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  مقدمة
لبيولوجي، وللمقرر  من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع ا4 و3وفقا للمادتين  -1
مركز  لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في عاشر، عقد االجتماع التاسع المعتمد في اجتماعه ال9/35

 .2010تشرين األول / أكتوبر29 إلى 18، اليابان، من أيتشيناغويا للمؤتمرات بمدينة ناغويا، مقاطعة 
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 .الواليات المتحدة األمريكية: وحضر االجتماع أيضا الدول التالية التي ليست أطرافا في االتفاقية -3

 :التالية أسماؤهالألمم المتحدة المتخصصة هيئات ال، وبرامج واتوحدات األمانكما حضر االجتماع  -4
Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) 
Global Environment Facility (GEF) and its 

Scientific and Technical Advisory Panel 
(STAP)  

International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) 

Intergovernmental Oceanographic Commission 
of UNESCO 

United Nations Environment Programme 
(UNEP)  

United Nations Centre for Regional 
Development (UNCRD)  

United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) United Nations 
Convention to Combat Desertification 
(UNCCD) 
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:، التالية أسماؤهاأمانات االتفاقيات والترتيبات األخرى  أيضاحضر االجتماعو -5
Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES) 

Convention on the Conservation of Migratory 
Species of Wild Animals (CMS) 

Coordinating Body on the Seas of East Asia 
(COBSEA)  

Carpathian Convention 
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International Plant Protection Convention 
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International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture 

Northwest Pacific Action Plan – NOWPAP 
Global Mechanism of the United Nations 

Convention to Combat Desertification 
Ramsar Convention on Wetlands 

  . أدناه1 تذييلوترد قائمة بالمراقبين اآلخرين من الهيئات أو الوكاالت المؤهلة في ال -6

  الشؤون التنظيمية:   أوال 
      افتتاح االجتماع1- 1البند 

، بالنيابة عن السيد نوربرت روتغـن، رئـيس االجتمـاع         )ألمانيا( السيد يوخن فالسبارث     افتتح االجتماع  -7
  .2010تشرين األول / أكتوبر18 يوم اإلثنين 10:00اعة التاسع لمؤتمر األطراف في الس

، عرض شريط فيديو عن     2010تشرين األول   / أكتوبر 18وفي الجلسة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في        -8
  .التنوع البيولوجي من إنتاج حكومة اليابان صاحبه عزف على الناي المصنوع من البامبو للسيدة ديفا يوكو

ـ ، بالنيابـة عـن      )ألمانيا(السيد يوخن فالسبارث    ية لالجتماع، أدلى ببيانات     في الجلسة االفتتاح  و -9 رئيس ال
والسيد ريو ماتسوموتو، وزير البيئة في اليابان ورئـيس االجتمـاع العاشـر لمـؤتمر       مؤتمر األطراف؛ السابق ل 

والسيد أخـيم   اغويا؛  ؛ والسيد تاكاشي كوامورا، عمدة مدينة ن      شيأياألطراف، والسيد ماساكي كاندا، حاكم مقاطعة       
؛ والسيد أحمد جغالف، األمـين التنفيـذي التفاقيـة التنـوع            ذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة    شتاينر، المدير التنفي  

  .البيولوجي
وفي افتتاح االجتماع، عرض أيضا شريط فيديو آخر عن التنوع البيولوجي من إنتاج الحكومة اليابانيـة،                 -10

  . األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيرفير الشرفي لالجتماع العاشر لمؤتمسالوصاحبه عرض من المغنية ميشا، 
  ، بالنيابة عن لسيد يوخن فالسبارثافتتاحية لكلمة   1- 1- 1

  االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافرئيس 
أعرب السيد يوخن فالسبارث، ممثل الرئيس السابق لمؤتمر األطراف، عن تقديره العميق لحكومة وشعب  -11
وذكّر أيضا المشاركين بأن .  يابان على استضافة االجتماع الحالي في ناغويا وعلى التسهيالت الممتازة المقدمةال

وأضاف أنه بالرغم .   لم يتحقق، وأن فقدان التنوع البيولوجي ما زال يحدث2010هدف التنوع البيولوجي لعام 
وبدأ المستهلكون يطلبون منتجات التنمية المستدامة إذ أنشئت مناطق محمية .  من ذلك، فقد تحققت بعض النجاحات

وقال إن ألمانيا كان لها شرف المساعدة في وضع فكرة التنوع البيولوجي في مرتبة .  عندما يشترون المنتجات
عالية في جدول األعمال السياسي بحيث يمثل أساس الحياة على كوكب األرض بالنسبة لصانعي السياسات وليس 

وذكر أنه ينبغي أيضا مراعاة البعد االقتصادي وأنه من المهم االنتقال من .  ب فيه سياسيامجرد شيء مرغو
حساب تكاليف الحماية البيئية إلى النظر في تكاليف فقدان التنوع البيولوجي، وأن ذلك يمثل النهج الجديد المذكور 
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عنصرا آخر يتمثل في المنبر الحكومي وأضاف أن .  في دراسة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
وقال إن ألمانيا بصفتها الرئيس السابق لمؤتمر .  الدولي الجديد بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

األطراف، بذلت أقصى ما في وسعها للمساعدة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن مسألة النظام الدولي للحصول 
وأضاف أن أمام االجتماع الحالي عناصر بروتوكول بشأن الحصول .   الخطة االستراتيجيةوتقاسم المنافع وإعداد

وقال أيضا إن .  وتقاسم المنافع، وحث المشاركين على االنتهاء من إعداد البروتوكول قبل نهاية هذا االجتماع
وذكر .  ة الوافية لدعمهاجميع عناصر الخطة االستراتيجية قد وضعت، وحث الحكومات على تقديم الموارد المالي

 2008أن ذلك يمثل واجبا على جميع األطراف، وبصفة خاصة البلدان المانحة، وأن ألمانيا تعهدت في عام 
، وأنها مستعدة لمواصلة هذه المساهمة في عام 2012 مليون يورو سنويا حتى عام 500بالمساهمة بمبلغ وقدره 

ركين على النظر في كيفية شرح وتبرير أعمالهم في هذا االجتماع وفي ختام كلمته، حث المشا.   وما بعده2013
  .إلى أطفالهم

  كلمة افتتاحية للسيد ريو ماتسوموتو، وزير البيئة في اليابان  2- 1- 1
  ورئيس االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

ف في اتفاقية رحب السيد ريو ماتسوموتو، وزير البيئة في اليابان ورئيس االجتماع العاشر لمؤتمر األطرا       -12
وقال إنه لشرف عظيم أن يعقد      .   وفي مدينة ناغويا   أيتشيالتنوع البيولوجي، بالمشاركين في اليابان، وفي مقاطعة        

االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في السنة الدولية للتنوع البيولوجي وإن حكومة وشعب اليابان عمال جاهدين مع  
وتعهد بمواصلة المناقـشات فـي      .  نة ناغويا للتحضير لالجتماع الحالي     ومدي أيتشيالسلطات المحلية في مقاطعة     

وأضاف أن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف سيقدم  .  االجتماع الحالي الذي يمثل عالمة بارزة للتنوع البيولوجي       
اء نظام  مساهمات نحو بلوغ عصر جديد للتنوع البيولوجي عن طريق تحديد أهداف عالمية جديدة والعمل نحو إنش               

وأعرب أيضا عن امتنانـه لحكومـة       .  دولي للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها         
ألمانيا على ما بذلته من جهود لمعالجة قضايا مثل تحديد أهداف عالمية جديدة للتنوع البيولوجي والنظـام الـدولي       

لة هذه الجهود وأن يبذل قصاري جهده للوفاء بمـسؤوليات          بمواصشخصيا   وتعهد   ،بشأن الحصول وتقاسم المنافع   
 .رئاسة مؤتمر األطراف

 ساتوياما  النظام الياباني  تشرين األول هو موسم الحصاد في     /ن شهر أكتوبر  أشار السيد ماتسوموتو إلى أ    و -13
 الغابات  وأضاف أن .  الذي يمكن فيه رؤية سنابل األرز الذهبية ساطعة في ضوء الشمس واألشجار تحمل ثمارها             

 أن البشرية فشلت حتى     ذكرو.  تزهو باأللوان وأن الخريف يتحدث إلى البشرية عن منافع البيئة الطبيعية وثروتها           
.   وفي إحداث خفض ملموس في معدل فقدان التنوع البيولوجي         2010اآلن في بلوغ أهداف التنوع البيولوجي لعام        

قدة، وال يمكن فهم جميع آلياتها، يجب االعتراف بأن العالم قريـب  نه بينما كانت البيئة الطبيعية حساسة ومع    قال إ و
ودعا إلى  .  وعلى وشك الوصول إلى العتبة التي ال يمكن عندها عكس فقدان التنوع البيولوجي            " نقطة التحول "من  

 وقال إن مؤتمر األطراف عليه أن يستغل الفرصـة        .  إيجاد هدف عالمي جديد وواقعي يمكن لكل طرف أن يبلغه         
التي يوفرها االجتماع الحالي لضمان أن يكون مستقبل كوكبنا متجانسا مع الطبيعة، وذلك مـن خـالل المراعـاة     

.  الحذرة للحاجة إلى جهود استباقية لحفظ التنوع البيولوجي، مع تيسير الحصول على الموارد البيولوجية والجينية              
ول وتقاسم المنافع المستند إلى الفهم بأن كـل طـرف           ودعا األطراف أيضا إلى اعتماد النظام الدولي بشأن الحص        

  .يمكن أن يكون في نفس الوقت منتجا ومستخدما للموارد الجينية على حد السواء
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  كلمة افتتاحية للسيد ماساكي كاندا،  3- 1- 1
  شيتيأحاكم مقاطعة 

مـاع العاشـر   شي وفي االجتتيأ، بالمشاركين في مقاطعة أيتشيرحب السيد ماساكي كاندا، حاكم مقاطعة        -14
 مليون نسمة، وهي مركز للنقـل البـري والجـوي           7.4 يعيش فيها    أيتشيوقال إن مقاطعة    .  لمؤتمر األطراف 

 وهي أيـضا منـتج      ، سنة على رأس المقاطعات من حيث اإلنتاج الصناعي        30 وأنها كانت ألكثر من      ،والبحري
 .رئيسي للمنتجات الزراعية والحرجية ومصايد األسماك

كان فعاال في تركيز االنتباه على الحاجة إلى إيجاد توازن بين حمايـة             " 2005إكسبو   "وذكر أن معرض   -15
لغرض حماية أنواع معرضة للخطر تم اكتشافها من الخطط األصلية تغيير موقعه   نظرا ل  – البيئة والتنمية اإلقليمية  

 إلى أيتشيية مقاطعة قليم والتنمية اإل  وأدى التركيز الجديد إلى السعي إلى إيجاد توازن بين الحماية البيئية          .  مؤخرا
وقال إن الحكومة اليابانية ورواد األعمال اإلقليمين اشتركوا بالمثل في          .  تقديم العرض الستضافة االجتماع الحالي    

 متطوع في اإلعداد للمؤتمر، وقدمت تذاكر مترو مجانية، وعملـت     3 500التحضير للمناسبة الحالية، فقد اشترك      
 . الطوارئ على ضمان سالمة وأمن المشاركينالشرطة وخدمات

 تحقيق هدف التنوع البيولوجي     حوأضاف أنه يفهم أن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف سيقوم بتقييم نجا           -16
، وإنشاء نظام دولي للحصول وتقاسـم المنـافع، وأن هنـاك            2010، واعتماد أهداف للفترة بعد عام       2010لعام  

  وقال إنه لغرض تحفيز جميع مواطني اإلقليم، الصغار والكبار على حـد سـواء،                .تحديات كثيرة أمام االجتماع   
وأعرب عن  .  لالعتراف بأهمية التنوع البيولوجي وأهمية حفظه، ستعقد المقاطعة عددا من المناسبات ذات الصلة            

 .أمله أن يتمكن المشاركون من زيارة المواقع السياحية المحلية في عطلة نهاية األسبوع

 إنه بسبب األعمال التحضيرية لالجتماع الحالي، أصبح سكان المقاطعة أكثر أدراكـا اآلن بـالتنوع             وقال -17
وأعرب أيضا عن أمله في أن تعترف الشعوب حـول     .  البيولوجي عن أي من السكان في أقاليم أخرى في اليابان         

يولوجي في ضوء األنباء الـصادرة عـن   العالم بمنافع النظم الحية وتصبح أكثر إدراكا باألهمية الحيوية للتنوع الب        
  .ناغويا ونتائج االجتماع الحالي

  كلمة افتتاحية للسيد تاكاشي كاوامورا  4- 1- 1
  عمدة مدينة ناغويا

وقال إنه مسرور بتحقيق نجاح رئيـسي       .  وامورا، عمدة مدينة ناغويا بالمشاركين    ارحب السيد تاكاشي ك    -18
كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، الذي في االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل    

كوااللمبور التكميلي لبروتوكـول قرطاجنـة للـسالمة    -أشير إليه على أنه مولد طفل جديد هو بروتوكول ناغويا        
 .األحيائية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي، وأنه يتوقع نجاحا آخر في االجتماع الحالي

وأضـاف أن  .  لحكومات المحلية لعبت دورا مهما ومسؤوال في إدارة التنوع البيولوجي   وقال إن المدن وا    -19
ومـن  .   في المئة من جميع الموارد     75 في المئة من السكان في العالم يعيشون في المدن، ولكنهم يستهلكون             50

رته وذلك باتبـاع نهـج   ناحية أخرى، فمن المهم للحكومات المدنية والمحلية أن تعزز حفظ التنوع البيولوجي وإدا       
وذكر أن هذه الحكومات يمكنها دعم إنشاء مجتمع مستدام يتعايش مـع            .  لمراعاة التنوع البيولوجي في تخطيطها    

، سـتقدم   2010آذار  /، التي أعـدت فـي مـارس       2050الطبيعة، وأن استراتيجية ناغويا للتنوع البيولوجي لعام        
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بأن االجتماع الحالي سيطلق أنشطة جديدة لحفظ التنوع البيولوجي    وأضاف أنه على ثقة     .  إرشادات في هذا االتجاه   
 .ويوسع من نطاق هذه األنشطة

 وذكر أن توكوغاوا لياسو، الذي وحد اليابـان، أنـشأ قلعـة              .وقال إن ناغويا لها تاريخ وثقافة فريدتين       -20
الـسيارات والخـزف   وقد تم توارث أسس التصنيع عبر األجيال من الساعات إلـى الـدمي، بـصناعة          .  ناغويا

وأضاف أن ناغويـا تـشتهر      .  وصناعات الجو والفضاء واإلنسان اآللي أصبحت من الصناعات األرسخ مؤخرا         
وذكر أن المواطنين في الوقت الحاضـر  .  أيضا بنظامها الضريبي الجذاب الذي ينبغي أيضا أن يعزز من توسعها     

  واختتم قائال إنه يسعده االحتفال بالـذكرى المئويـة           .يشاركون في نفس الوقت في حفظ الغابات ومناطق األنهار        
  .الرابعة إلنشاء مدينة ناغويا، مع أناس من أجزاء اليابان األخرى ومن العالم أجمع

  تاينر، المدير التنفيذيكلمة افتتاحية للسيد أخيم ش  5- 1- 1
  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

، بالمشاركين في االجتماع العاشـر      مج األمم المتحدة للبيئة   رحب السيد أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنا       -21
وقال إن أحد المسائل الرئيسية فـي التـصدي لفقـدان التنـوع             .  لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي     

نه مـن   وأكد أ .  البيولوجي تتمثل في زيادة التوعية العامة بهذه القضية وزيادة الفهم بالتحديد لما تعنيه هذه القضية              
الحيوي تنفيذ جميع المجاالت الرئيسية الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي، وخصوصا في مجال الحـصول وتقاسـم        

وذكر أن األطراف يجب أن تعمل معا لتحقيـق واليـة           .  المنافع، وهو المجال الوحيد الذي لم ينفذ فيه العمل بعد         
ن أطرافا مختلفة لديها آراء مختلفة عن كيفية تحقيـق هـذه            واعترف بأ .  االتفاقية ووقف فقدان التنوع البيولوجي    

الوالية، وشدد على أهمية اإلقرار بحدوث بعض التقدم داخل العديد من األطراف، ولو أن أي طرف لم ينجح فـي    
 .وقف فقدان التنوع البيولوجي، وما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ الكثير من الخطوات في هذا الصدد

مل في الوقت الحالي يعود إلى عدد من المشاكل ومن بينها على األخص الطمع، وعدم   وذكر أن غياب الع    -22
وأوضح أن وقف   .  وجود أي خيار آخر، وعدم فهم الناس لتبعات أعمالهم والشعور بالضعف في التصدي للمشكلة             

ية في تحري األسباب    فالعلم أداة حيو  . فقدان التنوع البيولوجي يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما العلم واالقتصاد         
الجذرية لفقدان التنوع البيولوجي وإظهار الروابط بين قضايا التنوع البيولوجي وغيرها من القضايا، بينما االقتصاد      

وقال إن برنامج األمم المتحدة للبيئة عزز من شـراكاته  .  يلعب دورا حيويا في توفير القدرة على معالجة المشكلة   
رى داخل منظومة األمم المتحدة، ومن بينها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمـة             وعالقاته مع الوكاالت األخ   

وذكر أن اتفاقية التنـوع  .  العمل الدولية والبنك الدولي، لتهيئة بيئة من الدعم المتبادل مع األدوات الدولية األخرى       
 .تفاقيات بالعمل معاالبيولوجي تمثل حجر األساس الستراتيجية واضحة وبليغة عن كيفية قيام اال

وأكد فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق حول الحصول وتقاسم المنافع، أن االتفاقية يمكـن أال تظـل صـكا                    -23
وشرح أنه بالرغم من أن تنفيذ األنشطة المتعلقة بالحصول وتقاسـم          .  موثوقا إذا بقى أحد قضاياها الرئيسية نظريا      

وقال إن الوقت قد حـان التخـاذ الخطـوة       .  اعص عن العمل هي أكبر    المنافع يحتاج إلى التمويل، فإن تكلفة التق      
األولى نحو تحقيق التقدم حول هذه القضية، وإن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ناغويا يمثل اختبارا مهما                 

ق فـي  توافات متعددة األطراف، ودعا األطراف إلى أن تعمل معا لتحقيق  الحكومات على التوصل إلى اتفاقا     لقدرة
  . حول هذه القضيةاآلرء
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   األمين التنفيذيالف،غج للسيد أحمد افتتاحية كلمة  1-1-6
  التفاقية التنوع البيولوجي

 األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، بالمندوبين في أهم اجتمـاع بـشأن     غالف،ج السيد أحمد    رحب -24
سوزوكي، الذي قال إن مشكلة الطبيعـة  . ت. دواستشهد بكلمات العالم.  التنوع البيولوجي في تاريخ األمم المتحدة     

وأضاف أن الجيل   .  هي مشكلة الحياة البشرية، والحظ السيد جغالف أن الحياة البشرية اليوم تمثل مشكلة للطبيعة             
الحالي ينبغي أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الجيل المقبل وجها لوجه واالعتراف بأنه فشل في الوفاء بالتعهد الـذي     

 إلحداث خفض في فقدان التنوع البيولـوجي        2002قمة األرض للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ عام        أعلنه في   
وذكر أنه وفقا للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، فإن معدل فقـدان          .  2010بحلول عام   

 إذا سمح لمعدل الفقدان هذا بأن يـستمر،         وإنه.  التنوع البيولوجي يزيد ألف مرة عن المعدل التاريخي لالنقراض        
يلحق فيها الضرر بال رجعة على قدرة كوكبنا على االستمرار فـي مـساندة   " نقطة انقالب"فإنه سيقود سريعا إلى   

 .الحياة

فمـن  .   الحالي ألطرافال يعتبر خيارا على جدول أعمال مؤتمر ا       وأضاف أن العمل وكأن شيئا لم يكن         -25
لهائلة التي يواجهها العالم، يتعين على المشاركين اعتماد الخطة االستراتيجية للعقد القادم،            أجل التصدي للتحديات ا   

بحيث تمثل اإلطار الشامل للتنوع البيولوجي العالمي، وتتطلب المشاركة الكاملة من جميع أصحاب المصلحة بدون      
بل االجتماع الحادي عشر لألطـراف،      وشرح أن الخطة االستراتيجية ستحتاج بعد ذلك إلى أن تترجم، ق          .  استثناء

إلى استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي منقحة طبقا لمتطلبات وظروف كل طرف من األطـراف                
وذكر أن خطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان          .  وشركائها، وذلك على المستويين الوطني والبلدي     

وأضـاف أن هنـاك     .  تنفيذ الخطة االستراتيجية  ستساهم في   وجي من أجل التنمية      التنوع البيول  في مجال الجنوب  
، وأنـه سيواصـل العمـل    2015ضرورة لوضع آليات للرصد والتقييم، بما في ذلك تقييم منتصف المدة في عام             

 لجميـع   ، بمشاركة كاملة  2015للدعوة إلى عقد مناسبة رفيعة المستوى خالل الدورة السبعين للجمعية العامة في             
والحظ أن هناك صلة وثيقة بين الطبيعة والثقافة، فقال إن االجتماع قُدم إليـه أيـضا                .  رؤساء الدول والحكومات  

مشروع خطة عمل بشأن التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي من إعداد األمانة، بدعم من منظمـة األمـم المتحـدة            
 ).اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 

غالف أن الشعب الياباني قد أنشأ عالقـة فريـدة مـع الطبيعـة، وأن اسـتعمال فـن                   وأضاف السيد ج   -26
والـذي اسـتخدم     -شكال مثل الحيوانات والنباتات      وهو الفن الياباني التقليدي لطي الورق لصنع أ        -"األوريغامي"

.  لبيولـوجي  الحالي، يعكس إرادة األطراف على بلوغ األهداف الخاصة بوقف فقـدان التنـوع ا              جتماعكشعار لال 
الجتمـاع  التي بدت فـي استـضافة ا   فةضياال وحسن ةقيادالوختاما، أشاد بالشعب الياباني والحكومة اليابانية على      

  .وذكر أنه جاء دور األطراف اآلن إلظهار الريادة وأن مستقبل أطفالهم في يدهم.  الحالي
   المجموعات اإلقليميةيكلمات افتتاحية لممثل  1-1-7

، أدلى ممثـل الـيمن      2010تشرين األول   / أكتوبر 18عامة األولى لالجتماع، المنعقدة في      وفي الجلسة ال   -27
ـ   ( وقال إنه حيث أن البلدان النامية هي المـودعين الرئيـسيين           .  ببيان عام )  والصين 77بالنيابة عن مجموعة ال

منفصل عن الجهود الراميـة     للتنوع البيولوجي وتعتمد عليه في حاجاتها األساسية، فال يمكن النظر إليه على نحو              
وأشار إلـى الحاجـة العاجلـة    .  إلى القضاء على الفقر وتحسين الصحة والثروة واألمن لألجيال الحالية والقادمة     
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وأضـاف أنـه لهـذا    .  لتحقيق أهداف االتفاقية، على نحو يساند بعضها البعض اآلخر ووضع إطار دولي فعـال     
سياسية أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق حـول بروتوكـول بـشأن      الغرض، هناك حاجة إلى حشد أكبر، وإرادة        

، واستراتيجية حشد الموارد، مع مواءمة جميع 2010الحصول وتقاسم المنافع والخطة االستراتيجية للفترة بعد عام 
ان وذكر أن تحديات فقد.  األهداف من أجل خفض فقدان التنوع البيولوجي بأهداف متساوية لتحقيق هذه االلتزامات      

التنوع البيولوجي المستمر، وتفاقمها بتغير المناخ، تتطلب مشاركة كاملة لجميع أصحاب المصلحة، ودعا الدولـة               
ورحـب  .  العضو في األمم المتحدة التي لم تصدق بعد على االتفاقية إلى أن تفعل ذلك في أقرب وقـت ممكـن                   

جنة للسالمة األحيائية بشأن المسؤولية والجبـر       كوااللمبور التكميلي لبروتوكول قرطا   -باعتماد بروتوكول ناغويا  
. التعويضي، وخطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية 

 من الثروة اإلجمالية لبلـدان الـدخل         في المئة  26والحظ أنه نظرا ألن رأس مال التنوع البيولوجي يقدر بنسبة           
 القرارات ذات الصلة، بما في ذلـك  صنعض، يجب فورا اتخاذ تدابير لضمان مشاركتها الكاملة في عمليات   المنخف
وختاما، شكر األمين التنفيذي وأشـاد      .  اإلجراءات البيروقراطية الحالية المكلفة والتي تستغرق وقتا طويال       تجنب  

 .بقيادته وتفانيه وباألمانة على عملها الممتاز

، أدلى ببيانـات عامـة   2010تشرين األول / أكتوبر 19امة الثانية لالجتماع، المنعقدة في      وفي الجلسة الع   -28
بالنيابة عن مجموعة البلدان شديدة التنوع البيولوجي المتقاربة التفكير، ومجموعة أمريكا الالتينية            (ممثلو البرازيل   

بالنيابـة عـن    (، كمبوديا   )تقاربة التفكير وبلدان منطقة البحر الكاريبي، ومجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ الم         
بالنيابة عـن   ( دولة، مالوي    27، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها        )مجموعة آسيا والمحيط الهادئ   

بالنيابة بلـدان   (، المكسيك   )بالنيابة عن بلدان آسيا والمحيط الهادي المتقاربة التفكير       (، ماليزيا   )المجموعة األفريقية 
بالنيابة عن  (، وفانواتو   )بالنيابة عن بلدان وسط وشرق أوروبا     (، أوكرانيا   )ا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي    أمريك

 ).الدول الجزرية في المحيط الهادئ

وأشاد ممثل البرازيل، متحدثا بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكير، وبلـدان                -29
ومنطقة البحر الكاريبي، وبلدان آسيا والمحيط الهادئ المتقاربة التفكير، أشـاد بحكومـة وشـعب      أمريكا الالتينية   

ناغويا، الذي يعقد في    -أيتشياليابان الستضافة االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في            
وقـال إن   .  د األمم المتحدة للتنوع البيولـوجي     نهاية السنة الدولية للتنوع البيولوجي لألمم المتحدة، وفي بداية عق         

إذ أنه مـن  : التحدي الذي يمثله االجتماع الحالي يتجاوز التنفيذ المتوازن لألهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي     
 وذكر أن البروتوكول بـشأن .  الضروري في االجتماع الحالي تجديد ثقة العالم في النظام البيئي المتعدد األطراف        

 واالستراتيجية الجديدة لحشد الموارد تـشكل  2010الحصول وتقاسم المنافع، والخطة االستراتيجية للفترة بعد عام       
وأضاف أن المقررات بشأن هذه العناصر الثالثـة سـتمهد          .  حزمة ال تتجزأ من النظام الدولي للتنوع البيولوجي       

غير أنـه  .  قية، ستحدد مستقبل التنوع البيولوجي ذاته     الطريق للسير قدما، وعن طريق إعادة تشكيل مستقبل االتفا        
 يعتمد على تنفيذ المعايير الدولية واألدوات       2010أشار إلى أن النجاح في أي من الترتيبات الدولية للفترة بعد عام             

ليديـة  تضمن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينيـة والمعـارف التق             : الفعالة التي 
المرتبطة بها من خالل آليات مالية وغير مالية؛ وتضمن االمتثال بتشريع ولوائح الحصول وتقاسم المنافع؛ وتحقيق 

.   وللتعاون المالي بين البلدان المتقدمة والبلـدان الناميـة         ،مستويات متسقة من الطموح ألهداف التنوع البيولوجي      
 لن يصبح ممكنا بدون مساهمات كبيرة من المـوارد الماليـة   2010وذكر أن الوفاء بأي هدف في الفترة بعد عام  

وأعرب عـن   .  الجديدة واإلضافية التي يمكن الحصول عليها في التوقيت المناسب وتكون وافية ويمكن التنبؤ بها             
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ة  لـديها للمـساعد    اإلجمـالي  قلقه بأن البلدان الغنية والمتقدمة فشلت في تخصيص نسبة مالئمة من الناتج المحلي            
 وقال إن الجزء المركزي للجهود المستقبلية يجب أن يتضمن دعم التعاون فيما بين بلدان الشمال     ،اإلنمائية الرسمية 

 .وبلدان الجنوب من أجل تحقيق التجانس في مستويات الطموح بين األهداف والتعاون المالي

 إن االتفـاق حـول      ،متقاربة التفكير متحدثا بالنيابة عن بلدان آسيا والمحيط الهادئ ال       ،  ماليزياوقال ممثل    -30
بروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع طال انتظاره وإنه يعتبر حيويا الموافقة عليه في االجتماع العاشر لمؤتمر   

وأضاف أن الحصول وتقاسم المنافع من الجوانب المركزية لالسـتخدام المـستدام وحمايـة التنـوع                .  األطراف
 .ة إدراج صياغة تتعلق بالمشتقات والشعوب األصلية في البروتوكولوشدد على أهمي.  البيولوجي

 متحدثا بالنيابة عن بلدان وسط وشرق أوروبا، أن مؤتمر االجتماع الحالي يمثـل              ،والحظ ممثل أوكرانيا   -31
فرصة حاسمة لتقييم التقدم المحرز حتى اآلن والخروج باستنتاجات بشأن حفظ التنوع البيولوجي ووقـف فقدانـه                 

االجتمـاع  ديد األولويات وتخطيط العمل في المستقبل، وقال إن التحديات الرئيسية أمام مؤتمر األطراف في               ولتح
-2011ي تتمثل في االتفاق على البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع والخطة االسـتراتيجية للفتـرة                الحال

ر زمنية مع توفير الموارد الماليـة       ، التي يجب أن تتضمن أهداف ومهام ومؤشرات واضحة وواقعية وأط          2020
 .وأعرب عن استعداده التعاون مع جميع األطراف وأصحاب المصلحة تحقيقا لهذا الغرض.  والبشرية المناسبة

 دولة عن ارتياحها بنتيجة االجتمـاع       27وأعربت ممثلة االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها          -32
اع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، التي ستشكل نقطة الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتم   

وأعربت عن ثقتها بأن أهداف االجتمـاع يمكـن         .  بداية ممتازة للمداوالت في االجتماع الحالي لمؤتمر األطراف       
 التنـوع   ، بالرغم من عدم بلوغها، ولدت وعيا وزخما لدعم        2010تحقيقها؛ وأنه ينبغي االعتراف بأن أهداف عام        

وأضافت أنه بالرغم من الجهود المبذولة، فلم يتحقق خفض ملموس فـي  .  البيولوجي، مما أدى إلى نجاحات مهمة 
وأضافت أنه ينبغي االستناد إلى الماضي من أجل إنشاء أفضل وسيلة للسير قـدما       .  معدل فقدان التنوع البيولوجي   

تمادها ويجب أن تنص على حشد متزايد وأكثـر فاعليـة           وذكرت أن الخطة االستراتيجية يجب اع     .  في المستقبل 
وعالوة على ذلك، قالـت إن اعتمـاد        .  الستخدام األموال العامة والخاصة، بما في ذلك اآلليات المالية اإلبتكارية         

وأضافت أن السنة الدولية    .  بروتوكول مفيد بشأن الحصول وتقاسم المنافع في الدورة الحالية يعتبر أمرا ضروريا           
حالية للتنوع البيولوجي قدمت فرصة فريدة لزيادة التوعية العامة، وتشجيع االلتزام الـسياسي واتخـاذ تـدابير                 ال

وقالت إنه بينما كان التنوع البيولوجي ركنا أساسيا للتنميـة المـستدامة   .  لمواجهة أزمة التنوع البيولوجي العالمي    
مائية لأللفية، فإن التنمية المستدامة هـي أيـضا رئيـسية    وضروريا للتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق األهداف اإلن   

من الحيوي بالتالي توجيه رسالة قوية وإيجابية إلى مؤتمر األمم المتحـدة للتنميـة      بالنسبة للتنوع البيولوجي، وإنه   
وأشارت إلى أن صون التنوع البيولوجي يمثل عنصرا ضروريا في التنفيذ           ). 20+ريو (2012المستدامة في عام    

لناجح لالتفاقات البيئية األخرى وفي معالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتصحر، وأن التعاون ينبغـي                 ا
.  تعزيزه بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو من أجل ضمان الفاعلية وتعزيز المنافع المتبادلة              

 تنجح إال إذا أدمجت في جميع مجاالت السياسات األخرى، بمـا            وقالت إن سياسات التنوع البيولوجي ال يمكن أن       
.  في ذلك النظم االقتصادية، التي تنطوي على مشاركة كاملة ألصحاب المـصلحة، وال سـيما القطـاع الخـاص           
.  وختاما، قالت إن مؤتمر األطراف يجب أن يولد زخما جديدا إلحراز تقدم لبلـوغ غايـات وأهـداف االتفاقيـة                   

 .لنتيجة الناجحة ستتحقق إذا كانت جميع األطراف على استعداد إلبداء روح توافقيةوأضافت أن ا
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وشكر ممثل المكسيك، متحدثا بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـاريبي، حكومـة                -33
التقريـر الثالـث    وقال إن   .  اليابان على قيادتها واستضافتها وتنظيمها الممتاز لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف         

لنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي أشار إلى أن السنوات السابقة شهدت استمرار فقدان التنوع البيولـوجي                
على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، وإنه على اقتناع بالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة               

ولتحقيق ذلك، تحتاج أغلبية البلدان النامية إلى بناء القدرات وإلى موارد           .  يولوجيللتصدي لجذور فقدان التنوع الب    
وأضاف أن بروتوكـول الحـصول وتقاسـم المنـافع     .  بشرية لحفظ التنوع البيولوجي واستدامته لألجيال القادمة 

ر أساسية من شأنها     واستراتيجية حشد الموارد تعتبر عناص     2020-2011 للتنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية   
وذكر أن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي تعيـد           .  أن تحرز بالفعل تقدما في تنفيذ االتفاقية      

التأكيد على األهمية الكبرى للبروتوكول بشأن الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عـن المـوارد                
وأضاف أن مثل هذا الصك القـانوني ينبغـي أن          .  الفعال للهدف الثالث لالتفاقية   الجينية وأنه شرط مسبق للتنفيذ      

وأشار إلى أن استراتيجية حشد الموارد ستساعد أيضا في بلـوع أهـداف الخطـة    .  يكون طموحا، وشامال وقويا  
 حد مـن الـسنة      على االستفادة إلى أقصى   في االتفاقية   وحث األطراف   .  االستراتيجية واألهداف اإلنمائية لأللفية   

بيولوجي واعتماد مقررات ضرورية إلحراز تقدم في تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية علـى نحـو               الالدولية للتنوع   
 .فعال

وقالت ممثلة كمبوديا متحدثا بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، إن الحصول وتقاسم المنافع يعتبر   -34
وذكرت أن الخطة االستراتيجية يجب ان  .  تماد البروتوكول المرفق بهذا   أساسيا لالتفاقية، وحثت األطراف على اع     

تتضمن أهدافا طموحة وواقعية لمعالجة قضايا مثل اإلدارة الفعالة للمناطق المحمية، والصلة بين التنوع البيولوجي               
ج بالعالقة إلى تنفيذ    وأضافت أن بناء القدرات الوطنية يجب أن يعال       .  وتغير المناخ وحفظ جميع النظم اإليكولوجية     

وحثت الجهات المانحة إلى مراعاة الحاجة إلى آليات مالية فعالة وحشد فـي             .  الخطة االستراتيجية لالتفاقية ذاتها   
التوقيت المناسب للموارد بالنسبة إلقليمها من أجل االستمرار في أنشطة تنفيذ الخطة االستراتيجية، ودعت جميـع                

 .توافقيةاألطراف إلى التعاون في روح 

وقال ممثل من فانواتو متحدثا بالنيابة عن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ إن إقلـيم جـزر المحـيط                    -35
الهادئ موطن للشعب المرجانية األكثر امتدادا في العالم، فضال عن كونها موطنا مهما ألرصدة مصايد األسماك،                

وأضاف أنـه بفـضل دعـم       .  اع المهددة باإلنقراض  وموارد معدنية كبيرة في قاع البحار، وعدد كبير من األنو         
الشركاء اإلنمائيين، مثل الجهات المانحة وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ، واألعضاء اآلخـرين فـي            
مجلس المنظمات اإلقليمية للمحيط الهادئ، والمنظمات غير الحكومية، باإلضافة إلى المجتمعـات الجزريـة فـي         

 نفسها، استطاع اإلقليم أن يحقق إنجازات عديدة في وقف فقدان التنوع البيولوجي، غير أن الحاجـة   المحيط الهادئ 
وذكر أنه من المهم أيضا التركيز فـي  .  تدعو إلى موارد مالية إضافية، ال سيما لتنفيذ الخطة االستراتيجية الجديدة 

لوجي في التخفيف من حدة آثـار تغيـر المنـاخ    الخطة االستراتيجية بصورة أكبر على الدور الحاسم للتنوع البيو    
 .والتكيف معه

  . الهند وبيروممثال  أيضابيانبوأدلي  -36
  المجتمع المدنيالمجتمعات األصلية والمحلية وبيانات من ممثلي     8- 1- 1
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، أدلت ببيان ممثلة 2010تشرين األول / أكتوبر19في الجلسة العامة الثانية لالجتماع، المنعقدة في  -37
 . الدائم للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيالمنتدى

وأشادت ممثلة المنتدى الدائم للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي بحكومة اليابان الستضافتها  -38
وذكّرت االجتماع أنه باإلشارة إلى اعتماد .  االجتماع وبأعمالها العديدة الرامية إلى حماية حقوق الشعوب األصلية

 إلعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بخصوص 2007ة العامة لألمم المتحدة في عام الجمعي
الحقوق والحريات المتساوية التي تتمتع بها الشعوب األصلية، فإن الشعوب األصلية هي مالك أقاليهم الخاصة 

وقالت إن حياة الشعوب . ي هذه األقاليموبالتالي تعتبر مسؤولة عن التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية الموجودة ف
األصلية ترتبط بشكل وثيق بالبيئة وبقوانين الطبيعة ولذلك ينبغي أال تستبعد األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 

وأضافت أن مؤتمر األطراف لديه مسؤولية لضمان إرساخ حقوق الشعوب . خبرات وآراء الشعوب األصلية
 .حثت االجتماع على النظر في حقوق واحتياجات الشعوب األصلية في جميع مقرراتهاألصلية في االتفاقية و

، أدلت ببيان أيضا ممثلة 2010تشرين األول / أكتوبر22وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في  -39
لقها البالغ إزاء وأعربت عن ق، متحدثة بالنيابة عن المجتمع المدني، الجمعية الدولية لدعم عمال صيد األسماك

.  إجراءات االجتماع ومحتواه ووقالت إنه سيفشل في بلوغ أهدافه إذا لم يحدث تغير جذري في النهج الذي يتبعه
وقالت إن السبب الرئيسي ألن االجتماع في طريقه للفشل أن الحكومات الشمالية لن تلتزم بتعهدات ملزمة قانونا 

ودعت جميع الحكومات إلى اعتماد بروتوكول .  االمتثال لتعهداتها الماليةبما يتفق والهدف الثالث لالتفاقية أو 
ملزم قانونا بشأن الحصول وتقاسم المنافع يحتوي على إجراء قوي بشأن االمتثال، ويوقف القرصنة البيولوجية، 

ة المكرسة في ويرفض أولوية قواعد الملكية الفكرية، واحترام وحماية حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلي
وذكرت أن على األطراف أيضا أن توافق على خطة .  إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

استراتيجية قوية وطموحة؛ واعتماد مدونة سلوك أخالقية الحترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية 
 للغابات؛ واعتماد حظر مؤقت على تطوير واختبار والمحلية؛ ووضع تعريف مناسب للغابات واإلدارة المستدامة

ونشر واستعمال التكنولوجيات الجديدة التي تشكل تهديدا محتمال للتنوع البيولوجي؛ ووضع آليات لالمتثال 
وأضافت أن على األطراف من أجل القيام .  والرصد؛ واعتماد العقد المقترح لألمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي

تزام من جديد بأولوية المبادئ الرئيسية لالتفاقية، التي تتآكل بفعل آليات دولية أخرى وبسبب اتفاقيات بذلك، االل
  .ووكاالت األمم المتحدة التي تعزز النهج الموجهة لألسواق والحلول السريعة لتغير المناخ

    لممثلي شباب العالم في االجتماع العاشرمشترك بيان  1-1-9
  تفاقية التنوع البيولوجيالمؤتمر األطراف في 

، أدلى ببيان السيدة إيما 2010تشرين األول / أكتوبر22وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في  -40
 .غاالس موالني، من الواليات المتحدة األمريكية، والسيد هيروتاكا ماسوي، من اليابان، بالنيابة عن شباب العالم

العالم ولدوا في عالم يتعرض للتهديد ولكنهم يصلون أيضا إلى سن الرشد وقالت السيدة موالني إن شباب  -41
وأضافت أن المشاركين نشأوا في عالم أبهر غناه وتنوعه الخيال، وأن .  في مرحلة غير مسبوقة للتعاون الدولي

 من الرعب أطفال العالم يستحقون نفس الشيء، وأعربت عن أسفها ألن أطفال العالم عليهم أن يشاهدوا، في حالة
وذكرت أن أطفال العالم يثقون في أن المشاركين سيتخذون إجراء .  المتزايد، استمرار فقدان التنوع البيولوجي
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فوريا ومستمرا لوقف هذا الفقدان وأنهم سيعملون على مساءلة حكوماتهم عن حماية التنوع البيولوجي من أجل 
 .األجيال القادمة

ل فقدان التنوع البيولوجي تهديدا ملحا ييمس الجميع، ولكنه يشكل أيضا وقال السيد ماتسوي إن بينما يشك -42
.  وذكر أيضا أنه كلما زاد اتساع فقدان التنوع البيولوجي، كلما زادت الحاجة إلى استعادته.  قلقا لألجيال القادمة

.  في المقام األولوأضاف أن ذلك سيؤدي إلى نشوء مطالب مالية أكبر من تكاليف منع فقدان التنوع البيولوجي 
وعالوة على ذلك، قال إنه نظرا الستحالة استعادة التنوع البيولوجي بالكامل بعد فقدانه، فمن الضروري وقف ذلك 

وأشار إلى أنه للقيام بذلك، فمن الضروري أن يعتمد االجتماع الحالي أهدافا محددة .  الفقدان في أسرع وقت ممكن
وختاما، حث أيضا المشاركين على .  ة لالمتثال تشمل نقاط تفتيش فعالة، فضال عن آلي2010زمنيا بعد عام 

اعتماد بروتوكول ملزم قانونا بشأن الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
  .الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها لدى المجتمعات المحلية والشعوب األصلية

   المكتبضاءانتخاب أع  1- 2
  انتخاب الرئيس

 من النظام الداخلي، انتخب مؤتمر األطراف في الجلسة العامـة االفتتاحيـة لالجتمـاع،               21وفقا للمادة    -43
، ريو ماتسوموتو، وزير البيئة فـي اليابـان       ، انتخب بالتصفيق السيد     2010تشرين األول   /أكتوبر 18المنعقدة في   

 .عاشررئيسا الجتماعه ال

 لمؤتمر األطراف، الممثلين التـاليين للعمـل   تاسع، انتخب االجتماع ال   من النظام الداخلي   21فقا للمادة   وو -44
  ):36، الفقرة UNEP/CBD/COP/9/29 (لمؤتمر األطراف وعاشرالجتماع ال لكنواب لرئيس مؤتمر األطراف

  )كمبوديا(شان تة سومالي السيد
  )جزر كوك(السيدة تانيا تيماتا 

  )هايتي( جوزيف رونالد توسين السيد
  )مالوي( جيمس سياني السيد
  )المكسيك(داماسو لونا السيد 
  )صربيا(سنيزانا بروكيتش السيدة 
  )السودان(عبد الباقي مختار علي السيد 

  )السويد(السيدة أسا نورمان 
  )سويسرا (بروبرت المالسيد 

  ).أوكرانيا(ديمير دوماشلينتس والسيد فل
، نائـب   )صـربيا (تعمل السيدة سنيزانا بروكيتش     طراف أن   وحسبما وافق عليه المكتب، قرر مؤتمر األ       -45

  .مقررا لالجتماع رئيس مؤتمر األطراف،
  انتخاب أعضاء المكتب

الممثلين التالية أسماؤهم للعمل كأعضاء في       من النظام الداخلي، انتخب مؤتمر األطراف        21ووفقا للمادة    -46
  : وتنتهي باختتام اجتماعه الحادي عشرمر األطراف لمؤتلعاشرالمكتب لمدة تبدأ من تاريخ اختتام االجتماع ا
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  *)األرجنتين(خوزيه لويس سوتارا السيد 
  )بلجيكا(السيدة إينس فيرالي 

  )جورجيا(السيد إيسوب كارتسيفادزي 
  )غرينادا(السيد سبنسر توماس 

  )جمهورية كوريا(وو كيم - السيد شان
  )المغرب(السيد أحمد سكيم 

  )اميبيان(السيدة كاونا بيتي شرودر 
  )نيوزيلندا(السيد أندرو بيغنل 

  )صربيا(السيدة سنيزانا بروكيتش 
  )الجمهورية العربية السورية(السيد إكرام عيسى درويش 

 كبديل بالنسبة للمسائل المتعلقة بمؤتمر األطراف )المكسيك(أريال ألفاريز على أن يحل السيد  *
  .مة األحيائيةالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسال

  انتخاب أعضاء مكتب الهيئات الفرعية واالجتماعات األخرى
، انتخـب مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتـوبر  29 لالجتماع، المنعقدة في     السابعةفي الجلسة العامة     -47

 للهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتقنيـة           ةرئيـس ك )البوسنة والهرسك  (سنكا بارودافيتش  ةاألطراف السيد 
 .لفترة تمتد إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافنولوجية والتك

      إقرار جدول األعمال3- 1البند 

، أقر مؤتمر األطراف 2010تشرين األول / أكتوبر18االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في العامة في الجلسة  -48
  :(UNEP/CBD/COP/10/1) المؤقت في اتفاقية التنوع البيولوجي جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال

  الشؤون التنظيمية    - أوال 
  .افتتاح االجتماع  1-1
  .المكتب أعضاء نتخابا  1-2
  .األعمال جدول إقرار  1-3
  .تنظيم العمل  1-4
  .تقرير عن أوراق تفويض الممثلين في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  1-5
  .لقضايا المعلقةا  1-6
  .الجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافوعد ومكان انعقاد ام  1-7

  النظر في التقارير    - ثانيا 
  .واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية تقارير االجتماعات المعقودة بين الدورات  2-1
  .تقرير مرفق البيئة العالمية  2-2
  .ةتقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية وعن ميزانية الصندوق اإلستئماني لالتفاقي  2-3

  لحصول وتقاسم المنافع    ا- ثالثا 
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  .لحصول وتقاسم المنافعالنظام الدولي بشأن ا  -  3
  لقضايا االستراتيجية لتقييم التقدم المحرز ولدعم التنفيذ    ا-رابعا 

 التقارير الوطنية ونشرة بما في ذلك، 2010التقدم المحرز نحو هدف التنوع البيولوجي لعام   4-1
  .لتنوع البيولوجيالتوقعات العالمية ل

  .الخطة االستراتيجية المنقحة، وهدف التنوع البيولوجي ومؤشراته  4-2
 ووتيرة انعقاد اجتماعات مؤتمر 2022-2011للفترة برنامج العمل ، بما فيها عمليات االتفاقية  4-3

  .األطراف
  .استراتيجية لحشد الموارد  4-4
  .علوماتالتعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل الم  4-5
  . والتعاون فيهاانقل التكنولوجي  4-6
  .اتاالستراتيجية العالمية لحفظ النبات  4-7
  .االتصال والتثقيف والتوعية العامة والسنة الدولية للتنوع البيولوجي  4-8
التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى، وإشراك أصحاب المصلحة، بما   4-9

، والمدن والتنوع البيولوجي، والتعاون فيما بين بلدان  والتنوع البيولوجيعمالفيهم قطاع األ
  .الجنوب

  .االستعراض الرابع للفاعلية واإلرشاد: اآللية المالية  4-10
  قضايا مطلوب النظر فيها بتعمق    -خامسا 

  .التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  5-1
  .التنوع البيولوجي البحري والساحلي  5-2
  .التنوع البيولوجي للجبال  5-3
  .المناطق المحمية  5-4
  .االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  5-5
  .التنوع البيولوجي وتغير المناخ  5-6

  القضايا الموضوعية األخرى الناشئة عن المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف    - سادسا 
  .التنوع البيولوجي الزراعي  6-1
  . الجافة وشبه الرطبةراضي لألالتنوع البيولوجي 6-2
  .التنوع البيولوجي للغابات  6-3
  .الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي  6-4
  .األنواع الغريبة الغازية  6-5
  .المبادرة العالمية للتصنيف  6-6
  .واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة   6-7
  .التدابير الحافزة  6-8
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  .القضايا الجديدة والناشئة  6-9
  الشؤون اإلدارية والشؤون المتعلقة بالميزانية    –سابعا 

  .2012-2011إدارة االتفاقية وميزانية الصندوق اإلستئماني لالتفاقية لفترة السنتين   7
  شؤون ختامية    –ثامنا 

  .شؤون أخرى  8-1
  .اعتماد التقرير  8-2
  .اختتام االجتماع  8-3

 العمل تنظيم    4- 1 البند

مؤتمر  اعتمد، 2010تشرين األول / أكتوبر18ة لالجتماع، المنعقدة في االفتتاحيالعامة في الجلسة  -49
 جدول األعمال المؤقتبة في المرفق الثاني وارد على أساس االقتراحات ال،األطراف تنظيم عمل االجتماع

  .(UNEP/CBD/COP/10/1/Add.1) المشروح
  :الفتتاحية لالجتماع في الجلسة العامة اوبناء عليه، أنشأ مؤتمر األطراف فريقين عاملين -50

 1- 5 للنظر في بنود جدول األعمال )النمسا(السيدة كوزيما هفلر  برئاسة ،الفريق العامل األول  )أ(
التنوع البيولوجي  (3-5؛ و)التنوع البيولوجي البحري والساحلي (2-5؛ و)التنوع البيولوجي للمياه الداخلية(

التنوع البيولوجي  (6- 5؛ و)دام المستدام للتنوع البيولوجياالستخ (5-5؛ و)لمناطق المحميةا (4- 5؛ و)للجبال
؛ )التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة (2-6؛ و)التنوع البيولوجي الزراعي( 1- 6؛ و)وتغير المناخ

؛ )ةاألنواع الغريبة الغازي (5- 6؛ و)الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي( 4- 6؛ و)التنوع البيولوجي للغابات( 3-6و
  ؛)التدابير الحافزة (8-6؛ و)المبادرة العالمية للتصنيف (6-6و

 1- 4 للنظر في بنود جدول األعمال) المكسيك(السيد داماسو لونا  برئاسة ،والفريق العامل الثاني  )ب(
ية  التقارير الوطنية ونشرة التوقعات العالمبما في ذلك، 2010التقدم المحرز نحو هدف التنوع البيولوجي لعام (

عمليات  (3-4؛ و)الخطة االستراتيجية المنقحة، وهدف التنوع البيولوجي ومؤشراته (2-4و ؛)للتنوع البيولوجي
 4- 4؛ و) ووتيرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف2022- 2011االتفاقية، بما فيها برنامج العمل للفترة 

نقل  (6-4؛ و)ة غرفة تبادل المعلوماتالتعاون العلمي والتقني وآلي (5- 4؛ و)استراتيجية لحشد الموارد(
االتصال والتثقيف والتوعية  (8- 4؛ و)اتاالستراتيجية العالمية لحفظ النبات (7-4؛ و) والتعاون فيهااالتكنولوجي

التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى،  (9- 4؛ و)العامة والسنة الدولية للتنوع البيولوجي
ب المصلحة، بما فيهم قطاع األعمال والتنوع البيولوجي، والمدن والتنوع البيولوجي، والتعاون فيما وإشراك أصحا

واألحكام ) ي(8المادة  (7-6؛ و)االستعراض الرابع للفاعلية واإلرشاد: اآللية المالية (10-4؛ و)بين بلدان الجنوب
  .)القضايا الجديدة والناشئة (9- 6؛ و)المتصلة بها

، استمع مؤتمر األطراف إلى 2010تشرين األول / أكتوبر22العامة الثالثة، المنعقدة في وفي الجلسة  -51
تقارير مرحلية مؤقتة من رئيسي الفريقين العاملين األول والثاني ومن رئيس فريق االتصال المفتوح العضوية 

  .المعني بالميزانية
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، استمع مؤتمر األطراف إلى 2010ول تشرين األ/ أكتوبر26وفي الجلسة العامة الرابعة، المنعقدة في  -52
مزيد من التقارير المرحلية المؤقتة من رئيسي الفريقين العاملين األول والثاني ومن رئيس فريق االتصال المفتوح 

  .العضوية المعني بالميزانية
  عمل الفريقين العاملين أثناء الدورة

  واعتمـد تقريـره    ،2010ين األول   تـشر / أكتوبر 28 إلى   18 جلسة، من    20عقد الفريق العامل األول      -53
(UNEP/CBD/COP/10/L.1/Add.1) 2010تشرين األول / أكتوبر28 في جلسته العشرين المنعقدة في.  

 تقريـره   واعتمـد  ،2010تـشرين األول    / أكتوبر 29 إلى   18 جلسة، من    17 ثانيعقد الفريق العامل ال    -54
(UNEP/CBD/COP/10/L.1/Add.2)2010تشرين األول / أكتوبر29ة في  المنعقدسابعة عشر في جلسته ال.  

ــاملين  -55 ــريقين العـ ــان للفـ ــران النهائيـ ــدم التقريـ  (UNEP/CBD/COP/10/L.1/Add.1 وقـ

 29إلى مؤتمر األطراف في الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة فـي       )UNEP/CBD/COP/10/L.1/Add.2و
  .نود ذات الصلة من جدول األعمال، وأدمجا في التقرير الحالي تحت الب2010تشرين األول /أكتوبر

  الجزء الرفيع المستوى
بمركز ناغويا للمؤتمرات فـي مدينـة   " سنشري"الجتماع في قاعة من ارفيع المستوى عقد جزء وزاري   -56

، وذلك برئاسة السيد ريو ماتسوموتو، وزير البيئـة   2010تشرين األول   / أكتوبر 29 إلى   27ناغويا، باليابان، من    
 وزراء فـي  وأساء دول ؤر على مستوى 109 طرفا، بما في ذلك  180الجزء الرفيع المستوى    وحضر  .  الياباني

مون، األمين العام لألمم المتحدة رسالة -وبعث السيد بان كي.  رؤساء منظمات حكومية دولية، فضال عن الحكومة
ظمات الدوليـة المعنيـة،     وعقدت جلسة مناقشة ألصحاب المصلحة حضرتها المن      .  بالفيديو إلى الجلسة االفتتاحية   

ونواب برلمانيون، وسلطات محلية، ودوائر األعمال، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات األصلية والمحلية،            
  .ونشاء وشباب وغير ذلك من أصحاب المصلحة

وفي كلماتهم، شدد المشاركون على الحاجة إلى خطة استراتيجية جديدة، وأعربوا عن رغبة قوية العتماد           -57
بروتوكول المقترح بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها              ال

لالتفاقية، وأبرزوا الحاجة الملحة إلى الموارد المالية الوافية لتحقيق األهداف في الخطة    " الدعامة الثالثة "الذي يعتبر   
على نطاق واسع بالدور الحيوي للتنوع البيولوجي في القضاء علـى           واعترف المشاركون   .  االستراتيجية الجديدة 

وشددوا على الروابط وأوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالث في          .  الفقر، والتنمية المستدامة ورفاه كوكب األرض     
  .وذكروا دعمهم لدعوة عقد األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي.  كثير من الكلمات

بتوجيـه   اتعهـد تتضمن  التي  و،  "مبادرة الحياة في تجانس   "تو كان، رئيس وزراء اليابان،      وأعلن السيد نيا   -58
سـتراتيجيات  ال السنوات الثالث القادمة لمساعدة البلدان النامية في إعـداد وتنفيـذ ا            خالل دوالر أمريكي    ملياري
  .وطنية للتنوع البيولوجيالعمل الوخطط 

التزامها المالي بتنفيـذ    على   لمؤتمر األطراف، و   ئيسيادتها كر  على ق  يةحكومة اليابان الوشكر المشاركون    -59
تفاقيـة  وشكر المشاركون أيضا األمين التنفيذي ال     .  باعتبارها البلد المستضيف  ضيافتها  حسن   فضال عن    ،االتفاقية

 فيـه  الـذي سـتتخذ  وفي الوقت المناسـب،  الذي يأتي هذا االجتماع تنظيم  على التنوع البيولوجي وأمانة االتفاقية 
  ". المشتركلبشرية امستقبلبالغة األهمية لقرارات "
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 2 تـذييل الموجزا لهذا الجزء ويرد في      ه رئيسا للجزء الرفيع المستوى      اعتباروقدم الوزير ماتسوموتو، ب    -60
 بعض القضايا الرئيـسية     عنمفتوحة  غير رسمية   وباإلضافة إلى ذلك، نظم الرئيس مناقشات       .  من التقرير الحالي  

  .عمال مؤتمر األطرافعلى جدول أ

   الممثلين تفويض قوثائ عن تقرير   5-1 البند
  األطراف لمؤتمر العاشر االجتماع في

 مـن   5-1، البند   2010تشرين األول   / أكتوبر 18ت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في        بحث -61
 يفحص وثائق تفـويض الوفـود إلـى     من النظام الداخلي، كان على المكتب أن 19ووفقا للمادة    . جدول األعمال 

 الوفود التي لم تقدم وثائق التفويض حتى اآلن على أن تفعل ذلك فـي       الرئيس وحث . االجتماع ويقدم تقريرا عنها   
، وفقا للمـادة  2010تشرين األول / أكتوبر19أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه الساعة العاشرة من صباح يوم      

 7ذكّر الوفود بإرسال األمين التنفيذي إلخطار إلى جميع األطراف في           ا الصدد،   وفي هذ .   من النظام الداخلي   18
  .في نيويورك وجنيف، ونيروبيالدائمة  وبأن اإلخطار وزع أيضا على جميع البعثات 2010تموز /يوليو

لي ، أبلغت السيدة سوما   2010تشرين األول   / أكتوبر 22وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في         -62
قالت و.   طرفا متعاقدا سجل حضوره في االجتماع173 مؤتمر األطراف أن ، بالنيابة عن المكتب،  )كمبوديا(شان  ت

 وفدا تمتثل بالكامل   118ووجد أن وثائق تفويض     .   طرفا متعاقدا  143ممثلي   وثائق تفويض    استعرض  المكتب إن
 وفدا 30، وأن   18بالكامل ألحكام المادة     وفدا   25يض   وثائق تفو  ولم تمتثل .   من النظام الداخلي   18ألحكام المادة   

المعنيـة   ممثلي األطراف    ذكّرتوتمشيا مع العرف المتبع في الماضي،       .   حتى اآلن  هاتفويضم وثائق    تقد لمآخر  
 من صباح   10:00تفويض صحيحة في موعد أقصاه الساعة       أن تزود األمين التنفيذي بأوراق      ب،   وفدا 55عددها  و

موقع عليه من رئيس  أو إلى تقديم إقرار ،هااستعراض حتى يتمكن المكتب من 2010تشرين األول / أكتوبر28يوم 
 فيه بتقديم وثائق تفويضهم في الشكل المالئم، إلى األمين التنفيذي في غضون ثالثين يوما من اختتـام                   يتعهد الوفد

  .2010تشرين الثاني /نوفمبر 29في موعد أقصاه واالجتماع، 
 تـشان ، أبلغت السيدة    2010تشرين األول   / أكتوبر 29، المنعقدة في     لالجتماع العامة السابعة وفي الجلسة    -63

 بحث  وذكرت أن المكتب  .  طرفا 179مؤتمر األطراف أن عدد األطراف المتعاقدة المسجلة لحضور االجتماع هو           
 تماما ألحكام المـادة   وفدا تمتثل149ق تفويض  وثائووجد المكتب أن     .  طرفا متعاقدا  164 يأوراق تفويض ممثل  

 وفدا آخرا لم يقدموا 14، وأن 18 المادة  ألحكامبالكامل وفدا 16 أوراق تفويض لم تمتثلو.  من النظام الداخلي18
تمشيا مع العـرف المتبـع فـي     طرفا، و30فيما يتعلق بوفود هذه األطراف البالغ عددها    و . ق تفويضهم وثائبعد  

على إقرار بتقديم أوراق تفويضهم، إلى األمين التنفيذي في     لتي لم يوقع رئيسها     الوفود ا أن  ب   المكت اقترحالماضي،  
وأضافت أن ما  . ة في االجتماعكامل بالمشاركة ال  ينبغي السماح لها   ،2010تشرين الثاني   / نوفمبر 29 موعد أقصاه 

  . طرفا لم يقدم هذا اإلقرار حتى موعد بدء الجلسة20مجموعه 
أن تقوم جميع الوفود التي طُلب منها تقديم أوراق التفـويض إلـى األمـين    وأعرب الرئيس عن أمله في     -64

  .2010تشرين الثاني / نوفمبر29التنفيذي، بتقديمها في موعد أقصاه 
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  القضايا المعلقة    6- 1البند 

 مـن   6-1، البند   2010تشرين األول   / أكتوبر 18ت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في        بحث -65
 من  1  ولدى تقديمه لهذا البند، قال الرئيس إن القضية المعلقة الوحيدة أمام المؤتمر تتعلق بالفقرة                 .ألعمالجدول ا 
التي ظلت بين أقواس بسبب عدم التوافق بـين   من القواعد المالية، 16 و4 من النظام الداخلي والفقرتين    40المادة  

وال يبدو حاليا أن مؤتمر األطـراف  .  مسائل الجوهريةاألطراف بخصوص األغلبية الالزمة لصنع القرار بشأن ال 
 ولذلك اقترح الرئيس تأجيل مناقشة هذه المسألة إلى االجتماع الحادي           ة، المعلق واد الم ذهفي وضع يسمح باعتماد ه    

  .عشر لمؤتمر األطراف

     موعد ومكان انعقاد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف7- 1البند 

 مـن   7-1، البند   2010تشرين األول   / أكتوبر 18 االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في      ت الجلسة العامة  بحث -66
ولدى تقديمه لهذا البند، ذكّر الرئيس االجتماع بأن الهند عرضت استضافة االجتماع الحادي عشر  .  جدول األعمال 

وشكر الرئيس شـعب  .  وكان مكتب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف قد رحب بهذا العرض   .  لمؤتمر األطراف 
 الوثيقـة  فـي  الـوارد وحكومة الهند على عرضـهما واسـترعى انتبـاه االجتمـاع إلـى مـشروع المقـرر                

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1.           تـشرين  / أكتوبر 29  واقترح اتخاذ مقرر في الجلسة العامة الختامية في
  . لمؤتمر األطراف إلى إخطار األمانة بذلكودعا األطراف المهتمة باستضافة االجتماع الثاني عشر.  2010األول 

، قال رئيس مـؤتمر     2010تشرين األول   / أكتوبر 29، المنعقدة في     لالجتماع وفي الجلسة العامة السابعة    -67
وبعـد  ر األطراف،  أعلنت عن نيتها في استضافة االجتماع الحادي عشر لمؤتم     أن ، بعد األطراف إن حكومة الهند   

 اقترحت استضافة االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف فـي  التشاور مع األمين التنفيذي، 
تـشرين  / أكتـوبر 5 إلى 1بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، واالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف من        

 19 إلى17ن وسيعقد الجزء الرفيع المستوى م.  ، على التوالي2012تشرين األول  / أكتوبر 19 إلى   8األول ومن   
ة عن مؤتمر األطراف، أن يعرب عن امتنانه للحكومـة          يابوأضاف أنه يرغب بالن   .  2012تشرين األول   /أكتوبر

جتمـاع  واعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر الخاص بموعد ومكان انعقـاد اال          .الهندية على عرضها الكريم   
ويرد  . 10/46 بوصفه المقرر    ه المعدلة، ، بصيغت (UNEP/CBD/COP/10/L.49)الحادي عشر لمؤتمر األطراف     

  .نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي
 العاشر لألطراف في ناغويا، وشكر األطراف إلعطاء رمنجاح المؤت  على   ة اليابان حكوموهنأ ممثل الهند     -68

 لألطـراف فـي     الهند الضوء األخضر للبدء في التحضير لالجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتمـاع            
.  2012فـي عـام     في االتفاقية   واالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف      للسالمة األحيائية   بروتوكول قرطاجنة   

وأضاف أن الحكومة الهندية ستقوم باالتصال الوثيق مع الرئاسة اليابانية بشأن هذه التحضيرات، بـروح التعـاون    
إنه باإلضافة إلى حفل االستقبال الختـامي الـذي ستستـضيفه    وقال .  والتعاضد التي ظهرت في االجتماع الحالي     

وهنـأ  .  الحكومة الهندية في االجتماع الحالي، ستعقد مناسبة ثقافية بعروض يابانية للموسيقى والـرقص الهنـدي    
الرئيس على نجاح مؤتمر األطراف في ناغويا، الذي سيظل ماثال في الذاكرة بفضل األجواء الصحية التي سادت                  

  .2012وختاما قال إن الهند حكومة وشعبا تتطلع إلى الترحيب بالجميع في عام .  وضاتالمفا



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 23 
 

     النظر في التقارير- ثانيا 
  دة بين الدوراتعقنالملهيئات الفرعية اتقارير اجتماعات   1-2البند 

  واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية
 مـن   1-2، البند   2010تشرين األول   /أكتوبر 18ت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في        بحث -69

كان أمام مؤتمر األطراف تقارير االجتمـاع الـسادس للفريـق المفتـوح       ولدى تقديم هذا البند،     .  جدول األعمال 
؛ (UNEP/CBD/COP/10/2)واألحكـام ذات الـصلة      ) ي(8العضوية العامل بين الدورات المخصص لتنفيذ المادة        

؛ (UNEP/CBD/COP/10/3) الفرعية للمـشورة العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة           واالجتماع الرابع عشر للهيئة   
ــة     ــذ االتفاقي ــتعراض تنفي ــصص الس ــضوية المخ ــوح الع ــل المفت ــق العام ــث للفري ــاع الثال واالجتم

(UNEP/CBD/COP/10/4)            ؛ واالجتماعات السابع والثامن والتاسع للفريق العامل المفتوح العـضوية المخـصص
 UNEP/CBD/COP/10/5/Add.2 و UNEP/CBD/COP/10/5/Add.1 و UNEP/CBD/COP/10/5(منافع  للحصول وتقاسم ال  

  ).UNEP/CBD/COP/10/5/Add.5وUNEP/CBD/COP/10/5/Add.4  وUNEP/CBD/COP/10/5/Add.3و
وسينظر فـي   . وأحاط مؤتمر األطراف علما بتقارير االجتماعات المعقودة بين الدورات للهيئات الفرعية           -70

  .اردة في هذه التقارير تحت البنود ذات الصلة من جدول األعمالالتوصيات الو
واستمع مؤتمر األطراف أيضا إلى تقرير من السيد هيدينوري موراكامي، بالنيابة عن رئيس االجتمـاع                -71

الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية عن عمل االجتماع     
والحظ أن األطراف اعتمدت معاهدة دولية      . مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول      الخامس ل 

كوااللمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجة للسالمة األحيائية بشأن المسؤولية والجبر -جديدة، وهي بروتوكول ناغويا
 2011آذار  / مارس 7متحدة في نيويورك من     وذكر أن المعاهدة ستفتح للتوقيع عليها في مقر األمم ال         .  التعويضي

 طرفا على األقل من األطراف      40 يوما من التصديق عليها من       90، وسيبدأ نفاذها بعد     2012آذار  / مارس 6إلى  
وحث جميع األطراف في ذلك البروتوكول على التصديق عليها فـي           .  في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية    

  .أسرع وقت ممكن
 مقررا آخرين، بما فيهم ضرورة إجراء دراسة أخرى عن اإلرشادات بشأن تقيـيم              15تماد  وتم أيضا اع   -72

 سنوات لتنفيذ البروتوكول، وبرنامج العمل بشأن التوعية 10المخاطر وإدارة المخاطر، والخطة االستراتيجية لفترة 
وتوكول السالمة األحيائيـة كـان   وفي صميم بر    .العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة       

وطالما انتظـرت األطـراف مزيـدا مـن         .  مطلب تقييم المخاطر المحتملة التي تسببها الكائنات الحية المحورة        
لخبراء التقنيـين، مـع منتـدى       من ا وأعد فريق مخصصا    .  اإلرشادات حول كيفية إجراء تقييمات المخاطر هذه      

تقييم المخاطر، فضال عن إرشادات حول أنواع معينة من الكائنـات           إلكتروني جديد للمشاورات، خريطة طريق ل     
  .ووافقت األطراف على مواصلة العملية.  الحية المحورة

واعتمدت األطراف مقررات ملموسة في كثير من المجاالت، التي عززت أيضا من التـزام كـل منهـا              -73
الكبير الذي يواجه تحقيق التنفيـذ الفعـال        وتمثل التحدي   .  ، مع إحراز تقدم مستمر نحو بلوغ هدفه       بروتوكولالب

وقال أنه يعتـزم، تحـت   .  للبروتوكول في التغلب على نقص الموارد وعدم االستفادة الكاملة من الموارد المتاحة           
  .في السنوات القادمة على هذا التحدي وتعزيز البروتوكولرئاسة اليابان، أن يضمن سلسلة من اإلجراءات الجديدة للتغلب 
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     تقرير مرفق البيئة العالمية2- 2البند 
 مـن   2-2، البند   2010تشرين األول   / أكتوبر 18ت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في        بحث -74

 من مـذكرة التفـاهم بـين مـؤتمر     1-3 من اتفاقية التنوع البيولوجي والفقرة     21طبقا للمادة   و.  جدول األعمال 
 أمام مؤتمر األطراف تقرير مقـدم مـن مرفـق البيئـة العالميـة               كان،  يةطراف ومجلس مرفق البيئة العالم    األ

(UNEP/CBD/COP/10/6).  مـن   10-4البند  إطار  في  سيناقش التقرير   أعلن الرئيس أن الفريق العامل الثاني       و 
  .)االستعراض الرابع للفاعلية واإلرشاد: اآللية المالية(جدول األعمال 

   عن إدارة االتفاقية تقرير األمين التنفيذي  3-2البند 
  وعن ميزانية الصندوق اإلستئماني لالتفاقية

 مـن   3-2، البند   2010تشرين األول   / أكتوبر 18 لالجتماع، المنعقدة في     فتتاحيةت الجلسة العامة اال   بحث -75
يـة  ن إدارة االتفاق   أمام مؤتمر األطراف تقرير األمين التنفيذي ع        ولدى النظر في هذا البند، كان      . جدول األعمال 
 مـن  23 في الفقرة ة المذكوردعوةعمال بال و. )(UNEP/CBD/COP/10/7 لالتفاقية   وق اإلستئماني دوميزانية الصن 

يعرض حالة تنفيذ التوصـيات الرئيـسية        أمام مؤتمر األطراف أيضا، كوثيقة إعالمية، تقرير         كان،  9/34مقرره  
فـي عـام    ن مراجعة الحسابات التي جرت      بشأ مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة المستقل     الواردة في تقرير    

2009 (UNEP/CBD/COP/10/INF/9)           فضال عن تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية وميزانية الـصناديق ،
  .(UNEP/CBD/COP/10/INF/10)االستئمانية لالتفاقية ولبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

 والـوثيقتين  )(UNEP/CBD/COP/10/7يـره عـن إدارة االتفاقيـة    وأشاد األمين التنفيذي، لدى تقديم تقر     -76
، باألمانة، مع مالحظة )UNEP/CBD/COP/10/INF/10 وUNEP/CBD/COP/10/INF/9(اإلعالميتين المرتبطة بها 

وقال إن الميزانية قد زادت بشكل طفيف من أجل السماح لألمانـة بتنفيـذ              .  ما أنجزته بالرغم من صغر حجمها     
وذكر أن تقرير المراجعين أظهر أن األمانة حققت أفضل أداء من بـين األمـم               .  ة في خطة عملها   جميع األنشط 

  .المتحدة، ووعد بإجراء تدقيق آخر للحسابات قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف
 على تقييمه للوضع بخصوص الميزانية وأشاد بجهـوده واألمانـة علـى             األمين التنفيذي وشكر الرئيس    -77

 وفقا للعرف المتبع، إنـشاء      ،الرئيس، اتفق على  من  وبناء على اقتراح    .  لشاق خالل الفترة بين الدورات    ما ا عمله
  ).أنتيغوا وباربودا(نتي وفريق اتصال مفتوح العضوية معنيا بالميزانية، واقترح أن يرأس الفريق السيد كونرود ه

     الحصول وتقاسم المنافع-ثالثا 
  الحصول وتقاسم المنافعي بشأن النظام الدول  - 3البند 

 من جدول 3، البند 2010تشرين األول / أكتوبر18ت الجلسة العامة األولى لالجتماع، المنعقدة في بحث -78
  وكان أمام االجتماع لدى النظر في هذا البند، تقارير االجتماعات السابع والثامن والتاسع للفريق العامل .األعمال

ول وتقاسم المنافع، فضال عن تقريري الجزءين الثاني والثالث من اجتماعه المفتوح العضوية المخصص للحص
 يقةوتتاح تقارير كل من هذه االجتماعات أمام االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في الوث.  التاسع

UNEP/CBD/COP/10/5ضميماتها الخمس و.  
العضوية المخصص للحصول ، الرئيس المشارك للفريق العامل المفتوح وقال السيد فرناندو كازاس -79

.  وتقاسم المنافع، إن الرئيسين المشاركين سعيدان بالتقدم المحرز في المفاوضات حول مشروع البروتوكول
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وقال إن .  وأضاف أنه في الجزء األول من العام الحالي أحرز تقدم كبير في المفاوضات حول الوضع المؤسسي
وذكر أن تقدما مهما قد .   نقل التكنولوجيا والحصول وتقاسم المنافعاألحكام النهائية اتفق عليها فضال عن مسائل

.  حول جوهر المسألة، وحدث تقدم أيضا في المسائل المتعلقة بالتنفيذ، وتدابير االمتثال والمعارف التقليدية أحرز
ستخدام ألغراض غير أن هناك بعض المسائل التي ما زالت مفتوحة وينبغي معالجتها في االجتماع الحالي، مثل اال

وقال أيضا أن النص في الديباجة يكون في . غير تجارية وحاالت الطوارئ، فضال عن المسائل المتعلقة بالبيئة
العادة آخر نص يتم معالجته خالل المرحلة األخيرة من المفاوضات وهي المرحلة التي يجد الفريق العامل نفسه 

  .يمر بها حاليا
، الرئيس المشارك للفريق العامل، اجتماع الفريق العامل منذ )كندا(واستعرض السيد تيموثي هودجز  -80

، وقال إن الفريق العامل أنشأ معايير جديدة للشفافية في 2008االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في عام 
دا في نص إذ أنه أنشأ أكثر عدد لألقواس المربعة عد.  المفاوضات الدولية وحقق أرقاما قياسية في تاريخ االتفاقية

ما، وحذف عددا كبيرا من األقواس في نص آخر، وعقد أطول االجتماعات وأقصر جلسة عامة ختامية في تاريخ 
ولكن عمله ما زال غير مكتمل وأوصى االجتماع بإنشاء فريق مفتوح العضوية للمشاورات غير .  االجتماعات

أن يستمر فريق المشاورات غير الرسمية في واقترح أيضا .  الرسمية لالنتهاء من إعداد مشروع البروتوكول
الذي استفاد منه الفريق العامل بشكل جيد، وأن يرفع تقريرا إلى االجتماع بحلول " كالي"استعمال نموذج مفاوضات 

وختاما، شكر حكومة اليابان التي ساعدت مساهماتها السخية على عقد الجلسات .  2010تشرين األول / أكتوبر22
وشكر أيضا السيد أخيم شتاينر، المدير .  تماع التاسع للفريق العامل، فضال عن المانحين اآلخرينالمستأنفة لالج

التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على إرشاداته ومساعدته في تنظيم اجتماعات التنسيق اإلقليمية، وكذلك السيد 
  .لحالي لمؤتمر األطراف على دعمهمافالسبارت، الرئيس السابق لمؤتمر األطراف وشكر أيضا الرئيس ا

الحصول المعني بمفتوح العضوية االستشاري غير الرسمي ال فريقالوبعد هذا العرض، أنشأ الرئيس  -81
وتقاسم المنافع، برئاسة السيد هودجز والسيد كازاس، لالنتهاء من إعداد مشروع البروتوكول والمقرر ذي الصلة 

 هذا سيعمل بالتوازي مع الفريقين االستشاري غير الرسميفريق ال وقال إن.  الذي سيصدره مؤتمر األطراف
 ستتمثل واليته في إنشاء، االستشاري غير الرسميفريق الوقال أيضا إن .  4- 1العاملين المنشأين في إطار البند 

في وقت مناسب، فريق مفتوح العضوية للصياغة القانونية الستعراض الدقة القانونية ووضوح مشروع 
 وطلب إلى الرئيسين المشاركين أن يرفعا تقريرا إلى الجلسة العامة عن النص الختامي للبروتوكول . توكولالبرو

  .2010تشرين األول / أكتوبر22ومشروع المقرر في موعد أقصاه يوم الجمعة 
، استمع مؤتمر األطراف إلى 2010تشرين األول / أكتوبر22وفي الجلسة العامة الثالثة، المنعقدة في  -82

  .االستشاري غير الرسميفريق للقرير مرحلي من الرئيسين المشاركين ت
وأشاد الرئيسان المشاركان بالروح الطيبة التي أبداها المشاركون وبعملهم الشاق، وشكرا بصفة خاصة  -83

، والسيد )كوستاريكا(السيد خورجي كابريرا : االستشاري غير الرسميفريق الاألفرقة المصغرة المنشأة في إطار 
، والسيد فرانسوا بيتو )نيوزيلندا(، والسيدة جانيت الو )إسبانيا(، والسيد أليخاندرو الغو )البرازيل(اولينو كارفاليو ب
فريق الوقال الرئيسان المشاركان إنه بالرغم من أن ).  ناميبيا(، والسيد سيم توكونجو شيكونغو )سويسرا(

وقاال إنه بالرغم من .   إال أنه ومع األسف لم ينته من عمله قد أنجز الكثير من األعمال،االستشاري غير الرسمي
 يعملون معا بصورة جيدة وطلب الرئيسان المشاركان االستشاري غير الرسميفريق الذلك، فإن المشاركين في 
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.  ، حتى يتمكن الفريق من االنتهاء من عمله2010تشرين األول / أكتوبر25تمديد والية الفريق حتى يوم اإلثنين، 
 وإنه تم االتفاق على أنه لكي توافق ، بعد مشروع المقرربحث لم ياالستشاري غير الرسميفريق الوقاال أيضا إن 

 مكررا من مشروع البروتوكول، وافقت 12المادة  و9 من المادة 5الفقرة أطراف معينة على حذف األقواس في 
  .ظر مؤتمر األطرافاألطراف على إدراج فقرة استعراض خاصة في مشروع البروتوكول لن

بالنيابة عن ( دولة، ومالوي 27وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  -84
وجمهورية  ،) أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيمجموعةبالنيابة عن (، والمكسيك )المجموعة األفريقية

االستشاري فريق الن المشاركين االستمرار في رئاسة مداوالت وبعد المناقشة، طلب الرئيس إلى الرئيسي  .كوريا
  .2010تشرين األول / أكتوبر25 وتقديم تقرير إلى الجلسة العامة القادمة، المقرر عقدها في اإلثنين غير الرسمي

، استمع مؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر25وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في  -85
وأشاد الرئيسان   .االستشاري غير الرسميفريق لللى تقرير مرحلي ثاني من الرئيسين المشاركين األطراف إ

المشاركان باستمرار الروح الطيبة بين أعضاء الفريق وما يقومون به من عمل شاق وشكرا على وجه الخصوص 
السيد أليخاندرو :  وهمرسمياالستشاري غير الفريق ال المصغرة المنشأة في إطار فرقةالرئيسين المشاركين لأل

، والسيد خوزيه لويس سوتيرا )سويسرا(، والسيد فرانسوا بيتو )كندا(، والسيدة آن دانييل )إسبانيا(الغو 
).  اناميبي(توكونجو شيكونغو  والسيد سيم) هولندا(، والسيد رينيه لوفيبر )الهند(فاروقي . ف.، والسيد م)األرجنتين(

 بالرغم من تحقيق بعض النجاح في مناقشته لقضايا االستشاري غير الرسميفريق ال إنوقال الرئيسان المشاركان 
 مكررا 13 و13المواد (واالمتثال ) 2المادة (، ومجال التطبيق ))ج(2المادة (، واالستخدام )5المادة (الحصول 

روع المقرر بشأن ، فلم ينته من مناقشاته حول هذه القضايا ولم يتمكن بعد من معالجة مش) مكررا14 و14و
  .وطلبا تمديد والية الفريق حتى يتمكن من االنتهاء من عمله.  الحصول وتقاسم المنافع

االستشاري غير فريق ال العرض، طلب الرئيس من الرئيسين المشاركين مواصلة مداوالت هذاوبعد  -86
  . وإبالغ الجلسة العامة القادمة بالنتائجالرسمي

، استمع مؤتمر األطراف إلى 2010تشرين األول / أكتوبر26منعقدة في وفي الجلسة العامة الخامسة، ال -87
  .االستشاري غير الرسميفريق للتقرير مرحلي ثالث من الرئيسين المشاركين 

وأشاد الرئيسان المشاركان باستمرار الروح الطيبة بين أعضاء الفريق وما يقومون به من عمل شاق  -88
االستشاري غير فريق الين للمجموعات المصغرة المنشأة في إطار وشكرا على وجه الخصوص الرئيسين المشارك

وقاال أن تقدما طيبا قد أنجز في تسوية المشاكل المتعلقة بنص الديباجة، فضال عن مسألة المعارف . الرسمي
 وأضافا أنه قد أحرز تقدم في مناقشة مشروع.   ما زالت قيد المناقشة5-9التقليدية؛ على الرغم من أن المادة 

ولكنهما أشارا إلى أن مسألة االمتثال ما زالت قيد التسوية وتدور مناقشات غير . المقرر لنظر مؤتمر األطراف
كما أبلغ الرئيسان المشاركان الجلسة العامة بأن المناقشات في فريق االتصال غير . رسمية لحل هذه المشكلة

ار روح توافقية في هذه المرحلة األخيرة في الرسمي وصلت إلى مرحلة حرجة وهما يحثان المشاركين على إظه
  .المفاوضات

االستشاري فريق الوبعد هذا العرض، طلب الرئيس إلى الرئيسين المشاركين مواصلة ترأس مداوالت  -89
 االستشاري غير الرسميفريق الوحث أيضا المشاركين في .  وإبالغ الجلسة العامة القادمة بالنتائجغير الرسمي
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تشرين األول / أكتوبر28ار، وبفهم منفتح وروح توافقية لحل جميع المشاكل المعلقة بحلول على التفاوض بابتك
2010.  

