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 في اجتماعه التاسع مؤتمر األطراف  لنظرهامشاريع التوصيات المختلفة التي أعدالمذكرة عناصر هذه تجمع  .1
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العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع، واالجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة 
من وكذلك وح العضوية المخصص للمناطق المحمية، واألحكام ذات الصلة، واالجتماع الثاني للفريق العامل المفت) ي(8

 وفقاالعناصر هذه وتنظم .   في الوثائق المعدة لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، حسبما هو مالئم،األمين التنفيذي
 .(UNEP/CBD/COP/9/1) جدول األعمال المؤقت لالجتماعل

ة بين أقواس مربعة، واردات، بما في ذلك التوصيات ال المالية لألنشطة المقترحة في مشاريع المقررأما اآلثار .2
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 عناصر مشاريع المقررات حسب بنود جدول األعمال
     الشؤون التنظيمية-أوال 

، ال يتوقع إصدار مشاريع مقررات في إطار القسم األول من جدول األعمـال المؤقـت                7-1باستثناء البند   
أعضاء المكتـب،   تخاب  ، الذي يحتوي على بنود إجرائية مثل افتتاح االجتماع، وتنظيم العمل، وان           )الشؤون التنظيمية (

  وينعكس اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف في إطـار           .وموعد ومكان انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف      
 .(UNEP/CBD/COP/9/1/Add.1/Rev.1)البنود في هذا القسم في الشروحات المنقحة على جدول األعمال المؤقت 

 تمر األطرافموعد ومكان انعقاد االجتماع العاشر لمؤ 1-7
 UNEP/CBD/COP/9/28مشروع المقرر التالي مأخوذ من الوثيقة 

 إن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
  بالعرض السخي الذي تقدمت به حكومة اليابان الستضافة االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامليرحب .1

التنوع في اتفاقية  واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف يائيةكاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األح
 البيولوجي؛
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة أن يعقد االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل يقرر .2

 عة آيشـي،  التنوع البيولوجي في مدينة ناغويا، مقاط     ماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية        واالجت للسالمة األحيائية 
، على التوالي، وسـيعقد     2010 تشرين األول /أكتوبر 29 إلى   18 ومن   تشرين األول / أكتوبر 15 إلى   11اليابان، من   

 ؛2010 تشرين األول/ أكتوبر29 إلى 27ن مالجزء الرفيع المستوى 
 الطوعي الخاص لتسهيل مشاركة األطراف      اإلستئماني األطراف إلى المساهمة في الصندوق       يناشد .3

 )BI(الطوعي الخاص لتسهيل مشاركة األطراف في البروتوكـول         اإلستئماني   والصندوق   )BZ(ي عمليات االتفاقية    ف
بالموارد المالئمة في الوقت المناسب لضمان المشاركة الكاملة للبلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان نمواً والدول 

 ؛االقتصاد االنتقالي ذاتإلى األطراف بينها، باإلضافة من الجزرية الصغيرة النامية 
 األطراف المهتمة باألمر إلى إخطار األمين التنفيذي بعروضها المتعلقة باستضافة االجتمـاع             يدعو .4

 .الحادي عشر لمؤتمر األطراف في أقرب وقت ممكن
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    النظر في التقارير-ثانيا 

التقارير المقدمة من الهيئات الفرعية والنظر في لما بفي اإلحاطة ع مؤتمر األطراف قد يرغب، للعرف المتبعوفقاً 
رات الخاصة قرم أدناه نص الويرد  . الصلةيذ جدول األعمال بند إطاراألمور الجوهرية الواردة في تلك التقارير في 

 ) من جدول األعمال المؤقت2البند (نهج ه هذا ال اقترح بشأنبالنسبة لكل تقريربهذا الشأن 
 تماعات المعقودة فيما بين الدورات واالجتماعات اإلقليمية التحضيريةتقارير االج 2-1

 إن مؤتمر األطراف،
 :التاليةدورات الما بين فيالمعقودة  بتقارير االجتماعات يحيط علما

 2 من باريس المنعقد في ،يةتكنولوجنية والتقشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والثاني عاالجتماع ال )أ(
 ؛(UNEP/CBD/COP/9/2) 2007 تموز/يو يول6إلى 

 18 من روما المنعقد في ،يةتكنولوجنية والتقشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والع ثالثاالجتماع ال )ب(
 ؛(UNEP/CBD/COP/9/3) 2008شباط / فبراير22إلى 

نعقد في باريس الم ،ستعراض التنفيـذالمخصص ال للفريق العامل المفتوح العضوية الثانياالجتماع  )ج(
 ؛(UNEP/CBD/COP/9/4) 2007تموز / يوليو13 إلى 9من 

عقد في  من ال ، وتقاسم المنافع  المخصص للحصول  للفريق العامل المفتوح العضوية      خامساالجتماع ال  )د(
 ؛(UNEP/CBD/COP/9/5) 2007تشرين األول / أكتوبر12 إلى 8مونتريال من 

عقد في  من ال ، وتقاسم المنافع  المخصص للحصول توح العضوية    للفريق العامل المف   سادساالجتماع ال  )ه(
 ؛(UNEP/CBD/COP/9/6) 2008كانون الثاني / يناير25 إلى 21جنيف من 

 المتصلة بها، واألحكام  ) ى (8لمادة  ل المخصص للفريق العامل المفتوح العضوية      خامساالجتماع ال  )و(
 ؛(UNEP/CBD/COP/9/7) 2007ول تشرين األ/ أكتوبر19 إلى 15مونتريال من عقد في منال

روما من عقد في   من ال ،لمناطق المحمية المخصص ل  للفريق العامل المفتوح العضوية      ثانياالجتماع ال  )ز(
 .(UNEP/CBD/COP/9/8) 2008شباط / فبراير15 إلى 11

 تقرير مرفق البيئة العالمية 2-2
 كجـزء مـن    (UNEP/CBD/COP/9/9)لمية  يحيط مؤتمر األطراف علما في العادة بتقرير مرفق البيئة العا         

 ).16-4انظر البند (مقرره بشأن اإلرشاد اإلضافي إلى اآللية المالية 
 تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية وعن ميزانية الصندوق اإلستئماني لالتفاقية 2-3

زء من مقرره بشأن  كج(UNEP/CBD/COP/9/10)من المقترح أن يحيط مؤتمر األطراف علما بهذا التقرير 
وترد اقتراحات األمين التنفيذي الناشـئة عـن   .   من جدول األعمال5الذي سيتخذ في إطار البند  الميزانية البرنامجية   

 .1-5خبرة إدارة االتفاقية في مشروع المقرر في إطار البند 
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 قضايا مطلوب النظر فيها بتعمق :ثالثا
 التنوع البيولوجي الزراعي 3-1

 الصادرة عن االجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية للمشورة 13/1رر التالي مأخوذ من التوصية     مشروع المق 
 .(UNEP/CBD/COP/9/3)العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 إن مؤتمر األطراف،

  باستعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي،بعد القيام
لتنوع البيولوجي وتأثيراته السلبية على استدامة الزراعة واألمن الغذائي في  تجاه فقدان اوإذ يشعر باالنزعاج

 العالم؛
بأن الزراعة تعتمد على التنوع البيولوجي، وأن النظم المستزرعة توفر األغذية واألعالف وإدراكا منه 

 واأللياف والوقود، ولكن يمكنها أن يؤثر غالبا على خدمات النظام اإليكولوجي األخرى؛
 من األهداف اإلنمائية 7 و 1 بأن التنوع البيولوجي الزراعي رصيد حيوي لتحقيق الهدفين قتناعا منهوا

 لأللفية؛
بأهمية مساهمات العلماء والمزارعين، وحائزي الماشية والمربين، والوكاالت الدولية، واعترافا منه 

 ي واستخدامه المستدام،والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين في حفظ التنوع البيولوجي الزراع
 بالمساهمة المهمة التي تقدمها المجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك المزارعون أيضا واعترافا منه

وحائزو الماشية، في حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام، وخصوصا في مراكز منشأ التنوع 
 ة ومساهمتها المهمة في تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة،البيولوجي الزراعي، وبقيمة معارفها التقليدي

 الحاجة إلى وجود إرادة سياسية مستمرة على جميع المستويات، وإلى توفير الموارد، وتعزيز وإذ يشدد على
ان نموا تبادل المعلومات، والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، لمساندة البلدان النامية، وال سيما أقل البلد

والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتعزيز البرامج الوطنية من أجل تنفيذ برنامج 
 العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي،

 بالحاجة إلى بذل جهود معززة لزيادة تحسين األثر اإليجابي للزراعة على التنوع البيولوجي واعترافا منه
 التخفيف من تأثيراتها السلبية،و

، بالطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي، وسماته 5/5 اعترافه، الوارد في المقرر وإذ يكرر مجددا
 المميزة والمشاكل التي تحتاج إلى حلول مميزة،

تعزيز  هذا اليوم لويشدد على أهمية؛ 2008 سنةليوم الدولي للتنوع البيولوجي للات تحضيربال يرحب .1
، وحالته الحالية، ومعدل فقدانه، والحاجة إلى مساندة حفظ التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي الزراعيالوعي بقيمة 

واستخدامه المستدام وتنفيذ اإلجراءات التي ستؤدي إلى وقف فقدانه، وذلك لصالح األمن الغذائي، وتغذية البشر والقضاء 
مناطق الريفية، مع التنويه بأهمية التنوع البيولوجي الزراعي لتحقيق األهداف على الفقر وتحسين سبل العيش في ال

 اإلنمائية لأللفية؛
باإلسهام الكبير للزراعة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من خالل الممارسة ينوه  .2

ز في مساندة الزراعة المستدامة، والتقليل الجيدة األكيدة في إدارة التنوع البيولوجي الزراعي، والتجديد والتقدم المحر
من التأثيرات السلبية للزراعة، وال سيما مساهمتها اإليجابية في تخفيض الجوع والفقر، وتحسين األمن الغذائي وتحسين 

 رفاه اإلنسان؛
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ث،  على أن برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك مبادراته الدولية الثاليوافق .3

 ما زال يوفر إطارا مهما لتحقيق أهداف االتفاقية؛
 التقييم : تنفيذ أنشطة برنامج العمل

 تقريرالإعداد من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبخططها في  بالتقدم المحرز يرحب .4
التحديث الجاري الخصوص ، بما في ذلك على وجه "حالة التنوع البيولوجي في العالم لألغذية والزراعة" بعنوان

حالة الموارد الوراثية "  عنتقريروشروعها مؤخرا في إصدار ال "ية في العالمنباتحالة الموارد الوراثية ال"عن تقرير لل
حالة "عن تقرير وال "حالة الموارد الوراثية للغابات في العالم"، والعمل نحو إعداد التقرير عن "ية في العالمحيوانال

ات من ات األخرى بشأن حالة واتجاهات الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريدراس، وال"ثية المائية في العالمالموارد الورا
ة خطالها حسب  إعداد على االنتهاء منمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ويشجع، أجل األغذية والزراعة

ات التي من شأنها أن تمكّن منظمة األغذية  األطراف والحكومات األخرى على تقديم المعلومويشجعالموضوعة؛ 
ة الموضوعة؛ ومساندة البلدان النامية، وال خطالحسب والزراعة لألمم المتحدة من إتمام إعداد أو تحديث هذه التقارير، 

 ؛ايةسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي تحقيقا لهذه الغ
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تمويل وإجراء البحوث، حسب الحالة، يدعو  .5

من أجل مواصلة تطوير وتطبيق الطرائق واألساليب لتقييم ورصد حالة واتجاهات التنوع البيولوجي الزراعي 
جمع وتنقيح البيانات المعدة في شكل مجموعة والمكونات األخرى للتنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية الزراعية، و

 متجانسة استنادا إلى أفضل ممارسات الرصد؛
 المعنية والمنظمات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةإلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع  يطلب .6

 تشمل المؤشرات الموجودة، الطرائق أو السبل المالئمة، بما في ذلك غايات وأهداف مؤقتة ومؤشرات،األخرى لتحديد 
 تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي في تحقيق أهداف إسهامكيفية لإلجراء تقييم موضوعي وذلك 

، بما يتمشى مع اإلطار المعتمد من قبل مؤتمر األطراف في  لالتفاقية اإلستراتيجيةالخطةوتنفيذ الثالثة االتفاقية 
 واألهداف اإلنمائية لأللفية، استنادا إلى المبادرات 2010وذلك كمساهمة في تحقيق هدف عام ، 15/8  و30/7المقررين 
 إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل ويطلب كذلكالجارية، 

 ؛ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

أربعة أسابيع لموظفين من الدرجة ( وقت الموظفين دوالر؛ 60 000براء اجتماع للخ: األثر على الميزانية
 )التخصصية، وأربعة أسابيع لموظفين من فئة الخدمات العامة

ومع ، المنظمات المعنية األخرى أن تقوم، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة يدعو .7
إلى  من برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، 5-1 و 4-1ين مراعاة المبادرات الجارية، وتمشيا مع النشاط

  :ما يليمعلومات عونشر بتجميع  القيام
مكونات التنوع البيولوجي جميع الزراعية على والسياسات ممارسات لل التأثيرات اإليجابية والسلبية )أ(

 المتعلقة بالزراعة؛ 
 والنظم اإليكولوجية؛ ] بيعيةالمناظر الط[تأثيرات الزراعة على حفظ  )ب(
 يكولوجي؛ الزراعة على خدمات النظام اإلتأثيرات  )ج(
أفضل الممارسات للنهوض الفعال بخدمات النظام اإليكولوجي واستخدامها لمساندة الزراعة  )د(
 المستدامة؛
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لصلة التي التأثيرات على التطوير المستدام للحوافز الزراعية الضارة، وخصوصا التدابير ذات ا )ه[(
 ]تشوه التجارة الدولية، على التنوع البيولوجي في بلدان أخرى؛

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى تزويد األطراف بمعلومات عن يدعو واستنادا إلى هذه المعلومات، 
 تحقيق أهداف وتساهم في] وتخفض البصمة اإليكولوجية للزراعة،[الخيارات التي تشجع على الزراعة المستدامة، 

 االتفاقية؛
 بمساهمة المجتمعات األصلية والمحلية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام يعترف .8

 باعتبارها السنة الدولية للبطاطا، 2008، ويهنئ، في سياق سنة 2010عام ] أهداف[باعتبارها مساهمة في بلوغ هدف 
 ا بإنشاء وتشغيل مركز التنوع الطبيعي للبطاطا؛الشعوب األصلية في منطقة األنديز على قيامه

 اإلدارة التكيفية وبناء القدرات : تنفيذ أنشطة برنامج العمل
 بالحاجة إلى اإلسراع في تنفيذ السياسات التي تشجع على التأثيرات اإليجابية وتخفف واعترافا منه .9

راف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية على  األطيحثمن التأثيرات السلبية للزراعة على التنوع البيولوجي، 
تعزيز القدرات الالزمة لتنفيذ برنامج العمل، بما في ذلك من خالل تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على الزراعة، بما 

 يتفق وااللتزامات الدولية؛
جتمعات المحلية  األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية، والميدعو .10

واألصلية، والمزارعين، ورعاة الماشية، ومربي النباتات والحيوانات إلى تشجيع ومساندة وإزالة القيود على حفظ 
التنوع البيولوجي الزراعي في األراضي الزراعية وفي الموقع الطبيعي من خالل عمليات تشاركية لصنع القرار من 

تية والحيوانية، ومكونات التنوع البيولوجي ذات الصلة في النظم اإليكولوجية أجل تعزيز حفظ الموارد الوراثية النبا
 الزراعية، ووظائف النظام اإليكولوجي ذات الصلة؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى أن تقدم لألمين التنفيذي أفضل يدعو .11
 إلى ويطلبعي في األراضي الزراعية وفي الموقع الطبيعي، الممارسات المتعلقة بمسألة حفظ التنوع البيولوجي الزرا

األمين التنفيذي، بالتشاور مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، أن يجمع هذه المعلومات وينشرها من خالل آلية 
والتقنية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة، وإتاحتها إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

 والتكنولوجية؛

 ) من الدرجة التخصصية لموظفأسبوعين(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 التعميم : تنفيذ أنشطة برنامج العمل

 األطراف والحكومات األخرى على التأكد من أن الخطط والبرامج واالستراتيجيات الوطنية يحث .12
حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام، وعلى تنفيذ القطاعية والمشتركة بين القطاعات تشجع على 

 سياسات زراعية تسهم في بقاء التنوع البيولوجي وتناهض الممارسات الزراعية التي تسبب فقدان التنوع البيولوجي؛
زراعة  التأثيرات نحو إدارة مهمةمساهمة باعتباره  بالتقييم الشامل إلدارة المياه في الزراعة ينوه .13
 على المياه؛ 

  والمحلية،المجتمعات األصلية إلى إشراك ةالمعني والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافحثي .14
جميع من تعتمد سبل عيشهم أصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك  ومربي الحيوانات و، ورعاة الماشية،والمزارعين

على الزراعة، يكولوجي  تطبيق نهج النظام اإل، إشراكهم فيعي وحفظهعلى االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزرا
 ؛بما يتفق وااللتزامات الدولية
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 تحسينوالمجتمعات األصلية والمحلية إلى والمنظمات المعنية  ، والحكومات األخرى،ألطرافا يدعو .15

 : تنفيذ برنامج العمل من خالل
 على جميع المستويات في الحكومة، بما في ذلك على نالفاعلين المعنييتحسين التعاون بين جميع  )أ(

 ؛المستوى المحلي، وإشراك القطاع الخاص، حسبما هو مالئم
بأهمية حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في عمليات اإلنتاج الزراعي مع  الوعي إدماج )ب(

 تلبية الطلبات على األغذية والمنتجات األخرى؛
 الصلة في برنامج العمل متوافقة مع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع جعل العناصر ذات )ج(

 البيولوجي والسياسات ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء صالت مالئمة مع برامج العمل األخرى في إطار االتفاقية؛
 :ما يلي على المعنية والمنظمات  األخرى، والحكومات، األطرافيحث .16

، حسبما رعينازملل ة والوطنية الدوليمنظمات مع المزارعين، بما في ذلك من خالل التعزيز الحوار )أ(
 ؛ عند تنفيذ برنامج العملوذلك  هو مالئم،

التشجيع على إيجاد الفرص إلشراك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين في  )ب(
 طنية للتنوع البيولوجي من أجل التنوع البيولوجي الزراعي؛إعداد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الو

 ؛تحسين بيئة السياسات لمساندة إدارة التنوع البيولوجي الزراعي على المستوى المحلي )ج(
 التي اعتمدها المؤتمر التقني ، بخطة العمل العالمية للفاو بشأن الموارد الوراثية الحيوانيةيرحب .17

، كإطار متفق 2007أيلول /لموارد الوراثية الحيوانية الذي عقد في انترالكن بسويسرا في سبتمبرالدولي األول المعني با
 وتنمية وحفظ الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية ،عليه دوليا يشتمل على األولويات اإلستراتيجية لالستخدام المستدام

 ،ات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية والحكوم، األطرافويدعووالزراعة، وأحكام للتنفيذ والتمويل، 
 وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى ضمان التنفيذ المعنية والمنظمات ، ومربي الحيوانات، ورعاة الماشية،والمزارعين

 الفعال لخطة العمل العالمية؛
ثية لألغذية  بالروابط الوثيقة بين المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراويقر، 6/6 بمقرره وإذ يذكّر .18

 بالتقدم المحرز في تنفيذ المعاهدة، وخصوصا فيما يتعلق بالنظام المتعدد األطراف لحقوق يرحبوالزراعة واالتفاقية، 
  األطراف على مواصلة مساندة تنفيذ المعاهدة؛ويحثالمزارعين؛ 

 المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام
 ريع لحالة الملقحات الذي أعدته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛ بتقرير التقييم السيرحب .19
األمين التنفيذي وبالتعاون مع األطراف،  مع بالتنسيق، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة يدعو .20

ها المستدام، المعنية إلى مواصلة تنفيذ المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامالمنظمات والحكومات األخرى و
 :سيما ما يلي وال

  وتفاعالتها؛يكولوجيتهاإ ووأعدادها وتصنيفها الملقحات أنواع معلومات عن استكمال )أ(
 وضع إطار لرصد االنخفاضات وتحديد أسبابها؛ )ب(
واآلثار واآلثار اإليكولوجية، تقييم آثار انخفاض الملقحات من حيث اآلثار على اإلنتاج الزراعي  )ج(

 ؛االقتصادية-اعيةاالجتم
 تجميع معلومات عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة؛ )د(
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إعداد مقترحات عن كيفية تشجيع ومنع المزيد من فقدان خدمات التلقيح التي تساند سبل عيش  )ه(
 اإلنسان؛

 نشر النتائج بشكل علني من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة؛ )و(
 ؛قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  الهيئة الفرعية وإتاحة تقرير مرحلي لنظر

 )ة التخصصية من الدرج لموظفأسبوعين( وقت الموظفين دوالر؛ 5 000 مستشارون: األثر على الميزانية
مات األخرى والمنظمات المعنية إلى مساعدة البلدان األطراف من البلدان المتقدمة، والحكويحث  .21[

النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وذلك في 
 ] أعاله؛20تنفيذ الفقرة 

 المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام 
 مساندة االستمرار في إلى األمين التنفيذي ويطلب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة دعوي .22

وأصحاب المصلحة ، والمجتمعات األصلية والمحلية، والمزارعين وحائزي الماشية  والحكومات األخرى،األطراف
 التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه  تنفيذ المبادرة الدولية لحفظعلى ، بما في ذلك المبادرات اإلقليمية،اآلخرين

 من خالل آلية غرفة تبادل ة والدروس المستفادةجيد القدرات ونشر الممارسات البناءالمستدام، بما في ذلك من خالل 
 ؛المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة

أربعة (لموظفين وقت ا دوالر؛ 20 000عقد اجتماع مباشرة  دوالر؛ 5 000 مستشار: األثر على الميزانية
 ) من الدرجة التخصصيةأسابيع لموظف

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة، يدعو أيضا .23
إلى القيام بمزيد من العمل وتجميع ونشر معلومات لتحسين  )TSBF(برنامج بيولوجيا وخصوبة التربة المدارية مثل 

يولوجي للتربة، وتفاعله مع التنوع البيولوجي فوق سطح األرض، والوظائف األخرى للتربة، ومختلف فهم التنوع الب
تسهيل دمج مسائل التنوع البيولوجي خدمات النظام اإليكولوجي التي يقدمها، والممارسات الزراعية التي تؤثر فيه، و

 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع ، وإتاحة تقرير لنظر الهيئة الفرعيةللتربة في السياسات الزراعية
 ؛العاشر لمؤتمر األطراف

 المبادرة الدولية للتنوع البيولوجي لألغذية والتغذية 
منظمة  و، ومنظمة الصحة العالميةمنظمـة األغذيـة والزراعـة لألمم المتحدة، يدعو .24

Biodiversity Internationalوالمجتمعات األصلية  والحكومات األخرى،ساندة األطراف واألمين التنفيذي إلى م ،
 الدولية للتنوع البيولوجي  تنفيذ المبادرةفي وأصحاب المصلحة اآلخرين والمحلية، والمزارعين وحائزي الماشية

الزائد ، مثل االستخدام ةجيدتنمية القدرات ونشر الممارسات الإجراء البحوث و، بما في ذلك من خالل لألغذية والتغذية
 ؛من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة ، والدروس المستفادةللمحاصيل والماشية غير المستغلة،

أربعة (ت الموظفين وق دوالر؛ 20 000عقد اجتماع مباشرة  دوالر؛ 5 000 مستشار: األثر على الميزانية
 ) من الدرجة التخصصيةأسابيع لموظف

 ولوجي الزراعي وتغير المناخالتنوع البي
 المرصودة لتغير المناخ على التنوع تأثيرات على توثيق ال والحكومات األخرى األطرافيشجع .25

القطاعات في المشترك بين  المتوقعة، واستخدام المعلومات في التخطيط تأثيراتالبيولوجي الزراعي، والنظر في ال
 ؛ من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة، وإتاحة هذه المعلوماتالمجاالت الزراعية
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 األطراف والحكومات األخرى، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة يشجع .26

والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين، على جمع معلومات عن الدروس المستفادة بشأن حفظ 
والتخفيف [وجي الزراعي واستخدامه المستدام، ودمج هذه المعلومات في التخطيط للتكيف مع تغير المناخ التنوع البيول

، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة ]وفي التخطيط المشترك بين القطاعات في المجاالت الزراعية] [من حدته
 تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة؛

ألمين التنفيذي مواصلة التعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وفريق إلى ايطلب  .27
االتصال المشترك التفاقيات ريو، والمنظمات المشاركة في عملية المتابعة لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، والمجتمعات 

 :األصلية والمحلية والشركاء اآلخرين وذلك لجمع ونشر معلومات عما يلي
الصالت بين تغير المناخ، والزراعة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك على وجه الخصوص تأثيرات  )أ(

 تغير المناخ على المحاصيل والماشية واألغذية والتغذية والتنوع البيولوجي للتربة والملقحات، وكذلك توافر المياه؛
 العيش الغذائية والزراعية كجزء من السبل والوسائل لبناء القدرة على التحمل في أنظمة أساليب )ب(

استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، وخصوصا في مجتمعات البلدان النامية التي تعتمد على الزراعة البعلية للحصول 
 على إمدادات األغذية المحلية؛

يرات طريقة تكيف المجتمعات المعرضة للتهديد، وخصوصا في البلدان النامية، مع تأثيرات التغ )ج(
 الناتجة عن المناخ في ممارسات الزراعة؛

 أثر تغير المناخ على النظم اإليكولوجية الزراعية لحفظ الحياة البرية والموائل؛ )د(

 ) من الدرجة التخصصيةأربعة أسابيع لموظف(ت الموظفين وق: األثر على الميزانية
، بالتعاون مع األمين  األخرىعنيةالم والمنظمات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة يدعو .28

البيانات واألدوات والمعلومات لتكييف سياساتها والحكومات األخرى ب مواصلة تزويد األطراف إلى التنفيذي،
 حائزي وتحسين قدرات المزارعين و،مع المناخ المتغيروبرامجها المشتركة بين القطاعات وممارساتها الزراعية 

على تخفيض األخطار المرتبطة حيوانات، والمنظمات المعنية وأصحاب المصلحة اآلخرين ومربي النباتات والالماشية 
 ؛المناخ بتغير

أربعة (ت الموظفين وق دوالر؛ 20 000عقد اجتماع مباشرة  دوالر؛ 5 000 مستشار: األثر على الميزانية
 ) من الدرجة التخصصيةأسابيع لموظف

حزيران /و رفيع المستوى في يونيلمؤتمر لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة  بتنظيم يرحب .29
 ويدعو منظمة األغذية والزراعة لألمم "يةحيواألمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ والطاقة ال"بشأن  2008

 ؛المتحدة إلى رفع تقرير عن االجتماع لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 البيولوجي الزراعي والوقود البيولوجيالتنوع [

 بالحاجة إلى النهوض بالتأثيرات اإليجابية والتخفيف من التأثيرات السلبية إلنتاج منه اعترافا .30[
 الصادرة عن الهيئة 12/7واستهالك الوقود البيولوجي الزراعي على التنوع البيولوجي، وإذ يأخذ في الحسبان التوصية 

 :]لمية والتقنية والتكنولوجيةالفرعية للمشورة الع
 أو 
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 بالحاجة إلى النهوض بالتأثيرات اإليجابية والتخفيف من التأثيرات السلبية إلنتاج منه اعترافا .30[
 الصادرة عن الهيئة 12/7واستهالك الوقود البيولوجي الزراعي على التنوع البيولوجي، وإذ يأخذ في الحسبان التوصية 

 :ة والتقنية والتكنولوجيةالفرعية للمشورة العلمي
 مبدأ استدامة إنتاج الطاقة الحيوية والمشاورات بشأنها بالعالقة إلى التنوع البيولوجي؛يؤيد  )أ(
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية األخرى على وضع وتطبيق أطر حكيمة يحث  )ب(

 الحيوية، بما في ذلك على وجه الخصوص الوقود للسياسات بحيث تضمن اإلنتاج واالستهالك المستدامين للطاقة
 البيولوجي؛
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية األخرى على وضع خطوط إرشادية متعلقة يحث )ج(

بالتنوع البيولوجي والترويج لها لترشيد المعايير والمقاييس ونظم الترخيص الموجودة والناشئة للوقود البيولوجي 
المتصلة بإنتاج واستهالك الطاقة الحيوية المستدامة، بغية تقليل التأثيرات السلبية وتعزيز التأثيرات اإليجابية المستدام، 

 ]المحتملة على التنوع البيولوجي لدورة الحياة الكاملة إلنتاج واستهالك الطاقة الحيوية؛
 أو
يف من التأثيرات السلبية إلنتاج  بالحاجة إلى النهوض بالتأثيرات اإليجابية والتخفمنه اعترافا .30[

 الصادرة عن الهيئة الفرعية 12/7واستهالك الوقود البيولوجي على التنوع البيولوجي، وإذ يأخذ في الحسبان التوصية 
للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، واألدلة الجديدة منذ االجتماع الثاني عشر للهيئة الفرعية بخصوص التأثيرات 

 :واالجتماعية السلبية إلنتاج أنواع كثيرة من الوقود البيولوجيالبيئية 
أو تعزز إعداد أطر سياسية وخطوط إرشادية متعلقة بالتنوع / من األطراف أن تضع ويطلب )أ(

 البيولوجي لتعزيز الجهود الجارية إلعداد المعايير والمقاييس ونظم التحقق من استدامة الوقود البيولوجي؛
ن التنفيذي على القيام، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية األخرى، بإعداد أداة للتقييم  األمييشجع )ب(

الدقيق للتحويل غير المباشر للنظم اإليكولوجية أو تدهورها نتيجة لتدابير السياسة التي تزيد من الطلب على الوقود 
 البيولوجي؛

أربعة (ت الموظفين  وقدوالر؛ 60 000لخبراء اجتماع ل دوالر؛ 5 000مستشار : األثر على الميزانية
 ) من الدرجة التخصصيةأسابيع لموظف

 من األطراف أن تعتمد فورا نهجا تحوطيا وذلك بوقف إدخال أي تدابير مساندة جديدة يطلب )ج(
 أعاله؛) ب(و ) أ(الستهالك الوقود البيولوجي إلى حين تفعيل أو إتمام الفقرتين 

 1]]ي برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي؛ هذه المسألة فيدمج )د(

 ) من الدرجة التخصصيةأربعة أسابيع لموظف(ت الموظفين وق: األثر على الميزانية
 مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام 

 المعنية والمنظمات متحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم التعاون مع أن ي إلى األمين التنفيذي يطلب .31
مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام الخطوط التوجيهية التشغيلية ل شرح لزيادةاألخرى 

الطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي وسماته المميزة والمشاكل التي مع مراعاة ، للتنوع البيولوجي الزراعي
 ؛تتطلب حلوال مميزة

                                                
وض بشأنه من جانب األطراف في االجتماع الثالث أشار طرفان إلى أن النص الموضوع بين قوسين لم يتم مناقشته أو التفا  1

 .عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
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 أسابيع ستة( وقت الموظفين دوالر؛ 60 000اجتماع للخبراء  دوالر؛ 5 000مستشار : ثر على الميزانيةاأل

 ) من الدرجة التخصصيةلموظف
 األطراف من البلدان المتقدمة على التنفيذ الكامل اللتزاماتها بخصوص توفير المساندة المالية، يحث .32[

قل التكنولوجيا، والتعاون العلمي وبناء القدرات، حسبما تم االتفاق عليه في بما في ذلك موارد مالية جديدة وإضافية، ون
، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية (UNCED)مواد االتفاقية ذات الصلة، وفي مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 

ان االستخدام المستدام للتنوع ، والمؤتمرات المتعددة األطراف الرئيسية األخرى، من أجل ضم(WSSD)المستدامة 
 ]البيولوجي الزراعي تمشيا مع مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام؛

 قضايا البحوث
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تمويل وإجراء البحوث التي من شأنها يدعو .33

 :لتنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك ما يلي على سبيل المثالأن تسهم في تنفيذ برنامج العمل بشأن ا
تقييم أداء السياسات الزراعية في بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق خفض ملحوظ في معدل فقدان  )أ(

 التنوع البيولوجي؛
وجي إجراء دراسات متعددة التخصصات لتقييم قدرة النظم الزراعية المختلفة على حفظ التنوع البيول )ب(

 الزراعي واستخدامه المستدام وتوفير القوة االقتصادية؛
مواصلة البحث في استخدام التنوع البيولوجي الزراعي إلعداد نظم زراعية مستدامة من شأنها أن  )ج(

تسهم في تحسين سبل العيش، وتعزز التنوع البيولوجي وتستغل منافعه، وكذلك حفظ أكثر األنواع عرضة للتهديد 
 لمفيدة المحتملة؛واألنواع ا
 تقييم ووضع سمات البالزما الوراثية التي يحتمل أن تكون مناسبة للتكيف مع تغير المناخ؛ )د(
 إجراء بحوث لتعزيز قدرة النظم الزراعية على التحمل؛ )ه(

 اعتبارات عامة
ارد الوراثية ة الحكومية الدولية المعنية بالموهيئاعتماد برنامج العمل المتعدد السنوات لل بيرحب .34

برنامج برامج العمل في إطار االتفاقية، وخصوصا في تنفيذ أيضا لألغذية والزراعة التابعة للفاو، والذي سيساهم تنفيذه 
 العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي؛

 ،استجابة لطلب من هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للفاو في اجتماعها الحادي عشر .35
 إلعداد خطة عمل مشتركة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وأمانة الهيئةعمل مع أن ي إلى األمين التنفيذي يطلب

تبسيط متطلبات على ، ضمن أمور أخرى، طرافاألمن شأنها أن تساعد بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة 
البيئة والزراعة، مع الهيئات التي تعالج شؤون  بين قليمية والوطنيةإل واة الدولياتاإلبالغ وتسهيل الحوار على المستوي

، وتقديم تقرير إلى الهيئة الفرعية للمشورة خر وسلطته الحكومية الدوليةاحترام كل طرف الختصاصات الطرف اآل
 ؛العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

 ) من الدرجة التخصصيةأربعة أسابيع لموظف( الموظفين توق: األثر على الميزانية
على أهمية الزراعة للتنمية المستدامة في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول يشدد  إذ .36

أو الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وال سيما البلدان التي هي من مراكز المنشأ 
األطراف، وال سيما األطراف من البلدان المتقدمة، على اتخاذ إجراءات تشجع الممارسات والسياسات يشجع التنوع، 
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الزراعية التي تساند أهداف االتفاقية الثالثة واألهداف اإلنمائية الدولية المتفق عليها وتتماشى مع االلتزامات الدولية 
 األخرى ذات الصلة؛

 : الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى ما يليويدعو البلدان المتقدمة، األطراف منيحث  .37
التأكد من توفير موارد مالية للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة  )أ(

 أو التنوع، من أجل تمكينها النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وال سيما البلدان التي هي من مراكز المنشأ
  من االتفاقية؛20من التنفيذ الكامل لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، وفقا للمادة 

تيسير الحصول على التكنولوجيات التي تسهم في إعداد ممارسات الزراعة المستدامة وتيسير نقل  )ب(
 . من االتفاقية16هذه التكنولوجيات، وفقا للمادة 

 الصادرة عن االجتماع الثاني عشر للهيئة الفرعية للمشورة 12/7يستند مشروع المقرر التالي إلى التوصية 
 .(UNEP/CBD/COP/9/2)العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 
 UNEP/CBD/COP/9/26 من الوثيقةمأخوذ مشروع المقرر التالي 

 مؤتمر األطراف،إن 
الطبيعة المعقدة لقضية إنتاج الوقود الحيـوي فيمـا يتعلـق بـالتنوع              األهمية الكبرى و   في الحسبان  إذ يأخذ 

 ؛البيولوجي
 بالتأثيرات اإليجابية والسلبية المحتملة للوقود الحيوي على التنوع البيولوجي طوال دورة الحيـاة              إذ يعترف و

نتاج والممارسات الزراعية الكاملة لإلنتاج واالستخدام، بناء على، من بين العديد من األشياء األخرى، وضع ومكان اإل  
 المشتركة والسياسات المطبقة،

وجية التي تقدم    الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنول        12/7 بالتوصية   وإذ يحيط علما  
 لتأثيرات اإليجابية والسلبية المحتملة للوقود الحيوي على التنوع البيولوجي ورفاه اإلنسان،تحليال أوليا ل

 CP.6/12 والمقرر   اإلطارية بشأن تغير المناخ   األمم المتحدة   اتفاقية  الصادر عن    CP8/13بالمقرر   وإذ يذكّر 
 حول التعاون المعزز بين اتفاقيات ريو، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرالصادر عن 

، والمنظمـات   األطراف والحكومات األخرى، بالتشاور مع المجتمعات األصـلية والمحليـة         حث  ي .1
إعداد أطر السياسة المالئمة للطاقة الحيوية وإنتاج الوقـود الحيـوي السـائل علـى وجـه         على   ، المعنيين والشركاء

وتجنب التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي، بما في ذلك   غازات الدفيئة ما يسهم في خفض انبعاثات      مالخصوص،  
 دورة الحياة الكاملة إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي، بما في ذلك           ع مراعاة التأثيرات التي تحدث في الدول األخرى، م      

ثيرات التي تتعرض لها أسعار السـلع،  عزل اإلنتاج والتأ  ر استخدام األراضي والتأثيرات غير المباشرة من خالل         يتغي
 .  التدابير الحافزةجه الخصوصعلى وو، إذا تمت اإلشارة إلى ذلك، السياسات الحالية للطاقة الحيوية، تعديلومراجعة و

 ؛ات ذات الصلة الموضوعة بموجب االتفاقيةرشاد على االستفادة من األدوات واإلبلدانومع القيام بذلك، يتم تشجيع ال
األطراف والحكومات األخرى، والمجتمعات األصلية والمحلية، والشركاء والمنظمات المعنية، شجع ي .2

 إلعداد المعايير والمقاييس وخطط االعتماد المرتبطة بإنتاج واستهالك الوقود الحيوي           اإلسهام في الجهود الحالية   على  
المستدام من أجل منع وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة على التنوع البيولوجي على مدار دورات حياتها الكاملة، بما في 

إلحالل والتأثيرات التي تطرأ على أسعار السلع ذلك التغير في استخدام األراضي والتأثيرات غير المباشرة من خالل ا          
، كإسهام محتمل في الجهود الرامية إلى (SBSTTA) الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةمن طلب يو
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ـ  أن تعد إعداد المعايير والمقاييس وخطط االعتماد،       ي  عناصر محددة وفقًا لما هو مالئم لألهداف والبنود ذات الصلة ف

 مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر،إلى  ارفع تقريرأن تاتفاقية التنوع البيولوجي و
واتفاقية األمم المتحـدة لمكافحـة التصـحر     اإلطارية بشأن تغير المناخ   األمم المتحدة   اتفاقية  دعو  ي .3

لق بقضية إنتاج واستهالك الوقود لتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعإلى اوالمنظمات األخرى المعنية والشركاء 
 الفرص الخاصة بالزراعة المستدامة واستخدام محاصيل الطاقة والتأكد من أن القضايا ذات النظر فيالحيوي، من أجل 

 .المستدام يتم أخذها بالشكل المالئم في عين االعتباراستخدامه  وبحفظ التنوع البيولوجيالصلة 
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  النباتظاالستراتيجية العالمية لحف 3-2
 الصادرة عن االجتماع الثاني عشر للهيئة الفرعية للمشورة     12/2مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية       

وقد يرغب مؤتمر األطراف أيضا فـي اإلحاطـة علمـا           .  (UNEP/CBD/COP/9/2)العلمية والتقنية والتكنولوجية    
 . من هذه التوصية1لفقرة بالرسائل الرئيسية المقدمة لعنايته من الهيئة الفرعية في ا

 إن مؤتمر األطراف،
 :بأن تبادر إلىبذلك  األطراف التي لم يسبق لها القيام يحث .1
 ترشيح نقاط اتصال لالستراتيجية؛ )أ(

أو إقليمية لحفظ النبات مع األهـداف حسـب الحالـة، فـي إطـار               /وضع استراتيجيات وطنية و    )ب(
البيولوجي وغيرها من السياسات العامة وخطط العمل الوطنية واإلقليميـة          استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع      

 واألهـداف اإلنمائيـة   2010ذات الصلة، وذلك كجزء من خطط أوسع ترمي إلى تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام     
 لأللفية ذات الصلة؛

 :ة بالنظر فيما يليالمعني األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات يوصي .2
 و 4  و3  و2و  1األنشطة الرامية إلى تحقيق تنفيذ محسن لالستراتيجية، والسيما ما يتعلق بأهدافها  )أ(

 ؛15 و 12 و 10 و 7 و 6
تقديم معلومات إضافية عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االستراتيجية، حسب الحالة، بما فـي                )ب(

 والعمليات األخرى مثل قطاعي الغابات والزراعة، من أجـل  ذلك البيانات الكمية والمعلومات الصادرة عن القطاعات 
 تعزيز استعراضات تنفيذ االستراتيجية في المستقبل؛

.   بما في ذلك استعراض األهـداف القائمـة        2010 في مواصلة إعداد االستراتيجية فيما بعد        ينظر .3
، مع 2010طوير اإلضافي لالتفاقية فيما بعد وينبغي إجراء هذا البحث في سياق أوسع للخطة االستراتيجية، في إطار الت

 مراعاة األولويات والقدرات الوطنية واالختالفات في التنوع النباتي فيما بين البلدان؛
تات والمنظمـات   ا إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي، بالتعاون مع الشراكة العالمية لحفظ النب            يطلب .4

 :المعنية األخرى
 الصادر عن مؤتمر األطراف، تصف، ضـمن        7/10 من المقرر    7ت وفقا للفقرة    دواأ إعداد حقيبة  )أ(

.  جملة أمور، األدوات والخبرات التي يمكن أن تساعد على تعزيز التنفيذ الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي لالستراتيجية
، مع خيار بجعل النسـخة      وينبغي أن تتاح حقيبة األدوات بجميع لغات األمم المتحدة في صورة إلكترونية ومطبوعات            

 اإللكترونية  تفاعلية على المدى الطويل؛

 مـن    أسابيع لموظف  ةثماني (دوالر؛ 20 000 طباعة/ترجمة دوالر؛   10 000مستشار  : األثر على الميزانية  
 )، ثمانية أسابيع لموظف من فئة الخدمات العامةالدرجة التخصصية

لتكنولوجيا، والمساندة المالية لمساعدة البلدان النامية، وال       تسهيل إعداد برامج لبناء القدرات، ونقل ا       )ب(
سيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، مساعدتها على التنفيـذ                

 الفعال لالستراتيجية أو على تحقيق التنفيذ المعزز لالستراتيجية؛

 مـن الدرجـة      أسـابيع لموظـف    أربعة( دوالر؛   80 000قة عمل إقليمية    حل: األثر على الميزانية  
 ) من فئة الخدمات العامة، أربعة أسابيع لموظفالتخصصية
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 تحديد أدوات إقليمية لتبادل المعلومات وبناء القدرات؛ )ج(

عة أسـابيع   ، أرب  من الدرجة التخصصية    أسابيع لموظف  أربعة(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 ) من فئة الخدمات العامةوظفلم

 على إعارة مسؤول للبرامج إلى أمانة اتفاقية لنباتات المنظمة الدولية لحفظ حدائق لعن تقديرهيعرب  .5
 .التنوع البيولوجي لمساندة تنفيذ االستراتيجية
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 األنواع الغريبة الغازية 3-3
 عشر للهيئة الفرعية للمشورة ماع الثالث الصادرة عن االجت13/5مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية      

 .  (UNEP/CBD/COP/9/3)العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 إن مؤتمر األطراف،

 من 14ويرحب بالمشاورات التي أجراها األمين التنفيذي، حسبما طلب إليه في الفقرة  ،8/27 بمقرره إذ يذكّر
 ذلك المقرر؛ 

جة الفجوات التي تبينها فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن الفجوات الحاجة إلى معال  علىوإذ يعيد التأكيد
 8/27وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي فيما يتعلق باألنواع الغريبة الغازية التي بحثت فـي المقـرر                   

)UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4(؛ 
أو برامج  /رى بوضع وتنفيذ سياسات و    الحاجة إلى قيام األطراف والحكومات األخ       على يعيد التأكيد  .1

وطنية، وحسب الحالة، إقليمية، لمعالجة األنواع الغريبة الغازية، وعلى الحاجة إلى التنسيق الفعلي بين الوكاالت ذات                
 الصلة؛

بالحاجة أيضا إلى مبادرات إقليمية ودون إقليمية لمسـاندة األطـراف فـي وضـع وتنفيـذ                 ينوه   .2
 أو برامج وطنية لمعالجة موضوع األنواع الغريبة الغازية؛/استراتيجيات وسياسات و

األطراف، حيثما يكون األمر مناسبا، على استعمال إرشادات تقييم المخاطر وغيرهـا مـن              يشجع   .3
اإلجراءات والمعايير التي وضعتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيـوان والمنظمـات               

األخرى، في سبيل اإلسهام في سد الفجوات المحددة بشأن األنواع الغريبة الغازية على الصعيد الوطني، والنظر المعنية 
بصفة خاصة، وحيثما يكون األمر مناسبا، في تطبيق اإلجراءات والمعايير الخاصة بآفات الحجر الصـحي بموجـب                 

ع الغريبة الغازية التي لها تأثيرات ضـارة علـى التنـوع            االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تطبيقها على جميع األنوا       
 البيولوجي للنباتات، بما يتمشى وااللتزامات الدولية؛

 3 إلـى  1 على الحاجة إلى بناء القدرات لمساندة  األنشطة المذكورة في الفقرات مـن         يعيد التأكيد  .4
يم تلك المساندة، وخصوصا إلى البلدان النامية، أعاله ويحث األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على تقد

 والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛
5.   بجهود المزارعين والمجتمعات األصلية والمحلية في معالجة التهديدات الناشئة عـن األنـواع             يقر

 الغريبة الغازية؛
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى مواصلة جهودها كي توسع، في نطاق صالحيتها، تغطيتها       يدعو   .6

 الفعلية لألنواع الغريبة الغازية التي تؤثر على التنوع البيولوجي، بما في ذلك في البيئات المائية؛
تالحظ نقص المعـايير     إلى أن    (OIE)اللجنة الدولية التابعة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان        يدعو   .7

الدولية التي تغطي األنواع الغريبة الغازية، والسيما الحيوانات، التي ليست آفات للنباتات بموجب االتفاقية الدولية لوقاية 
النباتات، والنظر في إمكانية إسهامها في سد هذه الفجوة، وفي كيفية هذه المساهمة، ويكون ذلك مثال بأمور منهـا مـا      

 :يلي
ع نطاق قائمة الكائنات الممرضة التابعة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان بحيث تشمل طائفـة              توسي )أ(

 أوسع من أمراض الحيوان، بما في ذلك األمراض التي تؤثر فقط في الحياة البرية؛
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النظر في إمكانية قيامها بدور في معالجة الحيوانات الغازية التي ال تعتبر أمراضا بموجب المنظمة            )ب(

 عالمية لصحة الحيوان، وما إذا كانت في حاجة، لهذا الغرض، إلى توسيع نطاق صالحيتها؛ال
لجنة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية أن تالحظ نقص             يدعو   .8

ت آفات للنبات بموجـب االتفاقيـة       المعايير الدولية التي تغطي األنواع الغريبة الغازية، والسيما الحيوانات، التي ليس          
الدولية لوقاية النباتات، وليست كذلك أمراضا مذكورة في قائمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ويدعوها إلى النظر                
في الطرائق والوسائل التي تكفل إمكانية تنفيذ األحكام الواردة في االتفاق المتعلق بالتدابير الصحية وتـدابير الصـحة        

 التابع لمنظمة التجارة العالمية والذي يغطي صحة الحيوان والنبات، تنفيذه لمعالجة المخاطر الناشئة عن األنواع النباتية
 الغريبة الغازية المرتبطة بالتجارة الدولية؛

لجنة مصايد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى مالحظـة نقـص              يدعو   .9
تي تغطي األنواع الغريبة الغازية، والسيما الحيوانات، التي ليست آفات للنباتات بموجب االتفاقيـة              المعايير الدولية ال  

الدولية لوقاية النباتات، وإلى النظر في مزيد من الطرائق والوسائل لسد هذه الفجوة باعتبارها تنطبـق علـى إدخـال           
ما في ذلك وضع إرشاد واضح وعملي، بالنظر مثال في   األنواع الغريبة على مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، ب        

 إضفاء الطابع الرسمي على اإلرشاد التقني ذي الصلة، الذي وضعته أمانة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛
األطراف والحكومات األخرى على إثارة القضايا المذكورة أعاله رسميا من خالل وفودهـا             يشجع   .10

 مة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية؛الوطنية إلى المنظ
 9 إلى   7 إلى األمين التنفيذي أن يكتب إلى رؤساء أمانات الهيئات المذكورة في الفقرات من               يطلب .11

 أعاله مع اإلشارة إلى استصواب الرد على تلك الدعوات في توقيت مالئم؛

، أسـبوع واحـد      من الدرجة التخصصـية     لموظف ينعوبأس(وقت الموظفين   : ى الميزانية األثر عل 
 ) من فئة الخدمات العامةلموظف

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي أمثلة عن             يدعو   .12
 وأنـواع أحـواض تربيـة    ،ة كحيوانات مستأنسةأفضل الممارسات لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريب    

 األسماك وتربية األنواع األرضية،  وكطعم حي أو غذاء حي؛
وفريق خبـراء   ) GISP(إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع البرنامج العالمي لألنواع الغازية          يطلب   .13

لطيران المـدني الـدولي،   اومنظمة   ،(IUCN) التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  (IUCN-ISSG) األنواع  الغازية
والمجلس االستشاري المشترك لصناعة الحيوانات المستأنسة وغيرها من المنظمات المعنية، أن يواصل القيام، علـى               

، وكذلك المعلومات التي تم تجميعها في حلقة عمل الخبراء المعنية بأفضل            12أساس المعلومات المقدمة إعماال للفقرة      
 9 فحص الحيوانات الحية قبل استيرادها، التي عقدت في والية إنديانا بالواليات المتحدة األمريكية من                الممارسات في 

 والتي نظمها البرنامج العالمي لألنواع الغازية وفريق خبراء األنواع الغازيـة وجامعـة              2008نيسان  / أبريل 11إلى  
يام بجمع أفضل الممارسات لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخال نوتردام، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، الق  

األنواع الغريبة بوصفها حيوانات مستأنسة وأنواع التربية في أحواض األسماك وأنواع التربية األرضية، وكطعم حي                
ية للمشورة  وغذاء حي، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، وإتاحتها أيضا إلى الهيئة الفرع               

 العلمية والتقنية والتكنولوجية كي تنظر فيها في اجتماع يسبق االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 ) من الدرجة التخصصية أسابيع لموظفأربعة( دوالر؛ 10 000الطباعة : األثر على الميزانية
 فـي تجميـع أفضـل    أن تنظـر  من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة     يطلب   .14

 أعاله، وإذا كان األمر الزما ومناسبا، أن 13 و   12الممارسات التي أعدها األمين التنفيذي والمشار إليها في الفقرتين          
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تنشئ فريقا مخصصا من الخبراء التقنيين كي يقترح وسائل ملموسة، تشمل اإلرشاد العملي، لمعالجة المخاطر المرتبطة 
وصفها حيوانات مستأنسة، وأنواع أحواض تربية األسماك وأنواع التربية األرضية وكطعم حي بإدخال األنواع الغريبة ب

 وغذاء حي؛
إلى األمين التنفيذي أن يواصل تعاونه مع أمانات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمـة              يطلب   .15

دولية األخرى، مثل منظمة الطيران المـدني       ومنظمة التجارة العالمية وكذلك مع المنظمات ال       العالمية لصحة الحيوان  
الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، بقصد سد الفجوات والتشجيع على تجانس اإلطار التنظيمي، والتقليل من االزدواجية 
وتشجيع الخطوات األخرى لمعالجة األنواع الغريبة الغازية على المستوى الوطني، وتسهيل مساندة األطراف، بما في               

 من خالل بناء القدرات؛ذلك 

 ) من الدرجة التخصصية أسابيع لموظفستة(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 إلى األمين التنفيذي أن يتشاور مع أمانات المنظمات المعنية كي يستكشف المدى التي تذهب               يطلب .16

 الغريبـة الغازيـة   )genotypes( الوراثية إليه الصكوك الدولية الموجودة في االعتراف بالتهديدات الناشئة عن األنماط   
 ومعالجة تلك التهديدات؛ 

، أسـبوعين    من الدرجـة التخصصـية      أسابيع لموظف  أربعة(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 ) من فئة الخدمات العامةلموظف

دم، إذا لـزم   وأن يق 8/27إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن تنفيذ هذا المقرر والمقرر            يطلب   .17
األمر، خيارات لمزيد من العمل لسد هذه الفجات إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع                 

 .يسبق مباشرة االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

 دوالر؛  60 000 دوالر؛ اجتمـاع للخبـراء       10 000تكاليف سفر الموظفين    : األثر على الميزانية  
 ) من فئة الخدمات العامة أسابيع لموظف5،  من الدرجة التخصصيةا لموظفسبوعأ 12(

 .UNEP/CBD/COP/9/11مشروع المقرر التالي مأخوذ من الوثيقة 
 إن مؤتمر األطراف،

) ح (8 والبنود األخرى التي تم إقرارها لتنفيذ المادة الخاصة به،  6/23،2،  5/8 جيم،   4/1ه  مقرراتب إذ يذكّر 
 ية في برامج العمل الموضوعية والعمل الجاري حول المسائل المتداخلة،من االتفاق

من االتفاقية، كمـا تُلخصـه      ) ح (8 مستوى التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ المادة          ومع األخذ بعين االعتبار   
 ،SBSTTA/CBD/COP/9/INF/32  وUNEP/CBD/COP/9/11 تانالوثيق

 لمنع وإدخال والتخفيف من تأثيرات األنواع       ارها حتى تاريخه  جميع القرارات التي تم إقر    أن   يدرك .1
، 6/23المقرر المبادئ التوجيهية التي تم إقرارها في    "، بما في ذلك     الغريبة المهددة لألنظمة البيئية والمواطن واألنواع     

طتها االستراتيجية وأهداف   توفر الدليل المالئم للعمل على األنواع الغريبة الغازية بموجب االتفاقية لتحقيق غاياتها وخ            
األمين التنفيـذي  إلى  لبيط و، واألهداف العالمية األخرى مثل األهداف اإلنمائية لأللفية، 2010التنوع البيولوجي لعام    

 والمنظمات المعنية األخرى، دليالً عمليا لتيسير تطبيق        )GISP(بإعداد، بالتعاون مع البرنامج العالمي لألنواع الغازية        
الوطنية لألنواع الغريبة الغازية، مع     بشأن األنواع   ؤتمر األطراف الغريبة الغازية وتطوير وتطبيق األنظمة        مقررات م 

                                                
 مؤتمر األطراف أنيعتقد   أنه الوأكد هذا المقرر اعتماد إلى المؤدية خالل العملية ا رسميااعتراض أحد الممثلين قدم  2

 عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم وأعرب. عليه مع وجود اعتراض رسمي اص أو نيستطيع أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا
 ).324-294 الفقرات، UNEP/CBD/COP/6/20 أنظر( هذا المقرر اعتماد إلى المؤديةاإلجراءات إزاء 
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األخذ بعين االعتبار المبادئ التوجيهية و، إذا كان مالئما، االستفادة من الدليل ذو الصلة الذي تم إعداده مـن خـالل                  

 ؛المنظمات ذات الصلة األخرى

 10،   من الدرجة التخصصـية    أسبوعا لموظف  16( دوالر؛   10 000الطباعة  : األثر على الميزانية  
 )أسابيع لموظف من فئة الخدمات العامة

 على أن المراجعة المتعمقة والمحددة كضابط رئيسي لتنفيذ العمل الخاص بنقص القدرات كذلكيؤكد  .2
 على ومراقبة األنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك، التقنية والمؤسسية واللوجستية لألنواع الغريبة الغازية لمنع والقضاء

وقوائم الحوادث أنظمة التحكم في الحجر الصحي واالكتشاف المبكر واالستجابة السريعة، على سبيل المثال ال الحصر، 
جي وسالمة الخاصة بحاالت إدخال األنواع الغريبة، خاصة فيما يتعلق بانتشارها اإلضافي وتأثيراتها على التنوع البيولو

اإلنسان، والمعدات الميدانية المالئمة، والتخطيط فيما بين القطاعات، والتقييم االقتصادي، والسياسة المدمجة واألطـر              
 ؛اتالقانونية، ويدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى معالجة الثغرات سالفة الذكر في القدر

، خاصة بسبب التجارة والنقل التزايدالغريبة الغازية سوف تستمر في  أن مشكلة األنواع يالحظ بقلق .3
االجتماعية والصحية والبيئية الهائلة -، مع التكاليف االقتصاديةخناتغير الم ذلك السياحة، والتأثير الممتد ل، بما فيسفروال

 ؛في جميع أنحاء العالم
، خاصة من   األنواع الغريبة الغازية  مل مع   المزيد من الجهود والموارد للتعا    على الحاجة إلى    يؤكد   .4

وتعزيز القدرة خالل تبادل الدروس المستفادة من الخبرة في التعامل مع التهديدات التي تشكلها األنواع الغريبة الغازية، 
 يرة نموا والدول الجزرية الصغ   البلدان أقل وال سيما الدول النامية،     في  وخصوصا ن أجل التعامل مع هذه التهديدات،     م

 والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛، النامية
 الصكوك والمعايير الدولية

 الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 13/5انظر مشروع المقرر أعاله المأخوذ من التوصية 
 ؛(UNEP/CBD/COP/9/3)والتكنولوجية 

 اإلدارة والمسارات والتقييم
تطبيق آليات للـتحكم فـي جميـع        على   األخرى والمنظمات المعنية      والحكومات ، األطراف يشجع .5

 ميـاه الداخليـة، والـنظم     النظم اإليكولوجيـة لل    في   خصوصاالمسارات، بالنسبة لألنواع الغريبة الغازية المحتملة، و      
 ة؛ واألحياء البحرياألحياء المائيةية البحرية والساحلية، بما في ذلك الشحن والتجارة وتربية يكولوجاإل

 أسـابيع لموظـف مـن فئـة         3،   من الدرجة التخصصية    لموظف  أسابيع 4: (األثر على الميزانية  
 )الخدمات العامة

خاصة كجزء من   ذات الصلة،   األخرى  ، بالتعاون مع المنظمات      أن يقوم  األمين التنفيذي إلى   يطلب .6
ولإلدراج المحتمل فـي الـدليل       )GISP( ومع دعم البرنامج العالمي لألنواع الغازية     برنامج العمل العالمي المشترك     

 والوسائل األخـرى، أفضـل      غرفة تبادل المعلومات   من خالل    ونشرتجميع  ب أعاله،   1العملي المشار إليه في الفقرة      
 تلك المحددة   وخصوصاممارسات اإلدارة واألدوات ذات الصلة بإدارة مسارات نقل وإدخال األنواع الغريبة الغازية،             

 على رفـاه ي والتأثيرات يكولوج الخطوات اإلضافية لتطويرها، ونهج النظام اإلمع مراعاة،  8/27ر  المقركثغرات في   
 ؛اإلنسان والتنوع البيولوجي ذو األهمية المحلية والعالمية

 أسـابيع لموظـف مـن فئـة         4،   من الدرجة التخصصية    أسابيع لموظف  8: (األثر على الميزانية  
 )الخدمات العامة
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ومات بشأن  ن التنفيذي، بالتعاون مع البرنامج العالمي لألنواع الغازية، تجميع المعل         األمي إلى   يطلب .6
ية المتدهورة بسبب وجود األنواع الغريبة الغازية، بمـا فـي ذلـك الجوانـب               يكولوج اإل إصالح وإعادة تأهيل النظم   

تزويد  إلى المعنية والمنظمات  والحكومات األخرى، األطرافيدعوواالقتصادية، وإبالغ مؤتمر األطراف، -االجتماعية
  بأي معلومات ذات صلة؛األمين التنفيذي

العوامـل  تأثير  عن   المنظمات البحثية إلى تحسين فهمنا       يدعو،  6/23 المقرر من   4لفقرة  ل كمتابعة .7
،  وانتشار األنـواع الغريبـة الغازيـة   على وجود ،ضيااستخدام األرتغيير  وتغير المناخوخصوصا  األخرى،  الدافعة  

 ؛إلدخال هذه على التنوع البيولوجي لحاالت اةييكولوج واإلة والصحيةاالجتماعي-ة االقتصادياتثيرأوالت
 لتوقع وتخفيف تـأثيرات  ات إلى بناء القدر المعنية والحكومات األخرى والمنظمات     ،األطرافيدعو   .8
  اإليكولوجي؛وسلع وخدمات النظام التنوع البيولوجي من أجل حفظ على األنواع الغريبة الغازية، تغير المناخ

 التعاون والتنسيق
أهمية المبادرات والمؤسسات اإلقليمية في تيسير التنفيذ الوطني وإيجاد التنسيق فيما بـين          إذ يالحظ  .9

األمين التنفيذي والبرنامج  إلى   لبيطها، و مساندتلى  إوالمؤسسات المالية   األخرى   والحكومات   ،األطراف يدعو،  البلدان
ات المبادرات والمؤسسات اإلقليمية وتحديد مساهم وعن عملياتتحليل إجراء  )GISP(لمي لألنواع الغريبة الغازية  العا

 ة؛كارشتأفضل الممارسات في التعامل مع مسائل التنسيق والموارد الم

 ثالثة أسابيع لموظف مـن فئـة        3، من الدرجة التخصصية    أسابيع لموظف  4: (األثر على الميزانية  
 )ت العامةالخدما

 االتصال والتثقيف والتوعية العامة
صناع  لدى الوعي   رفع برامج   مساندة إلى   المعنية والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يدعو .10

 والسياحة التي سفرلمياه العذبة والبحرية والبرية وفي قطاعات النقل والتجارة واللبيئة الالقرار والممارسين في قطاعات 
، بالتعاون مع البرنـامج      أن يقوم  األمين التنفيذي إلى   ويطلبمحركات الرئيسية لحاالت الغزو البيولوجي،      تعتبر من ال  

 العمل العملية حلقات تنظيم وتحفيز  الوعيرفع مساندة ليةإعداد مواد تدريبب، المعنيةالعالمي لألنواع الغازية والمنظمات 
 األنواع الغريبة الغازية،    الناشئة عن  التهديدات   لمعالجة األخرى   تدابير المبادئ التوجيهية وال   على تنفيذ  ات القدر تعزيزل

 ؛ه األنشطة سوف تتطلب موارد كافيةمع االعتراف بأن هذ

 أسـابيع لموظـف مـن فئـة         3،   من الدرجة التخصصية    أسابيع لموظف  4: (األثر على الميزانية  
 )الخدمات العامة

إلى  المعنيةوالمنظمات  األخرى   والحكومات   ،األطراف يدعو،  8/27ر  المقر من   11لفقرة  كمتابعة ل  .11
 لمعالجـة  األخـرى  تـدابير تقديم دراسات الحالة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتنفيذ المبادئ التوجيهية، وال       

ك االستخدام  ، بما في ذل   حيثما وجدت ،   الغريبة الغازية   واألنماط الجينية  ،التهديدات التي تشكلها األنواع الغريبة الغازية     
 ؛يهاسيطرة علتقييم تكاليف األنواع الغريبة الغازية والفوائد التي تعود من الوطرائق الناجح إلجراءات تقييم المخاطر 

 توفير الموارد
 ات أنشطة بناء القـدر    مساندةأو  / وتعزيز و  تنفيذالمنظمات ووكاالت التمويل ذات الصلة إلى        يناشد .12

 ؛شار إليها في هذا المقررالم
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، واألطراف، والحكومات األخرى ومنظمات التمويـل       عوته إلى مرفق البيئة العالمي    د مجددايكرر   .13

من استكمال المهام المحددة في العديد البرنامج العالمي لألنواع الغازية  لتمكين ة والمالئمة الكافية الماليمساندةلتوفير ال 
 .من مقرراته
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 التنوع البيولوجي للغابات 3-4
 عشر للهيئة الفرعية للمشورة  الصادرة عن االجتماع الثالث13/2 المقرر التالي مأخوذ من التوصية      مشروع

 .(UNEP/CBD/COP/9/3)العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 ن مؤتمر األطراف،إ
 التنوع البيولوجي بشأننتائج االستعراض المتعمق لبرنامج العمل ] يأخذ بعين االعتبارذ إ [] بـذ يرحبإ[

في التنوع البيولوجي للغابات، شأن للغابات وعمل فريق الخبراء التقنيين المخصص الستعراض تنفيذ برنامج العمل ب
 الستعراض المذكور،إعداد ا

 على التنمية وتأثيراته، بما فيها تأثيراته السلبية ضياع التنوع البيولوجي للغابات تجاهنزعاج الباذ يشعر إو
 نسان،المستدامة ورفاه اإل

 هدف بلوغالتنوع البيولوجي للغابات، لشأن لى تقوية تنفيذ برنامج العمل بإبالحاجة الملحة ذ يعترف إو
يكولوجي، م اإلا أخرى مثل نهج النظأدواتدارة المستدامة للغابات وأيضا بتطبيق  والسيما من خالل اإل،2010] أهداف[
 تقدمان فرصا للتشجيع على، 2011السنة الدولية للغابات في  و2010السنة الدولية للتنوع البيولوجي في أن ذ يالحظ إو

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد واستخدامه المستدام، لتنوع البيولوجي للغابات احفظ 
 الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية،

لمجتمعات األصلية والمحلية في تنفيذ للة والفعلية  المشاركة الكامالتشجيع علىلى إبالحاجة   أيضاذ يعترفإو
عالن األمم المتحدة إذ يالحظ أيضا إ والتنوع البيولوجي للغابات على جميع المستويات،شأن برنامج العمل الموسع ب

  حقوق الشعوب األصلية،بشأن
 نموا والدول الجزرية لبلدان ا المساندة للبلدان النامية، والسيما أقلزيادةلى إ الحاجة لى عؤكد من جديدذ يإو
 موارد مالية وافية توفير[ من خالل ،وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في تنفيذ برنامج العملالنامية، الصغيرة 

تبادل المعلومات والحصول ل ،] من االتفاقية20 وفقا للمادة ،ضافيةجديدة وإ وموارد ويمكن توقعها وذات توقيت مناسب،
 ،اتلوجيا ونقلها وبناء القدرعلى التكنو
 :األطراف على ما يلي] يدعو  []يحث[  .1
 بمعالجة بالقيام، حسب الضرورة،التنوع البيولوجي للغابات، شأن  تنفيذ برنامج العمل الموسع بتعزيز )أ(

، والتصدي ،اباتفي تقرير االستعراض والتقارير المتصلة ببرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغالمذكورة عوائق ال
 غير خدامنسان على التنوع البيولوجي للغابات، بما في ذلك االستفعل اإلالرئيسية من لتهديدات لأولوية، مسألة ذات ك

 وتدهور ،وتجزئة الموائللألراضي، تحويل غير المشروع ال و، وزحف الصحراء، والتصحر، وتغير المناخ،المستدام
 التي تحدثها والتأثيرات ،نقص أنظمة الرصدباإلضافة إلى الغريبة الغازية،  واألنواع ، وحرائق الغابات،البيئة

 ؛البالغة الشدةالعواصف واألعاصير 
دارة إ المنتجات غير الخشبية للغابات، و، بما في ذلك إدارةدارة المستدامة للغابات اإلالتشجيع على )ب(

 يكولوجية؛النظم اإل  خدماتتقييمو
لمنتجات الغابات  إلى األسواق وصولتوفير فرص ال مثل ،ة المستدامة للغاباتدارعوائق اإلالتصدي ل )ج(

 ذات القيمة المضافة اآلتية من غابات خاضعة لإلدارة المستدامة؛
على المستويين الوطني [بالغ عنه  واإل مخزونهجردو ، رصد التنوع البيولوجي للغاباتتحسين )د(
 ؛]الحالةحسب ،[ ]والدولي
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من المناطق المحمية وطنية أو إقليمية نشاء واستبقاء وتطوير شبكات إلى إد الرامية ز الجهويتعز )ھ(

 وتبين المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي للغابات، في الحاالت المناسبة، ،يكولوجيةللغابات والتوصيلية اإل
فعليا، كما  أنماط الغابات العالمية حفظا  في المائة على األقل من كل نمط من10 حفظمع مراعاة الهدف المتمثل في 

توفير التمويل المستدام النص على و[ في برنامج العمل بشأن المناطق المحمية ةهماسم وذلك ك،8/15 المقرر ورد في
دارة نشاء واإلمكانيات التمويل المستدام وآليات التمويل المبتكرة في سبيل اإلإواستكشاف ] [لمناطق الغابات المحمية

 ؛]علية لمناطق الغابات المحميةالف
القيام  للمساعدة على ،قطاعات على جميع المستوياتال المشتركة بين التعاون والمبادرات ةدازي )و(

نتدى  معن صادرة والمقررات ال التابع التفاقية التنوع البيولوجيمنسق لبرنامج عمل التنوع البيولوجي للغاباتالتنفيذ بال
 هدف لبلوغ ، الصك غير الملزم قانونا بشأن جميع أنماط الغابات، بما في ذلك(UNFF) لغاباتاالمعني باألمم المتحدة 

 ،شراك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرينإهداف العالمية األربعة بشأن الغابات، مع  واأل2010
  القطاع الخاص؛ ذلكبما في

 عند معالجة تهديدات األنواع ،أهداف برنامج العملات وغاي] الحالة، بحس،[أخذ في الحسبان يأن  )ز(
 على األنواع غير المستهدفة، تأثيراتهاألدغال وحيوانات ل غير المستدام للحوم غالالغريبة الغازية وتغير المناخ واالست

الغابات  وبرامج ،(NBSAPs) للتنوع البيولوجي 3والتدهور البيئي، وذلك في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
 وغيرها من البرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالغابات؛ (NFPs)الوطنية 

 تغير المناخ وتدهور البيئة آلثارفهم أفضل لتحقيق  المتعدد التخصصاتع على البحث العلمي يشجالت )ح(
ع البيولوجي للغابات دماج جوانب التنوإ، بقصد  على التحمليكولوجيم اإلالنظاعلى التنوع البيولوجي للغابات وقدرة 

عطاء األولوية للنظم إعادة تأهيل البيئات المتدهورة، مع إ وهتغير المناخ والتكيف مع]  آثار من حدةتخفيفال[ في أنشطة
النامية المنخفضة في الدول الجزرية الصغيرة في األراضي  مثل الغابات ، المعرضة للخطرللغاباتيكولوجية اإل

 نموا، وأن  األقل والمناطق القاحلة وشبه القاحلة والغابات في أعالي الجبال في البلدان،ةوغيرها من المناطق الساحلي
بحوث ال االتحاد الدولي لمنظمات  مبادرة الشراكة التعاونية للعلم والتكنولوجيا بشأن الغابات بقيادةتساند في هذا السياق

