادة ا )٢(
للتربة حفظ التنوع البيولوجي اعتماد نهوج متكاملة على مستوى النظام اإليكولوجي في سبيل  )٣(

وتعزيز وظائف النظم اإليكولوجية الزراعية، وبصفة خاصة في سياق واستخدامه المستدام 
التقييم، واإلدارة : المخرجات هيمنظمة األغذية والزراعة مع التركيز على ثالث فئات من 

 .التواؤمية والتوعية والتدريب
 .يةالتعاونواإلجراءات برامج التعميم والالشراكات والتعاون من خالل  )ب(

    الغايات–جيم 
زيادة الوعي والمعرفة والتفهم لألدوار الرئيسية والخدمات البيئية، والجماعات الوظيفية، وتأثيرات مختلف أساليب  -١
ارة التربة، بما في ذلك األساليب التي تتبعها المجتمعات األصلية والمحلية، في مختلف األنظمة الزراعية، وفي السياق إد

 الزراعي اإليكولوجي، واالجتماعي االقتصادي؛
النظام زيادة الفهم لدور التنوع البيولوجي للتربة في اإلنتاج الزراعي، وأساليب إدارة األراضي المطبقة تفليديا، و -٢

 .اإليكولوجي وصحة البيئة
تعزيز الفهم لتأثيرات وملكية ومواءمة أساليب استخدام األراضي وإدارة التربة، وذلك كجزء ال يتجزأ من  -٣

  العيش المستدامة؛أساليباالستراتيجيات الزراعية واستراتيجيات 
 .التربةراضي واأل حفظ التنوع البيولوجي للتربة في ممارسات إدارة لتعميمالترويج  -٤
    تشارك المعارف والمعلومات وزيادة التوعية– ١ هدفال

  في إطار عمل مشترك يعترف بأهمية تحديد العمليات التي تؤثر في التنوع البيولوجي للتربة، إعداد وتجميع :١-١النشاط 
 أخرى، وسائللومات، ضمن وتقييم دراسات الحالة للمشورة العملية والنشر الفعال، من خالل آلية غرفة تبادل المع

 وفي حالة تحديد فجوات في مجال البحوث، العمل مع .الستعمالها في زيادة التوعية وبناء القدرات وبحوث اإلعالم
 .األطراف والحكومات األخرى على تسهيل الحصول على المعارف الجديدة ونشرها

ومات والخبرات والتجارب، مع التركيز على مساندة  الشبكات لتبادل المعلقامة  إنشاء وتعزيز ترتيبات إ:٢-١النشاط 
 .المبادرات المحلية القائمة على أرض الواقع

 .  تعزيز الوعي العام والثقافة، والمعرفة بشأن اإلدارة المتكاملة للتربة وتطبيق النهوج اإليكولوجية الزراعية:٣-١النشاط 
 .  تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات:٤-١النشاط 

شؤون النظم اإليكولوجية   لتطوير ونقل المعرفة بشأن التنوع البيولوجي للتربة وإدارةات   بناء القدر– ٢هدف ال
 إلدماجها في أساليب استخدام األراضي وإدارة التربة

المزارعين، وخدمات اإلرشاد الزراعي أصحاب المصلحة، بما في ذلك  لدى ات  تقييم احتياجات بناء القدر:١-٢النشاط 
 .أو الخدمات اإلرشادية وبرامج التنمية، لتحقيق التكامل بين اإلدارة البيولوجية للتربة وإدارة النظم اإليكولوجية/و

  وضع وتطبيق ومواءمة مؤشرات وأدوات لتقييم ورصد صحة التربة وأداء النظم اإليكولوجية، من أجل :٢-٢النشاط 
 .٧/٣٠الوطنية، وتمشيا مع إطار العمل المتضمن في المقرر استعمالها على المستويات العالمية واإلقليمية و

  تعزيز نهوج اإلدارة التواؤمية في سبيل وضع واستيعاب أساليب إدارة بيولوجية محسنة في مجال التربة، :٣-٢النشاط 
 .م لألراضيوالتكنولوجيات والسياسات التي تعزز صحة التربة وأداء النظم اإليكولوجية وتسهم في االستخدام المستدا
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حشد الموارد للقيام بأعمال تشاركية محددة األهداف في مجال البحوث والتطوير، لتعزيز تفهم وظائف التنوع   :٤-٢النشاط 
 .البيولوجي للتربة وقدرة النظم اإليكولوجية على المقاومة فيما يتعلق باستعمال األراضي والزراعة المستدامة

ت البيانات بشأن التنوع البيولوجي للتربة على المستوى الوطني التي تعتبر مهمة   إيجاد وتطوير مجموعا:٥-٢النشاط 
 .للزراعة

 واإلدارة البيولوجية في    تعزيز التعاون بين الفاعلين والمؤسسات المختلفة، وتعميم التنوع البيولوجي للتربة– ٣ هدفال
 لتأهيلعادة اإبرامج إدارة الشؤون الزراعية وشؤون األراضي وفي برامج 

وإدارة النظم اإليكولوجية في برامج وسياسات إدارة شؤون الزراعة للتربة تعميم إدارة التنوع البيولوجي   :١-٣النشاط 
 .واألراضي

  تطوير الشراكات واألنشطة التعاونية لوضع وتنفيذ المبادرة الدولية للتنوع البيولوجي للتربة، باعتبارها :٢-٣النشاط 
 التنسيق مع اتفاقية إلىألغذية والزراعة واتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة الحاجة مم المتحدة لألشراكة بين منظمة ا

استعمال المعارف و االزدواجية في الجهود تجنب والتآزرمكافحة التصحر وعملها الجاري في سبيل تعزيز األمم المتحدة ل
 .بة في جميع النظم اإليكولوجية األرضيةالقائمة من المبادرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي للتر

 وتنفيذ الخطـط اإلداريـة التـي تتعلـق بـالتنوع      صياغة  تشجيع مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في         :٣-٣النشاط  
 .البيولوجي للتربة

 .لبيولوجي للتربة  النهوض بالتعاون فيما يتعلق بتآكل التربة وإدارة المياه من منظور تأثيرهما على التنوع ا:٤-٣النشاط 
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  تكنولوجيات تقييد استخدام الجينات  –جيم 
 إن مؤتمر األطراف،

 ؛٥/٥من مقرره ) تكنولوجيات تقييد استخدام الجينات(القسم ثالثا يؤكد من جديد  -١
األطراف، والحكومـات األخرى، والمنظمـات ذات الصلة، وأصحـاب المصلحة المعنييــن،          يشجع   -٢
 :على ما يلي
 حترام المعارف التقليدية وحقوق المزارعين في حفظ البذور في إطار الزراعة التقليدية؛ا )أ(
االستمرار في إجراء مزيد من البحوث، في إطار الصالحيات المنصوص عليها في القسم الثالـث مـن                  )ب(

واالجتماعيـة واالقتصـادية   ، عن تأثير تكنولوجيات تقييد استخدام الجينات، بما في ذلك آثارهـا اإليكولوجيـة      ٥/٥المقرر  
 والثقافية، وال سيما على المجتمعات األصلية والمحلية؛

واالجتماعيـة  ) مثـل تقيـيم المخـاطر     (االستمرار في نشر نتائج الدراسات عن اآلثار المحتملة، البيئية           )ج(
ت األصلية والمحليـة، وإتاحـة      واالقتصادية والثقافية لتكنولوجيات تقييد استخدام الجينات على صغار المزارعين والمجتمعا         

 هذه الدراسات بطريقة شفافة من خالل عدة وسائل ومن بينها آلية غرفة تبادل المعلومات؛
مجلس إدارة المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إلى أن يدرس، في إطـار               يدعو   -٣

تملة لتكنولوجيات تقييد استخدام الجينات، مع إقامة اعتبـار خـاص لهـذه    أعماله، األولويات والموارد المتاحة، واآلثار المح 
اآلثار على المجتمعات األصلية والمحلية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، وعلى صغار المـزارعين وحقـوق المـربين                   

 والمزارعين؛
البلـدان الناميـة   بوجود طلب قوي على بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، وخصوصا لصـالح          يحيط علما    -٤

والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، وبضرورة تقديم الموارد الوافية وخصوصا لتقييم تكنولوجيات تقييد اسـتخدام الجينـات               
 ١٨ و ١٧ و ١٦ و ١٢االقتصادية، طبقـا للمـواد   -وصنع القرارات بشأنها، فيما يتعلق بتقييم الجوانب الثقافية واالجتماعية        

على تعزيز مبادرات بناء القدرات التي تشمل الجوانب البيئية والثقافيـة واالجتماعيـة              األطرافويحث  ة،   من االتفاقي  ٢٠ و
واالقتصادية لتمكين األطراف من أن تتخذ عن علم قراراتها وإجراءاتها بشأن تكنولوجيا تقييد استخدام الجينـات بمشـاركة                  

 المجتمعات المحلية واألصلية وغيرها من أصحاب المصلحة؛
 بأن المسائل المرتبطة بتكنولوجيات تقييد استخدام الجينات ينبغي أن تعرض بعبارات مالئمـة          يحيط علما  -٥

 .وبشكل مبسط، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل
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  استعراض متعمق لبرنامج العمل  :دال
 إن مؤتمر األطراف،

المرفـق  (نامج العمل سيجري في االجتماع التاسع لمؤتمر األطـراف          أن االستعراض المتعمق لتنفيذ بر    إذ يالحظ   
 ؛)٧/٣١بالمقرر 

مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة خالل فترة ما بـين الـدورات                 وإذ يرحب   
(UNEP/CBD/COP/8/26) و  (UNEP/CBD/COP/8/INF/24)       ن حالة المـوارد    ، وال سيما في تحضير التقرير األول ع
 أن هذه األنشطة توفر مدخالت قيمة في حينها لالستعراض المتعمق لبرنامج العمل؛وإذ يالحظ الوراثية الحيوانية في العالم؛ 

 لحكومة سويسرا على عرض استضافة المؤتمر الفني الدولي األول بشـأن المـوارد              يعرب عن امتنانه   -١
  ؛٢٠٠٧ الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة في

بتوصية هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة،            يرحب   -٢
بأن تعمل الفاو عن كثب مع األمين التنفيذي لالتفاقيـة وتلعـب          "التي صدرت عن الدورة العاشرة لتلك الهيئة والتي أوصت          

 ؛"مج عمل االتفاقية المعني بالتنوع البيولوجي الزراعيدورا قياديا في االستعراض المتعمق لبرنا
المقـرر  ( أن تراعي عملية االستعراض المتعمق الخطوط اإلرشادية الستعراض برنـامج العمـل              يقرر -٣

 ؛) المرفق الثالث،٨/١٥
إلى األمين التنفيذي أن يحضر، بمشاركة منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعـة وغيرهـا مـن     يطلب   -٤

منظمات الدولية ذات الصلة، االستعراض الكامل لبرنامج عمل التنوع البيولوجي الزراعي لكي ينظر فيه االجتماع التاسـع          ال
 .لمؤتمر األطراف
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 ٨/٢٤المقرر 
 المناطق المحمية

  ،إن مؤتمر األطراف
 ٢٠٠٦-٢٠٠٤استعراض تنفيذ برنامج العمل المعني بالمناطق المحمية للفترة 

 ،ة إلى قدرات وافية تقنية ومؤسسية ومالية لتنفيذ برنامج العمل بالحاجإذ يعترف
 في تذييل المدرجين والسيما الشركاء والمتعاونين المعنيين مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء أهمية يؤكدوإذ 

 ،٧/٢٨للمقرر 
 بما في ذلك ٢٠٠٦-٢٠٠٤ للفترة  التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحميةيالحظ -١

وعلى وجه الخصوص المساهمة الكبيرة من جانب الشركاء في مجموعة المنظمات غير الحكومية وخاصة منظمة حفظ 
 برنامج العمل في ذالطبيعة ومنظمة الحفظ الدولية وجمعية الحفاظ على الحياة البرية والصندوق العالمي للحياة البرية في تنفي

في الوثيقة  األمين التنفيذي لتقني والمالي على النحو الذي أبلغ عنهمختلف األقاليم من حيث الدعم ا
(UNEP/CBD/COP/8/29)؛ 

 تمثل في محدودية توافر المعلومات بأن أحد جوانب القصور الرئيسية في االستعراض الحالي ييعترف -٢
 ؛ا االستعراض كفاية عدد التقارير المقدمة لدى إعداد هذمبشأن أنشطة برنامج العمل بما في ذلك عد

 بالحاجة إلى جمع المعلومات ذات الصلة بصورة منتظمة لتقييم التقدم في تنفيذ برنامج يعترف كذلك -٣
 ، واألهداف العالمية األخرى٢٠١٠ تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام نحوالعمل بشأن المناطق المحمية لتيسير تقييم التقدم 

ظمات ذات الصلة على توفير المعلومات حسنة التوقيت ورفيعة المستوى بشأن ويشجع األطراف والحكومات األخرى والمن
 ؛تنفيذ برنامج العمل

 األطراف والحكومات األخرى وهيئات التمويل متعددة األطراف على توفير الدعم المالي الالزم يحث -٤
 مع ذات االقتصادات االنتقالية، البلدان وكذلك ،ا البلدان األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميةال سيم و،للبلدان النامية

غ بالمن االتفاقية لتمكينها من بناء القدرات ومن تنفيذ برنامج العمل والقيام بعمليات اإل) م( ٨  والمادة٢٠مراعاة المادة 
ج العمل بشأن المناطق برنامتنفيذ  لتمكينها من استعراض ، بما في ذلك التقارير الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي،الالزمة

 ؛ من برنامج العمل٢/٢ غايةالمحمية إعماال لل
استخدام بعض األدوات مع  ،غ في معظمه على المخرجات فضال عن العملياتبال على تركيز اإليحث -٥

ي مفتوح العضوية المعنال الصادرة عن الفريق العامل المخصص ١/٤مثل المصفوفة الواردة في المرفق الثاني بالتوصية 
راتيجي للتقدم المحرز  للتمكين من إجراء تقييم است،بالمناطق المحمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة

 ؛العقبات واحتياجات بناء القدرات/والتحديات
 وأصحاب المصلحة المعنيين صلية والمحلية األتشمل المجتمعات على أهمية القيام بعمليات تشاور يوافق -٦

 ؛ عن تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحميةغبالفيما يتعلق باإل
مثل ( بأهمية الصالت لتجنب التداخل مع األنشطة ذات الصلة في برامج العمل المواضيعية يعترف -٧

 والتنوع البيولوجي ، واألراضي الجافة وشبه الرطبة، والمياه الداخلية،لغاباتبالتنوع البيولوجي لبرامج العمل المعنية 
 ستراتيجية العالمية لحفظ النباتمثل اإل( القضايا األخرى المشتركة بين القطاعات توتح) ساحلي والجبليالبحري وال

 ؛حيثما تسهم برامج العمل هذه في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية) لتصنيفلعالمية لمبادرة االو
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 تحقيق نحوأداة للمساعدة في رصد التقدم  أهمية قاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية كيالحظ -٨
التابع الطبيعة  حفظالمركز العالمي لرصد الكونسريوم المكون من  ويدعوأهداف برنامج العمل بشأن المناطق المحمية 

 حفظلمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي لالمعنية باواللجنة العالمية  ،(UNEP-WCMC)لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
إلى زيادة الوصول إلى قاعدة البيانات  (WDPA) وقاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية (IUCN-WCPA)الطبيعة 

 ؛وإدارة المعلومات بما في ذلك أدوات تقاسم البيانات وتبادلها
ء  قد حدد نقص التنفيذ ومعوقات بنا٢٠٠٦-٢٠٠٤ بأن استعراض تنفيذ برنامج العمل للفترة يعترف -٩

دمج  (٢-٢-١ و ،)اتفجوتحليل ال (٥-١-١ لألنشطة وخاصة بالنسبة ،القدرات باعتبارها عائقا رئيسيا أمام البلدان النامية
استراتيجيات التمويل المستدام على  (٢-٤-٣ و ،) الطبيعية والمناظر البحرية األوسع نطاقاظرالمناطق المحمية في المنا

مفتتة في حالتها الالمناطق الشاسعة غير  (٢-١-١، و )الية إدارة المناطق المحميةعتقييم ف (١-٢-٤، و )المستوى القطري
 ؛ المشار إليها أعالهعوائقات والفجو األطراف على أن تعالج على نحو له األولوية الويحث ،)الطبيعية

 المنظمات ذات  وبالتعاون مع، توافر األموال الالزمةشريطة أن يقوم بتنظيم، ي من األمين التنفيذيطلب -١٠
األصلية مجتمعات الوالحكومات األخرى والمنظمات المعنية ولممثلي األطراف، الصلة، حلقات عمل تدريبية إقليمية 

 الستعراض تنفيذ برنامج العمل وبناء القدرات باستخدام بعض األدوات مثل المصفوفة الواردة في المرفق الثاني والمحلية
 يشجع ووفقا لذلك، ،مفتوح العضوية المعني بالمناطق المحميةالريق العامل المخصص  الصادرة عن الف١/٤من التوصية 

 ؛األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على مساندة وتنفيذ أنشطة بناء القدرات
الة للنظم االيكولوجية البحرية والخاصة لى زيادة الحماية الفع األطراف والحكومات األخرى عيحث -١١

 ؛دمج المناطق المحمية البحرية في المناطق البحرية األوسع نطاقا) ١ (:يلي  مع إسناد اهتمام خاص لما،ةداخليه البالميا
زيادة األنشطة التعاونية لحماية النظم االيكولوجية في المناطق ) ٣(؛ و إنشاء المزيد من المناطق المحمية للمياه العذبة )٢(

بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ( في سياق القانون الدولي ، الوطنيةالبحرية الواقعة خارج حدود الوالية
 ؛)واستنادا إلى المعلومات العلمية

 من األمين التنفيذي االستمرار في إقامة وتعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات واالتفاقيات يطلب -١٢
 الداعي لها الة كوسيلة لتعزيز التآزر وتجنب االزدواجية التيفعذكرات التفاهم وتنفيذها بصورة  مثل وضع م،األخرى

 بما في ذلك تجميع ونشر، من خالل آلية تبادل المعلومات ، لبرنامج العمل بشأن المناطق المحميةوتيسير التنفيذ الفعال
نجاح بشأن المناطق قصص ال والدروس المستفادة و،وغيرها من الوسائل، المبادئ التوجيهية الخاصة بأفضل الممارسات

 المحمية؛
مفتوح العضوية ال من األمين التنفيذي تقديم تقرير لالجتماع الثاني للفريق العامل المخصص كذلكيطلب  -١٣

 دعم فضال عن أنشطة ال،٧/٢٨ من المقرر ٣٥-٣٣ و ٢٧المعني بالمناطق المحمية عن التقدم المحرز في تنفذ الفقرات 
 ؛األخرى في برنامج العمل

المعنية  الطبيعة واللجنة العالمية حفظ من األمين التنفيذي تعزيز التعاون مع االتحاد الدولي ليطلب كذلك -١٤
 ؛ والمنظمات غير الحكومية الدولية لدعم تنفيذ برنامج العمل وفقا لألولويات الوطنية واالقليمية لهلمناطق المحمية التابعةبا

مفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية قبل العامل المخصص  عقد االجتماع الثاني للفريق اليقرر -١٥
 لتقييم التقدم وبلورة توصيات تقدم لمؤتمر األطراف لتحسين التنفيذ وفقا لمشروع جدول ،االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

  الحالي؛المقرر األول باألعمال الوارد في المرفق
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ظمات المعنية وأصحاب المصلحة اآلخرين ويحث األطراف  والمن، والحكومات األخرى، األطرافيدعو -١٦
العقبات، /ز نحو تحقيق األهداف، والتحديات بشأن التقدم المحراألصلية والمحليةمجتمعات العلى طلب مساهمات من 

 مفتوح العضويةال في الوقت المناسب لكي ينظرها االجتماع الثاني للفريق العامل المخصص ،واحتياجات بناء القدرات
 ؛المعني بالمناطق المحمية

 خيارات لتعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج العمل من جانب البلدان النامية، والسيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة
 النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي 

مرفق الثاني بتقرير اجتماع  المالية بشأن المناطق المحمية الواردة في الي باعتبارات مونتكاتينيرحب -١٧
الوكاالت المانحة وغيرها من المنظمات المعنية لمناقشة خيارات تعبئة التمويل الجديد واإلضافي لتنفيذ برنامج العمل المعني 

 ؛(UNEP/CBD/COP/8/INF/26)بالمناطق المحمية 
 : األطراف إلىيدعو -١٨

 مقتضى الحال، إقليمية للجهات المانحة تنظيم، على نحو عاجل، موائد مستديرة وطنية، وحسب )أ(
والحكومات المستفيدة بشأن تمويل المناطق المحمية بغرض تحقيق تقدم على المستويين الوطني واإلقليمي في استراتيجيات 

 في برنامج العمل بشأن المناطق المحمية الذي اعتمده مؤتمر األطراف خالل اجتماع ٤-٣التمويل المستدامة وتحقيق الهدف 
 السابع؛

النظر في ترتيب أولويات الحاجة إلى االضطالع فورا بمبادرة تقييم المناطق المحمية الوطنية ومنافعها  )ب(
  من برنامج العمل؛٦-٤-٣ و ٢-١-٣وفقا للنشاطين 

تقييم وتوثيق وإبالغ القيم االجتماعية االقتصادية لنظم المناطق المحمية مع التركيز على وجه الخصوص  )ج(
إلسهام الرئيسي في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك عمليات التقييم المحددة على ا

 لتأثيرات الطائفة الحالية من آليات التمويل وبرامج المناطق المحمية على المجتمعات األصلية والمحلية؛
، بما ٢٠٠٥سبتمبر /ج قمة استعراض األلفية في أيلولالمعالجة الفعالة لتمويل المناطق المحمية في نتائ )د(

 في ذلك االعتراف الواضح بالدور الرئيسي للمناطق المحمية في تحقيق جميع األهداف اإلنمائية لأللفية؛
تصميم وبلورة خطط مالية، تتضمن مصادر وطنية وإقليمية ودولية متنوعة لتغطية تكاليف التنفيذ الفعال  )ه(

 :رة  نظم المناطق المحمية الوطنية واإلقليمية وتشمل ما يليوالمستدام وإدا
 تحليل االيرادات والمصروفات المالية الحالية واالحتياجات المالية الشاملة والفجوات؛ )١(
إجراء تحليل للحواجز ذات الصلة بالنواحي االدارية والقانونية والخاصة باالدارة ومعالجتها  )٢(

 ر الخطط المالية؛لتوفير بيئة مواتية وتيسي
إجراء عمليات تقييم ملموسة وشاملة لتوفير نظرة ثاقبة أفضل إلى الموارد المالية الالزمة  )٣(

 لألنشطة؛
التعريف والتحديد الكمي للسلع والخدمات التي تقدمها المناطق المحمية، والمصادر المحتملة  )٤(

 لالستثمار لدفع مقابل لهذه السلع والخدمات؛
 راء تحليل لجدوى اآلليات المالية المحتملة؛فحص وإج )٥(
 وضع خطط تمويل وطنية للمناطق المحمية؛ )٦(
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 :النظر في الخيارات التالية، حسب مقتضى الحال، لدى تصميم الخطط المالية لنظام المناطق المحمية )و(
 أمور، في صناديق استئمانية وطنية تساند نظم المناطق المحمية ينبغي أن تستخدم، ضمن جملة )١(

توجيه المنح المتعددة األطراف والثنائية، والعائدات ذات الصلة بالسياحة، وعائدات مقايضة 
 الطبيعة بالديون، والمساهمات من المظمات غير الحكومية؛

آليات التمويل المرتبطة بأنشطة اقتصادية مستدامة اجتماعيا وبيئيا لها صالت مباشرة بالمناطق  )٢(
  المنطقة المحمية والنظم االيكولوجية ذات الصلة؛سالمة على اظ، مع الحفالمحمية

 النظم االيكولوجية على المستويات المحلية اتآليات التمويل التي توجه القيم االقتصادية لخدم )٣(
 واإلقليمية والعالمية؛

راعاة  مع م،استكشاف الخيارات بشأن آليات التمويل الدولية المبتكرة لمساندة برنامج العمل )٤(
  وزيادة تمويل التنمية؛، والحد من الفقر،نتائج المبادرات الوطنية والدولية لمكافحة الجوع

االحتفاظ بواسطة سلطات ادارة المناطق المحمية المحلية أو الوطنية برسوم الزوار وغير ذلك  )٥(
 من العائدات التي تدرها المناطق المحمية؛

  والوطنية، حيثما يكون ممكنا، إلدارة المناطق المحمية؛زيادة ميزانيات الحكومات المحلية )٦(
 المجتمعات األصلية والمحلية؛المناطق المحمية في آليات تمويل لمساندة  )٧(

لدى  بما في ذلك ،مساندة الدعم المؤسسي وتحسين أساليب اإلدارة لدى سلطات ادارة المناطق المحمية )ز(
رات موظفي المناطق المحمية وأعضاء مبادرات اإلدارة المحلية للقيام بأعمال لبناء قدو المجتمعات األصلية والمحلية،

 ؛، كلما كان ذلك مالئماواإلدارة المالية السليمةالمالي السليم التخطيط 
استكشاف الخيارات، حيثما يكون ممكنا، لربط تمويل المناطق المحمية باآلليات التنظيمية والطوعية  )ح(

  المناطق المحمية؛المحتملة لتعزيز تمويل

 بما في ذلك عقد مؤتمر للتمويل طويل األجل باالقتران مع االجتماع ،إجراء حوار مستمر بشأن التمويل )ط(
 لتحقيق ،و االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافأمفتوح العضوية المعنى بالمناطق المحمية الالثانى للفريق العامل المخصص 

 بواسطة االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف ولنظر المسائل غاية الهقيق تقييم دقيق لهذ من برنامج العمل ولتح٤-٣ غايةال
مفتوح العضوية الحد االجتماعات المقبلة للفريق العامل المخصص أ فى أحد المواضيع الرئيسية للمناقشة هاالمالية باعتبار

 المعنى بالمناطق المحمية؛
مجتمعات الطة بمشاركة كاملة وفعالة، واحترام كامل لحقوق مالحظة الحاجة إلى أن تنفذ جميع األنش )ي(

  بما يتمشى مع القانون الوطني وااللتزامات الدولية السارية؛األصلية والمحلية
 : تمويل التنفيذ الوطني لبرنامج العمل من خاللبشأن األطراف على إجراء حوار مستمر ومركز يشجع -١٩

ن التقدم المحرز فيما يتعلق بمتابعة هذا ع ،م المعلومات المتوافرةاستخداب قدر المستطاع و،غبالاإل )أ(
 جتماع مؤتمر األطراف؛ي بالمناطق المحمية استعدادا المفتوح العضوية المعنال للفريق العامل المخصص ، وذلك إلىالمقرر

ي الفريق العامل دعوة مجتمع المانحين والمنظمات المعنية إلى المشاركة في الحوار الدائر والمشاركة ف )ب(
 مفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية؛الالمخصص 
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الوكاالت دعوة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وغيرها من  -٢٠
مستديرة لتمويل المناطق عقد الموائد التيسير  إلى ، إلى جانب المنظمات المعنية األخرى، في مرفق البيئة العالميةذةنفالم

 ض الممنوح لكل منها؛يأعاله وتقديم المساندة المالية لها وفقا للتفو) أ (١٨المحمية المشار إليها في الفقرة 
 التنمية الدولية واإلقليمية إلى ضمان التجانس بين سياسات كل منها المؤسسية وتحسين بنوك يدعو -٢١

المشاريع االستثمارية التي تؤثر في في أو االستخدام المستدام /ع البيولوجي و التنوحفظالخطوط التوجيهية ذات الصلة ب
 األصلية والمحليةمجتمعات الكاملة والفعالة للمشاركة بال هذه السياسات تسمحوينبغي أن  . استدامة المناطق المحمية

 وموافقتهم المسبقة عن علم؛
 : مرفق البيئة العالمية إلىيدعو -٢٢

 مع مراعاة االحتياجات الوطنية المحددة بمستوى يكفى ،طة العمل المبكرة في برنامج العملمساندة أنش )أ(
 لدعم البلدان النامية، وال سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصاد االتنقالي؛

داف واألطر الزمنية المحددة في مساندة النظم الوطنية واالقليمية للمناطق المحمية مع مراعاة األه )ب(
 العمل؛ برنامج

المحافظة على نسبة تمويل المناطق المحمية فى حافظة التنوع البيولوجى لدى مرفق البيئة العالمية في  )ج(
المنصوص عليها في برنامج العمل ودور المرفق في توفير واألهداف  مع مراعاة الغايات ،خطة العمل الرابعة للمرفق

 لمناطق المحمية على نظام المنظومة؛المساندة ل
األصلية مجتمعات ال فيما يتعلق ب، حسب مقتضى الحال،استعراض وتعديل سياسات المناطق المحمية )د(

 ؛والمحلية
مساندة المناطق المحمية على مستوى المجتمع المحلي لضمان المشاركة الكاملة والفعالة من جانب  )ه(

 ؛ األنشطة ذات الصلةإعداد  فياألصلية والمحليةمجتمعات ال
 في مرفق البيئة العالمية إلى معالجة طلبات الحصول على التمويل للمشاريع منفذةوكاالت الال يدعو -٢٣
 أعاله على وجه السرعة؛) ب(و ) أ (٢٢المذكورة في 
 :البلدان المانحة الى حثي -٢٤

برنامج العمل وأهداف  مع مراعاة غايات ،مساندة التجديد الرابع القوي لموارد مرفق البيئة العالمية )أ(
البلدان النامية، وال سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في عمل هذا الوالحاجة إلى تمويل جديد وإضافي لدعم 

 والبلدان ذات االقتصاد االتنقالي؛
 مثل مقايضة الطبيعة ، األجل وغير ذلك من آليات التمويل طويلةحفظتقديم دعم معزز ألموال منحة ال )ب(

 لمناطق المحمية؛اإلدارة المتكررة تكاليف البالديون التي أثبتت نجاحها بصورة خاصة في دعم 
 حفظالتخفيف من وطأة الفقر والمنافع المشتركة من أجل ز ياتخاذ خطوات معقولة لتحديد الفرص لتعز )ج(

 ؛سميةامج المساعدات اإلنمائية الرالتنوع البيولوجي في بر
 دعم المشاريع التي تهدف إلى تحقيق االستدامة المالية طويلة األجل لنظم المناطق المحمية؛ )د(

 بأن بوسع برنامج العمل المعني بالمناطق المحمية أن يستفيد من الدعم المنسق من جانب الوكاالت يسلم -٢٥
ي تنسيق والنهوض بكفاءة وفعالية الدعم المالي والتقن والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بهدف تحسين الةالمانحة الرئيسي

 الية المعونة؛مع مراعاة إعالن باريس بشأن فع
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 ـ األطراف على اسناد االهتمام الواجب لحفظ التنوع البيولوجى فى استرتيجياتها اإلنمائية الوطنيةيحث -٢٦
 مل المعنى بالمناطق المحمية؛علتنفيذ برنامج ال بهدف تعظيم تعبئة الموارد ،بما فى ذلك استراتيجيات الحد من الفقر

 المنظمات غير الحكومية الدولية والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص على مواصلة تقديم يشجع -٢٧
 :المساهات في إطار األولويات الوطنية من أجل

لبلدان ذات االقتصاد تزويد البلدان النامية، وال سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وا )أ(
 ؛االتنقالي بالمساندة المالية والتقنية لتنفيذ عمل البرنامج

مساندة تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات بشأن اآلليات المالية لمديري المناطق المحمية في البلدان  )ب(
  المحمية التابعة لالتحاد الدولياطق بما في ذلك من خالل الشراكات مثل تحالف تمويل الحفظ واللجنة العالمية للمن؛النامية

  الطبيعة؛حفظل
مجتمعات ال التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام التي تتخذها حفظتقديم دعم مالي موجه لمبادرات  )ج(

  بما في ذلك أنشطة بناء القدرات لتعزيز تنفيذ برنامج العمل؛األصلية والمحلية،
 لمؤسسية لتمويل تنفيذ برنامج العمل؛وضع مبادرات الشراكات والترتيبات ا )د(

 : من األمين التنفيذييطلب -٢٨
  القائمة من خالل آلية تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل؛حفظإتاحة أدوات تمويل ال )أ(
توافر الموارد المالية، حلقات عمل إقليمية بشأن سبل ووسائل االستفادة الكاملة من أدوات شريطة تنظيم،  )ب(

  المستدام المتاحة؛التمويل
مفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية فى الاستكشاف خيارات وإبالغ الفريق العامل المخصص  )ج(

وضع توصيات للنظر من جانب من أجل اجتماعه الثانى باآلليات المالية الدولية الجديدة المبتكرة لمساندة برنامج العمل 
 مؤتمر األطراف فى اجتماعه التاسع؛

  يةواإلقليم الوطنية المحمية المناطق نظم وتقييم ورصد وأدارة وتعيين لتحديد أدوات محفظات إعداد لةمواص
 وتقيم ورصد وإدارة وتعيين تحديد في األدوات محفظات استعمال إلى األخرى والحكومات األطراف يدعو -٢٩

 مناسبا؛ األمر يكون حسبما المحمية، بالمناطق عنيمال العمل برنامج تنفيذ في المحمية للمناطق واإلقليمية الوطنية النظم
 ،تقوم أن على الصلة، ذات المنظمات من وغيرها التمويل ومنظمات األخرى، والحكومات األطراف، يحث -٣٠

 برنامج" بمساندة األدوات، لمحفظات االحتماليين المستعملين من مدخالت على الحصول إلى بالسعي ،تبينه يتم لطلب وفقا
 حول تُنظم واإلقليمي، الوطني المستويين على تدريب ورش عقد ،٧/٢٨ المقرر من ٢٧ للفقرة وفقا يشمل ،"األدوات لترويج

 برنامج في المبكرة الخطوات على األمر بادئ في التركيز مع المحمية، المناطق عمل برنامج في داخلة رئيسية موضوعات
 العمل؛

 يمكن حتى والمحلية، الوطنية اللغات إلى الصلة ذات واتاألد ترجمةو موائمة على األطراف يشجع -٣١
 ؛فعال نحو على استعمالها

 موارد توفير على الصلة ذات األخرى والمنظمات التمويل ومنظمات األخرى، والحكومات األطراف، يحث -٣٢
 محفظات ذلك في بما ،الطلب وحسب المحددة للفجوات وفقا أدوات محفظات إلعداد األخرى المساندة وأنواع وافية مالية

 والمحلية؛ األصلية المجتمعـات تستعملـها أو تضعها التي والمحفظات المحلية، باللغـات ،المحلي مستوىال على األدوات
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 موارد توفير على الصلة ذات األخرى والمنظمات التمويل ومنظمات األخرى، والحكومات األطراف، يحث -٣٣
 وال المتاحة، األدوات محفظات تطوير ومواصلة استعمال على زيتركلل عمل، لورشات ىاألخر المساندة وأنواع وافية مالية
 المشاركة تكفل وأن المجتمعات، حفظها تتولى التي والمناطق مشتركة، إلدارة الخاضعة المحمية بالمناطق يتعلق فيما سيما

 ؛النشاط هذا في والمحلية األصلية جتمعاتالم من والفعالة الكاملة
 المجتمعات ذلك في بما ،المعنيين الشركاء مع بالتعاون األدوات محفظة تحسين مواصلة إلى بالحاجة ميسل -٣٤

 األفضل؛ االستفادة وتحقيق الفجوات لسد والمحلية األصلية
 خيارات للتعاون إلنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق البحرية خارج حدود الوالية الوطنية

 التنـوع البيولـوجي     حفظجمعية العامة لألمم المتحدة  في معالجة القضايا ذات الصلة ب           الدور الرئيسي لل   إذ يالحظ 
 ،واستخدامه المستدام في المناطق البحرية خارج حدود الوالية الوطنية

 الذي يؤكد الطابع العالمي والموحد التفاقية األمـم المتحـدة           ٦٠/٣٠قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة      ب ذكّروإذ ي 
 ، البحار، وأكد من جديد أن هذه االتفاقية تحدد اإلطار القانوني الذي تنفذ فيه جميع األنشطة في المحيطـات والبحـار            لقانون

 على النحو الذي اعترف به أيضا مؤتمر األمـم المتحـدة للبيئـة والتنميـة فـي                  اهسالمت على   فاظحوأن من الضروري ال   
 ،٢١ من جدول أعمال القرن ١٧ الفصل

ـ  على إنتاجية المناطق البحرية والسـاحلية ال       حفاظهداف القمة العالمية للتنمية المستدامة بال     بأا   أيض ذكّروإذ ي  ة مهم
 وبوضح وتيسير استخدام نهـوج وأدوات       ، بما في ذلك المناطق خارج حدود الوالية الوطنية        ،والضعيفة وتنوعها البيولوجي  

 وإقامة مناطق محمية بحرية تتسـق       ،ممارسات الصيد المدمرة  ، والقضاء على    م االيكولوجي ا بما في ذلك نهج النظ     ،متنوعة
 واإلغـالق الزمنـي أو      ٢٠١٢ بما في ذلك الشبكات التمثيلية بحلول عام         ،مع القانون الدولي وتستند إلى المعلومات العلمية      

طبة وإدراج إدارة    وتخطيط األراضي الر   ،المكاني لحماية مناطق وفترات الحضانة، واالستخدام المناسب لألراضي الساحلية        
ـ ر كـذلك    ذكّ وإذ ي  ؛المناطق البحرية والساحلية في القطاعات الرئيسية       مـن قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم           ٧٥الفقرة  ب

 ،٦٠/٢٢ المتحدة
 ،خارج حدود الوالية الوطنيـة    البحري  التي يتعرض لها التنوع البيولوجي      بطائفة التهديدات    منهوإدراكا   -٣٥