، استمع مؤتمر األطراف إلى 2010تشرين األول / أكتوبر28وفي الجلسة العامة السادسة، المنعقدة في  -90
  .االستشاري غير الرسميفريق للتقرير مرحلي رابع من الرئيسين المشاركين 

 على ما قاموا به من عمل شاق، االستشاري غير الرسميفريق الئيسان المشاركان بأعضاء  الروأشاد -91
، وعلى األخص السيد  المشكلة في إطار الفريق االستشاري غير الرسميوشكرا رؤساء األفرقة المصغرة

د خوزيه لويس سوتيرا ، والسي)سويسرا(، والسيد فرانسوا بيتو )كندا(، والسيدة آن دانييل )إسبانيا(أليخاندرو الغو 
، فضال عن رئيس فريق )ناميبيا(توكونجو شيكونغو  والسيد سيم) نيوزيلندا(و  الت، والسيدة جاني)األرجنتين(

وقاال إن تقدما قد أحرز في ).  أنتيغوا وبربودا(نتي ود هوالميزانية، السيد كونرالمعني باالتصال المفتوح العضوية 
مشروع تقاسم المنافع والحصول، وإن اتفاقا على حزمة بات وشيكا بشأن بشأن  حول مشروعي المادتينالمداوالت 

 ما بخصوص المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، فقط حكما واحدوأضافا إن .  بشأن الحصولالمادة 
اغة وأضافا أن جولة ثانية من المفاوضات قد عقدت بشأن مشروع المقرر وأن فريق الصي.   بدون حلزال

وقال الرئيسان المشاركان أيضا إن مسألة االمتثال، التي تقع في .   أيضا جولتين من المناقشاتنهىالقانونية قد أ
وذكرا أن عددا من المسائل ما زال معلقا مثل مجال التطبيق، .  صلب المناقشات، تقترب أيضا من االنتهاء

وأشارا إلى أن أهم مسألة في انتظار حل هي المسألة .  والبحوث وحاالت الطوارئ، واآللية المالية والموارد
  .المشتقات/الموارد الجينيةالمشتركة بين القطاعات المتعلقة باستخدام 

وشكر الرئيس الرئيسين المشاركين على ما قاما به من عمل شاق وذكّر المشاركين بأن الوقت المتاح  -92
وسأل .  تام االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافقصير جدا إلتمام التفاوض حول مشروع البروتوكول قبل اخت

وأضاف أنه .  بحلول منتصف الليل االستشاري غير الرسميفريق الالرئيسين المشاركين أن يتما المفاوضات في 
، مانةإذا استحال االنتهاء من وضع مشروع البروتوكول بحلول الموعد النهائي، فسوف يقوم، بمساعدة من األ

  .لسته العامة المقبلةجمؤتمر األطراف في بإعداد اقتراح لنظر 
، بحث مؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر29في الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في و -93

األطراف مشروع المقرر الذي قدمه رئيس مؤتمر األطراف بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 
  .(UNEP/CBD/COP/10/L.43/Rev.1)مها والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدا

وأعلن الرئيس، مشيرا إلى المشاورات غير الرسمية، تغييرا واحدا في نص مشروع البروتوكول المرفق  -94
  ".الموارد الجينية" ينبغي أن تقرأ 2في الفقرة الفرعية من المادة " المواد الجينية"بمشروع المقرر، قائال إن عبارة 

اركين  من مشروع المقرر، بحيث تنص على رئيسين مش11ن تعديال على الفقرة  األرجنتية ممثلتواقترح -95
أن يكون الرئيسان المشاركان السيد فرناندو كازاس ب هاحااقتروأيدت الجلسة بالتزكية .  للجنة الحكومية الدولية
  .والسيد تيموثي هودجز

 ذكّر االجتماع بأن االتحاد  دولة،27وذكّر ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  -96
األوروبي يرى أن مشروع المقرر بشأن الحصول وتقاسم المنافع يجب بحثه مع مشروعي المقررين بشأن الخطة 

  .االستراتيجية واستراتيجية حشد الموارد
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وبعد قدر من المناقشة، تم االتفاق على النظر في مشروعي المقررين كل على حدة، مع عدم اعتمادهما  -97
  .عد الموافقة على كل منهما بصورة منفردةإال ب
طلب ممثل جمهورية فنزويال ، UNEP/CBD/COP/10/L.43/Rev.1وفيما يتعلق بمشروع المقرر  -98

  :البوليفارية إضافة البيان التالي في تقرير االجتماع
ية، التي نحن نعترف بالحاجة إلى إنشاء آليات على المستوى العالمي لحماية الناس من القرصنة البيولوج"

، في هذا السياقو.  تنتج عن الطموحات التجارية لصناعة المستحضرات الصيدالنية، ضمن جهات أخرى
لك بغية إيجاد عالم أكثر ذمن المهم إنشاء األدوات التي تضع حدا للسطو على الموارد البيولوجية، ونرى 
  .عدال

قة تتسم بالقوة والصالبة بحيث يمكنها لقد عملنا طوال ثماني سنوات سعيا للوصول إلى اتفاق على وثي"
منع ب قوي التزاموينبغي أن تعبر الوثيقة عن .  د آفة القرصنة البيولوجيةضتعبئة الجميع من أجل الكفاح 

قراصنة التنوع البيولوجي من جني الثروات خارج النظام الدولي، وبذلك يمكن إيجاد مراقبة فعالة لرصد 
وينبغي .  ي يقود إلى مكاسب هائلة لبعض البلدان على حساب شعوب كثيرةاالتجار بالموارد الجينية، الذ

كذلك أن تعترف الوثيقة بالحق الذي ال يمكن التنازل عنه والذي تتمتع به الشعوب التي حافظت على 
معارفها المتعمقة في مجال الطب وفي مجاالت أخرى، وذلك على الرغم من أفعال إبادة الجنس والمهانة 

وينبغي أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت الوثيقة المطروحة أمانا تلبي هذه .  التي أخضعت لهاوالحرمان 
  .المطالب

ونحن نعتبر أن مشروع البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع الذي اقترح عليكم للنظر فيه تعرض "
ي قادت إلى صياغته النحرافات عن أهدافه وأصوله األولية وأنه ال يعكس اآلن المبادئ األساسية الت

  .والروح التي قامت عليها فكرته
ويساورنا قلق عظيم من أن الوثائق المتعلقة بالبروتوكول تظهر اتجاها ملحوظا نحو التسويق التجاري "

  .للتنوع البيولوجي وتحويل الطبيعة إلى منتج سوقي، مما يعيق التقدم نحو بلوغ أهدافنا ورؤيتنا المشتركة
  ."UNEP/CBD/COP/10/L.43 ةقزويال البوليفارية ال تقبل الوثي فإن جمهورية فنوفي ضوء ما تقدم،"

  :وطلب ممثل كوبا إضافة البيان التالي إلى تقرير االجتماع -99
إن النص المقترح لبروتوكول الحصول وتقاسم المنافع ال يعكس بأي حال من األحوال جميع مصالح "

ولهذا السبب، .  رت المفاوضات على أساسها منذ وقت طويلالبلدان النامية، المتعلقة بالمطالب التي سا
ومع ذلك، فلن نعترض على أي توافق لآلراء في .  فإن كوبا ال توافق على نص البروتوكول المقترح

  ."صالح اعتماده
  :وطلب ممثل ناميبيا إضافة البيان التالي إلى تقرير االجتماع -100

لتنوع ل التي هي رعاةريقيا، حاسمة للغاية، إذ أن شعوبنا إن قضية الحصول وتقاسم المنافع، بالنسبة ألف"
  .البيولوجي، تحتاج إلى نصيب من المنافع التي يولدها هذا التنوع البيولوجي
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غير أنها يمكن أن تشكل .  م تتضمن كل ما كنا نتوقعهلونحن ندرك أن الوثيقة المطروحة أمانا ربما "
وفي ضوء هذه الخلفية، .  تفسح المجال للتقييم واالستعراض 25المادة نقطة بداية عملية، وخصوصا ألن 

  ."لن نقف في طريق اعتماد البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  :وطلب ممثل دولة بوليفيا المتعددة القوميات إضافة البيان التالي إلى تقرير االجتماع -101

ادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إن البروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم الع"
  .استخدامها ال يعكس آراء أطراف عديدة

فأمنا األرض تحوي تراثنا البيولوجي وهو .   ويمثل أولويةياوتعتبر حماية حقوق أمنا األرض أمرا حيوا"
أعظم ثرواتنا، ومن أجله نطالب بتدابير تتسم بالشفافية وتضمن التوزيع العادل والمنصف للمنافع، وأن 

وهم شعوبنا : نعترف في نهاية المطاف بالحماة الحقيقيين لهذه الموارد والمعارف التقليدية المرتبطة بها
  .األصلية

  .ن الوقت قد حان إلحداث تغيير عميق ورئيسيإ ألقول موأود أن أخاطب إخواني وأخواتي هنا اليو"
لى العمل أو امتناعنا عن العمل ة تجاه األجيال القادمة، إذ أن إقدامنا عمونحن نتحمل مسؤولية ضخ
ونحن نعلم بالفعل أن بيننا اختالفات إيدولوجية وبرنامجية وثقافية .  سيقرر مستقبل أمنا األرض

واجتماعية، وأن الالتماثل االقتصادي عميق، ولكننا فوق وفيما وراء هذه االختالفات نشعر بأن علينا 
  .واجب العمل معا

دة القوميات في وجه اعتماد البروتوكول، وحرصا على أال يذهب هباء الجهد ولن تقف دولة بوليفيا المتعد"
  ."المضني الذي بذل في المفاوضات، فلن نكسر توافق اآلراء

 :وأدلى ممثل أوكرانيا بالبيان التالي بالنيابة عن بلدان وسط وشرق أوروبا -102

م بشأن الحصول على الموارد أود أوال، يا سيادة الرئيس، أن أشكركم على مشروع البروتوكول المحك"
ويعكس النص المواقف الرئيسية .  الجينية واالستخدام العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها

  .لألطراف التي اشتركت في المفاوضات المطولة الرامية للتوصل إلى اتفاق حول الوثيقة
النص المعد يعكس المواقف األساسية ونود أن ننوه بأن .  وقد نظرت مجموعتنا في مشروع البروتوكول"

وفي نفس الوقت، فإن بلدانا مختلفة لديها آراء وفهم مختلفين بخصوص أحكام معينة في .  لمنطقتنا
ونعترف أيضا بأن هذا النص يكتسب أهمية حاسمة لخفظ التنوع البيولوجي .  مشروع البروتوكول
ش ومحاولة مطابقة المواقف حول النص بتحقيق هذا ولن يسمح إعادة فتح باب النقا.  واستخدامه المستدام

 بتوافق اآلراء وء ما تقدم، فلن نقف أمام الموافقةوفي ض.  الهدف واعتماد مشروع البروتوكول المقترح
 ."على مقرر يقضي باعتماد البروتوكول المقترح

، UNEP/CBD/COP/10/L.43/Rev.1المقـرر   وبعد ذلك، أعلن مؤتمر األطراف عن اعتماده لنص مشروع           -103
ــة  ــصيغته المعدل ــررات و    . ب ــشاريع المق ــل لم ــتعراض مماث ــد اس  UNEP/CBD/COP/10/L.44وبع

، UNEP/CBD/COP/10/L.43/Rev.1، اعتمد مشروع المقرر UNEP/CBD/COP/10/L.46 وUNEP/CBD/COP/10/L.45و
  .لحاليويرد نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير ا. 10/1بوصفه المقرر  ،بصيغته المعدلة
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  القضايا االستراتيجية لتقييم التقدم ودعم التنفيذ  -رابعا
، واستعراض 2010التقدم المحرز نحو هدف التنوع البيولوجي لعام   1- 4البند 

  التقارير الوطنية ونشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 / أكتـوبر  18 المنعقدة فـي      من جدول األعمال في جلسته األولى،      1-4 الفريق العامل الثاني البند      بحث -104
 األمين التنفيذي بشأن منولدى نظره في هذا البند، كان معروضا أمام الفريق العامل مذكرة      . 2010تشرين األول   

 2010 تحقيـق هـدف التنـوع البيولـوجي لعـام             نحـو  والتقدم المحـرز   ستراتيجيةتنفيذ االتفاقية والخطة اال   
)UNEP/CBD/COP/10/8(، التوقعــات العالميـة للتنــوع البيولــوجي  نـشرة  لثـة مــن  ة الثاطبعــ ومـوجز لل
)UNEP/CBD/COP/10/8/Add.1(          وتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية ،

 بشأن تنفيذ االتفاقيـة والخطـة   3/1، فضال عن التوصيتين )UNEP/CBD/COP/10/4(عن أعمال اجتماعه الثالث  
لفريـق  الصادرتين عن ا  بشأن إدماج التنوع البيولوجي في عمليات القضاء على الفقر والتنمية            3/3االستراتيجية و 

لهيئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة       الصادرة عن ا   14/7 والتوصية   ،العامل المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية    
ــوع ا   ــة للتن ــات العالمي ــشرة التوقع ــن ن ــة م ــة الثالث ــشان الطبع ــة ب ــة والتكنولوجي ــوجي والتقني لبيول

)UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1( .   ث إعالمية، تحليل م   ائقوكان أمامه أيضا، كوثللمعلومات الـواردة    حد 
، وتقيـيم   )Add.1 وUNEP/CBD/COP/10/INF/2(في التقارير الوطنية الرابعة والبلدان التي قدمت هذه التقـارير           

 والمبرر التقني للغايات    ؛)UNEP/CBD/COP/10/INF/11( لتنوع البيولوجي  ل لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية   
 ؛)UNEP/CBD/COP/10/INF/12( الرئيسية المحتملـة     راحلواألهداف االستراتيجية، بما في ذلك المؤشرات والم      

 .)UNEP/CBD/COP/10/INF/19(ومشروع دليل مرجعي أولي إلعداد التقرير الوطني الخامس 

) بالنيابة عن المجموعة األفريقيـة    ( والكاميرون   ،فاسوزيل وبوركينا   وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا والبرا     -105
 والهنـد واليابـان وماليزيـا     دولة،27 بالغ عددهاوكندا والصين وإكوادور واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال     

 .والمكسيك والنيجر واليابان والقلبين وسنغافورة وطاجيكستان وتايلند وتونس وأوغندا

مم المتحدة  عن منظمة األ  أيضا  بالنيابة  (غذية والزراعة   مم المتحدة لأل   أيضا ممثال منظمة األ    وأدلى ببيانين  -106
 .وجامعة األمم المتحدة) م والثقافةللتربية والعل

 .نظر الفريق العامللوبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد توصيات منقحة  -107

 ؛ آثارهانشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الطبعة الثالثة من مشروع توصية مقدم من الرئيس بشأن
 على تنفيذ االتفاقية في المستقبل

، نظر الفريق العامـل فـي مـشروع        2010تشرين األول   / أكتوبر 22وفي جلسته السابعة، المنعقدة في       -108
تنفيذ االتفاقية  لى  آثار الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ع          بشأن   مقدم من الرئيس  توصية  

 .في المستقبل

بـالغ   واالتحاد األوروبي ودوله األعـضاء ال ، وإكوادور، وكندا، والبرازيل،وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا    -109
 .جنوب أفريقياو والمكسيك ، واألردن دولة،27 عددها
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 مـشروع   حثب الفريق العامل    واصل،  2010تشرين األول   / أكتوبر 25وفي جلسته الثامنة، المنعقدة في       -110
آثار الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي على تنفيذ االتفاقية بشأن قدمه الرئيس  الذي  مقرر  ال

 .في المستقبل

الطبعة الثالثة من نشرة التوقعـات العالميـة بـشأن التنـوع            بشأن  وأقر الفريق العامل مشروع المقرر       -111
 .UNEP/CBD/COP/10/L.9  المقرر مشروعامة بوصفهالبيولوجي إلحالته إلى الجلسة الع

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -112
ويرد نص المقـرر المعتمـد فـي        . 10/4 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.9األطراف مشروع المقرر    

 .المرفق بالتقرير الحالي

  تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجيةدم من الرئيس بشأنمشروع توصية مق

 مـشروع  أيـضا  الفريق العامل بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر22وفي جلسته السابعة، المنعقدة في      -113
 . الرئيس بشأن تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجيةقدمهتوصية 

 واالتحاد ، وإثيوبيا، وكوت ديفوار، وكولومبيا،دا وكن،فاسو وبوركينا ، والبرازيل،وأدلى ببيانات ممثلو بنن -114
 ومـالوي  ، وكينيـا ، واألردن، واليابان، والهند، وغانا، وغامبيا دولة،27 بالغ عددهااألوروبي ودوله األعضاء ال  

 ، وجنـوب أفريقيـا  ، وبيـرو ، ونيوزيلنـدا ، والمكـسيك ، وموريتانيا، وماليزيا،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية  (
 . وتوغو وزمبابوي،اوسويسر

، واصل الفريق العامل مناقشته لمشروع 2010تشرين األول   / أكتوبر 25وفي جلسته الثامنة، المنعقدة في       -115
وأدلى ببيانين ممثال البرازيل واالتحـاد األوروبـي          .مقرر بشأن اتفاقية والخطة االستراتيجية، مقدم من الرئيس       

 . دولة27 بالغ عددهاودوله األعضاء ال

وفي جلـسته التاسـعة،     .نظر الفريق العامللالتدخالت، قال الرئيس إنه سيعد مشروع مقرر منقح     وبعد   -116
، نظر الفريق العامل في مشروع المقرر المنقح بصيغته المقدمة من           2010تشرين األول   / أكتوبر 25المنعقدة في   

 والنـرويج    دولـة،  27 بالغ عددها لوأدلى ببيانات ممثلو البرازيل واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ا          .الرئيس
 .والفلبين وسويسرا

 . الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراضاالتجاراتفاقية وأدلى ببيان أيضا ممثل  -117

وأقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية، بصيغته المعدلـة شـفهيا،         -118
 . UNEP/CBD/COP/10/L.24المقررمشروع لسة العامة بوصفه إلحالته إلى الج

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -119
ويرد نص . 10/5بوصفه المقرر بصيغته المعدلة شفهيا، ، UNEP/CBD/COP/10/L.24األطراف مشروع المقرر    
 . في المرفق بالتقرير الحاليالمقرر على النحو المعتمد

  إدماج التنوع البيولوجي في عمليات القضاء على الفقر والتنمية بشأنمقدم من الرئيس مشروع مقرر

 الفريق العامل أيضا مشروع مقرر بحث، 2010تشرين األول  / أكتوبر 25في جلسته الثامنة، المنعقدة في       -120
 .لتنميةعمليات القضاء على الفقر وابشأن إدماج التنوع البيولوجي في مقدم من الرئيس 
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 ،)بالنيابة عن المجموعـة األفريقيـة     ( والكاميرون   ،فاسو وبوركينا   ، والبرازيل ،وأدلى ببيانات ممثلو بنن    -121
 . وسويسرا وأوغندا، والنرويج دولة،27 بالغ عددها واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال، وإكوادور،وكولومبيا

 .لالنقراض المعرضة باألنواع الدولي االتجار فاقيةوأدلى ببيان أيضا ممثل ات -122

في الفقرة " رهنا بتوافر الموارد  " توافق في اآلراء حول مسألة إضافة العبارة         لعدم لوجود وقال الرئيس إنه     -123
وعلى أساس هذا الفهم، أقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن إدمـاج التنـوع          . ستظل بين أقواس معقوفة   ،  15

 عمليات القضاء على الفقر والتنمية، بصيغته المعدلة شفهيا، إلحالته إلى الجلـسة العامـة بوصـفه             البيولوجي في 
 .UNEP/CBD/COP/10/L.16 المقررمشروع 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -124
 ويرد نص المقرر المعتمـد فـي    .10/6صفه المقرر    بو UNEP/CBD/COP/10/L.16األطراف مشروع المقرر    

  .المرفق بالتقرير الحالي

  الخطة االستراتيجية المنقحة، وهدف التنوع البيولوجي ومؤشراته  2-4البند 

 / أكتـوبر  18 من جدول األعمال في جلسته األولى، المنعقدة فـي           2-4 الفريق العامل الثاني البند      بحث -125
في هذا البند، كان معروضا أمام الفريق العامل تقرير الفريق العامل المفتـوح             ولدى نظره   . 2010تشرين األول   

 من، ومذكرة )UNEP/CBD/COP/10/4(العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية عن أعمال اجتماعه الثالث 
 ات المقترحـة  الرئيـسية والمؤشـر  عالمالمبرر التقني والم: األمين التنفيذي بشأن خطة استراتيجية منقحة ومحدثة 

)UNEP/CBD/COP/10/9(     بشأن تحديث وتنقيح الخطة االستراتيجية لفترة ما بعد عام          3/5، فضال عن التوصيتين 
لفريق العامل المخصص الصادرتين عن ا 2020-2011 بشأن عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 3/12 و2010

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجيـة   الصادرة عن ا 14/9 والتوصية   ؛الستعراض تنفيذ االتفاقية  
تعديلها المحتمل النظر في و) وما يرتبط بها من مؤشرات(لغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية بشأن ا

 إعالميـة،  ائقوكان معروضا أمامه أيضا، كوث . )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1( 2010لفترة بعد عام    ل
 األساسـية المحتملـة     عـالم  التقني للغايات واألهداف االسـتراتيجية، بمـا فـي ذلـك المؤشـرات والم              المبرر

)UNEP/CBD/COP/10/INF/12( األمين التنفيذي بشأن تحقيق تقدم في جدول أعمال التنوع البيولوجي من ومذكرة 
 .)UNEP/CBD/COP/10/INF/21( مساهمة على نطاق منظومة األمم المتحدة -

 ، والصين، وكندا،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية( والكاميرون   ، والبرازيل ،بيانات ممثلو أستراليا  وأدلى ب  -126
 ، وأيـسلندا ، وغواتيمـاال  دولـة، 27 بالغ عـددها  واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال    ، وكوستاريكا ،وكولومبيا
 ، ونيوزيلنـدا  ، والمكسيك ، ومالي ، وماليزيا ،ان والياب ،يكاا وجام ، والعراق ، وجمهورية إيران اإلسالمية   ،وإندونيسيا
 . وأوغندا وزمبابوي، وتيمور ليشتي، وتايلند، وسويسرا، وجنوب أفريقيا،والنرويج

 . للبيئة األمم المتحدةبرنامج ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةوأدلى ببيانين أيضا ممثال  -127

 ومنظمة غرين بيس    DIVERSITASبرنامج  و ،لبيولوجيوأدلى ببيانات كذلك ممثلو تحلف اتفاقية التنوع ا        -128
 . واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
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والـسيد فـين    ) جمهورية إيـران اإلسـالمية    (وبعد تبادل اآلراء، طلب الرئيس إلى السيد أصغر فاضل           -129
المشاورات تحت هذا البند    مزيد من   اتيجية لتنسيق    بالخطة االستر  ا فريق اتصال معني   أن يشكال ) النرويج(كاتيراس  

 .من جدول األعمال وأن يقدما تقريرا عن ذلك إلى الفريق العامل

، استمع الفريق العامل إلى تقرير مـن        2010تشرين األول   / أكتوبر 22وفي جلسته السابعة، المنعقدة في       -130
  .ناقشات لم تنته وطلـب المزيـد مـن الوقـت          السيد كاتيراس، الرئيس المشارك لفريق االتصال الذي قال إن الم         

وأعرب الرئيس عن شكره للرئيسين المشاركين لفريق االتصال على عملهما وطلب إليهما أن يقدما تقريرا عـن                  
 .النتائج في الموعد المحدد

، استمع الفريق العامل إلى تقرير مـن        2010تشرين األول   / أكتوبر 25وفي جلسته الثامنة، المنعقدة في       -131
وأعرب   . الذي قال إن المناقشات لم تنته وطلب المزيد من الوقت          ،الرئيس المشارك لفريق االتصال   د فاضل،   السي

الرئيس عن شكره للرئيسين المشاركين لفريق االتصال على عملهما وطلب إليهما أن يقدما تقريرا عن النتائج في                 
 عملية الهيئة الفرعية للمـشورة      سالمة أن تحمي    فاوأدلى ببيان ممثل غرينادا الذي ناشد األطر        .الموعد المحدد 

وقال الرئيس    .العلمية والتقنية والتكنولوجية وأن تستعمل مشورتها لصياغة سياسة عامة، بدال من تكرار أعمالها            
 .إن الرئيسين المشاركين استمعا بإنصات إلى هذه المشورة، وأعرب عن شكره لهما على ريادتهما الفعالة

، استمع الفريق العامل إلى تقرير مـن  2010تشرين األول   / أكتوبر 22شرة، المنعقدة في    وفي جلسته العا   -132
السيد كاتيراس، الرئيس المشارك لفريق االتصال، الذي قال إن المناقشات جرت على ما يرام في فريق االتصال،                 

ة مسائل ال تزال بدون    غير أن هناك عد    . نظر الفريق العامل  لوأنه الفريق أعد ورقة تشتمل على مشروع توصية         
حل وتساءل ما إذا كان الفريق العامل يرغب في أن ينظر في التوصية، بصيغتها الحالية، أو ما إذا كان يفضل أن                  

 . الورقةبحثيواصل فريق االتصال حل المسائل المعلقة قبل 

 بحـث بل أن ي تقدما جيدا وطلب أن يواصل حل المسائل المعلقة قأحرزوالحظ الرئيس أن فريق االتصال   -133
 .2010فترة بعد عام لالفريق العامل ورقة فريق االتصال المتعلقة بالخطة االستراتيجية ل

  واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج وما يرتبط بها مشروع مقرر بشأن بحث الغايات 
 2010لفترة بعد عام ل المحتمل هامن مؤشرات والنظر في تعديل

 الفريق العامل أيـضا مـشروع       بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 25في جلسته الثامنة، المنعقدة في      و -134
بحث الغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج وما يرتبط بها من مؤشرات والنظـر     بشأن    قدمه الرئيس  مقرر

 .2010 المحتمل للفترة بعد عام هافي تعديل

 . دولة27 بالغ عددهاوأدلى ببيان ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال -135

بحث الغايات واألهداف الموجهة نحـو تحقيـق        ، أقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن        مداخلةوبعد ال  -136
، إلحالته إلى الجلسة العامـة      2010 للفترة بعد عام      المحتمل هاتعديلنتائج وما يرتبط بها من مؤشرات والنظر في         

 .UNEP/CBD/COP/10/L.4 المقررمشروع بوصفه 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29امة السابعة لالجتماع، المنعقدة في      وفي الجلسة الع   -137
ويرد نص المقـرر المعتمـد فـي        . 10/7 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.4األطراف مشروع المقرر    

 .المرفق بالتقرير الحالي
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 2010فترة بعد عام لتحديث وتنقيح الخطة االستراتيجية ل مشروع مقرر بشأن

 الفريق العامل مشروع مقرر بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر27لسته الثانية عشرة، المنعقدة في في ج -138
 .2010فترة بعد عام لتحديث وتنقيح الخطة االستراتيجية لبشأن قدمه الرئيسان المشاركان لفريق االتصال 

عن شكره للمشاركين الرئيس المشارك لفريق االتصال فاضل، ولدى تقديمه مشروع المقرر، أعرب السيد  -139
على عملهـا فـي رئاسـة    ) سويسرا(في فريق االتصال على عملهم الدؤوب وخاصة السيدة سارة بيرسون بيريه    

 . بمهمة الخطة االستراتيجيةة أصدقاء الرئيسين المشاركين المعنيمجموعة

 ، والصين، وكندا،)يقيةبالنيابة عن المجموعة األفر( والكاميرون   ، والبرازيل ،وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا    -140
 ، والهنـد  ، وغابون  دولة، 27 بالغ عددها  واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال     ، وإكوادور ، وجز كوك  ،وكولومبيا
بالنيابة عن البلـدان    ( وباالو   ، والنرويج ، ونيوزيلندا ، والمكسيك ، وملديف ، وماليزيا ، وليبيريا ، واليابان ،وإندونيسيا

 . وجنوب أفريقيا وسويسرا، والفلبين، وباراغواي،)الجزرية في المحيط الهادئ

 .المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيعن وأدلى ببيان ممثل  -141

 27 بالغ عددهالى ممثلي كولومبيا واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الإوبعد تبادل اآلراء، طلب الرئيس  -142
 5ى المهتمة باألمر التشاور معا لتسوية االختالف في اآلراء بشأن الهدف             وماليزيا وباالو واألطراف األخر    دولة،

 . في الخطة االستراتيجية2020عام من الغايات االستراتيجية واألهداف الرئيسية ل

، استمع الفريق العامل إلى تقرير      2010تشرين األول   / أكتوبر 28وفي جلسته الثالثة عشرة، المنعقدة في        -143
لرئيس المشارك لفريق االتصال، عن نتائج المشاورات غير الرسمية المتعلقة بأهداف الخطة            من السيد كاتيراس، ا   

 .واستمع الفريق العامل أيضا إلى تقرير من السيدة بيريه عن مهمة الخطة االستراتيجية  .االستراتيجية

 ، والصين، وكندا،)يقيةبالنيابة عن المجموعة األفر( والكاميرون   ، والبرازيل ،وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا    -144
 ، واليابـان  ، والهند ، وغواتيماال  دولة، 27 بالغ عددها  واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال     ، وإكوادور ،وكولومبيا

بالنيابة ( وأوغندا   ، وتايلند ، وسويسرا ، وجنوب أفريقيا  ، والفلبين ، والنرويج ، ونيوزيلندا ، والمكسيك ، وماليزيا ،وكينيا
 منظمة التنوع البيولوجي على حافة االنهيار والمنتـدى         بالنيابة عن ن أيضا   ابيانوأدلى    ).قيةعن المجموعة األفري  

وبعد تبادل اآلراء، طلب الرئيس عقد جلسة لفريـق اتـصال     .الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي   
 .غير رسمي لمواصلة النظر في مسألة األهداف

، استمع الفريق العامل إلى تقرير 2010تشرين األول / أكتوبر27عقدة في  وفي جلسته الرابعة عشرة، المن     -145
وأشار الرئيس إلى عرض مجموعة متنوعة      . 20من الرئيس عن عمل فريق االتصال غير الرسمي بشأن الهدف           

  وقرئت مشاريع مقترحة من البرازيل والنرويج على الفريق العامل، واقترح           .جدا من اآلراء على فريق االتصال     
 .الرئيس إحالة النصين باعتبارهما خيارين إلى الجلسة العامة

 بحد أقصى، تحقيق زيادة كبيرة من       2020بحلول عام   : "وكان النص المقترح من ممثل البرازيل كما يلي        -146
 من جميـع    2020-2011المستويات الحالية من الموارد المالية التي تم حشدها لتنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة             

وعـرض  ."  دوالر أمريكي على األقل    مليار 200 إلى   در، ومن خالل عملية موحدة ومتفق عليها، وصوال       المصا
ويخضع الرقم المقترح إلى    : "ممثل إكوادور جملة تكميلية إلضافتها في نهاية المشروع المقترح من البرازيل وهي           
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وحظـي المقتـرح    ."  وتبلغ عنها األطراف   التعديل لتغطية الفجوات استنادا إلى تقييم االحتياجات التي تضطلع بها         
 . والفلبين وجنوب أفريقيا،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وكينيا ،المنقح بدعم من ممثلي الصين

الماليـة والبـشرية   (، زيادة الموارد 2020بحلول عام : "وكان النص المقترح من ممثل النرويج كما يلي        -147
." راتيجية على األقل وفقا للغايات المحددة في استراتيجية حـشد المـوارد           المخصصة لتنفيذ الخطة االست   ) والتقنية

 .وحظي النص المقترح بدعم من ممثل اليابان

مشروعا  دولة،   27 بالغ عددها االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال    عن  آلراء، عرض ممثل    لوبعد تبادل    -148
المخصصة لتنفيذ اتفاقيـة التنـوع      ) لبشرية والتقنية المالية وا (، زيادة الموارد    2020بحلول عام   " "20ثالثا للهدف   

 زيادة كبيرة من جميع الموارد، بما فيها اآلليـات الماليـة            2020-2011البيولوجي وخطتها االستراتيجية للفترة     
وحظي النص المقترح بدعم من     . "ة من خالل عملية موحدة ومتفق عليها ومقارنة بخط أساس متفق عليه           بتكارياال

 .ممثل كندا

 27 بالغ عددها االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الي ممثال أستراليا واليابان النهج الذي اتخذه مقترح      أيدو -149
 . والنرويجدولة،

، أقر الفريق العامـل مـشروع       2010تشرين األول   / أكتوبر 28وفي جلسته الرابعة عشرة، المنعقدة في        -150
، بصيغته المعدلة شفهيا، إلحالته إلى الجلسة 2010بعد عام فترة لالخطة االستراتيجية ل تنقيح  والمقرر بشأن تحديث    

 .UNEP/CBD/COP/10/L.44 المقررمشروع العامة بوصفه 

، قال الرئيس إنه 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة الخامسة عشرة للفريق العامل، المنعقدة في         -151
تعين على األطراف المهتمة بـاألمر أن تواصـل        بالنظر إلى استمرار االهتمام بالنظر في المزيد من الخيارات، ي         
المقـرر  مـشروع  ل هـا بحثجلـسة العامـة عنـد    التشاور بـشكل غيـر رسـمي وأن تقـدم نتائجهـا إلـى ال       

UNEP/CBD/COP/10/L.44. 

، قال السيد فـين  2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة السادسة عشرة للفريق العامل، المنعقدة في    -152
 5وفي هاتين الجلستين، ناقش فريق االتصال األهـداف          . تصال غير الرسمي عقد جلستين    كاتيراس إن فريق اال   

. 22الفقرة   و 20 كن من مناقشة الهدف   غير أن الفريق لم يتم     . 16 وأجرى مناقشة أولية بشأن الهدف       14 و 11و
. ن القضايا لـم تـسو     وقال السيد كاتيراس إنه على الرغم من إحراز تقدم جيد في المناقشات، إال أن هناك عدد م                

، فإن التقرير الذي سيقدمه إلى الجلسة العامة سيكون بصفته كميسر لفريق االتصال غيـر الرسـمي                 بناء عليه وب
 .وليس بالنيابة عن فريق االتصال

، قال السيد فـين     2010تشرين األول   / أكتوبر 29وفي الجلسة السابعة عشرة للفريق العامل، المنعقدة في          -153
 فضال 14 و11 و5االتصال غير الرسمي عقد جلسة أخرى لمناقشة الصيغة المحتملة لألهداف        كاتيراس إن فريق    

 لم يكن جـزءا    16ة، وبما أن الهدف     حزموقال إن المناقشات تطرقت لألهداف ك     . 20عن الصيغة الجديدة للهدف     
وذكّر الفريق العامل . ةوقدم أيضا صيغة جديدة لمهمة الخطة االستراتيجي. ة، فلم يناقش مرة أخرى    حزممهما من ال  

 UNEP/CBD/COP/10/L.44مشروع المقـرر  بحث بأنه سيقدم الصيغة الجديدة إلى الجلسة العامة، عند النظر في       
 .ميسر لفريق االتصال غير الرسمي وليس بالنيابة عن فريق االتصالالبصفته 

 .2020  بدال من عام2015 ينبغي أن يستخدم عام 16ن الهدف أ ممثل ماليزيا اقترحو -154
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 . لمشروع المقررة الصيغة الجديدبحثوأعرب الرئيس عن شكره لفريق االتصال على عمله الدؤوب في  -155

 مـؤتمر   بحـث ،  2010تـشرين األول    / أكتـوبر  29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -156
لونا، رئيس الفريـق    وبناء على دعوة من السيد داماسو       .  UNEP/CBD/COP/10/L.44األطراف مشروع المقرر    

 .، قدم السيد فين كاتيراس بعض التغييرات على النص نتيجة للمشاورات غير الرسمية الثانيالعامل

وبعـد النظـر المماثـل لمـشاريع المقـررات          .   بـصيغته المعدلـة شـفهيا      واعتمد مشروع المقرر،   -157
UNEP/CBD/COP/10/L.43و ،UNEP/CBD/COP/10/L.45و ،UNEP/CBD/COP/10/L.46، عتمــد مــشروع ا

ويرد نص المقرر المعتمـد فـي       . 10/6بوصفه المقرر   ، بصيغته المعدلة،    UNEP/CBD/COP/10/L.44المقرر  
 .المرفق بالتقرير الحالي

  2020-2011 عقد األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي حولمشروع مقرر 
أيضا مشروع الثاني يق العامل  الفربحث، 2010تشرين األول / أكتوبر25في جلسته الثامنة، المنعقدة في       -158

إلحالته إلى  ، وووافق عليه    2020-2011عقد األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي        حول   مقرر مقدم من الرئيس   
 .UNEP/CBD/COP/10/L.20 المقررمشروع الجلسة العامة بوصفه 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -159
ويرد نص المقرر المعتمـد فـي       . 10/8 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.20األطراف مشروع المقرر    

 .المرفق بالتقرير الحالي

  عمليات االتفاقية وبرنامج العمل المتعدد السنوات  3- 4البند 

تشرين / أكتوبر19قدة في  من جدول األعمال في جلسته الثانية، المنع3-4 الفريق العامل الثاني البند بحث -160
 هذا البند، أن يبدأ الفريق العامل أوال بالنظر في مـسألة برنـامج              النظر في واقترح الرئيس، لدى    . 2010األول  

وأن ينظر الفريق العامل . االجتماعات والتقارير الوطنية الخامسةانعقاد العمل المتعدد السنوات، بما في ذلك وتيرة        
لعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وخـدمات النظـام اإليكولـوجي ورفـاه           التفاعل بين ا   بعد ذلك في  

، وسبل ووسائل تحسين فعالية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة والقـضايا الجديـدة              اإلنسان
مر األطراف التي يتعـين     والناشئة، ثم يتبعها النظر في المقررات الصادرة في االجتماعين الخامس والسادس لمؤت           

 .سحبها

 األمين التنفيذي بشأن برنامج العمل المتعدد من، كان أمام الفريق العامل مذكرات ا البندولدى نظره في هذ -161
 UNEP/CBD/COP/10/10(اجتماعات مـؤتمر األطـراف   انعقاد  فضال عن وتيرة 2020-2010السنوات للفترة   

 األمـين   من؛ ومذكرة   )UNEP/CBD/COP/10/11(الوطنية الخامسة   ؛ ومشروع مبادئ توجيهية للتقارير      )Add.1و
التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وخدمات النظـام اإليكولـوجي ورفـاه              التنفيذي بشأن   

  الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ       ؛ فضال عن التوصيات   )UNEP/CBD/COP/10/12( اإلنسان
 التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وخدمات النظام اإليكولوجي ورفاه اإلنسان            شأن   ب 3/4

 بشأن برنامج العمل المتعـدد الـسنوات لالتفاقيـة للفتـرة     3/6 و ،والنظر في نتائج االجتماعات الحكومية الدولية     
استعراض الخبرات والمقترحات للتقرير    : طني بشأن اإلبالغ الو   3/7 و ، االجتماعات  انعقاد  ووتيرة 2011-2020

الصادرتين عـن     والتوصيتين ،لفريق العامل المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية     الصادرة عن ا  الوطني الخامس   
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 بشأن السبل والوسائل لتحسين فعالية الهيئة الفرعية        14/17 لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     ا
ــة وللمـــشورة العل ــة والتكنولوجيـ ــة والتقنيـ ــئة 14/16ميـ ــدة والناشـ ــشأن القـــضايا الجديـ  بـ

)UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(      ؛ فضال عن مشروع مقرر أعده األمين التنفيذي بشأن سحب المقـررات
)UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1( .            وكان أمامه أيضا، كوثيقتين إعالميتـين، مقترحـات بـشأن سـحب

مقترحات من األمين التنفيـذي عمـال       : رة عن مؤتمر األطراف في اجتماعيه الخامس والسادس       المقررات الصاد 
 فضال عن مشروع دليل مرجعـي       ،)UNEP/CBD/COP/10/INF/1/Rev.1( بشأن عمليات االتفاقية     9/29بالمقرر  

 .)UNEP/CBD/COP/10/INF/19(أولي للتقرير الوطني الخامس 

  ات بما فيه وتيرة انعقاد برنامج العمل المتعدد السنو  -  ألف
  اجتماعات مؤتمر األطراف وتنظيم عمله

  التقارير الوطنية الخامسة  -  باء
االجتماعـات  انعقـاد    البنود الفرعية المتعلقة ببرنامج العمل المتعدد السنوات، بما في ذلك وتيرة             بحثتم   -162

 19 للفريق العامـل، المنعقـدة فـي         تنظيم عمل مؤتمر األطراف والتقارير الوطنية الخامسة في الجلسة الثانية         و
 .2010تشرين األول /أكتوبر

بالنيابـة عـن المجموعـة      ( والكاميرون   ، والبرازيل ، والهرسك ، والبوسنة ،وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا    -163
  دولـة، 27 بـالغ عـددها  واالتحاد األوروبي ودوله األعـضاء ال  ،وكوبا ، وكولومبيا، والصين، وكندا ،)األفريقية
 وسانت لوسيا   ، واالتحاد الروسي  ، والفلبين ، والنرويج ، ونيوزيلندا ، والمكسيك ، وماليزيا ، واليابان ، والهند ،وغرينادا

وأدلى ببيـانين    .غذية والزراعةمتحدة لألالمم األوأدلى ببيان أيضا ممثل عن منظمة         .وجمهورية تنزانيا المتحدة  
 .ولي من أجل استعادة النظم اإليكولوجيةكذلك ممثال مجتمع حفظ التنوع البيولوجي والمجتمع الد

بالنيابة عن الدول   ( وبابوا غينيا الجديدة     ،ى ببيانات أيضا ممثلو باالو    لوفي الجلسة الثالثة للفريق العامل، أد      -164
 لنظـر وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشروع توصيات مـنقح              .وساموا) الجزرية في المحيط الهادئ   

 .الفريق العامل

 برنامج عمل االتفاقية المتعدد السنوات فـي  شروع توصية مقدم من الرئيس بشأن     م
 ه وتنظيم عملمؤتمر األطراف جتماعاتاانعقاد  ووتيرة 2020-2011الفترة 

 الفريق العامل مشروع توصـية  بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر22وفي جلسته السابعة، المنعقدة في      -165
مـؤتمر  جتماعات  اانعقاد   ووتيرة   2020-2011لفترة  لتفاقية المتعدد السنوات     بشأن برنامج عمل اال    قدمه الرئيس 

 .هوتنظيم عملاألطراف 

بـالغ   واالتحاد األوروبي ودوله األعـضاء ال ، وكندا،فاسو وبوركينا   ، وبنن ،وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا    -166
 وأوكرانيا ، وتايلند، وجنوب أفريقيا،ك والمكسين وماليزيا، ومالوي، واألردن، واليابان، وجورجيا دولة،27 عددها

 .وجمهورية فنزويال البوليفارية

 .وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إن المناقشة ستستمر في الجلسة القادمة للفريق العامل -167
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، واصل الفريق العامل مناقشته لمشروع 2010تشرين األول   / أكتوبر 25وفي جلسته الثامنة، المنعقدة في       -168
انعقـاد   ووتيـرة  2020-2011لفتـرة  لبشأن برنامج عمل االتفاقية المتعدد السنوات  دمه الرئيس   حسبما ق المقرر  

 .وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل وكندا وباراغواي وتايلند  .نظيم عمل مؤتمر األطرافاالجتماعات وت

ـ      -169 ة وإنـه يمكـن   وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه ال تزال هناك مسائل لم تسو وترد بين أقواس معقوف
إضافة حاشية فيما يتعلق بعدد البنود التي ستنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية تنظـر            

برنامج عمـل   وعلى أساس هذا الفهم، أقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن           . فيها خالل فترة ما بين الدورات     
، بـصيغته    ووتيرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وتنظيم عمله       2020-2011االتفاقية المتعدد السنوات للفترة     

 .UNEP/CBD/COP/10/L.8 المقررمشروع المعدلة شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -170
ويرد نص  . 10/9، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه المقرر       UNEP/CBD/COP/10/L.8األطراف مشروع المقرر    

 .المقرر على النحو المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي

استعراض الخبرات : اإلبالغ الوطني مشروع توصية مقدم من الرئيس بشأن
 ومقترحات للتقرير الوطني الخامس

مـشروع  أيـضا   الفريق العامل بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر22وفي جلسته السابعة، المنعقدة في      -171
وأدلـى    .استعراض الخبرات ومقترحات للتقرير الـوطني الخـامس  :  بشأن اإلبالغ الوطنيقدمه الرئيستوصية  

  دولـة، 27 بالغ عددها واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال    ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية   ،ببيانات ممثلو كندا  
 لنظـر وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشروع مقرر منقحـا              . وليبيريا ونيوزيلندا  ،ألردن وا ،والعراق

 .الفريق العامل

 الفريق العامل أيـضا مـشروع       بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 25وفي جلسته الثامنة، المنعقدة في       -172
برات والمقترحات المتعلقة بالتقارير الوطنية استعراض الخ: اإلبالغ الوطنيبشأن الذي قدمه الرئيس   المنقحالمقرر  
وبعـد    . دولـة  27 بـالغ عـددها   وأدلى ببيانين ممثال البرازيل واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال          .الخامسة

 .نظر الفريق العامللمشروع مقرر تنقيح آخر لخالت، قال الرئيس إنه سيعد ادمال

 الفريق العامل مشروع المقـرر  بحث، 2010تشرين األول   / أكتوبر 25وفي جلسته التاسعة، المنعقدة في       -173
وأقـر الفريـق      .وأدلى ببيانين ممثال جمهورية إيران اإلسالمية والمكسيك        .المنقح بصيغته المقدمة من الرئيس    

، بصيغته  لتقارير الوطنية الخامسة  لمقترحات  استعراض الخبرات و  : بالغ الوطني اإلالعامل مشروع المقرر بشأن     
 .UNEP/CBD/COP/10/L.10 المقررمشروع  شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه المعدلة

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -174
ويرد نص المقرر المعتمد فـي      . 10/10 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.10األطراف مشروع المقرر    

 .ق بالتقرير الحاليالمرف
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  التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  -  جيم
  وخدمات النظام اإليكولوجي ورفاه اإلنسان 

  السبل والوسائل لتحسين فعالية الهيئة الفرعية  -  دال
 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 القضايا الجديدة والناشئة  -هاء

البنود الفرعية ، 2010تشرين األول / أكتوبر19ة في المنعقدي جلسته الثانية، الفريق العامل ف بحث -175
 التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ورفاه اإلنسانالمتعلقة ب

 .ة والقضايا الجديدة والناشئ،ةالسبل والوسائل لتحسين فعالية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيو

 ، والصين ، وكندا ، والكاميرون ، والبرازيل ،وفي الجلسة الثانية للفريق العامل، أدلى ببيانات ممثلو أستراليا         -176
 ، واليابان، والهند،واالتحاد الروسي  دولة،   27 بالغ عددها  واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال     ، وكوبا ،وكولومبيا
وأدلـى    .وتايلندوسانت لوسيا    ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية   ( وجنوب أفريقيا    ، والفلبين ،يج والنرو ،ونيوزيلندا

مجتمـع   و ،EcoNexus ممثلو   أيضاوأدلى ببيان     .غذية والزراعة مم المتحدة لأل   منظمة األ  بالنيابة عن ببيان أيضا   
 .لوجيةحفظ التنوع البيولوجي والمجتمع الدولي من أجل استعادة النظم اإليكو

، أدلى ببيانات أيضا ممثلو 2010تشرين األول  / أكتوبر 19وفي الجلسة الثالثة للفريق العامل، المنعقدة في         -177
  . والفلبين وساموا  ،)بالنيابة عن الدول الجزرية في المحيط الهادئ      ( وبابوا غينيا الجديدة     ، وباالو  والنرويج المكسيك

  .وع البيولوجي والمجتمع الدولي من أجل استعادة النظم اإليكولوجيـة         كما أدلى ببيان بالنيابة عن مجتمع حفظ التن       
 . الفريق العامللنظرمشروع توصيات منقحا سيعد وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه 

التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وخدمات  مشروع مقرر بشأن
  ظر في نتائج االجتماعات الحكومية الدوليةالنظام اإليكولوجي ورفاه اإلنسان والن

قدمه  الفريق العامل مشروع مقرر بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر26في جلسته العاشرة، المنعقدة في  -178
التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، وخدمات النظـام اإليكولـوجي ورفـاه               بشأن  الرئيس  
وأدلى ببيانات ممثلو البرازيـل وجمهوريـة فنـزويال           .جتماعات الحكومية الدولية   والنظر في نتائج اال    اإلنسان

  دولـة،  27 بالغ عددها  واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال     ، وكندا ،)بالنيابة عن التحالف البوليفاري   (البوليفارية  
 وسويـسرا   ، وجمهوريـة كوريـا    ، والنرويج ، ونيوزيلندا ، والمكسيك ، ومالي ، وكينيا ، واليابان ، وإندونيسيا ،وغانا

 .اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرةوأدلى ببيان أيضا ممثل   .وأوغندا

التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنـوع البيولـوجي،          وأقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن        -179
عات الحكومية الدولية، بصيغته المعدلة شفهيا،  والنظر في نتائج االجتما    وخدمات النظام اإليكولوجي ورفاه اإلنسان    

 .UNEP/CBD/COP/10/L.25 المقررمشروع إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -180
ويرد نص المقرر المعتمد فـي       . 10/11 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.25األطراف مشروع المقرر    

 .المرفق بالتقرير الحالي
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 سبل ووسائل تحسين فعالية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مشروع مقرر بشأن

مـشروع    الفريق العامـل   بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 27في جلسته الحادية عشرة، المنعقدة في        -181
وأدلى   .سبل ووسائل تحسين فعالية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  ن   بشأ  قدمه الرئيس  مقرر

 ، والمكـسيك   دولـة،  27 بالغ عددها  واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال     ، والصين ، وكندا ،ببيانات ممثلو بوليفيا  
تحسين فعالية الهيئة الفرعية للمشورة     سبل ووسائل   وأقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن         .والنرويج وأوغندا 

 .UNEP/CBD/COP/10/L.27 المقررمشروع ، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه العلمية والتقنية والتكنولوجية

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -182
ويرد نص المقرر المعتمد فـي      . 10/12 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.27األطراف مشروع المقرر    

 .المرفق بالتقرير الحالي

 القضايا الجديدة والناشئة مشروع مقرر بشأن

 الفريق العامل أيـضا مـشروع       بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 25في جلسته الثامنة، المنعقدة في      و -183
وأدلى ببيان ممثلو البرازيـل وكنـدا وأوكرانيـا والواليـات       .بشأن القضايا الجديدة والناشئة قدمه الرئيس   مقرر  
 .المتحدة

أدلي ببيانـات أيـضا     ،  2010تشرين األول   / أكتوبر 25في الجلسة التاسعة للفريق العامل، المنعقدة في        و -184
ـ               .ممثلو البرازيل وكندا والمكسيك    ا وقرر الرئيس تأجيل النظر في هذا البند حتى جلسة تالية للفريق العامل ريثم

 .القضايا ذات الصلة في الفريق العامل األولحول تنتهي المناقشة 

، واصـل الفريـق العامـل مناقـشته     2010تشرين األول / أكتوبر26وفي جلسته العاشرة، المنعقدة في      -185
 واالتحـاد   ،وأدلى ببيانات ممثلـو البرازيـل       .بشأن القضايا الجديدة والناشئة   قدمه الرئيس   الذي  لمشروع المقرر   

وأقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن القـضايا    . والمكسيك دولة،27 بالغ عددهاوبي ودوله األعضاء ال األور
 .UNEP/CBD/COP/10/L.26 بوصفه مشروع المقررالجديدة والناشئة، إلحالته إلى الجلسة العامة 

 اعتمـد مـؤتمر     ،2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -186
ويرد نص المقرر المعتمد فـي      . 10/13 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.26األطراف مشروع المقرر    

 .المرفق بالتقرير الحالي

 سحب المقررات  - واو

 البند الفرعـي    بحثتم  ،  2010تشرين األول   / أكتوبر 19في الجلسة الثالثة للفريق العامل، المنعقدة في        و -187
 بالغ عـددها  وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال         . مؤتمر األطراف  المتعلق بسحب مقررات  

وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشروع توصية منقحا كيمـا يـستعرضه                . والهند والمكسيك   دولة، 27
 .الفريق العامل

 سحب المقررات مشروع مقرر بشأن

 الفريـق العامـل     بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 25لمنعقدة في   ، ا  للفريق العامل   الثامنة الجلسةفي   -188
 .وأدلى ببيانين ممثال البرازيل والنرويج  .مشروع مقرر بشأن سحب المقررات، مقدم من الرئيس
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وبعد تبادل اآلراء، أقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن سحب المقررات، إلحالته إلى الجلسة العامة                -189
 .UNEP/CBD/COP/10/L.37 بوصفه مشروع المقرر

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -190
ويرد نص المقرر المعتمد فـي       . 10/14 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.37األطراف مشروع المقرر    

  .المرفق بالتقرير الحالي

  استراتيجية حشد الموارد  4- 4البند 
تشرين / أكتوبر19 من جدول األعمال في جلسته الثالثة، المنعقدة في 4-4البند   الفريق العامل الثاني بحث -191

األنـشطة والمبـادرات    بـشأن  3/8ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل التوصيتين   . 2010األول  
غ الغايات االستراتيجية الواردة فـي اسـتراتيجية   أو المؤشرات لبلو/الملموسة التي تشمل األهداف القابلة للقياس و    

لفريـق  الصادرتين عـن ا ة بتكارياآلليات المالية االبخصوص  بشأن خيارات السياسات العامة 3/9 وحشد الموارد 
بـشأن  ا األمين التنفيـذي     مأعده ين مقرر ي فضال عن عناصر مشروع    ،العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية    

، )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1( بالميزانيـة   ةاإلدارية والمتعلق موارد وبشأن المسائل    حشد ال استراتيجية  
 4 و3 و1الغايات  (2015-2008استعراض تنفيذ استراتيجية حشد الموارد لدعم األهداف الثالثة لالتفاقية للفترة       و
:  األمين التنفيـذي بـشأن     من كما كان أمامه، كوثائق إعالمية، مذكرات         .)UNEP/CBD/COP/10/13() 8 و 6و

، )UNEP/CBD/COP/10/INF/15( 2010 لعـام    آلية التنمية الخـضراء   تقرير مبادرة   : ةبتكارياآلليات المالية اال  
؛ وحالة واتجاهات التمويل من أجـل التنـوع البيولـوجي           2010، لعام   )طبعة تجريبية (وتقرير الرصد العالمي،    

)UNEP/CBD/COP/10/INF/22( نحو آلية تمويل قائمة على السوق لـدعم  : آلية التنمية الخضراء تقرير مبادرة ، و
 .)UNEP/CBD/COP/10/INF/28(التنوع البيولوجي والتنمية 

 واالتحـاد   ، وكوبـا  ، وكولومبيـا  ، والـصين  ، وكندا ، والبرازيل ، وبوليفيا ،وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا    -192
 ، وماليزيـا  ن وكينيـا  ، واليابـان  ، وإندونيسيا ، والهند ، وغامبيا  دولة، 27 بالغ عددها األوروبي ودوله األعضاء ال   

 ، وتونس ، وتيمور ليشتي  ، وتايلند ، وسويسرا ، والفلبين ، وجنوب أفريقيا  ، والنرويج ، ونيوزيلندا ، والمكسيك ،ومالوي
 ).بالنيابة عن المجموعة األفريقية(وأوغندا 

 .روأدلى ببيان أيضا ممثل من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصح -193

 .المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي وEcoNexusوأدلى ببيانين كذلك ممثال  -194

أن ) سويـسرا (والسيد روبرت المـب     ) الهند(فاروقي  . ف.ل اآلراء، طلب الرئيس إلى السيد م      وبعد تباد  -195
 مـن جـدول     10-4حت البنـد    ، فضال عن القضايا ت    نسقا المشاورات القادمة تحت هذا البند من جدول األعمال        ي

 . وأن يقدما تقريرا عن ذلك إلى الفريق العاملاألعمال،

، استمع الفريق العامل إلى تقرير مـن        2010تشرين األول   / أكتوبر 22وفي جلسته السابعة، المنعقدة في       -196
 أن المناقشات يه إلى أشار ف  ، المعني بالموارد المالية واآللية المالية     ، الرئيس المشارك لفريق االتصال    السيد فاروقي 

وأعرب الرئيس عن شكره للرئيسين المشاركين لفريـق االتـصال علـى            . بعد، وطلب المزيد من الوقت     لم تنته 
 .عملهما وطلب إليهما أن يقدما تقريرا عن النتائج في الموعد المحدد

 إلى تقرير مـن     ، استمع الفريق العامل   2010تشرين األول   / أكتوبر 25وفي جلسته الثامنة، المنعقدة في       -197
، الذي قال فيه إن المناقـشات      المعني بالموارد المالية واآللية المالية    الرئيس المشارك لفريق االتصال     السيد المب،   
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وأعرب الرئيس عن شكره للرئيسين المشاركين لفريق االتصال على عملهما   .لم تنته بعد وطلب المزيد من الوقت
 .تائج في الموعد المحددوطلب إليهما أن يقدما تقريرا عن الن

، استمع الفريق العامل إلى تقرير مـن  2010تشرين األول   / أكتوبر 26وفي جلسته العاشرة، المنعقدة في       -198
 مجموعة، الذي قال فيه إن المعني بالموارد المالية واآللية المالية السيد فارروقي، الرئيس المشارك لفريق االتصال    

والحظ الـرئيس    .اواصل مناقشاتهتر، يسكم) أستراليا(السيد كيفين لوف عمل التي يأصدقاء الرئيسين المشاركين،  
 الفريق العامل توصـيات  بحثا وطلب أن يواصل حل المسائل المعلقة قبل أن ي     طيب تقدما   أحرزأن فريق االتصال    

 .بالموارد المالية واآللية المالية المعنيفريق االتصال 

، استمع الفريق العامل إلى تقرير      2010تشرين األول   / أكتوبر 27 وفي جلسته الثانية عشرة، المنعقدة في      -199
، قال فيه إنه تحقق تقـدم       المعني بالموارد المالية واآللية المالية    من السيد المب، الرئيس المشارك لفريق االتصال        

 . ية الثالثـة   في مناقشة المؤشرات واألهداف الواردة في استراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق أهداف االتفاق             طيب
وأشار السيد المب إلى أن هناك ورقة غير رسمية متاحة للفريق العامل تشتمل علـى نتـائج مـداوالت فريـق                     

وأعرب الرئيس عن شكره للرئيسين المشاركين على عملهما الدؤوب وطلب إلى المشاركين النظر في                .االتصال
 . االتصالالورقة غير الرسمية المقدمة من الرئيسين المشاركين لفريق

، استمع الفريق العامل إلى تقرير      2010تشرين األول   / أكتوبر 28وفي جلسته الثالثة عشرة، المنعقدة في        -200
، قـال فيـه إن فريـق    المعني بالموارد المالية واآللية الماليـة     من السيد المب، الرئيس المشارك لفريق االتصال      

أصـدقاء الرئيـسين   مجموعة وأضاف أنه أنشأ أيضا . داالتصال عقد عدة جلسات لمناقشة استراتيجية حشد الموار 
ر، للتركيز على مؤشرات رصد تنفيذ اسـتراتيجية حـشد          يسكم) أستراليا(المشاركين، عمل فيه السيد كيفن لوف       

 وأعرب عـن شـكره      ، بلدا 12لف من ممثلي    أتت مجموعة ال هوأشار إلى أن هذ   . الموارد واألهداف لرصد تنفيذها   
ف، للمساعدة في ا والبرازيل والصين وكينيا ونيوزيلندا والنرويج والفلبين، فضال عن السيد ال     الخاص لممثلي بوليفي  

 .تسوية القضايا المتعلقة باألهداف والمؤشرات

وأعرب الرئيس عن شكره لكل من السيد المب والسيد فاروقي على عملهما الدؤوب في تنسيق المناقشات           -201
لمقررات التي أعدها الرئيسان المـشاركان بـشأن اسـتراتيجية حـشد     لى المشاركين النظر في مشاريع ا   إوطلب  
 .الموارد

أو المؤشرات لبلوغ /مشروع مقرر بشأن األنشطة والمبادرات الملموسة التي تشمل األهداف القابلة للقياس و
   وبشأن مؤشرات لرصد تنفيذ االستراتيجيةدالغايات االستراتيجية الواردة في استراتيجية حشد الموار

مـشروع   الفريق العامـل    بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 28في جلسته الرابعة عشرة، المنعقدة في        -202
أو المؤشـرات لبلـوغ الغايـات       /مقرر بشأن األنشطة والمبادرات الملموسة التي تشمل األهداف القابلة للقياس و          
، مقدم من الرئيـسين      االستراتيجية االستراتيجية الواردة في استراتيجية حشد الموارد وبشأن مؤشرات لرصد تنفيذ         

 .المعني بالموارد المالية واآللية الماليةالمشاركين لفريق االتصال 

 واالتحاد األوروبي ودوله    ، وكولومبيا ، والصين ، وكندا ،البرازيل،  وبوليفيا ،وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا    -203
 . والنرويج والفلبين، والمكسيك،) المجموعة األفريقيةبالنيابة عن( وكينيا ، واليابان دولة،27 بالغ عددهااألعضاء ال

 في أن يسجل في التقرير أن البلدان النامية هي التي تطلـب جـداول               تهرغبعن   ممثل إكوادور    عربوأ -204
 .2020  عامزمنية ضيقة لحل مشكلة فقدان التنوع البيولوجي وتلتزم تماما بوقف فقدان التنوع البيولوجي بحلول
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 واالتحاد األوروبي ، وإكوادور ، والصين ، والبرازيل ،اء، طلب الرئيس إلى ممثلي أستراليا     وبعد تبادل اآلر   -205
 فريق اتصال لمواصلة مناقـشة مـسألة   ل والفلبين تشكي، والنرويج، وكينيا دولة،27 بالغ عددهاودوله األعضاء ال 

 .األهداف والمؤشرات

، أدلى ببيانـات    2010تشرين األول   /أكتوبر 29وفي الجلسة الخامسة عشرة للفريق العامل، المنعقدة في          -206
 ونيوزيلنـدا   دولـة، 27 بالغ عددهاممثلو أستراليا والبرازيل وكندا والصين واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال        

وبعد تبادل اآلراء، أنشأ الرئيس فريق اتصال مفتوح العضوية لمواصلة المـداوالت       .والنرويج والفلبين وسويسرا  
 .سرالعمل كمي) البرازيل(لى السيد ماكسيميليانو أرينزو إ القضية، وطلب المتعلقة بهذه

، قـال الـسيد   2010تـشرين األول  / أكتوبر29وفي الجلسة السادسة عشرة للفريق العامل، المنعقدة في       -207
 وأعرب  .أرينزو إن فريق االتصال المفتوح العضوية أوشك على تسوية القضايا المعلقة وطلب المزيد من الوقت              

         سر أن يقدم تقريرا عن النتائج فـي الموعـد     الرئيس عن شكره لفريق االتصال المفتوح العضوية، وطلب إلى المي
 .المحدد

، وافق الفريق العامل على إحالة     2010تشرين األول   / أكتوبر 29وفي جلسته السابعة عشرة، المنعقدة في        -208
أو المؤشـرات لبلـوغ     / األهداف القابلة للقياس و    األنشطة والمبادرات الملموسة التي تشمل    مشروع المقرر بشأن    

 إلى الجلـسة    الغايات االستراتيجية الواردة في استراتيجية حشد الموارد وبشأن مؤشرات لرصد تنفيذ االستراتيجية           
 .UNEP/CBD/COP/10/L.45 بوصفه مشروع المقررالعامة 

 مـؤتمر   بحـث ،  2010ين األول   تـشر / أكتـوبر  29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -209
 وبناء على دعوة من رئيس الفريق العامل الثاني، قـدم           . UNEP/CBD/COP/10/L.45 مشروع المقرر  األطراف

وأدلى ببيانات    .لمشاورات غير الرسمية  عن ا جة  الناتالسيد كيفين الف من أستراليا، بعض المقترحات على النص          
 واالتحاد األوروبي ودوله األعـضاء البـالغ        ، وكوبا ،والبرازيل) ن إكوادور متحدثا أيضا بالنيابة ع   (بوليفيا  ممثلو  
عن اتفاقـه    مؤتمر األطراف    أعرب  و  .وأوروغواي) بالنيابة عن المجموعة األفريقية   ( دولة، وناميبيا    27عددها  

يع وبعد النظر المماثل لمـشار    .  ، بصيغته المعدلة شفهيا   UNEP/CBD/COP/10/L.45مشروع المقرر   على نص   
ــررات  ، UNEP/CBD/COP/10/L.46و، UNEP/CBD/COP/10/L.44و، UNEP/CBD/COP/10/L.43المقـــ

 بوصـفه   ، بصيغته المعدلـة،   UNEP/CBD/COP/10/L.45 اعتمد مشروع المقرر     ،UNEP/CBD/COP/10/L.45و
 .ويرد نص المقرر المعتمد، بصيغته المعدلة شفهيا، في المرفق بالتقرير الحالي. 10/3المقرر 

  ع مقرر بشأن خيارات السياسات بخصوص اآلليات المالية االبتكاريةمشرو
 الفريق العامل مـشروع  بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي جلسته الخامسة عشرة، المنعقدة في      -210

، مقدم من الرئيسين المشاركين لفريق االتصال       بتكاريةاال المالية اآلليات بخصوص السياسات خياراتمقرر بشأن   
بالنيابة عـن  ( وإكوادور ، وكوبا، وكندا، والبرازيل، وبوليفيا ،وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا     . بحشد الموارد  المعني

 ، ونيوزيلنـدا  ، واليابان  دولة، 27 بالغ عددها دوله األعضاء ال  بالنيابة عن    واالتحاد األوروبي    ،)التحالف البوليفاري 
 . والفلبين واالتحاد الروسي،والنرويج

ثلة بوليفيا إلى أنها ترغب في أن يسجل في تقرير االجتماع أنها قدمت اقتراحا للنص أشـتمل        وأشارت مم  -211
 مـن  3 و2على إشارة إلى مؤتمر شعوب العالم المعني بتغير المناخ وحقوق كوكب األرض األم فـي الفقـرتين         

 خيارات حولة المداوالت وبعد تبادل اآلراء، أنشأ الرئيس فريق اتصال مفتوح العضوية لمواصل    .مشروع المقرر 
 . وتقديم تقرير عن النتائج في الموعد المحدداإلبتكارية المالية اآلليات بخصوص السياسات
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، وافق الفريق العامل على إحالة     2010تشرين األول   / أكتوبر 29وفي جلسته السابعة عشرة، المنعقدة في        -212
بوصفه مـشروع   إلى الجلسة العامة     اإلبتكارية المالية اآلليات بخصوص السياسات خياراتمشروع المقرر بشأن    

 .UNEP/CBD/COP/10/L.46 المقرر

 مـؤتمر   بحـث ،  2010تـشرين األول    / أكتـوبر  29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -213
وأدلى ببيانات ممثلو أسـتراليا وجمهوريـة فنـزويال          . UNEP/CBD/COP/10/L.46 األطراف مشروع المقرر  

  . مشروع المقررسحبونتيجة لعدم توافق اآلراء، اتفق على  . ة وكوباالبوليفاري

  التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات  5- 4البند 

 / أكتـوبر  20 من جدول األعمال في جلسته الرابعة، المنعقدة فـي           5-4البند    الفريق العامل الثاني   بحث -214
ن التعـاون   ع األمين التنفيذي    من كان أمام الفريق العامل مذكرة       ولدى نظره في هذا البند،    . 2010تشرين األول   

تنفيـذ الخطـة االسـتراتيجية آلليـة غرفـة تبـادل المعلومـات              : العليم والتقني وغرفـة تبـادل المعلومـات       
)UNEP/CBD/COP/10/15(            التقني العلمي و  فضال عن مشروع مقرر بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات والتعاون

كما كان أمامه، كوثائق إعالمية، مذكرات       . )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(ألمين التنفيذي   الذي أعده ا  
تقرير عن أنشطة برامج عمل الفتـرة       : التعاون العلمي والتقني وغرفة تبادل المعلومات     : نعاألمين التنفيذي   من  

2006-2008 )UNEP/CBD/COP/10/INF/5(   بادل المعلومات البلجيكية   ن أنشطة شراكة آلية غرفة ت     ع، وتقرير
، وإنشاء غرفة تبادل المعلومات واستكمال التطـويرات        )UNEP/CBD/COP/10/INF/6( 2010-2008في الفترة   

 .)UNEP/CBD/COP/10/INF/7(في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

تحـاد األوروبـي    واال، وكوبا، والكونغو، والصين، وكندا ،فاسو وبوركينا   ،وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل    -215
 ، واألردن، واليابـان  ، وجمهورية إيـران اإلسـالمية     ، وإندونيسيا ، والهند  دولة، 27 بالغ عددها ودوله األعضاء ال  

 ، والسنغال، والمملكة العربية السعودية، وساموا ، وجمهورية كوريا  ، والفلبين ، والنيجر ، والمغرب ، وماليزيا ،وكينيا
وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مـشروع           ).ن المجموعة األفريقية  بالنيابة ع ( وزامبيا   ، واليمن ،وتونس

 . الفريق العامللنظرتوصية منقحا 

 التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات مشروع مقرر بشأن

دمه ق الفريق العامل مشروع مقرر بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر25في جلسته الثامنة، المنعقدة في و -216
 وبوركينـا  ،وأدلى ببيانات ممثلـو البرازيـل    .بشأن التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلوماتالرئيس  

وبعد تبادل اآلراء، أقر الفريق العامل مشروع         . دولة 27 بالغ عددها  واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال     ،فاسو
 تبادل المعلومات، بصيغته المعدلة شفهيا، إلحالته إلـى الجلـسة           المقرر بشأن التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة      

 .UNEP/CBD/COP/10/L.5 بوصفه مشروع المقررالعامة 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -217
يرد نص المقرر المعتمـد فـي       و. 10/15 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.5األطراف مشروع المقرر    

 .المرفق بالتقرير الحالي
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  نقل التكنولوجيا والتعاون فيها  6- 4البند 

 / أكتـوبر  20 من جدول األعمال في جلسته الرابعة، المنعقدة فـي           6-4 الفريق العامل الثاني البند      بحث -218
لفريـق   الصادرة عـن ا     3/11ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل التوصية           . 2010تشرين األول   

العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية بشأن مواصلة النظر في مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولـوجي المقترحـة                
)UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2( ــر ــي ؛ وتقري ــمرحل ــات    ع ــين القطاع ــشتركة ب ــضايا الم ن الق

(UNEP/CBD/COP/10/21). 

 واالتحاد األوروبي ودوله    ، وكوبا ، وكولومبيا ، والصين ، وكندا ،يل والبراز ،وأدلى ببيانات ممثلو البحرين    -219
 ، ولبنـان  ، واألردن ، واليابـان  ، وجمهورية إيران اإلسالمية   ، وإندونيسيا ، والهند  دولة، 27 بالغ عددها األعضاء ال 

 ،وأوغنـدا  ، وسويـسرا  ، وجنوب أفريقيا  ، وسنغافورة ، والفلبين ، وباكستان ، والمكسيك ، ومالي ، وماليزيا ،وليبيريا
 ).بالنيابة عن المجموعة األفريقية(وزامبيا 

 .نظر الفريق العامللوبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشروع توصية منقحا  -220

 نقل التكنولوجيا والتعاون فيها مشروع مقرر بشأن

قدمه مقرر  الفريق العامل مشروع     بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 25في جلسته الثامنة، المنعقدة في       -221
 .بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيهاالرئيس 

 . وأوغندا،واألردن دولة، 27 بالغ عددها واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال،وأدلى ببيانات ممثلو كندا -222

وأقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون فيها، بصيغته المعدلة، إلحالته إلـى                 -223
 .UNEP/CBD/COP/10/L.3 بوصفه مشروع المقررعامة الجلسة ال

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -224
ويرد نص . 10/16، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/10/L.3األطراف مشروع المقرر 

 .ير الحاليالمقرر المعتمد في المرفق بالتقر

  اتستراتيجية العالمية لحفظ النباتاال  7- 4البند 

 / أكتـوبر 21 من جدول األعمال في جلسته السادسة، المنعقدة فـي  7-4 الفريق العامل الثاني البند    بحث -225
الصادرة عـن الهيئـة      14/8 ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل التوصية             .2010تشرين األول   

ـ       بشأن  مشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     الفرعية لل   اتمقترحات لتحديث االسـتراتيجية العالميـة لحفـظ النبات
2011-2020 )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(   العالمية عن االستراتيجية    األمين التنفيذي    من؛ ومذكرة

ــ ــظ النبات ــررال: اتلحف ــي مب ــديث والمو التقن ــر التح ــلتبري ــسية  راح ــراالرئي ــةوالمؤش  ت المقترح
)UNEP/CBD/COP/10/19(. 

 والـصين وكوسـتاريكا واالتحـاد       ، وكندا ، والبرازيل ، وبنن ، وأستراليا ،وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين    -226
بالنيابة ( وكينيا   ، واليابان ، وإندونيسيا ، والهند ، وغواتيماال ، وغانا  دولة، 27 بالغ عددها األوروبي ودوله األعضاء ال   

 وجنـوب   ، وسـنغافورة  ، وجمهورية كوريا  ، والفلبين ، ونيوزيلندا ، والمكسيك ، وماليزيا ،)يةعن المجموعة األفريق  
 . وزمبابوي، وأوغندا،ليشتي- وتيمور،أفريقيا
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 . لألغذية والزراعةألمم المتحدةضا ممثل منظمة اوأدلى ببيان أي -227

  االتجار شبكة رصد يابة عن   وأدلى ببيان كذلك ممثل المنظمة الدولية لحفظ الحدائق النباتية وبالتشارك بالن           -228
 . البريةحياة والصندوق العالمي لل(TRAFFIC) بالحيوانات البرية

 .نظر الفريق العامللوبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشروع توصية منقحا  -229

 اتاقتراحات إلجراء تحديث موحد لالستراتيجية العالمية لحفظ النبات مشروع مقرر بشأن

قدمه  الفريق العامل مشروع مقرر بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر25ة، المنعقدة في في جلسته التاسع -230
 .اقتراحات إلجراء تحديث موحد لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتبشأن الرئيس 

 واالتحـاد األوروبـي     ، وإثيوبيا ، وكوستاريكا ، وكولومبيا ،فاسو وبوركينا   ،وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل    -231
 ، والمكـسيك  ، وماليزيـا  ، ومالوي ، ولبنان ، واألردن ، والهند ، وغواتيماال  دولة، 27 بالغ عددها عضاء ال ودوله األ 
 . وسويسرا وتايلند، وسنغافورة، واالتحاد الروسي،والفلبين

قتراحـات إلجـراء تحـديث موحـد     اال وبعد تبادل اآلراء، أقر الفريق العامل مشروع المقـرر بـشأن       -232
 بوصفه مـشروع المقـرر    ، بصيغته المعدلة شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة         ظ النبات لالستراتيجية العالمية لحف  

UNEP/CBD/COP/10/L.19. 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -233
ويـرد   . 10/17ه المقرر    بوصف ، بصيغته المعدلة شفهيا،   UNEP/CBD/COP/10/L.19األطراف مشروع المقرر    

 .نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي

  االتصال والتثقيف والتوعية العامة والسنة الدولية للتنوع البيولوجي  8-4البند 

 / أكتـوبر  20 من جدول األعمال في جلسته الرابعة، المنعقدة فـي           8-4 الفريق العامل الثاني البند      بحث -234
ن االتصال ع األمين التنفيذي من تاننظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكر   ولدى  . 2010تشرين األول   

التعاون مع االتفاقيات عن  و)UNEP/CBD/COP/10/16(والتثقيف والتوعية العامة والسنة الدولية للتنوع البيولوجي 
مقـرر أعـده األمـين       فضال عن مشروع     ،)UNEP/CBD/COP/10/17(والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى     

ــصال والتثقيــ   ــشأن االت ــذي ب ــة العامــ فالتنفي ــوجي    والتوعي ــوع البيول ــة للتن ــسنة الدولي ة وال
)UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(.  األمـين التنفيـذي     من، كوثائق إعالمية، مذكرات      أيضا كان أمامه و 

 وتقريـر   )UNEP/CBD/COP/10/INF/4(  أداة تقييم من أجل المدن     -إعداد مؤشر التنوع البيولوجي للمدن      : بشأن
المـدن والـسلطات المحليـة والتنـوع البيولـوجي      بـشأن   اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي       ةن مبـادر  عمرحلي  

)UNEP/CBD/COP/10/INF/8(. 

 ،كنـدا  ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية   (الكاميرون   ،بوروندي ،البحرين ،وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا    -235
 ،ماليزيـا  ،لبنان ،كينيا ،األردن ،اليابان ،فيجي  دولة، 27 بالغ عددها ألوروبي ودوله األعضاء ال   االتحاد ا  ،الصين

 . والجمهورية العربية السورية،سنغافورة ،السنغال ،بيرو ،موزامبيق ،)بالنيابة عن المجموعة العربية(المغرب  ،موريتانيا

ة المعني بالتنوع البيولوجي والـشبكة المدنيـة        وأدلى ببيانين أيضا ممثال المنتدى الدولي للشعوب األصلي        -236
 .اليابانية المعنية باتفاقية التنوع البيولوجي
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 .نظر الفريق العامللوبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشروع توصية منقحا  -237

 االتصال والتثقيف والتوعية العامة والسنة الدولية للتنوع البيولوجي مشروع مقرر بشأن

قدمه  الفريق العامل مشروع مقرر     بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 25لثامنة، المنعقدة في    في جلسته ا   -238
 .االتصال والتثقيف والتوعية العامة والسنة الدولية للتنوع البيولوجيبشأن الرئيس 

 . وتايلند دولة،27 بالغ عددهاوأدلى ببيانين ممثال االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال -239

 االتصال والتثقيف والتوعية العامـة والـسنة   راء، أقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأنوبعد تبادل اآل   -240
 بوصـفه مـشروع المقـرر     ، بصيغته المعدلة شفهيا، إلحالتـه إلـى الجلـسة العامـة             الدولية للتنوع البيولوجي  

UNEP/CBD/COP/10/L.32. 

، اعتمـد مـؤتمر     2010رين األول   تـش / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -241
ويـرد   . 10/18، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه المقرر       UNEP/CBD/COP/10/L.32األطراف مشروع المقرر    

  .نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي

التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى، وإشراك   9- 4البند 
، والمدن  والتنوع البيولوجي قطاع األعمالاما فيهأصحاب المصلحة، ب

  بين بلدان الجنوبفيما والتنوع البيولوجي، والتعاون 

 / أكتـوبر  20 من جدول األعمال في جلسته الخامسة، المنعقدة في          9-4 الفريق العامل الثاني البند      بحث -242
التعاون ن  ع األمين التنفيذي    من اترولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذك         . 2010تشرين األول   

؛ وإشراك أصحاب المـصلحة     )UNEP/CBD/COP/10/17( مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى     
 وخطة العمل المتعددة الـسنوات      ؛)UNEP/CBD/COP/10/18(والمجموعات الرئيسية وتعميم المنظور الجنساني      

 . )UNEP/CBD/COP/10/18/Add.1(ال التنوع البيولوجي من أجل التنميـة   بين بلدان الجنوب في مج    فيما  للتعاون  
التقرير غير الرسـمي لالجتمـاع الرفيـع        :  األمين التنفيذي بشأن   منكما كان أمامه، كوثائق إعالمية، مذكرات       

 للتنـوع  ، كمساهمة في السنة الدوليـة 2010أيلول / سبتمبر22المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المنعقد في        
، وبرنامج العمل المشترك بين اتفاقية التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة            )UNEP/CBD/COP/10/INF/35(البيولوجي  

مـا  (في تنفيذ وإعداد برنامج العمل المشترك الخامس        المحرز  التقدم  : )1971رامسار، إيران،   (األراضي الرطبة   
مر الدولي بشأن التنوع البيولوجي والثقافي مـن        ، وتقرير المؤت  )UNEP/CBD/COP/10/INF/38() 2011بعد عام   

 مـساهمة علـى   –؛ وتحقيق تقدم في جدول أعمال التنوع البيولوجي     )UNEP/CBD/COP/10/INF/3(أجل التنمية   
ات الـنظم اإليكولوجيـة     ي، وتقرير دراسة اقتصاد   )UNEP/CBD/COP/10/INF/21(نطاق منظومة األمم المتحدة     

ات الـنظم اإليكولوجيـة والتنـوع       ي، وتقرير دراسة اقتصاد   )UNEP/CBD/COP/10/INF/23(والتنوع البيولوجي   
، وتقريـر دراسـة     )UNEP/CBD/COP/10/INF/24(االستجابة لقيمـة الطبيعـة      : البيولوجي لصانعي السياسات  

ات الـنظم اإليكولوجيـة والتنـوع البيولـوجي لـصانعي الـسياسات العامـة المحليـين واإلقليميـين                   ياقتصاد
)UNEP/CBD/COP/10/INF/25(   نظر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي      لأداة  : ، وتعويضات التنوع البيولوجي

، ونداء جنيف   )UNEP/CBD/COP/10/INF/27(التنوع البيولوجي   تعويضات   و األعمالوموجز عن برنامج دوائر     
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 األعمـال  قطـاع  عـاوني حلقة العمل بشأن السلوك الت، وتقرير )UNEP/CBD/COP/10/INF/29(الوزاري للعمل  
  .)UNEP/CBD/COP/10/INF/40(  في أفريقياوالحصول وتقاسم المنافع

  الجوانب العامة للتعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى  -ألف
لدى النظر في هذا البند الفرعي، كان أمام الفريق العامل مشروع مقرر أعده األمـين التنفيـذي بـشان                    -243

  .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى، حسبما يرد في الوثيقة  التعاون  
 وفيجـي واألردن     دولـة،  27 بالغ عددها وأدلى ببيانات ممثلو كندا والصين واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال         

 .نظر الفريق العامللع مقرر منقحا وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشرو  .والنرويج والسنغال

 الفريق العامل مشروع المقرر     بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 26وفي جلسته العاشرة، المنعقدة في       -244
بـالغ  االتحاد األوروبي ودوله األعـضاء ال      ،الجمهورية الدومينيكية  ، كندا ،المنقح، وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل    

وأدلى ببيان أيـضا ممثـل        . وباراغواي ،النرويج ،المكسيكاإلسالمية،  إيران   جمهورية ،فيجي  دولة، 27 عددها
 . الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراضاالتجاراتفاقية 

الدولية األخرى،  والمبادرات  وأقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات            -245
 .UNEP/CBD/COP/10/L.28 بوصفه مشروع المقررشفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة بصيغته المعدلة 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -246
ويرد نص المقرر المعتمد فـي      . 10/20 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.28األطراف مشروع المقرر    

  . بالتقرير الحاليالمرفق
  تعزيز إشراك قطاع األعمال  - باء

لفريـق العامـل    الصادرة عـن ا    3/2لدى نظره في هذا البند الفرعي، كان أمام الفريق العامل التوصية             -247
المعني باستعراض تنفيـذ االتفاقيـة بـشأن تـشجيع إشـراك قطـاع األعمـال حـسبما تـرد فـي الوثيقـة                        

UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1. 

  . واليابـان   دولة، 27 بالغ عددها االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال     ،كندا ،ى ببيانات ممثلو أستراليا   وأدل -248
بعد تبادل    .ECOROPAوأدلى ببيان كذلك ممثل       .وأدلى ببيان أيضا ممثل منظمة السياحة العالمية لألمم المتحدة        

 . العاملنظر الفريقلاآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشروع توصية منقحا 

 تشجيع إشراك قطاع األعمال مشروع مقرر بشأن

 هقدم  الفريق العامل مشروع مقرر    بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 25في جلسته الثامنة، المنعقدة في       -249
 واالتحـاد األوروبـي ودولـه       فاسـو وأدلى ببيانين ممثال بوركينا       . بشأن تشجيع إشراك قطاع األعمال     الرئيس

تشجيع إشراك قطاع  وبعد تبادل اآلراء، أقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن  . دولة27 هابالغ عدداألعضاء ال
 .UNEP/CBD/COP/10/L.18 بوصفه مشروع المقرراألعمال، بصيغته المعدلة شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -250
ويـرد  . 10/21 بوصفه المقرر    ، بصيغته المعدلة شفهيا،   UNEP/CBD/COP/10/L.18األطراف مشروع المقرر    

 .نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي
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  تعزيز إشراك المدن والسلطات المحلية  - جيم
ده األمين التنفيذي بشان المدن     لدى نظره في هذا البند الفرعي، كان أمام الفريق العامل مشروع مقرر أع             -251

 .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1والسلطات المحلية من أجل التنوع البيولوجي، حسبما يرد في الوثيقة 

 خالل االجتماع الثـاني بـشأن المـدن والتنـوع           2010كانون الثاني   /وقال ممثل البرازيل إنه في يناير      -252
ثل جزءا من مشروع المقرر بشأن المدن والسلطات المحلية مـن           البيولوجي، أعدت البرازيل خطة العمل التي تم      

 من المكـسيك وسـنغافورة وجنـوب        تأييدوقال إن البرازيل، ب   .  مشاركا 95أجل التنوع البيولوجي، والتي أقرها      
  .أفريقيا، تقدم رسميا مشروع المقرر بشأن المدن والسلطات المحلية من أجل التنوع البيولوجي

  دولـة، 27 بالغ عددهااالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال  ،كندا ،البرازيل ،و أستراليا وأدلى ببيانات ممثل   -253
وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيتم بحـث         ).بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ     ( وسنغافورة   ،اليابان

 واالتحاد األوروبـي ودولـه      ،ا وكند ،تألف من البرازيل  تي  ت أصدقاء الرئيس، ال   مجموعةمشروع المقرر من قبل     
 .نظر الفريق العاملل وسنغافورة، وسيعد نصا منقحا ، واليابان دولة،27 بالغ عددهااألعضاء ال

 الفريق العامل مشروع المقرر     بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 26وفي جلسته العاشرة، المنعقدة في       -254
 أصـدقاء الـرئيس   مجموعـة  بصيغته المعدلة من قبل بشأن المدن والسلطات المحلية من أجل التنوع البيولوجي،   

وأدلى ببيانين أيـضا ممـثال أسـتراليا          .واستمع إلى تقرير من سنغافورة بالنيابة عن أصدقاء الرئيس وأستراليا         
الحكومـات المحليـة مـن أجـل        (وأدلى ببيان أيضا ممثل المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحليـة             .واليابان

 ).االستدامة

أقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن المدن والسلطات المحلية من أجل التنوع البيولوجي، بـصيغته               و -255
 .UNEP/CBD/COP/10/L.23 بوصفه مشروع المقررالمعدلة شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة 

ـ    2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -256 ؤتمر ، اعتمـد م
ويرد نص المقرر المعتمد فـي      . 10/22 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.23األطراف مشروع المقرر    

 .المرفق بالتقرير الحالي

  التعاون فيما بين بلدان الجنوب  - دال
خطـة  مشروع  ن  ع األمين التنفيذي    منلدى نظره في هذا البند الفرعي، كان أمام الفريق العامل مذكرة             -257

وأدلى ببيانات ممثلو     .)UNEP/CBD/COP/10/18/Add.1(بين بلدان الجنوب    فيما  لتعاون  ل ة السنوات المتعددعمل  ال
 ، والمكـسيك  ، واليابان ، وإندونيسيا  دولة، 27 بالغ عددها  واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال     ، والصين ،البرازيل

 تبادل اآلراء، قال الـرئيس إنـه سـيجري          وبعد  ).بالنيابة عن المجموعة األفريقية   ( وأوغندا   ،وجمهورية كوريا 
 .نظر الفريق العامللمشاورات غير رسمية ويعد مشروع توصية منقحا 

لتعاون فيما بين بلدان الجنوب من لخطة العمل المتعددة السنوات  مشروع مقرر بشأن
 أجل التنوع البيولوجي والتنمية

قدمه  الفريق العامل مشروع مقرر بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر25في جلسته التاسعة، المنعقدة في  -258
  .لتعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنوع البيولوجي والتنميـة          لخطة العمل المتعددة السنوات     بشأن  الرئيس  
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  .جمهورية كورياو األردن، ،اليابان  دولة،27 بالغ عددها وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال       
 . الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراضاالتجاراتفاقية ببيان كذلك ممثل وأدلى 

بوصفه مـشروع   وأقر الفريق العامل مشروع المقرر، بصيغته المعدلة شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة              -259
 .UNEP/CBD/COP/10/L.40 المقرر

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29ة في   وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقد      -260
ويرد نص المقرر المعتمد فـي       . 10/23 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.40األطراف مشروع المقرر    

  .المرفق بالتقرير الحالي
  تعميم المنظور الجنساني  -هاء

ـ   األمين التنفيذي منلدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة            -261 ن إشـراك المجموعـات   ع
 فضال عن مشروع مقرر أعده األمين التنفيـذي         )UNEP/CBD/COP/10/18( الرئيسية وتعميم المنظور الجنساني   

وأدلى ببيانـات     .UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1بشأن تعميم المنظور الجنساني، حسبما يرد في الوثيقة         
  . وتايلند وجمهورية تنزانيا المتحـدة      دولة، 27 بالغ عددها ء ال ممثلو الكاميرون واالتحاد األوروبي ودوله األعضا     

 .وأدلى ببيان أيضا ممثل من تجمع نساء الشعوب األصلية

، أدلى ببيانـات أيـضا   2010تشرين األول  / أكتوبر 21وفي الجلسة السادسة للفريق العامل، المنعقدة في         -262
ـ  اتأنواع الحيوان  الدولي ب  تجارفاقية اال ات و ، الحيوانات البرية المهاجرة   أنواعاتفاقية حفظ   ممثلو    البريـة   ات والنبات

 .م والثقافةظمة األمم المتحدة للتربية والعل ومننقراض،المعرضة لإل

 .نظر الفريق العامللوبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشروع توصية منقحا  -263

 تعميم المنظور الجنساني مشروع مقرر بشأن

 قدمه  الفريق العامل مشروع مقرربحث، 2010تشرين األول / أكتوبر25منعقدة في في جلسته الثامنة، الو -264
 27 بـالغ عـددها  وأدلى ببيان ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال  . بشأن تعميم المنظور الجنساني   الرئيس

 .دولة

فهيا، إلحالته إلـى    تعميم المنظور الجنساني، بصيغته المعدلة ش      وأقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن      -265
 .UNEP/CBD/COP/10/L.17 بوصفه مشروع المقررالجلسة العامة 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -266
ويـرد   . 10/19 بوصفه المقرر    ، بصيغته المعدلة شفهيا،   UNEP/CBD/COP/10/L.17األطراف مشروع المقرر    

  .لمقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالينص ا

  االستعراض الرابع للفعالية واإلرشاد: اآللية المالية  10- 4البند 

 من جـدول األعمـال      2-2 من جدول األعمال، إضافة إلى البند        10-4 الفريق العامل الثاني البند      بحث -267
 فيها وفي البند     ونظر 2010تشرين األول   /توبر أك 19في جلسته الثالثة، المنعقدة في      ) تقرير مرفق البيئة العالمية   (
نظر في هذا البند، كان أمـام الفريـق العامـل    الولدى  .  من جدول األعمال بشأن استراتيجية حشد الموارد    4-4
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إلى لفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية بشأن استعراض اإلرشاد الموجه       الصادرة عن ا   3/10التوصية  
ـ   األمـين التنفيـذي    منمذكرة  و؛  )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(ة  آللية المالي ا " اآلليـة الماليـة   "ن   ع
)UNEP/CBD/COP/10/14( .       ،التـابع  التعـاون   تقيـيم   لفريق  مذكرة إفادة   كما كان أمام الفريق، كوثيقة إعالمية
 . )UNEP/CBD/COP/10/INF/39(لمؤسسات المالية الدولية ل

كا، رئيس  يسفون، قدم السيد غوستافو     )UNEP/CBD/COP/10/6(يئة العالمية   ولدى تقديمه تقرير مرفق الب     -268
الفريق المعني بالموارد الطبيعية في مرفق البيئة العالمية، استعراضا عاما عن أنشطة مشاريع مرفق البيئة العالمية   

، التي ترد 2010ران حزي/و يوني30 إلى 2008كانون الثاني / يناير1في مجال التنوع البيولوجي خالل الفترة من        
 مشروعا بتمويل قدره 222وقال إن مرفق البيئة العالمية وافق على  .  من التقريرالثانيتفاصيلها الكاملة في القسم   

كما وافق . خر من التمويل المشترك   آ دوالر أمريكي    مليار 1.7 دوالرا أمريكيا، إضافة إلى مبلغ       530 218 557
بشأن اإلدارة المستدامة للغابات بإجمـالي تمويـل     الجديدة  وعا في إطار خطته      مشر 29مرفق البيئة العالمية على     

فق اوو.  دوالرا أمريكيا429 021 597 دوالرا أمريكيا، والحصول على مبلغ إضافي قدره 112 063 278قدره 
 أمـوال    دوالرا أمريكيا للمشاريع المتكاملة لنقاط االتصال، وحشد       131 948 322أيضا على مبلغ إجمالي قدره      

 . دوالرا أمريكيا896 097 281إضافية قدرها 

 مليـون دوالر  40كما قال إن صندوق كوكب األرض أدى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخـاص وقـدم             -269
أمريكي الستثمارات مرفق البيئة العالمية في مجال التنوع البيولوجي خالل الفترة المشمولة بالتقرير، في حين مول 

وبلـغ مجمـوع    .  بلـدا  115 مشروعا جديدا فيما يزيد عن       1 613 لمرفق البيئة العالمية     برنامج المنح الصغيرة  
 مليون دوالر أمريكي،    43.21هذه المشاريع الجديدة في مجال التنوع البيولوجي        لمخصصات مرفق البيئة العالمية     

رير، وفرت شراكة النظم وخالل الفترة المشمولة بالتق.  مليون دوالر أمريكي51.51مع حشد أموال إضافية قدرها 
ـ   بلدا تقريبا ومكنت المجتمع المدني من حماية التنـوع  50 مشروعا في 173اإليكولوجية الحرجة أيضا التمويل ل

ويبلغ مجموع مخصصات شراكة النظم اإليكولوجيـة الحرجـة      . البيولوجي في مواقع مهمة معرضة لخطر كبير      
 مليون دوالر أمريكي، وأعرب عن شكره لحكومة اليابان         29.8 رير خالل الفترة المشمولة بالتق    للتنوع البيولوجي 

وإجمـاال، خـالل الفتـرة      . التي كانت من الجهات الداعمة والمانحة الرئيسية لشراكة النظم اإليكولوجية الحرجة          
 مليون دوالر أمريكي في شكل منح مباشرة لتحقيق أهداف االتفاقية، ومـع    846المشمولة بالتقرير، خُصص مبلغ     

 996االستثمارات المباشرة في مجال التنوع البيولوجي واألخرى التي أسهمت في أهداف االتفاقية، خصص مبلغ               
ويمثـل ذلـك   .  دوالر أمريكي من الموارد اإلضافيةمليار 4.4مليون دوالر أمريكي، مع حشد مبلغ إضافي قدره     

 .ولة بالتقرير دوالر أمريكي خالل الفترة المشممليار 5.39أنشطة مالية مجموعها 

بورغ، مدير مكتب التقييم بمرفق البيئة العالمية، انتباه الفريق العامـل إلـى             دن  ولفت السيد روبرت فان      -270
لمؤسسات المالية الدولية بشأن كفالة التنوع البيولوجي فـي مـستقبل           التابع ل التعاون  تقييم  ة قدمها فريق    إفادمذكرة  
ة تصف نتـائج    فادمذكرة اإل ن  وقال إ  . )UNEP/CBD/COP/10/INF/39(من التقييمات   المستفادة  الدروس  : مستدام

مكاتب التقييم التابعة لمرفق البيئة العالمية وبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي     مع  جنبا إلى جنب   ،مكاتب التقييم 
إن : وأضاف أنه نشأت نقطتان رئيـسيتان مـن النتـائج         . ومنظمة األغذية والزراعة بشأن دعم التنوع البيولوجي      

إن التدخالت في حد ذاتها غير كافيـة لوقـف   والتدخالت لدعم التنوع البيولوجي تحقق نتائج وفعالة وتحدث أثرا؛         
ولذلك، تُحث األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية على إيالء األولوية لـدعم التنـوع   . فقدان التنوع البيولوجي 

 .البيولوجي في استراتيجياتها والتنفيذ
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 من جدول األعمال ممثلـو أسـتراليا،   4-4ببيانات بشأن هذا البند من جدول األعمال بجانب البند      وأدلى   -271
 دولة، غامبيا،   27بوليفيا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، كوبا، االتحاد األوروبي ودله األعضاء البالغ عددها             

وزيلندا، النرويج، جنوب أفريقيا، الفلبين، سويـسرا،       الهند، إندونيسيا، اليابان، كينيا، ماليزيا، مالوي، المكسيك، ني       
 .)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(ليشتي، تونس، وأوغندا -تايلند، تيمور

أن ) سويـسرا (والسيد روبرت المـب     ) الهند(فاروقي  . ف.وبعد تبادل اآلراء، طلب الرئيس من السيد م        -272
 من جـدول    10-4عمال، فضال عن المسائل تحت البند       ينسقا مشاورات إضافية في إطار هذا البند من جدول األ         

 .األعمال، وأن يعاودا إبالغ الفريق العامل

ل إلى الرئيس عـن  سئ، 2010تشرين األول / أكتوبر25وفي الجلسة التاسعة للفريق العامل، المنعقدة في       -273
لعالمية، وقيل للفريق العامل   التطورات المتعلقة بالمشاورات اإلضافية بخصوص اإلرشاد الموجه إلى مرفق البيئة ا          

أن فريق االتصال المعني بالموارد المالية واآللية المالية يقوم حاليا بتجميع وثيقة واحدة بجميع اإلرشـادات التـي              
 .أعدت لمرفق البيئة العالمية خالل مناقشات مشاريع المقررات، وذلك إلحالتها إلى مجلس مرفق البيئة العالمية

فريق العامل إلى تقرير مـن  ، استمع ال2010تشرين األول   / أكتوبر 26المنعقدة في   وفي جلسته العاشرة،     -274
 بـشأن   بالموارد الماليـة واآلليـة الماليـة      ، الرئيس المشارك لفريق االتصال المعني       )الهند(فاروقي  . ف.السيد م 

: نظر الفريق العامـل   لات  وقال إن الرئيسين المشاركين أعدا ثالثة مشاريع توصي        . العناصر الثالثة لآللية المالية   
 ة الـسادس  زودآللية المالية؛ وتقييم حجم األموال المطلوبة لتنفيذ االتفاقية لفترة الت         إلى ا استعراض اإلرشاد الموجه    

 .للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية؛ وإعداد االستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية

 آللية الماليةى الإموجه استعراض اإلرشاد ال مشروع مقرر بشأن

 الفريق العامـل مـشروع      بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 27في جلسته الحادية عشرة، المنعقدة في        -275
آللية المالية، مقدم من الرئيسين المشاركين لفريق االتـصال المعنـي   إلى امقرر بشأن استعراض اإلرشاد الموجه  

 ، والهند  دولة، 27 بالغ عددها واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال    وأدلى ببيانات ممثلو كولومبيا       .بحشد الموارد 
وبعد تبادل اآلراء، أقر الفريق العامل مشروع المقرر بـشأن            . والواليات المتحدة األمريكية   ، والفلبين ،والمكسيك

 بوصـفه مـشروع المقـرر     آلليـة الماليـة، إلحالتـه إلـى الجلـسة العامـة              إلى ا  استعراض اإلرشاد الموجه  
UNEP/CBD/COP/10/L.29. 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -276
ويرد نص المقرر على النحـو      . 10/24 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.29األطراف مشروع المقرر    

 .المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي

 ة السادسزودفترة الت في ة لتنفيذ االتفاقيةلالزم األموال اارمقد ييمتق مشروع مقرر بشأن
  للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية

 الفريق العامل مـشروع     بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 27في جلسته الحادية عشرة، المنعقدة في       و -277
 للصندوق االسـتئماني لمرفـق البيئـة        ةدس السا زودفترة الت في  ة لتنفيذ االتفاقية    الزم األموال ال  مقدارمقرر بشأن   

 .العالمية، مقدم من الرئيسين المشاركين لفريق االتصال المعني بحشد الموارد

 . والفلبين دولة،27 بالغ عددهاوأدلى ببيانات ممثلو الصين واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال -278
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 األموال المطلوبة لتنفيذ االتفاقية لفتـرة       وبعد تبادل اآلراء، أقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن حجم          -279
 السادس للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، بصيغته المعدلة شفهيا، إلحالته إلـى الجلـسة العامـة           زودالت

 .UNEP/CBD/COP/10/L.30 بوصفه مشروع المقرر

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -280
ويرد نص المقرر المعتمد فـي      . 10/26 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.30األطراف مشروع المقرر    

 .المرفق بالتقرير الحالي

 إعداد االستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية مشروع مقرر بشأن

 الفريق العامـل مـشروع      حثب،  2010تشرين األول   / أكتوبر 27في جلسته الحادية عشرة، المنعقدة في        -281
، مقدم من الرئيسين المشاركين لفريق االتصال المعنـي         إعداد االستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية     مقرر بشأن   

 .بحشد الموارد

 واالتحاد ، والفلبين،والياباندولة،  27 بالغ عددهاوأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال -282
 . وأوكرانيا وزامبيا، وأوغندا،سرا وسوي،الروسي

وبعد تبادل اآلراء، أقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن إعداد االستعراض الرابـع لفعاليـة اآلليـة                  -283
 .UNEP/CBD/COP/10/L.31 بوصفه مشروع المقررالمالية، بصيغته المعدلة شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29اع، المنعقدة في    وفي الجلسة العامة السابعة لالجتم     -284
ويرد نص المقرر المعتمد فـي      . 10/27 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.31األطراف مشروع المقرر    

 .المرفق بالتقرير الحالي

 آللية الماليةاإلرشادات المالية اإلضافية الموجهة إلى ا مشروع مقرر بشأن

 الفريق العامل مـشروع     بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 29شرة، المنعقدة في    في جلسته الخامسة ع    -285
 .آللية الماليةإلى ااإلرشادات المالية اإلضافية الموجهة بشأن قدمه الرئيس مقرر 

 األعضاء ودوله  واالتحاد األوروبي، وإكوادور، وكوبا، والصين وكولومبيا،وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل   -286
وأدلى ببيان أيـضا      . والفلبين وسويسرا  ، وباراغواي ، والنرويج ، وماليزيا ، وكينيا ،والهند ،دولة 27 عددها البالغ

 .مرفق البيئة العالميةمن ممثل 

إلـى  اإلرشادات المالية اإلضافية الموجهـة      وبعد تبادل اآلراء، أقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن           -287
 .UNEP/CBD/COP/10/L.47 بوصفه مشروع المقررإلى الجلسة العامة ، بصيغته المعدلة، إلحالته آللية الماليةا

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -288
ويـرد  . 10/25، بوصفه المقرر     شفهيا ، بصيغته المعدلة  UNEP/CBD/COP/10/L.47األطراف مشروع المقرر    

  .ي المرفق بالتقرير الحالينص المقرر المعتمد ف

  قضايا مطلوب النظر فيها بتعمق  - خامسا 
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  1- 5البند 
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 / أكتوبر18 فيدة نعق الم، في جلسته األولىمن جدول األعمال 1- 5البند   الفريق العامل األولبحث -289
 من األمين التنفيذي تتضمن تانمذكر لبند في هذا االنظروكان أمام الفريق العامل لدى  . 2010تشرين األول 
االستعراض المتعمق لبرنامج العمل  و)UNEP/CBD/COP/10/20(برنامج العمل المواضيعي عن تقريراً مرحلياً 

وكان أمامه أيضاً .  )UNEP/CBD/SBSTTA/14/3(بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية 
، وهو المشروع الوارد في تجميع مشاريع المقررات للمياه الداخليةلبيولوجي التنوع امشروع مقرر بشأن 

)UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1( ة الفرعية للمشورة هيئ الصادرة عن ال14/2، والذي يستند إلى التوصية
نظم اإليكولوجية التنوع البيولوجي للبشأن االستعراض المتعمق لبرنامج العمل  حولالعلمية والتقنية والتكنولوجية 

  .للمياه الداخلية
 ،ندتايل، ستراليا، البرازيلأ ، دولة27 االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها وأدلى ببيانات ممثلو -290

 ،ماليزيا كندا، كولومبيا،، سويسرا ،) عن المجموعة األفريقيةنيابةبال(جمهورية الكونغو الديمقراطية  ،جامايكا
منظمة األمم المتحدة من  وأدلى أيضاً ببيان ممثل  .نيوزيلنداوج، النروي، )لمجموعة العربيةعن ا نيابةبال(مصر 

  .وأدلى كذلك ببيان ممثل اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة. لألغذية والزراعة
معرب  اعتبارها اآلراء ال آخذة في،نها ستعد نصاً لنظر الفريق العاملإوفي ختام المناقشة، قالت الرئيسة  -291
  .عنها
مشروع مقرر بحث الفريق العامل ، 2010 تشرين األول/أكتوبر 22 في المنعقدة ،وفي جلسته التاسعة -292

األعضاء  االتحاد األوروبي ودولهوأدلى ببيانات ممثلو .  قدمته الرئيسة بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
 لجزائر،ا، جامايكا، تركيا، بيروبنن، ، إكوادور، البرازيلالجزائر، األرجنتين، ستراليا، أ دولة، 27البالغ عددها 

 ،جمهورية كوريا ،البوليفارية جمهورية فنزويال، )عن المجموعة األفريقيةبالنيابة ( جمهورية الكونغو الديمقراطية
 بشأن اتفاقية رامساروأدلى ببيان أيضاً ممثل .  نيوزيلندا، و، النرويجمنغوليا، كوستاريكا، المكسيكو، كندا

  .األراضي الرطبة
استأنف الفريق العامل األول ، 2010 تشرين األول/أكتوبر 22 في  أيضاًدةنعق الم،عاشرةوفي جلسته ال -293

  دولة،27األعضاء البالغ عددها  االتحاد األوروبي ودولهوأدلى ببيانات ممثلو .  نظره في مشروع المقرر
جمهورية الكونغو الديمقراطية  الجمهورية الدومينيكية، ،لجزائرا، اتركيبيرو،  ،ن بن،البرازيل ، أستراليا،األرجنتين

 وأدلى ببيان أيضاً ممثل  .نيوزيلندا، النرويج كوستاريكا، ،كندا ا،، جمهورية كوري)المجموعة األفريقية  عننيابةبال(
  .اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة

استأنف الفريق العامل األول ، 2010 شرين األولت/أكتوبر 25 فيدة نعق الم،حادية عشرةوفي جلسته ال -294
 ، دولة27األعضاء البالغ عددها  االتحاد األوروبي ودوله وأدلى ببيانات ممثلو.   لمشروع المقررمناقشته
  .نيوزيلندا، وجمهورية كوريا، ) عن المجموعة األفريقيةبالنيابة(الديمقراطية  جمهورية الكونغو، الجزائر ،البرازيل

ادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية وعقب تب -295
  .UNEP/CBD/COP/10/L.11، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر شفهيابصيغته المعدلة 
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 مؤتمر ، اعتمد2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -296
ويرد  . 10/28 بوصفه المقرر  بصيغته المعدلة شفهيا،،UNEP/CBD/COP/10/L.11األطراف مشروع المقرر 

  .نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي

  التنوع البيولوجي البحري والساحلي  2- 5البند 

تشرين / أكتوبر18 في عقدةالمنفي جلسته األولى من جدول األعمال  2- 5 الفريق العامل األول البند بحث -297
 من األمين التنفيذي تتضمن تقريراً مذكرةكان أمام الفريق العامل  ، في هذا البندالنظرلدى و . 2010األول 
. )UNEP/CBD/COP/10/20( ة والنظر في مقترحات بشأن العمل في المستقبل العمل المواضيعيامجبرعن مرحلياً 

، وهو المشروع الوارد في تجميع تنوع البيولوجي البحري والساحليالمشروع مقرر بشأن وكان أمامه أيضاً 
ة هيئ الصادرة عن ال14/3، والذي يستند إلى التوصية )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(مشاريع المقررات 

التنوع بشأن االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل   حولالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
: ب المرجانيةمية عن خطة العمل العالمية للشعوكان أمامه كذلك وثائق إعال.  البيولوجي البحري والساحلي

، والتنوع البيولوجي البحري وشبكات المناطق )UNEP/CBD/COP/10/INF/14(مقترحات سياساتية للمشرعين 
  . )UNEP/CBD/COP/10/INF/30( وما بعده 2010البحرية المحمية في عام 

ستراليا، أاألرجنتين،  دولة، 27 البالغ عددها  ودوله األعضاءاالتحاد األوروبيدلى ببيانات ممثلو وأ -298
  . واليابان،النرويج، المكسيك، الفلبين، البرازيل

بند هذا المناقشته ل استأنف الفريق العامل األول، تشرين األول/أكتوبر 19 فيدة نعق الم،وفي جلسته الثانية -299
االتحاد جورجيا و  عن أيضاًبالنيابة(أوكرانيا ي، أوروغوا ،ندونيسياوأدلى ببيانات ممثلو إ  .جدول األعمالمن 

جمهورية  الجمهورية الدومينيكية، ،جامايكا، ليشتي- تيمور،نديا الجديدة، باكستان، بيرو، تايلبابوا غين، )الروسي
جمهورية فنزويال البوليفارية،  ،زانيا المتحدةجمهورية تن ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية (الكونغو الديمقراطية

المملكة العربية السعودية، ا، ماليزيكوستاريكا،  كندا، ،فيجي ،الفلبين ،غواتيماال،  وسلفادورأفريقيا،جنوب 
وأدلى ببيان أيضاً ممثل شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون   . وهندوراس،الهند ،هايتي ،نيوزيلندا

  .أدلى كذلك ببيان ممثل منظمة حفظ الطبيعةو . البحار
بند هذا المناقشته لاستأنف الفريق العامل األول ، تشرين األول/أكتوبر 19 في المنعقدة ،وفي جلسته الثالثة -300
، ومنظمة األمم المتحدة )الفاو ( األمم المتحدة لألغذية والزراعةوأدلى ببيانات ممثلو منظمة  .جدول األعمالمن 

 واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، وبرنامج األمم ،)اليونسكو (علم والثقافةللتربية وال
  .، وجامعة األمم المتحدةالمتحدة للبيئة