 تغير المناخ؛ بةث المتعلقو، وأن تشجع عملها في مجال البح(IUFRO) الحرجية
الغابات قانون وإنفاذ  ،أو دون الوطني/ الغابات على المستوي الوطني واإلدارة الرشيدة ةتقوي )ط(
 ؛]والسيما الغابات الطبيعية[ المستدام للتنوع البيولوجي للغابات خدامأو دون الوطني للحفظ واالست/الوطني و
نهج [ ]يكولوجيم اإلانهج النظأدوات أخرى مثل ق يتطببالقيام أيضا و[دارة المستدامة للغابات ذ اإليتنف )ى(

 وتقليل إزالة استعادة الغابات والتشجيع على ،]جميع أنماط الغابات] [الغابات الطبيعية[للحفاظ على ] النظام اإليكولوجي
في سياق ة دفيئوانبعاثات غازات ال[سهام رئيسي في تخفيض ضياع التنوع البيولوجي إ ك الغابات،الغابات وتدهور

 ؛ ](UNFCCC) بشأن تغير المناخ طاريةاإلاألمم المتحدة اتفاقية 
 وغير مشروعمنع الحصاد غير الل والعمل بشكل أكبر ، القانونإنفاذلغابات ول تقوية اإلدارة الرشيدة[ )ك(

م المتحدة المعني منتدى األموثيق مع التعاون بال وذلك ،المرخص به لألخشاب وغيرها من منتجات الغابات واالتجار بها
واتفاقية االتجار  ،(CPF) اآلخرين في الشراكة التعاونية بشأن بالغاباتعضاء األ و، والبنك الدولي،(UNFF)بالغابات 

والمبادرات األخرى ذات الصلة التي تتعامل مع  ،(CITES)الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للخطر 
لنهوج القائمة على أساس اتفاقات لبالدور االيجابي أيضا  مع االعتراف ؛هاب واالتجار رتهاوإدان الغابات و قانإنفاذ

 هابواالتجار  االتحاد األوروبي إلنفاذ قانون الغابات وإدارتها  مثل خطة عملأو المشاركة فيها،/ والشراكة الطوعية
)(FLEGT،اإلقليمية إلنفاذ قانون الغابات وإدارتهاعملياتالقيمة ب و  (FLEG)،؛خرىضافية األ وكذلك الخيارات اإل [ 

                                                
 .دون الوطنيالسياق السياق الوطني يشمل   3
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 أو
 مشروعة غير المنتجات الغابات وعدم التشجيع على القانون إنفاذلغابات ول تقوية اإلدارة الرشيدة[ )ك(

وثيق التعاون بال وذلك أو ذات اإلدارة غير المستدامة واالتجار بها، بما في ذلك المنتجات غير الخشبية من الغابات،/و
عمليات اإلقليمية إلنفاذ قانون الغابات وإدارتها، والعمليات اإلقليمية والعالمية األخرى ذات الصلة، بما في ذلك المع 

واتفاقية االتجار الدولي  (CPF) الشراكة التعاونية بشأن الغابات وأعضاء (UNFF)منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات 
 ةومبادر، (ITTO)والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية  ،(CITES)رضة للخطر بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المع

 ]؛FLEGT)( هابواالتجار االتحاد األوروبي بشأن إنفاذ قانون الغابات وإدارتها 
  القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، أن تشاركشراكا كامال، وحيثما يكون األمر مناسباإأن تشرك  )ل(

للتقليل  وأن تشجعهم على بذل جهود ،هم المجتمعات األصلية والمحلية، في تنفيذ برنامج العمل بما فيالمعنيين اآلخرين،
واالتفاقات بين القطاع الخاص والمنظمات غير [ الغابات وتدهورها، بما في ذلك االلتزامات الطوعية من إزالة
 ؛]عهاازراستعادة إ الغابات واستزراعوزيادة ] [الحكومية

 ونشر الممارسات حديدل النتائج لتاستعما وللزراعة الحرجية ة والدوليةث الوطنيولبح االتشجيع على )م(
 الزراعي معا؛التنوع البيولوجي  وللغابات المستدام للتنوع البيولوجي خدام الحفظ واالستشجعالجيدة التي ت

النباتية لألغذية ة الوراثيلموارد بشأن ا المعاهدة الدولية في إطارة نفذ علما باألنشطة الماإلحاطة )ن(
 التقرير عن حالة إلعداد )الفاو(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة خطة ] ب بـيترحال] [مساندة[والزراعة و 

 ؛ في العالمية للغاباتوراثالموارد ال
ن  الغابات على المستوييبإدارةفي النهوج المتعلقة ] ،حسب الحالة،[ المشاركة زيادةأو /وفي  الشروع )س([

ة، لمنع االستعمال الخاصوفقا لظروفها الوطني ودون الوطني، ن على المستويين و القانإنفاذالوطني ودون الوطني و
وثيق التعاون بالها، بية واالتجار وراث بما فيها الموارد ال، وغير المرخص به للموارد البيولوجية للغاباتمشروعغير ال

 ]؛(UNFF) منتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتمع 

المتماسكة والمناسبة، القائمة على الطوعية ] الوطنية [لخطط الترخيص محتمل بالدور الاالعتراف )ع(
 استعمال المنتجات الخشبية وغير تشجع على من القطاعين العام والخاص، التي المشتريات وسياسات آليات السوق

 والترويج  تلك التدابيراعتمادوضع وعلى ] ،حسب الحالة، [والتشجيع ومستدام، المنتجة بشكل قانونيالخشبية للغابات 
 ؛مشتريات هذه بهذه الخطط وسياسات الوتعزيز الوعي العام، لها

 أنماط تأثيرات واتخاذ تدابير لمعالجة ،الناميةالمتقدمة و الوعي بين المستهلكين في البلدان زيادة )ف(
 بات؛استهالكها غير المستدامة على التنوع البيولوجي للغا

بشأن البيئة عالن ريو إ من 15لى تطبيق النهج التحوطي وفقا للمبدأ إ الحاجة إعادة التأكيد على )ص([
 ] يا؛وراثعلى استعمال أشجار محورة والتنمية 

 أو /و
بروتوكوالت لتقييم المخاطر المتصلة باألشجار بإعداد ، المعنيةتشاور مع المنظمات بال، القيام[ )ص(
 االقتصادية والثقافية للمخاطر والمنافع المتصلة –عالج الجوانب االجتماعية ت ترشاداإ ووضع ،ياوراثالمحورة 

 ؛]ياوراثباستعمال أشجار محورة 
 أو 

طالق لألشجار المحورة إ ي أووقف[يا وراث النهج التحوطي على استعمال األشجار المحورة تطبيق[ )ص(
 على التنوع البيولوجي للغابات وعلى المجتمعات اتها المحتملةلتأثير تقييم كاف ومحسوس إلى حين إجراءيا وراث
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 أن يتم وضع معايير ة؛ إلى المحتملة االقتصادي– ة واالجتماعيةالثقافيو التأثيرات البيئية بما في ذلك ،األصلية والمحلية
لى بروتوكول إ المسألةة حالإ ينبغي ،وفي هذه األثناء .  عليهاتهوافقموبها مؤتمر األطراف وإبالغ لتقييم المخاطر 

 ]]صدار مشورة بشأنه؛إلقرطاجنة للسالمة األحيائية للنظر فيه و
 أو
ة للكائنات الحية ناشئ الاالستخداماتالنرويج بشأن تقييم مخاطر  -  كنداحلقة عمل نتائج مالحظة[ )ص(
 ة البيئيتهابخصوص تأثيرا العلمي لعدم اليقين، ونظرا (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/13) المحورة

كما جاء في ] [عالن ريوإ من 15وفقا للمبدأ [ النهج التحوطي وتطبيق المحتملة، ة والثقافية االقتصادي– ةواالجتماعي
] ،ل من استعمال تلك الكائناتيتقلوال[يا وراثعلى استعمال األشجار المحورة ] حيائيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة األ

 ]  التكنولوجيا؛هذه المرتبطة باستعمال  اليقينعدموجه لتقليل أث وبحال وإجراء
منتجات ل ودخوتتبعها لضمان صدار تراخيص األخشاب نشاء عمليات وآليات إلإ العمل في مواصلة )ق[(

 ]األسواق؛األخشاب القانونية وحدها إلى 
إلى  ىالمعنية والمنظمات األخر والمنظمات الدولية ، والحكومات األخرى،األطراف] يحث] [يدعو[ .2

 :ما يليالقيام ب
في البلدان النامية ال  الغابات وتدهورها إزالةنبعاثات من  لتخفيض اإلالتأكد من أن التدابير المحتملة )أ(

 بل تساند تنفيذ ؛وتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغاباتتتعارض مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي 
شراك خبراء التنوع وإن أمكن، للمجتمعات األصلية والمحلية، إللتنوع البيولوجي للغابات، ومنافع وتقدم  ،برنامج العمل

 واحترام حقوق المجتمعات األصلية والمحلية ،ن على المعارف التقليدية المتعلقة بالغاباتوالبيولوجي، بما فيهم الحائز
 ؛الساريةاللتزامات الدولية اوفقا للقوانين الوطنية و

 الواقعة على التنوع البيولوجي للغابات من جراء ة وغير المباشرة المباشرالتأثيرات السلبية معالجة )ب([
نتاج الطاقة رشادية ومعايير إلإ خطوط وإعدادنتاج واستهالك الكتلة األحيائية للطاقة، بما فيها على أراضي الخث، إ

 ]؛تتناول هذه التأثيرات الوقود البيولوجي، التي خصوصاالحيوية، و
االعتراف بدور منتجات الغابات غير الخشبية في اإلدارة المستدامة للغابات والقضاء على الفقر،  )ج(

 وإبراز أهميتها في استراتيجيات القضاء على الفقر؛
 حسبما يكون األمر والقيام، ، للغاباتةيكولوجي مزيد من المعارف بشأن خدمات النظم اإلتطوير )د(

 (PES) يكولوجيم اإلا خدمات النظمثل المدفوعات مقابل ، هذه الخدماتللحصول علىرة أدوات مبتكبتنفيذ  ،مناسبا
 ؛] في التجارةاختالالالتي ال تسبب [

 المتعلق) إتخام المياه بالمغذيات( والتشبع الغذائي التحمضالتلوث، مثل  أثرمعلومات عن التبادل  )ه(
 ؛ةها السلبيتأثيراتلى خفض إ الجهود الرامية وزيادة ،ابات على التنوع البيولوجي للغ، الغابات وتدهورهابإزالة

دارة ، وفقا لشروط اإلعهاازراستعادة إواستزراع الغابات  ، بما في ذلك استعادة الغاباتالتشجيع على )و(
  من خالل أنشطة تشمل الشراكة العالمية الستعادة المناظر الطبيعية للغابات؛،مستدامة للغاباتال

ساند ت المستدام للتنوع البيولوجي للغابات تخدام البرامج والتدابير المتخذة للحفظ واالسأنالتأكد من  )ز(
  الفقر وتحسين سبل العيش؛القضاء علىلى إالجهود الرامية 

 بين مختلف مستويات تساق لزيادة االإليجاد نهج متكاملة المشتركة بين القطاعاتز الجهود يتعز )ح(
  مع مراعاة محفظة األدوات التي وضعتها األمانة؛،بيولوجي للغاباتلتنوع ا العلىالسياسات التي تؤثر 
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 : األمين التنفيذي ما يليإلىيطلب  .3
وثيق مع العمليات والمبادرات والمنظمات الموجودة، من التعاون بالوإليه  طلب ماأن يسهل، حسب )أ(
منظمة األغذية والزراعة لألمم  و(UNFF) لمعني بالغابات منتدى األمم المتحدة ا مثل أمانة،قليميةإقليمية ودون إدولية و
 اآلخرين في الشراكة التعاونية بشأن الغاباتعضاء األو، (ITTO) والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية ،)الفاو(المتحدة 
(CPF) تنوع البيولوجي الشأن أو المواضيعية لمساندة األطراف في تنفيذ برنامج العمل ب/قليمية و دون اإلوحلقات العمل
 للغابات؛

 دوالر؛ 20 000 دوالر؛ مستشار 160 000حلقتان عمل إقليميتان : 2009: األثر على الميزانية
 ) من فئة الخدمات العامة أسبوعا لموظف32،  من الدرجة التخصصيةوظف لمأسبوعا 24(

 دوالر؛ تكاليف 20 000 دوالر؛ مستشار 240 000ثالث حلقات عمل إقليمية : 2010
 من الدرجة  لموظف أسبوعا28( دوالر؛ وقت مساعد مسؤول البرنامج؛ 30 000فين ظسفر المو
 ) من فئة الخدمات العامة أسبوعا لموظف40، التخصصية
نتاج الوقود البيولوجي على إ تأثيراتأن يقوم باالتصال بالمؤسسات والمحافل ذات الصلة لتقييم  [ )ب(

عن هذه قليمية المعتمدة على الغابات، وأن يعد تقريرا جتمعات األصلية واإلالتنوع البيولوجي للغابات وعلى الم
 ]مقرر مؤتمر األطراف بشأن الوقود البيولوجي؛مراعاة  ينظر فيه مؤتمر األطراف، مع التأثيرات كي

 دوالر؛ وقت مساعد مسؤول 10 000 دوالر؛ تكاليف سفر الموظفين 20 000مستشار : األثر على الميزانية
 ) من فئة الخدمات العامة أسبوعا لموظف19.6،  من الدرجة التخصصية لموظف أسبوعا25.6(نامج؛ البر

نتاج واستهالك الطاقة الحيوية، والسيما الوقود البيولوجي، على إ تأثيراتع المعلومات عن أن يجم [ )ج(
نتاج إالمتعلقة بالحالية والناشئة  يصتراخصدار الإ وخطط  المعايير [في الستخدامهاالتنوع البيولوجي للغابات، وذلك 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  تنظر فيها ي ك،وتدابير االستجابة الممكنة]  مستدامبشكلواستهالك الطاقة الحيوية 
 ] ومؤتمر األطراف؛والتكنولوجية

؛ تكاليف سفر الموظفين  دوالر10 000مواد للتوعية / دوالر؛ طباعة20 000مستشار : األثر على الميزانية
 أسبوعا 16،  من الدرجة التخصصية لموظف أسابيع8( دوالر؛ وقت مساعد مسؤول البرنامج؛ 10 000

  دوالر30 000اجتماع للخبراء ؛ ) من فئة الخدمات العامةلموظف
فاقية ، والسيما أمانة ات(CPF) بشأن الغاباتلشراكة التعاونية في اأن يتعاون مع األعضاء اآلخرين  )د(

لى إمساندة جهود األطراف الرامية من أجل والبنك الدولي، ، (UNFCCC)تغير المناخ بشأن طارية األمم المتحدة اإل
 ؛ الغابات في البلدان النامية الغابات وتدهورإزالةن منبعاثات معالجة خفض اإل

ر؛ تكاليف سفر الموظفين  دوال10 000مواد للتوعية / دوالر؛ طباعة20 000مستشار : األثر على الميزانية
أسبوعا  16،  من الدرجة التخصصية لموظف أسبوعا32( دوالر؛ وقت مساعد مسؤول البرنامج؛ 20 000

  دوالر30 000اجتماع للخبراء ؛ ) من فئة الخدمات العامةلموظف
 وأمانة ياتفاقية التنوع البيولوجوالتعاون بين أمانة بين أمانة وتبادلها، المعلومات نشر أن يعزز  )ھ(

 والمنظمات والعمليات اآلخرين في الشراكة التعاونية بشأن الغاباتعضاء األ ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات
 األخرى ذات الصلة؛

 من  أسابيع لموظف8،  من الدرجة التخصصية لموظف أسبوعا12(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 )فئة الخدمات العامة
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 خطة عمل ذات إعدادمكانيات إ منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، مع مدير أمانة أن يستكشف )و(

أوجه ن ا وذلك ببياتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،أنشطة مشتركة مستهدفة بين أمانتي 
 ؛ الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإلى نظر الهيئة النتائج وتقديم، كل منها في برامج عمل الشبه والتكامل

،  من الدرجة التخصصية لموظفعبياأس 6(  دوالر؛5 000 تكاليف سفر الموظفين: األثر على الميزانية
 ) من فئة الخدمات العامةأسابيع لموظف 4

 العلمي  االستعراضفريق أن يطلب من ، أراضي رطبةي ه،ة من الغاباتكبير بأن نسبة إذ يعترف )ز(
بين مشورة بشأن أهمية برنامج العمل المشترك  يطلب منها الوالتقني التابع التفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة،

ة الخطوط مجموع وأهمية اتفاقية التنوع البيولوجيبرنامج عمل تنفيذ لاتفاقية رامسار واتفاقية التنوع البيولوجي، 
 ،بشأن التنوع البيولوجي للغاباتاتفاقية التنوع البيولوجي تنفيذ برنامج عمل ل اراتفاقية رامستها اعتمدرشادية التي اإل

وجعل هذه المعلومات  في تنفيذ هذا البرنامج، ا منهاسهامإ في اتفاقية رامسارطراف األوالدور الذي يمكن أن تلعبه 
 ؛ لألطرافمتاحة

 من فئة ، أسبوعين لموظف التخصصية من الدرجة لموظفأسبوعين(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 )الخدمات العامة

والتنوع على المقاومة وقوة تحمله، يكولوجي  اإلالنظام المعلومات عن العالقة بين قدرة يتبادلأن  )ح(
 ؛من خالل آليات غرف تبادل المعلومات وغير ذلك من الوسائل ذات الصلة ، وتغير المناخ للغابات،البيولوجي

 من فئة  أسابيع لموظف6،  من الدرجة التخصصية لموظف أسابيع6(وقت الموظفين : انيةاألثر على الميز
 )الخدمات العامة

 بشأن المعنية األخرى والمنظمات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةأن يواصل التعاون مع  )ط(
، وذلك  للغاباتبيولوجيالتنوع تعكس ال وأنماط الغابات التي اتريف الغاباح تعيوضوت ،رصد التنوع البيولوجي للغابات

القائمة تعاريف المفاهيم وال باالستناد إلى،  ورصدها حالة التنوع البيولوجي للغاباتلإلبالغ عنعلى المستوى المناسب 
معايير عمليات الخرى والمعنية األهيئات ال وعن ،لغاباتبشأن اأعضاء الشراكة التعاونية و التي تقدمها األطراف

لى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع إ ورفع تقرير عن ذلكقليمية، ات اإلوالمؤشر
 العاشر لمؤتمر األطراف؛

،  من الدرجة التخصصية لموظفأسبوعين( دوالر؛ 10 000تكاليف سفر الموظفين : األثر على الميزانية
 ) من فئة الخدمات العامةأسبوعين لموظف

ة، منهجيات محددة المعنيتشاور مع المنظمات بالأن يطلب من بروتوكول قرطاجنة أن يضع،  [ )ى(
، واإلرشادات، ياوراثجراء تقييم للمخاطر المتصلة باألشجار المحولة إلروتوكوالت محددة لتوليد البيانات الالزمة بو

 ؛]ياوراثاطر المرتبطة باستعمال األشجار المحورة االقتصادية والثقافية للمخ - الجوانب البيئية واالجتماعية التي تعالج
 مـن   ، أسبوع واحد لموظف    من الدرجة التخصصية    لموظف أسبوعين(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )فئة الخدمات العامة
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 التدابير الحافزة 3-5
حسبما يرد ملخص لها    ا البند، قد يرغب مؤتمر األطراف في اإلحاطة علما بالتعليقات المستلمة،            ذفي إطار ه  

، باإلضافة إلى التقرير المـوجز للمعلومـات      UNEP/CBD/COP/9/12/Add.2 و   UNEP/CBD/COP/9/12 يقتينفي الوث 
  ولدى نظره في .(UNEP/CBD/COP/9/12/Add.1)التدابير الحافزة المقدمة من األطراف في التقارير الوطنية الثالثة  بشأن

مؤتمر األطراف أيضا في النظر بصفة خاصة إلى ملخص الخيارات المقدمة من            خيارات لمزيد من العمل، قد يرغب       
، UNEP/CBD/COP/9/12األطراف لبرنامج عمل مستقبلي عن التدابير الحافزة، الوارد في القسم الثالث من الوثيقة              

ي الخيارات المقدمة وقد يرغب مؤتمر األطراف أيضا في النظر ف.  باإلضافة إلى اآلراء التي أعرب عنها في االجتماع
ــة      ــي الوثيق ــا ف ــص له ــرد ملخ ــي ي ــلحة، الت ــحاب المص ــة وأص ــات الدولي ــن المنظم ــدد م ــن ع م

UNEP/CBD/COP/9/12/Add.2. 
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 نهج النظام اإليكولوجي 3-6

 عشر للهيئة الفرعية للمشورة  الصادرة عن االجتماع الثاني    12/1مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية       
 .(UNEP/CBD/COP/9/2)والتكنولوجية العلمية والتقنية 

، عند نظرها في االستعراض المتعمق ة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشور أنإذ يالحظ
 – على أساس الوثائق المتوفرة عن خلفية الموضوع ومدخالت الخبراء والحوار العلمي يكولوجي اإلامنظج اللتطبيق نه

، إلى الطائفة المعنية والمنظمات األخرى وانتباه الحكومات األخرى والمنظمات الدولية ،ألطرافتسترعي انتباه مؤتمر ا
 :التالية من وجهات النظر

 واالقتصادية والثقافية طارا معياريا مفيدا لتجميع القيم االجتماعيةإ يظل النظام اإليكولوجيان نهج  )أ(
 على يد من التطبيق تكون مفصليةلى منهجيات لمزإار المعياري طلى ترجمة هذا اإلإ حاجة يوالحاجة ه . والبيئية

 ؛اس احتياجات المستعملين المحددينمق
غير قابلة للتطبيق وال مستصوبة فيما " مقاس واحد يصلح للجميع" لى أساس إن الحلول القائمة ع )ب(

 باعتباره عملية يكون فيها التعلم عن يالنظام اإليكولوج تطبيق نهج في وينبغي النظر . النظام اإليكولوجييتعلق بنهج 
 ؛ألولوية الالزمة في الوقت الحاضرطريق العمل هو ا

خفيض معدل تطبيقا منتظما لتليس مطبقا  يكولوجي اإلامنظعالمية توحي بأن نهج الن التقييمات الإ )ج(
قليمي والوطني والمحلي ات اإل، غير أنه توجد أمثلة كثيرة على التطبيق الناجح على المستويضياع التنوع البيولوجي
 نسانرفاه اإلولوجي وومعظم هذه األمثلة يمكن اعتبارها نتائج ايجابية بالنسبة للتنوع البي . ينبغي ترويجها وتوصيلها

 ؛على السواء
 أنه يتعين أن يطبق نهج والسيما على المستوى المحلي، إال ،إن هناك خبرات فيما يتعلق بالتطبيق )د(

وتتمثل الحاجة اآلن في تعزيز فرص الحصول والوعي  .  بصورة أوسع نطاقا عبر جميع المستوياتلوجيالنظام اإليكو
 ؛ باستخدام أدوات عمليةمع نقل رسائل صريحة

 ؛ يمكن أن يسهم في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةالنظام اإليكولوجيالتطبيق األوسع نطاقا لنهج  )ھ(
والثقافية والسياسية يظل واالقتصادية يكولوجية واالجتماعية جميع أبعاده اإلن التطبيق الكامل للنهج بإ )و(

لى تعريفه والتدليل عليه بطريقة أوضح في سبيل إوثمة حاجة واضحة . مهمة هائلة خصوصا على النطاق األوسع مدى
ض المبادرات التي  وتشمل بع .وهناك جهود جارية مبذولة لتسهيل هذا النهج. التعجيل بتطبيقه على نطاق أوسع 

، وهو مفهوم اتفاقية رامسار والشركاء فيهاالذي اقترح أصال من " لى البحرإمن الجبال " ذكرت في االجتماع مفهوم 
الذي وضعته لجنة " الخطوات الخمس نحو التنفيذ" هوم ، وكذلك مف الحاضر الصندوق العالمي للطبيعةيعززه في الوقت

يكولوجية البحرية التي يدعمها  اإلومشاريع النظم، (IUCN-CEM)تحاد العالمي للحفظ الافي  النظام اإليكولوجيإدارة 
 م والثقافةظمة األمم المتحدة للتربية والعلالحكومية الدولية التابعة لمناألوقيانوغرافية مرفق البيئة العالمية واللجنة 

 خرون؛الشركاء اآلو
 والسيما بيانها لدور السلع والخدمات الناشئة عن ذلك ،يكولوجية اإلن نتائج تقييم األلفية للنظمإ )ز(

 ؛، حسب الحالةالنظام اإليكولوجي على نطاق أوسع في خطوات تطبيق نهج نسان اإلالنظام، ينبغي مراعاتها في رفاه
يمكنهم تعزيز التطبيق على نطاق  النظام اإليكولوجيلتطبيق نهج " رواد وقادة "لى إتوجد حاجة  )ح(

 ؛وى تشغيلهم التدليل على منافع ذلك التطبيق بين نظرائهم وعلى مستأوسع من خالل
.  ال يزال يحبو في خطواته األولىالنظام اإليكولوجين وضع المعايير والمؤشرات لتطبيق نهج إ )ط(

 ضغط على مزيد من التطبيق في الوقت الحاضر وتحويل االنتباه إيجادوالتركيز على هذه االحتياجات يكون من شأنه 
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الل التعلم عن طريق يجاد ما يلزم من أدوات وآليات ومن خإلحاحا إلى التطبيق الموسع من خالل إعن الحاجة األشد 
 ؛العمل والفعل

 األحيائية مناطقوتوجد االحتياجات عبر جميع القطاعات وال.  يظل هو األولويةاتن بناء القدرإ )ى(
اكات والتعاون بين هيئات األمم المتحدة ذات الصلة وعملياتها لى تعزيز الشرإوتوجد حاجة . والمستويات والمقاييس

النظام لى األطراف لتطبيق نهج إ فعالية كثر مساندة أتقديموالمؤسسات األخرى المتصلة بالموضوع حتى يمكن 
 ؛اإليكولوجي
 في النظام اإليكولوجي نهج جهة نظر ترى ضرورة أن تطبق مبادئأعربت بعض األطراف عن و )ك(

 أو المؤثرة فيها، ويمكن أن رحلة من رسم السياسة والتخطيط على جميع المستويات المتصلة بالموارد الطبيعيةأول م
 ؛الفقرالحد من  استراتيجيات تفيد

 إن مؤتمر األطراف،
 ورهنا ، حسبما يكون األمر مناسباومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، األطراف والحكيحث .1

 :ييل  بما،ت التقنيةبتوافر التمويل والقدرا
 ثقيف في األنشطة الجارية في مجال االتصال والتالنظام اإليكولوجينهج الترويج عن تعزيز  )أ(

 ؛عامةتوعية الالو
 في جميع القطاعات وتعزيز التعاون بين النظام اإليكولوجي استعمال نهج الترويج عن مزيد من )ب(

 أو اإلقليمي؛/شاريع رائدة ملموسة على المستوى الوطني والقطاعات، فضال عن الترويج إلقامة مبادرات وم
 وذلك باستعمال وسائل منها النظام اإليكولوجي،تطبيق نهج ل اتتطبيق المزيد من مبادرات بناء القدر )ج(
 ؛، حسب الحالةالمعلومات األخرى الكتاب المرجعي ومصادر من خالل المتاحةاألدوات 

يحث  ،الصادرين عن مؤتمر األطراف) د(9 الفقرة ،7/11و ) أ(2قرة ، الف6/12بالمقررين  إذ يذكر )د(
مستفادة ومزيد من الدروس ال والحالةعلى مواصلة تقديم دراسات األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية 

  الكتاب المرجعي؛إلىالمدخالت التقنية 
لية والمحلية في وضع وتطوير األدوات لمجتمعات األصلمواصلة تسهيل المشاركة الكاملة والفعالة  )ه(

 ؛النظام اإليكولوجيواآلليات لتطبيق نهج 
تشجيع وتعزيز استعمال نهج النظام اإليكولوجي على نطاق أوسع وأجدى كأداة مفيدة لصياغة  )و(

 صلة؛الخرى ذات األة السياسلتنوع البيولوجي وكذلك في آليات لوطنية لعمل االستراتيجيات وخطط الا
 : األطراف إلىعويد .2
 تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛ في النظام اإليكولوجيمراعاة تطبيق نهج  )أ(
 ؛النظام اإليكولوجيكفالة التعاون الفعال على جميع المستويات للتطبيق الفعال لنهج  )ب(
 ؛ة حسب الحال،النظام اإليكولوجي نهج للتشجيع علىطار إتوفير  )ج(
 ؛النظام اإليكولوجيتحديات إدراج حيازة األراضي والحيازة البحرية في تطبيق نهج إيالء االهتمام ل )د(
توفير المعلومات عن نتائج هذه األنشطة وما أحرزته من تقدم من خالل عملية إعداد التقارير  )ه(

 نية وغرف تبادل المعلومات لديها؛الوط
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 في النظام اإليكولوجيتعزيز نهج في لألمم المتحدة ألغذية والزراعة ا بجهود منظمة فيعتر .3

ت تعاون مع المنظمابالالنظام اإليكولوجي، وذلك ى مزيد من تطبيق نهج  هذه المنظمة إلدعويو، مجاالت اختصاصها
 ألخرى ذات الصلة؛ا

م والثقافة واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة إلى بـذل   منظمة األمم المتحدة للتربية والعل دعوي .4
الشبكة العالمية لمحميات وال سيما  ، أمور من بينهاةضمن جمل، النظام اإليكولوجيا فيما يتعلق بنهج منشطتهمزيد من أ

 بوصفها مواقـع للبحـوث      ة،حسب الحال  ،)مواقع رامسار ( الرطبة ذات األهمية الدولية      ي واألراض ،ىالحيوي الغالف
 .يالنظام اإليكولوجالبيانات العملية ذات الصلة بنهج لتدليل و
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  2010التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام  3-7
 واألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة

  من الخطة االستراتيجية3 و 2  استعراض تنفيذ الغايتين -ألف 
ق المفتوح العضوية  الصادرة عن االجتماع الثاني للفري2/1مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية 

 من نفس التوصية، أوصى الفريق 1وفي الفقرة ). ، المرفقUNEP/CBD/COP/9/4(المخصص الستعراض التنفيذ 
إعداد إطار لخيارات حشد الموارد البشرية والتقنية على المستوى الوطني، في بأن ينظر "مؤتمر األطراف العامل أيضا 

أن ينظر في استمرار الفريق العامل "و "  الموجودة والمبادرات والخبراتمع البناء على، والمراعاة التامة للصكوك
 ."المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية مع مراعاة أهمية تحقيق تقدم في تنفيذ االتفاقية

 إن مؤتمر األطراف،

) ع(إلى ) أ(الفقرات من ة في لوارداتيجية ارتس من الخطة اال3 و 2فيذ الغايتين  بحالة تنيحيط علما .1
 من الخطة االستراتيجية 3 و 2من ملخص مذكرة األمين التنفيذي عن حالة تنفيذ الغايتين 

(UNEP/CBD/WGRI/2/2)؛ 

 بأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والصكوك المكافئة هي أدوات ينوه .2
 ؛2010ورا هاما في تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام التنفيذ الرئيسية لالتفاقية ولذا تؤدي د

  في جميع جوانب عمل االتفاقية؛الرئيسية الرسائل حدىإعلى التنفيذ العملي باعتباره يسلط الضوء  .3

النقص في الموارد المالية والبشرية والتقنية وعدم تعميم التنوع البيولوجي، بصفة يالحظ مع القلق  .4
خطيط القطاعي واالستراتيجيات الوطنية للتنمية واستراتيجيات استئصال الفقر وقلة المعلومات خاصة في عمليات الت

 الخاصة بتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
التعاون على الصعيد الوطني بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، شاملة  لى تعزيز إ بالحاجة ينوه .5

ات ريو، وذلك في سبيل تعزيز نهج أكثر تكامال وتنفيذ أكثر تماسكا لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع اتفاقي
 البيولوجي؛

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

األطراف التي لم تفعل ذلك بعد على إعداد استراتيجية وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي يحث  .6
 من االتفاقية، في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن 6 برامج تقتضيها المادة أوحوير ما يوجد من استراتيجيات وخطط أو ت

 يكون ذلك في موعد ال يتأخر عن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛
ه أيضا بأهمية كفالة مساندة حكومية عالية المستوى إلى عملية إعداد وتحديث وتنفيذ ينو .7
ات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وبالحاجة إلى إشراك جميع القطاعات وأصحاب المصلحة في االستراتيجي
 هذه العملية؛
 باإلرشاد الموجود الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية إذ يذكّر .8

 األطراف يحثالمستفادة من االستعراض المتعمق، للتنوع البيولوجي، والمرفق بهذه التوصية، مراعيا في ذلك الدروس 
 :عند إعدادها وتنفيذها وتنقيحها الستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي والصكوك المكافئة لها، على

 :الوفاء باألهداف الثالثة لالتفاقية
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مرا مدفوعا بدوافع األعمال أن تكون االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أ كفالة )أ(

وأمرا عمليا وذا أولوية، وتوفر إطارا وطنيا فعاال وحديثا لتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة، وأحكامها واإلرشاد ذي الصلة 
 الصادر عن االتفاقية؛

أن تأخذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في حسبانها مبادئ إعالن ريو كفالة  )ب(
 عن البيئة والتنمية الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية؛

والمشتركة بين  األهداف الثالثة لالتفاقية في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية دماجإنوه بتأن  )ج(
 قطاعات، ذات الصلة؛ال

 تعميم اعتبارات التوازن بين الجنسين؛تعزيز  )د(
ات األولوية على الصعيد الوطني أو اإلقليمي، بما في ذلك األفعال االستراتيجية  األفعال ذأن تتبين )ه(

 لتحقيق أهداف االتفاقية الثالثة؛
 خطة لتعبئة الموارد المالية الوطنية واإلقليمية والدولية لمساندة األنشطة ذات األولوية مع أن تضع )و(

 النظر في مصادر التمويل الموجودة والمستجدة؛
 ستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجيمكونات ا

 أن تأخذ في الحسبان نهج النظم اإليكولوجية؛ )ز(
 خدمات النظم – حيثما يكون األمر مناسبا – شامال – على إسهام التنوع البيولوجي لضوءاسلط تأن  )ح(

قيم األخرى للتنوع البيولوجي من اإليكولوجية الستئصال الفقر، وتحقيق التنمية الوطنية ورفاه اإلنسان، وكذلك تحقيق ال
اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، كما تنوه بذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، مستعملة في ذلك، حسبما يكون األمر 

 مناسبا، المنهجيات واإلطار الفكري لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية؛
يولوجي، بما في ذلك الدوافع المباشرة وغير المباشرة  التهديدات الرئيسية الواقعة على التنوع البتبين )ط(

 لتغير التنوع البيولوجي، ويشمل ذلك خطوات لمعالجة ما يتم تبينه من تهديدات؛
أهداف وطنية، وحيثما ينطبق األمر، أهداف دون الوطنية لمساندة تنفيذ االستراتيجيات وخطط إنشاء  )ى(

، مع مراعاة 8/15 و 7/30شى مع اإلطار المرن الذي وضعه المقرران العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتم
االستراتيجيات والبرامج األخرى ذات الصلة، حسبما يكون األمر مناسبا، مثل االستراتيجية العالمية لحفظ النبات ومع 

 التركيز على األولويات الوطنية؛
 عمليات المساندة 

للتنوع  لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تا وطنية لبناء القدر خططإدراج وتنفيذ )ك(
 البيولوجي، مع استعمال نتائج التقييمات الوطنية الذاتية في هذه العملية، حسبما يكون األمر مناسبا؛

 المجتمعات األصلية والمحلية وجميع القطاعات ذات الصلة وأصحاب المصلحة شاملين إشراك )ل(
. الذين لهم وقع هام أو منفعة من استعمال التنوع البيولوجي وخدمات نظمه اإليكولوجيةممثلين عن المجتمع واالقتصاد 
 :ويمكن أن تشمل األنشطة ما يلي

إعداد وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بمشاركة  )1(
ء وااللتزام طائفة واسعة من ممثلين من جميع المجموعات الرئيسية ، لبناء االنتما

 الالزمين؛
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 تبين أصحاب المصلحة ذوي الصلة من جميع المجموعات الرئيسية لكل عمل من أعمال )2(
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

مشاورة المسؤولين عن السياسات في مجاالت أخرى وذلك في سبيل التشجيع على تكامل  )3(
 شامل لعدة قطاعات لكفالة التماسك؛السياسة والتعاون األفقي وال

 إنشاء آليات مالئمة لتحسين مشاركة ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية والمجتمع المدني؛ )4(

السعي إلى تحسين األعمال والتعاون لتشجيع إشراك القطاع العام، عن طريق إيجاد  )5(
 شراكات على المستوى الوطني؛

السياسة لمساندة المشورة / في سبيل تحسين التالحم بين العلم تعزيز إسهام المجتمع العلمي  )6(
 القائمة على البحث في مجال التنوع البيولوجي؛

 المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات التي لدى المجتمعات األصلية احترام وصون واستبقاء )م(
 ؛)ى(8والمحلية، بما يتمشى والمادة 

وخطط  ت المؤسسية الوطنية لتقوية وتنسيق ورصد تنفيذ االستراتيجيات الترتيباإيجاد أو تعزيز )ن(
 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

  لالتصال لالستراتيجيات وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛وضع وتنفيذ استراتيجية )س(
ستراتيجيات الوطنية مليات التخطيط القائمة في سبيل تعميم شواغل التنوع البيولوجي في اال عمعالجة )ع(

األخرى، شاملة بصفة خاصة استراتيجيات استئصال الفقر واالستراتيجيات الوطنية لألهداف اإلنمائية لأللفية، 
واالستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة، واالستراتيجيات الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ ومكافحة التصحر، 

، وكفالة أن تكون االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي منفذة في وكذلك االستراتيجيات القطاعية
 تنسيق مع تلك االستراتيجيات األخرى؛

، حسبما يكون األمر مناسبا، الشبكات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو دون الوطنية أن تستعمل أو تطور )ف(
 لمساندة تنفيذ االتفاقية؛

ل المحلي لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل دون الوطنية والمحلية، بدمج  العمتعزيز ومساندة )ص(
اعتبارات التنوع البيولوجي في التقييمات وعمليات التخطيط على المستوى دون الوطني والمحلي، وحسبما يكون األمر 

شى واالستراتيجيات وخطط أو خطط العمل، بما يتم/مناسبا، إعداد استراتيجيات دون وطنية ومحلية للتنوع البيولوجي و
 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 الرصد واالستعراض

آليات وطنية تشمل مؤشرات، حسبما يكون األمر مناسبا، وتعزيز التعاون اإلقليمي لرصد تنفيذ  إيجاد )ق(
 يسمح باإلدارة استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وما يحرز من تقدم نحو األهداف الوطنية، بما

التواؤمية، ويوفر تقارير منتظمة عن التقدم المحرز، بما في ذلك نتائج المعلومات الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، 
 وذلك إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لتبين ما يوجد من نجاح أو استعراض )ر(
أو عوائق تعرقل التنفيذ، وتبين طرائق ووسائل معالجة تلك المصاعب والعوائق، بما في ذلك إعادة النظر في مصاعب 

 االستراتيجيات إذا لزم األمر؛
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من خالل آلية تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  أن يتيح )ش(

ضات الدورية، وإذا كان األمر منطبقا، التقارير عن التنفيذ ودراسات الحالة بشأن البيولوجي، بما في ذلك االستعرا
 الممارسات الجيدة، والدروس المستفادة؛ 

 الحكومات والمانحين اآلخرين على تقديم تمويل واف إلى البلدان النامية ويحث اآللية المالية، يدعو .9
مية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتنفيذ ومراجعة االستراتيجيات والسيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النا

 الوطنية للتنوع البيولوجي، وحيثما يكون األمر مناسبا، تنفيذ ومراجعة االستراتيجيات اإلقليمية؛
، 8/14 أنه تمشيا مع الخطوط اإلرشادية للتقارير الوطنية الرابعة التي وضعت وفقا للمقرر يالحظ .10

أن تقوم األطراف باإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ينبغي 
آذار / مارس30وأن تدمج ذلك كجزء في تقاريرها الوطنية الرابعة، ويكرر أهمية تقديم التقارير الوطنية الرابعة بحلول 

 ؛2009
  على التكنولوجيا ونقلهامجاالت ذات أولوية لبناء القدرات، والحصول

بأهمية بناء القدرات والحصول على التكنولوجيا ونقلها وأن هذه األنشطة ينبغي أن تعالج ما تم تبينه إذ يعترف 
 من احتياجات وأولويات وطنية،

أن عدم كفاية بناء القدرات، ومحدودية الحصول على التكنولوجيا ونقلها والتعاون التكنولوجي إنما وإذ يدرك 
ي عوائق تعرقل تنفيذ االتفاقية، وخصوصا في البلدان النامية، والسيما أقلها نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية ه

 والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي،
  الحاجة إلى استعمال أفضل لآلليات الموجودة ولتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية واإلقليمية،وإذ يالحظ

ة قضية الحصول على التكنولوجيا ونقلها والتعاون التكنولوجي، والتعاون العلمي والتقني في ه بأهمينويذ وإ
نقل  (8/12تنفيذ االتفاقية، وفي هذا الصدد، شروط تكليف فريق الخبراء التقنيين المخصص المنشأ بموجب المقرر 

 ،)التكنولوجيا والتعاون فيها
  األطراف على الوفاء بالتزاماتها وارتباطاتها إزاء االتفاقية؛ثيح من االتفاقية، 20 بالمادة وإذ يذكّر .11
الوكاالت المنفذة ذات الصلة على معالجة ما يتم تبينه من احتياجات وطنية لبناء القدرات لتنفيذ يشجع  .12

 االتفاقية؛
نظمة الحاجة إلى تزويد األطراف بمعلومات إضافية عن اإلرشاد والمبادرات واآلليات واأليالحظ  .13

 :واألدوات لتحسين نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي، بما في ذلك ما يلي
نهوج نحو نقل التكنولوجيا والتعاون فيها تعالج االحتياجات ذات األولوية للبلدان على أساس  )أ(

هوج غير المحددة األولويات الواردة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وليس على أساس الن
 والعالمية؛

 ثنائية ومتعددة األطراف كوسيلة لتحقيق النقل الفعال للتكنولوجيا؛تعاون اتفاقات  )ب(
شراك القطاع الخاص وتعزيز البيئة التمكينية التي تساعد على االستثمار إرشاد ومبادرات لزيادة إ )ج(

 ؛على المستوى الوطني

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي على  جال أن يركز بناء القدرات في ميوصي .14
 :يلي ما
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االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بمشاركة واسعة من  صياغة وتحديث )أ(
 أصحاب المصلحة تقوم على أساس االحتياجات والعوائق التي تم تبينها على الصعيد الوطني؛

 فيذ لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛اإلنجاز الفعال والتن )ب(
 رصد تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ )ج(
تعبئة الموارد المالية لتطوير واستعراض وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  )د(
 البيولوجي؛

آليات وطنية لتبادل المعلومات لتعزيز التعاون العلمي والتقني  األطراف على إنشاء أو تعزيز شجعي .15
مع األطراف األخرى، وخصوصا مع البلدان النامية، والسيما أقلها نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات 

 االقتصاد االنتقالي؛
 : بتسهيل ما يلي إلى األمين التنفيذي أن يقوم، في تعاون مع المنظمات الشريكة،يطلب .16

مواصلة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من إعداد وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات  )أ(
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من خالل المحافل واآلليات المالئمة، مثل آلية تبادل المعلومات، وإذا توفرت 

  والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، واالستعراضات الطوعية للنظراء؛الموارد، تعزيز التعاون مع العمليات اإلقليمية،
 توفير التدريب والمساندة التقنية من المنظمات الشريكة؛ )ب(
التعاون العلمي والتقني وكذلك نقل التكنولوجيا والتعاون على تعزيز قدرة البلدان األطراف النامية،  )ج(

غيرة النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، على مساندة تنفيذ االتفاقية بما في والسيما أقلها نموا، والدول الجزرية الص
ذلك من خالل استعمال أفضل آللية تبادل المعلومات، واآللية المالية واالتصال والتثقيف والتوعية العامة بموجب 

 االتفاقية؛

 من الدرجة  أسبوعا لموظف20(فين  دوالر؛ وقت الموظ200 000 حلقات تدريبية 5: األثر على الميزانية
 ) أسبوعا لموظف من فئة الخدمات العامة20، التخصصية

 على الحاجة إلى عقد اجتماعات إقليمية ودون يؤكد من جديد، 8/8 من المقرر 6 بالفقرة رذ يذكّإ .17
ولوجي، وإدراج شواغل التنوع إقليمية لمناقشة الخبرة الوطنية في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البي

 البيولوجي في القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك النظر في العوائق وسبل ووسائل التغلب على تلك العوائق؛

 من  أسبوعا لموظف30( دوالر؛ وقت الموظفين 800 000 حلقات عمل إقليمية 10: األثر على الميزانية
 )خدمات العامة أسبوعا لموظف من فئة ال60، الدرجة التخصصية

 :إلى األمين التنفيذي أنيطلب  .18
 يواصل البناء على قاعدة البيانات الموجودة لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ )أ(
 األدوات حقائبيقوم في تعاون مع المنظمات الشريكة بمواصلة تجميع طائفة من الصكوك، شاملة  )ب(

 والدروس المستفادة، لمساندة األطراف على وضع واستعراض وتنفيذ االستراتيجيات ووثائق عن أفضل الممارسات
 هدف التنوع بلوغ بما في ذلكوخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الخاصة بها وما يتصل بذلك من أنشطة تنفيذية، 

 ؛2010البيولوجي لعام 
 األمر مناسبا، لمساندة وضع واستعراض يبين الفرص في تنظيم عمل هيئات االتفاقية، حسبما يكون )ج(

 وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
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 أسبوعا لموظف من 60،  من الدرجة التخصصية أسبوعا لموظف40(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
  دوالر20 000؛ مستشار )فئة الخدمات العامة

لمنظمة واحدة "، بما في ذلك البلدان الرائدة "مة واحدة لألمم المتحدةمنظ" بإيجاد برامج يحيط علما .19
، على إيالء االعتبار الواجب لقضايا التنوع البيولوجي، كما تم تبينها في استراتيجياتها وخطط أعمالها "لألمم المتحدة

 الوطنية للتنوع البيولوجي؛
لمتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية  برنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم ايدعو .20

والزراعة، في شراكة مع االتفاقية، إلى البناء على أمور منها خطة بالي االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات، 
 في سبيل مواصلة تفحص الطرائق والوسائل الكفيلة بمساندة التنفيذ الوطني لالتفاقية؛

 التعاون اإلنمائي الثنائية والمتعددة األطراف، إلى تعزيز تعميم البيئة، بما فيها  جميع وكاالتيدعو .21
 التنوع البيولوجي، في أنشطة التعاون اإلنمائي؛

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى اإلسهام بمبادرات ترمي إلى تقييم  أيضا يدعو .22
وتكاليف ضياع التنوع البيولوجي وعدم اتخاذ تدابير إلنجاز أهداف االتفاقية منافع تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية، 

 األطراف على أن تأخذ في حسبانها هذه المعلومات عند صياغة واستعراض وتنفيذ االستراتيجيات ويشجعالثالثة، 
 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

 2010خطة االستراتيجية فيما بعد عام آليات لتنفيذ االتفاقية ومدخالت لعملية استعراض ال
 على أن التوصيات الصادرة عن االجتماع الثاني للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ يوافق .23

 للخطة االستراتيجية، إنما تمثل مدخال في استعراض الخطة 3 و 2االتفاقية، والناشئة عن االستعراض المتعمق للغايتين 
 ؛2010االستراتيجية فيما بعد 

 إلى األمين التنفيذي أن يعد عرضا عاما محدثا عن اإلرشادات التي تم إسداؤها في إطار يطلب .24
االتفاقية، شاملة أمور منها الخطوط اإلرشادية والمبادئ وبرامج العمل لتنفيذ االتفاقية في سياق الخطة االستراتيجية، بما 

  والقضايا الشاملة لعدة قطاعات؛في ذلك تحليل للعالقة بين برامج العمل المواضيعية

  دوالر10 000مستشار : األثر على الميزانية
 األطراف إلى تزويد األمانة بتعليقات عن فاعلية اإلرشادات الوارد موجز لها في العرض العام يدعو .25

  أعاله؛24الذي أعده األمين التنفيذي، والمشار إليه في الفقرة 
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 الستراتيجية الخطة اتنقيح    عملية -باء 
 .UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1مشروع المقرر التالي مأخوذ من الوثيقة 

 ،مؤتمر األطرافإن 

 تنقيح اجتماعه التاسع في العملية الخاصة ب   في قرر النظر    اي بموجبه ت وال 8/15 همقرر من   2الفقرة  بإذ يذكّر   
 باإلضافة إلى جتماع العاشر لمؤتمر األطراف،     ة في اال  نقحإقرار خطة استراتيجية م   بغية  وتحديث الخطة االستراتيجية    

 ؛)10الفقرة  (8/9 من المقرر10ة فقروال، 8/8  من المقرر2ة فقرالمقررات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك ال
، )UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1( الخطة االستراتيجية تنقيحمذكرة األمين التنفيذي حول تحديث وب إذ يحيط علما

 :وجه الخصوص إلى على مع اإلشارةو
 ؛المالئمة المستمرة ألهداف وغايات الخطة االستراتيجية وإطار العمل المصاحب )أ(
 ؛ أو رؤيةجل وهدف طويل األجلالحاجة إلى أهداف أو عالمات قصيرة األ )ب(

 ؛، إن أمكناألهداف الكمية و،قيمة توفير إطار عمل لألهداف الوطنية )ج(

كات فقد التنوع البيولوجي ودمج االعتبارات الخاصة بالتنوع البيولوجي الحاجة إلى التعامل مع محر )د(
 ؛في السياسات والبرامج واالستراتيجيات وعمليات التخطيط القطاعية والمشتركة ما بين القطاعات

 ؛الحاجة إلى أخذ العقبات التي تواجه تنفيذ االتفاقية في عين االعتبار )ه(

 ؛ئة المواردالحاجة إلى بناء القدرة وتعب )و(

 ؛الحاجة إلى آلية فعالة للرصد واإلبالغ )ز(

 ؛الحاجة إلى استهداف العضوية الشاملة لالتفاقية )ح(

 ؛الحاجة إلى التعامل مع األهداف ذات الصلة ببروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية )ط(

 ؛الرغبة في وجود خطة استراتيجية قصيرة ومركزة )ي(

 مؤتمر كي ينظر فيهاة ومحدثة منقحالدورات إلعداد مشروع خطة استراتيجية  عملية فيما بين يضع .1
 :األطراف في دورته العاشرة، على أن تتألف مما يلي

 ؛ األطراف والمراقبينتعليقاتالمزيد من  )أ(
  للتنوعمن نشرة التوقعات العالميةة الثالثة طبع األمانة، وباالرتباط مع ال    تعدهتحليل للمسائل   /صملخ )ك(
 ؛البيولوجي
، والمؤشرات المصاحبة عن طريق الهيئة      نحو تحقيق نتائج فعلية    فحص األهداف والغايات الموجهة    )ل(

 ؛يةالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوج

 ؛ من األطرافؤه أساسا أعضايتكون براء،الخمن فريق لاجتماع  )م(

، بحيث يتسق مع 2016-2010متعدد السنوات للفترة  القيام في اجتماعه العاشر بإقرار برنامج يقرر .2
 ؛ةنقح االستراتيجية المحدثة والمالخطة

 وتحـديث الخطـة     اسـتعراض تقديم المزيـد مـن اآلراء بشـأن         إلى   األطراف والمراقبين    يدعو .3
 ؛ة والمجتمعات، لتسهيل الحوار فيما بين القطاعات المختلفة في الحكومعليقيشجعهم، عند إعداد التواالستراتيجية، 
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 فحص األهداف والغايات الموجهـة  العلمية والتقنية والتكنولوجية     الهيئة الفرعية للمشورة  من   لبيط .4

إذا كان  لتوصية بالتعديالت،   بغية ا ،  8/15ة في المرفق بالمقرر     وارد، والمؤشرات المصاحبة ال   نحو تحقيق نتائج فعلية   
أو ( للتنوع البيولوجي    نشرة التوقعات العالمية  ة الثالثة من    لطبع ا مع مراعاة ،  ضروريا وحيثما يكون ذلك ضروريا     ذلك
 األمانة والمزيد من العمل عن طريق شـراكة مؤشـرات التنـوع             الذي أعدته  صملخال/، والتحليل )مسودة منها خر  آ

 ؛البيولوجي والمجتمع العلمي
 *:ق بهذا المقرري المرفشار الجدول اإلالحسباناألمين التنفيذي، مع األخذ في إلى  لبيط .5
 ؛ألطراف والمراقبين لتقديم آرائهم اأن يدعو )أ(
مذكرة  بناء على  وتحديث الخطة االستراتيجية،استعراضتحليل للمسائل ذات الصلة ب/ملخص أن يعد )ب(

ات األطـراف والمـراقبين، والتقـارير       تعليق، و )UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1(األمين التنفيذي حول الموضوع     
ة طبععمل االتفاقية، والمواد األخرى المجمعة من أجل إعداد الات المتعمقة لبرامج ستعراضلرابعة، ونتائج االانية الوط

 ومؤتمر األطراف في اءرفريق الخبإلى  ة النهائيالنسخةتقديم إلى  للتنوع البيولوجي، ونشرة التوقعات العالميةالثالثة من 
 ؛اجتماعه العاشر

 أسبوعا لموظـف مـن   12،  من الدرجة التخصصية أسابيع لموظف 6(الموظفين  وقت  : األثر على الميزانية  
 )فئة الخدمات العامة

 ةفرق لإلجراءات الخاصة باألبما يلزم من التعديلتطبيق مع  إقليميا للخبراء، ا متوازناعقد اجتماعأن ي )ج(
 نسـخة ستراتيجية، مع استخدام     وتحديث الخطة اال   استعراض، لفحص اآلراء من أجل       من الخبراء  خصصةالمالتقنية  
 ؛ كأساس لذلكأولية

  دوالر60 000اجتماع للخبراء : األثر على الميزانية

 مؤتمر األطراف فـي  لنظر 2016-2010برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة  ل الخيارات   أن يعد  )د(
 .اجتماعه العاشر

 أسابيع لموظف من فئـة  8، جة التخصصية من الدر   أسابيع لموظف  4(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )الخدمات العامة

     إعداد الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي-جيم 
 الصادرة عن االجتماع الثاني عشـر للهيئـة         12/4 من التوصية    2مشروع المقرر التالي مأخوذ من الفقرة       

 .لوجيةالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنو
 إن مؤتمر األطراف،

 البيانات ذات الصلة بشأن     توفير إلى   والهيئات العلمية المعنية   والمنظمات   ، الحكومات ويدعواألطراف  يحث  
والدروس المستفادة مـن     اإلستراتيجية   تهاخطفي تنفيذ االتفاقية بما في ذلك        والتقدم   ،حالة واتجاهات التنوع البيولوجي   

 بما في ذلك من خـالل  ، التنوع البيولوجيضياعخفض كبير في معدل  اإلسهام في إحداث  تهدف إلى  اتإجراءالقيام ب 
 .لتنوع البيولوجيالتوقعات العالمية ل في الطبعة الثالثة من الستعمالهاتقديم التقارير الوطنية الرابعة في الوقت المناسب 

 .UNEP/CBD/COP/9/15مشروع المقرر التالي مأخوذ من الوثيقة 
 ر األطراف،إن مؤتم

                                                
 .UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1 من الوثيقة 38 أنظر الفقرة *
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لطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي وخطة المنقح ل والشكلنطاق ال بيحيط علماً .1
 العمل على أن يواصل إلى األمين التنفيذي يطلبو هاإعدادالمنقحة المتعلقة ب االتصال والخطة المالية وإستراتيجيةعمل ال

 أساس هذه الخطة؛

 أسبوعا لمـوظفين    162؛   من الدرجة التخصصية    أسبوعا لموظف  80(وقت الموظفين   : ةاألثر على الميزاني  
 )من فئة الخدمات العامة

 مؤشرات التنـوع البيولـوجي   ة إلى األمين التنفيذي أن يخطر المنظمات المشاركة في شراك       يطلب .2
رة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، إعداد المنتجات المختلفة الخاصة بالطبعة الثالثة من نشالخاص ببالجدول الزمني 

 خر المعلومات العلمية وفقا لخطة اإلنتاج الواردة في القسم رابعاً من هذه المذكرة؛ أ تلك المنظمات إلى توفير يدعوو

 )أسبوع واحد لموظف من فئة الخدمات العامة(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
لمراحل األولى من إعـداد     تنفيذ ا مالية المقدمة من ألمانيا واليابان ل      بالمساهمات ال  يرحب مع التقدير   .3

 الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛
 الصادرة عن االجتماع الثاني للفريق المفتـوح        2/4 من التوصية    3مشروع المقرر التالي مأخوذ من الفقرة       

 ).، المرفقUNEP/CBD/COP/9/4(العضوية المخصص الستعراض التنفيذ 
 إن مؤتمر األطراف،

 الحكومات األخرى والمانحين إلى تقديم المساهمات يدعوو ، األطرافحثوي من مرفق البيئة العالمية، يطلب
 والمنتجات "لتنوع البيولوجيالتوقعات العالمية ل"نشرة المالية في الوقت المناسب إلعداد وإصدار الطبعة الثالثة من 

 وفقا لخطة ، من خالل الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي،2010والمجموعة الكاملة لمؤشرات عام ، الثانوية
 وكذلك وفقا "لتنوع البيولوجيالتوقعات العالمية ل"  نشرةالعمل والخطة المالية الخاصتين بإعداد الطبعة الثالثة من

وينبغي توفير هذه األموال في أقرب وقت ممكن .   النشرة من هذهإلستراتيجية االتصال ونطاق وشكل الطبعة الثالثة
بجميع لغات األمم المتحدة، قبل االجتماع " التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"حتى يمكن االنتهاء من إعداد نشرة 

 للمشورة العاشر لمؤتمر األطراف، مع إتاحة مسودة، إن أمكن، الستعراضها في االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية
 .العلمية والتقنية والتكنولوجية

 في سنة    دوالر 379 000عات العالمية للتنوع البيولوجي     الطبعة الثالثة من نشرة التوق    : األثر على الميزانية  
،  من الدرجة التخصصية أسبوعا لموظف106(؛ وقت الموظفين 2010 دوالر في سنة  974 000؛ و   2009

 )ت العامة أسبوعا لموظف من فئة الخدما136
 



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 42 

 
 الموارد المالية واآللية المالية 3-8

    استعراض متعمق لتوافر الموارد المالية-ألف 
 الصادرة عن الفريق العامل المفتوح 2/2أعد األمين التنفيذي مشروع التوصية التالية بناء على طلب التوصية 

 .(UNEP/CBD/COP/9/4)العضوية المخصص الستعراض التنفيذ 
 طراف، إن مؤتمر األ

، كان قد قرر إجراء استعراض متعمق لتوافر الموارد المالية، 8/13 بأن مؤتمر األطراف، في مقرره إذ يذكّر
 بما في ذلك من خالل اآللية المالية، في اجتماعه التاسع؛

 ،(UNEP/CBD/COP/9/16)بتقرير األمين التنفيذي يحيط علما وإذ 
وارد المالية الكافية ال يزال يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام بلـوغ         من أن االفتقار إلى الم     وإذ يشعر بالقلق  

  االتفاقية، أهداف
  على تقليل الثغرات إلى حد كبير في التمويل من أجل التنوع البيولوجي،وإذ يعقد العزم

  األطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تحسين قاعدة المعلومات المالية بما في ذلك االحتياجات يدعو .1
العـادل   لالتفاقية، وبصفة خاصة االستخدام المسـتدام والتقاسـم          ة الثالث األهدافوأوجه القصور في التمويل لتحقيق      

 المنصف للمنافع؛و
 األمين التنفيذي والمنظمات ذات الصلة على مضاعفة الجهود لتقييم التكـاليف االقتصـادية              يشجع .2

 التنوع البيولوجي بغية تقديم معلومات مفيـدة        ضياعراءات للحد من     التنوع البيولوجي ومنافع التبكير في اإلج      لضياع
 لصنع القرار ورفع مستوى الوعي؛

 من الدرجـة   أسبوعا لموظف25( دوالر؛ وقت الموظفين 300 000التعاقد من الباطن : األثر على الميزانية  
 ) أسبوع لموظف من فئة الخدمات العامة100، التخصصية
عالمية واألمين التنفيذي والمنظمات ذات الصلة إلى استكشاف كيفيـة تحسـين             مرفق البيئة ال   يدعو .3

 وضع األولويات من أجل توجيه تخصيص الموارد للتنوع البيولوجي؛

 أسبوعا لموظف من    40،   من الدرجة التخصصية    أسبوعا لموظف  75(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )فئة الخدمات العامة

يئة العالمية مواصلة حشد التمويل المشترك والتمويل الموحد وغير ذلـك مـن              من مرفق الب   يطلب .4
 مسـاندة وسائل تمويل المشروعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وبحث إمكانية إنشاء برامج تمويل جديـدة وإضـافية ل   

 تفاقية؛االأهداف 
ولية من القطاعين الخاص  لحشد االستثمارات الدية األطراف والحكومات على إقامة بيئة تمكين     يحث .5

 والعام في مجال التنوع البيولوجي؛
 جميع المنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك أمانة االتفاقية ومرفق البيئة العالمية إلى بناء                يناشد .6

 ؛ةوعيت الزيادة أنشطة مساندةقدرات محلية لتعزيز مهارات حشد الموارد والتخطيط المالي و
بين بلدان الجنوب فيما األطراف والمنظمات ذات الصلة بتحديد وتكثيف التعاون  بأن تضطلع يوصي .7
 لتعاون التقني والمالي المتعلق بالتنوع البيولوجي؛تعزيز اكوسيلة ل
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 األطراف والحكومات على مواصلة تعزيز الجهود لتحسين كفاءة استخدام الموارد، مع األخذ             يحث .8
 ؛في الحسبان وجهات نظر كال الجنسين

 مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنـاخ إلـى إدراج التنـوع                 يدعو .9
  في المشروعات التي يدعمها صندوق التكيف المنشأ حديثاً؛الحالة،أولوية، حسب كالبيولوجي 

ر وتنفيذ مرفـق   البنك الدولي إلى أن يأخذ في كامل الحسبان منافع التنوع البيولوجي في تطوي يدعو .10
 .كة في كربون الغاباتاالشر

الفريق العامل المفتـوح العضـوية المخصـص          الصادرة عن  2/2أخذ مشروع المقرر التالي من التوصية       
 .(UNEP/CBD/COP/9/4)الستعراض التنفيذ 

  الموارد لمساندةتعبئةاستراتيجية ل -باء 
 تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي

 2/2 التي أعدت تمشيا مع التوصـية     UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1/Rev.1وثيقة  أخذ النص التالي من ال    
أن يعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه التاسع، استراتيجية لتعبئة الموارد         "الصادرة عن الفريق العامل المعني بالتنفيذ       

 "لمساندة تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي
 إن مؤتمر األطراف

يتصل بها من أحكام في المـواد األخـرى مـن        وما 21 و 20الية الواردة في المادتين     األحكام الم ب رذكّإذ ي 
 االتفاقية؛

 األمين التنفيذي إعداد مشروع     إلى أن يطلب    18/13أن مؤتمر األطراف قد قرر في مقرره        ب أيضا   رذكّيوإذ  
 ؛االتفاقية أهداف تحقيق مساندة الموارد لحشدإستراتيجية ل
د التي قدمها مرفـق البيئـة العالميـة      رالمواتعبئة  المدخالت بشأن وضع إستراتيجية     بمع التقدير    يالحظ وإذ

)UNEP/CBD/COP/9/INF/14(؛ 
 الموارد الذي أعده األمين التنفيذي بعد المشاورات غير الرسمية مع حشد علما بمشروع إستراتيجية يحيط وإذ

 ؛)UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1(األطراف والمنظمات ذات الصلة 
مل المخصص المفتـوح العضـوية      افريق الع ل الصادرة عن االجتماع الثاني ل     2/2 في التوصية    نظرالبعد  و

 تنفيـذ اتفاقيـة التنـوع       مسـاندة  الموارد ل  تعبئةالمعني باستعراض التنفيذ فيما يتعلق بالخيارات ومشروع إستراتيجية         
 ؛)، المرفق األولUNEP/CBD/COP/9/4( البيولوجي

  تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي المرفقة بهذا المقرر؛مساندة الموارد لحشدية  إستراتيجيعتمد .1
 بما في ذلك نظام األمم المتحدة اإلنمائي والبنـك الـدولي            ، األطراف والمنظمات ذات الصلة    يدعو .2

 فضال عـن    ،ذات الصلة وصندوق النقد الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية وجميع األجهزة الدولية واإلقليمية األخرى            
 ية موارد االتفاقية بغتعبئةاستراتيجية المنظمات غير الحكومية وكيانات قطاع األعمال إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ 

 ؛ تنفيذ االتفاقية على جميع المستوياتمساندة موارد كافية لتعبئة
 اجتماعه العاشر، وأن يعد فيارد  الموتعبئة من إستراتيجية 7و  3 و1تنفيذ الغايات استعراض  يقرر .3

 .األمين التنفيذي الوثائق الالزمة ذات الصلة بهذه الغايات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف
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  عن التنوع البيولوجي والتمويل موجهة رسالة -جيم 

 تمويل التنميةلمتابعة الدولي المؤتمر إلى 
 الصادرة 2/2التي أعدت تمشيا مع التوصية     UNEP/CBD/COP/9/16/Add.2أخذ النص التالي من الوثيقة      

في اجتماعه التاسع، بتكليف رئيسه أن يبعث رسالة عن         مؤتمر األطراف،   بأن يقوم   "عن الفريق العامل المعني بالتنفيذ      
جـراء   إ ، ويطلب إلى األمين التنفيـذي     التنميةتمويل  لالتنوع البيولوجي والتمويل من أجل التنمية إلى المؤتمر الدولي          

 ." تلك الرسالة كي ينظر فيه مؤتمر األطرافمسودةاورات غير رسمية مع األطراف إلعداد مش
 إن مؤتمر األطراف،

تمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري       لمتابعة الدولي   ال بشأن مؤتمر    62/187القرار   حظاليإذ  
 الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة،

 المذكورتمويل التنمية ل إلى اإلدماج الكامل لتمويل التنوع البيولوجي في المؤتمر الدولي      الحاجة يشدد على إذ  
 أعاله،

مفتوح العضوية المعني اللفريق العامل المخصص الصادرة عن ا ،  2/2التوصية   من   3الفقرة    في نظرالوبعد  
ئيسه بإرسال رسالة عن التنوع البيولوجي  ر، في اجتماعه التاسع،مؤتمر األطرافكلف بأن ي ،باستعراض تنفيذ االتفاقية

 تمويل التنمية،لوتمويل التنمية إلى المؤتمر الدولي 
مـع   األمين التنفيذي بعد إجراء مشاورات غير رسمية مع األطراف و          اي أعده تمسودة الرسالة ال  يالحظ  وإذ  

 المنظمات المعنية،
تفاقية التنـوع   بهذا المقرر، كمساهمة من ا     ة الرسالة بشأن التمويل والتنوع البيولوجي المرفق      يعتمد .1

 المزمع عقده في الدوحة من ،تمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيريلمتابعة الدولي الالبيولوجي في مؤتمر 
 ؛2008كانون األول / ديسمبر2 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر29

 هذه الرسالة بشـأن التمويـل والتنـوع         حالةرئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف إ     إلى  يطلب   .2
 ؛تمويل التنميةلمتابعة الدولي العرض على نظر مؤتمر ت الجمعية العامة لألمم المتحدة لالبيولوجي إلى رئيس

 األمين التنفيذي بإذكاء الوعي بالرسالة بشأن التمويل والتنوع البيولوجي والمشاركة بفعالية في يكلف .3
 .ن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشرع، ورفع تقرير مويل التنميةتلمتابعة الدولي ال مؤتمر

 المرفق

 بشأن التمويل والتنوع البيولوجيبون رسالة 
 ،البيولوجيالتنوع ماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية نحن المشاركون في االجت

التنـوع    دولي قـانوني لحفـظ     صكأول  مثل  ت البيولوجي بأن اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالتنوع        إذ نذكر 
 ،اشئة عن استغالل الموارد الجينيةمنافع النالعادل والمنصف للتقاسم ال واستخدامه المستدام وكذلك البيولوجي

 لعالمنا وآلثاره البيئية واالجتماعية     البيولوجي التنوع   ضياعالمعدل غير المسبوق ل   وإذ يساورنا قلق بالغ إزاء      
 ،ير المناخ، التي زادت تفاقما بسبب اآلثار السلبية لتغواسعة النطاقثقافية واالقتصادية وال

 النظام اإليكولوجي تكون أقسى علـى  اختالل و البيولوجي التنوع   ألن آثار ضياع    قلق بالغ أيضا   وإذ يساورنا 
 ،ف اإلنمائية لأللفيةدامة واألهدا تحقيق التنمية المستحاجزا كبيرا أمام يشكل البيولوجي التنوع ضياعالفقراء وأن 
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كبير ض خفحقيق تالمتمثل في    البيولوجي لتحقيق هدف التنوع     مضاعفة الجهود إلى   بالحاجة الملحة    وإذ نذكر 
 ،2010 بحلول عام البيولوجي التنوع ضياعمعدل في 

 في إطار وجيالبيولتطلب تعميم اعتبارات التنوع تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية ت لمرحلةال أن تعزيز نؤكدوإذ 
 ،في تخطيط التعاون اإلنمائيكذلك و ،المتعلقة بالتنمية والحد من الفقرالوطنية الخطط والسياسات واالستراتيجيات 

تمويل التنمية الستعراض   لمتابعة الدولي   القررات مؤتمر   م في   البيولوجياج تمويل التنوع    م إد نشدد على وإذ  
 ،2008كانون األول / ديسمبر2ي إلى تشرين الثان/ نوفمبر29من الدوحة  المزمع عقد في ،تنفيذ توافق آراء مونتيري

 :أن عناصر االجتماع المذكور ينبغي أن تتضمن ما يلي هذانعلن بموجب 
كبير من الموارد المالية لتنفيذ االستراتيجيات بشكل ينبغي أن تزيد الحكومات والمنظمات ذات الصلة  .1

 7 في إطار الهدف رقم 2010 لعام البيولوجي، وبالتحديد لبلوغ هدف التنوع ولوجيالبيالوطنية للتنوع وخطط األعمال 
 مساندة الموارد لالخاصة بتعبئة االستراتيجية حسبانألهداف اإلنمائية لأللفية، مع األخذ في الفي ابشأن االستدامة البيئية 

 ي بون بألمانيا؛ف ف االجتماع التاسع لمؤتمر األطراهااألهداف الثالثة لالتفاقية، كما أقر
 ،ك الـدولي  والمالي الدولي، بما في ذلك البن     التعاوني   النظام اإلنمائي    تدعى الوكاالت األعضاء في    .2

ت وكـاال الصناديق والبرامج والكذلك  و،ت اإلنمائية الثنائيةوكاالية اإلقليمية والالتنممصارف   و ،وصندوق النقد الدولي  
 وتعميم اعتبـارات    البيولوجينية في مشاريع التنوع     تقستثمارات المباشرة والمساعدة ال    لزيادة اال  ،التابعة لألمم المتحدة  

  في إطار برنامج عملها الكلي لمضاعفة إمكانيات التآزر؛ البيولوجيالتنوع 
حد من الفقر والتنمية مساهمة     للج الحكومات والمنظمات ذات الصلة في استراتيجياتها        مينبغي أن تد   .3