 إزاء  عن عميـق قلقـه    يعرب   ،ات الحرارية الهيدرولية  فتحالشعاب المرجانية في المياه الباردة وال     وخاصة الجبال البحرية و   
ة ضـار  بما في ذلك سفن الجر في القاع التي لها تأثيرات            ، التي من بينها تأثيرات ممارسات الصيد المدمرة       التهديداتطائفة  

 المـنظم  غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير      والصيد   ،وطنيةعلى النظم االيكولوجية البحرية الهشة خارج حدود الوالية ال        
 ؛ البحريوالتنوع البيولوجيالبحرية لنظم االيكولوجية اا كبيرا تهديديشكل 

 األطراف والحكومات األخرى على     يحث ،٧/٥ من المقرر    ٦٢-٦٠ دعوته الواردة في الفقرات      جددي إذ -٣٦
 ؛٥٩/٢٥من قرار الجمعية العامة  ٦٩-٦٦اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ الفقرات 

 األطراف والحكومات األخرى على التعاون الكامل في إعداد تقرير األمين العام لألمم المتحدة بشأن              يحث -٣٧
 وإلتاحة الفرصة لكي تحدد الجمعيـة       ،٥٩/٢٥ من قرار الجمعية العامة      ٦٩-٦٦اإلجراء العاجل الذي اتخذ لتفعيل الفقرات       

 ، كفاية اإلجـراءات المتخـذة     ،٥٩/٢٥ من القرار    ٧١ طبقا للفقرة    ،ة بفعالية في دورتها الحادية والستين     العامة لألمم المتحد  
ملية هذا االستعراض من خـالل اتخـاذ   نتائج عاألطراف والحكومات األخرى على أن تراعي على نحو كامل    كذلك  يحث  و

 في اتفاقية األمم المتحدة تحوطيع مراعاة أحكام النهج ال    م ،توصيات أخرى في الجمعية العامة خالل دورتها الحادية والستين        
الصيد الرشيد لدى منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وتلك التي وضعت فـي  شأن   ومدونة السلوك ب   ،لألرصدة السمكية 

 ؛إطار اتفاقية التنوع البيولوجي



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 300 

 

 

 التنـوع   حفـظ للمساعدة في تحقيـق      أن المناطق المحمية البحرية تشكل إحدى األدوات الرئيسية          يدرك -٣٨
 وأنه ينبغي اعتبارها جـزءا مـن إطـار          ،البيولوجي واستخدامه المستدام في المناطق البحرية خارج حدود الوالية الوطنية         

 وفي سياق أفضـل المعلومـات   الدوليقانون ال الذي يتألف من مجموعة من األدوات المالئمة التي تتسق مع    وسعاإلدارة األ 
 وأن تطبيق هذه األدوات خارج وداخل الوالية الوطنية ينبغي أن           ؛م االيكولوجي اي ونهج النظ  تحوطوالنهج ال تاحة،  المالعلمية  

 ؛ بحقوق والتزامات الدول الساحلية بمقتضى القانون الدولياإلخالليكون متجانسا ومتوافقا ومتكامال ودون 
وإدارة المناطق المحمية البحرية خـارج حـدود         بالحاجة إلى تحقيق نهج أكثر تكامال إزاء إنشاء          يعترف -٣٩

 ؛م االيكولوجيا يستق مع نهج النظبما ،الوالية الوطنية
مفتوح العضوية المعني بدراسة القضايا ذات الصـلة        ال بعمل وتقرير الفريق العامل المخصص       يأخذ علما  -٤٠

 والـذي اجتمـع   ،طنية الذي أنشأته الجمعية العامة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في المناطق خارج الوالية الو   حفظب
مـوجز   بالخيارات والنهوج المحتملة المحـددة فـي         كذلك ويأخذ علما  ،٢٠٠٦فبراير  /  شباط ١٧ إلى   ١٣في نيويورك من    

 المشاركين في الفريق العامل غير الرسمي المخصص المفتـوح العضـوية والـوارد فـي     الرئيسييناالتجاهات التي أعدها  
 بمـا  ، إلنشاء مناطق محمية بحرية في المناطق خارج حدود الوالية الوطنية األول بتقرير الفريق العامل، وخصوصا    المرفق

 ؛في ذلك تقييم الحاجة إلى اتفاق للتنفيذ في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
لية متابعة حسنة التوقيت تراعـي   الجمعية العامة إلى أن تقرر في دورتها الحادية والستين إنشاء عم  يدعو -٤١

واستخدامه المسـتدام خـارج حـدود الواليـة     البحري  التنوع البيولوجي    حفظأعاله لتعزيز    ٤٠التقرير المذكور في الفقرة     
من األمين التنفيذي مواصـلة  ويطلب  ، األطراف والحكومات األخرى على المشاركة بنشاط في هذه العملية  ويشجع ،الوطنية

 ؛اتفاقية التنوع البيولوجي في هذه العمليةبت ذات الصلة توفير المدخال
 بأن التفاقية التنوع البيولوجي دروا رئيسيا في دعم عمل الجمعية العامة فيمـا يتعلـق بالمنـاطق                  يدرك -٤٢

معلومات ال من خالل التركيز على توفير المعلومات العلمية، وحسب المالئم،           ،المحمية البحرية خارج حدود الوالية الوطنية     
 هـدف  تحقيـق ي وتحوطم االيكولوجي والنهج ال ا وتطبيق نهج النظ   ،التقنية والمشورة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البحري      

 ؛٢٠١٠عام 
التقدم المحرز في العمل المحدد في مقرراتـه ذات الصـلة       في   ، على أن ينظر في اجتماعه التاسع      يوافق -٤٣

 ، بما في ذلك المناطق المحميـة البحريـة   ،امه المستدام خارج حدود الوالية الوطنية      التنوع البيولوجي البحري واستخد    حفظب
 أعاله بالتعاون   ٤٢ة، حسب مقتضى الحال، التي قد تكون ضرورية في سياق الفقرة            ساندوأن ينظر أيضا في اإلجراءات الم     

 ؛ةختصمع المنظمات الدولية الم
 طائفة الخبـرات ذات  في مراعاة المعلومات العلمية المتاحة   مع ، من األمين التنفيذي العمل بنشاط     يطلب  -٤٤

 والعمليات وحلقات العمل    ، واإلقليمية والعلمية  ، وغير الحكومية  ، والحكومية الدولية  ،الصلة المتاحة في المؤسسات الحكومية    
 : من أجل،، حيثما يكون مالئمااألصلية والمحليةمجتمعات ال و،العلمية المتخصصة

 التنـوع   حفـظ  استعراض نظير، ألفضل الدراسات العلمية بشأن المنـاطق ذات األولويـة ل            تجميع، مع  )أ(
البيولوجي في المناطق البحرية خارج حدود الوالية الوطنية بما في ذلك معلومات عن حالة واتجاهات التنـوع البيولـوجي                   

عاب المرجاني في المياه البـاردة وغيـر   واألخطار التي يتعرض لها في هذه المناطق فضال عن توزيع الجبال البحرية والش       
غرفـة تبـادل    آليـة    ونشر هذه المعلومات عن طريق       ، األنواع ذات الصلة   اذلك من النظم االيكولوجية وعملها وايكولوجي     

 المعلومات؛
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تنقيح وتجميع، وحيثما يكون مالئما، وضع المزيد من المعايير العلمية وااليكولوجيـة لتحديـد المنـاطق      )ب(
 باالعتماد على الخبرات والتجـارب      ، ونظم التصنيف الجغرافية البيولوجية وااليكولوجية     ، التي في حاجة إلى حماية     البحرية

 على المستوى الوطني واإلقليمي؛
التعاون في مواصلة وضع قواعد بيانات مكانية تتضمن معلومات عن المناطق البحرية خـارج حـدود                 )ج(

 فضال عـن موائـل   ،الهشة أو   النظم االيكولوجية النادرة     صوصا وخ ، الموائل واألنواع   بما في ذلك توزيع    ،الوالية الوطنية 
 وبيانات عن المناطق البحرية المحمية وشـبكاتها علـى المسـتويين            ،المهددة أو المعرضة لالنقراض    وأاألنواع المستنفدة   
 الوطني واإلقليمي؛

 بما في ذلك تلك المثـارة فـي المرفـق           ،علمية تيسير العمل ذي الصلة بالقضايا ال      ،حسب مقتضى الحال   )د(
 التنـوع البيولـوجي   حفـظ مفتوح العضوية المعني بدراسة القضايا ذات الصـلة ب       الالثاني بتقرير الفريق العامل المخصص      

 واستخدامه المستدام في المناطق خارج حدود الوالية الوطنية؛
البيولوجية وفقا للممارسات الثقافية التقليديـة التـي        تجميع المعلومات المعنية باالستخدام العرفي للموارد        )ه(
 ؛ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في المناطق البحرية خارج حدود الوالية الوطنيةحفظتتوافق مع 

 ، األطراف والحكومات األخرى على إجراء البحوث العلمية وتبادل المعلومات وتعزيزهـا بنشـاط             يحث -٤٥
 ؛ أعاله٤٤مين التنفيذي في األنشطة المقترحة في الفقرة التعاون مع األعلى و

 ،٧/٥ مـن المقـرر      ٣١ والفقرة   ٦٠/٣٠ من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة        ٧٥ إلى الفقرة    إذ يشير  -٤٦
قرر المبشروط التكليف الواردة في المرفق الثاني ب       ، عقد حلقة عمل للخبراء العلميين     يقررأعاله،  ) ب (٤٤وفي ضوء الفقرة    

مشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجيـة قبـل    للمن األمين التنفيذي تقديم نتائج هذه الحلقة إلى الهيئة الفرعية ويطلب الحالي،  
الى األمين العام لألمم المتحدة بغرض إعالم العملية الجارية في إطـار الجمعيـة   كذلك  و ،االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف   

 ؛ أعاله٤١الفقرة العامة المشار إليها في 
 أعـاله فـي     ٤٦ بالعرض الذي قدمته البرتغال الستضافة حلقة العمل المشار إليها فـي الفقـرة               يرحب -٤٧

 .٢٠٠٧ عام
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  األولالمرفق
 مفتوح العضوية الجدول األعمال المؤقت لالجتماع الثاني للفريق العامل المخصص 

 المعني بالمناطق المحمية
 .افتتاح االجتماع -١
 :سائل التنظيميةالم -٢

 ؛انتخاب هيئة المكتب ١-٢
 ؛ جدول األعمالإقرار ٢-٢
 .تنظيم العمل ٣-٢

 :الجوهريةالمسائل  -٣
 ؛استعراض تنفيذ برنامج العمل ١-٣

 تقييم التقدم المحرز في التنفيذ؛ ١-١-٣
  وسـبل ووسـائل    ةالعقبات التى ووجهت خالل تنفيذ برنامج العمل المعنى بالمناطق المحمي          ٢-١-٣

 ؛التغلب عليها
تقرير مرحلي من األمانة عن تنقيح وتعزيز المعايير العلميـة لتحديـد المنـاطق البحريـة                 ٣-١-٣

 المحتاجة الى حماية وعن صياغة أنظمة التصنيف البيوجغرافية وااليكولوجية األخرى؛
ل آليات مختلفة استكشاف خيارات لتعبئة موارد مالية كافية وحسنة التوقيت، على نحو عاجل، من خال ٢-٣

 :لتنفيذ برنامج العمل
 ؛النظر في عمليات تقييم االحتياجات المالية ١-٢-٣
 ؛خيارات بشأن آليات التمويل المبتكرة ٢-٢-٣
 ؛خيارات آلليات مبتكرة إلقامة شراكات عامة وخاصة ٣-٢-٣
 .تنسيق الدعم التقني والمالي لتحسين الكفاءة والفعالية ٤-٢-٣

 .مسائل أخرى -٤
 .اعتماد التقرير -٥
 .اختتام االجتماع -٦
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 الثاني مرفقال

  حلقة عمل الخبراء المعنية بالمعايير االيكولوجية ونظم التصنيف الجغرافية البيولوجيةشروط تكليف
مـة مـن النـاحيتين      هم من المعايير العلمية لتحديد المنـاطق البحريـة ال         موحدةتنقيح وإعداد مجموعة     -١

وجية التي تحتاج إلى حماية في مياه أعالي البحار وموائل البحار العميقـة باالعتمـاد علـى مجموعـة                   االيكولوجية والبيول 
 ؛المعايير الحالية المستخدمة وطنيا وإقليميا وعالميا

 ، لترسيم المنـاطق والـنظم االيكولوجيـة البحريـة          وإيكولوجية تجميع نظم تصنيف جغرافية بيولوجية     -٢
 وإدراج المزيد من نظم التصنيف دون اإلقليمية األكثر تفصيال حيثما توجد في           ،ة الحالية واسع ال باالعتماد على نظم التصنيف   

 ؛اتفجو والشروع في التطوير في المستقبل من خالل تقديم توصيات بشأن مواصلة العمل لسد ال،نهج تجميعي
 بما في ذلك فـي  ،مية البحريةة من المعايير العلمية للشبكات التمثيلية للمناطق المح       وحدتجميع مجموعة م   -٣

 .مياه أعالي البحار وموائل البحار العميقة
 المدخالت
من المقـرر  ) ب( ٤٤ستعتمد حلقة العمل على المعلومات التي يوفرها األمين التنفيذي عالوة على الفقرة        -٤ 

 .والمعلومات األخرى ذات الصلة الصادر عن مؤتمر األطراف ٨/٢٤
 المخرجات

 بما في ذلـك تقـديم المشـورة         ،لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   ل الخبراء نتائجه للهيئة الفرعية      سيبلغ فريق   -٥
لألطراف بشأن التدابير الالزمة لتحقيق تقدم في تنفيذ واستخدام المعايير العلمية وااليكولوجية ونظم التصـنيف الجغرافيـة                 

سوف يحيل األمين التنفيذي تقريره إلى األمين العـام لألمـم المتحـدة             والبيولوجية قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف،       
 الصادر  ٨/٢٤ من المقرر    ٤١ والمشار اليها في الفقرة      بغرض إعالم العملية الجارية في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة         

 .عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 .٨/٢٤ من المقرر ٤٤الفقرة ترويسة  وعبر المنظمات المعنية المشار إليها في وستكون المشاركة متوازنة إقليميا -٦
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  ٨/٢٥ المقرر
 تطبيق األدوات لتقييم التنوع البيولوجي، : التدابير الحافزة

 وموارد التنوع البيولوجي ووظائفه
 ، مؤتمر األطرافإن 

من النظام اإليكولوجي إلى البشرية وأن هذه  أن التنوع البيولوجي وموارده ووظائفه توفر خدمات مهمة إذ يدرك
 الخدمات ينبغي االعتراف بها على نحو مالئم وأخذها في الحسبان في صنع القرار الخاص والعام،

 أيضا أن القرارات العامة والخاصة يمكن تحسينها إذا كان صانعوها على علم بالقيمة االقتصادية لهذه وإذ يدرك
اإليكولوجي، وذلك تحت خيارات بديلة لإلدارة وتنطوي على آليات تشاورية تدخل فيها أيضا الخدمات المقدمة من النظام 

 اعتبارات غير اقتصادية،
 يتضمن كأحد نتائجه المتوقعة ٦/١٥ بأن برنامج العمل الخاص بالتدابير الحافزة المعتمد في المقرر وإذ يذكّر

لظروف األطراف، من أجل إدخال هذه القيم في مبادرات السياسة تقدير قيم التنوع البيولوجي، حسبما هو مالئم ووفقا "
 ،"العامة وقرارات القطاع الخاص على نحو أفضل

 على أن إعداد وتطبيق طرائق عملية لتقدير التغييرات في قيمة موارد التنوع البيولوجي ووظائفه، وإذ يشدد
القرار العام والخاص، يمكن أن تساهم في بلوغ هدف وخدمـات النظام اإليكولوجي المرتبطة بها، التي تنشـأ من صنع 

 ،٢٠١٠ عام
، بأن اإلدخال الكامل غالبا ما يكون غير ممكن بسبب ٦/١٥مؤتمر األطراف، اعترف في مقرره وإذ يذكّر بأن 

حافزا في حد قيود وسائل التقييم، ولكن تحديد وتقدير قيمة التنوع البيولوجي والخدمات البيئية التي يقدمها يمكن أن يشكل 
 ذاته ويساند تصميم تدابير حافزة أخرى،

، تدعو، ضمن أمور أخرى، ٦/١٥ بأن التوصيات الرامية إلى مواصلة التعاون التي أيدها المقرر وإذ يذكّر أيضا
بمواصلة العمل التعاوني بشأن منهجيات وأدوات التقييم، بما في ذلك مواصلة استكشافها، وكذلك إعداد وتحسين طرائق 

 أدوات التقدير غير السوقية، وإلنشاء أو تعزيز نظم المعلومات بما في ذلك المعلومات بشأن منهجيات التقييم،و
 بأن التطبيق الحذر لمنهجيات التقييم يتطلب قدرات ووقتا طويال، وأنه من المرجح أن تشمل القيود منه وإدراكا

عدم توافر المتخصصين المدربين، وخصوصا في للبلدان النامية، و ال الرئيسية تكاليف التنفيذ واذ يفهم التكامل بين النهوج و
 سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية،

  أن تحويل المنافع كان مسألة يشوبها كثير من الجدل في المؤلفات االقتصادية،وإذ يدرك
أن التحديات النظرية والمنهجية ما زالت قائمة، وخصوصا بالنسبة لإلدخال المالئم لقيم التنوع  وإذ يدرك أيضا

البيولوجي في مؤشرات النمو التقليدية لالقتصاد الكلي، وأن مواصلة البحوث الموجهة نحو تعديل المحاسبة القومية لتأخذ في 
 ائر التنوع البيولوجي في سياق االقتصاد الكلي على نحو أفضل،الحسبان التنوع البيولوجي يبدو أنه وسيلة مهمة إلظهار خس

 بعمل المنظمات والمبادرات الدولية األخرى التي أعدت بروتوكوالت وخطوطا إرشادية وإذ يحيط علما مع التقدير
 لتقييم موارد التنوع البيولوجي ووظائفه وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بها،

ات الرامية إلى تطبيق األدوات لتقييم التنوع البيولوجي وموارد التنوع البيولوجي بالخياريحيط علما  -١
 ووظائفه الواردة في المرفق بالمقرر الحالي؛
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 األطراف والحكومات األخرى إلى أخذ هذه الخيارات  في االعتبار كمدخالت محتملة للتحليل، وفقا يدعو -٢
ع مراعاة الصكوك الدولية األخرى في هذا المجال، وذلك عند النظر، على لسياساتها وتشريعاتها الوطنية، وقدراتها وم

أساس طوعي، في تطبيق طرائق لتقدير التغييرات في قيم موارد ووظائف التنوع البيولوجي، وخدمات النظام اإليكولوجي 
 المرتبطة بها، التي تنتج عن عمليات صنع القرار، بما في ذلك من خالل المشاريع الرائدة؛

 المنظمات والمبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة على بناء القدرات وتقديم التدريب يشجع -٣
في مجال تقييم موارد ووظائف التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بها، وفقا لعمليات التطور البشري 

 في البلدان ووفقا لالحتياجات واألولويات الوطنية؛
المنظمات والمبادرات الوطنية واالقليمية والدولية الى اجراء تحليل منتظم وتبادل للمعلومات بقصد يدعو  -٤

ايجاد تفهم مشترك لتقنيات التقييم والمهارات االدارية في الموظفين التقنيين بالحكومات ولدى أصحاب المصلحة، لتسهيل 
 ؛الفقرة السابقةتوسيع نطاق بناء القدرة والتدريب المشار اليه في 

 المؤسسات التي تدعم نظم المعلومات وقواعد البيانات القائمة على اإلنترنت، بشأن التقييم، إلى يدعو -٥
القيام، وفقا لصالحياتها، بتضمين قواعد بياناتها بالكامل، حاالت بصدد تقييم موارد ووظائف التنوع البيولوجي وخدمات 

خصوصا في البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة من النظام اإليكولوجي المرتبطة بها، و
بينها، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، وإلى تيسير الوصول إلى قواعد البيانات وخصوصا للخبراء والممارسين من 

 البلدان المشار إليها أعاله؛
والدولية إلى تحديد الفجوات واالحتياجات لمساندة بناء أو  مؤسسات التمويل الوطنية واإلقليمية يدعو -٦

تعزيز القدرات الوطنية وكذلك البحوث والتدريب، بما في ذلك من خالل المشاريع الرائدة، وفقا لالحتياجات واألولويات 
رتبطة بها؛ ومساندة المحددة من األطراف، إلجراء تقييم لموارد ووظائف التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي الم

تطوير مزيد من القدرات اإلقليمية والدولية، مثل نظم المعلومات وقواعد البيانات اإلقليمية والدولية بشأن التقييم، واستكشاف 
الخيارات آلليات تمويل مترابطة بغية مساندة التطبيق المتجانس ألدوات التقييم فيما بين مختلف االتفاقات البيئية متعددة 

 اف؛األطر
 مؤسسات البحوث الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة على تعزيز أنشطة البحوث، بما في ذلك يشجع -٧

أو /التعاون وتبادل البحوث على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية شاملة من خالل التعاون بين الجنوب والجنوب و
 بغية تعزيز تفهم مشترك لتقنيات التقييم بين الحكومات وأصحاب  حسبما هو مالئم،،إنشاء اتحادات للبحوث اإلقليمية

 :المصلحة بشأن ما يلي، ضمن أمور أخرى
دمج قيم موارد ووظائف التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بها، في المحاسبة  )أ(

 أللفية للنظم اإليكولوجية؛القومية وعمليات صنع القرار الوطنية، مع مراعاة اإلطار الفكري لتقييم ا
إجراء عدد محدود من دراسات تقييم رائدة في البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية  )ب(

الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية وفي البلدان التي هي مراكز منشأ للتنوع البيولوجي بغية 
 من االستفادة من تلك الخبرة اليجاد أدوات تقييم مناسبة كسب؛تمكن البلدان 

الحصول على القيم المحتسبة من خالل التحليل الحذر وتصميم األسواق لسلع النظام اإليكولوجي، حيثما  )ج(
 ]يكون ذلك مالئما مع مراعاة األهداف الثالثة لالتفاقية؛
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 المؤسسات المعنية على مساندة يشجع أعاله، ٦ و٥تين لدى القيام بالعمل المذكور في الفقرتين الفرعي -٨
مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية، من أجل تسهيل إدخال القيم الثقافية في العمل بشأن تقييم موارد ووظائف التنوع 

 محلية؛البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بها بقصد ايجاد آليات تقييم تالئم المجتمعات األصلية وال
) ٧(قرة مؤسسات التمويل الوطنية واإلقليميـة والدولية إلى مساندة أنشطة البحوث المحددة في الفيدعو  -٩

 أعاله؛
 : األمين التنفيذي القيام بما يلييطلب إلى -١٠

أن يواصل، بالتعاون مع األطراف، والحكومات والمنظمات الدولية المعنية، وبمدخالت منها، إعداد  )أ(
للمعلومات عن طرائق تقييم موارد ووظائف التنوع البيولوجي ومنافع النظم اإليكولوجية المرتبطة بها، وأن ينشر تجميع 

هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية ومن خالل وسائل أخرى بما في ذلك السلسلة التقنية 
 تفهم مشترك لتقنيات التقييم بين الحكومات وأصحاب المصلحة؛التفاقية التنوع البيولوجي، من أجل ايجاد 

أن يستكشف مع المنظمات والمبادرات المعنية خيارات ألنشطة التعاون التي تعزز نظم المعلومات القائمة  )ب(
، من أجل ٦/١٥بشأن منهجيات التقييم والحاالت القائمة الخاصة بالتقييم ألغراض االتفاقية، وفقا للمرفق الثاني من المقرر 

 ايجاد تفهم مشترك لتقنيات التقييم بين الحكومات وأصحاب المصلحة؛
أن يستكشف خيارات تصميم وتطبيق أدوات إبتكارية مرنة وموثوقة لتقييم وتقدير قيمة موارد ووظائف  )ج(

 التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بها؛
ت والمبادرات المعنية، شروط التكليف بدراسة عن كيفية مساندة رصد أن يعد، بالتعاون مع المنظما )د(

موارد ووظائف التنوع البيولوجي لتنفيذ أدوات التقييم والتدابير الحافزة اإليجابية، والمطلوب في تلك الدراسة أن يقترح 
 األطراف بأداة عملية لتسهيل إطارا لتبين العالقة بين رصد التنوع البيولوجي ووظائفه وتقييمه، ويكون من شأنه تزويد

 .الدراسات داخل البلدان
 مرفق

 وموارد التنوع البيولوجي ووظائفه ،خيارات لتطبيق األدوات لتقييم التنوع البيولوجي
يولد التنوع البيولوجي وموارده ووظائفه خدمات كبيرة من النظام اإليكولوجي ال يتداول الكثير منها في األسواق وبالتالي ال 

وبناء على ذلك، فإن عمليات صنع القرار الخاصة والعامة وتخصيص األموال سيحدث .   قيمتها في أسعار السوقتنعكس
فيها خلل إذا لم تؤخذ في االعتبار على نحو مالئم عواقب األنشطة على موارد التنوع البيولوجي ووظائفه وعلى خدمات 

إن إجراء تقييم لموارد ووظائف .  ببا مهما لتدهور التنوع البيولوجيويعتبر هذا الخلل س.  النظام اإليكولوجي المرتبطة بها
التنوع البيولوجي والخدمات غير السوقية المقدمة من النظام اإليكولوجي المرتبطة بها قد يحسن عمليات صنع القرار 

عدل الحالي لضياع الخاصة والعامة، وبذلك يساهم في تحقيق هدف االتفاقية الرامي إلى إحداث تخفيض محسوس في الم
 .٢٠١٠التنوع البيولوجي بحلول عام 

  تتأثر بشدة معظم قرارات إدارة الموارد وقرارات االستثمار الخاصة باعتبارات التكاليف .(TEV)القيمة االقتصادية الكلية 
ونات القيمة االقتصادية وينبغي أن تسعى عملية إجراء التقييم إلى معالجة مك.  والمنافع النقدية لخيارات السياسات البديلة

الكلية لخدمات النظام اإليكولوجي غير السوقية ذات الصلة، مع مراعاة أن مفهوم القيمة االقتصادية الكلية يشمل قيمة 
االستخدام المباشر وغير المباشر وكذلك قيمة عدم االستخدام لخدمات النظام اإليكولوجي، وبالتالي تتجاوز المنافع الفورية 

ويمكن تحسين القرارات إذا كانت على علم بالقيمة االقتصادية .  ستغالل التجارية لموارد التنوع البيولوجيلعمليات اال
 .للخيارات البديلة لإلدارة وإذا كانت تنطوي على آليات تراعي االعتبارات غير االقتصادية أيضا
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عتبارها مجموعة مغلقة من األدوات، نظرا ألن هذا ان الخيارات بشأن أدوات التقييم الواردة في التذييل أدناه ينبغي عدم ا
 .المجال متطور بطبيعته

     أدوات التقييم-ألف 
هناك عدد من أدوات التقييم التي يمكن، إذا تم تطبيقها بدقة ووفقا ألفضل الممارسات، أن تقدم معلومات مفيدة ويعتد بها 

عن قرارات اإلدارة أو عن ) أو قد تنتج(كولوجي التي تنتج بشأن التغيرات في قيمة الخدمات غير السوقية للنظام اإلي
وقد تكون متطلبات البيانات قاسية جدا بالنسبة لعدد من األدوات، وكذلك ).  انظر التذييل أدناه(األنشطة البشرية األخرى 

ية عادة وقتا طويال وعالوة على ذلك، يستغرق إجراء دراسات التقييم األول.  الشروط المسبقة بالنسبة للخبرة التقنية
وبالتالي، ستكون هناك حاجة إلى نهوج أخرى، بما في ذلك آليات تشاورية تتضمن اعتبارات غير .  عالية وتكاليف

 .اقتصادية، وذلك لمساندة صنع القرار النهائي
أ، ينبغي أن تستخدم وكمبد.  المنافع على دراسة التقييم ذاتها، حسبما هو مالئم/  ينبغي تطبيق معيار التكاليف.الفاعلية

في القرار متناسبة مع تكاليف ) بما في ذلك طويلة األجل(أساليب أو أدوات التقييم عندما تكون التحسينات المتزايدة المتوقعة 
 .إجراء التقييم

 حجم   يتقرر اختيار أداة أو أدوات التقييم في لحظة معينة بناء على خصائص الحالة، بما في ذلك.اختيار أدوات التقييم
وقد طورت عدة أساليب بالتحديد لتلبية خصائص مشاكل .  المشكلة وأنواع القيمة التي تعتبر أكثر أهمية، وبتوافر البيانات

معينة، بينما كانت األساليب األخرى تطبق بشكل أعم، ولكن قد يكون لها حدود أخرى يجب أخذها في االعتبار عند اختيار 
وتفضل .  ويمكن استعمال نهوج مختلفة بطريقة تكمل الواحدة منها األخرى.  وات المالئمةاألداة المالئمة أو مجموعة األد

عن األدوات المستندة إلى السلوك ) ما يسمى أساليب التفضيل الموضح(عموما األدوات المستندة إلى السلوك المشاهد 
 ).ما يسمى بأساليب التفضيل االفتراضي(االفتراضي 

 غير أن أساليب التفضيل االفتراضي هي األساليب الوحيدة التي يمكن أن تحصي قيم عدم  .أساليب التفضيل الموضح
، والتي تميل إلى أن تكون مهمة في بعض سياقات التنوع البيولوجي، ويمكن أن تقدم )أو االستخدام السلبي(االستخدام 

وتشمل قيود أساليب التفضيل .  موثوقةمعلومات مفيدة وذات مصداقية عند استعمالها بدقة ووفقا ألفضل الممارسات ال
تفاصيل المعلومات الالزمة من المستجيبين من أجل تقييم العمليات المعقدة أو األنواع غير المألوفة أو ) ١: (الموضح ما يلي

الحاجة إلى إجراء اختبارات ومسوحات ) ٣(يصعب تحقيق مصداقية خارجية للنتائج؛ و ) ٢(وظائف النظام اإليكولوجي؛ 
ويمكن النظر في تطبيقها بالتالي إذا استوفت .  بقة تدل ضمنا على أن هذا األسلوب قد يكون مكلفا ويستغرق وقتا طويالمس

من المتوقع أن تكون قيم عدم االستخدام مكونا مهما في قيمة خدمات النظام اإليكولوجي قيد ) ١: (جميع الشروط التالية
تلبية متطلبات ) ٣( المستجيبين تمثيلية ولديها فهم مالئم للموضوع ذاته؛ و يمكن أن تضمن أن عينة مجموعة) ٢: (البحث

 .القدرات بالنسبة لتطبيق ما، وفقا ألفضل الممارسات، بما في ذلك المهارات المالئمة في تصميم المسح
 كانت طبيعة ومدى الضرر   يمكن أن تقدم النهوج المستندة إلى التكاليف إرشادات مفيدة، إذا.النهوج المستندة إلى التكاليف

المادي المتوقع يمكن التنبؤ بهما وإذا كانت تكلفة إحالل أو استعادة األصول التي أصابها الضرر، والناتجة عن خدمات 
.  النظام اإليكولوجي، يمكن تقديرها بدرجة معقولة من الدقة، وال تتعدى قيمة خدمات النظام اإليكولوجي في المقام األول

عمل هذه النهوج بصفة خاصة عندما تدعو مشكلة معينة في عملية صنع القرار إلى مقارنة بين التكاليف ويمكن أن تست
الناشئة عن خيارات مختلفة لإلحالل أو االستعادة لتلبية هدف محدد، وإذا كان هناك رأي عام بأن المنافع المتعلقة بتلبية 

 .الهدف تفوق التكاليف
أن السلعة أو ) ١: (حويل المنافع تقديرات صحيحة وموثوقة بشروط معينة، تشمل ما يلي  يمكن أن يقدم ت.تحويل المنافع

أن ) ٢(الخدمة التي يجري تقييمـها متماثلة للغاية في الموقـع الذي أجريت فيه التقديرات وفي الموقع الذي تطبق فيها؛ 
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تي يتم تحويلها يجب أن تكون موثوقة في حد أن التقديرات األصلية ال) ٣(السكان المتأثرين لديهم خصائص متشابهة؛ و 
وعند استعمال هذه الوسيلة بحذر، يحتمل أن تخفف من حدة مشاكل مجموعات البيانات األولية غير الكافية ونقص .  ذاتها

وينبغي إجراء مزيد من .  غير أن تحويل المنافع ما زال موضوعا قيد التطوير.  األموال عند إجراء التقييم في الغالب
وهناك حاجة إلى االستخدام الحذر لهذه .  العمل لتقييم صحته في الدراسات التي استخدم فيها لتقييم التنوع البيولوجي

 .الطريقة ومواصلة تطويرها
     االعتبارات المؤسسية-باء 

شجيع على التقييم   يمكن اعتبار الترتيبات المؤسسية المالئمة شرطا مسبقا مهما لمواصلة الت.إنشاء أو تحسين المؤسسات
وينبغي أن تقدم هذه الترتيبات، ضمن أمور أخرى، تحديدا .  كأداة إلدارة التنوع البيولوجي والقيام بدراسات تقييم موثوقة

 .واضحا للمسؤوليات إلجراء عمليات التقييم والتدقيق لضمان الجودة

 بذلت عدة محاوالت، على المستويين الوطني   في العقدين األخيرين،.قيم التنوع البيولوجي وحسابات الدخل القومي
والدولي، إلدراج اآلثار البيئية الخارجية في حسابات الدخل القومي، بما في ذلك من خالل إنشاء الحسابات الفرعية، 

ه ويمكن استخدام هذ.  ولتطبيق مقاييس استهالك البيئة لكي تعكس الخسائر البيئية التي تحدث كنتيجة لألنشطة االقتصادية
.  المقاييس كأساس لتحديد أولويات السياسات البيئية الوطنية والتركيز على التخفيف من األنشطة البيئية الضارة أو عكسها

وقد يكون تطوير وسيلة لتعديل المحاسبة القومية لتأخذ في الحسبان التنوع البيولوجي مفيدا للتعبير عن خسائر التنوع 
 .البيولوجي على نحو أفضل

  قد تكون الخطوط التوجيهية وبروتوكوالت التقييم الوطنية مفيدة لمراعاة قيم التنوع .خطوط التوجيهية الوطنيةإعداد ال
ويمكن أن تضمن أيضا تطبيق أدوات .  أو إدراجها على نحو مالئم في عمليات التقييم وحسابات الدخل القومي/البيولوجي و

ي زيادة مصداقية ومدى قبول عمليات التقييم بما في ذلك تطبيق التقييم وفقا للظروف المحلية وتساهم بالتالي ف
 .التقييم طرائق

  يعتبر اإلشراك الكامل لجميع أصحاب المصلحة المعنيين .إشراك أصحاب المصلحة وكذلك المجتمعات األصلية والمحلية
ات صنع القرار، بما في ذلك وكذلك المجتمعات األصلية والمحلية وسيلة مهمة أخرى لزيادة مصداقية ومدى قبول عملي

فمن خالل التأكد من أن المجموعات في العينة هي مجموعات تمثيلية، يمكن أن يساهم إشراكهم .  تطبيق طرائق التقييم
وبالتالي، يجب على المؤسسات أن تضع آليات لضمان اإلشراك .  الكامل والفعال أيضا في نوعية تطبيق أدوات تقييم معينة

ألصحاب المصلحة المعنيين وكذلك المجتمعات األصلية والمحلية في عمليات التقييم بما في ذلك تطبيق الكامل والفعال 
 .طرائق التقييم

  إن تحديد وتقدير قيمة موارد التنوع البيولوجي ووظائفه وخدمات النظام اإليكولوجي .زيادة التوعية والتدابير الحافزة
 وبالتالي تنشأ حوافز للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، ويمكن أيضا المرتبطة بها، يمكن أن تزيد من التوعية،

 مع 36أن تساهم في تصميم ومعايرة التدابير الحافزة األخرى على نحو مالئم للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
وعالوة .  بل معيشة المجتمعات في بلدان أخرىمراعاة أن التدابير الحافزة يجب أال تؤثر سلبا على التنوع البيولوجي وس

على ذلك، يمكن أن يكون لزيادة التوعية بين جميع أصحاب المصلحة بقيمة التنوع البيولوجي أن تحسن فرص نجاح التدابير 
 .الحافزة األخرى

                                                   
 .٢٢، المرفق األول، الفقرة ٦/١٥ ألف، والمقرر ٤/١٠انظر المقرر  36 
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إليكولوجية المحلية الرئيسية،   قد يكون إجراء دراسات للتقييم كمشاريع رائدة بشأن النظم ا.زيادة التوعية والمشاريع الرائدة
قد يكون وسيلة فعالة أخرى لزيادة التوعية بشأن قيمة موارد ووظائف التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

 .المرتبطة بها، وإلحراز تقدم في تطبيق التقييم البيولوجي على التدابير المحلية لصنع القرار
     بناء القدرات والتدريب-جيم 

  إن التطبيق الفعال ألدوات تقييم موارد التنوع البيولوجي ووظائفه وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بها، .ء القدراتبنا
وفي كثير من البلدان، ينبغي تعزيز القدرة على إنشاء مؤسسات مالئمة وذلك إلجراء . يتطلب قدرات وخبرة تقنية كبيرة

 التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة به، ولتحسين المراقبة عمليات تقييم فعالة، بما في ذلك تقييم
والتدقيق لمراقبة النوعية، وكذلك لالستفادة من نتائج التقييم في عمليات صنع القرار الحكومية وذلك من خالل متابعة فعالة 