" غرين بيس"وأدلى كذلك ببيانات ممثلو المنظمة الدولية لحياة الطيور، وتعداد الحياة البحرية، ومجلس  -301
، والمنتدى ) عن المحفل العالمي لجماعات الصيادينبالنيابة(عم عمال صيد األسماك الدولي، والتجمع الدولي لد

الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومجموعة بيو المعنية بالبيئة 
  .، والصندوق العالمي للطبيعة) عن تحالف حفظ أعماق البحاربالنيابة(

 اآلراء، اتُفق على إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية يعنى بالتنوع البيولوجي البحري وعقب تبادل -302
 مهمة التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع مقرر، دون إعادة فتح لتولي) كندا (هوالساحلي، وترأسه السيدة رينيه سوفي
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نها ستعد نصاً إ وقالت الرئيسة . باب مناقشة المسائل التي سبق النظر فيها، وتقديم تقرير عنه إلى الفريق العامل
  . اعتبارها اآلراء المعرب عنها آخذة في،تصال المفتوح العضويةفريق االلينظر فيه 

رينيه ، أفادت السيدة 2010 تشرين األول/أكتوبر 21 في ، المنعقدةلفريق العامللوفي الجلسة السادسة  -303
معرض تقديمها لمعلومات مستكملة عن عمل الفريق، ، رئيسة فريق االتصال المفتوح العضوية، في )كندا (هسوفي

ي األوروب االتحادواقترحت ما تم االتفاق عليه من ضرورة إنشاء فريق صياغة يتألف من .  عن إحراز تقدم كبير
،  والنرويج، والمكسيك،وكندا، والبرازيل، يسلنداإو، ندونيسياإو، سترالياوأدولة،  27ودوله األعضاء البالغ عددها 

وتتولى أستراليا والبرازيل تنسيق أعماله، من أجل معالجة القضايا العالقة قبل انعقاد الجلسة ، زيلندا والياباننيوو
  . لفريق االتصال المفتوح العضويةالقادمة

تشرين /أكتوبر 26 و25 فيوفي الجلستين الحادية عشرة والثالثة عشرة اللتين عقدهما الفريق العامل  -304
، رئيسة فريق االتصال المفتوح العضوية، عن إحراز )كندا (هرينيه سوفيلي، أفادت السيدة ، على التوا2010 األول

  .المزيد من التقدم وبأن الفريق سيجتمع مرة أخرى من أجل معالجة القضايا العالقة
، وعقب التحديث 2010 تشرين األول/أكتوبر 27 في ، المنعقدةلفريق العامللوفي الجلسة الرابعة عشرة  -305

، رئيسة فريق االتصال المفتوح العضوية، وافق الفريق العامل على مقترح )كندا (هرينيه سوفيدمته السيدة الذي ق
الرئيسة بإنشاء فريق مفتوح العضوية من أصدقاء الرئيسة لوضع الصيغة النهائية ألعمال فريق االتصال المفتوح 

  .ي بقيت عالقةن مشروع المقرر التالعضوية من خالل معالجة العناصر القليلة م
، أفادت السيدة 2010 تشرين األول/أكتوبر 28 في ، المنعقدةلفريق العامللوفي الجلسة التاسعة عشرة  -306

أن الفريق قد أنهى عمله ووضع الصيغة النهائية ة فريق االتصال المفتوح العضوية، ، رئيس)كندا(رينيه سوفيه 
  .لنص من أجل أن ينظر فيه الفريق العامل

، مشروع مقرر 2010تشرين األول / أكتوبر28 في المنعقدة ،العامل في جلسته العشرين الفريق بحثو -307
االتحاد األوروبي ودوله األعضاء  وأدلى ببيانات ممثلو . قدمته الرئيسة بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 ،والمكسيك كولومبيا،و، غانا و،جنوب أفريقياا، وتركي و،البرازيلو، ندونيسياإ و،سترالياأ، و27البالغ عددها 
  .اليابانو والهند،

ضرورة ة األمم المتحدة لقانون البحار، بلب ممثل تركيا، الذي أشار إلى أن تركيا ليست طرفاً في اتفاقيوط -308
  :إدراج البيان التالي في تقرير االجتماع

ر لمؤتمر األطراف في في االجتماع العاشإن قبول تركيا بالقرارات والمقررات والتقارير التي اعتمدت "
اتفاقية التنوع البيولوجي، والتي تتضمن إشارات إلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لن يخل بموقف 

  ."تركيا تجاه االتفاقية المذكورة أعاله أو يؤثر على هذا الموقف
 البحري والساحلي وعقب تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي -309

  .UNEP/CBD/COP/10/L.42ياً، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر هبصيغته المعدلة شف
، اعتمد مؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -310

ويرد . 10/29 بوصفه المقرر يا،، بصيغته المعدلة شفهUNEP/CBD/COP/10/L.42األطراف مشروع المقرر 
  .نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي
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  التنوع البيولوجي للجبال  3- 5البند 

تشرين /أكتوبر 18 في المنعقدةفي جلسته األولى من جدول األعمال  3- 5البند   الفريق العامل األولبحث -311
 من األمين التنفيذي تتضمن تقريراً مذكرةالعامل كان أمام الفريق  ، في هذا البندالنظرلدى و . 2010 األول

.  )UNEP/CBD/COP/10/20( ة والنظر في مقترحات بشأن العمل في المستقبل العمل المواضيعيامجبرعن مرحلياً 
، وهو المشروع الوارد في تجميع مشاريع للجبالالتنوع البيولوجي مشروع مقرر بشأن وكان أمامه أيضاً 

 الهيئة الفرعية الصادرة عن 14/1، والذي يستند إلى التوصية )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(المقررات 
التنوع البيولوجي بشأن االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل  حول للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  .للجبال
 ،البرازيلو ،األرجنتين ,ولة،د 27 االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها وأدلى ببيانات ممثلو -312

وأدلى ببيان  . ن واليابا،نيبالو ،ماليزياو ،كنداو ،) عن المجموعة األفريقيةبالنيابة(غابون و ،الصينوا، سويسرو
  .ممثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وممثل الشراكة المعنية بالجبالأيضاً 
 اعتبارها اآلراء المعرب  آخذة في،نظر الفريق العاملنصاً لنها ستعد إ وفي ختام المناقشة، قالت الرئيسة -313
  .عنها
مشروع مقرر بحث الفريق العامل ، 2010تشرين األول / أكتوبر22 المنعقدة في ،وفي جلسته التاسعة -314

البالغ دوله األعضاء االتحاد االوروبي و وأدلى ببيانات ممثلو.  قدمته الرئيسة بشأن التنوع البيولوجي للجبال
نيابة عن بال(جمهورية الكونغو الديمقراطية والدومينيكية،  الجمهوريةوالبرازيل، و ،ندونيسياإو دولة، 27ها عدد

 ،نيوزيلنداو ،مصرو كوستاريكا،وكندا،  ,،غابونوالصين، و، سويسراو ،جمهورية كورياو، )المجموعة األفريقية
  .وهندوراس

 بصيغته ،ع المقرر بشأن التنوع البيولوجي للجبالوعقب تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشرو -315
  .UNEP/CBD/COP/10/L.2، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر شفهياالمعدلة 

، اعتمد مؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -316
ويرد نص المقرر المعتمد في . 10/30بوصفه المقرر  UNEP/CBD/COP/10/L.2األطراف مشروع المقرر 

 .المرفق بالتقرير الحالي

  المناطق المحمية  4- 5البند 

تشرين / أكتوبر19 في المنعقدة ، الثالثةفي جلستهمن جدول األعمال  4- 5 الفريق العامل األول البند بحث -317
، وهو المناطق المحميةوع مقرر بشأن كان أمام الفريق العامل مشر،  في هذا البندالنظرولدى  . 2010 األول

، والذي يستند إلى )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(المشروع الوارد في تجميع مشاريع المقررات 
االستعراض المتعمق  حول  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية الصادرة عن 14/4التوصية 

  .لمحميةمناطق االبشأن لتنفيذ برنامج العمل 
 ،أسترالياو واألرجنتين، دولة، 27األعضاء البالغ عددها   االتحاد األوروبي ودولهوأدلى ببيانات ممثلو -318

وجمهورية  الدومينيكية، الجمهوريةوند، تايل وبيالروس،وبوتسوانا، وباالو، والبرازيل، و ،أوروغوايوندونيسيا، وإ
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 ،السنغالوسري النكا، و وسانت لوسيا، ،)األفريقية جموعة عن المبالنيابة( وجنوب أفريقيا ،المتحدة تنزانيا
، ) المحيط الهادئية فيجزرال البلدان عن بالنيابة(وفيجي الفلبين، وغواتيماال، وغابون، والصين، ووسويسرا، 

 وهايتي،، ونيبال ، والنرويج،) عن المجموعة العربيةبالنيابة(مصر ومدغشقر،  وكولومبيا،وكوستاريكا، وكندا، و
 .اليابانوهندوراس، والهند، و

وأدلى . مثل برنامج األمم المتحدة للبيئةوأدلى ببيان أيضاً ممثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وم -319
 عن منظمة الحفظ الدولية، ومنظمة حفظ الطبيعة، بالنيابة(كذلك ببيانات ممثلو المنظمة الدولية لحياة الطيور 

، والمنظمة الدولية للطوارق اإليموهاغ، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني )والصندوق العالمي للطبيعة
 . بالتنوع البيولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

 اعتبارها اآلراء  آخذة في،نها ستعد نصاً لينظر فيه الفريق العاملإ وفي ختام المناقشة، قالت الرئيسة -320
 .خرى ذات الصلة في جدول األعمال وبعد مناقشة البنود األالمعرب عنها

مشروع بحث الفريق العامل ، 2010تشرين األول / أكتوبر25 في المنعقدة ،وفي جلسته الحادية عشرة -321
 ودوله األعضاء البالغ عددها االتحاد األوروبيوأدلى ببيانات ممثلو . مقرر قدمته الرئيسة بشأن المناطق المحمية

لجزائر، او ،بيروو، وسفابوركينا وبنن، والبرازيل،  ,،أوغنداو ،كوادورإو ستراليا،أواألرجنتين، ودولة،  27
جمهورية إيران و، ) عن المجموعة األفريقيةبالنيابة(الكونغو الديمقراطية  جمهوريةوية، جمهورية الدومينيكال

غابون، ون، الصيوسانت لوسيا، و ،جنوب أفريقياوجمهورية كوريا، و، جمهورية تنزانيا المتحدةو ،اإلسالمية
 .والهندا نيوزيلندو ،ناميبياو ،مصرو ،ماليزياو ،ليبيرياو ،كينياوكولومبيا، وكندا، و ،الفلبينوغينيا، وغرينادا، و

استأنف الفريق العامل ، 2010تشرين األول /أكتوبر 25 في المنعقدة ، أيضانية عشرةوفي جلسته الثا -322
 دولة، 27ي ودوله األعضاء البالغ عددها األوروب االتحاد ثلو وأدلى ببيانات مم. مشروع المقررلمناقشته  األول

جمهورية إيران والجمهورية الدومينيكية، و ائر،لجزاو، بيالروسو ،بيروول، البرازيو ،أوكرانياواألرجنتين، 
، ريناداغو، غابونو، الصينوالسلفادور، و ،بوليفيا المتعددة القومياتدولة و ة،تنزانيا المتحدجمهورية و، اإلسالمية

 . واليابان،نيوزيلنداو، ناميبياو، المكسيكومصر، و، كنداو ،غينياو

 بصيغته المعدلة ،وعقب تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن المناطق المحمية -323
امة بوصفه  بنود أخرى من جدول األعمال، إلحالته إلى الجلسة العحول وبانتظار نتائج المناقشات الدائرة ،شفهيا

 .UNEP/CBD/COP/10/L.12مشروع المقرر 

، اعتمد مؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -324
ويرد نص المقرر المعتمد في . 10/31 بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/10/L.12األطراف مشروع المقرر 

  .المرفق بالتقرير الحالي

  الستخدام المستدام للتنوع البيولوجيا  5- 5البند 

تشرين /أكتوبر 20 في المنعقدةفي جلسته الرابعة من جدول األعمال  5- 5 الفريق العامل األول البند بحث -325
كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي تتضمن تقريراً ،  في هذا البندالنظرولدى .  2010 األول

وكان أمامه أيضاً مشروع مقرر بشأن . )UNEP/CBD/COP/10/21(قطاعات ة بين المشترك القضايا العنمرحلياً 
االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، وهو المشروع الوارد في تجميع مشاريع المقررات 
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)UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1( للمشورة الهيئة الفرعية الصادرة عن 14/6، والذي يستند إلى التوصية 
 من االتفاقية 10 االستعراضات المتعمقة لتنفيذ األعمال المتعلقة بالمادة حولالتقنية والتكنولوجية العلمية و

 .وتطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية) االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي(

 ، الروسياالتحادودولة،  27 البالغ عددها  االتحاد األوروبي ودوله األعضاءوأدلى ببيانات ممثلو -326
 بيالروس،و بوتسوانا،والبرازيل، و باالو،و، أوروغوايوندونيسيا، إو ،كوادورإو أستراليا،وألرجنتين، او
الصين، و ،سويسراو، )عن المجموعة األفريقية بالنيابة(جمهورية الكونغو الديمقراطية و الجمهورية الدومينيكية،و
النرويج، و، )المجموعة العربية  عنبالنيابة(مصر وكينيا، وكولومبيا، و، كنداو الفلبين،وغواتيماال، وغانا، و
 .اليابانونيوزيلندا، ونيجيريا، والنيجر، و

ن وجود مذكرة تفاهم بين أمانة ألمانة أمن اورداً على استفسارات طرحها عدة ممثلين، أوضح ممثل  -327
 . وسيحقق الحد األقصى من النتائجتفاقية التنوع البيولوجي وجامعة األمم المتحدة سيساعد على منع االزدواجيةا

ممثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وممثل منظمة األمم المتحدة للتربية أيضا وأدلى ببيان  -328
وأدلى كذلك ببيانات ممثلو المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، والمنتدى الدولي  ). اليونسكو(والعلم والثقافة 

 ). عن المنظمة الدولية لالتجاربالنيابة(نوع البيولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للشعوب األصلية المعني بالت

وعقب تبادل اآلراء بشأن مشروع المقرر ككل، وافق الفريق العامل على اقتراح من الرئيسة بإنشاء  -329
 27الغ عددها ودوله األعضاء الب االتحاد األوروبيتألف من ت العضوية من أصدقاء الرئيسة، ة مفتوحمجموعة
كندا، ، و، والفلبين) عن المجموعة األفريقيةبالنيابة(الكونغو الديمقراطية  جمهوريةوالبرازيل، وستراليا، وأدولة، 
وقالت الرئيسة إن السيد ألفريد .  في مشروع المقررالعالقة، لمعالجة العناصر اليابانو ونيوزيلندا، ،والنيجر
 . المجموعةهسييسر عمل هذ) غانا(ييبوا - أوتينغ

 ونتائج  اعتبارها اآلراء المعرب عنها آخذة في،نها ستعد نصاً لينظر فيه الفريق العاملإ وقالت الرئيسة -330
 . العضوية من أصدقاء الرئيسةةح المفتومجموعة الهات التي أجرمناقشاتال

سيد ألفريد ال، قدم 2010تشرين األول / أكتوبر21 في ، المنعقدةلفريق العامللوفي الجلسة السادسة  -331
 العضوية من أصدقاء الرئيسة، معلومات مستكملة عن عمل ة المفتوحمجموعة، الذي يمثل ال)غانا(ييبوا - أوتينغ

 . مرة أخرى لمعالجة العناصر العالقةمجموعةجتمع التوقد تسنى إحراز تقدم، وس.  مجموعةال

مشروع بحث الفريق العامل  ،2010تشرين األول / أكتوبر25 في المنعقدة ،وفي جلسته الثانية عشرة -332
األوروبي ودوله  االتحاد وأدلى ببيانات ممثلو.  مقرر قدمته الرئيسة بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي

جمهورية ال و،والجزائر ، وبيالروس، وبيرو، والبرازيل،سترالياأ و، واألرجنتيندولة، 27األعضاء البالغ عددها 
 ،، وكنداغابون و،الصينو ،سويسرا، والمتحدة جمهورية تنزانيا و،اإلسالمية ران وجمهورية إي،يةالدومينيك
  . ونيوزيلندا، وناميبيا، ومصر، وليبيريا،وكولومبيا

مناقشته استأنف الفريق العامل ، 2010تشرين األول /أكتوبر 26 في المنعقدة ، عشرةوفي جلسته الثالثة -333
  .، والبرازيل، ونيوزيلندا27األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  اداالتح  وأدلى ببيانات ممثلو.مشروع المقررل

وعقب تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  -334
  .UNEP/CBD/COP/10/L.15، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر شفهيابصيغته المعدلة 
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، اعتمد مؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر29لجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في وفي ا -335
ويرد نص المقرر المعتمد في . 10/32 بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/10/L.15األطراف مشروع المقرر 

  .المرفق بالتقرير الحالي

  التنوع البيولوجي وتغير المناخ  6- 5البند 
 /أكتوبر 20 في المنعقدة ،في جلسته الرابعةمن جدول األعمال  6- 5ول البند الفريق العامل األبحث  -336

كان أمام الفريق العامل مذكرات من األمين التنفيذي تتضمن ،  في هذا البندالنظرولدى . 2010تشرين األول 
 دهورت/حة التصحرمقترحات بشأن السبل والوسائل الالزمة لتحقيق المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي ومنافع مكاف

أنشطة تغير المناخ، بما في ذلك من خالل تنفيذ خطة بالي االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء األراضي في 
لمشاورات المتعلقة باألنشطة المشتركة الممكنة فيما بين عن اموجز ، و)UNEP/CBD/COP/10/22( القدرات

 يضاً مشروع مقرر بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ،أوكان أمامه . )UNEP/CBD/COP/10/23(اتفاقيات ريو 
 14/5، والذي يستند إلى التوصية )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(الوارد في تجميع مشاريع المقررات 

التنوع بشأن  االستعراض المتعمق للعمل حول للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعيةالصادرة عن 
  .وجي وتغير المناخالبيول
االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها البوسنة والهرسك، الصين، إكوادور،  وأدلى ببيانات ممثلو -337
بلدان ال عن بالنيابة(توفالو الفلبين، و ،باكستانماليزيا، المكسيك، النرويج،  ،ندونيسياإدولة، غرينادا، غواتيماال،  27

 .)الهادئ  المحيطالجزرية في

هذا مناقشته ل استأنف الفريق العامل األولتشرين األول، /أكتوبر 20 في المنعقدة ،خامسةوفي جلسته ال -338
، )أوروباوسط وشرق   عن بلدان أيضاًبالنيابة(االتحاد الروسي   وأدلى ببيانات ممثلو.جدول األعمالمن بند ال

، تونس، وتركيا و،ند وتايل،بيروو ،وبوتسوانا ،ل والبرازي،باالوغينيا الجديدة، وبابوا ، و وأوروغواي،واألرجنتين
بوليفيا المتعددة القوميات  دولةو ، وجنوب أفريقيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة،الجزائرو، جامايكاو، ليشتي-تيمورو
 ، وكوستاريكا، وكندا، وسويسرا،)، وباراغوايا ودومينيك، وكوبا،فنزويال البوليفارية  عن جمهورية أيضاًبالنيابة(

، ) عن المجموعة العربيةبالنيابة(مصر ، و) عن المجموعة األفريقيةبالنيابة(ليبيريا و، كينيا و،وكولومبيا
 .اليابان و والهند،، ونيوزيلندا،نيجيرياو، نيبالو، موريشيوسو، موريتانياو

ومنظمة ة، ة للبيئوبرنامج األمم المتحد األمم المتحدة لألغذية والزراعة،  ببيانات ممثلو منظمة أيضاًوأدلى -339
 ).اليونسكو(بية والعلم والثقافة األمم المتحدة للتر

حفظ الدولية، ومنظمة حفظ  عن منظمة البالنيابة(المنظمة الدولية لحياة الطيور وأدلى كذلك ببيانات ممثلو  -340
ي بالتحات ، وفريق العمل المعن)DIVERSITAS( والبرنامج الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولوجي ،)الطبيعة

الدولي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع " غرين بيس" ومجلس والتكنولوجيا والتركيز،
بالنيابة عن أصدقاء األرض في أوروبا، ( والجمعية الملكية، والمنظمة الدولية لألراضي الرطبة البيولوجي،

 ).في أسترالياوالجمعية الدولية للرفق بالحيوان، وجمعية الحياة البرية 

وعقب تبادل اآلراء بشأن مشروع المقرر ككل، وافق الفريق العامل على اقتراح من الرئيسة بإنشاء  -341
البالغ دوله األعضاء االتحاد االوروبي والبرازيل، وتألف من ت العضوية من أصدقاء الرئيسة، ة مفتوحمجموعة
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، والنرويج، والفلبين )لنيابة عن المجموعة األفريقيةبا(دولة، وجاميكا، واليابان، وكينيا، وليبيريا  27عددها 
، سويسراو، االتحاد الروسيو، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، )بالنيابة عن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ(

د سيضطلع السيو .  في مشروع المقررالعنصر العالق المتعلق بالهندسة الجيولوجية لمعالجة وتوفالو وأوروغواي،
 .ه المجموعةبتيسير عمل هذ) ألمانيا(هورست كورن 

لمعالجة واتُفق أيضاً على إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية يعنى بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ  -342
 وبخاصة الفقرات المتعلقة باألنشطة المشتركة المقترحة وتخفيض  في مشروع المقررعالقة عناصر أخرى

بتيسير عمل هذا  )المكسيك(ز دياز يزيكيو بنيتسيضطلع السيد هو. لة الغابات وتدهورهااالنبعاثات الناجمة عن إزا
 .الفريق

بشأن ما   اعتبارها اآلراء المعرب عنها آخذة في،نها ستعد نصاً لينظر فيه الفريق العاملإ وقالت الرئيسة -343
 العضوية من أصدقاء ةتوح المفمجموعة  وسوف يستكمل هذا النص بمجرد انتهاء ال.تبقى من مشروع المقرر

 .ية من عملهماالرئيسة وفريق االتصال المفتوح العضو

، قدم السيد هورست 2010تشرين األول / أكتوبر21 في ، المنعقدةلفريق العاملل السادسة وفي الجلسة -344
جية،  بالهندسة الجيولوة العضوية من أصدقاء الرئيسة المعنية المفتوحمجموعة، الذي يمثل ال)ألمانيا(كورن 

تشرين / أكتوبر22 تجتمع مرة أخرى في سمجموعة، وأشار إلى أن المجموعةمعلومات مستكملة عن عمل ال
 .2010تشرين األول / أكتوبر25  وأعطى السيد كورن تحديثا إضافيا عن عمل المجموعة في .األول

، قال السيد 2010تشرين األول / أكتوبر25 في ، المنعقدةلفريق العاملوفي الجلسة الحادية عشرة ل -345
، رئيس فريق االتصال المفتوح العضوية المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ، )المكسيك(ز دياز يزيكيو بنيته

بأن الفريق قد نجح في إيجاد حلول لجميع العناصر في مشروع المقرر باستثناء العنصر المتعلق بتخفيض 
 مجموعةوافق الفريق العامل على اقتراح من الرئيسة بإنشاء و . االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ البرازيل، والصين و تألف منت العضوية من أصدقاء الرئيسة، ةمفتوح
. ا العنصر العالقلمعالجة هذ،  وسويسرا،وجنوب أفريقيا، مكسيك، والنرويجوال، ندونيسياإ ودولة، 27عددها 

 .مجموعة الهستضطلع بتيسير عمل هذ) أستراليا(أن السيدة روبن بروملي الت الرئيسة وق

، أفاد السيد 2010تشرين األول / أكتوبر25 فيأيضا  ، المنعقدةلفريق العامللوفي الجلسة الثانية عشرة  -346
 مجموعةية، بأن ال بالهندسة الجيولوجة العضوية من أصدقاء الرئيسة المعنية المفتوحمجموعة الذي يمثل الكورن
 الصيغة النهائية لنص يتعلق بالهندسة الوراثية لينظر فيه الفريق العامل كجزء من ت ووضعا عملهتقد أنه

 .مشروع المقرر

تشرين األول / أكتوبر27 و26 في ، المنعقدتينلفريق العامللوفي الجلستين الثالثة عشرة والرابعة عشرة  -347
 العضوية من أصدقاء ة المفتوحالمجموعة، التي تمثل )أستراليا(ن بروملي ، على التوالي، قدمت السيدة روب2010

 . مجموعة بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، معلومات مستحدثة عن عمل الةالرئيسة المعني
 .ا مرة أخرى لمواصلة أعمالهمجموعةجتمع التوقد تسنى إحراز تقدم وس

مشروع بحث الفريق العامل ، 2010تشرين األول / أكتوبر27 في المنعقدة ،وفي جلسته السادسة عشرة -348
 العضوية ة المفتوحمجموعةبشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وسيستكمل بمجرد إنهاء القدمته الرئيسة مقرر 



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 62 
 

 

أدلى ببيانات و . ا بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، لعملهةمن أصدقاء الرئيسة المعني
االتحاد األوروبي ، و)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(البرازيل، الصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية  ممثلو
 . وسويسرا،بوليفيا المتعددة القوميات ودولةناميبيا، والفلبين، ، وندونيسياإ ودولة، 27األعضاء البالغ عددها  ودوله

 استأنف الفريق العامل، 2010تشرين األول / أكتوبر27 فيأيضا  دةالمنعق ،سابعة عشرةوفي جلسته ال -349
أستراليا، البوسنة والهرسك، والبرازيل، والصين، وجمهورية  وأدلى ببيانات ممثلو  .النظر في مشروع المقرر

االوروبي االتحاد ، والجمهورية الدومينيكية، وإكوادور، و)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(الكونغو الديمقراطية 
والمكسيك، ونيوزيلندا، والنرويج، وكندا، دولة، وغابون، والهند، وإندونيسيا،  27عددها  البالغدوله األعضاء و

وأدلى ببيان أيضاً ممثل .  وسويسرا ،جنوب أفريقيا، واالتحاد الروسيودولة بوليفيا المتعددة القوميات، والفلبين، و
 .تغير المناخاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

، طالب ممثل دولة في مشروع المقرروفيما يتعلق بتعريف أنشطة الهندسة الجيولوجية الوارد في حاشية  -350
  :بضرورة إدراج البيان التالي في تقرير االجتماعالمتعددة القوميات بوليفيا 

لوجيات احتجاز على أنه تأييد لتكنومن هذا التعريف ال يجب تفسير استبعاد احتجاز الكربون وتخزينه "
نظر مؤتمر األطراف على نحو كامل في آثاره إلى حين أن يالكربون وتخزينه في إطار هذه االتفاقية، 

  ".على التنوع البيولوجي بوجه عام
، أفادت السيدة 2010تشرين األول / أكتوبر27 في ، المنعقدةلفريق العامللوفي الجلسة السابعة عشرة  -351

 بتخفيض االنبعاثات ة العضوية من أصدقاء الرئيسة المعنية المفتوحمجموعةي تمثل الالت) أستراليا(روبين بروملي 
وبالنظر إلى بقاء أحد  . نظر الفريق العاملت نصاً ل قد أعدمجموعةالناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، بأن ال

من الرئاسة التماس المشورة العناصر عالقاً، وافق الفريق العامل على مقترح مقدم من الرئيسة يتمثل في الطلب 
 .بشأن هذه المسألة من الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات موازية رفيعة المستوى

في  النظراستأنف الفريق العامل ، 2010تشرين األول /أكتوبر 28 في المنعقدة ،ثامنة عشرةوفي جلسته ال -352
 ،الروسي  واالتحاددولة، 27عضاء البالغ عددها ودوله األ االتحاد األوروبيوأدلى ببيانات ممثلو  . مشروع المقرر

وأدلى ببيان أيضاً ممثل جمعية . ناميبيا، والفلبين، وغانا، وة وجمهورية تنزانيا المتحد، والبرازيل،سترالياأو
 .بيولوجيا الحفظ

النظر استأنف الفريق العامل ، 2010تشرين األول /أكتوبر 28 في المنعقدة ،تاسعة عشرةوفي جلسته ال -353
 ، والبرازيلدولة، 27االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  وأدلى ببيانات ممثلو. في مشروع المقرر

 .انيوزيلندو، والنرويج،  والمكسيك، وكندا،والصين

وعقب تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ  -354
 .UNEP/CBD/COP/10/L.36، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر ياشفهبصيغته المعدلة 

 مؤتمر بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -355
، رئيسة الفريق العامل، هفلروقدمت السيدة كوزيما .  UNEP/CBD/COP/10/L.36األطراف مشروع المقرر 

. 10/33 بوصفه المقرر واعتمد مشروع المقرر، بصيغته المعدلة،.  ناتجة عن المشاورات غير الرسميةمقترحات 
  .ويرد نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي
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القضايا الموضوعية األخرى الناشئة عن المقررات   -سادساً 
  الصادرة عن مؤتمر األطراف

  الزراعيالتنوع البيولوجي  1- 6البند 

 / أكتوبر21 في المنعقدة ،جلسته السادسةفي من جدول األعمال  1- 6 الفريق العامل األول البند ثبح -356
كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي تتضمن تقريراً  ،نظر في هذا البنداللدى و .2010تشرين األول 

ل في المستقبل النظر في مقترحات بشأن العمو برامج العمل المواضيعية، عنمرحلياً 
)UNEP/CBD/COP/10/20( .المشروع وكان أمامه أيضاً مشروع مقرر بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، وهو 

 14/10، والذي يستند إلى التوصية )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(الوارد في تجميع مشاريع المقررات 
 .التنوع البيولوجي الزراعي  والتكنولوجية بشأن للمشورة العلمية والتقنيةالهيئة الفرعيةالصادرة عن ألف 

 ،ألرجنتينا وإثيوبيا، ودولة، 27دوله األعضاء البالغ عددها االتحاد األوروبي و وأدلى ببيانات ممثلو -357
 وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وتركيا،ند وتايل،بيرو والبوسنة والهرسك،والبرازيل،  و وإكوادور،،سترالياأو
 المحيط ية فيجزرالبلدان العن  بالنيابة(و  وفانوات، وسويسرا،، وجنوب أفريقيا)المجموعة األفريقية  عنبالنيابة(

 ،، والنرويج) عن المجموعة العربيةبالنيابة(ومصر ، كوستاريكا، وماليزياو وكندا، ، وفيجي،الفلبين، و)الهادئ
وأدلى كذلك   .ألمم المتحدة لألغذية والزراعةوأدلى ببيان أيضاً ممثل منظمة ا  . واليابان، والهند،ونيوزيلندا

ببيانات ممثلو المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، وتحالف اتفاقية التنوع البيولوجي، والمنتدى الدولي للشعوب 
 .األصلية بشأن التنوع البيولوجي

تبارها اآلراء المعرب  اع آخذة في،نظر الفريق العاملنها ستعد نصاً لإ وفي ختام المناقشة، قالت الرئيسة -358
 . وبعد مناقشة البنود األخرى ذات الصلة في جدول األعمالعنها

مشروع بحث الفريق العامل ، 2010تشرين األول / أكتوبر27 في المنعقدة ،وفي جلسته الخامسة عشرة -359
وله األعضاء ود االتحاد األوروبي وأدلى ببيانات ممثلو. مقرر قدمته الرئيسة بشأن التنوع البيولوجي الزراعي

 عن المجموعة بالنيابة(الكونغو الديمقراطية   وجمهورية،بيرووالبرازيل، وندونيسيا، إ، و27البالغ عددها 
 ،مصروكولومبيا، و وكندا، ،الفلبينوغواتيماال، ، ووسويسرا م، سوريناواإلسالمية،   وجمهورية إيران،)األفريقية

بالنيابة عن تحالف  (ن أيضاً ممثل اللجنة الكندية الوحدوية للخدماتوأدلى ببيا .اليابانونيوزيلندا، ووالنرويج، 
 ).اتفاقية التنوع البيولوجي

النظر استأنف الفريق العامل ، 2010تشرين األول /أكتوبر 27 في المنعقدة ،سادسة عشرةوفي جلسته ال -360
 ،األرجنتينو دولة، 27 عددها ي ودوله األعضاء البالغاالتحاد األوروب  وأدلى ببيانات ممثلو.في مشروع المقرر

بالنيابة عن (ة ، وجمهورية الكونغو الديمقراطيالدومينيكية  والجمهورية،لجزائراو، بيرو و،البرازيلو، ندونيسياإو
الفلبين،  و،غابون و، وسويسرا،المتعددة القوميات دولة بوليفيا، و، وجمهورية تنزانيا المتحدة)المجموعة األفريقية

 .تحالف اتفاقية التنوع البيولوجيوأدلى ببيان أيضاً  .اليابانو، الهندو دا،ونيوزيلن ا،وكند

استأنف الفريق العامل ، 2010تشرين األول /أكتوبر 27 فيأيضا  المنعقدة ،سابعة عشرةوفي جلسته ال -361
 .وأدلى ببيان ممثل كندا . النظر في مشروع المقرر
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 بصيغته ، المقرر بشأن التنوع البيولوجي الزراعيوعقب تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع -362
 .UNEP/CBD/COP/10/L.33، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر شفهياالمعدلة 

، اعتمد مؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -363
ويرد نص . 10/34 بوصفه المقرر ، بصيغته المعدلة،UNEP/CBD/COP/10/L.33األطراف مشروع المقرر 

  .المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي

  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة 2- 6البند 

 / أكتـوبر  20 في المنعقدة   ،جلسته الخامسة في  من جدول األعمال     2-6 الفريق العامل األول البند      بحث -364
كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمـين التنفيـذي تتـضمن     ،  نظر في هذا البند   الى  ولد  .2010تشرين األول   

النظـر فـي مقترحـات بـشأن العمـل فـي المـستقبل              و بـرامج العمـل المواضـيعية،        عنتقريراً مرحلياً   
)UNEP/CBD/COP/10/20( .             وكان أمامه أيضاً مشروع مقرر بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافـة وشـبه

، والـذي  )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1( المشروع الوارد في تجميع مشاريع المقـررات        بة، وهو الرط
النظـر فـي    حول للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      الهيئة الفرعية  الصادرة عن    14/11يستند إلى التوصية    

 .المقترحات المتعلقة ببرنامج العمل بشأن األراضي الجافة وشبه الرطبة

 ،ندونيسياإو، األرجنتين ودولة، 27 ودوله األعضاء البالغ عددهااالتحاد األوروبي  دلى ببيانات ممثلووأ -365
 عن المجموعة بالنيابة(غانا و، الصين، وجمهورية إيران اإلسالمية، وجنوب أفريقيا و،فاسوبوركينا و، البرازيلو

  األمم المتحدة لألغذية والزراعةمنظمةت أيضاً ممثلو وأدلى ببيانا  .منغولياو، كولومبياو، غواتيماال، و)األفريقية
وأدلى ). اليونسكو(بية والعلم والثقافة ومنظمة األمم المتحدة للتر، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، )الفاو(

نظر  نصاً لنها ستعدإ وفي ختام المناقشة، قالت الرئيسة  .المنظمة الدولية للطوارق اإليموهاغكذلك ببيان ممثل 
 . اعتبارها اآلراء المعرب عنها آخذة في،الفريق العامل

مشروع بحث الفريق العامل ، 2010تشرين األول / أكتوبر26 في المنعقدة ،وفي جلسته الثالثة عشرة -366
 االتحاد األوروبي وأدلى ببيانات ممثلو. مقرر قدمته الرئيسة بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

 ، والجزائر،فاسو  وبوركينا،البرازيل، و وأوغندا،سرائيلإ و،واألرجنتين دولة، 27ودوله األعضاء البالغ عددها 
 . ونيوزيلندا، وناميبيا،وكولومبيا، وجمهورية إيران اإلسالمية، والصين

الجافة  تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي لألراضي بعدو -367
، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر شفهياوشبه الرطبة بصيغته المعدلة 

UNEP/CBD/COP/10/L.14. 

، اعتمد مؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -368
ويرد نص المقرر المعتمد في . 10/35 بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/10/L.14األطراف مشروع المقرر 

  .المرفق بالتقرير الحالي
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  التنوع البيولوجي للغابات 3- 6البند 

 20 في المنعقدة ،جلسته الخامسةفي من جدول األعمال  3- 6البند   الفريق العامل األولبحث -369
ين التنفيذي تتضمن كان أمام الفريق العامل مذكرة من األم، نظر في هذا البندالولدى  .2010تشرين األول /أكتوبر

النظر في مقترحات بشأن العمل في المستقبل و برامج العمل المواضيعية، عنتقريراً مرحلياً 
)UNEP/CBD/COP/10/20( .المشروع وكان أمامه أيضاً مشروع مقرر بشأن التنوع البيولوجي للغابات، وهو 

 14/12، والذي يستند إلى التوصية )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(الوارد في تجميع مشاريع المقررات 
التعاون مع :  التنوع البيولوجي للغابات للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأنالهيئة الفرعيةالصادرة عن 

أمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات وتقرير عن التعاون بشأن رصد التنوع البيولوجي للغابات وبشأن 
وكان أمامه كذلك وثيقة إعالمية عن نتائج حلقة عمل الخبراء العالمية  . ابات وأنواع الغاباتتوضيح تعاريف الغ

بشأن المنافع التي يجنيها التنوع البيولوجي من خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان 
 .)UNEP/CBD/COP/10/INF/20(النامية 

، إكوادورو، سترالياأدولة، و 27وروبي ودوله األعضاء البالغ عددها االتحاد األ وأدلى ببيانات ممثلو -370
 ،سويسرا، وتنزانيا المتحدة  وجمهورية،جمهورية إيران اإلسالميةو، بيالروسو، البرازيل و،، وباكستانإندونيسياو

 ، والنرويج،ليزيا وما،كينياو، كوستاريكاو  وكندا،،، والفلبينغانا، و)األفريقية  عن المجموعةبالنيابة(وغابون 
لمنظمة الدولية ا األمم المتحدة لألغذية والزراعة وممثل منظمةوأدلى ببيان أيضاً ممثل   . واليابان،ونيوزيلندا

 اعتبارها  آخذة في،نظر الفريق العاملنها ستعد نصاً لإ وفي ختام المناقشة، قالت الرئيسة  .لألخشاب المدارية
 .اآلراء المعرب عنها

مشروع بحث الفريق العامل ، 2010تشرين األول / أكتوبر26 في المنعقدة ،الثالثة عشرةوفي جلسته  -371
 االتحاد األوروبي ودوله األعضاء وأدلى ببيانات ممثلو . مقرر قدمته الرئيسة بشأن التنوع البيولوجي للغابات

  عنبالنيابة(لكونغو الديمقراطية جمهورية او، الجزائرو، البرازيلو ستراليا،أو، األرجنتينو دولة، 27البالغ عددها 
 يا،ماليزو، كنداو ،، والفلبينالصين، و وجمهورية تنزانيا المتحدة،وجمهورية إيران اإلسالمية ،)المجموعة األفريقية

 . ونيوزيلندا، والنرويج،وناميبيا
 بصيغته ،وعقب تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي للغابات -372

وبانتظار نتائج المناقشات الدائرة بشأن بنود أخرى من جدول األعمال، إلحالته إلى الجلسة العامة  ،شفهياالمعدلة 
 .UNEP/CBD/COP/10/L.21بوصفه مشروع المقرر 

 مؤتمر بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -373
والحظت السيدة كوزيما هفلر، رئيسة الفريق العامل .  UNEP/CBD/COP/10/L.21المقرر األطراف مشروع 

.  األول، أنه تم التوصل إلى اتفاق في مشاورات غير رسمية على النص الذي كان موضوعا بين قوسين سابقا
المرفق بالتقرير ويرد نص المقرر المعتمد في  . 10/36 بوصفه المقرر واعتمد مشروع المقرر، بصيغته المعدلة،

  .الحالي
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  الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي 4- 6البند 

 21 فيجلسته السادسة المنعقدة في من جدول األعمال  4- 6البند   الفريق العامل األولبحث -374
مشروع مقرر بشأن الوقود كان أمام الفريق العامل ، نظر في هذا البندالولدى  .2010تشرين األول /أكتوبر

، والذي )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1(الوارد في تجميع مشاريع المقررات وع البيولوجي، الحيوي والتن
 الوقود  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأنالهيئة الفرعية باء الصادرة عن 14/10يستند إلى التوصية 

اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية النظر في السبل والوسائل لتعزيز التأثيرات : الحيوي والتنوع البيولوجي
 .إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي

، االتحاد الروسيودولة،  27اء البالغ عددها األوروبي ودوله األعض االتحادوأدلى ببيانات ممثلو  -375
 ،لجزائرا و، وجامايكا،تونسو، ندتايلو، بوتسوانا والبرازيل،و، باراغوايو، بابوا غينيا الجديدة و،األرجنتينو

، ) عن المجموعة األفريقيةبالنيابة(جنوب أفريقيا ، و، وجمهورية تنزانيا المتحدةالدومينيكية والجمهورية
 كوباو، كنداو ،) المحيط الهادئية فيجزرالبلدان ال عن بالنيابة(فيجي  و والفلبين،،غانا و وسويسرا،،السلفادورو
بوليفيا المتعددة دولة  و، ونيكاراغوا،إكوادورو الجمهورية الدومينيكية،، وويال البوليفاريةبالنيابة عن جمهورية فنز(

 .اليابان و، والهند، ونيوزيلندا، والنرويج،، ومالوي) عن المجموعة العربيةبالنيابة(ومصر  ،، وكينيا)القوميات

 قتراح من الرئيسة بإنشاء فريق تبادل اآلراء بشأن مشروع المقرر ككل، وافق الفريق العامل على ابعدو -376
.  في مشروع المقررالعالقةلمعالجة العناصر جي ويعنى بالوقود الحيوي والتنوع البيول مفتوح العضوية اتصال

 .بتيسير عمل هذا الفريق) كولومبيا(والسيدة جيانينا سانتياغو كاباركاس ) كندا(السيد أولي هندريكسون  سيضطلعو

، أدلى ببيان ممثل منظمة 2010تشرين األول / أكتوبر21 في المنعقدة ق العامل،لفريوفي الجلسة السابعة ل -377
 غابات أفريقيانة وأدلى ببيانات كذلك ممثلو لج. األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة

لتحات والتكنولوجيا  فريق العمل المعني با عن أيضاًبالنيابة( EcoNexus، ومنظمة )COMIFAC( الوسطى
والتركيز، وأصدقاء األرض في الواليات المتحدة، والمبادرات اإلقليمية لجنوب شرق آسيا لتمكين المجتمع المحلي 

)SEARICE(فريق  بالنيابة أيضاً عن(، وأصدقاء األرض في الواليات المتحدة )، واللجنة الكندية الوحدوية للخدمات
جيا والتركيز، وأصدقاء األرض في البرازيل، وأصدقاء األرض في باراغواي العمل المعني بالتحات والتكنولو

)SOBREVIVENCIA-Friends( والتحالف العالمي )الدولي" غرين بيس"، وأصدقاء األرض في سويسرا، ومجلس ،
ع العدالة ، ومشرو)SOBREVIVENCIA-Friends(أصدقاء األرض في باراغواي   عن أيضاًبالنيابة( للغابات

 .كولوجية العالميةاإلي

تشرين األول / أكتوبر26 و25 في ، المنعقدتينلفريق العامللوفي الجلستين الحادية عشرة والثالثة عشرة  -378
، )كندا(أولي هندريكسون  مع السيد) كولومبيا(، على التوالي، قدمت السيدة جيانينا سانتياغو كاباركاس 2010

عضوية المعني بالوقود الحيوي والتنوع البيولوجي، معلومات الرئيسين المشاركين لفريق االتصال المفتوح ال
 .معالجة القضايا العالقةلمرة أخرى سيجتمع الفريق أن  تقدم ووأشارا إلى إحرازو. مستحدثة عن عمل الفريق

، وعقب التحديث 2010تشرين األول / أكتوبر27 في ، المنعقدةلفريق العامللوفي الجلسة الرابعة عشرة  -379
، الرئيسة المشاركة لفريق االتصال المفتوح العضوية )كولومبيا(السيدة جيانينا سانتياغو كاباركاس الذي قدمته 

 ة مفتوحمجموعةالمعني بالوقود الحيوي والتنوع البيولوجي، وافق الفريق العامل على مقترح الرئيسة بإنشاء 
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ل المفتوح العضوية من خالل معالجة العضوية من أصدقاء الرئيسة لوضع الصيغة النهائية ألعمال فريق االتصا
 .العناصر القليلة من مشروع المقرر التي بقيت عالقة

، أفاد السيد أولي 2010تشرين األول / أكتوبر27 في ، المنعقدةلفريق العامللوفي الجلسة السابعة عشرة  -380
 العضوية من ة المفتوحمجموعة، اللذان يمثالن ال)كولومبيا(والسيدة جيانينا سانتياغو كاباركاس ) كندا(هندريكسون 

نظر ت نصاً ل وأعدا أعمالهت قد أنهمجموعة بالوقود الحيوي والتنوع البيولوجي، بأن الةأصدقاء الرئيسة المعني
 .الفريق العامل

مشروع بحث الفريق العامل ، 2010تشرين األول / أكتوبر28 في المنعقدة ،وفي جلسته التاسعة عشرة -381
االتحاد األوروبي ودوله  وأدلى ببيانات ممثلو. الوقود الحيوي والتنوع البيولوجيمقرر قدمته الرئيسة بشأن 

إيران   وجمهورية،يةالدومينيك جمهوريةال و، وتونس، والبرازيل،رجنتيناألو دولة، 27األعضاء البالغ عددها 
المتعددة دولة بوليفيا و، )ةالمجموعة األفريقي  عنبالنيابة(جنوب أفريقيا ، و، وجمهورية تنزانيا المتحدةاإلسالمية
 .الهندو ،، والنرويجناميبيا و،، والكاميرونالفلبينو، غاناو، سويسرا و،، والسلفادورالقوميات

  :وطالب ممثل الجمهورية الدومينيكية بضرورة إدراج البيان التالي في تقرير االجتماع -382
ألولوية الستخدام األراضي من أجل رأت الجمهورية الدومينيكية، بوصفها دولة صغيرة، أنه ينبغي منح ا"

  .إنتاج الغذاء
ينبغي مراعاة مسألتي حيازة األراضي وإمكانية االستخدام العشوائي لهذه الموارد مثل المياه في إطار "

  .اريع ذات الصلة بالوقود الحيويالمش
، )ب(7قرة إنتاج الوقود الحيوي من الفينبغي حذف مفهوم تدمير النظم اإليكولوجية من أجل تعزيز "

وتمنح النظم اإليكولوجية دينامية للعمليات اإليكولوجية للتنوع ". المناطق"واإلبقاء فقط على اإلشارة إلى 
البيولوجي، ويمكن أن تتأثر خدمات النظام اإليكولوجي بشكل سلبي من هذا االستخدام للنظم اإليكولوجية 

  ."تحقيق أهداف االتفاقيةفي إنتاج الوقود الحيوي، وبالتالي إعاقة التقدم تجاه 
استأنف الفريق العامل ، 2010تشرين األول /أكتوبر 28 خميس يوم الالمنعقدة ،العشرينوفي جلسته  -383

 .وأدلى ببيان ممثل غانا. النظر في مشروع المقرر

وعقب تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي  -384
 .UNEP/CBD/COP/10/L.41، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر شفهيا المعدلة بصيغته

، اعتمد مؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -385
 في ويرد نص المقرر المعتمد . 10/37 بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/10/L.41األطراف مشروع المقرر 

  .المرفق بالتقرير الحالي

  األنواع الغريبة الغازية 5- 6البند 

 / أكتوبر21 في المنعقدة ،جلسته السابعةفي من جدول األعمال  5- 6 الفريق العامل األول البند بحث -386
  مذكرة من األمين التنفيذي تتضمن تقريراًكان أمام الفريق العامل، نظر في هذا البندالولدى  .2010تشرين األول 
 وكان أمامه أيضاً مشروع مقرر بشأن .(UNEP/CBD/COP/10/21) القضايا المشتركة بين القطاعاتمرحلياً عن 
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 المشروع الوارد في تجميع مشاريع المقررات ، وهواألنواع الغريبة الغازية
)UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1( للمشورة  الهيئة الفرعية الصادرة عن 14/13، والذي يستند إلى التوصية

 والتوصيات اإلضافية التي قدمها األمين التنفيذي بشأن بمواصلة العمل بخصوص العلمية والتقنية والتكنولوجية
حيوانات كاألنواع الغريبة الغازية   القائمة في اإلطار التنظيمي الدولي المتعلق بإدخالأوجه عدم االتساقات وثغرال

، وأفضل كطعم حي وغذاء حيو وألحواض الكائنات األرضية،أنواع ألحواض الكائنات المائية كو، ةأليف
 .معالجة المخاطر المرتبطة بإدخالهالالممارسات 

وشكرت الرئيسة حكومة إسبانيا على العرض الذي قدمته لتوفير الموارد المالية الالزمة لعقد اجتماعات  -387
وأنواع ألحواض  ريبة كحيوانات أليفة،معالجة المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغلفريق خبراء تقنيين مخصص 

 .كطعم حي وغذاء حيو الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية،
 أستراليا،وألرجنتين، اودولة،  27ودوله األعضاء البالغ عددها  االتحاد األوروبي وأدلى ببيانات ممثلو -388

 المتحدة، رية الدومينيكية، وجمهورية تنزانيا والجمهو،ليشتي-  وتيمور،ندتايلو بيالروس،و والبرازيل، ،ندونيسياوإ
، وغانا، ) عن المجموعة األفريقيةبالنيابة(غابون وسانت لوسيا، و وساموا،، جنوب افريقياوجمهورية كوريا، و
، وكينيا، وماليزيا، ) المحيط الهادئية فيجزرالبلدان ال عن بالنيابة (سكيريباوكوستاريكا، وكندا، و ،يجيوف
 منظمةوأدلى أيضاً ببيان ممثل   .اليابانونيوزيلندا، و والنرويج، ،الوي، المملكة العربية السعوديةموالمكسيك، و

وأدلى كذلك ببيان ممثل   ).اية النباتاتبالنيابة أيضاً عن أمانة االتفاقية الدولية لوق(األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
بالنيابة عن المنظمة األوروبية ( التجارية لمنتجات الزينة المائية البرنامج العالمي لألنواع الغازية، وممثل الرابطة

 ).للحيوانات األليفة
االتحاد األوروبي   ضرورة أن يعقد ممثلو، اتُفق علىالرئيسةمن ح اقترا وبناء على  تبادل اآلراءبعدو -389

، جنوب أفريقياوكوريا،  جمهوريةوبيالروس، والبرازيل، وستراليا، أ ودولة، 27ودوله األعضاء البالغ عددها 
 مشاورات غير رسمية بغية معالجة العناصر ،نيوزيلنداوماليزيا، و، سكيريبا وسانت لوسيا، وغابون، وكندا،و

 . في مشروع المقررالعالقة
 اعتبارها اآلراء المعرب  آخذة في،نظر الفريق العاملنها ستعد نصاً لإ وفي ختام المناقشة، قالت الرئيسة -390
 .عنها
، 2010تشرين األول / أكتوبر26 المنعقدة يوم الثالثاء ،لفريق العامل في جلسته الرابعة عشرة ابحثو -391

االتحاد األوروبي ودوله  وأدلى ببيانات ممثلو . مشروع مقرر قدمته الرئيسة بشأن األنواع الغريبة الغازية
 .ا ونيوزيلند، وكندا، وجمهورية إيران اإلسالمية، والجزائردولة، 27األعضاء البالغ عددها 

النظر  استأنف الفريق العامل، 2010تشرين األول /أكتوبر 27 في المنعقدة ،خامسة عشرةوفي جلسته ال -392
 ، واألرجنتيندولة، 27االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها   وأدلى ببيانات ممثلو.في مشروع المقرر

 .ونيوزيلندا  وغينيا،،سالمية وجمهورية إيران اإل،والجزائر بيالروس، و،البرازيلو
 بصيغته ، تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن األنواع الغريبة الغازيةبعدو -393

 .UNEP/CBD/COP/10/L.35، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر شفهياالمعدلة 
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، اعتمد مؤتمر 2010تشرين األول /وبر أكت29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -394
ويرد . 10/38، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/10/L.35األطراف مشروع المقرر 

  .نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي

  المبادرة العالمية للتصنيف 6- 6البند 

 / أكتوبر21 فيجلسته السابعة المنعقدة ي فمن جدول األعمال  6- 6 الفريق العامل األول البند بحث -395
 مذكرة من األمين التنفيذي تتضمن تقريراً كان أمام الفريق العامل، نظر في هذا البندالولدى  .2010تشرين األول 
 وكان أمامه أيضاً مشروع مقرر بشأن .(UNEP/CBD/COP/10/21) القضايا المشتركة بين القطاعاتمرحلياً عن 

 المشروع الوارد في تجميع مشاريع المقررات  للتصنيف، وهوالمبادرة العالمية
)UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1( للمشورة الهيئة الفرعية الصادرة عن 14/14، والذي يستند إلى التوصية 

اجات النتائج والدروس المستفادة من تقييمات االحتي: المبادرة العالمية للتصنيف  بشأنالعلمية والتقنية والتكنولوجية
 إعالمية تقرير مرحلي عن إنشاء صندوق خاص يقةوثكوكان أمامه كذلك . اإلقليمية للتصنيف وتحديد األولويات

 .)UNEP/CBD/COP/10/INF/35( لشراكة المبادرة العالمية للتصنيف
، اندونيسيإ و،ألرجنتيناو دولة، 27االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  وأدلى ببيانات ممثلو -396

 ،، وجنوب أفريقياجمهورية كوريا، وتنزانيا المتحدة  وجمهورية، وتوفالو،تركياو، بيرو و،البرازيلو، باكستانو
، مالويو، ماليزياو، كينيا و،كندا وغواتيماال،و، ) عن المجموعة األفريقية أيضاًبالنيابة(وغانا  ،والصين

 في اعتبارها  آخذة،نظر الفريق العاملنها ستعد نصاً لإ سةوفي ختام المناقشة، قالت الرئي  .اليابان ونيوزيلندا،و
 .اآلراء المعرب عنها

مشروع بحث الفريق العامل ، 2010تشرين األول / أكتوبر26 في المنعقدة ،وفي جلسته الثالثة عشرة -397
ه األعضاء البالغ االتحاد األوروبي ودول وأدلى ببيانات ممثلو. مقرر قدمته الرئيسة بشأن المبادرة العالمية للتصنيف

جمهورية إيران  و،يةجمهورية الدومينيكال و،الجزائر، وندتايلو، بيروو، البرازيلو، إسرائيل ودولة، 27 عددها
 ،صر، وموماليزيا ، وكندا،، والكاميرونغاناو ،بوليفيا المتعددة القومياتدولة و ،جمهورية كورياو، اإلسالمية

 .اليابان، وناميبياو
النظر في استأنف الفريق العامل ، 2010تشرين األول /أكتوبر 26 في المنعقدة ،ة عشرةرابعوفي جلسته ال -398

 ،، واألرجنتين دولة27االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها   وأدلى ببيانات ممثلو.مشروع المقرر
دولة و ،جنوب أفريقيا و،جمهورية تنزانيا المتحدةو، جمهورية إيران اإلسالمية و،الجزائرو، بيرو و،والبرازيل

 .، اليابانناميبيا و،ماليزياو ، وغواتيماال،غاناو ، والصين،بوليفيا المتعددة القوميات
النظر استأنف الفريق العامل ، 2010تشرين األول /أكتوبر 27 في المنعقدة ،خامسة عشرةوفي جلسته ال -399

 ، والبرازيل دولة،27 األعضاء البالغ عددها األوروبي ودوله االتحاد وأدلى ببيانات ممثلو  .في مشروع المقرر
 .ناميبيا و،، وكنداغواتيماال، و)األفريقية  عن المجموعةبالنيابة( وغانا ،الصين، ووبيرو
 بصيغته ، تبادل اآلراء، وافق الفريق العامل على مشروع المقرر بشأن المبادرة العالمية للتصنيفبعدو -400

 .UNEP/CBD/COP/10/L.34عامة بوصفه مشروع المقرر ، إلحالته إلى الجلسة الشفهياالمعدلة 
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، اعتمد مؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -401
ويرد . 10/39، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/10/L.34األطراف مشروع المقرر 

  .قرير الحالينص المقرر المعتمد في المرفق بالت

  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة   7- 6البند 
 / أكتـوبر 21 من جدول األعمال في جلسته السادسة، المنعقدة فـي  7-6 الفريق العامل الثاني البند    بحث -402

 في هذا البند، كان أمام الفريق العامل التقرير السادس للفريق المفتوح العضوية النظرولدى  . 2010تشرين األول  
  فـي اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        واألحكـام المتـصلة بهـا     ) ي(8امل بين الدورات المخـصص للمـادة        الع

)UNEP/CBD/COP/10/2(،   6/1 هتوصياتبما في ذلك)   بشأن آليات تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمعات األصـلية
صر ابشأن عن  (6/3، و )لتقليديةبشأن عناصر النظم الفريدة لحماية المعارف ا       (6/2، و )والمحلية في عمل االتفاقية   

بشأن برنـامج    (6/4، و )لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية       مدونة سلوك أخالقية    
حسبما تـرد  ) اتفاقية التنوع البيولوجيفي واألحكام المتصلة بها ) ي(8العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ المادة  

 .)UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1( المقرراتفي تجميع مشاريع 

ولدى تقديمه لهذا البند، قال ممثل عن األمانة إن هذا االجتماع لمؤتمر األطراف أخذ اتجاها جديدا فيمـا                   -403
وأضـاف أن   . من اتفاقية التنـوع البيولـوجي     ) ي(8يتعلق ببرنامج العمل بشأن المعارف التقليدية بموجب المادة         

وأشار إلى أنه من المتوقـع      . ا المشاركة األكثر فعالية للمجتمعات المحلية في عمل االتفاقية         أيض بحثاالجتماع سي 
أن يعتمد هذا االجتماع مدونة سلوك أخالقية لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية،                

تغير : الحالة واالتجاهات في: افيان هماوالمؤشران اإلض. فضال عن مؤشرين إضافيين عن حالة المعارف التقليدية    
كما أن برنـامج    .  التقليدية مهناستخدام األراضي في األراضي التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية وممارسة ال         

الحصول وتقاسم المنافع التي تشتمل بشأن سينظر أيضا في المهام الخاصة بالنظام الدولي        ) ي(8المادة  بشأن  العمل  
تقاسم المنافع والموافقة المسبقة عن علم وتحديد التزامات مقدمي ومستخدمي الموارد   : وجيهية لما يلي  على مبادئ ت  

الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية؛ اإلبالغ عن االستيالء غير القانوني على المعارف التقليديـة ومنعـه؛                  
 حائزي هـذه    ةقليدية وحفظها وتشجيعها بموافق   ومساعدة األطراف على إعداد تشريعات لكفالة احترام المعارف الت        

) ي(8، قال إن االجتماعات القادمة للفريق العامل المعنـي بالمـادة         ختاماو .  هم على علم   نالمعارف التقليدية الذي  
 وسيقرر هذا االجتماع ما إذا كان الحـوار         ،ستشتمل أيضا على بند جديد على جدول األعمال بشأن حوار متعمق          

 .ة تغير المناخ أو المناطق المحمية أو على طرائق تقاسم المنافع قضيحولسيكون 

االتحـاد  ، كنـدا ، )بالنيابة عن المجموعـة األفريقيـة  ( الكاميرون ، البرازيل،وأدلى ببيانات ممثلو بوليفيا   -404
صـلية  أيضا بالنيابة عن المنتدى الدولي للشعوب األ      (غواتيماال    دولة، 27 بالغ عددها األوروبي ودوله األعضاء ال   

أيضا بالنيابـة عـن     ( النرويج   ، نيوزيلندا ، المغرب ، المكسيك ، اليابان ،إندونيسيا،  الهند،  )المعني بالتنوع البيولوجي  
وأدلى   . وجمهورية تنزانيا المتحدة   ،تايلند،  جنوب أفريقيا ،  جمهورية كوريا ،  الفلبين،  بيرو،  )شعب سامي بالنرويج  
أدلى ببيان ممثل المنتـدى الـدولي للـشعوب         كما    .م والثقافة تربية والعل ظمة األمم المتحدة لل   ببيان أيضا ممثل من   

 .األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

 .نظر الفريق العامللوبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشروع توصية منقحا  -405
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لـرئيس إلـى    ، طلب ا  2010تشرين األول   / أكتوبر 22وفي الجلسة السابعة للفريق العامل، المنعقدة في         -406
تنسيق المزيد من المشاورات تحـت      ) نيوزيلندا(والسيد مارتن ويكيرا    ) الكاميرون(السيدة برودونس تانغام غاليغا     

 .هذا البند من جدول األعمال

 آليات لتشجيع المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في أعمال االتفاقية مشروع مقرر بشأن

قدمه  الفريق العامل مشروع مقرر بحث، 2010تشرين األول / أكتوبر25دة في في جلسته التاسعة، المنعق -407
 .آليات لتشجيع المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في أعمال االتفاقيةبشأن الرئيس 

 . دولة27 بالغ عددهاوأدلى ببيان ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال -408

، أقـر الفريـق العامـل      دولة 27 بالغ عددها ألوروبي ودوله األعضاء ال    من ممثل االتحاد ا    ةخلادموبعد   -409
، بـصيغته    آليات لتشجيع المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في أعمال االتفاقية          مشروع المقرر بشأن  

 .UNEP/CBD/COP/10/L.6 المعدلة شفهيا، إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه المقرر

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29 السابعة لالجتماع، المنعقدة في      وفي الجلسة العامة   -410
ويرد نص . 10/40 بوصفه المقرر ، بصيغته المعدلة شفهيا،UNEP/CBD/COP/10/L.6األطراف مشروع المقرر 

 .المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي

 ليديةعناصر نظم فريدة لحماية المعارف التق مشروع مقرر بشأن

  الفريق العامل مشروع مقـرر     بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 25في جلسته التاسعة، المنعقدة في      و -411
 .عناصر نظم فريدة لحماية المعارف التقليدية بشأن قدمه الرئيس

 .والمكسيك ،دولة 27 بالغ عددهاوأدلى ببيان ممثلو البرازيل وكندا واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال -412

،  عناصر نظم فريدة لحماية المعارف التقليدية      بادل اآلراء، أقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن       وبعد ت  -413
 .UNEP/CBD/COP/10/L.7 المقررمشروع إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه 

، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -414
ويـرد   . 10/41 بوصفه المقـرر  ، بصيغته المعدلة شفهيا،UNEP/CBD/COP/10/L.7وع المقرر األطراف مشر 

 .نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي

 لكفالة احترام التراث الثقافي والفكـري للمجتمعـات األصـلية    عناصر مدونة سلوك أخالقي  مشروع مقرر بشأن  
  والمحلية

 الفريق العامـل مـشروع     بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 28عقدة في   في جلسته الثالثة عشرة، المن    و -415
 لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية        بشأن عناصر مدونة سلوك أخالقي    قدمه الرئيس   مقرر  

 .والمحلية

قـافي   لكفالة احترام التـراث الث     عناصر مدونة سلوك أخالقي   وأقر الفريق العامل مشروع المقرر بشأن        -416
ــة ــسة العامــة بوصــفه والفكــري للمجتمعــات األصــلية والمحلي ــه إلــى الجل  المقــررمــشروع  إلحالت

UNEP/CBD/COP/10/L.38. 
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، اعتمـد مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -417
ويرد نص المقرر المعتمد فـي        .10/42 بوصفه المقرر    UNEP/CBD/COP/10/L.38األطراف مشروع المقرر    

 .المرفق بالتقرير الحالي

واألحكام المتصلة بها ) ي(8برنامج العمل المتعدد السنوات لتنفيذ المادة  مشروع مقرر بشأن
   التنوع البيولوجية اتفاقيفي

 الفريق العامـل مـشروع     بحث،  2010تشرين األول   / أكتوبر 28في جلسته الثالثة عشرة، المنعقدة في       و -418
اتفاقية التنوع في واألحكام المتصلة بها ) ي(8بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات لتنفيذ المادة      قدمه الرئيس   ر  مقر

 .البيولوجي

 .والفلبين وتايلنددولة،  27 بالغ عددهاوأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ال -419

برنامج العمل المتعدد السنوات لتنفيذ المـادة       ر بشأن   وبعد تبادل اآلراء، أقر الفريق العامل مشروع المقر        -420
 المقـرر مـشروع    إلحالته إلى الجلسة العامة بوصـفه        اتفاقية التنوع البيولوجي   فيواألحكام المتصلة بها    ) ي(8

UNEP/CBD/COP/10/L.39. 

مر ، اعتمـد مـؤت    2010تـشرين األول    / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -421
ويـرد  . 10/43 بوصفه المقرر    ، بصيغته المعدلة شفهيا،   UNEP/CBD/COP/10/L.39األطراف مشروع المقرر    

 .نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي

  التدابير الحافزة 8- 6البند 
 21جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس في من جدول األعمال  8-6 البند  بحث الفريق العامل األولبحث -422

 من األمين التنفيذي انتمذكركان أمام الفريق العامل ، نظر في هذا البندالولدى   .2010تشرين األول /أكتوبر
، وعن المعلومات (UNEP/CBD/COP/10/21) القضايا المشتركة بين القطاعاتن تقريراً مرحلياً عن ناتتضم

ر الحافزة الضارة وإزالتها أو التخفيف من بشأن تحديد التدابي وحاالت الممارسات الجيدة من مختلف المناطق
 وكان أمامه أيضاً مشروع مقرر بشأن .(UNEP/CBD/COP/10/24)حدتها، وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية 

، )UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2/Rev.1( المشروع الوارد في تجميع مشاريع المقررات التدابير الحافزة، وهو
 بشأن التدابير  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية الصادرة عن 14/15والذي يستند إلى التوصية 

وكان أمامه كذلك وثائق إعالمية عن الكيفية التي يمكن بها لعملية الرصد أن تدعم تطبيق ). 11المادة (الحافزة 
 ، والمعلومات)UNEP/CBD/COP/10/INF/17(البعد الدولي : أدوات التقييم وتنفيذ التدابير الحافزة اإليجابية
بشأن تحديد التدابير الحافزة الضارة وإزالتها أو التخفيف من  وحاالت الممارسات الجيدة من مختلف المناطق

اقتصاديات النظم اإليكولوجية تقرير  و،)UNEP/CBD/COP/10/INF/18( حدتها، وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية
اقتصاديات النظم اإليكولوجية تقرير ، و)UNEP/CBD/COP/10/INF/23(عمال األلقطاع والتنوع البيولوجي 

تقرير ، و)UNEP/CBD/COP/10/INF/24(االستجابة لقيمة الطبيعة : والتنوع البيولوجي لواضعي السياسات
اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي لصانعي السياسات المحليين واإلقليميين 

)UNEP/CBD/COP/10/INF/25(كلفة المدفوعات مقابل خدمات تتعزيز فعالية : ، ودفع ثمن التنوع البيولوجي
 .)UNEP/CBD/COP/10/INF/31(النظام اإليكولوجي 
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 ، والبرازيل، واألرجنتين دولة،27عددها البالغ دوله األعضاء االتحاد االوروبي و وأدلى ببيانات ممثلو -423
ممثل أيضا وأدلى ببيان   .اليابان وونيوزيلندا، ، وكولومبيا،كنداو، اتيماالغو، و وسويسرا،يةجمهورية الدومينيكالو

 ،نظر الفريق العاملنها ستعد نصاً لإوفي ختام المناقشة، قالت الرئيسة   .منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
 . اعتبارها اآلراء المعرب عنهاآخذة في

مشروع بحث الفريق العامل ، 2010تشرين األول /كتوبر أ26 في المنعقدة ،وفي جلسته الرابعة عشرة -424
عددها  االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ وأدلى ببيانات ممثلو. مقرر قدمته الرئيسة بشأن التدابير الحافزة

 ،يكيةالجمهورية الدومين جمهورية تنزانيا المتحدة، ،جزائرالالبرازيل، ، ندونيسياإ، سترالياأ، األرجنتين،  دولة27
وأدلى أيضاً ببيان ممثل الرابطة األلمانية .  ونيوزيلندا، النرويجناميبيا، مصر، ،كندا ،بوليفيا المتعددة القومياتدولة 

 .للطبيعة والبيئة

استأنف الفريق ، 2010تشرين األول /أكتوبر 27 ربعاء يوم األالمنعقدة ،خامسة عشرةوفي جلسته ال -425
األوروبي  االتحاد وأدلى ببيان ممثل . قدمته الرئيسة بشأن التدابير الحافزةذي المقرر الالنظر في مشروع العامل 

 . دولة27ودوله األعضاء البالغ عددها 

، شفهيا الفريق العامل مشروع المقرر بشأن التدابير الحافزة بصيغته المعدلة أقروعقب تبادل اآلراء،  -426
 .UNEP/CBD/COP/10/L.22إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر 

، اعتمد مؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -427
ويرد نص المقرر المعتمد في . 10/44 بوصفه المقرر UNEP/CBD/COP/10/L.22األطراف مشروع المقرر 

  .المرفق بالتقرير الحالي

  القضايا الجديدة والناشئة  9- 6البند 

 )عمليات االتفاقية() ه(3-4هذا البند تحت البند الفريق العامل الثاني  بحثة،  مع الممارسات السابقاوتمشي -428
  .) أعاله187-176انظر الفقرات (

  الشؤون اإلدارية والشؤون المتعلقة بالميزانية  -سابعا 
  إدارة االتفاقية وميزانية الصندوق اإلستئماني لالتفاقية   7البند 

  2012-2011لفترة السنتين 

  2012-2011الميزانية البرنامجية لفترة السنتين   –ألف 
 اإلستئماني الرئيـسي  ق  ثالثة بدائل لميزانية للصندو   مؤتمر األطراف   ولدى النظر في هذا البند، كان أمام         -429
BY       لالتفاقية  فضال عن ميزانية مقترحة للصندوقين االستئمانيين الطوعيين BE و BZ (UNEP/CBD/COP/10/25) 

مذكرة من األمين التنفيذي بشأن األنشطة التفصيلية للبرنامج الفرعـي وبـشأن المـوارد            و ؛ فيها واعتمادها  للنظر
وتقرير من األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية وميزانية الـصندوق           ؛(UNEP/CBD/COP/10/25/Add.1)الالزمة  

طراف أيضا، كوثـائق إعالميـة، تقريـر        وكان أمام مؤتمر األ   .  (UNEP/CBD/COP/10/7)االستئماني لالتفاقية   
ن بـشأ مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة المستقل       يعرض حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية المذكورة في تقرير         

، فضال عن تقرير األمين التنفيـذي  (UNEP/CBD/COP/10/INF/9) 2009في عام   مراجعة الحسابات التي جرت     
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ديق االسـتئمانية لالتفاقيـة ولبروتوكـول قرطاجنـة للـسالمة األحيائيـة             عن إدارة االتفاقية وميزانية الـصنا     
(UNEP/CBD/COP/10/INF/10). 

، استمع مؤتمر األطراف 2010تشرين األول / أكتوبر22، المنعقدة في  لالجتماعوفي الجلسة العامة الثالثة -430
فريق االتصال المفتـوح العـضوية   ، رئيس )أنتيغوا وباربودا(إلى تقارير مرحلية مؤقتة من السيد كونرود هونتي   

ي في تقريره إنه بينما أحرز فريق االتصال تقـدما          توقال السيد هون  ).   أعاله 78انظر الفقرة   (المعني بالميزانية،   
 / أكتوبر 25مستمرا، فلم تحل بعد بعض المسائل المهمة، واقترح أن يواصل فريق االتصال مداوالته يوم اإلثنين                

كّر االجتماع أيضا بأن نتائج فريق االتصال ينبغي أيضا تمشيها مع نتائج فريقي العمـل         وذ.  2010تشرين األول   
وقال إنه بالنظر إلى الحالة الحالية للمناقشات في فريق االتصال،  .   من جدول األعمال   4-1المنشأين بموجب البند    

طوعي، وفي هذه الحالة، ستـشجع  فقد يتعين عقد اجتماع واحد أو اجتماعين رئيسيين مع تمويلهما من الصندوق ال     
 .األطراف على تقديم مساهمات لدعم هذه األنشطة

 وأن يرفع 2010تشرين األول / أكتوبر28وطلب الرئيس من فريق االتصال االنتهاء من مداوالته بحلول  -431
 .تقريرا عنها في الجلسة العامة التي ستعقد في ذلك الوقت

، اسـتمع مـؤتمر     2010تـشرين األول    / أكتوبر 26نعقدة في   وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع، الم      -432
. األطراف إلى مزيد من التقارير المرحلية المؤقتة من رئيس فريق االتصال المفتوح العضوية المعني بالميزانيـة               

وقال السيد هونتي في تقريره إن فريق االتصال أحرز تقدما مستمرا نحو الميزانية األساسية وبعض التقـدم فـي                   
وذكر أن كثير من البلدان تعهدت أيضا بمبالغ لتمويل االجتماعات بشأن الحـصول وتقاسـم               . ق الطوعي الصندو

وأضاف السيد هونتي، أنه بينما ستتوقف النتيجة       . واألحكام المتصلة بها، والمناطق المحمية    ) ي(8المنافع، والمادة   
لحصول وتقاسم المنـافع، فإنـه      بشأن ا ولي  النهائية لمداوالت فريق االتصال على نتيجة المفاوضات حول نظام د         

 .2010تشرين األول / أكتوبر28يتوقع أن يكون باستطاعة فريق االتصال انهاء مداوالته قبل تاريخ 

، هـونتي ، قدم السيد    2010تشرين األول   / أكتوبر 29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -433
ي بالميزانية، مشروع مقرر بشأن إدارة االتفاقية وميزانيـة برنـامج           رئيس فريق االتصال مفتوح العضوية المعن     

 في المئة، ولكن الموافقـة علـى   4قال إن الميزانية األساسية زادت بنسبة  و. 2012-2011العمل لفترة السنتين   
تيجية، الحصول وتقاسم المنافع، والخطة االسـترا بروتوكول الميزانية مشروطة بالموافقة على حزمة القرار بشأن     

 .واستراتيجية حشد الموارد

 بوصفه UNEP/CBD/COP/10/L.48، اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر  وبعد اعتماد هذه المقررات    -434
  .ويرد نص المقرر المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي . 10/45المقرر 

استعراض وتنقيح الترتيبات اإلدارية بين برنامج األمم المتحدة   - باء 
  أمانة االتفاقيةللبيئة و

 مـؤتمر   بحـث ،  2010تـشرين األول    / أكتـوبر  29وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في         -435
األطراف أيضا الترتيبات اإلدارية المنقحة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي حـسبما             

حبت هذه الوثيقة بعد ذلك ألنها كانت إلى حد كبير مماثلة           وقد س .  UNEP/CBD/COP/10/L.13وردت في الوثيقة    
  ). أعاله434انظر الفقرة ( التي احتوت على جميع العناصر ذاتها UNEP/CBD/COP/10/L.48تماما للوثيقة 
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   شؤون ختامية   –ثامنا 
      شؤون أخرى1- 8البند 

  اليابانشكر وتقدير إلى حكومة وشعب 
أشـاد البروفـسور    ،  2010تشرين األول   / أكتوبر 29جتماع، المنعقدة في    وفي الجلسة العامة السابعة لال     -436

بوصـفه  في هذا الشأن واعتمد مقرر .  جيمس سياني، بالنيابة عن مكتب مؤتمر األطراف، بحكومة وشعب اليابان  
  .، ويرد نصه في المرفق بالتقرير الحالي10/47المقرر 

  اعتماد التقرير    2- 8البند 
، 2010تشرين األول / أكتوبر29الي في الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في       واعتمد التقرير الح   -437

 وتقريـر الفريـق العامـل األول        (UNEP/CBD/COP/10/L.1)ة   المقرر الذي قدمته على أساس مشروع التقرير     
(UNEP/CBD/COP/10/L.1/Add.1)     وتقرير الفريق العامل الثـاني  (UNEP/CBD/COP/10/L.1/Add.2) لـى  ، ع

أساس الفهم بأن المقررة ستكلف بوضع التقرير في صورته النهائية في ضوء المناقشة التي جرت خالل الجلـسة                  
  .العامة السابعة

  اختتام االجتماع    3- 8البند 
 مـؤتمر   سـتمع ، ا 2010تـشرين األول    / أكتوبر 29في الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة في        و -438

تينيـة ومنطقـة البحـر    بالنيابة عن مجموعة بلدان أمريكا الال  (ثلي األرجنتين   ية من مم  إلى بيانات ختام  األطراف  
ن مجموعة آسيا   بالنيابة ع (جزر كوك   ،  )ا الوسطى بالنيابة عن مجموعة منظومة التكامل ألمريك     (بليز  ،  )الكاريبي

بالنيابة عن بلدان آسيا    (ماليزيا   دولة، الهند،    27 األعضاء البالغ عددها     االتحاد األوروبي ودوله  ،  )والمحيط الهادئ 
بالنيابة عن (نيوزيلندا ، ناميبيا، نيبال،  )لنيابة عن المجموعة األفريقية   با(مالوي  ،  )والمحيط الهادئ المتقاربة التفكير   

، المملكة جمهورية كوريا، )ندامجموعة النساء المتقاربة التفكير والروح، وأيضا بالنيابة عن أستراليا وكندا ونيوزيل   
المنتدى الدولي للشعوب األصلية    و،  )ابة عن بلدان وسط وشرق أوروبا     بالني(كرانيا  وأيسرا،  ولعربية السعودية، س  ا

كرر الرئيس كلمات ممثل جزر كوك وأعرب عن عميق         و  .المعني بالتنوع البيولوجي، والمنظمة العالمية للشباب     
 .سيا مؤخرامواساته مع جميع ضحايا الكوارث الطبيعية التي أصابت إندوني

وأشاد السيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي في كلمته الختامية، باليابان شعبا وحكومة على حرارة الضيافة       -439
، تكريما نكا اوتونوقدم جوائز أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إلى الوزير ماسوموتو، ورئيس وزراء اليابان، السيد         

فقـد  .  ركين بأن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف حقق إنجازا عظيمـا         وذكّر المشا  .  على قيادتهما الفائقة   ماله
اعتمد هذا االجتماع بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العـادل والمنـصف للمنـافع        

ك  مـشتر 18 000وقـال إن   . الناشئة عن استخدامها، فضال عن الخطة االستراتيجية واستراتيجية حشد الموارد     
وحضر .   رئيس بلدية650 عمدة، و200 عضوا في البرلمان، و120يرا، وز و122حضروا االجتماع، من بينهم 

 األميـر  و، أمير موناكو، وصاحب السم الثاني  ألبرت راالجتماع أيضا رئيسا غابون واليمن، وصاحب السمو األمي       
جلس إدارة المنظمـة الدوليـة لحفـظ         آل سعود، والسيد هاريسون فورد، نائب رئيس م        مدبندر بن سعود بن مح    

  وأشاد أيضا بأعضاء أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي من النساء والرجال، ورؤساء والرؤساء المشاركين               .الطبيعة
 .مؤتمر األطرافاالجتماع العاشر لللفريقين العاملين وأفرقة االتصال الذين ساعدوا في إنجاح 
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على روح التعاون التي أظهروها خالل المفاوضات برمتها، وهنأ         ، شكر الرئيس جميع المشاركين      اختامو -440
مؤتمر األطراف على اتفاقه التاريخي على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، الذي سيـساعد فـي            

وقال إن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف توصل لحل جميع المشاكل القائمة، بالعمل على             .  تعزيز رفاه البشرية  
دمين بالحرص على األطراف في العامين القاوأضاف أنه يلتزم خالل مهمته كرئيس لمؤتمر     .  نحو طموح وعملي  

 .ساتويامانسجام ومبادرة اتنفيذ المبادرات مثل صندوق اليابان، ومبادرة العيش في 

وجي في الساعة    أعلن الرئيس اختتام االجتماع العاشر لمؤتمر األطرف في اتفاقية التنوع البيول           وبعد ذلك،  -441
 .2010تشرين األول / أكتوبر30الثالثة من صباح يوم السبت 
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  1التذييل 
  المنظمات الممثلة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

المؤسسات الحكومية الدولية    -ألف 
African Biosafety Network of Expertise 
African Development Bank 
Amazon Cooperation Treaty Organization 
ASEAN Centre for Biodiversity 
ASEAN Secretariat 
Asian Development Bank 
BioNET-INTERNATIONAL 
Bioversity International 
Census of Marine Life 
Center for International Forestry Research 
CIC - International Council for Game and 

Wildlife Conservation 
COHAB Initiative Secretariat 
Commission des Forêts d'Afrique Centrale 

(COMIFAC) 
Conservation of Arctic Flora and Fauna 
Consortium for the Barcode of Life (CBOL) 
Convention on the Future Multilateral 

Cooperation in North East Atlantic Fisheries  
Council of Europe 
DIVERSITAS 
European Environment Agency 
European Space Agency 
Global Biodiversity Information Facility 
Global Crop Diversity Trust 
Global Invasive Species Programme 
Group on Earth Observations 
Helsinki Commission 
Integrated Taxonomic Information System 
International Center for Integrated Mountain 

Development 
International Centre for Genetic Engineering and 

Biotechnology 

International Centre of Insect Physiology and 
Ecology (ICIPE) 

International Tropical Timber Organization 
International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants 
Ministerial Conference on the Protection of 

Forests in Europe (Forest Europe) 
Mountain Partnership Secretariat 
Network of Managers of Marine Protected Areas 

in the Mediterranean (MedPAN) 
Nordic Council of Ministers  
North-West Pacific Region Environmental 

Cooperation Center 
Organisation Internationale de la Francophonie 
Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
Ramsar Regional Center - East Asia 
Regional Environmental Center for Central and 

Eastern Europe 
Regional Environmental Centre for Central Asia 
SADC Plant Genetic Resources Centre  
Secretariat of the Pacific Community 
Secretariat of the Pacific Regional Environment 

Programme 
South Asia Co-operative Environment 

Programme 
Southern African Development Community 

(SADC) 
The International Coral Reef Initiative 
Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine 
World Ocean Network 
World Organisation for Animal Health (OIE) 

    المؤسسات األكاديمية- باء 
Alexandria University 
Alumni Network of the Intensive Program on 

Sustainability 
Arid Land Research Center of Tottori University 

- Japan 
Biodiversity and Climate Research Centre  
Calvijn - Catholic School of the Netherlands 
Caribbean Natural Resources Institute 
Center for Ecological Research - Kyoto 

University 
Center of Environmental Education 
Centre for International Sustainable 

Development Law 
Chiba University 
China Medical University 
Chinese Research Academy of Environmental 

Sciences 

Chubu University 
Chukyo University 
CIRAD - Montpellier 
CSO Learning Scholarship Programme by 

Sompo Japan Environment Foundation 
Delta State University Abraka 
EHIME Research Institute of Agriculture, 

Forestry and Fisheries 
EHIME University 
ESRC Centre for Social and Economic Aspects 

of Genomics (Cesagen) 
European Network of Scientists for Social 

Environmental Responsibility 
Forest Bio-Research Centre  
Fridtjof Nansen Institute 
Fukushima Agricultural Technology Centre 
Goethe Universität Frankfurt am Main 
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Helmholtz Centre for Environmental Research – 
(UFZ) 

Highland Research and Development Institute 
Hiroshima University 
Hitotsubashi University 
Institute for European Studies 
Institute of Nature and Environmental 

Technology 
Instituto Alexander Von Humboldt 
International Arctic Research Center, University 

of Alaska Fairbanks 
International Forestry Students Association 
International Institute for Applied Systems 

Analysis 
International Ocean Institute 
IWATE Agricultural Research Center 
Iwate Prefectural University 
Japan Environmental Council 
Japanese Association of Zoos and Aquariums 
Japanese Society of Fisheries Science 
Kagoshima University 
Kansai University 
Kinki University 
Kobe University 
Kookmin University 
Kyoto University 
Kyushu University 
Liaoning Ocean and Fisheries Science Research 

Institute 
Macquarie University 
Mie Agricultural Research Institute 
Mie Prefecture Fisheries Research Institute  
Mie University - Japan 
Miyagi University of Education - Environmental 

Education Center 
Mongolian Academy of Sciences 
Mopko national University - South Korea 
Museum für Naturkunde, Leibniz - Institute for 

Evolution and Biodiversity Research (MfN) at 
Humboldt University - Berlin 

Muséum National d'Histoire Naturelle 
Museum of Nature and Human Activities, 

Hyogo 
Nagasaki University 
Nagoya City University 
Nagoya Open University of the Environment 
Nagoya University 
Nagoya University Global Environmental 

Leaders Program 
National Center for Seeds and Seedlings 
National Cheng Kung University 
National Fisheries University 
National Institute for Agro-Environmental 

Sciences 
National Institute of Agrobiological Sciences 
National Institute of Genetics 
National Institute of Technology and Evaluation 
National Museum of Nature and Science - Japan 
National University of Singapore 

Nord Institute for Society and Environment Co. 
Ltd.  

Norinchukin Research Institute Co., Ltd. 
Okayama University 
Otsuma Women's University 
Port and Airport Research Institute 
Public Works Research Institute 
Research Institute for Humanity and Nature 
Satoyama Science Research Centre, Utsunomiya 

University 
Shenyang Ligong University 
Sichuan Academy of Chinese Medicine Sciences 
Smithsonian Institution 
Society of Animal, Vet. and Environmental 

Scientists 
Sophia University 
South African National Biodiversity Institute 
State University of New York 
Swiss Academy of Sciences 
Tamagawa University Research Institute 
Technical University of Munich 
The Royal Botanic Gardens, Kew 
Tohoku University 
Tokai University 
Tokyo University of Agriculture 
Tokyo University of Agriculture and Technology 
Tottori University 
Transnational Institute 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
Universidad Nacional Autonoma de México 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

including the Instituto de Economia 
Industrial 

Universiti Teknologi Malaysia 
University of Applied Sciences - Eberswalde, 

Germany 
University of Bremen 
University of British Columbia 
University of Campinas 
University of Edinburgh - School of Law 
University of Georgia, Center for Integrative 

Conservation Research 
University of Human Environments 
University of Illinois - Chicago 
University of Lund 
University of Montreal  
University of Natural Resources and Life 

Sciences 
University of New South Wales 
University of Oxford 
University of Puerto Rico 
University of Rome  Sapienza 
University of Shiga Prefecture, Japan 
University of the Ryukyus 
University of Tokyo 
University of Tsukuba 
Voilier océanographique SEDNA IV 
Waseda University 
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Working Group for the Conservation of Coastal 

and Marine Biodiversity 
Yokkaichi University - Studying Group- Energy 

& Environmental Education 

Yokohama National University 
Zamorano Panamerican Agricultural School 
Zoological Society of London 

    مجموعات السكان األصليين- جيم 
African Indigenous Women Organization 

(Nairobi) 
Andes Chinchasuyo 
Articulacao Pacari 
Asia Indigenous Peoples Pact Foundation 
Assembly of First Nations 
Association ANDES 
Association des Femmes Peules Autochtones du 

Tchad 
Association of Indigenous Peoples of the North 

of Sakha Republic (Yakutia) 
Autonomous Bougainville Association of Non-

Governmental Organisations 
Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara 
Chibememe Earth Healing Association 
Commission environnementale du conseil rural 

de Dialacoto 
Community Development Centre 
Comunidad Mapuce Lonko Puran, 

Confederación Mapuce Neuquina 
Confederación Indigena Tayrona 
Confederación Mapuche de Neuquén 
Consejo Autonomo Aymara 
Cooperativa Ecológica de las Mujeres 

Colectoras de la Isla de Marajó 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazonica - COICA 
Cordillera Peoples Alliance 
Extrativistas da Amazonia 
Femmes Autochtones du Québec Inc. (FAQ) 
Forest Peoples Programme 
Foundation for Aboriginal and Islander Research 

Action 
Fuerza de Mujeres Wayuu (FMW) - Sutsuin 

Jiyeyu Wayuu 
Fundación para la Promoción del Conocimiento 

Indígena 
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) 
Indigenous ICT Task Force 
Indigenous Information Network 
Indigenous Network on Economies and Trade 

Indigenous Peoples Council on Biocolonialism 
Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating 

Committee 
Indigenous Peoples’ Network for Change for the 

IAITPTF 
Innu Council of Nitassinan 
Instituto Indígena Brasileño para Propiedad 

Intelectual 
International Alliance of Indigenous and Tribal 

Peoples of the Tropical Forests 
International Indian Treaty Council 
Inuit Circumpolar Council 
Kibale Association for Rural and Environmental 

Development 
Kus Kura Sociedad Civil sin Fines de Lucro 
National Network of Indigenous Women 

Parliamentarians Nepal 
Nepal Indigenous Nationalities Preservation 

Association (NINPA) 
NISO 
Ogieuk Cultural Initiative Programmes 
Peoples Rights Organization of Katova 
Red de Cooperacion Amazonica 
Red Indígena de Turismo de México (RITA) 
Rural Development Fund 
Russian Association of Indigenous Peoples of 

the North (RAIPON) 
Saami Council 
Shimin Gaikou Centre - Indigenous 
Squamish Nation & Squamish Lil’wat Cultural 

Centre 
Tebtebba Indigenous Peoples' International 

Centre for Policy Research & Education 
Tulalip Tribes 
Waikiki Hawaiian Civic Club (WHCC) 
WIMSA - Working Group of Indigenous 

Minorities in Southern Africa 
World Alliance of Mobile Indigenous Peoples 
World Indigenous Peoples Network WIN-AINU 
Wungal Environment Foundation  
Zan Va Zamin (Women and Earth) 

 

    المنظمات غير الحكومية- دال 
49th Parallel Biotechnology Consortium 
A Rocha International 
A SEED Japan (Youth NGO) 
AEON Environmental Foundation 
African Agricultural Technology Foundation 
African Centre for Biosafety 
All Life in a Viable Environment - ALIVE 
Alliance of Religions and Conservation 

ALMACIGA-Grupo de Trabajo Intercultural 
American Bird Conservancy, Alliance for Zero 

Extinction (AZE) 
Animal Welfare Institute 
Association Orée 
Australia-Japan Wildlife Conservation and 

Education Foundation 
Biodiversity Information Box 
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Biodiversity Matters 
Biodiversity Network Japan 
Biodiversity-Based Economy Development 

Office 
Biological Institute on Kuroshio 
Biomass Industrial Society Network 
Biophilia Foundation 
BirdLife International 
BirdLife Switzerland 
Birds Australia 
Birds Korea - World Wetlands Network 
Bolipara Nari Kalyan Somity 
Botanic Gardens Conservation International 
Brazilian Association of Planted Forests 

Producers 
BUND e.V. Friends of the Earth - Germany 
Canadian Environmental Network 
CBD Alliance 
Center for Humans and Nature 
Center For International Environmental Law 
Central Research Institute of Electric Power 

Industry  
Centro Alexander Von Humboldt 
Chiba Prefectural Government 
Chubu ESD-RCE Promotion Network 
Chubu Fair Trade Association 
Chugoku Environmental Network 
Communet Association 
Community Technology Development Trust 
Community-based Development Initiatives 

Center (CDIC) 
Compass Japan 
Conservation and Community Investment 

Forum 
Conservation International 
Consumers Cooperative of Kansai University 
CropLife Asia 
CSO PEACE SEED 
Desarrollo Medio Ambiental Sustentable 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Development Fund 
Earth Rangers 
Earth, Water & Green Foundation 
Earthmind 
EarthWatch Institute 
Echizen City Eco-Village Interchange Center of 

the Association (E.E.I.C.) 
Eco-Environment Design Institute Co., Ltd 
Ecologistas en Acción 
EcoNexus 
ECOROPA 
Ecosystem Conservation Society-Japan 
Environmental Counselors Union Japan (ECU) 
Environmental Investigation Agency 
Environmental Law Institute (ELI) 
Environmental Partnership Office (EPO) 
Environmental Restoration and Conservation 

Society of Japan 
ETC Foundation 

ETC Group 
European Bureau for Conservation Development 
European Centre for Nature Conservation 

(ECNC) 
Evangelischer Entwicklungsdienst e.V 
Federation of Associations for Hunting and 

Conservation of the EU 
Federation of German Scientists 
FONDATION BDA (Biotechnologie pour le 

Développement durable en Afrique) 
Fondation Internationale du Banc d'Arguin 
Fonds de Dotation pour la Biodiversité 
Forest Trends 
Forever Costa Rica 
Forum Umwelt & Entwicklung 
Foundation For Deep Ecology 
Foundation for International Environmental Law 

and Development 
Foundation for Riverfront Improvement and 

Restoration 
France Libertes - Fondation Danielle Mitterrand 
Franciscans International 
Friends of the Earth - U.S. 
Friends of the Earth Europe 
Friends of the Earth Japan 
Fundação Heinrich Böll 
Fundacao Roberto Marinho 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
Fundacion IPADE 
Fur Institute of Canada 
German Development Institute 
German League for Nature and Environment - 

Deutscher Naturschutzring 
Global Canopy Programme 
Global Environment Centre 
Global Environment Centre Foundation 
Global Environment Outreach Centre 
Global Environmental Action 
Global Environmental Forum 
Global Forest Coalition 
Global Guardian Trust 
Global Industrial and Social Progress Research 

Institute 
Global Island Partnership 
Global Nature Fund 
Global Sustainable Tourism Council 
Global Witness 
Go4BioDiv - International Youth Forum 
Greenpeace International 
Grupo Ambientalista do Rio Iguacu 
Grupo Jaragua Inc. 
Gyeongnam Ramsar Environmental Foundation  
Gyeongnam Ramsar Foundation - Korea 
Hokkaido Environment Foundation (HEF) 
HUTAN Group 
Hyogo Environmental Advancement Association 
ICCA Consortium 
Indigenous Knowledge and Peoples Network 

(IKAP) 
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Indonesian Biodiversity Foundation - Kehati 
Indonesian Ecotourism Network (INDECON) 
Indonesian Institute of Sciences 
Institut du développement durable et des 

relations internationales 
Institute for Biodiversity Network 
Institute for Environmental Protection and 

Research 
Institute for Global Environmental Strategies 
Instituto LIFE 
International Federation of Agricultural 

Producers 
International Federation of Organic Agriculture 

Movements 
International Barcode of Life 
International Centre for Trade and Sustainable 

Development 
International Coastal and Ocean Organization 
International Collective in Support of Fish 

Workers 
International Development Law Organization 
International Fund for Animal Welfare 
International Institute for Environment & 

Development 
International Network for Bamboo and Rattan 
International Research Institute for 

Sustainability 
International Society for Mangrove Ecosystems 
International Union of Forest Research 

Organizations 
International Youth and Student Movement for 

the United Nations 
Ise-Mikawa Bioregions Network  
IUCN - International Union for Conservation of 

Nature 
IUCN Species Survival Commission 
Jane Goodall Institute of Canada 
Jane Goodall Institute of Uganda 
Japan Agency for Marine-Earth Science and 

Technology 
Japan Asian Association and Asian Friendship 

Society (JAFS) 
Japan Bear & Forest Society 
Japan Butterfly Conservation Society 
Japan Civil Network for Convention on 

Biological Diversity 
Japan Committee for IUCN 
Japan Council on the UN Decade of Education 

for Sustainable Development (ESD-J) 
Japan Environmental Education Forum 
Japan Environmental Lawyers' Federation 

(JELF) 
Japan Falconiformes Center 
Japan Federation of Bar Associations 
Japan Forum for Biodiversity 
Japan Habitat Association 
Japan International Cooperation Agency 
Japan International Volunteer Center 

Japan Network for Earth Environment and 
Prevention of Pollution (JNEP) 

Japan Patent Attorneys Association (JPAA) 
Japan Science and Technology Agency 
Japan Seed Trade Association (JASTA) 
Japan Wetland Action Network 
Japan Wildlife Conservation Society 
Japan Wildlife Research Center 
Japan Youth Ecology League 
Jinja-Honcho (Association of Shinto Shrines) 
Kalpavriksh 
Korea Federation for Environmental Movements 

(KFEM) 
Korea Wetlands NGO Network (KWNN) 
League for Pastoral Peoples and Endogenous 

Livestock Development 
Life in the Scenery - Imagine Walk Committee 
Living Planet Foundation 
MacArthur Foundation 
Marine Conservation Biology Institute 
Midori-ryu Seikatsu 
Missouri Botanical Garden 
Miyagi Environmental Life Out-reach Network 

(MELON) 
Nagano Environmental Conservation Research 

Institute 
Nagoya Center for Philippine Concerns (NCPC) 
Nagoya NGO Center 
Nakatsu Waterfront Conservation Association 
National Geographic Society 
National Institute for Environmental Studies 
National Marine Environment Monitoring 

Center 
Natural History Museum 
Natural Justice (Lawyers for Communities and 

the Environment) 
Neighbour Organization Nepal 
Netherlands Center for Indigenous Peoples 
Netherlands Environmental Assessment Agency 

(PBL) 
Never-ending International Workcamps 

Exchange 
NPO Sustainable Communities Research 

Institute 
NPO Taiyoh-no-kai 
Ocean Policy Research Foundation 
Okinawa Citizens' Network for Biodiversity 
Omotehama Network 
ONLUS Verdi Ambiente Societa 
Organization for Industrial, Spiritual, Cultural 

Advancement International 
Osaka People's Environment Network 
PanEco Foundation for Sustainable 

Development and Intercultural Exchange 
Partnership for the East Asian - Australasian 

Flyway 
Pelorus Wildlife Sanctuaries Limited 
PGA Wetland Ecology Institute 
Plenty Canada 
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Prec Institute Inc.,  Japan 
Protect Our Water and Environmental Resources 
Public Research and Regulation Initiative 
Rainforest Action Network 
Rainforest Alliance 
Ramsar Center Japan (RCJ) 
Ramsar Network Japan 
RARE Conservation 
River Policy Network 
Save the Dugong Campaign Center (SDCC) 
SEO/Birdlife 
Shinsuikai (Waterside Adventurers Society) 
Sirindhorn International Environmental Park 

Foundation 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
Society for Conservation Biology 
Society for Ecological Restoration 
Society for Management of Biodiversity 
Specified Not-for-Profit Activity Corporation 

Voluntary Neighbors 
SPIRE - Youth of the Development Fund - 

Norway 
SustainUS - US Youth for Sustainable 

Development 
SWAN International 
Swedish Society for Nature Conservation 
TELAPAK 
Tenryu River Fisheries Cooperative 
The Asahi Glass Foundation 
The Center for Food Safety 
The Geoecological Conservation Network 
The League of Independent Activists 
The Mohamed bin Zayed Species Conservation 

Fund 
The Nature and Biodiversity Conservation 

Union 
The Nature Conservancy 
The Nature Conservation Society of Japan 
The Nature Conservation Society of Tokyo 

The Pew Environment Group 
The Royal Society 
The WILD Foundation 
Third World Network 
TRAFFIC International 
Tree City 
Tribal Link Foundation Inc. 
Urban Nature Management Service 
USC - Canada 
Via Campesina 
Vietnam Conservation Fund 
VIVAT International 
WCPA Regional Vice Chair for Central America 
Wetlands and Birds Korea 
Wetlands International 
Wetlands International - Japan 
Wild Bird Society of Japan (WBSJ) 
Wildlife Conservation Society 
Wildlife Trusts 
Wildscreen USA 
Women's Environment & Development 

Organization 
World Agroforestry Centre 
World Association of Zoos and Aquariums 

(WAZA) 
World Fish Center 
World Fish Center-Greater Mekong 
World Forum of Fisher Peoples (WFFP) 
World Future Council 
World Resources Institute 
World Wetland Network (WWN) 
WWF 
Yachay Wasi 
Yamazakigawa Greenmap 
YAYASAN TITIAN 
Yokohama Satoyama Institute 
Youth Action for Food, Self-Sufficiency and 

Education 

 
    السلطات المحلية- هاء 

Aichi Prefectural Government 
Aichi Prefecture 
Akita Prefectural Agriculture, Forestry and 

Fisheries Research Centre 
Aomori Prefectural Industrial Technology 

Research Center 
Assemblée de la Province Nord 
Chiba Prefectural Government 
City of Cape Town 
City Hall of Manaus 
City of Nagoya 
Conseil régional du Centre, France 
Embassy of Jamaica in Japan 
Embassy of the United States of America 
Government of the State of Sao Paulo 
Hita City Hall  
Hyogo Prefectural Goveernment, Agricultural & 

Environmental Affairs Dept. 