 وتعزيز التنمية الوطنيـة  ،قر للقضاء على الف، حسب الحالة،، بما في ذلك خدمات النظام اإليكولوجي      جيالبيولوالتنوع  
 كما شددت على البيولوجي قيم التنوع  وغيرها من القيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية     باإلضافة إلى    ، اإلنسان ورفاه
 ؛البيولوجيتفاقية التنوع ذلك ا

مات والمنظمات ذات الصلة باستحداث وتنفيذ آليات فعالة وابتكارية لضـمان           لحكوأن تقوم ا  ينبغي   .4
للحصـول   واعتماد نظام دولـي  إبرام مساندة، و اشئة عن استغالل الموارد الجينية    لمنافع الن لعادل والمنصف ل  تقاسم ا ال

 ؛البيولوجياتفاقية التنوع ، في إطار 2010منافع بحلول عام  الوتقاسم
لحكومات والمنظمات ذات الصلة باستحداث وتنفيذ آليات فعالة وابتكاريـة، علـى            اأن تقوم   ينبغي   .5

 البيولـوجي  قيمة التنـوع     مراعاة واستخدامه المستدام، مع     البيولوجيالمستويين الوطني والدولي لتشجيع حفظ التنوع       
 ؛يهفاظ علصلية والمحلية في الح، ومساهمة المجتمعات األهالنظام اإليكولوجي الناشئة عنخدمات و

 قطاع الخدمات المالية، للمشاركة بالكامل في تنفيذ بما فيه، مجتمع األعمالإلى دعوة توجيه الينبغي   .6
 األهداف الثالثة لالتفاقية؛

التـدفقات  تشجيع ان الجنوب كأداة تكميلية فعالة لبين بلدفيما على إقامة التعاون بقوة ينبغي التشجيع   .7
 .ة والمالية لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقيةلموارد الفنيمن االجديدة 

 استعراض فاعلية اآللية المالية -دال 
 .UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1 يأتي مشروع التوصية الحالية من الوثيقة

 إن مؤتمر األطراف،"
مـن  يتصل بها من أحكام في المواد األخـرى           وما 21 و 20األحكام المالية الواردة في المادتين      ب رذكّإذ ي "
 االتفاقية؛
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 األمين التنفيذي إعداد مشروع إلى أن يطلب 18/13أن مؤتمر األطراف قد قرر في مقرره     ب أيضا   رذكّيوإذ  "

 ؛االتفاقية أهداف تحقيق مساندةالموارد لتعبئة إستراتيجية ل
العالميـة  د التي قدمها مرفق البيئـة       ر الموا تعبئةالمدخالت بشأن وضع إستراتيجية     بمع التقدير    يالحظ وإذ"

)UNEP/CBD/COP/9/INF/14(؛ 
 الموارد الذي أعده األمين التنفيذي بعد المشاورات غير الرسـمية       تعبئة علما بمشروع إستراتيجية     يحيط وإذ"

 ؛)UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1(مع األطراف والمنظمات ذات الصلة 
مل المخصص المفتـوح العضـوية      افريق الع ل الصادرة عن االجتماع الثاني ل     2/2 في التوصية    نظرالوبعد  "

 تنفيـذ اتفاقيـة التنـوع       مسـاندة  الموارد ل  تعبئةالمعني باستعراض التنفيذ فيما يتعلق بالخيارات ومشروع إستراتيجية         
 ؛)، المرفق األولUNEP/CBD/COP/9/4( البيولوجي
 مرفقة بهذا المقرر؛ تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي المساندة الموارد لحشد إستراتيجية يعتمد .1"
 بما في ذلك نظام األمم المتحدة اإلنمائي والبنـك الـدولي            ، األطراف والمنظمات ذات الصلة    يدعو .2"

 فضال عـن    ،وصندوق النقد الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية وجميع األجهزة الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة            
 موارد االتفاقية بغية تعبئةاستراتيجية  إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ المنظمات غير الحكومية وكيانات قطاع األعمال

 ؛حشد موارد كافية لمساندة تنفيذ االتفاقية على جميع المستويات
 اجتماعه العاشر، وأن يعد في الموارد تعبئة من إستراتيجية 7و  3 و1تنفيذ الغايات  استعراض يقرر .3"

 ". ذات الصلة بهذه الغايات لكي ينظر فيها مؤتمر األطرافاألمين التنفيذي الوثائق الالزمة

  دوالر10 000مستشار : األثر على الميزانية
 المرفق

  تحقيق أهداف االتفاقية مساندة الموارد للتعبئةمشروع إستراتيجية 
 2015-2008في الفترة 

   الحاجة الملحة -أوال
يكولوجي بمعدالت غير   م اإل اانخفاض في خدمات النظ   يصاحب ذلك من      التنوع البيولوجي وما   ضياعيتزايد   .1

 . في معظمها بخطى ثابتة بل وستتزايد حدتها خالل العقود القادمةالضياعمسبوقة، وتتواصل أسباب هذا 
 التنوع البيولوجي إلى أثار بيئية واجتماعية واقتصادية وثقافية واسعة النطاق تفاقمـت بفعـل   ضياعوقد أدى    .2

 .ة لتغير المناخ وعواقبه التي تترك أشد تأثيراتها على الفقراءالتأثيرات السلبي
 . التنوع البيولوجي حاجزا كبيرا أمام تحقيق التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفيةضياعويفرض  .3
به يصاح  التنوع البيولوجي وضمان ماضياعوتشكل اتفاقية التنوع البيولوجي أهم صك دولي قانوني لمعالجة          .4

 .ويمثل نقص الموارد المالية عائقا رئيسيا أمام تحقيق أهداف االتفاقية. يكولوجيةمن خدمات النظم اإل
وقد اعترفت األطراف، في العديـد  . ويمكن تحقيق أهداف االتفاقية بصورة معقولة وممكنة من الناحية المالية   .5

 .فير التمويل الكافيومن المقررات بالحاجة الملحة إلى ت
تهدف إستراتيجية تعبئة الموارد إلى مساعدة األطراف في االتفاقية والمنظمات ذات الصلة في تعبئة موارد               و .6

مالية كافية ويمكن التنبؤ بها لدعم تحقيق أهداف االتفاقية والحد بصورة فعالة من فقدان التنوع البيولوجي ووقفه علـى      
 المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؟
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ول اإلستراتيجية الطائفة الكاملة من مصادر التمويل المحتملة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية وتتنا .7
 الذي يتوافق مع دورة     2015وتوجه نحو التنفيذ خالل فترة أولية حتى عام         . سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص      

 .ية لأللفيةالتخطيط اإلنمائي الدولية بما في ذلك األهداف اإلنمائ
 المهمة    -ثانيا

يتمثل هدف إستراتيجية تعبئة الموارد في مضاعفة التدفق المالي السنوي الدولي المخصص للتنوع البيولوجي        .8
محددة على أساس مستويات التمويـل فـي        ( في المائة    50، وزيادة التمويل المحلي السنوي بنسبة       2015بحلول عام   

 .ات التمويل الحالية لدعم تحقيق أهداف االتفاقيةلتحقيق خفض كبير في فجو) 2005
 المبادئ التوجيهية    -ثالثا

 :تدعو اإلستراتيجية إلى إيالء اهتمام خاص للمبادئ التوجيهية التالية خالل تنفيذها .9
 ؛تعزيز الكفاءة والفعالية )أ(

 ؛التآزرأوجه بناء  )ب(

 ؛دعم االبتكار )ج(

 ؛تعزيز القدرات )د(

 .ةوعيتال زيادة )ه(

 األهداف والغايات اإلستراتيجية    -رابعا
ينبغي وضع أنشطة ومبادرات ومؤشرات ملموسة ضمن أطر زمنية مالئمـة لتحقيـق األهـداف والغايـات       .10

 :اإلستراتيجية التالية
 تحسين قاعدة المعلومات بشأن احتياجات التمويل والفجوات واألولويات :1 لغايةا

تعانيه من نقص لتحقيق أهـداف       ومات المالية التي تشمل احتياجات التمويل وما      تحسين قاعدة المعل   1-1 
 .االتفاقية الثالثة والسيما االستخدام المستدام والتقاسم المنصف والعادل للمنافع

تقييم التكاليف االقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي والمنافع المستمدة من العمل في وقت مبكر للحد               1-2 
 .لفقدانمن هذا ا

 .تحسين عملية وضع األولويات لتوجيه تخصيص الموارد للتنوع البيولوجي 1-3 
 تعبئة الموارد المالية المحلية لتحقيق أهداف االتفاقية :2 غايةال

إعداد خطط مالية وطنية يمكن أن ينفذها أصحاب المصلحة على المسـتويات المحليـة والوطنيـة          2-1 
 .واإلقليمية والدولية

زيز مخصصات الميزانيات ألغراض التنوع البيولوجي بما في ذلك المسـاعدة اإلنمائيـة فـي               تع 2-2 
 . ذات الصلةالميزانيات الوطنية وجميع ميزانيات القطاعات واألقاليم

 ، أهداف االتفاقية على المستويين المحلي والـوطني    تساندالنظر في توفير الحوافز االقتصادية التي        2-3 
 .ية غير المشوهة للتجارةمثل النظم الضرائب

 بما في ذلك القطـاع      ، أهداف اإلستراتيجية  مساندةتهيئة ظروف ممكنة إلشراك القطاع الخاص في         2-4 
 .المالي
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  أهداف االتفاقيةمساندةتعزيز المؤسسات المالية العاملة وإنشاء برامج تمويل جديدة وإضافية ل :3 غايةال

ق ذلك من تمويل وغيره من طرائق تمويل المشـاريع ألغـراض      يراف تعبئة التمويل المشترك، وما    3-1 
 .التنوع البيولوجي

 .وضع برامج تمويل جديدة وإضافية لدعم أهداف االتفاقية 3-2 
 .تعبئة االستثمارات الدولية للقطاعين العام والخاص في مجال التنوع البيولوجي 3-3 

لتعاون اإلنمائي بما في ذلك الصالت بين برامج عمل تعميم التنوع البيولوجي في خطط وأولويات ا :4 الغاية
 االتفاقية واألهداف اإلنمائية لأللفية

 .إدراج التنوع البيولوجي في التعاون اإلنمائي القطاعي وبرامج المساعدة 4-1 
الترويج إلدراج أهداف االتفاقية بصورة فعالة في نظام األمم المتحدة اإلنمائي فضال عن المؤسسات     4-2 

 .لمالية ومصارف التنمية الدوليةا
 . اإلقليمي ودون اإلقليميينتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين شركاء التمويل على المستوي 4-3 
تعزيز التعاون المالي والتقني مع المنظمات الدولية وخاصة المنظمات غير الحكومية لتحقيق أهداف    4-4 

 .التنوع البيولوجي
 ر اآلليات والصكوك المالية الناجحة واستكشاف آليات مالية مبتكرةالترويج لتكرا :5 غايةال

 الصناديق البيئية على جميع المستويات باعتبارها عناصر مكملة أساسية لقاعـدة المـوارد              مساندة 5-1 
 .الوطنية من أجل التنوع البيولوجي

ية بصورة كافية على جميـع       المبادرات البيئ  من مكافأة  يكولوجيم اإل االترويج لتمكين خدمات النظ    5-2 
 .التجارةفي  اختالل مع ضمان أالّ تؤدي إلى ،المستويات

الترويج للتنوع البيولوجي في مبادرات التخفيف من الديون وإلغائها بما في ذلك مقايضـة الـديون              5-3 
 .بالطبيعة

ابير التمويـل   تعزيز تدابير إدرار العائدات والسيما ترتيبات تقاسم المنافع وغيـر ذلـك مـن تـد                5-4 
 .المواضيعية باعتبارها إسهاما في تعبئة الموارد على أسس مستدامة

 مصادر جديـدة ومبتكـرة   ستحداثاعملية استكشاف السبل والوسائل إلدراج التنوع البيولوجي في        5-5 
 .لتمويل التنمية الدولية

بار ذلك بين بلدان الجنوب باعتفيما  عاون  لتتشجيع على ا  بناء القدرات على تعبئة الموارد واستخدامها وال       :6 غايةال
  بين الشمال والجنوبعنصرا مكمال للتعاون

 .زيادة التوعية أنشطة مساندةبناء القدرات المحلية على مهارات تعبئة الموارد والتخطيط المالي و 6-1 
 .ليتحديد وتكثيف التعاون فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة لتعزيز التعاون التقني والما 6-2 
 مع مراعاة أبعاد المساواة بين      ، عمليات تعبئة الموارد   لزيادة استنارة النهوض بفعالية تعبئة الموارد      6-3 

 .الجنسين
  تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقيةمساندة وتعزيز المشاركة العالمية في تعبئة الموارد لة العامةوعيت الزيادة :7 غايةال

 .مية التنوع البيولوجي والسلع والخدمات التي يوفرها على جميع المستويات بأهزيادة التوعية العامة 7-1 



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 49 
 

 .تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتمويل التنوع البيولوجي شجيع علىالت 7-2 
 .ستراتيجية تعبئة المواردارصد واستعراض تنفيذ  7-3 

  التنفيذ   -خامسا
 من جانب جميع أصـحاب المصـلحة        متواصلةالموارد بذل جهود    سيتطلب التنفيذ الفعال إلستراتيجية تعبئة       .11

ويتعين تعزيز اإلرادة وااللتزام السياسيين لزيـادة إدراك أهميـة التنـوع            . المعنية في االتفاقية على جميع المستويات     
 .البيولوجي في التنمية المستدامة لكي يمكن تحقيق هدف التمويل

 مساعدة األطراف على وضع أهداف وغايات ومرامي وطنية فضال عن           تهدف إستراتيجية تعبئة الموارد إلى     .12
إجراءات وأطر زمنية لتنفيذ األحكام المالية لالتفاقية على جميع المستويات استنادا إلى حاالت النجـاح والممارسـات          

 تعبئة الموارد بمـا  لتيسير التنفيذ الوطني إلستراتيجية " جهة اتصال لتعبئة الموارد   "وينبغي لكل طرف أن يعين      . الجيدة
 جميع أصحاب المصلحة الرئيسـيين مثـل   كشراا مع 2015في ذلك تصميم ونشر إستراتيجية مالئمة للبلد حتى عام          

 .المنظمات غير الحكومية ودوائر األعمال والجهات المانحة
 في تنفيذ إسـتراتيجية     يةالتال أألدوار يأن ينظر ف   لمرفق البيئة العالمية، بالتعاون مع األمين التنفيذي،      ينبغي   .13

 :تعبئة الموارد
 بالتشاور مع وكاالت مرفق 2015 لمعالجة هدف إستراتيجية تعبئة الموارد حتى عام النظر في خطة )أ(

 البيئة العالمية؛
 لمعالجـة هـدف التمويـل       ما يلـزم   موارد إضافية وأموال مخصصة حسب     ىإل الحاجة استعراض )ب(

 ؛واالحتياجات على مستويات متعددة
 وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية رائدة لتعبئة الموارد في عدد           دعم يالنظر ، إذا طلب منه ذلك، ف       )ج(

 قليل مختار من البلدان؛
تصميم وتنفيذ آليات كافية للتتبع الدولي، واإلبالغ واالستعراض والتحديث فيما يتعلـق             يسهام ف اإل )د(

 عبئة الموارد؛بالتقدم صوب تحقيق أهداف وغايات إستراتيجية ت
 بين الوكاالت بشأن تعبئة المـوارد لتقـديم المشـورة           ة مشترك فرقة عمل  ي المشاركة ف  يالنظر ف  )ه(

لألطراف وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن تنفيذ إستراتيجية تعبئة الموارد، ورصد التقدم في التنفيذ 
 .وتحديد فرص وخيارات التمويل الناشئة

 مـن  موظـف  أسبوعا ل50 من الفئة التخصصية، موظف أسبوعا ل50(لموظفين وقت ا : انيةاألثر على الميز  
 )فئة الخدمات العامة

 :سوف يستعرض مؤتمر األطراف تنفيذ إستراتيجية تعبئة الموارد خالل اجتماعاته العادية بالتركيز التالي -13

 القضايا الدائمة قضايا التركيز 

 )6 غايةال(بناء القدرات  اعتماد اإلستراتيجية مؤتمر األطراف التاسع
 

 ).1 يةاغال( قاعدة المعلومات -1 العاشرمؤتمر األطراف 
 )3 غايةال( التمويل الجديد اإلضافي -2

 )6 غايةال(بناء القدرات 
 )7 غايةال( وإقامة المجموعات زيادة التوعية

الحادي مؤتمر األطراف 
 عشر

 ).2 غايةال( التمويل المحلي -1
 )4 غايةال ( التعاون اإلنمائي-2

 )6 غايةال(بناء القدرات 
 



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 50 

 
 القضايا الدائمة قضايا التركيز 

 ).5 غايةال(بتكاري  التمويل اإل-1 الثاني عشرمؤتمر األطراف 
  االستعراض الشامل-2

 )7 غايةال( وإقامة المجموعات زيادة التوعية

 
قارير رصد  بين الوكاالت بشأن تعبئة الموارد، تة المشتركفرقة العملويتعين أن يعد األمين التنفيذي بدعم من  -14

، بالتعـاون مـع     تشجيععالمية دورية بشأن تنفيذ إستراتيجية تعبئة الموارد للنظر فيها من جانب مؤتمر األطراف، وال             
 .تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال تمويل التنوع البيولوجيعلى  ،مرفق البيئة العالمية

 مـن  موظـف  أسبوعا ل50من الفئة التخصصية،  موظف أسبوعا ل50(وقت الموظفين  : انيةاألثر على الميز  
 )فئة الخدمات العامة

 .UNEP/CBD/COP/9/17يأتي مشروع المقرر التالي من الوثيقة 
  إن مؤتمر األطراف "

 ، من االتفاقية،3، الفقرة 21المادة ب ذكّرإذ ي" 

 العالمية،  الموقعة بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة فاهممذكرة التب  أيضاًذكّروإذ ي"

 مجلس مرفق البيئة العالمية المقدم إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف،  تقرير وبعد أن استعرض"
 عالية اآللية المالية لالتفاقية، في التقرير المستقل بشأن االستعراض الثالث لفوبعد أن نظر"
ـ    البيئة العالمية  تدابير اإلصالح التي أدخلها المسؤول التنفيذي األول لمرفق        يالحظ .1" م وائ لتحسـين ت

 وفعالية اآللية المالية؛
 لآللية المالية،   نها تحسين فعالية تقديم اإلرشاد    شاف السبل والوسائل التي من شأ     مواصلة استك يقرر   .2"

ـ              السنوات األربع بما فيها أطر     وع  بالنسبة إلى أوليات البرامج المتصلة باستخدام موارد مرفق البيئة العالمية فـي التن
 مرفق البيئة العالمية؛اإلستئماني ل صندوقال التي تتزامن مع تجديدات مواردوالبيولوجي، 

 من فئـة  موظف أسابيع ل4 من الفئة التخصصية، موظف أسبوعا ل  12(وقت الموظفين   : انيةاألثر على الميز  
 )الخدمات العامة

 :فعالية اآللية المالية بغية تحسين مرفق البيئة العالمية اتخاذ اإلجراءات التالية مجلس يطلب إلى .3"
تحسين عملية اإلبالغ القائمة على النتائج فيما يتعلق بمساهمة المرفق في تمويل التكاليف اإلضافية               )أ(

 لتحقيق أهداف االتفاقية؛  
المتعلق بأوليات البـرامج     األربع سنوات إطار   لمؤتمر األطراف بشأن تنفيذ      إبالغ االجتماع العاشر   )ب(

 صلة باستخدام موارد مرفق البيئة العالمية في التنوع البيولوجي؛المت
 أهداف االتفاقية؛ مرفق البيئة العالمية في تعبئة الموارد لتحقيقتعزيز دور  )ج(
 والبلدان  ، وأقل البلدان نمواً   ،الدول الجزرية الصغيرة النامية   معالجة مقيدات القدرات، ال سيما لدى        )د(

  الموارد؛ر تخصيصاطإ، والعوامل المتصلة برسم وتنفيذ ليذات االقتصاد االنتقا
إعداد مجموعات بيانـات وأدوات بيانـات    تحسين نظام المعلومات المتعلقة بالمشاريع، بما في ذلك   )ه(

 عـن مـؤتمر   شاد الصادرقائمة على الشبكة الدولية للسماح بزيادة فرص الوصول والتتبع األحسن باالستناد إلى اإلر           
 األطراف؛
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التشجيع على تبادل الخبرات والدروس المستفادة في معالجة استدامة المشاريع الممولة لخدمة التنوع  )و(
 البيولوجي؛
 االعتراف بالدور الذي تضطلع به االتفاقيات التي تعمل اآللية المالية لصالحها والعمل على توسيعه، )ز(

عالمية، بما في ذلك إرسال نتائج التقييم الملخصة تلخيصاً جيداً ضمن سياسة الرصد والتقييم التي ينتهجها مرفق البيئة ال
 وتقارير التقييم الكاملة وذات الصلة بالتنوع البيولوجي إلى مؤتمر األطراف؛

إدراج االستنتاجات والتوصيات المتعلقة بجميع التقييمات ذات الصلة الصادرة عن مكتب التقييم في              )ح(
  تقاريره المنتظمة؛مرفق البيئة العالمية في نتائج

البيئة العالمية ومدير مكتب التقييم في مرفق  األمين التنفيذي، والمسؤول التنفيذي األول لمرفقجع يش .4"
البيئة العالمية على مواصلة تعزيز التعاون بين األمانتين فيما يتعلق بصياغة السياسات وإعداد المشاريع والمراقبـة،                

 باإلضافة إلى الرصد والتقييم؛

 ) من الفئة التخصصيةموظفابيع ل أس8(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 :عاشر لمؤتمر األطرافلنظر االجتماع ال إلى األمين التنفيذي، يطلب .5"

 لمقدار األموال الضرورية للمساعدة على بإجراء تقييم أولي، بالتشاور مع مرفق البيئة العالمية، القيام )أ(
 مرفق البيئة العالمية؛اإلستئماني ل صندوقللموارد للسادس تجديد االفترة في تنفيذ االتفاقية 

، شـروط التكليـف   بشأن  بإعداد اقتراح   ،  التقييم في مرفق البيئة العالمية    مكتب   بالتشاور مع القيام،   )ب(
 ."الستعراض الرابع لفعالية اآللية الماليةليتضمن خيارات التكلفة بالنسبة 

 لموظفين من    أسبوع 100 من الفئة التخصصية،      لموظف  أسبوع 100(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )فئة الخدمات العامة
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  أو لمساندتهالقضايا االستراتيجية لتقيم التقدم :رابعا

 الحصول و تقاسم المنافع 4-1
لمفتـوح  مشروع المقرر التالي مأخوذ من مشروع التوصية الصادرة عن االجتماع السادس للفريق العامل ا             

 ).المرفق األول ،UNEP/CBD/COP/9/6(العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع 

 إن مؤتمر األطراف،
  هاء بشأن الحصول وتقاسم المنافع،– ألف 8/4 دال و 7/19 بمقرريه إذ يذكُر

األحكام و) ي(8 جيم بشأن تعاون وإسهام الفريق العامل المخصص المعني بالمادة 8/5 بمقرره وإذ يذكُر أيضا
 المتصلة بها، في إنجاز مهمة الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع،

بأن خطوط بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصـف             وإذ يذكُر كذلك    
 للمنافع الناشئة عن استخدامها تسهم في إعداد التشريع الوطني،

تقريري االجتماعين الخامس والسادس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول           فيظر  وبعد الن 
 21، وفي جنيف من     2007تشرين األول   / أكتوبر 12 إلى   8وتقاسم المنافع، المنعقدين على التوالي، في مونتريال من         

 ، 2008كانون الثاني / يناير25إلى 
، في هذا الخصوص، المساهمة المحتملة لبرنامج العمل بشأن         ذ يالحظ وإ بأهمية زيادة التوعية      وإقرارا منه  [

 في زيادة فهم الحصول وتقاسم المنافع في ضوء المفاوضـات الجاريـة             (CEPA)االتصال والتثقيف والتوعية العامة     
 ]لصياغة وإبرام النظام الدولي،

ف، والحكومات والمنظمات الدولية المعنية  بالدور المحتمل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واألطراواعترافا منه
 األخرى في مواصلة اإلسهام في زيادة التوعية وفي تنمية القدرات،

 بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية المعتمد من الجمعية العامة     ]وإذ يحيط علما  ] [وإذ يرحب [
 منه التي تتعلـق     31 اإلعالن، وخصوصا المادة     ويعتبر أن بعض الحقوق المحددة في     [،  2007أيلول  / سبتمبر 13في  

بالمعارف التقليدية والموارد الجينية، ستسهل مهمة األطراف وترشدها في فهم التزاماتهـا بموجـب اتفاقيـة التنـوع              
 ]البيولوجي،

علومات  بالدور المحتمل آللية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية كأداة لتسهيل نشر وتبادل الموإقرارا منه
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع،

باالتفاقات واألعمال األخرى المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عـن       وإذ يرحب   
استخدامها في مختلف المحافل، وخصوصا في إطار المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

 المتعدد السنوات لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم وبرنامج العمل
 المتحدة،

 بأهمية مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في صياغة وإبرام نظام دولي بشـأن الحصـول               واعترافا منه 
 وتقاسم المنافع،

2. 
 الخيار ألف
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ي الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع في صـياغة    بالتقدم المحرز ف   يرحب[
، وطبيعـة  [بخصوص هدف [بتقرير الفريق العامل في اجتماعه السادس  ] بالمرفق[وإبرام النظام الدولي، ويحيط علما      

 ؛]]النظام الدولي وعناصره الرئيسية] ومدى
 الخيار باء

لعامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع ويقـرر أن           بالتقدم المحرز في الفريق ا     يرحب[
المرفق بـالتقرير   [يحيل إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع في اجتماعه السابع              

، وذلك لغرض االستمرار فـي صـياغة        ]الحالي، بخصوص هدف، وطبيعة ومدى النظام الدولي وعناصره الرئيسية        
 ؛]وإبرام النظام الدولي

] مهمتـه [للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع بإتمام           تعليماتهيكرر   .3
وفقا للمهمة وشروط التكليـف الـواردة فـي         [في أقرب وقت ممكن قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف،          ] عمله[

 دال،  7/19م النظام الدولي وفقا لشروط تكليفه الواردة في المقرر          ، بصياغة وإبرا  ] [ ألف 8/4  دال و  7/19المقررين  
من أجل تمكين مؤتمر األطراف من اعتماد  []])UNEP/CBD/COP/9/6(وتقرير اجتماعه السادس [ ألف، 8/4والمقرر 

 ؛]النظام الدولي بصورته المكتملة في اجتماعه العاشر
األصـل  /المصدر/شأن شهادة معترف بها دوليا للمنشأ بنتيجة اجتماع فريق الخبراء التقنيين ب      يرحب .3

، وذلك كمساهمة ذات صلة لعمل الفريق العامـل المفتـوح          2007كانون الثاني   /القانوني، الذي عقد في ليما في يناير      
 العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع؛

مـرة،  [...] لمنـافع   أن يجتمع الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم ا          يقرر .4
إلبرام ] لصياغة و ] [مهمته] [عمله وفقا لمهمته  [قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف إلتمام       ] شريطة توافر الموارد  [

 ويجب أن يسبق كل اجتماع يومان من المشاورات غير الرسمية؛.  النظام الدولي
ضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع  أن االجتماع السابع للفريق العامل المفتوح الع   يقرر كذلك  .5[

يجـب أن  ] [يجب أن يعقد في أقرب وقت ممكن بعد االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، شريطة توافر الموارد المالية           [
 ؛]2009وأن يعقد االجتماع الثامن في النصف األول من سنة ] [2008يعقد في سنة 

 مـن   أسبوعا لموظـف 12 من الفئة التخصصية، موظف أسبوعا ل14(وقت الموظفين  : األثر على الميزانية  
 دوالر؛ اجتماع الفريق العامل المفتـوح العضـوية المخصـص           20 000؛ مستشارون   )فئة الخدمات العامة  

  دوالر485 000 دوالر؛ تكاليف المشاركين 300 000
]6. 

 الخيار ألف
لمنافع بأن يبدأ، فـي اجتماعـه        الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم ا         يكلف كذلك  [

للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، علـى        ] الملزمة من الوجهة القانونية   ] القانونية[السابع، صياغة األحكام    
 ألف الصادرين عن مـؤتمر  8/4 دال و  7/19أساس المرفق بتقرير االجتماع السادس للفريق العامل ووفقا للمقررين          

وكوسيلة للتنفيذ السريع للهدف الثالث من ") نص غرناطة(" ألف 8/4فادة التامة من المرفق بالمقرر مع االست[األطراف، 
 ]]االتفاقية؛

 الخيار باء
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 الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع بأن يبدأ، فـي اجتماعـه                يكلف كذلك  [

ونية وأحكام غير ملزمة من الوجهة القانونية للنظام الدولي بشأن السابع، صياغة خليط من أحكام ملزمة من الوجهة القان
الحصول وتقاسم المنافع، على أساس المرفق بتقرير االجتماع السادس للفريق العامل المفتوح العضـوية المخصـص           

  ]] ألف الصادرين عن مؤتمر األطراف؛8/4 دال و 7/19للحصول وتقاسم المنافع ووفقا للمقررين 
 الخيار جيم

 الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع بأن يبدأ، فـي اجتماعـه                يكلف كذلك  [
السابع، صياغة أحكام غير ملزمة من الوجهة القانونية للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، على أساس المرفق 

 7/19مخصص للحصول وتقاسم المنافع ووفقا للمقـررين  بتقرير االجتماع السادس للفريق العامل المفتوح العضوية ال       
 ]] ألف الصادرين عن مؤتمر األطراف؛8/4دال و 

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقـديم           يدعو   .7[
تجميع هذه المقترحات وإتاحتها    إلى األمين التنفيذي     ويطلبنص تشغيلي للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع،         

إلى األطراف قبل ستين يوما من انعقاد االجتماع السابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم                
 ]المنافع؛

 مـن فئـة      لموظف  أسابيع 4 من الفئة التخصصية،      لموظف أسبوعين(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )الخدمات العامة

 >ند الضرورة فقرة عن إنشاء فريق أو أفرقة من الخبراء التقنيين بشروط تكليف واضحة تدرج ع< 

 مـن الفئـة    لموظـف   أسـابيع  7(وقت المـوظفين     دوالر؛   60 000اجتماع للخبراء   : األثر على الميزانية  
 ) من فئة الخدمات العامة لموظف أسابيع5التخصصية، 

لعامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع إلى الرئيسين المتشاركين للفريق ايطلب  .8[
أثناء الفترة الفاصلة بين االجتماعات من أجل إحـراز تقـدم فـي    ] وفيما بين األقاليم  [إجراء مشاورات ثنائية وإقليمية     

شاورات وإلتمام   البلدان المانحة والمنظمات المعنية أن تقدم الموارد المالية الالزمة إلجراء هذه الم            ويناشدالمفاوضات  
 ]؛]وبنجاح[في الوقت المالئم ] العمل] [المفاوضات[

9. 
 الخيار ألف

 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المانحة إلى اإلسهام في توفير السبل والوسائل لتسـهيل              يدعو [
 العضوية العامـل بـين      التحضير الكافي والمشاركة الكافية لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في الفريق المفتوح          

واألحكام المتصلة بها، وفي الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصـول           ) ي(8الدورات المخصص للمادة    
 ]وتقاسم المنافع؛

 الخيار باء
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على تـوفير             يشجع[

 بالتحضير الكافي وتسهيل المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في عملية التفـاوض  السبل والوسائل للسماح 
 ] جيم؛8/5وصياغة نظام دولي، وفقا للمقرر 

ندوة دولية من الخبراء بشأن المعارف التقليدية قبل / إلى األمين التنفيذي أن يعقد اجتماعا دوليايطلب .10[
 ]العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع؛انعقاد االجتماع السابع للفريق 
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 مـن الفئـة    لموظـف   أسـابيع  7(وقت المـوظفين     دوالر؛   60 000اجتماع للخبراء   : األثر على الميزانية  
 ) من فئة الخدمات العامةوظف لم أسابيع5التخصصية، 

ت األخرى المهتمة باألمر إلـى   المجتمعات األصلية والمحلية، واألطراف، والمانحين، والهيئا     يدعو .11[
 ]الندوة الدولية للخبراء؛/مساندة عقد حلقات عمل وطنية وإقليمية، تقدم نتائجها إلى االجتماع الدولي

 مرفق البيئة العالمية إلى تعزيز الجهود لتنفيذ برنامجه االستراتيجي بشأن بناء القدرات من أجل يدعو .12
 األطراف من صياغة وإبرام وتنفيذ النظام الدولي، وتعبئة الموارد المتوافرة من        الحصول وتقاسم المنافع، وذلك لتمكين    

 األطراف على االستفادة التامـة مـن   ويحثالتجديد الرابع لموارد المرفق، وتقديم موارد مالئمة في التجديد الخامس،    
 تعلق بالحصول وتقاسم المنافع؛برامج مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك التنفيذ التام لمواد االتفاقية التي ت

 برنامج األمم المتحدة للبيئة، والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، بالتشاور الوثيق يدعو .13
قاليم، حسب الحالة، من أجل تنفيذ مع األمانة، إلى مساندة أو مواصلة مساندة وتسهيل المشاورات اإلقليمية وفيما بين األ

درات المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع وإلى المساهمة في زيادة الوعي بقضية الحصول وتقاسم المنافع أنشطة تنمية الق
بين صانعي القرار، والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين، وتشجيع البلدان على إدراج 

  الخارجي؛األنشطة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في أولويات التمويل
 األطراف إلى أن تستعمل بشكل تام خطوط بون التوجيهية في صياغة تشريعها الوطني بشأن               يدعو .14[

 ]الحصول وتقاسم المنافع والترتيبات ذات الصلة؛
 ألف في صـياغة تشـريعها       8/4 األطراف أيضا إلى أن تستعمل بشكل تام المرفق بالمقرر           يدعو .15[

 ]المنافع والترتيبات ذات الصلة؛الوطني بشأن الحصول وتقاسم 
 إلى األمين التنفيذي، كجزء من برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة الوارد    يطلب .16[

 ]لدى صانعي القرار وأصحاب المصلحة المعنيين؛] والتثقيف[، أن ينفذ أنشطة بغية زيادة الوعي /...  9في المقرر 
  دوالر20 000 د للتوعية العامة موا:األثر على الميزانية

 األطراف إلى أن تستعمل إلى الحد األمثل عنصر الحصول وتقاسم المنافع في آلية غرفة تبادل يدعو .17
المعلومات التابعة لالتفاقية من أجل تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك المؤلفـات          

 األطـراف،   ويـدعو  إلى األمـين التنفيـذي،       ويطلبلدراسات التحليلية ودراسات الحالة،     ذات الصلة والتشريعات وا   
والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية إلى اتخاذ تدابير إضافية لبناء قدرة  األطراف على الوصول إلى آلية غرفة                 

 .تبادل المعلومات واستعمالها

 مـن فئـة      لموظف  أسابيع 4 من الفئة التخصصية،     ظفلمو  أسابيع 4(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )الخدمات العامة

 مرفقال
 النظام الدولي

 4   الهدف-أوال 
، بواسطة ما يلي ]وأهدافها الثالثة] [2-19 و 16 و 1و ) ي(8 و 15في المواد [التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقية 

 :على وجه التحديد

                                                
 . عليهاتفاق أو االالتفاوض بشأنهالم يتم  المقترحات هذه  4
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وما يرتبط بها من معارف ] [ومنتجاتها] [ومشتقاتها[لموارد الجينية، على ا] الشفاف[الحصول ] تنظيم] [تسهيل[[ •

 ]؛]تقليدية

] ومشتقاتها[للمنافع الناشئة عن استخدامها، ] الفعال[للتقاسم العادل والمنصف ] الشروط والتدابير[كفالة  •
 ؛]ومنع سوء تخصيصها وسوء استعمالها] [وما يرتبط بها من معارف تقليدية] [ومنتجاتها[

مان االمتثال في بلدان المستخدمين للقوانين والمتطلبات الوطنية، بما فيها الموافقة المسبقة عن علم ض[ •
الذي يقدم هذه الموارد أو الطرف الذي حصل على هذه ] المنشأ[والشروط المتفق عليها تبادليا من جانب بلد 

 ].الموارد وفقا التفاقية التنوع البيولوجي
ى هذه الموارد، بما فيها حقوق المجتمعات األصلية والمحلية، وضمان االمتثال للموافقة مراعاة جميع الحقوق عل[

 .]المسبقة عن علم
    المدى-ثانيا 

 5ات بشأن المدىحمقترلتجميع ل
 توصية الرئيسين المتشاركين للفريق العامل .1

ة التنوع البيولوجي والمنافع الناشئة جميع الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، التي تغطيها اتفاقي
 .عن استخدامها

 المقترحات المقدمة .2
 1الخيار 

 :يشمل مدى النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع ما يلي، ضمن جملة أمور
 .جميع أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي ذات الصلة )أ(
ات والمنتجات وما يرتبط بها من معارف تقليدية        جميع الموارد البيولوجية والموارد الجينية والمشتق      )ب(

 .وابتكارات وممارسات
جميع المنافع الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى للموارد البيولوجية والمـوارد             )ج(

 .الجينية والمشتقات والمنتجات وما يرتبط بها من معارف تقليدية وابتكارات وممارسات
ناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى للموارد البيولوجية والمـوارد          جميع المنافع ال   )د(

الجينية والمشتقات والمنتجات وما يرتبط بها من معارف تقليدية وابتكارات وممارسات منذ سريان مفعول اتفاقية التنوع 
 .البيولوجي
عماالت األخرى للموارد البيولوجيـة     جميع المنافع المستمرة الناشئة عن االستعمال التجاري واالست        )ه(

والموارد الجينية والمشتقات والمنتجات وما يرتبط بها من معارف تقليدية وابتكارات وممارسات قبل سريان مفعـول                
 .اتفاقية التنوع البيولوجي

ة جميع الموارد البيولوجية والموارد الجينية والمشتقات والمنتجات وما يرتبط بها من معارف تقليدي             )و(
 .وابتكارات وممارسات داخل الوالية الوطنية وذات الطبيعة العابرة للحدود
 :يستبعد مدى النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع ما يلي

                                                
 . عليهاتفاقأو التفاوض بشأنها أو االلم يتم مناقشتها، هذه المقترحات   5
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جميع األنواع المذكورة في الملحق األول بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إال 
 .أغراض المعاهدة المذكورةإذا استعملت خارج 

 2الخيار 
التي وابتكارات وممارسات تقليدية يطبق النظام الدولي على جميع الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف          

تغطيها اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة االلتزامات الدولية األخرى، مع استبعاد الموارد الجينية البشرية والموارد              
 .لخارجة عن نطاق الوالية الوطنيةالجينية ا
 3الخيار 

 :يغطي ما يلي .1
الحصول على الموارد الجينية والنهوض بالتقاسم العادل والمنصف وصون المنافع الناشئة عن استعمال              •

 الموارد الجينية وفقا ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي ذات الصلة؛

 ).ي(8ا للمادة المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات وفق •
 :سيكون خارج مدى النظام ما يلي .2

كانون / ديسمبر29الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبل سريان مفعول اتفاقية التنوع البيولوجي في  •
 ؛1993األول 

 .الموارد الجينية البشرية •
وع البيولوجي يجب أن يوفر مرونة إن النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع المنشأ في إطار اتفاقية التن .3

الحترام النظم الدولية المتخصصة األخرى بشأن الحصول وتقاسم المنافع، والسماح بتنفيذها، واالعتـراف بإمكاناتهـا       
 .وتطويرها

 :سيعطى اعتبار خاص لما يلي .4
ية والزراعـة التابعـة   الموارد الجينية التي تشملها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذ           •

لمنظمة األغذية والزراعة عندما يتم الحصول على هذه الموارد لغرض البحث أو التربية أو التـدريب                
 ألغراض األغذية والزراعة؛

 ؛(UPOV)العالقة مع االتفاقية الدولية لحماية األصناف الجديدة من النباتات  •

 ن نطاق الوالية الوطنية؛الموارد الجينية البحرية الموجودة في مناطق خارجة ع •

 تيكا؛كالموارد الجينية الواقعة في منطقة معاهدة أنتار •

 الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة؛ •

الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنـون   اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية  العمل مع    •
 ؛)ويبو(مة العالمية للملكية الفكرية التابعة للمنظ) الفولكلور (الشعبية

 .الموارد الجينية داخل إطار هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة •
 4الخيار 

ويجب أن يتضمن الموضوع المعنـي  .  يغطي المدى الموضوع المعني الذي يجب إدراجه في النظام الدولي   
 :بالضرورة ما يلي
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 يع أنواع الموارد الجينية ومشتقاتها ولكنه يستبعد الموارد الجينية البشرية؛جم )أ(
 .أي معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الجينية ومشتقاتها )ب(

لن يستبعد النظام الدولي أحكام تقاسم المنافع في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة          
 .ها المتعدد األطراف، وتمشيا مع اتفاقية التنوع البيولوجيوالزراعة الواردة في نظام

 5الخيار 
جميع الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية وابتكارات وممارسـات تغطيهـا اتفاقيـة التنـوع                  

 النظـام   البيولوجي والمنافع الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى لمثل هذه الموارد يجب أن يغطيها             
 .الدولي، مع استبعاد الموارد الجينية البشرية

 6الخيار 
جميع الموارد الجينية والمشتقات وما يرتبط بها من معارف تقليدية بشرط أن تكون المشتقات معرفة بوضوح           

 .ضمن نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي
 7الخيار 

 : على ما يلي-لية وااللتزامات الدولية األخرى  وفقا للقوانين الوطنية والدو–يجب أن ينص النظام الدولي  .1
 –شروط تسهيل الحصول على الموارد الجينية واستعمالها عبر الحدود في استخدامات سليمة بيئيا               )أ(

 وما يرتبط بها من معارف تقليدية؛
رد الجينية وما التقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية والمنافع غير النقدية الناشئة عن استخدام الموا )ب(

 .يرتبط بها من معارف تقليدية
ويجب أن يراعى فيه ال يخل النظام الدولي بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   .2

فة إلـى  عمل المنظمة الدولية للملكية الفكرية بشأن جوانب الملكية الفكرية للموارد الجينية والمعارف التقليدية، باإلضا            
 .عمل هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة

 :يجب استبعاد المواد التالية من مدى النظام الدولي .3
 الموارد الجينية البشرية؛ )أ(
ي تم  المواد الجينية التي تم الحصول عليها قبل التصديق الوطني على اتفاقية التنوع البيولوجي والت              )ب(

 تربيتها بعد ذلك خارج الموضع الطبيعي؛
 .المواد الجينية التي تم توفيرها بحرية بالفعل من جانب بلد المنشأ )ج(

 .مزيدا من التوضيح لتحديد مدى النظام الدولي" استخدام الموارد الجينية"يحتاج لفظ  .4

    العناصر الرئيسية-ثالثا 
 فعالمنصف للمناو  العادلالتقاسم    -ألف 

 :عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي .1
 الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع )1
 المنافع التي سيتم تقاسمها على أساس الشروط المتفق عليها تبادليا )2
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 أو غير النقدية/المنافع النقدية و )3
 الحصول على التكنولوجيا ونقلها )4
 تقاسم نتائج البحث والتطوير على أساس شروط متفق عليها تبادليا )5
 أو التطوير المشترك في أنشطة البحث/المشاركة الفعالة في أنشطة البحث، و )6
 آليات للنهوض بالمساواة في المفاوضات )7
 زيادة التوعية )8
لمتفق عليها تبادليا وتقاسم تدابير لضمان مشاركة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية في الشروط ا )9

 المنافع مع حائزي المعارف التقليدية
 عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث .2

 وضع شروط ومعايير دولية دنيا )1
 تقاسم المنافع بالنسبة لكل استعمال )2
، االقتصـادية -المنافع الموجهة نحو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتنمية االجتماعية       )3

  وفقا للتشريع الوطني(MDGs)سيما األهداف اإلنمائية لأللفية  وال
 خيارات تقاسم المنافع المتعددة األطراف عندما ال يتضح المنشأ أو في حاالت عبور الحدود )4
 إنشاء صناديق إستئمانية لمعالجة حاالت عبور الحدود )5
 ها في اتفاقات نقل الموادوضع قوائم لنصوص نموذجية ومنافع قياسية الحتمال إدراج )6
 .االستعمال المعزز لخطوط بون التوجيهية )7

 6    الحصول على الموارد الجينية-باء 
 عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي .1

 االعتراف بالحقوق السيادية لألطراف وسلطتها في تقرير الحصول )1
 لعادل والمنصف للمنافعالصلة بين الحصول والتقاسم ا )2
 .اليقين القانوني، والوضوح والشفافية بالنسبة لقواعد الحصول )3

 عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث .2
 قواعد الحصول بدون تمييز )1
لمسـاندة  ) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بشأن الحصـول         (معايير دولية للحصول     )2

 الوطنيةاالمتثال فيما بين الواليات 
 إعداد نموذج دولي للتشريع المحلي )3
 تقليل النفقات اإلدارية وتكاليف المعامالت إلى أدني حد ممكن )4
 .قواعد مبسطة للحصول لغرض البحث غير التجاري )5

                                                
 .ي للنظام الدولينهائال يخل هذا العنوان بالمدى ال  6
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     االمتثال-جيم 

 عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي .1
 : االمتثالإعداد أدوات للتشجيع على )1

 أنشطة زيادة التوعية )أ(
 :إعداد أدوات لرصد االمتثال )2

 آليات لتبادل المعلومات )أ(
 شهادة معترف بها دوليا صادرة من سلطة محلية مختصة )ب(

 .إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال )3
 عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث .2

 :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال )1
 سوء االستعمال/لي لسوء التخصيصفهم دو )أ(
 قوائم قطاعية لنصوص نموذجية التفاقات نقل المواد )ب(
 مدونات سلوك لمجموعات مهمة من المستخدمين )ج(
 تعريف مدونات سلوك أفضل الممارسات )د(
وكاالت تمويل البحث تلزم المستخدمين الذين يتلقون أموال للبحث باالمتثـال لمتطلبـات              )ه(

 ل وتقاسم المنافعمحددة للحصو
 إقرار من طرف واحد صادر عن المستخدمين )و(
) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بشـأن الحصـول  (معايير دولية للحصول     )ز(

 لمساندة االمتثال فيما بين الواليات الوطنية
 :إعداد أدوات لرصد االمتثال )2

 أنظمة التتبع واإلبالغ )أ(
 مات ألغراض التتبعتكنولوجيا المعلو )ب(
 متطلبات اإلفصاح )ج(
 .تعريف نقاط التفتيش )د(

 :إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال )3
 تدابير لضمان الوصول إلى العدالة بغية إنفاذ ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع )أ(
 :آليات لتسوية المنازعات )ب(

 فيما بين الدول )1(
 القانون الدولي الخاص )2(
 لة لحل المنازعاتآليات بدي )3(
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 إنفاذ األحكام وقرارات التحكيم فيما بين الواليات الوطنية )ج(
إجراءات لتبادل المعلومات بين نقاط االتصال الوطنية للحصول وتقاسم المنافع لمسـاعدة             )د(

المقدمين على الحصول على المعلومات ذات الصلة في حاالت محددة مـن االنتهاكـات              
 افقة المسبقة عن علمالمزعومة لمتطلبات المو

 .التعويضات والعقوبات )ه(
 .تدابير لضمان االمتثال للقانون العرفي ونظم الحماية المحلية )4

 7    المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية-دال 
 عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي .1

منصف للمنافع الناشئة عن استعمال المعارف التقليدية مع حـائزي          تدابير تضمن التقاسم العادل وال     )1
 من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8المعارف التقليدية وفقا للمادة 

 تدابير تضمن أن يتم الحصول على المعارف التقليدية وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمع )2
 ة في سياق ترتيبات تقاسم المنافعتدابير لمعالجة استعمال المعارف التقليدي )3
تعريف أفضل الممارسات لضمان احترام المعارف التقليدية في البحوث المتعلقة بالحصول وتقاسم             )4

 المنافع
 إدراج المعارف التقليدية في إعداد النصوص النموذجية التفاقات نقل المواد )5
 راءات المتبعة على مستوى المجتمعتعريف الفرد أو السلطة التي تمنح حق الحصول وفقا لإلج )6
 الحصول بموافقة حائزي المعارف التقليدية )7
 .عدم الحصول على المعارف التقليدية بطريقة ملتوية أو باإلكراه )8

 عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث .2
فـيهم  الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا لحائزي المعـارف التقليديـة، بمـا                 )1

 المجتمعات األصلية والمحلية، عندما يتم الحصول على المعارف التقليدية
 وضع خطوط إرشادية دولية لمساعدة األطراف في إعداد تشريعها المحلي وسياساتها المحلية )2
إقرار على الشهادة المعترف بها دوليا عما إذا كانت هناك أي معارف تقليدية ذات صلة وعن هوية               )3

 عارف التقليديةمالكي الم
 .توزيع المنافع الناشئة عن المعارف التقليدية على مستوى المجتمع )4

     القدرات-هاء 
 عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي .1

 :تدابير لبناء القدرات على جميع المستويات ذات الصلة بغرض ما يلي )1
 وضع التشريع الوطني )أ(

                                                
 . للنظام الدولينهائيال يخل هذا العنوان بالمدى ال  7
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 اركة في المفاوضات، بما في ذلك المفاوضات بشأن إبرام العقودالمش )ب(
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال )ج(
 وضع واستعمال وسائل التقييم )د(
 التنقيب البيولوجي ودراسات البحوث والتصنيف المرتبطة به )ه(
 رصد االمتثال وإنفاذه )و(
 المستدامةاستعمال الحصول وتقاسم المنافع في أغراض التنمية  )ز(

 عمليات تقييم ذاتي للقدرات الوطنية التي ستستعمل كخطوط إرشادية للمتطلبات الدنيا لبناء القدرات )2
 تدابير لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها )3
 تدابير خاصة لبناء القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية )4

 عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث .2
 .يةإنشاء آلية مال )1

 الطبيعة    -رابعا 
 8طبيعة النظام الدوليات بشأن حمقترلتجميع ل

 توصية الرئيسين المتشاركين للفريق العامل .1
 الخيارات

 صك واحد ملزم من الوجهة القانونية .1
 مزيج من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية والصكوك غير الملزمة من الوجهة القانونية .2
 صك غير ملزم .3

 المقترحات المقدمة .2
 1الخيار 

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يشدد النظام علـى         .  يجب أن يكون النظام الدولي ملزما من الوجهة القانونية        
 يشير إلى التعارض مع القانون الدولي الخاص في المقام األول، ألن ذلك  وأالاإلنفاذ بشكل تعاوني أكبر بين األطراف       

 .أيضا عبئا على البلدان التي تفتقر إلى المواردليس مكلفا فحسب، بل يشكل 
 2الخيار 

 صك واحد ملزم من الوجهة القانونية .1
  الصكوك غير الملزمة من الوجهة القانونيةأو/مزيج من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية و .2
 صك غير ملزم .3

 3الخيار 

                                                
 . عليهاتفاقأو التفاوض بشأنها أو االا، لم يتم مناقشتههذه المقترحات   8
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ة القانونية يحتوي على مجموعة مـن المبـادئ   يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد ملزم من الوجه    
 .والمعايير والقواعد وتدابير لالمتثال واإلنفاذ

 4الخيار 
وفي الوقت الحالي، تقترح اليابان ما      .  يجب مناقشة الطبيعة بعد إتمام المداوالت حول محتوي النظام الدولي         

من الوجهة القانونية ضمن مجموعة من المبادئ      يمكن أن يتألف النظام الدولي من صك واحد أو أكثر غير ملزم             : يلي
 .والمعايير والقواعد وإجراءات صنع القرار

 5الخيار 
أو الصكوك /يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد أو أكثر من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية و

 الطابع الملزم وغير الملزم من الوجهة جراءات، ذاتاإل، ضمن مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد وغير الملزمة
 .القانونية
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 واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة  4-2

 الصادرة عن االجتماع الخامس للفريـق العامـل المفتـوح           5/1مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية       
 .)، المرفق األولUNEP/CBD/COP/9/7(بها واألحكام المتصلة ) ي(8العضوية المخصص للمادة 

 )ي (8تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل الخاص بالمادة  - ألف
 واألحكام المتصلة بها 

واألحكام المتصلة بها بأن يعتمـد مـؤتمر   ) ي (8يوصي الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة       
 :األطراف  في اجتماعه التاسع مقررا يتمشى مع الخطوط اآلتية 

 ان مؤتمر األطراف ، 
المتصلة بها، بمـا فيهـا المـادة        واألحكام  ) ي (8المزيد من التقدم في إدماج غايات المادة        يشجع   .1

العلمية المهمة األخرى والمشتركة  قضايا، في البرامج المواضيعية لالتفاقية وال4الفقرة ، 18 و 2 الفقرة ،17 و، )ج(10
 على النحو المبين في التقارير الوطنية؛) ي(8مادة م المحرز في إدماج مهام ال بالتقدويحيط علما، بين القطاعات

واألحكام ) ي(8التقدم المحرز في تنفيذ المادة      رير عن    تق رفع األمين التنفيذي أن يواصل      إلى يطلب .2
) ي(8 المادة أهداف تقارير عن إدماج  المعلومات الواردة في التقارير الوطنية، وتقديمإلىالمتصلة بها، مستندا في ذلك 

 االجتماع السادس   إلىريره   تق رف في المجاالت المواضيعية، وأن ي     ،)ج(10 المادة    ذلك بما في  ،حكام المتصلة بها  واأل
 واألحكام المتصلة بها؛) ي(8ل بين الدورات والمعني بالمادة للفريق المخصص المفتوح العضوية العام

 ) التخصصيةأسبوع واحد لموظف من الدرجة(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
بشـأن   األطراف، وخاصة األطراف التي لم تقدم بعد معلومات عن تنفيذ برنامج العمـل     من يطلب .3

واألحكام المتصلة بها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاركة الوطنية للمجتمعات األصلية والوطنية،             ) ي(8المادة  
 للفريق العامل  الوطنية الرابعة، ان أمكن، وقبل االجتماع السادس ذلك من خالل جملة أمور ومنها التقاريرإلىأن تبادر 

 األمين التنفيذي أن يلخص ويصنف هذه المعلومات من منطلق أفضـل ممارسـات            إلى ويطلب،  )ي(8المعني بالمادة   
ـ  الإلىقليمية ومستوى المجتمعات، وأن يقدمها الحفظ واالستخدام المستدام على المستويات الوطنية واإل      ق العامـل  فري

 واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السادس؛) ي(8المعني بالمادة 

 )أسبوع واحد لموظف من الدرجة التخصصية(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 األمين التنفيذي أن يواصل جمع دراسات الحالة، وتحليل األعمال المتعلقة باألحكام ذات             إلى يطلب .4

 هذا الفريق العامل فـي اجتماعـه   إلى، وتقديم التقارير عنها، وتقديم المشورة )ج (10المادة  الصلة، مع التركيز على     
 السادس عن كيفية مواصلة تطوير وتنفيذ هذه األحكام على سبيل األولوية؛

، نصف أسبوع لموظف     لموظف من الدرجة التخصصية    ونصفأسبوع  (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لعامةمن فئة الخدمات ا

ل بين الدورات والمعني بالمادة      تنظيم اجتماع واحد للفريق المخصص المفتوح العضوية العام        يقرر .5[
واألحكام المتصلة بها، وذلك قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، ويفضل في تعاقب مع اجتمـاع الفريـق                 ) ي(8

) ي(8يذ برنامج العمل الخـاص بالمـادة   تطوير وتنفالعامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، وذلك من أجل مواصلة   
 ]واألحكام المتصلة بها؛

وقت المـوظفين   دوالر؛  300 000اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص       : األثر على الميزانية  
 ) أسبوعا لموظف من فئة الخدمات العامة24،  لموظف من الدرجة التخصصيةاأسبوع 24(
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تزال  ل في مهام المرحلة األولى من برنامج العمل التي لم تستكمل بعد أو التي المواصلة العميقرر  .6
 ؛4 و 2 و 1 المهاموهى جارية 

سهامات التي سبق تقديمها في هـذه  ، مع مراعاة اإل12 و 10 و   7أن يبدأ العمل في المهام        [يقرر .7[
واألحكـام  ) ى(8الفريق العامل المخصص للمـادة  ن المهام من جانب األنظمة الفريدة ومدونة األخالقيات ، ويطلب م 

رشادية وأن يشرع في العمل على الخطوط اإل ] [ ام في اجتماعه السادس   المتصلة بها الشروع في العمل على هذه المه       
دل والمنصف للمنافع الناشـئة  من معارف تقليدية وبالتقاسم العا    المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية وما يرتبط بها         

 ]؛] استعمالهاعن

أسـبوع لموظـف مـن الدرجـة     نصـف  (وقت المـوظفين   دوالر؛ 10 000مستشار : األثر على الميزانية 
 )التخصصية
واألحكام المتصلة بها،  ) ي(8 من برنامج العمل الخاص بالمادة       15 الشروع في المهمة رقم      يقرر [ .8[

 17 من المادة 2ذلك الملكية الثقافية، طبقا للفقرة       أوطانها، بما في     إلىرشادية تسهل عودة المعلومات     إووضع خطوط   
 ]من اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك من أجل تسهيل استرداد المعارف التقليدية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

أسـبوع لموظـف مـن الدرجـة     نصـف  (وقت المـوظفين   دوالر؛ 10 000مستشار : األثر على الميزانية 
 )التخصصية
طراف والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية وغيرها من الهيئات          األيدعو  [ .9[

من المقرر الحالي واضعة في اعتبارها ) 7(صاحبة المصلحة أن تزود األمانة  بآرائها حول المهام المذكورة في الفقرة 
ك أخالقي، وعلى عالقة جميـع هـذه   وعلى وضع مدونة سلو، (sui generis)نشاء نظم فريدة إاألعمال الجارية على 

 األمين التنفيذي أن  إلىويطلبنشاء نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع، إاألعمال باالستعدادات والمفاوضات المتعلقة ب
) ي(8لمفتوح العضـوية المعنـي بالمـادة         االجتماع المقبل للفريق العامل المخصص ا      إلىيجمع هذه اآلراء ويقدمها     

 ]ة بها؛واألحكام المتصل

، نصف أسبوع لموظـف     لموظف من الدرجة التخصصية   واحد  أسبوع  (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة

أن يواصـل تعاونـه   ) ي(8مفتوح العضوية والمعني بالمادة  الفريق العامل المخصص ال    إلىيطلب   .10
ق العامل المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع، وذلـك          الفري إلىسهامه من أجل الوفاء بالصالحيات المسندة       إو

نشاء نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع فيما يتعلق بالمعارف         إبموافاته بآرائه في االستعدادات والمفاوضات المتعلقة ب      
اجمة عن استخدام هذه التقليدية واالبتكارات والممارسات المرتبطة بالمواد الجينية وبالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الن

 .الموارد
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عن االجتماع الخامس للفريـق العامـل المفتـوح           الصادرة 5/2مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية       

 ).، المرفق األولUNEP/CBD/COP/9/7(واألحكام المتصلة بها ) ي(8العضوية المخصص للمادة 
 ت والممارسات التي لدى عن حالة واتجاهات المعارف واالبتكاراتجميعيتقرير  - باء

  التنوع البيولوجي واستخدامهالمجتمعات األصلية والمحلية والمتعلقة بحفظ 
  المعارف تحديد العقبات التي تعترض –قليمية منقحة إتقارير ) 1: (المستدام

 ؛تغير المناخ لخطر شديدة التعرضالمجتمعات األصلية والمحلية ) 2(التقليدية؛ 
 معات األصلية والمحلية التي تعيش في عزلة طوعية حقوق المجتحماية) 3(

 ،ن مؤتمر األطرافإ

 اتفاقية األمم المتحدة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي ويراعي أيضا التكليف الصادر إلىالتكليف الصادر ب رإذ يذكّ
 اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

رات والممارسات التقليديـة التـي لـدى     أن يحترم ويصون ويحفظ المعارف واالبتكا إلىبالحاجة  ذ يعترف   إ
، وتعزيز تطبيقها على نطاق أوسع  المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ  األصلية والمحلية فيما يتعلق بالمجتمعات
 حائزي تلك المعارف واالبتكارات والممارسات ويشجع على التقاسم المنصف للمنافع الناشـئة عـن               كشراإبموافقة و 

 ؛لمعارف واالبتكارات والممارسات ااستعمال تلك
على ]  تغير المناخ  تأثيراتلتكيف مع   وا التخفيف   إلىواألنشطة الرامية   [ تغير المناخ    أثر إزاءذ يشعر بقلق    إو

 التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه     حفظ  تكاراتها وممارساتها المتعلقة ب   المجتمعات األصلية والمحلية وعلى معارفها واب     
 ؛المستدام

 المجتمعات المنعزلة انعزاال طوعيا، والدور هاالتنوع الثقافي للمجتمعات األصلية والمحلية، بما في    ذ يراعي إو
 ؛المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامه الذي تلعبه معارفها وابتكاراتها وممارساتها في حفظ 

؛ والمجتمعات رف التقليديةرشادية لتوثيق المعا بشأن الخطوط اإل  بالبحوث التي أتاحتها األمانة    ذ يحيط علما  إو
؛ وحماية حقوق المجتمعات األصلية والمحلية التي تعيش في عزلة تغير المناخالتعرض لخطر شديدة األصلية والمحلية 

 طوعية؛
 بشأن تبين العمليات الوطنية التي      تجميعيتمام المرحلة الثانية من التقرير ال     إبيحيط علما مع التقدير      .1

الحفظ والتطبيق للمعارف التقليدية وتبين العمليات على مستوى المجتمعات المحليـة، وهـي             يمكن أن تهدد الصون و    
 ن تهدد صون وحفظ تطبيق المعارف التقليدية؛أالعمليات التي يمكن 

 مساعدة المجتمعات األصلية والمحلية     إلىالحكومات واألطراف والهيئات الدولية ذات الصلة       يدعو   .2
 الكامنة وراء تناقص المعـارف والمبتكـرات   –منة واألسباب المحددة الخاصة بالمجتمعات   على معالجة األسباب الكا   

 والتـدابير   ات، وذلك من خالل بناء القـدر       واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي احفظ  بوالممارسات التقليدية الخاصة    
 العملية لتطوير خطط عمل المجتمعات في سبيل حفظ وصون واحترام ذلك؛

 تغير المناخ واألنشطة التي     بأثر وجوه التأثر المحددة للمجتمعات األصلية والمحلية         مع القلق  يالحظ .3
 تغير المناخ، بما في ذلك التحديات المعجلة  الناتجة عنهما والواقعة على المعارف أثرالتكيف مع ] التخفيف و[تستهدف 
 التقليدية؛

لمتصل بالمعارف والممارسات التقليدية للمجتمعـات       أيضا القيمة الفريدة للتنوع البيولوجي ا      يالحظ .4
سهام في تفهم وتثمين آثار تغير المناخ بما في ذلك اآلثار وخيارات التكيف األصلية والمحلية، وخصوصا النساء، في اإل

الة واألشكال األخرى للتدهور البيئي، ويشجع األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة بمساندة كاملة وفع             
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مكان وحيثما يكون    بقدر اإل  –، على توثيق وتحليل وتطبيق      من المجتمعات األصلية والمحلية   ] وموافقة مسبقة عن علم   [
  تلك المعارف بطرائق تستكمل المعارف القائمة على أساس العلم؛–من االتفاقية ) ى(8األمر مناسبا ووفقا للمادة 

 أن يحيطا علما بآثار تغير المناخ علـى         إلىطارية  ة اإل  مؤتمر األطراف واتفاقية األمم المتحد     يدعو .5
 التنوع البيولوجي المتعلق بالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية؛

دخـال التـدابير   إاألطراف في االتفاقية على النظر، بقدر ما يكون األمر ممكنا ومالئما، في    يشجع   .6
وتشريعية، لكفالة المشاركة الكاملة والفعالة من المجتمعات األصلية والمحلية في صـياغة وتنفيـذ      دارية  إالالزمة من   

التكيف مع وقع تغير المناخ حيثما قد يؤثر هذا الوقع في التنوع البيولـوجي              ] التخفيف و  [إلىورصد األنشطة الرامية    
 رسات التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية؛وكذلك في التنوع البيولوجي المتصل بالمعارف واالبتكارات والمما

 يقوم بنشرها من خالل ي أيضا األطراف على جعل تلك المعلومات متاحة لألمين التنفيذي كيشجع و .7
أنسب آليات تبادل المعلومات وتبادل الخبرات، ويطلب من األمين التنفيذي استكشاف فائدة آلية غرفة تبادل المعلومات            

 التعاون  التنوع البيولوجي وبوابة معلومات المعارف التقليدية في هذا الصدد، وكذلك أن يستكشف  فرصالتابعة التفاقية
 تغير المناخ؛بشأن طارية المتحدة  اإلمع اتفاقية األمم 

، نصف أسـبوع  أسبوع لموظف من الدرجة التخصصية  نصف  (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

 بالتقرير المتعلق بالتدابير الممكنة لكفالة احترام حقوق المجتمعات غير المحمية والمنعزلة يحيط علما .8
 ؛ )UNEP/CBD/WG8J/5/INF/17(انعزاال طوعيا ، مع مراعاة معارفها التقليدية 

 وضع سياسات مناسبة تكفل احترام حقوق الشعوب المنعزلة انعـزاال طوعيـا             إلىعو األطراف   يد .9
والتي تعيش في نطاق المناطق المحمية والمحميات والمراتع، والمناطق المقترح حمايتها، بما في ذلـك خيـار تلـك                   

 .الشعوب أن تعيش في عزلة
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 رشادية لتوثيق المعارف التقليديةإاعتبارات لخطوط  - جيم

 ،ن مؤتمر األطرافإ
أن يستكشف ) ى(8ريق العامل المعني بالمادة      الذي طلب بموجبه من الف     ،5، الفقرة    باء 8/5المقرر  ب رذ يذكّ إ

 التقليدية ولتحليـل التهديـدات      رشادية تقنية لتسجيل وتوثيق المعارف واالبتكارات والممارسات      إيجاد خطوط   إكانية  إم
  وذلك بمشاركة،ة الناشئة عن التوثيق والواقعة على حقوق الحائزين للمعارف واالبتكارات والممارسات التقليديةحتملمال

 كاملة وفعالة من المجتمعات األصلية والمحلية؛
 الدور المركزي للمعارف التقليدية في ثقافات وحقوق المجتمعات األصلية والمحلية على معـارفهم              ذ يؤكد إو

 وابتكاراتهم وممارساتهم؛
ومشاركتهم  بأن توثيق وتسجيل المعارف التقليدية ينبغي أن يفيد أوال المجتمعات األصلية والمحلية ذ يعترفإو

 :في تلك الخطط ينبغي أن تكون مشاركو طوعية وليست شرطا مسبقا لحماية المعارف التقليدية
 والحكومات والمنظمات الدولية أن تساند وتساعد المجتمعات األصلية والمحلية ، من األطرافيطلب .1

عادة تـوطين المعـارف     إ عن طريق    ،ديةعلى االحتفاظ بالرقابة والملكية على معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقلي        
ـ   إو [ات وبمساندة بناء القـدر    ،في قواعد البيانات، حسبما يكون األمر مناسبا      ]  والملكية الثقافية [التقليدية    ةيجـاد البني

  ووفقا لقانونها الوطني، من تمكين أو كفالة،حسبما يكون األمر مناسبا، ] [تمكين[في سبيل ] ة والموارد الالزمة ساسياأل
صدار قرارات عن علم بشـأن توثيـق        إ تقوم ب  يمن جانب المجتمعات األصلية والمحلية ك     ] الموافقة المسبقة عن علم   

 المعارف التقليدية؛
 األمـم  منتـدى  األمين التنفيذي أن يتعاون مـع   إلى يطلب  38،9-35الفقرات   ، واو 6/10المقرر  ب رذ يذكّ إ .2

، والمنظمة العالمية   )اليونسكو (منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة     ، و الشعوب األصلية قضايا  المعني ب المتحدة  
 النتـائج   ح للتوثيق على المعارف التقليديـة أن يتـي        ةحتململمعالجة كلتا المنافع والتهديدات ال    ،  )ويبو (للملكية الفكرية 

 .واألحكام المتصلة بها) ى(8لالجتماع السادس للفريق العامل المعني بالمادة 

 )نصف أسبوع لموظف من الدرجة التخصصية( دوالر 10 000مستشار : األثر على الميزانية

                                                
 أن تجعل المنظمة العالمية للملكية الفكريةمن مؤتمر األطراف  طلب ،38-35 الفقرات او،و 6/10المقرر في   9

 . التابعة لالتفاقيةالمعلومات الخاصة بحماية المعارف التقليدية متاحة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
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 تدابير وآليات معالجة األسباب: خطة عمل الستبقاء المعارف التقليدية - دال
 الكامنة وراء تناقص المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية

عن االجتماع الخامس للفريـق العامـل المفتـوح          درة الصا 5/3مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية       
 ).، المرفق األولUNEP/CBD/COP/9/7(واألحكام المتصلة بها ) ي(8العضوية المخصص للمادة 
 ،ان مؤتمر األطراف

 والسيما   الستبقاء المعارف التقليدية ،     العمل خطةفي عناصر   المحرز  التقدم   ب يحيط علما مع التقدير    .1
 في خطة العمل مركزة على القسم هاء بناء القدرات؛ أن تكون أولوية العمل ويقرر، لالعنصرين باء ودا

لموظـف مـن     أسابيع   6(وقت الموظفين    دوالر؛   80 000حلقة عمل إقليمية    : األثر على الميزانية  
 ) أسابيع لموظف من فئة الخدمات العامة3، الدرجة التخصصية

عة أدوات خاصة بها لتدابير وآليات معالجة األسباب         األطراف والحكومات على إنشاء مجمو      يحث .2
الكامنة وراء تناقص المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية، على أساس ظروفها الوطنية الخاصة والفريدة وعلى       

م هذه المجتمعـات، وأن تقـد      من جانب     بالمشاركة الكاملة والفعالة    وذلك أساس تنوع المجتمعات األصلية واإلقليمية،    
 ومن خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وبوابـة معلومـات المعـارف       ة الوطني التقاريرعن خبراتها من خالل      ريراتق

 ؛التقليدية
أن تقدم التمويل الالزم لوضع خطط عمل اآللية المالية لالتفاقية والمانحين المحتملين اآلخرين     يدعو   .3

 ؛فظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في مجال ح المعارف التقليديةبقاء علىلإل وطنية

لموظـف مـن     أسابيع   6(وقت الموظفين    دوالر؛   80 000حلقة عمل إقليمية    : األثر على الميزانية  
 ) أسابيع لموظف من فئة الخدمات العامة3، الدرجة التخصصية

ديم تقارير عن  تقإلى ،والمحلية والحكومات، بمشاركة من جانب المجتمعات األصلية األطرافيدعو  .4
بقاء على المعارف التقليدية في المجاالت المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، التدابير االيجابية عن اإل