ة األحيائية لدعم تقييم التنوع البيولوجي وستكون هناك حاجة أيضا إلى القدرات لتحسين المعلومات الطبيعي.  وموثوقة
معالجة الشواغل التقنية التي تحيط باستخدام ) ٣(لمعالجة الشواغل األخالقية الخاصة بتقييم اآلثار البيئية في صورة نقدية و 

 .أدوات التقييم على التنوع البيولوجي، حسبما هو مالئم
يمية عن تقييم النظام اإليكولوجي وسيلة مهمة لتبادل الخبرة الوطنية بشأن   تعتبر حلقات العمل اإلقل.حلقات العمل اإلقليمية

أفضل الممارسات في تقييم موارد التنوع البيولوجي ووظائفه وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بها، وفي إعداد الخطوط 
 .التوجيهية والبروتوكوالت الوطنية، وفي تقديم التدريب

  إن التدريب مكون مهم في األنشطة الرامية لبناء أو تعزيز القدرات .مستويين اإلقليمي والدوليالتعاون والتدريب على ال
وثمة عدد من اآلليات التي تقدم فرص التدريب على تقييم موارد التنوع البيولوجي ووظائفه وخدمات النظام .  المحلية

 : يليوتشمل ما.  اإليكولوجي المرتبطة بها، وهذه يمكن مواصلة تعزيزها
 مراكز الخبرة اإلقليمية التي تقدم أنشطة التدريب؛ )أ(
 برامج التبادل األكاديمي طويلة األجل وقصيرة األجل؛ )ب(
 الدورات قصيرة األجل التي تقدمها المنظمات الدولية؛ )ج(
 الترتيبات الثنائية بين الوكاالت لإلعارة المؤقتة؛ )د(
 ى شبكة اإلنترنت؛أدلة الموارد والتدريب المنشورة عل )ه(

  هناك قواعد بيانات إلكترونية تتولى جمع بيانات التقييم من أجل استعمالها في تحويل .قواعد البيانات الدولية لتحويل المنافع
وحيث أن استعمال هذا المفهوم قد يبدو وسيلة أكثر جاذبية إلحراز التقدم في استعمال معلومات التقييم، وخصوصا .  المنافع

المتطلبات من الوقت والموارد إلجراء البحوث األولية الموسعة، يجب مراعاة تشجيع التطبيق األوسع لهذا المفهوم في ضوء 
وقد يشمل ذلك أيضا زيادة التعاون بين المبادرات القائمة بغية ضمان شمول التغطية، وفقا لصالحيات كل منها، .  وتطويره

فه وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بها، وخصوصا في البلدان النامية، ال لحاالت تقييم موارد التنوع البيولوجي ووظائ
 .سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة من بينها، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

     مزيد من البحوث-دال 
عداد أدوات موثوقة، باإلضافة إلى بروتوكوالت   أحرز تقدم كبير في العقود األخيرة في إ.التعاون الدولي في مجال البحوث

غير أنه ما زالت هناك .  لتطبيقها، وذلك لتقييم موارد ووظائف التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بها
ى ولذلك يجب مساندة مبادرات البحوث التي تعالج هذه الفرص وتسعى إل.  حاجة إليجاد فرص مهمة للبحوث والتطوير

 .إقامة التعاون والتبادل على المستوى اإلقليمي أو الدولي
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إجراء المزيد من البحوث الموجهة إلى تطوير وسيلة لدمج التنوع   يبدو أن .تقييم التنوع البيولوجي والمحاسبة القومية
ة أكبر في صنع القرار البيولوجي في الحسابات القومية يعتبر أمرا مهما يؤدي إلى مراعاة خسائر التنوع البيولوجي بدرج

 .االقتصادي الكلي
  إن إجراء المزيد من البحوث حول شروط صحة وموثوقية أساليب التقييم، وخصوصا أساليب التفضيل .أدوات التقييم

االفتراضي، قد يساهم في زيادة مصداقية معلومات تقييم الخدمات غير السوقية للنظام اإليكولوجي، وخاصة فيما يتعلق بقيم 
 .االستخدامعدم 

  إن إجراء المزيد من البحوث بشأن صحة وموثوقية تحويل المنافع قد يزيد من استعمال معلومات التقييم في .تحويل المنافع
 .ظل قيود الوقت والموارد، التي تمنع إجراء بحوث أولية على نطاق مكثف

  على الرغم من .م اإليكولوجي المرتبطة بهاالروابط بين التنوع البيولوجي، ووظائف التنوع البيولوجي، وخدمات النظا
التقدم الذي أحرز مؤخرا في تفهم الروابط بين التنوع البيولوجي، ووظائف التنوع البيولوجي، وخدمات النظام اإليكولوجي 

، وقد تؤدي وبالتالي هناك حاجة إلى الرد على هذه األسئلة المهمة.  المرتبطة بها، فما زالت هناك أسئلة كثيرة بدون إجابات
 .أيضا إلى إعداد أدوات ومنهجيات إبتكارية لتقييم التنوع البيولوجي وموارد التنوع البيولوجي ووظائفه
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 تذييل
  مقتبس من تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية:أساليب التقييم الرئيسية

 القيود المحتملة/التحديات متطلبات البيانات التطبيق الوصف الطريقة

     فضيل الموضحأساليب الت

تتبع أثر التغير في خدمات النظام  التغير في اإلنتاجية
 اإليكولوجي على السلع المنتجة

التغير في الخدمة؛ األثر على اإلنتاج؛  أي أثر يقع على السلع المنتجة
 القيمة الصافية للسلع المنتجة

نقص البيانات عن التغير في الخدمة واألثر 
 الناتج على اإلنتاج

تتبع أثر التغير في خدمات النظام  فة المرض، رأس المال البشريتكل
اإليكولوجي على معدل انتشار 

 األمراض ومعدالت الوفيات

التغير في الخدمة؛ األثر على الصحة  )مثل تلوث الهواء أو المياه(أي أثر يقع على الصحة 
؛ تكلفة )وظائف االستجابة للجرعة(

 المرض أو قيمة الحياة

االستجابة للجرعات التي تربط نقص وظائف 
الظروف البيئية بالصحة؛ ال يمكن تقدير قيمة 

 الحياة

مثل (النهوج المستندة إلى التكلفة 
 )تكاليف اإلحالل واالستعادة

استعمال تكلفة اإلحالل أو استعادة 
 الخدمة

أي خسارة في السلع أو الخدمات؛ تحديد خيار 
 التكلفة األقل لتلبية الهدف المحدد

 الخسارة في السلع والخدمات، مدى
 تكلفة إحاللها أو استعادتها

خطر المبالغة في تقدير القيمة الفعلية إذا كانت 
 المنافع غير المعروفة أكبر من التكاليف المحددة

اشتقاق منحنى الطلب من بيانات عن  (TCM)تكلفة السفر 
 تكاليف السفر الفعلية

ت السياحية الترفيه القائم على مواقع محددة؛ الجوال
 )مثل المناطق المحمية(

مسح لجميع بيانات التكاليف النقدية 
والزمنية للسفر إلى المقصد، المسافة 

 المقطوعة

مقتصرة على التطبيقات المحددة؛ يصعب 
 استعمالها عند تعدد المقاصد في الرحالت

استخالص تأثير خدمات النظم  تحديد األسعار على أساس المتعة
ى سعر السلع التي اإليكولوجية عل

 تحتوي على هذه العوامل

نوعية الهواء، جمال المناظر الطبيعية، المنافع 
 الثقافية

تتطلب أسواقا شفافة وتعمل بشكل جيد، وكميات  أسعار وخصائص الخدمات
 ضخمة من البيانات؛ شديدة الحساسية للخواص

     المذكورأساليب التفضيل 

ستجيبين مباشرة عن استعدادهم اسأل الم (CV)التقييم االحتمالي 
 (WTP)لدفع ثمن خدمة محددة 

خصوصا في الحاالت التي تعتبر قيم عدم االستخدام 
 مهمة فيها

مسح إلعطاء سيناريو وإظهار 
 االستعداد لدفع ثمن خدمة محددة

ضمان العينة التمثيلية مهم، ولكن المسح الكبير 
يستغرق وقتا طويال وتكاليف كبيرة؛ قد تكون 

ة المستجيبين غير كافية؛ مصادر محتملة معرف
للتحيز بين االستجابات؛ توجد خطوط توجيهية 

 للتطبيق الموثوق

اسأل المستجيبين أن يحددوا خيارهم  نمذجة االختيار
المفضل من مجموعة من البدائل ذات 

 الخواص المحددة

خصوصا في الحاالت التي تعتبر قيم عدم االستخدام 
 مهمة فيها

مشابه للتقييم االحتمالي، ولكنه يخفض بعض  للمستجيبينإجراء مسح 
 التحيزات؛ تحليل البيانات المولدة معقد

     طرائق أخرى

استعمل النتائج المتحصلة من حالة  تحويل المنافع
 ولكنها مشابهة ،واحدة في حالة مختلفة

 جدا 

ألي حالة تتوافر بشأنها دراسات مقارنة مالئمة 
 في الحاالت التي تزيد فيها وعالية الجودة؛ تطبق

المدخرات في الوقت والتكاليف عن خسارة محددة 
 )مثل عمليات التقييم السريع(في الدقة 

بيانات تقييم عالية الجودة من مواقع 
 مشابهة أخرى

قد يكون غير دقيق للغاية إذا لم يستعمل بحذر، 
ألن عوامل كثيرة قد تتغير حتى عندما يبدو أن 

 "مشابهة"الحاالت 
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  ٨/٢٦المقرر 
 التحضير لالستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التدابير الحافزة :التدابير الحافزة

 ،إن مؤتمر األطراف
 بأن التنوع البيولوجي وموارده ووظائفه، فضال عن السياسات والبرامج الناجحة التي تحميه أو تعززه، يعترف إذ

جية، بما في ذلك خدمات النظم اإليكولوجية ذات األهمية اإلقليمية والعالمية والتي توفر خدمات هامة من النظم اإليكولو
 تحتاج إلى االعتراف الكافي وأن تؤخذ في االعتبار لدى صنع القرارات الخاصة والعامة،

يا  من االتفاقية تدعو األطراف، قدر المستطاع والمالئم، إلى تطبيق تدابير سليمة اقتصاد١١ إلى أن المادة يشيرإذ 
 واجتماعيا تعمل كحوافز لحفظ مكونات التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،

 ،٧/١٨ و ٦/١٥ و ٥/١٥إلى المقررات وإذ يشير أيضا 
وإذ في مواصلة تنفيذ برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة  في التحديات المواجهة على المستوى الدوليوبعد النظر 

وإذ ئة الفرعية للمشورة العلمية والتقني والتكنولوجية في اجتماعيها العاشر والحادي عشر،  العمل الذي قامت به الهييالحظ
 أن قضايا السياسات والنواحي القانونية والعلمية القائمة والناشئة على المستوى الوطني، أيضا يالحظ

ة خالل االجتماع التاسع  أنه من المقرر إجراء استعراض متعمق للتدابير الحافزة في إطار االتفاقييالحظ وإذ
 ،٧/٣١لمؤتمر األطراف، وفقا لبرنامج عمل االتفاقية المتعدد السنوات الذي اعتمده مؤتمر األطراف بمقرره 

بدء عملية التحضير المنتظمة والشفافة والشاملة لالستعراض المتعمق للعمل في مجال التدابير  يقرر -١
طراف في اجتماعه التاسع، النتائج األخرى التي ستكون مطلوبة من برنامج الحافزة لكي يحدد، للنظر من جانب مؤتمر األ

العمل المعدل بشأن اآلليات الحافزة لتلبية االلتزامات بمقتضى االتفاقية ومتطلبات األطراف، والخيارات المحتملة لبرنامج 
 العمل في المستقبل،

 :إلى األمين التنفيذي ما يلي يطلب -٢
ا لمقررات مؤتمر األطراف ذات الصلة بالتدبير الحافزة يتضمن إشارات إلى أن يعد عرضا موجز )أ(

 الوثائق التحليلية ومشاريع التوصيات التي أعدت للنظر من جانب مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية؛
 ا عن المعلومات التي تقدمها األطراف في تقاريرها الوطنية الثالثة؛موجزأن يعد تقريرا  )ب(
الحصول على المعلومات المقدمة من خالل قاعدة البيانات اإللكترونية ومحفظة األدوات أن يسهل  )ج(

 ة؛زالخاصة بالتدابير الحاف
أعاله إلى األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ) ب(و ) أ(وإحالة هذه المعلومات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين 

  أدناه؛٣ها في إعداد المذكرات المستوفاة في الفقرة الدولية المعنية وأصحاب المصلحة لمساعدت
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة إلى إبالغ األمين التنفيذي يدعو -٣

 وتقديم وجهات ٧/١٨ و ٦/١٥ و ٥/١٥بخبراتها في مجال تنفيذ برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة الوارد في المقررات 
 :ها في بعض العناصر مثلنظر

الدروس المستفادة والتحديات الرئيسية في تنفيذ برنامج العمل الحالي، استنادا إلى األمثلة العملية  )أ(
ودراسات الحالة من التنفيذ الوطني، إن وجدت، بما في ذلك ما إذ كانت التدابير التي بدأتها األطراف أو اعتمدتها حافظت 

 لتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛أو حسنت من حفظ مكونات ا
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 خيارات لمعالجة التحديات المحددة؛ )ب(
األولويات لبرنامج العمل المقبل يشمل متطلبات للتنفيذ الوطني الفعال، بما في ذلك المساندة المالية  )ج(

 والمؤسسية وبناء القدرات؛
 برنامج العمل الحالي التي تعوق التنفيذ الفجوات الرئيسية في العمل حتى اآلن والفجوات والعقبات في )د(

 على المستوى الوطني؛
 التفاعل البيني مع المبادرات والصكوك الدولية األخرى في هذا المجال؛ )ه(
 الصالت مع برامج العمل األخرى في إطار االتفاقية؛ )و(
 : إلى األمين التنفيذي القيام بما يلييطلب -٤
  أعاله؛٢ التقارير الوطنية الثالثة المشار إليه في الفقرة تحديث التقرير التجميعي بشأن )أ(
تجميع وجهات النظر والخبرات المشار إليها أعاله، وتقديم موجز عنها، بما في ذلك موجز عن الخيارات  )ب(

 المقدمة من األطراف،
 وإتاحتها للنظر من جانب مؤتمر األطراف خالل اجتماعه التاسع؛

 يةالتدابير الحافزة اإليجاب
 أن التدابير الحافزة االيجابية يمكن أن تؤثر في صنع القرار من خالل األنشطة المقدرة والمجزية التي يدرك إذ

تنفذ لتحقيق حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وتكتسب أهمية في تحقيق أهداف االتفاقية وهدف التنوع البيولوجي 
حافزة اإليجابية موجهة ومرنة وشفافة وتخضع للرصد المالئم ومتوائمة مع ، عندما تكون هذه التدابير ال٢٠١٠لعام 

 الظروف المحلية؛
 أن توجيهات السياسة بشأن اآلليات الحافزة المعدة في إطار االتفاقية، طوعية وينبغي أن تطبق وفقا وإذ يالحظ

 للقانون الوطني، مع مراعاة الصكوك الدولية األخرى،
ألخير الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن اإلعانات الضارة  العمل اوإذ يالحظ أيضا

 إلزالة الحوافز الضارة أو التخفيف منها، 37بيئيا
 على تعزيز اآلليات التي تحقق بناء  ذات الصلة  المنظمات والمبادرات الوطنية واإلقليمية والدوليةيشجع -٥

يب بشأن تصميم وتنفيذ واستعراض التدابير الحافزة االيجابية لحفظ التنوع البيولوجي القدرات وتقدم البحوث والتدر
واستخدامه المستدام، وفقا لالحتياجات واألولويات المحلية، مع مراعاة الحاجة إلى فهم مخاطر التأثيرات الضارة على 

 أساليب العيش والتنمية المستدامة أو التنوع البيولوجي لدى أطراف أخرى؛
 المؤسسات والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة، مثل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يشجع -٦

ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وكذلك ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، 
ل البحوث وتبادلها على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، على تعزيز أنشطة البحوث، بما في ذلك التعاون في مجا

 :حسب مقتضى الحال
مواصلة تقييم التدابير الحافزة اإليجابية وتطبيقها على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، مع مراعاة  )أ(

 ولوجي؛السياق الذي تنفذ فيه والظروف الالزمة لنجاحها، فضال عن نهج النظام اإليك
                                                   

 .٢٠٠٥التحديات أمام اإلصالح، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، باريس : اإلعانات الضارة بيئيا 37
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التحليل المقارن لفعالية مختلف التدابير الحافزة االيجابية وجدوى تكاليفها، بما في ذلك تأثيرها على  )ب(
 أساليب العيش والتنوع البيولوجي لدى أطراف أخرى؛

 وضع تدابير حافزة إيجابية مبتكرة؛ )ج(
بالتشاور الكامل مع ممثلي [لمؤسسية وضع آليات، بما في ذلك تدابير السياسات، والتدابير القانونية وا )د(

 المجتمعات األصلية والمحلية لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن التدابير الحافزة اإليجابية؛
تحليل وتقييم التأثيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ذات الصلة لمختلف التدابير الحافزة اإليجابية  )ھ(

 ويات واألحجام؛على مختلف المست
 وإبالغ نتائج هذا البحث لألطراف واألمين التنفيذي؛

 األطراف والحكومات األخرى وكذلك مؤسسات التمويل الوطنية واإلقليمية والدولية إلى مساندة بناء يدعو -٧
 القدرات وأنشطة البحوث التي حددت في الفقرة السابقة؛

صلة مساندة برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة في االتفاقية، برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى موايدعو  -٨
 والسيما من خالل إنشاء أسواق مناصرة للفقراء لخدمات النظم اإليكولوجية؛

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، من خالل مبادراته، ومن ضمنها مبادرة التجارة البيولوجية يدعو -٩
(Biotrade)،دة برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة في االتفاقية إلى مواصلة مسان. 
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 ٨/٢٧المقرر 
 مواصلة النظر )): ح (٨المادة ( يكولوجية والموائل أو األنواعاألنواع الغريبة التي تهدد النظم اإل 

  التنظيمي الدولياإلطار التضارب في وأوجه  الفجواتفي
  إن مؤتمر األطراف،

ء التقنيين المخصص المعني بالفجوات ووجوه التضارب في اإلطار التنظيمي  بتقرير فريق الخبرايرحب -١
 لحكومة نيوزيلندا ويعرب عن امتنانه ،(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4)الدولي فيما يتعلق باألنواع الغريبة الغازية 

لخبراء التقنيين المخصص  لرئيس وأعضاء فريق اويعرب عن امتنانهلما قدمته من دعم مالي وتنظيمي وتقني لهذا العمل، 
 ؛لعملهم

 بالعمل الذي بذله فيما بين دورات االنعقاد البرنامج العالمي لألنواع الغازية وبذله األمين التنفيذي يرحب -٢
 ويعرب 38، ٦/٢٣من المقرر ) ه (٢٦ليه في الفقرة إنحو وضع برنامج عمل مشترك بشأن األنواع الغريبة الغازية مشار 

 ؛امج العالمي لألنواع الغازية على دوره القائد في التصدي لألنواع الغريبة الغازية للبرنعن تقديره
بإعداد نموذج التنوع البيولوجي واألنواع الغريبة الغازية كواحد من النماذج القائمة على أساس يرحب  -٣

 ، برنامج األمم المتحدة للبيئة أعدهالقضايا من أجل التنفيذ المتسق لمشروع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، الذي
 للتنفيذ؛أداة مفيدة باعتباره 

معالجة مختلف مسارات دخول من أجل لعمل على المستوى الوطني لبناء القدرات األطراف على  يشجع -٤
ضافي  مؤسسات التمويل ووكاالت التنمية الستكشاف وتفحص خيارات للتمويل اإلناشدوانتشار األنواع الغريبة الغازية وي

قتصادات ذات االالبلدان كذلك  و،سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية  ال،المستدام لدعم البلدان النامية
 للمساعدة في النهوض بتدابير تالفي أخطار األنواع الغريبة ي والبلدان التي هي مراكز منشأ ومراكز تنوع جيناالنتقالية،

 ؛دارة لمعالجة هذه األخطارسريعة وتنفيذ تدابير اإلالغازية واالستجابة ال
 على اتلى بناء القدرإلى جانب بناء القدرة على الصعيد الوطني، حاجة إأنه يوجد أيضا، يحيط علما  -٥

نواع ة من أجل تعزيز االتساق والمساندة المتبادلة للتدابير المتخذة لمعالجة األ والعالميةقليمي واإلةقليميالمستويات دون اإل
الغريبة الغازية، ويدعو الجهات المانحة والمؤسسات المالية إلى دعم مبادرات بناء القدرات على هذه المستويات لمساعدة 

 األطراف في المراقبة الفعالة النتشار األنواع الغريبة الغازية الموجودة ومنع إدخالها؛
لالتفاقية لمساندة بناء القدرة في البلدان النامية ضافي من اآللية المالية إلى توفير تمويل إالحاجة يالحظ  -٦

وال سيما أقلها نموا ومنها الدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي لمنع أو تقليل مخاطر التشتيت 
 ة؛قليمي واإلةقليمي ودون اإلةومخاطر ترسيخ األنواع الغريبة الغازية على المستويات الوطني

 بأن التعاون فيما بين األجهزة والصكوك الدولية يكتسي أهمية في سياق معالجة القضايا كذلك ترفيع -٧
 ؛ذات الصلة باألنواع الغريبة الغازية وان هذا التعاون يقتضى توافر موارد كافية

                                                   
يعتقد أن مؤتمر   وأكد أنه ال٦/٢٣اعتماد المقرر لى إقدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية  38 

وأعرب عدد قليل من الممثلين عن .  األطراف يستطيع أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه
 ).UNEP/CBD/COP/6/20, paras. 294-324 انظر(لى اعتماد هذا المقرر إتحفظاتهم إزاء اإلجراءات المؤدية 
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ين قليمي فيما ب األطراف على ضمان قيام تعاون وثيق بين الوكاالت على المستويين الوطني واإليشجع -٨
 مثال ،دارة األنواع الغريبة الغازيةإة ومراقب الصلة بدخول ووي ذوأصحاب المصلحةالوكاالت المعنية في مختلف القطاعات 

 ؛نشاء لجان تنسيق وطنيةإعن طريق 

جراءات الالزمة لمعالجة األنواع الغريبة الغازية على المستوى أو المستويات  ضرورة اتخاذ اإليالحظ -٩
يجاد التماسك بين الخطوات والجهود على مختلف إلى إ الحاجة ويؤكدأو دون الوطنية /قليمية أو الوطنية والدولية أو اإل

 ذلك حسبما يكون – على القيام ويشجعالمستويات كما يؤيد مالءمة النهوج اإلقليمية وشبه اإلقليمية على وجه الخصوص 
ر األجهزة أو المؤسسات اإلقليمية المالئمة لمعالجة الفجوات طاإ يبوضع توجيه إقليمي أو سياسات أو معايير ف -مناسبا 

 ؛الخاصة في اإلطار التنظيمي الدولي
 من المقرر ٢٨ و ٢٧و المحدد، مثال في الفقرتين ـات على النحـة تقاسم المعلومـ من جديد أهمييؤكد -١٠

 المعلومات بما في ذلك آلية تبادل المعلومات لى موارد كافية لتحقيق االستفادة الكاملة من آليات تقاسمإ والحاجة ٦/٢٣38
 ؛في االتفاقية

 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة كي تشاطر تجاربها ،لى األطرافإدعوته  كذلكويكرر  -١١
ر  من المقر٢٥دارة والمكافحة كما هي محددة في الفقرة وخبراتها في التصدي لألنواع الغريبة الغازية بما في ذلك جهود اإل

لـى ذلـك الفقرات إتاحة هذه المعلومات من خالل آلية تبادل المعلومات كما تدعو إ األمين التنفيذي إلىيطلب  و،٦/٢٣38
 ؛38 ٦/٢٣ من المقرر ٢٨ و ٢٦ و ٢٥

المعلومات لتوصيل البلدان المستوردة المحتملة مع  االتصال األطراف وغيرها من الحكومات على يحث -١٢
قواعد البيانات  وذلك مثال من خالل ، غازيةتعرف بأنهانواع المعينة التي تخضع للتصدير والتي ذات الصلة بشأن األ

على المستويين العالمي واإلقليمي،  المعلومات المالئمة بادلقوائم التنبيه أو غير ذلك من آليات تالمستندة إلى اإلنترنت، و
 تأثيرات األنواع الغريبة منعخرى، حسب مقتضى الحال، لاألية حمائالتدابير وتقديم معلومات تتعلق بتحليل المخاطر وال

 ؛ من االتفاقية٣ وفقأ للمادة ،الغازية أو التقليل من هذه التأثيرات في البلدان األخرى

 األطراف والحكومات األخرى على زيادة االتصال ومستوى الوعي بشأن التأثيرات البيئية يشجع -١٣
 ؛ 38 ٦/٢٣ الوارد في المرفق بالمقرر ٦ال األنواع الغريبة الغازية وفقا للمبدأ الموجه واالجتماعية واالقتصادية إلدخ

 األمين التنفيذي أن يتشاور مع األجهزة والصكوك الدولية ذات الصلة مثل االتفاقية الدولية إلى يطلب -١٤
م المتحدة ومنظمة التجارة العالمية مع األخذ لوقاية النباتات والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة األغذية والزراعة لألم

في االعتبار المالحظات الواردة في تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص، بشأن مناقشة ما إذا كان يتعين معالجة نقص 
اتية المعايير الدولية الخاصة بمعالجة الحيوانات التي هي أنواع غريبة غازية وال سيما الحيوانات التي ليست آفات نب

لى الهيئة الفرعية إبمقتضى االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وطريقة هذه المعالجة ورفع تقرير عن نتائج تلك التشاورات 
 ؛واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف للنظرللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 الخبراء التقنيين المخصص وتقرير فريق [ األمين التنفيذي توصيل هذه التوصيةإلىيطلب  -١٥
(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4) أخذها في تسهل كي  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لى أمانة إ

االتفاقية في إطار مقررات العند وضع وتنفيذ تغير المناخ  مناسبا، األطراف في اتفاقية ذلكالحسبان، حسبما يكون 
 ؛المذكورة
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  الغريبة الغازيةلألنواع ها مساراتل باعتباروسائل االنتقا

لى أن تتقاسم، من خالل آلية تبادل المعلومات ووسائل أخرى، إ األطراف والحكومات األخرى يدعو -١٦
التي دخلت أو انتشرت من خالل وطفيلياتها، الخبرات الوطنية في معالجة األنواع الغريبة الغازية وال سيما الحيوانات 

 ومواد ،مثل السفن واألخشاب والمعدات واآلالت الطافية، والبضائع المنزلية، والتغليف والحاويات(النتقال مختلف وسائل ا
أو إجراءات إلدارة المخاطر بما في ذلك أي تقييم للمخاطر )  وغير ذلك، ومركبات النقل الجوي، ومركبات السياحة،النفايات

 ؛نةمسارات معي  بالنسبة ألنواع أويتكون قد أجرتقد 

 األطراف والحكومات األخرى على إجراء تدريب وزيادة تعليم وتعميق الوعي لدى موظفي مراقبة يشجع -١٧
 ؛الحدود وغيرهم من األفراد المعنيين بشأن األنواع الغريبة الغازية، مع االعتراف بأن تلك األنشطة ستقتضي موارد وافية

على وضع توجيه أو معيار إقليمي لوسائل االنتقال  األجهزة والمؤسسات اإلقليمية ذات الصلة يشجع -١٨
 ؛ها مسارات دخول وانتشار الحيوانات الغريبة الغازيةرالمعينة باعتبا

 والفريق العامل المعني ، األجهزة والمؤسسات ذات الصلة، مثل البرنامج العالمي لألنواع الغازيةيدعو -١٩
، والفريق العامل المعني باألنواع ف البحاراشكلمجلس الدولي الستبالصابورة وغير ذلك من ناقالت الشحن األخرى لدى ا

 لمواصلة دراسة بعض مسارات االنتقال غير المعروفة ،منظمة العلوم البحرية لشمال المحيط الهادئغير األصلية التابع ل
حاالت دخول محتملة في جراء تقييمات للمخاطر التي تنشأ عن إبدرجة كافية لدخول وانتشار األنواع الغريبة الغازية و

 ؛المستقبل

 والبحريةتربية األحياء المائية 

يكولوجية البحرية والساحلية  التي تنظم المياه الداخلية أو النظم اإل، األجهزة اإلقليمية واالتفاقياتيشجع -٢٠
نظر في وضع أنظمة تعاونية قليمية على الدارة المياه الداخلية العابرة للحدود واتفاقيات وخطط عمل البحار اإلإمثل أجهزة 

نقل وتحرك لتربية األحياء المائية، واألرصدة السمكية واألنشطة األخرى التي تتعلق بإدخال و خطط اعتماد طوعية مثل
األنواع الغريبة الغازية مع مراعاة الجهود التي تبذل في أماكن أخرى مثل التحالف مخاطر  لمعالجة ، الحيةالكائنات البحرية

 ؛ن أجل تربية األحياء المائيةالعالمي م

 األطراف والحكومات األخرى على تنفيذ مدونة السلوك بشأن إدخال ونقل الكائنات البحرية لدى يحث -٢١
 ،ألغذية والزراعةألمم المتحدة لة السلوك بشأن الصيد الرشيد لدى منظمة اـ ومدون،شاف البحاركالمجلس الدولي الست

 ؛ المتحدة لقانون البحار من اتفاقية األمم١٩٦والمادة 

 األطراف والحكومات األخرى على التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لقانون االستخدامات غير يحث -٢٢
 39؛ وتنفيذ هذه االتفاقية ١٩٩٧ لعام المالحية للمجاري المائية الدولية 

رابطة التعاون وجودة في إطار  األطراف إلى وضع وتنفيذ برامج عمل وطنية وإقليمية، مثل تلك الميدعو -٢٣
 ، من أجل اإلدارة المستدامة لتربية األحياء المائية وكذلك لمراقبة األنواع المائية الغازية؛الهادئ االقتصادي آلسيا والمحيط

 األطراف والحكومات األخرى إلى تعزيز تربية األحياء المائية من األنواع المحلية بهدف تجنب يدعو -٢٤
  لألنواع الغازية وطفيلياتها؛اإلدخال العرضي

                                                   
 .، المرفق٢١/٥/١٩٩٧ الصادر في ٥١/٢٢٩قرار الجمعية العامة  39 
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 )إثقال السفن (مياه الصابورة

دارة مياه إ األطراف والحكومات األخرى على التصديق على االتفاقية الدولية بشأن مراقبة ويحث -٢٥
 ؛ذها في أسرع وقت ممكنيفتنصابورة السفن ورواسبها و

ريعات الوطنية، مسألة إعادة نقل مياه  األطراف والحكومات األخرى على أن تعالج، في إطار التشيحث -٢٦
دارة مياه صابورة إالصابورة محليا بواسطة سفن تقتضي امتثاال معادال ولكن ال تغطيها االتفاقية الدولية المعنية بمراقبة و

حاليا السفن ورواسبها على النحو الوارد في الخط التوجيهي المعني باالمتثال المعادل للسفن الصغيرة الذي يجرى دراسته 
 ؛بواسطة لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية

 األطراف والحكومات األخرى على زيادة درجة االتصال والتنسيق بين الوكاالت الوطنية المسؤولة يحث -٢٧
 ؛عن المدخالت في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمة البحرية الدولية وتنفيذها

دارة مياه إية الدولية بشأن مراقبة وقلى دعم تنفيذ االتفاإخطط عمل البحار اإلقليمية  اتفاقيات ويدعو -٢٨
 ؛صابورة السفن ورواسبها والتشجيع على االتساق اإلقليمي في تنفيذها

 تلوث أجسام السفنالتلوث البحري البيولوجي وال سيما 

 الوطني وذلك مثال من خالل  األطراف والحكومات األخرى على تنفيذ ضوابط على المستوىيشجع -٢٩
 بشأن تلوث أجسام السفن كمسار لدخول وانتشار األنواع الغريبة الغازية بما في ،)مثل القواعد والمعايير(خطوات مناسبة 

 ؛ذلك السفن الترويحية

 توحيد التشريعات الوطنية داخل األقاليم لتجنب انتقال المخاطر الناشئة عن التلويث البحري شجعي -٣٠
 ؛ بما في ذلك من خالل اآلليات اإلقليمية مثل اتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية،ولوجي بين الدولالبي

 المضادة للحشف على السفن االتفاقية الدولية لمراقبة النظم الضارة األطراف على التصديق على يحث -٣١
  وتنفيذ هذه االتفاقية؛٢٠٠١لعام 

 ؛لى معالجة مسألة تلوث أجسام السفنإالدولية بشأن الحاجة لى المنظمة البحرية إ دعوته يكرر -٣٢

 األطراف والحكومات األخرى على إثارة مسألة التلوث البيولوجي البحري باعتبارها مسألة ملحة يشجع -٣٣
 أنتاركتيكا؛مع لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية وخالل االجتماع االستشاري لمعاهدة 

 النقل بالطيران المدني

 ويدعو الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي بشأن األنواع الغريبة الغازية ١٩-٣٥ بالقرار يرحب -٣٤
 ؛لى معالجة األنواع الغريبة الغازية كمسألة ملحةإهذه المنظمة 

 مقتضى الحال، لدعم  األمين التنفيذي التعاون مع أمانة منظمة الطيران المدني الدولي، حسبإلى يطلب -٣٥
 ؛١٩-٣٥أية جهود تبذل لوضع توجيه أو معايير وفقا للقرار 

 على أن ،الهادئ رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيطو أمانة منظمة الطيران المدني الدولي يشجع -٣٦
ك أمانتي اتفاقية التنوع بما في ذل(تنسق، لدى معالجة مسألة األنواع الغريبة الغازية، مع األجهزة األخرى ذات الصلة 

 ؛البيولوجي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 األطراف والحكومات األخرى على تعزيز التعاون على المستوى الوطني فيما بين الوكاالت ذات يشجع -٣٧
ارك والتجارة ووقاية والجم(أو النقل بالطيران المدني /الصلة المسؤولة عن المسائل المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية و

 ؛حتى تثار جميع المسائل ذات الصلة من خالل المشاركة الوطنية في منظمة الطيران المدني الدولي) النباتات والبيئة

 النشاطات العسكرية

 أجهزة األمم المتحدة ذات الصلة بالتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات ذات الصلة على يشجع -٣٨
يه أو مدونات سلوك لمعالجة مسألة دخول وانتشار األنواع الغريبة الغازية المرتبطة بالعمليات العسكرية أو وضع وسن توج

 ؛المعونة بما في ذلك عمليات حفظ السالم

 األطراف والحكومات األخرى على ضمان الترويج للممارسات الجيدة فيما يتعلق باألنواع الغريبة يشجع -٣٩
 قواتها المسلحة لتجنب دخول وبناء القدرات لدىجراءات اإلعسكرية أو التدريبات المشتركة ووضع الغازية في المعونات ال

 تتعلق باألنواع اكلاألنواع الغازية المحتملة في مناطق جديدة مع مراعاة التوجيه الدولي ذي الصلة ورصد وتصحيح أي مش
 ؛الغريبة الغازية تحدث أثناء العمليات العسكرية

 ئعونة واالستجابة في حاالت الطواراإلغاثة والم

 األجهزة والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع مدونات سلوك دولية لمنع أو لخفض االنتشار يشجع -٤٠
مدادات والعربات ذات الصلة باإلغاثة والمعونة لى أدنى حد ممكن على المعدات واإلإالمحتمل لألنواع الغريبة الغازية 

حديد االحتياجات من المعونة تجراءات لضمان أن تشمل عمليات التقدير لإ، ووضع ئالت الطواروجهود االستجابة في حا
 ؛ئتحديد أية مسائل خاصة باألنواع الغريبة الغازية تنشأ عن حالة الطوار

نسانية، وبرنامج األغذية العالمي وغيرها من األجهزة ذات  مكتب األمم المتحد لتنسيق المسائل اإليشجع -٤١
رشادية رشادية مثل الخطوط اإلمثل مدونات السلوك والخطوط اإل (ئجراءات االستجابة لحاالت الطوارإ لوضع الصلة

لمعالجة الحاالت التي تنتشر فيها األنواع الغريبة ) حياء المناطق المتضررة من تسوناميإل الطبيعة حفظلالتحاد الدولي ل
 ؛الغازية في أعقاب الكوارث أو األحداث الطبيعية

لى أدنى حد ممكن من دخول إ الحكومات والجهات المانحة األخرى على اتخاذ التدابير للتقليل حثي -٤٢
 التي تضطلع ئالستجابة في حاالت الطوارلجهود أي وانتشار األنواع الغريبة الغازية كجزء من عمليات اإلغاثة والمعونة و

لتي يمكن وضعها على المستوى الدولي أو التشريع الوطني رشادية ذات صلة واإوتراعي أية مدونات سلوك أو خطوط  .بها
 ؛حسبما يكون األمر مناسبا خالل عمليات المعونة الوطنية التي تضطلع بها أو عمليات المنظمات غير الحكومية في بلدانها

 المساعدات اإلنمائية الدولية

اإلنمائية الدولية بأن تضع أو تعتمد،  أجهزة األمم المتحدة والمنظمات األخرى المعنية بالمساعدات يشجع -٤٣
لى أدنى حد إجراءات أو مدونات سلوك للتقليل إبالتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي واألجهزة واالتفاقات األخرى المعنية 

 ؛ممكن من مخاطر استخدام ونشر وترسيخ أنواع غريبة غازية مع مراعاة مدونات السلوك الدولية أو توجيه آخر دولي