Hyogo Prefectural Technology Centre for 
Agriculture, Forestry and Fisheries 

ICLEI - Local Governments for Sustainability 
Ishikawa Prefecture 
Les Eco Maires 
Mie Prefecture - Shima City 
Nagoya City Greenery Association 
Okayama Prefecture 
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  2التذييل 
  ء الرفيع المستوىز الجبيان موجز من الرئيس عن

  2010تشرين األول / أكتوبر29
في الجزء الرفيع المستوى من االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، المنعقد 
على مدى اليومين والنصف السابقين، عقد رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلو المنظمات الدولية، فضال 

صحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وقطاع األعمال، والسكان األصليين عن العديد من أ
وتضمنت المنافشات طائفة . والنساء، عقدوا مناقشات نشطة سعيا إلى حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

ألعمال لتعزيز اإلجراءات واسعة من القضايا، وقد تبادلنا فهمنا المشترك بشأن البنود الرئيسية على جدول ا
  .القادمة

حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، أكد المشاركون بخصوص وفيما يتعلق باتجاه السياسة العامة 
من جديد على أن إدماج هذه السياسات في سياسات الحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز االقتصاد 

  .األخضر تعد من األمور الحيوية
، وخصوصا أهداف أيشي، أكد 2020-2011وفيما يتعلق بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  .المشاركون على أن هذه يجب أن تكون طموحة وواقعية، وتشتمل على مؤشرات ملموسة وقابلة للقياس
اإلدارة وباإلشارة إلى التنوع البيولوجي وتغير المناخ، شدد المشاركون على أنه من الحيوي تعزيز 

 الكربون، وحفظ التنوع البيولوجي، وتحسين أساليب بالوعاتالتالي زيادة  للغابات والنظم اإليكولوجية، وبالمستدامة
  .عيش المجتمعات األصلية والمحلية

وفيما يتعلق باالستخدام المستدام للموارد البيولوجية، أشير إلى أنه من المهم تحسين أساليب العيش من 
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز تبادل المعلومات بشأن . م المستدام للموارد البيولوجيةخالل االستخدا

وأعرب كثير من المندوبين عن دعمهم للمبادرات على المستوى الوطني، مثل الشراكة الدولية . الممارسات الجيدة
  .ساتويامابشأن مبادرة 

ن على الحاجة إلى تعزيز المشاركة اإلستباقية ألصحاب وبالنسبة للتنفيذ الفعال لالتفاقية، شدد المشاركو
لية، والحكومات المحلية، وقطاع األعمال، محالمصلحة المتعددين، مثل السكان األصليين، والمجتمعات ال

وأعرب كثير من المندوبين عن دعمهم .  وأبرزوا أيضا أهمية االتصال والتثقيف وزيادة التوعية. والبرلمانيين
  . عقدا لألمم المتحدة للتنوع البيولوجي2020- 2011ي قدمته اليابان إلعالن الفترة لالقتراح الذ

وباإلشارة إلى طرائق تنفيذ االتفاقية، أعلن المشاركون أنه من المهم تحسين التفاعل بين العلوم 
البيولوجي وأعربوا عن دعمهم إلنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع . والسياسات

  .م اإليكولوجياوخدمات النظ
د زام بدعم التزووفيما يتعلق بحشد الموارد، أعرب عدد من البلدان المانحة والمنظمات الدولية على االلت

السادس لمرفق البيئة العالمية، وزيادة أحجام المساعدة اإلنمائية الرسمية، وزيادة الحصة من المساعدة اإلنمائية 
حفظ التنوع البيولوجي، وتقديم المساعدة المالية لتنفيذ البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم الرسمية المخصصة ل

  . وأعرب كثير من البلدان عن إمتنانها؛المنافع
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وفي ضوء هذه األهمية، حث . وأكد المشاركون أهمية كفالة الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع
ون نحو كفالة اعتماد بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع في االجتماع كثير من المندوبين األطراف على التعا

وأعرب هؤالء عن توقعاتهم بأن البروتوكول سيحسن تنظيم القرصنة البيولوجية . العاشر لمؤتمر األطراف
  .واالمتثال

يعا ، من الضروري أن نتفق جمةومن أجل تمرير كوكب إلى أطفالنا يقدم منافع التنوع البيولوجي الكامل
وأود أو اختتم موجزي هذا بحث جميع المندوبين على بذل أفضل . هنا واآلن على اتخاذ إجراء فوري وفعال

  .عمل المهم الاالجهود إلنجاز هذ
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  تركت هذه الصفحة خالية عن عمد
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   والتقاسم العادل والمنصفالحصول على الموارد الجينية  10/1المقرر 
  للمنافع الناشئة عن استخدامها

  إن مؤتمر األطراف،
واحد من األهداف  نصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية أن التقاسم العادل والمإذ يشير إلى

  الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي،
 من االتفاقية بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن 15 المادة أيضا إلى وإذ يشير

  استخدامها،
دئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الذي اعتمد مباألف،  6/24 همقرر إلىكذلك وإذ يشير 

  الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،
 خطة التنفيذ المعتمدة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في وإذ يشير كذلك إلى

تفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة ، التي دعت إلى العمل، ضمن إطار ا2002أيلول /جوهانسبرغ في سبتمبر
مبادئ بون التوجيهية، للتفاوض من أجل وضع نظام دولي لتعزيز وصيانة التقاسم العادل والمنصف للمنافع 

  1الناشئة عن استخدام الموارد الجينية،
م  دال، الذي كلّف الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاس7/19 المقرر وإذ يشير إلى

) ي(8، بالتعاون مع الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة )الفريق العامل(المنافع 
واألحكام المتصلة بها، بصياغة وإبرام نظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، بهدف 

من االتفاقية وكذلك أهداف االتفاقية ) ي(8دة  والما15صكوك تؤمن التنفيذ الفعال ألحكام المادة /اعتماد صك
  الثالثة،

 بأن النظام الدولي يتكون من اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على وإذ يسلّم
الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، فضال 
عن الصكوك التكميلية، ومن بينها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومبادئ بون 

  التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،
  ،9/12المقرر وإذ يشير كذلك إلى 

  لعمل الذي قام به الفريق العامل، اوإذ يالحظ مع التقدير
) كولومبيا(الذي قام به الرئيسان المشاركان للفريق العامل السيد فرناندو كازاس القيم العمل وإذ يالحظ 

  ، في توجيه العملية من خالل السبل الرسمية وغير الرسمية على حد سواء،)كندا(والسيد تيموثي هودجز 
المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة، بمن فيهم ممثلي مع التقدير مشاركة وإذ يالحظ أيضا 

  الصناعة والبحوث والمجتمع المدني، في الفريق العامل،

                                                             
منشورات األمم . (2002أيلول / سبتمبر4 –آب / أغسطس26تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، في           1

  )).س(44، المرفق، الفقرة 1، الفصل األول، القرار )والتصويب E.03.II.A.1المتحدة، رقم المبيع 
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بأن أهداف المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة تشمل الحفظ وإذ يسلّم 
ية والزراعة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذ

  استخدامها، تمشيا مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل الزراعة المستدامة واألمن الغذائي،
 بالتقدم الذي أحرزته المحافل الحكومية الدولية في التصدي للمشكالت المرتبطة بالحصول كذلك وإذ يسلّم

  وتقاسم المنافع،
 الحاجة إلى اتخاذ ترتيبات مؤقتة إلى حين بدء نفاذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول ذ يضع في اعتبارهوإ

على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، 
  تمهيدا لتنفيذه الفعلي بمجرد بدء نفاذه،

 الصادر عن مؤتمر منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بشأن 18/2009 القرار ديروإذ يالحظ مع التق
  سياسات وترتيبات الحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة،

 بأهمية االتصال والتثقيف والتوعية العامة للتنفيذ الناجح لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على وإذ يقر
  موارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها المحق باتفاقية التنوع البيولوجي،ال

   ناغوياعتماد بروتوكول    ا-أوالً 
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف عتماد ا يقرر  -1

هذا األول برد في المرفق ي، كما )البروتوكول (تفاقية التنوع البيولوجي باللمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق
  المقرر؛

 األمين العام لألمم المتحدة أن يكون الوديع للبروتوكول، وأن يفتح باب التوقيع عليه إلى يطلب  -2
  ؛2012شباط / فبراير1 إلى 2011شباط / فبراير2في مقر األمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 

البروتوكول في أقرب فرصة على توقيع ال األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي إلى يدعو  -3
بغية ضمان بدء نفاذ نضمام، حسب اإلقتضاء، ممكنة، وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو اال

  ؛في أسرع وقت ممكنالبروتوكول 
 التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة تفاقية إلىالدول التي ليست أطرافاً في االيدعو   -4
  نضمام إليه، حسب اإلقتضاء، حتى تتمكن بذلك من أن تصبح أطرافاً في البروتوكول؛عليه أو اال
في الحسبان، وبدون اإلخالل بمواصلة النظر في هذه  2/11 من المقرر 2، مع أخذ الفقرة يوافق  -5

كاجتماع لألطراف في البروتوكول، على أن الموارد الجينية البشرية المسألة من جانب مؤتمر األطراف العامل 
  ليست مدرجة داخل إطار البروتوكول؛

 في 16 من البروتوكول بتقييم تنفيذ المادة 31 أن يقوم االستعراض األول بموجب المادة يقرر  -6
ة العالمية للملكية الفكرية، ضوء التطورات في المنظمات المعنية األخرى، بما فيها ضمن منظمات أخرى، المنظم

  بشرط أال تتعارض مع أهداف االتفاقية وهذا البروتوكول؛
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   ناغويابروتوكوللاللجنة الحكومية الدولية     -ثانياً 
الحصول بشأن ناغويا  إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة العضوية مخصصة لبروتوكول يقرر  -7

صف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمن
  ؛)اللجنة الحكومية الدولية(

جتماع  أن تتولى اللجنة الحكومية الدولية، بدعم من األمين التنفيذي، األعمال التحضيرية لاليقرر  -8
ها في ذلك الوقت، مع أعمال هيتن على أن،  العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولألطرافمؤتمر ااألول ل

  عتمدها مؤتمر األطراف؛امراعاة أحكام الميزانية التي 
 مع مراعاة ما يقتضيه اختالف ،تفاقية يسري أن النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في االيالحظ  -9

  جتماعات اللجنة الحكومية الدولية؛ا على ،الحال
 2011حزيران / يونيو10 إلى 6من عها األول جتمااأن تعقد اللجنة الحكومية الدولية يقرر   -10

  ؛2012نيسان / أبريل27 إلى 23واجتماعها الثاني من 
يكون الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية الدولية السيد فرناندو كازاس أن أيضا  يقرر  -11

اجتماع ليوم واحد  الحكومية الدوليةاالجتماع األول للجنة  يسبقوأن ) كندا(والسيد تيموثي هودجز ) كولومبيا(
ولهذا الغرض، يكلف الرئيس بإجراء . واالتفاق على الشؤون التنظيمية األخرىنتخاب أعضاء مكتبها ال

  ؛المشاورات الضرورية
  اللجنة الحكومية الدولية حسبما ترد في المرفق الثاني بالمقرر الحالي؛خطة عمل  يؤيد  -12
ة تقنية لألطراف، شريطة توافر الموارد المالية، بغية  األمين التنفيذي أن يقدم مساعديطلب إلى  -13

  دعم التصديق والتنفيذ المبكرين للبروتوكول،
 مرفق البيئة العالمية إلى تقديم دعم مالي لألطراف للمساعدة على التصديق المبكر على يدعو  -14

  بروتوكول وعلى تنفيذه؛ال
لمنظمات المعنية، حسب اإلقتضاء، بتنفيذ أنشطة  األمين التنفيذي القيام، بالتعاون مع ايطلب إلى  -15

لزيادة التوعية بين مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك مجتمع األعمال، والمجتمع العلمي 
  وآخرون، لدعم تنفيذ البروتوكول؛

نفيذ  األطراف والمنظمات المعنية إلى أن تقدم مساعدة مالية وتقنية، حسب اإلقتضاء، لدعم تيدعو  -16
  البروتوكول؛
 األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، يدعو  -17
األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، أن تجري تقييما أوليا الحتياجاتها بالعالقة إلى بناء القدرات، وتنمية فضال عن 

ات المؤسسية من أجل تنفيذ البروتوكول على نحو فعال، وأن تتيح هذه القدرات وتعزيز الموارد البشرية والقدر
  المعلومات إلى األمين التنفيذي في موعد ال يتجاوز شهرين قبل االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية؛

 األمين التنفيذي أن يتيح من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات بنودا تعاقدية نموذجية يطلب إلى  -18
  عية ومشتركة بين القطاعات بصدد الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛قطا
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 األمين التنفيذي أن يجمع ويواصل إتاحة المبادئ التوجيهية القائمة ومدونات يطلب أيضا إلى  -19
  السلوك المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛

القيام، لى اإلقليمي إقتصادي لتكامل االاومنظمات األخرى والدول  في االتفاقيةاألطراف  يحث  -20
، بتعيين نقطة اتصال للجنة الحكومية الدولية وإبالغ األمين 2011آذار / مارس31في أقرب وقت ممكن، وقبل 

  ؛التنفيذي بذلك
  المسائل المتعلقة بالميزانيةالمسائل اإلدارية و    -ثالثاً 

اذ البروتوكول وانعقاد أول اجتماع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع ، إلى حين بدء نفيقرر  -21
تفاقية التنوع لألطراف في البروتوكول، أن التكاليف المالية لآلليات المؤقتة سيتحملها الصندوق االستئماني ال

  ؛(BY) البيولوجي
 من (BE) عي الخاص بالمبالغ التكميلية لتقديرات التمويل للصندوق اإلستئماني الطويحيط علماً  -22

التي حددها األمين  2012- 2011 أجل المساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لفترة السنتين
  .إلى تقديم مساهمات لهذا الصندوقاألخرى  األطراف والدول ويدعوالتنفيذي، 
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  المرفق األول
  بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية 

  لعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاوالتقاسم ا
  الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

  ، في هذا البروتوكولإن األطراف
  ،"االتفاقية" أطرافا في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المشار إليها فيما بعد باسم بوصفها

هو أحد األهداف  ن استخدام الموارد الجينية أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عإذ تشير إلى
  بأن البروتوكول يسعى إلى تنفيذ هذا الهدف في إطار االتفاقية، وتسلّمالثالثة الرئيسية لالتفاقية،

   الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية ووفقا ألحكام االتفاقية،وإذ تؤكد من جديد
  قية، من االتفا15 المادة إلى وإذ تشير كذلك

لبناء قدرات البحث ،  بالمساهمة المهمة التي يقدمها للتنمية المستدامة نقل التكنولوجيا والتعاونوإذ تسلّم
   من االتفاقية،19 و16واإلبتكار من أجل إضافة قيمة إلى الموارد الجينية في البلدان النامية، وفقا للمادتين 

 للنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي والتقاسم العادل  بأن التوعية العامة بالقيمة االقتصاديةوإذ تسلّم
والمنصف لهذه القيمة االقتصادية مع رعاة التنوع البيولوجي هما حافزان أساسيان لحفظ التنوع البيولوجي 

  واالستخدام المستدام لمكوناته،
بيولوجي واستخدامه بالدور المحتمل للحصول وتقاسم المنافع في المساهمة نحو حفظ التنوع الوإذ تعترف 

  المستدام، والقضاء على الفقر، والتنمية المستدامة، وبالتالي المساهمة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،
 بالصلة بين الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن وإذ تعترف
  استخدام هذه الموارد،

 اليقين القانوني فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل  بأهمية توفيروإذ تسلّم
  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

 بأهمية تعزيز اإلنصاف والعدل في التفاوض لوضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة وإذ تسلّم كذلك
  بين مقدمي الموارد الجينية ومستخدميها،

ور الحيوي الذي تلعبه النساء في الحصول وتقاسم المنافع وتؤكد الحاجة إلى المشاركة  بالدأيضا وإذ تسلّم
  الكاملة للنساء في جميع مستويات صنع السياسات وتنفيذها من أجل حفظ التنوع البيولوجي،

   مواصلة دعم التنفيذ الفعال ألحكام الحصول وتقاسم المنافع في االتفاقية،وتصميما منها على
 بأن الحل االبتكاري الالزم لمعالجة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد وإذ تسلّم

الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية الذي يحدث في الحاالت عبر الحدود أو التي ال يكون من 
  الممكن فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها،
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 بأهمية الموارد الجينية لألمن الغذائي، والصحة العامة، وحفظ التنوع البيولوجي، والتخفيف من ذ تسلّموإ
  تغير المناخ والتكيف معه،

 بالطابع الخاص للتنوع البيولوجي الزراعي، وسماته المميزة ومشاكله التي تحتاج إلى حلول وإذ تسلّم
  مميزة،

يع البلدان فيما يتعلق بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة فضال عن  باالعتماد المتبادل بين جموإذ تسلّم
طابعها الخاص وأهميتها لتحقيق األمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وللتنمية المستدامة للزراعة في سياق التخفيف 

رد الوراثية النباتية لمعاهدة الدولية بشأن الموامن وطأة الفقر وتغير المناخ، واعترافا منها بالدور األساسي ل
   التابعة لمنظمة األغذية والزراعة في هذا الصدد،ألغذية والزراعة وهيئة الموارد الوراثية للألغذية والزراعة

الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وأهمية ) 2005( اللوائح الصحية الدولية وإذ تأخذ بعين االعتبار
  لتأهب في مجال الصحة العامة وألغراض االستجابة،ضمان الحصول على مسببات األمراض البشرية ل

   باألعمال الجارية في المحافل الدولية األخرى المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع،وإذ تسلّم
لمعاهدة الدولية بشأن  إلى النظام المتعدد األطراف بشأن الحصول وتقاسم المنافع المنشأ بموجب اوإذ تشير

   أنشئ بما يتجانس مع االتفاقية،لألغذية والزراعةالموارد الوراثية النباتية 
 بأن الصكوك الدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع ينبغي أن تدعم بعضها البعض بغية وإذ تسلّم

  تحقيق أهداف االتفاقية،
د من االتفاقية من حيث اتصالها بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموار) ي(8 أهمية المادة وإذ تشير إلى

  الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال هذه المعارف،
العالقة المتبادلة بين الموارد الجينية والمعارف التقليدية، وطبيعتها التي ال تنفصم بالنسبة وإذ تالحظ 

ام المستدام لمكوناته، للمجتمعات األصلية والمحلية، وأهمية المعارف التقليدية لحفظ التنوع البيولوجي واالستخد
  ولسبل العيش المستدامة لهذه المجتمعات،

بتنوع الظروف التي تحوز أو تمتلك فيها المجتمعات األصلية والمحلية المعارف التقليدية وإذ تسلّم 
  المرتبطة بالموارد الجينية،

ين داخل مجتمعاتها  حق المجتمعات األصلية والمحلية في تعريف الحائزين الشرعيوإذ تأخذ بعين االعتبار
  لمعارفها التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية،

 بالظروف الفريدة التي تمتلك فيها البلدان معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الجينية، التي قد وإذ تسلم كذلك
ي واستخدامه تكون شفهية أو موثقة أو في أشكال أخرى، مما يعكس تراثا ثقافيا غنيا يتعلق بحفظ التنوع البيولوج

  المستدام،
  إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،وإذ تالحظ 

 أنه ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقلل أو يلغي الحقوق المملوكة للمجتمعات وإذ تؤكد على
  األصلية والمحلية،
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  :قد اتفقت على ما يلي

  1المادة 

 الهدف

التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، إن الهدف من هذا البروتوكول هو 
بما في ذلك عن طريق الحصول بصورة مالئمة على الموارد الجينية ونقل التكنولوجيات ذات الصلة بصورة 

 مما مالئمة، مع األخذ في الحسبان جميع الحقوق على هذه الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المالئم،
  .يسهم بالتالي في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته

  2المادة 

  استخدام المصطلحات
وباإلضافة إلى ما يلي، ألغراض هذا .  من االتفاقية2تسري على هذا البروتوكل المصطلحات المعرفة في المادة 

  :البروتوكول
  تفاقية؛مؤتمر األطراف في االيعني " مؤتمر األطراف"  )أ(
  تعني اتفاقية التنوع البيولوجي؛" االتفاقية"  )ب(
أو الكيميائي /إجراء البحث والتطوير بشأن التكوين الجيني ويعني " استخدام الموارد الجينية"  )ج(

 2البيولوجي للموارد الجينية، بما في ذلك من خالل استخدام التكنولوجية األحيائية حسبما ورد تعريفها في المادة 
  االتفاقية؛من 

 من االتفاقية تعني أية تطبيقات تكنولوجية 2حسب تعريفها في المادة " التكنولوجيا األحيائية"  )د(
تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تعديل المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات 

  معينة؛
لوجية تحدث طبيعيا وتنتج عن التعبير الجيني أو التمثيل تعني مركبات كيميائية بيو" المشتقات"  )ه(

  الغذائي لموارد بيولوجية أو جينية، حتى وإن لم تكن تحتوي على وحدات وراثية وظيفية؛

  3المادة 

  مجال التطبيق
 من االتفاقية وعلى المنافع الناشئة 15على الموارد الجينية في مجال تطبيق المادة يسري هذا البروتوكول 

ويسري هذا البروتوكول أيضا على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية الواردة . الموارد  هذهستخداماعن 
  .ضمن مجال تطبيق االتفاقية وعلى المنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف
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  4المادة 

  العالقة مع االتفاقات والصكوك الدولية
قوق والتزامات أي طرف ناتجة عن أي اتفاق دولي قائم، إال إذا ال تؤثر أحكام هذا البروتوكول على ح  -1

وال تهدف هذه . كانت ممارسة هذه الحقوق وااللتزامات ستتسبب في أضرار خطيرة للتنوع البيولوجي أو تهدده
  .الفقرة إلى إنشاء هيكل هرمي بين هذا البروتوكول وأي صكوك دولية أخرى

ألطراف من الدخول في اتفاقات دولية أخرى ذات صلة وتنفيذها، بما ليس في هذا البروتوكول ما يمنع ا  -2
في ذلك اتفاقات متخصصة أخرى للحصول وتقاسم المنافع، شريطة أن تدعم أهداف االتفاقية وهذا البروتوكول وال 

  .تتعارض معها
اعمة لبعضها ينفذ هذا البروتوكول مع الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بهذا البروتوكول بطريقة د  -3

وينبغي إيالء االعتبار الواجب للعمل المفيد والجاري ذي الصلة أو الممارسات بموجب الصكوك الدولية . البعض
  .والمنظمات الدولية المعنية، شريطة دعمها ألهداف االتفاقية وهذا البروتوكول وعدم تعارضها معها

وفي الحاالت التي ينطبق فيها . نافع في االتفاقيةهذا البروتوكول هو صك تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم الم  -4
صك دولي متخصص للحصول وتقاسم المنافع يتماشى مع أهداف االتفاقية وهذا البروتوكول وال يتعارض معها، 
ال يسري هذا البروتوكول بالنسبة للطرف المتعاقد أو األطراف المتعاقدة في الصك المتخصص فيما يتعلق بالمورد 

  .د المشمول بالصك المتخصص وألغراضهالجيني المحد

  5المادة 

  التقاسم العادل والمنصف للمنافع
 من االتفاقية، يتم تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية 15 من المادة 7 و3وفقا للفقرتين   -1

 لهذه الموارد الذي فضال عن االستخدامات الالحقة والتسويق التجاري بطريقة عادلة ومنصفة مع الطرف المقدم
ويكون هذا التقاسم بناء . يكون بلد منشأ هذه الموارد أو مع الطرف الذي حصل على الموارد الجينية وفقا لالتفاقية

  .على شروط متفق عليها بصورة متبادلة
يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب االقتضاء، بهدف ضمان تقاسم المنافع   -2

ئة عن استخدام الموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية، وفقا للتشريع المحلي بخصوص الناش
الحقوق المنصوص عليها لهذه المجتمعات األصلية والمحلية على مواردها الجينية، تقاسمها بطريقة عادلة ومنصفة 

  .بادلةمع المجتمعات المعنية، استنادا إلى شروط متفق عليها بصورة مت
  . أعاله، يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب االقتضاء1لتنفيذ الفقرة   -3
يجوز أن تشتمل المنافع على منافع نقدية وغير نقدية، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر،   -4

  .المنافع المذكورة في المرفق
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 أو سياساتية، حسب االقتضاء، بهدف تقاسم المنافع الناشئة عن يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية  -5
استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة مع المجتمعات األصلية والمحلية 

  .ويكون هذا التقاسم بناء على شروط متفق عليها بصورة متبادلة. الحائزة لهذه المعارف

  6المادة 

  على الموارد الجينيةالحصول 
عند ممارسة الدولة للحقوق السيادية على الموارد الطبيعية، ورهنا للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية   -1

للحصول وتقاسم المنافع، يخضع الحصول على الموارد الجينية الستخدامها، للموافقة المسبقة عن علم للطرف 
شأ هذه الموارد أو الطرف الذي حصل على الموارد الجينية وفقا لالتفاقية، ما المقدم لهذه الموارد الذي يكون بلد من

  .لم يقرر هذا الطرف خالف ذلك
وفقا للتشريع المحلي، يتخذ كل طرف تدابير، حسب اإلقتضاء، بهدف ضمان الحصول على الموافقة   -2

لى الموارد الجينية في الحاالت التي المسبقة عن علم أو قبول أو مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية للحصول ع
  .يكون لهذه المجتمعات حقوقا منصوص عليها لمنح الحصول على هذه الموارد

 أعاله، يتخذ كل طرف يشترط الموافقة المسبقة عن علم، ما يلزم من تدابير تشريعية أو 1بموجب الفقرة   -3
  :إدارية أو سياساتية، حسب االقتضاء، من أجل ما يلي

 على اليقين القانوني والوضوح والشفافية في تشريعه المحلي أو متطلباته التنظيمية بشأن النص  )أ(
  الحصول وتقاسم المنافع؛

  النص على قواعد وإجراءات عادلة وغير تعسفية بشأن الحصول على الموارد الجينية؛  )ب(
   علم؛توفير المعلومات عن كيفية التقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة عن  )ج(
النص على قرار كتابي واضح وشفاف من قبل سلطة وطنية مختصة، بطريقة فعالة من حيث   )د(

  التكاليف وخالل فترة زمنية معقولة؛
النص في وقت الحصول على إصدار تصريح أو ما يعادله كدليل على قرار منح الموافقة   )ه(

إخطار غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول المسبقة عن علم ووضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، و
  وتقاسم المنافع بذلك؛

أو عمليات للحصول على الموافقة /تحديد معايير وحيثما ينطبق األمر، ورهنا بالتشريع المحلي،   )و(
  المسبقة عن علم أو القبول والمشاركة للمجتمعات األصلية والمحلية من أجل الحصول على الموارد الجينية؛

ويجب . قواعد وإجراءات واضحة لإللزام بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ووضعهاوضع   )ز(
  :وضع هذه الشروط كتابة ويمكن أن تتضمن، جملة أمور، منها

  حكما لتسوية المنازعات؛  )1(
  شروطا بشأن تقاسم المنافع، بما في ذلك بالعالقة إلى حقوق الملكية الفكرية؛   )2(
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  ق من جانب طرف ثالث، إن وجد؛ شروطا لالستخدام الالح  )3(
  .شروطا بشأن التغييرات في النوايا، عند االقتضاء  )4(

  7المادة 

  الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
وفقا للقانون المحلي، يتخذ كل طرف تدابير، حسب االقتضاء، بهدف ضمان الحصول على المعارف التقليدية 

الجينية التي تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية بموافقة مسبقة عن علم أو قبول ومشاركة المرتبطة بالموارد 
  .هذه المجتمعات األصلية والمحلية، وبإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة

  8المادة 

  اعتبارات خاصة
الحصول وتقاسم على كل طرف القيام بما يلي، لدى إعداد وتنفيذ تشريعه أو متطلباته التنظيمية بشأن 

  :المنافع
تهيئة الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه   )أ(

المستدام، وال سيما في البلدان النامية، بما في ذلك من خالل تدابير مبسطة بشأن الحصول ألغراض البحوث غير 
  هذه البحوث؛التجارية، مع مراعاة الحاجة إلى معالجة تغير النية ل

إيالء االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ الحالية أو الوشيكة، التي تهدد أو تضر صحة البشر أو   )ب(
ويجوز أن تأخذ األطراف في االعتبار . الحيوانات أو النباتات، حسبما يتقرر على المستوى الوطني أو الدولي

العادل والمنصف السريع للمنافع الناشئة عن استخدام الحاجة إلى الحصول المعجل على الموارد الجينية والتقاسم 
هذه الموارد الجينية، بما في ذلك الحصول على معامالت بتكلفة معقولة لمن يحتاجون إليها، وخصوصا في البلدان 

  .النامية
  .النظر في أهمية الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها الخاص لألمن الغذائي  )ج(

  9المادة 

  مة في الحفظ واالستخدام المستدامالمساه
تشجع األطراف المستخدمين والمقدمين على توجيه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية نحو حفظ 

  .التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته
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  10المادة 

  اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع
اجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وأساليب هذه اآللية على األطراف النظر في الح

لمعالجة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة 
ة المسبقة عن علم أو بالموارد الجينية التي تحدث في حاالت عبور الحدود أو التي ال يكون من الممكن منح الموافق

وتستخدم منافع الموارد الجينية التي يتقاسمها المستخدمون والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد . الحصول عليها
  .الجينية من خالل هذه اآللية لدعم حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته على المستوى العالمي

  11المادة 

  د عبر الحدوالتعاون
واحد، طرف أكثر من  داخل إقليم الموقع الطبيعي فيجينية الموارد نفس الفي الحاالت التي توجد فيها   -1

مع مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية المعنية، حيثما   إلى التعاون، حسب االقتضاء، األطرافتسعى هذه
  .تنفيذ هذا البروتوكولبغية ينطبق األمر، 

لمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بين مجتمع واحد أو أكثر من المجتمعات في حالة تقاسم نفس ا  -2
األصلية والمحلية في عدة أطراف، تسعى هذه األطراف إلى التعاون، حسب االقتضاء، مع مشاركة المجتمعات 

  .األصلية والمحلية المعنية، بغية تنفيذ هدف هذا البروتوكول

  12المادة 

  ية المرتبطة بالموارد الجينيةالمعارف التقليد
، رهنا بالتشريع المحلي، القوانين العرفية بموجب هذا البروتوكول  تنفيذ التزاماتهافي األطراف تراعي  -1

فيما يتعلق بالمعارف حسب اإلقتضاء،  للمجتمعات األصلية والمحلية، وبروتوكوالتها وإجراءاتها المجتمعية،
  .ينيةالتقليدية المرتبطة بالموارد الج

بإنشاء آليات إلبالغ المستخدمين لمجتمعات األصلية والمحلية المعنية، الفعالة لمشاركة الب  األطرافتقوم  -2
المحتملين للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية عن التزاماتهم، بما في ذلك التدابير التي تتاح من خالل 

منافع للحصول على هذه المعارف والتقاسم العادل والمنصف غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم ال
  .للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف

تسعى األطراف، حسب االقتضاء، إلى دعم إعداد المجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك نساء هذه   -3
  :المجتمعات، لما يلي

 ارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيةمعحصول على ال فيما يتعلق باليةبروتوكوالت مجتمع  )أ(
  ؛والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف
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 دنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع متطلبات  )ب(
  الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛

 تعاقدية نموذجية لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد بنود  )ج(
  .الجينية

،  للموارد الجينيةمألوف لدى تنفيذها لهذا البروتوكول، االستخدام ال بقدر اإلمكانقيد األطراف، تُال  -4
  . وفيما بينها وفقا ألهداف االتفاقيةت األصلية والمحليةالمجتمعاداخل وتبادلها المرتبطة بها تقليدية المعارف الو

  13المادة 

  نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة
 بإتاحة وتقوم نقطة االتصال الوطنية.  كل طرف نقطة اتصال وطنية معنية بالحصول وتقاسم المنافعيعين  -1

  :المعلومات على النحو التالي
، معلومات عن لحصول على الموارد الجينيةالذين يسعون إلى ابات طلالمقدمي في حالة   )أ(

شروط متفق عليها بصورة متبادلة، بما في ذلك تقاسم وضع إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم و
  ؛المنافع

المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد لحصول على الذين يسعون إلى اطلبات المقدمي في حالة   )ب(
ينية، حيثما أمكن، معلومات عن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو القبول أو المشاركة، الج

حسب االقتضاء، للمجتمعات األصلية والمحلية ووضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة بما في ذلك تقاسم 
  المنافع؛

والمحلية المعنية وأصحاب السلطات الوطنية المختصة، والمجتمعات األصلية معلومات عن   )ج(
  .المصلحة المعنيين

  .وتكون نقطة االتصال الوطنية مسؤولة عن عمليات االتصال باألمانة
وتكون السلطات . يعين كل طرف سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر معنية بالحصول وتقاسم المنافع  -2

الواجبة التطبيق، عن منح الوطنية  اتية السياسالوطنية المختصة مسؤولة، وفقا للتدابير التشريعية أو اإلدارية أو
 ومسؤولة عن اإلبالغ عن ، أو عند اإلقتضاء، إصدار دليل كتابي يفيد باستيفاء متطلبات الحصولحق الحصول

شروط متفق عليها بصورة وإبرام  الموافقة المسبقة عن علم ىات المنطبقة للحصول علتطلباإلجراءات والم
  .متبادلة

  . للقيام بوظائف كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنية المختصةا واحداين طرف ما كيانيجوز أن يع  -3
بمعلومات عن ، بالنسبة له هذا البروتوكول تاريخ بدء نفاذ ال يتجاوز موعد كل طرف األمانة، في يبلغ  -4

 الحاالت التي يعين فيها وفي. هلديصة تخموالسلطة أو السلطات الوطنية الالوطنية نقطة االتصال وسيلة االتصال ب
، عليه أن يرسل إلى األمانة، مرفقا بإخطاره معلومات ذات صلة  واحدةطرف ما أكثر من سلطة وطنية مختصة

 المعلومات، كحد أدنى، أي سلطة هذه بين، تينطبق األمروحيثما .  كل سلطة من هذه السلطاتاتن مسؤوليع
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 ةبأي تغييرات في تعيين نقطفورا يبلغ كل طرف األمانة و.  المطلوبةعن الموارد الجينيةمسؤولة مختصة 
  .هاالسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه أو مسؤولياتب وسيلة االتصالأي تغيير في بلديه أو الوطنية االتصال 

من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول أعاله  4 األمانة المعلومات الواردة عمال بالفقرة تتيح  -5
  .اسم المنافعوتق

  14المادة 

  تقاسم المعلوماتوغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع 
تبادل الحصول وتقاسم المنافع كجزء من آلية غرفة بشأن معلومات التنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل   -1

 المعلومات المتعلقة مقاسوتعمل الغرفة كوسيلة لت.  من االتفاقية18 من المادة 3المعلومات بموجب الفقرة 
بتنفيذ هذا البروتوكول التي ذات الصلة المعلومات الحصول على بصفة خاصة، توفر، و. بالحصول وتقاسم المنافع

  .يتيحها كل طرف
رفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم لغ كل طرف يتيحبدون اإلخالل بحماية المعلومات السرية،   -2

بموجب هذا البروتوكول، فضال عن المعلومات المطلوبة عمال بالمقررات التي  ةالمنافع أية معلومات مطلوب
  :وتشتمل المعلومات على. يتخذها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول

  بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛اتية السياسوالتدابير التشريعية واإلدارية   )أ(
  السلطات الوطنية المختصة؛أو الوطنية والسلطة معلومات عن نقطة االتصال   )ب(
التصاريح أو ما يعادلها الصادرة عند وقت الحصول كدليل على قرار منح الموافقة المسبقة عن   )ج(

  .علم وإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
  :ويجوز أن تتضمن المعلومات اإلضافية ما يلي، إن وجدت وحسب اإلقتضاء  -3

  ات المختصة المعنية للمجتمعات األصلية والمحلية، والمعلومات حسبما تقررها؛السلط  )أ(
   تعاقدية نموذجية؛بنود  )ب(
  الطرائق واألدوات المعدة لرصد الموارد الجينية؛  )ج(
  .مدونات السلوك وأفضل الممارسات  )د(

 طرائق في ،ه األول في اجتماع،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكولينظر   -4
، ويتخذ أنشطتهاالمتعلقة بتقارير ال غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك تشغيل

  .يد االستعراض بعد ذلكوتبقى ق قرارات بشأنها،



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 105 
 

  15المادة 

  لحصول وتقاسم المنافعالمحلية ل  أو المتطلبات التنظيميةيمحلال االمتثال للتشريع
يتم الحصول أن تنص على مالئمة وفعالة ومتناسبة تشريعية أو إدارية أو سياساتية  تدابير  كل طرفيتخذ  -1

للموافقة المسبقة عن علم ومع وضع شروط متفق عليها وفقا  المستخدمة داخل واليته القضائية الموارد الجينيةعلى 
  .للطرف اآلخرلحصول وتقاسم المنافع ظيمية لبصورة متبادلة، حسبما ينص عليه التشريع المحلي أو المتطلبات التن

 1 حاالت عدم االمتثال للتدابير المعتمدة وفقا للفقرةلمعالجة تتخذ األطراف تدابير مالئمة وفعالة ومتناسبة   -2
  .أعاله

 يمحل في حاالت االنتهاك المزعوم للتشريع ال، إلى أقصى قدر ممكن وحسب االقتضاء،تتعاون األطراف  -3
  . أعاله1ات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع المشار إليها في الفقرة أو المتطلب

  16المادة 

  االمتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع 
  بالنسبة للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

تنص  ، حسب اإلقتضاء،ة وفعالة ومتناسبةمالئمتشريعية أو إدارية أو سياساتية  تدابير يتخذ كل طرف  -1
وفقا  يتم المستخدمة داخل واليته القضائيةالحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية أن على 

للموافقة المسبقة عن علم أو موافقة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية ومع وضع شروط متفق عليها بصورة 
للطرف اآلخر الذي لحصول وتقاسم المنافع عليه التشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية لمتبادلة، حسبما ينص 

  .توجد به هذه المجتمعات األصلية والمحلية
 1 حاالت عدم االمتثال للتدابير المعتمدة وفقا للفقرةلمعالجة  تدابير مالئمة وفعالة ومتناسبة كل طرفتخذ ي  -2

  .أعاله
 يمحل في حاالت االنتهاك المزعوم للتشريع الأقصى قدر ممكن وحسب االقتضاء،، إلى تتعاون األطراف  -3

  .أعاله 1أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع المشار إليها في الفقرة 

  17المادة 

  الموارد الجينيةاستخدام رصد 
استخدام الموارد ة بشأن وتعزيز الشفافيرصد ل، حسب االقتضاء، تدابير كل طرفتخذ لدعم االمتثال، ي  -1

  :التدابير علىهذه تشتمل يجب أن و. الجينية
  : واحدة أو أكثر على النحو التالي تفتيشتعيين نقطة  )أ(
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نقاط التفتيش المعينة تجمع أو تستلم، حسب الحالة، المعلومات المتصلة بالموافقة المسبقة   )1(
أو / عليها بصورة متبادلة، وعن علم، من مصدر المورد الجيني، بإبرام الشروط المتفق

  استخدام الموارد الجينية، حسب اإلقتضاء؛
على كل طرف، حسب الحالة واعتمادا على الخصائص الخاصة لنقطة التفتيش المعينة،   )2(

إلزام مستخدمي الموارد الجينية بتقديم المعلومات المذكورة في الفقرة أعاله إلى نقطة 
لتدابير المالئمة والفعالة والمتناسبة لمعالجة حاالت ويتخذ كل طرف ا. التفتيش المعينة
  عدم االمتثال؛

تكون هذه المعلومات، بما فيها من شهادات االمتثال المعترف بها دوليا، عند توافرها،   )3(
بدون إخالل لحماية المعلومات السرية، ويجب تقديمها إلى السلطات الوطنية المختصة، 

 المسبقة عن علم وإلى غرفة تبادل المعلومات بشأن وإلى الطرف الذي يقدم الموافقة
  الحصول وتقاسم المنافع، حسب اإلقتضاء؛

يجب أن تكون نقاط التفتيش فعالة وينبغي أن تكون مهامها متصلة بتنفيذ الفقرة الفرعية   )4(
وينبغي أن تكون متصلة باستخدام الموارد الجينية، أو بجمع المعلومات ذات . هذه) أ(

المراحل التي تشمل أيا من مراحل البحوث أو التطوير أو االبتكار أو قبل الصلة في 
  .التسويق التجاري أو مرحلة التسويق التجاري

تشجيع مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية على إدراج أحكام في الشروط المتفق عليها بصورة   )ب(
  ن خالل متطلبات اإلبالغ؛متبادلة لتقاسم المعلومات بشأن تنفيذ هذه الشروط، بما في ذلك م

  .اتصال فعالة من حيث التكاليفونظم  أدوات استخدام  علىتشجيعال  )ج(
، أو ما يعادله، ويتاح إلى غرفة تبادل المعلومات 6من المادة ) ه(3يشكل أي تصريح يصدر وفقا للفقرة   -2

  .بشأن الحصول وتقاسم المنافع، يشكل شهادة امتثال معترف بها دوليا
شهادة االمتثال المعترف بها دوليا دليال على أن المورد الجيني الذي تشمله قد تم الحصول عليه تكون   -3

وفقا للموافقة المسبقة عن علم، وبإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة، حسبما ينص عليه التشريع المحلي أو 
  .افقة المسبقة عن علمالمتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع في الطرف الذي يقدم المو

  :يجب أن تتضمن الشهادة المعترف بها دوليا المعلومات التالية كحد أدنى عندما ال تكون سرية  -4
  اسم السلطة التي أصدرتها؛  )أ(
  تاريخ اإلصدار؛  )ب(
  المقدم؛  )ج(
  رمز فريد لتعريف الشهادة؛  )د(
  ه؛الشخص أو الكيان التي منحت الموافقة المسبقة عن علم ل  )ه(
  الموضوع الوارد أو الموارد الجينية المشمولة في الشهادة؛  )و(
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  تأكيدا يفيد بإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛  )ز(
  تأكيدا يفيد بالحصول على موافقة مسبقة عن علم؛  )ح(
  .أو االستخدام غير التجاري/االستخدام التجاري و  )ط(

  18المادة 

  ا بصورة متبادلةاالمتثال للشروط المتفق عليه
شجع مقدمي ومستخدمي ، أن ي7، والمادة 6من المادة ) 1)(ز(3على كل طرف، لدى تنفيذه للفقرة   -1

على إدراج أحكام بشأن الشروط المتفق عليها  المرتبطة بالموارد الجينية تقليديةالمعارف الأو /الموارد الجينية و
  : هذه األحكامتتضمنازعات، و، حسب االقتضاء، لتغطية تسوية المنبصورة متبادلة

  عات؛منازتسوية اللعمليات أي  ستخضع لهاالوالية القضائية التي   )أ(
  أو/ والقانون الواجب التطبيق؛  )ب(
  .زعات بطرائق بديلة، مثل الوساطة أو التحكيمانمخيارات لتسوية ال  )ج(

ات الوالية تطلبمو تفق، بما يةي بموجب نظمه القانونالعدالة إمكانية اللجوء إلى إتاحة يكفل كل طرف  -2
  .زعات الناشئة عن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلةانمالقضائية المطبقة، في حاالت ال

  :ما يليب عند اإلقتضاء، فيما يتعلق تدابير فعالة، كل طرفتخذ ي  -3
  اللجوء إلى العدالة؛  )أ(
  .اذهافاألجنبية وإنالتحكيم   وقراراتباألحكاماالعتراف المتبادل استخدام آليات فيما يتعلق ب  )ب(

هذه المادة وفقا للمادة يستعرض مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول فعالية   -4
  . من هذا البروتوكول31

  19المادة 

   التعاقدية النموذجيةبنودال
ية نموذجية قطاعية ومتعددة بنود تعاقد على إعداد وتحديث واستخدام يشجع كل طرف، حسب االقتضاء،  -1

  .القطاعات للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
 الستخدام البنود دوريافي هذا البروتوكول تقييما مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يجري   -2

  .التعاقدية النموذجية القطاعية والمتعددة القطاعات
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  20المادة 

  أو المعايير/فضل الممارسات ومدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأ
يشجع كل طرف، حسب االقتضاء، على إعداد وتحديث واستخدام مدونات السلوك الطوعية والمبادئ   -1

  .أو المعايير فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع/ وأفضل الممارساتالتوجيهية و
مدونات  الستخدام دوريايما في هذا البروتوكول تقيمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يجري   -2

أو المعايير وينظر في اعتماد مدونات السلوك والمبادئ /الممارسات وأفضل الطوعية والمبادئ التوجيهية والسلوك 
  .أو المعايير المحددة/التوجيهية وأفضل الممارسات و

  21المادة 

  زيادة التوعية
ية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد بأهمية الموارد الجين زيادة التوعية تدابير لكل طرفتخذ ي
 ما يلي، ضمن جملة  أن تشتمل هذه التدابير علىجوزوي. الحصول وتقاسم المنافعوالمسائل المتعلقة ب الجينية،

  :أمور
   هدفه؛الترويج لهذا البروتوكول، بما في ذلك  )أ(
  ؛عنيين المصحاب المصلحةوأ للمجتمعات األصلية والمحليةتنظيم اجتماعات   )ب(
  ؛المصلحة المعنيينأصحاب و للمجتمعات األصلية والمحليةمكتب مساعدة صيانة إنشاء و  )ج(
  معلومات؛التبادل وطنية لنشر المعلومات من خالل غرفة   )د(
 بالتشاور أو المعايير/ وممارساتالأفضل  الطوعية والمبادئ التوجيهية وتشجيع مدونات السلوك  )ه(

  ؛ المعنيينأصحاب المصلحةو لمحليةالمجتمعات األصلية وامع 
  ؛اتخبرلوالدولي لاإلقليمي المحلي و ، حسب االقتضاء، التبادلتشجيع  )و(
تثقيف وتدريب مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية   )ز(

  حول التزاماتهم المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛
  معات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ هذا البروتوكول؛مشاركة المجت  )ح(
  .زيادة التوعية بالبروتوكوالت واإلجراءات المجتمعية للمجتمعات األصلية والمحلية  )ط(

  22المادة 

  القدرات
تنفيذ لسسية تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤبناء القدرات، وتنمية القدرات وتتعاون األطراف في   -1

 أقل البلدان نموا والدول الجزرية ال سيماالبلدان النامية، واألطراف من في على نحو فعال هذا البروتوكول 
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منظمات المؤسسات وال، بما في ذلك من خالل ذات االقتصاد االنتقاليالصغيرة النامية من بينها، واألطراف 
وفي هذا السياق، ينبغي لألطراف أن تيسر مشاركة المجتمعات . ائمة القوطنيةالقليمية ودون اإلقليمية واإلعالمية وال

  .األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما فيهم المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص
 من البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول  في االعتبار التام احتياجات األطرافأن تؤخذيجب   -2

 موارد مالية وفقا لألحكام ذات الصلة رية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، إلىالجز
  .من أجل تنفيذ هذا البروتوكولالقدرات وتنمية  وذلك لبناء ،التفاقيةفي ا

نامية من بينها، من البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة ال على األطراف  -3
 احتياجاتها وأولوياتها الوطنية من حيث القدرات من خالل تقييمات دتحدواألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، أن 

وعند القيام بذلك، ينبغي أن .  فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكولذاتية للقدرات الوطنية، كأساس للتدابير المالئمة،
لويات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين من حيث بناء تدعم هذه األطراف احتياجات وأو

  .القدرات، حسبما تحددها ومع التشديد على احتياجات وأولويات النساء من القدرات
من أجل دعم تنفيذ هذا البروتوكول، يجوز أن تتناول بناء وتنمية القدرات المجاالت الرئيسية التالية ضمن   -4

  :غيرها
  القدرة على تنفيذ التزامات هذا البروتوكول واالمتثال لها؛  )أ(
  القدرة على التفاوض لوضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة؛  )ب(
القدرة على إعداد وتطبيق وإنفاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية محلية بشأن الحصول   )ج(

  وتقاسم المنافع؛ 
  .ألبحاث الوطنية لديها من أجل إضافة قيمة لمواردها الجينيةقدرة البلدان على تطوير قدرات ا  )د(

  : جملة أمورأعاله على ما يلي، ضمن 4إلى  1  من أن تشتمل التدابير المتخذة وفقا للفقراتيجوز  -5
  التطوير القانوني والمؤسسي؛  )أ(
ق عليها  شروط متفحول في المفاوضات، مثل التدريب على التفاوض نصاف والعدالة اإلتعزيز  )ب(

  بصورة متبادلة؛
  رصد وإنفاذ االمتثال؛  )ج(
استخدام أفضل أدوات االتصال والنظم القائمة على االنترنت المتاحة في أنشطة الحصول وتقاسم   )د(

  المنافع؛
  ؛تقدير القيمةتطوير واستخدام طرائق   )ه(
  دراسات تصنيفية؛وبحوث ما يرتبط به من  و،التنقيب البيولوجي  )و(
  ؛، والبنية التحتية والقدرة التقنية على تسهيل استدامة نقل التكنولوجيا هذالتكنولوجيانقل ا  )ز(
 ستخدام المستدامالتعزيز مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التنوع البيولوجي وا  )ح(
  ؛لمكوناته
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  قاسم المنافع؛الحصول وتأصحاب المصلحة المعنيين بالعالقة إلى تدابير خاصة لزيادة قدرات   )ط(
مع التركيز على تعزيز قدرات نساء تدابير خاصة لزيادة قدرات المجتمعات األصلية والمحلية   )ي(

  .أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية/الموارد الجينية وفيما يتعلق بالحصول على هذه المجتمعات 
 ة واإلقليمية الوطنيمستوياتعلى الالمتخذة درات القوتنمية  مبادرات بناء عنينبغي تقديم المعلومات   -6

 أوجه عزيزبغية تبشأن الحصول وتقاسم المنافع إلى غرفة تبادل المعلومات  أعاله، 5 إلى 1  وفقا للفقراتة،والدولي
  .القدرات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافعوتنمية  والتنسيق بشأن بناء آزرالت

  23المادة 

  عاوننقل التكنولوجيا والت
 من االتفاقية، وتساهم في برامج البحث والتطوير 19 و18 و16 و15تتعاون األطراف، وفقا للمواد 

. التقني والعلمي، بما في ذلك أنشطة البحوث في مجال التكنولوجيا األحيائية، كوسيلة لتحقيق هدف هذا البروتوكول
إلى األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل وتقوم األطراف بتعزيز وتشجيع الحصول على التكنولوجيا ونقلها 

البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، من أجل التمكين من 
ويجب أن تتم . تطوير وتعزيز قاعدة تكنولوجية وعلمية سليمة ومستمرة لتحقيق أهداف االتفاقية وهذا البروتوكول

األنشطة التعاونية، حيثما أمكن، في ومع الطرف أو األطراف المقدمة للموارد الجينية التي هي بلد أو بلدان هذه 
  .منشأ هذه الموارد الجينية أو الطرف أو األطراف التي حصلت على الموارد الجينية وفقا لالتفاقية

  24المادة 

  غير األطراف
م إلى هذا البروتوكول والمساهمة بمعلومات مناسبة تقوم األطراف بتشجيع غير األطراف على االنضما

  .في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

  25المادة 

  والموارد الماليةالمالية اآللية 
 من االتفاقية عند النظر في الموارد المالية الالزمة لتنفيذ هذا 20تراعي األطراف أحكام المادة   -1

  .البروتوكول
  . هي اآللية المالية لهذا البروتوكولآللية المالية لالتفاقيةاتكون   -2
 مؤتمر األطراف يراعي،  من هذا البروتوكول22القدرات المشار إليها في المادة وتنمية فيما يتعلق ببناء   -3

 2لفقرة تعلق باآللية المالية المشار إليها في اإرشاد يالعامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، عند تقديم 
، وال سيما أقل البلدان نموا والدول  البلدان النامية من ينظر فيه مؤتمر األطراف، حاجة األطرافلكي أعاله،
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، فضال عن االحتياجات إلى موارد ماليةالجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، 
  .ة، بما فيها نساء هذه المجتمعاتواألولويات للقدرات للمجتمعات األصلية والمحلي

 أقل ال سيماالبلدان النامية، ومن احتياجات األطراف أيضا  األطراف تراعي،  أعاله1في سياق الفقرة   -4
في جهودها الرامية  ،ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف 

  .القدرات لديها ألغراض تنفيذ هذا البروتوكولوتنمية ت بناء اتطلبتنفيذ موإلى تحديد 
مؤتمر الصادرة عن  إلى اآللية المالية لالتفاقية في المقررات ذات الصلة اإلرشاد الموجهنطبق ي  -5

 ما يقتضيه اختالف الحال، على مراعاةاألطراف، بما فيها تلك الموافق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول، مع 
  .هذه المادةأحكام 

هذا أن تقدم األطراف من البلدان المتقدمة موارد مالية وغيرها من الموارد لتنفيذ أحكام أيضا  يجوز  -6
 وأن تستفيد منها األطراف من البلدان النامية ،البروتوكول من خالل قنوات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف

  .ذات االقتصاد االنتقاليواألطراف 

  26المادة 

  ر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكولمؤتم
  .كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول يعمل مؤتمر األطراف  -1
 مداوالت التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في االتفاقيةيجوز لألطراف في   -2

وعندما يعمل مؤتمر األطراف . ا البروتوكولمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذلأي اجتماع 
  . األطراف فيهوقفا على بموجب هذا البروتوكول يكون اتخاذ القراراتكاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، 

 أي عضو من أعضاء يستبدلعندما يعمل مؤتمر األطراف كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول،   -3
في ذلك الوقت طرفا في هذا البروتوكول، بعضو  ال يكون االتفاقية، ولكنمكتب مؤتمر األطراف يمثل طرفا في 

  .هاتنتخبه األطراف في هذا البروتوكول من بين
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد يبقي   -4

 ويؤدي. تعزيز تنفيذه على نحو فعال الضرورية لالمقرراتاالستعراض الدوري ويتخذ، في حدود واليته، 
  :يقوم بما يليالوظائف المحددة له بموجب هذا البروتوكول و

  رفع توصيات بشأن أية مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛  )أ(
   ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛حسبما تكون الهيئات الفرعية إنشاء  )ب(
التي تقدمها المنظمات والمعلومات على الخدمات  حيثما يكون مالئما، إلى الحصول السعي،  )ج(

  تعاون معها؛والالدولية والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة واستخدامها 
 من هذا البروتوكول 29  شكل ووتيرة إرسال المعلومات التي يتعين تقديمها وفقا للمادةتحديد  )د(

  التي تقدمها أية هيئة فرعية؛نظر في هذه المعلومات فضال عن التقارير وال
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، فضال عن أي مرفقات  ومرفقه على هذا البروتوكولتتعديالفي ال النظر، حسب االقتضاء،  )ه(
  ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛واعتمادها، التي تعتبر ، إضافية لهذا البروتوكول

  .أية وظائف أخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ هذا البروتوكولممارسة   )و(
 ما يقتضيه اختالف الحال، مراعاةبق النظام الداخلي لمؤتمر األطراف والقواعد المالية لالتفاقية، مع يط  -5

كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول خالف العامل بموجب هذا البروتوكول، باستثناء إذا قرر مؤتمر األطراف 
  . اآلراءتوافقذلك ب

باالقتران مع لعامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول تعقد األمانة أول اجتماع لمؤتمر األطراف ا  -6
وتعقد االجتماعات العادية .  هذا البروتوكولتاريخ بدء نفاذاالجتماع األول لمؤتمر األطراف المقرر عقده بعد 

ر االجتماعات العادية لمؤتمباالقتران مع الالحقة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول 
  . ذلكخالفاألطراف، ما لم يقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول 

تعقد االجتماعات االستثنائية لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول في أوقات   -7
 ضروريا، أو بناء على ذلكفي هذا البروتوكول أخرى حسبما يرى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

شهر أ ستة في غضون ثلث األطراف على األقل بتأييد من من أي طرف، شريطة أن يحظى الطلب مكتوبطلب 
  .من إرسال األمانة للطلب إلى األطراف

أي دولة فضال عن  ،ألمم المتحدة، ووكاالتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذريةأن تكون ا يجوز  -8
 ممثلة بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر األطراف العامل ، ليست طرفا في االتفاقية، مراقب عنهاعضو فيها أو

 ألي هيئة أو وكالة، سواء وطنية أو دولية، حكومية أو غير  ويجوز.كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول
انة برغبتها في حضور  األمتغتكون قد أبل و،هذا البروتوكولالمشمولة ب في المسائل ذات اختصاصحكومية 
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، أن تحضر على هذا من اجتماعات اجتماع 

ويخضع قبول ومشاركة المراقبين إلى النظام .  على األقليناألساس، ما لم يعترض ثلث األطراف الحاضر
  .هذه المادة منصوص عليه خالف ذلك في باستثناء ما هو أعاله، 5الداخلي المشار إليه في الفقرة 

  27المادة 

  الهيئات الفرعية
 عمال ، بما في ذلكالبروتوكولهذا  ألي هيئة فرعية تنشئها االتفاقية أو تنشأ بموجبها، أن تخدم يجوز  -1

ب هذا المقرر المهام الواج ويحدد .بمقرر يتخذه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول
  .تنفيذها

 مداوالت التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في االتفاقيةيجوز لألطراف في   -2
وعندما تعمل هيئة فرعية في االتفاقية كهيئة فرعية لهذا . الهيئات الفرعيةتلك  اجتماعاتأي اجتماع من 

  . هذا البروتوكول األطراف فيقفا علىو بموجب هذا البروتوكول يكون اتخاذ القراراتالبروتوكول، 
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 أي  يستبدل هيئة فرعية تابعة لالتفاقية وظائفها فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بهذا البروتوكول،تؤديعندما   -3
هذا في ذلك الوقت طرفا في  ال يكون عضو من أعضاء مكتب هذه الهيئة الفرعية يمثل طرفا في االتفاقية، ولكن

  .بينهاالبروتوكول من هذا تخبه األطراف في البروتوكول، بعضو تن

  28المادة 

  األمانة
  . من االتفاقية كأمانة لهذا البروتوكول24تعمل األمانة المنشأة بموجب المادة   -1
 ما مراعاة من االتفاقية بشأن وظائف األمانة على هذا البروتوكول، مع 24 من المادة 1تنطبق الفقرة   -2

  .يقتضيه اختالف الحال
 مؤتمر األطراف بتوي. متى كانت مستقلة األطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات األمانة حملتت  -3

 ترتيبات الميزانية الضرورية لتحقيق هذا في، في اجتماعه األول،  في هذا البروتوكولالعامل كاجتماع لألطراف
  .الغرض

  29المادة 

  الرصد واإلبالغ
 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع وإبالغموجب هذا البروتوكول،  بالتزاماتهرصد تنفيذ ب كل طرف يقوم

اجتماع لألطراف في هذا كيحددها مؤتمر األطراف العامل وفي أشكال لألطراف في هذا البروتوكول، على فترات 
  .البروتوكولهذا التدابير التي اتخذها لتنفيذ بالبروتوكول، 

  30المادة 

  ا البروتوكولإجراءات وآليات لتعزيز االمتثال لهذ
ببحث واعتماد  ، في اجتماعه األول، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكوليقوم

 وتشمل.  االمتثال ألحكام هذا البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثالعزيزإجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لت
هذه اإلجراءات وتكون . االقتضاءقديم المساعدة، حسب  إلسداء المشورة أو تاهذه اإلجراءات واآلليات أحكام

  . من االتفاقية27زعات بموجب المادة انمإجراءات وآليات تسوية الوال تخل ب ،لةستقمواآلليات 

  31المادة 

  التقييم واالستعراض
فعالية البروتوكول بعد ل ا تقييم، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكوليجري

بعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع البروتوكول وهذا  بدء نفاذ سنوات من أربع
  .لألطراف في هذا البروتوكول
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  32المادة 

  التوقيع
المتحدة في نيويورك من األطراف في االتفاقية بمقر األمم يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام 

  .2012 شباط/ فبراير1 إلى 2011 شباط/فبراير 2

  33المادة 

  بدء النفاذ
ين للتصديق أو القبول أو خمسيبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك ال  -1

  .تفاقيةقتصادي اإلقليمي األطراف في االلتكامل االانضمام للدول أو منظمات الموافقة أو اال
قليمي، تصدق على هذا البروتوكول اإلقتصادي االتكامل الة أو منظمة يبدأ نفاذ هذا البروتوكول ألي دول  -2

 اليوم التسعين  أعاله، في1بعد إيداع الصك الخمسين المشار إليه في الفقرة أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه 
قبولها أو موافقتها  تصديقها أو صكقليمي اإلقتصادي االتكامل المن التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو منظمة 

 أيهما ،قليمياإلقتصادي االتكامل اللدولة أو منظمة لتفاقية  التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه االفينضمامها، أو اأو 
  .أبعد

قليمي وثيقة إضافية اإلقتصادي التكامل اال، ال يعد أي صك تودعه منظمة  أعاله2 و1ألغراض الفقرتين   -3
  .دول األعضاء في تلك المنظمةالقبل للوثائق المودعة من 

  34المادة 

  التحفظات
  .ال يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول

  35المادة 

  نسحاباال
نسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي يجوز ألي طرف اال  -1

  .سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف
نسحاب، أو في أي تاريخ  سنة واحدة على تلقي الوديع إلخطار االانقضاءنسحاب نافذا بعد يصبح اال  -2

  .نسحابحدد في إخطار االيتالحق حسبما 
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  36المادة 

  حجية ذات الالنصوص
العربية والصينية يودع لدى األمين العام لألمم المتحدة أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه 

  . الحجيةمن حيثاإلسبانية زية والفرنسية والروسية وواإلنكلي
  

 بـالتوقيع علـى هـذا       ،، قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حـسب األصـول          لما تقدم وإثباتاً  
 . في التواريخ المحددةالبروتوكول

  
  . وعشرة عام ألفيناألول تشرين/أكتوبر في اليوم التاسع والعشرين من شهر ناغوياتحرر في 

  
  رفقم

  المنافع النقدية وغير النقدية
  :يجوز أن تشمل المنافع النقدية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي  - 1

  رسم الحصول على كل عينة تم جمعها أو الحصول عليها؛/رسوم  )أ(
  مدفوعات مقدمة؛  )ب(
  دفعات على مراحل محددة؛  )ج(
  دفع أتاوات؛  )د(
  ري؛رسوم الترخيص في حالة التسويق التجا  )ه(
رسوم خاصة يجب دفعها إلى الصناديق االستئمانية التي تساند حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه   )و(

  المستدام؛
  الرواتب والشروط التفضيلية حيثما يكون متفقاً عليها بصورة متبادلة؛  )ز(
  تمويل البحوث؛  )ح(
  المشاريع المشتركة؛  )ط(
  .ة ذات الصلةالملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكري  )ي(

  :يجوز أن تشمل المنافع غير النقدية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي  - 2
  تقاسم نتائج البحث والتطوير؛  )أ(
التعاون والمساهمة في برامج البحث والتطوير العلميين، خصوصاً أنشطة البحث في التكنولوجيا   )ب(

   ذلك؛األحيائية، لدى الطرف المقدم للموارد الجينية إذا أمكن



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 116 

  

 

  المشاركة في تطوير المنتجات؛  )ج(
  التعاون والمساعدة واإلسهام في التثقيف والتدريب؛  )د(
  السماح بالدخول إلى مرافق الموارد الجينية خارج الموقع الطبيعي وإلى قواعد البيانات؛  )ه(
 بما في ذلك شروط نقل المعارف والتكنولوجيا إلى مقدم الموارد الجينية بشروط عادلة وبأنسب الشروط،  )و(

ميسرة وتفضيلية يتفق عليها، وخصوصاً فيما يتعلق بالمعارف والتكنولوجيا التي تستعمل الموارد الجينية، 
  بما في ذلك التكنولوجيا األحيائية، أو التي تتصل بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

  تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا؛  )ز(
  ات المؤسسية؛بناء القدر  )ح(
  الموارد البشرية والمادية لتعزيز القدرات على إدارة وإنفاذ لوائح الحصول؛  )ط(
التدريب المتعلق بالموارد الجينية بمشاركة كاملة من البلدان المقدمة للموارد الجينية، وإن أمكن لدى تلك   )ي(

  البلدان؛
بيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك قوائم الحصول على المعلومات العلمية المتصلة بحفظ التنوع ال  )ك(

  الجرد البيولوجية والدراسات التصنيفية؛
  اإلسهامات في االقتصاد المحلي؛  )ل(
البحوث الموجهة نحو االحتياجات ذات األولوية، مثل الصحة واألمن الغذائي، مع مراعاة االستخدامات   )م(

  وارد الجينية؛المحلية للموارد الجينية في الطرف المقدم للم
العالقات المؤسسية والمهنية التي يمكن أن تترتب على اتفاق الحصول وتقاسم المنافع وما يتبعه من   )ن(

  أنشطة تعاونية؛
  فوائد األمن الغذائي والمعيشي؛  )س(
  االعتراف االجتماعي؛  )ع(
  .الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة  )ف(
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  المرفق الثاني
  مل اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول علىخطة ع

  الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
  الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

      مسائل لنظر اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها األول- ألف 
المتعلقة تقارير الفي ذلك مات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما طرائق تشغيل غرفة تبادل المعلو  -1
  ).14 من المادة 4الفقرة  (أنشطتهاب
تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في البلدان تدابير للمساعدة في بناء القدرات، وتنمية القدرات و  -2

، ذات االقتصاد االنتقاليالنامية من بينها، واألطراف  أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة ال سيماالنامية، و
  .)22المادة (مع مراعاة االحتياجات التي تحددها األطراف المعنية لتنفيذ البروتوكول 

تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية والمسائل ذات   -3
  ).21المادة (م المنافع الصلة بالحصول وتقاس

 االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم عزيزمؤسسية لتالليات اآلتعاونية والجراءات اإل  -4
  .)30المادة (االقتضاء المشورة أو المساعدة، حسب تقدم  التي اإلجراءات واآلليات ، بما في ذلكاالمتثال

   في اجتماعها الثاني    مسائل لنظر اللجنة الحكومية الدولية- باء 
  .وضع ميزانية برنامجية لفترة السنتين بعد بدء نفاذ البروتوكول  -5
  ).25المادة (صياغة اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية   -6
  .صياغة اإلرشاد لحشد الموارد لتنفيذ البروتوكول  -7
 من 5الفقرة (البروتوكول النظر في النظام الداخلي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في   -8

  ).26 المادة
صياغة مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في   -9

  ).26 من المادة 6الفقرة (البروتوكول 
  ).10المادة (الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وأساليب هذه اآللية   -10
  .مواصلة النظر في البنود التي تم بحثها في االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية، عند الضرورة  -11
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  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   10/2المقرر 
  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي

  إن مؤتمر األطراف،
ني باستعراض التنفيذ أن يعد، في ، الذي طلب فيه إلى الفريق العامل المع9/9 إلى مقرره إذ يشير

اجتماعه الثالث، خطة استراتيجية منقحة ومحدثة تشتمل على هدف منقح للتنوع البيولوجي، لكي ينظر فيها مؤتمر 
  األطراف ويعتمدها في اجتماعه العاشر،

 بالتقارير المقدمة من األطراف والمراقبين التي تعرض آراء بشأن تحديث وتنقيح الخطة وإذ يرحب
االستراتيجية ومختلف المشاورات التي نظمتها األطراف، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وبرنامج األمم المتحدة 

 التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والشركاء اآلخرون، بما في ذلك 2010للبيئة، وبرنامج العد التنازلي لعام 
رسمية بشأن تحديث الخطة االستراتيجية لالتفاقية للفترة بعد عام المشاورات اإلقليمية، وحلقة عمل الخبراء غير ال

، ومؤتمر تروندهايم السادس لألمم 2010كانون الثاني / يناير20 إلى 18، المنعقدة في لندن، في الفترة من 2010
شباط /براير ف5 إلى 1النرويج بشأن التنوع البيولوجي، المنعقد في تروندهايم، بالنرويج، في الفترة من /المتحدة
2010 ،  

 لحكومات بلجيكا، والبرازيل، ومصر، وإثيوبيا، وألمانيا، واليونان، وأيرلندا، وإذ يعرب عن امتنانه
واليابان، وكينيا، والنرويج، وبنما، وبيرو، والسويد، والمملكة المتحدة على استضافتها لهذه المشاورات، فضال عن 

  مساهماتها المالية، 
كة مختلف هيئات منظومة األمم المتحدة من خالل فريق اإلدارة البيئية، والمجتمع  بمشاروإذ يرحب أيضا

الفريق المشترك بين ، و(DIVERSITAS) الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولوجيبرنامج الالعلمي من خالل 
  التابع لألكاديميات الوطنية للعلوم والقنوات األخرى،األكاديميات 

 تمثل إطارا مفيدا ومرنا ومهما لجميع 2020- 2011 تنوع البيولوجيالستراتيجية لل بأن الخطة اوإذ يسلّم
  االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

 استنتاجات الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي التي تؤكد أن وإذ يالحظ مع القلق
م العقبات التي حالت دون تقي أن النشرة وإذ يالحظ أيضاكامل،  لم يتحقق بال2010هدف التنوع البيولوجي لعام 

تحقيق الهدف، وتتناول بالتحليل سيناريوهات التنوع البيولوجي في المستقبل وتستعرض اإلجراءات المحتملة التي 
  .يمكن اتخاذها لخفض الفقدان في المستقبل

  اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، بتقارير الدراسة المتعلقة باقتصاديات النظم وإذ يرحب أيضا
مع أهداف أيشي المذكورة فيها، ، 2020-2011 تنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية لليعتمد  -1

  المرفقة بالمقرر الحالي؛
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هداف ألة المقترحة مراحل الرئيسي بالمبرر التقني المؤقت والمؤشرات المحتملة والميحيط علما  -2
  2؛(UNEP/CBD/COP/10/9)دة في مذكرة األمين التنفيذي  الوارأيشي للتنوع البيولوجي

 األطراف والحكومات األخرى، بدعم من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات األخرى، يحث  -3
  :وبصفة خاصة 2020- 2011للتنوع البيولوجي حسب االقتضاء، على تنفيذ الخطة االستراتيجية 

تعزيز المساهمات الكاملة والفعالة من النساء، تمكين المشاركة على جميع المستويات ل  )أ(
والمجتمعات األصلية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة من جميع 

  .2020- 2011القطاعات األخرى في التنفيذ الكامل ألهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للفترة 
 مع أهداف أيشي المذكورة فيها،تخدام الخطة االستراتيجية وضع أهداف وطنية وإقليمية، باس  )ب(

كإطار مرن، وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، ومع مراعاة األهداف العالمية وحالة واتجاهات التنوع البيولوجي 
ية بغية المساهمة في الجهود العالمية الجماعوالموارد المقدمة من خالل استراتيجية حشد الموارد، في البلد، 

  المبذولة من أجل بلوغ األهداف العالمية، ورفع تقرير عنها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر؛
استعراض، وحسب اإلقتضاء تحديث وتنقيح، استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع   )ج(

، بما في ذلك عن طريق 9/9البيولوجي، بما يتمشى مع الخطة االستراتيجية واإلرشادات المعتمدة في المقرر 
إدماج أهدافها الوطنية في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، المعتمدة بوصفها أدوات سياسية، 

  ورفع تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر أو الثاني عشر؛
محدثة للتنوع البيولوجي كأدوات فعالة استخدام االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة وال  )د(

إلدماج أهداف التنوع البيولوجي في السياسات واالستراتيجيات الوطنية للتنمية والحد من الفقر، والحسابات 
القومية، عند الضرورة، والقطاعات االقتصادية وعمليات التخطيط المكاني من قبل الحكومة والقطاع الخاص على 

  جميع المستويات؛ 
رصد واستعراض تنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وفقا للخطة   )ه(

االستراتيجية وأهدافها الوطنية مع استخدام مجموعة المؤشرات المعدة للخطة االستراتيجية كإطار مرن ورفع 
سائل أخرى يحددها تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف من خالل تقاريرها الوطنية الخامسة والسادسة وأي و

  مؤتمر األطراف؛
دعم تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات فعالة لتعزيز تنفيذ   )و(

الخطة االستراتيجية وتعميم التنوع البيولوجي على المستوى الوطني، مع مراعاة أوجه التآزر بين االتفاقيات 
  متسقة مع والية كل منها؛المتعلقة بالتنوع البيولوجي بطريقة 

تعزيز توليد واستخدام المعلومات العلمية، ووضع منهجيات ومبادرات لرصد حالة واتجاهات   )ز(
التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وتقاسم البيانات، ووضع مؤشرات وتدابير، وإجراء تقييمات 

ت في مجال ولي الجديد المقترح بشأن العلوم والسياسامنتظمة وفي الوقت المناسب، لتعزيز المنبر الحكومي الد
 وفاعلية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية (IPBES) التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

                                                             
 )ز(17أجري تحديث لهذه المذكرة، بما يتماشى مع األهداف حسب اعتمادها ومع مراعاة النقاط المذكورة في الحاشية بالفقرة                   2

  .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 ، وهي متاحة بوصفها الوثيقةمن المقرر الحالي
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 للتنوع  تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية وبالتالي، بين العلوم والسياساتفاعلوالتكنولوجية من أجل تعزيز الت
  ؛2020- 2011وجي البيول

 في تنفيذ 3 األطراف إلى األخذ علما بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةيدعو  -4
  ، عند الضرورة، ووفقا للتشريعات الوطنية؛2020-2011 للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية

يمية للتنوع البيولوجي،  المنظمات اإلقليمية على النظر في إعداد أو تحديث استراتيجيات إقليحث  -5
حسب االقتضاء، بما في ذلك االتفاق على أهداف إقليمية، كوسيلة الستكمال ودعم اإلجراءات الوطنية والمساهمة 

  ؛2020-2011للتنوع البيولوجي  في تنفيذ الخطة االستراتيجية
 8/8 المقررين  الحاجة إلى أنشطة لبناء القدرات والتقاسم الفعال للمعارف، بما يتمشى معيؤكد  -6

 والمقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف، من أجل دعم جميع البلدان، وخصوصا 9/8و
 والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان األكثر ضعفا من الوجهة ،البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا

 لي، والمجتمعات األصلية والمحلية، في تنفيذ الخطة االستراتيجيةالبيئية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقا
  ؛2020- 2011للتنوع البيولوجي 

 أن زيادة المعرفة بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتطبيقها تعتبر وإذ يؤكد  -7
االستفادة من نتائج الدراسة  األطراف والحكومات األخرى إلى يدعوأداة مهمة إليصال وتعميم التنوع البيولوجي، 

بشأن اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي والدراسات األخرى ذات الصلة، للتوعية بشأن توضيح 
الفائدة من االستثمار في التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ولتعزيز التزام السياسات بالتنوع البيولوجي 

  على أعلى المستويات؛
 الذي دعا إلى تعميم المنظور الجنساني في االستراتيجيات وخطط 9/8 إلى المقرر وإذ يشير  -8

، الذي اعتمد مؤتمر األطراف بموجبه خطة عمل االتفاقية بشأن 9/24العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والمقرر 
لجنساني في تنفيذ االتفاقية المساواة بين الجنسين، والذي طلب إلى األطراف ضمن أمور أخرى، تعميم المنظور ا

وتعزيز المساواة بين الجنسين في تحقيق أهدافها الثالثة، وطلب إلى األطراف تعميم االعتبارات الجنسانية، عند 
أيشي وما يرتبط بها من غايات وأهداف  2020-2011للتنوع البيولوجي االقتضاء، في تنفيذ الخطة االستراتيجية 

  ؛ومؤشرات
إطار السنوات األربع ألولويات البرامج ذات الصلة باستخدام موارد مرفق البيئة " إلى وإذ يشير  -9

وإذ ، 9/31المقترح في المقرر " 2014 إلى عام 2010العالمية ألغراض التنوع البيولوجي في الفترة من عام 
تراتيجية المجال الخامسة لمرفق البيئة العالمية بشأن اس) تجديد الموارد( من فترة التزود 5 أن الهدف يالحظ

إدماج التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطنية من خالل "البؤري للتنوع البيولوجي هو 
 مرفق البيئة العالمية تقديم الدعم لألطراف المؤهلة بطريقة سريعة، لتنقيح استراتيجياتها يطلب إلى، "أنشطة تمكينية

  ؛2020-2011للتنوع البيولوجي  يولوجي بما يتمشى مع الخطة االستراتيجيةوخطط عملها الوطنية للتنوع الب
 األطراف، وال سيما األطراف من البلدان المتقدمة، ويدعو الحكومات األخرى والمؤسسات يحث  -10

ألخرى، المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، ومصارف التنمية اإلقليمية، والمؤسسات المالية المتعددة األطراف ا
إلى تقديم دعم مالي مناسب ويمكن التنبؤ به وفي الوقت المناسب إلى األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل 

                                                             
 .2007أيلول / سبتمبر13 المؤرخ 61/295قرار الجمعية العامة    3
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البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان األكثر ضعفا من الوجهة البيئية، فضال عن البلدان ذات 
 على ويعيد التأكيد 2020- 2011للتنوع البيولوجي ل للخطة االستراتيجية االقتصاد االنتقالي، لتمكين التنفيذ الكام

أن مدى التنفيذ الفعال لألطراف من البلدان النامية اللتزاماتها بموجب االتفاقية سيعتمد على التنفيذ الفعال لألطراف 
  ل التكنولوجيا؛من البلدان المتقدمة اللتزاماتها بموجب االتفاقية فيما يتعلق بالموارد المالية ونق

 مرفق البيئة العالمي، تقديم الدعم المالي الكافي، وفي الوقت المناسب والمتوقع إلى يطلب إلى  -11
  ؛ 2020- 2011للتنوع البيولوجي البلدان المؤهلة للتمكين من تنفيذ الخطة االستراتيجية 

المرفق بالمقرر ( لالتفاقية  إلى استراتيجيته لحشد الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثةإذ يشيرو  -12
 األطراف والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء فريق التنمية التابع لألمم المتحدة، والبنك يدعو، ) باء9/11

الدولي، ومصارف التنمية اإلقليمية والهيئات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة، جنبا إلى جنب مع المنظمات 
للتنوع البيولوجي  قطاع األعمال، إلى توفير الموارد الضرورية لتنفيذ الخطة االستراتيجيةغير الحكومية وكيانات 

، وخصوصا من قبل البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 2011-2020
  البلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛فضال عن 

 نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي لتقديم استعراض  إعداد الطبعة الرابعة منيقرر  -13
، بما في ذلك تحليل عن كيفية مساهمة أيشي للتنوع البيولوجيمنتصف المدة عن التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف 

   من األهداف اإلنمائية لأللفية؛2015تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية في تحقيق أهداف عام 
 أن يقرر إلى أن دور مؤتمر األطراف هو اإلبقاء على تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض، يروإذ يش  -14

للتنوع البيولوجي  تستعرض اجتماعات مؤتمر األطراف في المستقبل التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية
ائل التغلب على العوائق التي ، وأن تتقاسم الخبرات ذات الصلة بالتنفيذ وأن تقدم إرشادات بشأن وس2011-2020

  ووجهت؛
 أن ينظر في اجتماعه الحادي عشر في الحاجة إلى آليات إضافية وإمكانية إنشائها أو تعزيز يقرر  -15

اآلليات القائمة مثل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والفريق العامل المفتوح العضوية 
تفاقية لتمكين األطراف من الوفاء بالتزاماتها في إطار االتفاقية وتنفيذ الخطة المخصص الستعراض تنفيذ اال

  ؛2020-2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية
  :يدعو  -16

األخرى األطراف والحكومات األخرى في االجتماعات القادمة لهيئات صنع القرار في االتفاقيات   )أ(
ألخرى ذات الصلة إلى النظر في المساهمات المناسبة للتنفيذ التعاوني  واالتفاقات ا4المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  ؛ وأهداف أيشي المذكورة فيها2020-2011للتنوع البيولوجي للخطة االستراتيجية 
برنامج األمم المتحدة للبيئة، وبصفة خاصة مكاتبه اإلقليمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )ب(

ذية والزراعة، العاملين على الصعيد القطري، إلى تيسير أنشطة لدعم تنفيذ االتفاقية ومنظمة األمم المتحدة لألغ
  والخطة االستراتيجية، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة األخرى ذات الصلة؛

                                                             
البريـة  اقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، واتفاقية التراث العالمي، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتـات            تفا  4

 .نقراض، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتيةالمعرضة لال
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برنامج األمم المتحدة للبيئة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فضال عن المنظمات األخرى ذات   )ج(
القائم على الوحدات وتعزيزه واستخدامه على نحو فعال لتعزيز  TEMATEA تطوير نموذجالصلة، إلى مواصلة 

  تحقيق االتساق في تنفيذ االتفاقيات واالتفاقات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
 إلى 5فريق اإلدارة البيئية، استنادا إلى تقريره المقدم إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف،  )د(

للتنفيذ الفعال والصحيح للخطة االستراتيجية عبر منظومة األمم المتحدة وتقديم تقرير عن أعماله إلى تحديد تدابير 
مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر من خالل الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية والهيئة 

  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
ة لألمم المتحدة إلى النظر في اعتماد العناصر ذات الصلة للخطة االستراتيجية الجمعية العام  )ه(

 كعناصر ال تتجزأ من األهداف اإلنمائية لأللفية، وال  وأهداف أيشي المذكورة فيها2020-2011للتنوع البيولوجي 
   من األهداف اإلنمائية لأللفية بشأن ضمان اإلستدامة البيئية؛7سيما الهدف 
  : األمين التنفيذي القيام بما يليإلىيطلب   -17

أن يشجع وييسر، بالشراكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها منظمات المجتمعات   )أ(
، بما في ذلك 2020-2011للتنوع البيولوجي  األصلية والمحلية، أنشطة لتعزيز القدرات لتنفيذ الخطة االستراتيجية

دون إقليمية بشأن تحديث وتنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع أو /من خالل حلقات عمل إقليمية و
  البيولوجي، وتعميم التنوع البيولوجي وتعزيز آلية غرفة تبادل المعلومات وحشد الموارد؛

تجميعا لإلجراءات الوطنية واإلقليمية وغيرها من اإلجراءات، بما في ذلك وحسب /أن يعد تحليال  )ب(
داف الموضوعة وفقا للخطة االستراتيجية لتمكين الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، االقتضاء األه

، من تقييم مساهمة هذه  الالحقةاجتماعاتهفي في اجتماعه الرابع، ومؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر و
  األهداف الوطنية واإلقليمية في تحقيق األهداف العالمية؛

 خيارات لنظر الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الرابع،، أن يعد  )ج(
لمواصلة تعزيز تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك من خالل مواصلة تطوير برامج بناء القدرات، والشراكات وتعزيز 

  ؛فاقية والعمليات الدولية األخرىأوجه التآزر فيما بين االت
ظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع أن يعد خطة، لكي تن  )د(

الحادي عشر لمؤتمر األطراف، إلعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي على أساس 
  .لومات األخرى ذات الصلةالتقارير الوطنية الخامسة، واستخدام المؤشرات العامة للتنوع البيولوجي العالمي والمع

والعمليات األخرى،  6استنادا إلى نتائج دراسة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  )ه(
أن يتعاون مع المنظمات ذات الصلة، مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك 

مواصلة تطوير الجوانب االقتصادية المتعلقة ) 1: ( الميدان االقتصادي بهدفالدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في
إعداد أدوات تنفيذ إلدماج الجوانب االقتصادية من التنوع ) 2(بخدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 

  تيسير تنفيذ وبناء قدرات مثل هذه األدوات؛) 3(البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية و

                                                             
5   UNEP/CBD/COP/10/INF/21  
  mid&924=tabid&d3%TuM_bYhDohL=fileticket?aspx.LinkClick/org.teebweb.www://http=1813انظر     6



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 123 
 

بشأن دراسة المن خالل حلقات عمل لبناء القدرات، أن يدعم البلدان في استخدام نتائج   )و(
اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وفي إدماج قيم التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج 

  .وعمليات التخطيط الوطنية والمحلية ذات الصلة
ة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لهذه المسألة مواصلة تطوير، تحضيرا لنظر الهيئ  )ز(

، المبررات التقنية  في اجتماعه الرابعلفريق العامل المعني باستعراض التنفيذوافي اجتماعها الخامس عشر، 
المذكورة في مذكرة األمين التنفيذي أيشي للتنوع البيولوجي ألهداف راحل الرئيسية المقترحة والم

(UNEP/CBD/COP/10/9) 7.مع مراعاة التعليقات المذكورة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  
  مرفق

  2020-2011للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية 
  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي

  "الحياة في انسجام مع الطبيعة"
يع تنفيذ االتفاقية على نحو  هو تشج2020-2011 للتنوع البيولوجيإن الغرض من الخطة االستراتيجية   -1

أهداف أيشي للتنوع (" يتضمن رؤية ومهمة وغايات وأهداف استراتيجية مشتركة ،فعال من خالل نهج استراتيجي
الخطة وستوفر . توجه اإلجراءات الواسعة النطاق المتخذة من قبل األطراف وأصحاب المصلحة") البيولوجي

لوطنية واإلقليمية وتعزيز االتساق في تنفيذ أحكام االتفاقية ومقررات أيضا إطارا لوضع األهداف ااالستراتيجية 
 بروتوكول ناغويا فضال عن حفظ النباتاتمؤتمر األطراف، بما في ذلك برامج العمل واالستراتيجية العالمية ل

ل أيضا وستعم.  الناشئة عن استخدامهالمنافعلعادل والمنصف لتقاسم االوعلى الموارد الجينية بشأن الحصول 
كأساس إلعداد أدوات اتصال قادرة على جذب انتباه أصحاب المصلحة وإشراكهم، مما يؤدي إلى تيسير تعميم 

وقد اعتمدت خطة استراتيجية مستقلة . التنوع البيولوجي في جداول األعمال الوطنية والعالمية األوسع نطاقا
  8.فاقيةلبروتوكول السالمة األحيائية الستكمال الخطة الحالية لالت

  .ويمثل نص االتفاقية، وال سيما أهدافها الثالثة، الركيزة األساسية للخطة االستراتيجية  -2
  المبرر المنطقي للخطة  - أوال

يرتكز عمل النظم اإليكولوجية وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية األساسية لرفاه اإلنسان على التنوع   -3
حقيق األمن الغذائي وصحة اإلنسان وتوفير الهواء النقي والمياه النقية؛ ويساعد التنوع البيولوجي في ت. البيولوجي

  .ويسهم في سبل العيش المحلية، والتنمية االقتصادية، وهو أساسي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك الحد من الفقر

                                                             
  : ما يليهشمل هذت  7

 .يحتاج األمر إلى إبراز الحاجة إلى خطوط أساس في المبررات التقنية في أهداف كثيرة •
تدابير الحفظ األخرى " بالتعريف 11هدف في المبرر التقني في ال" الوسائل األخرى"تعريف نبغي االستعاضة عن الي •

 ".المستندة إلى المنطقة
 .14ينبغي إبراز األهمية القصوى للمياه في المبرر التقني في الهدف  •
 .19 من االتفاقية إلى المبرر التقني في الهدف 16ستضاف إشارة إلى المادة  •

 .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1وتتاح الوثيقة المحدثة في 
  .، المرفقBS-V/16المقرر    8
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 واالستخدام المستدام لمكوناته؛ حفظ التنوع البيولوجي؛: وتتضمن اتفاقية التنوع البيولوجي ثالثة أهداف  -4
وتعهدت األطراف، في الخطة االستراتيجية . والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

أن تنفذ أهداف االتفاقية الثالثة على نحو أكثر فعالية واتساقا لتحقيق، "، 2002األولى لالتفاقية، المعتمدة في عام 
، خفض كبير في المعدل الحالي لفقدان التنوع البيولوجي على الصعيد العالمي واإلقليمي 2010بحلول عام 

وتُقيم الطبعة الثالثة من نشرة ." والوطني كمساهمة في الحد من الفقر ولفائدة جميع أشكال الحياة على األرض
المؤشرات ودراسات البحوث، التقدم المحرز  إلى التقارير الوطنية وباالستعانةالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، 

  .، وتعرض سيناريوهات لمستقبل التنوع البيولوجي2010نحو بلوغ هدف عام 
غير أن نطاق هذه .  اإلجراءات على مستويات عديدة2010وقد وجه هدف التنوع البيولوجي لعام   -5

وعالوة على ذلك، لم يكن هناك . لوجياإلجراءات لم يكن كافيا للتصدي للضغوط التي يتعرض لها التنوع البيو
إدماج كاف لقضايا التنوع البيولوجي في السياسات واالستراتيجيات والبرامج واإلجراءات األوسع نطاقا، ولذلك لم 

وفي حين أن هناك اآلن بعض الفهم للروابط . تخفض الدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي بشكل ملحوظ
جي وخدمات النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان، إال أن قيمة التنوع البيولوجي لم تنعكس بعد في بين التنوع البيولو

  .السياسات وهياكل الحوافز األوسع نطاقا
وكان . ويشير معظم األطراف إلى نقص الموارد المالية والبشرية والتقنية كعوامل تقيد تنفيذها لالتفاقية  -6

ومن العقبات األخرى التي تواجه تنفيذ االتفاقية عدم وجود . قية محدودا جدانقل التكنولوجيا في إطار االتفا
  .غير أنه ال ينبغي استخدام عدم اليقين العلمي كعذر لعدم العمل. معلومات علمية كافية للسياسة وصنع القرار

تنوع الجينات وال يزال . ، على األقل على الصعيد العالمي2010ولم يتحقق هدف التنوع البيولوجي لعام   -7
واألنواع والنظم اإليكولوجية ينخفض، نظرا ألن الضغوط التي يتعرض لها التنوع البيولوجي ال تزال ثابتة أو 

  .تتزايد من حيث الحدة أساسا نتيجة ألعمال اإلنسان
ذا ويتوقع المجتمع العلمي بتوافق اآلراء استمرار فقدان الموائل وارتفاع معدالت االنقراض على مدار ه  -8

القرن إذا استمرت االتجاهات الحالية، وقد تترتب آثار خطيرة على المجتمعات البشرية في حالة تخطي عدة 
وما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لعكس االتجاهات الحالية، يمكن فقدان مجموعة كبيرة من ". نقاط حاسمة"عتبات أو 

وفي حين ستقع أكثر اآلثار ضررا . نوع البيولوجيالخدمات المستمدة من النظم اإليكولوجية التي ترتكز على الت
على الفقراء، مما سيؤدي إلى إضعاف الجهود الرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، فلن يكون أحد محصنا 

  .من آثار فقدان التنوع البيولوجي
. على هذه األزمةومن ناحية أخرى، أوضح تحليل السيناريوهات مجموعة واسعة من الخيارات للتغلب   -9

ومن شأن اإلجراءات الحاسمة لتقدير قيمة التنوع البيولوجي وحمايته أن تفيد الشعوب بطرائق عديدة، بما في ذلك 
كما أنها ستساعد في خفض وتيرة تغير المناخ عن طريق . من خالل صحة أفضل، وأمن غذائي أفضل وفقر أقل
زيد من الكربون؛ وستساعد الشعوب في التكيف مع تغير تمكين النظم اإليكولوجية من تخزين وامتصاص الم

ولذلك، فإن حماية التنوع البيولوجي . المناخ عن طريق زيادة قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل وزيادة قوتها
  .بصورة أفضل يمثل استثمارا وقائيا وفعاال من حيث التكاليف لخفض المخاطر التي يتعرض لها المجتمع العالمي

ويتطلب تحقيق هذه النتيجة اإليجابية إجراءات في العديد من نقاط الدخول، التي تنعكس في غايات الخطة   -10
  :وهي تشتمل على ما يلي. االستراتيجية هذه
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، بما في ذلك أنماط الشروع في إجراءات للتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي  )أ(
ان تعميم شواغل التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع، من اإلنتاج واالستهالك، عن طريق ضم

  خالل االتصال والتثقيف والتوعية، وتدابير حافزة مالئمة، وتغيير مؤسسي؛
وستكون مشاركة . اتخاذ إجراءات اآلن لخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي  )ب(

وفي . السياحة والطاقة والقطاعات األخرى مهمة لتحقيق النجاحقطاعات الزراعة والحراجة ومصايد األسماك و
الحاالت التي توجد فيها مبادالت بين حماية التنوع البيولوجي واألهداف االجتماعية األخرى، يمكن خفض اآلثار 

غوط وفي حالة وجود ض. إلى الحد األدنى عن طريق استخدام نُهج مثل التخطيط المكاني وتدابير لتحقيق الفعالية
متعددة تهدد النظم اإليكولوجية الحيوية وخدماتها، ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض هذه 
الضغوط التي يمكن تغييرها بسرعة، مثل االستغالل المفرط أو التلوث، بحيث يمكن منع الضغوط المستعصية 