 .مثل التدابير المذكورة في المرفق أدناه على سبيل المثال ال الحصر
 المرفق

 لبيولوجي؛تعزيز نظم الرعاية الصحية التقليدية على أساس التنوع ا )أ(
  والتحدث بها؛ةي والمحلتعزيز إمكانيات تعلم اللغات األصلية )ب(
 السياحية المناسبة ثقافيا؛ الرياضية والسياسات )ج(
 البحوث عن أساليب المعيشة لدى المجتمعات األصلية والمحلية وعن بيئاتها؛ )د(
 ؛)مثل التعاونيات (لمحلية األصلية وا داخل المجتمعات فيبناء هياكل أعمال مناسبة ثقافيا )ه(
مثل (وأنشطة ما بعد الحصاد الحصاد األساليب التقليدية للزراعة و تكنولوجيات تركز على استحداث )و(

 ؛)أنشطة الخزن وتحضير البذور
 الدينية التقليدية؛/يةان المؤسسات الروححياءإ )ز(
شراف المجتمعات األصلية   إت  تحفزيون،  التل مثل اإلذاعة والصحف ومحطات      ، إعالم لوسائنشاء  إ )ح(

 القانون الوطني؛يتمشى ووالمحلية، وتغذيتها بالمحتويات التقليدية، وذلك بما 
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،  المجتمعـات األصـلية والمحليـة    ذلك، بالتشاور معإلى ومراتع طبيعية وما   إنشاء مناطق محمية   )ط(

 ؛القانون الوطنيو يتمشىدارتها، بما إشراك هذه المجتمعات أيضا في إو
 ؛الشيوخالشباب و النساء وتجمع بين التي مبادراتال )ي(
 تقليدية؛الخدمات المنتجات وال فرص األعمال التي توفر الترويج لفتح )ك(
، يالطـب التقليـد   و ،بـالطرق التقليديـة   ألغذية  ازيع  تو و جمععلى  زيز المؤسسات التي تشجع     تع )ل(

  التقليدية؛الموارد األخرىو
اسبة ثقافيا للمجتمعات األصلية والمحلية واتخاذ المبادرات الالزمة لتنفيذها في عداد مناهج تعليمية منإ )م(

 هذه المجتمعات؛
 .اتخاذ مبادرات لصالح المجتمعات األصلية والمحلية تكفل لها التنمية المستدامة والمناسبة ثقافيا )ن(
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 اآلليات التشاركية للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية - هاء
عن االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح   الصادرة5/4مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية 

 ).، المرفق األولUNEP/CBD/COP/9/7(واألحكام المتصلة بها ) ي(8العضوية المخصص للمادة 
 ،ان مؤتمر األطراف

 الوطنية لنقاط االتصالعلومات  بشأن تشغيل الشبكات وتبادل الماتبناء القدرل حلقة عمل بعقد يرحب .1
 16 إلى 14يتو من  التي عقدت في كحلقةوالمجتمعات األصلية والمحلية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي وهى ال

 ؛سبانيا وهولنداأ بمساندة سخية من حكومتى 2006 كانون األول/ديسمبر
ة المعني بالتنوع البيولوجي وغيرها من  الدولي للشعوب األصليالمنتدى بعمل يحيط علما مع التقدير .2

، لتعزيز تفهم عمل االتفاقية بين المجتمعات األصلية والمحلية وتعزيز مشاركتهم ظمات المجتمعات األصلية والمحليةمن
 ؛ات االتفاقيةفي اجتماع
 مواردالست لألمم المتحدة االخطارات و اللغات الرسمية إلى أن تترجم إلى علما بالحاجة يحيط .3
 ؛خرى للمجتمعات األصلية والمحلية، حسبما يكون األمر مناسبا األالمعلومات

ستئماني  األطراف والحكومات ومؤسسات وآليات التمويل ذات الصلة لتقديم منح للصندوق اإليدعو .4
الصندوق  (العام للمساهمات الطوعية لتيسير مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل اتفاقية التنوع البيولوجي

 حسبما اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن في ،ستئمانيوفقا لمعايير تشغيل آلية الصندوق اإل) VBستئماني اإل
  دال، للتمكين من استمرار هذه المبادرة الهامة؛8/5المقرر 

 تعاون  األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة، حسبما يكون األمر مناسبا وفييشجع .5
 وآلية )CEPA( األمين التنفيذي، ضمن أمور منها من خالل المبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة مع 

 على أن يستحدث، بما في ذلك باللغات المحلية، وحسب االقتضاء، وسائل بديلة لتوصيل غرفة تبادل المعلومات،
واتية للمجتمعات مثل الفيديو، وتشمل التليفزيون واألشرطة الصوتية المعلومات العامة بلغة واضحة وأشكال متنوعة م

 للمجتمعات  لضمان المشاركة الكاملة الفعالةالدراما واألفالم/لإلذاعات المجتمعية واألغاني والملصقات والمسرح
  مساندةوقت نفسه، على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وفي الالشبابلمحلية بما فيهم النساء واألصلية وا

 المجتمعات األصلية والمحلية في عملية تطوير أدوات اإلعالم الخاصة بها؛

لموظف من الدرجة أسبوع واحد (وقت الموظفين  دوالر؛ 20 000مستشار : األثر على الميزانية
 )، أسبوع واحد لموظف من فئة الخدمات العامةالتخصصية
، ألمانةالموقع اإللكتروني لعلى ) ى(8مادة المخصصة للنعاش الصفحة إعادة إ مع التقدير يالحظ .6

 ة بما في ذلك عدد من أدوات تبادليجاد مبادرات ذات صلإ، وأن يرحب ببوابة معلومات المعارف التقليديةنشاء إو
 مين، وذلك على يد األملها المجتمعات األصلية والمحلية تستعيمعانا في التكنولوجيا كإعالم األقل االتصال واإل

 ؛التنفيذي

، أسبوع واحد لموظف من الدرجة التخصصيةأسبوع واحد (وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

 : من األمين التنفيذي ما يلييطلب .7
ل عن أدوات االتصا  أخرى  أن يعقد، رهنا بتوافر الموارد المالية، حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية             )أ(

، لمساعدة المجتمعات  واستخدامه المستداملتنوع البيولوجياحفظ بالئمة للمجتمعات بشأن المعارف التقليدية المتصلة  الم
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األصلية والمحلية على استخدامها وتيسير إنشاء شبكات االتصاالت، مع مراعاة الحاجة إلى تكيفها مع اللغات المحلية،          

 لية؛ مدربين من المجتمعات األصلية والمحكشراوإل

لموظـف مـن     أسابيع   6(وقت الموظفين    دوالر؛   80 000حلقة عمل إقليمية    : األثر على الميزانية  
 ) أسابيع لموظف من فئة الخدمات العامة3، الدرجة التخصصية

أن يواصل، رهنا بتوافر الموارد المالية، تطوير وترجمة آليات االتصاالت االلكترونية المختلفة مثل      )ب(
وبوابة معلومات المعارف التقليدية وإنشاء وصالت بالمبادرات ذات الصلة القائمـة   ) ي (8للمادة  الصفحة المخصصة   

وأن يقدم تقريرا عن التقـدم المحـرز إلـى         " بوابة كوم للسكان األصليين   " مثل   على الويب الحالية والجديدة والقادمة،    
 االجتماع القادم للفريق العامل؛

لموظف من الدرجة   أسبوع واحد   ( دوالر في السنة     60 000تون  مؤقن  وموظف: األثر على الميزانية  
 )، أسبوع واحد لموظف من فئة الخدمات العامةالتخصصية
للمـادة  أن يرصد استخدام موقع االتفاقية على الويب وعلى وجه الخصوص الصفحة المخصصـة        )ج(

عات األصلية والمحلية ومنظماتها، بما في وبوابة معلومات المعارف التقليدية، وأن يتشاور مع األطراف  والمجتم) ي(8
 التي تشارك في عمل االتفاقية مثل المنتدى قليمية ذات الصلة،ات الوطنية واإلذلك الشباب والنساء، وغيرهم من المنظم

 الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي لتحديد أية ثغرات أو عيوب، وأن يقدم تقريرا إلى االجتماع القـادم     
 للفريق العامل المعني بالتقدم المحرز بشأن إقامة الشبكات مع المجتمعات األصلية والمحلية؛

، أسبوع واحـد    لموظف من الدرجة التخصصية   أسبوع واحد   (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

خالل وسائل أخرى ، معلومـات عـن        أن يوفر، من خالل بوابة معلومات المعارف التقليدية ومن           )د(
اإلمكانيات والمصادر المحتملة للتمويل التي يمكن أن توفر الدعم لشبكات المجتمعات األصلية والمحلية فـي الـدول                 
األطراف وشبكات تلك المجتمعات ، لنشر المعلومات بلغات مناسبة وبسيطة ومن خالل وسائط اإلعالم المناسبة، إلى                

 ، بما في ذلك مسألة الحصول وتقاسم المنافع؛)ي (8لمحلية عن المسائل المتصلة بالمادة المجتمعات األصلية وا
الخـدمات   فئـة لموظف مـن    أسبوع واحد   ( دوالر   10 000تكاليف الترجمة   : األثر على الميزانية  

 )ةالعام
 االتفاقية أن يوفر لنقاط االتصال الوطنية، في الوقت المناسب، وثائق االجتماعات التي تعقد بموجب         )ه(

 . الست، من أجل تسهيل عملية التشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية وفيما بينهاةبلغات األمم المتحد

، أسبوع واحـد    لموظف من الدرجة التخصصية   أسبوع واحد   (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

سهامات الطوعية لتسهيل مشاركة المجتمعـات  إلئمان العام لأن يكثف الجهود لتعزيز صندوق االست    )و(
  عمل اتفاقية التنوع البيولوجي؛األصلية والمحلية في

، أسبوع واحـد    لموظف من الدرجة التخصصية   أسبوع واحد   (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

 أن يجهد لجعل الوثائق     ،8/5المقرر  لب المعرب عنه في      وهو الط  إلى األمين التنفيذي،   طلبه   يكرر .8
واألحكام المتصـلة بهـا     ) ى(8المفتوح العضوية المخصص للمادة     الخاصة الجتماعات الفريق العامل بين الدورات       

أشهر قبل تلك االجتماعات ان     والفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع متاحة بمدة ثالثة            
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مثلـي المجتمعـات    لتسهيل المشاورات مـع م    ،هذه االتفاقية ل النظام الداخلي ال فتطبق النصوص الواردة في      إ، و نأمك
 .األصلية والمحلية

، نصف أسـبوع    لموظف من الدرجة التخصصية   أسبوع واحد   (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة
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  لحماية المعارف)Sui Generis(ة إعداد عناصر لنظم فريد –واو 

 واالبتكارات والممارسات التقليدية
عن االجتماع الخامس للفريـق العامـل المفتـوح           الصادرة 5/5مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية       

 ).، المرفق األولUNEP/CBD/COP/9/7(واألحكام المتصلة بها ) ي(8العضوية المخصص للمادة 
 :ان مؤتمر األطراف 

ألغراض هذا المقرر، فإن حماية المعارف واالبتكـارات        "، التي تنص على أنه      8/5 بمقدمة المقرر    رذ يذكّ إ
 ، )"ي(8والممارسات التقليدية يجب تفسيرها وفقا ألحكام المادة 

 علـى   لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية     عناصر النظم الفريدة     يأخذ في الحسبان   .1
، وأن يعترف بأنها توفر )UNEP/CBD/WG8J/5/6(طورت به في مذكرة األمين التنفيذي بشأن الموضوع النحو الذي 

لحماية المعارف واالبتكـارات  عناصر مفيدة توضع في االعتبار حين تقوم األطراف والحكومات بإعداد النظم الفريدة           
  التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية؛والممارسات التقليدية

 األطراف والحكومات إلى مراعاة أن تكون عملية إعداد النظم الفريدة الفعالة أو اعتمادهـا أو   ويدع .2
االعتراف بها ذات طابع محلي أو وطني أو إقليمي وأن تأخذ في االعتبار القانون العرفي ذا الصلة للمجتمعات األصلية 

والفعالة لتلك المجتمعات، من أجل حماية واحترام وحفظ والمحلية المعنية وأن يعترف بها أو أن تنشأ بالمشاركة الكاملة 
وصون وتشجيع المعارف واالبتكارات والممارسات الخاصة بها، وفي الوقت نفسه ضمان التقاسم العادل والمنصـف               

 للمنافع؛
 األطراف والحكومات والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات ذات الصلة إلى تقاسم خبراتها يدعو .3

ية إعداد النظم الفريدة أو اعتمادها أو االعتراف بها وأن تقدم إلى األمين التنفيذي دراسات حالة موجزة وغيرها في عمل
من الخبرات التي تدعم عناصر النظم الفريدة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام الـواردة فـي                  

 اصر لنظم فريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليديةإعداد عنالمذكرة المقدمة من األمين التنفيذي بشأن 
)UNEP/CBD/WG8J/5/6(                بما في ذلك التنفيذ الفعال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا مـع ،

 معلومات عملية تجريبية؛
يه من خالل بوابة معلومـات       توفير دراسات الحالة والخبرات الواردة إل      ي األمين التنفيذ  إلى يطلب .4

 المعارف التقليدية في آلية غرفة تبادل المعلومات لالتفاقية وغيرها من الوسائل؛

 )لموظف من الدرجة التخصصيةأسبوع واحد (وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 في ضوء دراسـات     )UNEP/CBD/WG8J/5/6( األمين التنفيذي تحديث مذكرته      إلى يطلب كذلك  .5

واألحكام المتصلة بها في اجتماعه ) ي(8الة والخبرات التي وردت إليه كيما ينظر فيها الفريق العامل المعني بالمادة الح
 السادس؛

 )لموظف من الدرجة التخصصيةأسبوعان (وقت الموظفين : األثر على الميزانية
مد ويعترف بها وبين تنفيـذ   بالصلة الواضحة بين النظم الفريدة الفعالة حسبما تعد وتعت     يحيط علما  [ .6

 وقـف والحاجة إلى ] [لمنع سوء تخصيص المعارف التقليدية المتصلة بالموارد الجينية  [أحكام الحصول وتقاسم المنافع     
 التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية، حسبما       واالبتكارات والممارسات سوء االستخدام وسوء التخصيص للمعارف      

 ]. حاء7/16هو منصوص عليه في المقرر 
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 عناصر مدونة سلوك أخالقية -زاي 
 الصادرة عن االجتماع الخامس للفريق العامـل المفتـوح العضـوية         5/6مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية       

 ).، المرفق األولUNEP/CBD/COP/9/7(واألحكام المتصلة بها ) ي(8المخصص للمادة 
 :ن مؤتمر األطراف إ

] ضـمان [لمتناولة بالمزيد من التنقيح لعناصر مدونة سلوك أخالقية من أجل            بالمسودة ا  يحيط علما  .1
احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه              ] تعزيز[

 المستدام، حسبما هي ورادة في المرفق بهذه التوصيات؛
كومات والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات الدوليـة ذات        من األطراف وأن يدعو الح    يطلب   .2

الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين، بعد االضطالع، حسب االقتضاء،  بمشاورات، إلى تقديم تعليقات خطية إلى األمين 
مخصـص  الفريق العامل الالتنفيذي بشأن المسودة المنقحة للعناصر، قبل ستة شهور على األقل من االجتماع السادس         

 ؛واألحكام المتصلة بها) ي(8للمادة 
 األمين التنفيذي أن يحيل هذا المقرر إلى منتدى األمم المتحدة الـدائم المعنـي بقضـايا                 إلى يطلب .3

 الشعوب األصلية وأن يلتمس التعاون في تطوير عناصر مدونة سلوك أخالقية؛

 أسـابيع   5.5،  درجة التخصصـية  لموظف من ال  أسبوع واحد   (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

 األمين التنفيذي أن يجمع اآلراء والتعليقات المقدمة وأن يتيح التجميع قبل ثالثة شـهور               إلى يطلب .4
  للنظر فيه؛واألحكام المتصلة بها) ي(8الفريق العامل المخصص للمادة على األقل من االجتماع السادس 

 )فئة الخدمات العامةلموظف من صف أسبوع ن(وقت الموظفين : يزانيةاألثر على الم
 أن يواصل تطوير المسودة     واألحكام المتصلة بها  ) ي(8الفريق العامل المخصص للمادة     من  يطلب   .5

المنقحة عناصر لمدونة سلوك أخالقية وأن يقدمها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسـع لنظـره فيهـا وإمكـان               
 .اعتمادها

 مرفقال

 احترام ] تعزيز] [ضمان[مسودة عناصر مدونة سلوك أخالقية من أجل 
 حفظ  األصلية والمحلية فيما يتعلق بالثقافي والفكري للمجتمعاتالتراث 

 المستدام واستخدامه التنوع البيولوجي 

الشعوب قضايا  المعني ب  األمم المتحدة الدائم     لمنتدىة الثانية   دور من تقرير ال   9  و 8  و 1 ياتالتوصب ر يذكّ إذ[
واو، بشأن عناصـر مدونـة    8/5 والمقرر 5، الفقرة 7/16/1، التي ساندها مؤتمر األطراف بموجب المقرر    األصلية

التنوع البيولـوجي   حفظ   يتعلق ب  سلوك خلقية لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية فيما          
 وما يتصل بها من أحكام؛) ي(8عمل المادة  من برنامج 16اة المهمة مع مراع، وواستخدامه المستدام

تشير إلى التراث الثقافي والفكري الـذي  " التراث الثقافي والفكري" ألغراض هذه المدونة بأن عبارة   ينوه وإذ
تكـارات  تملكه المجتمعات األصلية والملحية، ويتم تفسيره داخل سياق االتفاقية، ألنـه عبـارة عـن المعرفـة واالب                 

التنوع البيولوجي حفظ بوالممارسات التي لدى المجتمعات األصلية والملحية التي تجسد أنماط العيش التقليدية المتصلة            
 . المستدامواستخدامه
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االحترام الكامل للتراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية فيما يتعلق ] يعزز] [ تعزيزيستهدف[وإذ 

  المستدام؛لوجي واستخدامهالتنوع البيوحفظ ب
 قد تمشي مع التشريع الوطني لكل منها، بشرط التفاقية التنوع البيولوجي قد قامت،ألطراف في اأن ب ريذكّوإذ 

من االتفاقية بحماية واحترام وصون المعارف واإلبتكارات والممارسات التي لدى المجتمعات ) ي(8قامت إعماال للمادة 
المشار اليها  ( المستدام   التنوع البيولوجي واستخدامه  حفظ  أنماط العيش التقليدية الخاصة ب    جسد  األصلية والمحلية التي ت   

 تلـك المعـارف     حـائزي وتعزيز تطبيقها على نطاق أوسع بموافقـة وإشـراك          ") المعارف التقليدية "فيما بعد بعبارة    
مال تلـك المعـارف واالبتكـارات       واإلبتكارات والممارسات، وتشجيع التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عـن اسـتع          

 والممارسات؛
ائها أن تقيم قيمة مكافئة وتكميلية للمعرفة العلمية        أعض بأن احترام المعارف التقليدية يقتضي من        يعترفوإذ  

الغربية، وأن ذلك هو أمر أساسي في سبيل تعزيز االحترام الكامل للتراث الثقافي والفكـري للمجتمعـات األصـلية                   
 . المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ ب يتعلق والمحلية فيما
بأن أي تدبير لحماية وحفظ واستبقاء استعمال المعارف التقليدية، مثـل مـدونات السـلوك     أيضا يعترفوإذ  

الخلقية، سيكون له فرصة أكبر بكثير من النجاح لو ساندتها المجتمعات األصلية والمحلية ولو تم تصميمها وتقـديمها                  
 ؛]وقابلة للتطبيق[فهومة بصورة م

، إلجراء تقييمات لوقع األنشطة الثقافيـة   Akwé:Kon كذلك  بأهمية تطبيق الخطوط اإلرشادية يعترفوإذ 
والبيئية واالجتماعية بشأن المقترحات الفنية المقترح اجراؤها، أو التي يمكن أن يكون لها وقع على المواقع المقدسـة                  

 .المجتمعات األصلية والمحلية ت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةدرجوعلى األراضي والمياه التي 
درجت على شغلها أو استعمالها جتمعات األصلية والملحية إلى األراضي والمياه التي مأن توصل الب ريذكّوإذ [

راضي والمياه،   إلى جانب فرصة ممارسة المعارف التقليدية على تلك األ         ،المجتمعات األصلية والمحلية   بصفة تقليدية 
التنـوع  حفـظ   بأمر له أهمية قصوى الستبقاء المعارف التقليدية، ولوضع وتطوير االبتكارات والممارسات المتعلقـة              

 ]  المستدام؛البيولوجي واستخدامه
ة التي تستعملها المجتمعات األصـلية والمحليـة        اللغات التقليدي ] وتطوير[ حفظ   أهميةوإذ يأخذ في الحسبان     

، بما في ذلك التنوع     ]المتعلقة بالمزارع [مصادر غنية للمعارف التقليدية بشأن األدوية والممارسات التقليدية         باعتبارها  
  اإليكولوجية الكاملة التي تم تقاسمها من جيل إلى جيل؛ والنظمياهشي، واألراضي والهواء والمالزراعي وتربية الموا

ائصها المتعددة األبعاد التي تضم، على سبيل المثـال ال           المفهوم الشامل للمعارف التقليدية وخص      يراعي وإذ
 12، والزمنية،]الروحية [ 11،  والثقافية10، النوعيات المكانيةالحصر،

 الهيئات والصكوك والبرامج واإلستراتيجيات والمعايير والتقارير والعمليات الدولية وإذ يأخذ أيضا في الحسبان
نسجام بينها وتنفيذها على نحو متكامل وفعـال وال سـيما فـي    ة تحقيق االالمختلفة ذات الصلة وإذ يراعي أيضا أهمي    

 :الحاالت اآلتية إذا كانت قابلة للتطبيق
 ؛)1966(القانون الدولي لحقوق اإلنسان  )أ(
 ؛)1989(لية بالشعوب األصلية والقب المتعلقة 169رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية  )ب(
 ؛)1992(اتفاقية التنوع البيولوجي  )ج(

                                                
 على األساس المحلي/ األراضيقائم على أساس  10
 .الثقافية الواسعة لدى شعب مامنغرس في التقاليد   11
 .يتطور ويتكيف ويتحول ديناميكيا مع مرور الزمن  12
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 ؛)2014-2005 (للشعوب األصلية في العالمالعقد الدولي الثاني  )د(
 13متحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛إعالن األمم ال )ه(
 ؛)2005اليونسكو (وحقوق اإلنسان قواعد السلوك البيئي المتعلق ب العالمي اإلعالن )و(
 ؛)2001اليونسكو (لتنوع الثقافي المتعلق بااإلعالن العالمي  )ز(
 ؛2005 أكتوبر 20 في المعتمدة  الثقافي،عبيرالتأشكال تنوع اتفاقية حماية وتعزيز  )ح(

 )]2003اليونسكو  (غير المادي  التراث الثقافيحماية اتفاقية[ )ط(
 ]:ييل ما] يعلن] [قد وافق على[

 1القسم 
 ]مقدمة] [الطبيعة والمدى[

بشـأن  [عطاء إرشاد إالية هي عناصر طوعية ومقصود منها  مدونة السلوك الخلقية الت   ] مسودة[إن عناصر    -1
، ]التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية ومن أجل وضع مدونات سلوك أخالقية محلية ووطنية وإقليمية             /األنشطة

 لتنـوع البيولـوجي  احفـظ  فيما يتعلـق ب   [مارسات التقليدية   لتعزيز احترام وصون وحماية المعارف واالبتكارات والم      
 ] استخدامه المستدامو

 2القسم 

 األساس المنطقي
إن هذه العناصر الداخلية في مدونة سلوك خلقية تهدف إلى تعزيز احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات [ -2

وبهذه الطريقة تسهم تلك العناصر فـي  . األصلية والمحلية فيما يتعلق بالحرص واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي       
من اتفاقية التنوع البيولوجي وخطة العمل الخاصة بهـا السـتبقاء واسـتعمال المعـارف           ) ي(8يق أهداف المادة    تحق

 .] األصلية والمحليةواالبتكارات والممارسات التقليدية التي لدى المجتمعات 
طـر  يجـاد أو تعزيـز األ     إرشادا يساعد األطراف والحكومات على      إهذه العناصر مقصود منها أن تعطي       [ -3

يجاد أو تطـوير البحـوث      وال سيما إل  [التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية      /القانونية الوطنية الالزمة األنشطة   
، مـع تمكـين تلـك    ] المجتمعات األصلية والمحليـة درجت على شغلها بصفة تقليديةالمتعلقة باألراضي والمياه التي   

 .]وما يرتبط بها من موارد بيولوجية وجينيةالمجتمعات من تعزيز احترام معارفها التقليدية 
 تحذف الفقرة:  الخيار ألف
 نص جديد : الخيار باء

يجاد أو تعزيز األطر إوالحكومات على ] في هذه االتفاقية[رشادا يساعد األطراف إهذه العناصر مقصود منها أن تعطي 
عن طريق جهات مـن بينهـا   [ ت األصلية والمحلية التفاعالت مع المجتمعا  /األنشطة] لجميع[القانونية الوطنية الالزمة    

اإلدارات والوكاالت الحكومية والمؤسسات األكاديمية والقائمون بتنمية القطاع الخاص وأصحاب المصلحة المحتملين            
أو تطبيق مشروعات بحثية، وصناعات استخراجية، والغابات أو أية جهات أخرى تتم مشـاركتها فـي                /على وضع و  

 المجتمعات درجت على شغلها بصفة تقليديةيجاد أو تطوير البحوث المتعلقة باألراضي والمياه التي ما إلوال سي] [األخير
األصلية والمحلية، مع تمكين تلك المجتمعات من تعزيز احترام معارفها التقليدية وما يرتبط بها من موارد بيولوجيـة                  

 .] وجينية
                                                

 .2007أيلول / سبتمبر13على النحو المعتمد في الجمعية العامة لألمم المتحدة في   13
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 هو أن تقوم جميع الدول األطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع              ومن أهداف عناصر مدونة السلوك الخلقية هذه      [ -4

البيولوجي وكذلك المنظمات ذات الصلة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بالتعاون النشط في تعزيزها وتفهمهـا                 
وتنفيذها فيما بين من يقومون بالتفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية وفي أعمال البحث ذات الصلة التي تشارك                 

،  واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي احفظ  لممارسات التقليدية ذات الصلة ب    فيها بشكل محدد المعارف واالبتكارات وا     
 .]احترام تلك المعارف] لتشجيع []لكفالة[

 3القسم  
 المبادئ األخالقية

حفظ بمحلية فيما يتعلق    التفاعالت مع المجتمعات األصلية وال    /إن المبادئ الخلقية اآلتية تنطبق على األنشطة      [ -5
أو إجراء البحوث المقترحة أو التي تجري فعـال علـى           /، بما في ذلك وضع و      واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي ا

درجت على شـغلها أو اسـتعمالها   وعلى األراضي والمياه التي [المواقع المقدسة والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة        
 .]]صلية والمحليةالمجتمعات األ بصفة تقليدية

6- 
 :الخيار ألف 

بحقوق المجتمعات األصلية والمحلية في التمتـع       ] االعتراف] [تيسير[إن المبادئ األخالقية الواردة أدناه مقصود منها        
 واسـتخدامه  لتنـوع البيولـوجي  احفـظ   بالمتعلق  [والحماية والتحويل إلى األجيال المستقبلية لتراثها الثقافي والفكري         

 ، وأنه طبقا لهذه المبادئ فإن اآلخرين ينبغي أن يشاركوا مع المجتمعات األصلية أو المحلية؛]المستدام
 :الخيار باء 
بالمبدأ السائد على ما سواه والقائل بأن المجتمعات ] االعتراف] [تيسير[الواردة أدناه مقصود منها ] األخالقية[إن المبادئ 

حفـظ  بالمتعلـق   [ والتحويل إلى األجيال المستقبلية لتراثها الثقافي والفكري         األصلية والمحلية لها حق التمتع والحماية     
، وأنه طبقا لهذه المبادئ فإن اآلخرين ينبغي أن يشاركوا مع المجتمعات األصلية ] واستخدامه المستداملتنوع البيولوجيا

 .أو المحلية
 :الخيار جيم 

] مخولة في[أ على ما سواه والقائل بأن المجتمعات األصلية والمحلية إن المبادئ األخالقية الواردة أدناه توحي بأن المبد
 األجيـال  إلـى  أن تنقل ثقافاتها – إذا شاءت ذلك    – وأن ذلك ينطوي على المقدرة السائدة        14أن تتمتع بثقافتها  ] مؤهلة[

 القادمة، وأنه على هذا األساس يشجع اآلخرون على المشاركة مع المجتمعات األصلية والمحلية؛
 :التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية قائمة على أساس ما يلي/من المرغوب فيه جدا أن تكون األنشطة

 المبادئ األخالقية العامة –ألف 
 احترام التسويات الموجودة

ودة وأهمية التسويات المتفق عليها تبادليا أو التسويات على الصعيد الوطني الموج          ] بسيادة[يعترف هذا المبدأ     -7
 . في كثير من البلدان وانه البد من إيالء االحترام لتلك الترتيبات في جميع األوقات

 الملكية الفكرية

                                                
 .27دة الحقوق المدنية والسياسية، الماب الخاصالعهد الدولي   14
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ينبغي للشواغل الفردية والشواغل التي لدى المجتمعات واألطراف بشأن الملكيـة الفكريـة ذات الصـلة                 -8
واالعتراف بها ومعالجتها في  واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياحفظ ببالمعارف واالبتكارات والممارسات المتعلقة   

وينبغـي أن   [التفاعالت،  /أو المجتمعات األصلية والمحلية، قبل بدء األنشطة      /التفاوض مع حائزي المعارف التقليدية و     
 .] ليديةيتاح لحائزي المعارف االحتفاظ بالمعارف الموجودة، بما فيها حقوق الملكية الفكرية، باإلضافة إلى معارفهم التق

 عدم التمييز
التفاعالت ينبغي أن تكون غير تمييزية، وأن تأخـذ فـي   /إن األخالقيات والخطوط اإلرشادية لجميع األنشطة  -9

الحسبان األعمال االيجابية المتصلة بصفة خاصة بشؤون المساواة بين الجنسين والمجموعات المغبونة من حيث المنافع 
 .أو التمثيل

 ]لتاماإلفصاح ا/الشفافية[
بطبيعة ومدى وغرض أية    ] إلى أقصى حد ممكن   ] [بصورة كاملة [ينبغي إبالغ المجتمعات األصلية والمحلية       -10

قد تتضمن استعمال معارفهم وابتكاراتهم وممارساتهم التقليدية المرتبطـة         [تفاعالت مقترحة يقوم بها اآلخرون      /أنشطة
لتي تقع أو يمكن أن يكون لها وقع على المواقـع المقدسـة وعلـى    ، وا] [ واستخدامه المستداملتنوع البيولوجي احفظ  ب

وبحسب القوانين  ]. [المجتمعات األصلية والمحلية   درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      األراضي والمياه التي    
المعـارف  فهذه المعلومات ينبغي تقديمها بطريقة تأخذ في االعتبار وتتفاعل تفاعال نشـطا مـع مجموعـة                 ] الوطنية

 .والممارسات الثقافية التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية
 من جانب حائزي المعارف]  الحر المسبق عن علملالقبو[  الموافقة

11- 
 :الخيار ألف 

 المستدام، التي تحدث أو يمكن أن يكون لها وقع          خدام والحفظ واالست  ،تفاعالت متعلقة بالتنوع البيولوجي   /إن أية أنشطة  
المجتمعـات األصـلية     درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديـة       لمواقع المقدسة واألراضي والمياه التي      على ا 

مـع  ] بقدر اإلمكان وكلما كان ذلك مناسـباً      ] [ فقط[والمحلية، والتي لها وقع على مجموعات محددة، ينبغي القيام بها           
وفقا لاللتزامات الوطنية والدوليـة     [صلية والمحلية المعنية    ات األ مجتمعتلك ال ]  عن علم  المسبق القبول الحر [] موافقة[

 ] .الموجودة
 :الخيار باء 

 .ال ينبغي استعمال المعارف التقليدية إال بموافقة من حائزي المعارف
 :الخيار جيم 

 هـذه   التفاعالت التي تحدث في أراضي المجتمعات األصلية والمحلية ومياهها على موافقة          /ينبغي أن تحصل األنشطة   
المجتمعات األصلية والمحلية بالنسبة إلى المواقع المقدسة والمواقع ذات األهمية الثقافية، باإلضافة إلى أنه ينبغي لهـا           

قرار واالعتراف باحتمال تردد المجتمعات األصلية والمحلية في تقديم المعلومات التي تسمح بتحديد المواقع المقدسة     اإل
 .بشكل واضح

 االحترام
ر الشرعي عن ثقافة وتقاليد وتجارب المجتمعات األصـلية         ياحترام المعارف التقليدية على كونها التعب     يجب   -12

وإنه لمن المرغوب فيه أشد الرغبة أن تحترم هذا التفاعالت التي تتم مع المجتمعات األصلية والمحلية . والمحلية المعنية
والروحية وثقافتها وتقاليدها وعالقاتها، وأن تتجنـب فـرض         سالمة المجتمعات األصلية والمحلية ومبادئها األخالقية       
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ويتعين إيالء أهميـة خاصـة فـي أيـة     . مفاهيم ومعايير خارجية وإعطاء أحكام تقييمة خالل الحوارات بين الثقافات         

رف تفاعالت يتم لما له عالقة باحترام التراث الثقافي ومواقع الطقوس والمقدسات، فضالً عن األنواع والمعـا               /أنشطة
 .ذات الطابع السري والقدسي

 الملكية الجماعية والفردية] حماية[
تسـعى   وينبغـي أن  . جماعية يمكن امتالك موارد المجتمعات األصلية والمحلية ومعارفها بصورة فردية أو          -13

جماعية والفردية، التفاعالت التي تتم مع المجتمعات األصلية والفردية إلى فهم التوازن القائم بين الحقوق وااللتزامات ال
 .] وينبغي احترام حق المجتمعات األصلية والمحلية في حماية تراثها الثقافي والفكري بشكل جماعي أو بأي شكل آخر[

 التقاسم العادل و المنصف للمنافع
سـهاماتها فـي أيـة      إينبغي أن تحصل المجتمعات األصلية والمحلية على منافع عادلـة ومنصـفة عـن               [ -14

جراؤها أو  إتتعلق بالتنوع البيولوجي وما يرتبط بها من معارف تقليدية مقترح           )] بما في ذلك البحث   [(ت  تفاعال/أنشطة
 درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةالتي يمكن أن يكون لها وقع على المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي 

افع طريقة لتعزيز مواقف المجتمعات األصلية والمحلية وتعزيز وينبغي اعتبار تقاسم المن. المجتمعات األصلية والمحلية 
 .]أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، وينبغي أن يكون ذلك منصفا بين كل مجموعة من الناس

 الحماية
التفاعالت التي تندرج ضمن والية االتفاقية جهوداً لحماية وتعزيز العالقة التي تربط            /ينبغي أن تبذل األنشطة    -15
 . المجتمعات األصلية والمحلية المتضررة وبين البيئة وبالتالي تعزز األهداف التي تسعى إليها االتفاقيةبين

 "]ال تسبب ضرراً"شامال مفهوم [ النهج التحوطي [
عالن ريو بشأن البيئة والتنمية وفي ديباجة اتفاقية التنوع إ من 15التأكيد على النهج التحوطي الوارد في المبدأ  -16
وينبغي أن تشتمل عملية التنبؤ باألضرار البيولوجية والثقافية المحتملة وتقييمها على معـايير ومؤشـرات             . بيولوجيال

 .]  والمحلية المعنية إشراكاً كامالمحلية، وينبغي لها أن تشرك المجتمعات األصلية
 اعتبارات محددة  –باء 

17- 
 :الخيار ألف 

درجت على شغلها أو استعمالها     والمياه  وباألراضي  ] قع ذات القيمة الثقافية الكبيرة    والموا[االعتراف بالمواقع المقدسة    [
 لمنظمة العمل الدولية، القسم الثاني، 169بما يتفق والمعيار الدولي رقم  [  15المجتمعات األصلية والمحلية بصفة تقليدية

 ]األرض
األصلية والمحلية ومواقعها المقدسة ومواقعها ذات القيمة يعترف هذا المبدأ بالصلة غير القابلة للتحول بين المجتمعات [

وما يرتبط بتلك . تلك المجتمعات درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةواألراضي والمياه التي   [الثقافية الكبيرة   
تشجع ] بغي أنوين[وتشجع ]. المجتمعات من معارف تقليدية ومن ثقافات ومن أراضي ومياه أمور ال يمكن الفصل بينها

االعتراف بحيازة األراضي التقليدية   [ولاللتزامات الدولية، على    ] الداخلي[وفقا للقانون الوطني    ] في االتفاقية [األطراف  
التي هي ] والمواقع المقدسة [لدى المجتمعات األصلية والمحلية، بوصفها طريقا للتوصل إلى األراضي والمياه التقليدية            

واألراضي والمياه ذات السـكان القالئـل       . معارف التقليدية وما يرتبط بها من تنوع بيولوجي       أمر جوهري الستبقاء ال   
                                                

]15  Refer establish international standard ILO 169, Part II, Land   
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm[ 

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
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التي درجت على شغلها أو     ينبغي عدم اعتبارها خالية أو غير مشغولة، ولكن يمكن في الواقع أن تكون أراضي ومياه                
 .] المحلية/المجتمعات األصلية و استعمالها بصفة تقليدية

 :الخيار باء 
 ]المجتمعات األصلية والمحلية درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةباألراضي والمياه التي [عتراف اال
التفاعالت المدرجة ضمن والية االتفاقية التـي       /تحديد المجتمعات األصلية والمحلية التي قد تتأثر مصالحها باألنشطة        [

 .]المجتمعات األصلية والمحلية  أو استعمالها بصفة تقليديةدرجت على شغلهاتسعى إلى معرفة األراضي والمياه التي 
 االعتراف بالمواقع المقدسة والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة

التفاعالت الحصول على موافقة المجتمعات األصلية والمحليـة        /تفاعالً من األنشطة  /ينبغي على كل من يقترح نشاطاً     
وينبغـي أن يقبـل مقترحـو       . قع المقدسة والمواقع ذات القيمة الثقافيـة الكبيـرة        التفاعالت في الموا  /للقيام باألنشطة 

التفاعالت باحتمال تردد المجتمعات األصلية والمحلية في تقديم المعلومات التي تسمح بتحديد المواقع المقدسة            /األنشطة
 .]بشكل واضح

 لى الموارد التقليديةالحصول ع[
 :الخيار ألف 

وتنطبق ] قد تشمل مصالح والتزامات فردية[ما تكون مملوكة ملكية جماعية ولكنها ] كثيرا[يدية إن الموارد التقل -18
المجتمعات األصلية  درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةعلى موارد تقليدية موجودة في األراضي والمياه التي 

بيعة ومدى أنظمة مواردها التقليدية وفقا لقوانينهـا        والمجتمعات األصلية والمحلية ينبغي أن تحدد ألنفسها ط       . والمحلية
 .والتوصل إلى الموارد التقليدية أمر جوهري في سبيل االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وللبقاء الثقافي. العرفية

 :الخيار باء 
وينبغـي  .  المعنية على ذلكينبغي أال تتداخل البحوث مع إمكانية الوصول إلى الموارد التقليدية عند موافقة المجتمعات  

على البحوث أن تحترم القواعد العرفية التي تتحكم في مسألة الوصول إلى الموارد عند اشتراط المجتمعات المعنية لهذا 
 .]األمر

 :الخيار جيم 
 الحقوق في الموارد التقليدية

أو /طبق على الموارد الطبيعيـة و إن هذه الحقوق جماعية في طابعها ولكنها يمكن أن تشتمل على حقوق فردية وأن تن       
المجتمعـات األصـلية     درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      التقليدية التي تتحقق في األراضي والمياه التي        

وينبغي أن تحدد المجتمعات األصلية والمحلية لنفسها طبيعة ومدى نظام حقوقها في الموارد المعنيـة وفقـا           . والمحلية
ويمثل االعتراف بالحقوق في الموارد التقليدية عامال حاسما في االستخدام المسـتدام         . قوانينها العرفية /لقانونها العرفي 

 .للتنوع البيولوجي والبقاء الثقافي
 عدم اإلزالة التعسفي أو إعادة التوطين التعسفي

شمل البحـوث المتصـلة     التفاعالت المتصلة بالتنوع البيولوجي وأهداف االتفاقية مثل الحفظ، ت        /إن األنشطة [ -19
درجت على شغلها بالموضوع، وهي أمر ينبغي أال يسبب نقل المجتمعات األصلية والمحلية من األراضي والمياه التي     

وحيثما توافق تلك المجتمعات على االنتقال من  . جبارية وبدون موافقة منها   ، بطريق القوة اإل   أو استعمالها بصفة تقليدية   
، أي بموافقة منها، فينبغي تعويضها عـن ذلـك          جت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      دراألراضي والمياه التي    
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تفاعالت ينبغي أال تسبب نقل األعضاء فـي  /ومن المرغوب فيه جدا أن أية أنشطة (16مكانية العودةإعطاؤها تأكيدا ب إو

 نقلها من عائالتهم عن طريق القوة المجتمعات األصلية والمحلية خصوصا الشيوخ منهم والمعوقين واألطفال، أن تسبب
 .] الجبرية

 (guardianship/custodianship) الحراسة التقليدية
إن الحراسة التقليدية تعترف باالتصاالت الكاملة بين البشر واألنظمة اإليكولوجية وااللتزامات والمسؤوليات            [ -20

بـارهم الحـراس    واالستعمال لدورها التقليدي باعت   الواقعة على عاتق المجتمعات األصلية والمحلية، في سبيل الحفظ          
وبسبب ذلك [ . اإليكولوجية من خالل الحفاظ على ثقافاتهم ومعتقداتهم الروحية وممارساتهم العرفيةالتقليديين لتلك النظم 

لذا فـان   و. فان التنوع الثقافي بما في ذلك التنوع اللغوي ينبغي االعتراف به كأدوات رئيسية لحفظ التنوع البيولوجي               
شراكا فعـاال فـي إدارة      إالمجتمعات األصلية والمحلية ينبغي، متى كان األمر ذا صلة بالموضوع، ينبغي أن تشرك              

.] ، بما في ذلك المواقع المقدسة والمناطق المحميةدرجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية    األراضي والمياه التي    
ا أن تنظر إلى بعض األنواع أو النباتات أو الحيوانات باعتبارها مقدسـة،             إن المجتمعات األصلية والمحلية يمكن أيض     

وعليها يقع، بوصفها حارسة على التنوع البيولوجي، مسؤوليات الحفاظ على رفاهها واستدامتها، وهـذا أمـر ينبغـي        
 .]التفاعالت بما في ذلك البحوث/احترامه وأن يؤخذ في االعتبار في جميع األنشطة

 التعويض/ور واسترجاع األم
يبذل كل جهد لتفادي أية تداعيات سلبية على المجتمعات األصلية والمحلية وثقافاتها            ] يسلم هذا االعتبار بأن   [ -21

ومواقعها المقدسة وأنواعها المقدسة ومواردها     ] درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      واألراضي والمياه التي    [
فاعالت التي تؤثر عليها المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحفظه واستخدامه المستدام، بما في            الت/التقليدية من جميع األنشطة   

يالء االعتبار إلى االسترداد أو إوفي حالة حدوث أية تداعيات سلبية، ينبغي ] [.] ،[ذلك البحوث  المتصلة بها ونتائجها  
تمعـات األصـلية والمحليـة ومقتـرح هـذه        ، بـين المج   . [التعويض المناسب، من خالل شروط متفق عليها تبادليا       

 .] التفاعالت/األنشطة
 إعادة التوطين

إن جهود إعادة التوطين ينبغي أن تبذل لتسهيل إعادة توطين المعلومات بما في ذلك الملكية الثقافية، في سبيل  -22
 .تسهيل استرداد المعارف التقليدية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 العالقات السلمية
، بين المجتمعات األصلية والمحلية [تفاعالت الحفظ أو االستعمال المستدام/إن تفاقم أية توترات تسببها أنشطة[ -23

وعندما ال يكون هذا ممكناً، فينبغي وضع آليات مقبولـة وطنيـاً            [  .والحكومات المحلية أو الوطنية، أمر ينبغي تفاديه      

                                                
، ال يق الفقرات التالية من هذه المادة بشرط تطب. 1 الفقرة 16المادة : 169ولية  منظمة العمل الدإلىالمرجو الرجوع   16[

في الحاالت التي يعتبر فيها نقل هذه المجتمعات أمرا الزما كتدبير . 2. نية من األراضي التي يشغلونهايجوز نقل المجتمعات المع
تلك الموافقة فان النقل لن ذا لم يكن من المستطاع الحصول على إف. ها لن يجري اال بموافقتها الحرة وعن علماستثنائي فان نقل
ة ، توفر فرص إجراء مباحث عامة إذا لزم األمر، بما في ذلك قوانين ولوائح وطنيةمقررة بموجب جراءات مناسبةإيجري اال بعد 

ضي  أراضيها التقليدية بمجرد اال تصبح األراإلىكلما أمكن يكون لتلك المجتمعات حق العودة . 3. لتمثيل فعال للمجتمعات المعنية
ذا لم يوجد مثل ذلك االتفاق من خالل إ محددة باتفاق أو يعندما تتعذر تلك العودة كما ه. 4. التي ينقلون إليها غير موجودة

جراءات مناسبة يجب أن تزود تلك المجتمعات في جميع الحاالت الممكنة بأراض تكون جودتها وحالتها القانونية مساويتين على إ
ذا إف. اتها الحاضرة وتنميتها المستقبلةغلها وتكون مناسبة للوفاء باحتياجدرجت على شي التي كانت األقل لجودة وحالة األراض

ان األشخاص . 5. ي، فيجب تعويضها بضمانات مناسبةأعربت المجتمعات المعنية عن تفضيلها لتعويض بالمال أو تعويض نوع
 ].17المادة . لحق بهم من جراء ذلك ضياع أو ضرر ي يلى مواقع أخرى يجب تعويضهم عن أإالمنقولين على هذا النحو 
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التفاعالت مـع   /وهذه األنشطة .] ات من أجل حل النزاعات والمظالم     ، لفض الخالف  ]وثقافياً وتخضع للتشريعات الوطنية   
تفاعالت الباحثين، ينبغي أن تتفادى أيضا المشاركة في النزاعات بين /المجتمعات األصلية والمحلية بما في ذلك أنشطة   

 .] المجتمعات األصلية والمحلية
 مساندة المبادرات البحثية للمجتمعات األصلية

الفرصة للمجتمعات األصلية والمحلية حتى تساهم بنشاط في البحوث التي تؤثر عليها أو تستعمل ينبغي إتاحة   -24
معارفها التقليدية المتصلة بأهداف االتفاقية، وتقرر بشأن المبادرات واألولويات المتعلقة بالبحوث الخاصة بها، وتـدير          

 .التعاون والقدرات والكفاءةهذه البحوث، بما فيها بناء مؤسسات بحوث خاصة بها وتعزيز بناء 
 4القسم  

 المنهجيات
 المفاوضات بحسن نية

مدونة السلوك هذه يهاب بهـم أن يتفـاعلوا وأن          ] الجهات التي تستعمل عناصر   [إن جميع من يشاركون في       -25
 .يلتزموا رسميا بعملية التفاوض بحسن نية

 الطابع الثانوي وصنع القرارات
26-  

 :الخيار ألف 
التفاعالت المتصلة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك البحوث التي لها وقع على            /القرارات المتعلقة باألنشطة  إن جميع   [[

 المجتمعات األصلية درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةالمواقع المقدسة واألنواع المقدسة واألراضي والمياه 
] وافقة الحرة والمسبقة عـن علـم  مبما يتفق وال[ مستوى ممكن   على أدنى ] كلما أمكن ذلك  [والمحلية، ينبغي أن تجري     

، المجتمعات األصـلية والمحليـة    الفعالة واالعتراف بمؤسسات    ] الكاملة و [لكفالة تمكين المجتمعات وكفالة المشاركة      
 .]وبتسيير األمور وأنظمة اإلدارة

 :الخيار باء 
فاعالت المتصلة بأهداف االتفاقية على المستوى المناسب لضمان        الت/ينبغي أن تتم التفاعالت الرسمية المعنية باألنشطة      

التفـاعالت أن   /ومع ذلك، فيتعين التذكير بأنه ينبغي لهذه باألنشـطة        . تمكين المجتمعات وضمان وجود مشاركة فعالة     
 .]تعكس الهياكل التي يتخذ فيها القرار في المجتمعات األصلية والمحلية

 الخيار ألف
 الشراكة والتعاون

التفاعالت الساعية إلى عناصر مسودة مدونة سلوك أخالقية، / إن الشراكة والتعاون ينبغي أن ترشد جميع باألنشطة-27
 . في سبيل مساندة واستبقاء وكفالة االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والمعارف التقليدية

 اعتبارات المساواة بين الجنسين
لتنوع احفظ  ي الحسبان الدور الحيوي لنساء المجتمعات األصلية والمحلية في          إن المنهجيات ينبغي أن تأخذ ف      -28

والفعالة من جانب النساء علـى جميـع    ، مع التأكيد على الحاجة إلى المشاركة الكاملة       واستخدامه المستدام  البيولوجي
 .مر مناسباالمستويات في رسم السياسة العامة وتنفيذ أنشطة حفظ التنوع البيولوجي، حسبما يكون األ

 يالنهج التشارك/المشاركة الكاملة والفعالة
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إن هذا المبدأ يعترف باألهمية القصوى للمشاركة الفعالة والكاملة من جانب المجتمعات األصلية والمحلية في       -29

 .والتي يمكن أن يكون لها وقع عليهمصلة بالتنوع البيولوجي وبالحفظ، التفاعالت المت/األنشطة
 طابع السرية

والمعلومات التي تعطيها . إن طابع السرية في المعلومات والموارد ينبغي احترامه، بمقتضى القوانين الوطنية[ -30
أو ] تجميعها[المجتمعات األصلية والمحلية للباحثين ينبغي عدم استعمالها أو كشف النقاب عنها ألغراض غير التي تم                

أو من مجموعـة    /الث دون الموافقة ممن يحوزون تلك المعارف و       حالتها إلى طرف ث   إعطاؤها من أجلها، وال يمكن      إ
وبصفة خاصة إن طابع السرية ينبغي تطبيقه على المعلومات الخاصة باألمور المقدسة            . السكان حسب مقتضى الحال   

" لكية العامةالم"وهذا التعامل مع المجتمعات األصلية والمحلية ينبغي أن يراعي المفاهيم التي من قبيل . األمور السرية/و
 .وهي أمور قد تكون مفاهيم أجنبية قد ال تدخل في نطاق البارامترات الثقافية لكثير من المجتمعات األصلية والمحلية

 البحث المسؤول
إن أخالقيات التفاعل بين الباحثين وغيرهم والناس الذين هم مصدر المعارف التقليدية، ليسـت هـي فقـط                  [ -31

ليها الفرد، ولكنها أيضا مسؤولية الحكومات الوطنية التي        إأو الجمعية المهنية التي ينتمي      / و مسؤولية الفرد أو المنظمة   
وينبغي احترام الحقوق الثقافية وحقوق الملكية الفكريـة        .[ أو األراضي /التفاعالت والباحثين و  /لها والية على األنشطة   

راب الثقافي والمواد الثقافية المتصلة بالتنوع البيولوجي عللمجتمعات األصلية والمحلية، فيما يتعلق بالمعارف ووسائل اإل
] حقـوق [الثقافية و] الحقوق] [ فان جميع اآلخرين ينبغي أن يحترموا   ،لى ذلك وعالوة ع .] [والحفظ واالستعمال المستدام  

 الثقافي والمواد يرتعب ووسائل ال، واألفكار،لمجتمعات األصلية والمحلية، فيما يتعلق بالمعارفعضاء االملكية الفكرية أل
 .]. المستدامخدامة بالتنوع البيولوجي والحفظ واالستعلقالثقافية المت

هذه الوثيقة غير ملزمة بمقتضى القانون الدولي، وال يمكن تأويلها على أنها بـديل أو تفسـير اللتزامـات                   [ -32
 ].األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي أو غيرها من الصكوك الدولية

 ]من أجل المزيد من مقارنتها بالمبادئ فقرات 
 االحترام المتبادل بين الثقافات [

التفاعالت من الوجهة األخالقية بما فيها العالقات المتصلة بالبحوث على احترام نظم        /يتعين أن تقوم األنشطة    -33
 واألطـر  صنع القرارمليات عمعارف المجتمعات األصلية والمحلية التي تعد نظماً مكافئة وإن كانت مغايرة، واحترام     

درجـت  التي  واألراضي والمياه   [الزمنية، واحترام تنوعهم وعالقاتهم الروحية والمادية المتميزة مع مواقعهم المقدسة           
 الحساسـية  يكون لديهمعلى مؤيدي األنشطة أن دائما وينبغي . تهم الثقافية وهوي]على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية 

ـ المت[المواقع المقدسة /رار والمعارف القدسية واألنواع القدسية واألماكن     لألس ]واالحترام[ ]. وع البيولـوجي ة بـالتن علق
ة بـالتنوع   تعلقينبغي على مؤيدي األنشطة احترام الملكية الثقافية للمجتمعات األصلية والمحلية الم          وعالوة على ذلك،    

لسلوك األخالقي بأنه من المشروع أن تقوم المجتمعـات         ويتعين أن يعترف ا   .  المستدام خدامالبيولوجي والحفظ واالست  
موارد ما يرتبط بها من     تقييد الوصول إلى المعارف التقليدية و     ب] حاالت محددة [الحاالت  ] بعض[األصلية والمحلية في    

 .] ، باالستناد إلى أسس أخالقية وثقافيةتنوع البيولوجي والموارد الجينيةال
 المعاملة بالمثل

 أو تشـركها هـي   /التفاعالت التي تؤثر عليها و    /ألنشطةن تستفيد المجتمعات األصلية والمحلية من ا      ينبغي أ [ -34
والموارد والمعارف التقليدية    ] درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      ومواقعهم المقدسة واألراضي والمياه التي      

شكل معقولين ومناسـبين  / المحصل عليها إليهم بطريقةضرورة رد المعلومات] وإنه لمن بالغ األهمية   . [التي يمتلكونها 
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وهذا من شأنه أن يعزز عملية التبادل بين الثقافات ويعزز إمكانية وصول كل منها إلى معـارف                 . من الناحية الثقافية  
 ].  التآزر والتكاملزاألخرى بهدف تعزي

 ت واألمم األصلية الممتدة النطاق والمجتمعا العائالت- بالهياكل االجتماعية للمجتمعات األصلية والمحليةاالعتراف
. التفاعالت تأخذ مسارها في سياق اجتمـاعي      /بالنسبة إلى المجتمعات األصلية والمحلية، فإن جميع األنشطة        -35

ر هي األوعية الرئيسية لنشر الثقافة، والدور الذي يؤديه الشيوخ والشباب في العملية الثقافية دور كبي" الممتدة"فالعائالت 
ومن ثم، فإنه ينبغي احتـرام الهيكـل    . من جيل إلى جيل   ] المعارف واالبتكارات والممارسات  "للغاية ويعتمد على نقل     

االجتماعي الخاص بالمجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك احترام حق نقلهم لثقافاتهم ومعارفهم بما يتوافـق مـع          
تفاعالت في نقل أفراد المجتمعات األصلية والمحلية، ال سيما الشيوخ       /وينبغي أال يتسبب أية أنشطة    . تقاليدهم وأعرافهم 

قبولهم الحر ]  [موافقتهم[منهم والمعاقين واألطفال من عائالتهم وهياكلهم االجتماعية،عن طريق القوة أو اإلكراه ودون          
 ].والمسبق عن علم
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 لوجي دف التنوع البيومؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق ه -حاء 

 االبتكارات والممارسات التقليديةحالة المعارف و: 2010لعام 
المفتـوح  لفريق العامـل     الصادرة عن االجتماع الخامس ل     5/7مشروع المقرر الحالي مأخوذ من التوصية       

 ).، المرفق األولUNEP/CBD/COP/9/7(صلة ألحكام ذات الوا) ى(8العضوية المخصص للمادة 
 ان مؤتمر األطراف،

 بحالة واتجاهات التنوع اللغوي وأعداد المتحدثين بلغات أصلية هو مؤشر واحد مفيـد  لالحتفـاظ            ترفإذ يع 
ضافية إ مؤشرات إلىبالمعارف التقليدية واستخدامها، وذلك في حالة استخدامه مع غيره من المؤشرات ، وهناك حاجة 

 .تقليدية وللتنوع البيولوجي تكون أشد تحديدا بالنسبة للمجتمعات األصلية والمحلية وللمعارف ال
هداف دماج األإ و2010 هدف عام بلوغ لرصد تنفيذ عملية 8/15طار الذي يتمثل في المقرر  اإلإلى ذ ينظرإو

 ،في برامج العمل المواضيعية
 بأهمية المؤشرات النوعية والكمية لتقديم صورة أوسع نطاقا لحالة واتجاهات المعـارف         يحيط علما  .1

هار حقائق المجتمعات األصلية والمحلية في إطار الخطة اإلستراتيجية وهدف التنوع البيولـوجي لعـام               التقليدية وإلظ 
 ؛2010

لمفتوح العضوية المعني بالمادة     باألعمال التي تمت تحت رعاية الفريق العامل المخصص ا         يرحب .2
 الفريـق العامـل المعنـي    ي نظمهـا ، وخاصة ورش العمل اإلقليمية والدولية للخبراء الت   الصلةذات  واألحكام  ) ي(8

لمفيدة ، لتحديد عدد محدود من المؤشرات ا التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيبالمؤشرات
 يتعلق بحالة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية والمجاالت البؤرية األخرى لتقييم التقدم والعملية والقابلة للقياس

 ؛2010المحرز نحو تحقيق الخطة اإلستراتيجية لالتفاقية وهدف التنوع البيولوجي لعام 
ضـافيين بشـأن حالـة المعـارف واالبتكـارات          إ باختيار ما ال يزيد عن مؤشرين اثنين         يوصي .3

ة بها فـي    المتصلواألحكام  ) ى (8طار الفريق العامل المخصص للمادة      دراجهما في اإل  إوالممارسات التقليدية ليقوم ب   
 اجتماعه السادس؛

 ؛ هذه المبادرةىلإسبانيا والسويد على الدعم المالي السخي المقدم أحكومات النرويج و يشكر بحرارة  .4
 الدراسية الدولية للخبراء بشـأن       بالمؤشرات المقترحة، الواردة في المرفق األول للحلقة       يحيط علما  .5

نمائية لأللفية، التي نظمها المنتدى الدولي ة التنوع البيولوجي واألهداف اإل   المؤشرات المتعلقة بالشعوب األصلية واتفاقي    
-UNEP/CBD/WG( 2007مارس  / آذار 9 إلى 5 من   ،في بناو بالفلبين   للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي    

8J/5/8(؛ 
 األصـلية    مع المجتمعات  شاور بالت ، أن تضع  إلى األطراف والحكومات والمنظمات المختصة      يدعو .6

حسب الطلب، مؤشرات وطنية عن حالة واتجاهات المعارف التقليديـة واالبتكـارات            النشطة،  والمحلية، وبمشاركتها   
والممارسات، وأن تختبر هذه المؤشرات على المستوى الوطني حسب االقتضاء، وذلك لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق   

 أن المرفـق    ويالحـظ  التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية،        ، وكذلك لتقييم  2010هدف التنوع البيولوجى لعام   
 هذه األعمال؛ عند النظر فيمفيدة  أعاله  قد يوفر معلومات 5لفقرة المذكور في ا

 أن تقدم، بالتشاور مع المجتمعات األصلية إلىة عني والحكومات والمنظمات الم، األطرافيدعو أيضا .7
عداد واختبار مؤشرات وطنية عن حالة واتجاهات    إت المكتسبة والدروس المستفادة من      والمحلية، معلومات عن الخبرا   

، 2010المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات، لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التنوع البيولـوجي لعـام                
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تشاور رير عن ذلك، بال أن تقدم تقإلى األطراف ويدعو أيضاوكذلك لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية،       
 مع المجتمعات األصلية والمحلية، في التقارير الوطنية الرابعة؛

 المعلومات الواردة وأن يحيل هذا التجميع والتحليل ةتاحإيقيم  األمين التنفيذي أن يجمع و     إلى  يطلب .8
  ذاتواألحكـام ) ي (8معني بالمادة ضوية ال االجتماع السادس للفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح الع      إلى

  ألعماله المقبلة؛أساسك، الصلة

 من   لموظف نصف أسبوع  من الفئة التخصصية،      لموظف نصف أسبوع (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )فئة الخدمات العامة

واألحكام ) ي( 8 الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة   إلىيطلب   .9
المتصلة بها أن يواصل العمل في اجتماعه السادس على تحديد عدد محدود من المؤشرات المفيدة والعمليـة والقابلـة      
للقياس  عن حالة واتجاهات المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات، من أجل تقييم التقدم الحرز نحو تحقيق الخطة 

 ؛2010نوع البيولوجي لعام وهدف التاالستراتيجية لالتفاقية 
الشـعوب  قضايا  المعني ب  األمم المتحدة الدائم     تدى أن يظل متعاونا مع من      األمين التنفيذي  إلى يطلب .10
، بشأن العمل المتعلق بالمؤشرات المتصلة بالشعوب األصلية واتفاقية         ق المساندة المشترك بين الوكاالت    األصلية وفري 

 .نمائية لأللفيةالتنوع البيولوجي واألهداف اإل

 من  نصف أسبوع لموظف   من الفئة التخصصية،     أسبوع واحد لموظف  (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )فئة الخدمات العامة
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 توصيات منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية    - طاء

المفتـوح العضـوية    فريق العامـل    اع الخامس لل   الصادرة عن االجتم   8-5أخذ مشروع المقرر الحالي من التوصية       
 )، المرفق األولUNEP/CBD/COP/9/7(بها حكام المتصلة األو) ى(8المخصص للمادة 

 ن مؤتمر األطراف،إ
المعني بقضـايا    األمم المتحدة الدائم     منتدىباستمرار التعاون الوثيق بين عمليات االتفاقية و      يرحب   .1

حفظ تكاراتها وممارساتها المتعلقة بعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية وبمعارفها واب  ، في الشؤون المت   الشعوب األصلية 
 ؛واستخدامه المستداملتنوع البيولوجي ا

في عمل  سهام منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية          إبيحيط علما مع التقدير      .2
ق الخبراء المعني بالنظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع وبحقـوق           االجتماع الدولي لفري   االتفاقية وخصوصا لتنظيمه  

ــلية، اإل ــعوب األص ــان للش ــن  المننس ــورك م ــي نيوي ــد ف ــى إ 17عق ــاير19ل ــاني/ ين ــانون الث  2007 ك
)UNEP/CBD/WG8J/5/INF/10(          منتـدى ، والتقرير عن المعارف التقليدية للمجتمعات األصلية الذي أعدته أمانة ال 

 ؛)UNEP/CBD/WG8J/5/INF/12(الدائم 
م للمجتمعات األصلية والمحلية فـي      مهلى الدور ال  إ األمين التنفيذي أن يسترعي االنتباه       إلىيطلب   .3

األمـم   منتدى مع   على نحو وثيق  ، وأن يتعاون     السنة الدولية للتنوع البيولوجي     باعتباره 2010األنشطة المتصلة بعام    
وزيادة لية ، الستكشاف فرص ألنشطة مشتركة فيما يتعلق بتبادل المعلومات  األصلشعوبقضايا االمعني بالمتحدة الدائم 

 .إرشاد من هيئة المكتب بالتوعية
نصـف أسـبوع     من الفئة التخصصية،     أسبوع واحد لموظف  (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  

 ) من فئة الخدمات العامةلموظف
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 نقل التكنولوجيا والتعاون فيها 4-3
من مشروع االستراتيجية الذي أعده فريق الخبراء المخصص لنقل التكنولوجيا          مأخوذ  مقرر التالي   مشروع ال 

 (UNEP/CBD/COP/9/18)والتعاون العلمي والتكنولوجي 

 التكنولوجيـا والتعـاون     قلالمعني بن  المخصص   ينعمل فريق الخبراء التقني   ب يحيط علما مع التقدير    .1
 المتحدة للبيئة، والدعم المالي المقدم األمم والتنمية، وبرنامج للتجارة المتحدة مماألالعلمي والتكنولوجي، وتعاون مؤتمر  

 ؛أسبانيامن حكومة 
 والتعـاون العلمـي     التكنولوجيـا نقـل   ب المتعلـق  التنفيذ العلمي لبرنامج العمل      إستراتيجية يعتمد .2

 ؛بهذا المقررمرفق على النحو الوالتكنولوجي 
 فـي   والـواردة  آليات التمويل ب المتعلقة المخصص   ينريق الخبراء التقني  مقترحات ف إتباع   فيينظر   .3

 ؛(UNEP/CBD/COP/9/18)  المقترحة للتنفيذ العملي لبرنامج العملاإلستراتيجية من 35الفقرة 
 مبـادرة ’ إنشاء إمكانيات مذكرة األمين التنفيذي بشأن استكشاف    الوارد في    باالستكشاف يحيط علما  .4

 ؛)UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1(  تكنولوجيا المناخمبادرة مراعاة مع ‘ع البيولوجيتكنولوجيا التنو
األمـر   المحتملة، وحسبما يكون     البيولوجي مبادرة تكنولوجيا التنوع     في ستدرج   التي األنشطة يحدد .5
 هـذه  شـاء إن عنـد  االعتبار فيخذ ؤ ست والتي االستكشاف في ومناسبا، أن يواصل تطوير العناصر المحددة        ضروريا
 المبادرة؛

 فـي  العناصـر المحـددة      مع مراعاة  ، إنشاء مثل هذه المبادرة    إلى باألمر األطراف المهتمة    يدعو .6
 ؛ تطويرهااألطراف واصل مؤتمر والتي االستكشاف
المتعلقة بدور حقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيـا فـي سـياق              بالدراسة التقنية    يحيط علما  .7

 ؛)UNEP/CBD/COP/9/INF/7( االتفاقية
 في والمنظمة العالمية للملكية الفكرية   والتنمية المتحدة للتجارة    األمم مع التقدير تعاون مؤتمر      يالحظ .8

 إعداد هذه الدراسة؛
 البحوث على جميع المستويات، مؤسساتالمبادرات الدولية ذات الصلة، فضال عن و  المنظماتيدعو .9

 سياق االتفاقية، على النسق في نقل التكنولوجيا  في الفكرية   الملكيةوث عن دور حقوق      االضطالع بالمزيد من البح    إلى
 ؛ أعاله10 الفقرة فيالوارد 

 نقـل  فـي آلية رئيسـية  بوصفها  آلية غرفة تبادل المعلومات    تعزيز في بالتقدم المحرز    يحيط علما  .10
 . والعلميالتكنولوجيالتكنولوجيا والتعاون 
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 المرفق

 بشأن ة المقترحة للتنفيذ العملي لبرنامج العمل اإلستراتيجي
 نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي

 األهداف والخلفية    - أوال
يحدد هذا اإلطار األنشطة اإلستراتيجية للتنفيذ العملي لبرنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي  .1

شباط /األطراف برنامج العمل في اجتماعه السابع الذي عقد في كوااللمبور في فبراير        وقد اعتمد مؤتمر    . والتكنولوجي
 فضال عن األحكام ذات الصلة في االتفاقية، 19 إلى 16 من أجل تحديد أعمال هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ المواد 2004

دان النامية وفيما بين البلـدان الناميـة        عن طريق تشجيع وتسهيل نقل التكنولوجيات من البلدان المتقدمة النمو إلى البل           
من االتفاقيـة، فـإن   ) 1(16ووفقا للمادة  . واألطراف األخرى وتشجيع وتسهيل سبل الحصول على هذه التكنولوجيات        

ـ  الثالثـة التكنولوجيات ذات الصلة في إطار االتفاقية هي التكنولوجيات التي تسهم في تحقيق أهداف االتفاقية                 ي، وه
 تلحـق ال و تستخدم المـوارد الوراثيـة   التي أو م واستخدامه المستداالبيولوجي التنوعذات الصلة بحفظ   تالتكنولوجيا
 . للبيئةة كبيرأضرارا

، وتخفيف حـدة  السكاني التغيرات العالمية مثل النمو     نتيجة تحت ضغط هائل ومتزايد      البيولوجيويقع التنوع    .2
 مـوارد  إلـى ، وتغير المناخ، والحاجة     يالبيئ واإلجهاد والمياه،    الصالحة للزراعة  األرض مساحات   وانخفاضالفقر،  

 التصـدي  واسعة النطاق من أجل      بصورة الحديثة،   إلىمتجددة، ويتطلب ذلك توافر جميع التكنولوجيات، من التقليدية         
 ذلـك نقـل     فـي ، بمـا    وتكنولوجي علميضطلع بالفعل بتعاون     وي .الثالثةللتحديات المرتبطة بتنفيذ أهداف االتفاقية      

 فاعليـة  هذا التعاون وتعزيـز      وضوح زيادة   إلى اإلستراتيجية وتهدف هذه    .صغيرالنطاق  ال على   وخاصةالتكنولوجيا  
 .وجب االتفاقيةم بوالتكنولوجي العلميوفعالية نقل التكنولوجيا والتعاون 

 وضع مفاهيم وتعريف نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي    - ثانيا
 العنصـرين اللـذان   – الصالت الحيوية بين نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجين الهام إدراك    م .3

ولن يكون نقل التكنولوجيا، وخاصة في سياق الهدف الثالث لالتفاقية، نشاطا فعاال إذا كان غير . يتناولهما برنامج العمل
 يتجزأ من عملية صنع القرار التشاركية ومن التعاون العلمي جزءا المستمرا أو ذو اتجاه واحد، ولكن يجب أن يكون        

، وأن يوفر أيضا، على أساس التبادلية، آلية رئيسية للبناء الفعـال للقـدرات أو   والتكنولوجي الطويل المدى والمتكامل 
 .ذات االقتصاد االنتقاليتعزيزها في البلدان النامية والبلدان 

إن العملية الفعلية التي تؤدي إلى نقل التكنولوجيا، فضال عن آليات التعاون المطبقة، سوف تختلف بالضرورة  .4
نوع التكنولوجيا ل وتختلف وفقا البلداناالجتماعية والثقافية التي تتفاوت بدرجة كبيرة فيما بين        –مع الظروف االقتصادية  

 بين خاليا مصفوفات    تتحركوأن  ،  يدفعها الطلب و وتشاركيهمرنة  ملية   هذه الع  من المطلوب أن تكون    ولذلكالمنقولة،  
 . التعاونية المحتملةواآلليات التكنولوجيات أنواع

 وتشير ."الرخوة"و "الجامدة" االتفاقية كل من التكنولوجيات إطار في كما يفهم عادة   يا التكنولوج مفهوميتضمن   .5
 ت فئة التكنولوجيـا  أن حين   فينقل،   تُ التي األخرى المعدات المادية    أو عليةالف اآلالت إلى ت الجامدة عبارة التكنولوجيا 

 إطـار  فـي " الرخوة" مثل هذه التكنولوجيات غالبا ما تنقلو.  الخبرة الفنية  التكنولوجية أو  المعلومات   إلى تشير الرخوة
 . طويل المدىوتكنولوجي علميتعاون 

 أن، حيث ها واستخدامهايل نقله تسيوينبغ لمحلية للمسائل المحليةالحلول ا تحديد ينبغيبرنامج العمل، ل ووفقا .6
 نطاقا على الرغم من األوسع محليا ولكنها تظل غير معروفة لمجتمع المستخدمين تطور ابتكارا غالبا ما األكثرالحلول 