 األطرف والحكومات األخرى على النظر في وضع ضوابط أو مدونات سلوك وطنية، بالتعاون مع يحث -٤٤
حيائي والتنوع البيولوجي والمعونة، والرقابات الوطنية أو مدونات الممارسة الوطنية لمعالجة األنواع منظمات األمن األ

 ؛الغريبة الغازية لدى وضع جهود التنمية
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 البحث العلمي

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على رفع مستوى الوعي بين منظمات يحث -٤٥
 تقليل مخاطر لمنع أو – وعلى وضع ضوابط وطنية ،البحث العلمي بوجود تدابير للتحكم في انتشار األنواع الغريبة الغازية

 ؛ البحث العلميأنشطةدخول وانتشار األنواع الغريبة الغازية المرتبطة ب

 ومنظمة (CGIAR)  المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بما في ذلك مراكز حصاد المستقبليشجع -٤٦
حماية الحدائق النباتية واالتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية فضال عن الجمعيات المهنية على وضع مدونات سلوك 

وإجراء تقييمات  البحث العلمي، أنشطةريبة الغازية المرتبطة بلى أدنى حد ممكن أو لمنع دخول وانتشار األنواع الغإللتقليل 
مع االعتراف بالحاجة  هذه،  البحث العلميللمخاطر، حسبما هو مالئم، بشأن إدخال األنواع المقترحة المرتبطة بمثل أنشطة

تاحة المعلومات إراض و البرنامج العالمي لألنواع الغريبة الغازية على استعشجعيو ،زدواجية في الجهودلى تفادي االإ
 ؛ في هذا المجالموجودةال

رشادية  األمين التنفيذي أي يحدد، بالتشاور مع األجهزة والمنظمات المعنية، الخطوط اإلإلى يطلب -٤٧
 ؛السارية بشأن البحث العلمي الذي يعالج األنواع الغريبة الغازية ونشرها من خالل آلية تبادل المعلومات

جراء دراسات تصنيفية لمعالجة األنواع الغريبة الغازية، ويشجع على تنفيذ إلى إ على الحاجةيركز  -٤٨
 ؛األنشطة المزمعة بشأن تلك األنواع في نطاق برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

 ةالسياح

ح  أن ينظر، حسب مقتضى الحال خالل عمله في المستقبل المتعلق بالسياحة المستدامة مسألة السيايقرر -٤٩
 ؛باعتبارهم مسارا لدخول وانتشار األنواع الغريبة الغازية

 األطراف والحكومات األخرى واألجهزة اإلقليمية حسبما يكون األمر مناسبا على اتخاذ التدابير يحث -٥٠
أن التنوع رشادية بشلمعالجة مسألة السياح باعتبارهم مسارا لدخول وانتشار األنواع الغريبة الغازية مع مراعاة الخطوط اإل

 مع توجيه اهتمام خاص للسياحة في المواقع ذات األهمية الخاصة ٧/١٤البيولوجي وتنمية السياحة التي اعتمدت في المقرر 
 ؛في مجال الحفظ

 منظمة السياحة العالمية واالتحاد الدولي للنقل الجوي والمنظمات الدولية المعنية األخرى على يشجع -٥١
 مدونات سلوك فيما يتعلق بدور السياح كمسار لدخول وانتشار عام وذلك مثال عن طريق وضتعزيز التعليم والوعي الع

 ؛األنواع الغريبة الغازية

  وبذور النبات والطعوم الحية واألغذية الحية المائيةوأنواع األحواضالحيوانات المنزلية 

ت ومنظمات التجارة والشحن دارات الحكومية ذات الصلة وأفرقة حماية المستهلك والصناعا اإليشجع -٥٢
وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة مثل اتحاد البريد الدولي والرابطة العالمية لالكسبرس على تعميق الوعي لدى 

،  يطلع عليها المستهلكونينترنت التي تيسر التعامالت أو التالمستهلكين بما في ذلك من خالل المواقع على شبكة اإل
النظر من األنواع الغريبة المستوردة، بغية  بما هو مالئم، عن اإلجراءات الحالية للتخلص األمنوإجراء دراسات أخرى، حس

 أو مدونات سلوك بشأن التجارة بالحيوانات المنزلية وأنواع األحواض المائية وبذور النبات والسيما إرشاداتفي وضع 
 ؛التخلص من هذه األنواع أو إلقائها

األخرى على اتخاذ التدابير حسب مقتضى الحال وبما يتمشى والتزاماتها  األطراف والحكومات يحث -٥٣
حياء المائية والطعوم الحية واألغذية الحية وبذور حواض األأو، الدولية لمراقبة استيراد أو تصدير الحيوانات المنزلية

 ؛التي تفرض مخاطر باعتبارها أنواع غريبة غازية، النبات
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مات األخرى أن تتخذ ما يكون مناسبا ومتمشيا مع التزاماتها الوطنية الدولية األطراف والحكويحث أيضا  -٥٤
 بما في ذلك من خالل التدابير الرامية  (wild)من الخطوات لمنع وتقليل دخول األنواع الغازية المعروفة في الحياة اآلبدة 

 ؛زالتهاإلى التخلص من تلك األنواع وإ
 عوامل المكافحة البيولوجية

مثل وضع (األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على التقييم واتخاذ التدابير يحث  -٥٥
 ةقليمي واإلة على المستويات الوطني)رشادات أو مدونات ممارسة بشأن االتجار في عوامل المكافحة البيولوجية واستعمالهاإ

 مع مراعاة العمل الذي ،وصفها أنواعا غريبة غازية لمعالجة المخاطر المحتملة لعوامل المكافحة البيولوجية بةوالدولي
 فضال عن خبرات البلدان األخرى على ،تضطلع به األجهزة واالتفاقات الدولية المعنية مثل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ؛المستوى الوطني

 عها الطبيعيضبرامج تربية الحيوانات خارج مو

 الطبيعة حفظمثل االتحاد الدولي لوالدولية  عن المنظمات اإلقليمية  فضال، صناعة تربية الحيواناتيشجع -٥٦
واالتحاد العالمي لحدائق الحيوان وأحواض األحياء المائية للترويج لتقاسم أفضل الممارسات فيما يتعلق بحركة األنواع 

 ؛عها الطبيعيضالغريبة الغازية للتربية خارج موا

ى اتخاذ التدابير المناسبة بما يتمشى مع التزاماتها الوطنية  األطراف والحكومات األخرى عليحث -٥٧
لمراقبة تحركات الحيوانات المستخدمة في التربية خارج المواقع الطبيعية بما في  لى تقييم المخاطرإوالدولية استنادا مثال 

يوانات داخل حدائق ذلك تحركات األسماك فيما بين المسطحات المائية وأحواض الصرف فضال عن مراقبة تحركات الح
 ؛السافاري وحدائق الحيوان

  والقنوات المالحية األحواضنقل المياه فيما بين

قليمية والدولية ذات الصلة على أن تطلب إجراء عمليات تقييم للتأثيرات  المنظمات واألجهزة اإليشجع -٥٨
عداد إه ومشروعات القنوات المالحية، ولضمان دراسة المسائل المتصلة باألنواع الغريبة الغازية ضمن خطط نقل الميا

لى أدنى حد من دخول أو انتشار األنواع الغريبة الغازية من خالل القنوات إمشورة تقنية بشأن طرق المنع أو التقليل 
 ؛واألنابيب

 من برنامج ٤-٤-١ األطراف والحكومات األخرى، كمسألة تحظى باألولوية، على تنفيذ النشاط يحث -٥٩
تقديم آليات مالئمة لتالفي انتشار ’’لى إالذي يدعو األطراف ()  المرفق،٧/٤المقرر (ل بشأن المياه الداخلية العمل المعد

سيما  دارة أحواض األنهار والإاألنواع الغريبة الغازية ضمن سياق المستجمعات المائية العابرة للحدود ومستجمعات المياه و
 ؛)‘‘لدان الحوض الواحدفيما يتعلق بعمليات نقل المياه فيما بين ب

 نعدام العمل لمعالجة انتشار األنواع الغريبة الغازيةاالعمل أو 

أو ضوابط لضمان / والحكومات األخرى واألجهزة اإلقليمية على وضع إجراءات و، األطرافيشجع -٦٠
رار على المستوى الوطني  القصنعدراسة التأثيرات العابرة للحدود لألنواع الغريبة الغازية المحتملة كجزء من عمليات 

، مع مراعاة اإلجراءات الموجودة بالفعل والمراقبات لألنواع الغريبة الغازية التي تعتبر آفات نباتية بموجب قليميواإل
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛

د  األطراف والحكومات األخرى على تقاسم المعلومات عن عمليات حدوث أنواع غريبة محليا قيحث -٦١
 ؛تكون غازية في أماكن أخرى وذلك من خالل اآلليات المالئمة لتقاسم المعلومات
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 األطراف والحكومات األخرى على أن تتخذ موقفا استباقيا في منع دخول وانتشار األنواع الغريبة يشجع -٦٢
واع غريبة معينة قد تعبر الغازية داخل أراضيها وذلك مثال من خالل عرض المساعدة على الدول المجاورة للتعامل مع أن

 ؛الحدود

 مسألة األنواع الغريبة الغازية فيما يتعلق - حسبما يكون األمر مناسبا – األطراف على أن تراعي يشجع -٦٣
 ؛بمواقع التراث العالمي أو غير ذلك من المواقع المماثلة

 الحماية غير المقصودة لألنواع الغريبة الغازية

 واألجهزة الدولية ذات الصلة على ضمان أالّ تحول القوانين واألحكام ذات  األطراف والحكوماتيشجع -٦٤
 ؛ بصورة معاكسة دون استخدام التدابير المالئمة لمعالجة األنواع الغريبة الغازيةحفظالصلة مثل تلك المتعلقة بال

اعات االجتماع  األطراف والحكومات األخرى على إثارة مسألة األنواع الغريبة الغازية في اجتميشجع -٦٥
االستشاري لمعاهدة القطب الجنوبي ودعم وضع تدابير لمعالجة األخطار التي تسببها األنواع الغريبة الغازية في منطقة 

 ؛معاهدة القطب الجنوبي
بروتوكول معاهدة  األطراف في معاهدة أنتاركتيكا إلى النظر في تحسين المراقبات التي بحثها يدعو -٦٦

 ؛١٩٩١ لعام البيئة ق بحمايةأنتاركتيكا المتعل

  المصطلحاتعدم اتساق

 األجهزة والمنظمات المعنية على تعزيز عملية توضيح وتحقيق الفهم المشترك للمصطلحات ذات يشجع -٦٧
الصلة باألنواع الغربية الغازية مثل من خالل وضع توجيه ملزم أو من خالل حلقات العمل التعاونية المعنية بقطاعات 

 ؛متعددة

 األطراف والحكومات األخرى على تيسير الفهم المشترك للمصطلحات من خالل التعاون يشجع -٦٨
 ؛واالتصال فيما بين األجهزة المعنية ومن خالل التصميم المشترك للتدريب ومواد التشغيل

لف تجميع مسرد مصطلحات يستخدم في مخت.  األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات المعنيةإلى يطلب -٦٩
 وإتاحة هذه القائمة من ٦/٢٣38من المقرر ) ب (٢٨المنتديات فيما يتعلق باألنواع الغريبة الغازية كما تطلب ذلك الفقرة 

 ؛خالل آلية تبادل المعلومات

 األمين التنفيذي أن يدرج مسألة المصطلحات في خطط العمل المشتركة مع األمانات  إلىكذلكيطلب  -٧٠
 ؛األخرى

  لمؤتمر األطراف التاسعتعراض المتعمق خالل االجتماعاالستعداد لالس
 إلى األمين التنفيذي، تحضيرا لالستعراض المتعمق للعمل الجاري بشأن األنواع الغريبة الغازية يطلب -٧١

)  بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات٧/٣١حسبما تحدد في المقرر (الذي سيجرى في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف 
 المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية على أساس التقارير الوطنية الثالثة واآلراء 38 أجل استعراض جميع المقرراتمن

والتجارب التي قدمتها األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية، وذلك في موعد أقصاه ستة أشهر قبل 
 . را عن ذلك االستعراض إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافاالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، وأن يقدم تقري
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 ٨/٢٨المقرر 
 لتنوع البيولوجيالشامل ل ثرتقييم األالخطوط التوجيهية الطوعية المتعلقة ب: ثرتقييم األ

  في اتفاقية التنوع البيولوجي،مؤتمر األطرافلن 
 الخاصة بالسلوك المتبع في (Akwé Kon)ينبغي استعمال الخطوط التوجيهية الطوعية  هالحظ أني -١ 
أن تؤثر على  أو المحتمل في، حدوثها المقترح طويراتالت التأثيرات الثقافية والبيئية واالجتماعية المتعلقة بتقييمعمليات 

ة يبصفة تقليدمها استخداشغلها أو درجت المجتمعات األصلية المحلية على  التي والمياهاألراضي على  المقدسة والمواقع
التنوع البيولوجي شامال  يهية الطوعية المتعلقة بتقييم األثر البيئيباالشتراك مع الخطوط التوج) قرف، الماو و٧/١٦ المقرر(

 في واردةالبيولوجي ال التنوع شامال االستراتيجي البيئي  بالتقييم المتعلقةإلرشادات اق  أدناه ومسودةرفالتي يضمها الم
ين التنفيذي بشأن الخطوط االرشادية الطوعية المتعلقة بتقييم األثر شامال التنوع البيولوجي  بمذكرة األمالثانيق رفالم

UNEP/CBD/COP/8/27/Add.2).( 
غرفة  المقررة بموجب آلية لقة بالتنوع البيولوجي وتقييم األثر بقاعدة بيانات دراسات الحالة المتعرحبي -٢ 

 األطراف والحكومات األخرى شجعيو ، في مشاركة المعلوماتمفيدةبارها أداة  باعت40التفاقية التابعة ل تبادل المعلومات
  ؛والمنظمات ذات الصلة على االستفادة من تنميتها الدائمة والمساهمة فيها

  البيئي رثتقييم األ
 فقالمرالواردة في التنوع البيولوجي  شامال يهية الطوعية المتعلقة بتقييم األثر البيئي الخطوط التوجقري  -٣ 

 ؛بالمقرر الحالي
 تعمل ولوجيالتنوع البي شامال األثر البيئيعلى أن الخطوط التوجيهية الطوعية المتعلقة بتقييم ؤكد يو -٤ 
 وللهيئات اإلقليمية أو الوكاالت الدولية ة، الوطني، مع مراعاة تشريعاتهاات لألطراف والحكومات األخرىإرشادباعتبارها 
 ؛ الخاصة بهم تقييم األثرواجراءات وثائق وتنفيذ  عدادإلمالئمة في بالطريقة ا
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية حثي -٥ 

ف  والهد في هذه االتفاقية١٤من المادة ) أ (١التنوع البيولوجي في سياق تطبيقهم للفقرة  شامال األثر البيئيالمتعلقة بتقييم 
 من – وإلى مشاركة خبراتهم ٢٠١٠  عام من االطار المؤقت للغايات واألهداف لتقييم التقدم المحرز نحو ادراك هدف١-٥

  واإلبالغ الوطني؛غرفة تبادل المعلومات من خالل آلية –بين أشياء أخرى 
 ٦/٧رقرممدرجة في ال التي أقرت الخطوط التوجيهية الالمتعددة األطراف األخرىات البيئة تفاقال اشجعي -٦ 

واتفاقية   الماء،وخاصة بوصفها موئالً لطيور األراضي الرطبة ذات األهمية الدوليةرامسار بشأن اتفاقية ، وباألخص لفأ
التنوع شامال   المتعلقة بتقييم األثر البيئيالخطوط التوجيهية الطوعيةعلى اإلحاطة ب ،ية المهاجرة أنواع الحيوانات البرحفظ

 ؛اكلما كان ذلك مالئمتأييدها و، رفق األول بالمقرر الحاليالمدرجة في المالبيولوجي 
يهية الطوعية المتعلقة الخطوط التوجالمتعددة األطراف األخرى إلى اإلحاطة بات البيئية  االتفاقيدعو  -٧ 

 ا؛كان ذلك مالئمكلما وتطبيقها  ،يبيولوجالتنوع الشامال   البيئيبتقييم األثر
 :األمين التنفيذيمن طلب ي  -٨ 
ة الدولية رابط خالل ال وباألخص من، أخرىمنظماتضمن  استمرار التعاون مع المنظمات ذات الصلة، )أ( 

ات قدربغية اإلسهام في تطوير الومشروعها بشأن بناء القدرات في مجال التنوع البيولوجي وتقييم األثر،  لتقييم األثر

                                                   
 40  pxas.search/impact/cutting-cross/programmes/org.biodiv.www://http 
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التنوع البيولوجي مع األخذ في االعتبار الظروف شامال  لقة بتقييم األثر البيئيوط التوجيهية المتعالالزمة لتطبيق الخط
 ؛الخاصة التي يتم فيها تطبيق الخطوط التوجيهية

والمنظمات األخرى ذات الصلة والحكومات  جمع المعلومات المتعلقة بالخبرات التي مرت بها األطراف  )ب( 
 وإبالغ اجتماع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ، لظروف التطبيقان في تطبيق الخطوط التوجيهية وفقوالعاملي

 ؛  تقييم األثراستعراضوالتكنولوجية قبل اجتماع مؤتمر األطراف القادم الذي يتم فيه 
 التقييم البيئي االستراتيجي 

 والمدرجة في المرفق بيولوجيالتنوع الشامال االستراتيجي البيئي  بالتقييم ة المتعلقإلرشاداتمسودة ا يؤيد  -٩ 
  شامال التنوع البيولوجيثرالخطوط التوجيهية الطوعية المتعلقة بتقييم األ من مذكرة األمين التنفيذي الخاصة بالثاني

(ENEP/CBD/COP/8/27/Add.2)؛ 
ـ حسبما يكون  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على مراعاة هذا التوجيه شجعي  -١٠ 

 من االتفاقية والتفويضات األخرى ذات الصلة وعلى مشاركة ١٤من المادة ) ب (١في سياق تنفيذهم للفقرة األمر مناسبا ـ 
  واإلبالغ الوطني؛غرفة تبادل المعلومات من خالل آلية - من بين أشياء أخرى-خبراتهم 
البيئي  المتعلقة بالتقييم رشاداتودة اإل مساستعراض األخرى إلى المتعددة األطرافات البيئية  االتفاقدعوي -١١ 

 ؛التنوع البيولوجي وإلى مراعاة تطبيقها في إطار التفويضات ذات الصلةشامال االستراتيجي 
 :األمين التنفيذي من طلبي -١٢ 
 ومع الشركاء اآلخرين ذوي ثرـ في تعاون مع الرابطة الدولية لتقييم األ القدراتتيسير أنشطة تطوير  )أ( 

التنوع البيئي داخل النهوج والخطوط شامال االستراتيجي البيئي  بالتقييم ة المتعلقرشاداتالتي تركز على ترجمة اإل ـ الصلة
 ؛ واإلقليمية ودون اإلقليمية أو القطاعيةالوطنية  التوجيهية العملية

منظمات األخرى ذات لبيئة والاألمم المتحدة ل مع فرع االقتصاد والتجارة في برنامج التعاوناستمرار  )ب( 
، وتجميع واتاحة المعلومات عن تأثيرات التجارة على التنوع البيولوجيتقييم  إرشادات عملية بشأنالصلة في تطوير 

 ؛  للتجارة على التنوع البيولوجية االيجابيتأثيراتالممارسات الجيدة وال
ات األخرى والعاملين في مجال جمع المعلومات المتعلقة بالخبرات التي مر بها األطراف والحكوم )ج( 
 ؛هذه اإلرشاداتاستخدام 

 في اجتماع الهيئة ا العملي للنظر فيههاتطبيق بإيراد أمثلة لهذه اإلرشاداتإعداد المقترحات بشأن إتمام  )د( 
 . األثر تقييم استعراضالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع القادم لمؤتمر األطراف الذي يتم فيه 
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 التنوع البيولوجي األثر البيئي شامال الخطوط التوجيهية الطوعية المتعلقة بتقييم 
 ألثر البيئيا تقييم ميزالتي تة وات اإلجرائيلخطالتسلسل المقبول دوليا لتتفق الخطوط التوجيهية في بنيتها مع  -١

على نحو أفضل لتنوع البيولوجي  االعتبارات المتعلقة باإدماجتهدف هذه الخطوط إلى   41 و)EIA( المعتمد كممارسة جيدة
  .عملية تقييم األثر البيئيفي 

ط التوجيهية إلى تهدف هذه الخطو و.  الوطنية ومراجعتها على نحو منتظمثر البيئييتم تقييم نظم تقييم األ  -٢
ا في دمج االعتبارات المتعلقة بالتنوع االت الدولية كلما كان ذلك مالئممساعدة الهيئات الوطنية والهيئات اإلقليمية والوك

ضرورة  هذا أيضا  ويعني. نظام تقييم األثر البيئيعلى هام إدخال تحسين  فيها مكنالبيولوجي أثناء هذه المراجعة التي ي
التي تشكل ية ية واالجتماعية االقتصادية والثقافية والمؤسسيكولوج الظروف اإلبما يعبر عنعملية وجيهية خطوط تل تطوير

 .  البيئيرالغرض من تصميم نظام تقييم األث
ال  و. التنوع البيولوجيالتي تشمل  وتسهيل عملية تقييم األثر البيئي تشجيعتركز الخطوط التوجيهية على كيفية   -٣

 .التنوع البيولوجييشمل  لمعرفة كيفية إجراء دراسة تقييم ا تقني التوجيهية دليالتقدم الخطوط
ن ان المرحلتا هاتتحظى وعليه،  البيئيرة في عملية تقييم األثحرجلمراحل الالفحص من ا الفرز وتاتعد مرحل  -٤
أثناء الفرز، يتم تحديد التأثيرات   و.بيئيالالزمة للبدء في عملية تقييم األثر ال نقطة اإلنطالقيقدم الفرز   و.اهتمام خاصب

ة في هذه حرجتعتبر مرحلة الفحص من المراحل ال و. ر الفعليثدراسة األشروط التكليف لذات الصلة مما يؤدي إلى 
العملية حيث أنها تحدد المسائل الواجب دراستها وتقدم المعلومات المرجعية التي يرتكز عليها إعادة النظر في نتائج 

أثناء الفحص، يمكن   و.ةالمشاركأو  التشاورأو  العام عالم أشكال اإلواالستعراض عادة بأحدربط الفحص  وي. سةالدرا
 . كليةهاأو تمنع التنوع البيولوجيعلى تحديد البدائل الواعدة التي قد تقلل بشكل كبير التأثيرات الضارة 

 مراحل العملية    –ألف 
مع األخذ في االعتبار  42مشروع أو تطوير مقترح لقييم للتأثيرات البيئية المحتملة  عملية تو هتقييم األثر البيئي -٥

 . ، المفيدة والضارة على حد سواءالبشرصحة ادية والثقافية والتأثيرات على الجتماعية واالقتصالمترابطة االتأثيرات 
ة والمحلية هو شرط مسبق إلجراء تقييم ناجح المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المجتمعات األصليو

سية في سالمكونات األ أنحاء العالم، إال أنه يلزم أن تضم احولعلى الرغم من تنوع القوانين والممارسة   و.للتأثيرات البيئية
 :  المراحل التالية البيئيرأي تقييم لألث

 .تقييم األثرلة أو جزئية املدراسة ك إلى  بغية تحديد أي المشاريع أو التطويرات التي تحتاجالفرز )أ(  
اعتمادا على المتطلبات القانونية واالتفاقيات ( بغية تحديد التأثيرات المحتملة ذات الصلة بالتقييم الفحص )ب(  

تحديد الحلول البديلة التي تجنب أو تخفف أو تعوض اآلثار الضارة من أجل ) الدولية ومعرفة الخبراء ومشاركة الجمهور
 أو مواقع بديلة من شأنها تجنب ميما في التطوير، وإيجاد تصالشروعبما في ذلك خيار عدم (التنوع البيولوجي لى ع

 التكليف شروط شتقاق وأخيرا ا،) في تصميم المشروع، أو تقديم تعويض عن التأثيرات الضارةضمانات ودمج ،التأثيرات
 ؛ تقييم األثرل
 الخاصة بمشروع التأثيرات البيئية المحتملةتوقع وتشخيص وير البدائل بغية تقييم وتقدير التأثيرات وتط )ج(  

  للبدائل؛ التفصيليشرحأو تطوير مقترح بما في ذلك ال
                                                   

 ر البيئي الجيدة لتقييم األثات الممارسمبادئ ،رة الدولية لتقييم األثرابطراجع، على سبيل المثال ال 41 
"http://www.iaia.org " 

 . المقصود في المعنىاال يوجد فرق بينهو بالتبادل، "طويروالت" "والنشاط" "المشروع"خدم مصطلحات تست 42 

http://www.iaia.org
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 والموجز غير (EMP)ة يدارة البيئاإلبما في ذلك خطة  EIA أو تقرير (EIS)ر البيئي بيان األث :اإلبالغ )د(  
 ؛ الموجه لعامة الناسالتقني 

بما في ذلك (والمشاركة العامة ) الفحص (تكليف، اعتمادا على شروط ال بيان األثر البيئيستعراضا )ه(  
 ؛)تحديد السلطة

  ؛ بالموافقة على المشروع أو عدم الموافقة عليه، وفي أي الظروفاتخاذ القرار )و(  
قعة وتدابير التخفيف المقترحة  حدوث التأثيرات المتو رصد . البيئيتدقيق والنفاذ واالمتثال واإلصدالر )ز(  

التحقق من امتثال المؤيدين بخطة اإلدارة البيئية بغية تحديد التأثيرات المتوقعة أو . بالكيفية المحددة في خطة اإلدارة البيئية
 . مناسبت اليوقتتها في العالجتدابير التخفيف الفاشلة وم

 ثر البيئيألاتقييم مختلف مراحل  جي فيقضايا التنوع البيولو   – اءب
 الفرز   -١

أن حتمل التي ال يستبعاد المقترحات بغية ا ، البيئياألثرتقييم ل تخضعيستخدم الفرز لتحديد المقترحات التي  -٦
يجب أن تتضمن معايير الفرز تدابير التنوع   و. على البيئة واإلشارة إلى مستوى التقييم المطلوبة ضارتترك تأثيرات
التنوع يحتمل أن يكون لها آثار مهمة محتملة على  يمقترحات التالخطورة تتمثل في استبعاد  فثمة وإالالبيولوجي، 

 .نتيجة عملية الفرز هي قرار الفرز  و.يبيولوجال
، ينبغي حسبانونظرا ألن المتطلبات القانونية في تقييم التأثيرات البيئية قد ال تضمن أخذ التنوع البيولوجي في ال -٧

توجد المعلومات الهامة في . ير التنوع البيولوجي في معايير الفرز الحالية أو تطوير معايير جديدة للفرزمراعاة دمج معاي
 .  أو الوثائق المكافئة(NBSAPs)التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية المتعلقة بتطوير معايير الفرز في استراتيجيات 

ظ في هذه  الحفحالةية ويكولوجظ وأنواع النظم اإلويات الحفتعلقة بأولتقدم هذه االستراتيجيات المعلومات التفصيلية المو
ي باإلضافة إلى يكولوج النظام اإلعلى مستوى، تصف هذه االستراتيجيات االتجاهات والتهديدات ى ذلكعالوة عل و. النظم

 . المعتزم تنفيذهاظ ألنواع وتقدم ملخصا ألنشطة الحفمستوى ا
مع األخذ في االعتبار أهداف االتفاقية الثالثة، تتضمن األسئلة  . ر التنوع البيولوجية من منظوالمهمالمسائل  -٨

 :  ما يلي دراسة تقييم األثر البيئيالرئيسية التي تحتاج إلى إجابة عند
يزيد أو يسبب  على نحوهل يؤثر النشاط المستهدف على البيئة البيوفيزيائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ) أ(  

مخاطر انقراض األنماط الجينية أو األنواع المستنبتة أو األنواع المختلفة أو تجمعات األنواع ييرات بيولوجية تزيج من تعغ
 أو إمكانية فقدان المواطن الطبيعية أو النظم البيئية؟ 

م البيئي أو النظا/دام أو طاقة تحمل الموطن الطبيعي المستعائدهل يتعدى النشاط المستهدف الحد األقصى لل) ب(  
 للقيم كاملي، مع األخذ في االعتبار النطاق اليكولوج أو النظام اإلواهلوى التوزيع المتاح للمورد أو األالحد األقصى لمست

 ي؟ يكولوج أو النظام اإلواهلالخاصة بهذا المورد أو األ
 أو الحقوق الخاصة بها؟ /هل يؤدي النشاط المستهدف إلى تغييرات في الوصول إلى الموارد االحيائية و) ج(  

 في مستويات التنوع الثالث في أعالهبغية تسهيل تطوير معايير الفرز، يتم إعادة صياغة األسئلة  -٩
 .أدناه ١ الجدول
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 األسئلة الخاصة بالفرز المتعلق بتأثيرات التنوع البيولوجي :  ١الجدول 

 لتنوع البيولوجي  المستدام لخداماالست ظ التنوع البيولوجي حف مستوى التنوع 

  43ييكولوجتنوع النظام اال
 

 بطريقة مباشرة أو –هل يؤدي النشاط المستهدف 
 إلى ضرر فادح أو فقدان تام للنظام -غير مباشرة

استخدام األراضي ) أنماط(البيئية، أو نمط ) النظم(
الذي يؤدي إلى فقدان خدمات النظام البيئي ذات 

 لقيمة الثقافية؟ البيئية أو ذات ا/القيمة العلمية

هل يؤثر النشاط المستهدف على االستغالل البشري 
) أنماط(البيئية أو نمط ) النظم(المستدام للنظام 

 ااستخدام األراضي بحيث يصبح االستخدام مدمر
فقدان خدمات النظام البيئي ذات ( أو غير مستدام 

 ؟ )أو االقتصادية/القيمة االجتماعية و

 النشاط المزمع ضياعا مباشرا أو غير هل سيسبب تنوع األنواع
  األنواع ؟ألواهلمباشر 

هل يؤثر النشاط المستهدف على االستغالل 
   األنواع؟واهلالمستدام أل

 من أواهلهل سيسبب النشاط المزمع انقراض  التنوع الجيني
األنواع المتوطنة المتمركزة في موقع ما ولها قيمة 

 علمية أو ايكولوجية أو ثقافية ؟

ل يقود النشاط المستهدف إلى الفقدان المحلي ه
أنواع النباتات /األنواع المستنبتة/لألنواع المختلفة

أو الحيوانات المستأنسة واألنواع /المستزرعة و
القريبة لها أوالجينات أو الجينومات ذات األهمية 

 االجتماعية والعلمية واالقتصادية؟ 

 :تضم أنواع آليات الفرز الحالية  -١٠
يرجع العيـب    و).القوائم التجميعية(ع إلى تقييم التأثيرات البيئية  التي تحدد حاجة المشاري القوائم اإليجابية  )أ(  

ا على طبيعة البيئة المستقبلة التي ال يتم أخـذها فـي            ي أهمية تأثيرات المشاريع اعتماد    في هذا النهج إلى االختالف الكبير ف      
قـوائم   (شاريع التي ال تخضع إلـى تقيـيم األثـر البيئـي    ل القوائم السلبية في تحديد الم     تستخدم القليل من الدو    و . االعتبار

  التنوع البيولوجي؛ مدى اشتمالها على جوانبينبغي إعادة تقييم كال النوعين لتحديد  و). االستبعاد
ثـر  شاريع إلى تقييم األ حيث يوجد التنوع البيولوجي الهام وتحتاج المالمناطق الجغرافيةالقوائم التي تحدد   )ب(  

 وتكمن مزايا هذا النهج في تأكيده على حساسية البيئة المستقبلة وليس على نوع المشروع؛  .البيئي
بالفحص البيئي األولي أو التقيـيم البيئـي   ا والمشار إليه أحيان) ة أو بدونها  مع دراسة محدود   (حكم الخبير  )ج(  

 بيولوجي في فرق الخبراء؛ وينبغي تضمين خبرات التنوع ال و). المبدئي
  .ير في تحديد الحاجة إلى تقييم األثر البيئيالقائمة المشتركة باإلضافة إلى حكم الخب )د(  

 :ال تخرج نتيجة قرار الفرز عن و.  المستوى المناسب في التقييمقرار الفرزيحدد  -١١
يات أو السياسات أو القـوانين الدوليـة أو         المشروع المقترح به خطأ قاتل يتمثل في عدم التزامه باالتفاق          )أ(  

، فثمة حاجة إلـى     في حالة رغبة المؤيد في المتابعة متحمالً المخاطرة         و  .ينصح بعدم متابعة المشروع المقترح     و . الوطنية
 .تقييم األثر البيئي

  ؛)مشاريع الفئة أباعتبارها المشار إليها في الغالب  (الحاجة إلى تقييم األثر البيئي )ب(  

                                                   
ي على تحديد المعايير في الدولة مع األخذ في االعتبار يكولوجيعتمد المقياس الذي يعتمد عليه في تحديد النظام اإل 43 

في  عند تطبيق معايير الفرز األواهللمستوى الذي يتم استخدامه في تحديد يتشابه هذا المستوى مع ا و. ييكولوجمبادئ نهج النظام اإل
أو يمكن تقييمه على ) في سبيل الحماية القانونية(حد األنواع داخل حدود بلد معين فمثال يمكن تقييم الوضع الخاص بحفظ أ . بلد ما

 ).القوائم الحمراء لمنظمة حفظ الطبيعة(النطاق العالمي 
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ا إلمكانية توقع التأثيرات البيئية المحدودة فقط؛ يعتمد قرار الفرز في إجراء دراسة بيئية محدودة نظريك )ج(  
 ؛ ) مشاريع الفئة ب باعتبارهاالمشار إليها في الغالب(على مجموعة من المعايير ذات المقاييس الكمية أو قيم العتبة 

 والحاجة إلى إجراء الفحص البيئي حاجة إلى تقييم األثر البيئين حول ضرورة الال يوجد اتفاق إلى اآل )د(  
  من عدمه؛ أو تحديد حاجة المشروع إلى تقييم األثر البيئياألولي بغية 

 . البيئياألثرال يحتاج المشروع إلى تقييم  )ه(  
 على أساس اعتبارات ي البيئاألثرالظروف التي تستدعي تقييم معايير الفرز الخاصة بالتنوع البيولوجي تحدد  -١٢

  :قد ترجع إلى و. التنوع البيولوجي
فئات األنشطة المعروف تأثيرها في التنوع البيولوجي، بما في ذلك العتبات التي تشير إلى حجم منطقة  )أ( 
 .أو حجم النشاط ومدته وتكراره/التدخل و
 حجم التغير البيوفيزيائي الناتج عن هذا النشاط؛ أو  )ب( 
 . مة وأوضاعها القانونية في الغالبهمط المشيرة إلى مناطق التنوع البيولوجي الالخرائ )ج( 

يتضمن النهج المقترح في تطوير معايير الفرز الخاصة بالتنوع البيولوجي والذي يضم أنواع المعايير السابقة  -١٣
لتي تتطلب تقييم التأثيرات البيئية؛ تصميم خريطة فرز التنوع البيولوجي التي تشير إلى المناطق ا) ١: (الخطوات التالية

غير / تحديد قيم العتبة بغية التمييز بين التقييم التام والمحدود) ٣(تحديد األنشطة التي تتطلب تقييم التأثيرات البيئية؛  )٢(
يأخذ ). يير الفرز في المجموعة العامة لمعا١ تذييلراجع ال(المحسوم للتأثيرات البيئية أو عدم وجود تقييم للتأثيرات البيئية 

واألنشطة التي قد تؤثر على ) بما في ذلك خدمات النظام البيئي ذات القيمة(النهج المقترح في االعتبار قيم التنوع البيولوجي 
  .دوافع التغير في التنوع البيولوجي

خطة عمل وطنية و أن تتكامل معايير الفرز الخاصة بالتنوع البيولوجي مع تطوير استراتيجية  إن أمكنينبغي -١٤
توفر هذه العملية معلومات قيمة مثل التقييم الوطني للتنوع البيولوجي   ويمكن أن ).أو مراجعتها(التنوع البيولوجي متعلقة ب

 . ر معايير الفرز الخاصة بتقييم األثر البيئيظ وأهدافه التي يمكنها توجيه عملية تطويحفالالمكاني، بما في ذلك أولويات 
ي، يتم تصميم خطة فرز التنوع البيولوجي التي تشير إلى خدمات يكولوجا لمبادئ نهج النظام اإلوفق :١ خطوةال -١٥

تعتمد الخريطة على حكم الخبير  و).  أدناه٢ تذييل راجع ال–إحالل مفهوم المناطق الحساسة (مة همي اليكولوجالنظام اإل
 .ويلزم الموافقة الرسمية عليها

  :مة فيهمي الإليكولوجة في المناطق المحددة جغرافيا المرتبطة بخدمات النظام اقترحتتمثل الفئات الم -١٦
 :الخدمات التنظيمية الهامة فيما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجيالمناطق ذات  )أ(  

استنادا إلى األحكام القانونية في الدولة، تعرف المناطق المحمية على أنها  :المناطق المحمية )١(
اطق التي ال يسمح فيها بالتدخل البشري أو المناطق التي تتطلب دوما تقييم التأثير بمستوى المن

 مالئم من التفاصيل؛
 حيث تتطلب ية مهددة خارج المناطق المحمية رسمياإيكولوجنظم المناطق التي تحتوى على  )٢(

 ئم من التفاصيل؛ ر بمستوى مالدوما تقييم األث) ٢راجع الخطوة  (أنواع األنشطة المحددة
ية أو التطورية إليكولوجالحفاظ على العمليات االمناطق التي تم تحديدها باعتبارها هامة في  )٣(

ر بمستوى مالئم دوما تقييم األث) ٢راجع الخطوة  ( حيث تتطلب أنواع األنشطة المحددةالرئيسية
 من التفاصيل؛ 