  إلى حالة متدهورة؛" د القصويتجاوز الحدو"األخرى، وال سيما تغير المناخ، من دفع النظام إلى 
مواصلة اإلجراءات المباشرة لصون التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واستعادتها،   )ج(

وفي حين بدأت اإلجراءات الطويلة األجل لخفض األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي . عند الضرورة
مكن أن تساعد في حفظ التنوع البيولوجي بما في ذلك النظم اإليكولوجية تؤتي بثمارها، إال أن اإلجراءات الفورية ي

الحرجة، عن طريق المناطق المحمية، واستعادة الموائل، والبرامج المتعلقة باستعادة األنواع والتدخالت األخرى 
  التي تستهدف الحفظ؛

ى هذه الخدمات، جهود لضمان استمرار توفير خدمات النظم اإليكولوجية وضمان الحصول عل  )د(
وعادة ما يوفر الحفاظ على النظم اإليكولوجية واستعادتها . وخصوصا للفقراء الذين يعتمدون بصورة مباشرة عليها
ولذلك، وعلى الرغم من أن تغير المناخ من التهديدات . وسائل فعالة من حيث التكاليف للتصدي لتغير المناخ

البيولوجي، فإن التصدي لهذا التهديد يفتح عددا من اإلمكانيات لحفظ الرئيسية اإلضافية التي يتعرض لها التنوع 
  التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

بناء القدرات؛ وتوسيع المعارف واستخدامها وتقاسمها؛ والحصول : تعزيز آليات الدعم من أجل  )ه(
لتخطيط الوطنية أكثر فعالية من ويجب أن تصبح عمليات ا. على الموارد المالية الضرورية والموارد األخرى

وهناك حاجة إلى أن . حيث تعميم التنوع البيولوجي وإبراز أهميته في جداول األعمال االجتماعية واالقتصادية
  .تصبح هيئات االتفاقية أكثر فعالية في استعراض التنفيذ وتوفير الدعم واإلرشاد إلى األطراف

      الرؤية-ثانيا
 ، يقيم2050بحلول عام "حيث  " في انسجام مع الطبيعةالحياة"عالم االستراتيجية هي إن رؤية هذه الخطة   -11

مما يؤدي إلى استدامة وتصان خدمات النظام اإليكولوجي، ويستعاد ويستخدم برشد،  حفظيوالتنوع البيولوجي 
  ".كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب

  مهمة الخطة االستراتيجية  - ثالثا
بغية فقدانالتنوع البيولوجي اتخاذ اإلجراء الفعال والعاجل لوقف "تتمثل مهمة الخطة االستراتيجية في   -12

وتواصل تقديم الخدمات الضرورية، التحمل  تكون النظم اإليكولوجية قادرة على ،2020ضمان أنه بحلول عام 
لضمان ذلك، تُخفف القيود و.  الفقرىالقضاء عل البشر، و حياة الكون، والمساهمة في رفاهومن ثم ضمان تنوع

 مستدام ويجري على نحو ةموارد البيولوجيال، وتُستخدم يتم استعادة النظم اإليكولوجيةعلى التنوع البيولوجي، و
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ة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة؛ وتُقدم الموارد المالية الكافية، وتُعزز ناشئتقاسم المنافع ال
 ويستند صنع القرار إلى علوم ،، وتنفذ السياسات المناسبة بفعاليةهقيموالتنوع البيولوجي قضايا  عمموتالقدرات، 

  ." وإلى النهج التحوطيسليمة
  أيشي للتنوع البيولوجي    الغايات االستراتيجية وأهداف - رابعا

، " للتنوع البيولوجيأهداف أيشي "2020  أو2015  هدفا رئيسيا لعام20تتضمن الخطة االستراتيجية   -13
 بالتحقيق على الصعيد تطلعات) 1(: وتشتمل الغايات واألهداف على. مصنفة تحت خمس غايات استراتيجية

 نطاق هذا في أهدافهاوتدعى األطراف إلى وضع .  أو اإلقليمية الوطنيةهداف لوضع األا مرناإطار) 2(العالمي، و
  المساهمات الوطنية فيومع األخذ في الحسبان أيضايات الوطنية، طار المرن، مع مراعاة االحتياجات واألولواإل

في بعض ف. عالميهدف كل ل ا وطنيهدفا كل بلد يضعولن يتطلب األمر بالضرورة أن . تحقيق األهداف العالمية
مة في  أخرى غير مهأهداف وقد تكون . معينة قد تحققت بالفعلأهدافبة العالمية المحددة في ت قد تكون الع،البلدان

  .سياق البلد
 التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع :  ألفة االستراتيجيالغاية

  . الحكومة والمجتمعقطاعات في جميعالبيولوجي 
الخطوات التي يمكن ب على علم بقيم التنوع البيولوجي، وناسال، يكون حد أقصىك 2020بحلول عام   :1الهدف 
  . واستخدامه على نحو مستدامهحفظ لاتخاذها
للتنمية ستراتيجيات الوطنية والمحلية قيم التنوع البيولوجي في االج مد، تُ كحد أقصى2020بحلول عام   :2الهدف 

  .، في نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالغحسب اإلقتضاء وإدماجها، وعمليات التخطيط ويجريوالحد من الفقر 
، أو تزال  الضارة بالتنوع البيولوجي،اإلعانات الحوافز، بما فيها لغى، تُ كحد أقصى2020ول عام بحل  :3الهدف 
طبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي  وتوضع وتُ،أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية تدريجيا

 الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة ، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزاماتمستدامالواستخدامه 
  .االقتصادية الوطنية-الظروف االجتماعية

 المصلحة على جميع وقطاع األعمال وأصحابالحكومات تكون ،  كحد أقصى2020  عامحلولب  :4الهدف 
تدامين أو تكون قد نفذت خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المسخطط قد اتخذت خطوات لتنفيذ المستويات 

  .اإليكولوجية المأمونةحدود نطاق ال الطبيعية فيالموارد وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام 
  . التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدامعلى المباشرة الضغوط خفض :  باءة االستراتيجيالغاية

 على إلى النصفبما في ذلك الغابات،  ،الموائل الطبيعيةجميع فقدان معدل  يخفَّض، 2020بحلول عام   :5الهدف 
  . بقدر كبيرت الموائل الطبيعيةوتفتتدهور  األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، ويخفض

يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات ، 2020بحلول عام   :6الهدف 
طبيق النُهج القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط المائية، بطريقة قانونية وبت

على األنواع المهددة كبيرة لجميع األنواع المستنفدة، وال يكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة انعاش وتدابير 
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صدة السمكية واألنواع باإلنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على األر
  .اإليكولوجية المأمونةفي نطاق الحدود والنظم اإليكولوجية 

على نحو مستدام، لضمان  والحراجة حياء المائيةاأل، تدار مناطق الزراعة وتربية 2020بحلول عام   :7الهدف 
  .حفظ التنوع البيولوجي

ال  مستويات إلى ،الناتج عن المغذيات الزائدة التلوث ، بما في ذلك التلوثخفَّض، ي2020بحلول عام   :8الهدف 
  . وبالتنوع البيولوجيلنظم اإليكولوجية اوظيفةتضر ب
وتخضع  ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية، األنواع الغريبة الغازية عرف، ت2020بحلول عام   :9الهدف 

  . إلدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها وتوضع تدابير يتم القضاء عليهاو أللمراقبة األنواع ذات األولوية
 والنظم تُخفَّض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية،، 2015بحلول عام   :10الهدف 

 من أجل المحافظة على سالمتها ، المحيطاتأو تحمضالتي تتأثر بتغير المناخ الضعيفة األخرى اإليكولوجية 
  .هاائووظو

 واألنواع والتنوع ،اإليكولوجيةالنظم صون تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق  :  جيمةالستراتيجي االغاية
  .الجيني
المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية من على األقل   في المئة17 يتم حفظ، 2020بحلول عام   :11الهدف 

  للتنوع البيولوجيالخاصةطق ذات األهمية المناوخصوصا  والبحرية، الساحليةالمناطق  من  في المئة10و
نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة إيكولوجياً ، من خالل ام اإليكولوجيوخدمات النظ

 المناظر الطبيعية األرضية في وإدماجها، للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة
  . األوسع نطاقاةالبحريية والمناظر الطبيع

هددة باالنقراض وتحسين وإدامة حالة حفظها، الم  انقراض األنواع المعروفة، منع2020 بحلول عام  :12الهدف 
  .وال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا

وانات الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع والحي، 2020بحلول عام   :13الهدف 
األليفة والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية فضال عن 

  .القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني وصون تنوعها الجيني
  .النظم اإليكولوجيةخدمات ولوجي و التنوع البي للجميع منمنافعال تعزيز :  دالة االستراتيجيالغاية

التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك النظم اإليكولوجية استعادة وصون ، 2020بحلول عام   :14الهدف 
مجتمعات الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء وال

  .ء والمحلية والفقراء والضعفاةاألصلي
ومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل  النظم اإليكولوجية قدرةتعزيز إتمام ، 2020بحلول عام   :15الهدف 
النظم اإليكولوجية من على األقل   في المئة15 الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة مخزون

  .مناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير ال،المتدهورة
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، يسري مفعول بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 2015بحلول عام   :16الهدف 
  .والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع الوطني

   القدراتوبناءوإدارة المعارف  ،التشاركيل التخطيط  تعزيز التنفيذ من خال:  هاءة االستراتيجيالغاية
قد أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ،  كل طرف يكون، 2015بحلول عام   :17الهدف 

  .وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركية ومحدثةاستراتيجية 
رف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية احترام المعا، 2020بحلول عام   :18الهدف 

ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف للموارد البيولوجية، رهنا 
مع المشاركة بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية 

  .الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات الصلة
، إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع 2020بحلول عام   :19الهدف 

انه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة ه، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدوظيفتالبيولوجي، وقيمه، و
  .والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع

كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد ، 2020بحلول عام   :20الهدف 
 وفقا للعملية ،در من جميع المصا2020-2011المالية للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على تقييمات . الموحدة والمتفق عليها في استراتيجية حشد الموارد
  .االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها

      التنفيذ والرصد واالستعراض والتقييم- خامسا
 أساسا من خالل القيام بأنشطة على الصعيد الوطني أو دون   ستنفذ الخطة االستراتيجية:وسائل التنفيذ  -14

وستشتمل وسائل تنفيذ هذه الخطة . الوطني، إضافة إلى إجراءات داعمة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي
 من 20االستراتيجية على تقديم الموارد المالية وفقا لاللتزامات ذات الصلة بموجب االتفاقية مع مراعاة المادة 

وتعتبر االستراتيجيات . وتوفر الخطة االستراتيجية إطارا مرنا لوضع األهداف الوطنية واإلقليمية.  فاقيةاالت
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من األدوات الرئيسية لترجمة الخطة االستراتيجية وفقا للظروف الوطنية، 

وينبغي . ي عبر جميع قطاعات الحكومة والمجتمعبما في ذلك من خالل أهداف وطنية، وإلدماج التنوع البيولوج
وينبغي دعم وتشجيع . تشجيع مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتيسيرها على كل مستويات التنفيذ

وقد . مبادرات وأنشطة المجتمعات األصلية والمحلية التي تسهم في تنفيذ الخطة االستراتيجية على الصعيد المحلي
وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن تتعلم . ذ من بلد ألخر، وفقا لالحتياجات والظروف الوطنيةتختلف وسائل التنفي

وبهذه الروح، ترد أمثلة عن الوسائل المحتملة للتنفيذ . البلدان من بعضها البعض عند تحديد الوسائل المالئمة للتنفيذ
المؤقت المبرر التقني : 2020-2011ي للتنوع البيولوجفي مذكرة األمين التنفيذي بشأن الخطة االستراتيجية 

ومن المتوقع أن يحظى التنفيذ بمزيد   9. ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي الرئيسيةراحلوالمالمؤشرات المقترحة 
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن من الدعم من 

                                                             
مذكرة بشأن المبرر التقني والمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية المقترحة ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي بوصـفها               ترد    9

  .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 الوثيقة
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يسر التقاسم العادل تي ستالر األخرى في النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع استخدامها والعناص
  10.والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

التنوع البيولوجي للمياه الداخلية، والتنوع :  تشمل برامج العمل المواضيعية لالتفاقية ما يلي:برامج العمل  -15
لساحلي، والتنوع البيولوجي الزراعي، والتنوع البيولوجي للغابات، والتنوع البيولوجي البيولوجي البحري وا

وتقدم هذه البرامج مع . لألراضي الجافة وشبه الرطبة، والتنوع البيولوجي للجبال، والتنوع البيولوجي الجزري
ستراتيجية، ويمكن أن تساهم  إرشادات تفصيلية بشأن تنفيذ الخطة اال11القضايا المختلفة المشتركة بين القطاعات

وهي أدوات رئيسية ينبغي النظر فيها عند تحديث االستراتيجيات وخطط .  أيضا في التنمية والقضاء على الفقر
  .العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 لهذه الخطة االستراتيجية وألهداف االتفاقية ضروري، مثال، عن طريق توسيع نطاق الدعم السياسي  -16
على ضمان أن يفهم رؤساء الدول والحكومات وأعضاء البرلمانات في جميع األطراف قيمة التنوع العمل 

وينبغي حث األطراف في االتفاقية على وضع أهداف وطنية للتنوع . البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
تدابير واإلجراءات لتحقيق  وتعرض الأيشي للتنوع البيولوجي نفيذ الخطة االستراتيجية وأهدافالبيولوجي تدعم ت

ذلك، مثل إعداد نظم حسابات قومية شاملة، عند الضرورة، تُدمج قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
في عملية صنع القرار الحكومي مع مشاركة كاملة وفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 

  .اآلخرين
ستويات مطلوبة للتنفيذ القعال للخطة االستراتيجية، وتنفيذ اإلجراءات على النطاق  على جميع المالشراكات  -17

المطلوب، لبناء الملكية الالزمة لضمان تعميم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع واالقتصاد، 
تكون الشراكات مع برامج منظومة وس. وإليجاد أوجه التآزر مع التنفيذ الوطني لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف

األمم المتحدة وصناديقها ووكاالتها المتخصصة فضال عن االتفاقيات والوكاالت األخرى المتعددة األطراف 
والثنائية، والمؤسسات، والنساء، والمجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، ستكون مهمة لدعم 

وعلى الصعيد الدولي، يتطلب هذا األمر شراكات بين االتفاقية . لصعيد الوطنيتنفيذ الخطة االستراتيجية على ا
وبصفة خاصة، ستكون . واالتفاقيات األخرى، والمنظمات والعمليات الدولية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص

  :هناك حاجة إلى جهود من أجل
دة، في التنمية المستدامة والقضاء ضمان أن تسهم االتفاقية، من خالل خطتها االستراتيجية الجدي  )أ(

  على الفقر، وتحقيق األهداف اإلنمائية األخرى لأللفية؛
  ضمان التعاون لتحقيق تنفيذ الخطة في مختلف القطاعات؛  )ب(
  تشجيع الممارسات الصديقة للتنوع البيولوجي من قبل قطاع األعمال؛  )ج(

                                                             
وكول الحـصول علـى      يتكون من اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروت       النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع     تجدر مالحظة أن    10

الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، فضال عن األدوات التكميلية، بما في ذلـك المعاهـدة الدوليـة      
ل والمنـصف  بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العاد 

 .)، الديباجة10/1المقرر (للمنافع الناشئة عن استخدامها 
 programmes/int.cbd.www://http/ :القائمة الكاملة بالبرامج والمبادرات متاحة على الموقع   11
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  12.البيئية المتعددة األطرافتشجيع أوجه التآزر واالتساق في تنفيذ االتفاقات   )د(
  تقوم األطراف بإبالغ مؤتمر األطراف باألهداف أو االلتزامات الوطنية :اإلبالغ من قبل األطراف  -18

ة نحو تحقيق هذه األهداف، راحل رئيسيالتي تعتمدها لتنفيذ الخطة االستراتيجية، فضال عن أية موأدوات السياسة 
ة، بما في ذلك من خالل تقاريرها مراحل الرئيسيو بلوغ هذه األهداف والوترفع تقريرا عن التقدم المحرز نح

 فضال عن المؤشرات المقترحة، وفقا ،ة المقترحةراحل الرئيسيوسيتم إعداد الم . الوطنية الخامسة والسادسة
رلمانات،   وينبغي أن يلعب أعضاء الب.10/2أعاله، والمقرر ) ز(18و) ه(و) ب(3 اتللعمليات المذكورة في الفقر

من خالل االستجابة الحتياجات وتوقعات المواطنين بصورة دورية، دورا في استعراض تنفيذ االتفاقية على 
  .الصعيدين الوطني ودون الوطني، حسب االقتضاء، لمساعدة الحكومات على إجراء استعراض أشمل

ئات االتفاقية األخرى،   يبقي مؤتمر األطراف، بدعم من هي:االستعراض من قبل مؤتمر األطراف  -19
، تنفيذ هذه الخطة االستراتيجية  االتفاقيةستعراض تنفيذالمفتوح العضوية المخصص الوخصوصا الفريق العامل 

قيد االستعراض، ويدعم التنفيذ الفعال من جانب األطراف لضمان أن تستند اإلرشادات الجديدة إلى خبرات 
وسوف يستعرض مؤتمر .  مبدأ اإلدارة التكيفية من خالل التعليم الفعالاألطراف في تنفيذ االتفاقية، بما يتمشى مع

 حسبما هو مبين في الخطة االستراتيجية ويرفع أيشي للتنوع البيولوجيأهداف ألطراف التقدم المحرز في تحقيق ا
 المؤقت، المبرر التقنيتوصيات بشأن التغلب على أية عوائق تعترض الوفاء بهذه األهداف، بما في ذلك تنقيح 

، وحسب ا والتدابير الواردة فيه13والمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي
ومن أجل تيسير هذه األعمال، ينبغي أن تعد الهيئة . دعم التنفيذ والرصد واالستعراضلليات اآلاالقتضاء، تعزيز 

موعة عامة من مقاييس التنوع البيولوجي الستخدامها في تقييم الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مج
  .حالة التنوع البيولوجي وقيمه

      آليات الدعم-سادسا
قد تحتاج العديد من األطراف، وخصوصا البلدان النامية، وال سيما   :بناء القدرات للعمل الوطني الفعال  -20

البلدان ذات االقتصاد  فضال عن ،الضعيفة بيئياوأكثر البلدان أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية 
االنتقالي، إلى دعم في عملية إعداد أهداف وطنية وإدماجها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

المقرر (البيولوجي، وتنقيحها وتحديثها بما يتمشى مع هذه الخطة االستراتيجية ومع إرشادات مؤتمر األطراف 
ويمكن أن توفر البرامج العالمية واإلقليمية لبناء القدرات الدعم التقني وأن تيسر التبادل بين النظراء، ). 9/8

الستكمال األنشطة الوطنية التي تدعمها اآللية المالية بما يتمشى مع إطار السنوات األربع ألولويات البرامج ذات 
 2014 إلى عام 2010اض التنوع البيولوجي في الفترة من عام الصلة الستخدام موارد مرفق البيئة العالمية ألغر

وينبغي دعم بناء القدرات في مجال تعميم المنظور الجنساني، وفقا لخطة عمل االتفاقية بشأن ). 9/31المقرر (
لوطني الصعيدين االخطة االستراتيجية على تنفيذ  األصلية والمحلية فيما يتعلق ب وللمجتمعات،المساواة بين الجنسين

  .ودون الوطني

                                                             
  . لدعم ذلكلالتفاقات البيئية المتعددة األطراف واألدوات ذات الصلة أداة مفيدةالمنسق لتنفيذ ل TEMATEAقد تكون نماذج    12
ترد مذكرة بشأن المبرر التقني المؤقت، والمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية المقترحة ألهداف أيشي للتنوع البيولـوجي                  13

  .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1بوصفها الوثيقة 
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سيتم تنفيذ الخطة االستراتيجية من خالل برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي وتنفيذ االستراتيجيات   -21
  .وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، واألنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية األخرى

يع المشاركين في تنفيذ االتفاقية ثراء من   يتملك جم:آلية غرفة تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا  -22
وهناك معلومات مفيدة أخرى خارج . الخبرات وأعدوا العديد من الممارسات الجيدة واألدوات واإلرشادات المفيدة

وسيتم إنشاء شبكة لمعارف التنوع البيولوجي تشتمل على قاعدة بيانات وشبكة للممارسين، لجمع هذه . هذا المجتمع
 14.برات وإتاحتها من خالل غرفة تبادل المعلومات من أجل تيسير ودعم تعزيز تنفيذ االتفاقيةالمعارف والخ

وينبغي إنشاء نقاط اتصال وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات تتضمن شبكات من الخبراء ومواقع شبكية فعالة 
المعرفة المطلوبة لتنفيذ وإدارتها حتى يمكن للجميع، في كل بلد طرف، الحصول على المعلومات والخبرات و

كما ينبغي وصل نقاط اآللية الوطنية لتبادل المعلومات باآللية المركزية لتبادل المعلومات التي تديرها . االتفاقية
  .أمانة االتفاقية، وينبغي تيسير تبادل المعلومات بينها

 ملموسة المقترحة، واألهداف توفر استراتيجية حشد الموارد، بما فيها المبادرات ال:الموارد المالية  -23
 2المؤشرات المقرر إعدادها، وعمليات تطوير اآلليات االبتكارية، خريطة طريق لتحقيق التنفيذ الفعال للفقرتين و
ت المناسب، وافية ويمكن التنبؤ بها وفي الوق من االتفاقية، لتقديم موارد مالية جديدة وإضافية 20 من المادة 4و

  15.االستراتيجيةلدعم تنفيذ هذه الخطة 
  سيتم تعزيز التعاون مع برامج منظومة األمم المتحدة وصناديقها .شراكات ومبادرات لتعزيز التعاون  -24

ووكاالتها المتخصصة فضال عن االتفاقيات والوكاالت األخرى المتعددة األطراف والثنائية، والمؤسسات 
 من أجل دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية على الصعيد  والمجتمعات األصلية والمحلية،16والمنظمات غير الحكومية

كما سيتم تعزيز التعاون مع الهيئات اإلقليمية ذات الصلة لتشجيع االستراتيجيات اإلقليمية للتنوع . الوطني
وتسهم في تنفيذ الخطة االستراتيجية مبادرات . البيولوجي وإدماج التنوع البيولوجي في المبادرات األوسع نطاقا

 وتعزيز مشاركة الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات 17اقية مثل التعاون فيما بين بلدان الجنوب،االتف
 وتعزيز مشاركة أعضاء البرلمانات، بما في ذلك من خالل 19 وقطاع األعمال والتنوع البيولوجي18المحلية،

  .حوارات بين البرلمانات
ا يلي عناصر رئيسية لضمان التنفيذ الفعال للخطة   ويعتبر م.آليات دعم البحوث والرصد والتقييم  -25

  :االستراتيجية

                                                             
 .)10/6المقرر ( إن مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي المنشودة مهمة   14
 .10/3 المقرر انظر أيضا 15
 .ومن بينها برنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك الدولي، ومنظمة األغذية والزراعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  16
 التنوع في مجال خطة عمل متعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب            بخصوص 10/23و 9/25 ين المقرر انظر أيضا   17
 .2020-2011للفترة من أجل التنمية يولوجي الب
التنوع من أجل  خطة عمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى         بخصوص 10/22 المقرر   انظر  18

 .ناغويا بشأن السلطات المحلية والتنوع البيولوجي/وانظر أيضا إعالن أيشي. البيولوجي
 .10/21 و9/26 و8/17 اتالمقرر  19
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هناك حاجة إلى العمل لرصد حالة واتجاهات التنوع : الرصد العالمي للتنوع البيولوجي  )أ(
البيولوجي، وحفظ البيانات وتقاسمها، وإعداد واستخدام مؤشرات وتدابير متفق عليها بشأن تغير التنوع البيولوجي 

  20يكولوجية؛والنظم اإل
التقييم الدوري لحالة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وسيناريوهات المستقبل   )ب(

يمكن القيام بذلك عن طريق تعزيز دور الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية : وفعالية االستجابة
  نوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛فضال عن المنبر الحكومي الدولي المقترح في مجال الت

البحوث الجارية بشأن التنوع البيولوجي وبعمل وخدمات النظم اإليكولوجية وعالقتهما برفاه   )ج(
  21اإلنسان؛

مساهمات معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية ذات األهمية لحفظ التنوع   )د(
  جميع ما ورد أعاله؛البيولوجي واستخدامه المستدام ل

  .بناء القدرات وموارد مالية وتقنية في الوقت المناسب ووافية ويمكن التنبؤ بها ومستدامة  )ه(

                                                             
مـع  ويمكن أن تسهل شبكة رصد توقعات البيئة العالمية والتنوع البيولوجي ذلك، مع المزيد من التطوير والموارد المالئمـة،      20

 .المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي
، (DIVERSITAS)  التنـوع البيولـوجي    البرنامج الدولي للبحوث في مجال     طريق   يتم تيسير ذلك، ضمن أمور أخرى، عن        21

  .والبرنامج المتعلق بتغير النظم اإليكولوجية والمجتمع وبرامج بحوث التغيرات العالمية األخرى التابعة للمجلس الدولي للعلوم
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  استراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة   10/3المقرر 
رات لبلوغ أو المؤش/األنشطة والمبادرات الملموسة التي تشمل األهداف القابلة للقياس و  -ألف

 وبشأن مؤشرات لرصد تنفيذ دالغايات االستراتيجية الواردة في استراتيجية حشد الموار
  االستراتيجية

  إن مؤتمر األطراف،
   باء،9/11استراتيجية حشد الموارد دعما لتحقيق أهداف االتفاقية المعتمدة في المقرر يشير إلى إذ 

لفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لثالث لالصادرة عن االجتماع ا 3/8 ة التوصينظر فيوقد 
  ستعراض تنفيذ االتفاقية،ال

 من 20 على التزام األطراف بالوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في أحكام المادة وإذ يؤكد من جديد
  االتفاقية ووفقا لمبادئ ريو،

مالية المنشأة بموجب أحكام المادة على أن أي آليات مالية ابتكارية هي آليات تكميلية لآلليات الإذ يشدد و
   من االتفاقية وال تحل محلها،21

  ،2020-2011 للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية وإذ يضع في اعتباره
لتنفيذ  اتيسيرمن أجل " نقطة اتصال معنية بحشد الموارد"بعد األطراف التي لم تحدد يدعو   -1

  ذلك؛الوطني الستراتيجية حشد الموارد أن تقوم ب
، حسب أن التنفيذ الوطني الستراتيجية حشد الموارد ينبغي أن يشملعلى  يؤكد من جديد  -2
، في ين الرئيسيأصحاب المصلحة مشاركة مع ،لحشد المواردمحددة  تصميم وتعميم استراتيجية قطرية االقتضاء،

  إطار االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي؛
تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون بتوافر الموارد، رهنا ب،  أن يقوم األمين التنفيذيإلىيطلب   -3

بما في ذلك للمجتمعات األصلية والمحلية، لحشد الموارد، محددة لمساعدة على إعداد استراتيجيات قطرية لإقليمية 
تعزيز تبادل من أجل بيولوجي، لتنوع الالمتعلقة باتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية عملية  كجزء من

الخبرات والممارسات الجيدة فيما يخص تمويل التنوع البيولوجي وتيسير الرصد الوطني لنتائج االستراتيجيات 
  حشد الموارد؛المحددة لالقطرية 

ت المناسب لتحديث يوقتفي الالوافي و الدعم المالي أن يقدم مرفق البيئة العالمية إلىيطلب   -4
  محددةلتنوع البيولوجي التي قد تتضمن إعداد استراتيجيات قطريةالمتعلقة باات وخطط العمل الوطنية االستراتيجي

  حشد الموارد؛ل
ت يوقتن تنفيذ استراتيجية حشد الموارد في الع أنه ينبغي إعداد تقارير الرصد العالمي يقرر  -5
، ة واإلقليمية الوطنيمع المشاركة، كي تعرض على نظر مؤتمر األطراف خالل اجتماعاته العاديةلالمناسب 

 المعارف المتعلقة في نشرالمساعدة وينبغي تقديم معلومات أساسية عن حالة تمويل التنوع البيولوجي واتجاهاته و
  بالتمويل والدراية فيما يخص التنوع البيولوجي؛
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لبلوغ  ملموسة أنشطة ومبادرات األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، االضطالع بإلى يطلب  -6
  :، التي يمكن أن تشتمل على ما يلي، ضمن جملة أمور االستراتيجية الخاصة باستراتيجية حشد المواردالغايات

  ن تنفيذ استراتيجية حشد الموارد؛عالتقارير الدورية للرصد العالمي   )أ(
  غرات واألولويات؛حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لتقييم احتياجات التمويل وتحديد الث  )ب(
  الدعم العالمي إلعداد الخطط المالية الوطنية للتنوع البيولوجي؛  )ج(
  مواصلة مبادرة التنمية والتنوع البيولوجي؛  )د(
  األنشطة األخرى بشأن اآلليات المالية الجديدة واالبتكارية؛  )ه(
  معنية بحشد الموارد؛ال االتصالتدريب نقاط   ) و(
 ؛خدمات النظم اإليكولوجيةما يرتبط به من  التنوع البيولوجي والمنتديات العالمية بشأن  )ز(

  :استنادا إلى مهمتها وغاياتها الثماند، المؤشرات التالية لرصد تنفيذ استراتيجية حشد الموار يعتمد  -7
إجمالي التدفقات المالية، بالمبلغ والنسبة المئوية حيثما ينطبق األمر، للتمويل المتعلق بالتنوع   )1(

ولوجي، في السنة، لتحقيق أهداف االتفاقية الثالثة بطريقة تتجنب احتساب المبالغ أكثر من البي
  :مرة، في المجموع وفي الفئات التالية

  ؛(ODA) المساعدة اإلنمائية الرسمية  )أ(
  ؛الميزانيات المحلية على جميع المستويات  )ب(
  القطاع الخاص؛  )ج(
  ديمية غير الحكومية؛المنظمات والمؤسسات والمعاهد األكا  )د(
  المؤسسات المالية الدولية؛  )ه(
  منظمات وصناديق وبرامج األمم المتحدة؛  )و(
  التمويل العام غير المساعدة اإلنمائية الرسمية؛  )ز(
  مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب؛  )ح(
  التعاون التقني؛  )ط(

  :عدد البلدان التي  )2(
  ا لالتفاقية؛قدرت قيمة التنوع البيولوجي، وفق  )أ(
  حددت احتياجات التمويل وكذلك الثغرات واألولويات وأبلغت عنها؛  )ب(
  خطط مالية وطنية للتنوع البيولوجي؛أعدت   )ج(
  .حصلت على التمويل الالزم وبناء القدرات الالزمة لالضطالع باألنشطة الواردة أعاله  )د(
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نشطة المحلية التي تهدف إلى تحقيق أهداف حجم الدعم المالي المحلي، في السنة، فيما يتعلق باأل  )3(
  ؛هذه االتفاقية

حجم التمويل المقدم من خالل مرفق البيئة العالمية والمخصص النقطة البؤرية المتعلقة بالتنوع   )4(
  ؛البيولوجي

مستوى دعم اتفاقية التنوع البيولوجي واألطراف المقدم إلى المؤسسات المالية األخرى التي   )5(
  ؛كرار اآلليات والصكوك المالية الناجحة ذات الصلةتشجع على ت

عدد مؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات وصناديق وبرامج األمم المتحدة والوكاالت اإلنمائية   )6(
التي تقدم تقارير إلى اللجنة المعنية بالمساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في 

ا التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية الميدان االقتصادي، ويكون فيه
  ؛من مسائل السياسات المشركة بين القطاعات

عدد األطراف التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم   )7(
  ؛اإليكولوجية في الخطط واالستراتيجيات والميزانيات اإلنمائية

تعاون بين بلدان الجنوب التي تجريها األطراف من البلدان النامية وتلك التي عدد مبادرات ال  )8(
يمكن أن تُدعم من قبل أطراف أخرى والشركاء المعنيين، كمسألة تكميلية للتعاون بين الشمال 

  ؛والجنوب
حجم وعدد مبادرات التعاون التقني وبناء القدرات بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال والجنوب   )9(

  ؛لتي تدعم التنوع البيولوجيا
عدد المبادرات العالمي التي ترفع الوعي بشأن الحاجة إلى حشد الموارد من أجل التنوع   )10(

  ؛البيولوجي
حجم الموارد المالية من جميع المصادر من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية للمساهمة في   )11(

  ؛تحقيق أهداف االتفاقية
المالية من جميع المصادر من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية الموجهة نحو تنفيذ حجم الموارد   )12(

  ؛2020-2011 للتنوع البيولوجيالخطة االستراتيجية 
الموارد التي تم حشدها من إزالة الحوافز أو إصالحها أو إزالتها التدريجية، بما في ذلك   )13(

تي يمكن استخدامها لتشجيع التدابير الحافزة، بما في اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، وال
ذلك دون أن تقتصر على اآلليات المالية المبتكرة، التي تتسق وتتواءم مع االتفاقية وااللتزامات 

  ؛الدولية األخرى، مع األخذ في الحسبان الظروف االجتماعية واالقتصادية الوطنية
، التي 21تكميلية لآللية المالية المنشأة بموجب المادة  والمبالغ ذات الصلة، التعدد المبادرا  )14(

تشرك األطراف والمنظمات المعنية في اآلليات المالية الجديدة والمبتكرة، التي تراعي القيم 
ناغويا بشأن  وبروتوكوللتنوع البيولوجي، وفقا ألهداف االتفاقية ألخرى لقيم اال جميعالمتأصلة و

  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛الحصول على الموارد الجينية 
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بروتوكول مع  ، وبعد نفاذه،عدد مبادرات وآليات الحصول وتقاسم المنافع التي تتسق مع االتفاقية  )15(
الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ناغويا بشأن 

  التي تؤدي إلى تعزيز حشد الموارد؛، ةوعيت الةزياداستخدامها، بما في ذلك 
من جميع المصادر بدرجة كبيرة، بما في ) المالية والبشرية والتقنية( بزيادة الموارد وإذ يلتزم  -8

ذلك اآلليات المالية االبتكارية وتحقيق التوازن مع التنفيذ الفعال التفاقية التنوع البيولوجي وخطتها االستراتيجية 
  :، ومقارنة بخط أساس محدد2020- 2011 يولوجيتنوع البلل

 7المنصوص عليها في الفقرة  األطراف والحكومات األخرى إلى تنفيذ المؤشرات يدعو  )أ(
واألهداف المتصلة بها بعد جمع معلومات من األطراف وإسداء األمين التنفيذي المشورة لمؤتمر األطراف في 

، وفقا 2020- 2011 تنوع البيولوجيلل من الخطة االستراتيجية 20اجتماعه الحادي عشر، بما يتسق مع الهدف 
 للعملية الواردة أدناه؛

 األطراف والحكومات األخرى ومختلف مستويات الحكومة والمنظمات الدولية ذات الصلة يدعو  )ب(
صلة  أعاله والمعلومات األخرى ذات ال7ومنظمات المجتمع المدني، استجابة للمؤشرات الواردة في الفقرة 

 من أجل جمع هذه ين التنفيذي إلى األم2011حزيران /و يوني30 في موعد أقصاهبالمؤشرات، إلى تقديم معلومات 
  ؛ملخص لهاالمعلومات وإعداد 

 األطراف، والمنظمات والمبادرات ذات الصلة، مثل مؤتمر شعوب العالم بشأن تغير المناخ يدعو  )ج(
مات بخصوص اآلليات المالية االبتكارية التي لديها إمكانية توليد وحقوق كوكب األرض األم، إلى تقديم معلو

موارد مالية جديدة وإضافية فضال عن المشاكل المحتملة التي قد تقيد بلوغ األهداف الثالثة لالتفاقية، في موعد 
  ملخص لها؛ من أجل جمع هذه المعلومات وإعداد ين التنفيذيإلى األم، 2011حزيران / يونيو30أقصاه 

 إلى األمين التنفيذي أن يجمع معلومات من كافة المصادر، بما في ذلك ودون أن تقتصر يطلب  )د(
 بالتعاون مع لجنة ،على شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي، لتوفير إرشادات منهجية للمؤشرات الواردة أعاله

واالستفادة من عمل فريق الخبراء  المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
  ؛2020- 2011 تنوع البيولوجيالتقنيين المخصص للمؤشرات المتعلقة بالخطة االستراتيجية لل

 من أجل تنفيذ 2011مبادئ توجيهية خالل عام زود األطراف ب إلى األمين التنفيذي أن ييطلب  )ه(
  هذه المنهجية على تطبيق المؤشرات وتحديد سنة خط األساس؛

 واالحتياجات من ثغرات لقياس ال2012- 2011 األطراف إلى تطبيق المنهجية خالل الفترة يدعو  )و(
 من هذا 7حيث الموارد فضال عن التقدم في زيادة الموارد وحشدها، مقارنة بالمؤشرات المحددة في الفقرة 

  المقرر، باستعمال سنة األساس المحددة أعاله؛
  مات ذات صلة إلى األمانة في الوقت المناسب؛األطراف إلى تقديم معلويدعو   )ز(
 إلى األمين التنفيذي أن يجمع ويوحد معلومات من جميع المصادر ذات الصلة، ولهذا يطلب  )ح(

الغرض، أن يحدد خطوط األساس التي يتعين تقديمها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر كي تعتمدها 
  األطراف؛
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في اجتماعه الحادي عشر، شريطة تحديد خطوط أساس موثوقة وتأييدها اعتماد األهداف يقرر   )ط(
وسوف يسمح ذلك باستعمال التقدم المحرز نحو بلوغ األهداف المحددة في هذا المقرر . واعتماد إطار فعال لإلبالغ

من األطراف  من الخطة االستراتيجية، بما في ذلك إطار اإلبالغ الفعال، في تقييم المعلومات المقدمة 20والهدف 
  حسبما هو محدد في هذا المقرر كيما ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر؛

  : فيما يلي إلعداد األهدافينظر  -9
 إلى البلدان الشريكة للمساهمة في تحقيق 2020زيادة التدفقات المالية الدولية السنوية بحلول عام   )أ(

  .أهداف االتفاقية الثالثة
  :2020يع األطراف المزودة بموارد مالية مالئمة قد قامت بما يلي بحلول عام تكون جم  )ب(

   احتياجات التمويل وكذلك الثغرات واألولويات؛أبلغت عن  )1(
أو قدرت القيمة المتأصلة والقيم اإليكولوجية والجينية واالجتماعية واالقتصادية /قيمت و  )2(

  الجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره؛والعلمية والتثقيفية والثقافية والترفيهية و
  . مالية وطنية للتنوع البيولوجياأعدت خطط  )3(

زيادة عدد المبادرات التي تهدف إلى إزالة الحوافز أو إصالحها أو إزالتها التدريجية، بما في   )ج(
 تتسق وتتواءم مع  اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي، التي يمكن استعمالها لتشجيع الحوافز الضارة التيذلك

  االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى؛
 األطراف إلى أن تقدم، من خالل األمين التنفيذي، معلومات إلى الفريق العامل المعني يدعو  -10

باستعراض تنفيذ االتفاقية تتعلق بآرائها حول األساس الذي يمكن اعتماد األهداف عليه في االجتماع الحادي عشر 
  لألطراف؛

 بأن العديد من البلدان النامية اضطلعت بتحليالت عن قيم التنوع البيولوجي وتعمل على وإذ يسلم  -11
 األطراف إلى تقاسم خبراتها ودروسها يدعو المالية من أجل حفظ مواردها البيولوجية على نحو فعال، ثغرةسد ال

ة، وتهيئة الظروف المواتية للبلدان التي ال يزال البلدان المتقدمة بأن تستجيب لالحتياجات المحدديناشد المستفادة، و
  ؛يتعين عليها االضطالع بمثل هذه التحليالت الحتياجاتها ذات الصلة

 إلى إعادة  لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادييدعو  -12
  ؛)أ(1المؤشر ، 7تساق دعما للفقرة ت منهجية واالالنظر في عالمات ريو بغية توفير إرشادا

بيان السياسة العامة بشأن إدماج التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات "مع التقدير  يالحظ  -13
الصادر عن اللجنة المعنية بالمساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون " النظم اإليكولوجية في التعاون اإلنمائي

  22؛2010نيسان / أبريل15تصادي في اجتماعها رفيع المستوى المنعقد في والتنمية في الميدان االق

                                                             
 .DCD/DAC(2010)14/FINALوثيقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي    22
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على أهمية حشد الموارد الالزمة لتعميم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية  يشدد  -14
للتنمية المستدامة واستراتيجيات الحد من الفقر من أجل إدماج التنوع البيولوجي بصورة أفضل في عمليات صنع 

  ار الوطنية واإلقليمية والمحلية، في ضوء استراتيجية حشد الموارد؛القر
 األطراف المانحة إلى تقديم الدعم المالي الوافي وفي التوقيت المناسب من أجل إعمال يدعو  -15

  .األنشطة والمبادرات الملموسة لبلوغ الغايات االستراتيجية الخاصة باستراتيجية حشد الموارد
، 4 و 3 و 1الغايـات    (د استراتيجية االتفاقية لحشد المـوار     استعراض تنفيذ   -باء

  )8 و6فضال عن الغايتين 
  إن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،

 من استراتيجية 8 و6، فضال عن الغايتين 4 و3 و1الغايات ب  المتعلقة23ةمذكر باليحيط علما  -1
   باء؛9/11 من المقرر 5التي أعدها األمين التنفيذي، وفقا للفقرة حشد الموارد لدعم تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة، 

 من استراتيجية 8 و6، فضال عن الغايتين 4 و3 و1الغايات مواصلة استعراض تنفيذ  يقرر  -2
   باء؛9/11االتفاقية لحشد الموارد في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، وفقا للمقرر 

مفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن يجري في  إلى الفريق العامل اليطلب  -3
اجتماعه الرابع، بدعم من األمين التنفيذي، األعمال التحضيرية كي يضطلع االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 

   باء؛9/11 الموارد، وفقا للمقرر حشداألطراف بعمليات استعراض لتنفيذ استراتيجية االتفاقية ل
والمنظمات ذات الصلة إلى أن تقدم آراء ومعلومات وخبرات بشأن تنفيذ  األطراف يدعو  -4

 إلى األمين التنفيذي أن يعد تجميعا للمعلومات الواردة كيما ينظر فيها االجتماع ويطلباستراتيجية حشد الموارد، 
  .الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية

                                                             
23   UNEP/CBD/COP/10/13.  
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  آثارها: بعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالط  10/4المقرر 
 على تنفيذ االتفاقية في المستقبل

  ،إن مؤتمر األطراف
 ويهنئ األمين التنفيذي إصدار الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي بيرحب  -1

في التوقيت المناسب لالستخدام والتوزيع خالل االحتفاالت على إتاحة التقرير باللغات الرسمية لألمم المتحدة 
  ؛2010أيار / مايو10المختلفة التي تبدأ في 

 بمساهمات ودعم المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والشركاء ينوه  -2
 في مجال التنوع البيولوجي الدولي للبحوث، والبرنامج 2010في شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي لعام 

(DIVERSITAS) وأعضاء الفريق االستشاري المعني بالطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع ،
البيولوجي ولجنة االستعراض العلمي، والمنظمات المهتمة باألمر، وأصحاب المصلحة اآلخرين وخبراء 

  االستعراض؛
قدمة من كندا، واالتحاد األوروبي، وألمانيا، واليابان، وإسبانيا  بالمساهمات المالية المينوه أيضا  -3

  والمملكة المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛
 باالستنتاجات الواردة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، يحيط علما  -4

  :ومن بينها ما يلي
، بحلول عام لموستحقيق خفض م - 2010لبيولوجي لعام التنوع اهدف لم يتحقق بالكامل   )أ(

سهام في تخفيف إقليمي والوطني كإلالعالمي واصعيد  التنوع البيولوجي على الفقدانلمعدل الحالي لفي ا، 2010
  ؛الحياة على األرضأشكال وطأة الفقر ولمصلحة جميع 

لتصدي للضغوط التي يتعرض لها أن اإلجراء المتخذ لتنفيذ االتفاقية لم يكن على نطاق كاف ل  )ب(
التنوع البيولوجي ولم يكن هناك إدماج كاف لقضايا التنوع البيولوجي في السياسات العامة واالستراتيجيات 

  والبرامج األوسع نطاقا، ونتيجة لذلك، لم يتم معالجة الدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي على نحو فعال؛
 في 2010د التقنية والمالية المحدودة تشكل عقبات أمام تحقيق هدف عام أن القدرات والموار  )ج(

بلدان كثيرة، وخصوصا في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة من بينها، فضال 
  عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛

رتفاع مستويات االنقراض وفقدان الموائل أن معظم السيناريوهات المستقبلية تتوقع استمرار ا  )د(
 من انخفاض في بعض خدمات النظم كالطبيعية وشبه الطبيعية خالل هذا القرن برمته، مع ما يرتبط بذل

وهناك مخاطر حدوث آثار سلبية واسعة النطاق على رفاه اإلنسان إذا تم .  اإليكولوجية الهامة لرفاه اإلنسان
  معينة؛" نقاط تحول"تجاوز عتبات أو 

أن هناك في الوقت نفسه، فرصا أكثر من الفرص المعترف بها سابقا للتصدي ألزمة التنوع   )ه(
وعلى الرغم من أنه سيكون من الصعب للغاية منع .  البيولوجي مع اإلسهام في تحقيق أهداف اجتماعية أخرى

ب، فإن السياسات العامة الموجهة بشكل المزيد من فقدان التنوع البيولوجي الذي يفعله اإلنسان في المستقبل القري
سليم والتي تركز على المجاالت واألنواع وخدمات النظم اإليكولوجية الحرجة يمكن أن تساعد في تجنب أكثر 

  اآلثار خطورة على الشعوب والمجتمعات؛
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 أن أية استراتيجية لخفض فقدان التنوع البيولوجي تتطلب العمل على مستويات متعددة، يالحظ  -5
  :من بينها ما يلي

آليات للتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك االعتراف بمنافع   )أ(
التنوع البيولوجي وانعكاسها على النظم االقتصادية واألسواق، فضال عن مراعاتها في عمليات التخطيط والسياسة 

  على المستويين الوطني والمحلي؛
لتقليل الضغوط الخمسة الرئيسية التي تتسبب في فقدان التنوع البيولوجي مباشرة إجراءات عاجلة   )ب(

بغية التنفيذ الكامل ألهداف )  وتغير المناخ،تغير الموائل، واالستغالل المفرط، والتلوث، واألنواع الغريبة الغازية(
نظم اإليكولوجية إلى ما بعد عتبات أو االتفاقية الثالثة وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل، وتجنب دفع ال

   معينة؛"نقاط تحول"
  إجراء مباشر للحفظ من أجل صون األنواع، والتنوع الجيني، والنظم اإليكولوجية؛  )ج(
تدابير لتعزيز المنافع الناتجة عن التنوع البيولوجي، بما يسهم في تحسين سبل العيش المحلية   )د(

  من آثاره؛والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف 
  إدماج نهج النظام اإليكولوجي في عمليات التخطيط ووضع السياسات؛  )ه(
تدابير لحماية وتشجيع االستخدام المألوف وإدارة الموارد البيولوجية بما يتطابق مع متطلبات   )و(

نع القرار الحفظ واالستخدام المستدام عن طريق تمكين المجتمعات األصلية والمحلية من المشاركة في عمليات ص
  وتحمل المسؤولية، عند اإلقتضاء؛

تقييم فعال للتقدم المحرز، بما في ذلك آليات لتنفيذ عمليات جرد شاملة، وتبادل المعلومات،   )ز(
  والرصد؛
آليات تمكينية، بما في ذلك وسائل مالئمة لتنمية القدرات، والموارد التقنية والمالية واعتماد نظام   )ح(

  المنافع وتنفيذه على نحو فعال؛دولي للحصول وتقاسم 
 الحاجة إلى زيادة التركيز على استعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة لألراضي يالحظ كذلك  -6

والمياه الداخلية والنظم اإليكولوجية البحرية بغية إعادة تشغيل النظم اإليكولوجية وتوفير خدمات قيمة، لتعزيز قدرة 
وللمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مع مراعاة اإلرشادات النظم اإليكولوجية على التحمل 

  القائمة؛
  لتنوع البيولوجي؛ للحصول وتقاسم المنافع على ا عدم وجود نظام دوليالذي تركه باألثر يقر  -7
  الفرص التي تنشأ لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في الحاالت التييالحظ أيضا  -8

تسعى فيها اإلدارة إلى تحقيق أمثل النتائج لمختلف خدمات النظم اإليكولوجية بدال من السعي إلى تحقيق الحد 
  األقصى من خدمة واحدة أو عدد قليل من الخدمات؛

الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي إلرشاد وتوجيه  على استخدام يوافق  -9
ة والتقنية المتعلقة بتحديث الخطة االستراتيجية المستقبلية لالتفاقية، وتحديث برامح العمل المناقشات العلمي

والمناقشات في االجتماعات القادمة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واجتماعات مؤتمر 
  األطراف القادمة؛
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على اتخاذ إجراء عاجل لتعزيز  األطراف، والحكومات األخرى، وأصحاب المصلحة يحث  -10
جهودها بقوة لتنفيذ مقررات مؤتمر األطراف واألعمال المحددة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية 

  للتنوع البيولوجي للحد من الفقدان المستمر للتنوع البيولوجي؛
  :رورية األمين التنفيذي القيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد الضيطلب إلى  -11

أن يتعاون مع المنظمات ذات الصلة، مع المشاركة الكاملة لألطراف، الستكشاف خيارات   )أ(
 أسباب فقدان التنوع البيولوجي، من أجل سياسات كمية، بما في ذلك تقييمات الموارد المالية الالزمة لمعالجة

 ذلك باستنتاجات الطبعة الثالثة من ، مستعينا في2010 تحقيق األهداف في الفترة بعد عام تعزيز تقييم مستوى
  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

أن ينفذ استعراضا لعملية إعداد وإنتاج الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع   )ب(
 واإلبقاء على البيولوجي من أجل تحسين العملية في الطبعات القادمة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

تطابقها مع اإلصدارات السابقة عند الضرورة ورفع تقرير إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 
  والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

 العامة، أن يواصل، بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية لالتصال والتثقيف والتوعية  )ج(
وأعضاء كونسورتيوم الشركاء العلميين، وآلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف، والشركاء اآلخرين 
المعنيين، إعداد استراتيجية االتصال للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، مع األخذ في 

المذكرة التي قدمها األمين التنفيذي ينا في ذلك بالمسودة الواردة في الحسبان مختلف المجموعات المستهدفة، مستع
بشأن إعداد الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي التي أعدت للمؤتمر التاسع لمؤتمر 

 وأن يدعو األطراف، والمنظمات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة إلى ،)UNEP/CBD/COP/9/15(األطراف 
  ساهمة بالموارد، بما في ذلك الموارد المالية، من أجل مواصلة إعداد وتنفيذ استراتيجية االتصال هذه؛الم

 ت العالمية للتنوع البيولوجي بلغاتأن يعزز من إعداد ونشر الطبعة الثالثة من نشرة التوقعا  )د(
  ه اللغات؛إضافية، بما في ذلك من خالل توفير الوثائق األصلية لتيسير إعداد النسخ بهذ

أن يعزز نتائج الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي من خالل حلقات   )ه(
  العمل اإلقليمية أو دون اإلقليمية التي تقرر عقدها بالفعل؛

 األطراف، والحكومات األخرى، ومنظمات التمويل إلى تقديم الدعم المالي، أو تيسير عملية يدعو  -12
  خ بلغات إضافية للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛إعداد نس

 برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى استخدام األجزاء ذات الصلة من نشرة التوقعات العالمية يدعو  -13
ذي أن يتيح المعلومات للتنوع البيولوجي في الطبعات القادمة لنشرة توقعات البيئة العالمية، ويطلب إلى األمين التنفي

والتحليالت المستخدمة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الستعمالها كمدخالت في 
  نشرة توقعات البيئة العالمية؛

 في مجال التنوع للعلوم والسياسات الدولي  الحكومينبر األمين التنفيذي أن يتصل بالميطلب إلى  -14
  .من أجل تحقيق أوجه التآزر الكاملة بين العمليتين ام اإليكولوجيوخدمات النظالبيولوجي 
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  تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية  10/5المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 بالتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية الوارد في مذكرة األمين التنفيذي إذ يحيط علماً
، واالستعراض 2010ة اإلستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام بشأن تنفيذ الخط
  24 من الخطة اإلستراتيجية،4 و1المتعمق للغايتين 

 بالتقدم الكبير الذي أحرزته األطراف صوب تحقيق بعض غايات وأهداف الخطة وإذ يرحب
وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي، وإشراك أصحاب اإلستراتيجية، وال سيما فيما يتعلق بوضع استراتيجيات 

  ،2010المصلحة واالعتراف واسع النطاق بهدف التنوع البيولوجي لعام 
 إزاء استمرار القيود في الموارد المالية والبشرية والتقنية المتاحة لألطراف والتي وإذ يعرب عن قلقه

لبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية تحول دون التنفيذ الكامل لالتفاقية، وخصوصا بالنسبة ل
  الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي،

   الحاجة إلى تنفيذ متوازن ومحسن ألهداف االتفاقية الثالثة،وإذ يؤكد
ى حد ما على الدعوة إلى  بأن تحقيق البلدان النامية ألهداف التنوع البيولوجي والتزاماته يعتمد إلوإذ يقر

  ،21 و20 و16التنفيذ الفعال من جانب البلدان المتقدمة ألحكام االتفاقية في المواد 
  ،9/8 و8/8 مقرراته السابقة المتعلقة ببناء القدرات، وال سيما المقررين وإذ يشير إلى

يسر بالتنفيذ المتسق  إنما يت2020- 2011 بأن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي سلّموإذ ي
  والمتآزر لالتفاقيات واالتفاقات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على جميع المستويات؛

إلى زيادة تقديم الدعم إلى األطراف، وخصوصا البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان الحاجة يؤكد   -1
ذات االقتصاد االنتقالي، لتعزيز قدراتها على نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، فضال عن البلدان 

واستراتيجية حشد الموارد،  2020-2011 للتنوع البيولوجيستراتيجية  أهداف االتفاقية، تمشياً مع الخطة االتنفيذ
  :بما في ذلك
الدعم لتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بوصفها أدوات فعالة   )أ(
، مع مراعاة أوجه التآزر القائمة ذ الخطة اإلستراتيجية وتعميم التنوع البيولوجي على المستوى الوطنيلتعزيز تنفي

 ؛فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، على نحو يتمشى مع الوالية المسندة إلى كل واحدة منها

تقنية ومهارات االتصال وإشراك تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التدريب على المواضيع ال  )ب(
 أصحاب المصلحة، مع التركيز على تعزيز خبرات الشركاء المحليين؛

تعزيز المؤسسات الوطنية لضمان التوفير الفعال للمعلومات المرتبطة بالتنوع البيولوجي،   )ج(
لقطاعات لتعزيز التنفيذ وتبادلها واستخدامها من أجل رصد التنفيذ، وضمان اتساق السياسات وتيسير التنسيق بين ا

  في جميع القطاعات؛
  تعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛  )د(

                                                             
24   UNEP/CBD/WG-RI/3/2.  
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تعزيز إدارة المعارف لتيسير الحصول بصورة محسنة على المعارف والمعلومات   )ه(
حدات وطنية والتكنولوجيات ذات الصلة واستخدامها الفعال من خالل تعزيز آلية مركزية لتبادل المعلومات وو

 ؛، وفقا للتشريعات الوطنيةآللية غرفة تبادل المعلومات

الدعم لتقدير، على أساس علمي، القيمة االقتصادية والقيم األخرى للتنوع البيولوجي والنظم   )و(
اإليكولوجية من أجل زيادة التوعية والفهم بشأن أهمية التنوع البيولوجي، مما يؤدي بالتالي إلى حشد موارد 

  ية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛إضاف
 األطراف إلى إنشاء آليات على جميع المستويات لتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة يدعو  -2

، ومنظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة في التنفيذ الكامل ألهداف للمجتمعات األصلية والمحلية
  لتنوع البيولوجي؛أيشي ل وأهداف 2020-2011 تنوع البيولوجيلستراتيجية لاالتفاقية والخطة اال

 والحكومات إلى إشراك نقاط االتصال الوطنية لجميع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  األطرافيدعو  -3
البيولوجي، حسب االقتضاء، في عملية تنفيذ وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي وما 

  ها من أنشطة التمكين؛يتصل ب
 مرفق البيئة العالمية توفير الدعم المالي الكافي وفي الوقت المناسب لتحديث يطلب إلى  -4

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واألنشطة التمكينية ذات الصلة، ويطلب إلى مرفق البيئة 
  تكفل الصرف السريع لألموال؛ المنفذة ضمان وضع اإلجراءات التيهالعالمية ووكاالت

الجهات المانحة األخرى، والحكومات والوكاالت المتعددة األطراف والثنائية إلى توفير  يدعو  -5
سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال التكنولوجي للبلدان النامية، والالدعم المالي والتقني و

نتقالي، لتعزيز قدراتها على تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك دعم مبادرات واستراتيجيات عن البلدان ذات االقتصاد اال
 المجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة؛

 بالتعاون مع األطراف، والحكومات  رهنا بتوافر الموارد، األمين التنفيذي أن يقوم،يطلب إلى  -6
مم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، مثل برنامج األ

األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والشركاء اآلخرين، بمواصلة تيسير توفير الدعم للبلدان ألنشطة بناء القدرات، 
لعمل أو دون إقليمية بشأن تحديث وتنقيح االستراتيجيات وخطط ا/بما في ذلك من خالل حلقات عمل إقليمية و

  الوطنية للتنوع البيولوجي، وتعميم التنوع البيولوجي وتعزيز آلية غرفة تبادل المعلومات؛
 : بما يلي، رهنا بتوافر الموارد، األمين التنفيذي أن يقوميطلب كذلك إلى  -7

 2010إعداد تحليل إضافي ومتعمق لألسباب الرئيسية لعدم الوفاء بهدف التنوع البيولوجي لعام   )أ(
لرغم من األنشطة التي اضطلعت بها األطراف، استنادا إلى الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع على ا

  البيولوجي، والتقارير الوطنية الرابعة ومصادر المعلومات األخرى ذات الصلة؛
 إرشادات بشأن إدماج التنوع البيولوجي في القطاعات والسياسات والخطط مواصلة وضع  )ب(

  المشتركة بين القطاعات ذات الصلة؛برامج وال
التعاون مع أمانات االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي من أجل تيسير سبل مشاركة   )ج(

نقاط اتصال هذه االتفاقات، حسب االقتضاء، في تحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالتنوع 
  .شطة التمكين وما يتصل بها من أنالبيولوجي
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 القضاء على الفقر والتنميةعمليات إدماج التنوع البيولوجي في   10/6المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
القضاء   وخططياتاستراتيجفي الثالثة  إلى تحسين القدرات لتعميم أهداف االتفاقيةالحاجة الملحة ب يسلمإذ 

وعمليات التنمية كوسيلة لتعزيز تنفيذ ) نمية الوطنيةمثل ورقة استراتيجية الحد من الفقر، وخطط الت(الفقر على 
 وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة ورفاه 2020- 2011 للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةالخطةاالتفاقية و

  اإلنسان،
 العدد الكبير من العمليات واآلليات والمؤسسات القائمة التي تعالج مسألة القضاء على الفقر، وإذ يدرك

الحاجة إلى تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ذات الصلة في المنابر والمبادرات و
  القائمة،

الصادرة عن مؤتمر التنوع البيولوجي في التعاون اإلنمائي األوروبي المنعقد " رسالة باريس "يالحظوإذ 
  ماج اعتبارات التنوع البيولوجي في التعاون اإلنمائي، والتي أكدت الحاجة إلى تعزيز إد200625أيلول /في سبتمبر

 إلى نتائج اجتماع الخبراء بشأن تعميم التنوع البيولوجي في التعاون اإلنمائي، المنعقد في وإذ يشير
  26،األمين التنفيذيه  والذي استضاف2009أيار / مايو15  إلى13مونتريـال، من 

ج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المرتبطة به  بيان السياسات العامة بشأن إدماوإذ يالحظ
  27في التعاون اإلنمائي والذي أيدته لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،

أيلول / سبتمبر22 باالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المنعقد في وإذ يرحب أيضا
  ،كمساهمة في السنة الدولية للتنوع البيولوجي ،2010

 تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع بناء القدرات لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم يدعو إلى  -1
اإليكولوجية في عمليات أوسع نطاقاً في مجال القضاء على الفقر والتنمية باعتبارها وسيلة للمساهمة في تنفيذ 

، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية، وخصوصا 2020- 2011للتنوع البيولوجي قية وخطتها االستراتيجية االتفا
ذات االقتصاد بالنسبة للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان 

  ؛االنتقالي
، حسب ون اإلنمائي والوكاالت المنفذة والتزامها إلى المشاركة الفعالة لوكاالت التعايدعو  -2
   في دعم تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات القضاء على الفقر والتنمية؛االقتضاء،
 جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشتركين في العمليات والبرامج الخاصة بالتنوع يناشد  -3

يز التنسيق من أجل تجنب االزدواجية في العمل وتيسير استراتيجيات االتساق وأوجه البيولوجي والتنمية إلى تعز
  التآزر والتكامل ونُهج العمل التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛

                                                             
  pdf.en_Message/repository/icenter/development/eu.europa.ec://httpانظر    25
  .UNEP/CBD/EM-BD&DC/1/2 انظر   26
  . الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديDCD/DAC(2010)14/FINALالوثيقة    27
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 أنه من الضروري تقاسم الخبرات بين البلدان بشأن كيفية التعميم ومن أجل بناء القدرات يالحظ  -4
  سع في الممارسات الجيدة بشان التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛والتو

 بزيادة الجهود المبذولة والعناية لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في يرحب  -5
  القضاء على الفقر والتنمية؛

ات القضاء على الفقر  أهمية ما يلي في الجهود المبذولة إلدماج التنوع البيولوجي في عملييالحظ  -6
  :والتنمية

المعلومات العلمية والمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية   )أ(
من االتفاقية واألحكام ) ي(8ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ومشاركتها وفقا للمادة 

  المتصلة بها؛
  لجنسانية وتشجيع المساواة بين الجنسين؛تعميم االعتبارات ا  )ب(
منتدى للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية، وخطة بالي   )ج(

   فعال؛قاالستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات، والعمليات األخرى والحاجة إلى تنسي
بادلة بين القضاء على الفقر والتنمية والتنوع تعزيز االتصال والتوعية بشأن الروابط المت  )د(
  البيولوجي؛
 الفائدة المحتملة للجهود العالمية طويلة األجل التي تستفيد من المنظمات اإلنمائية اإلقليمية يالحظ  -7

ا والوطنية كنقاط للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وفيما بين بلدان الشمال والجنوب لمساعدة العمليات التي تقوده
البلدان إلجراء تعميم فعال للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات التنمية من خالل بناء القدرات 
لتعزيز اإلدارة البيئية، وآليات تمويل التنوع البيولوجي وتطوير التكنولوجيات واالبتكارات المتعلقة بالتنوع 

  ول التي تلبي االحتياجات اإلنمائية للجميع؛البيولوجي ونقلها وتكييفها من خالل تشجيع الحل
لثنائية وكاالت ا األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ذات الصلة مثل اليدعو  -8

، ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المتعددة األطرافي، ومصارف التنمية لتعاون اإلنمائل
مجتمع المدني، وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى المساهمة في المشتركة في التعاون اإلنمائي، وال

  جهود فعالة ومنسقة؛
 األطراف إلى تكثيف تعاونها لتعزيز القدرات الوطنية يدعو من االتفاقية، 18 و12وفقا للمادتين   -9

مؤسسات، مع مراعاة االحتياجات واإلقليمية لتعميم التنوع البيولوجي، بوسائل منها تنمية الموارد البشرية وبناء ال
 ذاتالخاصة للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان 

  ؛االنتقالي القتصادا
 األطراف من البلدان المتقدمة، والحكومات والجهات المانحة يدعو من االتفاقية، 20وفقا للمادة   -10

لية المالية إلى توفير الدعم المالي والتقني للبلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية األخرى، واآل
، من أجل مواصلة تطوير نُهج بشأن إدماج التنوع االنتقالي القتصاد اذاتالصغيرة النامية، فضال عن البلدان 

  البيولوجي في عمليات القضاء على الفقر والتنمية؛
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بمبادرة البلدان النامية بإعداد واعتماد خطة عمل متعددة السنوات بشأن التعاون فيما بين  يرحب  -11
بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنمية، وخطة بالي االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء 

  القدرات، حيث أنها عمليات ذات صلة بتنفيذ إطار بناء القدرات؛
المبادرات الجارية التي تربط بين التنوع البيولوجي والتنمية والقضاء  بين التآزر شجع أوجهي  -12
 مثل مبادرة خط االستواء، ومبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع في أفريقيا، ،على الفقر

 التنوع اة، ومبادرة تكنولوجيومبادرة الفقر والبيئومبادرة األونكتاد للتجارة البيولوجية؛ ومبادرة شبكة الحياة، 
  بين بلدان الجنوب؛فيما  وخطة العمل المتعددة السنوات للتعاون ،البيولوجي

ام  مشروع اإلطار المؤقت لبناء القدرات في مجال تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظيالحظ  -13
 الصادرة عن الفريق العامل 3/3  من أجل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر المرفق بالتوصيةاإليكولوجي

  28المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية؛
 إنشاء فريق خبراء معني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر والتنمية يقرر  -14

  باالختصاصات الواردة بالمرفق بهذا المقرر؛
  : القيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد، األمين التنفيذييطلب إلى  -15

  عقد اجتماع لفريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر والتنمية؛  )أ(
إعداد، لفريق الخبراء هذا وبالتشاور مع الشركاء المعنيين، تحليل لآلليات والعمليات أو   )ب(

ت القضاء على الفقر المبادرات القائمة المعنية بتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليا
، بغية ضمان تقديم مساهمة مركزة وملموسة والتنمية، ونقاط قوتها وضعفها وتحديد اإلمكانيات والتهديدات

  ؛لمداوالت الخبراء بشأن مشروع اإلطار المؤقت المتعلق ببناء القدرات
  : مع مراعاة نتائج فريق الخبراء، التالية وتحسينهانشطةمواصلة القيام باأل  )ج(

بالتعاون مع الشركاء، تحديد وتوثيق وتعزيز، وحسب االقتضاء دعم أفضل الممارسات   )1(
  والنُهج إلدماج التنوع البيولوجي في عمليات القضاء على الفقر والتنمية؛

تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في خطط التعاون اإلنمائي   )2(
رامج عمل االتفاقية واألهداف اإلنمائية لأللفية واألولويات بما في ذلك الربط بين ب
  بالشراكة مع وكاالت التعاون اإلنمائي؛

تعزيز تقاسم المعارف والخبرات واالتصال والتوعية بشأن تعميم التنوع البيولوجي من   )3(
أجل القضاء على الفقر والتنمية، وذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل 

ئمة، ولدعم فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على األخرى المال
  الفقر والتنمية؛

                                                             
28   UNEP/CBD/COP/10/4المرفق ،.  
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مساعدة األطراف وهيئاتها اإلقليمية على إقامة شراكات وترتيبات مؤسسية تحفز   )4(
) التعاون فيما بين بلدان الجنوب وفيما بين بلدان الشمال والجنوب(التعاون ثالثي األبعاد 

  ت حول النقاط اإلقليمية؛لبناء القدرا
مواصلة توفير وإعداد ونشر، حسب الضرورة وحسب االقتضاء، أدوات قطاعية   )5(

وأدوات مشتركة بين القطاعات وتوجيهات بشان أفضل الممارسات بشأن التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ألصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك 

المستفادة ذات الصلة من تنفيذ برامج العمل في إطار االتفاقية تجميع النتائج والدروس 
بوصفها معلومات صديقة للمستخدمين وذات صلة بالسياسات لتلبية احتياجات مختلف 

  المجموعات المستهدفة من حيث بناء القدرات؛
  المساعدةوزيادة توفير جمع األموال  مجالفيدعم األطراف والمنظمات اإلقليمية   )6(

 على المستويين اإلقليمي والوطني؛ وتوفير تقدير تنمية القدراتل  المبذولةجهودللية التقن
لما يترتب من آثار مالية نتيجة تنفيذ إطار بناء القدرات في مجال تعميم التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، 

  .لتمويل النقاط اإلقليمية لتنمية القدراتبما في ذلك ترتيب هيكلي 
  مرفق

  اختصاصات فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي 
  من أجل القضاء على الفقر والتنمية

يتعين على فريق الخبراء مواصلة توضيح الروابط بين أهداف االتفاقية الثالثة وعمليات القضاء على   -1
وتحديد أكثر النُهج فعالية نحو ) التنمية والتنوع البيولوجي(ت من المجتمعين الفقر والتنمية، مع االستعانة بالخبرا

إطار بشأن تنمية القدرات لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل التنمية المستدامة والقضاء 
  .لةعلى الفقر، استنادا إلى المبادرات القائمة وبالتعاون الوثيق مع المنظمات ذات الص

على فريق الخبراء أن يقدم مدخالت تقنية إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض   -2
  :تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الرابع وفقا لالختصاصات التالية

 استعراض التحليل المقرر أن تعده األمانة؛  )أ(
بفقدان التنوع البيولوجي واقتراح سبل تحديد األسباب الجذرية للفقر التي يحتمل أن تكون مرتبطة   )ب(

  حقيق األهداف الثالثة لالتفاقية؛ووسائل يمكن بموجبها إزالة هذه األسباب أو تصحيحها بت
تحديد وسائل للتوسع في الممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتقاسم الروابط بين برامج   )ج(

التنمية المستدامة على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي القضاء على الفقر واألهداف الثالثة لالتفاقية من أجل 
 ودون اإلقليمي والعالمي؛

 وأولويات لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة التي تشترك في عمليات التنمية توجيهاتتوفير   )د(
سات، ي السياعالحكومات والوزارات القطاعية والوكاالت المنفذة والمجموعات المستهدفة األخرى مثل واض(

 ؛)والممارسين، والعلماء، ووسائل اإلعالم، ومؤسسات التعليم
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في اعتبارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من  المجموعة الكاملة كفالة أخذ  )ه(
التفاقية وخطتها االستراتيجية فضال عن جميع األهداف الثالثة لهداف تتسق التوجيهات مع األلضمان أن الحسبان 

 29.أللفيةألمم المتحدة لائية لأللفية وإعالن ااإلنم
 3 خبراء و5 ( مراقبا15 خبيرا ترشحهم األطراف و25يكون فريق الخبراء متوازنا إقليميا ويتألف من   -3

 المعنية بالتنوع  المحلية المجتمعاتينتمون إلى جهات من بينها) مراقبين من كل منطقة من مناطق األمم المتحدة
مية، والهيئات أو المنظمات اإلقليمية، والوكاالت الثنائية للتعاون اإلنمائي، والمصارف اإلنمائية البيولوجي والتن

المتعددة األطراف، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، وقطاع األعمال، 
  .والمجتمعات األصلية والمحلية وممثلي أصحاب المصلحة اآلخرين

  األمين التنفيذي بقائمة الخبراء والمراقبين المختارين العتمادها من قبل المكتب؛يوصي   -4
  تأخذ األطراف في االعتبار الحاجة إلى الخبرة التقنية في فريق الخبراء عند ترشيح خبرائها؛  -5
درات يتم إنشاء فريق الخبراء مع مراعاة الحاجة إلى االستناد إلى خبرة المنظمات والشراكات والمبا  -6

  .الدولية ذات الصلة
تقوم األطراف، والهيئات أو المنظمات اإلقليمية، ووكاالت التعاون اإلنمائي الثنائية، والمصارف اإلنمائية   -7

المتعددة األطراف، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وقطاع األعمال، والمجتمع المدني، 
ة والمحلية، وأصحاب المصلحة اآلخرين، بإجراء المزيد من العمل، بما في ومعاهد البحوث، والمجتمعات األصلي

  .ذلك من خالل إجراء دراسات وتقديم آراء بشأن هذه المسألة باعتبارها مدخالت في عمل فريق الخبراء
يعقد فريق الخبراء اجتماعات حسبما يتطلب األمر إلكمال مهامه، رهنا بتوافر الموارد المالية، ويعمل   -8

  .أيضا من خالل المراسالت والتحاور من بعد
  

                                                             
  .2000أيلول / سبتمبر8 المؤرخ 55/2العامة قرار الجمعية    29
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 بحث الغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج وما يرتبط بها   10/7المقرر 
  2010لفترة بعد عام ل المحتمل هامن مؤشرات والنظر في تعديل

  إن مؤتمر األطراف،
 تقييم عزيز لت بالتقدم المحرز في رصد التنوع البيولوجي منذ اعتماد إطار العمليرحب  -1

  ؛)7/30المقرر (ستراتيجية في تنفيذ الخطة االالمحرز اإلنجازات والتقدم 
تنا على رصد التنوع البيولوجي على جميع المستويات، بما االحاجة إلى مواصلة تعزيز قدرب يقر  -2

  : ما يليمن خالل  ضمن أمور أخرى،،في ذلك
 إعداد من أجلها مواصلت و2010لوجي لعام أعمال شراكة مؤشرات التنوع البيواالستعانة ب  )أ(

  ؛2010مؤشرات عالمية لفترة ما بعد عام 
 إلى المساهمة في إعداد وتحسين ، بما في ذلك أكاديميات العلوم الوطنية،دعوة الشبكات العلمية  )ب(

تشجيع هيئات  وة والمحلية والوطنيةاإلقليميو ة العالميالمستوياتمؤشرات مالئمة لرصد التنوع البيولوجي على 
  ؛مساعيويل في المجال العلمي على دعم هذه المالت

 التقدم المحرز في تحديد خصوص ب10/43المقرر  من 17 إلى 14من  اتاإلحاطة بالفقر  )ج(
مؤشرات بشأن المعارف والممارسات واإلبتكارات التقليدية ودعم الجهود الجارية التي يبذلها الفريق العامل المعني 

ابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، ومساهمته في الصياغة الجارية بالمؤشرات الت
  ؛2020- 2011للتنوع البيولوجي ترحة ذات الصلة بالخطة االستراتيجية قللمؤشرات واستخدام المؤشرات الم

لتمكين واإلبالغ  دعم الجهود الوطنية واإلقليمية إلنشاء أو تعزيز نظم رصد التنوع البيولوجي  )د(
 التنوع البيولوجي الموضوعة على أهدافنحو تحقيق المحرز تقييم التقدم تحديد أهدافها الخاصة واألطراف من 

  أو اإلقليمي؛/ الوطني ومستوىال
قدرات على تعبئة واستخدام البيانات والمعلومات والتنبؤات المتعلقة بالتنوع البيولوجي التعزيز   )ه(

 من خالل ضمن جملة أمور، السياسات العامة والمديرين، والخبراء والمستخدمين اآلخرين، بحيث تتاح لصانعي
  ، ودعم شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض؛المشاركة في

تحديد وإزالة الحواجز التي تحد من توافر البيانات، بما في ذلك من خالل عمل هيئة حفظ التراث   )و(
  عي المشترك؛الطبي

  : على ما يلييوافق  -3
أو ( ومواصلة إعداد مقاييس 8/15مواصلة استخدام المؤشرات الرئيسية العالمية الواردة بالمقرر   )أ(

بمذكرة  مختارة حسبما هو وارد في المرفق الثاني أهداف نحو تحقيق  المحرزلرصد التقدم )مؤشرات محددة
والنظر في ) وما يرتبط بها من مؤشرات(هداف الموجهة نحو تحقيق نتائج الغايات واألبشأن بحث  األمين التنفيذي

 األمين التنفيذي بشأن الخطة االستراتيجية ةمذكروموجز في الجدول ب 2010،30لفترة بعد عام ل المحتمل هاتعديل

                                                             
30   UNEP/CBD/SBSTTA/14/10 
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للتنوع المبرر التقني المؤقت، والمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية ألهداف أيشي : لتنوع البيولوجيلل
  31؛(UNEP/CBD/COP/10/9) البيولوجي
 األهدافنحو المحرز إكمال المؤشرات الرئيسية العالمية بمؤشرات إضافية مناسبة لرصد التقدم   )ب(

التي لم تحدد مؤشرات مناسبة بشأنها بعد، وخصوصا بالعالقة إلى اقتصاديات التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
  ؛التي تستمد من هذه الخدماتاإليكولوجية والمنافع للشعوب 

كمل أو تحل محل المجتمع العلمي يمكن أن تُ، بالتعاون مع )أو مؤشرات محددة(إعداد تدابير   )ج(
، مع األخذ في الحسبان المؤشرات المعدة في إطار االتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطراف المؤشرات الحالية

  ؛ ونقلها إلى علم األمين التنفيذيلى القطاعات،والمنظمات الدولية والعمليات القائمة ع
 بالحاجة إلى االستعانة باستنتاجات الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع يقر كذلك  -4

البيولوجي والتقييمات األخرى ذات الصلة، من أجل استكشاف خيارات سياسات كمية، بما في ذلك تقييمات 
معالجة أسباب فقدان التنوع البيولوجي، وذلك لدعم تحقيق الغايات واألهداف في الفترة للموارد المالية الالزمة ل

  ؛2010التالية لعام 
، في أقرب  األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية الضرورية، أن يعقد اجتماعايطلب إلى  -5

 للتنوع البيولوجيستراتيجية  االمؤشرات الخطةالمعني بالخبراء التقنيين المخصص من  لفريق فرصة ممكنة،
ة للهيئة الفرعية وحد وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في طريقة التشغيل المبحيث يتم إنشاؤه، 2011-2020
مع مشاركة كاملة من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول  32،ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشور

 االستناد إلى خبرات أعضاء ضرورةمع مراعاة مية، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، الجزرية الصغيرة النا
مع االستعانة أيضا بنتائج حلقة  والمنظمات الدولية المعنية األخرى، 2010شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي لعام 

 اجتماعها الخامس فيالتكنولوجية وأن يرفع تقريرا إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و 33عمل ريدنغ،
، حسب اإلقتضاء، للمساهمة في مهام هذه الهيئة وخصوصا في التنفيذ والرصد واالستعراض في التوقيت عشر

 . لمؤتمر األطرافالمتعدد السنوات العمل برنامج  و2020- 2011تنوع البيولوجي المناسب، للخطة االستراتيجية لل
  :ما يليلتقنيين المخصص اختصاصات فريق الخبراء اتكون و

 8/15 و7/30إسداء المشورة بشأن مواصلة إعداد المؤشرات المتفق عليها من خالل المقررين   )أ(
الغايات واألهداف الموجهة بشأن بحث  والمعلومات المذكورة في المرفق الثالث بمذكرة األمين التنفيذي اإلعالمية

 2010 المحتمل بعد عام هاتعديلالنظر في و) وما يرتبط بها من مؤشرات(نحو تحقيق نتائج 
(UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) ، الخطة بخصوصمذكرة األمين التنفيذي فضال عن الجدول الوارد في 

المبرر التقني المؤقت، والمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية ألهداف أيشي  :لتنوع البيولوجياالستراتيجية لل
  ؛2020- 2011 للتنوع البيولوجي في سياق الخطة االستراتيجية ،عند الضرورة 34،للتنوع البيولوجي

                                                             
  .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 الوثيقة بوصفهاوهي متاحة ، 10/2أجري تحديث لهذه المذكرة، بما يتماشى مع المقرر    31
 .، المرفق الثالث8/10المقرر    32
33   pdf.en-report-workshop-10-0709-02-emind/aloffici/02-emind/ind/meetings/doc/int.cbd.www://http  
المذكرة بشكلها المحدث بشأن المبرر المنطقي المؤقت، والمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية المقترحة ألهـداف أيـشي                   34

 .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 الوثيقة بوصفهاللتنوع البيولوجي، متاحة 
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 عند الضرورة لتشكل إطارا  أو يمكن إعدادها، سواء التي تم إعدادهااقتراح مؤشرات إضافية  )ب(
التي  2020- 2011 تنوع البيولوجيالخطة االستراتيجية لل أهدافنحو تحقيق المحرز  لتقييم التقدم متماسكا أعد

، مع مالحظة نقص المؤشرات المتفق عليها لخدمات ةكافيغير حاليا لمؤشرات الحالية المتعلقة بها تكون مجموعة ا
النظم اإليكولوجية، مع استخدام، عند اإلقتضاء، المؤشرات التي أعدتها االتفاقات البيئية األخرى المتعددة 

  ؛األطراف، والمنظمات أو العمليات
 إنشاء آليات لدعم األطراف في جهودها بخصوص خيارات اقتراحإعداد مزيد من اإلرشادات و  )ج(

 واإلبالغ عنه، دعما نظم وطنية لرصد التنوع البيولوجيمؤشرات وطنية وما يرتبط بها من الرامية إلى إعداد 
  لتحديد األهداف، وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، ولرصد التقدم المحرز نحو بلوغها؛

  الروابط بين إعداد مؤشرات عالمية ووطنية للتنمية واإلبالغ؛تقديم مشورة بشأن تعزيز   )د(
 األمين التنفيذي أن يدعو شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد يطلب إلى  -6

 بما في ذلك ضمن ،األرض، التي تعمل من خالل منظمات تقوم بعمليات رصد التنوع البيولوجي ذات الصلة
 واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ،اد العالمي لرصد الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة االتح،منظمات أخرى

تنوع البيولوجي إلى إعداد تقييم لقدرات الرصد الحالية المتعلقة باألهداف المذكورة في الخطة االستراتيجية لل
ن المخصص المعني بالمؤشرات من أجل ت المناسب إلى فريق الخبراء التقنيي ورفع تقرير في الوق2011-2020

 وإلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 2020-2011 تنوع البيولوجيالخطة االستراتيجية لل
  والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

 البلدان المؤهلة من القدرات  مرفق البيئة العالمية تقديم الدعم الالزم لتلبية احتياجاتيطلب إلى  -7
المتعلقة بوضع األهداف الوطنية ورصد األطر وتمكين شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي من مواصلة تطوير 

 .المؤشرات الرئيسية العالمية بشكل أكبر



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 152 

  

 

  2020-2011عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي    10/8المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

  أهمية التنوع البيولوجي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، على إذ يسلط الضوء
 الحاجة إلى تحقيق التنفيذ الكامل ألهداف هذه االتفاقية واالتفاقيات والمنظمات والعمليات األخرى وإذ يؤكد

  المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
  نوع البيولوجي، على أهمية زيادة التوعية العامة بالقضايا المتعلقة بالتوإذ يؤكد من جديد

 على الحاجة إلى االستفادة من الزخم الذي تحقق بفضل االحتفال بالسنة الدولية للتنوع وإذ يشدد
  البيولوجي،
 عقد األمم المتحدة 2020-2011 الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى النظر في إعالن الفترة يدعو  -1

  للتنوع البيولوجي؛
قوم بما يلي، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وخصوصا أمانات  األمين التنفيذي أن يإلى يطلب  -2

  :االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
تشجيع المشاركة الكاملة لألطراف، وجميع المنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين في عقد األمم   )أ(

  ؛2020-2011 نوع البيولوجيتالمتحدة للتنوع البيولوجي ودعمهم لتنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية لل
االستفادة من التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية، واألنشطة المرتبطة بها التي تنفذها   )ب(

األطراف وأصحاب المصلحة، بغية إدماج هذه المعلومات في التقارير المنتظمة التي يقدمها األمين العام إلى 
  ذ االتفاقية؛الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تنفي

 فريق اإلدارة البيئية إلى تيسير التعاون وتبادل المعلومات فيما بين أعضائه لدعم االتفاقية يدعو  -3
 .2020- 2011 تنوع البيولوجيوخطتها االستراتيجية لل
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 برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف للفترة  10/9المقرر 
  تمر األطراف ووتيرة انعقاد اجتماعات مؤ2011-2020

  إن مؤتمر األطراف،
  ،2020-2011 تنوع البيولوجيلل األولويات المحددة في الخطة االستراتيجية إذ يأخذ في الحسبان

  :برنامج العمل المتعدد السنوات التالي لمؤتمر األطرافيعتمد 
ها  وسيتناول عدة أمور من ضمن2012سيعقد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في عام   )أ(

  :القضايا التالية
 2020-2011 تنوع البيولوجياستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية لل  )1(

، بما في ذلك الخبرة  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجيوما يتصل بها من غايات وأهداف
في وضع أو تكييف األهداف الوطنية وما يتصل بذلك من تحديث لالستراتيجيات وخطط 

  ل الوطنية للتنوع البيولوجي؛العم
استعراض التقدم المحرز في تقديم الدعم لمساعدة األطراف، وخصوصا البلدان النامية،   )2(

وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات 
-2011 لبيولوجيللتنوع ااالقتصاد االنتقالي، على تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية 

، بما في ذلك ضمن جملة أمور، حشد الموارد، وبناء القدرات، وإشراك أصحاب 2020
المصلحة، وبرنامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة وتعزيز آلية غرفة تبادل 

 المعلومات؛

 للتنوع البيولوجي مواصلة إعداد أدوات وإرشادات لرصد تنفيذ الخطة االستراتيجية  )3(
 على المستويات راحل الرئيسية، بما في ذلك استخدام المؤشرات والم2020- 2011

 الوطنية واإلقليمية والعالمية؛

 مع 35،تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقيةاستعراض تنفيذ استراتيجية حشد الموارد دعما ل  )4(
 ؛8 و7 و6 و5 و2التركيز على الغايات 

لدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع مراعاة، التعاون فيما بين المنظمات واالتفاقات ا  )5(
عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي؛ وخيارات : ضمن أمور أخرى، المقترحات بشأن

 ؛ة محتملة مشتركأنشطةالتعاون المحتملة بين اتفاقيات ريو، بما في ذلك إعداد 

ز اآلليات القائمة مثل الحاجة إلى، وإمكانية إعداد، آليات وسبل ووسائل إضافية لتعزي  )6(
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والفريق العامل المفتوح العضوية 
المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، من أجل تعزيز قدرة األطراف على الوفاء 

  بالتزاماتها بموجب االتفاقية؛

                                                             
 . باء، المرفق9/11المقرر    35
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اسات في مجال التنوع البيولوجي آثار إمكانية إنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسي  )7(
لمشورة العلمية والتقنية لالهيئة الفرعية وخدمات النظام اإليكولوجي على أعمال 

   ؛والتكنولوجية
  استعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري؛  )8(
ة إعداد تحديد السبل والوسائل لدعم استعادة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك إمكاني  )9(

  إرشادات عملية بشأن استعادة النظم اإليكولوجية والقضايا المتصلة بها؛
تقاسم على الموارد الجينية وال الحصول بروتوكول ناغويا بشأن وتنفيذاستعراض حالة   )10(

  36؛ الناشئة عن استخدامهالمنافعلعادل والمنصف لا
لمشورة العلمية والتقنية لالهيئة الفرعية المسائل األخرى الناشئة عن توصيات   )11(

 المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية  العضويةفريق العامل المفتوح والوالتكنولوجية
، بما في واألحكام المتصلة بها) ي(8والفريق العامل المفتوح العشوية المخصص للمادة 

  ؛عاتذلك القضايا التقنية الناشئة عن تنفيذ برامج العمل والقضايا المشتركة بين القطا
 عدة 2015 أو أوائل عام 2014يمكن أن يعالج االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في عام   )ب(

  :أمور من ضمنها القضايا التالية
  استعراض االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بصيغتها المحدثة؛  )1(
، 2020- 2011 وع البيولوجيللتناستعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية   )2(

 أيشي للتنوع البيولوجيبما في ذلك برامج العمل والتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف 
 2015وعناصر محددة في برامج العمل، فضال عن المساهمات في تحقيق أهداف عام 

ذات الصلة من األهداف اإلنمائية لأللفية، استنادا إلى عدة أمور من ضمنها التقارير 
   الخامسة، والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛الوطنية

  ؛، بما في ذلك أهدافها ومؤشراتهالحشد الموارد تهاستعراض شامل لتنفيذ استراتيجي  )3(
 أقل البلدان نموا سيمااستعراض التقدم المحرز في تقديم الدعم إلى البلدان النامية، وال   )4(

غيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، عمال والدول الجزرية الص
للتنوع  من االتفاقية، لتنفيذ أهداف االتفاقية وخطتها االستراتيجية 20 من المادة 2بالفقرة 

، بما في ذلك بناء القدرات وتعزيز آلية غرفة تبادل 2020-2011 البيولوجي
  المعلومات؛

للتنوع  للمساعدة في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية مواصلة إعداد أدوات وإرشادات  )5(
  ؛2020- 2011 البيولوجي
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مواصلة النظر في كيفية دعم تنفيذ االتفاقية ومساهمته في تحقيق األهداف اإلنمائية   )6(
  لأللفية واستمراره في المساهمة في ذلك؛

  ؛)9/23 من المقرر 4الفقرة (المسؤولية والجبر التعويضي   )7(
تقاسم الوعلى الموارد الجينية  الحصول ناغويا بشأنبروتوكول وتنفيذ استعراض حالة   )8(

  ؛لعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاا
لمشورة العلمية والتقنية لالهيئة الفرعية المسائل األخرى الناشئة عن توصيات   )9(

عراض تنفيذ االتفاقية  المخصص الست العضويةفريق العامل المفتوح والوالتكنولوجية
، بما في واألحكام المتصلة بها) ي(8والفريق العامل المفتوح العشوية المخصص للمادة 

  ؛ذلك القضايا التقنية الناشئة عن تنفيذ برامج العمل والقضايا المشتركة بين القطاعات
 ؛2020تحديث برنامج العمل المتعدد السنوات هذا حتى عام   )10(

ر األطراف مسألة وتيرة انعقاد اجتماعاته  قيد االستعراض بعد االجتماع الثاني سوف يبقي مؤتم  )ج(
 في اجتماعه الحادي عشر، مع مراعاة 2020عشر لمؤتمر األطراف، وسيقرر ميعاد انعقاد اجتماعاته حتى عام 

  :ما يلي
ت  وبرنامج العمل المتعدد السنوا2020-2011للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية   )1(

  ، واالجتماعات والعمليات األخرى ذات الصلة؛2020-2011للفترة 
العالقة بين وتيرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وعمليات هيئته الفرعية والهيئات   )2(

األخرى العاملة بين الدورات، بما في ذلك األفرقة العاملة المفتوحة العضوية 
  المخصصة؛

مر األطراف يترتب عليها أيضا آثار على اجتماعات أن وتيرة انعقاد اجتماعات مؤت  )3(
  البروتوكوالت في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعمليات صنع القرار فيها؛

ال ينبغي أن تكون االعتبارات المالية، حتى وإن كانت مهمة، العامل المهيمن في توجيه   )4(
 مؤتمر ووتيرة انعقاد اجتماعاتالمقررات المتعلقة ببرنامج العمل المتعدد السنوات 

  األطراف وهيئاته الفرعية؛
  وتيرة تقديم التقارير الوطنية؛  )5(

سينعقد اجتماعان للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في كل فترة فاصلة بين   )د(
عشر والثاني عشر لمؤتمر الدورات حيث تكون بين االجتماعين العاشر والحادي عشر وبين االجتماعين الحادي 

  األطراف؛ 
سيعد الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ في اجتماعه الرابع   )ه(

ولوجي من بشأن دور التنوع البي") 20+ريو(" للتنمية المستدامة 2012رسالة تقدم إلى مؤتمر األمم المتحدة لعام 
  أجل التنمية المستدامة؛
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، بإجراء استعراض لتنفيذ 2020يعقد في عام س مؤتمر األطراف، في اجتماعه الذي سيقوم  )و(
، بما في ذلك برامج عمل االتفاقية، حسبما يحدد 2020- 2011 للتنوع البيولوجي االستراتيجية الخطةاالتفاقية و

، استنادا إلى عدة أمور أيشي للتنوع البيولوجيذلك مؤتمر األطراف، وإجراء تقييم للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف 
  من ضمنها التقارير الوطنية السادسة؛

وباإلضافة . سيواصل مؤتمر األطراف في اجتماعاته معالجة البنود الدائمة وفقا للمقررات السابقة  )ز(
  .إلى ذلك، ينبغي توخي قدر من المرونة في برنامج العمل المتعدد السنوات من أجل مواكبة القضايا الناشئة الملحة
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  استعراض الخبرات : بالغ الوطنياإل  10/10المقرر 
 الوطني الخامس مقترحات للتقريرو

  إن مؤتمر األطراف،
 من االتفاقية، وأن تقديم 26 أن اإلبالغ الوطني التزام على جميع األطراف بموجب المادة ؤكد مجدداإذ ي

  ،23يه المادة تقتضاالتفاقية حسبما  الستعراض تنفيذ ضروري مواعيدهالتقارير الوطنية في اجميع األطراف ل
المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الخامس على النحو الوارد في المرفق بهذا المقرر، مع يعتمد   -1

  مالحظة أنها قد تستكمل بإرشادات إضافية تصدر عن اجتماعه الحادي عشر؛
  ؛2014آذار / مارس31 بحلول  أن تقدم جميع األطراف تقريرها الوطني الخامسيقرر  -2
 تقديمه مكنبحيث ي الوطني الخامس تقريرهاإعداد أولوية تحديد  جميع األطراف على شجعي  -3

 أعاله، بغض النظر عن حالة تقديم التقارير المطلوبة في االجتماعات 2 في الفقرة قررالمالنهائي  الموعد بحلول
  السابقة لمؤتمر األطراف؛

 2 في الفقرة قررتجد صعوبة في االمتثال للموعد النهائي الم األطراف التي تتوقع أن يطلب إلى  -4
   الموعد النهائي المحدد؛بحلولأعاله أن تبدأ بأسرع ما يمكن في إعداد التقرير بما يكفل تقديمه 

 وفي الوقت المناسب إلعداد التقرير ا مالئما مالياقدم دعمأن ي مرفق البيئة العالمية يطلب إلى  -5
أن تحرص على  إلى مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة كذلك يطلبة، والوطنية التاليقارير لخامس والت االوطني
  موال؛لألصرفا مبكرا وسريعا  بما يكفل إجراءات وضع

أن تقدم دعما إلى  والحكومات والوكاالت المتعددة األطراف والثنائية ، المانحين اآلخريندعوي  -6
الجزرية النامية الصغيرة من بينها، والبلدان بلدان ا أقل البلدان نموا والصوصية، وخماليا وتقنيا إلى البلدان النام

  ، إلعداد تقاريرها الوطنية؛ذات االقتصاد االنتقالي
  : التقرير الوطني الخامسمراعاة ما يلي في إعداد يقرر  -7
التقدم المحرز  على، و2020-2011للتنوع البيولوجي ركز على تنفيذ الخطة االستراتيجية يأن   )أ(

، بما في ذلك، ، باستخدام المؤشرات حسبما يكون ذلك ممكنا ومجدياأيشي للتنوع البيولوجينحو بلوغ أهداف 
 والمؤشرات اإلضافية التي قد 8/15وحسب االقتضاء، تطبيق المؤشرات الرئيسية العالمية الواردة في المقرر 

  ز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛تعتمد في اجتماعه الحادي عشر لقياس التقدم المحر
عن مساهمات تنفيذ الخطة االستراتيجية المحدثة نحو معلومات تضمن، حسب اإلقتضاء، يأن   )ب(

  ؛تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة
  وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيةثتنقيح، وتحديلات تحديثسمح للبلدان بتقديم يأن   )ج(

  لتنوع البيولوجي واالستراتيجيات والخطط والبرامج المماثلة؛ل
، التهديدات التي يتعرض لهاولتنوع البيولوجي الوطنية لتجاهات االحالة والقدم تحديثا عن يأن   )د(

  ؛باستخدام المؤشرات الوطنية للتنوع البيولوجي
ألولويات في المستقبل بشأن ا حاتمقتر يتضمنتفاقية، ووطني لالتنفيذ الللقدم تقييما عاما يأن   )ه(

  ؛على الصعيدين الوطني والدولي
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  :رح ما يلي األطراف، لدى إعداد تقريرها الوطني الخامس، أن تشيطلب إلى  -8
  نتائج وآثار اإلجراءات المتخذة لتنفيذ االتفاقية على مختلف المستويات؛  )أ(
  الخبرات الناجحة والدروس المستفادة من التنفيذ؛  )ب(
  ؛العوائق التي واجهت التنفيذ  )ج(
  : األطراف أن تقدميطلب أيضا إلى  -9
  ؛، إلظهار التغييرات التي طرأت منذ ذلك التاريخ للمعلومات المقدمة في آخر تقرير وطنياتحديث  )أ(
تنفيذ االتفاقية، وخصوصا الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي عن حالة تحليال كميا وتجميعا   )ب(

  واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ 2011-2020
، مع استخدام تقرير الوطني الخامس، حيثما كان ذلك مالئما، شكال سرديا الستخدم أن ييقرر  -10

 يكون شكل أنجداول، والخرائط واالستبيانات ألغراض التحليل اإلحصائي، وال، بما في ذلك األدوات المقترحة
أيشي تتبع طويل األجل للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف امسة والسادسة متطابقا للسماح بخالتقارير الوطنية ال

  ؛للتنوع البيولوجي
، بمن فيهم المجتمعات أن تواصل إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيينعلى  األطراف يشجع  -11

 ناسالتخطيط واالتصال بعامة ال في عملية اإلبالغ الوطني واستخدام التقرير كأداة لمواصلة األصلية والمحلية،
  إضافي لألنشطة المتعلقة بتنفيذ االتفاقية والمشاركة فيها؛لتعبئة دعم 
 االتفاقيات بموجباإلبالغ الوطني   إطارفير آزأوجه التمن أن تزيد على األطراف  شجعي  -12

شاملة في التقارير الوطنية، المتعلقة بالتنوع البيولوجي لضمان أن ينعكس الموقف الوطني وحالة التنفيذ بصورة 
  وتجنب أعباء اإلبالغ غير الضرورية؛

 بالمشروع التجريبي المدعم من مرفق البيئة العالمية، والمشاريع والمبادرات األخرى ذات يرحب  -13
 ، مثل المشروع الذي وضعته الحكومة االسترالية بالتعاون مع برنامج البيئة اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادئالصلة،

 الجزرية الصغيرة النامية، والتي قد دوللتيسير اجراءات اإلبالغ المنسقة والنُهج المتبعة في أقل البلدان نموا وال
  تقدم دروسا مهمة لتعزيز قدرات اإلبالغ في هذه البلدان؛

مم ، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األستمر أن ي األمين التنفيذييطلب إلى  -14
، وخصوصا البلدان النامية، وال سيما أقل تيسير تقديم الدعم إلى البلدانفي  ،المتحدة للبيئة، والشركاء اآلخرين

عداد تقاريرها البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وذلك إل
  ؛الوطنية الخامسة

يذي أن يعد دليال مرجعيا يقدم اقتراحات إضافية إلعداد التقارير الوطنية  األمين التنفيطلب إلى  -15
الخامسة، مع االستعانة بمصادر منها الخبرة واألمثلة من التقارير الوطنية الرابعة، واألعمال الدولية األخرى ذات 

بغي أن يحتوي الدليل وين. الصلة، بما في ذلك نتائج اجتماعات فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن المؤشرات
وينبغي إتاحة النسخة األولى قبل . المرجعي على اقتراحات بنماذج وجداول ورسوم موحدة للمساعدة في اإلبالغ

وينبغي . ، وينبغي مواصلة تحديث الدليل في ضوء المعلومات الجديدة التي قد تصبح متوافرة2011نهاية عام 
  .ية الستإتاحة الدليل في لغات األمم المتحدة الرسم
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  مرفق
  37المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الخامس

  مقدمة للمبادئ التوجيهية    -أوال 
  األغراض من تقديم التقارير واالستعمال المعتزم للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية

ـ ، ي الصادر عن مؤتمر األطراف10/10مقرر ال من االتفاقية و26وفقا للمادة     -1 راف تقـديم  طلب من األط
  .2014 آذار/مارس 31تقاريرها الوطنية الخامسة بحلول 

 التقارير الوطنية أدوات مفيدة حيث أنها تسمح لمؤتمر األطراف بأن يبقـي تنفيـذ االتفاقيـة قيـد                   تعتبر  -2
ويـوفر  .  التوقعات العالمية للتنوع البيولـوجي نشرةاالستعراض، عن طريق جملة أمور منها، تقديم مواد إلعداد          

التقرير الوطني الخامس مصدراً رئيسياً للمعلومات الالزمة الستعراض منتصف المدة المتعلـق بتنفيـذ الخطـة                
وربما . ، والذي سيجرى في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف    2020-2011للتنوع البيولوجي   االستراتيجية  
يولوجي على الصعيد الوطني، وتـوفر التحليـل         أنها أدوات مهمة في التخطيط المتعلق بالتنوع الب        ،األهم من ذلك  

  .وأخيرا، فإنها أدوات مهمة لالتصال.  بشأن التنفيذستنيرةوالرصد الضروريان التخاذ قرارات م
  هيكل التقرير

  :لتقرير الوطني الخامس من ثالثة أجزاء رئيسيةأن يتألف االمبادئ التوجيهية  تقترح  -3
بيولوجي واتجاهاته والتهديدات التي يتعرض لها وآثاره علـى         تحديث لحالة التنوع ال     - الجزء األول

 .رفاه اإلنسان

 وتعمـيم التنـوع     ، وتنفيـذها  ،لبيولوجيلتنوع ا ل العمل الوطنية    ة وخط ستراتيجيةاال  - الجزء الثاني
  .البيولوجي

 تا والمساهم2020 و2015لتنوع البيولوجي أيشي لالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف   -الجزء الثالث 
  . األهداف اإلنمائية لأللفيةذات الصلة من 2015  عامفي تحقيق أهداف

ـ         ءيستند الجزء الثالث إلى المعلومات الواردة في الجز       و  -4  إسـهام  ةين األولين مـن التقريـر لتحليـل كيف
 مـن  لـوجي أيشي للتنوع البيو  أهداف  ي تحقيق الغايات اإلستراتيجية و    المتخذة لتنفيذ االتفاقية ف   الوطنية  اإلجراءات  
حسب االقتضاء، معرفة السبل التي ساهم وال       لك،  ، بما في ذ   2020-2011للتنوع البيولوجي   ستراتيجية  الخطة اال 

. يزال يساهم بها تنفيذ الخطة االستراتيجية في تحقيق الغايات واألهداف المدرجة في األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة                
وينبغي أن يبرز . ي االستناد إليها ككل عند إعداد الموجز التنفيذي    التقرير، وينبغ  صلب األجزاء الثالثة معا     شكلوتُ

 أن تقدم  مكنوباإلضافة إلى ذلك، ي   . أداة اتصال مهمة  كون بمثابة   هذا الموجز أهم نتائج واستنتاجات التقرير، وأن ي       
  .األطراف مرفقات أو تذييالت كجزء من تقريرها الوطني

                                                             
المقـرر  (يمكن استكمال هذه المبادئ التوجيهية بإرشادات إضافية تصدر عن االجتماع الحادي عـشر لمـؤتمر األطـراف                    37

  ).1 ، الفقرة10/10



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 160 

  

 

التي حـدثت   التطورات  أي  (تقرير، اإلبالغ عن آخر التطورات      في جميع أجزاء ال   يطلب من األطراف    و  -5
 مـع   أيشي للتنـوع البيولـوجي    ، بما في ذلك التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف          ) التقرير الوطني السابق   إعدادمنذ  

استخدام المؤشرات حيثما ويطلب من األطراف أيضا  .)2010عام مثال،  (اإلشارة إلى خطوط األساس ذات الصلة       
وباإلضافة إلى ذلك، ينبغـي     .  للمعلومات الواردة بالفعل في التقارير الوطنية السابقة       يليفصت تكرار   تجنبوأمكن،  

أدلة وأمثلة عـن نتـائج   م ذلك ب  بدالً من الوصف، ودع    جميع من التحليل والت   في تقاريرها مزيدا   أن تقدم األطراف  
، واالستراتيجيات وخطـط العمـل      2020-2011لوجي   االتفاقية، وال سيما الخطة االستراتيجية للتنوع البيو       تنفيذ

  .هاالتعديالت التي أدخلت عليالوطنية للتنوع البيولوجي و
  كيفية استعمال المبادئ التوجيهية

،  لالتفاقية في شكل سـردي     التنفيذ الوطني  اإلبالغ عن في التقرير الوطني الخامس،     يطلب من األطراف      -6
وباإلضافة إلى ذلك، تشجع    . رئيسيةالسئلة  عدد من األ  على  مة ومختصرة   مهإجابات  بحيث تشكل    حسب االقتضاء، 

 تساعد في دعـم     من شأنها أن  ومؤشرات  أشكال  ورسوم بيانية    استكمال اإلبالغ السردي بجداول و     األطراف على 
ء مـن   ات مفصلة عن كل جز    قترحوسيضم الدليل المرجعي الذي يتضمن م     . المعلومات أو تقديمها بصورة أفضل    

األشكال والمؤشرات المقترحة لتستخدم مـن      ، أو   الرسوم البيانية أو  المصفوفات،   التقرير بعض الجداول أو      أجزاء
 صفحة،  100 صفحة وأال يزيد عن      40ومن المتوقع أال يقل طول التقرير الوطني الخامس عن           38.قبل األطراف 

تجاوز هذه الحدود، تشجع األطراف علـى  وإذا كانت هناك حاجة إلى . بما في ذلك التذييالت من األول إلى الثالث    
  .إرفاق معلومات أخرى كمواد إضافية

كل األقسام الفرعية من    شأن تُ كذلك  ويطلب من األطراف االلتزام بعناوين األجزاء الرئيسية من التقارير و           -7
حالة وجود تداخل وفي . يكون هيكل كل قسم مرناينبغي أن و. كل جزء وفقا لألسئلة الواردة في المبادئ التوجيهية  

  .ة في األجزاء أو األقسام، تشجع األطراف على وضع إشارات مرجعية لتجنب التكرارمقدمفي المعلومات ال
وتدعى األطراف إلى االتصال باألمانة من أجل الحصول على أي توضـيح بـشأن اسـتعمال المبـادئ          -8

 في استعمال هاجهتا أي صعوبات وتعليق علىأي كما ترحب األمانة ب. التوجيهية أو إعداد التقرير الوطني الخامس   
وستستعمل هذه المعلومات فـي إعـداد أدوات الـدعم         .  أفكار إلجراء تحسينات    أي  فضال عن  ،المبادئ التوجيهية 

  . وستسهم أيضا في دورات اإلبالغ القادمة
   التقريرإعدادعمليات 

 األطـراف أن تـشرك أصـحاب        تطلب اإلرشادات الواردة في مختلف مقررات مؤتمر األطراف مـن           -9
 والمجتمعـات   ، والمجتمـع المـدني    ،المصلحة في إعداد تقاريرها الوطنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية          

وباإلضافة إلى ذلك، تشجع نقطة االتصال الوطنية المسؤولة        .  ووسائل اإلعالم  ، األعمال قطاع و ،األصلية والمحلية 
 مع نظرائها الوطنيين المسؤولين عـن تنفيـذ االتفاقيـات           على نحو وثيق  مل  عن إعداد التقارير الوطنية على الع     

وعن طريق تنسيق إعداد التقارير، يمكن لنقاط االتصال التابعة لمختلف االتفاقيـات تقاسـم              . األخرى ذات الصلة  

                                                             
، وسيتضمن التطورات الجارية والتطورات الحاصلة فـي  2011يوضع الدليل المرجعي ويكون متاحاً لألطراف خالل عام    س  38

، وبرنامج العمل المتعدد الـسنوات  2020-2011 بين الدورات وال سيما تلك التي تتعلق بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي فترة ما 
 .وفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمؤشرات
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ن هذا التنـسيق    كما أ .  أعباء اإلبالغ على البلد    مجملالبيانات والتحليل، مما يضمن االتساق بين التقارير ويخفض         
 مـوجز   إعطـاء وتدعى األطراف إلى    . ر في التنفيذ الوطني لالتفاقيات ذات الصلة      آزيمكن أن يعزز إمكانيات الت    

  .مختصر في التذييل األول من تقريرها بشأن العملية التشاركية المتبعة في إعداد التقرير
   واالتصالواصلالت

 اإلنجازات المتعلقة بتحقيق أهداف االتفاقية على عامـة  يصالمهمة إل إعداد التقارير الوطنية فرصة      يمثل  -10
ولهذا الغرض، وإضافة إلى إشراك أصحاب المصلحة في إعداد التقـارير           . الجمهور وإشراكهم في التنفيذ الوطني    

 المحددة الوطنية، من المهم أن تقوم األطراف، بعد تقديم تقاريرها الوطنية، بنشر النتائج اإليجابية للتنوع البيولوجي     
ويمكن استعمال وسائل مختلفة    . العوائق والتحديات التي ال تزال قائمة على عامة الجمهور        فضال عن    ،في التقرير 

اإلعالن عن إصدار التقارير الوطنية في اليوم الدولي للتنوع البيولوجي؛ وإتاحة التقـارير           : لنشر المعلومات، منها  
غرفة تبادل المعلومات أو وسائل     الوطنية ل ليات  اآلمن خالل   العام  ر  الوطنية على مجموعة أوسع نطاقا من الجمهو      

  .اإلعالم األخرى؛ وتطوير ونشر منتجات ثانوية للتقارير الوطنية
وعلى الصعيد الدولي، فإن الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، التي ستستند إلى                 -11

  .تصاللالأداة أيضا  كونالوطنية الخامسة، ستة في التقارير مقدمالمعلومات ال
  تقديم التقرير الوطني الخامس

، 2014 آذار/ مـارس  31يطلب من األطراف تقديم تقريرها الوطني الخامس إلى األمين التنفيذي بحلول              -12
س قبل هـذا  وتشجع األطراف على تقديم التقرير الوطني الخام     . باستعمال الشكل المبين في هذه المبادئ التوجيهية      

 أن ذلك سوف ييسر إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعـات العالميـة للتنـوع البيولـوجي                  إذالموعد النهائي   
  .مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعيةلوالتحليالت والتجميعات األخرى التي ستتاح 

ص اقـر أ/أسطوانةلى  ويطلب من األطراف إرسال نسخة أصلية موقعة بالبريد وتقديم نسخة إلكترونية ع             -13
وينبغي إتاحة نـسخ إلكترونيـة      .  إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي     ، أو بالبريد اإللكتروني   ،)CD–ROM( ةمدمج

تعمل على برمجيات تجهيز النصوص وعناصر الرسوم البيانية في ملفات مستقلة لتيـسير النـشر اإللكترونـي                  
  .للتقارير

علـى  أعـاله   هة صعوبات في تقديم التقرير بحلول الموعد المحـدد          وتُشجع األطراف التي تتوقع مواج      -14
  . لضمان تقديم التقرير بحلول الموعد المحددوقت ممكنالشروع في عملية إعداد التقرير في أقرب 

  المبادئ التوجيهية   - ثانيا
  الموجز التنفيذي

طراف موجزا تنفيذيا للتقرير     مختلف المستويات، ينبغي أن تعد األ      من أصحاب المصلحة    إبالغألغراض    -15
علـى  من الردود والنتائج ويمكن اشتقاق هذه الرسائل  . الوطني الخامس يعرض الرسائل والنتائج الرئيسية للتقرير      

وينبغي أن يكون الموجز التنفيذي قصيرا ومختـصرا،  . التقرير الرئيسيأجزاء األسئلة الواردة تحت كل جزء من    
لكل ) أو فقرتان (وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك فقرة         .  صفحات 10و 6ويفضل أن يكون طوله ما بين       

" مستقلة"وينبغي أن يكون التقرير أداة . عن نتائج التقرير" باللون الداكن"، على أن تحتوي كل فقرة على بيان    سؤال
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المجموعـات  القرارات و وصانعي ،مفيدة لالتصال والتثقيف وزيادة التوعية بالتنوع البيولوجي بين عامة الجمهور         
وفـي  .  جداول وأشكال وصور إرشادية  ضافةولهذا الغرض، تشجع األطراف على إ     . صحاب المصلحة األخرى أل 

 مـن هـذا     رئيـسية  الفصول الثالثة ال   االنتهاء من إعداد  حين ال يمكن االنتهاء من إعداد الموجز التنفيذي إال بعد           
عمل كمخطط مفيد إلعداد التقرير، مما يـساعد علـى   تيذي يمكن أن  من الموجز التنفمسودة أوليةالتقرير، إال أن    

  .توضيح الرسائل الرئيسية
  األجزاء الرئيسية من التقرير

  رض لها وآثاره على رفاه اإلنسانتحديث لحالة التنوع البيولوجي واتجاهاته والتهديدات التي يتع: الجزء األول
  :لة التاليةينبغي أن يقدم هذا الجزء إجابات على األسئ  -16

 شرح مفصل ألهمية التنوع البيولوجي مـن  إعطاء يرجى  لبلـدك؟  مهما التنوع البيولوجيلماذا يعتبر: 1السؤال  
خالل تسليط الضوء على مساهمات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المتعلقة به في رفـاه اإلنـسان                 

كملة والجارية في   ستمات الصادرة عن التقييمات أو الدراسات الم      االقتصادية، باستخدام المعلو  –والتنمية االجتماعية 
يمكـن  ( تقديرات عن القيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية        أن تقدم مكن،  أحيثما  عليك   و .مجال التنوع البيولوجي  

وسـلط  ). عدد األشخاص المدعومين على سبيل المثـال      في شكل   عرض القيمة االقتصادية في صورة نقدية، أو        
  .في البلداالستثنائية لتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية االضوء أيضا على عدد من أمثلة 

ركز يجب أن ت   التي حدثت في حالة واتجاهات التنوع البيولوجي في بلدك؟        الرئيسية  ما هي التغييرات    : 2السؤال  
.  الرابع أو التقرير الوطني األخير     على التغييرات التي حدثت، أو التي أصبحت معروفة منذ إعداد التقرير الوطني           

 التحليل أو التجميع نظرة عامة مختصرة عن حالة التنوع البيولوجي واتجاهاته والتهديـدات التـي   قدموينبغي أن ي 
وال . هـذه القـضايا   عن  يتعرض لها تكون كافية لعرض الحقائق على صانعي القرار، بدال من تقديم تقييم شامل               

 في التقريـر الـوطني الرابـع أو    لتنوع البيولوجي في بلدك والذي قُدمصف التفصيلي لتوجد حاجة إلى تكرار الو   
غير أنه يمكن للبلدان التي لم تقدم تحليالً شامالً لحالة التنوع البيولوجي واتجاهاتـه فـي          . التقارير الوطنية السابقة  

 التنـوع   بمجـال رات التـي حـدثت       التغي يجب شرح مكن،  أ إنو. تقاريرها السابقة أن تقوم بذلك في هذا التقرير       
مع تقديم تفاصيل تقنية عـن  (البيولوجي أو االتجاهات األخرى الحاصلة على مر الزمن، واستعمل مؤشرات كمية   

 االتجاهـات    بيـان  ويجب. د أيضا إلى التقييمات الكيفية التي يقدمها الخبراء       استنيجب اال و). المؤشرات في مرفق  
أي (ل كيف أدت اإلجراءات المتخـذة       يحليجب ت مكن،  إن أ و. أشكال وجداول باستعمال مخططات ورسوم بيانية و    

حالـة  الل دراسـات  ااسـتعم عليك بو. إلى تغييرات في التنوع البيولوجي) اإلجراءات الموصوفة في الجزء الثاني 
فـي   أو(وينبغي أن تظهر دراسات الحالة التخفيضات الكبيرة في فقدان التنـوع البيولـوجي              . إلظهار نقاط عامة  
. ا واضحا عن كيفية ارتباط ذلـك بـاإلجراءات المتخـذة          برر وأن تعرض م   ،في نطاق محدد  ) عنصر محدد منه  

  . وتتحقق أكبر فائدة من دراسة الحالة إذا كانت تشتمل على دروس يمكن تطبيقها على نطاق أوسع
هي األسباب الرئيسية أو ما  (ما هي التهديدات الرئيسية التي يتعرض لها التنوع البيولوجي؟: 3السؤال 

أو عناصر التنوع /فيما يتعلق بالمناطق األحيائية و). للتغييرات السلبية الموصوفة في اإلجابة على السؤال الثاني؟
والدوافع غير المباشرة ) الضغوط(البيولوجي الرئيسية، صف الدوافع المباشرة الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي 

وكن محددا حول . ووضح عالقتها بالقطاعات االقتصادية ذات الصلة)  وراء الفقداناألسباب الكامنة(الرئيسية 
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 ولكن عليك أن تصنفها أيضا ،")والتنمية الساحلية" " األسماك باستخدام المتفجراتصيد"مثل (الدوافع المباشرة 
 التحليل التفصيلي في هذا ، مع تقديم بعض)واألنواع الغازية والتلوثالمفرط تغير موائل وتغير مناخ واالستغالل (

  .الشأن
–ات االجتماعيةداعيما هي آثار التغييرات في التنوع البيولوجي على خدمات النظم اإليكولوجية والت: 4السؤال 

 صف آثار انخفاض التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على رفاه اإلنسان االقتصادية والثقافية لهذه اآلثار؟
 ذات همة والكبيرةمانظر في جميع سلع وخدمات النظم اإليكولوجية ال.  وخالفهلفقروسبل العيش والحد من ا

  .الصلة
 صف سيناريوهات المستقبل ما هي التغيرات المستقبلية المحتملة للتنوع البيولوجي وآثارها؟: سؤال اختياري

عرض لها واآلثار على التنوع المحتملة للتنوع البيولوجي من حيث األسباب الكامنة وراء فقدانه والضغوط التي يت
وعلى سبيل المثال، قارن بين ما يمكن أن يحدث في إطار سياسات .  على رفاه اإلنساناآلثارالبيولوجي و

. وبين ما يمكن أن يحدث مع زيادة االستثمار في التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية" العمل كالمعتاداستمرار "
 في حالة وجود هذه أو تقوم على نماذج" ماذا لو؟: "النمط السردي البسيطوقد تكون هذه السيناريوهات على 

  .وينبغي ألي عرض للسيناريوهات المستقبلية أن يصف أوجه عدم التيقن العلمي. النماذج
   وتعميم التنوع البيولوجي،تنفيذها و،لتنوع البيولوجيل العمل الوطنية ستراتيجية وخطةاال: الجزء الثاني

  : يقدم هذا الجزء إجابات على األسئلة التاليةينبغي أن  -17
) 2020 لعـام    ،مثال( صف األهداف القابلة للقياس      ما هي أهداف التنوع البيولوجي التي حددها بلدك؟       : 5السؤال  

. 2020–2011 للتنوع البيولوجيستراتيجية الخطة االأهداف أيشي للتنوع البيولوجي في    التي أعدت بما يتسق مع      
تمـاع  المزيد من المعلومات المحدثة بشأن األهداف في حالة ما إذا كان بلدك قد قدم تقريراً إلى االج                ويرجى تقديم   

  .الحادي عشر لمؤتمر األطراف
لتنوع البيولوجي في بلدك إلدراج هـذه األهـداف    ل العمل الوطنيةةستراتيجية وخطكيف تم تحديث اال  : 6السؤال  

تنـوع  للستراتيجية وخطة العمل الوطنية   ختصراً لال  قدم وصفاً م   لبيولوجي؟ولكي تعمل كأداة فعالة لتعميم التنوع ا      
 كيـف   )1: (وصـف . السابقةالعمل  خطة  االستراتيجية و وإذا تم تحديثها، فكيف تختلف عن       . البيولوجي في بلدك  

حقيـق  كيف ستسهم فـي ت    ) 2(؛  الخامسستحقق اإلجراءات الواردة فيها األهداف المبينة في اإلجابة على السؤال           
كيف ستتناول التهديدات التي يتعـرض لهـا التنـوع          ) 3(؛  2020-2011للتنوع البيولوجي   ستراتيجية  الخطة اال 

. 9/8ة في المقـرر     مذكوركيف ستتناول اإلرشادات ال   ) 4(البيولوجي والمحددة في اإلجابة على السؤال الثالث؛ و       
بيولوجي إلى إدماج اعتبارات التنوع البيولـوجي  لتنوع ال لستراتيجية وخطة العمل    وصف بالتحديد كيف ستؤدي اال    

  .في الخطط والبرامج والسياسات الوطنية األوسع نطاقا والقطاعات االقتصادية واالجتماعية ومستويات الحكومة
 ما هي اإلجراءات التي اتخذها بلدك لتنفيذ االتفاقية منذ التقرير الرابع وما هي نتائج تلك اإلجـراءات؟       : 7السؤال  
ربط هذه اإلجراءات بنتائج من     امكن،  إن أ و. تشريعات والسياسات واآلليات المؤسسية والتعاونية والتمويل     صف ال 

 اإلقتـضاء،  واستعمل دراسات الحالة، وحسب   . نسانحيث حالة واتجاهات التنوع البيولوجي وآثارها على رفاه اإل        
جراءات بمختلف برامج العمل والقـضايا  وأوضح كيف تتصل اإل . إشارات مرجعية إلى اإلجابة عن السؤال الثاني      

، وال سيما تلك التـي اختيـرت فـي          )مع تقديم تفاصيل في التذييل الثالث     (التفاقية  في ا  القطاعات   مشتركة بين الم
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 المتعدد السنوات إلجراء استعراض متعمق لها في االجتماعين الحادي عشر والثاني  مؤتمر األطراف برنامج عمل   
بما في ذلك االفتقار ( عملية التنفيذ    واجهوسلط الضوء على كل العقبات التي ت      . ي االتفاقية  ف عشر لمؤتمر األطراف  

لتنوع البيولـوجي   لستراتيجية وخطة العمل    والحظ أنه إذا تم تحديث اال     ).  يةإلى القدرات والموارد البشرية والمال    
  .قة مؤخرا، فإن معظم اإلجراءات المبلغ عنها قد تتعلق بالنسخة السابلديكم

والمـشتركة   ما مدى فعالية تعميم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعيـة           : 8السؤال  
ستراتيجيات الحد من الفقر وأدوات السياسات الرئيـسية        ا صف كيف ينعكس التنوع البيولوجي في        بين القطاعات؟ 

التي أدرجت والتي لم ) والوزارات(ا هي القطاعات م( وفي مختلف القطاعات االقتصادية      ، القطاعات شتركة بين الم
وصف اإلجـراءات  .  وصف أيضا كيف أدرج التنوع البيولوجي في آليات التخطيط)تدرج التنوع البيولوجي جيدا؟  

التي يتخذها كل قطاع والنتائج التي يحققها لتنفيذ إجراءات التنوع البيولوجي المدرجة في االستراتيجيات والخطط                
 وتقييم األثر البيئـي  ،مثل، نهج النظام اإليكولوجي(وما هي األدوات المستعملة     . الخاصة بهذه القطاعات  والبرامج  

؟ وصف أيـضا كيـف      )ستراتيجية والتخطيط المكاني وما إلى ذلك     البيولوجي والتقييمات البيئية اال   الشامل للتنوع   
البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بـشأن        على الصعيد الوطني في تنفيذ اتفاقية التنوع         أوجه التآزر تتحقق  

وصف أيضاً الكيفيـة التـي      . تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واالتفاقيات األخرى ذات الصلة          
ن لحدود، بما في ذلك التعاون فيما بين بلـدا ابر عأو التعاون /ينظر بها إلى التنوع البيولوجي في التعاون الدولي و        

  .الجنوب
 حلل إلى أي مـدى  لتنوع البيولوجي في بلدك؟لستراتيجية وخطة العمل الوطنية إلى أي مدى نفذت اال   : 9السؤال  
وعلى سبيل المثال، ما هي نـسبة تنفيـذ األنـشطة           . لتنوع البيولوجي الوطنية ل ستراتيجية وخطة العمل    نفذت اال 

والحظ أنه إذا تـم تحـديث       . (المتبقية التي تواجه التنفيذ   وحدد التحديات   . المزمعة وإلى أي مدى تحققت األهداف     
 مؤخرا، فإن معظم اإلجراءات المبلغ عنهـا سـتتعلق          لديكملتنوع البيولوجي   لستراتيجية وخطة العمل الوطنية     اال

  ).أساسا بالنسخة السابقة منها
 مساهمة في تحقيـق أهـداف   وال2020التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي      :الجزء الثالث 

   ذات الصلة من األهداف اإلنمائية لأللفية2015 عام
  :ين األول والثاني لإلجابة على األسئلة التاليةءينبغي أن يستند هذا الجزء إلى الجز  -18

 2020-2011لتنوع البيولوجي ستراتيجية لما هو التقدم الذي أحرزه بلدك نحو تنفيذ الخطة اال: 10السؤال 
ين األول والثاني، حلل ء استنادا إلى المعلومات الواردة في الجز؟للتنوع البيولوجي المذكورة فيها أيشي افوأهد

 ،2020- 2011للتنوع البيولوجي ستراتيجية الخطة اال في 2020عام التقدم المحرز نحو كل هدف من أهداف 
نحو تحقيق األهداف الوطنية المحرز  وأوضح أيضا التقدم. المهمة الشاملة للخطةالتقدم المحرز نحو فضال عن 

. )اإلجراءات الوطنية المتخذة لبلوغ كل هدف والنتائج المحققةأي (المشار إليها في اإلجابة على السؤال الخامس، 
، بما في ذلك، تطبيق حسب االقتضاء، المؤشرات العالمية الرئيسية الواردة مكن، استعمل المؤشرات الكميةإن أو

 التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي سفضال عن المؤشرات اإلضافية لقيا، 8/15في المقرر 
تقنية عن المؤشرات في التفاصيل ال تقديم ويمكن. التي قد تعتمد في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

ة أداالبسيط أو " إشارة المرور"وقد ترغب في استعمال مخطط . واستند أيضا إلى التقييمات الكيفية للخبراء. مرفق
  .مماثلة لتقديم تقييم عام عن التقدم المحرزمصورة 
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 مـن  ذات الصلة    2015  عام  الرامية إلى تنفيذ االتفاقية في تحقيق أهداف       تدابيرما هي مساهمات ال   : 11السؤال  
ي بلوغ أهداف وطنية أوسع      بغية تسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي ف        األهداف اإلنمائية لأللفية في بلدك؟    

ين األول والثاني، حلل الكيفية التي سـاهمت    ءنطاقاً، وباالستناد، حسب االقتضاء، إلى المعلومات الواردة في الجز        
 وأهداف  2015ة لعام   الرئيسي المتخذة في تنفيذ االتفاقية، وال سيما تنفيذ المراحل          تدابيربها أو ال تزال تساهم بها ال      

  عـام  تحقيق أهـداف وذلك في، 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي  خطة  ال ولوجي في أيشي للتنوع البي  
  .اإلنمائية لأللفية الشاملة األهداف فضال عن األهداف اإلنمائية لأللفية، من ذات الصلة 2015

ادة من التنفيذ،    اعرض تحليالً للدروس المستف    ما هي الدروس المستفادة من تنفيذ االتفاقية في بلدك؟        : 12السؤال  
وقدم أيـضا   . مع تسليط الضوء على اإلجراءات الناجحة واإلجراءات األقل نجاحا، بما في ذلك التحديات المتبقية             

اقتراحات لإلجراءات التي يجب اتخاذها على األصعدة الوطني واإلقليمي والدولي لمواصلة تعزيز تنفيذ االتفاقيـة               
للتنـوع البيولـوجي   سـتراتيجية  ستراتيجية للخطة اال  يات واألهداف اال  خاصة لتحقيق الغا  على الصعيد الوطني، و   

2011-2020.  
  المرفقات والتذييالت

. استعمل مرفقات وتذييالت لتقديم معلومات تفصيلية أو داعمة ليست ضرورية فـي التقريـر الرئيـسي                 -19
  :ه التذييالت المقترحةوترد أدنا. ويمكن جمع المرفقات والتذييالت معا للحد من حجم التقرير الرئيسي

تقـديم   يرجى . الخامس معلومات متعلقة بالطرف الذي يقدم التقرير وعملية إعداد التقرير الوطني   –التذييل األول   
معلومات عن العملية المتبعة إلعداد هذا التقرير، بما في ذلك معلومات عن أصحاب المصلحة الذين اشتركوا فـي     

  .للتقريرإعداده والمواد المستعملة كأساس 
 ، ينبغي أن تقدم األطراف مصادر للمعلومات بشأن التنفيذ الـوطني          . المصادر األخرى للمعلومات   –التذييل الثاني   

 حافـل مثل عناوين مواقع الويب والمنشورات وقواعد البيانات والتقارير الوطنية المقدمـة إلـى االتفاقيـات والم               
  .والمنظمات األخرى ذات الصلة

اتفاقية التنوع البيولوجي أو مقررات     في إطار   خطط  الالتنفيذ الوطني لبرامج العمل المواضيعية و      –التذييل الثالث   
 39 يمكن أن تستعمل األطراف جـدوال أو مـصفوفة         . القطاعات شتركة بين مؤتمر األطراف المتعلقة بالقضايا الم    

 ةسـتراتيجي في تنفيذ اال    تسهم بها  جراءات الوطنية المتخذة  لتسليط الضوء على الكيفية التي أسهمت أو ال تزال اإل         
 فـي تحقيـق   أيشي للتنوع البيولوجيأهداف وتعميم الاألنشطة المتعلقة ب و ،لتنوع البيولوجي ل العمل الوطنية    ةوخط

 والخطط أو مقررات مؤتمر األطراف المتعلقة  المواضيعية الغايات واألهداف واألنشطة المقترحة في برامج العمل      
ما بعـد   ل القطاعات، وال سيما تلك التي اختيرت في برنامج عمل االتفاقية المتعدد السنوات              قضايا المشتركة بين  بال

ويمكـن أن  .  إلجراء استعراض متعمق لها في االجتماعين الحادي عشر والثاني عشر لمؤتمر األطـراف       2010
لمهمة على الـصعيد    لصلة وا  القطاعات ذات ا   شتركة بين تركز األطراف على المجاالت المواضيعية والقضايا الم      

  .الوطني

                                                             
 . أعاله6ي الفقرة  المشار إليه فسوف يوضع الجدول أو المصفوفة ويقدم لألطراف في دليل مرجعي للتقرير الوطني الخامس  39
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  سياسات في مجال التنوع البيولوجيلتفاعل بين العلوم والا  10/11المقرر 
   وخدمات النظام اإليكولوجي ورفاه اإلنسان

 والنظر في نتائج االجتماعات الحكومية الدولية

  إن مؤتمر األطراف،
هناك حاجة إلى تقييم دوري ، بصفة خاصة، أن وإذ يؤكد من جديد 9/15 و8/9 إلى مقرريه إذ يشير

لتزويد صانعي القرار بقاعدة المعلومات الالزمة لإلدارة التكيفية ولتعزيز اإلرادة السياسية الالزمة للعمل من أجل 
التصدي لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية وأثرها على رفاه 

  اإلنسان،
 من 25ف الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية المحددة في المادة إلى وظائوإذ يشير 

 وهي تزويد مؤتمر األطراف، وحسب 40االتفاقية والواردة بالمزيد من التفصيل في طريقة تشغيلها الموحدة،
اقية، عن طريق جملة االقتضاء، هيئاته الفرعية األخرى، بالمشورة في الوقت المناسب فيما يتعلق بتنفيذ االتف

  أمور، منها توفير تقييمات عن حالة التنوع البيولوجي وأنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية،
 على الحاجة إلى تعزيز دور الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في وإذ يؤكد من جديد

  هذا الصدد،
المخصص ألصحاب المصلحة المتعددين  للفريق الحكومي الدولي بنتائج االجتماع الثالث يرحب  -1

، الذي عقد للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيبشأن المنبر الحكومي الدولي 
واستنتاجه بأنه ينبغي إنشاء منبر حكومي  2010،41حزيران / يونيو11 إلى 7في بوسان، جمهورية كوريا من 

 ؛م اإليكولوجيا التنوع البيولوجي وخدمات النظات في مجاللعلوم والسياسل دولي

 الجمعية العامة لألمم المتحدة يشجع هي السنة الدولية للتنوع البيولوجي، 2010 أن وإذ يالحظ  -2
وع إلى النظر في دورتها الخامسة والستين في إنشاء المبنر الحكومي الدولية للعلوم والسياسات في مجال التن

 البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي في أقرب فرصة ممكنة؛

 على الحاجة إلى أن يتبع المنبر الحكومي الدولي المقترح اإلرشادات التي قدمتها الحكومات يشدد  -3
في استنتاجات اجتماع بوسان وأن يستجيب إلى جملة أمور منها احتياجات االتفاقية، وبالتالي تعزيز الهيئة الفرعية 

 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في أداء واليتها؛

 إلى األمين التنفيذي أن ينظر، بالتعاون مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية يطلب  -4
والتكنولوجية، بعد اتخاذ قرارا بشأن ترتيبات ومنهجيات المنبر الحكومي الدولي، في الكيفية التي يمكن بها 

ية أن تستفيد استفادة كاملة وفعالة من المنبر، والسعي إلى التكامل وتجنب االزدواجية بين عمل االتفاقية، وال لالتفاق
سيما الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والمنبر المقترح، وأن يقدم تقريرا إلى اجتماع للهيئة 

 .جية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولو

                                                             
 .8/10المقرر    40
41   IPBES/3/3 ،المرفق 
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  السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية   10/12المقرر 
  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  إن مؤتمر األطراف،
دة في والتكنولوجية الوار والتقنية العلمية للمشورة الفرعية هيئة إلى طريقة التشغيل الموحدة للإذ يشير

باستمرار إلى  الفرعية ، التي تنص على أن تسعى الهيئة4 وبوجه خاص، الفقرة 8/10المرفق الثالث بالمقرر 
مناقشات في البتحسين المدخالت العلمية والتقنية والتكنولوجية والتكنولوجية  والتقنية تحسين نوعية مشورتها العلمية

  ،وأعمال اجتماعاتها
متعدد العمل ال وبرنامج 2020-2011 للتنوع البيولوجيستراتيجية الخطة اال  اعتمادوإذ يضع في اعتباره

التطورات العالمية إذ يالحظ  و، وذلك في اجتماعه العاشر،2020- 2011لمؤتمر األطراف للفترة سنوات ال
  في ذلك خدمات النظم اإليكولوجية،األخرى في مجال حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما 

 إمكانية استجابة منبر حكومي دولي للسياسات والعلوم في مجال التنوع البيولوجي وخدمات ذ يالحظوإ
  ومن ثم تعزيز الهيئة الفرعية للمشورة التقنية والتكنولوجية،إليكولوجي الحتياجات االتفاقية، النظام ا

 زأن تركة الحاجة إلى إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مراعايطلب   -1
 وبرنامج العمل 2020- 2011 للتنوع البيولوجينية للخطة االستراتيجية تق والسيما على الجوانب العلمية والعملها،

  ات التي وضعها، وبناء على طلبه؛ تحت إشراف مؤتمر األطراف ووفقاً لإلرشاد،المتعدد األطراف
ع الشراكات المعنية، ورهنا بتوافر األموال، وكلما  األمين التنفيذي، بالتعاون ميطلب أيضا إلى  -2

أمكن بالتزامن مع األحداث األخرى، أن ينظم حلقات عمل لنقاط االتصال الوطنية التابعة للهيئة الفرعية استنادا 
  إلى تقييم احتياجاتها من حيث التدريب، لمساعدة األطراف في تنفيذها لألهداف الثالثة لالتفاقية؛

اف والحكومات األخرى إلى تشجيع ودعم أعضاء مكتب الهيئة الفرعية ونقاط  األطريدعو  -3
االتصال الوطنية في تنظيم وتنسيق المشاورات اإللكترونية لتيسير المشاورات اإلقليمية بشأن المسائل التي سيتم 

  مناقشتها في االجتماعات القادمة للهيئة الفرعية؛
مرجعي الفرعية، إعداد دليل  هيئةالعاون مع أعضاء مكتب األمين التنفيذي، بالتيطلب كذلك إلى   -4

والوفود، ويشتمل على تجميع  الفرعية وأعضاء المكتب هيئةيستخدم كإرشادات لنقاط االتصال الوطنية التابعة لل
، )42اشئةالقضايا الجديدة والنتحديد بما في ذلك اإلجراء المتعلق ب(للوثائق الحالية، ومن بينها طريقة محدثة للتشغيل 

ومهام نقاط االتصال الوطنية وأعضاء المكتب، وعملية الستعراض النظراء للتحضير لورقات العمل، وطريقة 
عمل االجتماعات ومنتجاتها وما إلى ذلك، وإتاحتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ومن خالل نقاط 

  االتصال التابعة لالتفاقية لتحديثها بانتظام؛

                                                             
 .9/29انظر القسم الثاني في المقرر    42
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الفرعية، رهنا بتوافر األموال، على عقد اجتماعات مشتركة مع مكاتب  لهيئةامكتب  يشجع  -5
الهيئات الفرعية التابعة التفاقيات ريو الثالث وكذلك االتفاقيات ذات الصلة المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتعزيز أوجه 

  43التآزر والتعاون وفقا لمقررات اتفاقيات ريو ذات الصلة؛
 األمين التنفيذ تبسيط نصوص المشاريع يطلب إلى، 9/29 من المقرر 5  الفقرةوإذ يشير إلى  -6

 األطراف على جعل هذه التوصيات قصيرة قدر اإلمكان، بحيث تكون يشجعو الفرعية هيئةالالمقترحة لتوصيات 
  اإلجراءات المطلوبة واضحة؛

بيل السلسلة التقنية، األمين التنفيذي، رهنا بتوافر األموال، إتاحة وثائق من قيطلب كذلك إلى   -7
والنشرات اإلعالمية والوثائق اإلعالمية األخرى التفاقية التنوع البيولوجي وإتاحة، قدر اإلمكان، الملخصات 
التنفيذية للوثائق اإلعالمية المقدمة في إطار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة الفرعية، بأسرع ما يمكن، 

ك من أجل تيسير نشر المعارف، فضال عن ضمان إجراء استعراض علمي أكثر بجميع لغات األمم المتحدة، وذل
  .شموال لهذه الوثائق التقنية

                                                             
؛ والمرفـق  COP.5/7  من المقرر5التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ والفقرة     CP.8/13  من المقرر  2الفقرة    43
  . المناختغير بشأنارية تفاقية األمم المتحدة اإلطال COP.6/15  من المقرر2
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      القضايا الجديدة والناشئة10/13المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 عدم إضافة أي من القضايا الجديدة والناشئة المقترحة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي يقرر -1
  م على جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛واستخدامه المستدا

 بأن موإذ يسلّ ، الذي يحدد المعايير المتعلقة بالقضايا الجديدة والناشئة9/29 المقرر وإذ يالحظ -2
 والضوضاء في المحيطات وطبقة األوزون ، والتنوع البيولوجي في القطب الشمالي،قضايا تحمض المحيطات

 م كذلكوإذ يسلّرضية تستوفي المعايير التي حددها مؤتمر األطراف للنظر فيها بوصفها قضايا جديدة وناشئة األ
 إلى الهيئة الفرعية للمشورة يطلببأن تحمض المحيطات والضوضاء في المحيطات ال تمثالن قضايا جديدة، 

 :العلمية والتقنية والتكنولوجية أن

ت على التنوع البيولوجي البحري والموائل كجزء من األنشطة تنظر في آثار تحمض المحيطا  )أ(
 من المقرر 4الجارية في إطار برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي، وفقا ألحكام الفقرة 

  ؛9/20
تأخذ في الحسبان، عند تنفيذ برنامجي العمل بشأن المناطق المحمية والتنوع البيولوجي البحري   )ب(

حلي، أثر الضوضاء في المحيطات على المناطق المحمية البحرية وأن تنظر في المعلومات العلمية المتعلقة والسا
رها على التنوع البحري والساحلي والموائل التي سيوفرها األمين التنفيذي قبل آثابالضوضاء تحت المياه و

  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
ر معلومات وتقييمات ذات صلة عن التنوع البيولوجي في يوفت  مجلس القطب الشمالي إلىيدعو -3

دة من خالل برنامج رصد التنوع البيولوجي عند قطبي الكرة مول المعلومات الصوصاالقطب الشمالي، وخ
األرضية التابع لمجلس حفظ القطب الشمالي للفريق العامل المعني بالنباتات والحيوانات البرية في منطقة القطب 

  نظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛وذلك ل، الشمالي
م معلومات عن البيولوجيا ي والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقد، األطرافيدعو -4

ت نظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وفقا إلجراءاوذلك لية والهندسة الجيولوجية، تركيبال
ية أو الخاليا أو  على اإلطالق الميداني للحياة التركيب، وتطبيق في الوقت نفسه النهج التحوطي9/29المقرر 

 الجينوم في البيئة؛

نظر في القضايا المحددة ال والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى ، األطرافيدعو -5
ولوجي واستخدامه المستدام والتقاسم العادل والمنصف بوصفها قضايا جديدة وناشئة محتملة تتعلق بحفظ التنوع البي

للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عند تنفيذ برامج العمل والمبادئ التوجيهية والمبادئ األخرى القائمة 
 في إطار المحافل والعمليات األخرى؛كذلك في إطار االتفاقية و

عن مقترحات في المستقبل ة إلى تقديم تقارير  إلى األمين التنفيذي، عند توجيه الدعويطلب -6
لقضايا جديدة وناشئة تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 
عن استخدام الموارد الجينية، أن يشجع األطراف والجهات المؤيدة األخرى على العمل بالشروط واإلجراءات 

 ؛9/29المقرر الواردة في 
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 كذلك إلى األمين التنفيذي أن يدعو المنظمات ذات الصلة إلى أن تقدم، وفقا إلجراءات يطلب -7
، معلومات تقنية عن أثر طبقة األوزون األرضية على التنوع البيولوجي وأن يجمع هذه المعلومات 9/29المقرر 

تماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف لتيسير النظر  االجيعقد قبل إلى الهيئة الفرعية في اجتماع يرفع تقريرا عنهاو
  .في المعلومات العلمية المتاحة المتعلقة بأثر طبقة األوزون األرضية على التنوع البيولوجي
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      سحب المقررات10/14المقرر 
  إن مؤتمر األطرف

  اإلبقاء على توقيت االستعراض بخصوص سحب المقررات كل ثماني سنوات بعد اعتمـاد        يقرر  -1
  أي مقرر؛
 األمين التنفيذي أن يقدم مقترحات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحـادي عـشر               إلى يطلب  -2

وأن يبلغ األطراف، والحكومات    ،  بخصوص سحب المقررات وعناصر المقررات التي اتخذت في اجتماعه السابع         
  تماعه العاشر؛والمنظمات الدولية المعنية بهذه المقترحات قبل ستة أشهر على األقل من اج

 سحب المقررات وعناصر المقررات المعتمدة في اجتماعيه الخامس والسادس الواردة فـي          يقرر  -3
  .المرفق بالمقرر الحالي

 األمين التنفيذي مواصلة أسلوب االحتفاظ بالنص الكامل لجميع المقررات على الموقع            يطلب إلى   -4
  .المقررات التي سحبتشبكي لألمانة مع اإلشارة إلى المقررات وعناصر لا

  مرفق
  المقررات وعناصر المقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف في 

  اجتماعيه الخامس والسادس التي يمكن سحبها
  المقررات الصادرة عن االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف

  5/1المقرر 
  8- 3 ومن 1، الفقرات 5/2المقرر 
  5/3المقرر 
  رفق األول والم20- 1، الفقرات من 5/4المقرر 
  29-28 و24 و21- 20، و8، و2- 1، الفقرات 5/5المقرر 
  5 و4، الفقرتان 5/6المقرر 
  5 و3- 1، الفقرات 5/7المقرر 
  16-15، و13، و5- 3، الفقرات 5/8المقرر 
  6 و4- 2، الفقرات 5/9المقرر 
  5/10المقرر 
  17 و8-7 و3-2، الفقرات 5/11المقرر 
  5/12المقرر 
  1، الفقرة 5/13المقرر 

  5/14مقرر ال
  9-8 و6، الفقرات 5/16المقرر 
  )د(و) ج(7 و5، و3-1، الفقرات 5/17المقرر 
  5/18المقرر 
  8 و4-2، الفقرات 5/19المقرر 
  40-37 و33-30، و)ه(و) ب(29- و28- 27، و23، و17- 10 و6 و4، الفقرات 5/20المقرر 
  11-6 و1، الفقرات 5/21المقرر 
  21 و19، و17-11، و9، و5-1، الفقرات 5/22المقرر 
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  9-6، الفقرات 5/23المقرر 
  7 و3-1، الفقرات 5/24المقرر 
  5/25المقرر 
  15 ألف، الفقرة 5/26المقرر 
  5/27المقرر 
  5/28المقرر 
  5/29المقرر 

  المقررات الصادرة عن االجتماع السادس لمؤتمر األطراف
  7 و5- 1،، الفقرات 6/1المقرر 
  5 و3- 1، الفقرات 6/2المقرر 
  6/4المقرر 
  21 و17، و15-14، و6- 4، الفقرات 6/5المقرر 
  6 و3 و1، الفقرات الفقرات 6/6المقرر 
  8 و2، الفقرتان 6/8المقرر 
  28، و25، و22، و19- 12، و9- 6، و4، و1، الفقرات 6/10المقرر 
  1، الفقرة 6/11المقرر 
  5-1، الفقرات 6/13المقرر 
  6/14المقرر 
  7-5 و1، الفقرات 6/15المقرر 
  )ز(11، و9، و4-1، الفقرات 6/16المقرر 
  11 و9 و1، الفقرات 6/17المقرر 
  6/18المقرر 
  4، الفقرة 6/19المقرر 
  37، و31، و28، و18- 14، و3-2، الفقرات 6/20المقرر 
  45، و43-41، و27- 26، و)و(و) د(و) ب(و) أ(19، و8-1، الفقرات 6/22المقرر 
  32 و9، الفقرتان 6/23المقرر 
  8 و1قرتان  ألف، الف6/24المقرر 
   8 و6، و2-1 باء، الفقرات 6/24المقرر

  8 دال، الفقرة 6/24المقرر 
  10 و7، و4-1، الفقرات 6/25المقرر 
  4 و1، الفقرتان 6/26المقرر 
  ، 13 و9 ألف، الفقرتان 6/27المقرر 
  19- 16 وباء 11-1 باء، الفقرات 6/27المقرر 
  6/28المقرر 
  29- 10 و8-7، 5، و3-1، الفقرات 6/29المقرر 
  6/30المقرر 
  6/31المقرر 
  6/32المقرر 
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   وآلية غرفة تبادل المعلوماتالتعاون العلمي والتقني    10/15المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 في التقرير والتوصيات التي أعدهما األمين التنفيذي بالتشاور مع اللجنة االستشارية غير بعد النظر

 44الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات،
 لما أحرزته األطراف واألمين التنفيذي من تقدم في تنفيذ آلية غرفة تبادل وإذ يعرب عن تقديره

  المعلومات
 التي تؤكد من جديد أهمية ،2020- 2011 للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية وإذ يأخذ بعين االعتبار

  الدور المساند آللية غرفة تبادل المعلومات في تنفيذ االتفاقية،
 المرفقة بهذا 2020- 2011 مهمة آلية غرفة تبادل المعلومات، وغاياتها وأهدافها للفترة يعتمد  -1

من التقرير المرحلي  باألنشطة ذات األولوية لفترة ما بين الدورات الواردة في المرفق الثاني  ويرحبالمقرر،
  45 ؛فضال عن المقترحات األخرى لمزيد من التطويرلألمين التنفيذي، 

  : األطراف على القيام بما يلييشجع  -2
مواصلة اتخاذ الخطوات الالزمة إلنشاء وتعزيز وضمان استدامة آليات وطنية قوية لغرفة تبادل   )أ(
، حسب UNEP/CBD/COP/10/15 ، وتنفيذ األنشطة المذكورة في المرفق الثاني بالوثيقة)2الغاية ( المعلومات
 االقتضاء؛
، في تنفيذ مبادرات التعاون التي تهدف إلى إعداد آليات إقليمية أو اإلسهام، كلما كان ذلك ممكنا  )ب(

  دون إقليمية أو مواضيعية أو وطنية لغرفة تبادل المعلومات؛
إدراج دعم اآللية غرفة تبادل المعلومات لدى تقديم توصية لمرفق البيئة العالمية لتحديث وتنفيذ   )ج(

  لتنوع البيولوجي؛االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة با
 الشركاء المعنيين على مواصلة المساهمة في توسيع شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات يشجع  -3
  ؛)3الغاية (وخدماتها 
 إلى األطراف والحكومات األخرى والوكاالت ذات الصلة والجهات المانحة األخرى توفير يطلب  -4

ير المزيد من التمويل آللية غرفة تبادل المعلومات باعتبارها المزيد ذات الصلة والجهات المانحة األخرى إلى توف
 فضال عن تنفيذ االستراتيجيات ،2020- 2011 للتنوع البيولوجيستراتيجية ذ الخطة االمكونا رئيسيا لدعم تنفي
  لتنوع البيولوجي؛لوخطط العمل الوطنية 

  :ام بما يلي القي، إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد الماليةيطلب  -5
                                                             

44   UNEP/CBD/COP/10/15.  
  :سوف تدرج المقترحات اإلضافية التالية في قائمة األنشطة ذات األولوية   45

 تعزيز شبكات األطراف والشركاء من خالل الربط بين اآلليات المركزية والوطنية لغرفة تبادل المعلومات؛  )أ(
ية فضال عن أفضل الممارسات بشأن األنشطة الجارية التي تدعم وتيسر أو تحليل ونشر المعلومات الواقعية والعمل  )ب(

 تعزز نقل التكنولوجيا فضال عن التعاون العلمي والتكنولوجي؛
تعزيز الوصول إلى المواقع الشبكية آللية غرفة تبادل المعلومات من خالل إشراك اللجان التوجيهية المشتركة بين   )ج(

  وأصحاب المصلحة المعنيين؛المؤسسات بمشاركة المنظمات
 .لتنوع البيولوجيلوطنية لعمل االستراتيجيات وخطط الفي تنفيذ االتي تسهم تقييم فعالية خدمات المعلومات   )د(
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  ؛)1الغاية (لغرفة تبادل المعلومات أن يواصل تطوير خدمات المعلومات المقدمة من اآللية المركزية   )أ(

 المهتمة برنامج عمل واقعيا فأن يعد، بالتشاور مع اللجنة االستشارية غير الرسمية، واألطرا  )ب(
  ؛2020- 2011 لتنوع البيولوجيلستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات، بما يتمشى والخطة اال

أن يستكشف بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى والشركاء المعنيين وأعضاء مجموعات   )ج(
الصون سبل تشجيع الحصول المجاني والمفتوح على البيانات والمعلومات ألغراض الحفظ واإلبالغ عن التقدم 

  المحرز خالل االجتماع القادم لمؤتمر األطراف؛

  .أن يواصل تحسين موقع االتفاقية على اإلنترنت وإتاحة هذا الموقع بجميع لغات األمم المتحدة  )د(
  مرفق

  2020-2011مهمة آلية غرفة تبادل المعلومات، وغاياتها وأهدافها للفترة 
  المهمة

 2020- 2011 اقية التنوع البيولوجي وخطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجيتقديم مساهمة كبيرة في تنفيذ اتف
من خالل توفير خدمات معلوماتية فعالة ووسائل مالئمة أخرى لتعزيز وتيسير التعاون العلمي والتكنولوجي، 

  وتقاسم المعارف وتبادل المعلومات وإنشاء شبكة كاملة التشغيل لألطراف والشركاء
  الغايات واألهداف

الة من أجل تيسير تنفيذ ت معلوماتية عالمية فعتوفر اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات خدما  :1الغاية 
  .2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  .تمكين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي من إقامة آلية مركزية فعالة لغرفة تبادل المعلومات  1-1
  .إتاحة موقع شبكي ذي نوعية عالية بجميع لغات األمم المتحدة  1-2
  .ل لتبادل المعلومات بفاعليةتشغيل كام  1-3
  .تيسر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إنشاء شبكة من الخبراء والممارسين بين األطراف والشركاء  1-4
إتاحة اإلرشاد لألطراف والشركاء من أجل تبادل المعلومات من خالل شبكة آلية غرفة تبادل   1-5

  .المعلومات
ة تبادل المعلومات خدمات معلوماتية فعالة من أجل تيسير تنفيذ تقدم اآلليات الوطنية لغرف  :2الغاية 

  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
  .تمكين جميع األطراف من إقامة آليات وطنية فعالة لغرفة تبادل المعلومات  2-1
  .إتاحة موقع شبكي ذي نوعية عالية بجميع لغات األمم المتحدة  2-2
  .علومات الوطنية من خالل شبكة آلية غرفة تبادل المعلوماتتبادل الم  2-3
  .تتعاون األطراف وتتقاسم المعارف من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات  2-4
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  .تسهم األطراف وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في إنشاء آليات وطنية لغرفة تبادل المعلومات  2-5
  .ة آلية غرفة تبادل المعلومات وخدماتهايقوم الشركاء بتوسيع مهم لشبك  :3الغاية 

  .تمكين األطراف من مواصلة مشاركتها في آلية غرفة تبادل المعلومات  3-1
  .إتاحة مواقع شبكية إقليمية ومواضيعية آللية غرفة تبادل المعلومات ذات نوعية عالية  3-2
  .تبادل معلومات الشركاء من خالل شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات  3-3
  .تتعاون األطراف وتتقاسم المعارف من خالل شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات  3-4
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  يا والتعاوننقل التكنولوج    10/16المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

في تعزيز ودعم الحصول  (BTI) بالمساهمة المحتملة لمبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي إذ يسلّم  -1
 فيما بين األطراف في االتفاقية، كعناصر أساسية لبلوغ األهداف الثالثة لالتفاقية، الفعال على التكنولوجيا ونقلها

  : أنيؤكد
  :مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي هذه يجب أن  )أ(

تقدم دعما لتنفيذ األحكام ذات الصلة في االتفاقية، وبرنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا   )1(
ستراتيجية التنفيذ العملي امع األخذ في الحسبان  46والتعاون العلمي والتكنولوجي،

  ؛2020-2011 للتنوع البيولوجيستراتيجية  فضال عن الخطة اال47لبرنامج العمل،
تكون مدفوعة بالطلب، ومعرفة على نحو جيد، ومستندة إلى االحتياجات التكنولوجية،   )2(

  والسيما التكنولوجيات الجديدة، المحددة من البلدان المتلقية؛
تكون مدفوعة من خالل المشاركة النشطة والمتوازنة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية،   )3(

فضال عن بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، 
  ؛ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان 

يد واإلضافي، بدون تكون ممولة على نحو واف، وتسهم في الحصول على التمويل الجد  )4(
  أن تشكل عبئا ماليا إضافيا على البلدان النامية؛

تقدم وتعزز مزيدا من بناء القدرات والتدريب للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا   )5(
، بشأن القضايا ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان فضال والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

  لوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي في إطار االتفاقية؛المتعلقة بنقل التكنو
تهيئ بيئة تمكينية تهدف إلى إزالة الحواجز التقنية والتشريعية واإلدارية أمام نقل   )6(

التكنولوجيا والتكيف مع التكنولوجيا، بما يتسق ويتجانس مع االتفاقية وااللتزامات 
  الدولية األخرى ذات الصلة؛

بان أن مشاركة وموافقة وإشراك النساء، والمجتمعات األصلية والمحلية تأخذ في الحس  )7(
وجميع أصحاب المصلحة المعنيين تعتبر أساسية للنقل الناجح للتكنولوجيا ذات األهمية 

  لالتفاقية؛
تستعين بالعمليات والمبادرات القائمة وأن تتعاون معها بما في ذلك البرامج والمبادرات   )8(

حسب االقتضاء، التقييم الدولي للمعارف والعلوم والتكنولوجيا الزراعية القطاعية، مثل، 
  ، بغية تعزيز أوجه التآزر وتجنب االزدواجية في العمل؛ (IAASTD) من أجل التنمية

                                                             
 .7/29المرفق بالمقرر    46
  .9/14المرفق بالمقرر    47
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يتعين مواصلة النظر في المسائل مثل الطبيعة والبنية والحوكمة وترتيبات التمويل والمضيف   )ب(
  ل الواجبة لدى وضع المبادرة؛المؤسسي وغير ذلك بالتفاصي

 في أعمال العمليات والمبادرات القائمة، بما في ثغرات بالحاجة إلى مواصلة تحديد الوإذ يسلم  -2
ذلك المبادرات القطاعية، بغية تحقيق أوجه التآزر بالكامل وتجنب اإلزدواجية في العمل من جانب المبادرة 

  ؛المقترحة بشأن تكنولوجيا التنوع البيولوجي
 األطراف والحكومات األخرى، فضال عن المنظمات والمبادرات الدولية، ومؤسسات يدعو  )أ(

البحوث ذات الصلة وقطاع األعمال، إلى تزويد األمين التنفيذي بمعلومات عن األنشطة المنفذة حاليا من جانب 
المبادرات القطاعية، التي تدعم أو المنظمات والمبادرات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية، بما في ذلك المنظمات و

  :بشأنتيسر أو تنظم أو تعزز نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي ذوي األهمية لالتفاقية، مثال 
دعم عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية واللوائح، بما في ذلك بناء القدرات في مجال   )1(

  تقييمات التكنولوجيا؛ 
  القدرات والدورات التدريبية ذات الصلة؛ دورات لبناء   )2(
  الحلقات الدراسية والندوات ذات الصلة؛   )3(
  نشر المعلومات؛   )4(
أنشطة التنفيذ األخرى بما في ذلك مطابقة أو تحفيز أو تيسير إقامة التحالفات أو   )5(

مة، االتحادات المعنية بالبحوث، أو المشاريع المشتركة، أو الترتيبات الخاصة بالتوأ
  بشأن التكنولوجيات ذات األهمية لالتفاقية؛

 إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر األموال، أن يجري تحليال لهذه المعلومات وأن ينشرها يطلب  )ب(
من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، وآليات االتصال األخرى، بغية توفير معلومات ملموسة 

ضل الممارسات بشأن األنشطة الجارية التي تدعم أو تيسر أو تعزز نقل التكنولوجيا والتعاون وعملية فضال عن أف
 في األعمال الحالية فضال عن فرص ملء هذه ثغراتالعلمي والتكنولوجي ذوي األهمية لالتفاقية، وأن يحدد ال

  أو تعزيز أوجه التآزر؛/ وثغراتال
 باألمر، فضال عن المنظمات والمبادرات الدولية،  األطراف والحكومات األخرى المهتمةيدعو  )ج(

) أ(2 أعاله والمعلومات المقدمة وفقا للفقرتين 1ومؤسسات البحوث وقطاع األعمال ذوي الصلة، مع مراعاة الفقرة 
  أعاله، إلى النظر في دعم إنشاء مبادرة بشأن تكنولوجيا التنوع البيولوجي؛) ب(2و

حددة إزاء نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي  أهمية وضع نهج مشير إلىوإذ ي  -3
لمعالجة االحتياجات المرتبة األولوية استنادا إلى أولويات إستراتيجية وخطط العلم الوطنية بشأن التنوع البيولوجي 

 البيولوجي وربط عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا بأولويات إستراتيجية وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع
  :مع تجنب النهج العالمية إزاء هذه المسائل
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 األطراف إلى النظر في إدماج التحضير لعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية في يدعو  )أ(
استعراض وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتقديم عمليات تقييم احتياجاتها من 

  عام؛التكنولوجيا لألمين ال
 االحتياجات من التكنولوجيا، مع األخذ في تقييمات إلى األمين التنفيذي تجميع وتحليل يطلب  )ب(

أعاله، ونشرها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ) ب (2 الذي ُأعد عمال بالفقرة ثغراتالحسبان تحليل ال
  وإتاحة التجميع والتحليل لمؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر؛

 مؤسسات التمويل، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية، إلى توفير الدعم المالي إلعداد عمليات يدعو  )ج(
  .تقييم االحتياجات من التكنولوجيا المشار إليها أعاله

ستراتيجية لدعم التكنولوجيا  بالي اال بمساهمة برنامج األمم المتحدة للبيئة في إطار خطةيرحب  -4
 برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى مواصلة ويدعولترويج لنقل التكنولوجيا بموجب االتفاقية  في ا48وبناء القدرات

  .تعاونه مع األمين التنفيذي في دعم تنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي

                                                             
 .UNEP/IEG/IGSP/3/4 المرفق بالوثيقة   48
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  2020-2011 توحيد محدث لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات    10/17المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

بالدور الحاسم للنباتات في دعم قدرة النظام اإليكولوجي على التحمل، وتوفير خدمات النظام يعترف 
اإليكولوجي؛ والتكيف مع التحديات البيئية والتخفيف منها، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، تغير المناخ، ولدعم 

  رفاه اإلنسان،
أو تعميم هذه األهداف، بما في ذلك /في إعداد استجابات وطنية و بجهود بعض األطراف وإذ يرحب

ستراتيجية األوروبية لحفظ النباتات باستعمال إطار هذه با لتحديث الخطة االاالستجابة اإلقليمية من أورو
  ة،االستراتيجي

القضاء  فيسهم في األهداف اإلنمائية لأللفية، وخاصة ي ستراتيجيةلالأن التنفيذ الوطني إلى  يشيروإذ 
  ،)7الهدف  (وكفالة االستدامة البيئية) 6الهدف (، واألزمة الصحية )1الهدف ( الفقر على

 بالجهود التي اضطلع بها الشركاء، والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرون لإلسهام في وإذ يقر
  ستراتيجية،ف وبناء القدرات من أجل تنفيذ االبلوغ األهدا

ظ النباتات، المتاح بلغات األمم المتحدة الست، كعرض عام موجز للتقدم المحرز في  بتقرير حفوإذ يرحب
   بمساهمة حكومة أيرلندا في إعداد التقرير ونشره،وإذ يعترفة، االستراتيجيتنفيذ 

ستراتيجية على جميع المستويات، تتطلب مزيدا من  مع إحراز تقدم كبير في تنفيذ اال بأنهوإدراكا منه
  ة،االستراتيجي لتحقيق الغايات المنصوص عليها في 2010فترة بعد عام العمل في ال
، بما في ذلك األهداف العالمية حفظ النباتاتستراتيجية العالمية ل الموحد لال اعتماد التحديثيقرر  -1

 يةستراتيج المرفق أدناه، ومواصلة تنفيذ اال، كما ترد في2020-2011الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية للفترة 
  ؛2020-2011 للتنوع البيولوجيستراتيجية كجزء من اإلطار األوسع للخطة اال

 ينبغي 2020- 2011على أن األهداف العالمية الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية للفترة يشدد   -2
 مراعاة أو إقليمية، وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، مع/اعتبارها إطارا مرنا يمكن بداخله إعداد أهداف وطنية و

  االختالفات في التنوع النباتي بين البلدان؛
 الحاجة إلى بناء القدرات، وخصوصا في األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل يشدد على  -3

البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، من أجل تسهيل تنفيذ 
  ؛ةاالستراتيجي
ستراتيجية ا الموارد المالية والتقنية والبشرية الالزمة تمشيا مع حشد إلى الملحةحاجة ال يشدد على  -4

  ستراتيجية؛راكات من أجل تحقيق أهداف هذه اال وتعزيز القدرات والش،التفاقيةالتابعة ل الموارد حشد
يل إلى تقديم دعم واف  األطراف، والحكومات األخرى، واآللية المالية، ومنظمات التمويدعو  -5

ة، وخصوصا من جانب األطراف من البلدان النامية، وال سيما االستراتيجيومستدام وفي التوقيت المناسب لتنفيذ 
  األطراف ذات االقتصاد االنتقالي؛فضال عن ،  والدول الجزرية الصغيرة الناميةأقل البلدان نموا

  :ما يلي األطراف والحكومات األخرى إلى القيام بيدعو  -6
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أو اإلقليمية عند اإلقتضاء، وحيثما يكون مالئما، إدراجها في /إعداد أو تحديث األهداف الوطنية و  )أ(
الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 

أو اإلقليمية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع / وطنيةستراتيجية مع الجهود الووإلى مطابقة التنفيذ اإلضافي لال
  ؛2020- 2011البيولوجي 
ستراتيجية حيثما لم يتم  تعيين نقاط اتصال وطنية لال،7/10 من المقرر 6وإذ يشير إلى الفقرة   )ب(

  تعيينها، بغرض تعزيز التنفيذ على المستوى الوطني؛
  :ت الصلة إلى القيام بما يلي المنظمات الدولية واإلقليمية ذايدعو أيضا  -7
ة المحدثة واإلسهام في تنفيذها، بما في ذلك من خالل تعزيز الجهود المشتركة االستراتيجيتأييد   )أ(

  الموجهة نحو وقف الخسارة في التنوع النباتي؛
 ستراتيجية من خالل تيسير بناء القدرات، ونقلطنية واإلقليمية لتحقيق أهداف االدعم الجهود الو  )ب(

  التكنولوجيا، وتبادل المعلومات وحشد الموارد؛
دعم إعداد حقائب أدوات محددة لمديري المناطق المحمية المحلية وتجميع دراسات الحالة لبيان   )ج(

  أفضل ممارسات اإلدارة في وقف تدهور المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد النباتية؛
ة االستراتيجيات ذات الصلة إلى تعزيز تنفيذ  األطراف، والحكومات األخرى والمنظميدعو  -8

 2020-2011للتنوع البيولوجي ستراتيجية لتجانس مع الخطة االبواسطة جميع القطاعات على المستوى الوطني با
ستراتيجية لبروتوكول  باالتفاقية بما في ذلك الخطة االوالصكوك والبروتوكوالت والمبادرات األخرى ذات الصلة

  ؛ األحيائية للسالمةقرطاجنة
، 2015ستراتيجية وغاياتها في عام ي منتصف المدة للتحديث الموحد لال إجراء استعراض فيقرر  -9
 واستعراض تحقيق 2020- 2011للتنوع البيولوجي ستراتيجية مع استعراض منتصف المدة للخطة االبالتالزم 

  األهداف اإلنمائية لأللفية؛
قيام بما يلي، بالتعاون مع الشراكة العالمية لحفظ النباتات  إلى األمين التنفيذي، اليطلب كذلك  -10

  :وشركاء آخرين والمنظمات األخرى ذات الصلة، ورهنا بتوافر الموارد الالزمة
راحل ية والمتقن المبرراتالقيام بمزيد من األعمال، من خالل آلية التنسيق المرنة، بشأن إعداد ال  )أ(

 2020-2011للتنوع البيولوجي ستراتيجية لمحدثة، بما يتسق مع الخطة االية استراتيجالرئيسية والمؤشرات لال
  شر؛في اجتماعها الخامس عالستعراضها من جانب الهيئة الفرعية  للمسائل العلمية والتكنولوجية 

 بجميع لغات األمم اتة العالمية لحفظ النباتلالستراتيجية أدوات زمإعداد نسخة إلكترونية لح  )ب(
 عقد حلقة عمل لتحديد الغرض والسياق والمنتجين والمستخدمين بما في ذلك، 2012مية، بحلول عام المتحدة الرس
 الذي أعده االجتماع الثالث لفريق االتصال، من أجل تيسير عرضالأيضا ، مع مراعاة  حقيبة األدواتوتقييم تنفيذ

  اإلقليمي؛/ الوطنيوتشجيع إعداد وتحديث االستجابات الوطنية واإلقليمية ولتعزيز التنفيذ
اإلقليمي دون تنظيم حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات والتدريب بشأن التنفيذ الوطني و  )ج(

  ستراتيجية، إلى أقصى قدر ممكن، بالتالزم مع حلقات العمل األخرى ذات الصلة؛لال
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 في تحقيق 2010 ة بعد عاماالستراتيجي بمساهمة األنشطة التي تنفذ كجزء من تنفيذ ةوعيت الزيادة  )د(
  األهداف اإلنمائية لأللفية، واإلسهام في رفاه البشر والتنمية المستدامة؛

ستراتيجية ودمج تنفيذ دابير الالزمة للتنفيذ الوطني لاليوصي بالتاألمين التنفيذي إلى أن  يدعو  -11
 في ذلك التجانس مع الخطة ة مع البرامج والصكوك والبروتوكوالت والمبادرات األخرى لالتفاقية بمااالستراتيجي
  وتدابير تنفيذها؛ 2020-2011للتنوع البيولوجي ة االستراتيجي

 لحكومة أيرلندا وحكومة إسبانيا، والشراكة العالمية لحفظ النباتات، والمنظمة يعرب عن تقديره  -12
 في شيكاغو، وحدائق النباتات ، والحدائق الملكية النباتية كيو، وحدائق النباتات(BGCI)الدولية لحفظ حدائق النباتات 

على دعمها ة المحدثة، فضال عن شركة بوينغ االستراتيجيفي دربان، على دعمها لألنشطة المتعلقة بإعداد 
  االجتماعات اإلقليمية؛

 للمنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات على إعارة مسؤول برنامج إلى األمانة عن امتنانه يعرب  -13
  .2010ة حتى عام ستراتيجياالمن أجل دعم تنفيذ 

  مرفق

  2020-2011ات ستراتيجية العالمية المحدثة لحفظ النباتاال
  الرؤية    -ألف 

ة تسعى إلى وقف الخسارة االستراتيجيو. وتشغيل الكوكب وبقاؤنا يعتمدان على النباتات. ال حياة بال نبات
  .المستمرة في التنوع النباتي

بما فيها قدرة تحمل ( ومستدام تساند فيه أنشطة البشر تنوع حياة النباتات تتمثل رؤيتنا في مستقبل إيجابي  -1
، ويساند )التنوع الجيني النباتي، وبقاء أنواع النباتات ومجتمعاتها وما يرتبط بها من موائل وإنتماءات إيكولوجية

  .نا ويحسنهماهالتنوع النباتي بدوره سبل عيشنا ورفاه
  بيان المهمة    -باء 

 المحلية والوطنية – على العمل معا على جميع المستويات اتة العالمية لحفظ النباتاالستراتيجينا تحفز  -2
 لفهم الثروة الضخمة للتنوع النباتي في العالم، وحفظها واستخدامها على نحو مستدام، مع –واإلقليمية والعالمية 
  .هاة وبناء القدرات الالزمة لتنفيذاالستراتيجيتعزيز التوعية بهذه 

  األهداف    -جيم 
.  لتحديات التي تفرضها التهديدات الموجهة للتنوع النباتيا اتة العالمية لحفظ النباتاالستراتيجي تعالج  - 3

مع مراعاة  ،في تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، وال سيما حفظ التنوع النباتيستراتيجية  الغرض الشامل لالويتمثل
  .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ومن االتفاقية) ي(8المادة 

وتطبق . تراعي االستراتيجية النباتات في البيئات األرضية والخاصة بالمياه الداخلية والبحرية  -4
االستراتيجية كذلك على المستويات الرئيسية الثالثة للتنوع البيولوجي بالشكل الذي تعترف به االتفاقية وهي التنوع 

  .واع والمجموعات النباتية ومايتصل بها من موائل ونظم إيكولوجيةالجيني النباتي، واألن



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 182 

  

 

وفي حين تتناول االستراتيجية مملكة النباتات مع تركيزها الرئيسي على النباتات األعلى مرتبة، وغير   -5
ذلك من المجموعات الموصوفة جيدا مثل النباتات الطحلبية والسرخسيات، يمكن لألطراف، والحكومات األخرى 

صحاب المصلحة المعنيين اآلخرين النظر في وضع استراتيجيات حفظ لمجموعات أخرى مثل الطحالب والفطر وأ
  ).بما في ذلك األنواع المشكلة لألشنة(
-2011ينبغي النظر إلى تنفيذ االستراتيجية ضمن اإلطار العريض للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   -6

لالزمة لتمكين األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين من التنفيذ الفعال لالتفاقية وبالمثل، ستكون اآلليات ا. 2020
  .ولرصد التقدم المحرز في التنفيذ في إطار الخطة االستراتيجية الجديدة، ستكون مهمة أيضا لهذه االستراتيجية

  :ة من الغايات الخمس التاليةاالستراتيجيوتتكون   -7
  لتنوع النباتي وتوثيقه واالعتراف به بدرجة كافية؛الفهم الجيد ل: الغاية األولى  )أ(
  الحفظ الفوري والفعال للتنوع النباتي؛: الغاية الثانية  )ب(
  استعمال التنوع النباتي بطريقة مستدامة ومنصفة؛: الغاية الثالثة  )ج(
 المستدامة النهوض بالتعليم والتوعية بمجال التنوع النباتي، ودوره في سبل العيش: الغاية الرابعة  )د(

  وأهميته بالنسبة لجميع أشكال الحياة على األرض؛
  .ةاالستراتيجيتنمية القدرات والمشاركة الجماهيرية الالزمة لتنفيذ : الغاية الخامسة  )ه(

  ستراتيجيةمبرر المنطقي لالال    -دال 
مورد ضروري لكوكب  جزء حيوي من التنوع البيولوجي في العالم، واتمن المعترف به عالمياً أن النبات  -8

وباإلضافة إلى األنواع النباتية المستزرعة التي تستعمل كأغذية وأخشاب وألياف، هناك الكثير من .  األرض
النباتات البرية ذات األهمية االقتصادية والثقافية الكبيرة والمحتملة، وذلك كمحاصيل وسلع مفيدة في المستقبل، 

النباتات دوراً رئيسياً في تلعب و.  لناشئة عن التغير البيئي وتغير المناخوخاصة بينما تتصدى البشرية للتحديات ا
 ال يمكن استبداله لموائل اًحفظ التوازن البيئي األساسي لكوكبنا، وحفظ استقرار النظم اإليكولوجية فيه، وتوفر مكون

العالم، ولكنه من المقدر أن مجموع ولم يتم حتى اآلن تجميع قائمة جرد كاملة لنباتات .  الحياة الحيوانية في العالم
  49. نوع400 000األنواع النباتية الوعائية يبلغ حوالي 

 أن كثيراً من األنواع النباتية ومجتمعاتها، وتفاعالتها اإليكولوجية، بما في ذلك ،ومن الشواغل الملحة  -9
ة باإلنقراض، بفعل عوامل من صنع العالقات الكثيرة بين األنواع النباتية والمجتمعات والثقافات البشرية، مهدد

 ،اإلنسان، مثل تغير المناخ، وفقدان الموائل وتحويلها، واالستغالل المفرط، واألنواع الغريبة الغازية، والتلوث
وإذا لم توقف هذه الخسارة، .  وإزالة الغابات لغرض الزراعة وأنواع التنمية األخرى، وذلك ضمن جملة أمور

.  يجاد حلول جديدة للقضايا االقتصادية واالجتماعية والصحية والصناعية الملحةستضيع أيضا فرص عديدة إل

                                                             
49  Paton, Alan J.; Brummitt, Neil; Govaerts, Rafaël; Harman, Kehan; Hinchcliffe, Sally; Allkin, 

Bob; Lughadha, Eimear Nic. 2008. Target 1 of the Global Strategy for Plant Conservation: a working list 
of all known plant species—progress and prospects.  Taxon, Volume 57, Number 2, May 2008 , pp. 602-
611(10).  
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وعالوة على ذلك، يشكل التنوع النباتي شاغال وخصوصا للمجتمعات األصلية والمحلية، ولهذه المجتمعات دور 

  .حيوي في التصدي لخسارة التنوع النباتي
ستواصل ) 1: (ة المحدثة بالكاملاالستراتيجيذ هذه وفي حالة بذل جهود على جميع المستويات لتنفي  -10

المجتمعات حول العالم االعتماد على النباتات للحصول على خدمات وسلع النظام اإليكولوجي، بما في ذلك 
األغذية، واألدوية، والمياه النقية، وتحسن المناخ، واستمرار المناظر الطبيعية الغنية والمنتجة، ومصادر الطاقة، 

ستؤمن البشرية القدرة على استخدام إمكانيات النباتات بالكامل للتخفيف من تغير المناخ والتكيف ) 2(؛ وجو صحي
ستنخفض ) 3(معه، مع االعتراف بدور التنوع النباتي في الحفاظ على قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل؛ 

سيتم ) 4(ة التنوع الجيني للنباتات؛ بدرجة كبيرة مخاطر إنقراض النبات بسبب األنشطة البشرية، ويتم حماي
استعمال التراث المتطور الغني للتنوع النباتي على نحو مستدام وتقاسم المنافع الناشئة عن استعمالها بإنصاف لحل 

سيتم ضمان المعارف واإلبتكارات والممارسات ) 5(المشاكل المثارة، ودعم سبل العيش وتحسين رفاهية اإلنسان؛ 
حفظ وسيدرك الناس في كل مكان الحاجة الملحة ل) 6(لبشرية األصلية والمحلية واالعتراف بها؛ لدى المجتمعات ا

  .حفظ النباتات ويفهمون أن النباتات تساند حياتهم وأن على كل فرد منهم أداء دوره في النباتات
  حفظ النباتاتستراتيجية العالمية ل    المبادئ العامة لال-هاء 

تة عشر الواضحة والمستقرة وطويلة األجل التي اعتمدت على المستوى العالمي، تقدم وتقدم األهداف الس  -11
فهي تسعى إلى .  وينبغي فهم هذه األهداف على نحو عملي وليس حرفيا.  إرشادات لتحديد أهداف وطنية للنباتات

  .، بدال من أن تكون شاملةستراتيجيةاأن تكون 
  .ستراتيجية باستعمال نهج جغرافي بيولوجيوقد يمكن إعداد مكونات إقليمية لال  -12
 للتنوع البيولوجية االستراتيجيـة داخل اإلطار األوسع للخطة االستراتيجيوينبغي النظر إلى تنفيذ   -13

إذ أن الضغوط على التنوع البيولوجي واألسباب الكامنة لفقدان التنوع البيولوجي تؤثر أيضا على .  2011-2020
ة االستراتيجيإن العناصر التي تشملها الخطة . كونات األخرى للتنوع البيولوجيثيرها على المالنباتات بنفس قدر تأ

حفظ ة العالمية المحدثة لاالستراتيجي لم يرد لها بالتالي وصف بالتفصيل في 2020- 2011 للتنوع البيولوجي
  .ستراتيجيةالميلية وضرورية للتنفيذ الفعال ل، ولكن ينبغي النظر إليها كمكونات تكالنباتات

  2020-2011 –األهداف    -واو 
  الفهم الجيد للتنوع النباتي وتوثيقه واالعتراف به بدرجة كافية  :الغاية األولى

  .إعداد قائمة إلكترونية لجميع النباتات المعروفة: 1الهدف 
  .اد إجراءات الحفظإجراء تقييم لحالة حفظ جميع أنواع النباتات المعروفة، إلى أقصى قدر ممكن، إلرش: 2الهدف 
  .ةاالستراتيجيإعداد وتبادل المعلومات، والبحوث وما يرتبط بها من نواتج، والوسائل الالزمة لتنفيذ : 3الهدف 

  الحفظ الفوري والفعال للتنوع النباتي  :الغاية الثانية
النباتات من خالل من ع  أو نوإيكولوجيةة طقمن في المئة على األقل من كل 15الحفظ الفعال لما نسبته : 4الهدف 

  .أو االستعادة/اإلدارة الفعالة و
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النباتي في كل منطقة لتنوع أهمية لاألكثر  في المئة على األقل من المناطق 75حماية ما نسبته : 5الهدف 
  .حفظ النباتات وتنوعها الجيني مع وجود إدارة فعالة ليكولوجيةإ

 ن أراضي اإلنتاج في كل قطاع على نحو مستدام، بما يتمشى في المئة على األقل م75إدارة ما نسبته : 6الهدف 
  .وحفظ التنوع النباتي

في الموقع   المهددة باإلنقراضالمعروفةفي المئة على األقل من أنواع النباتات  75  ما نسبتهحفظ: 7الهدف 
  .الطبيعي
نقراض في مجموعات خارج  في المئة على األقل من أنواع النباتات المهددة باإل75  ما نسبتهحفظ: 8الهدف 

 في المئة على األقل منها في برامج 20 ما نسبتهالموقع الطبيعي، ويفضل أن تكون في بلد المنشأ، وإتاحة 
  .االنتعاش واالستعادة

 في المئة من التنوع الجيني للمحاصيل بما في ذلك أقاربها البرية وأنواع النباتات 70  ما نسبتهحفظ: 9الهدف 
 هاصوناحترام ما يرتبط بها من معارف أصلية ومحلية، ومع االقتصادية، -يمة االجتماعيةاألخرى ذات الق

  .والحفاظ عليها
وضع خطط إدارة فعالة لمنع الغزوات البيولوجية الجديدة وإدارة المناطق ذات األهمية للتنوع النباتي : 10الهدف 

  .التي تعرضت للغزو
  بطريقة مستدامة ومنصفةاستعمال التنوع النباتي   :الغاية الثالثة

  .عرض التجارة الدولية أي نوع من النباتات البرية للخطرأالّ تُ: 11الهدف 
  .ةالمنتجات المشتقة من النباتات البرية يتم حصادها من مصادر مستدامجميع : 12الهدف 
 نباتية، أو زيادتها، الحفاظ على المعارف واإلبتكارات والممارسات األصلية والمحلية المرتبطة بموارد: 13الهدف 

لدعم االستخدام المألوف، وسبل العيش المستدامة، واألمن الغذائي المحلي والرعاية الصحية حسب اإلقتضاء، 
  .المحلية

النهوض بالتعليم والتوعية بمجال التنوع النباتي، ودوره في سبل العيش المستدامة وأهميته   :الغاية الرابعة
  لى األرضبالنسبة لجميع أشكال الحياة ع

  .أهمية التنوع النباتي والحاجة إلى حفظه في برامج االتصال والتثقيف والتوعية العامةإدماج : 14الهدف 
  ةاالستراتيجيتنمية القدرات والمشاركة الجماهيرية الالزمة لتنفيذ   :الغاية الخامسة

اسبة، وفقا لالحتياجات الوطنية، لتحقيق توفير العدد الكافي من األفراد المدربين العاملين بالمرافق المن: 15الهدف 
  .ةاالستراتيجيأهداف هذه 

 على المستويات الوطنية واإلقليمية حفظ النباتاتإنشاء أو تعزيز مؤسسات وشبكات وشراكات ل: 16الهدف 
  .ةاالستراتيجي لتحقيق أهداف هذه ،والدولية
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  ةاالستراتيجي تنفيذ    -زاي 
ة على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية ودون االستراتيجي لتنفيذ سيحتاج األمر إلى وضع تدابير  -14

ويشمل ذلك إعداد أهداف وطنية وإدراجها في الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، بما فيها .  الوطنية
وفقا وسوف تتباين األهداف الوطنية من بلد آلخر .  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

وينبغي أن تنظر وكاالت التمويل المتعددة األطراف .  لالختالفات في مستويات التنوع النباتي واألولويات الوطنية
ستراتيجية وأهدافها وعدم تعارضها مان التأييد من أنشطة تمويلها لالوالثنائية في إعداد سياسات وإجراءات لض

  .معهما
 ومع برامج 2020-2011 للتنوع البيولوجية االستراتيجي الخطة وينبغي تنفيذ االتفاقية بالتجانس مع  -15

وباإلضافة إلى ذلك، سيكون من .  والمبادرات األخرى في إطار االتفاقيةوالصكوك والبروتوكول العمل 
 راحل بما في ذلك استعراض للمؤشرات والم2020- 2011للفترة ة االستراتيجيالضروري إعداد إطار لرصد 

  .التجانس بينها بما يتمشى والعمليات بموجب إطار مؤشرات التنوع البيولوجي التابع لالتفاقيةة وتحقيق رئيسيال
وفي سبيل عدم عرقلة إحراز التقدم في التنفيذ بسبب التمويل المحدود وعدم وجود حلقات عمل تدريبية،   -16

 من أجل بلوغ األهداف بحلول عام ستراتيجية المحدثةرد بشرية وتقنية ومالية كافية لالهناك حاجة إلى توفير موا
ة االستراتيجيوبالتالي، وباإلضافة إلى األطراف في االتفاقية، ينبغي أن يشترك في مواصلة تطوير وتنفيذ .  2020

مثل االتفاقيات الدولية، والمنظمات الحكومية الدولية، (المبادرات الدولية ) 1: (طائفة من الفاعلين، بما فيهم
ت؛ حفظ النباتاأعضاء الشراكة العالمية بشأن ) 2(؛ )تحدة، ووكاالت المساعدة المتعددة األطرافووكاالت األمم الم

بما فيها مجالس إدارة المناطق المحمية، وحدائق النباتات، وبنوك ( البحوث منظماتمنظمات الحفظ، و) 3(
؛ )ت غير الحكوميةالجينات، والجامعات، ومعاهد البحوث، والمنظمات غير الحكومية، وشبكات المنظما

؛ )بما فيها المجتمعات األصلية والمحلية، والمزارعين، والنساء، والشباب(المجتمعات والمجموعات الرئيسية  )4(
  .القطاع الخاص) 6(؛ و)السلطات المركزية واإلقليمية والمحلية(الحكومات ) 5(
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  للتنوع البيولوجياالتصال والتثقيف والتوعية العامة والسنة الدولية    10/18 المقرر
  إن مؤتمر األطراف،

 بالمساهمات الطوعية المقدمة لبرنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية إذ يأخذ علما مع التقدير
العامة خالل الفترة المالية، ولالحتفاالت بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي، والسيما من حكومات اليابان وكندا 

  نرويج،وإسبانيا وهولندا وال
األطراف، والحكومات، والمنظمات وأصحاب المصلحة الذين احتفلوا بالسنة الدولية وإذ يهنئ ويشكر 

  للتنوع البيولوجي،
 السنة الدولية للتنوع ثقيف والتوعية العامة التي بدأتهفي االتصال والتهمية استخدام الزخم وإذ يؤكد أ

 وعقد األمم المتحدة المقترح للتنوع 2020- 2011ولوجي للتنوع البية االستراتيجيالبيولوجي لدعم الخطة 
  ،2020-2011البيولوجي للفترة 

أيضا بأهمية االتصال والتثقيف والتوعية العامة في توفير االستنارة ألصحاب المصلحة بشأن وإذ يسلم 
على الموارد  الحصول بشأنناغويا التابع لها  وبروتوكولأهمية تنفيذ الهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي 

  ولضمان مشاركتهم الفعالة؛الناشئة عن استخدامها لمنافع لعادل والمنصف لتقاسم االجينية وال
 األطراف إلى مواصلة وزيادة تحسين أنشطة االتصال والتثقيف والتوعية العامة لتعزيز يدعو  -1

 وإطار ،2020- 2011للتنوع البيولوجي ة االستراتيجياالتصال والتثقيف باستخدام األهداف المدرجة في الخطة 
فعالة من الكاملة والمشاركة مع ال ، عقد األمم المتحدة المقترح للتنوع البيولوجي،خطة العمل، وحيثما يكون مالئما

   المجتمعات األصلية والمحلية؛فيهم بما ،جميع أصحاب المصلحة
 اتصال وهيئات تنفيذ ألنشطة قاطن والحكومات والمنظمات ذات الصلة إلى إنشاء ، األطرافيدعو  -2

 على النحو المقترح في النشاط ،االتصال والتثقيف والتوعية العامة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية
   في خطة العمل، وإبالغ األمين التنفيذي عن إنشائها؛1ذي األولوية 

ال والتثقيف والتوعية العامة التي  األطراف إلى تصميم وتوفير دعما متزايدا ألنشطة االتصيدعو  -3
ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع بروتوكول تعزز القدرة على تنفيذ 

  ؛الناشئة عن استخدامها
لعمل الذي تضطلع به األطراف بشأن االتصال دعم ا أن يستمر فياألمين التنفيذي يطلب إلى   -4

 ورسالتها وأهدافها الفرعية ،2020-2011 للتنوع البيولوجية االستراتيجيعية العامة لتنفيذ الخطة والتثقيف والتو
باستخدام األنشطة العشرة ذات األولوية في خطة العمل كإطار، ولدعم عقد األمم المتحدة المقترح للتنوع 

  البيولوجي؛
خرى ذات الصلة وأصحاب  والمنظمات األ، األطراف إلى العمل مع األمين التنفيذييدعو  -5
 وبما في ذلك من خالل اللجنة االستشارية غير الرسمية ، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية،المصلحة

المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية العامة، والستخدام المؤشرات والمبادئ التوجيهية الستقصاء المنهجيات 
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ية واإلقليمية ودون اإلقليمية لحالة التوعية العامة بالتنوع البيولوجي واألدوات لتنظيم عمليات التقييم الوطن
  والمشاركة في هذه العمليات؛

 بهدف ،ألمين التنفيذي قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافإلى ا إبالغ هذه النتائج يطلب  -6
لفترات المالية التالية ولدعم العمل التصال والتثقيف والتوعية العامة في ابشأن اوضع األولويات لبرنامج العمل 

  ؛2020- 2011الخاص بعقد األمم المتحدة المقترح للتنوع البيولوجي 
 هم بما في، والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين، والحكومات، األطرافيدعو  -7

 تقارير ،2011آذار / مارس31ز  يتجاو إلى أن تقدم لألمين التنفيذي في موعد ال،المجتمعات األصلية والمحلية
 إلدراجها في التقرير الرسمي للدورة السادسة ، لالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجيأقيمتعن األنشطة التي 

  والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة؛
ام  األمين التنفيذي إلى إجراء تقييم لنتائج السنة الدولية للتنوع البيولوجي باستخديدعو  -8
  .ة للسنة الدولية كأساس وإبالغ هذا التقييم لمؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشراالستراتيجي
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 تعميم المنظور الجنساني    10/19المقرر 

  إن مؤتمر األطراف، 
، الذي رحب فيه بقيام األمين التنفيذي بوضع خطة عمل للمساواة بين الجنسين 9/24 إلى مقرره إذ يشير

   ودعا فيه األطراف إلى مساندة تنفيذ األمانة للخطة،50فاقية التنوع البيولوجي،في إطار ات
 تعميم المنظور الجنساني في جميع برامج العمل في إطار االتفاقية من أجل تحقيق وإذ يشدد على أهمية

  ،2020-2011للتنوع البيولوجي  ةاالستراتيجيأهداف االتفاقية وخطتها 
فنلندا على مساهمتها المالية السخية التي جعلت من الممكن إنشاء  لحكومة يعرب عن تقديره  -1

  المنظور الجنساني؛معني بوظيفة داخل األمانة لمسؤول برامج 
 بالتعاون مع المنظمات الحكومية ،رهنا بتوافر الموارد، إلى األمين التنفيذي أن يقوميطلب   -2

د من أجل التنفيذ الكامل لخطة العمل لتعميم االعتبارات الجهوتعزيز الدولية والمنظمات غير الحكومية األخرى، ب
  ؛ وصياغة مؤشرات واضحة لرصد التقدمالجنسانية في جميع جوانب العمل في إطار االتفاقية

 األطراف والحكومات األخرى على المساهمة في تنفيذ خطة العمل للمساواة بين الجنسين، يشجع  -3
  ؛لي وأشكال الدعم األخرىبما في ذلك من خالل تقديم الدعم الما

 األطراف إلى النظر في الشؤون الجنسانية بوصفها قضية أساسية مشتركة بين القطاعات يدعو  -4
  في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

 األطراف على تشجيع تعميم االعتبارات الجنسانية في إعداد يحث، 9/8 إلى مقرره وإذ يشير  -5
راتيجياتها وخطط عملها الوطنية، وحسب االقتضاء اإلقليمية، المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتنفيذ وتنقيح است

  .49سلسلة التقنية رقم الات الواردة في رشاد اإل األهداف الثالثة لالتفاقية، مع مراعاةواألدوات المماثلة، عند تنفيذ

                                                             
50   UNEP/CBD/COP/9/INF/12.  
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  ادرات األخرىالتعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والمب    10/20المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

االجتماع رفيع المستوى بشأن التنوع البيولوجي الذي عقد في الجمعية العامة لألمم  يشير إلى  -1
 كمساهمة في السنة الدولية للتنوع البيولوجي، والسيما الموجز الذي أعده 2010أيلول /  سبتمبر22المتحدة في 

الكبيرة التي ستتحقق من التنفيذ المتجانس التفاقيات ريو الثالث فضال عن  الذي أشار فيه إلى المنافع 51الرئيس،
  االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي

بالتقرير الذي تولى تنسيقه فريق اإلدارة البيئة التابع لألمم المتحدة بشأن مساهمة منظومة  يرحب  -2
بااللتزام الذي أعرب يرحب أيضاً  و2010،52لوجي بعد عام األمم المتحدة في النهوض بجدول أعمال التنوع البيو

عنه الرؤساء التنفيذيون من أعضاء الفريق بالمساهمة فردياً وجماعياً في جدول األعمال الدولي للتنوع البيولوجي، 
ت وال سيما من خالل تحديد فرص التعاون وتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصلة والمعنية بالسياسا

  في األمم المتحدة؛
 بعمل فريق االتصال المشترك التابع التفاقيات ريو، وفريق االتصال المعني يحيط علماً  -3

باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، باإلضافة إلى رؤساء الهيئات االستشارية العلمية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع 
  البيولوجي؛
ن يعد، بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيين لالتفاقيات األخرى المتعلقة  األمين التنفيذ أيطلب إلى  -4

بالتنوع البيولوجي، مقترحات بشأن السبل الكفيلة بتعزيز فعالية فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع 
  ات ريو؛البيولوجي، وأهميته الحتياجات األطراف، وصالته بفريق االتصال المشترك التابع التفاقي

التفاقية التنوع نقاط االتصال  األطراف على إقامة تعاون وثيق على المستوى الوطني بين يحث  -5
تآزرية بين االتفاقيات على و بغية وضع نُهج متسقة ، االتصال لالتفاقيات األخرى ذات الصلةنقاطالبيولوجي و