 . بصورة سهلة نسبياًإمكانية نقلها
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اسـتقبال   على   أو التكنولوجيا   توفيرتركز على تعزيز     كانت إذا وفقا لما    اإلستراتيجية األنشطةيز  ي تم ويمكن .7
التكنولوجيـات  التي تقوم بصفة رئيسية بتوفير أو تلقي         البلدان   يوجد كثير من   حين   وفى . التكنولوجيات وتكييف ونشر 

  بعض في واحد   آن في البلدان الفردية قد توفر التكنولوجيات وتحصل عليها من الخارج           أن أساسا، فال بد من مراعاة    
 ة النمو والبلـدان الناميـة  م البلدان المتقدمن كل فيالبيئات الممكنة ضرورية أن إلى   برنامج العمل    ويشير .حيانألا

ـ  وبالتـالي . البيولوجي اتفاقية التنوع    ألغراض ةبصورة مستدام و بنجاحكأداة لتشجيع وتسهيل نقل التكنولوجيات       ن إ ف
 . التكنولوجياتعند طرفي توريد وتلقي هاذاتخاير يجب  تدابي تغطأدناه المحددةاإلستراتيجية العناصر 

 والتكنولوجي العلمي والتعاون   التكنولوجيانقل  ب المتعلق العمل   برنامج ذ تنفي ةإستراتيجي وأظهرت عملية إعداد   .8
 يعنسبما تظهر، مما ي   ح الفرص   من  االستفادة هي حقيقة نقل التكنولوجيا     أن غير   .منظمو تطبيق نهج سليم     الحاجة إلى 
 حددت فيهـا  التي الحاالت في  الصلةاتذ للتكنولوجيات   الفورير النقل   ؤخ ي أن ال يجب    اإلستراتيجيةتنفيذ  ضمناً أن   
نقـل   ال تمنع  السياسات العامةيئة وبوالقانونية واإلدارية البيئة المؤسسية   وكانتلتكنولوجيا  نقل ا االحتياجات ل الفرص و 

 .يفهايالتكنولوجيا بنجاح وتك
 البيئة الممكنة عند طرف التلقي    - ثالثا

 من خالل   لتكنولوجيامن ا  األولوية اتذتقييم االحتياجات    التكنولوجيات المتاحة،    على أساس معرفة مجموعة    .9
، ويمكن القيـام بـذلك بالتعـاون مـع     أو اإلقليمي ى الوطني  على المستو  لحة المص أصحاب متعددة   تشاركيهعمليات  

 معهد البلدان األمريكية للتعاون فـي ميـدان الزراعـة         منتدى البحوث الزراعية و   دولية مثل    ال أو اإلقليميةالمنظمات  
 .أو غيرها من المنظماتوالمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 

متسقة والتي تكون  التكنولوجيا ذات الصلة بنقل التكنولوجيا وتطبيق السياسات العامة واللوائح   وتنفيذ   تصميم .10
 . وواضحة لجميع الفاعلين المعنيينالتكنولوجيا نقل إلى ديةمؤو

 أمور ضمن   ، ضمان طريق عن    نقل التكنولوجيا  إلى ييؤد  ونظام حكم  وإداري مؤسسي إطار وتنفيذ   تصميم .11
 التنسيقمن خالل     المحتملين وذلك   التكنولوجيا ومقدمي مستخدمي مرهقا على    ئا عب اإلدارية تضع العمليات     أال ،أخرى

 . الفعالداخليال
 نقاط االتصال الوطنية مع كثبتعاون عن ال ب، تعملأن يمكن التي تعيين المؤسسات القائمة المالئمة في النظر .12

 بحيث  مركزية بشأن الحصول على التكنولوجيا ونقلهاتشاوركنقطة غرفة تبادل المعلومات التابعة لها،  آلية  لالتفاقية و 
 االتصال نقاط الوظيفة، حسبما هو مالئم، بهذه أن تقوم ويمكن .إليهالرجوع ا اآلخرين نييوالدول نيي الوطننيمكن للفاعلي

 . غرفة تبادل المعلوماتآلليةالوطنية 
 إلـى  ونقلهـا    التكنولوجيـا  على توفير الحصول علـى       األجانب لتشجيع الفاعلين    حوافز استخدام   في النظر .13

 .المؤسسات العامة والخاصة المحلية
 العامـة الفعالـة     للمعلومات آليات إنشاء ذلك عن طريق     في، بما    تطبيق نهج تشاركي   إلى مؤديةبيئة   توليد .14

  .والمشاركة العامة

 عند طرف التوريدالبيئة الممكنة     - رابعا
 معلومات عـن التكـاليف    لكذ في، بما   معلومات عن التكنولوجيات المتاحة   ، من خالل قنوات عديدة،      توفير .15

 أيضـا انظر  (الخ  ....  واالستدامة ؛ وعاملين وقدرات  هياكل أساسية والمنافع والقيود المتوقعة، وما يلزم من        واألخطار
 ).أدناهالقسم خامسا 

 .مدى قابلية التكنولوجيات المتوقع نقلها للتكيف تقييم مسبق عن إجراء .16
 . بناء الثقة– ألحكامها واالمتثالذه اللوائح وفهم ه للتكنولوجيات المتلقية البلدان في  باللوائح ذات الصلةالعلم .17
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 لضمان  لى أساسها والعمل ع  لتكنولوجياالطرف المتلقي ل   لدى   بناء القدرات تتعلق ب احتياجات  أية   ب االعتراف .18

 .استدامة التكنولوجيا المنقولة
 نقاط االتصال الوطنية عم كثبتعاون عن ال ب، تعملأن يمكن التي تعيين المؤسسات القائمة المالئمة في النظر .19

 بحيث  مركزية بشأن الحصول على التكنولوجيا ونقلهاتشاوركنقطة غرفة تبادل المعلومات التابعة لها،  وآلية  لالتفاقية  
 االتصال نقاط الوظيفة، حسبما هو مالئم، بهذه أن تقوم ويمكن .إليهالرجوع ا اآلخرين نييوالدول نيي الوطننيمكن للفاعلي

 . غرفة تبادل المعلوماتةآلليالوطنية 
 الصـغيرة  لمؤسسـات ل، وخاصـة  مـال  ال رأسأسـواق  إلى الوصول تشجع التي البرامج  تعزيز أو   وضع .20

 رأس توفر التي مرافق تقديم القروض صغيرة الحجم إنشاء طريق عن  للتكنولوجيا، مثالالمتلقية البلدان  فيوالمتوسطة  
 .األداء ضمانات أو/وم الرهن يد تقأو المشاريعتجميع  وأ بدء التشغيلمال 
 للقطاع الخاص لتعزيز نقل التكنولوجيا ذات الصلة، وفقاً ز حوافتقدم التي واآلليات استخدام التدابير فيالنظر  .21

 :، على سبيل المثالالدوليللقانون 
 أو الضـرائب    تخفيضـات ن الضرائب المحلية بشأن     ي قوان في الموجودة األحكام تعديل أو   خداماست )أ(
 تعمل على نقل التكنولوجيات ذات الصلة كي القطاع الخاص لشركات حوافز مالئمة قديمت بغية   نشطة خيرية تأجيلها أل 

 ؛  بناء القدراتأنشطةوما يتصل بها من 
أو ث و الموجهة نحو تشجيع البح الضريبيةالتخفيضاتمع  المتعلقة باألهلية اإلرشادية الخطوط تعديل )ب(

الموارد الجينية في مجال البحوث التي تستخدم   القطاع الخاص العاملين     في للفاعلين توليد حوافز    ةبغي  الضرائب تأجيل
 عـن  على النتائج والمنـافع الناشـئة        األولويةتشجيع ودفع عجلة الحصول من باب       الخاصة ب  المالئمة اآللياتلتنفيذ  

 ؛االتفاقية من 19 المادة  من2فقرة ث وفقا للو البحتلكالتكنولوجيات البيولوجية الناتجة عن 
 ضـد   تأمين تعمل بمثابة     ضمانات على القروض   أو إعانات لىير تحصل ع  دصت اعتمادات لل  تطبيق )ج(

 .ل التكنولوجيا لغرض االتفاقيةق نعلى يعملوا كي القطاع الخاص لفاعليمخاطر التعامالت الدولية بغية توفير حوافز 
 بغية توفير حـوافز     رهايتطووث  ولبحل مؤسسات العامة الم تمويل    تحك التيالمبادئ والتوجيهات    استعراض .22

 إلـى  التوجيهات   ي وبصفة خاصة، قد تؤد    .التكنولوجيا ذات الصلة بشأن نقل   االتفاقية   وتوجيهات   أحكام إلتباعمالئمة  
كنولوجيـات   الناشـئة عـن الت  والمنـافع  للنتائج األولوية ودفع عجلة الحصول من باب      لتشجيع المالئمة   اآللياتتنفيذ  

 .من االتفاقية) 2 (19ث، وفقا للمادة و البحهالبيولوجية الناتجة عن هذ
 .)أدناه القسم سابعا أيضا انظر (توفير التمويلحث المؤسسات ذات الصلة على  .23

  التسهيل آليات    -خامسا
 التـي  صغيرة النطاق    ياتالتكنولوج ذلك   في، بما   المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات ذات الصلة     ونشر   توليد .24

 :أخرى أمورطورت محليا عن طريق، ضمن 
 ذات الصلة؛ قواعد البيانات ز أو تعزيإنشاء )أ(
بوابة مركزية لنقل التكنولوجيا والتعاون     بوصفها   لالتفاقية ابعة الت  غرفة تبادل المعلومات   آليةتعزيز   )ب(

لية غرفة تبادل آ بوصل قواعد البيانات ذات الصلةطريق  من برنامج العمل، عن 2 للعنصر، وفقا والتكنولوجي العلمي
 غرفة تبادل المعلومات بصـورة أكبـر        آلية استخدام حسبما ما هو مالئم، وعن طريق        التبادلي، التشغيلو المعلومات

 ؛كمنهاج لالتصال
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ة،  من الفئـة التخصصـي      أسابيع لموظف  6(وقت الموظفين    دوالر؛   10 000مستشار  : األثر على الميزانية  
 ) من فئة الخدمات العامةأسابيع لموظف 5

 عـن   فضـال  مثل المـواد المطبوعـة        غير القائمة على الويب لنشر المعلومات      األدوات استخدام )ج(
 ؛ المدمجةاألقراص

 من الفئة التخصصية،    أسبوعان لموظف (وقت الموظفين    دوالر؛   8 000طباعة المواد   : األثر على الميزانية  
 )ئة الخدمات العامة من فأسابيع لموظف 6

 مؤتمر  هامش، مثل معرض التكنولوجيا المقرر عقده على        معارض للتكنولوجيا وحلقات عمل    تنظيم )د(
 في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيـة الرابـع               األطراف
 . التاسعاألطرافومؤتمر 

 المجـاالت المختلفـة مثـل    فـي مالئمة الخبرة ال ذات  الحجممتوسطةات والشبكات المؤسس أعمال  تشجيع .25
 أمـور  الشراكات عن طريق، ضـمن  إنشاء في تساعد أن يمكن  المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي     

 وتسـهيل  ،مصـاغة بوضـوح   تكـون    طلبات لنقل التكنولوجيا     إلى للبلدان   األولوية االحتياجات ذات    تحويل :أخرى
 . التمويلمرافق إلى وتسهيل الوصول ،المفاوضات القائمة على الحقائق المتعلقة باتفاقات النقل

قد يطلب من األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة وبمساعدة فريق الخبراء  .26
 الموجودة فـي اتفاقـات      الشروط/كنولوجيا القائمة أو األحكام   اتفاقات نقل الت  المعني بنقل التكنولوجيا، بتجميع وتحليل      

أخرى مثل االتفاقات التعاقدية المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية والتقاسم العادل 
موجـودة فـي    وقد يشتمل هذا التجميع والتحليل أيضـا علـى النمـاذج ال           . والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها    

 قد تعمل بمثابة مرجع توجيهات دوليةالشروط القياسية لنقل التكنولوجيا والتي يمكن استخدامها لوضع /األحكام/االتفاقات
 .شروط نقل التكنولوجيا/أحكام/أفضل الممارسات بشأن تطبيق اتفاقات/ الجيدةتللممارسا

 من فئـة  أسابيع لموظف 8فئة التخصصية،  من ال أسبوعا لموظف  11(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
  دوالر60 000؛ اجتماع للخبراء )الخدمات العامة

 تتضمن الوكاالت الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة للبحوث، والقطاع         مشاركات تعاونية تشجيع إعداد    .27
طنيين والمحليين، بما فـي  الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة الو    

 : من خالل عدة وسائل منهافيما بين بلدان الجنوبذلك التعاون 
 فيما بين مؤسسات البحوث في البلدان النامية، مثال من خالل إنشاء            حادات للبحوث تامساندة إنشاء    )أ(

 وعمل شراكات لبراءات االختراع أو وكالء تسويق الملكية الفكرية؛
ين الجامعات ومؤسسات البحوث األخرى في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية           تعزيز التعاون ب   )ب(

 ؛ترتيبات توأمةمن خالل، مثال، إنشاء وتمويل 
تشجيع التفاعل بين الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب األخرى فضال عن مؤسسـات البحـوث       )ج(

تحالفات أو مشاريع مشتركة أو شـراكات بـين     من خالل   والتطوير من ناحية والقطاع الخاص من الناحية األخرى،         
 ؛القطاعين العام والخاص

مساندة وجود تعاون تكنولوجي طويل األجل بين الشركات الخاصة في البلدان المتقدمة النمو والبلدان  )د(
أو ال تمتلك فرص النامية بما في ذلك التمويل المشترك للمؤسسات المحلية التي ال تمتلك إال قليال من فرص الحصول           

 ؛برامج المواءمةلالستثمار طويل األجل، من خالل، مثال، إنشاء وتعزيز ما يسمى 
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 الموجودة في االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى بغيـة         التعاون مع العمليات ذات الصلة    إنشاء أو تعزيز     .28

 وتجنب ازدواج األعمال عن طريق طلب أن        ضمان االتساق والمساندة التبادلية وزيادة التضافر إلى أقصى حد ممكن         
 :يقوم األمين التنفيذي بما يلي

 الخاصة بتبادل المعلومات الوطنية واإلقليمية والدولية بآلية غرفـة          وصل النظم القائمة ذات الصلة     )أ(
 تبادل المعلومات، بما في ذلك مثال، وحسبما هو مالئم، من خالل آليات تعمل تبادليا؛

ـ  لموظف من الدر   أسبوع واحد ( دوالر؛ وقت الموظفين     10 000مستشار  : انيةاألثر على الميز   ة ج
 )أعاله) ب(24انظر الفقرة ( )، أسبوعان لموظف من فئة الخدمات العامةالتخصصية
 بشأن األنشطة مع الهيئات المعنية باألمر من الخبراء مثل فريق الخبراء            تبادل المعلومات مواصلة   )ب(

يا في ظل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وكذلك من خالل أفرقـة االتصـال                 المعني بنقل التكنولوج  
 المشتركة التابعة التفاقيات ريو الثالث واالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي؛

، أسبوعان لموظف   ة التخصصية ج لموظف من الدر    أسابيع 5(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لخدمات العامةمن فئة ا

 مع االتفاقيات األخـرى عـن التكنولوجيـات ذات           حلقات عمل مشتركة   استكشاف خيارات لتنظيم   )ج(
 األهمية والصلة المشتركة؛

 لموظف مـن     أسابيع 5( دوالر؛ وقت الموظفين     50 000حلقة عمل مشتركة    : األثر على الميزانية  
 )عامة أسابيع لموظف من فئة الخدمات ال4، ة التخصصيةجالدر

خطة بالي اإلستراتيجية للمساندة    التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة الستكشاف طبيعة ونطاق           )د(
 . بغية تحديد األنشطة التعاونية المشتركة وخيارات تحقيق التضافر الممكنةالتكنولوجية وبناء القدرات

، أسبوع واحـد    ة التخصصية ج لموظف من الدر   أسبوع واحد (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

 البيولوجي إنشاء مبادرة تكنولوجيا التنوع دور األبطال وإمكانية    - سادسا
 أن تلعب دورا هاما في تشجيع ومساندة التنفيذ كأبطال لنقل التكنولوجيايمكن لألطراف والمنظمات التي تعمل  .29

امج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي، ال سيما إذا وضعت          وبرن 19 إلى   16الفعال للمواد   
 بلدا من البلـدان  23 من قبل    1995وعلى سبيل المثال، فإن مبادرة تكنولوجيا المناخ التي أنشئت عام           . آليات تنافسية 

 للطاقة واللجنة األوروبية لمساندة تحقيـق       الوكالة الدولة /األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي       
األهداف المتعلقة بالتكنولوجيا في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، تشير إلى الدور المفيد لمثل هـذه                   

درة مماثلة  مبا’ويمكن أن يكون إنشاء     . االشبكة المكونة من األبطال في التنفيذ الفعال لألحكام المتعلقة بنقل التكنولوجي          
وتظل عدة  .  مفيدا ومحبذا إذا كانت المبادرة تسهم بفعالية في تنفيذ اإلستراتيجية الحالية           ‘لتكنولوجيا التنوع البيولوجي  

أسئلة بدون إجابات، بما في ذلك أسئلة عن االحتياجات من التمويل والمجموعة المحتملة من األنشطة وأسئلة األخرى                 
ويمكن . 17ر الذي أعده األمين التنفيذي كي ينظر فيه االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافحسبما حددت في مشروع التقري

 .دعوة األطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم آرائها بشأن هذه األسئلة إلدراجها في التقرير
مـات غيـر     ألفضل مساهمة مقدمة من المشاريع أو األفراد أو المنظ         جائزة للتنوع البيولوجي  ويمكن تقديم    .30

، بما في ذلـك أفضـل       2010الخ لتحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام       ) ...بما في ذلك الحكومات المحلية    (الحكومية  
                                                

 17  UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1. 
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وتسلط الجائزة الدولية الضوء على الممارسـات       . الممارسات المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي      
 ).مع إدخال تعديالت عليها حسبما هو مالئم(رين إعادة تنفيذها في المستقبل السليمة الجيدة ذات الصلة والتي يمكن لآلخ

 آليات التمويل    - سابعا
بعد عقد من االعتراف المتواصل بالحاجة المستمرة للنقل الفعال للتكنولوجيات ذات الصـلة بحفـظ التنـوع      .31

ال تلحق أضرارا كبيرة بالبيئة، بما في ذلك التكنولوجيا البيولوجي واستخدامه المستدام أو استخدام الموارد الجينية والتي 
البيولوجية والتكنولوجيات التقليدية، فإن فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بنقل التكنولوجيا والتعـاون العلمـي          

 :والتكنولوجي يتعجب من مالحظة ما يلي
 ل التكنولوجيا على تنفيذ أهداف االتفاقية؛لم تشتمل أغراض العديد من األنشطة واآلليات الموجودة لنق )أ(
هناك نقص في التضافر بين آليات التمويل القائمة التي تكرس أعمالها لنقل التكنولوجيا من أجل تنفيذ  )ب(
 االتفاقية؛

 .لم تُعالج االحتياجات القائمة لفترة طويلة في العديد من البلدان فيما يتعلق بتنفيذ أهداف االتفاقية )ج(
مثل مرفق البيئة العالمية ومنظمات متنوعة من آليات تمويل مستدامة  مجموعةمع التشديد على الحاجة إلى و .32

 :التمويل الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات الخيرية الخاصة وغيرها، هناك حاجة إلى ما يلي
يرية واستخدام معـارض   بشأن جمع التبرعات، مثال عن طريق تعبئة األنشطة الخ        التفكير اإلبداعي  )أ(

 التكنولوجيا لتعبئة أموال بدء التشغيل؛
 مع اتفاقيات ريو واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على جميع          تجميع االحتياجات من التمويل    )ب(
 المستويات؛
  في برامج بناء القدرات والتدريب القائمة؛إدماج وحدات نقل التكنولوجيا )ج(
 . واالحتياجات الالحقة من التمويل داخل برامج التمويل القائمةل التنوع البيولوجيإثارة جدول أعما )د(

 للقطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى وجود وعي بالتمويل         المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل المحتملة    توليد   .33
 .المتاح

 :يجب توفير التمويل لجملة أمور منها .34
 ؛قل التكنولوجياتدريب العاملين في مجال ن )أ(
 ؛والحفاظ عليها عن التكنولوجيات المتاحة فضال عن صكوك التعامالت إنشاء قواعد البيانات )ب(
 .إنشاء مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي المقترحة )ج(

 :قد يرغب مؤتمر األطراف في أن ينظر في .35
تياجات من التكنولوجيا وما يتصل بها  بصورة كاملة االحإستراتيجية تعبئة المواردضمان أن تعكس  )أ(

 من احتياجات بناء القدرات للتنفيذ الفعال لالتفاقية؛
 والتي 21  القرنأعمالبالتزاماتها بموجب جدول تشجيع األطراف والحكومات األخرى على الوفاء    )ب(

ولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي أعيد التأكيد عليها في القمة العالمية عن طريق زيادة مساهماتها المتعلقة بنقل التكن
  من االتفاقية؛19 إلى 16وبالتالي تنفيذ التزاماتها بموجب المواد 

 : العامل بوصفه آلية مالية لالتفاقية بحيثلمرفق البيئة العالميةتقديم اإلرشاد  )ج(
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اجـات مـن   التقييمات الوطنية الخاصة باالحتي  يقدم مرفق البيئة العالمية مساندة في إعداد         )أ(

 لتنفيذ االتفاقية تشابه المساندة المقدمة لتقييمات االحتياجات من التكنولوجيا في           التكنولوجيا
 إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

 لحفـظ التنـوع     لمساندة البرامج الوطنيـة الجاريـة     ينشئ مرفق البيئة العالمية برنامجا       )ب(
 مستدام من خالل تكنولوجيات محسنة؛البيولوجي واستخدامه ال

 علـى   برنامجا سريع المسـار مـن أجـل تـوفير التـدريب           ينشئ مرفق البيئة العالمية      )ج(
الجوانـب القانونيـة المرتبطـة بنقـل        ) 2(تكنولوجيات الحفظ واالستخدام المستدام؛      )1(

 .صلةتصميم وتنفيذ السياسات العامة ذات ال) 3( التكنولوجيا ومهارات التفاوض؛ و
 



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 97 
 

 الرصد والتقييم والمؤشرات 4-4
 الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلميـة  12/3 من التوصية 1من الفقرة مأخوذ مشروع المقرر التالي    

، التي تحتوي علـى     UNEP/CBD/COP/9/13وأيضا من الوثيقة     ((UNEP/CBD/COP/9/2)والتقنية والتكنولوجية   
 )نفس مشروع المقرر ونصا جديدا

 ؤتمر األطراف،إن م
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تعزيز ومساندة سيناريوهات االستجابة    يدعو .1

التي تستند إلى إطار تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية وخبراتها من خالل مختلف اآلليات، والتقييمات المتكاملة الوطنية                 
 لوجي، حسب الحالة؛واإلقليمية ودون العالمية للنظام اإليكو

 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية، وأصحاب المصلحة والمجتمعات األصلية يدعو .2
 :والمحلية إلى مراعاة ما يلي عند تصميم التقييمات المتكاملة المحلية أو الوطنية أو دون العالمية، حسب الحالة

ك صناع القرار المحليون والوطنيون والمجتمعـات  إشراك أصحاب المصلحة في التقييم، بما في ذل      )أ(
 األصلية والمحلية؛

اإلطار الفكري لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية ومبادئه، بما في ذلك الخدمات التي تقـدمها الـنظم                 )ب(
 اإليكولوجية كمساهمات في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛

تي تساهم بها المجتمعات األصلية والمحلية، بما فيها الدراسات أهمية إضافة دراسات الحالة الموثقة ال )ج(
 التي تسلط الضوء على القيم االقتصادية وكذلك المنافع التقليدية غير السوقية لإلدارة المستدامة للنظام اإليكولوجي؛

 المشـاركين   القيمة الخاصة للتقييمات مثل تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية لتطوير القدرات فيما بين            )د(
 وأصحاب المصلحة؛

 والتقييمات والخرائط وقواعد البيانات السابقة والحالية والقادمة الخاصـة          ثفائدة تقديم نتائج البحو    )ه(
 ؛ممكناذلك حيثما يكون وفقا للتشريع الوطني والدولي، ، بالتنوع البيولوجي مجانا وللجميع

ية التي تتسم باالتساق لجمع بيانات ومعلومات التنوع أهمية مساندة التوضيح اإلضافي للنماذج القياس     )و(
 .البيولوجي ودمجها من أجل عمليات التقييم والتحليل في المستقبل

 : األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى ما يلييدعو .3
االسـتعمال   زيادة تحسين توافر بيانات ومعلومات التنوع البيولـوجي و         إلىأن تحيط علما بالحاجة      )أ(

 المتبادل لها؛
أن تساند وتساهم في، وتعزز من التآزر في مجال الجهود الجارية إلدخال البيانات الرقمية في شكل    )ب(

قياسي، وإتاحة البيانات واألدوات التحليلية على نطاق أوسع، وتطوير مزيد من األدوات التحليلية الستعمال هذه البيانات 
 ألغراض السياسة واإلدارة؛

 :إطار وخبرات تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية عند إعداد ما يلي  يأخذ في الحسبان .4
االستعراضات المتعمقة لبرامج عمل االتفاقية وفقا للخطوط اإلرشادية الستعراض بـرامج عمـل              )أ(

برامج بمعالجة خدمات   ، بما في ذلك تحليل إلى أي مدى تقوم هذه ال          8/15االتفاقية الواردة في المرفق الثالث بالمقرر       
 ؛يالنظام اإليكولوج

 ؛2010مراجعة الخطة اإلستراتيجية لما بعد عام  )ب(
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 األطراف والحكومات األخرى إلى االستفادة بشكل كامل من إطار وخبرات ونتائج تقييم األلفية يدعو .5

ة للتنوع البيولـوجي، وخطـط      للنظم اإليكولوجية عند استعراض ومراجعة وتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطني         
 التنمية ذات الصلة، واستراتيجيات التعاون اإلنمائي، حسب الحالة؛

 .UNEP/CBD/COP/9/13تأتي العناصر التالية من الوثيقة 
 الهيئة الصادرة عن 12/3 التوصية  الواردة في األمين التنفيذي أن يستمر في تنفيذ المهام  إلى يطلب .6

  والتقنية والتكنولوجية، حسب الضرورة؛ لمشورة العلميةلالفرعية 
 كما أن مؤتمر األطراف، 

 ، 7/9المقرر ب ذكّريإذ 
 ومنهجياتـه ونتائجـه   ةم اإليكولوجيع تطبيق إطار تقييم األلفية للنظ أنه ينبغي إعطاء األولوية لتشجييؤكدإذ  و

 ي هذا الصدد،على المستويات الوطنية ودون الوطنية وأنه توجد حاجة ملحة لبناء القدرات ف
 إلى أنه توجد حاجة إلجراء تقييم دوري إلمداد صناع القرار بقاعدة المعلومـات الالزمـة لـإلدارة        يشيرإذ  

 التنوع البيولوجي وتدهور خدمات النظـام       ضياعالتكيفية ولتشجيع اإلرادة السياسية الالزمة للقيام بالعمل في التطرق ل         
   اإلنسان،على رفاهاإليكولوجي وآثار ذلك 

 التي تهدف للتطـرق لفجـوات   ةم اإليكولوجيلمية لمتابعة تقييم األلفية للنظ  باالستراتيجية العا  يرحب .1
 ومنهجياتـه ونتائجـه     ةم اإليكولوجي ع تطبيق إطار تقييم األلفية للنظ     المعارف، وتشجيع التقييمات دون العالمية، وتشجي     

ويـدعو  ،  مذكرة بهذه ال  األولق  رف والملخصة في الم   ،UNEP/CBD/COP/9/INF/26والتوعية المتضمنة في الوثيقة     
 إلى ويطلبالمحلية وأصحاب المصلحة، األصلية و والمجتمعات المعنية، والمنظمات ـ  والحكومات األخرى،األطراف

 األمين التنفيذي أن يسهم على نحو نشط في تنفيذه؛ 

 أسـبوعا   12،  التخصصـية ة  جلموظف من الدر   أسبوعا   11(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

دولية للخبرات العلمية فـي مجـال    العملية االستشارية المفضية إلى إنشاء آلية    بنتائج    أيضا يرحب .2
 ؛)اآللية الدولية للخبرة العلمية حول التنوع البيولوجي( التنوع البيولوجي

 أسـبوعا   12،  ة التخصصـية  جلموظف من الدر    أسبوعا 12(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

 إلى التقارب بين متابعة تقييم األلفية للنظام اإليكولوجي ونتائج مشاورات اآلليـة الدوليـة               يشير إذ .3
المعلومات العلمية   تعميم التنوع البيولوجي والفرصة للبناء على كلتي العمليتين معاً لتسهيل           في مجال  العلمية   اتللخبر

 حكومي دولي بموافقة المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على عقد اجتماع يرحب التنوع البيولوجي، في مجال
وخدمات النظام اإليكولـوجي     التنوع البيولوجي    في مجال لدراسة إنشاء واجهة بينية دولية فعالة بين العلوم والسياسة          

 وسيلة لتقديم معلومات علميـة محسـنة تتعلـق          اقتراح إلىهذه العملية، من بين أمور أخرى،        ويدعو اإلنسان؛   ورفاه
 ،لمشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجيـة  لبمصالح اتفاقية التنوع البيولوجي مع األخذ في االعتبار دور الهيئة الفرعية         

  مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر؛لنظر
، وبتطـوير  فريق رصد األرضراقبة التنوع البيولوجي، التي أنشئت في ظل  بإنشاء شبكة لم  يرحب .4

خطة تنفيذ للشبكة، كجزء من تطبيق مجال الفائدة المجتمعية على التنوع البيولوجي للمنظومة العالمية لـنظم رصـد                  
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تقديم إلى لحة  والعلماء وغيرهم من أصحاب المصالمعنية، والمنظمات ، والحكومات األخرى،األرض، ويدعو األطراف
  لهذا المسعى؛المساندة

 األمين التنفيذي أن يواصل التعاون مع شبكة مراقبة التنوع البيولـوجي بهـدف تعزيـز       إلى يطلب .5
تخطـيط شـبكة المراقبـة    والتماسك في مراقبات التنوع البيولوجي فيما يتعلق بهيكلية ومستويات ومعايير البيانـات،      

 . والتخطيط االستراتيجي لتنفيذها
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 التنوع البيولوجي وتغير المناخ 4-5

 .UNEP/CBD/COP/9/20من الوثيقة مأخوذ مشروع المقرر التالي 
 إن مؤتمر األطراف،

هتمـة  اتفاقية رامسار والمنظمات الم    األطراف والحكومات األخرى على تعزيز التعاون مع         عشجي )أ(
  أراضي الخث؛ولية بشأنخطة العمل الد فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ التوجيهية باألمر

لتنوع البيولوجي لإلى ترجمة ونشر التقييم العالمي ،  المواردشريطة توافر البيئة العالمي، مرفقيدعو  )ب(
  في أراضي الخث؛وتغير المناخ

ر األراضي الرطبـة     بمبادرة فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رامسار باعتبا         يرحب )ج(
وبشـرط  ، لها الستعراض العلمي والتقني التابعوفريق ااتفاقية رامسار  أمانة  يدعو و مهمةضية مستجدة    ق وتغير المناخ 

 والتكيف معـه فـي      تغير المناخ من  تخفيف  الجي في   مزيد من التقييم إلسهام التنوع البيولو     إلى إجراء    توافر الموارد، 
 أراضي الخث واألراضي الرطبة األخرى؛

، بإجراء تحليل وبشرط توافر الموارد نفيذي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية رامسار،       األمين الت إلى   يطلب )د(
 التنـوع   مساندة حفـظ   والتكيف معه في      وآليات التمويل في مجال تخفيف تغير المناخ       مدى إفادة التدابير الحافزة   عن  

  المستدام في األراضي الرطبة؛هستخدامالبيولوجي وا

  دوالر10 000مستشار : األثر على الميزانية

لنظر في العمل المالئم فيمـا      إلى ا  مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار، في اجتماعه العاشر،          يدعو )ه(
التنوع البيولوجي ظ بة والمياه والتنوع البيولوجي وتغير المناخ في ضوء أهمية هذا الموضوع لحفيتعلق باألراضي الرط

 .نسان اإل المستدام له ورفاههستخداموا

 الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة       12/5 من التوصية    1روع المقرر التالي من الفقرة      أخذ مش 
 .(UNEP/CBD/COP/9/2)والتقنية والتكنولوجية 

 إن مؤتمر األطراف،
 عند إجراء االستعراض المتعمق لبرامج عمل االتفاقية، ضرورة دمج مشورة بصدد التأثيرات             يقرر .1

 على التنوع البيولوجي في كل برنامج عمـل حسـب     ]وتأثيرات أنشطة االستجابة لتغير المناخ    [اخ  المحتملة لتغير المن  
الحالة، مع مراعاة، ضمن جملة أمور، تقارير وتوصيات التقريرين الثالث والرابع للفريق الحكومي الـدولي المعنـي              

 التنوع البيولوجي، والتقييم العالمي ألراضي      من السلسلة التقنية الصادرة عن اتفاقية      25  و 10بتغير المناخ، والعددين    
 :الخث والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، والنظر فيما يلي

 علـى الـنظم     ]أنشطة االستجابة لتغيـر المنـاخ     [دالئل أو توقعات تأثيرات تغير المناخ وتأثيرات         )أ(
 اإليكولوجية ذات الصلة؛

 أكثر مكونات التنوع البيولوجي تعرضا للخطر؛ )ب(
 المخاطر والتبعات المترتبة على خدمات النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان؛ )ج(
 على التنـوع    ]أنشطة االستجابة لتغير المناخ   [التهديدات والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ وتأثيرات        )د(

 البيولوجي، والفرص التي تقدمها لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
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 علـى   ]تأثيرات أنشطة االستجابة لتغير المناخ    [يدات والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ و     رصد التهد  )ه(
 التنوع البيولوجي؛

أساليب مالئمة للرصد والتقييم، والمبادرات ذات الصلة بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات داخل برامج        )و(
 العمل؛

لك، ضمن جملة أمور، البحث العلمي، وتـوافر        المعارف الحرجة الالزمة لمساندة التنفيذ، بما في ذ        )ز(
 البيانات، وأساليب مالئمة لرصد وتقييم أساليب التكنولوجيا والمعارف التقليدية؛

 مبادئ وإرشادات نهج النظام اإليكولوجي، والنهج التحوطي؛ )ح(

وظـف مـن    أسابيع لم4، ة التخصصيةج لموظف من الدر أسبوعا 12(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )فئة الخدمات العامة

 تنفيـذها   يناخ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ف     م األطراف على تعزيز دمج اعتبارات تغير ال       يشجع .2
 :لالتفاقية، بما في ذلك ما يلي

تحديد األقاليم واألقاليم الفرعية وأنواع النظم اإليكولوجية المعرضة للخطر داخل بلدانها، بما في ذلك  )أ(
 لتنوع البيولوجي المعرضة للخطر داخل هذه المناطق؛مكونات ا

 على ] لتأثيرات تغير المناخ[دمج الشواغل المتعلقة بتأثيرات تغير المناخ وتأثيرات أنشطة االستجابة  )ب(
 التنوع البيولوجي ؛

 على التنوع تقييم التهديدات والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ وتأثيرات أنشطة االستجابة لتغير المناخ )ج(
 البيولوجي؛
تحديد واعتماد برامج رصد األقاليم واألقاليم الفرعية والنظم اإليكولوجية المتأثرة من تغير المنـاخ               )د(

 داخل بلدانها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛
أنشـطة  تعزيز أدوات ومنهجيات ومعارف ونهوج علمية لالستجابة لتأثيرات تغير المناخ وتأثيرات             )ه(

  على التنوع البيولوجي، بما في ذلك التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية؛]االستجابة لتغير المناخ[
تعزيز المنهجية والمعارف الالزمة لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في أنشطة االسـتجابة لتغيـر        )و(

 المحتملة على التنوع البيولوجي والمخاطر على التنوع المناخ، مثل معلومات خط األساس، والسيناريوهات، والتأثيرات
 التجمعات على المقاومة والبقاء؛/البيولوجي، وقدرة النظم اإليكولوجية وأواهل األنواع والمجتمعات

زيادة إشراك أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار المتعلق بتأثيرات تغير المنـاخ وتـأثيرات                )ز(
 على التنوع البيولوجي؛]ت تغير المناخ  لتأثيرا[أنشطة االستجابة 

تطبيق مبادئ وإرشادات نهج النظام اإليكولوجي مثل اإلدارة التكيفية، واستعمال المعارف التقليديـة     )ح(
 واستعمال العلم، والرصد؛

اتخاذ اإلجراءات المالئمة لمعالجة ورصد تأثيرات تغير المناخ وتأثيرات أنشطة االستجابة لتغيـر               )ط(
  على التنوع البيولوجي ؛المناخ

 تعزيز التعاون مع المنظمات المعنية وفيما بين نقاط االتصال الوطنية؛ )ي(
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 األطراف، والحكومات األخرى والمانحين والمنظمات المعنية، علـى مسـاندة اإلجـراءات             يحث .3

 وتغير المناخ، التي يمكـن أن       اإلضافية، مثل اإلجراءات الواردة في التقييم العالمي للتنوع البيولوجي ألراضي الخث          
 تسهم في حفظ أراضي الخث واستخدامها المستدام وتقييم مساهماتها اإليجابية في أنشطة االستجابة لتغير المناخ؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمانحين والمنظمات المعنية على مسـاندة أنشـطة بنـاء             يشجع .4
أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات االقتصـادات  القدرات لتمكين البلدان النامية، ال سيما      

 علـى التنـوع     ]أنشطة االستجابة لتغير المنـاخ    [االنتقالية، من تنفيذ األنشطة المتعلقة بتأثيرات تغير المناخ وتأثيرات          
 البيولوجي؛
عقد ورشة عمل للبلـدان الجزريـة        إلى األمين التنفيذي، شريطة توافر الموارد المالية، أن ي         يطلب .5

 فـي بـرامج العمـل    ] لتأثيرات تغير المنـاخ    [الصغيرة النامية لمساندة دمج تأثيرات تغير المناخ وأنشطة االستجابة          
درات في مجموعـات  ، بغية عقد ورش عمل مشابهة لبناء الق[واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي     

 ؛أخرى من البلدان

 أسبوعا لموظـف مـن      12( دوالر؛ وقت الموظفين     480 000 حلقات عمل إقليمية     6: ر على الميزانية  األث
 ) أسبوعا لموظف من فئة الخدمات العامة12الدرجة التخصصية، 

 بأهمية األراضي الرطبة، ال سيما أراضي الخث في الدورة العالمية للكربون، وأهمية حفظ              يعترف .6
بنتائج التقييم العالمي ألراضي الخـث،  ويرحب ستدام كأداة فعالة لمعالجة تغير المناخ ،    أراضي الخث واستخدامها الم   

 والتنوع البيولوجي وتغير المناخ؛
على أن خفض إزالة الغابات يقدم فرصا ذات منافع متعددة للتنوع البيولوجي وتخفيض         يعيد التأكيد   [ .7[

ي مواصلة اإلسهام في المناقشات حول إزالة الغابات في اتفاقية األمم  إلى األمين التنفيذويطلبانبعاثات غازات الدفيئة، 
 .]المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 ) أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية4(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
ة العلمية  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشور13/6 التوصية  منمن القسم ألف    مأخوذ   مشروع المقرر التالي  

 .(UNEP/CBD/COP/9/3)والتقنية والتكنولوجية 
 خيارات ألنشطة تساند: التنوع البيولوجي وتغير المناخ

 بعضها البعض تعالج تغير المناخ داخل إطار اتفاقيات ريو الثالث

 ،مؤتمر األطراف إن
شترك وبالوثيقة التي   بتقريري االجتماعين السابع والثامن لفريق االتصال الم      يحيط علما مع التقدير      .1

، المتضمنة مقترحات بشأن أنشطة تساند بعضها       UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1)(أعدتها معا اتفاقيات ريو الثالث      
 البعض ألمانات اتفاقيات ريو؛

بالمؤتمر الرفيع المستوى بشأن األمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية، يرحب  .2
، وسـيعالج القضـايا     2008حزيران  / يونيو 5 إلى   3األغذية والزراعة لألمم المتحدة، الذي سيعقد من        التابع لمنظمة   

 المتصلة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته؛
المذكرات اإلعالمية المتعلقة بالغابات وبالتكيف، التي تسلط الضوء على الروابط بين التنوع            يالحظ   .3

  األراضي وتغير المناخ وهى المذكرات التي وضعتها أمانات اتفاقيات ريو الثالث معا؛تدهور/البيولوجي والتصحر
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بالصالحيات المتميزة وبالوضع القانوني المستقل لكل اتفاقية وبالحاجـة إلـى تجنـب             وإذ يعترف    .4
فاقيات ريو الثالث من  إلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع أمانات ات يطلباالزدواجية والى تحقيق وفورات في التكاليف،

 :أجل ما يلي

مواصلة األنشطة الجارية فعال أو التي دعت إليها األطراف في إطار اتفاقيات ريو الثالث، بما فيها           )أ(
 األنشطة المذكورة في المرفق الثاني أدناه؛

 ) أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية4(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 :تنفيذ ما يلي )ب(

أن ينشر نشرة إعالمية عن أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالث، بما فيها تقـارير عـن             )1(
 التقدم المحرز من األطراف؛

ن لموظـف مـن   اأسبوع( دوالر؛ وقت الموظفين 10 000 مطبوعاتالتكاليف  : األثر على الميزانية  
 )ن لموظف من فئة الخدمات العامةاة التخصصية، أسبوعجالدر

ينشئ أدوات إلعالم األطراف عن األنشطة ذات الصلة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي أن  )2(
تدهور األراضـي وتغيـر   /واستخدامه المستدام، وبشأن مكافحة التدهور البيئي، والتصحر  

المناخ، بما في ذلك من خالل تحديث األدوات والنشرات الموجودة مثل آلية غرفة تبـادل        
 فاقية واألنظمة الوطنية لمعلومات التنوع البيولوجي؛المعلومات التابعة لالت

ـ  لموظـف مـن الدر      أسابيع 4( دوالر؛ وقت الموظفين     10 000 مستشار: األثر على الميزانية   ة ج
 )التخصصية

أن ينتج مواد تربوية، مع مراعاة الظروف الثقافية وأساليب اإليصـال، المسـتندة إلـى                )3(
 احتياجات الجماهير المستهدفة؛

ـ  لموظـف مـن الدر      أسابيع 8( دوالر؛ وقت الموظفين     10 000 مستشار:  على الميزانية  األثر ة ج
 )التخصصية

 أن يقوم بإيجاد أدوات اتصال قائمة على أساس شبكة اإلنترنت؛ )4(

ـ  لموظـف مـن الدر      أسابيع 8( دوالر؛ وقت الموظفين     10 000 مستشار: األثر على الميزانية   ة ج
 )التخصصية
 من الفرص لألنشطة التي تساند بعضها البعض وأن يواصل التداول بشأن تنسـيق              أن يتبين مزيدا   )ج(

 التبليغ؛

 )ة التخصصيةج لموظف من الدر أسابيع4(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
أن يستكشف فرص مساندة األنشطة المرتبطة بمشروعات التقييم الذاتي للقدرات الوطنية نحو تنفيذ               )د(

 الث؛اتفاقات ريو الث

 )ة التخصصيةج لموظف من الدر أسابيع4(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 إلى األمين التنفيذي أن يواصل مناقشاته مع فريق االتصال المشترك بشـأن األنشـطة    يطلب كذلك  .5

 :التالية
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 رنت؛ التابعة لالتفاقيات األخرى على شبكة اإلنتلنقاط االتصالارات ذات الصلة خطإتاحة اإل )أ(

 )ة التخصصيةج لموظف من الدرأسبوعان(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
نقـاط  بـين   الوطنيـة   ن وجدت، بشأن آليات التنسيق      إ،  ةحالدراسات ال ة و فادتجميع الدروس المست   )ب(
  في سبيل تعزيز التعاون؛االتصال

 أسابيع لموظف   4،  خصصيةة الت ج لموظف من الدر    أسابيع 6(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة

 وجدت، وتسليط الضوء على الدروس      إنتبادل التقارير واالستعراضات لعمليات التخطيط الوطنية،        )ج(
 ة التي قد تكون مهمة لالتفاقيات جميعها في سبيل تحسين التخطيط المتكامل؛فادالمست

 )ة التخصصيةجلموظف من الدر أسبوعان(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
ة بشأن دمج مسائل التنوع البيولوجي والتصحر في خطـط   فادتوفير دراسات الحالة والدروس المست     )د(

  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛إطارالعمل الوطنية للتكيف في 

 أسابيع لموظف   4،  خصصيةة الت ج لموظف من الدر    أسابيع 6(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة

تحسين طرائق توصيل احتياجات البحث في نطاق اتفاقيات ريو الثالث عن أوجـه التـآزر إلـى                  )ه(
 ؛المجتمع العلمي

 )ة التخصصيةج لموظف من الدرأسبوعان(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
الثالث بمعلومات حديثة عن التقييمـات وبـرامج البحـوث           التابعة لالتفاقيات    تصالتزويد نقاط اال   )و(

 ؛وأدوات الرصد ذات الصلة

 )ة التخصصيةج لموظف من الدرأسبوعان(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 إلى األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون إلى أقصى حد ممكن مع أمانات اتفاقيات ريـو                يطلب كذلك  .6

 والتحمض بوصفهما تهديدا للتنوع البيولوجي، مع إبالغ النتائج إلى مغذياتلتحميل المتعدد بال الثالث األخرى، بدراسة ا   
  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع عشر؛

ـ  لموظـف مـن الدر      أسابيع 4( دوالر؛ وقت الموظفين     10 000مستشار  : األثر على الميزانية   ة ج
 )أسبوعان لموظف من فئة الخدمات العامة، التخصصية
إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع دراسات الحالة، وأمثلة على الممارسات الجيدة والدروس  يطلب   .7

المستفادة من األنشطة واألدوات والوسائل الرامية إلى تعزيز أوجه التآزر بين األنشطة التي تعالج التنوع البيولـوجي                 
هور األراضي وتغير المناخ، على المستوى الوطني والمحلي؛ وأن يقوم باإلبالغ عن ذلك خـالل               تد/وتكافح التصحر 

االستعراض المتعمق للعمل الجاري تحت القضية المشتركة بين القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المنـاخ،               
 وهو االستعراض الذي سيجري في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

ـ  لموظـف مـن الدر      أسابيع 4( دوالر؛ وقت الموظفين     10 000مستشار  : لى الميزانية األثر ع  ة ج
 )، أسبوعان لموظف من فئة الخدمات العامةالتخصصية
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إلى األمين التنفيذي أن يستكشف مع مرفق البيئة العالمية، ضمن جملة أمور، بالتعاون مـع               يطلب   .8
لمنافع المشتركة والمنافع األخرى الناشئة عن التنوع البيولوجي في         فريق االتصال المشترك، السبل والوسائل لتحقيق ا      

تدهور األراضي في أنشطة تغير المناخ، بما في ذلك من خالل بناء القدرات، بقصد تقديم اقتراح محدد /مكافحة التصحر
 إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 أسابيع لموظف   4،  ة التخصصية جن الدر  لموظف م   أسابيع 6(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة

إلى األمين التنفيذي، باإلشارة إلى مذكرة التعاون مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، أن يطلب  .9
آفات النباتات،  يعزز التعاون المتعلق بالمخاطر المتغيرة بشأن التنوع البيولوجي الناشئة عن تأثيرات تغير المناخ على               

 في سبيل تجميع المعلومات العلمية ذات الصلة إلبالغها إلى الجهات السياسية؛

 أسابيع لموظف   8،  ة التخصصية ج لموظف من الدر    أسابيع 8(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة

لرئيسية وبطلبات من اتفاقية األمـم      إلى األمين التنفيذي إخطار نقاط االتصال باالجتماعات ا       يطلب   .10
 المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بتقديم بيانات عن تخفيض اإلنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات؛

، أسبوعان لموظـف  ة التخصصيةج لموظف من الدرأسبوعان(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة

األمين التنفيذي أن يستكشف مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، بالتعاون إلى أقصـى حـد             إلى يطلب .11
ممكن مع فريق االتصال المشترك، طبيعة ومدى خطة بالي االستراتيجية لمساندة التكنولوجيا وبناء القـدرات، وذلـك          

آزر بين اتفاقيات ريو الـثالث فـي التنفيـذ    بقصد أن يتبين الكيفية التي يمكن بها أن تساند تلك الخطة تحقيق أوجه الت   
 الوطني، مع رفع تقرير عن ذلك إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

ـ  لموظـف مـن الدر     أسبوعان( دوالر؛ وقت الموظفين     10 000مستشار  : األثر على الميزانية   ة ج
 )التخصصية

 التآزر القائمة مع أعضاء الشراكة  أمانات اتفاقيات ريو الثالث أن تبني وتقوي األدوات وأوجه  يدعو .12
 ، بما في ذلك منصة الشراكة على شبكة اإلنترنت، لصالح األنشطة المتعلقة بالغابات؛(CPF)التعاونية بشأن الغابات 

أن الجهود على المستويين الوطني والمحلي، هي جهود ذات أهمية كبيرة لتحقيق أوجـه              إذ يالحظ    .13
] يـدعو ] [  يحـث  [تدهور األراضي وتغير المناخ،     /ج التنوع البيولوجي وتكافح التصحر    التآزر بين األنشطة التي تعال    

األطراف والحكومات األخرى، حسب الحالة وعلى أساس الظروف الوطنية، إلى تنفيذ األنشطة الواردة فـي القائمـة               
 البيانية بالمرفق األول بالتوصية الحالية؛

إلى مساندة تنفيذ المكونات ذات الصلة لما يوجد من خطط األطراف والحكومات األخرى يدعو كذلك  .14
التكيف مع تغير المناخ، حسب الحالة، في البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية،             

 وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛
التكنولوجية أن تدرج اعتبار التقدم المحرز فـي  من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و   يطلب   .15

تنفيذ األنشطة المساندة لبعضها البعض في سياق االستعراض المتعمق للعمل الجاري بموجب القضية المشتركة بـين                
 القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ، قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛
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ت األخرى، حسب الحالة، إلى تطبيق نهج النظام اإليكولوجي، واستعمال          األطراف والحكوما يدعو   .16

 الصادرتين عن اتفاقية التنوع البيولوجي، واسـتعمال        25 والسلسلة التقنية    10النشرات الموجودة مثل السلسلة التقنية      
ولي لحفـظ الطبيعيـة     المستند إلى القضايا الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد الد           TEMATEA نموذج

(UNEP/IUCN)                 بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي عند التخطيط أو التنفيذ ألنشطة تساند بعضها الـبعض بـين ،
تدهور األراضي وتغير المناخ على المستويين      / اتفاقيات ريو الثالث فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر        

 الوطني والدولي؛
ات ذات الصلة إلى تقديم مساندة لألطراف، حسب الحالة وعلـى أسـاس الظـروف               المنظميدعو   .17

الوطنية، في تنفيذ األنشطة المبينة في المرفق األول بالتوصية الحالية، في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتفاقيات                 
 ريو الثالث واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة؛

راف والحكومات األخرى، نظرا لآلثار السلبية لتغير المناخ علـى التنـوع البيولـوجي              األطيحث   .18
والمعارف التقليدية ذات الصلة، إلى أن تطبق، حسب الحالة، نهج النظام اإليكولوجي في تنفيذ التدابير الراميـة إلـى                

 ؛]والتخفيف من حدته[التكيف مع تغير المناخ 
 ]وير أوجه التآزر؛بمبادئ ريو عند تطيحيط علما  .19
 باالحتياجات والشواغل المحددة للبلدان النامية األطراف، وال سيما أقل البلدان نموا، والدول        يعترف .20

 الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، لدى تطوير أوجه التآزر؛
راف المتعاقدة في اتفاقية منـع التلـوث        بقرار االجتماع االستشاري التاسع والعشرين لألط     يرحب   .21

واالجتماع الثاني لألطراف المتعاقدة في     ") اتفاقية لندن  (" 1972البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام         
المصادقة على البيـان  ) 1: (، والذي قام بما يلي 2007تشرين الثاني   / نوفمبر 9 إلى   5، المنعقد من    1996بروتوكول  
بيان القلق بشأن التخصيب بالحديد للمحيطات في سبيل : " بعنوان2007حزيران  /ن أفرقتها العلمية في يونيو    الصادر ع 

حث الدول على استعمال أقصى درجات الحذر عند النظر في اقتراحات العمليـات             ) 2(،  "تنحية ثاني أكسيد الكربون   
لوضع الحالي للمعارف بشأن تخصيب المحيطات، كان من رأيه أنه، نظرا ل) 3(واسعة النطاق لتخصيب المحيطات، و 

 :فإن هذه العمليات واسعة النطاق ليس لها مبرر في الوقت الحاضر، و
  إلى األمين التنفيذي استرعاء انتباه فريق االتصال المشترك إلى هذه القضية؛يطلب )أ(

 )ة التخصصيةج لموظف من الدرأسبوعان(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 األطراف والحكومات األخرى على أن تعمل وفقا لقرار اتفاقية لندن؛يحث  )ب(
 األطراف والحكومات األخرى في ضوء األسئلة المثارة حول مدى فاعلية تخصيب المحيطات      يحث )ج[(

قتا للتخفيف من حدة تغير المناخ وتأثيراته الضارة المحتملة على التنوع البيولوجي البحري، على أن تفرض حظرا مؤ                
 ] على جميع أنشطة تخصيب المحيطات؛

باألولوية المعطاة لقضية تخفيض اإلنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات فـي           يرحب   .22
 تلك االتفاقية اإلطارية أن تأخذ في حسبانها ويدعو، (UNFCCC)إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

الهيئات الفرعيـة  [تاحة في عملها إلعطاء منافع للتنوع البيولوجي، بما في ذلك من خالل التعاون مع تماما الفرص الم  
 االتفاقية اإلطارية إلى ضمان معالجة المعارف التقليدية، واالبتكـارات والممارسـات     ويدعواتفاقيات ريو الثالث    ] لـ

ا بشكل مالئم، مع مراعاة األحكام ذات الصلة في اتفاقية المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، معالجته
 التنوع البيولوجي؛ 
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  بشأن خطة عمل بالي، التي وافقت بموجبها األطراف في        I/CP.13 من القرار    11 بالفقرة   إذ يذكّر  .23
أفضل المعلومات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، على أن تسترشد هذه العملية، ضمن أمور أخرى، ب          

العلمية المتاحة، والخبرة في تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو التابع لها، والعمليات الجارية بموجبها، والمخرجات من               
العمليات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة واألفكار المطروحة من مجتمع األعمال ومجتمع البحـوث والمجتمـع       

 :المدني
 ى تقديم مدخالت ذات صلة إلى التنوع البيولوجي في التوقيت المناسب؛ يعترف بالحاجة إل )أ(
 لهذا الغرض فريقا محتمال مخصصا من الخبراء التقنيين للتنوع البيولوجي وتغير المنـاخ،               ينشئ )ب[(

ـ             ر على أن يكلف بوضع مشورة بشأن التنوع البيولوجي، ذات صلة بقرار اتفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة بشـأن تغي
 باإلضافة إلى برنامج عمل نيروبي لالتفاقية اإلطارية المتعلق بآثار تغير           (I/CP.13)المناخ، المتعلق بخطة عمل بالي      

المناخ وأوجه الضعف والتكيف معه، استنادا إلى وثائق من بينها، تقارير أفرقة الخبراء التقنيين السابقين المخصصين                
  18]ير ذات الصلة الصادرة عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ؛للتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتقار

 إلى األمين التنفيذي إحالة تقرير الفريق المحتمل المخصص من الخبراء التقنيين إلى أمانـة               يطلب )ج[(
 ]اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، للنظر فيه على النحو المالئم؛

 )ة التخصصيةج لموظف من الدرأسبوعان(وقت الموظفين : يزانيةاألثر على الم
األطراف إلى مساندة جهود البلدان النامية في القيام، على المستوى الوطني، برصد آثار تغير         يدعو   .24

 المناخ على التنوع البيولوجي؛

 المرفق األول

 فاقيات ريو بين اتأوجه التآزراقتراحات بشأن أنشطة األطراف لتعزيز 
  الوطنيةاالتصالنقاط  التعاون بين

 . وأفرقتهانقاط االتصالعقد اجتماعات دورية بين  .1
 دمجها في االستراتيجيات ، حسب الحالة، بما في ذلك الثالث،يجاد لجنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريوإ .2

 .ات األخرى ذات الصلةاإلنمائية المالئمة، وفي األهداف اإلنمائية لأللفية والقطاعات واالستراتيجي
 .إقامة صالت مؤسسية بين الوزارات المسؤولة عن تنفيذ كل اتفاقية .3
 .إشراك نقاط االتصال التابعة لالتفاقيات األخرى عند تحديد الموقف في المفاوضات، عندما يكون ذلك مالئما .4

 التعاون في التخطيط على المستوى الوطني
 .ة لتحديد الثغرات في أوجه التآزراستعراض الخطط الوطنية القائم .5
تحديد خطط وسياسات القطاعات ذات الصلة التي يمكن أن تستفيد من التعاون بشأن التنوع البيولوجي،  .6

 .المناخ والتصحر وتغير
 .مراجعة الخطط والسياسات ذات الصلة، لتعزيز التعاون، حسب الحالة .7

                                                
ترد شروط تكليف هذا الفريق المحتمل من الخبراء التقنيين المخصص للتنوع البيولوجي وتغير المناخ في الوثيقة   18

UNEP/CBD/COP/9/20/Add.3. 
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وعي بين مختلف الوزارات وراسمي السياسة والمنظمات غير بناء القدرة المؤسسية والعلمية وزيادة ال .8

 .الحكومية التي تتعامل مع اتفاقيات ريو الثالث واالتفاقيات األخرى ذات الصلة
 التعاون على مستوى هيئات وأمانات االتفاقيات

 .توفير المساهمات في فريق االتصال المشترك، حسب الحالة .9
 نقل التكنولوجيا

 .همات إلى قواعد بيانات نقل التكنولوجيا الخاصة باالتفاقيات الثالثتوفير المسا .10
إعداد، حسب الحالة، تقييمات شفافة لألثر وتحليل المخاطر بشأن التكنولوجيات المحولة مع مراعاة احتماالت  .11

 .البقاء االقتصادي والمقبولية االجتماعية والمنافع البيئية
تصال الوطنية لتنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا في إطار اتفاقية التنوع تعزيز التعاون بين نقاط اال .12

 .البيولوجي من خالل، مثال، تحديد المؤسسات المناسبة التي تعمل كمراكز استشارية مركزية لنقل التكنولوجيا
 .تحديد تكنولوجيات المصالح المشتركة ومدى أهميتها بالقياس اإلقليمي والعالمي .13

 لغابات وتغير المناخا
 . تدهور األراضي في تخطيط قطاع الغابات/دمج قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر .14
إشراك نقاط االتصال من منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات واالتفاقيات الحراجية ذات الصلة واالتفاقيات  .15

صلة، مثل تخفيض اإلنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور األخرى ذات الصلة في مناقشة القضايا ذات ال
الغابات، بما في ذلك من خالل التشجير وإعادة استزراع الغابات، وفي االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج 

 .الصلة العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات والقضايا األخرى ذات
 التكيف مع تغير المناخ

 .تدهور األراضي في خطط التكيف مع تغير المناخ/يا التنوع البيولوجي والتصحرتعزيز دمج قضا .16
تعزيز النظر في منافع التكيف مع تغير المناخ في التخطيط المشترك بين القطاعات في سياق نهج النظام  .17

 .اإليكولوجي
ر األراضي في الخطط القائمة تدهو/إجراء تقييم، حسب الحالة، لمدى دمج قضايا التنوع البيولوجي والتصحر .18

 .للتكيف مع تغير المناخ
بشرط الخضوع للقدرة الوطنية وتوافر األموال الالزمة، تحديد المجاالت سريعة التأثر بعواقب تغير المناخ،  .19

والتي تنطوي على مستويات عالية من التنوع البيولوجي أو التنوع البيولوجي المعرض للخطر، والمعرضة 
 . هور األراضيتد/للتصحر

 بناء القدرات
 .التعبير بوضوح عن احتياجات بناء القدرات إلى األمانات .20

 المالحظة المنتظمة/ البحث والرصد 
تدهور /إجراء، حسب الحالة، تقييمات وطنية ومحلية آلثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي والتصحر .21

 .األراضي
 .ف المجتمعات المحلية واألصلية التي يمكن أن تسهم في أوجه التآزرتحديد، حسب الحالة، مصادر معار .22
 .أو الرصد ووضع آليات أو عمليات تساعد على تلبية هذه االحتياجات/تحديد احتياجات البحوث و .23
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 .تشجيع  بحوث إضافية عن آثار تغير المناخ على المحيطات والتنوع البيولوجي البحري .24
 ورصد تأثيرات التواتر المتزايد وحدة األحداث الجوية الشديدة على التنوع البيولوجي تشجيع بحوث إضافية .25

 .والموارد المرتبطة به
تحديد اإلجراءات التي تسهم في الحفظ واالستخدام المستدام ألراضي الخث وغيرها من األراضي الرطبة  .26

 .وتعزيز إسهامها االيجابي في أنشطة االستجابة لتغير المناخ
 .تحديد آثار تغير المناخ على خدمات النظام اإليكولوجي .27
التنسيق بين المقاييس الزمنية والمكانية في تجميع البيانات والتحليالت التي تنظر في تغير المناخ وفي حالة  .28

 .واتجاهات التنوع البيولوجي
 تبادل ونشر المعلومات

 .غ عن أوجه التآزر على الصعيدين اإلقليمي والعالميتقاسم  الخبرات والدروس المستفادة بشأن اإلبال .29
إعداد مجموعة مشتركة من الخبراء في القضايا التي بينها صالت متعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي  .30

تدهور األراضي، لمعالجة الثغرات في المعلومات عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، /ومكافحة التصحر
 .لتي يتعرض لها، السيما في األراضي الجافة وشبه الرطبةوالتهديدات ا

 اإلبالغ المنسق
تقاسم نقاط االتصال الوطنية، إلى أقصى حد ممكن، قواعد البيانات التي تتضمن بيانات التقارير ومصادر  .31

 .المعلومات
 .متعلقة بكل اتفاقيةتتعاون نقاط االتصال فيما بينها، حسب الحالة، بشأن صياغة التقارير الوطنية ال .32
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 المرفق الثاني

 األنشطة المبذولة بالفعل أو التي دعت األطراف إلى بذلها في إطار اتفاقيات ريو
 في األمانات األخرى على علم بالمناقشات والمقررات التي  تتخذ بصدد أنشطة أو نإبقاء الموظفي .1
 . ذات الصلةآزربرامج الت

المخصص لنقل التقنيين  مثل فريق الخبراء محافلفي األمانات في مواصلة تبادل الخبرات بين موظ .2
األمم المتحدة تفاقية فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا التابع الوالتابع التفاقية التنوع البيولوجي،  االتكنولوجي

 .تغير المناخ، أو الهيئة التي تخلف ذلك الفريقبشأن طارية اإل

ها في مسائل الغابات والتكيف وفقا لطلب الهيئات وآرائمساهماتها تقديم مواصلة قيام األمانات  .3
 .الفرعية  لالتفاقيات

 .عامةتوعية الال وثقيف االتصال والتمناسباتتبادل الخبرات التي تبلغ عنها األطراف في  .4
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 لوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةالتنوع البيو 4-6
 الصادرة عن االجتماع الثاني عشر للهيئة الفرعية للمشورة     12/6صية  مشروع المقرر التالي مأخوذ من التو     

 .(UNEP/COP/9/2)العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 إن مؤتمر األطراف،

 والسيما ، للبلدان الناميةية والمالية التقنمساندةتقديم الالمنظمات المعنية والوكاالت المانحة إلى يدعو  )أ(
 وتنفيذ خيارات اسـتخدام      لتحديد ،ذات االقتصاد االنتقالي   والبلدان   ، النامية الجزرية الصغيرة    والدول ،قل البلدان نموا  أ

 وتدر الـدخل     واستخدامه المستدام   التنوع البيولوجي   من حفظ   التي تعزز   الجافة وشبه الرطبة   ي األراض يفاألراضي  
 ؛والشراكات العامة الخاص إشراك القطاع من خالل  ذلكيبما ف ،للمجتمعات األصلية والمحلية

 ،يكولوجي اإل  نهج النظام   اعتمادا على  ، األراضي  خيارات استخدام  ي األطراف على النظر ف    يشجع )ب(
 ؛ للمجتمعات األصلية والمحليةدامه المستدام وتدر الدخلخ تعزز من حفظ التنوع البيولوجى واستيالت

لألمـم المتحـدة    ألغذية والزراعة   امنظمة   بالتعاون مع    ين يقوم بما يل   أ  األمين التنفيذي  إلى يطلب )ج(
 : المعنيينوالمتعاونينالمعنية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرهما من المنظمات 

 ذلـك المعـارف   يقائمة بدراسات الحالة عن المعارف العلمية والتقنية بما ف  تجميع ونشر  )1(
مه ا الجافة وشـبه الرطبـة واسـتخد       ي األراض يدارة التنوع البيولوجى ف   إالتقليدية بشأن   

 المستدام،

 أسابيع لموظف من فئـة  4 أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية،     6(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )الخدمات العامة

جهود المجتمعات األصلية والمحلية  مساندةدوات لحقيبة أ  إعدادبشأن   جراء دراسة جدوى  إ )2(
وتثمين  ، ومكافحة تعرية التربة   ،وممارسات الزراعة المكيفة   ،امي المستد فيما يتعلق بالرع  

 ؛وتنحية الكربوني والمياه استخدام األراض دارةإ وياهالمو  الطبيعية،الموارد

 أسابيع لموظف من الدرجة التخصصـية،      6(وقت الموظفين    دوالر؛   10 000مستشار  : األثر على الميزانية  
 )مة لموظف من فئة الخدمات العاناأسبوع

ـ    إ و ، مجال التكيف مع تغير المناخ     يعداد تجميع للخبرات ف   إ )3( ـ  يدارة التربـة والرع  ي ف
 ؛ الجافة وشبه الرطبةياألراض

 أسابيع لموظف من فئـة  4 أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية،     8(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )الخدمات العامة

ع منظمة األمم المتحدة لألغذيـة والزراعـة سـبل     ميستكشف  أن  ي   األمين التنفيذ  إلى كذلك   يطلب )د(
من المقرر  ) ج(11 عماال للفقرة إ الجافة وشبه الرطبة     يلألراضي   واالستخدام الزراع  ي مجال الرع  يتعزيز التعاون ف  

 االحتياجات الخاصـة   ، مع مراعاة  إلجراءات التي سوف تتخذ    اتخذت بالفعل وا   يعداد تقرير عن األعمال الت    إ و ،8/2
للمشورة العلمية والتقنيـة     تنظر فيه الهيئة الفرعية      ي لك ، الجافة وشبه الرطبة والسكان الذين يعيشون عليها       يلألراض

 .االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  أحد اجتماعاتها قبليفوالتكنولوجية 

لدرجـة   أسـابيع لموظـف مـن ا       4زائـد   (وقت الموظفين    دوالر؛   10 000مستشار  : األثر على الميزانية  
 ) لموظف من فئة الخدمات العامةأسبوعانالتخصصية، 
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 المناطق المحمية 4-7

 الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضـوية المخصـص   2/1مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية   
 .(UNEP/CBD/COP/9/8)للمناطق المحمية 

 إن مؤتمر األطراف،
أن األمر  وإذ يالحظ   المناطق المحمية،   بشأن  فيذ برنامج العمل    بما أحرزه األطراف من تقدم في تن      إذ يرحب   

 ، للمناطق المحمية األرضية والبحرية 2012 و2010يقتضي مزيدا من الجهود لتحقيق هدفي التنوع البيولوجي لعامي 
 بشأن المناطق المحمية،على التوالي، وكذلك األهداف األخرى الواردة في برنامج العمل 

 منظمـة حفـظ الطبيعـة،       تعاون مـع  بال إقليمية   لحلقات عمل بتنظيم األمين التنفيذي    قدير  إذ يرحب مع الت   و
، وجمعية حفظ األحيـاء  BirdLife Internationalوالصندوق العالمي لحفظ الطبيعة، ومنظمة الحفظ الدولية، ومنظمة 

، والمفوضية األوروبيـة، والوكالـة   (WCPA)البرية، واللجنة المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي للحفظ         
حلقات وإذ يالحظ أن االتحادية األلمانية لحفظ الطبيعة، وحكومات ألمانيا وكندا وفرنسا والهند وجنوب أفريقيا وغابون،    

حالة  للبلدان المشاركة كي تتبادل المعلومات عن مهمهذه يحتاج األمر إلى عقدها في جميع المناطق وأنها محفل العمل 
الوسائل العملية لمعالجة تلـك  السبل و التنفيذ وكذلك وقيودتحديات  لمناقشة المناطق المحمية،بشأن ذ برنامج العمل   تنفي

 بشأن المناطق المحمية،التحديات لتعزيز تنفيذ برنامج العمل 
ـ    بجهود رـإذ يرحب مع التقدي   و  ـة المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لالتحاد الدولي لحفـظ الطبيع

(UNEP-WCMC)  من أجل ما يليواالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة:  
يانـات  ة البيانات في قاعـدة الب     نوعيإيجاد آليات جديدة شفافة تشمل التحقق واالستعراض لتحسين          )أ(

 العالمية للمناطق المحمية؛
بشأن فعالية إدارة وضع مجموعات بيانات إضافية مرتبطة بقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية   )ب(

  وأهمية خزن الكربون، ضمن أمور أخرى؛، وسبل العيش المحلية،المناطق المحمية
إذ يحث و، [ التي استنبطتها حكومة ألمانيا وبلدان أخرى         مبادرة شبكة الحياة   جهود ]يالحظوإذ  [ ]وإذ يرحب [[

 ]،]مبادرةاألطراف والمنظمات األخرى ذات الصلة على أن تشارك وتنفذ بنشاط تلك ال
  بأن اإلتاحة المحدودة للمعلومات ال تزال وجه نقص رئيسي لغرض ممارسات االستعراض؛يعترف .1
والحكومـات   ، التي قام فيها مؤتمر األطراف بحـث األطـراف         8/24 من المقرر    4 بالفقرة   ريذكّ .2

لدان النامية، وال سيما البلدان األقـل        للب ة الالزم ةالماليمساندة   متعددة األطراف على توفير ال     األخرى وهيئات التمويل  
من ) م(8 والمادة 20 والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، مع مراعاة المادة   ،نموا

زمة، بما  والقيام بعمليات اإلبالغ الالالمناطق المحميةبشأن   لتمكينها من بناء القدرات ومن تنفيذ برنامج العمل،االتفاقية
المناطق بشأن  اتفاقية التنوع البيولوجي، لتمكينها من استعراض تنفيذ برنامج العمل          في إطار   في ذلك التقارير الوطنية     

 ؛المناطق المحميةبشأن   من برنامج العمل2/2المحمية إعماال للغاية 
 :األطراف إلى ما يلي] يدعو] [ منيطلب[ .3
بمسـاعدة مـن    ] بصفة مسـتقلة أو   [[يكولوجية  حليل الثغرات اإل  ، من ت  2009أن تنتهي، قبل عام      )أ(
، باإلضافة إلى  حيثما يكون ذلك التحليل لم يتم بعد، وذلك على وجه االستعجال2012  و2010لتحقيق هدفي ] المانحين