ر البيئي بمستوى التي تتطلب دوما تقييم األثهددة  األنواع المائلموالمناطق المعروفة على أنها  )٤(
 .مالئم من التفاصيل
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 المتعلقة بالتربة والماء أو  الطبيعيةالخدمات التنظيمية الهامة في الحفاظ على العملياتالمناطق ذات  )ب(  
األراضي الرطبة والتربة : كاألمثلة على ذل  ومن .ر بمستوى مالئم من التفاصيلحيث الحاجة الدائمة إلى تقييم األث الهواء

والمناطق المزروعة ) المنحدرات الشديدة، وحقول الكثبانمثل (القابلة للتعرية أو التربة المتحركة المحمية بالنباتات 
 .والبعيدة عن الشاطئ؛ إلى غير ذلكباألشجار ومصدات الريح الشاطئية 

. ة إلى تقييم التأثير بمستوى مالئم من التفاصيل حيث الحاجة الدائمخدمات اإلمداد الهامةالمناطق ذات  )ج(  
محميات االستخراج واألراضي والمسطحات المائية المشغولة في الغالب أو المستخدمة من جانب : األمثلة على ذلك

 .المجتمعات األصلية أو المحلية، والمزارع السمكية إلى غير ذلك
. حاجة الدائمة إلى تقييم التأثير بمستوى مالئم من التفاصيل، حيث الالخدمات الثقافية الهامةالمناطق ذات  )د(  

 . المناظر الطبيعية والمواقع التراثية واألماكن المقدسة؛ إلى غير ذلك: األمثلة على ذلك
مثل مناطق تخزين مياه الفيضانات،  (ي األخرى ذات الصلةيكولوجخدمات النظام اإلالمناطق ذات  )ه(  

؛ الحاجة إلى )ى غير ذلكاه الجوفية ومستجمعات المياه والمناطق ذات المناظر الطبيعية القيمة إلومناطق إعادة تزويد المي
 ؛ )اعتمادا على نظام الفرز المطبق(أو مستوى التقييم الواجب تحديده /ر وتقييم األث

قد تظل الحاجة (يئي ال تحتاج إلى تقييم التأثيرات، وذلك من منظور التنوع الب :جميع المناطق األخرى )و(  
 ).  قائمة ألسباب أخرى البيئيثرإلى تقييم األ

يتم تحديد األنشطة من خالل ( ، وذلك من منظور التنوع البيئي األنشطة التي قد تتطلب تقييم األثرتحديد :٢ة خطوال -١٧
 : دوافع التغير التالية

هناك حاجة دائمة إلى  :طن األرضضي أو الغطاء األرضي واالستخراج من باااستخدام األرفي ير تغال )أ(  
 حدد عتبات مستوى التقييم المتعلقة بالمنطقة – في المنطقة المحددة المتأثرة، بغض النظر عن موقع النشاط  البيئيرثتقييم األ

 المتأثرة؛ ) يةجوفأو ال(السطحية 
هناك : ادر من قاع البحارية واستخراج المصساحلأو ال/ية البحرية ويكولوجاستخدام النظم اإلفي ر تغيال )ب(  

 حدد عتبات مستوى –حاجة دائمة إلى تقييم التأثيرات البيئية في المنطقة المحددة المتأثرة، بغض النظر عن موقع النشاط 
 المتأثرة؛ ) يةجوفأو ال(التقييم المتعلقة بالمنطقة السطحية 

اجة دائمة إلى تقييم التأثيرات البيئية على هناك ح. يةخطالتجزيء، المرتبط في الغالب بالبنية التحتية ال )ج(  
 ؛ ل أعمال البنية التحتية المقترحة حدد عتبات مستوى التقييم المتعلقة بطو–المدى المحدد، بغض النظر عن موقع النشاط 

ى االنبعاثات والمخلفات السائلة أو االنبعاثات الكيماوية أو الحرارية أو اإلشعاعية أو الضوئية األخرإن  )د(  
 تربط مستوى التقييم بخريطة خدمات النظام البيئي؛

إدخال األنواع أو إزالتها يغير في تركيب النظام البيئي أو بنية النظام البيئي أو العمليات الرئيسية في  )ه(  
 –) مة اإلرشادية أدناه في القائ٢ تذييلراجع ال( البيئية وخدمات النظام البيئي نظمالنظام البيئي المسئولة عن الحفاظ على ال

 . يربط مستوى التقييم بخريطة خدمات النظام البيئي
ينبغي مالحظة أن هذه المعايير ترتبط فقط بالتنوع البيولوجي وتعمل كدعم إضافي في المواقف التي ال يتم فيها  -١٨

 . التغطية التامة للتنوع البيئي باستخدام معايير الفرز الحالية
تبات الفرز هي عملية تقنية من جانب وسياسية من جانب آخر والتي قد تختلف نتيجتها تحديد معايير أو قيم ع -١٩

  : ينبغي أن تقدم العملية التقنية على األقل وصفًا لآلتي .فيما بين الدول والنظم البيئية
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تخدام االستخراج، وحصاد األنواع أو إزالتها، والتغير في اس(فئات األنشطة التي تولد دوافع التغير  )أ(  
االنبعاثات والمخلفات السائلة أو االنبعاثات الكيماوية : األراضي أو الغطاء، والتجزيء والعزل، والمدخالت الخارجية مثل

ا أو التغير في تركيب النظام المحورة جيني الغريبة الغازية أو األنواعأو اإلشعاعية أو الحرارية أو الصوتية األخرى وإدخال 
الموقع، /نوع النشاط أو طبيعته، والحجم، والمدى: مع األخذ في االعتبار خصائص مثل) ملياته الرئيسيةالبيئي أو بنيته أو ع

عدم إمكانية التدارك، وعدم إمكانية اإلحالل، واالحتمالية، واألهمية؛ إمكانية التفاعل مع /والتوقيت، والمدة، وإمكانية التدارك
 األنشطة أو التأثيرات األخرى؛ 

يمكن تشكيل منطقة تأثير الدوافع المباشرة للتغير أو توقعها، كما يمكن تحديد توقيت  : والتوقيتالموقع )ب(  
 التأثير والمدة التي يستغرقها على نحو مشابه؛ 

على أساس ) بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي ذاته(خريطة خدمات النظام البيئي ذات القيمة  )ج(  
هذه الخريطة هي مدخل الخبراء في تعريف . يات تدابير الحماية أو الحفاظ في كل منطقة محددةتحديد صناع القرار لمستو

 . ١الفئات المتعلقة بخطة الفرز الخاصة بالتنوع البيولوجي المشار إليها عاليه أدنى الخطوة 
 الفحص   -٢

رف على القضايا الرئيسية التي ينبغي يستخدم الفحص بغية تحديد الجوانب الهامة في دراسة تقييم التأثيرات والتع -٢٠
في دراسة تقييم ) المشار إليها أحيانًا بالخطوط التوجيهية (اشتقاق شروط التكليفيستخدم بغية  و. دراستها بالتفصيل

أو المتخصصين في (يمكن الفحص أيضا الهيئة المختصة  و. التأثيرات البيئية ووضع النهج المقترح والطرق المستخدمة
 : من) لتأثيرات البيئية في دول الفرز التطوعيتقييم ا

طرق التنبؤ (توجيه فرق الدراسة إلى القضايا والبدائل الهامة الواجب تقييمها، وتوضيح طرق دراستها  )أ(  
 والخطوط التوجيهية والمعايير وفقًا لذلك؛ ) والتحليل وعمق التحليل

 هم في تقييم التأثيرات البيئية؛توفير الفرصة ألصحاب المصلحة في مراعاة مصالح )ب(  
 . ضمان استفادة صناع القرار من بيان التأثير البيئي الناتج وفهم الجمهور له )ج(  

 .  أثناء دراسة تقييم األثر البيئيالتي تستحق بحثا متعمقاأثناء مرحلة الفحص، يتم تحديد البدائل الواعدة  -٢١
ثل الغرض من تخفيف تقييم التأثيرات البيئية في البحث عن طرق لتحقيق يتم :أو تدابير الدعم/مراعاة التخفيف و -٢٢

ويتمثل الغرض من الدعم في البحث  . أهداف المشروع بينما يتم تجنب التأثيرات السلبية أو خفضها إلى مستويات مقبولة
ودعمها إلى ضمان عدم تحمل ينبغي أن يسعى كالً من تخفيف التأثيرات  و. عن طرق لتحقيق أكبر قدر من الفوائد البيئية

 . الجمهور أو األفراد التكاليف التي تزيد عن الفوائد التي تعود عليهم
بقياس التغيرات (والتخفيف ) أو المنع(التجنب : يمكن أن تتخذ اإلجراءات العالجية أشكاالً مختلفة تتمثل في -٢٣

أو مراقبة النشاط المقترح باإلضافة إلى /ل وإدارة ووالتصميم والموقع واختيار األماكن وسير العمل والتسلسل والمراح
ينبغي  و). المرتبط في الغالب مع التأثيرات المتبقية بعد المنع والتخفيف(والتعويض ) استعادة المواقع أو إعادة توطينها

ر التدابير التي يمكن في حالة ما إذا كانت األولوية للتجنب ويستخدم التعويض باعتباره آخ" نهج التخطيط اإليجابي"استخدام 
توجد حاالت من المناسب فيها رفض مقترح التطوير على : البد أن يقر الفرد بعدم إمكانية التعويض دائما. الرجوع إليها

أساس الضرر الواقع بالتنوع البيولوجي الذي ال يمكن تداركه أو على أساس الفقدان في التنوع البيولوجي الذي ال يمكن 
 . استبداله



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 332 

 

 

 :قترح الدالئل العملية المتعلقة بالتخفيفت -٢٤
يقلل توفير االهتمام الوافر وفي حينه بالتخفيف والتعويض باإلضافة إلى التفاعل مع المجتمع على نحو  )أ(  

 يحدث المدخل الذي  .كبير من خطورة الدعاية السلبية ومعارضة الجمهور والتأخيرات، بما في ذلك التكاليف ذات الصلة
لمتخصص المتعلق بالتنوع البيئي قبل البدء في عملية تقييم التأثيرات البيئية المطلوبة من الناحية القانونية، يقوم به ا

يحسن هذا النهج عملية التقييم الرسمية للتأثيرات البيئية وينظمها من خالل  . باعتبارها مكون من مكونات مقترح المشروع
  أو تخفيفها في أولى مراحل التخطيط الممكنة؛تحديد التأثيرات البيئية وتجنبها أو منعها

يتطلب التخفيف مجهودا مشتركًا من المؤيدين والمخططين والمهندسين والبيئيين والمتخصصين اآلخرين  )ب(  
 بغية الوصول إلى أفضل الخيارات البيئية من الناحية التطبيقية؛ 

ي دراسة التأثيرات بغية تقييم جدوى هذه يلزم تضمين إجراءات التخفيف أو التعويض المحتملة ف )ج(  
 اإلجراءات وعليه، تصبح أكثر اإلجراءات تحديدا خالل مرحلة الفحص؛ 

 . عند تخطيط المشروع، يلزم األخذ في االعتبار أن اآلثار قد تستغرق وقتًا في الظهور )د(  
ها في الشروط المرجعية الخاصة بدراسة يقدم التسلسل التالي لألسئلة مثاالً لنوع المعلومات التي ينبغي طلب -٢٥

 . التأثيرات في حالة ما إذا أشار فرز المشروع إلى احتمالية أن يكون للمشروع المقترح أثار ضارة على التنوع البيولوجي
الفحص ودراسة التأثيرات هما جولتان رسميتان في عملية . ينبغي مالحظة أن قائمة الخطوات هذه تمثل عملية تكرارية

ارية؛ أثناء الدراسة قد تكون هناك حاجة إلى الجوالت التكرارية، فمثالً عندما يلزم تحديد بدائل تصميم المشروع تكر
 . المقترح وتقييمها

صف نوع المشروع وحدد النشاط الخاص بكل مشروع فيما يتعلق بطبيعته وحجمه وموقعه وتوقيته  )أ(  
 ومدته وتكراره؛

استعادة التنوع البيولوجي "أو " عدم فقدان التنوع البيولوجي التام"ما في ذلك بدائل حدد البدائل الممكنة، ب )ب(  
قد ال يتم االنتهاء من تحديد هذه البدائل في بداية دراسة الحالة ويحتاج الفرد إلى المرور بدراسة التأثيرات بغية تحديد هذه (

 أو بدائل التكنولوجيا؛ / المواقع أو بدائل التصميم، وتتضمن البدائل بدائل الموقع وبدائل القياس وتحديد). البدائل
الناتجة عن ) في التربة، والماء، والهواء، والنباتات، والحيوانات(صف التغيرات البيوفيزيائية المتوقعة  )ج(  

 األنشطة المقترحة أو الناجمة عن التغيرات االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن هذا النشاط؛ 
ياس المكاني والزماني للتأثير في كل تغير بيوفيزيائي، وحدد التأثيرات في ضوء ارتباطها بالنظم حدد الق )د(  

 البيئية والتأثيرات التراكمية المحتملة؛
 صف النظم البيئية وأنواع االستخدام األرضي التي تقع في نطاق تأثير التغيرات البيوفيزيائية؛ )ه(  
 البيئية أو أنواع االستخدام األرضي ما إذا كان من المحتمل أن يكون حدد في كل نظام من هذه النظم )و(  

والعمليات ) المكانية والزمانية(للتغيرات البيوفيزيائية تأثيرات ضارة على التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالتركيب والبنية 
القي الضوء على أي تأثير من . ابير التخفيفقم باإلشارة إلى مستوى اليقين في التنبؤات مع األخذ في االعتبار تد  .الرئيسية

 التأثيرات التي ال يمكن تداركها وعلى أي فقدان ال يمكن استبداله؛ 
بالنسبة للمناطق المتأثرة، جمع المعلومات المتاحة المتعلقة بشروط خط األساس وأي اتجاهات متوقعة في  )ز(  

 التنوع البيولوجي في غياب هذا المقترح؛ 
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 خدمات النظام البيئي الحالية والمحتملة المقدمة من النظم البيئية – بالتشاور مع أصحاب المصلحة -حدد  )ح(  
قم باإلشارة  ). ١راجع المربع (المتأثرة أو أنواع االستخدام األرضي وحدد القيم التي تمثلها هذه الوظائف بالنسبة للمجتمع 

 خدمات النظام البيئي مع التركيز على أصحاب المصلحة المعرضين إلى إلى المستفيدين الرئيسيين والمتضررين من منظور
 للضرر؛

حدد أي هذه الخدمات سوف يتأثر بشدة من المشروع المقترح مع منح التنبؤات مستويات الثقة الالزمة  )ط(  
لى أي فقدان ال يمكن القي الضوء على أي تأثير من التأثيرات التي ال يمكن تداركها وع. وأخذ تدابير التخفيف في االعتبار

 استبداله؛ 
أو خدمات النظام البيئي أو / الذي يلحق بالتنوع البيولوجي و-حدد التدابير الممكنة لتجنب الضرر الفادح  )ي(  

قم باإلشارة .  أو خفضه إلى الحد األدنى أو التعويض عنه مع تحديد إمكانيات دعم التنوع البيولوجي-فقدان التنوع البيئي 
 تطلبات قانونية؛إلى أي م

قيم أهمية التأثيرات المتبقية وبالتشاور مع أصحاب المصلحة حدد أهمية التأثيرات المتوقعة للبدائل  )ك(  
اربط أهمية التأثيرات المتوقعة بموقف مرجعي قد يتمثل في الموقف الحالي أو موقف تاريخي أو . المتخذة في االعتبار

عند تحديد األهمية  . أو موقف مرجعي خارجي") تطوير مستقل"أو موقف " ريعبدون مشا"موقف (موقف مستقبلي محتمل 
مع اإلشارة إلى ) عالمية/قارية/قومية/إقليمية/تأثير ذو أهمية محلية(، تذكر األهمية الجغرافية وراء كل تأثير متبقي )الوزن(

 . البعد الزماني الخاص بهذا التأثير
حدد الفجوات الكبيرة   .ع المعلومات المطلوبة في دعم صناعة القرارتحديد عمليات المسح الالزمة لجم )ل(  

 في المعرفة؛
 .قدم التفاصيل المتعلقة بالطرق المستخدمة والقياس الزمني )م(  

ينبغي األخذ في االعتبار أن عدم تنفيذ المشروع قد يؤدي أيضا إلى آثار ضارة على التنوع البيولوجي في بعـض                     -٢٦
  ).تواجه المشاريع عمليات التآكل(االت نادرة قد تزاد أهمية التأثيرات الضارة عن تأثيرات النشاط المقترح في ح و .األحيان

عددا من التوصيات العملية في تناول القضـايا المتعلقـة           44 يقدم تحليل الممارسة الخاص بتقييم التأثيرات الحالي       -٢٧
 : بالتنوع البيولوجي

االسـتخدام المسـتدام   ) ١(يز على األنواع المحمية والمناطق المحمية بحيث يشمل   ينبغي أن يتعدى الترك    )أ(  
) ٤(التنـوع البيولـوجي غيـر المحمـي؛ و      ) ٣(ي؛  يكولوجالتنوع في مستويات النظام اإل    ) ٢(ة؛  يكولوجيلخدمات النظم اإل  

 العمليات البيئية وقياسها المكاني؛
ي والشـروط   يكولـوج حددة ومتفقة مع نهـج النظـام اإل       ينبغي أن تكون الشروط المرجعية واضحة وم       )ب(  

 المرجعية في الغالب شروط عامة وغير عملية إلى أبعد حد؛
يلزم تحديد شروط خط األساس وفهمها وقياسها بغية تقديم أساس سليم يتم االعتماد عليه في تقييم أهميـة           )ج(  

لحاجة إلى تضمين التطويرات الحالية والمتوقعة والمستقبلية       تتسم شروط خط األساس بالديناميكية ويتضمن هذا ا         .التأثيرات
 ؛ )التطوير المستقل(في حالة عدم تطبيق المشروع المقترح 

                                                   
 INF/9/SBSTTA/CBD/UNEP/18 يقةانظر الوث  44 
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عمليات المسح الميداني والبيانات الكمية والتحاليل الهادفة والمنظور الواسع وطويل األجل الـذي يتـيح                )د(  
. يبيولـوج  التنوع الأثرمان والمكان كل هذه هي عناصر هامة في تقييم تعقب سالسل الربط بين األسباب والمسببات في الز    

 ينبغي تقييم التأثيرات غير المباشرة والتراكمية المحتملة على نحو أفضل؛و
أو تدابير التخفيف ووصفها بالتفصيل، بما فـي ذلـك تحليـل نجاحهـا المحتمـل             /يجب تحديد البدائل و    )ه(  

 ض عن تأثيرات المشروع الضارة؛ واإلمكانية الحقيقية في التعوي
تحتاج عملية التوجيه الخاصة بفحص قضايا التنوع البيولوجي في تقييم التأثيرات البيئية إلـى التطـوير                  )و(  

 . بغية منع تأثيرات عبر الحدود– كلما أمكن ذلك -على المستوى القطري بيد أنه ينبغي أيضا مراعاة الجوانب اإلقليمية 
ية التوجيه الخاصة بتحديد مستويات التغير المقبول في التغير البيولوجي إلى التطـوير علـى               تحتاج عمل  )ز(  

 المستوى القطري بغية تسهيل صناعة القرار؛ 
 وليسـت الخاصـة     –ي وتقديرها   يكولوج في عمليات النظام اإل     عملية التوجيه الخاصة بتقييم األثر     تحتاج )ح(  

 التـي تـدعم   -ي يكولوجيتطلب الحفاظ على عمليات النظام اإل و. على المستوى القطري إلى التطوير -بالتركيب أو البنية  
  نسبة أكبر من المناظر الطبيعية عن التي يتم الحاجة إليها في تمثيل تركيب التنوع البيولوجي وبنيته؛ –التركيب والبنية 

 فـي مرحلـة   - على نحو فعـال  –جي ثمة حاجة إلى تطوير القدرة حتى يتم تمثيل قضايا التنوع البيولو    )ط(  
 . طوط التوجيهية في دراسة تقييم األثر البيئيالفحص؛ مما يؤدي إلى تطوير الخ
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 أصحاب المصلحة والمشاركة: ١مربع ال
أساسي وعليه، فالمشاركة العامة هي مطلب  . الشفافية في اتخاذ القرار) ٣(المشاركة،  ) ٢(المعلومات،  ) ١(: ما يلي يعني تقييم األثر ب   

تـدفق  (والتشـاور  ) تدفق المعلومات في اتجاه واحد(اإلخبار : تحدث على مستويات مختلفةيمكن أن   إلجراء تقييم فعال لألثر البيئي و     
تتصل المشاركة العامة بجميع مراحل تقييم األثـر         و ). المشاركة في التحليل والتقييم   " (الحقيقية"أو المشاركة   ) المعلومات في اتجاهين  

ثمة ضرورة للتشاور العـام فـي       أن   بيد أنه من المتعارف      بلدان،تختلف المتطلبات القانونية ومستوى المشاركة فيما بين ال        و  .البيئي
 .؛ حيث أنه من المتعارف أن المشاركة أثناء دراسة التقييم تزيد من جودة العمليةاالستعراضالفحص ومرحلة 

 :حة ذات الصلة همفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، فإن أصحاب المصل
ي المعروفة أو يضفون قيمة يكولوجالمستفيدين من المجموعات المستهدفة من المشروع الذين يستفيدون من خدمات النظام اإل §

 على هذه الخدمات التي يقصد المشروع إلى دعمها؛
ة فـي خـدمات النظـام     بتغيرات مقصودة أو غيـر مقصـود  – نتيجة للمشروع – األفراد الذين مروا   –األفراد المتأثرين    §

 ي الذين يقومون بتقييمها؛يكولوجاإل
 المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية والمجموعات التي تمثل األفـراد المتـأثرين أو التنـوع                –أصحاب المصلحة العامة     §

 .البيولوجي ذاته
ن قد يعتمدوا علـى التنـوع       وهم أصحاب المصلحة في األجيال القادمة الذي      " أصحاب المصلحة الغائبين   "–األجيال القادمة    §

 .البيولوجي الذي يتم اتخاذ القرارات الحالية بشأنه
 

 
 :تتضمن هذه القيود و. يوجد عدد من القيود المحتملة التي تحد من المشاركة العامة على نحو فعال

  ألصحاب المصلحة ذات الصلة الذي قد يجعل المشاركة العامة غير فاعلة؛التحديد الناقص §
 ي المشاركة الوقت المستغرق في الوظائف المدرة للدخل؛تعن: الفقر §
  تجعل المسافات الكبيرة من االتصاالت عملية أكثر صعوبة وتكلفة؛:األماكن الريفية §
 لغات غير المحلية يمكن أن يعيق من المشاركة التمثيلية في حالة االستعانة باإلعالم المطبوع؛ا أو عدم إجادة :األمية §
ا  قد ال يمكنه   تيالعادات الثقافية أن تعيق من مشاركة بعض المجموعات ال        أو   يمكن للمبادئ السلوكية     :ليةالثقافة المح /القيم §

 ؛مخالفة المجموعات المسيطرة علنًا
  في بعض المناطق، قد يتم التحدث بالعديد من اللغات أو اللهجات المختلفة، مما يجعل من التواصل أمرا صعبا؛:اللغات §
 ؛ قد تتعارض مع النظم التقليدية وتسبب التباسا حول الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالموارد:النظم القانونية §
  قد يكون لديهم وجهات نظر متعارضة أو متباعدة ومصالح خاصة؛:مجموعات االهتمام §
 .ل يمكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة للمؤيدين الذين قد يعارضون المشاركة المبكرة ودراسة البدائ:السرية §
 الثقافي والبيئـي  ثر الجرء تقييم لألAkwé:Kon واو المتضمن الخطوط االرشادية الطوعية ٧/١٦ أيضا الرجوع الى المقرر      ويرجى

درجت علـى   على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي    المحتمل تؤثر  أو   حدوثها في،  المقترح   اتواالجتماعي بشأن التطوير  
  .لها بصفة تقليديةاستعما والمحلية أو شغلها المجتمعات األصلية

 

 
 

  األجيال القادمة األجيال القادمة 

 أصحاب المصلحة 

 ضررونالمت
 المستفيدوننالمستفيدو
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 تقييم التأثيرات وتقديرها وتطوير البدائل   -٣
.  عملية تكرارية تجمع بين تقييم التأثيرات وبـدائل إعـادة التصـميم والمقارنـة         البيئي رينبغي أن يكون تقييم األث     -٢٨

 : المهام الرئيسية في تحليل التأثيرات وتقييمها هيو
فهم الخاص بطبيعة التأثيرات المحتملة التي تم تحديدها أثناء الفرز والفحص والتي جاء وصـفها               تنقيح ال  )أ( 

يتضمن هذا تحديد التأثيرات غير المباشرة والتراكمية وتحديد السالسل المحتملة فـي الـربط بـين     .في الشروط المرجعية
 األسباب والمسببات؛ 

 اذ القرار ووصفها هو العنصر الهام في هذه المرحلة؛ تحديد المعايير ذات الصلة الالزمة التخ )ب( 
إعادة النظر في البدائل وإعادة تصميمها؛ ومراعاة تدابير التخفيف والدعم باإلضافة إلى التعـويض عـن             )ج( 

 التأثيرات المتبقية؛ والتخطيط في إدارة التأثيرات؛ وتقييم التأثيرات؛ ومقارنة البدائل و
 .  أو تقرير تقييم األثر البيئي(EIS) لدراسة في بيان األثر البيئيالغ عن نتائج ااإلب )د( 

 تحليل مفصل لطبيعة هذه التأثيرات وحجمها ومداها ومدتها ويتطلب الحكم           - في الغالب    -يتضمن تقييم التأثيرات     -٢٩
جتمـع ككـل أو غيـر     كانت التأثيرات مقبولة من جانب أصحاب المصلحة والمأو التعويض سواء /ميتها التخفيف و  على أه 
 . مقبولة

المعلومات المتاحة في التنوع البيولوجي هي في الغالب معلومات محدودة ووصفية، وال يمكن استخدامها باعتبارها         -٣٠
ثمة حاجة إلى تطوير معايير التنوع البيولوجي الالزمة في تقييم التأثيرات ومعـايير القيـاس أو    .أساس في التنبؤات الرقمية

تقدم األولويات واألهداف الواردة في االسـتراتيجية الوطنيـة    .تي يتم على أساسها تقييم أهمية التأثيرات الفرديةاألهداف ال
ثمة حاجة إلى تطوير األدوات بغية التعامل مـع   .للتنوع البيولوجي ووثائق خطة العمل التوجيه الالزم لتطوير هذه المعايير

 .  باستخدام آليات تقييم المخاطر، والنهج االحتياطي، واإلدارة التكيفيةعدم اليقين، بما في ذلك المعايير الخاصة
 :وقد انبثق عدد من الدروس العملية عن عملية الدراسة، والتي من بينها أن التقييم ينبغي أن يراعي -٣١

يات السماح بالوقت الكافي للمسح بحيث يتم أخذ الخصائص الموسمية في االعتبار في حين تنخفض مستو               )أ( 
 الثقة في التنبؤ بأهمية التأثيرات بدون إجراء هذا المسح؛ 

شـرح    و  .يـة إليكولوج وتكامل النظم ال   البشررفاهية  لة بالنسبة   حيويالتركيز على العمليات والخدمات ال     )ب( 
 المخاطر الرئيسية والفرص في التنوع البيولوجي؛

علومات مـن أصـحاب المصـلحة ذات الصـلة     ي والبحث الدؤوب عن الم  يكولوجتطبيق نهج النظام اإل    )ج( 
أو /مناقشة أي طلب مقدم من أصحاب المصلحة، للحصول على مزيد من المعلومـات و              و . والمجتمعات األصلية والمحلية  

 بيد أنه ينبغي تقديم أسباب واضحة في حالة عدم          ،ال يتضمن هذا بالضرورة قبول جميع الطلبات       و . إلجراء التحقيق المالئم  
 بات؛ قبول الطل
يتضمن هذا دوافع التغيير المباشـرة   و .مراعاة النطاق الكامل للعوامل التي تؤثر على التنوع البيولوجي )د( 

 حـورة تحويل األرض، إزالة النباتات، االنبعاثات، الخلل، إدخال األنواع الغريبة الغازية أو الكائنـات الم     (المتصلة بالمقترح   
 دوافع التغيير غير المباشرة، بما في ذلـك العمليـات أو التـدخالت السـكانية           –ممكن   وإلى الحد ال   -) ا إلى غير ذلك   جيني

 واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية؛ 
مقارنة المعايير القانونية والعتبـات واألهـداف     و.تقييم تأثيرات البدائل باإلشارة إلى موقف خط األساس  )ه( 

والوثائق األخـرى  الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي استخدام استراتيجيات وخطط العمل  و . لبيولوجيأو أهداف التنوع ا   /و
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ـ  -األهـداف والغايـات   تقدم الرؤية و و. ذات الصلة للحصول على المعلومات وتحقيق األهداف      ظ التنـوع   الخاصـة بحف
راتيجيات المحلية، باإلضافة إلى مستويات القلق العـام         المستدام الواردة في الخطط والسياسات واالست      هالبيولوجي واستخدام 

 مؤشرات مفيدة في التغير المقبول؛تقدم  –على التنوع البيولوجي واالعتماد عليه أو االهتمام به 
مراعاة التهديدات التراكمية والتأثيرات الناتجة عن التأثيرات المتكررة للمشاريع ذات الطبيعة المتشـابهة              )و( 

  المقترحة؛ سياساتأو الناتجة عن الخطط أو البرامج أو ال/ في المكان والزمان وأو المختلفة
وعليـه، فمـن     . إدراك تأثر التنوع البيولوجي بالعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيوفيزيائية         )ز( 

 التكامل في النتائج التـي توجـه         التعاون بين المتخصصين المختلفين في الفريق مثلما من األهمية بمكان تحقيق           الضروري
 التنوع البيولوجي؛ 

توضيح كذلك عدم الحاجة إلى دراسـة        و . تقديم الرؤية الخاصة بسالسل الربط بين األسباب والمسببات        )ح( 
 سالسل معينة؛

عند اإلمكان، حدد التغيرات في تركيب وبنية التنوع البيولوجي والعمليـات الرئيسـية، باإلضـافة إلـى           )ط( 
، بمـا فـي ذلـك    قتراح المتوقعة عن فقدان التنوع البيولوجي المرتبطة بهذا االعواقبشرح ال و. ييكولوجات النظام اإل  خدم

 ح؛اقتري في حالة تأثرها الضار بااليكولوجتكاليف استبدال خدمات النظام اإل
 أنـواع التـأثيرات   وضع قـوائم بجميـع    . القرارصنععملية اإلشارة إلى األحكام القانونية التي توجه  )ي( 

.  وتحديد األحكـام القانونيـة المطبقـة   شروط التكليفالمحتملة التي تم تحديدها أثناء الفرز والفحص والتي جاء وصفها في       
  .ضمان مراعاة التأثيرات المحتملة التي ال يطبق عليها أي حكم قانوني، وذلك أثناء اتخاذ القرارو

 (EIS)ر البيئي ثبيان األ :  اإلبالغ  -٤
ة، التي تقدم معلومات تفصـيلية      إدارة البيئ خطة  ) ٢(تقرير تقني مزود بمالحق،     ) ١: (ر البيئي من  يتألف بيان األث   -٣٢

  .ملخص غير تقني) ٣(ها ورصدحول كيفية تنفيذ تدابير التجنب والتخفيف وتعويض التأثيرات المقترحة وإدارتها و
  :ر البيئي مصمم بغية مساعدةثبيان األ -٣٣

على تخطيط المقترح وتصميمه وتنفيذه بطريقة من شأنها أن تزيل األثر السلبي الـذي              مقدمي المشروع    )أ( 
يقع بالبيئات البيوفيزيائية واالجتماعية االقتصادية أو تخفضه إلى أدنى مستوى وتحقق االستفادة القصوى لجميـع األطـراف     

 ؛بأفضل الطرق المنخفضة التكاليف
  المسئولة في تقرير الموافقة على المقترح من عدمها والشروط التي ينبغي العمل بها؛ الحكومة أو الهيئة )ب( 
تقديم التعليقات بشـأن اإلجـراء      ل ومنح فرصة    ،الجمهور في فهم المقترح وتأثيراته على المجتمع والبيئة        )ج( 

 الضارة وتتعدى تأثيراتهـا حـدود       قد يتسع نطاق بعض التأثيرات     و . المقترح الذي سيتم النظر فيه من جانب صناع القرار        
 الواردة  -إدارة البيئة   وعليه، ينبغي أن تراعي خطط واستراتيجيات        . ية المحددة أو الحدود الوطنية    يكولوجالنظم اإل /الموائل

يوصـى بشـدة    و. ييكولـوج  التأثيرات اإلقليمية والحدودية، مع األخذ في االعتبار نهج النظـام اإل    –ر البيئي   في بيان األث  
 .لذي يفهمه الجمهور العام المعني، فهو الموجز افي تقييم األثر البيئيبتضمين موجز غير تقني 

 ر البيئي بيان األثاستعراض   -٥
ر البيئي في ضمان كفاية المعلومات الواردة إلى صناع القرار، مع تركيزها             بيان األث  استعراضيكمن الغرض من     -٣٤

 : على تقييماالستعراضعالوة على ذلك، ينبغي أن يعمل  و. قة من الناحية العلمية والفنيةعلى القضايا الرئيسية وتمتعها بالد
 قبول التأثيرات المحتملة من منظور بيئي؛  )أ( 
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 الجيدة في حالـة عـدم وجـود         ات الممارس معاييرامتثال التصميم بالمعايير والسياسات ذات الصلة، أو         )ب( 
 معايير رسمية؛

 بما في ذلك التـأثيرات غيـر المباشـرة          -أثيرات ذات الصلة الخاصة بالنشاط المقترح       تحديد جميع الت   )ج( 
ا لهذه الغاية، ينبغي توجيه الـدعوة إلـى متخصصـي       وتحقيق .  على نحو مالئم    وتناولها في تقييم األثر البيئي     –اكمية  والتر

 الجيـدة   اتممارسمعايير ال أو  /المعايير الرسمية و   كما ينبغي جمع المعلومات المتعلقة ب      للقيام باالستعراض التنوع البيولوجي   
 . ونشرها

مة في مراحل العملية    همالمشاركة العامة، بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية هي              -٣٥
ـ    شواغل في   - على نحو مالئم     -يتم النظر  و . المختلفة، وباألخص في هذه المرحلة     لحة جمـيعهم    وتعليقات أصحاب المص

تعمل الوثيقة على إثبات الملكية المحلية للمقترح وتزيد من فهم         و .  في التقرير النهائي الذي يقدم إلى صناع القرار        هاوتضمين
 .  ذات الصلةشواغلالقضايا وال

في تحديد  ر البيئي الالزمة لصانع القرار      ان األث ا كفاية المعلومات المقدمة في بي      أيض اضراالستعينبغي أن يضمن     -٣٦
  . معهاتفاقية التنوع البيولوجي أو تعارضههداف األامتثال المشروع 

 على نوعية الشروط المرجعية التي تحدد القضـايا الواجـب تضـمينها فـي         االستعراضتعتمد الكفاءة في عملية      -٣٧
 . هي مراحل تكميليةاالستعراض وعليه، فإن الفحص و  .الدراسة

منظمات التي تقوم بإعداد    ال/ن بأكبر قدر ممكن من االستقاللية واالختالف عن األشخاص        ينبغي أن يتمتع المراجعو    -٣٨
 . ر البيئيبيان األث

  القرار   صنع-٦
ا والفحـص ومـرور   من مراحـل الفـرز   بصورة تصاعدية ابتداء ي عملية تقييم األثر البيئ    خالل القرار   صنع يتم -٣٩

إمـا   باتخاذ قرار أخيرالبدائل وتدابير التخفيف، وبين امن  ثم االختيار ،رتنبؤ باألث  وال ،بالقرارات أثناء جمع البيانات والتحليل    
 . هالموافقة عليرفض المشروع أو ب

القرار النهائي في األسـاس هـو        و . برمتها القرار   عملية صنع  تلعب قضايا التنوع البيولوجي دورا في     ينبغي أن    -٤٠
في حالة الرفض، يمكـن أن يعـاد تصـميم           و . المواصلة وتحت أي ظروف   اختيار سياسي لمواصلة هذا المقترح أو عدم        

 . القرارصنعفضل أن يختلف كيان المؤيد عن كيان الهيئة المسئولة عن ممن ال  و.المشروع ورفعه من جديد
التـي   وتوجيه المبادالت    ، القرار صنعم توافر معايير واضحة عند أخذ التنوع البيولوجي في االعتبار عند            هممن ال  -٤١

ترتكز هـذه المعـايير علـى المبـادئ          و . تتم بين القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية، بما في ذلك التنوع البيولوجي          
ي المتضمنة في القوانين والسياسـات      يكولوجواألهداف والغايات والمستويات الخاصة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإل        

 . والوطنية واإلقليمية والمحليةوالخطط واالستراتيجيات الدولية 
 ضرر  بحدوث خطروجود   القرار في حاالت عدم اليقين العلمي عند         عملية صنع ينبغي تطبيق النهج التحوطي في       -٤٢

ا مـن   جي قدرا كبير  أو الضرر الكبير المحتمل وقوعه بالتنوع البيولو      /ر الكبيرة و  اطختتطلب األ  و . فادح بالتنوع البيولوجي  
ا في حالة أدنـى درجـات       ينبغي عدم اتباعه كثير    النهج التحوطي    أن عكس ذلك     ويوحي . يقين في المعلومات  الموثوقية وال 