  المستويين الوطني ودون اإلقليمي؛
لقانوني المستقل والوالية المسندة لكل اتفاقية من اتفاقيات ريو  الوضع اإذ يضع في اعتباره  -6

الثالث، والتكوين المختلف لألطراف، وضرورة تجنب االزدواجية، وتعزيز كفاءة الموارد، واستناداً إلى هذا، 
تنوع  األطراف المتعلقة بالمؤتمر تعزيز قدرات البلدان، وال سيما البلدان النامية، على تنفيذ مقررات وبغرض

 اإلجراءات الواردة في مع مالحظةتدهور األراضي، وتعزيز التعاون، /البيولوجي، وتغير المناخ، والتصحر
 الخطيرة المسجلة حالياً في المعارف والمعلومات المتعلقة بتقييم الضعف البيولوجي الناجم ثغرة وال9/16المقرر 

  :عن تغير المناخ
 اقتراحاً لتطوير األنشطة المشتركة بين اتفاقيات ريو الثالث  األمين التنفيذي أن ينقليطلب إلى  )أ(

  إلى أمانتي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛

                                                             
51   UNEP/CBD/COP/10/INF/34. 
52   UNEP/CBD/COP/10/INF/21.  
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 األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم مؤتمري يدعو  )ب(
 حسب ، من خالل فريق االتصال المشترك،اتفاقية التنوع البيولوجيمع كافحة التصحر إلى التعاون، المتحدة لم

  :غرضب ،مقتضى الحال
 فريق االتصال المشتركإدراج وضع أنشطة مشتركة على جدول أعمال االجتماع القادم ل  )1(

نشطة التفاقيات ريو الثالث، والنظر حسب مقتضى الحال، في العناصر المقترحة لأل
المشتركة فيما يتعلق بتغير المناخ والتنوع البيولوجي، وتدهور األراضي والنهج 

 الواردة ، إزاء التخفيف من تغير المناخ والتكيف معهام االيكولوجيالمعتمدة على النظ
  ؛9/16في المقرر 

اع ، اجتم20+المالية وقبل اجتماع ريواستكشاف إمكانية أن يعقد، رهنا بتوافر الموارد  )2(
بين اتفاقيات ريو الثالث بما في ذلك، حسب مقتضى الحال، مشاركة مشترك تحضيري 

 للنظر في األنشطة المشتركة المحتملة مع احترام األحكام ،المجتمعات األصلية والمحلية
نظر والواليات القائمة، وتحديد مجاالت التعاون الموجهة نحو األطراف وتقديم هذه إلى 

  كل اتفاقية من االتفاقيات الثالث؛م لمؤتمر األطراف القاد
 2012ة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة في لجنالتشاور مع مكتب ال  )3(

كيفية االستفادة من هذا العمل التحضيري المتعلق مع المكتب ستكشاف وا) 20+ريو(
  ؛20+بريو

أو نقاط اتصال لهيئة فرعية مع مراعاة /استكشاف إمكانية عقد اجتماعات وطنية و  )4(
  ؛الحاجة إلى تجنب أعباء موارد إضافية لإلسهام في عملية التعاون

 بمبادرة األمين التنفيذي بعقد ندوة في معتكف لالتفاقيات واالتفاقات المتعلقة بالتنوع يرحب  - 7
، كإطار مفيد 2020- 2011من أجل النظر في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي البيولوجي فيما بين األمانات 

  وذي صلة بجميع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
 فريق االتصال لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى مواصلة إيالء االعتبار لتنسيق يدعو  -8

 بالتقدم المحرز في مشروع مرفق البيئة العالمية يرحبفي هذا السياق، عملية اإلبالغ الوطني التفاقيات ريو، و
لتيسير اإلبالغ الوطني التفاقيات ريو، وكذلك المشروع المتعلق بتبسيط إبالغ البلدان الجزرية في المحيط الهادئ 

  إلى االتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
ستشارية العلمية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفريق االتصال  الهيئات االيدعو  -9

لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى معالجة في اجتماعاتها القادمة الخيارات الكفيلة بتعزيز التعاون فيما 
ناخ، والمعايير العلمية يتعلق بجملة أمور من بينها العمل بشأن القضايا المشتركة بين القطاعات، مثل تغير الم

لتحديد المناطق المهمة إيكولوجيا وبيولوجيا التي تحتاج إلى حماية، واألنواع الغريبة الغازية، على نحو يتمشى مع 
  والية كل منها، وترتيبات اإلدارة وبرامج العمل المتفق عليها، وبغية وضع نهج متسق بشأن هذه المسائل؛

فتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ، خالل اجتماعه الرابع،  إلى الفريق العامل الميطلب  -10
أن يحدد شكل ومضمون عملية ترمي إلى تعزيز التنسيق واالتساق وأوجه التآزر على المستوى الوطني فيما بين 
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نوع اتفاقيات التنوع البيولوجي، من أجل زيادة مشاركة األطراف في عمل فريق االتصال لالتفاقيات المتعلقة بالت
  البيولوجي وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو؛

 األمين يطلب إلى بأهمية التنفيذ المتسق والمتآزر لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وإذ يقر  -11
  :التنفيذي أن يضطلع بما يلي

تفاقيات استعراض ترتيبات العمل وتحديثها، عند االقتضاء، مثل خطط العمل المشتركة، مع اال  )أ(
  األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

النظر في السبل الكفيلة بمساعدة األطراف على عكس النطاق الكامل ألنشطة جميع االتفاقيات   )ب(
المتعلقة بالتنوع البيولوجي في سياق تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، باإلضافة إلى 

   مجال بناء القدرات؛األنشطة ذات الصلة في
 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية االتجار Conf. 10.4 (Rev. CoP14) إلى القرار وإذ يشير  -12

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض بشأن التعاون والتآزر مع اتفاقية التنوع البيولوجي، 
التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات  عاون مع األمين العام األمين التنفيذي أن يعد، بالتيطلب إلى

البرية المعرضة لالنقراض، ترتيبات عمل من شأنها تعزيز التنفيذ المتسق والمتعاضد لالتفاقيتين والستراتيجيات 
  كل واحدة منهما؛

انات البرية المهاجرة هي  يعترف بأن اتفاقية حفظ أنواع الحيو6/20 إلى أن المقرر وإذ يشير  -13
 األمين التنفيذي أن يطلب إلىالشريك الرئيسي في حفظ األنواع المهاجرة واستخدامها المستدام في كامل مجالها، 

بالتعاون مع األمين التنفيذي التفاقية األنواع المهاجرة، برنامج العمل المشترك بين االتفاقيتين، وأن يتعاون  يحدث،
رشاد إلى األطراف بشأن إدماج االعتبارات الخاصة باألنواع المهاجرة في االستراتيجيات في تقديم الدعم واإل

  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية يالحظ  -14

فاقية رامسار وأمانتها وفريق االستعراض العلمي والتقني التيعرب عن تقديره رامسار بشأن األراضي الرطبة، و
  53؛2010 بتمديد خطة العمل المشترك إلى فترة ما بعد يرحبالتابع لها على استمرار تعاونها، و

 بمذكرة التفاهم مع منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، بما في ذلك في سياق األنشطة يرحب  -15
  ؛2011للغابات، في عام المشتركة في السنة الدولية 

 ببرنامج العمل المشترك بين ويرحب بشأن التنوع البيولوجي الثقافي، 2010 إعالن عام يالحظ  -16
 كآلية تنسيق مفيدة للمضي قدماً في تنفيذ االتفاقية وتعميق الوعي 54اليونسكو وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،

 األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين يدعوالبيولوجي والثقافي، والعالمي بأوجه الترابط القائمة بين التنوع 
  المعنيين إلى المساهمة في تنفيذ برنامج العمل هذا ودعمه؛

  : األمين التنفيذي أن يضطلع بما يلييطلب إلى  -17
                                                             

53   UNEP/CBD/COP/10/INF/38. 
 التنمية، والـذي عقـد فـي    من أجلورد برنامج العمل واإلعالن في تقرير المؤتمر الدولي بشأن التنوع البيولوجي والثقافي            54

 .)UNEP/CBD/COP/10/INF/3( 2010حزيران /يونيو 10 إلى 8مونتريال من 
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، زيادة تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية 9/27 من المقرر 9الفقرة باإلشارة إلى   )أ(
ى المنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة بغية تعزيز مراعاة قضايا التنوع البيولوجي في البرامج باإلضافة إل

، 2020-2011والخطط الصحية على النحو المناسب، بما في ذلك الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  وكمساهمة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة؛

، 2020- 2011تي يمكن أن يقدم بها تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تحري الكيفية ال  )ب(
بما في ذلك ما يتعلق باألهداف والقضايا المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع، أفضل أوجه الدعم لجهود معالجة 

الصحية الوطنية تمشياً القضايا الصحية العالمية، وبالتالي تيسير النظر في التنوع البيولوجي ضمن االستراتيجيات 
 وفي دعم األهداف اإلنمائية لأللفية، وتقديم تقرير عن ذلك إلى جمعية الصحة 55مع إعالن الصحة العالمية،

  ؛2012العالمية في دورتها الخامسة والستين في عام 
استكشاف طرق لسد الثغرات القائمة بين العمل الجاري من أجل التصدي آلثار تغير المناخ على   )ج(

  الصحة العامة والعمل من أجل التصدي آلثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي؛
 والمنظمات )COHAB(مواصلة التعاون مع مبادرة التعاون في مجال الصحة والتنوع البيولوجي   )د(

  األخرى ذات الصلة لدعم تعميم قضايا التنوع البيولوجي في السياسات وخطط العمل الصحية؛
 األمين التنفيذي مواصلة التعاون واالتصال مع منظمة التجارة العالمية وزيادة  إلىيطلب أيضاً  -18

تعميقهما، وتجديد الطلبات المتبقية من أجل الحصول على صفة مراقب في الهيئات ذات الصلة لمنظمة التجارة 
  العالمية؛

جية وغيرها من المسائل  األمين التنفيذي مواصلة التعاون بشأن التجارة البيولويطلب كذلك إلى  -19
المتصلة بالتجارة، مع منظمات من بينها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع 

  الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض؛
 ذلك ما  األمين التنفيذي مواصلة التعاون مع منظمة السياحة العالمية، بما فييطلب أيضاً إلى  -20

يتعلق باستعراض لتطبيق المبادئ التوجيهية على التنوع البيولوجي وتنمية السياحة التي اعتمدها مؤتمر األطراف 
  56.في اجتماعه السابع

                                                             
 .WHA51.7 قرار جمعية الصحة العالميةالمرفق ب   55
  .، المرفق7/14المقرر    56
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  إشراك قطاع األعمال    10/21المقرر 
  ،إن مؤتمر األطرف

 ما يتعلق باستدامة قطاع  أهمية قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلكإذ يالحظ
  األعمال والقطاع الخاص،

 التقدم المحرز في إشراك قطاع األعمال والقطاع الخاص في إدماج شواغل التنوع أيضاً وإذ يالحظ
 للتنوع البيولوجي ةاالستراتيجي من الخطة 4-4البيولوجي في استراتيجيات الشركات وصنع القرار، وفقا للهدف 

2011 -2020 ،  
التقدم المحرز في إدماج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في عمليات قطاع األعمال،  بوإذ يقر

  واإلشادة بشركات أثبتت التزامها وقيادتها في هذا الصدد،
 الحاجة إلى إدماج شواغل التنوع البيولوجي في مبادرات وعمليات القطاع الخاص القائمة وإذ يدرك

  والناشئة،
قدرات مؤسسات القطاع الخاص، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في  أهمية ووإذ يؤكد

البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي واستخدامهما المستدام كمصدر لعمليات قطاع األعمال في  حفظ التنوع
  فرص تجارية وأسواق جديدة، لوجود المستقبل، وكشرط

  األعمال ومؤسسات القطاع الخاص،قدرات قطاع عانة ب بأهمية االستموإذ يسلّ
   بالدور المهم للحكومات في تعزيز إشراك قطاع األعمال في بلوغ األهداف الثالثة لالتفاقية،موإذ يسلّ

االقتصادية واإليكولوجية لمواجهة  و بأهمية النُهج األخالقية، والعلمية، واالجتماعيةم أيضاوإذ يسلّ
 ،التحديات التي تعترض التنوع البيولوجي

بالمؤتمر الثالث بشأن قطاع األعمال والتحديات التي تعترض التنوع البيولوجي في عام وإذ يرحب 
  بالتقرير المقدم في وثائق االجتماع، علما يحيطوإذ ، المنعقد في جاكرتا، 2010

   ،2010تموز /في لندن في يوليولمنظمة ع األعمال للتنوع البيولوجي ا بالندوة العالمية لقطاوإذ يرحب
 الدور المحتمل للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمنظمات العلمية، وإذ يالحظ

وأصحاب المصلحة اآلخرين، في التأثير على ممارسات قطاع األعمال، وتيسير تعديل سلوك المستهلكين فضال 
  عن التوقعات االجتماعية،

إطار االتفاقية ذات الصلة بقطاع األعمال والتنوع باألنشطة والمبادرات القائمة في وإذ يستعين 
  البيولوجي، فضال عن تلك المتعلقة بكيانات أخرى، مثل القطاع الخاص نفسه،

 أهمية النتائج والتوصيات الصادرة عن األعمال الجارية ذات الصلة بشأن قيم التنوع وإذ يالحظ
ادرة االقتصاد األخضر التابعة لبرنامج األمم المتحدة البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، مثل ما يصدر عن مب

 من أجل ،)TEEB( للبيئة، وعدة أمور من ضمنها التقارير عن اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
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إجراء المزيد من التحليل لهذه المسألة، لزيادة تطوير الفهم المشترك، وتحسين وتعزيز االتصال مع القطاع الخاص 
  كذلك مع مجتمع قطاع األعمال،و

 بأهمية التطورات الحالية وإجراءات العمل المتخذة في إطار مختلف المحافل، بما في ذلك موإذ يسلّ
المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل مبادرة النمو األخضر التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

 بشأن التنمية المستدامة، وعملية 2012ترح لمؤتمر األمم المتحدة لعام وموضوع االقتصاديات الخضراء المق
المستدامين، والمدعومة من برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة األمم المتحدة،  مراكش بشأن االستهالك واإلنتاج

لقائمة التي من شأنها المتحدة للتجارة والتنمية، فضال عن المبادرات ا ومبادرة التجارة البيولوجية لمؤتمر األمم
  االجتماعية للشركات وتخضير سالسل اإلمدادات، تعزيز المسؤولية
 إدماج أهداف التنوع البيولوجي في مبادرات التنمية الخضراء الجديدة الناشئة والحاجة بأهمية موإذ يسلّ
  إلى القيام بذلك،

األعمال وأصحاب المصلحة  الحاجة إلى إقامة حوار بين األطراف، وممثلي قطاع وإذ يالحظ أيضا
  اآلخرين، على المستويات الوطنية، واإلقليمية والدولية،

  : األطراف إلى القيام بما يلييدعو  -1
تعزيز وجود بيئة للسياسات العامة تسمح بإشراك القطاع الخاص وتعميم التنوع البيولوجي في   )أ(

  قيق األهداف الثالثة لالتفاقية؛استراتيجيات وقرارات شركات القطاع الخاص بطريقة تسهم في تح
تهيئة الظروف التي تيسر إشراك القطاع الخاص، في عدة مجاالت من ضمنها، حسب اإلقتضاء   )ب(

  اإلبالغ الشفاف من أجل تقييم التنفيذ؛ وعمليات التقييم المستقلة؛ وأحكام وشروط إقامة الشراكة وإنهائها؛: ما يلي
ج التنوع البيولوجي في ممارسات قطاع األعمال التي تأخذ في  إلدماتحديد طائفة من الخيارات  )ج(

الحسبان التطورات القائمة في إطار مختلف المحافل، بما في ذلك المؤسسات والمنظمات غير الحكومية ذات 
الصلة، مثل برنامج قطاع األعمال وتعويضات التنوع البيولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج األمم 

المتحدة للتجارة والتنمية، والمجلس العالمي لقطاع  تحدة للبيئة، ومبادرة التجارة البيولوجية التابعة لمؤتمر األممالم
األعمال من أجل التنمية المستدامة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ولجنة نيبون كيدانرين، 

  شُرع فيها خالل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛ومبادرة قطاع األعمال والتنوع البيولوجي، التي 
دعم إقامة مبادرات وطنية وإقليمية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي والسعي نحو إقامة شراكة   )د(

دوائر األعمال والتنوع البيولوجي من خالل دعوة المبادرات الجارية وأصحاب المصلحة اآلخرين  عالمية بشأن
  ؛ أن يكونوا جزءاً من مبادرة قطاع األعمال والتنوع البيولوجي، واألخذ علما بميثاق جاكرتاالمهتمين باألمر إلى

إعداد أنشطة وطنية تعزز وتيسر تعميم التنوع البيولوجي من قبل قطاع األعمال، واإلبالغ عنها،   )ه(
ا، واالستراتيجيات وخطط العمل مثال من خالل اللوائح وعند اإلقتضاء، التدابير الحافزة السليمة اقتصاديا واجتماعي

  الوطنية للتنوع البيولوجي وكذلك التقارير الوطنية؛
  إقامة حوار مستمر مع مجتمع قطاع األعمال فيما يتعلق باعتبارات وأنشطة التنوع البيولوجي؛  )و(
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تشجيع إشراك قطاع األعمال كأصحاب مصلحة في أي تنقيح وتنفيذ في المستقبل لالستراتيجيات   )ز(
  طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛وخ

  اعتماد، حسب اإلقتضاء، معايير االستدامة للمشتريات الحكومية من منتجات الموارد البيولوجية؛  )ح(
  : قطاع األعمال والقطاع الخاص على القيام بما يلييشجع  -2
 2020- 2011 يللتنوع البيولوج ةاالستراتيجيالمساهمة في تنفيذ االتفاقية فضال عن خطتها   )أ(

وأهدافها، واإلشارة إليها، عند اإلقتضاء، لتعريف أهداف ملموسة وقابلة للقياس في مجال التنوع البيولوجي بالنسبة 
  إلى العمليات التي يقومان بها؛

تقييم اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، بما في ذلك رصد و  )ب(
وتطبيق العمليات  الفرص ذات الصلة، والكيفية التي يمكن أن يؤثر ذلك في أنشطتهما، ووضعالنظر في المخاطر و

  وأساليب اإلنتاج التي من شأنها تقليل أو تجنب اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي؛
افي المتعلقة بإجراء تقييم لألثر الثقغو :مراعاة، عند اإلقتضاء، المبادئ التوجيهية الطوعية أغواي  )ج(

 المواقع المقدسة على،، أو التي من المرجح أن تؤثر حدوثها في التطورات المقترح بشأنوالبيئي واالجتماعي 
  57لها بصفة تقليدية المجتمعات األصلية والمحلية؛استعماشغلها أو درجت على واألراضي والمياه التي 

سسات والشركات وفيما بينها، بما تقاسم واعتماد الدروس المستفادة بين قطاع األعمال وبين المؤ  )د(
  في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

الصناعات ذات الصلة، والنظر في الكيفية التي يمكن  دراسة أفضل الممارسات المتاحة ضمن  )ه(
  بها حشد مهارات وخبرات وأوجه تأثير محددة لتقليل وتجنب اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي؛

  التي تعزز األهداف الثالثة لالتفاقية؛إلصدار الشهادات  الطوعية الخططركة في المشا  )و(
تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، مثال، من خالل النُهج المنصوص  اعتماد التزامات من أجل دعم  )ز(

  عليها في ميثاق جاكرتا والمبادرات األخرى على المستويين الوطني والعالمي؛
 أو مؤشرات واضحة وقابلة للقياس كوسيلة لتتبع تنفيذ هذه االلتزامات بطريقة استخدام معايير  )ح(

  شفافة، عن طريق اإلعالن الطوعي؛
تعزيز إشراك قطاع األعمال في تحقيق األهداف الثالثة  بذل الجهود على نطاق أوسع من أجل  )ط(

نوع البيولوجي التي شرع فيها في االجتماع  الجديدة، مثل مبادرة قطاع األعمال والتةاالستراتيجيلالتفاقية وخطتها 
  التاسع لمؤتمر األطراف، وميثاق جاكرتا، وذلك كخطوة إلبراز التزامه باألهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي؛

 أفضل السبل الكفيلة بالمساهمة في تحقيق األهداف عنإقامة حوار متواصل مع الحكومات   )ي(
  اء على هذا الحوار؛الثالثة لالتفاقية، واإلبق

 واالستخدام المستدام لخدمات النظام اإلبالغ علنا عن األنشطة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي  )ك(
  االيكولوجي؛

                                                             
 . واو، المرفق7/16المقرر   57
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 األمين التنفيذي القيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد، وبالتعاون مع المنظمات يطلب إلى  -3
  :أعاله) ج(1قرة والمبادرات ذات الصلة، مثل تلك المذكورة في الف

التشجيع على إعداد المبادرات الوطنية واإلقليمية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي عن طريق   )أ(
تيسير عقد منتدى للحوار فيما بين األطراف والحكومات األخرى، وقطاع األعمال، وأصحاب المصلحة اآلخرين، 

  مع التركيز بوجه خاص على المستوى العالمي؛
ومات عن األدوات القائمة التي من شأنها تيسير إشراك قطاع األعمال في إدماج شواغل جمع معل  )ب(

التنوع البيولوجي في استراتيجيات الشركات وصنع القرار، مثل، من بين أمور أخرى، مبادئ عمل قطاع األعمال 
ر قيمة التنوع البيولوجي أدوات لتقدي/تقنيات/من أجل حفظ التنوع البيولوجي، ومؤشرات لفعالية الحفظ، ومنهجيات

، من أجل تحليل فعالية هذه األدوات في القطاعات االقتصادية ذات الصلة، وإتاحة هذا م اإليكولوجياوخدمات النظ
التجميع وهذا التحليل إلى نقاط االتصال الوطنية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، من خالل آلية غرفة تبادل 

  من خالل وسائل أخرى؛المعلومات التابعة لالتفاقية و
التشجيع على إعداد وتطبيق األدوات واآلليات التي من شأنها زيادة تيسير إشراك قطاع األعمال   )ج(

 الدولية وااللتزامات في إدماج شواغل التنوع البيولوجي في أعماله، مثل األنشطة المتمشية والمتجانسة مع االتفاقية
، م اإليكولوجيا، والتحقق، وتقدير قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظاألخرى ذات الصلة، ونظم إصدار الشهادات

  والتدابير الحافزة، وتعويضات التنوع البيولوجي، وغيرها؛
  :أعاله) ج(3التشجيع أيضا على رصد آثار األدوات واآلليات المطبقة وفقا للفقرة   )د(
األعمال، بما في ذلك نشر أدوات وأمثلة عن أفضل الممارسات لتشجيع مشاركة قطاع   )ه(

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ومن خالل وسائل أخرى؛
 تنوع البيولوجي للةاالستراتيجيـتشجيع قطاع األعمال الذي يؤيد أهداف االتفاقية وخطتها   )و(

مستهلكين التابعين له، والمستهلكين اآلخرين  على إيصال أنشطته المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى ال2020- 2011
  .وأصحاب المصلحة اآلخرين
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  خطة عمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن   10/22المقرر 
  58والسلطات المحلية األخرى من أجل التنوع البيولوجي

  إن مؤتمر األطراف،
 استراتيجياتها وخطط عملها اعترف بدور المدن والسلطات المحلية في، الذي 9/28 المقرر إذ يشير إلى

الوطنية للتنوع البيولوجي، ودعا األطراف إلى دعم ومساعدة المدن والسلطات المحلية في تنفيذ االتفاقية على 
  المستوى المحلي،
 بالتقدم الذي أحرزته الشراكة العالمية بشأن المدن والتنوع البيولوجي في إطار اتفاقية التنوع وإذ يقر

كانون /د في مناسبات مثل اجتماع كوريتيبا الثاني للمدن والتنوع البيولوجي، المنعقد في ينايرالبيولوجي والموح
آذار / في كوريتيبا، بالبرازيل، واالجتماع الخامس للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في مارس2010الثاني 
 URBIOي الحضري والتصميم  في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، والمؤتمر الثاني لشبكة التنوع البيولوج2010

  ، المنعقد في الصين،2010سبو شانغهاي ك في ناغويا، باليابان، ومعرض إ2010أيار / المنعقد في مايو2010
المقدم لهذه المبادرة، بالدعم الكبير المقدم من مدينة كوريتيبا، وبون، وناغويا ومونتريال وإذ يرحب 

إعداد مؤشر و ع البيولوجي في مؤتمر القمة العالمي السنوي للمدنفي إدراج التنوالمقدم من سنغافورة وبالدعم 
المدن والتنوع البيولوجي والذي يقدم المركز الوطني للمراتع في سنغافورة للتخضير الحضري واإليكولوجيا 

إدارة  فضال عن الدعم المقدم من جنوب أفريقيا لوضع دليل عن كمركز للتعاون من أجل تنفيذ خطة العمل هذه،
 والذي أعد في شراكة مع برنامج العمل المحلي من أجل التنوع البيولوجي لتنوع البيولوجي للحكومات المحليةا

 دور :لدعم العمل المحلي من أجل التنوع البيولوجيبوصفه مطبوعا مقترنا مع برنامج المستوطنات البشرية  
  ،الحكومات الوطنية

شي، باليابان، قدة في مدينة ناغويا، بمقاطعة أي، المنع2010  بنتائج قمة المدن للتنوع البيولوجيوإذ يرحب
  ،2010تشرين األول / أكتوبر26 إلى 24من 

األخرى من أجل المدن، والسلطات المحلية الحكومات دون الوطنية و خطة العمل بشأن يؤيد  -1
 ،خرى على تنفيذها األطراف والحكومات األويشجعالمرفقة بالمقرر الحالي ) 2020-2011(التنوع البيولوجي 

 األولويات مراعاة، مع 2020- 2011 للتنوع البيولوجيفي سياق الخطة االستراتيجية حسب مقتضى الحال، 
  ؛، واإلبالغ عن أنشطتها في التقرير الوطني الخامس لألطراف في االتفاقيةوالقدرات واالحتياجات الوطنية

لمدن والسلطات المحلية األخرى لدى  األطراف إلى إشراك الحكومات دون الوطنية وايدعو  -2
  تعديل استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛

                                                             
االتحـادي  المستوى المستوى الوطني أو  دون الحكومة جميع مستويات" السلطات المحلية"يشمل تعبير  ألغراض هذه الوثيقة،      58
الحكومـات  " بينما ال ينطبق تعبير      ،)، وهلّم جرا  والبلدات،   والمدن ،والبلدياتالمحافظات، واألقضية، والكفور، والقصبات،     أو  الواليات  (

 يلـي المـستوى     حكومةأول مستوى من ال   إال على   ) الواليات، والمقاطعات، والضيعات، واألقاليم، والحكومات اإلقليمية     ( "دون الوطنية 
  . مباشرةوطنيال
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والسلطات المحلية األخرى، وشبكاتها إلى المساهمة في والمدن  الحكومات دون الوطنية يدعو  -3
 برنامج العمل بشأن ، مع مراعاة األنشطة التي تجري لتنفيذتنفيذ خط العمل، بالتنسيق مع حكوماتها الوطنية

  ؛االتصال والتثقيف والتوعية العامة
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات اإلقليمية، ووكاالت التعاون اإلنمائي،  أيضا يدعو  -4

والمنظمات غير الحكومية والمانحين اآلخرين إلى دعم تنفيذ خطة العمل من الوجهتين التقنية والمالية، وخصوصا 
ياجات البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان بالنظر إلى احت

  ذات االقتصاد االنتقالي؛
 بالدعوة المقدمة من مدينة مونبليه، فرنسا الستضافة االجتماع األول بشأن تنفيذ خطة يرحب  -5

  ؛2011كانون الثاني / يناير18- 17العمل هذه من 
 األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، أن يعد تقييما عن الروابط والفرص بين التوسع طلب إلىي  -6

الحضري والتنوع البيولوجي لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، استنادا إلى الطبعة الثالثة من نشرة 
لسلطات المحلية على هوامش لات  اجتماع مع الشركاء المعنيينالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، وأن يعقد

، كما حدث في االجتماعين السابقين، واالستمرار مع مؤتمر قمة للسلطات االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف
المحلية والتنوع البيولوجي الذي سيعقد في الهند قبل الجزء الرفيع المستوى من االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 

  ؛األطراف
ألمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن تنفيذ خطة العمل في االجتماعات القادمة  إلى ايطلب كذلك  -7

  .لمؤتمر األطراف
 مرفق

  خطة عمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى
  )2020- 2011(من أجل التنوع البيولوجي 

      معلومات أساسية- ألف 
المدن، والسلطات المحلية والتنوع البيولوجي في إطار حلية الحكومات المالغرض من خطة العمل بشأن   -1

للتنوع اتفاقية التنوع البيولوجي دعم األطراف، وشركائها والسلطات المحلية في تنفيذ الخطة االستراتيجية 
 والمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف، فضال عن 2020، وأهداف عام 2020- 2011 البيولوجي
وقد .  ، بما يتسق مع ترتيبات الحوكمة والتشريعات المحددة لكل طرف9/28 من المقرر 6 و5 و4 و3الفقرات 

مع األطراف، والمدن والسلطات استمرت أربع سنوات أعدت خطة العمل من خالل عملية تشاور واسعة النطاق 
تنوع البيولوجي في مناسبات المحلية، والمنظمات األخرى التي تتعاون من خالل الشراكة العالمية بشأن المدن وال

 24ناغويا من /شيالتنوع البيولوجي المنعقدة في أي، مما أدى في النهاية إلى قمة المدن و2010مختلفة خالل عام 
  .، على هوامش االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ناغويا، باليابان2010تشرين األول / أكتوبر26إلى 
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      المهمة- باء 
حكوماتها دون األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي إلى إشراك، حسب االقتضاء، ينبغي أن تسعى   -2

ستراتيجية اال في تحقيق أهداف االتفاقية وتنفيذ الخطة ، حسب اإلقتضاء،الوطنية، ومدنها وسلطاتها المحلية األخرى
أو /، وتقديم مساعدة وج والمبادئ التوجيهية والبرام، بإعداد أدوات السياسات2020- 2011 للتنوع البيولوجي

إرشادات تقنية، حسب اإلقتضاء، تتمشى مع استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وترتيبات 
  .الحوكمة األخرى ذات الصلة التي تنشئها حكوماتها الوطنية

  :2010بحلول   -3
 تستند ج لبناء القدراتمبادئ توجيهية، وبرامو أدوات ذات صلة، ينبغي إعداد، حسب اإلقتضاء،  )أ(

لزيادة أوجه التآزر بين مختلف مستويات  لدعم تنفيذها آليات مالية ابتكاريةباإلضافة إلى ، إلى أفضل الممارسات
، مع النظر في الواليات المحددة لكل 2020- 2011لتنوع البيولوجي لة االستراتيجيالحكومة في تنفيذ الخطة 

  مستوى من الحكومة؛
الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، حسب اإلقتضاء، من جانب  دعم اينبغي  )ب(

  ؛والمحلية وما يصاحبها من خطط عملاالستراتيجيات دون الوطنية 
حمالت توعية بأهمية التنوع البيولوجي وخدمات النظام ينبغي أن تنفذ، حسب االقتضاء،   )ج(

 بما ،اتيجيات األطراف بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامةاإليكولوجي على المستوى المحلي كجزء من استر
في ذلك المجموعات الرئيسية مثل دوائر األعمال، والشباب، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات األصلية 

جة المومبادرة و، )أيار/ مايو22(والمحلية، من خالل مبادرات مثل االحتفاالت باليوم الدولي للتنوع البيولوجي 
  ، وأنشطة أخرى لدعم اتفاقية التنوع البيولوجي؛الخضراء
 والسلطات يةدون الوطنات حكومأنظمة للرصد والتقييم لل ،ينبغي تطبيق، حسب االقتضاء  )د(

، بتوجيه من األطر الوطنية، لإلبالغ عن التقدم المحرز إلى الحكومات الوطنية بما يتمشى مع التزامات المحلية
طار اإلاقية التنوع البيولوجي، ولتحديد معايير إلدارة التنوع البيولوجي الحضري بما يتمشى مع اإلبالغ بموجب اتف

 بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك باستعمال أدوات مثل مؤشر سنغافورة 2020-2011  للفترةاإلشاري
  59.بشأن التنوع البيولوجي في المدن

      األهداف- جيم 
  :األهداف التالية استنادا إلى المهمة المبينة أعاله الحاليةخطة العمل ل  -4

السلطات المحلية في دعم أطرافها، في التنفيذ الفعال الحكومات دون الوطنية وزيادة إشراك   )أ(
، 2020-2011لتنوع البيولوجي ل ةاالستراتيجيلالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والخطة 

  اتفاقية التنوع البيولوجي؛في إطار عمل الج  وبرام2020وهدف عام 

                                                             
 : مدينة، متاح على العنـوان التـالي       30ل المستخدم لهذا المؤشر، الذي أعده اجتماعان للخبراء وتم اختباره في أكثر من              دلي   59
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تحسين التنسيق اإلقليمي والعالمي وتبادل الدروس المستفادة بين األطراف في اتفاقية التنوع   )ب(
البيولوجي، والمنظمات اإلقليمية والعالمية، ومنظومة األمم المتحدة والوكاالت اإلنمائية، واألوساط األكاديمية، 

بل والوسائل لتشجيع ودعم المدن والسلطات المحلية على إدارة التنوع البيولوجي بصورة والمانحين بشأن الس
مستدامة، وتقديم خدمات النظام اإليكولوجي إلى المواطنين وإدماج شواغل التنوع البيولوجي في التخطيط والتنمية 

  الحضرية؛
ي امج التي تيسر العمل المحلتحديد وتعزيز ونشر أدوات السياسات، والمبادئ التوجيهية، والبر  )ج(

  قدرات السلطات المحلية لدعم حكوماتها الوطنية في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي؛بشأن التنوع البيولوجي وبناء 
بما في ذلك المجموعات (المحليين سكان لإعداد برامج لزيادة التوعية بالتنوع البيولوجي ل  )د(
رين المحليين، والمنظمات غير الحكومية، والشباب والمجتمعات األصلية ، مثل دوائر األعمال، والمديالرئيسية
  .بما يتمشى مع استراتيجيات االتصال والتثقيف والتوعية العامة) والمحلية

      قائمة إشارية باألنشطة- دال 
 الشراكة قد ترغب األطراف في النظر في األنشطة المذكورة أدناه، استنادا إلى أمثلة ملموسة تم بحثها مع  -5

سلطاتها المحلية للمساهمة حكوماتها دون الوطنية و، من أجل تمكين ودعم  بشأن المدن والتنوع البيولوجيالعالمية
  :وتعتبر هذه األنشطة مترابطة مع بعضها البعض وتكميلية.  في أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي

وإشراكها في تنقيحها وتنفيذ ة السلطات المحليالحكومات دون المحلية والنظر في قضايا   )أ(
   على المستوى المحلي، عند اإلقتضاء؛االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية

 لدعم تشجيع إعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل دون وطنية ومحلية للتنوع البيولوجي  )ب(
  ؛االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية

حلية على تطبيق نهج النظام اإليكولوجي وتعزيز السلطات المالحكومات دون الوطنية وتشجيع   )ج(
دمج النُهج األخرى لإلدارة الكاملة للمناظر الطبيعية، بما يتسق مع المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر 
األطراف، في خطط التكيف والتنمية المستدامة، وإشراكها في أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو واالتفاقيات المتعلقة 

   البيولوجي؛بالتنوع
السلطات المحلية ومكافأتها في تنفيذ اتفاقية التنوع الحكومات دون الوطنية واالعتراف بجهود   )د(

العواصم و  العمل المحلي لبرنامج التنوع البيولوجي، مثال من خالل جائزةكل منهاالبيولوجي على مستوى 
 في Red + Biodiversidad 2010ألوروبي، واألوروبية للتنوع البيولوجي، ومشروع الطبيعة في دول الشمال ا

  إسبانيا وجوائز كثيرة أخرى؛
السلطات المحلية، عند اإلقتضاء، على دمج اعتبارات التنوع الحكومات دون الوطنية وتشجيع   )ه(

الطرق (البيولوجي في سياسات المشتريات العامة على المستوى المحلي واالستثمارات في البنية التحتية الحضرية 
نظمة النقل الخضراء، والمباني العامة، والحدائق الرأسية، ومعالجة وتوزيع المياه، والتسوق، ومراكز وأ

  ؛)، وإدارة النفايات، وخالفهمشاريع اإلسكانالمؤتمرات، و



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 201 
 

السلطات المحلية في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية الحكومات دون الوطنية وإشراك   )و(
لتنوع البيولوجي، بدعم إنشاء وصيانة أنظمة المناطق المحمية المحلية، وممرات الحفظ المحلية التابع التفاقية ا

 لتنوع البيولوجيل، بما يتمشى مع الخطة االستراتيجية )مثل محميات المحيط الحيوي(وصور استخدام األراضي 
  ؛2020- 2011

المبادئ التوجيهية والبرامج  ودعم، عند اإلقتضاء ومن خالل أدوات السياسات،  تعزيزتشجيع  )ز(
الموجهة إلى التعاون الالمركزي بشأن التنوع البيولوجي والتنمية بين السلطات المحلية على المستويات المحلي 

  واإلقليمي والعالمي؛
 في الوفود في  األخرىتعزيز ودعم تمثيل الحكومات دون الوطنية، والمدن والسلطات المحلية  )ح(

لوجي للمناسبات الرسمية واألنشطة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، مثل اجتماعات مؤتمر اتفاقية التنوع البيو
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، واألطراف، 

طات المحلية بالتحديد في برامج العمل ويمكن أن تساهم المدن والسل.  وأفرقة الخبراء التقنيين المخصصة
المواضيعية والقضايا المشتركة بين القطاعات، مثل المياه الداخلية، والمناطق المحمية، واألنواع الغريبة الغازية، 
وتغير المناخ، والتنمية والقضاء على الفقر، والسياحة، والصحة والتنوع البيولوجي، والزراعة، واألغذية والتغذية، 

  رامج أخرى؛ضمن ب
الحكومات دعم إعداد شراكات على مستوى المناظر الطبيعية تستند إلى النظام اإليكولوجي بين   )ط(

السلطات المحلية بشأن ممرات الحفظ والصور المستدامة الستخدام األراضي على المستويين دون الوطنية و
لتعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل لالوطني وعبر الحدود، وأيضا في سياق خطة العمل المتعددة السنوات 

  التنوع البيولوجي والتنمية؛
مثل االجتماع التحضيري لقمة المدن والتنوع (تنظيم مشاورات دورية مع السلطات المحلية   )ي(

، بخصوص التزاماتها وأنشطتها التي تسهم في ) في اليابان، والعملية التشاورية في كندا2010البيولوجي لعام 
فاقية التنوع البيولوجي وبرامج عملها ذات الصلة، وأيضا كمساهمة في عملية اإلبالغ من جانب كل أهداف ات

  طرف إلى مؤتمر األطراف وهيئات اتفاقية التنوع البيولوجي؛
االستقصاءات وشر سنغافورة بشأن المدن والتنوع البيولوجي، ؤاستخدام م، حسب اإلقتضاء، دعم  )ك(

لسلطات المحلية لقياس حالة التنوع البيولوجي  أو اآلليات المشابهة، كوسيلة لع البيولوجيوالتقييمات المحلية للتنو
  ؛لالتفاقية التابع 2020-2011فيها وإدارته بما يتمشى مع اإلطار اإلشاري لعام 

السلطات المحلية وفيما بينها على المستويين الحكومات دون الوطنية والمساهمة في حوار مع   )ل(
السلطات المحلية والتنوع البيولوجي التي ستعقد مباشرة بعد اجتماعات /الدولي من خالل منتديات المدناإلقليمي و

  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛
 لتعزيز التعاون وتعزيز محتمل الشراكة العالمية بشأن المدن والتنوع البيولوجي كمنبريرحب ب  )م(

  ؛الوطني - الحوار المحلي
مبادرات حسب االقتضاء ومع االعتراف باألدوار الخاصة بمختلف مستويات الحكومات ظيم تن  )ن(

إخبارية، ومجموعات دراسات الحالة، وأفضل ائمة على اإلنترنت، ومنشورات، ورسائل أدوات ق(بناء القدرات 
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 بشأن الخطة للسلطات المحلية) مؤتمراتروس المستفادة، وحلقات العمل، وحلقات دراسية والممارسات والد
بما في ذلك مؤشر سنغافورة ( وأدواتها الحالية وبشأن خطة العمل 2020-2011تنوع البيولوجي لل ةاالستراتيجي

، على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، ونشر هذه األنشطة من خالل آلية )بشأن المدن والتنوع البيولوجي
  غرفة تبادل المعلومات؛

وتطوير التكنولوجيا بشأن التنوع البيولوجي الحضري، وتشجيع إنشاء مراكز تعزيز، البحوث   )س(
االمتياز الوطنية واإلقليمية للتنوع البيولوجي الحضري، وتصميم وتخطيط وإدارة المدن الصديقة للتنوع 

  ؛URBIS وشبكة URBIOالبيولوجي، مع روابط إلى الشبكات األكاديمية العالمية مثل شبكة 
لطات المحلية، بما يتمشى مع برنامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة التابع التفاقية تشجيع الس  )ع(

 المحليين التنوع البيولوجي، على التواصل مع المجموعات الرئيسية مثل األطفال والشباب، والنساء، والبرلمانيين
 بأهمية التنوع البيولوجي الحضري ، والمنظمات غير الحكومية، ودوائر األعمال، لزيادة التوعيةأو المشرعين/و

  .وتعزيز الشراكات بشأن العمل المحلي من أجل التنوع البيولوجي
     الشراكات وآلية التنسيق-  هاء

بدعم من أمانة االتفاقية حسب اإلقتضاء، ، يذ خطة العملتنفتشجع األطراف والحكومات األخرى على   -6
حسابات القومية، والقدرات واالحتياجات، وعلى اإلبالغ عن ، مع مراعاة أولويات الوشركاء رئيسيين آخرين

  .أنشطتها في التقارير الوطنية المقبلة لألطراف في االتفاقية
وستقدم لجنة استشارية، تتألف من عمداء المدن ذات الصلة، مدخالت ودعما إلى الخطة من منظور المدن   -7

 لمؤتمر األطراف في االتفاقية وألمانته لسابقة أو الحالية اوقد تكون هذه المدن المستضيفة.  والسلطات المحلية
، تتضمن الخطة عمداء مقر االتفاقية في مونتريال، وأماكن انعقاد اجتماعات 2007ومنذ إنشائها األولي في عام 

ادمة عمداء المدن المضيفة السابقة والقوسيعمل .  وهي كوريتيبا، وبون وناغويا: مؤتمر األطراف السابقة والقادمة
ويمكن إنشاء آلية مماثلة للحكومات دون الوطنية في . الجتماعات مؤتمرات األطراف كرؤساء للجنة االستشارية

تشاور وثيق مع األطراف والشركاء مثل الحكومات الوطنية واإلقليمية للتنمية المستدامة اعترافا بدورها التكميلي 
  .والمتميز بالغ األهمية في تنفيذ االتفاقية

يكون تنفيذ خطة العمل مدعوما أيضا من الشراكة العالمية بشأن المدن والتنوع البيولوجي، وهي منبر وس  -8
 ويتألف من 2008في عام الطبيعة حفظ العالمي التابع لالتحاد الدولي لتعاوني غير رسمي أطلق في مجلس الحفظ 

بشرية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة األمم المتحدة مثل مركز األمم المتحدة للمستوطنات الوبرامج وكاالت 
 URBIO، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والشبكات األكاديمية مثل )URBISمن خالل مشروعها (واليونسكو 

 وبرنامج عمله المحلي للتنوع (ICLEI)وشبكات السلطات المحلية مثل المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية 
ويمكن أن تقترح الشراكة العالمية واللجنة .  تيسيره من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وسيتم (LAB)البيولوجي 

 مناسبات وأنشطة لدعم خطة العمل، وقد تجتمع على هوامش االجتماعات ذات الصلة التابعة لهااالستشارية 
بين أو بدعوات خاصة، وستكون االجتماعات مفتوحة لألطراف والمراق.  والمناسبة التفاقية التنوع البيولوجي

وستدمج نتائجها في التقارير التي ستقدمها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إلى األطراف في كل اجتماع لمؤتمر 
  .األطراف
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  دون الوطنيةويمكن أن تعزز األطراف مزيدا من المشاريع والبرامج وأن تنسق األنشطة لدعم السلطات  -9
ي والعالمي من خالل مراكز االمتياز اإلقليمية والمنظمات، والمكاتب اإلقليمية المحلية على المستويين اإلقليمو

ويمكن أن تشرك المشاورات والشراكات أصحاب مصلحة معنيين ومهتمين باألمر مثل .  لوكاالت األمم المتحدة
اص، والمنظمات غير المانحين، واللجان االقتصادية اإلقليمية، والبنوك اإلنمائية اإلقليمية، وممثلي القطاع الخ

وفي حالة عدم وجود مثل هذه اآلليات اإلقليمية، .  الحكومية، والمجتمعات األصلية والمحلية، عند اإلقتضاء
وعندما يكون األمر مناسبا، يمكن أن تتعاون األطراف والشراكة العالمية بشأن المدن والتنوع البيولوجي على 

  .إنشائها
لى الحفاظ على المرونة في استراتيجيتها للتنفيذ من أجل مواءمة األولويات وتعترف خطة العمل بالحاجة إ  - 10

  .الوطنية والمحلية المتغيرة، فضال عن المقررات المستقبلية لمؤتمر األطراف
      الرصد واإلبالغ-  واو

ألخرى يطلب إلى األطراف، في سبيل قياس نجاح خطة العمل، أن تدرج في تقاريرها الوطنية والتقارير ا  - 11
، معلومات عن )مثل االستعراضات المتعمقة والمشاورات المستندة إلى القضايا(إلى اتفاقية التنوع البيولوجي 

التعاون بين مختلف مستويات الحكومة، ومع المنظمات المحلية المعنية، بشأن العمل دون الوطني والمحلي من 
راف استعمال أدوات للتقييم الذاتي، مثل مؤشر سنغافورة وتحقيقا لهذا الغرض، يمكن لألط.  أجل التنوع البيولوجي

بشأن المدن والتنوع البيولوجي من أجل تحديد غايات ومعالم رئيسية، ولقياس التقدم المحرز من جانب السلطات 
  .المحليةدون الوطنية و

 إلى االجتماع لحاليةاوسيقوم األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي باإلبالغ عن تنفيذ خطة العمل   - 12
وسيسعى للحصول على .  ، وفي االجتماعات القادمة2012الحادي عشر لمؤتمر األطراف المقرر عقده في عام 

  .مساهمات من األطراف المعنية، والمنظمات ووكاالت األمم المتحدة المشاركة
     التمويل- زاي

وفقا لألولويات ألطراف والشركاء إالّ أنه صممت الخطة الحالية لتجنب أي أعباء مالية إضافية على ا  - 13
يمكن أن واعترافا بقدرات التنفيذ الكبيرة والتزاماتها لدى المستويات دون الوطنية والمحلية والعمليات الوطنية، 

المحلي و  دون الوطنيتحدد األطراف مصادر تمويل موجهة خصيصا نحو التنوع البيولوجي في السياقين
  :ويمكن أن تشمل المبادرات ما يلي، ضمن جملة أمور.  عمل هذهوالحضري لتنفيذ خطة ال

تصميم ودعم الشراكات االبتكارية مع القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والبنوك   )أ(
اإلنمائية، ووكاالت التعاون المتعددة األطراف والثنائية والمانحين اآلخرين، لدعم المدن والسلطات المحلية في تنفيذ 

  اف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي؛األهد
في اآلليات المالية الجديدة وشبكاتها السلطات المحلية الحكومات دون الوطنية وإشراك   )ب(

خرى مثل تغير المناخ، والمدفوعات مقابل خدمات األ المجاالتواالبتكارية التي يجري مناقشتها وصياغتها في 
  ؛(+ REDD)فض االنبعاثات من إزالة الغابات وتدهورها النظام اإليكولوجي، وتعزيز الجهود لخ

استكشاف الفرص التي تقدمها اإلصالحات المالية البيئية، بما في ذلك نماذج ابتكارية لتخصيص   )ج(
  الضرائب والحوافز المالية لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية على المستويين دون الوطني والمحلي؛
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إلشراك وإعادة تخصيص المخصصات الحالية زانية الوطنية  المي فيتخصيص مخصصات  )د(
  المحلية في العمل المحلي بشأن التنوع البيولوجي؛دون الوطنية والسلطات 
  .إشراك مرفق البيئة العالمية للمساعدة في جهود تنفيذ خطة العمل على مستوى المشاريع  )ه(
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   بلدان الجنوب خطة عمل متعددة السنوات للتعاون فيما بين  10/23المقرر 
  في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنمية

  ،إن مؤتمر األطرف
فيه األطراف من البلدان النامية على االشتراك في التعاون فيما  شجع، الذي 9/25 مقرره إذ يشير إلى

دان الشمال بين بلدان الجنوب بشأن مسألة التنوع البيولوجي، على أن يكمـل ذلك ويسانده التعاون فيما بين بل
، والجنوب، وإدماج شواغل التنوع البيولوجي في اتفاقات التعاون اإلقليمية ودون اإلقليمية واألنشطة المرتبطة بها

وشجع فيه األطراف على القيام، حسب الحالة، بإنشاء شراكات تعاونية ألصحاب المصلحة المتعددين بين 
  ستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية،األطراف، لمعالجة شواغل التنوع البيولوجي على الم

التعاون فيما بين بلدان الجنوب  بالحاجة الملحة لتعزيز تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي من خالل وإذ يعترف
تنوع  وتحديات تنفيذ الخطة االستراتيجيـة لل2010والتعاون الثالثي، بالنظر إلى الفشل في تحقيق هدف عام 

  ،2020- 2011 بيولوجيال
 والصين في إعداد خطة عمل متعددة السنوات للتعاون فيما 77الذي أحرزته مجموعة الـ بالتقدم وإذ يقر

بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية كأداة مكملة للمنهاج اإلنمائي للجنوب الذي ُأطلق في 
 للجنة الحكومية الدولية للمتابعة والتنسيق بشأن التعاون االقتصادي  في الدورة الثانية عشرة2008حزيران /يونيو

  المنعقدة في ياموسوكرو، كوت ديفوار، (IFCC-XII)فيما بين البلدان النامية 
لتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع  بتقارير االجتماع األول للجنة التوجيهية لوإذ يحيط علما

، واالجتماع االستشاري 2009تشرين األول / أكتوبر29 المنعقد في مونتريال في البيولوجي من أجل التنمية،
الثاني للخبراء للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية، المنعقد في نيروبي يومي 

الجنوب بشأن التنوع ، والذي أعد خطة عمل متعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان 2010أيار / مايو29-30
  ،البيولوجي من أجل التنمية

بمساهمة منتدى التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية  وإذ يحيط علما
 على هوامش االجتماع العاشر لمؤتمر 2010تشرين األول / أكتوبر17 والصين في 77الذي عقدته مجموعة الـ

  األطراف،
العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من  بخطة يرحب  -1

 17 والصين في منتدى التعاون فيما بين بلدان الجنوب المنعقد في 77أجل التنمية، التي اعتمدتها مجموعة الـ
تنفيذ الخطة ، بوصفها مساهمة مهمة في (UNEP/CBD/COP/10/18/Add1/Rev1) 2010تشرين األول /أكتوبر

  ؛2020-2011 تنوع البيولوجياالستراتيجية لل
 الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، القيام في اجتماعه الرابع، ببحث ومواصلة يطلب إلى  -2

تطوير الخطة لكي ينظر فيها االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة 
إلدماج التنوع البيولوجي في القضاء "ع مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي وإطار بناء القدرات أوجه التآزر م

  ، ضمن أنشطة أخرى؛"على الفقر والتنمية



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 206 

  

 

 األطراف والحكومات األخرى على مواصلة المساهمة في تطوير خطة العمل المتعددة يشجع  -3
لمحددة على المستوى الوطني، ومن خالل إقامة شراكات السنوات في سياق األولويات والقدرات واالحتياجات ا

  تعاونية تشمل أصحاب مصلحة متعددين؛
أفرقة أعضاء  المنظمات اإلقليمية وأماناتها، والمنظمات الدولية، وهيئات األمم المتحدة، ويدعو  -4

لمانحة، ومنظمات الشعوب التنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، والجهات االمتعلقة ب اتتفاقيالاالتصال األخرى بين ا
األصلية، والمنظمات غير الحكومية، ومراكز اإلمتياز إلى المساهمة في مواصلة تطوير خطة العمل المتعددة 

   والصين؛77السنوات، بالتنسيق مع حكوماتها الوطنية ومجموعة الـ
نظمات غير الحكومية المنظمات اإلقليمية، ووكاالت األمم المتحدة والوكاالت اإلنمائية، والميدعو    -5

والجهات المانحة األخرى إلى دعم االنتهاء من إعداد خطة العمل المتعددة السنوات، لنظر االجتماع الحادي عشر 
لمؤتمر األطراف، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة 

  صاد االنتقالي؛النامية، فضال عن البلدان ذات االقت
 األطراف إلى تضمين تقاريرها الوطنية المقبلة بمعلومات عن كيفية قيامها بتنفيذ أو دعم يدعو  -6

  التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
لتعاون فيما بين بلدان الجنوب  مرفق البيئة العالمي إلى النظر في إنشاء صندوق استئماني ليدعو  -7

   على أساس مساهمات طوعية؛2020-2011 تنوع البيولوجيللالخطة االستراتيجية ذ بشأن التنوع البيولوجي، لتنفي
المنظمات األخرى ووكاالت األمم المتحدة إلى دعم تنظيم اجتماعات منتظمة  األطراف، ويدعو  -8

 77لمنتدى التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية، بالشراكة مع مجموعة الـ
  ؛، على هوامش االجتماعات المقبلة لمؤتمر األطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارساتوالصين

 فيها، ةيرحب بالعرض المقدم من جمهورية كويا، من خالل المعهد الوطني للموارد البيولوجي  -9
ان الجنوب والتعاون  لمواصلة مناقشة أساليب التعاون فيما بين بلد2011الستضافة اجتماع للخبراء في أوائل عام 

  .ماد المحتمل لخطة في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافتالثالثي وخطة الطريق نحو االع
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       استعراض اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية10/24المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

دها مؤتمر األطراف من المقررات وعناصر المقررات ذات الصلة باآللية المالية، التي اعتم  إلىيشيرإذ 
  اجتماعه األول إلى اجتماعه التاسع،

 الصادرة عن االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 3/10 في التوصية وقد نظر
  التنفيذ،الستعراض 
  القائمة الموحدة لإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية، بما فيها أولويات البرامج، حسبما ترديعتمد  -1

  في المرفق بهذا المقرر؛ 
 على سحب المقررات وعناصر المقررات السابقة، والمتعلقة باآللية المالية وأن يقتصر يوافق  -2

  ذلك فقط على األحكام ذات الصلة باآللية المالية؛
 األمين التنفيذي اإلبقاء على النص الكامل لهذه المقررات وعناصر المقررات يطلب إلى  -3

  لموقع الشبكي لألمانة مع اإلشارة إلى سحبها؛ المسحوبة على ا
 أن يكون اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية، في مدة تزود محددة، متألفاً من قائمة موحدة يقرر  -4

من أولويات البرامج التي تحدد ما يتعين تمويله، وإطارا موجها نحو تحقيق النتائج، مع مراعاة الخطة 
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها ، بما في ذلك 2020- 2011 لوجيتنوع البيوللاالستراتيجية 

   المرتبطة بها؛والمؤشرات
األطراف وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، إلى يدعو   -5

 تنوع البيولوجيللية ن مواصلة تطوير أولويات البرامج، مع مراعاة الخطة االستراتيجعتقديم معلومات وآراء 
 30مؤشرات المرتبطة بها، بحلول أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها وال، بما في ذلك 2011-2020
 األمين التنفيذي تجميع هذه المعلومات لكي ينظر فيها االجتماع الرابع ويطلب إلى، 2011تشرين الثاني /نوفمبر

  الستعراض التنفيذ؛للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 
 الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ أن يقوم، في اجتماعه يطلب إلى  -6

إطار السنوات األربع والموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات البرامج ذات الصلة باستخدام الرابع، باستعراض تنفيذ 
مع مراعاة ، 2014 إلى عام 2010وجي في الفترة من عام موارد مرفق البيئة العالمية ألغراض التنوع البيول

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها ، بما في ذلك 2020-2011 تنوع البيولوجيللالخطة االستراتيجية 
   المرتبطة بها؛والمؤشرات
لموجه إطار السنوات األربع وا أن يقوم مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر باعتماد يقرر  -7

، بما في 2020-2011 تنوع البيولوجيلل ، مع مراعاة الخطة االستراتيجيةنحو تحقيق النتائج ألولويات البرامج
 المرتبطة بها، فضال عن نتائج االستعراض، لينظر أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها والمؤشراتذلك 

 فيما يتعلق باستعمال موارد مرفق ،مرفق البيئة العالميةالتابع لاالستئماني لصندوق فيه خالل فترة التزود السادسة ل
  .2018حزيران /و إلى يوني2014تموز /والبيئة العالمية من أجل التنوع البيولوجي في الفترة من يولي
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  مرفق
  إلى اآللية المالية لالتفاقيةالموجه اإلرشاد الموحد 

  السياسة واالستراتيجية    - ألف 
.  موارد المالية للمشاريع التي تفي بمعايير األهلية وتؤيدها وتشجعها األطراف المعنيةينبغي أن تخصص ال

وينبغي أن تسهم المشاريع إلى الحد الممكن في بناء التعاون على المستوى دون اإلقليمي واإلقليمي والدولي في 
ويعد حفظ التنوع البيولوجي .  ميةوينبغي تعزيز المشاريع باستخدام الخبرات المحلية واإلقلي.  تنفيذ االتفاقية

  .واالستخدام المستدام لمكوناته أحد العناصر الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي يسهم في مكافحة الفقر
  أولويات البرنامج    –باء 

الية القتراحاتها، بينما ينبغي أن تنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اآلثار الم  -1
إال أن توصياتها ستتضمن فحسب تقديم المشورة إلى مؤتمر األطراف بخصوص األمور المالية، بما في ذلك 

  .اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية عندما يطلب مؤتمر األطراف ذلك
لمسائل ذات األولوية ينبغي إدماج اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية في مقرر واحد، بما في ذلك تحديد ا  -2

ذات  للقضايا المشتركة بين القطاعات، ولبناء القدرات، وخصوصا للبلدان النامية والبلدان دعمالتي ستوفر ال
يسمح بمراعاة مقرراته األخرى و) ج(يسمح بالمشاركة، وو) ب(يتسم بالشفافية، ) أ: (، بشكلاالقتصاد االنتقالي

  .على نحو تام
 باء إطار من أربع سنوات ألولويات البرامج والموجه إلى تحقيق النتائج 9/31رر يرد في المرفق بالمق  -3

  .2014 إلى 2010حسبما يتعلق باستخدام موارد مرفق البيئة العالمية من أجل التنوع البيولوجي للفترة من 
مراعاة االحتياجات ينبغي أن يقدم مرفق البيئة العالمية الموارد المالية لألطراف من البلدان النامية، مع   -4

، وذلك ذات االقتصاد االنتقالياألطراف فضال عن  ،الخاصة للبلدان األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية
لألنشطة والبرامج التي تقودها البلدان، تمشيا مع األولويات واألهداف الوطنية، ووفقا ألولويات البرامج التالية، مع 

تصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر تشكل األولويات الرئيسية والمهيمنة في البلدان االعتراف بأن التنمية االق
  .النامية، ومع المراعاة التامة للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف

  تخطيط التنوع البيولوجي  4-1
أو /سسات، لتسهيل إعداد وأو تعزيز المؤ/بناء القدرات، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية وتطوير و  )أ(

  لتنوع البيولوجي؛لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
  لتنوع البيولوجي؛لصياغة وإعداد واستعراض وتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية   )ب(
ذات ة والبلدان التدابير ذات األولوية المحددة في خطط العمل واالستراتيجيات الوطنية للبلدان النامي  )ج(

  االقتصاد االنتقالي
المشاريع التي تهدف إلى حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته التي تتضمن األبعاد   )د(

  االجتماعية، ومن بينها األبعاد المتعلقة بالفقر؛
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البيولوجي، وال تحول بناء القدرات لتنفيذ أنشطة التنمية بطرق متسقة مع إنجاز أهداف اتفاقية التنوع   )ه(
دون إنجاز هذه األهداف، بما في ذلك بتحسين السياسات البيئية في وكاالت وقطاعات التنمية ذات الصلة، ومثال 
ذلك من خالل إدماج شواغل التنوع البيولوجي واألهداف اإلنمائية لأللفية بصورة مباشرة في تقييمات األثر البيئي، 

ية وغيرها من األدوات، بما في ذلك على المستوى الوطني من خالل االستراتيجيات والتقييمات البيئية االستراتيج
  .الوطنية للتنمية المستدامة واستراتيجيات وبرامج الحد من الفقر

  )7المادة (التحديد والرصد   4-2
تحديد ورصد مكونات التنوع البيولوجي البرية والمستأنسة، وخصوصا المكونات المعرضة للتهديد،   )أ(

  وتنفيذ اإلجراءات لحفظها واستخدامها المستدام؛
  بناء القدرات إلعداد برامج الرصد والمؤشرات المناسبة للتنوع البيولوجي؛  )ب(
  إعداد وتنفيذ مؤشرات فعالة للتنوع البيولوجي؛  )ج(
هجيات إجراء تقييمات وطنية وغير ذلك من التقييمات دون العالمية باستخدام اإلطار المفاهيمي والمن  )د(

  المستعملة في تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية؛
  المبادرة العالمية للتصنيف  4-3
  أنشطة وطنية وإقليمية لبناء القدرات في مجال التصنيف لصالح المبادرة العالمية للتصنيف؛  )أ(
  .مكونات المشاريع التي تلبي احتياجات التصنيف في إنجاز أهداف االتفاقية  )ب(
  ))واو(- )ألف(8المادة (مناطق المحمية الحفظ وال  4-4
  المناطق المحمية المجتمعية؛  )أ(
  النظم الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية؛  )ب(
  أنشطة العمل المبكر بقيادة البلدان في برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؛  )ج(
في ذلك من خالل مختلف اآلليات معالجة االستدامة المالية للمناطق المحمية على األمد الطويل، بما   )د(

  واألدوات؛
مواصلة إعداد حافظة المشاريع بشأن المناطق المحمية نحو إنشاء نظم شاملة وتمثيلية ومدارة بفاعلية   )ه(

  لتلبية االحتياجات على نطاق المنظومة؛
  المشاريع التي تبرز دور المناطق المحمية في التصدي لتغير المناخ؛  )و(
  ؛حفظ النباتاتلقدرات لتنفيذ االستراتيجية العالمية لأنشطة بناء ا  )ز(
  .أو استخدامها المستدام/المشاريع التي تعزز حفظ األنواع المستوطنة و  )ح(
  ))ح(8المادة (األنواع الغريبة الغازية   4-5
ن بناء القدرات لمنع أو تقليل أخطار انتشار واستيطان أنواع غريبة غازية على المستوى الوطني ودو  )أ(

  اإلقليمي واإلقليمي؛
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المشاريع التي تساعد في إعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط العمل المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية،   )ب(
على المستويين الوطني واإلقليمي، وخصوصا االستراتيجيات والتدابير المتعلقة بالنظم اإليكولوجية المعزولة من 

  الوجهتين الجغرافية والتطورية؛
تحسين الوقاية، واالستجابة السريعة وتدابير اإلدارة من أجل التصدي لتهديدات األنواع الغريبة الغازية،           )ج(

  .وفقا لشروط التكليف الخاصة بها
  )واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة (المعارف التقليدية   4-6
  نظم لحماية المعارف التقليدية؛ االستراتيجيات والدبناء قدرات المجتمعات األصلية والمحلية على إعدا  )أ(
تعزيز القدرات الوطنية إلنشاء وتحديث اآلليات من أجل حماية المعارف التقليدية على المستويين   )ب(

  الوطني ودون الوطني؛
إعداد خطط عمل وطنية لإلبقاء على المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه   )ج(

  المستدام؛
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8يذ األنشطة ذات األولوية المحددة في برنامج العمل بشأن المادة تنف  )د(
المشاريع التي تعزز إشراك السكان المحليين واألصليين في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام   )ه(

  .لمكوناته
  )10المادة (االستخدام المستدام   4-7
ا وخطوطها اإلرشادية على المستوى الوطني لضمان استدامة اسـتخدام التنـوع            تنفيذ مبادئ أديس أباب     )أ(

  البيولوجي؛
  )11المادة (التدابير الحافزة   4-8
التصاميم والمنهجيات ذات الصلة بتنفيذ التدابير الحافزة، بما في ذلك، عند الضرورة، تقييم التنوع   )أ(

قدرات الالزم لتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة وإعداد األطر البيولوجي للنظم اإليكولوجية ذات الصلة، وبناء ال
  القانونية وأطر السياسات المناسبة؛

المشاريع التي تدمج التدابير الحافزة التي تشجع على إعداد وتنفيذ التدابير الحافزة االجتماعية   )ب(
  واالقتصادية والقانونية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

  لمشاريع التي تساعد في تنفيذ برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة؛ا  )ج(
التدابير االبتكارية، بما في ذلك التدابير في مجال الحوافز االقتصادية والحوافز التـي تـساعد البلـدان          )د(

سبل والوسـائل   النامية في التصدي للحاالت التي تتحمل فيها المجتمعات المحلية تكاليف الفرصة البديلة، وتحديد ال             
  .لكيفية تعويض هذه التكاليف
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  )12المادة (البحث والتدريب   4-9
مكونات المشروع التي تعالج بحوث مستهدفة تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام   )أ(

 األنواع، لمكوناته، بما في ذلك البحوث الرامية إلى عكس االتجاهات الجارية لفقدان التنوع البيولوجي وانقراض
  .عندما تكون ذات صلة بأهداف المشروع ومتسقة مع األهداف الوطنية

  )13المادة (التثقيف والتوعية العامة   4-10
تطوير القدرات في مجال التثقيف والتوعية العامة واالتصال بخصوص التنوع البيولوجي على   )أ(

  مية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة؛المستويين الوطني واإلقليمي، حسب أولويتها في المبادرة العال
تنفيذ االستراتيجيات والبرامج واألنشطة الوطنية في مجاالت االتصال والتثقيف والتوعية العامة، وفقا   )ب(

  لصالحياتها؛
تنفيذ األنشطة المحددة ذات األولوية في مجاالت االتصال والتثقيف والتوعية العامة على المستويين   )ج(

  قليمي لدعم استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي؛الوطني واإل
عناصر المشروع التي تعالج تعزيز فهم أهمية حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وفهم أهمية   )د(

  التدابير الالزمة لتحقيق ذلك؛
  )15المادة (الحصول على الموارد الجينية   4-11
ابير التشريعية واإلدارية والخاصة بالسياسات الحالية بصدد الحصول مبادرات التقييم، مثل تقييمات التد  )أ(

على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، وتقييم أوجه القوة والضعف في القدرات المؤسسية والبشرية القطرية، وتعزيز 
  بناء توافق اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؛

  :بناء القدرات  )ب(
لتدابير واإلرشادات التشريعية واإلدارية والخاصة بالـسياسات وتنفيـذها         النهوض بتنمية وتنفيذ ا     )1(

بنجاح في مجال الحصول على الموارد الجينية، بما في ذلك المهارات والقـدرات العلميـة والتقنيـة والتجاريـة               
  والقانونية واإلدارية؛

ك بناء القـدرات وتقـدير      بشأن التدابير للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، بما في ذل            )2(
  القيمة االقتصادية للموارد الجينية؛

فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات التي تمكن مقدمي الموارد الجينية من أن يقدموا تماما ويـشتركوا                 )3(
  بنشاط في ترتيبات تقاسم المنافع وذلك في مرحلة منح تراخيص الحصول؛

 بشأن بناء القدرات من أجل الحصول وتقاسم المنافع دعمـا           المشاريع التي تساعد في تنفيذ خطة العمل        )ج(
لتنفيذ مبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشـئة عـن                 

  استخدامها؛
 في ذلـك  صياغة آليات الحصول وتقاسم المنافع على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، بما    )د(

  تدابير الرصد والتقييم والتدابير الحافزة؛
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ضمن إطار مشاريع التنوع البيولوجي، المبادرات األخرى المحددة لتقاسم المنافع، مثل دعـم تطـوير                 )ه(
القدرات على القيام بمشاريع األعمال لدى المجتمعات المحلية واألصلية، وتسهيل االستدامة المالية للمشاريع التـي      

  .ستخدام المستدام للموارد الجينية، ومكونات البحوث المالئمة المستهدفةتعزز اال
  )16المادة (الحصول على التكنولوجيا ونقلها   4-12
 إلـى  16تنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي، تمشيا مع المواد من        )أ(

ذات ألولويات التي تحددها األطراف من البلدان الناميـة واألطـراف       من االتفاقية واستنادا إلى االحتياجات وا      20
  :، وبوجه خاص، ما يلياالقتصاد االنتقالي

  إنشاء القدرات على وضع السياسات والقدرات القانونية والقضائية واإلدارية؛  )1(
  تسهيل الحصول على التكنولوجيات المحمية ببراءات اختراع ذات الصلة؛  )2(
  فز مالية وغير مالية أخرى لنشر التكنولوجيات ذات الصلة؛تقديم حوا  )3(
بناء القدرات وتمكين المجتمعات األصلية والمحلية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بالنـسبة              )4(

  للحصول على التكنولوجيات ذات الصلة واستخدامها؛
 عن القدرة علـى  تحسين قدرات مؤسسات البحوث الوطنية من أجل تطوير التكنولوجيات، فضال   )5(

تكييف وتوزيع ومواصلة تطوير التكنولوجيات المستوردة بما يتمشى مع االتفاقات التي تحكم نقلهـا وبمـا يتفـق             
  والقانون الدولي، بما في ذلك من خالل منح الزمالة وبرامج التبادل الدولية؛

ولوجيا والتعاون، فضال عن    دعم تطوير وتشغيل المبادرات اإلقليمية أو الدولية لمساعدة نقل التكن           )6(
التعاون العلمي والتقني، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تسهيل التعاون فيما بين بلـدان الجنـوب ومبـادرات                   

  ؛ذات االقتصاد االنتقاليالتطوير المشتركة فيما بين بلدان الجنوب لتكنولوجيات جديدة، وأيضا التعاون بين البلدان 
  ية لالحتياجات التكنولوجية من أجل تنفيذ االتفاقية؛إعداد تقييمات وطن  )ب(
برامج وطنية مستمرة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من خالل تحسين الحـصول علـى                 )ج(

  التكنولوجيا ونقلها ومن خالل االبتكار؛
نولوجيات الحفـظ   تك) 1: (تقديم إمكانيات بناء القدرات، عند الحاجة، بشأن من يلي، ضمن جملة أمور             )د(

  أطر الحوكمة واألطر التنظيمية المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا ونقلها واالبتكار؛) 2(واالستخدام المستدام؛ 
  .المشاريع التي تعزز الحصول على التكنولوجيا ونقلها والتعاون لتطويرها على أساس مشترك  )ه(
  )18المادة (لومات التعاون التقني والعلمي وآلية غرفة تبادل المع  4-13
بناء القدرات بآلية غرفة تبادل المعلومات، مثل التدريب على تكنولوجيات المعلومات واالتصال وإدارة               )أ(

 من االستفادة تماما من وسـائل       ذات االقتصاد االنتقالي  محتويات الموقع الشبكي، بما يمكن البلدان النامية والبلدان         
  نت؛االتصال الحديثة ومن بينها اإلنتر

إنشاء وتعزيز نظم معلومات التنوع البيولوجي، ومن بينها التدريب والتكنولوجيا والعمليات المرتبطـة               )ب(
  بجمع وتنظيم وصيانة وتحديث البيانات والمعلومات؛
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إنشاء وتحديث اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات والمشاركة في آلية غرفـة تبـادل المعلومـات             )ج(
  قية؛التابعة لالتفا

  .األنشطة التي توفر إمكانية االستفادة من التعاون العلمي والتقني  )د(
  السالمة األحيائية، ضمن واليتها  4-14
تحـسين عمليـات التخطـيط      ) أ: (دراسات تقييمية قطرية وإقليمية ودون إقليمية لتمكين القيام بما يلي           )أ(

مختلفة للبلدان المؤهلة للحصول عليها، نظرا ألن نهـج         وصياغة برامج المساعدة المستقبلية لتناسب االحتياجات ال      
تحديد أهـداف واضـحة     ) ب(لمعالجة السالمة األحيائية قد ثبت أنه غير مالئم؛         " الحل المناسب في كل الحاالت    "

) د(تحديد وتقديم خبرات تقنية خضعت للتدريب المالئم لتنفيذ األطر الوطنية للـسالمة األحيائيـة؛ و       ) ج(وواقعية؛  
ير التنسيق الفعال الذي يسهل دعم وملكية ومشاركة جميع الوزارات والسلطات الوطنية المختـصة لـضمان                تطو

  أوجه التآزر واالستمرارية؛
تطوير وتنفيذ أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك تنظيم حلقات عمل واجتماعات تحضيرية لبناء القدرات                 )ب(

وتطوير القدرات التقنية والمالية والبشرية بما في ذلك التعليم العالي،      .  على المستوى الوطني واإلقليمي واألقاليمي    
وتنفيذ خطة العمل المنقحة لبناء القدرات     .  وإنشاء المختبرات ذات العالقة بالسالمة األحيائية والمعدات ذات الصلة        

  من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
وتنسيق األطر الوطنية للسالمة األحيائيـة وتحقيـق        .  ر الوطنية للسالمة األحيائية   تطوير وتنفيذ األط    )ج(

  التجانس فيما بينها على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
زيادة التوعية والمشاركة العامة وتقاسم المعلومات، بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل معلومـات                  )د(

  السالمة األحيائية؛
اركة الوطنية المستمرة في آلية غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، بما في ذلك بناء القدرات،               المش  )ه(

وذلك إلقامة االعتبار لحاجة األطراف إلى التمكن من تقديم معلومات موجزة باستخدام النماذج المشتركة لإلبـالغ          
ذلك بإحدى اللغات الرسمية لألمم المتحـدة       و) وخصوصا الكلمات الرئيسية لتحديد فئات السجالت     (عن المعلومات   

  بما يمكن تسجيل هذه المعلومات في البوابة المركزية؛
بناء وصقل وتعزيز قدرات الموارد البشرية في مجالي تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، وفـي تطـوير        )و(

ختبـرات وتـدريب العـاملين      أساليب الكشف لتحديد هوية الكائنات الحية المحورة، بما في ذلك إنشاء مرافق الم            
ونقل التكنولوجيا والقيام بتطويرها على أساس مشترك في مجاالت تقييم المخاطر           .  التنظيميين والعلميين المحليين  

  وإدارة المخاطر والرصد والكشف عن الكائنات الحية المحورة؛
  . الوطنية بموجب البروتوكولتسهيل العملية االستشارية لجمع المعلومات التي تؤدي إلى إعداد التقارير  )ز(
  نهج النظام اإليكولوجي  4-15
المشاريع التي تستعمل نهج النظام اإليكولوجي، بدون اإلخالل باالحتياجات واألولويات الوطنية المتغيرة   )أ(

  .التي قد تتطلب تطبيق نُهج مثل برامج حفظ نوع واحد
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  التنوع البيولوجي للغابات  4-16
 القدرات لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات علـى المـستويات             مشاريع وأنشطة بناء    )أ(

الوطني، واإلقليمي ودون اإلقليمي واستخدام آلية غرفة تبادل المعلومات إلدراج األنشطة التي تساهم فـي وقـف                 
لدراسـات التـصنيفية   إزالة الغابات وتعالجها، وتقييمات أساسية ورصد للتنوع البيولوجي للغابات، بما في ذلـك ا             

وقوائم الجرد، مع التركيز على أنواع الغابات، والمكونات المهمة األخرى للتنوع البيولـوجي للغابـات والـنظم                 
  اإليكولوجية المعرضة للخطر؛

المشاريع التي تركز على تحديد األولويات الوطنية، فضال عن األعمال اإلقليمية والدولية التي تـساعد                 )ب(
العمل الموسع بالنظر إلى حفظ التنوع البيولوجي، واالستخدام المستدام لمكوناتـه والتقاسـم العـادل           تنفيذ برنامج   

والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية بطريقة متوازنة، مع إبراز أهمية كفالة حفظ الغابات المحلية علـى                 
  .المدى الطويل واستخدامها المستدام وتقاسم منافعها

  البيولوجي الزراعيالتنوع   4-17
  المشاريع التي تساعد في تنفيذ خطة العمل للمبادرة الدولية لحفظ الملحقات واستخدامها المستدام؛  )أ(
  .المشاريع التي تنفذ برنامج عمل االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الزراعي  )ب(
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  4-18
ف في إعداد وتنفيذ خطط وطنية وقطاعية ومشتركة بين القطاعات لحفـظ       المشاريع التي تساعد األطرا     )أ(

التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية واستخدامه المستدام، بما في ذلك التقييمـات الـشاملة للتنـوع                 
 التنوع البيولـوجي   البيولوجي للمياه الداخلية، وبرامج بناء القدرات على رصد تنفيذ برنامج العمل واالتجاهات في            

  للمياه الداخلية ولجمع المعلومات ونشرها بين المجتمعات الشاطئية؛
  .المشاريع التي تساعد في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية  )ب(
  التنوع البيولوجي البحري والساحلي  4-19
  ل الموسع للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛المشاريع التي تنفذ برنامج العم  )أ(
األنشطة القطرية التي تهدف إلى تعزيز القدرات على معالجة آثار معدالت الوفاة المتعلقة بابيـضاض                 )ب(

المرجان والتدهور المادي والتدمير المادي للشعب المرجانية، بما في ذلك تنمية القدرات على االستجابة الـسريعة          
  لمعالجة تدهور الشعب المرجانية، ومعدالت الوفاة واالستعادة الالحقة؛لتنفيذ تدابير 

  المشاريع التي تعزز حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي المعرض للتهديد واستخدامه المستدام؛  )ج(
  التنوع البيولوجي الجزري  4-20
  .المشاريع التي تنفذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري  )أ(
  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة  4-21
  المشاريع التي تنفذ برنامج عمل االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة؛  )أ(
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  .المشاريع التي تعزز حفظ التنوع البيولوجي في األراضي القاحلة وشبه القاحلة واستخدامها المستدام  )ب(
  ولوجي للجبالالتنوع البي  4-22
  .المشاريع التي تعزز حفظ التنوع البيولوجي في المناطق الجبلية واستخدامها المستدام  )أ(
  تغير المناخ والتنوع البيولوجي  4-23
بناء القدرات بهدف زيادة الفاعلية في معالجة القضايا البيئية من خالل التزاماتها بموجب اتفاقية التنوع                 )أ(

ألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن جملة البيولوجي، واتفاقية ا
  أمور، عن طريق تطبيق نهج النظام اإليكولوجي؛

إيجاد برامج تهدف إلى أوجه التآزر لحفظ جميع النظم اإليكولوجية وإدارتها بصورة مـستدامة، مثـل                  )ب(
  ت البحرية، التي تسهم أيضا في القضاء على الفقر؛الغابات، واألراضي الرطبة والبيئا

األنشطة القطرية، بما في ذلك المشاريع الرائدة، التي تهـدف إلـى مـشاريع تتعلـق بحفـظ النظـام          )ج(
اإليكولوجي، واستعادة األراضي والبيئات البحرية المتدهورة وسالمة النظام اإليكولوجي الشامل التي تأخـذ فـي               

  .لمناخالحسبان آثار تغير ا
  اإلبالغ الوطني  4-24
، مـع   ذات االقتصاد االنتقالي  إعداد التقارير الوطنية من جانب األطراف من البلدان النامية واألطراف             )أ(

  .األخذ في الحسبان الحاجة إلى تمويل في الوقت المناسب ويسهل الحصول عليه وعاجل
  معايير األهلية    - جيم 

فا في االتفاقية هي وحدها المؤهلة لتلقي تمويل بمجرد دخول االتفاقية حيز            البلدان النامية التي هي أطرا      -1
ووفقا ألحكام االتفاقية، فإن المشاريع التي تسعى إلى الوفـاء بأهـداف حفـظ التنـوع البيولـوجي                  .  النفاذ لديها 

  .واالستخدام المستدام لكموناته هي مؤهلة للحصول على الدعم المالي من الهيكل المؤسسي
 للمـشاريع   ذات االقتـصاد االنتقـالي    ستمر مرفق البيئة العالمية في تقديم موارد مالية إلى األطراف           ي  -2

  .المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 أقل البلدان نموا والدول الجزرية      ال سيما تؤهل للتمويل من مرفق البيئة العالمية جميع البلدان النامية، و           -3

، بما في ذلك البلدان ضمن هذه البلدان التي هي مراكز           ات االقتصاد االنتقالي  ذالبلدان  فضال عن   الصغيرة النامية،   
  .منشأ ومراكز للتنوع الجيني، التي هي أطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 أقل البلدان نمـوا والـدول   ال سيماتؤهل أيضا للتمويل من مرفق البيئة العالمية جميع البلدان النامية، و         -4
، بما في ذلك البلدان ضمن هذه البلـدان التـي   ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان فضال عن  رية الصغيرة النامية،    الجز

هي مراكز منشأ ومراكز للتنوع الجيني، التي هي أطراف في االتفاقية وتقدم التزاما سياسيا واضحا بـأن تـصبح          
يائية وإعداد آلية وطنية لغرفة تبـادل المعلومـات         أطرافا في البروتوكول، وذلك إلعداد أطر وطنية للسالمة األح        

ويجب أن يكون الـدليل     .  وغير ذلك من القدرات المؤسسية الالزمة لتمكين غير األطراف على أن تصبح طرفا            
على االلتزام السياسي في شكل ضمان مكتوب إلى األمين التنفيذي بأن البلد يعتزم أن يصبح طرفا في البروتوكول              

  .من المشاريع التي تطلب تمويلهابعد االنتهاء 
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      اإلبالغ من مجلس مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف–دال 
ينبغي أن يتاح تقرير من مجلس مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف ثالثة أشهر قبل أي اجتماع                    -1

 مـن النظـام الـداخلي     54 و 28مادتين  عادي لمؤتمر األطراف باإلضافة إلى التحديثات، عند اإلقتضاء، ووفقا لل         
  .الجتماعات مؤتمر األطراف، ينبغي أن يتيح األمين التنفيذي هذا التقرير بجميع لغات األمم المتحدة الست

ينبغي أن يحسن مرفق البيئة العالمية اإلبالغ المستند إلى النتائج عن المساهمة الكليـة لمرفـق البيئـة              -2
االتفاقية، بما في ذلك مساهمة المرفق في تمويل التكاليف اإلضافية والحصول على     العالمية من أجل تحقيق أهداف      

  .التمويل المشترك
  استعراض فاعلية اآللية المالية    - هاء 

سيجرى استعراض فاعلية اآللية المالية كل أربع سنوات وينبغي أن يتالزم هذا االستعراض مع اجتماع           -1
  .مؤتمر األطراف

  . مرفق البيئة العالمية باإلجراءات التالية لتحسين فاعلية اآللية الماليةينبغي أن يقوم  -2
  إجراءات المشاريع  2-1
  ترشيد إضافي لدورة المشاريع لديه بغية تبسيط إعداد المشاريع وزيادة الشفافية وموجهة نحو البلدان؛  )أ(
لها مرفق البيئة العالمية، بما فـي       إجراءات أخرى لتبسيط وتعجيل االعتماد والتنفيذ للمشاريع التي يمو          )ب(

  ذلك صرف األموال؛
عداد السياسات واإلجراءات التي تمتثل بالكامل إلرشاد مؤتمر األطراف بطريقة صريحة وفي الوقـت   إ  )ج(

  المناسب؛
ادة مرونته لالستجابة لبرنامج العمل المواضيعي طويل األجل التفاقية التنـوع البيولـوجي، وفقـا               يز  )د(

  موجه من مؤتمر األطراف؛لإلرشاد ال
تحسين نظام معلومات المشاريع، بما في ذلك من خالل مجموعات البيانات وأدوات البيانـات القائمـة                  )ه(

على اإلنترنت، لزيادة الوصول إلى معلومات المشاريع والسماح بتتبع أفضل وفقا لإلرشاد الموجه مـن مـؤتمر                 
  األطراف؛

صا الدول الجزرية الصغيرة النامية، من تـوازن مناسـب بـين            النظر في المنافع لألطراف، وخصو      )و(
  المشاريع الوطنية واإلقليمية في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف؛

  التمويل المشترك  2-2
  حشد التمويل المشترك وأساليب التمويل األخرى لمشاريعه المتعلقة بتنفيذ االتفاقية؛  )أ(
  . الجديدة واالبتكارية آللية التمويل التي ثبت نجاحهادعم نشر وتسهيل تكرار وتعزيز المبادرات  )ب(
  التكاليف المتزايدة  2-3
  .تطبيق مبدأ التكلفة اإلضافية بطريقة أكثر مرونة وعملية وشفافية  )أ(
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  امتثال وتعاون الوكاالت  2-4
لبـرامج  تعزيز الجهود لضمان االمتثال الكامل للوكاالت المنفذة للسياسة واالسـتراتيجية وأولويـات ا              )أ(

  ومعايير األهلية المطبقة في مؤتمر األطراف التي تدعم األنشطة الموجهة قطريا التي يمولها مرفق البيئة العالمية؛
تنفيذ جهود لتحسين فاعلية وكفاءة وشفافية عملية التعاون والتنسيق بين الوكاالت المنفذة بغية تحـسين                 )ب(

  ية، ومن أجل تجنب اإلزدواجية والعمليات الموازية؛أنظمة المعالجة والدفع في مرفق البيئة العالم
  الملكية القطرية  2-5
تعزيز الملكية القطرية الحقة من خالل إشراك البلدان المشاركة في األنشطة التي يمولها مرفق البيئـة                  )أ(

  العالمية؛
نيـة واالحتياجـات   تعزيز استخدام الخبرات اإلقليمية والوطنية والمواءمة المرنة بين األولويـات الوط       )ب(

  اإلقليمية وبين أهداف االتفاقية؛
تشجيع التعاون على المستوى الوطني بين نقاط االتصال الوطنية التابعة لالتفاقية، والتابعـة لالتفاقـات       )ج(

البيئية ذات الصلة والتابعة لمرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من خالل المشاريع التي يدعمها المرفق، وبما فـي                   
  ك من خالل حلقات العمل اإلقليمية والوطنية لنقاط االتصال؛ذل
  الرصد والتقييم  2-6
التشاور مع األمين التنفيذي حول عمليات االستعراض ذات الصلة التي ينفذها مرفق البيئـة العالميـة                  )أ(

  وتؤثر على اآللية المالية لالتفاقية؛
لويات البرنامج ومعايير األهلية المنـشأة مـن مـؤتمر    إدراج تقييم االمتثال للسياسة واالستراتيجية وأو   )ب(

  األطراف وذلك في أنشطة الرصد والتقييم في المرفق؛
صياغة وإرسال إلى مؤتمر األطراف نواتج تقييم ملخصة وتقارير تقييم كاملة تتعلق بالتنوع البيولوجي                )ج(

  وباإلرشاد المقدم من مؤتمر األطراف؛
يات لجميع التقييمات ذات الصلة التي نفذها مكتب التقييم في مرفـق البيئـة          إدراج االستنتاجات والتوص    )د(

  العالمية وذلك في نتائج تقاريره المنتظمة؛
  برنامج المنح الصغيرة  2-7
االستمرار في توسيع برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية إلى البلدان النامية األخرى، وال سيما          )أ(

  الدول الجزرية الصغيرة النامية؛أقل البلدان نموا و
  المنظور الجنساني  2-8
إدراج المنظور الجنساني، والسكان األصليين والمجتمعات المحلية في تمويل التنوع البيولوجي وخدمات   )أ(

  النظام اإليكولوجي؛
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 االستدامة  2-9
  .تنوع البيولوجي الممولةتعزيز تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال معالجة استدامة مشاريع ال  )أ(

  فترة تزود الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية   –واو 
 قائمة محدثة لألطراف من البلدان المتقدمة واألطراف األخرى التي تتحمل طوعيا            8/18يرد في المرفق بالمقرر     

  .قية من االتفا20 من المادة 2التزامات األطراف من البلدان المتقدمة وفقا للفقرة 
  التعاون بين األمانتين    -زاي 

المشاركة بممثل من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لالتفاقية وبممثل مـن             -1
  .فريق االستعراض العلمي والتقني التابع لمرفق البيئة العالمية في اجتماعات كل منهما

تعاون مع مرفق البيئة العالمية، تبادل الخبرات والممارسات الجيدة         ينبغي أن يشجع األمين التنفيذي، بال       -2
  .في تمويل التنوع البيولوجي

يشجع األمين التنفيذي، وكبير الموظفين التنفيذيين في مرفق البيئة العالمية ومدير مكتـب التقيـيم فـي         -3
  .مرفق البيئة العالمية على االستمرار في تعزيز التعاون بين األمانتين
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  آللية الماليةإلى ا هةموجإرشادات إضافية    10/25المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 توفير اإلرشادات اإلضافية التالية لمرفق البيئة العالمية في توفير الموارد المالية، وفقا يقرر  -1
غتها الموحدة  من االتفاقية وبما يتمشى مع المقررات السباقة لمؤتمر األطراف، بصي1، الفقرة 21 و20للمادتين 

وفي هذا الصدد، ينبغي أن يوفر مرفق البيئة العالمية الموارد المالية لألطراف من . 10/24المقرر الواردة في 
فضال عن  ا،البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان األكثر ضعفا بيئي

، بما يتسق مع األولويات الموجهة على الصعيد القطري، لألنشطة والبرامج ذات االقتصاد االنتقالياألطراف 
واألهداف الوطنية، ووفقا لوالية مرفق البيئة العالمية، مع االعتراف بأن التنمية االقتصادية واالجتماعية والحد من 

رشادات الموحدة الموجهة الفقر هي األولويات األولى واألهم للبلدان النامية، ومع وضع في االعتبار الكامل اإل
  .لآللية المالية والمقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف

  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 إلى مرفق البيئة العالمية توفير الدعم المالي الكافي وفي الوقت المناسب لتحديث يطلب  -2

 إلى مرفق البيئة ويطلبلعمل الوطنية للتنوع البيولوجي واألنشطة التمكينية ذات الصلة، االستراتيجيات وخطط ا
   المنفذة ضمان وضع اإلجراءات التي تكفل الصرف السريع لألموال؛هوكاالتالعالمية و
إطار السنوات األربع ألولويات البرامج ذات الصلة باستخدام موارد مرفق البيئة " إلى وإذ يشير  -3

أن إذ يالحظ ، و9/31المقترح في المقرر " 2014 إلى 2010ية ألغراض التنوع البيولوجي في الفترة من العالم
 الخامسة لمرفق البيئة العالمية بشأن استراتيجية المجال البؤري للتنوع البيولوجي هو  من فترة التزود5الهدف 

 مرفق يطلب إلى، "وطنية من خالل أنشطة تمكينيةإدماج التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط ال"
البيئة العالمية تقديم الدعم لألطراف المؤهلة بطريقة سريعة، لتنقيح استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع 

  ؛2020-2011 للتنوع البيولوجي البيولوجي بما يتمشى مع الخطة االستراتيجية
لبلدان المتقدمة، ويدعو الحكومات األخرى والمؤسسات  األطراف، وال سيما األطراف من ايحث  -4

المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، ومصارف التنمية اإلقليمية، والمؤسسات المالية المتعددة األطراف األخرى، 
لتمكين   من البلدان النامية، المؤهلةإلى تقديم دعم مالي مناسب ويمكن التنبؤ به وفي الوقت المناسب إلى األطراف

 وإعادة التأكيد على أن مدى التنفيذ الفعال ،2020-2011للتنوع البيولوجي التنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية 
لألطراف من البلدان النامية اللتزاماتها بموجب االتفاقية سيعتمد على التنفيذ الفعال لألطراف من البلدان المتقدمة 

  لق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا؛اللتزاماتها بموجب االتفاقية فيما يتع
  إدماج التنوع البيولوجي

 األطراف من البلدان المتقدمة، والحكومات والجهات المانحة يدعو من االتفاقية، 20وفقا للمادة   -5
ج بشأن ، من أجل مواصلة تطوير نُه المؤهلةاألخرى، واآللية المالية إلى توفير الدعم المالي والتقني للبلدان النامية

  إدماج التنوع البيولوجي في عمليات القضاء على الفقر والتنمية؛
  استراتيجيات حشد الموارد في بلدان محددة

في الوقت المناسب لتحديث الوافي و مرفق البيئة العالمية تقديم الدعم المالي إلىيطلب   -6
  حشد الموارد؛ل  محددةاستراتيجيات قطرية دادوخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي قد تتضمن إعاالستراتيجيات 
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  المبادرة العالمية للتصنيف
 بأن القدرات التصنيفية تشكل عنصراً حاسماً في تنفيذ جميع المواد وبرامج وإذ يعترف أيضاً  -7

 العمل ذات الصلة في االتفاقية، وبأن القدرات التصنيفية الالزمة لجرد التنوع البيولوجي ورصده، بما في ذلك
استخدام التكنولوجيات الجديدة، مثل ترميز الحمض النووي باألعمدة المتوازية وتكنولوجيا المعلومات األخرى ذات 

 والحكومات ، األطرافويدعو مرفق البيئة العالمية يطلب إلىالصلة، غير مالئمة في العديد من أنحاء العالم، 
رحات المبادرة العالمية توفير التمويل لمقت مواصلةى ل األخرى إل والمنظمات الدولية ومنظمات التموي،األخرى

  للتصنيف؛
   والرصدالمؤشرات
المؤهلة من القدرات األطراف  إلى مرفق البيئة العالمية تقديم الدعم الالزم لتلبية احتياجات يطلب  -8

ة للتنوع وأطر الرصد في سياق تحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنيالمتعلقة بوضع األهداف الوطنية 
   البيولوجي؛

  حفظ النباتاتاالستراتيجية العالمية ل
لى تقديم دعم واف  األطراف، والحكومات األخرى، واآللية المالية، ومنظمات التمويل إيدعو  -9

المؤهلة،  البلدان قبل، وخصوصا من ات العالمية لحفظ النباتستراتيجيةت المناسب لتنفيذ االومستدام وفي الوق
   المالية إلى النظر في تعزيز االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في أنشطتها القطرية؛ اآلليةيدعوو

  المناطق المحمية
 خصوصا األطراف، ويحث كذلك باء، األطراف، 9/18 من مقرره 1 إلى الفقرة إذ يشير  -10

 ذلك مرفق البيئة فيما  الحكومات األخرى والمؤسسات المالية الدولية بويدعواألطراف من البلدان المتقدمة، 
 المالي تقديم الدعم إلى اإلقليمية، وغيرها من المؤسسات المالية المتعددة األطراف اإلنمائيةمصارف الالعالمية، و

تمكين من تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق ل، لمؤهلةلبلدان الل يمكن التنبؤ به والذيت المناسب  وفي الوقالكافي
  ؛المحمية على نحو كامل

 مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة إلى تيسير الصرف السريع والمالئم لألموال ومواءمة يحث  -11
خالت مالئمة ومركزة  تدضمانالمشاريع مع خطط العمل الوطنية لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية من أجل 

  ؛المشاريعوكافية ومنسجمة من 
  واألحكام المتصلة لها) ي(8المادة 

 ومؤسسات التمويل الدولية ووكاالت التنمية والمنظمات غير ، مرفق البيئة العالميةيدعو  -12
نظر في تقديم المساعدة إلى ال ووفقا لوالياتها ومسؤولياتها، إلى ،الحكومية المعنية، حيثما يكون األمر مطلوبا

فيما يتعلق  هالبناء قدراتها وفهمالمجتمعات األصلية والمحلية، وال سيما النساء، لرفع مستوى الوعي لديها و
  ؛اصر مدونة السلوك األخالقيعنب
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  الحصول وتقاسم المنافع
توفير الدعم المالي لألطراف للمساعدة على التصديق المبكر على إلى  مرفق البيئة العالمية يدعو  -13

 الناشئة عن استخدامها الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافعبشأن بروتوكول ناغويا 
  اتفاقية التنوع البيولوجي وتنفيذه؛الملحق ب

  نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي
، لنقل 8/12 المقررج محددة، حسبما هو مشار إليه في الديباجة ب إلى أهمية إعداد نُهوإذ يشير  -14