 ؛األهداف األخرى في برنامج العمل بشأن المناطق المحمية المزمع استكمالها
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ات والخطوات السياسية المناسبة بما فيها، حسبما يكون األمر مناسبا، أن تعزز تطبيق األدو )ب( .1
التخطيط المكاني المتكامل، وذلك في سبيل إدماج أفضل للمناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضـية والبحريـة            

 األوسع نطاقا، وفي القطاعات والخطط ذات الصلة، بما فها ما يهدف إلى استئصال الفقر؛
ن تهتم بصورة خاصة، في تعاون مع شركاء التنمية والمانحين، بتحسـين فعاليـة إدارة               أ )ج( .2

المناطق المحمية عن طريق تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية وذلك بأمور منها تدابير بناء القدرات وال سـيما                  
نتقالي بما فيها رصد وتقييم التنوع البيولوجي للبلدان النامية والدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان ذات االقتصاد اال  

 على مستوى المواقع والنظم؛
 من برنامج العمل المتعلق بالمنـاطق       2 يأن تهتم بصورة خاصة بتنفيذ العنصر البرنامج       )د( .3
 المحمية؛ 

 : األطراف على ما يلييشجع .4
ي، حسبما يكون األمر مناسبا، معلومات  األمين التنفيذإلى ] حالةأن تنظر في آليات لإل] [ أن تحيل [  )أ(

 ، نظامها الوطني من المناطق المحميةالعما تم تبينه من مواقع جرى تقييمها علميا ويكون من شأنها أن تسهم في استكم
 ]المانحين لمساندة البلدان النامية؛] ضافية من إموارد جديدة و[  تعبئة بغية
 أو

ن األمر مناسبا، معلومات عما تم تبينه من مواقع على أساس تحليل لى األمانة، حسبما يكوإأن تحيل [ )أ(
مناطق محمية بغرض تسهيل حصول األطراف والمنظمات    كالثغرات وهى المواقع التي قد ترغب األطراف أن تعينها          

 ] المعلومات التي تساند تلك الجهود؛  علىالمعنية
 ، ضمن جملة أمور،تتألفية متعددة القطاعات قد أن تنشئ، حسبما يكون األمر مناسبا، لجانا استشار )ب(
 الوكاالت واإلدارات الحكومية ذات الصلة، والمجتمعات األصلية والمحلية، ومديري األراضي والمـوارد،             من ممثلي 

المنـاطق  بشـأن    تنفيذ برنامج العمـل      مساندةوالمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والخبراء واألكاديميات، ل       
 : على المستويين الوطني ودون الوطني وذلك بإسداء المشورة عن كيفية إجراء ما يليالمحمية 

القيام على نحو أفضل بالتنسيق واالتصال بين مختلف المنظمات والوكاالت الضالعة فـي      )1(
 شؤون المناطق المحمية؛

 المحمية المناطقبشأن المساعدة في إعداد أهداف وخطط عمل وطنية لتنفيذ برنامج العمل         )2(
في كلتا البيئتين األرضية والبحرية، في سياق االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع      

 البيولوجي ووفقا للتشريع الوطني؛
المناطق المحمية لكلتا بشأن  ووضع إستراتيجية اتصال لبرنامج العمل التوعية العامةزيادة  )3(

 المناطق المحمية األرضية والبحرية؛
المنـاطق  بشـأن   في تنفيذ برنامج العمل     المحرز  تقدم  ال عن بالغتنفيذ ومساندة اإل  رصد ال  )4(

 المحمية؛
المناطق المحمية مع البرامج األخرى التفاقيـة  بشأن مساندة التنفيذ المنسق لبرنامج العمل       )5(

  بالتنوع البيولوجي؛تعلقةاالتفاقيات األخرى الممع التنوع البيولوجي و
والكفاءة في تنفيذ برنامج العمل ناء القدرات التقنية والتمويل لتحسين الفعالية مساندة برامج ب )6(

 المناطق المحمية؛بشأن 
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ات المعارف على صعيد السياسات والتشريعات، وتحسـين ظـروف          تحديد حواجز وفجو   )7(

م التمكين من التنفيذ، بما في ذلك إيجاد آليات مالية وإرشاد وأدوات واستراتيجيات تنفيذ تتس
 باالبتكار؛

 حيثما يكون األمـر مناسـبا       ،أن تضع وتسهل تبادل واستعمال األدوات المناسبة التي تكون مكيفة          )ج(
والزما، كي تالئم الظروف المحلية، بما في ذلك الممارسات التقليدية إلدارة الموارد الطبيعية التي تقوم بها المجتمعات          

 بما في ، الحاجة إلى أدوات إضافيةتحديدزمة، حسبما يكون األمر مناسبا، واألصلية والمحلية وترجمتها إلى اللغات الال
 ؛ذلك األدوات الالزمة لتقييم حالة التنوع البيولوجي في المناطق المحمية

 :األطراف إلى ما يلي] يدعو] [ إلىيطلب[ .5
وفقـا  [ق المحميـة     المناط أنماط تسيير أمور  ] تعزيزو] [تحقيق التجانس و] [تنويعو[أن تقوم بتحسين     )أ(

باعتبارها شريكة في  [المجتمعيةوذلك بأن تعترف وتراعي، حيثما يكون األمر مناسبا، المنظمات      ] ،للتشريعات الوطنية 
 ؛]اإلدارة

 والمنـاطق   ،المناطق المحمية الخاضعة إلدارة مشـتركة     ] أن تعترف بإسهام  ] [أن تنظر في إدماج   [ )ب(
لمجتمعات األصلية والمحلية، حيثما يكون األمر مناسبا، في        التي تتولى حفظها ا   المجتمعية  المحمية الخاصة والمناطق    

 ؛]أخرى من خالل االعتراف بها في التشريعات الوطنية أو بوسائل فعالة[النظام الوطني للمناطق المحمية 
على يكولوجية الوظيفية، من المناطق األرضية والبحرية،    وأهمية الشبكات اإل   وضع تشجع على أن  [ )ج(

 ]حيثما يكون األمر مناسبا؛[المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية، 
 مع احترام كامـل  ،أن تنشئ عمليات فعالة للمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية  [ )د(

وطني وااللتزامات الدولية  في تسيير أمور المناطق المحمية، بما يتمشى والقانون الحقوقها واعتراف كامل بمسؤولياتهال
 ؛السارية

 من  عنصرا مهما  لجعل المناطق المحمية     كذلك تدابير أن تتخذ مزيدا من الخطوات لتقاسم المنافع و       [ )ه(
 ؛]الساريةمكونات التنمية المحلية المستدامة بما يتمشى والقوانين الوطنية وااللتزامات الدولية 

إقليمية أو دون اإلقليمية تسهم في التنفيذ الفعـال لبرنـامج            فلأن تقوم بمساندة إنشاء أو تعزيز محا       )و(
شاء مناطق محميـة  إيجاد تعاون في إن ألغراض منها المناطق المحمية على المستوى دون اإلقليمي وذلك   بشأن  العمل  

األرضـية   فـي كلتـا البيئتـين    ، حسبما يكون األمر مناسبا،وفقا للتشريع الوطني] يكولوجيةإشبكات و[عابرة للحدود   
المناطق المحمية؛ وتنسيق تنفيذ الخطط بشأن والبحرية؛ وتبادل الدروس اإلقليمية المستفادة في مجال تنفيذ برنامج العمل 

؛ وإنشاء شبكات إقليمية من أخصائيي المناطق المحمية البحرية واألرضية لمختلف المجـاالت             اتاإلقليمية لبناء القدر  
تعاون مـع المـانحين     باللمانحين  لالمناطق المحمية؛ وعقد موائد مستديرة إقليمية       ن  بشأالمواضيعية من برنامج العمل     

 المختلفين والوكاالت المتعددة األطراف؛
دارة المناطق إلى البلدان النامية لتعزيز فعالية إ األطراف على تسهيل وتحسين نقل التكنولوجيا    يحث .6
 المحمية؛

واللجنة ،  (UNEP-WCMC)ابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة      المركز العالمي لرصد الحفظ الت    يدعو   .7
األعضاء اآلخرين في كونسورتيوم قاعدة     و،  (IUCN-WCPA)المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي للحفظ        

تقدم الإلى مواصلة إعداد أدوات للمساعدة على رصد  ،]عند الطلب[ ،(WDPA)البيانات العالمية عن المناطق المحمية     
ين قائمة األمم المتحدة لمكونات قاعدة البيانات       واستبقاء وتحس [المناطق المحمية   بشأن  في تنفيذ برنامج العمل     المحرز  
 ؛]العالمية
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 بقيمة وجود نظام تصنيف دولي موحـد  تعترف، التي 7/28 من المقرر 31الفقرة يعيد التأكيد على    .8
الجارية للجنة  بجهود يرحبات يمكن مقارنتها عبر البلدان والمناطق، ولذلك، للمناطق المحمية والمنافع من تقديم معلوم

 ،األطرافشجع وي باالتحاد الدولي  لتحسين نظام الفئات الخاص      المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي للحفظ      
وتقديم معلومات تتمشى وفئـات   ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على تعيين فئات إدارة المناطق المحمية   

 ؛ المحسنة ألغراض اإلبالغتحاد الدوليالا
برنامج األمم  ركز العالمي لرصد الحفظ التابع ل     شاور مع الم  بالت ، األمين التنفيذي أن يقوم    إلىيطلب   .9

ـ   من عملية اإلوغيرهما، بأن يضع، كجزء المتحدة للبيئة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،     ن التنـوع  بالغ الـوطني ع
 ؛نسقة من خالل جمع معلومات قياسيةغ مإبال عملية البيولوجي،

 أسابيع لموظف   4 أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية،       4(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة

 التبـادل   على إيجاد شبكات بيانات وطنية أو إقليمية في سبيل تسهيل         األطراف  ] يشجع] [يطلب من [ .10
المناطق المحمية مـع  بشأن في تنفيذ برنامج العمل  المحرز  والحصول على المعلومات عن التقدم الوطني أو اإلقليمي         

  حسبما يكون األمر مناسبا؛،بالمعلومات قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحميةتزويد 
مـن  ليـة ذات الصـلة، بمسـاندة         األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الحكومية الدو      يشجع .11

المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية، ومؤسسات ووكاالت البحث والمؤسسات والوكاالت األكاديمية، على تعزيز         
بشـأن  ، لمساعدة البلدان على تنفيذ برنامج العمل        ]مساندة، إقليمية تقنية  نحو إيجاد وتنظيم شبكات     [ األنشطة والموارد   
 : ويكون ذلك بما يليالمناطق المحمية،

 إتاحة األدوات مثال عن طريق أنظمة مبتكرة مثل برامج التعلم االلكترونية؛ )أ(
 تسهيل تقاسم المعلومات والمعارف العامة؛ )ب(
  دون إقليمية؛حلقات عملأو تنسيق /مساندة و )ج(
شـأن  نامج العمل ب  دون اإلقليمية عن الموضوعات الرئيسية من بر      /إقليميةعقد حلقات تدريب تقني      )د(

 المناطق المحمية؛
 تعزيز الشراكات وتبادل البرامج بين الوكاالت والمناطق المحمية في مختلف البلدان؛ )ه(
 تعزيز مؤسسات التدريب الوطنية واإلقليمية؛ )و(

والمنظمات ،  (IUCN-WCPA)اللجنة المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي للحفظ          يدعو .12
 تعزيز المؤسسات الوطنية واإلقليمية المعنية بالتدريب على القدرات من خالل إعـداد       مساندةخرى ذات الصلة إلى     األ

 المناطق المحمية؛شأن برنامج العمل بمن أجل تعزيز قدرات الموظفين المهنيين في تنفيذ دراسي مفتوح  منهجإطار 
 المستند إلى القضايا    TEMATEAنموذج  ] ظالحي] [استعمال] [ينظر في    ] [األطراف على يشجع  [[ .13

الذي يوفر أداة مفيدة وعملية [ (UNEP/IUCN)الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة 
 لمختلـف  في التنفيذ الوطني] ق التماسكويساعد في تحقي] [على كفالة التماسك[وكذلك تشجيعها [لبناء القدرات الوطنية   

 ؛]تفاقات ذات الصلة المتعلقة بالمناطق المحميةاال
 تقديم والحكومات والمنظمات األخرى على      ،]المانحين والبلدان المتقدمة  ] [المانحة[األطراف  يشجع   .14

 إقليمية ودون اإلقليمية في جميع المنـاطق        حلقات عمل مساندة مالية وتقنية وافية لمساعدة األمين التنفيذي على تنظيم          
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حلقات التمثيل المناسب في    ] وكفالة] [وتسهيل [،المناطق المحمية بشأن  موضوعات الرئيسية من برنامج العمل      بشأن ال 
 ؛هذه العمل

 أسبوعا لموظف   16( دوالر؛ وقت الموظفين     240 000 حلقات عمل إقليمية     3: األثر على الميزانية  
 ) أسبوعا لموظف من فئة الخدمات العامة16من الدرجة التخصصية، 

أن يواصل وضع وإتاحة طائفة مـن أدوات        ،  ]شريطة توافر األموال   [،   األمين التنفيذي  إلىيطلب   .15
 مختلفة جماهير إلى الموجهةالمناطق المحمية بشأن تبادل المعلومات، لخدمة برنامج العمل غرفة التنفيذ من خالل آلية 

 ؛]األمم المتحدة[على أن تكون هذه األدوات مترجمة إلى لغات 

  دوالر10 000تكاليف الترجمة  دوالر؛ 10 000 مستشار: ثر على الميزانيةاأل
عاون مع شركاء آخـرين،     بالت ، أن يقوم  ،]األموال توافر   ةطيشر[ ،   األمين التنفيذي  إلى يطلب أيضا  .16

 عمل المناطق المحمية؛مل وسهل االستعمال بشأن برنامج  مركزي شاموقع إلكترونيبتسهيل إيجاد 

 لموظـف مـن الدرجـة        أسابيع 4( دوالر؛ وقت الموظفين     10 000 مستشار: الميزانيةاألثر على   
 ) لموظف من فئة الخدمات العامة أسابيع4التخصصية، 
 في سياق المناطق المحميـة تسـاهم فـي    لتنمية األطراف على أن تكفل أن أنشطة الحفظ وا       يشجع .17

وفقـا  ] [وفقا للتشريعات الوطنية  [سم العادل والمنصف للمنافع      وتحقيق التنمية المستدامة وضمان التقا     ،استئصال الفقر 
 ؛ ]للقوانين والظروف الوطنية

ل الممارسات  تعاون مع المنظمات ذات الصلة، بتجميع أفض      بال األمين التنفيذي أن يقوم،      إلى يطلب .18
خـالل آليـة غرفـة تبـادل      في سياق التوصية الحالية وجعلها متاحة من    ،عمل المناطق المحمية  بشأن تنفيذ برنامج    

 المعلومات واآلليات األخرى؛

  أسـابيع 8 أسبوعا لموظف مـن الدرجـة التخصصـية،    11(وقت الموظفين : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

المناطق المحمية شأن عمل بمج اللبرنا] لتنسيق[اتصال وطنية ) نقاط( األطراف تعيين نقطة إلىيطلب  .19
االتصال الوطنية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي لتسهيل اإلعـداد والتنفيـذ الفعـال والمنسـق       ) نقاط( نقطة   ندةمسال

 وخطط العمل الوطنية واإلقليمية المتعلقة بالمناطق المحمية األرضية والبحرية، مع مراعاة برنامج العمل تالستراتيجيا
 امج العمل والمقررات األخرى ذات الصلة؛المناطق المحمية التابع لالتفاقية وبرشأن ب

 :لى القيام بما يليإ المنظمات ذات الصلة ويدعو األطراف ويشجع ، األمين التنفيذيإلى يطلب .20
 أنشطة االتصال بشأن دور وأهمية منافع المناطق المحمية في التنمية           إعداد و التوعية العامة زيادة  [ )أ(

  اإلنسان؛وكوسيلة للحفاظ على رفاهالفقر المستدامة الشاملة واستئصال 

 لموظف   أسابيع 4 لموظف من الدرجة التخصصية،       أسابيع 5(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة

 ]معالجة  [صل شبكات المناطق المحمية في      تواوي تلعبه المناطق المحمية     تعزيز الوعي بالدور الذ   [ )ب(
يـة  يكولوجية متماسكة من المناطق المحم    إ، مع مراعاة وجود شبكات      ]هالمناخ والتكيف مع  ر تغير   تخفيف أث [موضوع  

 ]؛]ة تتخذفي أية تدابير وآليات استجاب[
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 لموظف   أسابيع 4 لموظف من الدرجة التخصصية،       أسابيع 4(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة

اد حاالجتماع الخامس لمجلس الحفظ العالمي التابع لالت يسترعي انتباه    األمين التنفيذي أن     إلى يطلب .21
ق العامل المخصص  إلى تقرير االجتماع الثاني للفري2008 تشرين األول/أكتوبرالذي سيعقد في الدولي لحفظ الطبيعة، 

شأن  لتنفيذ برنامج العمل ب اإلسهام في تعزيز القدراتمواصلةإلى  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يدعووللمناطق المحمية 
 المناطق المحمية وعملية استعراضه التي تؤدي إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية؛

 ) لموظف من الدرجة التخصصية أسابيع4(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
التحضير الستعراضه  المناطق المحمية و  شأن  تنفيذ برنامج العمل ب   المستمر ل رصد  العملية   يبت في  .22

 .المتعمق في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
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 الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضـوية المخصـص   2/2مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية   

 .(UNEP/CBD/COP/9/8)للمناطق المحمية 
 من خالل آليات مختلفة، لموارد مالية وافية ،خيارات للتعبئة العاجلة[

 ] الوقت المناسب لتنفيذ برنامج العملوفي
 أو

 خيارات لتعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج العمل من جانب البلدان النامية وال سيما[
 ] البلدان ذات االقتصاد االنتقاليأقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك

 إن مؤتمر األطراف،
] يدعو]  [من يطلب []يحث [على وجه االستعجالرد مالية وافية وبئة موابطابع االستعجال لتعيعترف  .1

لعالميـة  بما فيها مرفـق البيئـة ا      [والحكومات األخرى والمؤسسات المالية الدولية      األطراف  ] لبلدان المتقدمة النمو  ا[
ندة مالية وافيـة   ما يلزم من مساأن تسدي] خرى المتعددة األطراف    والمؤسسات المالية األ   قليميةومصارف التنمية اإل  

والسيما أقلها نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة [  النامية األطراف  البلدانإلىفي التوقيت المناسب  وويمكن توقعها
] من التنفيذ الكامل[لتمكينها ]  ضافيةإ خالل موارد مالية جديدة وبما في ذلك من] [لدان ذات االقتصاد االنتقاليوكذلك الب

يكولوجيـة  اإل بما في ذلك تنفيذ نتائج تحليل الثغرات      [ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية      ]  بالكاملمن أن تنفذ    [
 ؛ةعونمن فعالية البشأعالن باريس إ؛ مراعية في ذلك ]والمالية وخطط بناء القدرة

] تسـتكمل [يمكن أن   ]  السوق ساسوهى تشمل النهوج القائمة على أ      [بأن اآلليات المبتكرة،    يعترف   .2
 نمائية؛ولكن ال يمكن أن تحل محل التمويل العام والمساعدة اإل] تقوي[

 –  بـأن تعتبـر  -  عند النظر في خيارات تمويل المناطق المحمية  -األطراف على أن تقوم     يحث  [ .3
 ] وتوزيع األموال؛ في التقاسم المنصف–  اعتبارا كامال في تحقيقحيثما يكون ذلك قابال للتطبيق

 :لى ما يليإاألطراف  يدعو .4
لتقييمات االحتياجات المالية على مستوى البلدان، وأن تضع خطط تمويل ] تمام السريع باإل[ أن تقوم  )أ(

] ن ضمن اآلليات المبينة في المرفق    م[ محفظة متنوعة من اآلليات المالية       :،مستدامة تشمل، حسبما يكون األمر مناسبا     
 من االتفاقية وللمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف؛ والى أن 20ادة المو، 21 القرنأعمال وفقا لجدول 

بينما ] [ لقانون الدولي وفقا ل  [يكولوجيم اإل اها النظ يقدم التي   و الخدمات ] السلع [ الدفع مقابل  استكشاف مفهوم    تواصل
لية والمحلية بما يتمشى مـع القـوانين        التقاسم المنصف للمنافع مع المجتمعات األص     ] بينما تأخذ في الحسبان     ] [تكفل

  التعويضات عن التنوع البيولوجي كآلية تمويل؛مكانيةإوأن تستكشف السارية؛ الوطنية وااللتزامات الدولية 
أن تضع وفقا لظروفها المحددة، التدابير الالزمة لتدير شؤون وتنفذ خطة التمويل المستدامة، شاملة               )ب(
 المناطق المحمية تشجع على االبتكار في تنمية وفي استعمال اآلليات المالية، ويشمل ذلك دارةيجاد بيئات إلإعن طريق 
ع تعيـق تنـو   قدلحواجز التي ازالة  إ تحديد، وحسب الحالة،  يجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص و      إأمورا منها   

 طق المحمية؛مصادر الدخل للمنا
عن طريق مواصلة تحسين جودة مقترحات مشـروعات  ] لية الموارد الما[أن تعزز فعالية استعمال    )ج[(

 ] المناطق المحمية؛ 
 اقتصاديا لزيادة التمويل للمناطق المحمية بربط تلك المناطق بجـداول           –أن توجد تبريرا اجتماعيا      )د[(
] استئصال الفقر و    [ براز الكيفية التي يمكن بها للمناطق المحمية أن تسهم في           إوب] وبرفاه اإلنسان [ نمائية  األعمال اإل 

 ]نمائية لأللفية؛ تحقيق األهداف اإل
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 أو
دماج أفضل لعمليات الحفظ  إيكولوجية في المناطق المحمية لتحقيق      أن تعزز تثمين خدمات النظم اإل      )د[(

 ]ية لأللفية؛ئنما الفقر وتحقيق األهداف اإلالقضاء علىسهام المناطق المحمية في إوالتطوير ولكفالة 
نمائية لكل مـن المـانحين   في جداول األعمال اإل   دارة المناطق المحمية    إج وتدمج تخطيط و   أن تدر  )ه(

 لكال القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تحقـق          ليات المالية مكانية الكاملة لآل  البلدان النامية، وذلك باستكشاف اإل    و
 نمائية لأللفية؛األهداف اإل
جمع األموال من المصادر الوطنية والدولية لتنفيذ برنامج       ل في هدف وطني   ، حسب الحالة،  أن تنظر  )و(

 العمل؛
يجاد لتصميم وإل ] UNFCCCبموجب الـ ] [ UNFCCCبما فيها الـ[ أن تستكشف فرص التمويل  )ز[(

 يـر بما في ذلك التكيف مع هذا التغ [ ، لمعالجة تغير المناخ ]في سياق الجهود العالمية   [دارة الفعالة لمناطق محمية     ولإل
  ] ]8/30امتثاال للمقرر ] [ يكولوجية  اإلواستعادة النظم] [ وتخفيف آثاره 

ل التهديدات والضغوط الواقعـة علـى أنظمـة     على تحلياتأن تنظر في تخصيص موارد لتقوية القدر ) ح[(
 في سبيل ذلك    ات واآلليات مكانيات تبادل الخبرات والتنسيق بين المنهجي     إ، مستكشفة في ذلك     المناطق المحمية الوطنية  

 ؛]التحليل
دارة الفعالة للمناطق المحمية في سياق التكيف مع نشاء واإلأن تستكشف فرص التمويل للتصميم واإل )ط[(

رصة فريدة لحماية إزالة الغابات قد تشكل فض بأن الخطوات الفعالة لخفر ، على أن تذكّحدتهتغير المناخ والتخفيف من 
  ] 8/30 مؤتمر األطراف في مقرره التنوع البيولوجي، كما الحظ ذلك

 :على ما يلي البلدان المانحة حث ي .5
 عن التدابير المتخـذة لبـذل   بالغ واإلإضافيةالمساندة المالية لتنفيذ مناطق محمية جديدة و أن تعزز    )أ(

 ؛ 8/24 من المقرر 24من الفقرة ) د(و ) ج(و ) ب(األنشطة المبينة في الفقرات الفرعية 
د عملية التبليغ من البلدان النامية، والسيما أقلها نموا ومن الدول النامية الجزرية الصـغيرة  أن تسان  )ب(

 وكذلك من البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، فيما يتعلق بالمناطق المحمية؛
يجاد برامج شاملة ومستهدفة  لتنمية إلأن تتخذ مزيدا من الخطوات في تعاون مع البلدان النامية في          )ج(

لقدرة وللتعاون على الوفاء بأهداف ومواعيد برنامج العمل  وذلك لمساندة تنفيذ البلدان النامية لبرنامج العمل  علـى                   ا
أساس األولويات التي تم تبينها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي واالسـتراتيجيات         

 وخطط العمل األخرى؛ 
نمائية الرسمية  بما يتجـاوز  قولة لتسهيل اقتراحات لزيادة مستوى المساعدة اإل      أن تتخذ خطوات مع    )د[(

دارة المنـاطق   إنشـاء و   من البلدان المتقدمة إل    )GDP(جمالي الناتج المحلي    إ في المائة التي سبق الوعد بها من         0.7
لتي تـم   لى أساس األولويات ا   عدارة المناطق المحمية    إنشاء و إوهى المساعدة الموجهة نحو مساندة  تصميم و       المحمية  

ستراتيجيات وخطط العمل األخرى مراعية فـي        البيولوجي واال  تبينها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع      
 ؛ و]ةعونمعالن باريس بشأن فعالية الإذلك 

 أو
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متعلـق  أن تتخذ خطوات معقولة لتسهيل مقترحات زيادة مستوى المساندة لتنفيذ برنـامج العمـل ال         )د[(

نية للتنوع البيولـوجي،    بالمناطق المحمية، على أساس األولويات التي تم تبينها في االستراتيجيات وخطط العمل الوط            
 ] ة؛عونمعالن باريس بشأن فعالية الإاالستراتيجيات وخطط العمل األخرى، مراعية في ذلك و

ي السير قدما بتنفيذ برنـامج العمـل        أن تعترف بالدور الجوهري الذي لعبه مرفق البيئة العالمية ف          )ه[(
المتعلق بالمناطق المحمية وكفالة أن تظل تلك المناطق موضوعا ذا أولوية لدى مرفق البيئة العالمية خالل المسـتقبل                  

 ] المنظور؛ 
 أو 
ضافية لمساعدة تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية في   أن تكفل زيادة األموال الجدية واإل      )ه[(

سهام في المجاالت البؤرية للتنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية، يجاد زيادة محسوسة لإلإلبلدان النامية  وبشمل ذلك  ا
 ] عادة تزويد المرفق باألموال؛في الجولة القادمة إل

 نمائية الرسمية الموجهة نحو    من البلدان المانحة أن تزيد زيادة محسوسة مستوى المساعدة اإل          يطلب .6
دارة المناطق المحمية، بمشاركة كاملة من المجتمعات األصلية والمحلية، وأن تحث البلدان األطراف الناميـة         إنشاء و إ

 ] نمائية الرسمية لهذا الغرض؛ عطاء أولوية لتنفيذ برنامج العمل وكفالة استعمال تمويل  المساعدة اإلإعلى 
منظمات غير الحكومية ومنظمات التمويل األخرى      المانحين الثنائيين والمتعددي األطراف وال    يحث   .7
 :على ما يلي
بما في ذلك [  وعلى نحو يمكن توقعه  التوقيت المناسبأن تجعل التمويل متاحا على نحو واف وفي  )أ(

نشاء شبكات من   إلو[ دارة الفعالة  لمناطق محمية جديدة         بما يسمح بالتصميم واإل   ] ضافية  إتاحة موارد مالية جديدة و    إ
قليمي يكون تمثيال شامال وممثال للحالة تمام نظم من التمثيل الوطني واإل     الزمة إل ]  إيكولوجية وظيفية المناطق المحمية   

دارة المناطق المحمية الموجودة التي تعاني من نقص شديد فـي التمويـل،             إيكولوجية للمناطق المحمية، ولتحسين     اإل
 ؛] مشتركة ةدارالخاضعة إل] [ التي تحفظها المجتمعات ] [ دارة المجتمعات المناطق الخاضعة إل[ وتشمل 

وآليـات التمويـل   ] للحفظ [ أن توفر مساندة مالية وتقنية  معززة  لصناديق توفير المال المرصود      )ب(
 لى الحفظ والتنمية المستدامة؛إالطويل األجل للمناطق المحمية التي ترمي 

والخطط المالية المستدامة ألنظمة المناطق لالحتياجات المالية، ء  تقييمات جراأن تساند المقترحات إل )ج(
 للمناطق المحمية؛]  يكولوجية  اإلالنظم[ ع والخدمات المستمدة من المحمية، وتثمين السل

 لألنظمـة الوطنيـة مـن    أن توجد تعاونا ماليا وتقنيا لوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل مالية         )د[(
 ] المحمية؛ المناطق 

مساندة  المشروعات التي تقيم الدليل على نمائية الرسمية الموجهة نحو أن ترفع مستوى المساعدة اإل )ه[(
ق المحمية التي يمكن أن تسهم في التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثـار     الدور الذي يمكن أن تلعبه مشروعات المناط      

ال لهذا الغرض، خصوصا األموال المستمدة من مرفق     نعاش البيئات  التي تدهورت  ورصد األمو       إعادة  إوذلك التغير   
 ؛]البيئة العالمية والبنك الدولي 

 يجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان النامية؛إالمقترحات الخاصة بأن تساند  )و(
  األصلية المجتمعاتأو  /لمجتمعات و ا قدراتموارد مالية لبناء وتعزيز     ] ند  أن تسا ] [ أن تخصص [ )ز(
 لى تحسين مستوى عيشهم؛إدارة المناطق المحمية سعيا إنشاء وإ يشاركوا في يكوالمحلية 
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دارة التنوع إنعاش وتقوية المعارف التقليدية المتعلقة بحفظ وإتمويال لمساندة ] أن تساند  ] [ تقدم[ أن  )ح(
 البيولوجي في المناطق المحمية؛

 : األمين التنفيذي ما يليإلى يطلب .8
 في المحافل المناسبة وتعبئة المـوارد       زيز أهمية تمويل المناطق المحمية    أن يقوم بدور نشط في تع      )أ([

 ]المالية من جميع المصادر الدولية المتاحة؛

 لموظف   أسابيع 4 لموظف من الدرجة التخصصية،       أسابيع 8(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة

ت تمويـل مبتكـرة،      بوضع وتطوير أدوات لتنفيذ آليا     ،تعاون مع المنظمات ذات الصلة    بالوم،  أن يق  )ب[(
 ] تبادل المعلومات والوسائل األخرى؛ غرفة عن طريق آلية ونشر لبياناتها 

 لموظـف مـن الدرجـة       أسبوعان(وقت الموظفين    ؛ دوالر 10 000مستشار  : األثر على الميزانية  
 )ن فئة الخدمات العامة لموظف م أسابيع4التخصصية، 
 أو
 اقتراحا بشأن األدوات وبشأن زيادة المسـاندة     ، االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف    لنظر أن يعرض  )ب[(

 ]  لبرنامج العمل؛  لمزيد من تنفيذ البلدان النامية، شامال آليات مالية مبتكرةاتالتقنية والمالية وزيادة بناء القدر
 لموظـف مـن الدرجـة        أسابيع 4(وقت الموظفين    ؛ دوالر 10 000 مستشار: األثر على الميزانية  

 ) لموظف من فئة الخدمات العامةأسبوعانالتخصصية، 
] مع كفالة ] [ سهامها في   إو[ يكولوجية   اإل  وتطوير مفهوم دفع قيمة خدمات النظم      أن يواصل تحليل   )ج[(

 ] نافع مع المجتمعات المحلية؛ الم] لكلتا التكاليف و[ حفظ التنوع البيولوجي والتقاسم المنصف 

 لموظـف مـن الدرجـة       أسبوعان(وقت الموظفين    ؛ دوالر 10 000مستشار  : األثر على الميزانية  
 ) لموظف من فئة الخدمات العامة أسابيع4التخصصية، 
 أو
 تقريرا يتضمن تحليال لمفهوم دفع قيمة خدمات ،نظر االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافل أن يعرض  )ج([

 عن استعمال  والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة واستخدامه المستداملتنوع البيولوجياحفظ يكولوجية، مع كفالة    اإل نظمال
 ] الموارد الجينية؛ 

 لموظـف مـن الدرجـة        أسابيع 4(وقت الموظفين    ؛ دوالر 10 000مستشار  : األثر على الميزانية  
 ) لموظف من فئة الخدمات العامةأسبوعانالتخصصية، 

أن يعد تقريرا مرحليا كجزء من االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية وهـو              )د(
االستعراض الذي سيقوم به االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، مستمدا في ذلك التقرير من المعلومات الـواردة مـن          

 األطراف في تقاريرها الوطنية الرابعة ؛

 لموظف  أسبوعان لموظف من الدرجة التخصصية،       أسابيع 4(الموظفين  وقت  : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة
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اتفاقيـة  مساندة خطوات البلدان بشأن برنامج عمـل         " بعنوان UNDP/GEFبمشروع الـ   يرحب   .9

  المشروع؛كى ذلإل محدودية توصل بلدان المجموعة األفريقية يالحظ و" المتعلق بالمناطق المحمية التنوع البيولوجي 
 :لى ما يليإمرفق البيئة العالمية يدعو  .10
يواصل توفير وتسهيل وصول أن ] [ ن ينظر في تركيز الموارد أ] [ضافية إ موارد جديدة ويقدمأن [  )أ[(

للمناطق المحمية من ضمن محفظة أموال مرفـق البيئـة العالميـة للتنـوع           ]  ضافية   الموارد الجديدة واإل   إلىأسهل  
اتفاقيـة التنـوع    مساندة خطوات البلدان بشأن برنامج عمل        " بعنوان UNDP/GEF  مشروعولوجي، ويشمل ذلك    البي

وأقل البلـدان   النامية،   والدول الجزرية الصغيرة     ،سداء مساندة للبلدان النامية    إل ،" المتعلق بالمناطق المحمية   البيولوجي
 ]الغايات واألهداف الواردة في برنامج العمل؛ مع مراعاة ، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي،نموا

أن يساند المقترحات التي تقيم الدليل على الدور الذي يمكن أن تلعبه المناطق المحمية في التكيف مع  )ب[(
 ]؛  من آليات التمويلؤرية لتغير المناخ وما يتصل بذلكتغير المناخ في سياق المنطقة الب

علـى  نائية والمتعددة األطراف    ليات التمويل الث  آت و وكاال و ،خرى والحكومات األ  ،األطرافيحث   .11[
أقلها نموا والدول ]  والسيما [ لى البلدان النامية، إما يلزم من مساندة مالية  أوضافية  المساندة المالية الجديدة واإلتقديم

 من االتفاقيـة    20و  ) م(8 المادتين   لى البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، مع مراعاة      إوكذلك   ،الناميةالجزرية الصغيرة   
 وتنفيذ برنامج العمل المتعلـق  اتواستراتيجية تعبئة الموارد المالية بموجب االتفاقية، لتمكين تلك البلدان من بناء القدر     

 ] بالمناطق المحمية؛
تكرة المب المحددة الطوعية  الدولي  آليات التمويل  من] واحدة أو أكثر  [   استكشاف مواصلة في   ينظر .12[

 والتطـوير  التحليل   لمزيد من  وضع عملية  يبت في و]  المرفق بالتقرير الحالي   في] [ بما في ذلك ضمن أمور أخرى      [
 ] مكانية التنفيذ؛إو

 أو
 ،UNEP/CBD/WG-PA/2/4 في الوثيقـة     3 األمين التنفيذي أن يواصل تنقيح الجدول        إلى يطلب .12[

 ] لى استكشاف آليات تمويل مبتكرة؛إا الرامية لى تزويد األطراف بمرجع في جهودهإالذي يرمي 
 أسابيع لموظف   4 أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية،       8(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  

 )من فئة الخدمات العامة
 في قمتها القادمة أن تشرع على وجه االستعجال في مبـادرة            (G8)  الثمانية بلدانمجموعة ال  يدعو .13[

 ] ؛ 2010دراك هدف التنوع البيولوجي لعام ضافي إلإلتنوع البيولوجي مع االلتزام بتمويل محسوس جديد ومالية لحفظ ا
 10إعماال للفقرة قليمية المتعلقة بالمناطق المحمية،  اإلحلقة العملستضافة الكوادور إبعرض يرحب  .14
 . 8/24من المقرر 
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 مرفق[
 آليات التمويل االبتكارية

  )2007 غوتمان ودافيدسون، بصيغة معدلة من(
 

 من جانب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية في بشأنه النص التالي وال التفاوض لم تتم مناقشة
 .اجتماعه الثاني
أهم الجهات  اآللية المالية

 الفاعلة
 التعليقات

  ذات الدخل المرتفعمخصصات الميزانية من البلدان
استثمارات   صندوق عالمي للبيئة أومساهمة فيال -1

االيكولوجية العالمية التي   اآلثارعلى ثنائية تعتمد
 .تسببها الجهة المانحة

التنفيذ المشترك لبرنامج العمل الخاص بالمناطق  -2
الدخل ذات  البلدان ة الذي توافق بشأنهالمحمي

المرتفع والمنخفض على تنفيذ برنامج العمل بشأن 
  .المناطق المحمية

 ال توجد أو توجد في حدها األدنى: األهمية الحالية الحكومات
مرحلة المناقشات بشان المسائل : التوجه األخير

 الفنية والسياسات 
  إلى حد ماةجيد: آفاق المستقبل
 .المناطق العازلة/ للمناطق المحمية:المجال المالئم

 الضرائب المحددة كمصدر لإليرادات
 لدوليضريبة على الطيران ا –3
 ضريبة على المالحة الدولية –4
 ضريبة على استخدام طبقة االستراتوسفير  –5
 ضريبة على األخشاب المدارية -6
د األسماك يمصا(ضريبة على استخدام المحيطات  –7

 ) وقاع المحيطات
 ضريبة على غازات الدفيئة –8
) بعض(على ) أو الدولية(المزايدة الوطنية  -9

 التراخيص األخرى المتعلقة ائتمانات الكربون أو
 .بتحديد الحد األقصى والتبادل

  منخفضة  :األهمية الحالية الحكومات
نفذت فرنسا في اآلونة األخيرة :  األخيرةهاتالتوج

 19 لسداد المعونات الصحية3اآللية رقم 
وُأدرجت بعض . تقدم بطيء: آفاق المستقبل

لية، في المعاهدات الدو) 7مثال اآللية رقم (اآلليات 
. وافر المعلومات بشأن تنفيذهاغير أنه ال تت

 3مثال اآلليتان رقم (يات أخرى لرضت آوعع
 9اآللية رقم . ت عديدةفي مناسبا) 8ورقم 
 .متوسطة

  . العازلةالمناطق/المناطق المحمية: المجال المالئم

 تقاسم التكاليف مع األجيال المقبلة
 .سندات خضراء طويلة األجل -10

 ال توجد  :األهمية الحالية الحكومات
لة المناقشات بشأن مرح: التوجهات األخيرة

 . والسياساتالمسائل التقنية
 .جيدة إلى حد ما: آفاق المستقبل

 المناطق/المناطق المحمية: المجال المالئم
  .المناظر الطبيعية اإلنتاجية/العازلة

 الحكومات، صيب الخضراءبطاقات اليان  – 11
 التي الالمنظمات 

 ،لربحتبغي ا
األعمال التجارية 

 )الطوعية(

  منخفضة  :األهمية الحالية
 .في تزايد: التوجهات األخيرة
 .فرص كبيرة: آفاق المستقبل

 المناطق/المناطق المحمية: المجال المالئم
  .المناظر الطبيعية اإلنتاجية/العازلة

 
 

أحدث الصكوك الخاصة بجمع األموال ذات النوايا 
 الحسنة  

فيما بين  أو الجنوب/الشمال(المنتزهات الشقيقة  -12
 )الجنوببلدان الجنوب 

  منتزهتبني -13
 تجميعات  -14
 .التسوق الخيري باستخدام شبكة االنترنت -15

التي ال المنظمات 
 ربح،لتبغي ا

رية األعمال التجا
 )الطوعية(
 

  منخفضة  :األهمية الحالية
 .في تزايد: التوجهات األخيرة
 .جيدة: آفاق المستقبل

 المناطق العازلة/للمناطق المحمية : مالئمة
 

                                                
19  www.rfi.fr/francais/actu/articles/092/article_55734.asp 

http://www.rfi.fr/francais/actu/articles/092/article_55734.asp
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أهم الجهات  اآللية المالية

 الفاعلة
 التعليقات

 بطاقات ائتمان ودية -16
الخلوية طلب التبرعات باستخدام الهواتف  -17

 .)المحمول(
 المبادرات التجارية

االستثمارات البيئية التجارية الدولية ذات النوايا  -18
 .الحسنة

ة مدونات السلوك التجارية والقواعد القياسي -19
 .الطوعية 

 .الشراكات بين القطاعين العام والخاص  -20
 بين القطاع الخاص والمنظمات الشراكات -21

 .الحكوميةغير

التي ال المنظمات 
 لربح،تبغي ا

 األعمال التجارية 

  متوسطة  :األهمية الحالية
 .في تزايد: التوجهات األخيرة
 .جيدة: آفاق المستقبل
  .يعية اإلنتاجيةالمناظر الطب: المجال المالئم

 األسواق الخضراء
 .خطط وضع العالمات اإليكولوجية –22
 تشجيع استهالك وإنتاج المنتجات الخضراء –23
التجارة  ذات التجارة الدولية في المنتجات العضوية –24

 .العادلة القابلة لالستمرار
 .الصناديق الدولية لالستثمارات الخضراء -25

التي ال المنظمات 
 بح،لرتبغي ا

 األعمال التجارية 

  . متوسطة :األهمية الحالية
 .في تزايد: التوجهات األخيرة
فرص كبيرة للغاية بخصوص : آفاق المستقبل

، وإحراز تقدم بطيء بخصوص 23 و 22اآلليتين 
 . خارج قطاع الطاقة النظيفة24لية اآل

 المناظر الطبيعية اإلنتاجية : المجال المالئم
 لنظم اإليكولوجيةالدفع مقابل خدمات ا

السوق الدولي المنظم الخاص بتعويضات  -26
 . الكربون البيولوجي 

السواق الدولي الطوعي الخاص بتعويضات  –27
 . الكربون البيولوجي 

الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية من أجل  –28
 .حماية مستجمعات المياه

 التعويضات البيئية الطوعية لالستهالك المنزلي –29
فق البيئة العالمية للمحافظة على مدفوعات مر –30

 .التنوع البيولوجي العالمي
التعويضات الطوعية للتنوع البيولوجي لألعمال  –31

 التجارية الدولية 
التعويضات المنظمة للتنوع البيولوجي لألعمال  -32

 التجارية الدولية 

التي ال المنظمات 
 لربح،ا تبغي

  التجاريةاألعمال

متوسطة إلى منخفضة بالنسبة : الحاليةاألهمية 
، ومنخفضة بالنسبة لآللية 20 إلى 26آلليات من 

 . 32، وال توجد بالنسبة لآللية 31
في تزايد بالنسبة لآلليات من : التوجهات األخيرة

 32، وال توجد بالنسبة لآللية 31 إلى 26
الفرص كبيرة للغاية بالنسبة : آفاق المستقبل

، وتقدم متوسط بالنسبة 28 و 27 و 26لآلليات 
 30، ومنخفضة بالنسبة لآلليتين 31 و 29لآلليتين 

 .   32و 
 المناطق/المناطق المحمية: المجال المالئم

  .المناظر الطبيعية اإلنتاجية/العازلة

 التزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية على األجل البعيد
 مرفق مالي دولي -33

 الضرائب الدولية 
ضريبة تحويل العملة، (تحويل العملة ضريبة  -34

 )وضريبة توبين
 .ضريبة على التجارة الدولية –35
 .ضريبة على التجارة الدولية لألسلحة  -36
واالتصاالت  رسوم إضافية على البريد الدولي  –37

 .السلكية والالسلكية
 فرض ضريبة على االنترنت –38
ضرائب على استكشاف أو استغالل  –39

  .أنتاركتيكا 

 ال توجد: األهمية الحالية الحكومات
إجراء مناقشات في األمم : التوجهات األخيرة

  بعضأيدت حكومات بلدان أوروبية في. المتحدة
 .  مناسبات بعض هذه اآللياتال

 .  هناك مناقشات أكاديمية وتقنية
 . بعيدة المنال: آفاق المستقبل
 المناطق/المناطق المحمية: المجال المالئم

  .المناظر الطبيعية اإلنتاجية/لةالعاز
 

[ 
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 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية 4-8
 الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 13/4 من التوصية 3مشروع المقرر التالي مأخوذ من الفقرة 

 .(UNEP/CBD/COP/9/3)والتقنية والتكنولوجية 
 إن مؤتمر األطراف،

م المحرز من جانب األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في تحقيق تغطية             بالتقد مع التقدير  يرحب )أ(
أكثر شموال لألراضي الرطبة بحيث تساند طائفة أوسع من التنوع البيولوجي للمياه الداخلية من خالل تعيـين مواقـع               

 الخصوص، بما في ذلك،      بنتائج االجتماع التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في هذا          ويحيط علما رامسار؛  
إطار مفاهيمي لالستخدام الحكيم لألراضي الرطبة وحفـظ طابعها        ("، المرفق ألف    1-9ضمن جملة أمور، القرارات     

إطار استراتيجي منقح وخطوط إرشادية إلعداد قائمة األراضـي الرطبـة ذات            ("، المرفق باء    1-9 ، و ")اإليكولوجي
 لألطراف ويعبر عن امتنانه؛ ")أخذ القيم الثقافية لألراضي الرطبة في الحسبان ("21-9 و") األهمية الدولية في المستقبل

 الصادر عن االجتماع السابع لمؤتمر األطراف 7/4 من المقرر 30 و 29المتعاقدة في اتفاقية رامسار لمعالجة الفقرتين 
ايير تعيين مواقع رامسار، حسبما هـو      اتفاقية رامسار إلى مواصلة استعراض مع      ويدعوفي اتفاقية التنوع البيولوجي؛     

 7/4مـن المقـرر     ) أ(29مالئم، في ضوء التجربة العملية بخصوص تطبيقها في ضوء السمات المذكورة في الفقرة              
 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛

وظائف اإليكولوجيـة    بالعمل الجاري التفاقية رامسار بشأن تخصيص وإدارة المياه لحفظ ال          يرحب )ب[(
 األطراف والحكومات األخرى على استخدام اإلرشادات الموجودة، ويشجعوالتعاون الدولي بشأن إدارة الموارد المائية؛ 

إطار متكامل التفاقيـة رامسـار بشـأن    ( المرفق جيم 1-9حسبما هو مالئم، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، القرار           
 ]الصادرين عن اتفاقية رامسار؛) بشأن التعاون الدولي (19-7والقرار ) إرشادات تتعلق بالمياه

 بأهمية تحسين التعاون الدولي لتنفيذ برنامج العمل بشـأن التنـوع البيولـوجي للـنظم                يحيط علما  )ج[(
 األطراف والحكومات األخرى على التصديق يشجع، 22، الفقرة 8/27 بالمقرر وإذ يعترفاإليكولوجية للمياه الداخلية، 

 20،الدولية في األغراض غير المالحيـة      قانون استخدام المجاري المائية    بشأن   1997اتفاقية األمم المتحدة لعام     على  
وتنفيذ هذه االتفاقية، وذلك أيضا كوسيلة لتحقيق تعاون دولي محسن في مجال تنفيذ برنـامج العمـل بشـأن التنـوع                   

سبما هو مالئم، بمساندة صكوك التعاون الدولي األخرى بشـأن          البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية والقيام، ح      
 ]إدارة الموارد المائية التي تطبق على المستويات اإلقليمية والمتعددة األطراف والثنائية؛

بين اتفاقية التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة رامسـار          ) 2010-2007(خطة العمل المشتركة    يؤيد   )د(
)UNEP/CBD/SBSTTA/13/5؛)، المرفق 

  أسـبوع  100ف من الدرجة التخصصـية،       أسبوعا لموظ  50(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

المركز العالمي لرصد الحفظ التابع ليونيب إلى  اتفاقية رامسار، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة و      يدعو   )ه(
ن اتفاقية رامسار واتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلـك الـدور            مواصلة عملهم المشترك بشأن اإلبالغ المتجانس بي      

 المحتمل لورقة معلومات رامسار عن مواقع رامسار؛
أمانة اتفاقية رامسار، بالتعاون مع األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، إلى رفع تقريـر   يدعو   )و(

 وذلك إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة والتقنيـة            عن التقدم المحرز في تحقيق اإلبالغ المتجانس وآثاره       
 والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

                                                
 .، المرفق1997أيار / مايو21 بتاريخ 51/229قرار الجمعية العامة   20
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 )أسبوع واحد لموظف من الدرجة التخصصية(وقت الموظفين : األثر على الميزانية

لمناخ، وما يترتب عن ذلك      بضعف النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية أمام تأثير تغير ا         واعترافا منه  )ز(
 بعمل اتفاقية رامسار الجاري والمخطط إجرائه بشأن األراضي الرطبة وتغير المناخ يرحبمن حاجة لتحسين إدارتها، 

 اتفاقية رامسار، في اجتماعها العاشر، إلى النظر في اإلجراءات المالئمة المتعلقة باألراضي الرطبـة والميـاه       ويدعو
ير المناخ من أجل تحقيق مزيد من التحسين في التآزر والتعاون بين اتفاقية رامسـار واتفاقيـة       والتنوع البيولوجي وتغ  

 .التنوع البيولوجي في مجال عملهما بشأن تغير المناخ
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 التنوع البيولوجي البحري والساحلي 4-9
لمشورة العلميـة   الصادرة عن الهيئة الفرعية ل13/3 من التوصية 2مشروع المقرر التالي مأخوذ من الفقرة    

 .(UNEP/CBD/COP/9/3)والتقنية والتكنولوجية 
 إن مؤتمر األطراف،

الطابع العالمي والموحد التفاقية األمم على كد قد أ 60/30  رقمقرار الجمعية العامة لألمم المتحدةبأن  ذكّرإذ ي
تنفذ فيه جميع األنشطة في     يجب أن   لذي  المتحدة لقانون البحار، وأكد من جديد أن هذه االتفاقية تحدد اإلطار القانوني ا            

ه على النحو الذي اعترف به أيضا مؤتمر األمم المتحـدة           سالمت على   فاظ وأن من الضروري الح    ،المحيطات والبحار 
 ،21 من جدول أعمال القرن 17 للبيئة والتنمية في الفصل

المناطق البحرية الواقعـة خـارج   خيارات للتعاون إلنشاء مناطق محمية بحرية في " بالقسم بعنوان    وإذ يذكّر 
أن التفاقية التنوع  منه، التي أدرك فيها مؤتمر األطراف 42، وخصوصا الفقرة 8/24في المقرر " حدود الوالية الوطنية

خارج حدود الوالية الواقعة المناطق المحمية البحرية بخصوص  عمل الجمعية العامة مساندةرا رئيسيا في والبيولوجي د
 بالتنوع البيولوجي المتعلقةوالمشورة التقنية  المعلومات ،الحالةتركيز على توفير المعلومات العلمية، وحسب الب ،الوطنية
 2010،21 هدف عام في تحقيق و،يتحوطيكولوجي والنهج الم اإلاتطبيق نهج النظب و،البحري

خارج وداخـل الواليـة     تطبيق األدوات    من نفس المقرر، التي اعترف فيها بأن         38 بالفقرة   وإذ يذكّر أيضا  
 بحقوق والتزامات الدول الساحلية بمقتضى القـانون        اإلخاللالوطنية ينبغي أن يكون متجانسا ومتوافقا ومكمال ودون         

 ؛الدولي
ولوية لحفظ  ذات األ  بملخص واستعراض أفضل الدراسات العلمية المتاحة عن المناطق           علماً يحيط .1

، وهو االستعراض الذي جرى عمالً بالفقرة    الوطنية ة حدود الوالي  الواقعة خارج التنوع البيولوجي في المناطق البحرية      
 ؛8/24من المقرر ) أ(44

 األمـين التنفيـذي،     إلى يطلب دور منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،        وإذ يأخذ في الحسبان    .2
، أن المعنية ]واإلقليمية[ الدولية نظماتالممنظمة األغذية والزراعة، ومع األطراف، والحكومات األخرى، وبالتعاون مع 

غيـر المشـروع   والصيد صيد األسماك تأثيرات الممارسات التدميرية ل   يجمع ويلخص المعلومات العلمية المتاحة عن       
نظر ، وأن يتيح هذه المعلومات ل والموائل البحريةعلى التنوع البيولوجي البحري (IUU) المنظم وغير المبلغ عنه وغير

قبل االجتماع العاشر لمـؤتمر     للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     ة التي ستعقدها الهيئة الفرعية      قادمت ال الجتماعاا
 ؛، حسب الحالةاألطراف

  دوالر10 000مستشار : األثر على الميزانية
ون مع   إلى األمين التنفيذي القيام، بالتعا     يطلب دور المنظمة البحرية الدولية،      وإذ يأخذ في الحسبان    .3

، بتجميع وتلخيص المعلومات ]واإلقليمية[المنظمة البحرية الدولية، واألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية 
العلمية المتاحة عن التأثيرات المحتملة للتخصيب المباشر للمحيطات بفعل اإلنسان وتأثيراته على التنوع البيولـوجي               

 لالجتماعات القادمة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبـل           البحري، وأن يتيح المعلومات المتاحة    
 االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

  دوالر10 000 دوالر؛ مطبوعات 10 000مستشار : األثر على الميزانية
                                                

ال ، قد توحي بإدخ8/24لمندوبين عن رأي مفاده أن المزيد من التطورات التي حدثت منذ اعتماد المقرر أعرب أحد ا  21
تعديالت في الصياغة المستخدمة بالعالقة إلى تطبيق نهج النظام اإليكولوجي، وأن مؤتمر القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة قد 

 . من خطة تنفيذ جوهانسبرغ44حدد أكثر من هدف واحد يتعلق بالتنوع البيولوجي، حسبما يرد في الفقرة 
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الدولية  األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات            يطلب إلى  .4

 علـى التنـوع     اتـه ريأثتحمض و تالعلمية المتاحة عن تعرض المحيطات لل     ، بتجميع وتلخيص المعلومات     ]واإلقليمية[
للتنوع البيولوجي  للشعب المرجانية في المياه الباردة و     خطيرا  حمض قد حدد بوصفه تهديداً      تالبيولوجي البحري، ألن ال   

ة التي ستعقدها الهيئة الفرعية قبل االجتماع العاشـر  ادمالجتماعات الق انظر، وأن يتيح هذه المعلومات لالبحري اآلخر 
 لمؤتمر األطراف؛

  دوالر10 000 دوالر؛ مطبوعات 10 000 دوالر؛ مستشار 60 000اجتماع للخبراء : األثر على الميزانية
لواقعة خارج ا التي تتضمن معلومات عن المناطق البحرية لمكانية باستعراض قواعد البيانات ايرحب .5

مركز برنامج األمم المتحدة للبيئة وال التي أعدت بالتعاون مع (IMap) ةالتفاعليالوالية الوطنية، وبوضع الخريطة حدود 
 إلى األمـين التنفيـذي،   طلبيو ،8/24من المقرر ) ج(44 عمالً بالفقرة ،(UNEP – WCMC)حفظ الرصد العالمي ل

المنظمة البحرية الدولية، والمنظمات أن يدعو حفظ،  الرصد  ل  العالمي مركزيئة وال برنامج األمم المتحدة للب   بالتعاون مع   
 حسـب   ، بما في ذلـك إدماجهـا      (IMap) ةتفاعلي استعمال للخريطة ال   إلى ترويج أوسع  األخرى،  ] واإلقليمية[الدولية  

 ،تفاقية التنوع البيولوجي   ضمن صالحيات ا   ، في قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية، وأن يواصل         الضرورة،
، وإدراج معلومات عن وظائف النظام اإليكولوجي ومدى التواصل، والتهديدات والموائل تحديث المعلومات ذات الصلة

المعنية ] اإلقليميةو[الدولية  والمنظمات  لألمم المتحدة   الروابط األخرى مع منظمة األغذية والزراعة       و في عمود المياه،  
 ؛ةاألخرى، حسب الحال

  دوالر20 000مستشار : األثر على الميزانية
 التـأثيرات الضـارة   أو إعدادها لمنـع وتخفيـف   /و بمختلف الخيارات الجاري تطبيقها     علماً يحيط .6

 ؛8/21 من المقرر 5على النحو المشار إليه في الفقرة لألنشطة البشرية على الموائل المختارة في قاع البحار، 
، بما في ذلـك فريـق األمـم      ]اإلقليميةو[كومات األخرى والمنظمات الدولية      األطراف، والح  يدعو .7[

المتحدة العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحـري               
ر خطوط توجيهية لتنفيذ واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية، إلى التعاون على مواصلة تطوي

عمليات تقييم األثر البيئي وعمليات التقييم البيئي االستراتيجي لألنشطة والعمليات التي تخضع لوالياتها وسيطرتها والتي 
لديها إمكانية التأثير الضار على التنوع البيولوجي البحري خارج الوالية الوطنية، بغية ضمان أن هذه األنشطة تخضع       

ا ال تقوض سالمة النظام اإليكولوجي، وأن تقدم إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر تقريرها عـن                 لتنظيم يجعله 
 ]التقدم الذي أحرزته في هذا الصدد؛

منظمـة األغذيـة     ، ومن ضمنها  ]اإلقليميةو[ الدولية    والحكومات والمنظمات  ، األطراف أيضا عويد .8
إلـى  ،  والمنظمة البحرية الدوليـة ،ت وقانون البحار في األمم المتحدة شؤون المحيطا  وشعبة،  لألمم المتحدة والزراعة  

 لألنشطة البشرية علـى موائـل       ضارة ال تأثيراتتطوير وتطبيق خيارات فعالة لمنع وتخفيف ال      مواصلة  التعاون على   
 من إعـداد    دةالمستفا قاع البحار، وأن تقدم معلومات عن خبراتها ودراسات الحالة التي أجرتها والدروس              مختارة في 

 هذهع وينشر  أن يجم، المعنية]واإلقليمية[ إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات الدولية طلبيووتطبيق الخيارات، 
 أو بوسائل االتصال األخرى؛/ المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات و

 وقت الموظفين: األثر على الميزانية
حلقة عمل الخبراء المعنيـة     ل ماليةالوالمساندة   ةستضافاال علىالبرتغال   لحكومة   عن شكره  ربيع .9

 إلى الحماية، التي عقدت فـي  تحتاجبالمعايير اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي          
ـ  ي كما ،2007تشرين األول /  أكتوبر4إلى  2زور بالبرتغال، من جزر األ  ات والمنظمـات  عرب عن شـكره للحكوم
 ؛على رعاية مشاركة ممثليهااألخرى 
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جية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي يكولو بتقرير حلقة عمل الخبراء المعنية بالمعايير اإل     يرحب .10
  إلى الحماية؛تحتاجللمناطق البحرية التي 

 تحتاججياً وبيولوجياً والتي يكولوإ المعايير العلمية لتحديد المناطق البحرية المهمة       ]الحظي[  ] يعتمد [ .11
في المناطق  [،  ] المحيطات وأعماق البحار   عرضفي موائل   [بالتوصية الحالية،    ولإلى الحماية، الواردة في المرفق األ     

اإلرشادات العلمية، الواردة في المرفق الثاني بالتوصية الحالية، لتصميم وكذلك ] البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية،
المعنيـة بالمعـايير   الخبـراء  ية للمناطق البحرية المحمية، على النحو الذي أوصت به حلقـة عمـل            تمثيلالالشبكات  

 حماية؛ال إلى تحتاجاإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي 
الحالية، لتطوير هذه بالتوصية  الثالث الواردة في المرفق يةالخطوات األربع األول   ]الحظي[  ] يعتمد [ .12

المعنيـة  الخبـراء   عمـل    على النحو الذي أوصت به حلقة     ،  ] المحيطات وأعماق البحار   عرضموائل  في  [الشبكات،  
 ؛حمايةال إلى تحتاجبالمعايير اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي 

الدولية والمنظمات  ألغذية والزراعة لألمم المتحدة     ومنظمة ا  ، والحكومات األخرى  ، األطراف عويد . 13[
  األول، الواردة فـي المرفـق    العلمية  المعايير  ] استخدام[ إلى موافاة األمين التنفيذي بآرائها حول        األخرى] اإلقليميةو[

 طلب إلى يواه،  والخطوات األربع األولية الواردة في المرفق الثالث أدن       الثاني،  واإلرشادات العلمية الواردة في المرفق      
   لى األطراف وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين هـذه المعـايير  إها تيحع هذه اآلراء وي  األمين التنفيذي أن يجم 

 ؛]]وبهدف الحصول في نهاية المطاف على تأييد مؤتمر األطراف لها، [ واإلرشادات العلمية والخطوات

 وقت الموظفين: األثر على الميزانية
 بالحاجة إلى استعراض علمي لهذه المعايير الواردة في المرفق األول واإلرشادات العلميـة         يعترف .14[

 النظر في   ويقررالواردة في المرفق الثاني، عند توافر معلومات علمية جديدة وكذلك أدلة ونتائج من التطبيق العملي،                
فرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بعد      الحاجة إلى إنشاء آلية لمثل هذا االستعراض في اجتماع قادم للهيئة ال           

 ؛]االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
تطبيق على  ِالمعنية  ] واإلقليمية[الدولية   والحكومات األخرى والمنظمات     ،فااألطر] يحث] [ يدعو[  .15

 المرفـق الثـاني،     ية الواردة في  الواردة في المرفق األول أدناه، واإلرشادات العلم        العلمية المعايير] ، حسب الحالة،  [
المناطق البحرية المهمة والخطوات األولية الواردة في المرفق الثالث، مع السياسات والمعايير الوطنية، من أجل تحديد 

وذلـك  ] في موائل مياه عرض المحيطات وقاع البحار،       [  إلى الحماية،  تحتاج والتي   أو المعرضة للخطر  /ويكولوجياً  إ
بما [ الحفظ واإلدارة، بما في ذلك إنشاء شبكات تمثيلية من المناطق المحمية البحرية وفقا للقانون الدولي،             لتنفيذ تدابير   

 ؛]في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
وفقا  باألعمال التي أجريت بموجب اتفاقات واتفاقيات إقليمية إلنشاء هذه الشبكات،            يعترف ويرحب  .16[

 األطراف والحكومات األخرى على ويحث [ ةقائم التعاون على بناء القدرات فيما بين الهيئات الجعيشو للقانون الدولي،
 ؛]]اإلسراع من جهودها وزيادة تعاونها وبناء القدرات فيما بين الهيئات القائمة

تشجيع وال [ تركز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلةوالتي  األدلة الساحقة التي تم جمعها يدرك .17
 لحماية التنوع البيولوجي فـي موائـل        ]على حفظ التنوع البيولوجي في المناطق البحرية وإدارته واستخدامه المستدام         

 الصادر عن 15باستخدام النهج التحوطي وفقا للمبدأ  إلى الحماية، تحتاجية التي رحبفي قاع البحار والمناطق المختارة 
  ؛]نون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحاروالقا[إعالن ريو وديباجة االتفاقية، 

على القيام بمزيد مـن     المعنية  ] واإلقليمية[الدولية   األخرى والمنظمات    الحكوماتو األطراف،   يحث .18
التـي  حرية  والمناطق البفي قاع البحارمختارة   موائل   ، وخصوصا في  تنوع البيولوجي البحري  الالبحوث لتحسين فهم    

، بما في ذلك على وجه الخصوص، إعداد قوائم جرد وخطوط أساس الستعمالها في تقيـيم حالـة                   إلى الحماية  تحتاج



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 130 

 
واتجاهات التنوع البيولوجي، ضمن جملة أمور، واالنتباه بصفة خاصة إلى النظم اإليكولوجية والموائل الحرجة غيـر         

 ؛المعروفة نسبياً
 تنميةإلى التعاون على المعنية ] واإلقليمية[ت األخرى والمنظمات الدولية    والحكوما ، األطراف يناشد .19

قتصاد اال ذاتالبلدان  النامية، وكذلك   أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة       ال سيما    و ، في البلدان النامية   اتالقدر
اإلرشادات العلمية الواردة في المرفق الثاني، لعلمية الواردة في المرفق األول أدناه و تطبيق المعايير ا، من أجلنتقالياال
 ؛البحريةى المناطق لألنشطة البشرية ف التأثيرات الضارةتخفيف لو

البلدان التعاون مع لى عالمعنية ] واإلقليمية[الدولية  والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافيناشد .20
تعزيـز  ل ،نتقالياالقتصاد  اال ذاتالبلدان  النامية، وكذلك   صغيرة  أقل البلدان نمواً والدول الجزرية ال     ال سيما   و،  النامية
التنوع البيولوجي البحـري واسـتخدامه   تها العلمية والتقنية والتكنولوجية للمشاركة في األنشطة الرامية إلى حفظ           اقدر

إلقليميـة ودون   والمبادرات التعاونيـة ا   ،والمشاركة في البحوث  المستدام، بما في ذلك من خالل التدريب المتخصص         
 اإلقليمية؛

قـاً  وف المشاركة التامة والفعالة من جانب المجتمعات األصلية والمحلية،  شجيع ت إلى األطراف   يدعو .21
األمـم  ة، عند إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة، وذلك مع مراعاة إعالن            ساريللتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ال    

 ، حسب الحالة؛ةحقوق الشعوب األصليالمتحدة بشأن 
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 المرفق األول [
 ]في موائل عرض المحيطات وقاع البحار[إلى الحماية تحتاج المعايير العلمية لتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً والتي 

 
 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار

  أو الندرةالطابع الفريدا
 
 
 
 

  

 أنواع أو مجموعات أو  علىتحتويمناطق 
من الوحيدة (" فريدة )1(مجتمعات متوطنة 

توجد فقط في عدد قليل  (نادرة وأ ")نوعها
أو أنواع أو مجموعات أو ) من المواقع

 نظم )2(أو /، ومجتمعات متوطنة
إيكولوجية أو موائل فريدة من نوعها أو 

 سمات )3 (أو/نادرة أو مميزة، و
وقيانوغرافية فريدة أو أأو جيومورفولوجية 

 غير مألوفة

 ال عوض عنها =
الضياع يعني احتمال  =

لتنوع أو لتام لختفاء ااال
أي سمة، أو تقليل التنوع 

 على أي مستوى

 مياه عرض المحيطات
بحر سارغاسو، عمود تايلور، 

 والممرات المالحية بين كتل الجليد
 

 موائل قاع البحار
المجتمعات المتوطنة حول الحلقات 

المرجانية المغمورة، والفتحات 
، والتالل البحرية ؛الحرارية المائية

األعماق وشبه المنخفضات في 
 السحيقة

الطابع  في تقدير خطر التحيز =
 توافر الفريد اعتمادا على

 المعلومات
النطاقات اعتماد السمات على  =

السمات الفريدة في أن بمعنى 
نطاق ما قد تكون سمات 

خر،  في نطاق آمألوفة 
 منظور اعتمادوبالتالي يجب 

 إقليميعالمي و

األهمية الخاصة ألطوار 
 تاريخ حياة األنواع

الظروف األحيائية والالأحيائية   وازدهارهامناطق مطلوبة لبقاء مجموعة
عندما تقترن بقيود فسيولوجية 

تميل محددة لألنواع وأفضليات 
األقاليم بعض أجزاء إلى جعل 

ياة البحرية أنسب ألطوار ح
 معينة عن األجزاء ووظائف
 األخرى

 مناطق )1( : علىمناطق تحتوي
 وأ، أو التسرئةتربية ومناطق التكاثر 

موائل ألنواع  وأ ،مناطق حضانة
مهمة ك، أو مناطق اسمصغار األ

أخرى ألطوار تاريخ حياة األنواع؛ 
 موائل ألنواع مهاجرة )2(أو 

وي الشتأو البيات التغذية، مناطق (
التربية والتحسير طرق ، و الراحةأو
 )الهجرةو

التواصل بين أطوار تاريخ  =
الحياة، والروابط بين 

التفاعالت التغذوية، : المناطق
والنقل المادي، وعلوم البحار 

الفيزيائية، وتاريخ حياة 
 األنواع

تشمل مصادر المعلومات  =
على سبيل المثال االستشعار 

عن بعد، والتتبع باألقمار 
البيانات ناعية، وطصاإل

والصيد التاريخية عن الصيد 
، ونظام رصد العرضي
 .السفن

التوزيع المكاني والزمني  =
 .أو تجمع األنواع/و
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 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار

أهمية المنطقة لألنواع 
أو الموائل المهددة /و

أو المعرضة للخطر أو 
 المتناقصة

 استعادة موئل لبقاء أو تحتوي علىطق امن
أنواع مهددة أو معرضة للخطر أو 

من تجمعات كبيرة و منطقة فيها أمتناقصة 
 .هذه األنواع

هذه واسترداد عادة ستضمان إ
 .األنواع والموائل

أو /ة لألنواع ويويالمناطق الح
 الموائل المهددة أو المعرضة للخطر

 )1(: أو المتناقصة التي تحتوي على
، كاثر التربية، ومناطق التمناطق

ومناطق الحضانة وموائل صغار 
طق أخرى مهمة األسماك أو أي منا

 )2(ألطوار تاريخ حياة األنواع؛ أو 
للتغذية، أو (موائل األنواع المهاجرة 

طرق  أو الراحة ووي الشتالبيات
 ).التربية والتحسير والهجرة

تتضمن أنواعاً تعيش في  =
 نطاقات جغرافية شاسعة

 يقتضتفي حاالت كثيرة  =
 إعادة توطين عادةاالست

األنواع في مناطق تنتمي إلى 
 .نطاقها التاريخي

تشمل مصادر المعلومات  =
االستشعار : على سبيل المثال

عن بعد، والتتبع باألقمار 
ناعية، وبيانات الصيد طصاإل

، وبيانات والصيد العرضي
 .نظام رصد السفن

الضعف أو الهشاشة أو 
الحساسية أو بطء 

 االنتعاش

نسبة عالية نسبياً من على مناطق تحتوي 
 أو أو المواطن الحيويةالموائل الحساسة 

شديدة التعرض (هشة وظيفياً النواع األ
للتدهور أو النضوب من جراء األنشطة 

أو بطيئة ) البشرية أو الظواهر الطبيعية
 .االنتعاش

لى درجة تشير إالمعايير 
الخطر الذي سيحدث إذا لم تتم 

على األنشطة  السيطرة الفعالة
الظواهر الطبيعية،  وأالبشرية 
أو إذا قة أو المكون، في المنط

استمرت هذه األنشطة 
 .غير مستداموالظواهر بمعدل 

 هشاشة األنواع
 استجابة من تاريخ تستنتج =

األنواع أو المجموعات في 
للتقلبات مناطق مشابهة 

 .الشديدة
أنواع ضعيفة الخصوبة وبطيئة  =

النمو ويقتضي نضوجها 
الجنسي وقتاً طويالً، واألنواع 

ماك القرش أسمثل (المعمرة 
 ).وغيرها

أنواع لها نسيج يوفر لها موائل  =
الشعاب ، مثل للتوالد الحياتي

 المياه العميقة، ية فيمرجانال
واإلسفنج، والكائنات البحرية 

 شالنباتية، واألنواع التي تعي
 .في المياه العميقة

 