 الخطوط التوجيهية الالزمة في تطبيق المبدأ التحوطي     إعدادم  تي و . الخطورة، حيث يمكن قبول مستوى عالي من عدم اليقين        
ـ    هو  ك بموجب مشروع المبدأ التحوطي، و     ظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية، وذل      حفعلى   ين مبادرة مشـتركة ب

ـ العالمي لتحاد  االتحاد العالمي للحفظ التابع لال    الحيوان والنبات، و  الهيئة الدولية لحفظ     ، ResourceAfrica ، والطبيعـة ظ حف
 . net.pprinciple.www://http/: على العنوان التالي اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية ات، وهي متاحة باللغTRAFFIC و
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ـ      إلـى إحـداث    القرار   أن يسعى  ينبغي    التنمية، غاياتظ على    الحف غاياتوبدال من ترجيح     -٤٣ ظ  تـوازن بـين الحف
 . عية والبيئيةللحلول القابلة للتطبيق من الناحية االقتصادية والمستدامة من الناحية االجتماالمستدام واالستخدام 

  البيئيتدقيق والنفاذ واالمتثال واالرصدال   -٧
تقسم األنشطة التـي يـتم     و  . عند إصدار التقرير أو القرار الخاص بالمشروع المقترح        ال يتوقف تقييم األثر البيئي     -٤٤
متابعـة تقيـيم   "تحت عنـوان  ة في الغالب إلى مجموعات إدارة البيئر البيئي أو خطة أكد من خاللها على تطبيق بيان األث   الت
تتنوع األدوار والمسئوليات    و .  البيئي تدقيق وال نفاذ واالمتثال واإل  رصدقد تتضمن األنشطة المتصلة بال      و  ".EIA ثر البيئي األ

 .في هذا الشأن وتعتمد على األطر التنظيمية المطبقة
 . نفيـذ  المشروع بالنتائج المتوقعـة قبـل الت       نفيذ ت  في مقارنة النتائج الفعلية بعد البداية في       تدقيق وال رصدستخدم ال ي -٤٥
 غير أنها ،ة وثيقة منفصلةيدارة البيئاإليمكن أن تكون خطة  و . ةإدارة البيئ ا على التحقق من امتثال المؤيد لخطة        عمل أيض وي

تنفيـذ  لتصـريح   ثمة حاجة في الغالب إلى خطة اإلدارة البيئية بغية الحصـول علـى               و . ر البيئي تعتبر جزء من بيان األث    
 .اة مطلبا قانونييدارة البيئاإلطة في عدد من الدول، ال تعد خ و. المشروع

  المناسبرصدالوالمسؤوليات ودارة واضحة لإل ا في ذلك أهداف      بم ،ينبغي وضع خطط اإلدارة والبرامج واألنظمة      -٤٦
 ،هـا معالجتاهات السلبية غيـر المتوقعـة و   ويتم الكشف عن التأثيرات أو االتج  ،بغية ضمان تطبيق التخفيف على نحو فعال      

وثمة حاجة إلى معلومات خط األسـاس الصـحيحة          . المشروع مع سير ) أو التطويرات اإليجابية  (وتحقيق الفوائد المتوقعة    
 .  قبل التنفيذ بغية تقديم عالمات محددة يمكن االعتماد عليها في قياس التغييرات الناتجـة عـن المشـروع                  الرصدأو إلى   /و
ث أو الحوادث غير المتوقعـة  أو خطط الطوارئ في حالة ما إذا مثلت األحدا/ تدابير االستجابة الطارئة و النص على بغي  ينو

 وإدارة صـد ينبغي أن تحدد خطة إدارة البيئة المسئوليات والميزانيات وأي تدريب الزم للر       و . ا على التنوع البيولوجي   تهديد
 . اإلبالغ وإلى من سيتم اإلبالغ وأن تصف الطريقة التي سيتم بها،راألث
وعليه، يعد مـن     .  على مكونات التنوع البيولوجي المحتمل تغيرها أكثر من غيرها نتيجة للمشروع           صدركز الر ي -٤٧

ية اإلرشادية األشد حساسية للتأثيرات المتوقعة بغية اإلشارة إلى أي تغير غير            يكولوجالمناسب استخدام الكائنات أو النظم اإل     
 في االعتبار التدفقات الطبيعيـة      صدأخذ الر ي أن   – في الغالب    -وحيث أنه يلزم     . في مراحله األولى كلما أمكن ذلك     مقبول  

ينبغي أن تكـون   و . صد البشر، فقد تكون المؤشرات التكميلية مناسبة في عملية الر         التي يتسبب فيها  باإلضافة إلى التأثيرات    
ينبغي أن يتفق اختيار المؤشرات مـع العمليـات        و  .نجاز وذات صلة وفي حينه    المؤشرات محددة وقابلة للقياس وممكنة اإل     

 . اإلرشادية الحالية، كلما أمكن
ة ولزيادة الحماية البيئيـة إلـى أقصـى         إدارة البيئ  وتغيير خطط     الدوري ستعراض معلومات لال  صدتقدم نتائج الر   -٤٨

ينبغي أن يسمح بالوصول إلى البيانـات الخاصـة    و. ل المشروعدرجاتها من خالل اإلدارة الجيدة والتكيفية في جميع مراح        
 واستخدامها من جانب اآلخرين، كما ينبغي أن ترتبط هـذه البيانـات         البيئي ثربيولوجي التي تمخض عنها تقييم األ     بالتنوع ال 

 .بعمليات تقييم التنوع البيولوجي التي يجرى تصميمها وتنفيذها على المستويات الوطنية والعالمية
 وتقييم الحاجة إلى التكيف فـي       ،خطة إدارة البيئة  لمتثال المؤيد   ال بغية التحقق من ا     منتظم النص على إجراء تدقيق    -٤٩

فـي  ( للمشـروع    ءأداتقيـيم    البيئي هو الفحص المستقل و     دقيقالت و ). يتضمن في الغالب تصريح المؤيد    (خطة إدارة البيئة    
  .ئيتقييم األثر البيالمعتمدة لقرارات ال إنفاذ خطة إدارة البيئة ويساهم في  البيئي جزء من تقييمدقيقالت و). الماضي

يعتمد تنفيذ األنشطة التي جاء وصفها في خطة إدارة البيئة وتنظيمها الرسمي في الترخيص البيئي المنفـذ للمؤيـد             -٥٠
مستوى منخفض من االمتثال وتنفيذ غير      يؤدي إلى    نفاذوجد في الغالب أن القصور في اإل       و .  اإلجراءات الرسمية  إنفاذعلى  

ر ذات الصلة، في الوقت الذي يـتم   ذ لوائح تقييم األث   إنفاالسلطات المختصة هي المسئولة عن       و . ةيدارة البيئ اإلمالئم لخطط   
 .فيه تنفيذ اللوائح الرسمية
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 ١تذييل ال
 45ي على المستوى الوطنمواصلة صياغتها  اإلرشادية الواجب الفرز مجموعة معايير

 :ر البيئي إجباريا علىيعد تقييم األث :فئة أال
 ؛)حدد النوع ومستوى الحماية (ةمحميمناطق الاألنشطة القائمة في ال •

 ؛ةمحميمناطق الخارج الالمهددة ية يكولوج اإلاألنشطة القائمة في النظم •

 ية أو التطورية؛يكولوجبالنسبة للعمليات اإلمهمة  التي اعتبرتية يكولوجاألنشطة القائمة في الممرات اإل •

 ية؛من النظم اإليكولوج مهمةاألنشطة القائمة في المناطق المعروفة بتقديمها لخدمات  •

  لألنواع المهددة باالنقراض؛موئالاألنشطة القائمة في المناطق المعروفة بكونها  •

شغل أو يؤثر تـأثيرا   راضي الذي ي  ر في استخدام األ   تغيحدوث  اجية أو األنشطة المؤدية إلى      األنشطة االستخر  •
د ي يجب تحد  –في البر أو الماء، فوق األرض أو تحتها         ( ا على أحد المناطق بأدنى حد لعتبة حجم معين        مباشر
 )العتبة

 ؛)د العتبةييجب تحد( طول الحد األدنى للمدة الزمنية الموائلإنشاء البينة التحتية الخطية المؤدية إلى تجزيء  •

أو أي من وسـائل االنبعاثـات الكيماويـة أو          /وثات أو مخلفات صناعية سائلة       انبعا ها عن التي ينتج األنشطة   •
يـة  يكولوج اإلنظمفي المناطق التي توفر خدمات رئيسية في ال  األخرى  اإلشعاعية أو الحرارية أو الضوضائية      

 46؛ )يجب تحديد المناطق(

ولة عن ؤمس وال47مليات األساسية  ي أو الع  يكولوج تغييرات في تكوين أو هيكل النظام اإل       التي تحدث األنشطة   •
 خـدمات رئيسـية للـنظم       وفرتي ت ية في المناطق ال   يكولوجية وخدمات النظم اإل   يكولوجالحفاظ على النظم اإل   

 ).يجب تحديد المناطق(ية يكولوجاإل

 :لما يلير البيئي بالنسبة ديد الحاجة أو المستوى لتقييم األثيجب تح :فئة بال
أو أي من وسـائل االنبعاثـات الكيماويـة أو          /ونبعاثات أو مخلفات صناعية سائلة       ا ها عن التي ينتج األنشطة   •

ية ذات الصـلة  النظم اإليكولوجفي المناطق التي توفر خدمات األخرى اإلشعاعية أو الحرارية أو الضوضائية   
 ؛)يجب تحديد المناطق(

ولة عن الحفـاظ علـى   ؤي المسوجيكول تغييرات في تكوين أو هيكل أو وظائف النظام اإل   التي تحدث األنشطة   •
للـنظم  أخـرى ذات صـلة      ية في المناطق المـوفرة لخـدمات        يكولوجية وخدمات النظم اإل   يكولوجالنظم اإل 

 )يجب تحديد المناطق(ية يكولوجاإل

 في استعمال النظم   ا في استخدام األراضي أو تغير     ا تغير التي تحدث األنشطة االستخراجية أو األنشطة المؤدية       •
 وإنشاء بنيـة تحتيـة      ،الساحليةية البحرية و  يكولوج أو تغير في استعمال النظم اإل      الداخليةية للمياه ا  يكولوجاإل

 في المناطق التي توفر خدمات رئيسية وخـدمات أخـرى ذات صـلة للـنظم          )أ(خطية في نطاق عتبة الفئة      
 ).يجب تحديد المناطق(ية يكولوجاإل

                                                   
 لمعايير الفحص إضافةتختص هذه المعايير بالتنوع البيولوجي فقط، وبناء عليه يجب إن تطبق باعتبارها : مالحظة 45 

 .القائمة
 .أدناه ٢ التذييل، انظرييكولوجخدمات النظام اإلل تمثيليةلمعرفة قائمة  46 
 .أدناه ٣ هذه، انظر التذييل يلتنوع البيولوجاجوانب للمعرفة أمثلة  47 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 341 

 

 

 ٢التذييل 
 االيكولوجيم القائمة اإلرشادية لخدمات النظا

 
 

 
 

 المسئولة عن الحفاظ على العمليات الخدمات التنظيمية
 الطبيعية والديناميات 

 الخدمات التنظيمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
الحفاظ على التركيب الوراثي واألنواع وتركيب  -

 يةيكولوجالنظم اإل
 ييكولوجالحفاظ على هيكل النظام اإل -
ي يكولوجالحفاظ على العمليات الرئيسية للنظام اإل -

 إلنشاء أو الحفاظ على التنوع البيولوجي
 الخدمات التنظيمية المتعلقة باألرض

 تحلل المواد العضوية -
 لتربةالنزع الطبيعي لملوحة ل -
 وقاية تربة حامض الكبريتات/تطوير -
 آليات الرقابة البيولوجية -
 تلقيح المحاصيل -
 التطهير الموسمي للتربة -
 قدرة التربة على تخزين الماء -
 حماية السواحل من الفيضانات -
 )التآكل/ التزايدضد(الرسوخ الساحلي  -
 حماية التربة -
 مدى المالئمة للتوطين البشري -
 رفيهية والسياحيةمدى المالئمة لألنشطة الت -
 مدى المالئمة للحفاظ على الطبيعة -
 مدى المالئمة للبنية التحتية -

 الخدمات التنظيمية المتعلقة بالمياه
 تنقية المياه -
 تخفيف الملوثات -
 إطالق الملوثات -
 التطهير/رحضال -
  للمياهةالفيزيائي/التنقية البيوكيماوية -
 تخزين الملوثات -
 تتنظيم التدفق للسيطرة على الفيضانا -
  تنظيم تدفق قاع النهر -
 سعة تخزين المياه -
 سعة إعادة تزويد المياه الجوفية -
 توازن التحكم في الماء -
 االحتجاز/سعة الترسيب -
 الحماية من النحت بفعل المياه -
 جالحماية من تأثير األموا -
  المالحة المياه الجوفيةتسربالوقاية من  -
  المياه السطحية المالحةتسرب الوقاية من  -
 ألمراضانتقال ا -
 مدى المالئمة للمالحة -

 )تابع(ية المتعلقة بالمياه الخدمات التنظيم
 مة لألنشطة الترفيهية والسياحية ءمدى المال -
  الطبيعيةمدى المالئمة لحفظ -

 الخدمات التنظيمية المتعلقة بالهواء
 تنقية الهواء -
 االنتقال بالهواء إلى المناطق األخرى -
 )الضباب الدخاني( الكيمائية للهواء –المعالجة الضوئية  -
 اندفاعات الرياح -
 مراضنقل األ -
 فصل الكربون -

  سلع الحصاد:الخدمات المؤقتة
 :المنتجات الطبيعية

 الخشب -
 الحطب -
 )التشييد واالستعماالت الحرفية(الحشائش  -
  العضويالعلف والسماد -
 الخث الجاهز للحصاد -
 )ذات القيمة القليلة(  الثانويةالمنتجات -
 هادلحوم األدغال الممكن حص -
 األسماك والقشريات -
 إمدادات مياه الشرب -
 إمدادات المياه للري والصناعة -
 إمدادات المياه لتوليد الطاقة  -
 إمدادات المياه السطحية للمناظر الطبيعية األخرى -
 إمدادات المياه الجوفية للمناظر الطبيعية األخرى -
 المواد الجينية -

 اإلنتاج البشري المعتمد على الطبيعة
 إنتاجية المحاصيل -
 إنتاجية مزارع األشجار -
 غابات المدارةإنتاجية من ال -
 الماشية/إنتاجية المراعي -
 )المياه العذبة (تربية األحياء المائيةإنتاجية  -
 )المالحة/األجاجةالمياه ( البحرية تربية األحياءإنتاجية  -

 ي، توفر مصدرا لإلثراء الفني أو الجمالالخدمات الثقافية
 .يةغير الماد منافعال  أو العلم أوي أو الترفيهيوالروحي أو الدين

نتاج جميع الخدمات األخرى في الالزمة الالخدمات المساندة 
 : االيكولوجية النظم

 تكوين التربة  -
 تدوير المغذيات -
 االنتاج األولي -
 العمليات التطورية -
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 ٣التذييل 
 التكوين، والبنية والعمليات الرئيسية: جوانب التنوع البيولوجي

 
 المؤثرات تكوينال

 : منبقاء القابلة لللألواهلالحد األدنى 
األنـواع  / األصـناف  الكائنات الحيـة المحميـة قانونيـا       ) أ(

أو الحيوانـات   /أنـواع النباتـات المسـتنبتة و      /المستنبتة
 ذات  نومي والجينات أو الج   ،واألنواع القريبة لها  المستأنسة  

 األهمية االجتماعية والعلمية واالقتصادية؛
 األنواع المحمية قانونيا؛ ) ب(
الطيور المهاجرة، واألسماك المهاجرة واألنواع المحميـة        )ج(

 ؛CITESبموجب اتفاقية 
األنواع غير المحمية قانونيا ولكنها مهـددة بـاالنقراض          )د(

راض ئمة الحمراء بـاألنواع المهـددة بـاالنق       قارن القا (
ـ      ظ الطبيعـة والمـوارد   الصادرة عن االتحاد الدولي لحف

في أسـاليب العـيش    مة  هم؛ األنواع ال  )(IUCN) الطبيعية
  .والثقافات المحلية

التخلص االنتقائي من نوع واحد أو عدة أنواع بواسـطة           -
ما ب( وجمع النباتات    ، والصيد ،اباتالغ و ،كاسمد األ يمصا

 ؛)في ذلك الموارد الحية النباتية والحيوانية
  بهم يفضي إلى عزل تناسلي؛ة الخاصالموائلتجزئ  -
نقـل  التي يمكن أن ت   يا  جين حورةإدخال الكائنات الحية الم    -

أنـواع  /األنواع المسـتنبتة  /صنافالجينات المعدلة إلى األ   
أو الحيوانات المستأنسـة واألنـواع      /النباتات المستنبتة و  

 ريبة لها؛الق
 الخلل أو التلوث؛  -
 ئلتغيير أو اختزال المو  -
  أو )غيـر المسـتوطنة   (إدخال الكائنات الحية المفترسـة       -

 .  على الكائنات المحميةالطفيليةمنافسة أو ال

 :المؤثرات بنيةال

لترتيب المناطق ذات    :التغييرات في الهيكل المكاني أو الزمني     
 :الصلة، مثل

  قانونياالمناطق المحمية  ) أ(
ي مثل  يكولوجمة للنظام اإل  مهالمناطق التي توفر خدمات      )ب(

، )النقاط الساخنة(الحفاظ على درجة عالية من التنوع  )١(
وعدد كبير من األنواع المستوطنة والمهددة بـاالنقراض،        

خدمات ذات أهميـة    ) ٢( األنواع المهاجرة؛    التي تتطلبها 
أو الخدمات ) ٣(لمية؛ اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو ع

الداعمة المصاحبة للعمليات البيولوجية التطورية الرئيسية      
  .أو العمليات البيولوجية األخرى

) أو أوسع(تأثيرات النشاط البشري التي تدور علي نطاق مماثل 
فعلى سبيل المثـال، يـنجم عـن        . للموضوع قيد النقاش  

ية فـي   االنبعاثات في المنطقة تحويل مجرى المياه السطح      
المنطقة واستخراج المياه الجوفية من مكمن مشترك للمياه        

 ،الجوفية، والخلل الناجم عـن الضوضـاء أو األضـواء       
 .تلوث الهواء وما إلى ذلكو

 : والتفاعالتئيةشبكة الغذاالهيكل 
شـبكة  الب األنواع أو مجموعات األنواع دورا معينًا فـي          لعت

 تؤدي التغييـرات فـي      ؛ قد ال  )المجموعات الوظيفية  (ئيةالغذا
، ئيـة شـبكة الغذا  التكوين األنواع بالضرورة إلى تغييرات في       

 .باإلضافة إلى األدوار التي تقوم بها األنواع األخرى

 إلى تغييرات في التركيبقد تؤدي كافة المؤثرات المذكورة مع     
) أو مجموعـة وظيفـة  (، عند تـأثر دورا  ئيةشبكة الغذا ال

يـة  يكولوجإلـى المعرفـة اإل    هناك حاجة    و . بأكمله فقط 
 .المتخصصة

 :وجود األنواع الرئيسية
وظيفيا معينًا في ) أو دورا( نوعا ةع الرئيسيانوثل األغالبا ما تم

 .  على نحو فريدئيةشبكة الغذاال

علـى   كافة المؤثرات المذكورة مع التركيب التي تؤثر مباشرة       
يعـد هـذا المجـال مـن المعرفـة         و . األنواع الرئيسية 

 ومن  .تطورسريع ال  ولكنه   جديدا نسبيا ية مجاالً   يكولوجاإل
 :األمثلة على ذلك

 ثعالب البحر وغابات عشب البحر -
 األفيال وحشائش السافانا األفريقية -
 قنديل البحر في مناطق المد المرتفع والمنخفض -
 أسماك السلمون في الغابات المطيرة المعتدلة -
 ية البحريةيكولوجالنظم االأسماك القرش الكبيرة في بعض  -
  في المياه العذبةالموائلحيوان القندس في بعض  -
 الكالب من فصيلة البراري ذات الذيل األسود والبراري -
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 :المؤثرات )أمثلة مختارة فقط(العمليات الرئيسية 

في أنظمـة   ) نقل الرواسب والترسيب والتزايد   (أنماط الترسيب   
وف االستوائية،الرواسب الطينيـة    أشجار المنجر  (رالمد والجز 

 ) وطبقة الحشائش البحرية

 بناء السدود على األنهـار؛      ةسطاالرواسب بو بخفض التزويد   
  البحربإتجاهوإيقاف الزحف الساحلي بواسطة األبنية 

 ودورات ،اعتماد النباتات على الحيوانات في التلقيح، نثر البذور
 المطيرةالمدارية  في الغابات اتالمغذي

 لتخلص االنتقائي من األنواع بواسطة القطع أو الجمع أو الصيدا

يؤدي قطع األشجار دون حكمة إلى زيادة التعرية وفقدان التربة  استقرار سطح التربة وعمليات التربة في الغابات الجبلية 
 السطحية

الدورات المغذية بواسطة الالفقاريات والفطريات في الغابـات        
 النفضية

 والمياه الجوفية بواسطة اسـتخدام الكيماويـات   حموضة التربة 
 .الزراعية

الرطوبة المتوافرة في النباتات في الجبال شديدة االنحدار التي ال 
 .توجد بها غابات

 التربة إلى تقليل الرطوبة الموجودة رص ومفرطيؤدي الرعي ال
 في التربة

  في المزارع الماشيةةتربيممارسات  رعي الثدييات اآلكلة للعشب في حشائش السافانا
التعاقب بعد الحريق واالعتماد على النيران في استكمال دورات        

 حياة حشائش السافانا
  يؤدي إلى فقدان التنوع في األنواعحرائقمنع ال

يؤدي تدفق األسمدة واألنشطة إلى زيادة تعكير صـفو الميـاه             وتغلغل ضوء الشمس في بحيرات المياه العذبةاتتوافر المغذي
 )رفع الوحل، االنبعاثات(

 والغابـات المغمـورة     ،النظام المائي في سـهول الفيضـانات      
 بالفيضانات واألراضي الرطبة الخاصة بالمد والجزر 

التغيرات في ماء النهر أو تواتر المد والجـزر بفعـل البنيـة             
 ية أو تحويل المياهوجالتحتية الهيدرول

الكبريتات لخُث وتربة ظروف الغمر الدائم بالمياه في مستنقعات ا
 الحمضية 

، )وعملية تكـوين الخـث    (ف إلى تدمير النباتات     يؤدي الصر 
 وتتدهور ؛الخث وترسيب التربة المصاحب لذلكوأكسدة طبقات 

 تربة حمض الكبريتات عند أكسدتهابسرعة 
إلى تغيـر   يؤدي التخلص من مياه الصرف في هذه البحيرات          القلوية/تبخير الفائض في البحيرات المالحة

 توازن المياه
العذبة في مصـبات    /منشور المد والجزر وتوازن المياه المالحة     

 األنهار
تحتية تأثير المد والجزر؛ وتؤدي التغيرات في مياه  التعيق البنية

 النهر إلى تغير توازن الملح في مصبات األنهار
العمليات المائية مثل النقل األفقي والتيارات والتدفق والـدوران         

 لمستعرض في البحار الساحليةا
 .البنية التحتية الساحلية، رفع الوحل

، مما واهلإلى انخفاض حاد في حجم األئل يؤدي الحد من الموا واهلديناميكات األ
 يؤدي إلى االنقراض

 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 344 

 

 

  ٨/٢٩المقرر 
 المسؤولية والجبر التعويضي

 ، في اتفاقية التنوع البيولوجيان مؤتمر األطراف 
 ،٧/١٧ و ٦/١١ مقرريهب راذ يذكّ 
بتقرير فريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمسـؤولية والجبـر التعويضـي فـي سـياق                 يرحب -١ 

 ؛(UNEP/CBD/COP/8/27/Add.3) من االتفاقية ١٤من المادة  ٢ الفقرة
الداخلي ومن  /وطنيل األطراف والحكومات األخرى الى أن تقدم الى األمين التنفيذي أمثلة للتشريع ا            يدعو -٢ 

 المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك نهـوج فـي                  ةدراسات الحال 
 من األمين التنفيذي تجميع هذه المعلومات ونشرها من خـالل آليـة تبـادل               ويطلب،  واستعادة الوضع السابق   التقييممجال  

 المعلومات؛
مين التنفيذي أن يقوم بتحصيل وتجميع المعلومات التقنية المتعلقة بالضـرر الـذي يلحـق               من األ يطلب   -٣ 

بالتنوع البيولوجي وبالنهوج المتبعة في تقييم واستعادة الوضع السابق للضرر الـذي لحـق بـالتنوع البيولـوجي وكـذلك                    
 على القضايا التي تم تبينها في النتائج التـي          ةخاص مع التركيز بصفة     ،الداخلية/المعلومات بشأن التدابير والخبرات الوطنية    

 وأن يقوم باعداد تقرير تجميعـي ينظـر   ،استخلصها فريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي     
  من االتفاقية؛١٤ من المادة ٢فيه االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف وفقا للفقرة 

وهى الدعوة  الواردة في الفقـرة   اف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة،    الى األطر يكرر دعوته    -٤ 
ر بـالتنوع   اضـر ، الى التعاون بقصد تعزيز القدرات على المستوى الوطني فيما يتعلق بتدابير منع اإل             ٦/١١ من المقرر    ٣

علـى  مسؤولية والجبر التعويضـي، و     سياسية وادارية بشأن ال    تدابير تشريعية وطنية واتخاذ      وتنفيذ نظم  وضعالبيولوجي، و 
 .توفير موارد مالية لهذا الغرض
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  ٨/٣٠المقرر 
  إلى الرامية األنشطة بين رآزالت لتعزيز اتإرشاد: التنوع البيولوجي وتغير المناخ

 األراضي تدهور ومكافحة ،معه تكيفال أو المناخ تغير  من أثرتخفيفالو البيولوجي التنوع حفظ

 ،في اتفاقية التنوع البيولوجي إن مؤتمر األطراف
مذكرة األمين التنفيذي المعدة  ، بما في ذلك األدوات والنهوج، الواردة فيات المشورة أو اإلرشادالحظيإذ 

سم قضافة قسم رابع جديد هو عبارة عن الإ، مع للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلالجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية 
 مع تغير تكيفالمعني بالتنوع البيولوجي وال (AHTEG) المخصص ينير فريق الخبراء التقنيالرابع من تقر

 كخطوة أولى نحو تصميم وتنفيذ ورصد األنشطة التي تترابط مع التنوع ،(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/5)المناخ
تصحر، مع معالجة أهداف اتفاقية ألراضي الرطبة، وتدهور األراضي واللنظم اإليكولوجية لالبيولوجي، وتغير المناخ، وا

 ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر(UNFCCC) التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
(UNCCD) واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، واتفاقية التراث العالمي ،(WHC) واتفاقية األنواع المهاجرة ،

(CMS)،غيرها من االتفاقات البيئية متعددة األطراف ذات الصلة و، 
 للنظر في السبل والوسائل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ببدء العملية في إطار وإذ يرحب

لتقليل من إزالة  أن الخطوات الفعالة لوإذ يالحظالرامية لتخفيض اإلنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان النامية، 
 الغابات في هذه البلدان يمكن أن يشكل فرصة فريدة لحماية التنوع البيولوجي،

 بالنماذج القائمة على أساس القضايا من أجل التنفيذ المتسق لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وإذ يحيط علما
 ت المتعلقة بالتنوع البيولوجي،باعتباره أداة مفيدة لتسهيل التآزر في إبالغ وتنفيذ االتفاقيا

 التابعة التفاقية األمم المتحدة بشأن تغير (SBSTA) أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وإذ يالحظ
المناخ قد بدأت النظر في برنامج عملها الخمسي بشأن التأثيرات وجوانب الضعف والقابلية للتكيف مع تغير المناخ، وأن هذا 

ج سيسهل االتصال والتعاون بين المنظمات المعنية، باإلضافة إلى االستفادة من المعلومات ذات الصلة من المنظمات البرنام
 الدولية واإلقليمية األخرى ومن األنشطة التي تقوم بها في مجال عمل هذه المنظمات،

 ،٧/١٥ من المقرر ١٥ بالفقرة يذكّروإذ 
 دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع السياسات الوطنية  األطراف والحكومات األخرى علىيشجع -١

وبرامج وخطط االستجابة ألثر تغير المناخ؛ مع مراعاة حفظ واستعادة مقاومة النظم اإليكولوجية التي تعتبر ضرورية 
 لتوفير سلع وخدمات مستدامة من هذه النظم؛

 على إعداد أدوات للتقييم ثوومؤسسات البح والمنظمات المعنية، ، األطراف، والحكومات األخرىيشجع -٢
السريع من أجل تصميم وتنفيذ أنشطة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام التي تساهم في التكيف مع تغير المناخ، 

 وخصوصا في البلدان واألقاليم المعرضة للخطر، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
مات األخرى، عند معالجة احتياجات البحوث واألنشطة بشأن تأثيرات تغير األطراف والحكويشجع  -٣

المناخ على التنوع البيولوجي، إشراك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة، ال سيما 
 يب العيش؛بصدد المسائل المتعلقة بسالمة النظام اإليكولوجي، وصحة اإلنسان، والمعارف التقليدية وأسال

إقليمي في األنشطة التي تهدف إلى تعزيز على أساس على التعاون والحكومات األخرى  األطراف يشجع -٤
األنواع ذات وانتشار  هجرة سهيلتواصل الموائل عبر المكونات اإليكولوجية، بهدف تعزيز مقاومة النظم اإليكولوجية وت

 ؛يرةلظروف المناخية المتغعلى تحمل اقدرة المحدودة ال
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 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، ومؤسسات البحوث، حسبما هو مالئم، إلى يدعو -٥
معالجة الفجوات البحثية المحددة في تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي والتكيف مع تغير 

 الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ١١/١٤من التوصية  ٣ والتي يرد ملخص لها في الفقرة ،المناخ
في سياق نهج  ،التنوع البيولوجيأنشطة االستجابة لتغير المناخ المرتبطة بتعزيز البحوث في مجال إلى ، ووالتكنولوجية

ي تصميم وتنفيذ  التنوع البيولوجي فاعتباراتمن أجل مواصلة تيسير دمج النظام اإليكولوجي، واالستخدام المستدام، و
، بما في ذلك بالنسبة للشعوب األصلية ورصد األنشطة التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه

 ؛والمجتمعات المحلية
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية ومؤسسات البحوث، حسبما هو مالئم، إلى يدعو  -٦

 التي تشتمل على إجراءات مشتركة ضمن أهداف اتفاقيات ريو أو الجارية،/ وةئدراالمشاريع الواستعراض وضع ودعم 
واتفاقية رامسار لألراضي الرطبة، واتفاقية التراث العالمي، واتفاقية األنواع المهاجرة، وغير ذلك من االتفاقات الثالث، 

 بينها؛فيما للتآزر  الفهم والتنفيذ األفضل حسينمن أجل تالبيئية المتعددة األطراف ذات الصلة، 
احتياجات األقاليم والنظم اإليكولوجية األكثر عرضة للخطر، والمجتمعات  األطراف إلى النظر في يدعو -٧

ا أقل البلدان نموا والدول السيمالحاجة إلى توفير دعم إضافي للبلدان النامية، األصلية والمحلية الموجودة لديها، بما في ذلك 
 التآزر في توصيل أوجهة من بينها، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، لتعزيز فهم وتصميم والجزرية الصغيرة النامي

واتفاقية رامسار لألراضي الرطبة، واتفاقية التراث العالمي، واتفاقية األنواع المهاجرة، تفاقيات ريو الثالث الوطني التنفيذ ال
، ودعم عملية إعداد أنشطة وخطط التكيف، بما في ذلك ات الصلةوغير ذلك من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذ

 ، والبحوث والمراقبة المنهجية، وبناء القدراتوالتثقيف والتوعية،المساعدة في مجاالت الموارد المالية، ونقل التكنولوجيا، 
 ؛على نحو يتسم باالتساقوإعداد التقارير 

التقنية والتكنولوجية، مع احترام صالحية اتفاقية األمم المتحدة إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ويطلب  -٨
اإلطارية بشأن تغير المناخ، أن تعد مشروع إرشادات عن كيفية إدماج أثر تغير المناخ وأنشطة االستجابة ذات الصلة، في 

 من السلسلة التقنية ١٠العدد (اخ برامج عمل االتفاقية، مع االستناد إلى نتائج التقريرين بشأن التنوع البيولوجي وتغير المن
 : ما يلي، ضمن أمور أخرى، مع مراعاة)UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/5التفاقية التنوع البيولوجي والوثيقة 

 األقاليم واألقاليم الفرعية وأنواع النظم اإليكولوجية الضعيفة؛ )أ(
 نب ضعف النظام اإليكولوجي؛وضع خصائص األدوات والوسائل من منظور الفاعلية، والتكاليف وجوا )ب(
 أفضل الممارسات استنادا إلى تحليل دراسات الحالة؛ )ج(
 اإلسهامات التي يمكن أن تقدمها المناطق المحمية في هذا السياق؛ )د(
، في (JLG) إلى األمين التنفيذي أن ينظر، من خالل فريق االتصال المشترك التفاقيات ريو يطلب -٩

وفي بحث هذه الخيارات، يمكن للفريق أن يحدد أنشطة .  UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1ثيقة الخيارات الواردة في الو
تساند بعضها البعض لكي تنفذها أمانات اتفاقيات ريو، واألطراف والمنظمات المعنية، مع مراعاة نتائج التقريرين بشأن 

التنوع البيولوجي والوثيقة  من السلسلة التقنية التفاقية ١٠العدد (التنوع البيولوجي وتغير المناخ 
UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/5( وذلك لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، قبل االجتماع ،

 التاسع لمؤتمر األطراف؛
 هذا المقرر، بما في ذلك تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص، أن يحيل األمين التنفيذي يطلب إلى -١٠

 واتفاقية ،يئات المعنية في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرإلى اله
 بشأن األراضي الرطبة، واتفاقية التراث العالمي، واتفاقية األنواع المهاجرة، وغير ذلك من االتفاقات البيئية المتعددة رامسار

  من خالل فريق االتصال التابع التفاقيات ريو؛كفل متابعتهوأن ي، األطراف ذات الصلة
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  ٨/٣١المقرر 
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ين سنتدارة االتفاقية وميزانية برنامج العمل لفترة الإ
 ، في اتفاقية التنوع البيولوجيإن مؤتمر األطراف

 ،٧/٣٤ من المقرر ١١ و ١٠الفقرتين بر اذ يذكّ
 المتقاسمة  خدمات األمانةطاق األمانة كلها، للتمييز بين تكاليف ، على نبارتياح الى وضع آلية للتقصيواذ يشعر 

من ذلك المستخلصة النتائج والى لى تحليل األمين العام للنتائج، البروتوكول وكذلك ا بين بين اتفاقية التنوع البيولوجي و
 التحليل،

 في المائة فـي     ٢ر  اي، ستزداد بمقد   دوالر أمريك  ١ ٠٠٠ ٠٠٠باالسهام السنوي الى اليوم بمبلغ      يرحب     -١ 
 في المائـة فـي السـنة    ٨٣,٥غ السنة، من البلد المستضيف، كندا ووالية كيبيك، لتشغيل األمانة، وقد خصص من هذا المبل    

 ؛٢٠٠٨-٢٠٠٧ االسهامات من األطراف في االتفاقية لفترة العامين لتعويض 
 ٢٠٠٧ دوالر أمريكي لعام ١١ ٠١٢ ٤٠٠ا ، البالغ قدره(BY)على الميزانية الرئيسية يوافق  -٢ 

  أدناه؛١مبينة في الجدول  لألغراض ال ٢٠٠٨ دوالر أمريكي لعام ١١ ٣٩٠ ٦٠٠ و
  أدناه؛٥ في الجدول  مبينو كما ه٢٠٠٨ و ٢٠٠٧لتقاسم تكاليف سلم االشتراكات يقر  -٣ 
  أدناه؛٢اء في الجدول لميزانية البرنامجية، كما جا  في على جدول شغل وظائف األمانةيوافق  -٤ 
ارتفاع نسبة الوظائف الشاغرة، ويطلب سرعة ملء جميع الوظائف فيما يتعلق بالحاجـة             مع قلق    يالحظ -٥ 

 وفقا لميثاق األمم المتحدة وللمساواة بين الجنسين علـى جميـع           الى حشد موظفين مؤهلين على أوسع قاعدة جغرافية ممكنة        
 ؛ المستويات 
الصـندوق  ( في المائة من نفقات الميزانية الرئيسية ٥ياطي رأس المال العامل بمستوى  احتيؤيد من جديد   -٦ 

 ، شامال تكاليف مساندة البرنامج؛)BYاالستئماني 
المبـالغ  " دوالر أمريكي من األرصدة غير المنفقة أو مـن اسـهامات             ٤ ٠٠٠ ٠٠٠على سحب   يوافق   -٧ 

 ؛٢٠٠٨-٢٠٠٧ء من ميزانية من الفترات المالية السابقة لتغطية جز" المرحلة
لألمين التنفيذي بتحويل الموارد بين برامج كل من الخطوط الرئيسية لتخصيص المال المبينة في              يرخص   -٨ 
حتى حـد أقصـى    من جملة الميزانية البرنامجية بشرط تطبيق مزيد من المحدودية ٪١٥ أدناه حتى مجموع قدره  ١الجدول  

 المال؛من كل خط من خطوط تخصيص  ٪٢٥قدره 
الصـندوق االسـتئماني    (أن عددا من األطراف لم تدفع اسهاماتها الى الميزانية الرئيسية           يالحظ مع قلق     -٩ 

BY (  من القواعد المالية، وقـد أسـهم   ٤ يناير من كل سنة وفقا للفقرة        ١ والسنوات السابقة، وهي مستحقة يوم       ٢٠٠٦لعام 
يسية من األطراف خالل كل سنة تقويمية خالل فترة العامين الى ترحيل مبـالغ  التسديد المتأخر لالسهامات الى الميزانية الرئ   

األمين التنفيذي الى يدعو هامة من كل فترة عامين الى الفترة التالية، واذا لم يحدث تحسن في دفع االسهامات من األطراف،            
 ويستعرضـه  تلك المقترحـات  كي ينظر فيتقديم مقترحات اليجاد السداد الكامل وفي األوان المطلوب السهامات األطراف،        

 مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع؛
 أنعلـى   ) BYالصندوق االستئماني   (األطراف التي لم تسدد بعد اسهاماتها الى الميزانية الرئيسية          يحث   -١٠ 

اع فـي اسـهامات   بتحديث منتظم للمعلومات عن األوض  و  بنشر تفعل ذلك بدون تأخير، ويطلب من األمين التنفيذي أن يقوم         
 ؛)BZ و BE و BY(األطراف الى الصناديق االستئمانية لالتفاقية 
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 فصاعدا، فان األطراف التـي تـأخرت   ٢٠٠١أنه، فيما يتعلق باالسهامات المستحقة من أول يناير         يقرر   -١١ 
 :سداداتها لمدة عامين اثنين أو أكثر

 تمر أطراف أو هيئاته الفرعية؛ مؤمن مكاتبمكتب أي لن تكون مؤهلة لتصبح أعضاء في  )أ( 
 لن تتلقى أية نسخ مطبوعة على ورق من وثائق األمانة؛ )ب( 
أعاله سوف تنطبقان فقط على حالة األطراف من غير أقل البلدان نموا أو الـدول               ) ب(و  ) أ ( الفرعيتان والفقرتان 

 النامية؛ الجزرية الصغيرة
 مع أي طرف عليه اسهامات متأخرة لعامين أو أكثر للموافقـة         لألمين التنفيذي بالدخول في ترتيبات    يأذن   -١٢ 

لهذا الطرف، لسداد جميع المتأخرات المتبقية، خالل ست سنوات تبعا للظروف المالية للطرف             " جدول دفعات "المتبادلة على   
را عـن تنفيـذ مثـل تلـك         المتأخر، على أن يدفع اسهاماته المستقبلية في المواعيد المحددة، وأن يقدم األمين التنفيذي تقري             

 الترتيبات الى االجتماع القادم للمكتب ولمؤتمر األطراف؛
 أعاله، ويقوم باالحترام الكامل ألحكـام ذلـك      ١٢أن كل طرف له ترتيبات متفق عليها وفقا للفقرة          يقرر   -١٣ 

  أعاله؛١١الترتيب، لن يخضع ألحكام الفقرة 
ات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، بالسحب مـن المـوارد          لألمين التنفيذي أن يدخل في التزام     يرخص   -١٤ 

 النقدية المتاحة، شاملة األرصدة غير المنفقة، واالسهامات من الفترات المالية السابقة وااليرادات المتنوعة؛
، لمسـاهمة أعضـاء مكاتـب مـؤتمر     (BY)تقديم تمويل، بناء على طلب، من الميزانية الرئيسية     يقرر   -١٥ 

 لهيئتين المذكورتين؛مكتبى اهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعات األطراف وال
 تستحق يوم   (BY)جميع األطراف في االتفاقية الى أن تالحظ أن االسهامات في الميزانية الرئيسية             يدعو   -١٦ 

 األطـراف التـي   ويحثد تلك االسهامات بسرعة،  يناير من العام التي أدرجت فيه تلك االسهامات في الميزانية، وأن تسد   ١
 أكتـوبر   ١ وبحلـول    ٢٠٠٧ عن السنة التقويميـة      ٢٠٠٦ أكتوبر   ١ أن تدفع بحلول      على تسمح لها ظروفها أن تفعل ذلك،     

 أعـاله، باعتبارهـا تعويضـا    ٢ االسهامات الالزمة لتمويل النفقات المعتمدة في الفقـرة  ٢٠٠٨ عن السنة التقويمية  ٢٠٠٧
 أغسـطس مـن     ١ اخطار األطراف بمبلغ اسهاماتها بحلول       يطلب، وفي هذا الصدد،     ٧ و   ١غ المذكورة في الفقرتين     المبالب

 العام السابق للسنة التي يستحق فيها سداد اسهاماتهم؛
 تبـدأ فـي     ،لالتفاقية سوف يمد أجلها لفترة عـامين      ) BZ و   BE و   BY(أن الصناديق االستئمانية    يقرر   -١٧ 

 ؛٢٠٠٩ ديسمبر ٣١تنتهي في  و٢٠٠٨يناير  ١
 وكذلك المنظمات الحكومية والحكومية الدوليـة  ،جميع األطراف والدول غير األطراف في االتفاقية  يحث   -١٨ 

 من االتفاقية؛) BZ و BE و BY( على االسهام في الصناديق االستئمانية ،وغير الحكومية والمصادر األخرى
 :لية التمويلبالتقديرات اآلتية في عميحيط علما  -١٩ 
 لالسهامات الطوعية االضافية التي تساند األنشطة المعتمدة        (BE)الصندوق االستئماني الطوعي الخاص      )أ( 

  أدناه؛٣ التي حددها األمين التنفيذي والمبينة في الجدول ٢٠٠٨-٢٠٠٧لفترة العامين 
 وال سـيما أقلهـا      ،طراف النامية  لتسهيل مشاركة البلدان األ    (BZ)الصندوق االستئماني الطوعي الخاص      )ب( 

 كمـا  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ي في فترة العامين ـاد االنتقالـراف ذات االقتصـ وكذلك األط ،نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية    
  أدناه؛٤هو محدد من األمين التنفيذي ووارد في الجدول 

 على تقديم اسهامات الى تلك الصناديق؛ويحث األطراف 
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تب االجتماع السابع لمؤتمر األطراف التي ترخص لألمين التنفيذي باستعمال الوفـورات      قرارات مك يؤيد   -٢٠ 
 دوالر أمريكي من الصندوق ١ ٩٣٧ ١٨٢ من الفترات المالية السابقة ومن االيرادات المتنوعة بمبلغ          نفقةواألرصدة غير الم  

بين الدورات، التي لم تكن متوقعة، والتي تبعـا   دوالر أمريكي، لتمويل األنشطة ٧٦١ ٥٣١، التي أنفق منها BYاالستئماني  
لذلك لم ترصد لها مبالغ مخصصة في الميزانية، بموافقة مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع، بما في ذلك مساهمة البلـدان            

لي فـي    وكذلك األطـراف ذات االقتصـاد االنتقـا        ،النامية األطراف وال سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية         
 دوالر أمريكي لسداد مشاركة المشاركين المؤهلين في االجتماع الثامن لمـؤتمر  ١١٦ ٦٧٨اجتماعات االتفاقية، وكذلك مبلغ  

 فـي   لة رصد اتاحة االسـهامات الطوعيـة       من األمين التنفيذي أن يقوم، في تشاور مع المكتب، بمواص          لبيطواألطراف،  
 ، في حالة حدوث أي نقص في األموال؛)BZ  وBE (ين  الخاصن الطوعين االستئمانيينلصندوقا

من األمين التنفيذي، بارشاد من مكتب مؤتمر األطراف، أن يضع ترتيبا مؤقتـا لفتـرة العـامين                 يطلب   -٢١ 
 الجراءات تخصيص األموال مـن الصـندوق   ، مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع      ذلك من   ريثما يتم تأييد   ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 وال سيما أقلها نموا والدول      ، لتسهيل مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية، للبلدان النامية        BZ الخاصاالستئماني الطوعي   
  وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، لكفالة التمثيل الوافي لكل منطقة؛،النامية الجزرية الصغيرة

ـ  BZالطوعي الخاص   أن جميع األطراف المؤهلة للتمويل من الصندوق االستئماني          يقرر -٢٢   ت والتـي طلب
تمويال خالل ثالثة أسابيع من تاريخ االخطار الرسمي باالجتماع، وهو االخطار الذي ترسله األمانة، سيقوم األمين التنفيـذي     

األطـراف  ويحـث   في موعد ال يتأخر عن أربعة أسابيع قبل االجتماع المعني، عما اذا كان التمويل متاحا أم ال،                  اباخطاره
 في الوقت الالزم، ولكن في موعد ال يتأخر عن خمسة أسـابيع            BZسهام في الصندوق االستئماني الطوعي الخاص       على اال 

 وال سيما أقلها نموا والدول الجزرية       ،قبل االجتماع، لتسهيل تخطيط االجتماعات والمشاركة الكاملة من ممثلي البلدان النامية          
 اد االنتقالي؛ وكذلك األطراف ذات االقتص،الصغيرة النامية

مكتب مؤتمر األطراف، من الموارد النقدية      لموافقة  لألمين التنفيذي أن يسحب، بشرط الخضوع       يرخص   -٢٣ 
 واالسهامات من الفترات المالية السابقة وااليرادات المتنوعة فـي حـدود الميزانيـة              نفقة،المتاحة، شاملة األرصدة غير الم    

، لتغطية النقص المؤقت في الصندوق الطـوعي      ٢٠٠٨-٢٠٠٧لفترة العامين   ) BYي  الصندوق االستئمان (الرئيسية المعتمدة   
 تعهدات لـم يتلـق   ولكنها ،الى أن يأتي الوقت الذي يمكن فيه تغطية هذا النقص بتعهدات مكتوبة ،)(BZاالسئئماني الخاص  
كـذلك   و ، والدول الجزرية الصغيرة النامية     وال سيما أقلها نموا    ،، لتسهيل مشاركة البلدان النامي     مبالغها األمين التنفيذي بعد  

الصـندوق  ( في األولويات المحددة في الميزانية الرئيسـية       ،٢٠٠٨-٢٠٠٧األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، لفترة العامين       
  بمجرد وصول مبالغ التعهدات؛BYويطلب سداد أموال الصندوق ) BYاالستئماني 
ب مؤتمر األطراف في أية تصحيحات قد تكون الزمة في خدمـة            لألمين التنفيذي أن يشاور مكت    يرخص   -٢٤ 

، بما في ذلـك تأجيـل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧لفترة العامين ) BYالصندوق االستئماني (برنامج العمل المقرر في الميزانية الرئيسية   
 ،)BYندوق االستئماني   الص(االجتماعات، اذا لم يكن من المتاح موارد كافية لألمانة في الوقت الالزم من الميزانية المعتمدة                

 بما في ذلك الموارد النقدية المتاحة واألرصدة غير المنفقة واالسهامات من الفترات المالية السابقة ومن االيرادات المتنوعة؛
 أن يبلغ األطراف بيانات عن اآلثار النظام الداخلي من ١٤دة ام وفقا لل،من األمين التنفيذييطلب  -٢٥ 

قررات التي ستقوم الهيئة الفرعية للمشورة العملية والتقنية والتكنولوجية أو أي فريق من الخبراء التقنيين االدارية والمالية للم
 آثار ادارية ومالية، ال يمكن مواجهتها من الموارد ا، والتي قد يكون لها الى مؤتمر األطراف القراره باحالتها المخصص،

 ؛)BYستئماني الصندوق اال(الموجودة في الميزانية الرئيسية 
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 كي ينظر فيها    ٢٠١٠-٢٠٠٩من األمين التنفيذي أن يعد ويقدم ميزانية لبرنامج عمل فترة العامين            يطلب   -٢٦ 
مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع، ويقدم تقريرا عن أداء االيرادات والميزانية وكذلك عن التصحيحات التي أجريت على                 

 ؛٢٠٠٨-٢٠٠٧ميزانية االتفاقية لفترة العامين 
األمين التنفيذي، في جهد لتحسين كفاءة األمانة ولجذب موظفين ذوي أهلية عالية الى األمانـة،               يرخص   -٢٧ 

بالدخول في ترتيبات ادارية وتعاقدية مباشرة مع األطراف والحكومات والمنظمات استجابة لعروض بالموارد البشرية وغير               
الزما للتصريف الفعال لوظائف األمانة، مـع كفالـة االسـتعمال المفيـد             ذلك من وجوه مساندة األمانة، حسبما يكون ذلك         

ويبنغي ايالء عناية خاصة الـى      .  للكفاءات المتاحة والموارد والخدمات المتوفرة، ومع مراعاة قواعد ولوائح األمم المتحدة          
ري تنفيذها في اطـار المنظمـات      امكانيات ايجاد تضافر في الجهود مع البرامج أو األنشطة الموجودة ذات الصلة، التي يج             

 ؛ األخرىالدولية
بايجاد ومواصلة برنامج الزماالت كوسيلة لتمكين البلدان األطراف النامية وكذلك األطـراف ذات             يرحب   -٢٨ 

 االقتصاد االنتقالي من ارسال مواطنيها الى األمانة لغرض تعزيز تفهمهم لالتفاقية ولزيادة الوعي بالقضايا المتصلة بـالتنوع               
 البيولوجي؛
أن برنامج صغار الموظفين االخصائيين وبرنامج االلتحاق الداخلي، يوفران فرصة لألطراف كي            يالحظ   -٢٩ 

 تعلم وتواصل تطوير تفهمها للقضايا المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات التي تغطيها االتفاقية؛ت
مراجعة مالية للميزانية على أساس مرة كـل سـنتين،           من القواعد المالية، اجراء      ١٤وفقا للمادة   يطلب،   -٣٠ 

 استجابة االدارة لذلك التقرير؛وعن وأن يقدم تقرير عن ذلك الى اجتماع األطراف، 
على تقاسم تكاليف خدمات االدارة بين التكاليف العادية التفاقيـة التنـوع البيولـوجي وخـدمات                يوافق   -٣١ 

 ؛٢٠٠٨-٢٠٠٧ لفترة العامين ١٥ى ـ ال٨٥ة ـاس نسبـى أسـة، علبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائي
 الـى   ٢٠١٠-٢٠٠٩الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة العـامين       عند تقديمه   من األمين التنفيذي    يطلب   -٣٢ 

  أعاله؛٣١آلية التقصي الستعراض النسبة المحددة في الفقرة أن يستعمل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، 
 وظائف األمانـة، بقصـد تصـحيح تعيـين      شاغليلألمين التنفيذي أن يستعرض شروط تكليفيرخص   -٣٣ 
 في هذا الصدد لألمين     ويرخص أيضا كفالة األداء الفعال لألمانة،     لالتحديات الجديدة التي تواجه االتفاقية و     لمواجهة  الموظفين  

 .ح حشد الموظفين في األمانة في مكتبه من خالل أمور منها تصحيP-2التنفيذي أن يشغل وظيفة 



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 351 

 

 

 ١الجدول 

  للصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي٢٠٠٨-٢٠٠٧ميزانية العامين 

 ٢٠٠٧  النفقات
بآالف الدوالرات (

 )األمركية

٢٠٠٨ 
بآالف الدوالرات (

 )األمركية

    لبرامجا ١
  645.2 574.4  مكتب األمين التنفيذي 

  2,497.0 2,200.6  ة والتكنولوجيةالشؤون العلمية والتقني 

  1,288.0 1,903.4   الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية 

  1,283.7 1,561.8  األنشطة الترويجية والمجموعات الرئيسية 

  1,393.6 1,505.9  التنفيذ والمساندة التقنية 

  2,972.7 1,950.1  ادارة الموارد وخدمات المؤتمرات 

  10,080.2 9,696.2  )١(جموع الفرعي الم  

  1,310.4  1,260.5   في المائة١٣أجر قدره : مساندة البرنامج ٢
  11,390.6  10,956.7  )٢ + ١(المجموع الكلي   

   55.7  اطي رأس المال العاملياحت ٣

  11,390.6   11,012.4  )٣ +٢+  ١(المجموع الكلي   

  868.7  851.7  مستضيفاسهامات من البلد ال: ناقصا 

  2,000.0    2,000.0  وفورات من السنوات السابقة: ناقصا 

  8,521.9  8,160.7  )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف(الصافي المجموع   

 االجتماعات ذات األولوية المطلوب تمويلها من الميزانية الرئيسية

 عية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةاجتماعات مكاتب مؤتمر األطراف والهيئة الفر
 االجتماعان الثاني عشر والثالث عشر للهيئة الفرعية

 االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
  اتفاقية التنوع البيولوجيواألحكام المتصلة بها في) ي (٨الفريق العامل المخصص المعني بالمادة 

 اسم المنافعالفريق العامل المخصص المعني بالحصول وتق

 المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيةالفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 
 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالمناطق المحمية
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 ٢الجدول 

 )الصندوق االستئماني(متطلبات حشد الموظفين في األمانة بتمويل من الميزانية الرئيسية 
  2007 2008 

    فئة التخصصيةال  ألف

 ASG 1 1 

 D-1 3 3 

 P-5 4 4 

 P-4 17 17 

 P-3 8 8 

 P-2 1 1 

 34 34 الفئة التخصصيةمجموع   

 26 26  مجموع فئة الخدمات العامة   باء

 60 60 )باء+ ألف (المجموع 

 

 ٣الجدول 
امات الطوعية االضافية المساندة االسهوهو صندوق  (BE)الموارد الالزمة من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص 

 )بآالف الدوالرات األمركية( ٢٠٠٨-٢٠٠٧لألنشطة المعتمدة لفترة العامين 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  الوصف

   الورش/ االجتماعات-١

   مكتب األمين التنفيذي

  40.0    -    اجتماعات اقليمية لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

   شؤون علمية وتقنية وتكنولوجية

   60.0       فريق خبراء تقنيين مخصص لمؤشرات أهداف الغابات

  60.0        ورشة استشارية بشأن األراضي الجافة وشبه الرطبة

  120.0     للتصنيفمبادرة العالميةال تطوير   ورشة 

 في تعاقب) ٢(   ورش دولية بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 
 STRPمع اجتماعات رامسار 

   50.0     50.0  
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 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  الوصف

  120.0    120.0    بشأن المناطق المحميةات   ورش اقليمية لبناء القدر

  60.0    60.0    االستراتيجيالبيئي بشأن التقييم ) ٢ (اتبناء القدرل   ورش دون اقليمية 

   الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية

لمفتوح العضوية المعني    اجتماع الفريق العامل المخصص ا
 *وتقاسم المنافعبالحصول 

  400.0   

    اجتماع فريق الخبراء التقنيين المعني بتشغيل شهادات المنشأ 
 ABSفي نطاق 

   60.0  

   40.0     للسكان األصليين   الفريق االستشاري المعني بالمعارف التقليدية

لية وال سيما النساء  للمجتمعات األصلية والمحات   ورش بناء القدر
 األصليات

  120.0    120.0 

   ورش اقليمية ودون االقليمية بشأن المعلومات الجديدة والتكنولوجيات 
 القائمة على أساس الوب لمساعدة المجتمعات األصلية والمحلية

  120.0    120.0  

   أنشطة الترويج والمجموعات الرئيسية

   60.0    60.0    عامةتوعية الال وثقيفصال والت من الخبراء معني باالت   فريق

   CEPA    60.0ورشة لتقييم احتياجات 

 CEPA    100.0 ورشة للمساندة العالمية لـ 

 180.0    60.0   )٤ (CEPA   ورش اقليمية بشأن 

   التنفيذ والمساندة التقنية

 60.0    180.0   )٤(   ورش اقليمية بشأن آلية تبادل المعلومات 

 120.0   120.0    الوطنيةاالتصال   ورش اقليمية ودون االقليمية بشأن تعزيز قدرة نقاط 

 120.0   120.0   غ الوطنيإلبال   ورش التدريب االقليمية بشأن ا

    ورش اقليمية بشأن االستعراض المتعمق للموارد المالية 
 نية للتنوع االستراتيجيات وخطط العمل الوطو  الماليةلياتاآلو

 )تعقد في تعاقب) (٤(البيولوجي 

 

  360.0 

 

   60.0    معني بنقل التكنولوجيا والتعاون فيهاال   فريق الخبراء التقنيين 

   فريق دراسة مالية بشأن التنوع البيولوجي للمساعدة على االستعراض 
  الماليةلياتاآلالمتعمق للموارد المالية و

   60.0   
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 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  الوصف

    الموظفون-٢

 178.1   183.4   (FAO)   مسؤول االتصال الرئيسي 

    المستشارون-٣

SEL – ABS ($30K) ؛ تدابير حافزة($10K) نقل التكنولوجيا ($15K)    40.0     15.0 

   ITS – واعداد ٢١ و ٢٠ استعراض متعمق للمادتين 
 استراتيجية مشروع

  150.0   

  OMG - CEPA    40.0    30.0   استشاريون في مجال 

    النشرات-٤

  20.0     بلغات األمم المتحدةCEPA   محفظة أدوات 

    األنشطة-٥

  250.0    250.0   ج   أنشطة التروي

  250.0    250.0      مساعدة تقنية وأنشطة تدريب

  1,938.4  3,158.1 ١المجموع الفرعي 

  252.0    410.6   ) في المائة١٣( تكاليف مساندة البرنامج  -٢

  252.0    410.6   ٢المجموع الفرعي 

    22.9    ) في المائة٥(احتياطي رأس المال العامل   -٣

   22.9    ٣المجموع الفرعي 

  2,190.4 3,591.5 )٣+٢+١(اجمالي التكاليف 

 ) دوالر أمريكي ٥٠ ٠٠٠(وفنلندا )  دوالر أمركي٥٠ ٠٠٠(ه كندا تعهدت بتقديمتمويل  *
 )  دوالر أمريكي٦٠ ٠٠٠(وايرلندا )  دوالر أمريكي٦٠ ٠٠٠(وفرنسا 
 ) وروي ٥٠ ٠٠٠(والنرويج )  دوالر أمريكي٦٠ ٠٠٠(وهولندا 
  ) دوالر أمريكي٥٠ ٠٠٠(وسويسرا )  دوالر أمريكي٦٠ ٠٠٠(والسويد 
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 ٤الجدول 

 ركة األطراف  لتسهيل مشا)(BZمتطلبات الموارد من الصندوق الطوعي الخاص االستئماني 
  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧في عمليات االتفاقية لفترة العامين 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ الوصف

    االجتماعات-١

 1,800.0  االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

 300.0    (COP-9)) ٤(اجتماعات اقليمية تحضيرا لمؤتمر األطراف 

 1,300.0 1,300.0 )٢(التقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية و

اجتماع الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض 
 تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي

 
  650.0 

 

 اجتماع الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني 
 )ي (٨ بالمادة

  650.0  

 المعني بالحصول وتقاسم الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية
 المنافع

  300.0   650.0 

 االجتماع الثاني للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني 
  بالمناطق المحمية

  650.0 

 150.0   100.0   مساندة للمجتمعات األصلية والمحلية

 4,850.0 3,000.0 ١المجموع الفرعي 

 630.5   390.0   )مائة في ال١٣(  تكاليف مساندة البرنامج-٢

 5,480.5 3,390.0 )٢ + ١(التكلفة االجمالية 
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 ٥الجدول 

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧االشتراكات في الصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة العامين 
سلم األمم المتحدة  الطرف

لالشتراكات 
 في ٢٠٠٦
 ()المائة

 ٢٢سلم ال يتجاوز 
 على –في المائة 
أي بلد أال يدفع 

من البلدان األقل 
نموا أكثر من 

في المائة ٠,٠١
 )في المائة(

 مستحقة في شتراكاتا
دوالر  (٢٠٠٧يناير ١

 )أمريكي

سلم األمم 
المتحدة 

لالشتراكات 
 في ٢٠٠٦
 )المائة

سلم ال يتجاوز 
 في المائة ٢٢

على أال يدفع أي 
بلد من البلدان 
األقل نموا أكثر 

 في ٠,٠١من 
في (المائة 
 )المائة

مستحقة اشتراكات 
 ٢٠٠٨في أول يناير 

 )دوالر أمريكي(

مجموع اشتراكات 
٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

 دوالر أمريكي

Afghanistan 0.002 0.003 211 0.002 0.003 220 431 
Albania 0.005 0.006 527 0.005 0.006 550 1,077 
Algeria 0.076 0.098 8,008 0.076 0.098 8,363 16,371 
Angola 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Antigua and 
Barbuda 

0.003 0.004 316 0.003 0.004 330 646 

Argentina 0.956 1.234 100,736 0.956 1.234 105,194 205,930 
Armenia 0.002 0.003 211 0.002 0.003 220 431 
Australia 1.592 2.056 167,752 1.592 2.056 175,177 342,929 
Austria 0.859 1.109 90,514 0.859 1.109 94,521 185,035 
Azerbaijan 0.005 0.006 527 0.005 0.006 550 1,077 
Bahamas 0.013 0.017 1,370 0.013 0.017 1,430 2,800 
Bahrain 0.030 0.039 3,161 0.030 0.039 3,301 6,462 
Bangladesh 0.010 0.010 816 0.010 0.010 852 1,668 
Barbados 0.010 0.013 1,054 0.010 0.013 1,100 2,154 
Belarus 0.018 0.023 1,897 0.018 0.023 1,981 3,877 
Belgium 1.069 1.380 112,643 1.069 1.380 117,628 230,271 
Belize 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Benin 0.002 0.003 211 0.002 0.003 220 431 
Bhutan 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Bolivia 0.009 0.012 948 0.009 0.012 990 1,939 
Bosnia and 
Herzegovina 

0.003 0.004 316 0.003 0.004 330 646 

Botswana 0.012 0.015 1,264 0.012 0.015 1,320 2,585 
Brazil 1.523 1.967 160,481 1.523 1.967 167,584 328,066 
Bulgaria 0.017 0.022 1,791 0.017 0.022 1,871 3,662 
Burkina Faso 0.002 0.003 211 0.002 0.003 220 431 
Burundi 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Cambodia 0.002 0.003 211 0.002 0.003 220 431 
Cameroon 0.008 0.010 843 0.008 0.010 880 1,723 
Canada 2.813 3.632 296,411 2.813 3.632 309,530 605,942 
Cape Verde 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Central African 
Republic 

0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 

Chad 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Chile 0.223 0.288 23,498 0.223 0.288 24,538 48,036 
China 2.053 2.651 216,328 2.053 2.651 225,903 442,232 
Colombia 0.155 0.200 16,333 0.155 0.200 17,056 33,388 
Comoros 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
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سلم األمم المتحدة  الطرف
لالشتراكات 

 في ٢٠٠٦
 ()المائة

 ٢٢سلم ال يتجاوز 
 على –في المائة 
أي بلد أال يدفع 

من البلدان األقل 
نموا أكثر من 

في المائة ٠,٠١
 )في المائة(

 مستحقة في شتراكاتا
دوالر  (٢٠٠٧يناير ١

 )أمريكي

سلم األمم 
المتحدة 

لالشتراكات 
 في ٢٠٠٦
 )المائة

سلم ال يتجاوز 
 في المائة ٢٢

على أال يدفع أي 
بلد من البلدان 
األقل نموا أكثر 

 في ٠,٠١من 
في (المائة 
 )المائة

مستحقة اشتراكات 
 ٢٠٠٨في أول يناير 

 )دوالر أمريكي(

مجموع اشتراكات 
٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

 دوالر أمريكي

Congo 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Cook Islands 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Costa Rica 0.030 0.039 3,161 0.030 0.039 3,301 6,462 
Cote d'Ivoire 0.010 0.013 1,054 0.010 0.013 1,100 2,154 
Croatia 0.037 0.048 3,899 0.037 0.048 4,071 7,970 
Cuba 0.043 0.056 4,531 0.043 0.056 4,732 9,263 
Cyprus 0.039 0.050 4,110 0.039 0.050 4,291 8,401 
Czech Republic 0.183 0.236 19,283 0.183 0.236 20,137 39,420 
Democratic 
People's Republic 
of Korea 

0.010 0.013 1,054 0.010 0.013 1,100 2,154 

Democratic 
Republic of the 
Congo 

0.003 0.004 316 0.003 0.004 330 646 

Denmark 0.718 0.927 75,657 0.718 0.927 79,006 154,663 
Djibouti 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Dominica 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Dominican 
Republic 

0.035 0.045 3,688 0.035 0.045 3,851 7,539 

Ecuador 0.019 0.025 2,002 0.019 0.025 2,091 4,093 
Egypt 0.120 0.155 12,645 0.120 0.155 13,204 25,849 
El Salvador 0.022 0.028 2,318 0.022 0.028 2,421 4,739 
Equatorial 
Guinea 

0.002 0.003 211 0.002 0.003 220 431 

Eritrea 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Estonia 0.012 0.015 1,264 0.012 0.015 1,320 2,585 
Ethiopia 0.004 0.005 421 0.004 0.005 440 862 
European 
Community 

2.500 2.500 204,018 2.500 2.500 213,048 417,065 

Fiji 0.004 0.005 421 0.004 0.005 440 862 
Finland 0.533 0.688 56,163 0.533 0.688 58,649 114,812 
France 6.030 7.786 635,392 6.030 7.786 663,515 1,298,908 
Gabon 0.009 0.012 948 0.009 0.012 990 1,939 
Gambia 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Georgia 0.003 0.004 316 0.003 0.004 330 646 
Germany 8.662 11.184 912,731 8.662 11.184 953,129 1,865,861 
Ghana 0.004 0.005 421 0.004 0.005 440 862 
Greece 0.530 0.684 55,847 0.530 0.684 58,319 114,166 
Grenada 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Guatemala 0.030 0.039 3,161 0.030 0.039 3,301 6,462 
Guinea 0.003 0.004 316 0.003 0.004 330 646 
Guinea-Bissau 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Guyana 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Haiti 0.003 0.004 316 0.003 0.004 330 646 
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سلم األمم المتحدة  الطرف
لالشتراكات 

 في ٢٠٠٦
 ()المائة

 ٢٢سلم ال يتجاوز 
 على –في المائة 
أي بلد أال يدفع 

من البلدان األقل 
نموا أكثر من 

في المائة ٠,٠١
 )في المائة(

 مستحقة في شتراكاتا
دوالر  (٢٠٠٧يناير ١

 )أمريكي

سلم األمم 
المتحدة 

لالشتراكات 
 في ٢٠٠٦
 )المائة

سلم ال يتجاوز 
 في المائة ٢٢

على أال يدفع أي 
بلد من البلدان 
األقل نموا أكثر 

 في ٠,٠١من 
في (المائة 
 )المائة

مستحقة اشتراكات 
 ٢٠٠٨في أول يناير 

 )دوالر أمريكي(

مجموع اشتراكات 
٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

 دوالر أمريكي

Honduras 0.005 0.006 527 0.005 0.006 550 1,077 
Hungary 0.126 0.163 13,277 0.126 0.163 13,865 27,141 
Iceland 0.034 0.044 3,583 0.034 0.044 3,741 7,324 
India 0.421 0.544 44,362 0.421 0.544 46,325 90,687 
Indonesia 0.142 0.183 14,963 0.142 0.183 15,625 30,588 
Iran (Islamic 
Republic of) 

0.157 0.203 16,543 0.157 0.203 17,276 33,819 

Ireland 0.350 0.452 36,880 0.350 0.452 38,513 75,393 
Israel 0.467 0.603 49,209 0.467 0.603 51,387 100,595 
Italy 4.885 6.308 514,742 4.885 6.308 537,525 1,052,266 
Jamaica 0.008 0.010 843 0.008 0.010 880 1,723 
Japan 19.468 22.000 1,795,354 19.468 22.000 1,874,818 3,670,172 
Jordan 0.011 0.014 1,159 0.011 0.014 1,210 2,369 
Kazakhstan 0.025 0.032 2,634 0.025 0.032 2,751 5,385 
Kenya 0.009 0.012 948 0.009 0.012 990 1,939 
Kiribati 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Kuwait 0.162 0.209 17,070 0.162 0.209 17,826 34,896 
Kyrgyzstan 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Lao People's 
Democratic 
Republic 

0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 

Latvia 0.015 0.019 1,581 0.015 0.019 1,651 3,231 
Lebanon 0.024 0.031 2,529 0.024 0.031 2,641 5,170 
Lesotho 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Liberia 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Libya 0.132 0.170 13,909 0.132 0.170 14,525 28,434 
Liechtenstein 0.005 0.006 527 0.005 0.006 550 1,077 
Lithuania 0.024 0.031 2,529 0.024 0.031 2,641 5,170 
Luxembourg 0.077 0.099 8,114 0.077 0.099 8,473 16,586 
Madagascar 0.003 0.004 316 0.003 0.004 330 646 
Malawi 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Malaysia 0.203 0.262 21,390 0.203 0.262 22,337 43,728 
Maldives 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Mali 0.002 0.003 211 0.002 0.003 220 431 
Malta 0.014 0.018 1,475 0.014 0.018 1,541 3,016 
Marshall Islands 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Mauritania 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Mauritius 0.011 0.014 1,159 0.011 0.014 1,210 2,369 
Mexico 1.883 2.431 198,415 1.883 2.431 207,197 405,612 
Micronesia 
(Federated States 
of ) 

0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 

Monaco 0.003 0.004 316 0.003 0.004 330 646 
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سلم األمم المتحدة  الطرف
لالشتراكات 

 في ٢٠٠٦
 ()المائة

 ٢٢سلم ال يتجاوز 
 على –في المائة 
أي بلد أال يدفع 

من البلدان األقل 
نموا أكثر من 

في المائة ٠,٠١
 )في المائة(

 مستحقة في شتراكاتا
دوالر  (٢٠٠٧يناير ١

 )أمريكي

سلم األمم 
المتحدة 

لالشتراكات 
 في ٢٠٠٦
 )المائة

سلم ال يتجاوز 
 في المائة ٢٢

على أال يدفع أي 
بلد من البلدان 
األقل نموا أكثر 

 في ٠,٠١من 
في (المائة 
 )المائة

مستحقة اشتراكات 
 ٢٠٠٨في أول يناير 

 )دوالر أمريكي(

مجموع اشتراكات 
٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

 دوالر أمريكي

Mongolia 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Morocco 0.047 0.061 4,952 0.047 0.061 5,172 10,124 
Mozambique 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Myanmar 0.010 0.010 816 0.010 0.010 852 1,668 
Namibia 0.006 0.008 632 0.006 0.008 660 1,292 
Nauru 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Nepal 0.004 0.005 421 0.004 0.005 440 862 
Netherlands 1.690 2.182 178,078 1.690 2.182 185,960 364,039 
New Zealand 0.221 0.285 23,287 0.221 0.285 24,318 47,605 
Nicaragua 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Niger 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Nigeria 0.042 0.054 4,426 0.042 0.054 4,622 9,047 
Niue 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Norway 0.679 0.877 71,547 0.679 0.877 74,714 146,262 
Oman 0.070 0.090 7,376 0.070 0.090 7,703 15,079 
Pakistan 0.055 0.071 5,795 0.055 0.071 6,052 11,847 
Palau 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Panama 0.019 0.025 2,002 0.019 0.025 2,091 4,093 
Papua New 
Guinea 

0.003 0.004 316 0.003 0.004 330 646 

Paraguay 0.012 0.015 1,264 0.012 0.015 1,320 2,585 
Peru 0.092 0.119 9,694 0.092 0.119 10,123 19,817 
Philippines 0.095 0.123 10,010 0.095 0.123 10,453 20,464 
Poland 0.461 0.595 48,576 0.461 0.595 50,726 99,303 
Portugal 0.470 0.607 49,525 0.470 0.607 51,717 101,242 
Qatar 0.064 0.083 6,744 0.064 0.083 7,042 13,786 
Republic of 
Korea 

1.796 2.319 189,248 1.796 2.319 197,624 386,872 

Republic of 
Moldova 

0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 

Romania 0.060 0.077 6,322 0.060 0.077 6,602 12,924 
Russian 
Federation 

1.100 1.420 115,909 1.100 1.420 121,039 236,948 

Rwanda 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Saint Kitts and 
Nevis 

0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 

Saint Lucia 0.002 0.003 211 0.002 0.003 220 431 
Saint Vincent and 
the Grenadines 

0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 

Samoa 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
San Marino 0.003 0.004 316 0.003 0.004 330 646 
Sao Tome and 
Principe 

0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
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سلم األمم المتحدة  الطرف
لالشتراكات 

 في ٢٠٠٦
 ()المائة

 ٢٢سلم ال يتجاوز 
 على –في المائة 
أي بلد أال يدفع 

من البلدان األقل 
نموا أكثر من 

في المائة ٠,٠١
 )في المائة(

 مستحقة في شتراكاتا
دوالر  (٢٠٠٧يناير ١

 )أمريكي

سلم األمم 
المتحدة 

لالشتراكات 
 في ٢٠٠٦
 )المائة

سلم ال يتجاوز 
 في المائة ٢٢

على أال يدفع أي 
بلد من البلدان 
األقل نموا أكثر 

 في ٠,٠١من 
في (المائة 
 )المائة

مستحقة اشتراكات 
 ٢٠٠٨في أول يناير 

 )دوالر أمريكي(

مجموع اشتراكات 
٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

 دوالر أمريكي

Saudi Arabia 0.713 0.921 75,130 0.713 0.921 78,455 153,586 
Senegal 0.005 0.006 527 0.005 0.006 550 1,077 
Serbia and 
Montenegro 

0.019 0.025 2,002 0.019 0.025 2,091 4,093 

Seychelles 0.002 0.003 211 0.002 0.003 220 431 
Sierra Leone 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Singapore 0.388 0.501 40,884 0.388 0.501 42,694 83,578 
Slovakia 0.051 0.066 5,374 0.051 0.066 5,612 10,986 
Slovenia 0.082 0.106 8,640 0.082 0.106 9,023 17,663 
Solomon Islands 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
South Africa 0.292 0.377 30,769 0.292 0.377 32,130 62,899 
Spain 2.520 3.254 265,537 2.520 3.254 277,290 542,827 
Sri Lanka 0.017 0.022 1,791 0.017 0.022 1,871 3,662 
Sudan 0.008 0.010 816 0.008 0.010 852 1,668 
Suriname 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Swaziland 0.002 0.003 211 0.002 0.003 220 431 
Sweden 0.998 1.289 105,161 0.998 1.289 109,816 214,977 
Switzerland  1.197 1.546 126,130 1.197 1.546 131,713 257,843 
Syrian Arab 
Republic 