التفاعالت بين الهشاشة  =
وتأثير األنشطة البشرية 

 والظواهر الطبيعية
التعريف الراهن يركز على  =

أفكار محددة بشأن المواقع 
  النظر في األنواعويتطلب

 كثيرة التحرك
المعايير تطبق قائمة بذاتها أو  =

 .مقترنة بمعايير أخرى
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 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار
 هشاشة الموئل

مناطق مغطاة بالجليد وفيها  =
 .مجموعات تتأثر بتلوث السفن

جعل يحمض المحيطات قد ت =
موائل البحار العميقة أكثر 

زيد يهشاشة من غيرها، وقد 
 للتغيرات التي ضار الثرمن األ

 .يدخلها اإلنسان
أنواع أو مجموعات أو على مناطق تحتوي  اإلنتاجية البيولوجية

مجتمعات ذات إنتاجية بيولوجية طبيعية 
 .عالية نسبياً

مهم في تغذية النظم الدور ال
اإليكولوجية وزيادة معدالت 
نمو الكائنات وقدرتها على 

 كاثرتال

 مناطق الجبهات =
 التيارات الصاعدة =
 الفتحات الحرارية المائية =
التالل الكائنات النباتية في  =

 البحرية

 بمعدل نمو هايمكن قياس =
الكائنات البحرية 

ومجموعاتها، إما بتثبيت 
الكربون الالعضوي بالتمثيل 

الضوئي أو بالتمثيل 
 وإما من خالل ،الكيميائي

المواد ابتالع الفرائس، و
العضوية الذائبة أو الجسيمات 

 العضوية
ها من منتجات ستنتاجيمكن ا =

االستشعار عن بعد، مثل لون 
القائمة ذج االمحيط أو النم

 العمليةعلى 
سالسل يمكن استخدام  =

د يالبيانات الزمنية لمصا
يجب توخي  ولكن ،األسماك

 حذرال
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 ات التطبيقاعتبار األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار
 تحتوي على تنوع أعلى نسبيا ةمنطق التنوع البيولوجي

لنظم اإليكولوجية أو الموائل أو ل
المجتمعات أو األنواع، أو فيها تنوع 

 .جيني عال

 للتطور واإلبقاء على صمود مهمة
 األنواع البحرية والنظم اإليكولوجية

 التالل البحرية =
 لتقاءاإلالجبهات ومناطق  =
الشعاب مجتمعات  =

  المياه الباردةية فيمرجانال
مجتمعات أسفنج المياه  =

 العميقة

بالعالقة  التنوع النظر فييجب  =
  البيئة المحيطةإلى

بدال امؤشرات التنوع ال تراعي  =
 األنواع

 راعيمؤشرات التنوع ال ت =
سهم في التي ت األنواع تجديد
، وبالتالي فإنها قد المؤشرقيمة 

 لألنواع ال تبرز مناطق مهمة
 مثل األنواع قلق،المثيرة لل
 المهددة

 على أساس نوع استنتاجهيمكن  =
الموئل بوصفه بديالً لتنوع 

األنواع في المناطق التي لم 
 عن تجمع منها عينات كثيفة

 .التنوع البيولوجي
مناطق فيها درجة عالية نسبياً من  الطبيعيةالسمات 

الطبيعية بسبب نقص أو قلة مستوى 
 البشرية المزعجة أو المؤدية األنشطة

 إلى التدهور

حماية المناطق ذات الهياكل  =
والعمليات والوظائف األقرب 

 إلى الطبيعة
ظ على هذه المناطق االحف =

 بوصفها مواقع مرجعية
حماية وتعزيز صمود النظام  =

 اإليكولوجي

معظم النظم اإليكولوجية 
تعطي أمثلة على والموائل 

لسمات امستويات متفاوتة من 
الطبيعية، والقصد هو اختيار 

التي تتميز بأكثر سمات األمثلة 
 .طبيعية

ينبغي إعطاء األولوية للمناطق  =
ذات المستوى المنخفض من 

 للمناطق المحيطة الضطراباتا
 بها

ينبغي إيالء االعتبار للمناطق  =
التي لم يتبق فيها مناطق 
 هاعادتطبيعية، أو مناطق تم است

لك إعادة ، بما في ذبنجاح
 .توطين األنواع

تباع هذه المعايير على إيمكن  =
أنها قائمة بذاتها، أو مقترنة 

 .بمعايير أخرى
 [ 
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 المرفق الثاني[ 
 إرشادات علمية الختيار المناطق الالزمة

  ذلكية من المناطق البحرية المحمية، بما فيتمثيلإلنشاء شبكة 
 ]عرض المحيطات وقاع البحارمياه موائل [

 
لخصائص ا

والمكونات 
  للشبكةالمطلوبة

 االعتبارات المحددة المنطبقة على الموقع التعريف
 )ضمن عدة اعتبارات(

مناطق مهمة 
إيكولوجياً 
 وبيولوجياً

المناطق المهمة إيكولوجياً وبيولوجيـاً هـي       
مناطق مميزة جغرافيـاً أو بحريـاً وتقـدم         
خدمات مهمة إلى نوع واحـد أو أكثـر أو          

ة أو أكثر من نظام إيكولوجي، مجموعة واحد
أو تقدم هذه الخدمات إلى النظام اإليكولوجي       
بأسره، وذلك بالمقارنة بالمناطق المحيطـة      
األخــرى أو المنــاطق ذات الســمات   
اإليكولوجية المشابهة، أو المناطق التي تفي      

 .ة في المرفق األولمذكوربالمعايير ال

  أو الندرةالطابع الفريد =
صة ألطوار تاريخ حياة األهمية الخا =

 األنواع
أو الموائل المهددة أو /أهمية لألنواع و =

 المعرضة للخطر أو المتناقصة
العرضة للخطر، أو الهشاشة، أو الحساسية  =

 أو بطء االنتعاش
 اإلنتاجية البيولوجية =
 التنوع البيولوجي =
 الطبيعيةالسمات  =

تتكـون مـن    ية عنـدما    تمثيلتصبح الشبكة    ي التمثيلالطابع 
مناطق تمثل مختلف التقسـيمات الفرعيـة       

العالميـة  البيوجغرافية لمجمل المحيطـات     
والبحار اإلقليمية التي تعبر بقدر معقول عن       

، بما فـي    ةالنطاق الكامل للنظم اإليكولوجي   
ذلك تنوع األحيائيات والموائل في تلك النظم       

 .اإليكولوجية البحرية

ـ  تغطـي مجموعة كاملة مـن األمثلـة         وئال م
 ؛ والصـحة  يـا؛  مجتمع ا، أو تصنيف  ابيوجغرافي

 )الموائل(الموئل  و؛النسبية لألنواع والمجتمعات  
 .الطبيعية السماتو نسبيا؛، التي ظلت بال مساس

التواصل في تصميم الشبكة يتيح عدة روابط        التواصل
تستفيد من خاللها المواقع المحمية من تبادل       

ـ أو األنـواع، ويتـيح      /الشرانق و  ابط روال
أي أن  . وظيفية مع مواقع شبكات أخـرى     ال

تجعل كل موقع يستفيد من المتواصلة  الشبكة  
 .اآلخر ويفيده

 ؛ واالختناقـات الماديـة    ؛ والدوامات ؛التيارات
 ؛ والمخلفـات  ؛ وتشتت األنواع  ؛وطرق الهجرة 

ويمكن أيضاً إدراج المواقع    . والروابط الوظيفية 
 .مجتمعات التالل البحرية مثل ،المنعزلة

 استنساخ السمات
 اإليكولوجية

استنساخ السمات اإليكولوجية يعني أن أكثر      
من موقع سيتضمن أمثلة على سمة معينة في 

" اتسم "مصطلحو. منطقة بيوجغرافية معينة  
ت عمليـا األنواع، والموائـل، وال   "يقصد به   
التي توجد في الطبيعة في أي      " اإليكولوجية

 .منطقة بيوجغرافية معينة

 الطبيعـي،  بـاين ، والتعدم اليقين وجه   أ مراعاة
ولعل السمات التـي    . وإمكانية حدوث كوارث  

 أقل أو السمات المعرفة بدقة      تظهر تباينا طبيعيا  
ذات التباين ن السمات م استنساخاً أقل تتطلبقد 

بعبـارات  المتأصل الشديد أو السمات المعرفة      
 .عموميةال بالغة

المواقع المالئمة 
 والصالحة للبقاء

تشير إلى  مواقع المالئمة والصالحة للبقاء     ال
 جميع المواقع الموجودة في الشبكة ينبغي       أن

أن تكون بحجم وحمايـة كـافيين لضـمان         
استمرار البقاء اإليكولوجي وسالمة السـمة      

 .التي اختيرت لها هذه المواقع) أو السمات(

 ؛حجمالالمالءمة والصالحية للبقاء تعتمدان على 
 ؛ وصمود السـمات  ؛العازلة والمناطق   ؛شكلالو
ــة المحيطــة لتهديــدات؛وا  ؛)الســياق( والبيئ

 ؛العمليات/ ونطاق السمات  ؛والصعوبات المادية 
 .التكاتف/والتداعيات

[ 
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 المرفق الثالث [

 ية للمناطق البحرية المحميةتمثيل إلعداد شبكات يةالخطوات األربع األول
ة مذكورتباع المعايير الإينبغي  . بيولوجياً وأمهمة إيكولوجياً  العلمي لمجموعة أولية من المناطق الحديدالت .1

وينبغي التركيز في  . وتطبيق النهج التحوطي ،مع إقامة االعتبار ألفضل المعلومات العلمية المتاحةأعاله، في المرفق األول 
 مواقع أخـرى  على أساس الفهم بأن،  فعالرف بقيمتها اإليكولوجية  ت على إنشاء مجموعة أولية من المواقع المع       هذه العملية 

 .بعد الحصول على المزيد من المعلوماتيمكن إضافتها 
ينبغي أن يعبر    . للمجتمعاتأو  / و  أو نظام تصنيف لموئل    بيولوجي جغرافي نظام تصنيف   اختيار  /نشاءإ .2

  هذه الخطـوة    تنطوي  وسوف .  السمات اإليكولوجية الرئيسية في داخل المنطقة      تناولهذا النظام عن نطاق التطبيق، وأن ي      
 . عرض المحيطات وقاع البحار- على الفصل بين مملكتين على األقل

أو الكمية لتحديد المواقع التـي      / النوعية و  ساليباستعمال األ يجب   أعاله،   2و   1 تين الخطو استنادا إلى  .3
اإليكولوجية المعترف بها أو     ألهميتها   إدارتها، إقامة االعتبار  لنظر في تعزيز     ويجب عند اختيارها ل    .  الشبكة تضاف إلى س

 .هااستنساخوتواصلها و ي التمثيلالنظر في طابعها اإليكولوجي من خالل تجانساللتعرضها للخطر، ومعالجة متطلبات 
 ينبغي إقامة االعتبار لحجمهـا وشـكلها وحـدودها          . للبقاء تهاوصالحيالمواقع المختارة    الءمةتقييم م  .4
 ]. ومالءمة نظام إدارة الموقعناطق عازلةوسماتها كم

 

 



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 137 
 

 التنوع البيولوجي الجزري 4-10
 الواردة  (GLISPA)يدعى مؤتمر األطراف إلى أن يرحب مع التقدير باستراتيجية الشراكة العالمية بشأن الجزر              

رامج العمل  وأن يحيط علما باألنشطة الواردة في مذكرة األمين التنفيذي بشأن ب(UNEP/CBD/COP/9/INF/6)في الوثيقة 
، والتحـديات اإلقليميـة التـي    )90الفقرة (المواضيعية ، مثل إصدار قاعدة بيانات عالمية عن التنوع البيولوجي الجزري      

، ونشر وتكرار الخبرات الناجحة في مجـال خفـض          )77 إلى   69الفقرات من   (تعترض إنشاء المناطق المحمية الجزرية      
 ).84 و 83، و 78الفقرات (لنظم اإليكولوجية الجزرية، على المستوى العالمي تأثيرات األنواع الغريبة الغازية على ا
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 المبادرة العالمية للتصنيف 4-11

 .UNEP/CBD/COP/9/20/Add.2يأتي مشروع المقرر التالي من الوثيقة 
 إن مؤتمر األطراف،

وفة، كخطوة نحو إقامة     بالتقدم المحرز في إعداد قائمة مرجعية على نطاق واسع باألنواع المعر           يرحب )أ(
جميع المنظمات المشـتركة علـى      ويشجع  سجل عالمي من النباتات والحيوانات والكائنات المجهرية والكائنات األخرى،          

مواصلة تطوير ونشر أدوات وأساليب، وجمع البيانات، وجمع العينات والحفاظ عليها، وبناء القدرات ذات الصلة من أجل                 
  لجميع الكائنات األخرى؛2012 للنباتات وسنة 2010استكمال العمل بحلول سنة 

 بالتقدم المحرز نحو إنشاء صندوق خاص للمبادرة العالميـة للتصـنيف، ويشـجع شـبكة        يرحب أيضا  )ب(
 واللجنة التوجيهية المؤقتة التابعة للصندوق الخاص للمبادرة العالمية للتصنيف (BioNet International)البيولوجيا الدولية 

، وأن ترفع تقريرا عن التقـدم       2010صلة السعي على مصادر تمويل مالئمة من أجل تشغيل الصندوق قبل سنة             على موا 
 المحرز إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 بالمواد القابلة للتسليم الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية الواردة في المرفق الثاني بهذه المذكرة وذلك                قري )ج(
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على تنفيذ ويحثج العمل بشأن المبادرة العالمية للتصنيف، كنتائج لبرنام

 إلى األمين التنفيذي أن ويطلباألنشطة المزمعة في برنامج العمل من أجل إنتاج النتائج المتوقعة بحلول الموعد المستهدف، 
ة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع العاشـر  يرفع تقريرا عن هذه المسائل إلى اجتماع للهيئ      

 لمؤتمر األطراف؛

 10 000؛ مستشـار    ) أسبوعا لموظف من فئة الخدمات العامة      24(وقت الموظفين   : األثر علىالميزانية 
 دوالر؛ تكـاليف  23 000 دوالر؛ سفر أعضاء لجنة المبادرة الدولية للتصـنيف      10 000دوالر؛ سفر الموظفين    

 ) دوالر12 000 دوالر؛ تكاليف المطبوعات 60 000 دوالر؛ اجتماع للخبراء 108 000الترجمة 
 على الحاجة إلى بناء القدرات، وخصوصا في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والـدول                 يشدد )د(

نتقالي، من أجل تمكينها من تنفيذ األنشطة المزمعة لتحقيـق          الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصاد اال        
 ورصد التقدم المحرز نحو النتائج المتوقعة؛

ألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ومنظمات التمويل على تقديم مسـاندة وافيـة      ا يدعو )ه(
ساندة في الوقت المناسب للبلدان النامية، وال سيما إلعداد قائمة مرجعية متاحة على نطاق واسع باألنواع المعروفة، وتقديم م

أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، حسب الحالة، من أجل تنفيذ                  
 .األنشطة المزمعة في المرفق الثاني بهذه المذكرة، بما في ذلك بناء القدرات ذات الصلة

 ثانيالمرفق ال

 موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في كل واحد من مواد قابلة للتسليم 
 األنشطة المقررة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

 والقدرات على التصنيف على األصعدة الوطني واإلقليمي والعـالمي،          يم احتياجات التصنيف  تقي : 1الهدف التشغيلي رقم    
 تنفيذ االتفاقيةمن أجل 
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 ، وتحديد األولوياتقطري على أساس  تقييمات احتياجات التصنيف :1اط المزمع النش
إعداد حزمة لمساندة التقييم إلتاحتها من خالل بوابة المبادرة العالمية للتصنيف بحلول نهاية سنة  1-1-1الناتج 
نيف واإلرشادات بشأن موقع ، استنادا إلى التقييمات التي نفذت حتى اآلن، وإلى دليل المبادرة العالمية للتص2009

شبكة البيولوجيا الدولية، وآلية تنسيق المبادرة      :   وتشمل الجهات الفاعلة    22.شبكة البيولوجيا الدولية على اإلنترنت    
 .العالمية للتصنيف، وغير ذلك من القائمين بتجميع تقييمات احتياجات التصنيف

 في المائة 10نيف في قطاع واحد على األقل بواسطة االنتهاء من إجراء تقييم الحتياجات التص  2-1-1الناتج 
وتشـمل الجهـات    .  2012 في المائة من األطراف بحلول سنة        25، وبواسطة   2010من األطراف بحلول سنة     

الحكومات الوطنية، بمساعدة من مؤسسات وشبكات التصنيف ومن نقاط االتصال الوطنية للمبادرة العالمية : الفاعلة
 .للتصنيف

 تقييمات االحتياجات اإلقليمية للتصنيف، وتحديد األولويات : 2لمزمع النشاط ا
 من تنفيذ تقييم إقليمي رائد على األقل في إقليم فرعي من أقاليم 2009االنتهاء بحلول نهاية سنة  1-2-1الناتج 

ر اتفاقية التنـوع    األمم المتحدة، ضمن تنفيذ أحد القضايا المواضيعية أو القضايا المشتركة بين القطاعات في إطا             
ويمكن عرض النتائج والدروس المستفادة على االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية          .  البيولوجي

شبكة البيولوجيا  : وتشمل الجهات الفاعلة  .  والتقنية والتكنولوجية، مع نشرها بواسطة آلية غرفة تبادل المعلومات        
 .(CBOL)دة المتوازية من أجل الحياة الدولية، وكونسورتيوم رموز األعم

  تقييم االحتياجات العالمية من التصنيف :3النشاط المزمع 
 من إجراء تقييمات لالحتياجات العالمية للتصنيف لما ال يقـل  2009االنتهاء بحلول نهاية سنة   1-3-1الناتج 

وتشمل الجهـات  .  لتنوع البيولوجيعن مجالين مواضيعيين أو قضيتين مشتركة بين القطاعات في إطار اتفاقية ا        
الفاعلة مبادرات عالمية منها، على سبيل المثال، شبكة البيولوجيا الدولية، والمركز الدولي للعلـوم البيولوجيـة                 

، واالتحاد العـالمي لحفـظ الطبيعـة    (GBIF)، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي       (CABI)التطبيقية  
(IUCN)ة للبحوث الزراعية ، والمراكز الدولي(IARCs). 

 التوعية العامة والتثقيف:   4النشاط المزمع 
إعداد ونشر حزمة موارد تشمل معلومات وأفكار أساسية للدعاية بين مجموعـات مسـتهدفة               1-4-1الناتج 

الميـة  آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف، والمبـادرة الع       : وتشمل الجهات الفاعلة  .  2009بحلول نهاية سنة    
 . وآلية غرفة تبادل المعلومات في اتفاقية التنوع البيولوجي(CEPA)لالتصال والتثقيف والتوعية العامة 

تنظيم معرض واحد على األقل في مؤسسة وطنية للتصنيف، عن أهمية علم التصنيف مع ذكر           2-4-1الناتج 
وتشـمل  .  ديا مع وجود على الشـبكة     ، على أن يكون المعرض ما     2010المبادرة العالمية للتصنيف بحلول سنة      

، والمتاحف الوطنية وكونسـورتيوم  CEPAاألطراف والهيئات ذات الصلة المشتركة في مبادرة       : الجهات الفاعلة 
Herbariaللشركاء العلميين . 

تزويد الصفحات القطرية اإللكترونية بقوائم األنواع وتحديد المواد الخاصـة بعـالم الحيـوان            3-4-1الناتج 
مأخوذة من المعلومات المتاحة في أدبيات مثل معلومات خط          (2015بات على المستوى الوطني بحلول سنة       والن

                                                
22  www.bionet-intl.org/tna 

http://www.bionet-intl.org/tna


UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 140 

 
، (GBIF)المرفق العالمي لمعلومات التنـوع البيولـوجي        : وتشمل الجهات الفاعلة  ).  األساس لمزيد من البحث   

 .وشركاؤه
النظم والهياكل األساسـية     الموارد البشرية و   وصيانةتوفير نقطة تركيز للمساعدة على إيجاد       :  2 شغيلي رقم الهدف الت 

 الالزمة للحصول على العينات البيولوجية التي هي أساس المعرفة التصنيفية ولجمعها وحفظها
 بناء القدرات على الصعيدين العالمي واإلقليمي لمساندة التوصل إلى المعلومات التصنيفية وتوليدها:  5النشاط المزمع 
نشاء سجل إلكتروني إليداعات المجموعات البيولوجية التي تقدم محددات عالمية فريدة لهـذه           إ 1-5-2الناتج 

المجموعات، والبدء في تحليل عن البلدان واألقاليم التي تفتقر إلى البنية األساسية للمجموعات الضرورية بحلول               
 .MOSAIC، و NSCA، و CETAF، و GBIF، و CBOL:  وتشمل الجهات الفاعلة.  2012سنة 

على جميع األطراف إعداد أولويات وخطط عمل وطنية وإقليمية لبناء القـدرات فـي مجـال        2-5-2الناتج 
وتشـمل الجهـات    .  ، استنادا إلى تقييمات االحتياجات الوطنية واإلقليمية للتصنيف       2015التصنيف بحلول سنة    

اط االتصال الوطنية التابعة للمبـادرة      الحكومات الوطنية، بمساعدة من مؤسسات وشبكات التصنيف ونق       : الفاعلة
 .العالمية للتصنيف وآلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف

زيادة وظائف لخبراء التصنيف على المدى الطويل بهدف إنشاء خبرة تصنيفية مالئمة لجميـع          3-5-2الناتج 
.  2020ال التصنيف بحلول سـنة      المجموعات الرئيسية للكائنات في جميع األقاليم، ولمضاعفة قوة العمل في مج          

 .جميع األطراف والبلدان: وتشمل الجهات الفاعلية
الكائنات المستنبتة كمصـادر   /إعداد وتشجيع المعايير الدولية لحفظ وتخزين العينات البيولوجية        4-5-2الناتج 

لية غرفة تبادل مؤسسات التصنيف، وآ: وتشمل الجهات الفاعلة.  2012للدراسات في مجال التصنيف بحلول سنة 
 التابع لمنظمة التعاون والتنمية فـي  (GSF)المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، والمرفق العالمي للعلوم       

، وشبكة البيولوجيا الدولية، والجماعة االستشـارية للبحـوث الزراعيـة الدوليـة             (OECD)الميدان االقتصادي   
(CGIAR)  ستنبات البكتيري ، واالتحاد العالمي لمجموعات اال(WFCC) والمنظمة األوروبية المعنية بمجموعات ،

 .(ECCO)االستنبات البكتيري 
إعداد وحفظ المجموعات التصنيفية كبنية أساسية للمعرفة األساسـية لتنفيـذ اتفاقيـة التنـوع            5-5-2الناتج 

مركز مؤسسي واحد على  بالحفاظ على أو الوصول إلى 2020البيولوجي مع تحديد هدف لكل طرف بحلول سنة      
وتشـمل  .  األقل للجودة في مجال التصنيف على المستوى الوطني، أو، حسب الحالة، على المستوى اإلقليمـي              

، وشـبكة   EDIT، و   CGIAR، و   GSFالحكومات الوطنية، ومؤسسات وشبكات التصـنيف، و        : الجهات الفاعلة 
 .ECCO، و WFCC البيولوجيا الدولية، و

 جميع المجموعات المرجعية الوطنية للتنوع البيولوجي في جميع األطراف بحلول سنة            تعريف 6-5-2الناتج 
 .وتشمل الجهات الفاعلة جميع األطراف والبلدان.  2010
  تعزيز الشبكات القائمة للتعاون اإلقليمي في مجال التصنيف :6النشاط المزمع 
بة من أجل تقييم وبناء القدرات بحلول سنة   إدراج جميع مؤسسات التصنيف في الشبكات المناس       1-6-2الناتج 
شبكة البيولوجيا الدولية، وشبكات التصنيف األخرى، والمؤسسـات الوطنيـة          : وتشمل الجهات الفاعلة  .  2012

 .ECCO، و WFCC، و (CGIAR)، والجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية GSFللتصنيف، و 
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ني في مجال التصنيف في عشرة أقاليم فرعية لألمم المتحدة من خالل تعزيز شبكات التعاون الف 2-6-2الناتج 
 .وتشمل الجهات الفاعلة شبكة البيولوجيا الدولية.  2009إصدار كتيب عن أفضل الممارسات بحلول نهاية سنة 

رات تحديد المواقع اإلقليمية لرموز األعمدة المتوازية للحامض النووي ودمجها في شبكة المختب 3-6-2الناتج 
 .CBOL: وتشمل الجهات الفاعلة.  CBOLالرائدة التابعة لـ 

 مـع مـنح   ؛نظم محسنة وفعالة للحصول على معلومات التصنيف      /ةتيسير وجود هياكل أساسي   :  3  رقم الهدف التشغيلي 
 األولوية لضمان حصول بلدان المنشأ على معلومات عن عناصر تنوعها البيولوجي

 معلومات التصنيفالمي منسق لوضع نظام ع : 7النشاط المزمع 
وضع معيار مقبول دوليا عن أوصاف مستوى المجموعات لتمكـين توضـيح المجموعـات               2-7-3الناتج 

، TDWG، و GBIF: وتشـمل الجهـات الفاعلـة   .  الموجودة قبل إدراج جميع العينات فـي قاعـدة البيانـات      
 .Genbank/EMBL/DDBJ و

على نطاق واسع باألنواع المعروفة، كخطوة نحو إصـدار سـجل      إصدار قائمة مرجعية تتاح      3-7-3الناتج 
: وتشمل الجهات الفاعليـة   .  2012عالمي للنبات والحيوان والكائنات المجهرية والكائنات األخرى، بحلول سنة          

GBIF و ،Species 2000 و ،ITIS ومؤسسات التصنيف، ودائرة معارف الحياة ،(EOL)   وشـبكة البيولوجيـا ،
 .الدولية
، GBIF: وتشمل الجهات الفاعلة  .  2008إتاحة سجالت رقمية لبليون عينة بحلول نهاية سنة          4-7-3تج النا

 .ومؤسسات حفظ المجموعات
زيادة وسائل ومعدل األرقمة ألدبيات التصنيف، مع دمج صالت مترابطة بسيطة وفعالة لموقع              5-7-3الناتج 

البيني بين جميع المشاريع البيولوجية الرئيسية؛ وتشـكيلها        المحتوى البيولوجي وسهولة الوصول إليها؛ والتفاعل       
وستتاح العالمات من برنامج مكتبة تراث التنوع البيولوجي في ستة ماليين صفحة .  المناسبة وفقا لمعايير البيانات

؛ وخمس وعشرون مليون صـفحة  2009؛ وخمس عشر مليون صفحة بحلول نهاية سنة     2008بحلول نهاية سنة    
مكتبة تراث التنوع البيولوجي، والمكتبـات فـي مؤسسـات          : وتشمل الجهات الفاعلة  .  2010اية سنة   بحلول نه 

، وجمعيـة  (SciELO)، والمكتبة العلمية اإللكترونيـة    BiodivHeritage، و   AnimalBaseالتصنيف الرئيسية، و    
ألخرى التي يمكن الوصول إليها     ، باإلضافة إلى المحافل ا    )(IJSEM)المسائل اإللكترونية   (علوم الجراثيم العامة    

 .بسهولة
 معالجات تصنيفية إلكترونية تغطي المجموعات التصـنيفية الكبيـرة،          5إعداد ما ال يقل عن       6-7-3الناتج 

ومن بين  .   من أجل تمكين المقارنة بين فوائدها      2010والنظم اإليكولوجية واألقاليم على أن تستكمل بحلول سنة         
 .Plozi.org، و INOTAXA ، وEDIT، و (CATE)شروع إلكتروني لعلم التصنيف إنشاء م: الجهات الفاعلة

، مفتوحا ويسهل الوصول إليه     (GSIS)إعداد نموذج تجريبي للنظام العالمي لمعلومات األنواع         7-7-3الناتج 
يع ، ونسخة شاملة لهذا النظام مع معلومات عن جم        2010بحلول سنة   " 2010مبادرة بوتسدام لسنة    " حسب طلب   

، TDWG، و   Fishbase ، و (EOL)دائرة معارف الحياة    : ومن بين الجهات الفاعلة   .  2020األنواع بحلول سنة    
 .، وشبكة البيولوجيا الدوليةGBIFو 
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إعداد نظام لألنواع على المواقع اإللكترونية، مع إشـراك المجتمعـات، وبرنـامج لنموهـا                8-7-3الناتج 

، GBIF  ، وFishbase ، و(EOL)دائرة معارف الحياة : مل الجهات الفاعلةوتش.  (2010واستدامتها بحلول سنة 
 ).وشبكة البيولوجيا الدولية

تأهيل نظام أو أكثر من النظم تأهيال مستداما مع صالت ومراجع للمفـاتيح، واألدلـة وأدوات           9-7-3الناتج 
، EOL: من بين الجهـات الفاعلـة     و.  2012تحديد الهوية األخرى، من أجل تغطية جميع األقاليم، بحلول سنة           

 .، وشبكة البيولوجيا الدولية(ICIPE)والمركز الدولي لفسيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات 
 القيام، في إطار برامج العمل المواضيعية الرئيسية لالتفاقيـة، بـإدراج األهـداف التصـنيفية     : 4  رقمتشغيليالهدف ال 

  المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناتهخدامحفظ واالستال في مجال القراراتالرئيسية لتوليد المعلومات الالزمة التخاذ 
 التنوع البيولوجي للغابات: 8النشاط المزمع 
، إصدار قائمة جرد باألنواع المهمة للتنوع البيولـوجي للغابـات، وحالـة            2015بحلول سنة    1-8-4الناتج 

لمحتملة للتنوع البيولوجي في باطن األرض، والـنظم        حفظها، وإيكولوجيتها، وتوزيعها، بما في ذلك المؤشرات ا       
، وبرنـامج   GBIFإدارات الغابات، ومؤسسات التصـنيف، و       : وتشمل الجهات الفاعلة  .  المالئمة ألخذ العينات  

 .(CGIAR)بيولوجيا وخصوبة التربة المدارية التابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
 لمعالجة البيانات عن انتشار الغابات وبيانات العينات يمكن الحصول عليها من خالل إنشاء آلية 2-8-4الناتج 

، GBIF: وتشمل الجهات الفاعلة .  2010، من أجل تسهيل عمل قائمة الجرد، وذلك بحلول سنة           TDWGمعايير  
 . التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة(WCMC)، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة TDWG و

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي : 9النشاط المزمع 
إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهوية األخـرى للالفقريـات               1-9-4الناتج 

وتشـمل الجهـات   .  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة2010الموجودة في غابات المنغروف، بحلول سنة    
 .، وآلية غرفة تبادل المعلوماتOBISبراء التصنيف، وتعداد الحياة البحرية، و ، وخEOL: الفاعلة
إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهويـة األخـرى للكائنـات                2-9-4الناتج 

.  احـة ، يكون مزودا بجميـع المعلومـات المت  2010، بحلول سنة (Ballast water)الموجودة في مياه الصابورة 
 .، وخبراء التصنيف، وآلية غرفة تبادل المعلوماتEOLمعهد سميثسونيان، و : وتشمل الجهات الفاعلة

مؤسسات : وتشمل الجهات الفاعلة  .  إصدار دليل عن المجموعات الرئيسية للطحالب البحرية       3-9-4الناتج 
 .OBISالتصنيف و 

 وشبه الرطبة التنوع البيولوجي لألراضي الجافة : 10النشاط المزمع 
إصدار وتجربة حقيبة أدوات واحدة لتحديد الهوية لموئل واحد من موائل األراضي الجافة، بما          1-10-4الناتج 

 .2012في ذلك الطفيليات والكائنات الحية القشرية، بحلول سنة 
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية -11النشاط المزمع 
علومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهوية األخرى ألسماك المياه          إقامة مركز لتبادل الم    1-11-4الناتج 

، وخبـراء   EOL: وتشمل الجهات الفاعلـة   .  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010العذبة، بحلول سنة    
 .التصنيف، وآلية غرفة تبادل المعلومات
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تحديد الهوية بالنسبة ألسماك المياه العذبة   البدء في تحليل للفجوات على أساس عالمي في أدلة           2-11-4الناتج 
 .2010بحلول سنة 

  التنوع البيولوجي الزراعي :12النشاط المزمع 
إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهوية األخـرى للملقحـات،               1-12-4الناتج 

منظمة األغذية والزراعـة    : الجهات الفاعلة وتشمل  .  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010بحلول سنة   
(FAO)   و ،EOL   و ،GBIF   و ،ITIS   و ،CBOL          و شبكة البيولوجيا الدولية، وخبراء التصنيف، وآلية غرفـة ،

 .تبادل المعلومات
منظمة : وتشمل الجهات الفاعلة.  2012إنتاج مفاتيح لجميع أجناس النحل في العالم بحلول سنة  2-12-4الناتج 

 .والزراعة ومؤسسات التصنيفاألغذية 
مثل ذبابة الفاكهة   (، إعداد وبدء اختبار نظم تحديد الهوية لألنواع التجريبية          2010بحلول سنة    3-12-4الناتج 

باستعمال رموز األعمدة المتوازية للحامض النووي التي يمكن أن يستعملها المفتشين           ) أو الحشرات ذات القشور   
 .، وشبكة البيولوجيا الدولية، وخبراء التصنيفCBOL:  الجهات الفاعلةوتشمل.  الزراعيين على الحدود

   التنوع البيولوجي للجبال- 13النشاط المزمع 
: وتشمل الجهات الفاعلـة   .  إقامة قوائم عمل للكائنات المعروف تواجدها في المناطق الجبلية         1-13-4الناتج 
GBIF و ،GMBA. 
العينات، وتحديد المخاطر من تغير المناخ على المناطق المحمية فـي           استعمال بيانات تواجد     2-13-4الناتج 

: وتشمل الجهات الفاعلة  .  أقاليم الجبال، وتقديم معلومات لخفض أثر تغير المناخ على المناطق المحمية الصغيرة           
GBIF والمؤسسات اإليكولوجية، و ،CONABIO. 
حسين البحوث في مجال التنوع البيولوجي للجبال في  مناطق ذات أولوية لت10 إلى 6تحديد من  6-13-4الناتج 

 .كل قارة من القارات
   التنوع البيولوجي الجزري): ب(13النشاط المزمع 

قطاعـات  ال بالقضايا المشتركة بين إدراج األهداف التصنيفية الرئيسية في إطار العمل المتعلق    : 5  رقم الهدف التشغيلي 
لتنـوع البيولـوجي    واالستخدام المستدام ل  حفظ  ال في مجال     القرار لصنعزمة  ومات الال في االتفاقية، من أجل توليد المعل     

 ومكوناته
 الحصول وتقاسم المنافع:  14المزمع  النشاط

تقديم خطوط إرشادية عن منافع التصنيف في سياق الحصول وتقاسم المنافع، وعرض متطلبات  1-14-5الناتج 
 . المواد على مؤسسات التصنيف بحلول االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافالموافقة المسبقة عن علم واتفاقات نقل

عقد حلقة عمل دولية للسلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنية للمبـادرة العالميـة               2-14-5الناتج 
اض غيـر   للتصنيف والحصول وتقاسم المنافع لمناقشة العقبات التي تواجه النقل الدولي للمواد البيولوجية لألغر            

التجارية للبحوث، وإعداد نهوج فعالة ومفيدة من الناحيتين إلقامة الموافقة المسبقة عن علم، والشروط المتفق عليها 
، CETAF، و EDITأمانة اتفاقية التنـوع البيولـوجي، و   : وتشمل الجهات الفاعلة.  تبادليا، واتفاقات نقل المواد   

 .البيولوجيا الدولية، وشبكة CBOL، ومؤسسات التصنيف، و NSCA و
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ضمان الحصول اإللكتروني المفتوح والمجان على المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع  3-14-5الناتج 

في أقرب وقت ممكن، تمشيا مع االلتزامات القانونية، من خالل آليات مثل الهياكل والبروتوكوالت والمعايير التي 
 .وع البيولوجي وسيطا فيهايكون المرفق العالمي لمعلومات التن

  األنواع الغريبة الغازية:  15النشاط المزمع 
وتشمل .  2010معلومات عن األنواع الغريبة الغازية في جميع البلدان بحلول سنة     /تقديم قوائم  1-15-5الناتج 

 .GISIN، وشبكة البيولوجيا الدولية، و IUCN-ISSG، و GBIF: الجهات الفاعلة
أدوات تحديد الهوية، بمـا فـي ذلـك    (، تقديم معلومات المتعلقة بالتصنيف      2012ول سنة   بحل 2-15-5الناتج 

لمسؤولي الجمارك وخدمات الحجر الصحي بشأن األنـواع       ) المفاتيح ورموز األعمدة المتوازية للحامض النووي     
 .الغريبة الغازية على المستويين الوطني واإلقليمي

تمل بدرجة عالية أن تصبح أنواعا غريبة غازية وإعـداد معلومـات            تعريف األنواع التي يح    3-15-5الناتج 
 كأنشطة إضافية 8/3، حسبما تم وصفه في المرفق بالمقرر 2012الحجر الصحي بحلول سنة   /لمسؤولي الجمارك 

 .، وشبكة البيولوجيا الدوليةGBIF، و Fishbase، و GISIN، و GISP: وتشمل الجهات الفاعلة.  مزمعة
، إتمام النظام اإللكتروني لمعلومات األنواع الغريبة الغازية الفعلية والمحتملة 2010بحلول سنة  4-15-5الناتج 

وتشـمل الجهـات    .  بالنسبة لكل قارة من القارات وتقييم تهديدات األنواع الغريبة الغازية المحتملة في المستقبل            
 .(GISIN)الغازية  البرنامج العالمي لألنواع: الفاعلة
، تجميع وإدارة التصنيف المحدث لجميع األنواع الغريبة الغازية، طبقا لطلب 2010بحلول سنة  8-15-5الناتج 

، GBIF: وتشـمل الجهـات الفاعلـة   .  (GISIN)االستراتيجية العالمية التابعة للبرنامج العالمي لألنواع الغازية       
 .COL و

ألنواع الغريبة الغازية، ربما بالبناء علـى       لهوية ا ) تشمل الدقة والسرعة  (إعداد بروتوكوالت    9-15-5الناتج 
.   الموجودة بالفعل والتي يـتم تطويرهـا حاليـا        (IPPC)المعايير ذات الصلة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات         

 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات: وتشمل الجهات الفاعلة.  2010وينبغي الموافقة على البروتوكوالت بحلول سنة 
والمتعلقة بمسار  إصدار ونشر المفاتيح العملية لتحديد الهوية لألنواع الغريبة الغازية المعروفة   10-15-5اتج الن

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وشـبكة البيولوجيـا        : وتشمل الجهات الفاعلة  .  2010رئيسي للغزو بحلول سنة     
 .الدولية
 )ي(8  مساندة تنفيذ المادة – 16النشاط المزمع 
العمل مع المجتمعات األصلية، لتعريف المعرفة التصنيفية األصلية التي ستدرج في تصـميم              1-16-5الناتج 

 .GBIF: وتشمل الجهات الفاعلة.  2020األسماء العالمية بحلول سنة 
م، بما في ذلك عمليات  مساندة نهج النظام اإليكولوجي وعمل اتفاقية التنوع البيولوجي في مجال التقيي – 17النشاط المزمع 

 تقييم األثر، والرصد والمؤشرات
تقديم معلومات عن البيانات الفوقية لتواجد األنواع الجغرافيـة المرجعيـة لمسـاعدة نظـام                1-17-5الناتج 

 .GBIF: وتشمل الجهات الفاعلة.  2012المعلومات الجغرافية في رسم خرائط النظم اإليكولوجية بحلول سنة 
  المناطق المحمية – 18النشاط المزمع 
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، توفير قوائم جرد لكل منطقة من المناطق المحمية على األقـل للثـدييات،     2010بحلول سنة    1-18-5الناتج 
 )).ج(44و ) أ(44، الفقرتان 8/24المقرر (والطيور، والزواحف، والبرمائيات، واألسماك، والفراشات 

القائمة الحمراء التابعة لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعـة    ، أتمتة وضع قوائم أنواع      2010بحلول   2-18-5الناتج 
ب، ومن الفئة الثانية، ولجميع المناطق      -1ألف، و   -1واالتحاد الدولي للحفظ لجميع المناطق المحمية من الفئتين         

 .GBIFاالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة و : وتشمل الجهات الفاعلة.  2016المحمية بحلول 
، إقامة مشروع تجريبي لبيان تحديد هوية الموائل وتحديد أولويـة إنشـاء             2009سنة  بحلول   3-18-5الناتج 

مناطق محمية جديدة، من خالل رسم خرائط توزيع األنواع على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية، وذلـك                
 .لتحديدها ونشرها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
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 المسؤولية والجبر التعويضي 4-12

ــذي       ــين التنفي ــده األم ــذي أع ــوجز ال ــر الم ــتعراض التقري ــى اس ــراف إل ــؤتمر األط ــدعى م ي
(UNEP/CBD/COP/9/20/Add.1)وتقرير العمل المستقبلي بصدد هذه المسألة . 
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 التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى، وإشراك أصحاب المصلحة 4-13
  األعمال   التشجيع على إشراك قطاع-ألف 

من القسم الخامس   مأخوذ  المرفق  و.  UNEP/CBD/COP/9/21/Add.1من الوثيقة   مأخوذ  مشروع المقرر التالي    
 .من تلك الوثيقة

 إن مؤتمر األطراف،
 ،8/17 بمقرره إذ يذكّر

قطاع  مبادرة الرئاسة البرتغالية لمجلس االتحاد األوروبي لعقد مؤتمر رفيع المستوى بشأن             وإذ يالحظ مع التقدير   
 ،2007تشرين الثاني /األعمال والتنوع البيولوجي في نوفمبر

 بجهود ألمانيا، بما فيها من خالل مبادرتها بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي، لحشـد مجتمـع                 وإذ يرحب 
 األعمال لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف،

، "2010اع األعمال وتحدي التنوع البيولوجي قط" بمساندة هولندا لتنظيم اجتماع غير رسمي ثالث عن       وإذ يرحب 
من أجل مواصلة إعداد األفكار التي يمكن متابعتها من خالل االتفاقية أو استخدامها لمساندة أهداف االتفاقية، مـن أجـل                    

 ،2010إشراك قطاع األعمال في قضايا التنوع البيولوجي، كوسيلة للعمل نحو بلوغ هدف عام 
لتعويضات التنوع البيولوجي التي أعدتها مبادرات مثـل برنـامج قطـاع األعمـال               باألدوات   وإذ يرحب أيضا  

 وتعويضات التنوع البيولوجي، مساهمة منها في االجتماع المذكور أعاله،
 ، جهود األمانة إلشراك مجتمع األعمال، بما في ذلك تعيين نقطة اتصال لقطاع األعمالوإذ يالحظ مع التقدير

  إشراك مجتمع األعمال في تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية؛ األطراف على تعزيزيحث
 بإطار اإلجراءات ذات األولوية التي ستقوم األمانة بتنفيذه والوارد في القسم الخامس من المذكرة الحاليـة           يرحب

لة مـن جانـب      إلى األمين التنفيذي، حسبما يكون األمر ممكنا ومالئما، أن يأخذ في الحسبان المبادرات ذات الص               ويطلب
 .األطراف والمنظمات

 دوالر؛  60 000: 2 دوالر؛ مجال األولوية رقـم       100 000 :1مجال األولوية رقم    : األثر على الميزانية  
  دوالر60 000: 3مجال األولوية رقم 

 المرفق

 2010-2008،  ذات األولوية بشأن قطاع األعمالمجاالتإطار لل
 األعمال بصدد قضايا التنوع البيولوجي منذ االجتماع الثـامن لمـؤتمر           بينما أحرز تقدم ملحوظ في حشد مجتمع       .1

األطراف، إال أن عددا قليال نسبيا من الشركات كان مدركا للروابط بين قطاع األعمال والتنوع البيولوجي أو ألهمية قطاع         
، تتناول المذكرة الحالية التدابير 8/17ومع مراعاة ذلك وعمال بالمقرر .  األعمال في المفاوضات الجارية في إطار االتفاقية

 :2010-2008ذات األولوية التي يجب أن تقوم األمانة بتنفيذها في الفترة 
 هالقطاع األعمال والترويج ل التنوع البيولوجي دراسة جدوىإعداد :  1  رقم األولويةمجال
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ا في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل االستمرار في جمع ونشر المعلومات عن دراسة جدوى التنوع البيولوجي، بم   .2

 .المعلومات والنشرة اإلخبارية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن قطاع األعمال باإلضافة إلى محافل األعمال المهمة
إقامة شراكات مع كليات إدارة األعمال لتحديد خيارات لدمج التنوع البيولوجي في مناهج التدريس األساسية، بما                 .3

 .خالل إعداد دراسات الحالة ومواد التدريس األخرىفي ذلك من 
 .لمجتمع األعمال" توقعات التنوع البيولوجي العالمي"إنتاج ونشر موجز الطبعة الثالثة من نشرة  .4

 نشر األدوات وأفضل الممارسات:  2  رقم األولويةمجال
 أثر الخطط الطوعية الدولية إلصدار  والمنظمات المعنية األخرى، جمع معلومات عنISEALبالتعاون مع تحالف  .5

الشهادات نحو تنفيذ أهداف االتفاقية وتطوير أدوات تبادل المعلومات والمساعدة التقنية للتشجيع على استعمال أوسع ألفضل   
 :وتتضمن األنشطة ما يلي.  الممارسات
اتيجيات وخطط العمل جمع معلومات عن استعمال الخطط الطوعية الدولية إلصدار الشهادات في االستر )أ(

 الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 إعداد مسودة لتحليل الفجوات؛ )ب(
 إتاحة المعلومات عن الخطط الطوعية الدولية إلصدار الشهادات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛ )ج(
 .إعداد دورات تدريبية بشأن خطط إصدار الشهادات )د(

، والمنظمات والمبـادرات المعنيـة      (BBOP) وتعويضات التنوع البيولوجي     بالتعاون مع برنامج قطاع األعمال     .6
منهجيات وأدوات وخطوط إرشادية بشأن تعويضات التنـوع البيولـوجي          ) ب(دراسات الحالة،   ) أ(األخرى، جمع وإتاحة    

 .أطر السياسة الوطنية واإلقليمية ذات الصلة لالسترشاد بها في إعداد دراسة تشريعية) ج(وكذلك 
جمع ونشر معلومات عن سياسات المشتريات التي تتماشى وأهداف االتفاقية، بما في ذلك من خالل آلية غرفـة                   .7

 .تبادل المعلومات والنشرة اإلخبارية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن قطاع األعمال
 تسهيل مشاركة قطاع األعمال في عمليات االتفاقية:  3  رقماألولويةمجال 

ر مذكرات إرشادية لمندوبي قطاع األعمال قبل اجتماعات االتفاقية، بما في ذلك من خـالل النشـرة                 إعداد ونش  .8
 .اإلخبارية الموجهة إلى قطاع األعمال

إعداد خيارات، مع الحكومة المستضيفة، لمشاركة قطاع األعمال في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، بما في                .9
 .ذلك في الجزء الرفيع المستوى

القيام، مع الحكومة المستضيفة، بتنظيم معرض للتكنولوجيا وحلقات عمل على هوامش االجتماع العاشر لمـؤتمر      .10
 .األطراف

إعداد تقرير إحصائي يبين مشاركة قطاع األعمال في مختلف هيئات االتفاقية، والمشاركة من بلـدان مختلفـة،                  .11
 .فود من خارج الحكوماتوالمشاركة في الوفود الحكومية باإلضافة إلى الو
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 التشجيع على إشراك المدن والسلطات المحلية -باء 
 .UNEP/CBD/COP/9/21/Rev.1مشروع المقرر التالي مأخوذ من الوثيقة 

 إن مؤتمر األطراف،
، بشأن دور السلطات  1992 المعتمد في مؤتمر قمة األرض في عام         21 من جدول األعمال     28 بالفصل   رإذ يذكّ 

تشترك الجهات الرئيسة من األطراف     (" من الخطة االستراتيجية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي         4-4هدف  المحلية وال 
الفاعلة وأصحاب المصلحة في شراكة لتنفيذ االتفاقية وتدمج انشغاالت التنوع البيولوجي في خططها وبرامجها وسياساتها               

 ؛")القطاعية وعبر القطاعية
 تبقى المسؤوليات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية مشتركة مع األطراف في المقـام األول، فهنالـك               بينما ،وإذ يالحظ أنه  

 :في ذلك ما يليالمدن والسلطات المحلية في تنفيذ االتفاقية، بما على إشراك لتشجيع ل متعددةأسباب 
 صنع القـرار عملية ى عل، ال سيما في البلدان النامية، يركز بشكل متزايد المعدل المتسارع للتحضر  إن )أ(

  على التنوع البيولوجي؛ التي تؤثرستهالك الموارد اإدارة تحسين ئ فرصاً لهيوالموارد في المدن، وي
 المسـتدام فـي     يكولوجي واستخدامه م اإل النظايمكن أن تسهم تجارب المناطق الحضرية المتعلقة بحفظ          )ب(

 داول األعمال العالمية بشأن التنوع البيولوجي؛ تعزيز السياسات الوطنية واالستراتيجيات اإلقليمية وج
،  المناطقتخطيطو المدن والحكومات المحلية دوراً حاسماً في رسم وتنفيذ أدوات استخدام األراضي تلعب )ج(

والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنمية والهياكل األساسية الحضرية، وتشجيع االستثمار، وحمالت توعية المستهلك، وتنطوي             
جميعها على آثار مباشرة على التنوع البيولوجي، وال سيما على المياه، وتغير المناخ، والمنـاطق المحميـة، والزراعـة                   

 والغابات، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي واالتصال، والتثقيف والتوعية العامة؛

الصـادرة   ، وهي التوصية  الستراتيجية من الخطة ا   3 و 2، بشأن تنفيذ الهدفين     )ر(، البند   2/1بالتوصية   رإذ يذكّ و
 إلـى  9اليونسكو، باريس، من مقر في اجتماعه الثاني في   لفريق العامل المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية      اعن  
للتنوع البيولـوجي   التي تحث األطراف على دعم العمل المحلي عن طريق وضع استراتيجيات            و،  2007يوليو  / تموز 13

 ،لتنوع البيولوجيلوطنية لعمل االستراتيجيات وخطط الأو خطط عمل تتفق مع ا/ن الوطني والمحلي وعلى المستويين دو
 آذار/ مارس28 إلى 26باالجتماع المعني بالمدن والتنوع البيولوجي المعقود في كوريتيبا، البرازيل، من  رإذ يذكّو

لية في الجهود العالمية المبذولة لحمايـة التنـوع         ، والذي سلط الضوء على األهمية الحيوية إلشراك السلطات المح         2007
 ،مة عن استخدام الموارد الجينيةالبيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناتها والتقاسم المنصف والعادل للفوائد الناج

ي ووحدة البيئة الحضرية ف، واليونسكوللمستوطنات البشرية،  األمم المتحدة مركز المساهمة التي قدمها وإذ يالحظ 
 المدن الرئيسـية وتشـجيع تبـادل        إشراك في   ،برنامج األمم المتحدة للبيئة ووكاالت ومنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة         

المجلس الـدولي    مثل   وأهمية المبادرات الطوعية  . الخبرات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي الحضري       
ات المحلية من أجل االستدامة ومشروعها بشأن العمل المحلي لخدمة التنـوع         والحكوم )ICLEI(للمبادرات البيئية المحلية    

 الخاصة باالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة والمدن المتحدة والحكومـات  2010 ومبادرة العد التنازلي لعام     )LAB(البيولوجي  
 والرابطـة  )WMCCC( بيولوجي العالمي بشأن تغير المناخ وعنصره المعني بالتنوع ال     اءومجلس العمد  )UCLG( المحلية

 ضمن هيئات، )C40(ية في مجال حماية المناخ قياد ومجموعة المدن األربعين ال)”Metropolis“( العالمية للحواضر الكبرى
 .في معالجة قضايا التنوع البيولوجي بكفاءة من خالل العمل المحليوذلك أخرى، 
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التي تبقى أيضاً مراجـع عالميـة        تفاقية التنوع البيولوجي،  ال من أهمية لتعاون بين المدن الرئيسية     ما ل  وإذ يدرك 

الجتماع التاسع لمـؤتمر    لضيفة  ستمالمدينة ال  مبادراتها في مجال التنوع البيولوجي الحضري، مثل بون، باعتبارها           فضلب
بارهـا المدينـة    لمؤتمر األطـراف، ونوغويـا، باعت       الثامن لالجتماع المدينة المستضيفة األطراف، وكوريتيبا، باعتبارها    

اتفاقيـة التنـوع    مانـة أل المدينة المستضيفةلمؤتمر األطراف، ومونتريال باعتبارها       العاشر الجتماعضيفة المرتقبة ل  ستالم
 ،البيولوجي

 27 إلـى    26د في بون من     قعن بشأن المدن والتنوع البيولوجي، الم     اءمؤتمر العمد  بالمساهمة التي قدمها     وإذ يقر 
والمجلس الدولي للمبادرات البيئيـة      )InWent(ذي نظمته مدينة بون والمنظمة الدولية لبناء القدرات         ، وال 2008 أيار/مايو

 قبل عقد الجزء الرفيع المستوى من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في االتفاقيـة المتعلقـة بـالتنوع         )ICLEI(المحلية  
 .البيولوجي

 فـي كوريتيبـا،     2007آذار  /يولوجي، المعتمد في مـارس    باإلعالن بشأن المدن والتنوع الب    يأخذ علما    .1
 المدن األخرى إلـى النظـر فـي         ويدعو مدينة ومنظمة دولية،     24، بواسطة   (UNEP/CBD/COP/9/INF/10)البرازيل  

 استنتاجات هذا اإلعالن؛
ية األطراف على االعتراف بدور المدن والسلطات المحلية في استراتيجياتها وخطط عملها الوطن            يشجع .2

 االسـتراتيجيات   المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وعلى مساعدة المدن على اعتماد الممارسات التي من شأنها دعم تنفيذ هـذه               
 التشجيع على إعداد استراتيجيات وخطط عمل محلية في مجال التنوع البيولوجي؛  واإلجراءات، و

المشاركة فـي   إلى  اإلقليمية والدولية   ئية  اإلنماوكاالت والبنوك   الواألخرى   والحكومات   ، األطراف يدعو .3
البيولـوجي فـي هـذه      إدماج اعتبارات التنوع    وسية للمدن والسلطات المحلية،     المشاريع التي تتضمن تنمية الهياكل األسا     

إدراج عمليات محددة في بناء القدرات وبرامج تعنى بالتنوع البيولوجي لصالح الموظفين المحليين المسؤولين              المشاريع، و 
 عن تنفيذها وصيانتها؛ 

 المدن وجمعياتها إلى استخدام األدوات واإلرشادات ذات الصلة التي أعدت في إطار االتفاقية بغية     يدعو .3
هـات التنـوع    بحالـة واتجا  المساهمة في تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة وغاياتها ومقاصدها، لتبادل المعلومات المتعلقـة             

مات تساهم في تحقيق أهداف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتبليغها إلـى الحكومـات              البيولوجي، وإلعداد أي التزا   
 الوطنية؛

أهـداف االتفاقيـة     األمين التنفيذي مواصلة تجميع المعلومات المتعلقة بدور المدن في تحقيق    يطلب إلى  .4
لومات وغيرها من الوسائل المالئمـة األخـرى؛   الثالثة والعمل على إتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المع      

أو تكييف المواد ذات الصلة للوصول إلى أدوات وإرشادات االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي عن طريق المدن، /وإعداد و
 .ومعالجة احتياجات المدن والسلطات المحلية في مبادراتها الرامية إلى تنفيذ االتفاقية

 أسبوعا لموظف   24 أسبوعا لموظف من الدرجة التخصصية،       15(  وقت الموظفين  :األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة
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 التعاون فيما بين بلدان الجنوب -جيم 
 .UNEP/CBD/COP/9/21/Rev.1  من الوثيقة مأخوذمشروع المقرر التالي
 إن مؤتمر األطراف،

المنظمات والمبادرات الدولية واإلقليمية األخرى،  بتعزيز التعاون مع االتفاقيات ومع التقدير يرحب .1
اللجان  مع المعقوداالتفاق ب، في هذا الصدد، وينوه مع التقديرباإلضافة إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة 

 االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة؛
ة بالتنوع البيولوجي ويدعوها إلى قلعفاقيات المت باالجتماعات المشتركة للهيئات العلمية التابعة لالتيرحب .2

  بغية تطوير أقصى درجات التآزر في العمل العلمي والتقني فيما بين االتفاقيات؛االستمرار في هذا األسلوب

أسبوعان لموظف من الدرجة التخصصية، أسبوعان لموظف من ( وقت الموظفين: األثر على الميزانية
 )فئة الخدمات العامة

 األمين التنفيذي مواصلة االتصال باالتفاقيات والمنظمات والمبادرات التي سبق ألمانة االتفاقية لب إلىيط .3
 التوقيع معها على مذكرات تعاون، بما فيها بوجه خاص اتفاقيتا في سبيلهي  لتنوع البيولوجي أن وقعت معها أوالمتعلقة با

شكال التعبير الثقافي، بقصد الدفع بتنفيذ االتفاقية وفقاً لمقررات مؤتمر اليونسكو بشأن التراث الثقافي غير المادي وتنوع أ
 األطراف، بما في ذلك إعداد أنشطة مشتركة حسب االقتضاء؛

 أسابيع لموظف من 4 أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية، 4( وقت الموظفين: األثر على الميزانية
 )فئة الخدمات العامة

مبادرة التعاون بشأن الصحة ذي مواصلة التعاون مع منظمة الصحة العالمية واألمين التنفييطلب إلى  .4
، باإلضافة إلى المنظمات ذات الصلة لدعم عمل األطراف في مجال التنوع البيولوجي (COHAB) والتنوع البيولوجي

ة التنوع البيولوجي التي اتفاقيوالقضايا المتصلة بالصحة الواردة أعاله، بما في ذلك عن طريق إعداد خالصات عن أدوات 
 يمكن استخدامها في بناء القدرات والتوعية في قطاع الصحة؛

مراقب في هيئات منظمة التجارة ال للحصول على صفة المقدمة طلباتال األمين التنفيذي تجديد يطلب إلى .5
جوانب الملكية الفكرية  المية بشأنمع منظمة التجارة العومواصلة االتصال والتعاون وزيادة تقويتهما ذات الصلة، العالمية 

 ؛، ضمن جملة أمورالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية والسلع والخدمات البيئيةالمتصلة بالتجارة و

 أسابيع لموظف من 4 أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية، 4( وقت الموظفين: األثر على الميزانية
 )فئة الخدمات العامة

 التنفيذي مواصلة تعزيز التعاون مع العمليات اإلقليمية والعمليات المشتركة بين األقاليم  األمينيطلب إلى .6
 .بغية النهوض بتنفيذ أهداف االتفاقية على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي

 أسابيع لموظف من    8 أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية،       8( وقت الموظفين : األثر على الميزانية  
 )ت العامةفئة الخدما



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 152 

 
 عمليات االتفاقية 4-14

 وتيرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وتنظيم عمله -ألف 
عمل استنادا إلـى التوصـيات      الخيارات بشأن وتيرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وتنظيم         : يدرج فيما بعد  [

 .]UNEP/CBD/COP/22/Add.1الواردة في الوثيقة 
 ات اإلدارية بين برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة االتفاقيةاستعراض وتنقيح الترتيب -باء 

 إن مؤتمر األطراف،
وأمانـة  ) يونيـب ( باالستعراض والتنقيح الجاري للترتيبات اإلدارية بين برنامج األمم المتحدة للبيئـة   يحيط علما 

التنقيح لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه  المدير التنفيذي ليونيب واألمين التنفيذي لالنتهاء من عملية ويحثاالتفاقية، 
إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا إلى رئيس المكتـب  ويطلب  ،  8/10، و   7/33، و   4/17العاشر، مع مراعاة المقررات     

 .بين االجتماعين التاسع والعاشر لمؤتمر األطراف عن التقدم المحرز في هذا الموضوع

نصف أسبوع لموظف من الدرجة التخصصـية، أسـبوع واحـد           (وظفين  وقت الم : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

 طريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  -جيم 
 القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع : والتكنولوجية

 البيولوجي واستخدامه المستدام
 الصادرة عن الهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة             13/7لتالي مأخوذ من التوصية     مشروع المقرر ا  

 .(UNEP/CBD/COP/9/3)والتكنولوجية 
 إن مؤتمر األطراف،

 من االتفاقية، يجوز لمؤتمر األطراف أن يوسع من مهام وصـالحيات            25 من المادة    3 بأنه، وفقا للفقرة     يذكّر إذ
 ،والتقنية والتكنولوجية  الفرعية للمشورة العلميةةوتنظيم وطريقة تشغيل الهيئ

تفي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ، س8/10 من المرفق الثالث بالمقرر 1أيضا بأنه، وفقا للفقرة وإذ يذكّر 
 ،والتكنولوجية بتكليفها تحت سلطة مؤتمر األطراف وطبقا لتوجيهاته وبناء على طلبه

طبق النظام الداخلي الجتماعات مـؤتمر      ني،  8/10 من المرفق الثالث بالمقرر      5، وفقا للفقرة     بأنه كذلك وإذ يذكّر 
 على اجتماعات الهيئة ،26 من مادته 5 تعديالت، طبقا للفقرة مع إدخال ما يلزم من ،األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 ،الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
لحاجة إلى تخفيض عدد بنود جدول األعمال التي تنظر فيها الهيئة الفرعية خالل كل اجتماع من أجل                 اب إذ ينوه و

 ،)8/10المقرر ب المرفق الثالث من 14الفقرة  (تحسين فعالية مداوالتها
ف ، فإن إحـدى الوظـائ     8/10من المرفق الثالث بالمقرر     " ألف"من التذييل   ) د( بأنه، وفقا للفقرة     وإذ يذكّر أيضا  

 التنـوع   بحفـظ  الجديدة والناشئة المتعلقة     القضاياتحديد   هي   والتقنية والتكنولوجية  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية   المحددة ل 
 المستدام،البيولوجي واستخدامه 
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ة في المرفق الثالـث بـالمقرر   مذكورطريقة التشغيل ال بوأ على أن هذا المقرر ال يخل بالنظام الداخلي       وإذ يشدد 
8/10، 

 بعد كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر ، إلى األمين التنفيذي أن يخطر األطراف والمنظمات المعنيةيطلب .1
 4بشأن قضايا جديدة وناشئة استنادا إلى المعلومات المطلوبة في الفقـرة  المقدمة  المقترحات ضافةخر موعد إلآاألطراف ب 

 ؛لتجميع المذكور أدناه، إضافتها إلى ا5ة في الفقرة مذكورأدناه والمعايير ال

أسبوع واحد لموظف من الدرجة التخصصية، أسبوعان لموظـف         (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )من فئة الخدمات العامة

 وأن يخطر األطـراف  ،الشكل الذي قدمت بهب المقترحات القيام بتجميعاألمين التنفيذي    إلى   يطلب أيضا  .2
 5ة في الفقرة    مذكوريم معلومات وآراء تتعلق بالمقترحات مع األخذ في الحسبان المعايير ال          والمنظمات المعنية بإمكانية تقد   

 أدناه؛

 أسابيع لموظف مـن  4أسبوعان لموظف من الدرجة التخصصية، (وقت الموظفين : األثر على الميزانية  
 )فئة الخدمات العامة

ة مسـتلم  األصلية والمعلومات واآلراء ال   حاتمقترع ال األمين التنفيذي أن يعد وثيقة تجم     إلى   كذلك يطلب .3
 ؛والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلميةكي تنظر فيها 

 أسابيع لموظف مـن  4أسبوعان لموظف من الدرجة التخصصية، (وقت الموظفين : األثر على الميزانية  
 )فئة الخدمات العامة

ا الناشئة مصحوبة، إذا كان األمر ممكنا، بمعلومـات عـن            أن تكون المقترحات المتعلقة بالقضاي     يقرر .4
 :األمور التالية

بما في   (والتقنية والتكنولوجية  للمشورة العلمية لماذا تحتاج القضية إلى اهتمام عاجل من الهيئة الفرعية           )أ(
 ؛) على التنوع البيولوجيهاريثأ تيةذلك كيف

 ؛ )مع ذكر المواد ذات الصلة (على تحقيق أهداف االتفاقيةالقضية كيف تؤثر  )ب(
  التي يمكن أن تساهم في حل القضية؛المشتركة بين القطاعاتأو القضايا /برامج العمل المواضيعية و )ج(
 لقضية؛لمعالجة ا المعنيةالمنظمات الجاري بالفعل من جانب عمل ال )د(
 خضعت الستعراض النظراء؛ للمعلومات ويفضل من مواد موثوقةمصادر  )ه(

أسبوعان لموظف من الدرجة التخصصية، أسبوعان لموظف مـن   (وقت الموظفين   : ثر على الميزانية  األ
 )فئة الخدمات العامة

 التنـوع   بحفـظ  الجديدة والناشئة المتعلقـة      القضايا بيان أنه ينبغي استخدام المعايير التالية ل      يقرر كذلك  .5
 :المستدامالبيولوجي واستخدامه 

  أهداف االتفاقية وبرامج عملها القائمة؛أهمية القضية لتنفيذ )أ(
 ]همة على التنوع البيولوجي؛مدليل جديد على اآلثار غير المتوقعة وال )ب[(
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 القضية فيما يتعلـق بالتنفيـذ الفعـال         الذي تسببه رب حدوث الخطر    أو ق /لقضيةالطابع الملح لمعالجة ا    )ج(

 وع البيولوجي؛ الفعلي والمحتمل على التناألثرلالتفاقية فضال عن مدى 
لية واالنتشار المحتمل، بما في ذلك معدل انتشار القضية المحددة المتعلقة بحفـظ         فعالتغطية الجغرافية ال   )د(

 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
 اآلثار السـلبية    أو التوافر المحدود لألدوات التي تساعد على تقييد أو تخفيف         دوات  األ غيابدليل على    )ه(

  المحددة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛للقضية
  الفعلي والمحتمل للقضية المحددة على رفاه اإلنسان؛حجم األثر )و(
بالعالقة الرفاه االقتصادي   على   األثر الفعلي والمحتمل للقضية المحددة على القطاعات اإلنتاجية و         حجم )ز(

 ؛دامحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستإلى 
 :ما يلييطلب  .6

] والتقنية والتكنولوجيـة  الهيئة الفرعية للمشورة العلميةبالتشاور مع مكتب  [يحدد األمين التنفيذي  أن  : [1الخيار  
 .]والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلميةالقضية الناشئة التي يجب أن تنظر فيها 

 أسابيع لموظف من    3 أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية،       3(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )فئة الخدمات العامة

 المقترحـات، أن تحـدد،   والتقنية والتكنولوجية  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية   تستعرض وتناقش    أن   : [2الخيار  
 .]الناشئة التي يجب أن تنظر فيها في اجتماعها التالي) القضايا(حسب الحالة، القضية 

 المقترحات، أن تحدد، حسب والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلميةوتناقش تستعرض أن : [3الخيار 
 .]الناشئة التي يجب أن ينظر فيها مؤتمر األطراف) القضايا(الحالة، القضية 

 على استعمال المبادئ أكبر السبل والوسائل للتشجيع بنشاط  -دال 
 األدوات األخرى المعدة في إطار االتفاقيةوالخطوط اإلرشادية و

 بتوصيات األمين التنفيذي عن السبل والوسائل للتشجيع بنشاط أكبر على استعمال المبـادئ              يحيط علما  .4
 إلى األمين التنفيذي اتخاذ التدابير في تنفيذ برامج ويطلبوالخطوط اإلرشادية واألدوات األخرى المعدة في إطار االتفاقية،       

تفاقية، شريطة توافر الموارد، بغية التشجيع على زيادة استعمال المبادئ والخطوط اإلرشادية واألدوات األخـرى               عمل اال 
 االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف األخرى ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غيـر الحكوميـة              ويدعوالتابعة لالتفاقية،   
 .لمساندتها أيضا

 دوالر؛ حلقـات عمـل    350 000 دوالر؛ عقود من البـاطن       70 000شارون  مست: األثر على الميزانية  
 أسبوع لموظف مـن  100( دوالر؛ وقت الموظفين    60 000 دوالر؛ ترجمة    50 000 دوالر؛ مطبوعات    60 000

 ) أسبوعا لموظف من فئة الخدمات العامة30الدرجة التخصصية، 
 استعراض مقررات مؤتمر األطراف وسحبها  -دال 

 الصادرة عن الفريق العامـل المفتـوح العضـوية المخصـص        2/5مقرر التالي مأخوذ من التوصية      مشروع ال 
 .(UNEP/CBD/COP/9/4)الستعراض تنفيذ االتفاقية 
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 إن مؤتمر األطراف،

 ، 7/33 من مقرره 3الفقرة ب و8/10 من مقرره 36  و35الفقرتين ب ذكّرإذ ي
، مع مراعاة تفادي سحب  المقررات وعناصر المقررات   ، إذا كان األمر مناسبا،     استعراض وسحب  يقرر .1

 ؛ اعتمادهامن سنوات المبادئ اإلرشادية والمقررات التي لم تنفذ أو تدرج في مقررات الحقة، وذلك بعد ثماني

  أن يعيد النظر في توقيت االستعراض في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛يقرر .2
 يعمـل  المتعلقة باستعراض المقررات وعناصر المقررات وسحبها، أن  فيما يتعلق بالمعايير أيضا،يقرر   .3

 ؛الالحقةواالستعراضات  تجريبي إلى االستعراض ال استناداالمعتمدلشكل السابق ل اوفقاألمين التنفيذي 

 في المرفق بهذا واردة اجتماعه الخامس والفي المقررات وعناصر المقررات المعتمدة  سحبكذلك يقرر .4
 23؛المقرر

سحب خصوص  اجتماعه العاشر ب في مقترحات إلى مؤتمر األطراف      يقدم إلى األمين التنفيذي أن      يطلب .5
 والحكومات والمنظمات الدولية المعنية ، األطرافأن يبلغ اجتماعه السادس وفيالمقررات وعناصر المقررات التي اتخذت 

 ؛هذه المقترحات قبل ستة أشهر على األقل من اجتماعه العاشرب

أسـبوع  أسبوع ونصف لموظف من الدرجة التخصصية، نصـف         (وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

إلى األمين التنفيذي أن يواصل ممارسة أسلوب إبقاء النص الكامل لجميع المقررات على الموقع              يطلب   .6
 .المقررات التي تم سحبهااإللكتروني لألمانة، مع اإلشارة إلى المقررات وعناصر 

 )نصف أسبوع لموظف من الدرجة التخصصية(وقت الموظفين : على الميزانية األثر

                                                
 من 12 و 11انظر الفقرتين (مر األطراف بإعداد هذا المرفق استنادا إلى المقترحات التي وضعها األمين التنفيذي يقوم مؤت  23

 ).(UNEP/CBD/WG-RI/2/7) األمين التنفيذي بشأن عمليات االتفاقية مذكرة



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 156 

 
  سواء كانت حكومية ،هيئات والوكاالتعضوية القبول  -هاء 

 ، في اجتماعات االتفاقيةأو غير حكومية
 إن مؤتمر األطراف،

 م الداخلي،النظا من 7ة ماد من االتفاقية وال23المادة ب ذكّرإذ ي
 ،8/10 من المقرر 39 بالفقرة أيضا وإذ يذكّر

 أنه من المستصوب توضيح إجراءات قبول المراقبين في اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية؛وإذ يدرك 
في  هيئة أو وكالة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، الخطوات المرفقة بالمقرر الحالي لقبول أي       اعتماد يقرر