0.038 0.049 4,004 0.038 0.049 4,181 8,185 

Tajikistan 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Thailand 0.209 0.270 22,023 0.209 0.270 22,997 45,020 
The former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 

0.006 0.008 632 0.006 0.008 660 1,292 

Togo 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Tonga 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Trinidad and 
Tobago 

0.022 0.028 2,318 0.022 0.028 2,421 4,739 

Tunisia 0.032 0.041 3,372 0.032 0.041 3,521 6,893 
Turkey 0.372 0.480 39,198 0.372 0.480 40,933 80,132 
Turkmenistan 0.005 0.006 527 0.005 0.006 550 1,077 
Tuvalu 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Uganda 0.006 0.008 632 0.006 0.008 660 1,292 
Ukraine 0.039 0.050 4,110 0.039 0.050 4,291 8,401 
United Arab 
Emirates 

0.235 0.303 24,762 0.235 0.303 25,858 50,621 

United Kingdom 
of Great Britain 
and Northern 
Ireland 

6.127 7.911 645,613 6.127 7.911 674,189 1,319,802 

United Republic 
of Tanzania 

0.006 0.008 632 0.006 0.008 660 1,292 
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سلم األمم المتحدة  الطرف
لالشتراكات 

 في ٢٠٠٦
 ()المائة

 ٢٢سلم ال يتجاوز 
 على –في المائة 
أي بلد أال يدفع 

من البلدان األقل 
نموا أكثر من 

في المائة ٠,٠١
 )في المائة(

 مستحقة في شتراكاتا
دوالر  (٢٠٠٧يناير ١

 )أمريكي

سلم األمم 
المتحدة 

لالشتراكات 
 في ٢٠٠٦
 )المائة

سلم ال يتجاوز 
 في المائة ٢٢

على أال يدفع أي 
بلد من البلدان 
األقل نموا أكثر 

 في ٠,٠١من 
في (المائة 
 )المائة

مستحقة اشتراكات 
 ٢٠٠٨في أول يناير 

 )دوالر أمريكي(

مجموع اشتراكات 
٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

 دوالر أمريكي

Uruguay 0.048 0.062 5,058 0.048 0.062 5,282 10,340 
Uzbekistan 0.014 0.018 1,475 0.014 0.018 1,541 3,016 
Vanuatu 0.001 0.001 105 0.001 0.001 110 215 
Venezuela 0.171 0.221 18,019 0.171 0.221 18,816 36,835 
Viet Nam 0.021 0.027 2,213 0.021 0.027 2,311 4,524 
Yemen 0.006 0.008 632 0.006 0.008 660 1,292 
Zambia 0.002 0.003 211 0.002 0.003 220 431 
Zimbabwe 0.007 0.009 738 0.007 0.009 770 1,508 

               
TOTAL 80.445 100.00      8,160,700  80.445 100.00      8,521,900     16,682,600  
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  ٨/٣٢المقرر 
 نفلوانزا الطيور على التنوع البيولوجيأل المحتمل ثراأل

 :ان مؤتمر األطراف

ياة اآلبـدة، وهـو      المحتمل ألنفلوانزا الطيور على الح     ثربتقرير اجتماع التفكير المتعلق باأل    يحيط علما    -١ 
 ؛UNEP/CBD/COP/8/INF/47، الوارد في الوثيقة ٢٠٠٦ مارس ١٩  يوم ، البرازيل،االجتماع المعقود بكوريتيبا

األطراف، من خالل هيئة المكتب، الى أن تطلب من األمين التنفيذي الشـروع فـي مشـاورات        يدعو   -٢ 
 . تنفيذ االتفاقية علىأثرمشابهة عندما تحدث قضايا ناشئة يمكن أن يكون لها 
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 ٨/٣٣المقرر 
 موعد ومكان االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

 إن مؤتمر األطراف،
بالعرض السخي الذي قدمته حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية الستضافة االجتماع الرابع لمؤتمر  يرحب -١ 

 واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
التنوع البيولوجي في موعد ومكان يحددهما فيما بعد البلد المستضيف بالتشاور مع المكتب واألمين التنفيذي بأسرع وقت 

 ؛ممكن
 ، موارد مالية٢٠٠٨الجهات المانحة أن توفر مقدما ويفضل أن يكون ذلك في بداية السنة المالية يناشد  -٢ 

،  الناميةوافية لضمان المشاركة الفعالة لألطراف من البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة
 .وكذلك األطراف ذات االقتصادات االنتقالية
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  ٨/٣٤المقرر 
 شكر وتقدير لحكومة وشعب جمهورية البرازيل االتحادية

 ،مؤتمر األطرافإن 

جمهورية البرازيل  بناء على دعوة كريمة من حكومة        ٢٠٠٦ آذار/مارس ٣١لى  إ ٢٠ من باكوريتي في اجتمع وقد
 ،االتحادية

حـرارة  مجاملـة و  ال الترتيبات الممتازة المقدمة لالجتماع وما لقيه المشاركون من حسـن           التقدير عميقر  قدي ذإو
 ،يباحكومة وشعب البرازيل، ووالية بارانا، ومدينة كوريت من المقدمةضيافة ال

االجتمـاع،  منحت للمشاركين فـي  ي ت الة القلبي البرازيل، لحسن الضيافة   وشعب   لحكومة عميق ال ه عن امتنان  عربي
 .االجتماع نجاح فيسهامهما إلو
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 المرفق الثاني

 أعمال الجزء الرفيع المستوى من الجلسة العامة لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف

مع مؤتمر األطراف الى بيانات من المشاركين في الجزء الوزاري الرفيع المستوى،            ، است في الجلسة العامة الرابعة    -١
 .الذي قام بتنظيمه البلد المستضيف في تشاور مع األمانة وهيئة المكتب

 .، نائب عمدة كوريتيبا، أمام المؤتمرLuciano Ducciتكلم السيد  -٢
، الحائزة على جائزة نوبـل  Wangari Maathaiالسيدة  شريط فيديو تكلمت فيه أمام المؤتمر  على المؤتمرعرض -٣

 .٢٠٠٤للسالم عام 
قام السيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، بابالغ المؤتمر أنه قد تم التوقيع علـى مـذكرة         -٤

ار فـي كينيـا لتعـويض    ، لزراعة أشجWangari Maathaiالسيدة تفاهم مع حركة غرين بيلت موفمانت التي شرعت فيها 
 .التدهور البيئي الناشئ عن عمليات األمانة

 :أدلى ببيانات كل من  -٥

 ٧٧جنوب أفريقيا، بالنيابة عن مجموعة الـ  ،وزير الشؤون البيئية والسياحة Marthinus Van Schalkwyk السيد •
 والصين

جنوب أفريقيا، بالنيابة عن شبكة النساء  ،نائبة وزير الشؤون البيئية والسياحة Rejoice Mabudafhasi السيدة •
 الوزيرات

راعة والغابات والبيئة والمياه، األمين العام بالوزارة االتحادية الدارة الز Werner Wutscher السيد •
 النمسا

المانيا،  ،نائب وزير الوزارة االتحادية للبيئة وحفظ الطبيعة والسالمة النووية Matthias Machnig السيد •
 دعا المندوبين الى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف الذي سوف يعقد الذي

 ٢٠٠٨في بلده عام 
 Turki bin Nasser bin األمير •

Abdulaziz 
العربية السعودية، رئيس رئاسة األرصاد الجوية والبيئة ورئيس المملكة 

 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب
 رئيس جمهورية باالو Tommy E. Rememgasauد السي •
 والمتحدث عن األمين العام ،الجزائر ،وزير البيئة وتخطيط استعمال األراضي Chérif Rahmani السيد •

 لألمم المتحدة في السنة الدولية للصحارى والتصحر
اء البيئة بتسوانا، بالنيابة عن محفل وزر ،وزير البيئة والحياة اآلبدة والسياحة Onkokame Kitso Mokaila السيد •

 بالجماعة االنمائية للجنوب األفريقي
الهند، بالنيابة عن البلدان الشديدة التباين المتماثلة  ،وزيرالدولة للبيئة والغابات Namo Narain Meena السيد •

 األفكار
 بولندا ،وزير البيئة  .Jan Szyszkoالسيد •
 الفلبينيعية، زارة البيئة والموارد الطبأمين و Angelo T. Reyes السيد •
 البيئة والتراث وزير الدولة المسؤول بصفة خاصة عن حماية البيئة بوزارة Batt O'Keeffe السيد •

 ايرلنداوالحكم المحلي، 
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ية  وزير البيئة والموارد المائJacques Andoh Alleبالنيابة عن السيد  Lambin Colette السيدة •
 كوت ديفواروالغابات، 

 هولندا ،وزير الدولة للبيئة Pieter van Geel السيد •
 المكسيك ،وزير البيئة والموارد الطبيعية Jose Luis Luege Tamargoالسيد  
 نيوزيلندا ،وزير حفظ الطبيعية Chris Carter السيد •
 كستانبا ،وزير البيئة Tahir Iqbal السيد •
 سفير شيلي في البرازيل Demétrio Infante السيد •
 سفير ماليزيا في البرازيل Dato' Ismail Mustapha السيد •
 بمدغشقر،وزير البيئة والماء والغابات Charles Sylvain Ratotoarison السيد •
 ملديفوزير البيئة والطاقة والماء،  Ahmed Abdulla السيد •
 مفوض البيئة باللجنة األوروبية Stavros Divas السيد •
 سبانيا، أ وزيرة البيئة،Cristina Narbonaلسيدة بالنيابة عن ا A. Serrano السيد •
 نيبالة، بأمين وزارة الغابات وحفظ التر Soyambhuma Amatyaالسيد  •
 سويسرا، وزير البيئة والغابات Bruno Oberle السيد •
 رئيس المجلس الوطني للبيئة، بيرو Carlos Loret de Mola السيد •

بالوزارة االتحادية للبيئة وحفظ الطبيعة والسـالمة النوويـة بألمانيـا بـدعوة             ، نائب الوزير    Machnigقام السيد    -٦
 .٢٠٠٨المندوبين الى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف الذي سوف يعقد في بلده في 

، وزير الدولة المسؤول بصفة خاصة عن حماية البيئة بايرلندا، خالل بيانه، بعرض صـورة               O`Keeffeقام السيد    -٧
 وقال ان حكومـة ايرلنـدا   ، Michael Thatcher بيد الفنان االيرلندي،peat bog oakية لتمثال منحوت في شجرة فوتوغراف

 .يطيب لها أن تقدمها كاعارة دائمة لمتحف الطبيعة والثقافة التابع التفاقية التنوع البيولوجي
مشاركين فـي الجـزء الـوزاري الرفيـع         في الجلسة العامة الخامسة استمع المؤتمر الى مزيد من البيانات من ال            -٨

 .المستوى
 :أدلى ببيانات كل من  -٩

 آيسلندا، األمين العام لوزارة البيئة Magnūs Jòhannesson السيد  •
 Michelle Gallardo de السيدة  •

Gutiérrez 
 السلفادورطبيعية، نائبة وزير البيئة والموارد ال

 زامبيا،وارد الطبيعية وزير البيئة والمنائب Nedson Nzowa السيد  •
  الموحدةواليات ميكرونيزيانائب رئيس  Redley Killion السيد  •
 نائب المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة Harsha Vardhana Singh السيد  •
 األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر Hama Arba Diallo السيد  •
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ة الطبيعة والبحث نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة وحماي Koko Georgette السيدة  •
 غابونوالتكنولوجيا، 

 فلندا ،وزير الدولة بوزارة للبيئة Stefan Wallin السيد  •
 فنزويال، نائب وزير البيئة Mighel Rodrigez السيد  •
 األمين التنفيذي بأمانة Alfredo Molina Maldonadoبالنيابة عن السيد  Cristina Morales Palarea السيدة  •

 البيئة، باراغواي
 وزير الدولة للبيئة، البرتغال Humberto Rosa السيد  •
 وزير الدولة للبيئة، أوغندا Jeje Odongo السيد  •
 ، وزير البيئة وحماية الطبيعة، السنغالThierno Loبالنيابة عن السيد  Demba Mamadou Ba السيد  •
 ير العمل والتنمية التكنولوجية والبيئة، سوريناموز Clifford Marica السيد  •
  اكوادور،نائب وزير البيئة Alfredo Carrascoالسيد   •
  منغوليا،وزير الطبيعة والبيئة Ichinkhorloo Erdenebaatar السيد  •
  كامبوديا،الوزير الرئيسي بوزارة البيئة Mok Mareth السيد  •
 والموارد الطبيعية، كينياوزير البيئة  Kivutha Kibwana السيد  •
  أوروغواي،وزير االسكان وتخطيط األراضي والبيئة Mariano Arana السيد  •
 وزيرة البيئة، غرينادا Ann David-Antoineِ السيدة  •
 وزير البيئة والتنمية المستدامة، األرجنتين Atilio Savino السيد  •
 باألمين العام للبيئة، المغر Mohammed Ameur السيد  •
 نائب وزير البيئة والماء، بلغاريا Jordan Dadov السيد  •
 الوزير المساعد للبيئة، البوسنة والهرسك Mehmed Ceroالسيد   •
نائبة الوزير لتحسين الموارد الطبيعية وحفظ الطبيعة ومكافحة الضرر  Masnellyarti Hilman السيدة  •

 البيئي، أندونيسيا
 السويد، يئةسفيرة الب Viveka Bohn السيدة  •
  جمهورية كوريا،سفير البيئة Cheong Hae-wook السيد  •
  موزمبيق،وزير تنسيق األعمال البيئية Luciano André de Castro السيد  •
 كندالمناوبة، بهيئة البيئة الكندية، وكيلة الوزير ا Cassie Doyle السيدة  •
ة الموارد الطبيعية والحكم المحلي كبير المسؤوليين التنفيذيين بوزار Ismael Fabro السيد  •

 والبيئة، بليز
 رئيس الديوان بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، تونس Habib Dimassi السيد  •
وزير الشؤون البيئية والمناظر الطبيعية  ،Jim Knightبالنيابة عن السيد  Roy Hathaway السيد  •

 لعظمى وايرلندا الشمالية المملكة المتحدة لبريطانيا ا،والتنوع البيولوجي
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 وزير البيئة واألراضي والتنمية الزراعية، كيريباتي Martin Puta Tofingaالسيد   •
  أنغوال،وزير شؤون المدن والبيئة Diekumpuna Sita José السيد  •
  غينيا بيساو،وزير البيئة Aristides Ocante de Silva السيد  •

 جزر كوك ،ةوزير البيئ Teinakore Bishop السيد  •

ل العامة، المدير العام للبيئة بوزارة البيئة والتخطيط الفيزيقي واألشغا John Vournas السيد  •
 اليونان

-Abdul Rahman Fadhi Al السيد  •
Eryani اليمن،وزير الماء والبيئة  

 زمبابوي، وزير البيئة والسياحة .Francis D. C. Nhema السيد  •
 وزيرة السياحة والبيئة والثقافة، Lebohang Ntsinyiبالنيابة عن السيدة  Stanley M. Damane السيد  •

 ليسوتو
  فرنسا،السفير للبيئة Denys Grauer السيد  •
 سفيرة تايلند في البرازيل Siree Bunnagٍ السيدة  •
  اليابان،المدير العام بمكتب حماية الطبيعة بوزارة البيئة Hideki Minamikawa السيد  •
 وزير Willem Konjoreسفير ناميبيا في البرازيل بالنيابة عن السيد  Patrick Nandagoالسيد   •

  ناميبيا،البيئة والسياحة
  أستراليا،ئة البرازيل بالنيابة عن وزير البيالسفير في Peter Hayward السيد  •
 من بنما Aleida Salazar السيدة  •
 الشرقيةبيئة، تيمور المدير الوطني لل Carlos Lopes Ximenes السيد  •
  كوستا ريكا،بالنيابة عن وزير البيئة والطاقة Maribella Alvarez Mora السيدة  •
 رات العربية المتحدةااالم ،المدير العام للوكالة االتحادية للبيئة Salem Al-Dhaheri السيد  •
  كولومبيانائب وزير البيئة، Oscar Dario Amaya السيد  •
  بنغالديش،أمين وزارة البيئة والغابات  Jafar Ahmed Chowdhury  السيد  •
  تشاد،وزير البيئة والموارد المائي Hissene Ahmat Senoussi السيد  •
  وزير االعالم واالتصال، بوتانLyonpo Leki Dorjiبالنيابة عن السيد  Karma C. Nyedrup السيد  •
 حمية، غواتيماالأمينة مجلس المناطق الم Ana Luisa Nogueira السيدة  •
كبير المسؤولين التنفيذيين بوزارة الحكم المحلي واالسكان وتوطين  Cama Tuiloma السيد  •

 فيجي، المتشردين والبيئة
  تونغا،مدير البيئة بوزارة البيئة Uilo Samani السيد  •
 ،شؤون البيئيةمدير الشؤون البيئية بوزارة المناجم والموارد الطبيعية وال Raphael Kabwaza السيد  •

ة الموارد الطبيعية والشؤون البيئي بالنيابة عن وزير المناجم و،ماالوي
 في ماالوي
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  البانبا،الغابات والماء وزير البيئة وادارة Lufter Zhuvelo السيد  •
  بوليفيا،نائبة وزير العالقات االقتصادية والتجارة الخارجية Maria Luisa Ramos Urzagaste السيدة  •
المنسق التقني لبرامج األمانة الدائمة للمجلس الوطني للبيئة والتنمية  Mariam Gui Nikiema سيدةال  •

المستدامة، في بوركينا فاصو، بالنيابة عن وزير البيئة واالسكان، 
 بوركينا فاصو

 Hele Pierreالمستشار التقني لوزير البيئة بالكاميرون بالنيابة عن السيد  Marie Fosi Mbantenkhu السيدة  •
وزير البيئة ونقطة االتصال الوطنية المؤسسية التفاقية التنوع 

 البيولوجي، الكاميرون
 ة والبيئة، بمكتب سياسة التنمية، باليوئنديبيقمن فريق الطا Charles Ian McNeill الدكتور  •
 نائب المدير العام، بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية Francis Gurry الدكتور  •
 األمين العام، بالسلطة الدولية لقاع البحار Satya N. Nandanالسيد   •
 Maria Eugenia Choque السيدة  •

Quispe 
 ئية النساالمجموعةمن 

 األمين بوزارة البيئة بفنلندا، في بيانه، ان بلده، خالل رئاسته لالتحاد األوروبي، سوف ،Stefan Wallin قال السيد -١٠
 .٢٠٦ سوف يعقد في باريس في سبتمبر عن التنوع البيولوجي وسياسة التنمية،يسهم في تنظيم مؤتمر 

، نائب وزير البيئة بالبرازيل الى األمين التنفيذي لالتفاقيـة خمسـة   Claudio Longoneخالل االجتماع، قدم السيد  -١١
األشياء، المقصود منها أن تمثـل التنـوع   وهذه .  أشياء أنتجها الفنيون الشعبيون المنتمون الى المجتمعات المحلية البرازيلية       

 .االجتماعي في البرازيل انما هي هدية من البرازيل لمتحف الطبيعة والثقافة التابع التفاقية التنوع البيولوجي
 وزير البيئئة في غينيا بيساو انه بعد بيانه سوف يقدم الى األمين التنفيـذي  ،Aristides Ocante da Silvaقال السيد -١٢
 كهدية الـى متحـف الطبيعـة    ،Bijagos Archipelagoفاقية تمثالين رمزيين صغيرين من صنع السكان األصليين في لالت

 .والثقافة التابع التفاقية التنوع البيولوجي
 مجموعةقدمت بيانات مكتوبة، لم يتم القاؤها من وفود النيجر، باراغواي، ساموا، مراكز حصاد المستقبل التابعة لل                -١٣

 .(CGIAR) بالبحوث الزراعية الدولية ة المعنيةارياالستش



UNEP/CBD/COP/8/31 
Page 370 

 

 

 المرفق الثالث

 رفيع المستوى من االجتماع الثامنالالجزء 
 لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 الوزيرة مارينا سيلفاتقرير 

من لمـؤتمر   رفيع المستوي فـي االجتمـاع الثـا   جزءيسعدني أن أقدم تقريري عن المناقشات التي جرت خالل ال       
 في مدينـة كوريتيبـا فـي بارانيـا          ٢٠٠٦مارس  /  آذار ٢٩ إلى   ٢٧ ة التنوع البيولوجي، الذي عقد من     األطراف في اتفاقي  

 .لويز إناسيو لوال دا سيلفا/ بالبرازيل والذي تشرفت برئاسته مع الحضور الكريم لصاحب الفخامة رئيس البرازيل السيد
 عن طريـق  ٨٥  دولة كانت ممثلة عن طريق الوزراء و٤٥لمستوي، منها    رفيع ا  جزء بلدا في ال   ١٣٠وقد شارك   

 من أعضاء فريق الخبراء ومديري المنظمـات        ٢٠  متحدثين و  ٦ إلي   باإلضافة الوفود،نواب الوزراء أو سفراء أو رؤساء       
 .والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص واألكاديمي الدولية وممثلي المجتمعات المحلية واألصلية

 رفيع المستوى أن يـوفر الطاقـات واإلرشـادات السياسـية          جزءوعندما كنت أفكر في الطريقة التي يمكن بها ال        
وكان أملي أن يمثل االجتماع الثامن لمؤتمر األطـراف          . التفاقيتنا، الحظت التوافق في الرأي حول الحاجة إلى نهج مبتكر         

المستوي إلى التقدم في مناقشاتنا واعتماد مجموعة من القرارات بعيدة       رفيع   جزءنقطة تحول في عمر االتفاقية، وأن يؤدي ال       
 .النظر من قبل مؤتمر األطراف بما يعكس أهمية التعامل السريع مع القضايا التي تواجه تنفيذ االتفاقية

 : رفيع المستوىجزءحددت هدفين رئيسيين لل لذا،
ها وأهدافها بنفس أهمية تنفيذ المعاهدات واالتفاقيـات        تحديد طرق لتعزيز االتفاقية وضمان أن ينظر إلى تنفيذ         •

 . الدولية األخرى

إعادة إحياء روح قمة األرض والتزام المجتمع العالمي بالعمل التعـاوني متعـدد األطـراف لـدعم التنميـة              •
 .المستدامة، وخاصة تحقيق أهداف االتفاقية

ات، يعالج كل حوار منها التفاعل بين التنوع        واقترحت وضع هيكل لالجتماع حول مجموعة تتكون من أربع حوار         
:  العالقات المتبادلة بين التنوع البيولوجي والقطاعـات التاليـة         لجانوتستكشف ثالث    . البيولوجي وإحدى القضايا الرئيسية   

الحصول وتقاسـم    بدراسة القضايا المتعلقة ب    ة الرابع اللجنةقوم  تو . األغذية والزراعة؛ التنمية والقضاء على الفقر؛ والتجارة      
 .المنافع

وأظهرت مشاركة الوزراء وممثلي المنظمات الدولية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ االتفاقية، أن اقتراحنا يفـي         
 . وأنا في غاية السعادة بهذه االستجابة .والمراقبين مثيرا لالهتمام بتوقعات البلدان واعتبره عدد كبير من األطراف

ويمكنني تحديد مجموعة صغيرة     .  يومان من المناقشات ويوم للبيانات الوزارية      –ال مكثفا   وقد عملنا ثالثة أيام عم    
 :ها المشاركون في المناقشاتطرحمن االستنتاجات العامة من وفرة المعلومات واالقتراحات واآلراء التي 

 إال من خـالل السياسـات   هناك توافق حول مبدأ بأنه لن يتسنى تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وتحقيق أهدافها  •
 واألعمال التي تشمل مختلف القطاعات؛

ات واالتفاقيات الدولية التي تعـالج  تفاقم إيالء أولوية مماثلة لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ومختلف اال    هممن ال  •
 قضايا ذات صلة باألهداف الثالثة لالتفاقية؛

 جميع المجموعات الرئيسية، وخاصة الشباب، أن تحسن        الدور األساسي للتعليم وزيادة التوعية بحيث تستطيع       •
ا للخدمات االيكولوجية األساسية التي يقدمها التنوع البيولوجي والمخاطر على المجتمع اإلنساني في حالة              هفهم

 فقدان التنوع البيولوجي؛
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نية والتشجيع على   الدور المزدوج لوزراء البيئة في التشجيع على تنسيق التنوع البيولوجي في حكوماتهم الوط             •
 تحقيق التجانس في مواقف بلدانهم في مختلف المنتديات الحكومية الدولية؛

 ؛٢٠١٠الوعي بضرورة العمل بصورة أسرع علي كل المستويات إذا أردنا تحقيق أهداف االتفاقية وهدف  •

 . الحاجة إلي ضمان تمويل طويل األجل لتنفيذ االتفاقية •

 اللجنة االفتتاحية

 واستخلصت هذه الدراسـة الهامـة أن فقـدان التنـوع        ".لنظم االيكولوجية ل أللفيةتقييم  " نتائج    ذاكري قدم األستاذ 
البيولوجي يحدث بمعدل أسرع من المعدل السابق بألف مرة وتدهور حالة ثلثي الخدمات االيكولوجية التي يقـدمها التنـوع                   

 .البيولوجي والنظم االيكولوجية
. ثمن التدهور البيئي أكثر مـن الفقـراء  " يدفع"وليس هناك من   . راء أكثر من غيرهم   ويؤثر هذا التدهور علي الفق    

 وحتـى   – حرية االختيار والقدرة على التصرف وحق تقرير المصـير           –فإنهم يدفعون من وقتهم وعملهم، وفقدان قدراتهم        
 . واألكثر من ذلك أنهم يعرفون أنهم يدفعون الثمن . أحياناً حياتهم

األلفية أن الضغوط علي خدمات التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية ما زالت تتزايد وتعتبـر اآلن               ويظهر تقييم   
 واألمن الغذائي والصـحة واالسـتدامة       ،من العوائق الرئيسية نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتمثلة في خفض الفقر           

مرة والفيضانات والجفاف الشديد الذي حدث في أجزاء كثيـرة مـن    وليس من قبيل الصدفة أن انهيارات التربة المد       .البيئية
 أي النظم االيكولوجية التي غيرهـا اإلنسـان         –العالم قد حدث في مناطق بها أعلى المستويات من فقدان التنوع البيولوجي             

 . أكثر من غيرها
 التدهور في خدمات النظم     فالحكومات لديها األدوات لعكس كثير من اتجاهات       . ومع ذلك هناك بصيص من األمل     

 ولكن لن يحدث ذلك إال في حالة االعتراف بالشكل الواجب بـالتنوع البيولـوجي والـنظم                  .االيكولوجية في العقود القادمة   
 .االيكولوجية في عملية التخطيط واتخاذ القرار الحكومي

وتهتم عدد قليـل مـن   . ة للحكومات وال تمثل حتى اآلن إدارة التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية شواغل أساسي          
وال زالت العديد من عمليات التخطيط الوطنية تفترض عن طريق الخطأ أن             . استراتيجيات خفض الفقر اهتماما جادا بالبيئة     

 .حفظ التنوع البيولوجي يتعارض مع هدف خفض الفقر
ولم يسبق أن تجمع   . لعمل الملموس وما ينقص هو اإلرادة السياسية وا      . ولذا نحن نعرف المشكلة ونمتلك األدوات     

ولم يسبق لهم الحصول على تحليل متكامل مثـل هـذا    . هذا العدد من الوزراء من أجل النظر في مصير التنوع البيولوجي     
 .  ولم يسبق أن أسباب عدم التصرف أمام السياسيين كانت قليلة بهذا الشكل. عن التهديدات والخيارات

 اللجان
 :  والمدخالت والمساهمات العديدة التي وردت، تمكنا من تحديد نقاط التقارب التاليةاللجانية في من المناقشات الواف

 التنوع البيولوجي واألغذية والزراعة: اللجنة األولى
وبحث هذا الترابط يعد مـن المهـام         . إن التنوع البيولوجي واألغذية والزراعة والصحة مسائل مترابطة جوهريا        

 فإن الزراعة هي بالتأكيد النشاط الذي لـه أكبـر تـأثير علـي التنـوع               .صوى التفاقية التنوع البيولوجي   ذات األولوية الق  
 مسألة تعتمـد علـى حفـظ التنـوع     – وبالتالي األمن الغذائي ورفاه اإلنسان –ومن ناحية أخري، فإن الزراعة    . البيولوجي
 –لى التنوع البيولوجي، بشرط أن تقوم السياسات الزراعية         والزراعة في حد ذاتها ال تمثل بالضرورة خطرا ع         . البيولوجي

 . علي أساس مفهوم االستخدام المستدام–علي المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية 
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ويمثـل  . ويمتلك المزارعون التقليديون الكثير من العارف القيمة، وخاصة فيما يتعلق بحفظ التربة والخدمات البيئية  
ج الزراعي علي نطاق واسع والزراعة الواحدة وتقليص قنوات التوزيع مخاطر ليس على التنوع البيولوجي               التوسع في اإلنتا  

فحسب ولكن أيضا علي الصحة العامة واألمن الغذائي من خالل تقييد وصول المنتجات الزراعية التقليدية المتنوعة بيولوجيا                
 تحقيق مكاسب للجميع من خالل السياسات التـي تشـمل كـل             ومع ذلك، يمكن تفادي تلك المخاطر ويمكن       . إلى األسواق 

. المجاالت وتتضمن برامج اتفاقية التنوع البيولوجي تشرك القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والعلميـة واإلعالميـة     
 .ومن الضروري إشراك وزارات أخرى غير الوزارات البيئية

ويجب أن  . اسيات األمن الغذائي، والتنوع الغذائي وصحة اإلنسان      والبد من معرفة أن التنوع البيولوجي هو من أس        
نساند اإلنتاج العائلي حيث انه المسؤول عن إمداد األغذية المتنوعة والصحية غير القادرة علـى المنافسـة فـي األسـواق               

 أيضاً القضايا   بل ،نواع فحسب ومن خالل مساندة الممارسات الزراعية التقليدية، سنعالج ليس القضايا المتعلقة باأل           . العالمية
وسيسمح لنا تحسين تخطيط استخدام األراضي بمعالجة، ضمن أمور أخري، التعـايش بـين               . التي تتعلق بالموارد الجينية   

 .مناطق الزراعة الكثيفة والزراعة التقليدية والمناطق المحمية، والتي تعد من القضايا الهامة من ناحية التنوع البيولوجي
  والتنمية والقضاء علي الفقر،لوجيالتنوع البيو: ثانيةاللجنة ال

وتم الشديد على الترابط بين حفظ التنوع البيولوجي والقضاء علي الفقر، وكذلك علـى الحاجـة العاجلـة التخـاذ            
يجـب  وتعد خدمات التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية أساسية من أجل بقاء اإلنسان و            . إجراءات محددة في هذا المجال    

وفي الوقت نفسه، علينا إعادة توجيـه األنمـاط االسـتهالكية          . أن نعمل على تحديد قيمة لهذه الخدمات وتعزيز هذه القيمة         
.  بل هو قضية أساسية ومورد هام، وخاصة لمجتمعات السـكان الفقيـرة            –فالتنوع البيولوجـي ليس ترف     . وفلسفة التنمية 

 .ثل حفظ التنوع البيولوجي والعدالة االجتماعيةومعالجة هذه العالقة مسألة هامة أيضا م
 يعتبروا من أكثر المجموعات التي تعتمد مباشرة علي خدمات التنـوع البيولـوجي              األصلية والمحلية والمجتمعات  

تـؤثر  ومع ذلك فإن فرصتهم اقل للتأثير علي القرارات التـي   . والنظم االيكولوجية، ونتيجة لذلك فإنهم األكثر تأثراً بفقدانها 
المحليـة فـي    األصـلية و  لذلك من الضروري ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني والمجتمعات          . على نوعية معيشتهم  

ويجب ضمان حقهم في الحصول علي المـوارد        . العمليات الوطنية واإلقليمية والدولية، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي         
ومن أجل حمايـة الكـرة    . مان اتخاذ القرارات المتعلقة بطرق إدارة هذه الموارد    الطبيعية وملكية األراضي، مثلما يجب ض     

 .األرضية علينا إضفاء الطابع الديمقراطي على اإلجراءات من المستوى المحلي وصوال إلى المستويات العالمية
ن تنفيذها لـم يعـط   إك فومع ذل .  واألهداف اإلنمائية لأللفية الدعم المتبادل فيما بينها٢٠١٠ويجب أن يوفر هدف  

والحظ مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع الحاجة إلـى   . سوى أهمية قليلة لدور التنوع البيولوجي في تحقيق هذه األهداف 
 كمرحلة أساسية على طريق تحقيق الهدف اإلنمـائي         ٢٠١٠استكشاف، مع األمين العام لألمم المتحدة، فرصة وضع هدف          

 . بمواصلة بحث هذه المسألةاللجنة توأوص . ٢٠١٥بضمان االستدامة البيئية بحلول السابع لأللفية المتعلق 
 التجارة والتنوع البيولوجي: اللجنة الثالثة

 ويمكن من خالل خفض الحواجز تحقيق فوائد اقتصادية وتوفير حافز علـى            .تؤثر التجارة علي التنوع البيولوجي    
علي المنتجات المشتقة من التنوع البيولوجي، حيث يكون للبلدان الناميـة مزايـا        ويمكن أن تحفز الطلب      . االبتكار واإلبداع 

 . نسبية، ويؤدي ذلك إلي حوافز اقتصادية إلدارة هذه الموارد واستخدامها المستدام
 مثـل  –وشدد بعض البلدان على الحاجة إلي خفض وإلغاء الدعم الضار بالبيئة الذي يمثل ضرر بالنسـبة للبيئـة             

 والتي كثيرا ما تتمتع بمستويات عالية من        ي أكثر القطاعات التي تحدث تلوث،     د األسماك أو الدعم ف    يزراعة أو مصا  الدعم لل 
 .وأشار البعض إلى الحاجة إلي وجود حوافز للحفاظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية . الدعم
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ي وأهداف منظمة التجارة العالمية، ولكن عملياً، فإن هـذا  وذكرت الحاجة إلي تنسيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوج  
ويجب أن تواكب التدابير االجتماعية والبيئية عملية تحرير التجارة من أجـل السـيطرة              . المجال يبقي فيه كثير من الشكوك     

 .على التأثيرات الناتجة عن التجارة، وخاصة التي نشأت عن زيادة العولمة
 لي الموارد الجينية وتقاسم المنافع الحصول ع: اللجنة الرابعة

وأشير إلى أن مستوي االمتثال للهدف الثالث التفاقية التنوع البيولوجي كعملية ال تـزال فـي مرحلتهـا المبكـرة               
ن تكون نقطة االنطالق فيها هي الوثـائق التـي          أوتحتاج إلي وضع واعتماد نظام دولي خاص بالحصول وتقاسم المنافع، و          

ولتحقيق هـذا الهـدف    . ويجب أن يكون هذا النظام إلزاميا على األقل بالنسبة لبعض عناصره . سبانياأبأعدت في غرناطة    
. من االتفاقية، علينا أن نؤسس من جديد مناخا مبنيا على الثقة والتعاون بين جميع األطراف والجهـات المعنيـة األخـرى                    

مسائل المتعلقة بالحق في الحصول على المواد الجينيـة وتقاسـم           ويجب أن تلعب اتفاقية التنوع البيولوجي دورا قياديا في ال         
جل تحقيق تقدم في تطوير النظم، هناك حاجة إلى التزام قوي من األطراف بتوفير الوسائل والسيما الموارد                 أومن   . المنافع

 فـي أسـرع وقـت ممكـن،     المالية لعقد اجتماعات العمل واجتماعات الخبراء التقنيين بهدف االنتهاء من إعداد نظام دولي      
 .ويفضل أن يكون بحلول وقت انعقاد االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

لى ضمان الحماية الكاملة للمعارف التقليدية المتصلة بحفظ الموارد الجينيـة           إويوجد توافق في الرأي حول الحاجة       
حاجة لمشاركة المجتمعات األصلية والمحلية فـي       وتم التشديد أيضاً علي ال     . واستخدامها المستدام والتقاسم المنصف للمنافع    

 .عملية وضع هذا النظام وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر األطراف
 الجلسة العامة الوزارية 

 . بلداً ببيانات، كذلك ممثلي خمس منظمات دولية وممثل واحد من المجتمع المدني٨٨أدلى الوزراء وكبار ممثلي 
 :در من االهتمام هيوكانت القضايا التي حظت بأكبر ق

 ؛المحميةالتقدم في إنشاء ودمج المناطق المحمية، بما في ذلك المناطق البحرية  •
 الحصول علي الموارد الجينية وتقاسم المنافع؛شأن التفاوض إلنشاء نظام دولي ب •

 .ديد موارد مرفق البيئة العالميةالدعم المالي لتنفيذ االتفاقية وتج •

 خالصةال
 رفيع المستوي سمح بإجراء مناقشات مثمرة تطرقـت         لجزءلشكل الجديد الذي استخدم في هذا ا      بوسعنا القول أن ا   

 .إلي تحديات حساسة وهامة يجب مواجهتها إذا أردنا أن نتقدم لألمام في التنفيذ المتوازن والثابت التفاقية التنوع البيولوجي
ؤكد من جديد التزام البرازيـل بتنفيـذ أهـداف          أشكركم جميعاً على جهودكم واستعدادكم للمشاركة في الحوار، وأ        

 .االتفاقية الثالثة بصورة متوازنة
- - - - 