 من النظام 7، من االتفاقية وال بالمادة 5، الفقرة 23، مع اإلقرار بأن ذلك ال يخل بالمادة اعات اتفاقية التنوع البيولوجياجتم
 .الداخلي

 مرفق

 خطوات لقبول الهيئات والوكاالت المؤهلة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية،
 كمراقبين في اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية

 .النظام الداخلي من 7دة ماالال ب من االتفاقية و،5فقرة ال ،23المادة  الخطوات الحالية ال تخل بنإ .1
ينبغي ألي هيئة أو وكالة مهتمة باألمر أن تخطر األمين التنفيذي برغبتها في أن تمثل كمراقب فـي اجتماعـات          .2

قواعدها أو شروط تكليفها، باإلضافة إلى أي /نها الداخليقانو/مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية، مع إضافة الئحتها األساسية
 .معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع

سيقوم األمين التنفيذي بإعداد قائمة بالهيئات والوكاالت التي أخطرته برغبتها في أن تمثل، وقـدمت المعلومـات     .3
.   إلى كل اجتماع لمؤتمر األطراف لغرض العلم بهـا        وسيقدم األمين التنفيذي هذه القائمة    .   أعاله 2المشار إليها في الفقرة     

 .وستقدم هذه القائمة أيضا، قبل االجتماع، إلى هيئة مكتب مؤتمر األطراف لغرض العلم بها

 وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 2ة بموجب الفقـرة  بمجرد إدراجها في هذه القائمة، ال تحتاج أي هيئة أو وكالة إلى إعادة تقديم المعلومات المقدم  .4

 التي قد تـؤثر     2وينبغي أن تخطر الهيئات والوكاالت األمانة بأي تغيير يتعلق بالمعلومات المقدمة بموجب الفقرة              .  أعاله
 .على قبولها كمراقب

 .UNEP/CBD/COP/9/INF/12يستند مشروع المقرر التالي إلى الوثيقة 
 إن مؤتمر األطراف،

" خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي  " عداد  يرحب بقيام األمين التنفيذي بإ    
 إلى مساندة األمانة في تنفيذها للخطة، بما في ذلك من خالل ويدعو، UNEP/CBD/COP/9/INF/12كما وردت في الوثيقة 

 .لوجيإنشاء نقطة اتصال لتحقيق المساواة بين الجنسين تابعة التفاقية التنوع البيو
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 التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات 4-15
 .UNEP/CBD/COP/9/23مشروع المقرر التالي مأخوذ من الوثيقة 

 إن مؤتمر األطراف،
 الجهود التي يبذلها األمين التنفيذي لتعزيز موقع االتفاقية على شبكة االنترنت وترجمته إلـى  إذ يالحظ مع التقدير  

 سبانية،سية واألاللغتين الفرن
التي أعدها األمين التنفيذي بالتشاور مع اللجنة االستشارية غير  (UNEP/CBD/COP/9/23) في المذكرة وإذ نظر

  تبادل المعلومات،غرفةالرسمية آللية 
 تبادل المعلومات مقيد بسـبب محدوديـة القـدرات          غرفة أن التنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية آللية        وإذ يدرك 

 سيما على مستوى األمانة العامة، ارد المتاحة على المستويين الوطني والعالمي، والوالمو
 بالمجاالت ذات األولية التي حددها األمين التنفيذي بالتشاور مع اللجنة االستشارية غير الرسمية              يرحب .1

 : تبادل المعلومات والتي تستحق التركيز عليهاغرفةآللية 

لوصول إلى المراجع ذات الصلة، مثل المبـادئ التوجيهيـة واالسـتراتيجيات       قاعدة معارف، لتسهيل ا    )أ(
 ؛والتقارير والمعلومات األخرى

أدوات التعاون من أجل تمكين األطراف من البقاء على اتصال، وتبادل األفكار وطرح األفكار حـول                  )ب(
 ؛كيفية تنفيذ االتفاقية

 ؛ملية التنفيذ وتقديم االقتراحات بشأن التنفيذمرفق للتخطيط واإلبالغ لمساعدة األطراف في ع )ج(

 تبـادل المعلومـات   غرفبوابة على شبكة االنترنت لتعزيز المعلومات المتاحة عن طريق شبكة آليات      )د(
 ؛الوطنية

 لموظف  اأسبوع 30 لموظف من الدرجة التخصصية،      اأسبوع 40(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
  دوالر50 000 مستشار ؛)من فئة الخدمات العامة

 التوجيهية الخاصة ا تمديد صالحيات اللجنة االستشارية غير الرسمية على النحو المحدد في مبادئه           يقرر .2
 ؛بالتشغيل، واستعراضها في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

وقت  دوالر؛ 30 000تكاليف سفر المشاركين في اللجنة االستشارية غير الرسمية         : األثر على الميزانية  
 ) لموظف من فئة الخدمات العامةناأسبوع درجة التخصصية،ع لموظف من الابيأس 4(الموظفين 
غرفة تبادل وطنية ل األطراف، كلما كان ذلك مناسبا، على اتخاذ الخطوات التالية بغية وضع آليات يشجع .3

 :المعلومات قوية ومستدامة

 بذلك من قبل، حسبما تقتضيه ت قد قامتكن، إن لم  المعلومات تبادلغرفة آللية ة اتصال وطنينقطةتعيين  )أ(
 ؛2/3 من المقرر 7الفقرة 

سـتراتيجية  ال اجزءا مـن  تكون المعلومات، ويفضل أن غرفة تبادلإعداد استراتيجية تنفيذ وطنية آللية   )ب(
 ؛لتنوع البيولوجيوخطة العمل الوطنية ل
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عمل ال ط وخطاالستراتيجياتآلية رئيسية لتنفيذ واستعراض    كلوطنية   المعلومات ا  غرفة تبادل تطوير آلية    )ج(

 ؛ للتنوع البيولوجيالوطنية

 في الشبكات القائمة، ووضـع آليـات   ، كلما كان ذلك ممكنا، المعلومات الوطنية  غرفة تبادل إدماج آلية    )د(
 ؛واعد البيانات الوطنية ذات الصلةقمع لتبادل المعلومات 

 المعلومات، مثـل لجنـة توجيهيـة مشـتركة بـين       غرفة تبادل  لتنسيق تطوير آلية     إنشاء هيكل وطني   )ھ(
 ؛الوزارات

 ؛ الوطنية المعلوماتغرفة تبادلتعبئة وتخصيص الموارد إلدامة عمليات آلية  )و(

تحديد األدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بجمع واستعراض ونشر المعلومات، وإدارة محتويات الموقع على  )ز(
 ؛، وأنشطة التوعيةالنترنتشبكة ا

هـا  والنهوض بتحديد مصادر المعلومات الرئيسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني   )ح(
 ؛ الوطنية المعلوماتغرفة تبادلمن خالل آلية 

الذي  االتصال الوطنية بالمساهمة بالمعلومات الوطنية في نظام تنفيذ مستقبلي على الخط و            نقاطالسماح ل  )ط(
 ؛ المعلوماتغرفة تبادل المعلومات عن تنفيذ الخطة االستراتيجية آللية  ذلك، بما فيللتخطيط واإلبالغأيضا ستخدم ي

 لموظف من سابيعأ 3 لموظف من الدرجة التخصصية،  ابيعأس 10(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
 )فئة الخدمات العامة

 :م المعلومات التي تتعلق بالتنوع البيولوجي على ما يلي الشركاء المعنيين الذين لديهيشجع .4

 ؛ المعلوماتغرفة تبادل آللية نقطة اتصالنية أو تن تنسيقتعيين جهة  )أ(

 ؛ المعلوماتغرفة تبادل من خالل آلية الموجودة لديهم على المعلومات الحصول لتسهيلسبل البحث  )ب(

 لموظف من ان لموظف من الدرجة التخصصية، أسبوع   ع أسابي 10(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
  دوالر25 000؛ مستشار )فئة الخدمات العامة

 : أن يقوم بما يلي إلى األمين التنفيذييطلب .5

 المعلومـات، مثـل تكنولوجيـا       غرفة تبادل تعزيز قدرة األمانة العامة في المجاالت ذات الصلة بآلية           )أ(
رة المعارف وغيرها الحديثة في مجال المعلومات، مع التركيز علـى المجـاالت ذات              المعلومات، وشبكة االنترنت، وإدا   

 ؛ في الفقرة األولى من هذا المقرراألولوية المحددة

 اأسـبوع  208 لموظف مـن الدرجـة التخصصـية،        اأسبوع 40(وقت الموظفين   : األثر على الميزانية  
  دوالر25 000؛ مستشار ) من فئة الخدمات العامةينلموظف

 ؛األمم المتحدةعدة من لغات لغات بوإتاحته التفاقية إللكتروني لموقع االمواصلة الجهود لتحسين  )ب(

وقت الموظفين   دوالر؛  ال   500 000خمس لغات في السنتين     إلى  تكاليف الترجمة   : األثر على الميزانية  
 )ت العامة لموظف من فئة الخدمااأسبوع 30 لموظف من الدرجة التخصصية،  أسابيع10(
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سيما   المعلومات الوطنية التابعة لهم، الغرفة تبادلتقديم التوجيه والدعم لألطراف الراغبة في إقامة آلية  )ج(
 ؛جودة والنشطة على المستوى الوطنيمن خالل المنظمات المو

  لموظف مـن    أسابيع 10(وقت الموظفين    دوالر؛   20 000تكاليف سفر الموظفين    : األثر على الميزانية  
 ) لموظف من فئة الخدمات العامة أسابيع10الدرجة التخصصية، 

إلـى  ، واآللية المالية، والهيئات المعنية والجهات المانحة األخرى          األخرى األطراف، والحكومات يدعو   .6
 .األنشطة المذكورة أعالهمن القيام بألطراف واألمين التنفيذي لتمكين اتوفير الموارد 
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 ماليةإرشاد لآللية ال 4-16

 .سيعد المقرر بشأن اإلرشاد في أثناء انعقاد االجتماع مع مراعاة المناقشات حول البنود األخرى
 من تقرير االجتماع الثاني للفريق العامـل المفتـوح العضـوية            2/3مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية       

 .المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
 ق البيئة العالمية باعتبارهإلى مرفتنسيق اإلرشاد  2/3

 الهيكل المؤسسي القائم بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية

 : في اجتماعه التاسعإن مؤتمر األطراف
 بالحوار بين المسؤول التنفيذي األول لمرفق البيئة العالمية وهيئة مكتب االجتماع الثامن لمؤتمر              يرحب )أ(

 ؛2007تموز / يوليو8األطراف، الذي جرى في باريس يوم 
األمين التنفيذي على مواصلة وتعزيز الحوار مع المسؤول التنفيذي األول لمرفق البيئة العالميـة              يشجع   )ب(

 بقصد تعزيز تنفيذ اإلرشاد الذي أقره مؤتمر األطراف خالل المرحلة الرابعة للمرفق؛

 )من الدرجة التخصصيةواحد موظف (وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 التعاون على المستوى الوطني بين نقاط االتصال الوطنية لالتفاقية، بالنسبة لالتفاقات البيئية ذات              يشجع )ج(

 الصلة، ولمرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من خالل المشروعات التي يساندها المرفق؛
  يسلط الضـوء ته للبلدان، أن مرفق البيئة العالمية مبني على مبادئ تملك البلدان لزمامه وملكي   ذ يالحظ إ )د(

 كأداة لتبين االحتياجـات واألولويـات   )NBSAP(على الدور الهام الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي       
 الوطنية للتمويل من المرفق؛

 الحاجة إلى إصدار إرشاد متماسك وذي أولوية إلى مرفق البيئة العالمية؛يدرك  )ه(
للبرامج ذات األولوية متصل باستعمال موارد مرفـق         ) 2014 – 2010( األربع    إطارا للسنوات  يعتمد )و(

 البيئة العالمية للتنوع البيولوجي، ويتزامن مع التجديد الخامس لموارد الصندوق اإلستئماني لمرفق البيئة العالمية؛
لعالميـة، توقعـا    من رئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف أن يرسل إلى مجلس مرفق البيئة ا  يطلب )ز(

 لعملية التجديد الخامس لموارد الصندوق اإلستئماني التابع له، البرامج ذات األولوية في إطار السنوات األربع؛
 األطراف والحكومات، والمنظمات المعنية ومرفق البيئة العالمية إلى أن تقدم إلى أمانة االتفاقيـة               يدعو .2

للبرامج ذات األولوية   ) 2014-2010(ا عن عناصر اإلطار السنوات األربع       ، آراءه 2007كانون األول   / ديسمبر 1بحلول  
المتصلة باستعمال موارد المرفق للتنوع البيولوجي، وكذلك طرائق ووسائل تعزيز صياغة وتوحيد اإلرشادات إلى اآلليـة                

 المالية؛
 بإعداد عناصر إلطـار     إلى األمين التنفيذي أن يقوم، لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع،          يطلب   .3

للبرامج ذات األولوية المتصل باستعمال موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولـوجي،            ) 2014-2010(السنوات األربع   
وكذلك توصيات إلى عملية صياغة وتوحيد اإلرشاد إلى اآللية المالية، مراعيا في ذلك اآلراء التي أعربت عنها األطراف                  

ني للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، وكذلك البيانات المقدمـة مـن األطـراف، والحكومـات               خالل االجتماع الثا  
 والمنظمات المعنية، واألولويات الوطنية التي تم تبينها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
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اف، بمشاركة المسؤول التنفيذي األول      إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتنظيم جلسة حوار بين األطر          يطلب .4
، قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، عن إطار السنوات األربع 2008أيار / مايو17لمرفق البيئة العالمية، في بون يوم     

للبرامج ذات األولوية المتصل باستعمال موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولـوجي، وكـذلك عـن                ) 2010-2014(
 .ت تنسيق اإلرشاد الصادر إلى مرفق البيئة العالميةإجراءا

 
 .UNEP/CBD/COP/9/24المرفق التالي مأخوذ من المرفق بالوثيقة 

 
 مرفق

 ألولويات البرنامج المتعلق ) 2014-2010(عناصر إطار من أربع سنوات 
 باستعمال موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي

ستعمال موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي للفتـرة مـن           الحو تحقيق نتائج    إن اإلطار التالي الموجه ن    
 3/5 و2/6 و1/2 من االتفاقيـة، ووفقـا للمقـررات        1، الفقرة   21 والمادة   20 ينبغي تنفيذه وفقا للمادة      2014 إلى   2010

رشادات إضافية صـادرة عـن       الصادرة عن مؤتمر األطراف وكذلك وفقا ألية ا        8/18 و 7/20 و 6/17 و 5/13 و 4/13و
 .االجتماعين التاسع والعاشر لمؤتمر األطراف

في هذا الصدد سيقوم مرفق البيئة العالمية بإسداء موارد مالية للبلدان النامية األطراف، مراعيا في ذلك االحتياجات 
ا البلدان، بما يتمشى مع األولويات الخاصة ألقلها نموا وللدول النامية الجزرية الصغيرة لألنشطة والبرامج التي تدير زمامه

واألهداف الوطنية، ومعترفا في ذلك بأن التنمية االقتصادية واالجتماعية واستئصال الفقر هي األولويات األولى والجابة لما    
ـ ن مؤتمر األطراف بما فيهـا نهـج ال  غيرها لدى البلدان النامية، ومراعيا تمام المراعاة جميع المقررات الصادرة ع   مانظ

 .اإليكولوجي
إن البلدان المؤهلة سوف تحدد أولوياتها الذاتية في مجال التمويل ألنشطتها الوطنية الخاصة بالتنوع البيولـوجي                
وذلك على أساس الخطة االستراتيجية وبرامج العمل الخاصة باالتفاقية واالستراتيجيات وخطط العمـل الوطنيـة للتنـوع           

 .يات البرنامج الموجهة نحو تحقيق نتائج فعليةالبيولوجي ومراعية في ذلك إطار أولو
  اإليكولوجيامنظنوع البيولوجي وخدمات الإحداث تخفيض محسوس في معدل ضياع الت  : من أولويات البرنامج1المجال 
ة إيجاد نظم إدارة المناطق المحمية على أن تكون نظم إدارة شاملة وذات صفة تمثيلية ولها قدرة انتعاشـي  : 1-1 النتيجة

 .دارية على المستوى الوطنيومدارة إدارة فعلية مع تعزيز هذه األنظمة اإل
 . زيادة التغطية وزيادة عدد المناطق المحمية الوطنية، وتحسين االستدامة و تحسين فعالية إدارة المناطق المحمية :المؤشر
 واالسـتعمال غيـر   التربـة ي وتدهور   راض األ خدامر است يتخفيض الضغوط الناشئة عن تغير الموئل وتغي        :2-1النتيجة  

 .المستدام للمياه
 .)راضي الرطبةو تناقص ضياع األأ الغابات إزالةمثل تناقص (و التدهور للموائل أتناقص معدل الضياع  : المؤشر
 .نتعاشيةإيجاد القدرة االنتعاشية لمكونات التنوع البيولوجي كي تتكيف مع تغير المناخ وتعزيز تلك القدرة اال  :3-1 النتيجة
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زيادة عدد السياسات واللوائح والحوافز التي تدمج إدارة المناخ والتنوع البيولوجي معا وإيجاد مسـتوى أعلـى                   :المؤشر

التجزئـة  /للقدرة المؤسسية واالستثمارات لمعالجة كال تغير المناخ وضـياع التنـوع البيولـوجي، وتعزيـز التوصـيلية                
(connectivity/fragmentation)إليكولوجية ا للنظم . 

 .ناشئ عن تحميل المغذيات والتلويثتخفيض الضغط  ال  :4-1النتيجة 
 .التشبع بالمغذيات، وانخفاض ركز الملوثاتانخفاض التحميل بالمغذيات وانخفاض ت : المؤشر
 .التحكم في التهديدات الواقعة على التنوع البيولوجي من جراء األنواع الغريبة الغازية : 5-1 النتيجة

زيادة عدد االستراتيجيات وخطط العمل والتدابير التي يجري تصميمها أو تنفيذها، لمعالجـة األنـواع الغريبـة          :مؤشرال
قليمي، وإيجاد ممرات يتم تبينها والتحكم فيها بالنسبة لألنواع الغريبة الغازية االحتمالية   الغازية على الصعيدين الوطني واإل    

 .الرئيسية
 .الستعمال المستدام واالتجار واالستهالك المتعلقة بالتنوع البيولوجيتعزيز ا : 6-1 النتيجة
 .زيادة عدد المشروعات والبرامج التي تضم االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي  :المؤشر

 . أن تكون التدابير الحافزة من اجتماعية واقتصادية وقانونية داعمة ألهداف االتفاقية: 7-1ة يجالنت
دة عدد سياسات التنمية والتدابير الحافزة للتنمية التي تعالج القوى الدافعة لضياع التنوع البيولوجي، مع تحسين زيا  :المؤشر

 .حالة األنواع المعرضة للمخاطر
زيادة مستوى حماية مجال النقل المأمون والتعامل والمناولة  واستعمال الكائنات الحية المحورة، الناتجة عن   :8-1جة يالنت
 .ولوجيا العصرية، التي يمكن أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجيالتكن

دارة العامة التي يجري تصميمها زيادة عدد العوامل المنظمة للتنوع البيولوجي الوطني وأطر السياسة العامة واإل  :المؤشر
 .كة في غرفة تبادل السالمة األحيائيةوتنفيذها، وتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين المشار

  السلع والخدمات ومساندةتقديم اإليكولوجي على امنظ الحفاظ على القدرة البيولوجية لل : من أولويات البرنامج2المجال 
 .رفاه اإلنسان

 .السير قدما بأهداف االتفاقية الخاصة باألنظمة اإليكولوجية للغابات : 1-2النتيجة 
 تغطية الغابات وتوسيع هذا الغطاء بالنسبة للغابات المحمية أو المدارة إدارة مستدامة، وزيـادة تطبيـق                 استبقاء  :المؤشر

 .االستعمال المستدام ومخططات تقاسم المنافع
 .أحواض األنهار/خطوط تقسيم المياه/تعزيز تحقيق أهداف االتفاقية على مستوى استجماع المياه : 2-2النتيجة 
وى التهديدات المحيطة بالبيئة، وتعميق نطاق التكامل القطاعي، وتعزيز مجاالت األنظمة اإليكولوجية تخفيض مست  :المؤشر

للمياه الداخلية الخاضعة إلدارة مستدامة وتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين جودة المياه في األنظمة اإليكولوجيـة للميـاه         
 .الداخلية
يكولوجية البحرية والسـاحلية     البحري والساحلي واستدامة قدرة النظم اإل      تخفيض ضياع التنوع البيولوجي    : 3-2النتيجة  

 .على توفير السلع والخدمات
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 زيادة محسوسة في العدد وزيادة تغطية للمناطق المحمية في األنظمة اإليكولوجية البحرية والسـاحلية وزيـادة                  :المؤشر
 .األسماك التي تجري بطريقة بدائيةد يلحية ومصا، واستدامة تغطية الشعاب المرجانية ا البحريةمؤشر التغذية

تخفيض معدل ضياع التنوع البيولوجي الجزري  كإسهام في تخفيف وطأة الفقر والتنمية المستدامة للجزر،               : 4-2النتيجة  
 خصوصا الدول الجزرية النامية الصغيرة

 .تدامة، وزيادة السياحة المستدامةدارة مسإرة  المدا المحمية اإليكولوجية الجزرية مناطق النظمزيادة مساحات   :المؤشر
الحفاظ على التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وسبه الرطبة واستعمالها على نحو مستدام، والتقاسـم                : 5-2النتيجة  

 .العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال مواردها الجينية 
 وشبه الرطبة، وتخفيض مستوى التهديدات المحيطـة بالبيئـة، وتحسـين            زيادة تغطية المناطق المحمية الجافة     : المؤشر

 .المعارف بشأن األنظمة اإليكولوجية لألراضي الجافة ودون الرطبة، وتخفيض تدهور خدمات األنظمة اإليكولوجية
ينية الهامة لألغذية تعزيز التنوع البيولوجي الزراعي في األنظمة الزراعية وممارساتها، وتعزيز الموارد الج: 6-2النتيجة 

 .والزراعة من حيث حفظها واستعمالها على نحو مستدام والتقاسم المنصف للمنافع المرتبطة بها
تخفيض مستوى التهديدات، وتعميق مدى التكامل القطاعي، وزيادة تطبيق الحوافز االقتصادية وتحسـين تقاسـم      :المؤشر

 اإليكولوجية الزراعية التي تجري تنميتها علـى    زراعية وزيادة منطقة النظم   لجينية ال المنافع الناشئة عن استعمال الموارد ا     
 .نحو مستدام

 كبيرا في تخفيف وطأة الفقر في النظمسهاما إتخفيض ضياع التنوع البيولوجي للجبال باعتبار هذا التخفيض  : 7-2النتيجة 
 . اإليكولوجية للجبالخدمات الناشئة عن النظملى السلع والاإليكولوجية للجبال وفي األراضي المنخفضة التي تعتمد ع

تخفيض التهديدات المحيطة بالبيئة وزيادة مساحة المناطق المحمية الجبلية  ومساحة الزراعة والغابات لخاصـة          : المؤشر
 .دارة مستدامة وتنمية السياحة المستدامة إل

 يذ االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةتحسين القدرة الوطنية على تنف   :  من أولويات البرنامج3المجال 
 تعزيز القدرة على التخطيط الوطني للتنوع البيولوجي : 1-3النتيجة 
 زيادة عدد االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية المتكاملة بشأن التنوع البيولوجي التي تجري مراجعتها أو                :المؤشر

لوطنية التي تعالج على نحو محدد إدماج التنوع البيولـوجي فـي الخطـط والبـرامج     تنفيذها، وعدد البرامج والسياسات ا  
 .والسياسات القطاعية والشاملة لعدة قطاعات ذات الصلة بالموضوع

 معالجة مشكالت المعرفة غير الكافية بجميع مكونات التنوع البيولوجي ومعالجة النقص في القدرة التصنيفية  :2-3النتيجة 
 .لتصنيفلعالمية لمبادرة االدة عدد المشروعات والبرامج لتنفيذ  زيا :المؤشر
تعزيز وتسهيل نقل وإتاحة التكنولوجيات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، بما في ذلك أقلهـا نمـوا             : 3-3النتيجة  

كذلك فيمـا بـين البلـدان الناميـة          و ،البلدان ذات االقتصاد االنتقالي   كذلك  ومن بينها،   النامية  الصغيرة  والبلدان الجزرية   
 .واألطراف األخرى

 . زيادة عدد المشروعات والبرامج الرامية إلى نقل التكنولوجيا والتعاون فيها :المؤشر
تبادل المعلومات بـين األطـراف والحكومـات        غرفة  تعزيز وتسهيل التعاون العلمي والتقني وكذلك آلية          :4-3النتيجة  

 .األخرى وأصحاب المصلحة



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 164 

 
ـ  إدماج عدد آليات تبادل المعلومات الوطنية على نحو مستدام في أنظمة اإلعالم البيئية الوطنية وتحسين                  :لمؤشرا ة نوعي

 .تها وبالحصول عليها في الوقت المناسبدق ويتهاموكهميتها أتبادل المعلومات فيما يتعلق ب
 ر وتوعيته تعزيز االتصال في مجال التنوع البيولوجي وتثقيف الجمهو: 5-3النتيجة 
 زيادة عدد البرامج واألنشطة الوطنية الرامية إلى االتصال وإلى تثقيف الجمهـور وتوعيتـه بأهميـة التنـوع                    :المؤشر

 .البيولوجي
 تعزيز االمتثال الوطني اللتزامات التبليغ بموجب االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  :6-3النتيجة 
 تقديم البيانات الوطنية في الموعد المطلوب بموجب االتفاقية وبروتوكـول قرطاجنـة للسـالمة                زيادة الدقة في    :المؤشر

 .األحيائية، من خالل مشروعات عالمية مرنة
 تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية:   من أولويات البرنامج4المجال 
 فاقية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية وتعزيز تقاسم المنافعتحقيق أهداف االت: 1-4النتيجة 
 زيادة عدد السياسات واألطر التنظيمية الوطنية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصـف          :المؤشر

وحاالت التقاسم العـادل  للمنافع الناشئة عن استعمالها، وتعزيز المشروعات التي تعالج الضغوط على القدرة والمعلومات،          
 .والمنصف للمنافع الناشئة عن االستعمال التجاري وغيره للموارد الجينية

تحسين القدرة الوطنية على حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية وتعزيز إشراك المجتمعات              :2-4النتيجة  
 .األصلية والمحلية في تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية

 زيادة عدد السياسات والتدابير اإلنمائية التي تعالج المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية وكذلك مصـالح                :شرالمؤ
المجتمعات األصلية والمحلية وحاالت المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المستعملة لتحقيـق أهـداف االتفاقيـة،     

 .وحاالت إشراك المجتمعات األصلية والمحلية
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 (CEPA)االتصال والتثقيف والتوعية العامة  4-17
 .UNEP/CBD/COP/9/25مشروع المقرر التالي مأخوذ من الوثيقة 

 إن مؤتمر األطراف،
 التقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي، بمساعدة من اللجنة االستشارية غير الرسمية، نحو تنفيذ              إذ يالحظ مع التقدير   
 وفقا للقائمة المختصرة ألولويات األنشطة الـواردة فـي        (CEPA)والتثقيف والتوعية العامة    برنامج العمل بشأن االتصال     

، باإلضافة إلى مساهمات بعض األطراف لمساندة األنشطة على المسـتوى الـدولي المتعلقـة       8/6المرفق الثاني بالمقرر    
 باالتصال والتثقيف والتوعية العامة؛

والشركاء اآلخرين، بما في ذلك ممثلو المجتمعات األصلية والمحلية،  األطراف، والمنظمات الدولية يدعو .1
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى مضاعفة جهودهم لتنفيذ برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعيـة      

 ، حسب الحالة؛2010-2008العامة، مع مراعاة خطة عمل 
إدراج االتصال والتثقيف والتوعية العامة في استراتيجياتها وخطط على الحاجة إلى قيام األطراف بيشدد  .2

 عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 ويزيد من تحسينها كأداة عمليـة       2010-2008 األمين التنفيذي على استعمال خطة عمل الفترة         يشجع .3

 والتوعية العامة على المستوى الوطني؛إلرشاد تدابير المساندة الدولية لتنفيذ برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف 

 لموظـف   أسابيع10 لموظف من الدرجة التخصصية،  أسبوعا16(وقت الموظفين : األثر على الميزانية 
 )من فئة الخدمات العامة

 المانحين المهتمين باألمر، والمنظمات الدولية المعنية إلى تقديم موارد مالية وافية ويمكن توقعهـا             يدعو .4
 نامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة؛لتنفيذ بر

 أسـبوعان (وقت الموظفين    دوالر؛   22 500الهياكل  : 1  رقم ؛ النشاط ذو األولوية   : األثر على الميزانية  
 :2  رقـم  ؛ النشـاط ذو األولويـة     ) لموظف من فئة الخدمات العامـة      أسبوعانلموظف من الدرجة التخصصية،     

أسبوعان لموظف من الدرجة التخصصية، أسبوعان لموظـف مـن فئـة الخـدمات      (ت الموظفين ق؛ و التقييمات
 أسبوعا لموظف من الدرجـة  12( دوالر؛ وقت الموظفين    50 000الرسائل  : 3  رقم ؛ النشاط ذو األولوية   )العامة

إلعالم العالقات مع وسائل ا   : 4  رقم ؛ النشاط ذو األولوية   ) أسابيع لموظف من فئة الخدمات العامة      6التخصصية،  
 أسابيع لموظـف مـن فئـة        6 أسبوعا لموظف من الدرجة التخصصية،       14( دوالر؛ وقت الموظفين     112 500

 أسابيع لموظف من 3(؛ وقت الموظفين   دوالر 70 000حقائب األدوات   : 5؛ النشاط ذو األولوية     )الخدمات العامة 
حلقـات العمـل    : 6ذو األولوية رقـم     ؛ النشاط   ) أسابيع لموظف من فئة الخدمات العامة      4الدرجة التخصصية،   

 أسـابيع لموظـف مـن فئـة         6 أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية،       6( دوالر؛ وقت الموظفين     105 000
 أسـابيع  5( دوالر؛ وقـت المـوظفين    95 000الشبكة العالميـة    : 7؛ النشاط ذو األولوية رقم      )الخدمات العامة 

اليوم : 8؛ النشاط ذو األولوية رقم      )ن فئة الخدمات العامة    أسابيع لموظف م   10لموظف من الدرجة التخصصية،     
 30 أسبوعا لموظف من الدرجة التخصصـية،        36( دوالر؛ وقت الموظفين     600 000الدولي للتنوع البيولوجي    

رفع درجة المكاشـفة عـن اجتماعـات        : 9؛ النشاط ذو األولوية رقم      )أسبوعا لموظف من فئة الخدمات العامة     
 أسابيع لموظـف  6 أسابيع لموظف من الدرجة التخصصية، 6( دوالر؛ وقت الموظفين    35 000مؤتمر األطراف   
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 أسـابيع  8( دوالر؛ وقـت المـوظفين   190 000التعليم : 10؛ النشاط ذو األولوية رقم  )من فئة الخدمات العامة   

 ) أسابيع لموظف من فئة الخدمات العامة6لموظف من الدرجة التخصصية، 
  التقدم بعروض الستضافة االحتفال الرئيسي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي؛ األطراف إلىيدعو .5
 األطراف والمنظمات المعنية إلى تعزيز تنفيذ برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيـف والتوعيـة               يدعو .6

ى تقديم تقاريرها إلـى     ، وإل 2010العامة على المستوى الوطني وتنسيق جهودها لالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي            
 األمين التنفيذي؛

 إلى األطراف أن تقدم موارد مالية لتمكين األمين التنفيذي، في سياق المفاوضات الجارية إلنشاء               يطلب .7
نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع، وإضافة إلى خطة العمل لبناء القدرات في مجال الحصول على الموارد الجينية وتقاسم 

، إلى مساندة أنشطة االتصال والتثقيف والتوعية العامة اإلقليمية ودون اإلقليمية المتعلقـة             )، المرفق 7/19مقرر  ال(المنافع  
بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، من خالل إعداد استراتيجيات االتصال والمنتجـات المصـممة         

 .نيينلزيادة الوعي بين صانعي القرار وأصحاب المصلحة المع

 أسابيع 6 أسبوعا لموظف من الدرجة التخصصية، 12(وقت الموظفين  دوالر؛ 100 000: األثر على الميزانية
 )لموظف من فئة الخدمات العامة

 .UNEP/CBD/COP/25/Add.1مشروع المقرر التالي مأخوذ من الوثيقة 
 إن مؤتمر األطراف،

 لدولية للتنوع البيولوجي، المقدمة من األمين التنفيـذي     االستراتيجية الخاصة بالسنة ا    مسودة ب  علما يحيط .1
(UNEP/CBD/COP/25/Add.1) إلى األنشطة الموصى بتنفيذها؛ة الماليمساندة الجهات المانحة تقديم اليناشدو  

 جميـع   ويدعو بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي      لالحتفال جميع األطراف على إنشاء لجان وطنية        شجعي .2
 ؛ولية إلى االحتفال بهذا الحدثدالمنظمات ال
 الوارد في المرفق بـالقرار      2010 في إحالة مشروع القرار بشأن السنة الدولية للتنوع البيولوجي          يقرر .3

 . في دورتها العادية الثالثة والستين وتعتمده إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لتنظر فيه،الحالي

 )صف أسبوع لموظف من الدرجة التخصصيةن(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
 مرفق

 الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن السنة الدولية للتنوع البيولوجيمن مشروع قرار 
 إن الجمعية العامة،

 تفاقية التنوع البيولوجي   بالتزام مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المتمثل في تنفيذ األهداف الثالثة ال            رإذ تذكّ 
 بحلـول عـام      التنوع البيولوجي  ضياع في المعدل الحالي ل    ملموس ض تخفي تحقيق المتمثل في  أكثر فعالية واتساقا،     بشكل

 ؛2010
 والذي ، التنوع البيولوجي  ضياع إزاء العواقب االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية ل       عميقوإذ يساورها قلق    

 ر السلبي لتغير المناخ؛يثيزيد من تفاقمه التأ
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تفاقيـة التنـوع البيولـوجي    لزيادة التوعية العامة لتحقيق األهداف الثالثة الالحاجة إلى التثقيف الفعال   تدركوإذ  
 ؛2010 بحلول عام  التنوع البيولوجيضياع في المعدل الحالي لملموس تخفيض تحقيقوالهدف المتمثل في 

 السنة الدوليـة للتنـوع البيولـوجي،     بشأن،2006 كانون األول/ ديسمبر20 المؤرخ 61/203 ها بقرارروإذ تذكّ 
 تفاقيـة ا بشأن ،2007كانون األول   / ديسمبر 19المؤرخ   62/194 من قرارها    12الواردة في الفقرة    اإلشارة   باإلضافة إلى 

 ؛التنوع البيولوجي
 سنةفي  في دورتها الخامسة والستين     تعقد  ، كمساهمة منها في السنة الدولية للتنوع البيولوجي، أن          تقرر .1

 رؤساء الدول والحكومات؛، بمشاركة  مدته يوم واحد من الجمعية العامة لألمم المتحدةجزءا رفيع المستوى، 2010
 . للتنوع البيولوجية الدوليسنة لل األمين العام إلى النظر في تعيين سفير فخريتدعو .2
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 الشؤون اإلدارية والشؤون المتعلقة بالميزانية :خامسا

 2010-2009تفاقية وميزانية الصندوق اإلستئماني لالتفاقية لفترة السنتين إدارة اال 5-1
 .UNEP/CBD/COP/9/27مشروع المقرر التالي مأخوذ من الوثيقة 

 ان مؤتمر األطراف
 ، االجتماع الثامن لمؤتمر األطرافالصادر عن 8/31المقرر بر ذ يذكّإ

 فـي المائـة     2 والذي سيزيد بنسبة  والر أمريكي،    مليون د  الذي بلغ حتى اآلن   سهام السنوي   باإليرحب   .1
 في المائة منه سنويا لتعويض 83.5 والذي خصصة كيبيك، لتشغيل األمانة، مقاطع، ومن البلد المستضيفكندا، سنويا، من 

 ؛2010-2009ين سنتسهامات من األطراف في االتفاقية عن فترة الاإل
 2009 سـنة  دوالر أمريكـي ل    XXXXXX مقـدار ب (BY) رئيسـي برنـامج ال  للعلى ميزانية    يوافق .2

  أدناه؛x لألغراض المبينة في الجدول 2009 سنة دوالر أمريكي ل XXXXX و
  أدناه؛x كما جاءت في الجدول 2010 و 2009 نفقات جدول األنصبة لقسمةيعتمد  .3
  أدناه؛x األمانة للميزانية البرنامجية في الجدول جدول موظفي على يوافق .4
ـ الميزانيـة ال  إنفـاق    في المائة مـن      5 احتياطي رأس المال العامل بمستوى       مجددا على  يؤكد .5 ية رئيس

 مل ذلك تكاليف مساندة البرنامج؛، ويش)BY اإلستئمانيالصندوق (
 الرئيسـية   عتمـادات  بين كل من خطوط اإل     فيما بين البرامج  لألمين التنفيذي بأن ينقل الموارد      يرخص   .6

آخر  حد في المائة من مجموع الميزانية البرنامجية، بشرط فرض 15 حتى مبلغ إجمالي بنسبةدناه،  أ1الواردة في الجدول    
 ؛اعتماد كل خط من في المائة 25 يزيد علىال 

لألمين التنفيذي أن يدخل في التزامات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، مع السحب من الموارد              يرخص   .7
 ة؛فرقيرادات المتن الفترات المالية السابقة ومن اإلمسهامات ير المصروفة واإلالنقدية المتاحة، شاملة األرصدة غ

 1 تبـدأ فـي  ، لمدة سنتين التابعة لالتفاقية VB) و BZ و BE و  (BY اإلستئمانية الصناديق   تمديديقرر   .8
 ؛2011 كانون األول/ ديسمبر31 وتنتهي في 2010 كانون الثاني/ يناير

ول غير األطراف في االتفاقية وكذلك الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية         جميع األطراف والد  يحث   .9
 VB) و BZ و BE و (BYسـتئمانية  والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر على أن تسهم فـي الصـناديق اإل             

 لالتفاقية؛
 :بتقديرات التمويل لألغراض اآلتيةيحيط علما  .10

ضافية لمساندة األنشطة المعتمـدة     سهامات الطوعية اإل   لإل (BE)لخاص   الطوعي ا  اإلستئمانيالصندوق   )أ(
  أدناه؛xة في الجدول مبين التي يحددها األمين التنفيذي وال2010-2009ين سنتلفترة ال

 لتسهيل مساهمة البلدان النامية األطراف وال سيما أقلها نموا (BZ) الطوعي الخاص اإلستئمانيالصندوق  )ب(
 األمـين  هما يحددحسب 2010-2009ين سنتالنامية الصغيرة واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي في فترة ال  والدول الجزرية   

 لى تلك الصناديق؛إسهامات إ األطراف على تقديم ويحث أدناه، x في الجدول بيانهالتنفيذي وكما جاء 
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 عملية االتفاقيـة وفـي      السياسة المؤقتة لتخصيص التمويل في سبيل تسهيل مشاركة األطراف في         يؤيد   .11
 ؛)، المرفقUNEP/CBD/COP/9/10 (بروتوكول السالمة األحيائية

لألمين التنفيذي، بشرط موافقة مكتب مؤتمر األطراف، بأن يسحب من الموارد النقدية المتاحة،             يرخص   .12
، في حدود الميزانية    المتفرقةاإليرادات  بما في ذلك األرصدة غير المصروفة واالسهامات من الفترات المالية السابقة ومن             

ستئماني  في الصندوق اإل   المؤقت العجز لتغطية   2010-2009ين  سنتلفترة ال ) BYستئماني  الصندوق اإل (ية المعتمدة   رئيسال
لى األمين التنفيذي، لتسهيل إ لم ترد مبالغها بعد ، بتعهدات كتابيةتغطية هذا العجزلى أن يتم إ، وذلك (BZ)الطوعي الخاص 

واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، النامية  البلدان النامية األطراف، وال سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة      مشاركة
 ويطلـب ، )BYستئماني الصندوق اإل (ية  رئيسولويات التي تم تبينها في الميزانية ال       في األ  ،2010-2009ين  سنتفي فترة ال  

 ألموال المتعهد بدفعها؛ احال تسلم BYعادة سداد أموال الصندوق إ
ت تكون الزمـة    عدياللألمين التنفيذي بأن يتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف بشأن أية ت          يرخص أيضا    .13

، بما في 2010-2009لفترة العامين ) BYستئماني الصندوق اإل(ية رئيسلخدمة برنامج العمل كما هو متوقع في الميزانية ال
، وذلك من الميزانيـة     توقيت مناسب  موارد كافية لدى األمانة لعقدها في        إذا لم تتوافر   االجتماعات في حالة ما      تأجيلذلك  

ن الفترات مبما في ذلك الموارد النقدية المتاحة واألرصدة غير المصروفة واالسهامات ) BYستئماني الصندوق اإل(المعتمدة 
 ؛اإليرادات المتفرقةالمالية السابقة ومن 

 كي ينظـر   2012-2011ين  سنتفترة ال لعمل  الذي أن يعد ويقدم ميزانية لبرنامج        األمين التنفي  إلىيطلب   .14
على ميزانية ت عديال وأن يقدم تقريرا عن أداء الدخل والميزانية وكذلك عن أية ت،فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر

 ؛2010-2009ين سنت لفترة الاالتفاقية

 )سبوعا لموظف من الدرجة التخصصية أ16(وقت الموظفين : األثر على الميزانية
لـى  إ موظفين ذوي كفـاءة عاليـة        جتذابجهد لتحسين كفاءة األمانة، وال    في   ،لألمين التنفيذي يرخص   .15

 استجابة لعـروض بمـوارد      ،دارية وتعاقدية مباشرة مع األطراف والحكومات والمنظمات      إاألمانة، أن يدخل في ترتيبات      
وظائف األمانـة، مـع كفالـة        الفعال ب  لالضطالع،  ذلك ضروريا األمانة، حسبما يكون    بشرية وغيرها من وسائل مساندة      

وينبغي أن تولى عناية    .  ، ومع مراعاة قواعد ولوائح األمم المتحدة       المتاحة االستعمال الفعال للكفاءات والموارد والخدمات    
طـار  إ مع األنشطة التي يجري تنفيذها في         مع برامج العمل الموجودة ذات الصلة أو       أوجه التآزر يجاد  إمكانيات  خاصة إل 

 المنظمات الدولية األخرى؛
المالية، مراجعة مالية على يد مجلس مراجعي األمم المتحـدة   من القواعد 14تتم، وفقا للمادة  أن  يطلب   .16

 هذا التقرير؛على  اإلدارة رد مع ،لى مؤتمر األطرافإالمستقل، وأن يقدم تقرير المراجعة 
 تكاليف خدمات األمانة المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة           شاركى ت عليوافق   .17

 ؛2008-2007ين سنت، لفترة ال15:85للسالمة األحيائية بنسبة 
 لمواجهـة  الوظائف تعديل جدولاألمانة في وظائف صالحيات اللألمين التنفيذي بأن يستعرض    يرخص   .18

  األداء الفعال لالتفاقية؛ضمانتفاقية، و االأمامالتحديات الجديدة 
داريـة التفاقيـة    زيادة الخدمات اإل  على  لبيئة  ألمم المتحدة ل  للمدير التنفيذي لبرنامج ا   يعرب عن امتنانه     .19

 لتقـديم  األمين التنفيذي أن يتفاوض مع المدير التنفيـذي          إلى ويطلب ،التنوع البيولوجي من خالل تكاليف مساندة البرنامج      
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 المصدر نظرا لوضع االتفاقية بوصـفها مسـهما         هذا، من   2010-2009ين  سنتلى االتفاقية خالل فترة ال    إضافية  إة  مساند
 .لى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشرإ وأن يقدم تقريرا عن ذلك ،صافيا

 
 .UNEP/CBD/COP/9/27/Add.2مشروع المقرر التالي مأخوذ من الوثيقة 

 إن مؤتمر األطراف،
 ،2008-2007ين سنت العجز المتوقع في ميزانية األمانة لفترة الإذ يالحظ

لتغطية العجز المتوقع فـي   2008في سنة  دوالر أمريكي xxx xxx على ميزانية إضافية قدرها يوافق .1
 ؛2008-2007الميزانية نتيجة خسائر تحويل العمالت في الفترة 

 . أدناه1 حسبما ترد في الجدول 2008 سنة نفقات إضافية للقسمة سلم االشتراكات ليعتمد .2
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 مرفق
 ملخص لآلثار المالية لمشاريع المقررات

 التكاليف اآلثار المالية الوصف الفقرة البند
التقديرية 

بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية

   التنوع البيولوجي الزراعي  3-1
 17.6 وقت الموظفين التقييم: برنامج العملتنفيذ أنشطة  6 
 60.0 اجتماع للخبراء التقييم: برنامج العملأنشطة تنفيذ  6 
 6.4 وقت الموظفين اإلدارة التكيفية وبناء القدرات: برنامج العملتنفيذ أنشطة  11 
 6.4 وقت الموظفين المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام 20 
 5.0 مستشار المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام 20 
 5.0 مطبوعات المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام 20 
 20.0 اجتماع متعاقب المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامها المستدام 22 
 5.0 مستشار المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامها المستدام 22 
 12.8 وقت الموظفين المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامها المستدام 22 
 20.0 اجتماع متعاقب  غذية والتغذية التنوع البيولوجي لألبشأنالمبادرة الدولية  24 
 5.0 مستشار  غذية والتغذية التنوع البيولوجي لألبشأنالمبادرة الدولية  24 
 12.8 وقت الموظفين  غذية والتغذية التنوع البيولوجي لألبشأنلية المبادرة الدو 24 
 12.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي الزراعي وتغير المناخ 27 
 12.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي الزراعي وتغير المناخ 28 
 20.0 اجتماع متعاقب التنوع البيولوجي الزراعي وتغير المناخ 28 
 5.0 مستشار ع البيولوجي الزراعي وتغير المناخالتنو 28 
 5.0 مستشار التنوع البيولوجي الزراعي وتغير المناخ ] ب30[ 
 60.0 اجتماع للخبراء التنوع البيولوجي الزراعي وتغير المناخ ] ب30[ 
 12.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي الزراعي وتغير المناخ ] ب30[ 
 12.8 وقت الموظفين وجي الزراعي وتغير المناخالتنوع البيول ] د30[ 
 19.2 وقت الموظفين مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام 31 
 5.0 مستشار مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام 31 
 60.0 اجتماع للخبراء لمستداممبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام ا 31 
 12.8 وقت الموظفين اعتبارات عامة 35 
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 التكاليف اآلثار المالية الوصف الفقرة البند

التقديرية 
بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية

 10.0 مستشار االستراتيجية العالمية لحفظ النبات )أ(4 3-2
 20.0 طباعة/ترجمة االستراتيجية العالمية لحفظ النبات )أ(4 
 35.2 وقت الموظفين االستراتيجية العالمية لحفظ النبات )أ(4 
 80.0 حلقة عمل إقليمية ة العالمية لحفظ النباتاالستراتيجي )ب(4 
 17.6 وقت الموظفين االستراتيجية العالمية لحفظ النبات )ب(4 
 17.6 وقت الموظفين االستراتيجية العالمية لحفظ النبات )ج(4 
 7.6 وقت الموظفين األنواع الغريبة الغازية 11 3-3
 10.0 تكاليف الطباعة األنواع الغريبة الغازية 13 
 12.8 وقت الموظفين األنواع الغريبة الغازية 13 
 19.2 وقت الموظفين األنواع الغريبة الغازية 15 
 15.2 وقت الموظفين األنواع الغريبة الغازية 16 
 60.0 اجتماع للخبراء األنواع الغريبة الغازية 17 
 44.4 وقت الموظفين األنواع الغريبة الغازية 17 
 لغريبة الغازيةاألنواع ا 17 

 عام
 10.0 تكاليف سفر الموظفين

 10.0 تكاليف الطباعة األنواع الغريبة الغاية 1 
 األنواع الغريبة الغازية 1 

 المسارات والتقييمودارة اإل
 63.2 وقت الموظفين

 16.4 وقت الموظفين األنواع الغريبة الغاية 6 
 األنواع الغريبة الغازية 7 

 التعاون والتنسيق
 30.4 ت الموظفينوق

 16.4 وقت الموظفين األنواع الغريبة الغازية 1 
 حلقتان عمل -2009 التنوع البيولوجي للغابات )أ(3 3-4

 إقليمية
160.0 

 20.0  مستشار- 2009 التنوع البيولوجي للغابات )أ(3 
 حلقات عمل 3 – 2010 التنوع البيولوجي للغابات )أ(3 

 إقليمية
240.0 

 20.0  مستشار – 2010 ع البيولوجي للغاباتالتنو )أ(3 
 تكاليف سفر – 2010 التنوع البيولوجي للغابات )أ(3 

 الموظفين
30.0 
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 التكاليف اآلثار المالية الوصف الفقرة البند
التقديرية 

بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية

 وقت مساعد – 2010 التنوع البيولوجي للغابات )أ(3 
 مسؤول البرنامج

 

 252.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )أ(3 
 20.0 ارمستش التنوع البيولوجي للغابات )ب(3 
 10.0 تكاليف سفر الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )ب(3 
وقت مساعد مسؤول  التنوع البيولوجي للغابات )ب(3 

 البرنامج
 

 44.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )ب(3 
 20.0 مستشار التنوع البيولوجي للغابات )ج(3 
 10.0 مواد التوعية/مطبوعات التنوع البيولوجي للغابات )ج(3 
 10.0 تكاليف سفر الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )ج(3 
وقت مساعد مسؤول  التنوع البيولوجي للغابات )ج(3 

 البرنامج
 

 44.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )ج(3 
 30.0 اجتماع للخبراء التنوع البيولوجي للغابات )ج(3 
 20.0 مستشار وجي للغاباتالتنوع البيول )د(3 
 10.0 مواد التوعية/مطبوعات التنوع البيولوجي للغابات )د(3 
 20.0 تكاليف سفر الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )د(3 
 121.6 وقت الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )د(3 
وقت مساعد مسؤول  التنوع البيولوجي للغابات )د(3 

 البرنامج
 

 30.0 اجتماع للخبراء لتنوع البيولوجي للغاباتا )د(3 
 48.0 وقت الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )ه(3 
 5.0 تكاليف سفر الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )و(3 
 24.0 وقت الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )و(3 
 8.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )ز(3 
 26.4 وقت الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )ح(3 
 10.0  الموظفينتكاليف سفر التنوع البيولوجي للغابات )ط(3 
 8.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )ط(3 



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 174 

 
 التكاليف اآلثار المالية الوصف الفقرة البند

التقديرية 
بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية

 7.6 وقت الموظفين التنوع البيولوجي للغابات )ي(3 
محرز نحو بلوغ التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقدم ال  3-7

  واألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة2010هدف عام 
  

التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلوغ  )ب(5 
  واألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة2010هدف عام 

 33.6 وقت الموظفين

والتقدم المحرز نحو بلوغ التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية  )ج(5 
  واألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة2010هدف عام 

 60.0 اجتماع للخبراء

التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلوغ  )د(5 
  واألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة2010هدف عام 

 22.4 وقت الموظفين

    من الخطة االستراتيجية3 و 2لغايتين استعراض تنفيذ ا ألف 
المرفق  

 )ج(-)أ(16
 200.0  حلقات تدريبية5 المجاالت ذات األولوية لبناء القدرات، الحصول على التكنولوجيا ونقلها

المرفق  
 )ج(-)أ(16

 88.0 وقت الموظفين المجاالت ذات األولوية لبناء القدرات، الحصول على التكنولوجيا ونقلها

 800.0  حلقات عمل إقليمية10 المجاالت ذات األولوية لبناء القدرات، الحصول على التكنولوجيا ونقلها 17فق المر 
 168.0 وقت الموظفين المجاالت ذات األولوية لبناء القدرات، الحصول على التكنولوجيا ونقلها 17المرفق  
 18المرفق  

 )ج(-)أ(
 200.0 وقت الموظفين لحصول على التكنولوجيا ونقلهاالمجاالت ذات األولوية لبناء القدرات، ا

 18المرفق  
 )ج(-)أ(

 20.0 مستشار المجاالت ذات األولوية لبناء القدرات، الحصول على التكنولوجيا ونقلها

آليات لتنفيذ االتفاقية ومدخالت لعملية تنقيح الخطة االستراتيجية فيما بعد  24المرفق  
2010 

 10.0 مستشار

مقررات مؤتمر األطراف التي تقدم إرشادات لألطراف بشأن  المرفق 
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 10.0 مستشار

مقررات مؤتمر األطراف التي تقدم إرشادات لألطراف بشأن  المرفق 
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 20.4 وقت الموظفين

    الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيإعداد جيم  
 450.4 وقت الموظفين نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي )أ( 
 1.2 وقت الموظفين نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي )ب( 
 1 353.0 عقد من الباطن نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي جيم 
 502.4 وقت الموظفين نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي جيم 
   الموارد المالية واآللية المالية  3-8



UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 
Page 175 
 

 التكاليف اآلثار المالية الوصف الفقرة البند
التقديرية 

بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية

 300.0 عقد من الباطن الموارد المالية واآللية المالية )2( 
 200.0 وقت الموظفين الموارد المالية واآللية المالية )2( 
 288.0 وقت الموظفين يةالموارد المالية واآللية المال )3( 
 10 مستشار الموارد المالية واآللية المالية )3( 
المرفق  

 –خامسا 
التنفيذ 

 )ه(-)أ(15

 220.0 وقت الموظفين الموارد المالية واآللية المالية

 220.0 وقت الموظفين الموارد المالية واآللية المالية 17 
 43.2 موظفينوقت ال الموارد المالية واآللية المالية )2( 
 25.6 وقت الموظفين الموارد المالية واآللية المالية )4( 
 440.0 وقت الموظفين الموارد المالية واآللية المالية ))ب-أ(5( 

   القضايا االستراتيجية لتقييم أو لمساندة التنفيذ  رابعا
   الحصول وتقاسم المنافع  4-1
 59.2 فينوقت الموظ الحصول وتقاسم المنافع ]5[-4 
 20.0 مستشارون الحصول وتقاسم المنافع ]5[-4 
اجتماع للفريق العامل  الحصول وتقاسم المنافع ]5[-4 

المخصص المفتوح 
 العضوية

300.0 

 485.0 تكاليف المشاركين الحصول وتقاسم المنافع ]5[-4 
 11.2 وقت الموظفين الحصول وتقاسم المنافع ]7[ 
 28.4 وقت الموظفين لمنافعالحصول وتقاسم ا <>] 7[ 
 60.0 اجتماع للخبراء الحصول وتقاسم المنافع <>] 7[ 
 60.0 اجتماع للخبراء الحصول وتقاسم المنافع ]10[ 
 24.0 وقت الموظفين الحصول وتقاسم المنافع ]10[ 
 20.0 مواد للتوعية العامة الحصول وتقاسم المنافع ]16[ 
 17.6  الموظفينوقت الحصول وتقاسم المنافع 17 
   واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة   4-2
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واألحكام ذات ) ي(8تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل بشأن المادة  ألف 
 الصلة

  

 3.2 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  2 
 3.2 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  3 
 5.4 وقت الموظفين حكام ذات الصلةواأل) ي(8المادة  4 
اجتماع للفريق العامل  واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  ]5[ 

المخصص المفتوح 
 العضوية

300.0 

 105.6 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  ]5[ 
 10.0 مستشار واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  ]7[ 
 1.6 وقت الموظفين لصلةواألحكام ذات ا) ي(8المادة  ]7[ 
 10.0 مستشار واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  ]8[ 
 1.6 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  ]8[ 
 3.8 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  ]9[ 
تقرير تجميعي عن حالة واتجاهات المعارف واإلبتكارات +  باء 

تمعات األصلية والمحلية، التي تتعلق بحفظ والممارسات لدى المج
 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

  

تقرير تجميعي عن حالة واتجاهات المعارف واإلبتكارات والممارسات  7-باء 
لدى المجتمعات األصلية والمحلية، التي تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي 

 تحديد العقبات أمام – تقارير إقليمية منقحة) 1: (واستخدامه المستدام
المجتمعات األصلية والمحلية شديدة التعرض ) 2(المعارف التقليدية؛ 
حماية حقوق المجتمعات األصلية والمحلية التي ) 3(لخطة تغير المناخ؛ 

 تعيش في عزلة طوعية

 2.2 وقت الموظفين

 10.0 مستشار اعتبارات إلرشادات حول توثيق المعارف التقليدية 2-جيم 
 1.6 وقت الموظفين اعتبارات إلرشادات حول توثيق المعارف التقليدية 2-مجي 
 تدابير وآليات لمعالجة -: خطة عمل الستبقاء المعارف التقليدية  

 األسباب الكامنة وراء انحسار المعارف التقليدية
  

 80.0 حلقة عمل إقليمية واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  1 
 22.8 وقت الموظفين كام ذات الصلةواألح) ي(8المادة  1 
 80.0 حلقة عمل إقليمية واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  3 
 22.8 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  3 
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   آليات تشاركية للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية  
 20.0 مستشار واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  5 
 4.0 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  5 
 14.0 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  6 
 80.0 حلقة عمل إقليمية واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  )أ(7 
 22.8 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  )أ(7 
 120 وظفي لوقت قصيرم واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  )ب(7 
 4.4 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  )ب(7 
 4.4 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  )ج(7 
 10.0 تكاليف الترجمة واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  )د(7 
 1.2 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  )د(7 
 4.4 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  )ه(7 
 3.8 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  )و(7 
 3.2 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  8 
إعداد عناصر لنظم فريدة لحماية المعارف التقليدية واإلبتكارات   

 والممارسات
  

 6.4 وقت الموظفين لةواألحكام ذات الص) ي(8المادة  4 
 3.2 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  5 
   عناصر مدونة السلوك األخالقي  
 9.8 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  3 
 0.6 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  4 
: 2010يولوجي لعام مؤشرات لتقييم التقدم نحو بلوغ هدف التنوع الب  

 حالة المعارف التقليدية واإلبتكارات والممارسات
  

 2.2 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  8 
 3.8 وقت الموظفين واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة  10 
   توصيات منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية  
 3.8 وقت الموظفين األحكام ذات الصلةو) ي(8المادة  3 
   نقل التكنولوجيا والتعاون فيها  4-3
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االستراتيجية المقترحة للتنفيذ العملي لبرنامج العمل بشأن نقل  المرفق 
 التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي

  

   آليات التسهيل خامسا 
 10.0 مستشار نقل التكنولوجيا التعاون فيها )ب(-)أ(41 
 25.2 وقت الموظفين نقل التكنولوجيا التعاون فيها )ب(-)أ(41 
 8.0 مواد للطباعة نقل التكنولوجيا التعاون فيها )ج(41 
 32.8 وقت الموظفين نقل التكنولوجيا التعاون فيها )ج(41 
 44.8 وقت الموظفين نقل التكنولوجيا التعاون فيها 43 
 60.0 اجتماع للخبراء هانقل التكنولوجيا التعاون في 43 
 10.0 مستشار نقل التكنولوجيا التعاون فيها )أ(45 
 5.6 وقت الموظفين نقل التكنولوجيا التعاون فيها )أ(45 
 18.4 وقت الموظفين نقل التكنولوجيا التعاون فيها )ب(45 
 50.0 حلقة عمل مشتركة نقل التكنولوجيا التعاون فيها )ج(45 
 20.8 وقت الموظفين ولوجيا التعاون فيهانقل التكن )ج(45 
 7.6 وقت الموظفين نقل التكنولوجيا التعاون فيها )د(45 
   الرصد والتقييم والمؤشرات  4-4
   متابعة لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية باء 
   تأثيرات نتائج تقييم األلفية على عمل االتفاقية 12/3 
 49.6 وقت الموظفين دة األطرافاالتفاقات البيئية المتعد 1 
 52.8 وقت الموظفين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف 2 
   التنوع البيولوجي وتغير المناخ  4-5
 43.2 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ )ح-أ(1 
 480.0  حلقات عمل إقليمية6 التنوع البيولوجي وتغير المناخ 5 
 52.8 وقت الموظفين ولوجي وتغير المناخالتنوع البي 5 
 12.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ]7[ 
خيارات ألنشطة تساند بعضها البعض : التنوع البيولوجي وتغير المناخ  

 لمعالجة تغير المناخ ضمن إطار اتفاقيات ريو الثالث
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 12.8 نوقت الموظفي التنوع البيولوجي وتغير المناخ )أ(4 
 10.0 تكاليف المطبوعات التنوع البيولوجي وتغير المناخ )1)(ب(4 
 8.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ )1)(ب(4 
 10.0 مستشار التنوع البيولوجي وتغير المناخ )2)(ب(4 
 12.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ )2)(ب(4 
 10.0 مستشار يولوجي وتغير المناخالتنوع الب )3)(ب(4 
 25.6 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ )3)(ب(4 
 10.0 مستشار التنوع البيولوجي وتغير المناخ )4()ب(4 
 25.6 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ )4()ب(4 
 12.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ )ج(4 
 12.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ )د(4 
 73.6 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ )و(-)أ(5 
 10.0 مستشار التنوع البيولوجي وتغير المناخ 6 
 15.2 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ 6 
 10.0 مستشار التنوع البيولوجي وتغير المناخ 7 
 15.2 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ 7 
 24.0 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ 8 
 35.2 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ 9 
 8.8 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ 10 
 10.0 مستشار التنوع البيولوجي وتغير المناخ 11 
 6.4 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ 11 
 6.4 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ )أ(21 
 6.4 وقت الموظفين التنوع البيولوجي وتغير المناخ )ج(23 
المرفق  

 الثاني
األنشطة الجارية بالفعل أو التي طالبت األطراف بها في إطار اتفاقيات 

 )UNEP/CBD/COP/9/20يقة من الوث( ريو
  

 10.0 مستشار التنوع البيولوجي وتغير المناخ )د(1 
   التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة  4-6
 24.0 وقت الموظفين التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة )1)(ج(1 
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 10.0 ارمستش التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة )2)(ج(1 
 21.6 وقت الموظفين التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة )2)(ج(1 
 30.4 وقت الموظفين التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة )3)(ج(1 
 10.0 مستشار التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة )د(1 
 15.2 وقت الموظفين به الرطبةالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وش )د(1 
   المناطق المحمية  4-7
 17.6 وقت الموظفين المناطق المحمية 9 
 240.0  حلقات عمل إقليمية3 المناطق المحمية 14 
 70.4 وقت الموظفين المناطق المحمية 14 
 10.0 مستشار المناطق المحمية 15 
 10.0 تكاليف الترجمة المناطق المحمية 15 
 10.0 مستشار لمناطق المحميةا 16 
 17.6 وقت الموظفين المناطق المحمية 16 
 44.8 وقت الموظفين المناطق المحمية 18 
 38.4 وقت الموظفين المناطق المحمية )ب(-)أ(20 
 12.8 وقت الموظفين )(UNEP/CBD/COP/9/8الوثيقة (المناطق المحمية  21 
فية وفي التوقيت المناسب، على خيارات لتعبئة الموارد المالية الوا[  

 ] نحو مستعجل، من مختلف اآلليات من أجل تنفيذ برنامج العمل
 أو
خيارات لتعبئة الموارد المالية من أجل تنفيذ برنامج العمل في البلدان [

النامية وال سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك 
 ]البلدان ذات االقتصاد االنتقالي

  

 24.0 وقت الموظفين المناطق المحمية )]أ[(8 
 10.0 مستشار المناطق المحمية )]ب[(8 
 11.2 وقت الموظفين المناطق المحمية )]ب[(8 
 10.0 مستشار المناطق المحمية )]ب[(8أو  
 15.2 وقت الموظفين المناطق المحمية )]ب[(8أو  
 10.0 مستشار المناطق المحمية )]ج[(8 
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 11.2 وقت الموظفين لمناطق المحميةا )]ج[(8 
 10.0 مستشار المناطق المحمية )]ج[(8أو  
 15.2 وقت الموظفين المناطق المحمية )]ج[(8أو  
 15.2 وقت الموظفين المناطق المحمية )د(8 
 30.4 وقت الموظفين المناطق المحمية ]12[ 
   التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  4-8
 280.0 وقت الموظفين لبيولوجي للمياه الداخليةالتنوع ا )د( 
 3.2 وقت الموظفين التنوع البيولوجي للمياه الداخلية )و( 
   التنوع البيولوجي البحري والساحلي  4-9
 10.0 مستشار التنوع البيولوجي البحري والساحلي 2 
 10.0 مستشار التنوع البيولوجي البحري والساحلي 3 
 10.0 مطبوعات وجي البحري والساحليالتنوع البيول 3 
 60.0 اجتماع للخبراء التنوع البيولوجي البحري والساحلي 4 
 10.0 ميتسار التنوع البيولوجي البحري والساحلي 4 
 10.0 مطبوعات التنوع البيولوجي البحري والساحلي 4 
 20.0 مستشار التنوع البيولوجي البحري والساحلي 5 
 4.4 وقت الموظفين جي البحري والساحليالتنوع البيولو 8 
 4.4 وقت الموظفين التنوع البيولوجي البحري والساحلي ]13[ 
   المبادرة العالمية للتصنيف  4-11
 28.8 وقت الموظفين المبادرة العالمية للتصنيف )ج( 
 10.0 مستشار المبادرة العالمية للتصنيف )ج( 
 10.0 اليف سفر الموظفينتك المبادرة العالمية للتصنيف )ج( 
تكاليف سفر أعضاء  المبادرة العالمية للتصنيف )ج( 

 المبادرة
23.0 

 108.0 تكاليف الترجمة المبادرة العالمية للتصنيف )ج( 
 60.0 اجتماع للخبراء المبادرة العالمية للتصنيف )ج( 
 12.0 تكاليف المطبوعات المبادرة العالمية للتصنيف )ج( 
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اون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى، وإشراك التع  4-13
 أصحاب المصلحة

  

   التشجيع على إشراك قطاع األعمال ألف 
 100.0  1المجال ذو األولوية رقم   
 60.0  2المجال ذو األولوية رقم   
 60.0  3المجال ذو األولوية رقم   
   ات المحليةالتشجيع على إشراك المدن والسلط باء 
 76.8 وقت الموظفين  5 
   التعاون فيما بين بلدان الجنوب جيم 
 8.8 وقت الموظفين التعاون فيما بين بلدان الجنوب 3 
 17.6 وقت الموظفين التعاون فيما بين بلدان الجنوب 4 
 17.6 وقت الموظفين التعاون فيما بين بلدان الجنوب 5 
 17.6 وقت الموظفين الجنوبالتعاون فيما بين بلدان  6 
 35.2 وقت الموظفين التعاون فيما بين بلدان الجنوب 7 
   عمليات االتفاقية  4-14
استعراض وتنقيح الترتيبات اإلدارية بين برنامج األمم المتحدة للبيئة  باء 

  وأمانة االتفاقية
 2.8 وقت الموظفين

شورة العلمية والتقنية طريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للم جيم 
 والتكنولوجية

  

القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  8/17 
 المستدام

  

 5.6 وقت الموظفين عمليات االتفاقية 1 
 11.2 وقت الموظفين عمليات االتفاقية 2 
 11.2 وقت الموظفين عمليات االتفاقية 3 
 13.2 وقت الموظفين تفاقيةعمليات اال )ه-أ(4 
 8.8 وقت الموظفين عمليات االتفاقية 6 
السبل والوسائل للتشجيع بنشاط أكبر على استعمال المبادئ والخطوط  دال 

  واألدوات األخرى المعدة في إطار االتفاقيةالتوجيهية
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السبل والوسائل للتشجيع بنشاط أكبر على استعمال المبادئ والخطوط  4 
 يهيةالتوج

 70.0 مستشارون

السبل والوسائل للتشجيع بنشاط أكبر على استعمال المبادئ والخطوط  4 
 التوجيهية

 

 350.0 التعاقد من الباطن

السبل والوسائل للتشجيع بنشاط أكبر على استعمال المبادئ والخطوط  4 
 التوجيهية

 60.0 حلقة عمل

مال المبادئ والخطوط السبل والوسائل للتشجيع بنشاط أكبر على استع 4 
 التوجيهية

 50.0 مطبوعات

السبل والوسائل للتشجيع بنشاط أكبر على استعمال المبادئ والخطوط  4 
 التوجيهية

 60.0 ترجمة

السبل والوسائل للتشجيع بنشاط أكبر على استعمال المبادئ والخطوط  4 
 التوجيهية

 356.0 وقت الموظفين

 سحب المقررات دال 
 اقيةعمليات االتف

  

   استعراض مقررات مؤتمر األطراف وسحبها ألف 
 5.4 وقت الموظفين عمليات االتفاقية 5 
    & UNEP/CBD/COP/9/24عمليات االتفاقية 6 

UNEP/CBD/COP/9/INF/2) 
 1.6 وقت الموظفين

خطوات لقبول الهيئات والوكاالت المؤهلة كمراقبين في اجتماعات  المرفق 
ئاته الفرعية، سواء كانت هيئات ووكاالت حكومية مؤتمر األطراف وهي

 أو غير حكومية

  

 0.6 وقت الموظفين عمليات االتفاقية 3 
   التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات  4-15
 164.0 وقت الموظفين آلية غرفة تبادل المعلومات )د(-)أ(1 
 50.0 رونمستشا آلية غرفة تبادل المعلومات )د(-)أ(1 
 30.0 تكاليف السفر آلية غرفة تبادل المعلومات 2 
 15.2 وقت الموظفين آلية غرفة تبادل المعلومات 2 
 35.6 وقت الموظفين آلية غرفة تبادل المعلومات 3 
 34.4 وقت الموظفين آلية غرفة تبادل المعلومات 4 
 25.0 مستشارون آلية غرفة تبادل المعلومات 4 
 377.6 وقت الموظفين  غرفة تبادل المعلوماتآلية )أ(5 
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 25.0 مستشارون آلية غرفة تبادل المعلومات )أ(5 
 500.0 تكاليف الترجمة آلية غرفة تبادل المعلومات )ب(5 
 68.0 وقت الموظفين آلية غرفة تبادل المعلومات )ب(5 
 20.0 تكاليف السفر آلية غرفة تبادل المعلومات )ج(5 
 44.0 وقت الموظفين غرفة تبادل المعلوماتآلية  )ج(5 
   إرشاد إلى اآللية المالية  4-16
تنسيق اإلرشاد المقدم إلى مرفق البيئة العالمية باعتباره الهيكل  2/3 

 المؤسسي الذي يشغل اآللية المالية لالتفاقية
  

 3.2 وقت الموظفين إرشاد إلى اآللية المالية )ب( 
   (CEPA)ف والتوعية العامة االتصال والتثقي  4-17
 63.2 وقت الموظفين االتصال والتثقيف والتوعية العامة  3 
 1 280.0 10 إلى 1األولويات من  االتصال والتثقيف والتوعية العامة  4 
 394.4 وقت الموظفين االتصال والتثقيف والتوعية العامة  4 
 45.6 ينوقت الموظف االتصال والتثقيف والتوعية العامة  7 
 1.6 وقت الموظفين االتصال والتثقيف والتوعية العامة جيم 

 51.2 وقت الموظفين الشؤون اإلدارية والشؤون المتعلقة بالميزانية 14 خامسا
 17 394.0 )بآالف الدوالرات األمريكية(المجموع 

 
---- 