 استنادا إلى األولويات المحددة فيولوية التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي لمعالجة االحتياجات ذات األ
لويات، لتنوع البيولوجي وربط تقييمات االحتياجات من التكنولوجيا بهذه األولاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 مؤسسات التمويل، بما في ذلك مرفق البيئة يدعوج العالمية غير المحددة لهذه المسألة، وفي الوقت نفسه تجنب النُه
  ؛تقييم االحتياجات من التكنولوجيامية، إلى توفير الدعم المالي إلعداد عمليات العال

  آلية غرفة تبادل المعلومات
التمويل آللية األمين التنفيذي ومرفق البيئة العالمية التعاون لتيسير الحصول على  إلى يطلب  -15

، 2020- 2011للتنوع البيولوجي ة ستراتيجياالغرفة تبادل المعلومات باعتبارها مكونا رئيسيا لدعم تنفيذ الخطة 
  لتنوع البيولوجي؛لفضال عن تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

  بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجيفيما التعاون 
 مرفق البيئة العالمي إلى النظر في إنشاء صندوق استئماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب يدعو  -16

 على أساس مساهمات 2020-2011 للتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي، لتنفيذ الخطة االستراتيجية الفي مج
  طوعية؛

  اإلبالغ الوطني
رير إلعداد التق إلى مرفق البيئة العالمية توفير الدعم المالي الكافي وفي الوقت المناسب يطلب  -17

 المنفذة ه إلى مرفق البيئة العالمية ووكاالت كذلكويطلبة، جياالستراتيلتنفيذ القادمة، التقارير الوطني الخامسة و
  لألموال؛والمبكر ضمان وضع اإلجراءات التي تكفل الصرف السريع 

  التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى ووكاالت التمويل، حسب االقتضاء، إلى يدعو  -18
فيما يتعلق ، وخاصة 10/29 من أجل تنفيذ المقررالمؤهلة، لبلدان لدعم بناء القدرات ق نطا وسيعالنظر في ت

  ؛10/29 من المقرر 38بالدعوة الواردة في الفقرة 
 مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى ووكاالت التمويل، حسب االقتضاء، إلى يدعو  -19

أو / و أو بيولوجياًإيكولوجياً المهمة  المناطق البحريةمن أجل تحديدة، المؤهلتوسيع نطاق دعم بناء القدرات للبلدان 
 ووضع 9/20 من المقرر 18المناطق البحرية الضعيفة التي تحتاج إلى الحماية، على النحو الذي دعت إليه الفقرة 

  ؛10/29 من المقرر 37 و36تدابير حماية مالئمة في هذه المناطق، في سياق الفقرتين 
  قرطاجنة للسالمة األحيائيةبروتوكول 

  : مرفق البيئة العالمية على أنيحث  -20
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  يواصل تنفيذ جميع التوجيهات السابقة المقدمة إلى اآللية المالية فيما يتعلق بالسالمة األحيائية؛  )أ(
 السادس للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، في دعم فترة التزودينظر، في سياق عملية   )ب(

ذ البروتوكول في إطار نظام تخصيص الموارد الشفاف عن طريق تخصيص حصص محددة للسالمة األحيائية تنفي
  لكل بلد، على أساس التقارير الوطنية الثانية بشأن تنفيذ البروتوكول؛

 إعداد تقاريرها الوطنية تيسيرت المناسب، لألطراف المؤهلة من أجل يتيح موارد مالية، في الوق  )ج(
  ؛موجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةالثانية ب

لبناء القدرات من أجل المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة دعمه وسع نطاق ي  )د(
االجتماع السادس ريرا كيما ينظر فيه قدم تقأن ياألحيائية ليشمل جميع األطراف المؤهلة في البروتوكول و

   في البروتوكول؛لألطراف
 للقدرات ة الذاتياتإدراج العناصر المتعلقة بالسالمة األحيائية ضمن اختصاصات التقييم يكفل  )ه(

  ؛ بتمويل من مرفق البيئة العالميةالمنفذةالوطنية والمبادرات األخرى لتقييم القدرات 
 والمقررات ذات 18من المادة ) أ (2يكفل مراعاة متطلبات تحديد الهوية الواردة في الفقرة   )و(

   في األنشطة المنفذة بتمويل من مرفق البيئة العالمية؛الصلة
يكفل مراعاة برنامج العمل بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بسالمة نقل   )ز(

  ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة في األنشطة المنفذة بتمويل من مرفق البيئة العالمية؛
 الحصول السريع ، حسب االقتضاء،رصدأن يف المؤهلة بطريقة ميسرة و األموال لألطرايتيح  )ح(

  ؛على هذه األموال
  التنوع البيولوجي وتغير المناخ

 ووسائل إبالغ وكاالته سبل مرفق البيئة العالمية إلى التشاور مع األمين التنفيذي بشأن يدعو  -21
شأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وخاصة عن المقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف ببشكل أفضل المنفذة 

   بين اتفاقيات ريو، من أجل تسهيل جهود األطراف المبذولة عمال بهذه المقررات؛بتعزيز التعاونتلك المتعلقة 
  :رهنا بتوافر الموارد، أن يقوم ،إلى األمين التنفيذييطلب   -22

ياس وتيسير اإلبالغ عن تحقيق المنافع تحديد مؤشرات لقب ،بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية  )أ(
  تدهور األراضي؛/االجتماعية واالقتصادية والثقافية للتنوع البيولوجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر

إعداد أدوات لتقييم وخفض اآلثار السلبية ب ، المنفذةهالمية ووكاالتبالتعاون مع مرفق البيئة الع  )ب(
فيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، باالستناد إلى أمور من بينها األطر على التنوع البيولوجي ألنشطة التخ

القائمة لتحليل اآلثار البيئية المحتملة والمشتركة بين القطاعات للمشاريع وسياسات الحماية البيئية الموضوعة داخل 
 .الوكاالت المنفذة لمرفق البيئة العالمية
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قدار األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية في فترة تقييم م: اآللية المالية  10/26المقرر 
  التزود السادسة للصندوق االستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية

  إن مؤتمر األطراف،
 لمساعدة البلدان النامية والبلدان مقدار األموال الالزمةالمتعلقة بتقييم كامل ل االختصاصات يعتمد  -1

 لفترة رشادات التي قدمها مؤتمر األطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقيةذات االقتصاد االنتقالي، وفقاً لإل
  ؛، على النحو الوارد في المرفق بهذا المقرر لمرفق البيئة العالمية التابعالتزود السادسة للصندوق االستئماني

مناسب للنظر التقييم وفقا لالختصاصات، في الوقت الإنهاء  األمين التنفيذي أن يضمن يطلب إلى  -2
فيه من جانب االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، وبعد ذلك 

  لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر؛
 األطراف إلى اإلسراع في إعداد استراتيجيات قطرية محددة لحشد الموارد كجزء من يدعو  -3
 للتنوع البيولوجية ـة للتنوع البيولوجي استجابة للخطة االستراتيجيـعملها الوطنيها وخطط ـاستراتيجيات

 بالنسبة إلى األطراف من البلدان النامية واألطراف ، وتحديد األولويات الوطنية للتمويل ذات الصلة2020- 2011
التي يمكن اعتبارها مؤهلة للتمويل ، بما في ذلك االحتياجات التمويلية الوطنية ذات األولوية ذات االقتصاد االنتقالي

  ؛2018حزيران / إلى يونيو2014تموز /للفترة من يوليوبموجب اآللية المالية وخصوصا 
 األمين التنفيذي أن يدرج النظر في تقييمات االحتياجات التمويلية في حلقات العمل يطلب إلى  -4

  ؛ اإلقليمية ودون اإلقليميةشاوراتاإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة من أجل تيسير الم
 أن يحيل إلى مرفق البيئة العالمية، على النحو الذي حدده االجتماع الحادي عشر لمؤتمر يقرر  -5

لمساعدة البلدان  األموال الالزمة مقدارب األطراف، ووفقاً لإلرشادات التي قدمها مؤتمر األطراف، التقييم المتعلق
نتقالي، للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية في دورة التزود السادسة لمرفق البيئة ن ذات االقتصاد االالنامية والبلدا

العالمية، لينظر فيه هذا المرفق، بحيث سيشير في تقريره المنتظم إلى مؤتمر األطراف إلى الكيفية التي استجاب 
  بها خالل دورة التجديد للتقييم السابق لمؤتمر األطراف؛

  مرفق
كامل لمقدار األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية في فترة التزود اختصاصات لتقييم 

  السادسة للصندوق االستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية
  الهدف

إن الهدف من العمل الذي يجب القيام به بموجب االختصاصات هذه يتمثل في تمكين مؤتمر األطراف من   -1
 بالتزاماتها ذات االقتصاد االنتقالي في الوفاءة البلدان النامية والبلدان إجراء تقييم لمقدار األموال الالزمة لمساعد

  وفقاً لإلرشادات التي قدمها مؤتمر األطراف،بموجب االتفاقية خالل فترة التزود السادسة لمرفق البيئة العالمية،
  .3/8والمقرر ، 21 من المادة 1للفقرة وتقرير ملبغ الموارد الالزمة وفقا 
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  النطاق
ينبغي لتقرير االحتياجات التمويلية لتنفيذ االتفاقية أن يكون شامال وموجها في المقام األول نحو تقدير   -2

 لإلجراءات التي ستتخذها  الكاملة المتفق عليهامجموع االحتياجات التمويلية الالزمة لتغطية التكاليف اإلضافية
تقالي للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية خالل الفترة األطراف من البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االن

  .، وذلك وفقاً لإلرشادات التي قدمها مؤتمر األطراف2018حزيران / إلى يونيو2014تموز /يوليو
  المنهجية

  :ينبغي أن يأخذ تقييم االحتياجات التمويلية في الحسبان ما يلي  -3
للتنوع  ، والخطة االستراتيجيةمن االتفاقية 21ادة  من الم1الفقرة ، ، و20لمادة  من ا2الفقرة   )أ(

  ؛2020- 2011البيولوجي 
  اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية من مؤتمر األطراف الذي يطلب موارد مالية في المستقبل؛  )ب(
جميع االلتزامات المدرجة في إطار االتفاقية والمقررات ذات الصلة التي اعتمدها مؤتمر   )ج(
  األطراف؛
 من 26المعلومات المرسلة إلى مؤتمر األطراف في التقارير الوطنية المقدمة وفقا للمادة   )د(
  االتفاقية؛

القواعد والمبادئ التوجيهية التي وافق عليها مجلس مرفق البيئة العالمية لتحديد األهلية الالزمة   )ه(
  لتمويل المشاريع؛

   من االتفاقية؛6عدة وفقا للمادة االستراتيجيات أو الخطط أو البرامج الوطنية الم  )و(
المعلومات المرسلة إلى مؤتمر األطراف من مرفق البيئة العالمية عن عدد البرامج والمشاريع   )ز(

   المرفق، والعدد الذي اعتمد للتمويل، والعدد الذي رفض بسبب نقص الموارد؛ هذاالمؤهلة التي قدمت إلى
ية في تنفيذ المشاريع، والجهات المسؤولة عن إعداد لجهات المعنالخبرة المكتسبة من جانب ا  )ح(

تقارير تقييم االحتياجات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول مونتريال بشأن 
  .المواد المستنفدة لطبقة األوزون، واتفاقية استكهولم

 اعترضت المشاريع الممولة من مرفق البيئة الخبرة المكتسبة حتى اآلن، بما في ذلك القيود التي  )ط(
  . والوكاالت المنفذة ووكاالت التنفيذ التابعة لهالعالمية والنجاحات التي حققتها هذه المشاريع، باإلضافة إلى أداء المرفق

  .أوجه التآزر القائمة مع االتفاقيات األخرى التي يمولها مرفق البيئة العالمية  )ي(
  إجراءات للتنفيذ

، ى األمين التنفيذي، بموجب سلطة مؤتمر األطراف وبدعم منه، أن يتعاقد مع فريق من خمسة خبراءعل  -4
اثنين منهم من البلدان النامية األطراف، واثنين من البلدان المتقدمة األطراف، وخبير واحد من منظمة دولية غير 

 تموز/من يوليولتنفيذ االتفاقية خالل الفترة  إلعداد تقرير عن التقييم الكامل للتمويل الضروري والمتاح حكومية،
  . وفقا للهدف والمنهجية المذكورين أعاله،2018 حزيران/ إلى يونيو2014
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لدى إعداد تقرير التقييم، ينبغي لفريق الخبراء أن يجري المقابالت والدراسات االستقصائية والتحليالت   -5
  :ي ذلك ما يليالكمية والكيفية، والمشاورات، عند اإلقتضاء، بما ف

جمع وتحليل االحتياجات المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما   )أ(
   من االتفاقية؛6في ذلك االستراتيجيات القطرية المحددة لحشد الموارد والتي تعدها األطراف عمال بالمادة 

 من االتفاقية لتحديد احتياجات 26ة استعراض التقارير المقدمة من األطراف بموجب الماد  )ب(
  التمويل من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية؛

  اآلثار المالية التقديرية لإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية من مؤتمر األطراف؛  )ج(
  الخبرة المكتسبة حتى اآلن في تقديم اآللية المالية لألموال في كل فترة من فترات التزود؛  )د(
، 2018 حزيران/ إلى يونيو2014 تموز/من يوليوخالل الفترة  االحتياجات التمويلية اإلضافية  )ه(

  ؛2020-2011للتنوع البيولوجي الناشئة عن التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية و
ع وتحليل أي معلومات إضافية تقدمها األطراف، سواء من البلدان النامية أو البلدان ذات يجمت  )و(

  .صاد االنتقالي عن احتياجاتها التمويلية لتنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقيةاالقت
ينبغي لمرفق البيئة العالمية واألمين التنفيذي إجراء استعراض لمشروع تقارير التقييم التي يعدها فريق   -6

  .الخبراء لضمان دقة واتساق النهج والبيانات
وزيع تقرير التقييم الصادر عن فريق الخبراء على جميع على األمين التنفيذي أن يسعى إلى ضمان ت  -7

  .المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقيةاألطراف قبل شهر من انعقاد االجتماع الرابع للفريق العامل 
ينبغي لالجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن ينظر في   -8
  .رير تقييم فريق الخبراء وإعداد توصيات لنظر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافتق
مقدار األموال التقييم المتعلق ب عن مقررا مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر صدرسوف ي  -9

مية، وإبالغ النتائج إلى الالزمة لتنفيذ االتفاقية لفترة التزود السادسة للصندوق االستئماني التابع لمرفق البيئة العال
  .مرفق البيئة العالمية تبعا لذلك

  العملية التشاورية
ينبغي لفريق الخبراء، عند إعداد تقرير التقييم، أن يتشاور على نطاق واسع مع جميع األشخاص   - 10

  .والمؤسسات من ذوي العالقة وغيرهم من مصادر المعلومات المفيدة
 إلى 2014يوليو /من تموزيانا عن االحتياجات التمويلية للفترة على فريق الخبراء أن يعد استب  - 11

وأن يوزعه على جميع األطراف في االتفاقية، واألمانة، وأمانة مرفق البيئة العالمية، ومكتب يونيو، /حزيران
  .التقييم والوكاالت التابعة للمرفق، وأن يذكر النتائج في تقرير التقييم

ماعات تشاورية يشارك فيها على األقل أصحاب المصلحة الرئيسيون المعنيون، ينبغي تنظيم مقابالت واجت  - 12
بما فيهم مجموعات األطراف الرئيسية وأمانة االتفاقية، فضال عن أمانة مرفق البيئة العالمية، ومكتب التقييم 

  .والوكاالت التابعة للمرفق
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ام بمشاورات إقليمية ودون إقليمية، مستغال ينبغي أن يسعى فريق الخبراء، إلى أقصى قدر ممكن، نحو القي  - 13
في ذلك حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تنظمها أمانة االتفاقية وأمانة مرفق البيئة العالمية خالل فترة 

  .الدراسة
االعتماد ينبغي أن تكون النُهج المستخدمة في تقييم التمويل الالزم والمتاح لتنفيذ االتفاقية شفافة ويمكن   - 14

، مع األخذ في االعتبار 20 من المادة 2افية وفقا للفقرة عليها ويمكن تكرارها، وأن توضح مبررات التكاليف اإلض
المعلومات المجمعة من الصناديق الدولية األخرى التي تخدم االتفاقيات والمعلومات المقدمة من األطراف في 

القواعد والمبادئ التوجيهية الحالية لمرفق البيئة العالمية كما وافق تطبيق مفهوم التكاليف اإلضافية، باإلضافة إلى 
  .عليها مجلس هذا المرفق

ينبغي لفريق الخبراء أن يعالج القضايا اإلضافية التي قد تثار في االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح   - 15
  .ييمالعضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية خالل نظره في تقرير التق
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  اآللية الماليةالستعراض الرابع لفاعلية التحضير ل    10/27المقرر 
  إن مؤتمر األطراف، 

هذا المرفق بالوارد في  اختصاصات االستعراض الرابع لفاعلية اآللية المالية، أن يعتمد يقرر  -1
  ؛المقرر

   األمين التنفيذي أن يضمن تنفيذ االستعراض وفقا لالختصاصات؛يطلب إلى  -2
النظر في إجراءات أخرى، عند الضرورة، لتحسين فاعلية اآللية المالية لالتفاقية، يقرر أيضا   -3

  وذلك في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
  مرفق

  اختصاصات االستعراض الرابع لفاعلية اآللية المالية
  األهداف

آللية، بما في ذلك المعايير والمبادئ ، سيستعرض مؤتمر األطراف فاعلية ا21 من المادة 3وفقا للفقرة   -1
، بغية اتخاذ اإلجراء المناسب لتحسين فاعلية اآللية، عند 21 من المادة 2التوجيهية المشار إليها في الفقرة 

  :ولهذا الغرض، ستشمل الفاعلية ما يلي.  الضرورة
يشغل اآللية المالية، مع التوافق مع أنشطة مرفق البيئة العالمية، باعتباره الهيكل المؤسسي الذي   )أ(

  إرشاد من مؤتمر األطراف؛
فاعلية اآللية المالية في توفير وحشد الموارد المالية الجديدة واإلضافية لتمكين األطراف من   )ب(

 من الوفاء بالتكاليف اإلضافية الكاملة المتفق عليها ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان النامية واألطراف من البلدان 
تكبدها لتنفيذ التدابير التي تفي بالتزامات هذه االتفاقية واالستفادة من أحكامها، مع األخذ في الحسبان التي ست

  الحاجة إلى إمكانية التنبؤ باألموال وكفايتها وتدفقها في الوقت المناسب؛
د كفاءة اآللية المالية، في توفير وإيصال الموارد المالية، فضال عن اإلشراف، وفقا لإلرشا  )ج(

  الصادر عن مؤتمر األطراف على األنشطة الممولة من مواردها ورصد وتقييم هذه األنشطة؛
فاعلية وكفاءة األنشطة الممولة من مرفق البيئة العالمية بشأن تنفيذ االتفاقية وتحقيق أهدافها   )د(

  .الثالثة، مع األخذ في الحسبان اإلرشاد المقدم من مؤتمر األطراف
  .اإلرشاد الصادر من اتفاقية التنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالميةفعالية وفائدة   )ه(
  .التجانس مع اتفاقيات ريو األخرى  )و(
  المنهجية

سيغطي االستعراض جميع أنشطة الهيكل المؤسسي العامل كآلية المالية، وخصوصا للفترة من   -2
  .2010حزيران / إلى يونيو2007تموز /يوليو

  : مصادر المعلومات التالية، ضمن مصادر أخرىيستند االستعراض إلى  -3
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 أقل البلدان ال سيما و،المعلومات المقدمة بخصوص اآللية المالية من األطراف من البلدان النامية  )أ(
 ذات االقتصاد االنتقالي،األطراف ا، فضال عن ضعفا بيئيالبلدان  النامية، وأكثر والدول الجزرية الصغيرة ،نموا

  ؛ن البلدان المتقدمةوكذلك األطراف م
التقارير التي يعدها مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك تقاريره إلى مؤتمر األطراف، فضال عن   )ب(

  تقييمات منظمات شبكة مرفق البيئة العالمية؛
تقارير مكتب تقييم مرفق البيئة العالمية التي تتعلق بأنشطة التنوع البيولوجي في مرفق البيئة   )ج(
  ضمن إطار اآللية المالية، بما في ذلك دراسة األداء العام الرابع لمرفق البيئة العالمية؛العالمية 

  .المعلومات التي يقدمها أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين  )د(
  المعايير

  :يتم تقييم فاعلية اآللية المالية مع مراعاة ما يلي، ضمن جملة أمور  -4
لية استجابة إلرشاد مؤتمر األطراف، حيسب توحيدها الوارد اإلجراءات المتخذة من اآللية الما  )أ(

  ؛24في المرفق األول بالمقرر 
النامية،  والدول الجزرية الصغيرة ، أقل البلدان نمواال سيما و،عدد األطراف من البلدان النامية  )ب(

 أموال كافية وحسنة  التي تحصل علىذات االقتصاد االنتقالي،األطراف ا، فضال عن ضعفا بيئيالبلدان  وأكثر
االلتزامات ها لتنفيذ التدابير التي تستوفي التوقيت ويمكن التنبؤ بها لتغطية التكاليف اإلضافية الكاملة والموافق علي

  وفقا لالتفاقية؛
 والدول الجزرية الصغيرة ، أقل البلدان نمواال سيما و،وجهات نظر األطراف من البلدان النامية  )ج(

 بشأن أداء وشروط تقديم موارد ذات االقتصاد االنتقالي،األطراف ا، فضال عن ضعفا بيئيبلدان ال النامية، وأكثر
  مرفق البيئة العالمية من خالل الوكاالت المنفذة؛

  كمية وطبيعة ومصادر الموارد المالية المقدمة من خالل اآللية المالية لتحقيق أهداف االتفاقية؛  )د(
  إجراءات للتنفيذ

 التنفيذي، بموجب سلطة مؤتمر األطراف وبدعم منه، أن يعين خبير تقييم متمرس إلجراء على األمين  -5
  .االستعراض، وفقا لألهداف، والمنهجية والمعايير المذكورة أعاله

يصمم خبير التقييم استبيانا باستعمال المعايير المعتمدة في االختصاصات الحالية، إلرسالها إلى   -6
  .اآلخرين في أقصى وقت ممكن عمليا، ويعد تجميعا وملخصا للمعلومات المستلمةاألطراف وأصحاب المصلحة 

يقوم خبير التقييم بإجراء دراسات نظرية ومقابالت وزيارات ميدانية ويتعاون مع مكتب التقييم في   -7
  .مرفق البيئة العالمية، حسب الضرورة، للتحضير لالستعراض، رهنا بتوافر الموارد

ييم مشاورات إقليمية ودون إقليمية مع األطراف، مع االستفادة بحلقات العمل اإلقليمية يجري خبير التق  -8
  ودون اإلقليمية التي تنظمها أمانة االتفاقية خالل فترة التقييم؛
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سيتاح مشروع تقرير موجز وتوصيات خبير التقييم إلى مرفق البيئة العالمية الستعراضه وإدالء   -9
  .ه التعليقات في الوثائق وتحدد من حيث المصدروستدرج هذ.  تعليقات عليه

استنادا إلى التقرير الموجز والتوصيات التي يقدمها خبير التقييم المستقل، سيعد األمين التنفيذي،   - 10
بالتشاور مع مرفق البيئة العالمية، مشروع مقرر بشأن االستعراض الرابع لآللية المالية، بما في ذلك مقترحات 

  .ت لتحسين فاعلية اآللية، عند الضرورة، وذلك لنظر مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الحادي عشرمحددة إلجراءا
سيقدم األمين التنفيذ الوثائق ذات الصلة إلى األطراف في غضون ثالثة أشهر على األقل قبل االجتماع   - 11

  .الحادي عشر لمؤتمر األطراف
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  خلية    التنوع البيولوجي للمياه الدا10/28المقرر 
  ،إن مؤتمر األطرف

 النظم اإليكولوجيةفي  أن الزيادة السريعة في الضغوط الناشئة عن دوافع التغيير يالحظ مع القلق  -1
وخدمات لنظم اإليكولوجية هذه ا المستمر والمتسارع لفقدان التنوع البيولوجي لاإلجماليالمعدل و ،للمياه الداخلية

ها، قد ترتب عليها بالفعل تكاليف اقتصادية واجتماعيه وبيئية كبيرة يتوقع أن النظم اإليكولوجية الحرجة المرتبطة ب
  ؛وتشمل هذه الخدمات إمدادات المياه والتخفيف من الظروف الهيدرولوجية القاسية. ةتتصاعد بسرع

 األرض على ياه من أن التغيرات البشرية الرئيسية ال تزال جارية في دورة مه قلقيعرب عن  -2
؛ وأنه  والتغير في استخدام األراضيعالمي والنطاقين اإلقليمي والمحلي من خالل االستخدام المباشر للمياهالنطاق ال

وأن موارد المياه السطحية والجوفية أو تجاوزها في العديد من األقاليم؛ لل بالفعل إلى حدود االستدامة ووصلتم ا
 نتيجة تغير المناخ؛ أصبحت متزايدة في بعض المناطق ؛ وأن هذه االتجاهات مستمر في الزيادة على المياهالطلب

  وخدمات النظم اإليكولوجية تتصاعد بسرعة؛ البيولوجي التنوعوأن ضغوط المياه على 
 أن المجتمعات البشرية تعتمد على الخدمات العديدة التي توفرها النظم االيكولوجية للمياه يؤكد  -3

  الخدمات التي تقدمها هذه النظم االيكولوجية؛الداخلية وأن التنوع البيولوجي يدعم تلك 
 أن المياه تعتبر على نطاق واسع التحدي العالمي الرئيسي للموارد الطبيعية، وأن المياه يالحظ  -4

  صلة الموارد الطبيعية الرئيسية بين مختلف األهداف اإلنمائية لأللفية والتنوع البيولوجي؛
  تنفيذ برنامج العمل

ألطراف في اتفاقية رامسار التي تقدمها التقارير الوطنية القيمة المستمرة ل ريالحظ مع التقدي  -5
لتغير؛ اافع و حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ودعنألراضي الرطبة في توفير معلومات أساسية ل

، الهلمي والتقني التابع  االستعراض العفريقولألراضي الرطبة تفاقية رامسار ا لمدخالت أمانة ويعرب عن تقديره
   لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛في االستعراض المتعمقوذلك 

لنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية ال يزال لتنوع البيولوجي ل أن برنامج العمل بشأن اإلىيخلص   -6
إال أن التنفيذ يحتاج إلى تعزيز بدرجة كبيرة من خالل اتساق أفضل بين إطارا سليما لتنفيذ األنشطة ذات الصلة 

وإدراج أفضل لقضايا المياه في برامج العمل األخرى في  سياسات وأنشطة استخدام المياه واستخدام األراضي
، وزيادة االعتراف االتفاقية، بما فيها ما يتعلق باستخدام المياه وإدارة المناطق والموائل الواقعة على ضفاف األنهار

  لصحة البشر والحد من الفقر والتنمية المستدامة وتغير المناخ؛ بأهمية خدمات النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية
 دالئل أن النظم االيكولوجية للمياه الداخلية قد تكون ضعيفة بصفة خاصة أمام يالحظ مع القلق  -7

ومات األخرى على الرجوع إلى العمل بشأن األنواع الغريبة  األطراف والحكويحثاألنواع الغريبة الغازية 
  الغازية عند تنفيذ برنامج العمل بشأن النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛

 األطراف والحكومات األخرى على إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية واإلقليمية، والتقييمات يحث  -8
ة القائمة من أجل وقف االستخدام غير المستدام وتعزيز حفظ التنوع البيئية االستراتيجية وإنفاذ التدابير القانوني
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البيولوجي للمياه الداخلية واستخدامه المستدام، وخصوصا لمعالجة االستغالل المفرط للمياه الداخلية وتفتتها، بما في 
  ذلك أثرها على مصايد األسماك؛

لحكومات األخرى إلى الحاجة  األطراف واينبه، 9/19 من المقرر 3 الفقرة إذ يشير إلى  -9
المستمرة إلى مواصلة تعزيز الترتيبات التعاونية الدولية المتصلة بإدارة مجاري المياه الداخلية والكتل المائية بما 

   من االتفاقية؛5يتسق مع المادة 
 والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على تعزيز جهودها لتنفيذ برنامج العمل ، األطرافيحث  -10

وأهداف أيشي للتنوع بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، مع األخذ في االعتبار الغايات 
 والحكومات ، األطرافيشجع؛ و2020- 2011للتنوع البيولوجي في الخطة االستراتيجية المذكورة البيولوجي 

 بما في ذلك التنسيق المؤسسي، مع إيالء ،العملاألخرى والمنظمات المعنية على تعزيز قدراتها لتنفيذ برنامج 
 والتخفيف من وطأة الفقرة وتحقيق األهداف ،اهتمام خاص لمساهمات برنامج العمل في تحقيق التنمية المستدامة

  :اإلنمائية لأللفية من خالل جملة أمور منها
ن الموارد ذات الصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات المستخدمة للمياه وغيرها م  )أ(

  بالنظم االيكولوجية للمياه الداخلية لتجنب اآلثار السلبية التي تلحق بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية؛
 بها لالتوسع في إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في اإلدارة المتكاملة لموارد المياه وما يتص  )ب(
النظم اإليكولوجية المختلفة التي تنظم مساحة الموارد المائية والمياه الجوفية  التفاعالت بين والنظر فيمن نُهج 

  والساحلية وتواصلها؛
تعزيز جهودها في مجال الحفظ، عن طريق جملة أمور منها، توسيع نطاق المناطق المحمية   )ج(

شبكات متسقة وشاملة لمناطق  عيين الخاصة بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ومن خالل ت60والشبكات االيكولوجية
 قائمة اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة ذات األهمية فياألراضي الرطبة في امتداد أحواض األنهار المدرجة 

  الدولية ومن خالل التعاون الدولي في إدارة موارد المياه الداخلية؛
وجية للمياه العذبة، بما في تعزيز قدراتها على اإلبالغ عن تغطية المناطق المحمية للنظم اإليكول  )د(

  ذلك في المناطق المعينة لحماية التنوع البيولوجي األرضي؛
تعزيز الجهود لمعالجة الدوافع المؤدية إلى تدهور التنوع البيولوجي للمياه الداخلية وفقدانه وذلك   )ه(

ي القطاعات األخرى، من خالل إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، في عمليات صنع القرار ف
مثل إنتاج الطاقة، والنقل، والزراعة، ومصايد األسماك، والصناعة، والتعدين والسياحة وفي خطط التنمية 

  اإلقليمية؛
أو تغير المناخ، التي تضر /منع تغييرات تدفقات المياه، بما فيها التدخالت البشرية المباشرة و  )و(

  لوجية؛بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكو
  منع االستخدام غير المستدام للمياه الجوفية؛  )ز(

                                                             
ـ   عام ج العمل هذا، مصطلح في سياق برنام    60  جيستخدم في بعض البلدان والمناطق، حسب اإلقتضاء، للتعبير عـن تطبيـق نه

النظام اإليكولوجي الذي يدمج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا من أجل فاعليـة      
 .حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
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  ؛المتدهورة وخدماتهاإحياء واستعادة النظم االيكولوجية للمياه الداخلية   )ح(
تشجيع، حسب اإلقتضاء، مستخدمي األراضي والمياه ذوي الصلة على تحسين الخدمات التي   )ط(

ل خطط من ضمنها المدفوعات الطوعية مقابل خدمات النظم تقدمها النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية من خال
  ؛االيكولوجية
التأكد من مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين بإدارة المياه الداخلية في عمليات صنع القرار   )ي(

بخصوص السياسات واألعمال التي تنطوي على حفظ النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية واستخدامها المستدام 
  ي التخفيف من وطأة الفقر؛وتسهم ف

التي تبررها  ،لتنفيذ على ا الموارد لبناء القدراتعملية تخصيصتعزيز إمكانيات لاستكشاف   )ك(
   االقتصادية لتحسين إدارة النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛المنافع

يكولوجية ضمان المحافظة على التواصل بين النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية والنظم اإل  )ل(
األرضية والبحرية واستعادتها حيثما يكون ضروريا، من أجل التكيف مع اآلثار الضارة لتغير المناخ وخفض 

  تدهور التنوع البيولوجي إلى الحد األدنى؛
دعم البرامج واألنشطة على إلى   والمنظمات المعنية والحكومات األخرى، األطرافيدعو  -11

  لنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛في ا دوافع فقدان التنوع البيولوجي معالجةلالمستويين اإلقليمي والوطني 
 وقيمتها مياه الداخليةمراعاة النظم االيكولوجية لل األطراف والحكومات األخرى على يشجع  -12

  نظم اإلبالغ؛عند اإلقتضاء،  و،مراعاة كاملة في خطط التنمية القطاعية لديها وحساباتها القومية
للمياه الفريد  بأهمية النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية في الجزر، والتنوع البيولوجي عترفي  -13

لمياه في الجزر، لات المحدودة مدادفي كثير من األحيان، وبصفة خاصة، دورها في الحفاظ على اإلفيها الداخلية 
  ام بتنفيذ برنامج العمل؛ الدول الجزرية الصغيرة النامية، حسب االقتضاء، على زيادة االهتمحثوي

 بأهمية النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، مثال الواحات في األراضي الجافة وشبه وإذ يسلّم  -14
 األطراف المعنية والحكومات األخرى المعنية، على التأكد من اإلحالة المرجعية والتماسك بين يحثالرطبة، 

ألراضي الجافة التنوع البيولوجي لاإليكولوجية للمياه الداخلية وبشأن برنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم 
  ؛)، ضمن جملة أمور7/4 من المقرر 11حسبما تقرره الفقرة (وشبه الرطبة 

 األطراف حثيولمدن، ل المياه توفير إمدادات السريع لسكان العالم وأهمية  التوسع العمرانييدرك  -15
ير لخفض الضغوط التي تحدثها المدن على النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية على اتخاذ تدابوالحكومات األخرى 

  :اآلخرين ودعمهم من أجل ما يليأصحاب المصلحة والسلطات الحضرية ب االهتمام وزيادة
اتخاذ تدابير لضمان استمرار قدرة النظم اإليكولوجية على توفير مياه كافية بجودة مناسبة،   )أ(

  في أمور منها إمدادات المياه في المناطق الحضرية؛وبالتالي المساهمة 
حماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التي تقدمها األراضي الرطبة في المدن   )ب(

والمتاخمة للمدن الواقعة تحت واليتها، كمساهمة في الجهود الوطنية لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي 
  ية للمياه الداخلية؛للنظم اإليكولوج
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بشأن االتفاقية  عمل يامجن بين برالصالت المشتركة حاجة إلى توضيح نطاق ثمة أن يالحظ  -16
 ة والساحليةالبحريللنظم اإليكولوجية التنوع البيولوجي بشأن لمياه الداخلية وللنظم اإليكولوجية لالتنوع البيولوجي 

تغطية األراضي الرطبة الساحلية بموجب اتفاقية رامسار لألراضي في المناطق الساحلية، بما في ذلك ما يتعلق ب
 لألراضي الرطبة، رهنا بالموارد المتوافرة، إلى أمانة اتفاقية رامسار دعويو األمين التنفيذي إلىويطلب  الرطبة،

 في المناطق  الصلةراء تقييم للسبل والوسائل الرامية إلى معالجة احتياجات التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ذاتجإ
 للهيئة الخامس عشر هذه المسألة إلى االجتماع  ضمن خطة العمل المشتركة لالتفاقيتين، وتقديم تقرير عنالساحلية

  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
 تخصيص سياسات تعتمدضمان أن على ، حسب االقتضاء األطراف والحكومات األخرى، يشجع  -17

تحقيق توافر مستدام للمياه بكميات كافية وذات جودة لدعم تشغيل  لديها، ضمن جملة أمور، على الحاجة إلىالمياه 
  ؛ المتصلة بالمياه أو التي تعتمد عليهالنظم اإليكولوجيةالنظام اإليكولوجي واإليصال المستدام لخدمات ا

لمعنية، بما في ذلك منظمة  األمين التنفيذي أن يواصل، في شراكة مع المنظمات ايطلب إلى  -18
األمم المتحدة لألغذية والزراعة والمعهد الدولي إلدارة المياه، البحث عن السبل التي يمكن بها الحد من اآلثار 
السلبية الستخدام المياه الزراعية ومياه الصرف، على النظم اإليكولوجية، وتعزيز قدرة النظم االيكولوجية على 

  غذية لألجيال الحاضرة والقادمة؛توفير المياه إلنتاج األ
 األمين التنفيذي، بالتشاور مع األمانة وفريق االستعراض العلمي والتقني التابعة يطلب إلى  -19

، ورهنا بالموارد المتوافرة، إجراء تحليل للمعلومات الواردة في التقارير  بشأن األراضي الرطبةالتفاقية رامسار
 البيولوجي ذات الصلة بالحالة واالتجاهات في األراضي الرطبة ودوافع التغيير في الوطنية الرابعة التفاقية التنوع

األراضي الرطبة من جميع المجاالت البرامجية، وتقديم تقرير عن النتائج إلى فريق االستعراض العلمي والتقني 
اقيتين وخاصة لتوفير وأمانة اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة لتعزيز تدفق تبادل المعلومات فيما بين االتف

  االستنارة، ضمن جملة أمور، للتقرير المزمع عن حالة األراضي الرطبة في العالم؛
 أمانة اتفاقية رامسار إلى تقييم حالة تنفيذ مبادرة أحواض ويدعو األمين التنفيذي، يطلب كذلك إلى  -20

شورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل األنهار، ورفع تقرير عن هذه المسألة لعلم اجتماع للهيئة الفرعية للم
  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

 األطراف والحكومات األخرى على النظر في الحاجة إلى تنفيذ مشترك لعناصر برنامجي يحث  -21
إليكولوجية البحرية العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية وبشأن التنوع البيولوجي للنظم ا

  والساحلية، مع مراعاة دور التنوع البيولوجي في دورة المياه؛
  تغير المناخ
تغير المناخ  : بعنوان الحكومي الدولي المعني بتغير المناخللفريق نتائج التقرير التقني يالحظ  -22

لمناخ وموارد المياه العذبة من أن العالقة بين تغير اإلى  ضمن أمور أخرى، يشير في استنتاجاته،، الذي والمياه
  ستتأثر بشدة بتغير المناخ؛المياه ومدى توافرها جودة ن ألالشواغل الرئيسية 

 أن دورة الكربون ودورة المياه هما من أهم العمليات البيوجيولوجية الواسعة النطاق يالحظ  -23
  لبعض بصورة عامة؛بالنسبة للحياة على كوكب األرض وأن هاتين الدورتين ترتبطان ببعضهما ا
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 أن النظم االيكولوجية للمياه الداخلية تمثل مخازن مهمة للكربون وأن أراضي الخث يالحظ  -24
 كبيرة من الكربون، وخاصة تحت األرض، حسبما يشار إلى ذلك في ألراضي الرطبة األخرى بها مخزونوا

 الذي 61لتنوع البيولوجي وتغير المناخ، دال وفي تقرير فريق الخبراء التقنيين الثاني المخصص ل9/16المقرر 
الحظ أن أراضي الخث واألراضي الرطبة األخرى تخزن كمية من الكربون أكبر من الكمية التي تخزنها الغابات 

  المدارية في العالم؛
  : األطراف والحكومات األخرى علىيحث  -25

ثار تغير المناخ على النظم  عند النظر في آمياهأهمية التغيرات التي تحدث في دورة الإدراك   )أ(
أهمية دور الخدمات المتعلقة أيضا  ومن هنا ،الداخليةالنظم اإليكولوجية للمياه اإليكولوجية األرضية والساحلية و

خ  النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، في التكيف مع تغير المناال سيمابالمياه التي توفرها النظم اإليكولوجية، و
   اإليكولوجية؛القائم على النظم

مراعاة أنشطتها المتعلقة بالتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه مع وتنفيذ  التأكد من تصميم  )ب(
 والمساهمة الخدمات التي توفرها النظم اإليكولوجية للمياه الداخليةأو تعزيز /و الستدامةاالحتياجات واإلمكانيات 

  بالتالي في تحسين رفاه اإلنسان؛
 في أنشطتها المتعلقة بالتخفيف من حدة تغير مياه بين دورتي الكربون وال المتبادلةالعالقةإدراك   )ج(

وتشغيل دورة المياه، وتوافر  المساهمة في استدامة دور التنوع البيولوجي فيوبصفة خاصة،  ، والتكيف معهالمناخ
  ؛ة بالمياه وخدمات تخزين الكربونالمياه لدعم تشغيل النظام اإليكولوجي، وخدمات النظام اإليكولوجي المتصل

 األطراف والحكومات األخرى على مراعاة قدرات التكيف والتخفيف في األراضي الرطبة يشجع  -26
  لدى تصميم استراتيجيات لتغير المناخ؛

 األطراف ويدعوالتصحر وتغير المناخ و أن المياه توفر روابط قوية بين التنوع البيولوجي يالحظ  -27
 مستوىعلى الالموضوعات لمواصلة تعزيز االتساق بين تلك ألخرى إلى االرتكاز على هذه الروابط والحكومات ا

، وحسب االقتضاء، تعزيز التنسيق وأوجه التآزر بين اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة الوطني
اقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ األطراف األخرى، مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتف

مع بين و األمين التنفيذي استخدام هذه الروابط لتعزيز التعاون ويطلب إلىواتفاقية رامسار لألراضي الرطبة، 
  فريق االتصال المشترك وفريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي؛

 يمكن أن يوفرا منافع متعددة للتنوع  أن الحد من تدهور األراضي الرطبة وفقدانهايؤكد  -28
 الهيئات ذات الصلة في اتفاقية األمم المتحدة يدعوالبيولوجي ويخفضا من تركيز غازات الدفيئة في الجو، وبالتالي 

  اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى النظر في إطارها في مسألة تدهور األراضي الرطبة وفقدانها؛
   العلميةاالحتياجات

بين العلوم الطبيعية والعلوم  والتكامل اتلسياسبين العلوم واتنسيق تعزيز البالحاجة إلى  يعترف  -29
 النظم اإليكولوجية تشغيللتنوع البيولوجي وومن ضمنها امواضيع المتداخلة البين االجتماعية االقتصادية وخاصة 

وإمدادات ستخدام األراضي والمياه  وممارسات ا،لمياه الداخلية وتوفير الخدماتالنظم اإليكولوجية لاألرضية و
   والتنمية المستدامة وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛،والحد من الفقرمستدامة من المياه بكميات وجودة مناسبة، 

                                                             
61   UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/21.  
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 أهمية البيانات المؤكدة عن األنواع في المياه الداخلية في تحديد حالة واتجاهات هذه النظم يالحظ  -30
ذلك بوصفها بيانات أساسية رئيسية تستخدم في عمليات التقييم والمبادرات األخرى، بما في االيكولوجية، بما في 

ذلك، ضمن جملة أمور، الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي وشراكة مؤشرات التنوع 
 في العالم التي تقوم بها منظمة األمم ، والمبادرات الجديدة، مثل حالة الموارد الوراثية المائية2010البيولوجي لعام 

 لتلك المنظمات والمبادرات واألفراد المسؤولين عن توليد ويعرب عن تقديرهالمتحدة لألغذية والزراعة، 
  مجموعات البيانات هذه والمحافظة عليها؛

م  األطراف والحكومات األخرى على دعم تعزيز بناء القدرات لرصد التنوع البيولوجي للنظيحث  -31
  االيكولوجية للمياه الداخلية، بما في ذلك على مستوى األنواع؛

 إلى يدعوحول العالقات بين التنوع البيولوجي والمياه، وات تحسين اإلرشاد بالحاجة إلى يعترف  -32
 وخدمات والهيدرولوجيا بين التنوع البيولوجي المتصلة بالسياسات للعالقاتإجراء المزيد من التقييمات العلمية 

  :لنظم اإليكولوجية والتنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بأمور، منهاا
ا، وقدرة التنوع م، وتدخالت السياسات واإلدارة في كل منهياه بين دورتي الكربون والماتالعالق  )أ(

  البيولوجي على دعم الدورتين؛
العكس، بما في ذلك، أثر االستخدام البشري المباشر للمياه على التنوع البيولوجي األرضي و  )ب(

نتح النباتات، والتحوالت في األمطار –ضمن أمور أخرى، التدفقات بين رطوبة التربة، والمياه الجوفية، وبخر
  ، تغير المناخمن خاللالمحلية واإلقليمية، مع مراعاة أية ضغوط إضافية تسببها المياه على النظم اإليكولوجية 

  لهذا العمل؛توفير الدعم التقني والمالي  األطراف والحكومات األخرى إلى ويدعو
إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في  تحسين  بالحاجة إلىيعترف  -33

 االستعراض العلمي والتقني فريق ويدعو األمين التنفيذي ويطلب إلى ه،ايموارد المالمتعلقة بسيناريوهات التخطيط 
العمليات الجارية الجهود والمساهمة في إلى تعزيز الرطبة، رهنا بالموارد المتوافرة، لألراضي التفاقية رامسار 

لتقرير الرابع عن تنمية المياه لضمن أمور أخرى، تحليل السيناريوهات المضطلع به ، بما في ذلك، في هذا الصدد
  هذا الغرض؛ األطراف والحكومات األخرى إلى توفير الدعم التقني والمالي لويدعو في العالم؛

غير المنظمات  بتطوير األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ويرحب مع التقدير  -34
على  ويشجععدة في تنفيذ برنامج العمل، ادوات واستخدامها على نطاق واسع للمسألالحكومية والشركاء اآلخرين 

 في المجاالت تكمنات ذات األولوية  أن االحتياجمالحظةمواصلة تطويرها وتطبيقها على نطاق أوسع مع 
االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية والسياساتية من أجل تنسيق إدارة الدوافع المتعددة للتغير في النظم اإليكولوجية 

ومستدام لخدماتها المتعددة متوازن وعادل ومنصف تسليم تحقيق بحيث يمكن للمياه الداخلية بصورة أفضل 
  ؛نمية المستدامةالتتحقيق  كمساهمة في
ات رشادألهمية المتزايدة لإلأن تولي االعتبار الواجب لاألطراف والحكومات األخرى إلى  يدعو  -35

وأن تواصل وتعزز،  الرطبة وقرارات مؤتمر أطرافها المتعاقدة ألراضيل اتفاقية رامسار في إطارالقائمة المتاحة 
  ت؛ والقرارااترشادهذه اإلالنظر في عند االقتضاء، 

كل من اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار لألراضي الرطبة على اتخاذ  األطراف في يحث  -36
ضمن غيرها من  TEMATEAتدابير تكميلية أكثر شموال لتنفيذ االتفاقيتين على المستوى الوطني باستعمال أداة 

  ؛الوسائل
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اصة باتفاقية رامسار لألراضي  يمثل الذكرى األربعين للمفاوضات الخ2011 أن عام يالحظ  -37
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على اإلسهام في االحتفاالت بهذه المناسبة ويشجعالرطبة، 

واستخدامها كفرصة إضافية لمواصلة تعزيز الجهود بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار لألراضي 
  الرطبة؛

، ياهالتغيرات في دورة الم األخرى على أن تنظر في انعكاسات  األطراف والحكوماتيحث  -38
 جميع برامج العمل المواضيعية والمتعددة تنفيذوموارد المياه العذبة، عندما يكون ذلك ممكنا وقابال للتطبيق، في 

لوجية  النظم اإليكوتشغيل، والتنوع البيولوجي والهيدرولوجيالروابط بين لالقطاعات، مع إيالء اهتمام خاص 
  ؛ إلى الهيئة الفرعية للمشورة هذه العلمية والتقنية والتكنولوجية النظر في هذه الجوانبويطلب، والتنمية المستدامة

 بأوجه التآزر الطيبة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار لألراضي الرطبة، إذ يسلّم  -39
امسار وفريق االستعراض العلمي والتقني التابع لها، والشركاء  أمانة اتفاقية رويدعواألمين التنفيذي، يطلب إلى 

المعنيين اآلخرين، رهنا بتوافر الموارد المالية، إلى إنشاء فريق عامل للخبراء، باالستعانة إلى الخبرة األساسية 
، وتقديم ذات الصلة لفريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رامسار، الستعراض المعلومات المتاحة

رسائل تتعلق بالسياسات الرئيسية، بشأن تعميم قدرة التنوع البيولوجي على مواصلة دعم دورة المياه، على أن 
  يكون له االختصاصات المرفقة بالمقرر الحالي؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تزويد األمين التنفيذي بمعارف يدعو  - 40
المحلية ودراسات الحالة المتعلقة بعمل فريق الخبراء، وإلى مالحظة المعارف أو /ت العلمية وتستند إلى المعلوما

أيضا أن هذا العمل ينبغي أال يؤخر اإلجراء الفوري، حسب الضرورة وحسب اإلقتضاء، على المستوى الوطني، 
  لمعالجة الموضوعات قيد البحث؛

تائج هذا العمل على األطراف والحكومات األخرى أن ينشر مشروع ن:  األمين التنفيذييطلب إلى  - 41
من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ووسائل مالئمة أخرى، للتعليق عليها واستعراضها، ولتعزيز تبادل 
المعلومات والتطبيق الفعال لنتائج هذا العمل؛ وأن يوزع التقرير النهائي للفريق على األطراف والحكومات 

ممكنة؛ وأن يرفع تقريرا عن التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية األخرى في أقرب فرصة 
  والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

  التنوع البيولوجي والكوارث الطبيعية
 آثار  الضعف أمام دور التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في توفير خدمات تقلليالحظ إذ  -42

تؤدي  اآلثار المتعلقة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف، وأنه من المتوقع أن ال سيما، وبعض الكوارث الطبيعية
  الضعف أمام الكوارث ومخاطرها؛إلى زيادة  التغيرات العالمية الحالية

، وخاصة سليمةال األطراف والحكومات األخرى على االعتراف بدور النظم اإليكولوجية يشجع  -43
 هذه االعتبارات في وإدراجالكوارث الطبيعية بعض حماية المجتمعات البشرية من في األراضي الرطبة، 

  السياسات ذات الصلة؛
األطراف والحكومات األخرى على حفظ النظم اإليكولوجية واستخدامها المستدام وعند يشجع   -44

هم بالتالي في رفاه رد المائية التنوع البيولوجي وتسذبة والمواالضرورة، استعادتها، حتى تديم تدفقات المياه الع
  اإلنسان؛
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موارد، بالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك اتفاقية ال األمين التنفيذي، رهنا بتوافر إلىيطلب   -45
  :القيام بما يلي األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث وإستراتيجيةرامسار 

وخدمات النظم اإليكولوجية للمياد الداخلية  فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ثغراتلل تحليل إجراء  )أ(
  ودورها المحتمل في الحد من مخاطر الكوارث؛

 والية اتفاقية التنوع وفي حدود، مقتضى الحال، حسب ثغرات هذه الالسعي إلى إيجاد سبل لسد  )ب(
   ؛ اإلدارةإرشاداتالسياسات والبيولوجي، من خالل تعزيز األدوات والمعلومات، بما في ذلك 

وسيلة لمساعدة األطراف على تحسين باعتبار ذلك هذه الغايات، لتحقيق ز دعم القدرات يعزت  )ج(
  ؛ الطبيعية مخاطر الكوارثمنلحد في اوخدمات النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية  التنوع البيولوجي إسهام

  ؛الغرض االتقني لهذودعم المالي توفير الإلى  األطراف والحكومات األخرى ويدعو
  والخطة االستراتيجيةالتنوع البيولوجي والمياه 

  :تها وتنقيها المياه، وتنظيمتخصيص أن يالحظ  -46
وتعتبر  التنوع البيولوجي، يدعمها النظم اإليكولوجية، توفرها حاسمة مهمة بصورة خدمات تعتبر  )أ(
  لتنمية المستدامة؛ل ضرورية
التنوع وجود و، الداخلية والساحليةو النظم اإليكولوجية األرضية تشغيلالستمرار  تعتبر أساسية  )ب(

عمل ال جميع المصالح وبرامج عبرالمياه بتعزيز االهتمام  وأن هناك أساسا علميا وتقنيا واضحا ل؛داخلهاالبيولوجي 
   االتفاقية؛ فيذات الصلة

عتراف بدور التنوع البيولوجي في توفير المياه الكاملة من اإلمكانيات التي يمثلها االاالستفادة ب  -47
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية على يحثوتنظيمها وتنقيتها، وبالتالي إدامة الموارد المائية، 

  ؛التفاقيةأهداف اتحقيق في  كمساهمة في جميع قطاعات ومستويات الحكومة والمجتمعتعميم التنوع البيولوجي 
  مرفق

اصات فريق الخبراء المعني بدور التنوع البيولوجي في دعم دورة          اختص
  المياه وما يرتبط بها من خدمات النظام اإليكولوجي

سيستعرض فريق الخبراء المؤلفات الحالية والمعلومات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك دراسات الحالة،   -1
والتغيرات الحالية والمحتملة التي تحدث في هذه العالقة، بشأن مساهمة التنوع البيولوجي في استدامة دورة المياه، 

  :بما في ذلك ما يلي، ضمن جملة أمور
الغابات، واألراضي الرطبة، والمراعي والبحيرات والمناطق األحيائية (دور النظم اإليكولوجية   )أ(

) الجفاف والفيضانات(ة القاسية في تنظيم توافر المياه، بما في ذلك أثناء األحداث الهيدرولوجي) األخرى ذات الصلة
  وعلى فترات زمنية أطول تشمل الفترات التي تمتد لعدة سنوات؛

 النتح لمختلف أنواع النظم اإليكولوجية بما فيها الغابات، واألراضي الرطبة، -معدالت البخر  )ب(
  والمراعي، والمحاصيل الزراعية والمناطق األحيائية األخرى ذات الصلة؛
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 النتح في استدامة توافر المياه المحلية واإلقليمية، وتشغيل النظام اإليكولوجي –بخر مساهمة ال  )ج(
  وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية؛

اعتماد أنواع الغطاء األرضي على توافر المياه الجوفية واآلثار ذات الصلة لالتجاهات في   )د(
  استخدام المياه الجوفية؛

وآثار التغيرات في أحدهما على ) التقسيم(ات الخضراء والزرقاء للمياه العالقات بين التدفق  )ه(
  اآلخر؛

االستخدام البشري للمياه وآثاره الفعلية أو المحتملة على النظم اإليكولوجية األرضية من خالل   )و(
  التغير في دورة المياه؛

ام اإليكولوجي، مع إشارة آثار التغيرات الجارية أو المتوقعة في دورة المياه على خدمات النظ  )ز(
  خاصة إلى خزن الكربون؛

  .اآلثار المحتملة للضغوط التي يفرضها تغير المناخ على هذه العوامل  )ح(
 في المعلومات؛ ثغراتأهمية وحجم حدوث التغيرات الحالية والمتوقعة؛ وال: سيحدد فريق الخبراء  -2

  .ي يتعلق بالسياسات المستقبليةومستويات اليقين العلمي والمخاطر؛ والحاجة إلى عمل علم
سيعد فريق الخبراء رسائل رئيسية لصانعي السياسات قائمة على المعارف بحيث تكون بسيطة ويسهل   -3

  .إيصالها
ينبغي أن يشمل فريق الخبراء، رهنا بتوافر الموارد، الخبرة من األقاليم الجغرافية ذات الصلة، والمناطق   -4

، من أجل )الرطوبة العالية والمتوسطة والمتدنية/مثل أقاليم سقوط األمطار(ه األقاليم  إيكولوجية داخل هذ-الهيدرو
الحصول على الخبرة اإلقليمية تحت الظروف المختلفة للتنوع البيولوجي، وتوافر موارد المياه، والطلب على 

  .األراضي والمياه
  .وجها لوجه) اجتماعات(جتماع يجوز أن يشمل عمل فريق الخبراء، رهنا بتوافر الموارد، عقد ا  -5
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 البحري والساحليالتنوع البيولوجي     10/29المقرر 

  ،إن مؤتمر األطراف
االستعراض المتعمق للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحري 

  7/5والساحلي، على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر 
والمنظمات ذات الصلة على تقديمها األخرى  والحكومات ،ديره لألطرافتقيعرب عن   -1

   والتقارير الطوعية والتقارير ذات الصلة األخرى؛، مثل التقارير الوطنية الثالثة والرابعة،للمعلومات ذات الصلة
ي برنامج العمل التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحربالتقدم المحرز في تنفيذ يحيط علماً   -2
، على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي، وبتيسر 7/5، على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر والساحلي

يالحظ مع التنفيذ بفضل األمين التنفيذي وكذلك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، غير أنه 
د في التنوع البيولوجي البحري والساحلي وخدمات النظم  أن هذه الجهود لم تتمكن من منع التراجع الحاالقلق

  اإليكولوجية؛
بما في ذلك الجوانب  ،عن حالة البيئة البحرية وضع العملية المنتظمة لإلبالغ العالمي يقر ويدعم  -3

ألمم ل برنامج ااعمأ فضال عنبموجب الجمعية العامة لألمم المتحدة والمسؤولة أمامها، ، االجتماعية واالقتصادية
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةالتابعة ل (IOC) اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةو، المتحدة للبيئة

  ؛)UNDOALOS( باألمم المتحدة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحارالتابع لمكتب الشؤون القانونية و) اليونسكو(
 المتعلق بإنشاء مناطق محمية 2012حو تحقيق هدف عام التقدم البطيء نالحظ مع القلق ي  -4

 وفقاً للقانون الدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، بما في ذلك الشبكات التمثيلية، وأنه ،بحرية
ئة بقليل من مساحة  في الم1لماضية، فإن ما يزيد عن على الرغم من الجهود التي بذلت في السنوات القليلة ا

ية المناطق المحمية ئة من تغط في الم15إلى بما يقارب مقارنة بالمناطق محمية، ك حتى اآلن حددتالمحيطات 
  على اليابسة،

 على الحاجة إلى نهج متوازن لجميع عناصر برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري يشدد  -5
  ؛7/5والساحلي، حسبما يرد في المرفق األول بالمقرر 

برنامج إلى األطراف تنفيذ إجراءات على المستوى الوطني والتعاون مع األنشطة المتعلقة بيطلب   -6
  ، مع مراعاة القدرات والظروف الوطنية؛)GPA( العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية

مثالً ارتفاع  ( األثر الضار لتغير المناخ على التنوع البيولوجي البحري الساحلييالحظ مع القلق  -7
المحيطات تشكل واحداً من أضخم بأن وإذ يقر ) لمرجانا، وابيضاض اتمستوى البحر، وتمحض المحيط

 ،األطرافيدعو ،  تغير المناخ العالمي ونطاق في معدل كبيراًؤثر تأثيراًتأن  يمكنو الخزانات الطبيعية للكربون،
ماج جوانب التنوع البيولوجي البحري والساحلي المتعلقة والمنظمات ذات الصلة إلى زيادة إداألخرى والحكومات 

بتغير المناخ في االستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الوطنية، تشمل جملة أمور من ضمنها االستراتيجيات 
لتنوع البيولوجي، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، والبرامج الوطنية المتعلقة باإلدارة لوخطط العمل الوطنية 

ختيار ا ، بما في ذلكتصميم وإدارة المناطق المحمية البحرية والساحليةملة للمناطق البحرية والساحلية، وفي المتكا
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، وغيرها من  التي تحتاج إلى الحماية لضمان أقصى قدر من القدرة على التكيف للتنوع البيولوجيناطقالم
  االستراتيجيات المتعلقة بالبيئة البحرية وإدارة الموارد؛

 على أهمية التنوع البيولوجي البحري الساحلي بالنسبة للتخفيف والتكيف مع تغير ذ يشددوإ  -8
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة، ومجتمعات الشعوب األصلية والمجتمعات يدعوالمناخ، 

متعلقة باالستعراض المتعمق المحلية، إلى معالجة القضايا المتعلقة بتكيف وتقليل تغير المناخ، وفقا للمقررات ال
 بشأن التنوع البيولوجي وتغير 10/33انظر المقرر (لألعمال المنجزة بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

  :من خالل ما يلي) المناخ
ب المرجانية ومصاب األنهار وجية البحرية والساحلية مثل الشعإبراز دور وقدرة النظم اإليكول  )أ(

  نقعات المالحة المدية، وأشجار المنغروف والحشائش البحرية؛والموائل مثل المست
تكثيف جهودها في تحديد الثغرات العلمية والسياساتية الحالية بغية تعزيز اإلدارة المستدامة   )ب(

  وحفظ وتعزيز خدمات عزل الكربون الطبيعية للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛
فقدان وتدمير النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، وتحسين تحديد ومعالجة العوامل األساسية ل  )ج(

  مستوى اإلدارة المستدامة للمناطق البحرية الساحلية؛
تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة مرونة النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية من خالل جملة   )د(

 بما لمتمثل في إنشاء مناطق بحرية محمية، ا2012أمور من ضمنها تعزيز التنفيذ الرامي إلى تحقيق هدف عام 
   المتاحة، بما فيها الشبكات التمثيلية؛ المعلومات العلميةأفضل إلى  باالستناديتسق مع القانون الدولي و

 إلى األمين التنفيذي إدراج يطلب بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، 10/33ووفقا للمقرر   -9
مناخ والبدائل الستراتيجيات التخفيف والتكيف عند تقديم اقتراح إلعداد األنشطة التفاعل بين المحيطات وتغير ال

  ة األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛المشتركة إلى أمانتي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقي
مل على ما بين أن محيطات العالم تضم معظم الشُعب المعروفة على األرض والتي تشتوإذ يؤكد   -10

 ماليين نوع، وأن األنواع المحيطية الجديدة يتم اكتشافها على نحو مستمر، وال سيما في أعماق 10 إلى 500000
والمنظمات على زيادة تعزيز الجهود العلمية المترابطة عالمياً، مثل األخرى الحكومات و األطراف يشجعالبحار، 

مواصلة ، من أجل )OBIS(لومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات ونظام المع ،)CoML(تعداد الحياة البحرية 
، وإجراء المزيد من التقييم بشأن توزيع األنواع ووفرتها را البحفيتحديث قائمة عالمية شاملة لجميع أشكال الحياة 

األطراف والحكومات األخرى على تعزيز زيادة أنشطة ويشجع   البحار ووضع الخرائط المتعلقة بذلك،في
البحوث، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، الستكشاف المجتمعات البحرية التي 

  يعتبر المستوى الحالي من المعرفة بشأنها نادرا أو غير موجود؛
مل  بأهمية التعاون مع المبادرات والمنظمات واالتفاقات اإلقليمية ذات الصلة والعيحيط علماً  -11

، وفقا للقانون الدولي، بما في )EBSAs( المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًالمشترك معها على تحديد 
، في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، وفيما بين البلدان المشاطئة خصوصا وذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،

، وبحر البلطيق، )ROPME( البحرية المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة ومنطقة ،مثل بحر قزوين والبحر األسود
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 وغيرها من المناطق البحرية المماثلة، ،ومنطقة البحر الكاريبي األوسع نطاقا، ومنطقة البحر األبيض المتوسط
  وتعزيز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في هذه المناطق؛

ي قد ُأحرز فيما يخص تحليل آثار الضوضاء التي تحدث تحت سطح  أن التقدم اإلقليمإذ يفهم  -12
الماء على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، مثلما هو الحال بموجب اتفاقية األنواع المهاجرة، واتفاقية حماية 

سود االتفاق المتعلق بحفظ الحيتان في البحر األ، و)OSPAR اتفاقية(البيئة البحرية في شمال شرق األطلسي 
، واللجنة الدولية لشؤون صيد )ACCOBAMS( المتاخمة من المحيط األطلسي والبحر األبيض المتوسط والمنطقة

 بدور اتفاقية التنوع البيولوجي في دعم التعاون وإذ يقر، )IMO(، والمنظمة البحرية الدولية )IWC(الحيتان 
 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، تجميع ،إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع األطرافيطلب العالمي، 

وإدراج المعلومات العلمية المتاحة عن الضوضاء التي يحدثها اإلنسان تحت سطح الماء وآثارها على التنوع 
نظر اجتماع مقبل لالبيولوجي البحري والساحلي والموائل، رهنا بتوافر الموارد المالية، وإتاحة هذه المعلومات 

 قبل  باإلضافة إلى المنظمات األخرى ذات الصلةعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلهيئة الفرل
  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

أن برنامج العمل ال يزال مالئماً لألولويات العالمية، وأنه حظي بالمزيد من  يؤكد من جديد  -13
 األطراف يشجع، غير أنه ال ينفذ بالكامل، ومن ثم 9/20 و8/24 و8/22 و8/21التعزيز من خالل المقررات 

اإلرشادات التالية، حيثما ينطبق األمر ووفقا للقدرات والظروف ويؤيد على مواصلة تنفيذ عناصر البرنامج هذه، 
  :الوطنية، من أجل تعزيز التنفيذ

ية وغيرها من خصائص شبكة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تحسين التغطية، والصفة التمثيل  )أ(
، وخاصة 9/20النظام العالمي للمناطق البحرية والساحلية المحمية، على النحو المحدد في المرفق الثاني بالمقرر 

تحديد السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التقدم نحو إنشاء مناطق محمية بحرية وساحلية ذات صفة تمثيلية بيئياً ومدارة 
 الوطنية أو في المناطق الخاضعة لنظم دولية مختصة العتماد مثل هذه التدابير، وتحقيق بفعالية، بموجب الوالية

 مع  المتفق عليه على نحو مشترك والمتمثل في إنشاء مناطق محمية بحرية وساحلية بما يتسق2012هدف عام 
 المتاحة،  المعلومات العلميةفضل أإلى باالستناد و، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،القانون الدولي

  بما فيها الشبكات التمثيلية؛
بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تشجيع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية   )ب(

، وكفالة أن )7/28المقرر ( من برنامج العمل بشأن المناطق المحمية 2والمحلية، بما يتسق مع العنصر البرنامجي 
شاء وإدارة المناطق المحمية البحرية والساحلية إلى تقديم مساهمة مباشرة، حيثما ينطبق األمر، إلى الحد يهدف إن

  ؛)7/5 من المرفق األول بالمقرر 8الفقرة (من الفقر 
 الفريق العامل غير الرسمي المفتوح خصوصاالتعاون مع الجمعية العامة لألمم المتحدة، و  )ج(

اسة القضايا المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في درالعضوية المخصص من أجل 
، لتعجيل )الفريق العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص(المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية 

وجي البحري واستخدامه ج المتعلقة بتشجيع التعاون والتنسيق الدوليين لحفظ التنوع البيولتنفيذ أعماله بشأن النُه
لإلبالغ العالمي وتقييم حالة البيئة المنتظمة المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، والعملية 

البحرية، بما في ذلك الجوانب االجتماعية واالقتصادية، ودعم األطراف والمنظمات الدولية المختصة المعنية 
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، وفقا للقانون الدولي، بما المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيامتعلقة بتحديد بالقضايا العلمية والتقنية ال
النظر، حسب ب المتاحة، المعلومات العلميةأفضل إلى  في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، وباالستناد

  االقتضاء، في األنشطة الواردة في المرفق األول بهذا المقرر؛
ة جوانب التنوع البيولوجي البحري والساحلي ذات الصلة بتغير المناخ، بما فيها اآلثار معالج  )د(

الضارة المحتملة لتحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي باعتبارها نتيجة مباشرة لزيادة 
  تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي؛

 واإلحاطة علما جيم، 9/16طات إالّ ما كان وفقاً للمقرر ضمان عدم القيام بأي تخصيب للمحي  )ه(
  ؛ من هذا المقرر62- 57 والتطورات الواردة في الفقرات )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7(بالتقرير 

 اإلنسانية األخرى لتغير المناخ على اتاآلثار الضارة المحتملة لالستجاببقدر اإلمكان  فاديت  )و(
  ؛لساحليالبيولوجي البحري وا التنوع

غذية والزراعة والمنظمات الدولية مم المتحدة لألبذل المزيد من الجهود، بالتعاون مع منظمة األ  )ز(
واإلقليمية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك، حسب االقتضاء، ووفقا للقانون 

ر، لكفالة استدامة مصايد األسماك، عن طريق إدارة آثار الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحا
 من الخطة االستراتيجية 6مصايد األسماك على األنواع والنظام اإليكولوجي األوسع نطاقا لتحقيق نتائج الهدف 

 من خالل تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي؛ ومكافحة الصيد غير المشروع وغير ،2020- 2011 للتنوع البيولوجي
 وإدارة كميات الصيد تخفيف؛ وخفض إلى الحد األدنى اآلثار الضارة لممارسات الصيد؛ والمنظمعنه وغير المبلغ 

 السمكية البحرية لموارداستغالل مستدام البلوغ مستوى ، من أجل  على نحو مستداموتقليل المرتجعاتالجانبي 
  ة؛وبالتالي المساهمة في تهيئة بيئة جيدة في المياه البحرية والساحلي

بذل المزيد من الجهود للتقليل إلى أدنى حد ممكن اآلثار المحددة وكذلك اآلثار المدمرة التراكمية   )ح(
الحية   الشحن واستخراج المواردالناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، مثل

 والسياحة وغيرها من النفايات  والتخلص منتحتيةالوالبنية والتكنولوجيا البيولوجية والبحث العلمي وغير الحية 
 والتقييمات البيئية االستراتيجية )EIAs(األنشطة البشرية األخرى، وزيادة التأكيد على مساهمة تقييمات األثر البيئي 

)SEAs(ة  في زيادة تعزيز االستخدام المستدام للموارد الحية وغير الحية في كل من المناطق الواقعة ضمن الوالي
  الوطنية والمناطق الواقعة خارج هذه الوالية؛

 نظم تقدير قيمة التنوع البيولوجي البحري والساحلي وخدمات النظام اإليكولوجي وإدماجها في  )ط(
  ؛التكامل القطاعي ية من أجل زيادةقوم الحساباتال

 المتعددة،  التأثيرات البشريةبذل المزيد من الجهود بشأن المناطق البحرية المتضررة من  )ي(
 قضايا التنوع البيولوجي  تتطلبوحيث، والتي نشأت من مناطق مستجمعات المياه، المباشرة  وغير منهاالمباشرة

  ، واستعادة صحة وأداء النظام اإليكولوجي برمته؛ نهج متكامل وشامل يهدف إلى تحسين نوعية المياهإتباع
حالة البيئة البحرية بما في ذلك الجوانب  تقييممنتظمة لإلبالغ العالمي والعملية ال التعاون مع  )ك(

التنوع البيولوجي وخدمات النظام  في مجال ، والمنبر الحكومي الدولي الجديد المقترح االجتماعية واالقتصادية
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اتفاقية في إطار  التنوع البيولوجي البحري والساحليعمل بشأن ال، إلحراز تقدم في برنامج )IPBES(اإليكولوجي 
  ؛)7/5المرفق األول بالمقرر (البيولوجي التنوع 

  ؛2020-2011 للتنوع البيولوجيالخطة االستراتيجية   )ل(
لمياه الباردة، في ااإليكولوجية للشعاب المرجانية  النظمإجراء تقييمات بشأن وضع واتجاهات   )م(

  ة؛المائي والجبال البحرية، والفتحات الحرارية
اون مع الهيئات األخرى ذات الصلة بغية الوصول إلى فهم أفضل إلى األمين التنفيذي التعيطلب   -14

  إلدارة األنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية والساحلية وإتاحة النتائج التي يتيحها هذا التعاون لألطراف؛
 األطراف والحكومات األخرى على تحقيق حفظ وإدارة الموارد البحرية والموائل الساحلية يحث  -15

خدامها المستدام على المدى الطويل وإدارة المناطق المحمية البحرية بشكل فعال، وفقا للقانون الدولي، بما في واست
ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي وخدمات النظام 

 التحوطي مع تغير المناخ من خالل التطبيق المالئم للنهج اإليكولوجي البحري وسبل العيش المستدامة، والتكيف
ألحواض األنهار واإلدارة  اإلدارة المتكاملة ونهج النظام اإليكولوجي، بما في ذلك استخدام األدوات المتاحة مثل

   وتقييمات األثر؛لساحلية والتخطيط المكاني البحري اللمناطقالمتكاملة 
التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع ب المتعلق نامج العمل المواءمة بين أهداف بريقرر  -16

 وأهداف 2020- 2011 للتنوع البيولوجيالواردة في الخطة االستراتيجية ، زمنيةالجداول المحددة والمؤشرات ال
  ؛أيشي للتنوع البيولوجي

نية،  األطراف إلى ربط هذه المؤشرات والجداول الزمنية باألهداف والمؤشرات الوطيدعو  -17
  واستخدام هذا اإلطار للتركيز على الرصد؛

 األطراف والحكومات األخرى، حسب االقتضاء، على تعزيز وتحديد األهداف، كلما كان يحث  -18
 التنوع البيولوجي البحري والساحليب ذلك ضرورياً، على المستوى الوطني من أجل تنفيذ برنامج العمل المتعلق

البيولوجي وخطط العمل الوطنية المنقحة مع تحديد الجداول الزمنية والمسؤوليات ودمجها في استراتيجيات التنوع 
  ؛2020- 2011 للتنوع البيولوجيوالميزانيات ووسائل التنفيذ، باعتبارها مساهمة في الخطة االستراتيجية 

بشأن األراضي  األمين التنفيذي أن يستعرض، بالتعاون مع أمانة اتفاقية رامسار يطلب إلى  -19
، الفرص الكفيلة بتعزيز تنفيذ العناصر الساحلية من برنامج  التابع لهاوفريق االستعراض العلمي والتقنيلرطبة ا

 من 17العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي فيما يتعلق باإلجراءات المطلوبة في الفقرة 
  ؛10/28 المقرر

ة األخرى ووكاالت التمويل، حسب االقتضاء، إلى  مرفق البيئة العالمية والجهات المانحيدعو  -20
 والدول الجزرية الصغيرة ، وال سيما أقل البلدان نمواالنظر في تمديد الدعم المقدم لبناء القدرات في البلدان النامية

  :صوصا من أجل تنفيذ هذا المقرر، وخذات االقتصاد االنتقالي،البلدان فضال عن  ،النامية
   من هذا المقرر؛38عوة الواردة في الفقرة فيما يتعلق بالد  )أ(
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 من هذا المقرر، 48 إلى 10تيسير المشاركة في خطط البحوث المستهدفة المطلوبة في الفقرات   )ب(
  وبما في ذلك تلك التي تدعو إليها السلطة الدولية لقاع البحار؛

 . من هذا المقرر76 إلى 74دعم المبادرات المحددة في الفقرات   )ج(

 والجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة بتقييم اآلثار )EBSAs(  أو بيولوجياًإيكولوجياً المهمة المناطق تحديد
  البيئية في المناطق البحرية

في تناول القضايا المتعلقة بالحفظ للجمعية العامة لألمم المتحدة   من جديد الدور الرئيسييؤكدوإذ   -21
  ي في المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية؛واالستخدام المستدام للتنوع البيولوج

 يشدد على الطابع العالمي والموحد التفاقية األمم 64/71 إلى أن قرار الجمعية العامة وإذ يشير  -22
المتحدة لقانون البحار وأكد من جديد أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار تحدد اإلطار القانوني لجميع األنشطة 

ي يضطلع بها في المحيطات، وأنه يجب المحافظة على تكاملها، حسبما أقر بذلك أيضا مؤتمر األمم المتحدة الت
  ؛21 من جدول أعمال القرن 17للبيئة والتنمية في الفصل 

   بشأن المحيطات وقانون البحار؛64/71 إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  -23
ي تلعب دورا رئيسيا في دعم عمل الجمعية العامة فيما يتعلق  بأن اتفاقية التنوع البيولوجيقر  -24

بالمناطق المحمية البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، عن طريق توفير معلومات ومشورة بشأن المسائل 
لوجي العلمية، وحسب االقتضاء، المسائل التقنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري وتطبيق نهج النظام اإليكو

  والنهج التحوطي؛
 لتحديد المناطق المهمة 9/20 أن تطبيق المعايير العلمية الواردة في المرفق األول بالمقرر يالحظ  -25

إيكولوجيا وبيولوجيا تمثل أداة يمكن أن تختار األطراف والمنظمات الحكومية الدولية المختصة استخدامها لتحقيق 
ة فيما يتعلق بكل من المناطق الواقعة داخل وخارج الوالية الوطنية، من تقدم نحو تنفيذ نهوج النظم اإليكولوجي

خالل تحديد المناطق وخصائص البيئة البحرية المهمة لحفظ التنوع البيولوجي للمناطق البحرية والساحلية 
 واستخدامها المستدام؛

بر مسألة علمية وتقنية،  أن تطبيق معايير تحديد المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا يعتيالحظ  -26
وأن المناطق التي تفي بهذه المعايير يمكن أن تتطلب تعزيز تدابير حفظها وإدارتها، وأنه يمكن تحقيق ذلك من 

 على أن يشددخالل مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك تقييم المناطق المحمية البحرية وتقييمات األثر، و
أو بيولوجيا واختيار تدابير الحفظ واإلدارة مسألة تخص الدول والمنظمات تحديد المناطق المهمة إيكولوجيا 

  الحكومية الدولية المختصة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار؛
لمحيطات المفتوحة وقاع البحار  ل البيولوجي الجغرافي العالميالتصنيفبالتقرير عن يرحب   -27

 التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية ، والذي نشرته)GOODs( العميقة
 كأساس ،9/20 من المقرر 6، وهو التقرير المقدم عمالً بالفقرة  واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةوالعلم والثقافة

  لتحديد الشبكات التمثيلية للمناطق البحرية المحمية؛
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 بشأنحلقة عمل الخبراء لحكومتي كندا وألمانيا على تمويلهما المشترك لعرب عن امتنانه ي  -28
 وتحديد المناطق البحرية الواقعة استخدام نظم التصنيف البيولوجي الجغرافيب المتعلقة ة والتقنية العلميرشاداتاإل

لحلقة العمل هذه والتي عقدت في أوتاوا خارج الوالية الوطنية والتي تحتاج إلى الحماية، ولكندا على استضافتها 
، وللحكومات والمنظمات األخرى على رعاية 2009تشرين األول / أكتوبر2 إلى أيلول/ سبتمبر29في الفترة من 

ويحيط على مساعدتها التقنية ودعمها،  )GOBI(مشاركة ممثليها، وللمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للمحيطات 
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(ل الخبراء هذه  بتقرير حلقة عمعلما

إلى استخدام اإلرشادات العلمية ف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ااألطريدعو   -29
 الواردة في المرفق الخامس من تقرير حلقة المتعلقة باستعمال وزيادة تطوير نظم التصنيف البيولوجي الجغرافي

 في جهودها الرامية إلى حفظ التنوع )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(وا عمل الخبراء المعقودة في أوتا
البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه بشكل مستدام، وتعزيز إدارة المحيطات على نطاق واسع في النظام 

 يةإنشاء مناطق بحرية محمالمتعلق بالمستدامة  هدف مؤتمر القمة العالمي للتنميةتحقيق ل خصوصااإليكولوجي، و
  ، بما فيها الشبكات التمثيلية؛إلى المعلومات العلمية باالستنادبما يتسق مع القانون الدولي و

 الفريق العامل غير يدعو والنتائج الصادرة عن حلقة عمل أوتاوا، 9/20 إلى المقرر وإذ يشير  -30
، والحكومات األخرى األطراف، وبع للجمعية العامة لألمم المتحدةالرسمي المفتوح العضوية المخصص التا

تحديد  اإلرشادات العلمية المتعلقة ب، حسب االقتضاء،استخدامالحكومية الدولية المختصة إلى النظر في والمنظمات 
المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، التي تستوفي المعايير الواردة في المرفق األول بالمقرر 

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(تقرير حلقة عمل الخبراء هذه ب 6، حسبما ترد في المرفق 9/20
 حددت عدداً من فرص التعاون )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4( أن حلقة عما أوتاوا يالحظ  -31

المرفق األول بالمقرر (بين اتفاقية التنوع البيولوجي في أعمالها المتعلقة بالمناطق المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً 
  ؛)VMEs(منظمة األغذية والزراعة في أعمالها المتعلقة بالنظم البيئية البحرية الضعيفة و) 9/20

 على التعاون، حسب الحكومية الدولية والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافيشجع  -32
ئمة  تدابير مال، إقليمي، لتحديد واعتماد، حسب اختصاصهابشكل جماعي أو على أساس إقليمي أو دوناالقتضاء، 

للحفظ واالستخدام المستدام فيما يتعلق بالمناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، ووفقا للقانون الدولي، بما في ذلك 
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك عن طريق إنشاء شبكات تمثيلية من المناطق المحمية البحرية، 

وباالستناد إلى أفضل المعلومات العلمية   األمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك اتفاقية،وفقا للقانون الدولي
  المتاحة، وإبالغ العمليات ذات الصلة في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة؛

 التقدم البطيء في إنشاء المناطق المحمية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود وإذ يالحظ  -33
 على الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية يشددد عملية عالمية لتعيين مثل هذه المناطق،  وعدم وجو،الوالية الوطنية

 المتمثل في إنشاء شبكة تمثيلية من المناطق المحمية البحرية، وفقا للقانون الدولي، بما 2012إلى تحقيق هدف عام 
 يدعولعامة لألمم المتحدة في هذا الصدد،  إلى دور الجمعية اوإذ يشيرفي ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 

 للفريق العامل غير 2011الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى أن تطلب إلى األمين العام أن يعقد اجتماعا خالل عام 
 التعاون والتنسيق الدوليين للحفظ واالستخدام عزيزج ت المخصص لتعجيل أعماله بشأن نُهالرسمي المفتوح العضوية
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 والنظر في قضايا المناطق ،خارج حدود الوالية الوطنيةفي المناطق الواقعة  للتنوع البيولوجي البحري المستدام
  الفريق؛هذا  تقدم في عمل حراز اإلجراءات المطلوبة إل األطراف على اتخاذويحثالمحمية البحرية، 

  أو بيولوجياًيكولوجياًإ، فإنه ينبغي تحديد المناطق البحرية المهمة 9/20إلى المقرر وإذ يشير   -34
باستخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وحسب االقتضاء، إدماج المعارف التقليدية والعلمية والتقنية 

  من االتفاقية؛) ي(8والتكنولوجية للمجتمعات األصلية والمحلية، بما يتسق مع المادة 
األخرى ومنظمة األمم المتحدة  األمين التنفيذي العمل مع األطراف والحكومات يطلب إلى  -35

 التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم (IOC) اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةو لألغذية والزراعة
 والمستودع المركزي ،(OBIS) المعلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات نظام خصوصا، و)اليونسكو (والثقافة

 والشراكات العلمية الدولية األخرى ذات الصلة إلنتاج )ISA(لسلطة البحرية لقاع البحار للبيانات الذي تديره ا
التابع لبرنامج األمم المتحدة  حفظالالعالمي لرصد  المركزمعلومات علمية موثوقة وخاضعة لمراقبة الجودة، مثل 

، لتيسير التوافر والتشغيل البيني )GOBI(للمحيطات مبادرة العالمية للتنوع البيولوجي ، وال)UNEP-WCMC( للبيئة
ات العالمية المتاحة للتنوع البيولوجي البحري والساحلي، على النطاقوالمعلومات ألفضل مجموعات البيانات 

  واإلقليمية والوطنية؛
 األمين التنفيذي العمل مع األطراف والحكومات األخرى، فضال عن المنظمات يطلب إلى  -36

 وخطط العمل اإلقليمية تليمية، مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واالتفاقياالمختصة والمبادرات اإلق
المتعلقة بالبحار، وحسب االقتضاء، المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك، فيما يتعلق بإدارة مصايد األسماك، 

 من حلقات العمل اإلقليمية، قبل أحد لتنظيم، بما في ذلك وضع اختصاصات، رهناً بتوافر الموارد المالية، سلسلة
االجتماعات القادمة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 

  أو بيولوجياًإيكولوجياًاألطراف في االتفاقية، على أن يكون الهدف األولي تيسير وصف المناطق البحرية المهمة 
ذات األخرى  فضال عن المعايير العلمية 9/20طبيق المعايير العلمية الواردة في المرفق األول بالمقرر من خالل ت

الصلة المتوافقة والمكملة المتفق عليها على الصعيد الوطني أو على الصعيد الحكومي الدولي، فضال عن 
 بالمعايير العلمية ىفتستو التي ،الوطنيةالمناطق البحرية الواقعة خارج الوالية تحديد اإلرشادات العلمية بشأن 

  ؛9/20دة في المرفق األول بالمقرر الوار
 على أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى حلقات عمل إضافية للتدريب وبناء القدرات يشدد  -37

 البلدان ذات نفضال ع، والدول الجزرية الصغيرة النامية ،أقل البلدان نمواً للبلدان النامية األطراف، وال سيما
االقتصاد االنتقالي، وكذلك من خالل المبادرات اإلقليمية ذات الصلة، وأن تسهم حلقات العمل هذه في تقاسم 
الخبرات المتعلقة باإلدارة المتكاملة للموارد البحرية وتنفيذ صكوك التخطيط المكاني البحرية والساحلية، وتيسر 

استخدامه المستدام، ويمكن أن تتناول األولويات اإلقليمية األخرى التي حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي و
  تنشأ عند عقد حلقات العمل هذه؛

 مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى ووكاالت التمويل، حسب االقتضاء، إلى يدعو  -38
فضال ، والدول الجزرية الصغيرة الناميةوال سيما أقل البلدان نموا توسيع نطاق دعم بناء القدرات للبلدان النامية، 

أو المناطق / و أو بيولوجياًإيكولوجياً المهمة  المناطق البحرية، من أجل تحديدذات االقتصاد االنتقاليالبلدان عن 
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 ووضع تدابير 9/20 من المقرر 18البحرية الضعيفة التي تحتاج إلى الحماية، على النحو الذي دعت إليه الفقرة 
  ؛37 و36الفقرتين مة في هذه المناطق، في سياق حماية مالئ

 ومنظمة األمم المتحدة ، األمين التنفيذي، بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرىيطلب إلى  -39
اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية  و، باألمم المتحدة شؤون المحيطات وقانون البحارشعبةو لألغذية والزراعة

المعلومات البيولوجية  نظام خصوصا، و)اليونسكو (األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التابعة لمنظمة الدولية
التابع لبرنامج األمم المتحدة  حفظالالعالمي لرصد  المركزوالجغرافية للمحيطات، والمنظمات المختصة األخرى، 

، إنشاء مستودع للمعلومات )GOBI(للمحيطات مبادرة العالمية للتنوع البيولوجي ، وال)UNEP-WCMC( للبيئة
 الواردة في  أو بيولوجياًإيكولوجياً المهمة المناطق البحريةالعلمية والتقنية وتطبيق المعايير العلمية بشأن تحديد 

ذات الصلة المتوافقة والمكملة المتفق عليها على الصعيد األخرى  فضال عن المعايير ،9/20المرفق األول بالمقرر 
يد المنظمات الحكومية الدولية التي تتقاسم المعلومات وتنسق مع المبادرات المماثلة، وإعداد الوطني أو على صع

 النظم البيئية البحرية آلية لتقاسم المعلومات مع المبادرات المماثلة، مثل عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن
  الضعيفة؛

وحدات و دليالً الدولية ذات الصلة،  األمين التنفيذي أن يعد، بالتعاون مع المنظماتيطلب إلى  -40
، ويمكن استخدامها لتلبية احتياجات بناء القدرات  بتوافر الموارد الماليةوذلك رهناًبلغات األمم المتحدة، للتدريب، 

 والتي تستخدم المعايير العلمية الواردة في المرفق  أو بيولوجياًإيكولوجياً المهمة  المناطق البحريةالالزمة لتحديد
 والمتعلقة بالمعايير العلمية األخرى ذات الصلة المتوافقة والمكملة المتفق عليها على الصعيد 9/20ول بالمقرر األ

 اإلرشادات العلمية المتعلقة بتحديد المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية، فضال عنالحكومي الدولي، 
  مراعاة نتائج حلقة عمل أوتاوا؛، مع 9/20 األول بالمقرر التي تفي بالمعايير العلمية التي يتضمنها المرفق

 إلى األمين التنفيذي أن يتيح البيانات والمعلومات العلمية والتقنية والنتائج المجمعة من يطلب  -41
 والوكاالت الحكومية ، والحكومات األخرى، لألطراف المشاركة36خالل حلقات العمل المشار إليها في الفقرة 

  جية الستخدامها وفقا الختصاصاتها؛لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوالدولية وا
 تقارير تستند إلى تحليل أن تعد إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يطلب  -42

تفي بالمعايير الواردة في المعلومات العلمية والتقنية الواردة من حلقات العمل تحديد بيانات عن المناطق التي 
بغية إدراج  للنظر فيها وتأييدها بطريقة شفافة من قبل مؤتمر األطراف في االتفاقية، 9/20المرفق األول بالمقرر 

 خصوصا إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، وتقديمها و39في المستودع المشار إليه في الفقرة المؤيدة رير االتق
الصلة، واألطراف الرسمي المفتوح العضوية المخصص، فضال عن المنظمات الدولية ذات  العامل غير هافريقإلى 

  والحكومات األخرى؛
 األطراف والحكومات األخرى أن توفر يدعو، 9/20 من المقرر 18 إلى الفقرة وإذ يشير  -43

 المرفق األول بالمقرر إلدراجها في المستودع تتعلق بتطبيق المعايير الواردة في معلومات علمية وتقنية وخبرات
 أو المعايير ذات الصلة المتوافقة والمكملة المتفق عليها على الصعيد الوطني أو على الصعيد الحكومي 9/20

  جتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛الدولي على المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية قبل اال
را عن حالة هذا التعاون، حسبما هو مشار إليه في إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقرييطلب كذلك   -44

، إلى اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية كيما ينظر فيه االجتماع الحادي 39الفقرة 
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ة عشر لمؤتمر األطراف، وأن يبلغ الجمعية العامة لألمم المتحدة فضال عن المنظمات الدولية المختصة مثل السلط
  ية الدولية بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛البحرية لقاع البحار والمنظمة البحر

المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا العلمية  استعراض حالة نتائج تطبيق المعايير يقرر  -45
   البحرية؛لمتعلق بالمناطق المحمية ا2012وبيولوجيا كجزء من نظره في العمل المؤدي إلى تنفيذ هدف عام 

 إلى األمين التنفيذي أن يستكشف، مع أمانات المبادرات اإلقليمية والمنظمات واالتفاقات يطلب  -46
البحار المغلقة أو شبه اإلقليمية المعنية بالبحار المكلفة بتشجيع حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في 

 وتنفيذ أنشطة مشتركة مستهدفة لدعم حفظ التنوع البيولوجي ، إمكانية التعاون، بما في ذلك تحديد وإعدادالمغلقة
  62؛واستخدامه المستدام في هذه المناطق

 األمين التنفيذي أن يضطلع، رهنا بتوافر يطلب إلى، 20/11 من المقرر 27 إلى الفقرة وإذ يشير  -47
عناصر معينة بغرض إدماج  المتصلة بها، لتحديد واألحكام) ي(8المادة بدراسة، في سياق  الموارد المالية،

من ) ي(8المعارف التقليدية والعلمية والتقنية والتكنولوجية للمجتمعات األصلية والمحلية، بما يتسق مع المادة 
االتفاقية، والمعايير االجتماعية والثقافية والجوانب األخرى لتطبيق المعايير العلمية الواردة في المرفق األول 

ناطق البحرية المهمة إيكولوجيا وبيولوجيا، فضال عن إنشاء المناطق المحمية البحرية  لتحديد الم9/20بالمقرر 
وإدارتها، وإتاحة التقرير لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية وإحالة النتائج ذات الصلة إلى 

المفتوح العضوية   الرسميالفريق العامل غيربما في ذلك عمليات الجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة، 
  ؛المخصص

 األطراف والحكومات األخرى إلى تعزيز البحوث ورصد األنشطة، وفقا للقانون الدولي، يدعو  -48
بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، لتحسين المعلومات بشأن العمليات والتأثيرات الرئيسية المتعلقة 

ساحلية والتي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى هيكل التنوع البيولوجي ووظيفته بالنظم اإليكولوجية البحرية وال
ومنتوجيته في المناطق التي تقل فيها المعارف وتيسير الجمع المنهجي للمعلومات ذات الصلة بغية مواصلة الرصد 

  السليم لهذه المناطق؛
برنامج األمم المتحدة /ميةمرفق البيئة العالوشراكات  عن امتنانه لحكومة الفلبين يعرب  -49

 على )PEMSEA( في اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا )UNOPS(مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع /اإلنمائي
 في تقييم األثر البيئيبحلقة عمل الخبراء بشأن الجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة اشتراكهما في استضافة 

 لحلقة العمل  والمفوضية األوروبية من أجل توفير الدعم الماليوالية الوطنية،المناطق البحرية الواقعة خارج ال
، وللحكومات والمنظمات 2009نوفمبر / تشرين الثاني20 إلى 18هذه، والتي عقدت في مانيال في الفترة من 

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5( بتقرير حلقة عمل الخبراء يرحباألخرى على رعاية مشاركة ممثليها، و
إلى األمين التنفيذي تيسير وضع مبادئ توجيهية طوعية للنظر في التنوع البيولوجي في يطلب   -50

تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية باستخدام المبادئ التوجيهية 
 مل الخبراء المنعقدة في مانيالالواردة في المرفقات الثاني والثالث والرابع بتقرير حلقة ع

                                                             
تشجع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في هذا الصدد على الشروع في التعاون مع المبادرات والمنظمات واالتفاقات اإلقليميـة                    62

 .)ROPME( والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية )CEP(مثل منظمة التعاون االقتصادي وبرنامج البيئة لبحر قزوين 
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)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5( المتاحة الستعراض أقران هذه المبادئ التوجيهية، وتقديمها كيما ينظر في ،
اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 

المبادئ التوجيهية ستكون مفيدة أكثر لألنشطة غير المنظمة حاليا وال تخضع  بأن هذه مع االعترافاألطراف، 
  لعملية تقييم اآلثار؛

السلطة البحرية لقاع البحار للوائح بشأن التنقيب عن مجلس التقدير، باعتماد ، مع يحيط علما  -51
 المحتملة على التأثيراتم أثر عن  والتي تشترط تقديم تقيي63في المنطقة،واستكشافها الكبريتيدات المتعددة الفلزات 

  الدولية إلى تنفيذ هذه اللوائح؛الحكومية  الحكومات األخرى والمنظمات ويدعو األطراف ويحثالبيئة البحرية، 
المشروع وغير المبلغ والصيد غير ممارسات الصيد التدميرية واإلفراط في الصيد آثار الصيد غير المستدام مثل 

  تنوع البيولوجي البحري والساحلي وغير المنظم على العنه
 على  للبيئةمتحدةاألمم ال لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج عن تقديره يعرب  -52

  اللجنة المعنية بإدارة النظم اإليكولوجية في)FEG(التمويل والدعم التقني، ولفريق الخبراء المعني بمصايد األسماك 
)CEM(لي لحفظ الطبيعة على الدعم التقني المقدم الجتماع الخبراء المشترك بين الفاو واليونيب  التابعة لالتحاد الدو

 غير المشروع وغير المبلغ عنهوالصيد ، والصيد غير المستدام، صيد األسماكالممارسات التدميرية لآثار بشأن 
عاون مع أمانة اتفاقية التنوع وغير المنظم على التنوع البيولوجي البحري والموائل البحرية، والذي نُظم بالت

 إلى 23غذية والزراعة بروما من مم المتحدة لأل، في مقر منظمة األ9/20 من المقرر 2البيولوجي، عمالً بالفقرة 
  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/6)  هذا بتقرير اجتماع الخبراءيحيط علما، و2009أيلول / سبتمبر25

 نتيجة لمعلومات وقيود في إجراء االستعراض العلمي افيثغرات  ما تم تحديده من في ضوء  -53
وبرنامج ) الفاو(لمحدودية الموارد المتاحة أمام جهود التعاون األولية مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

ك الحاجة الملحة إلجراء مزيد من االستعراض، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلإذ يالحظ األمم المتحدة للبيئة، و
غير المستدام، مثل ممارسات الصيد التدميرية واإلفراط في صيد الاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، آلثار 

 وغير المنظم على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل غير المشروع وغير المبلغ عنهوالصيد الصيد، 
إلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع منظمة يطلب ة المبذولة، البحرية والساحلية، وذلك باالستناد إلى الجهود األولي

األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك، حسب 
اء المعني بمصايد  ووفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، وفريق الخبر،االقتضاء
 وغيرها من المنظمات ،تحاد الدولي لحفظ الطبيعةاللجنة المعنية بإدارة النظم اإليكولوجية التابعة لالاألسماك 

والعمليات واألفرقة العلمية ذات الصلة، رهناً بتوافر الموارد المالية، على تنظيم اجتماع مخصص مشترك 
الحالية، الستعراض مدى معالجة شواغل التنوع البيولوجي، بما في ذلك ، إن أمكن من خالل آليات التقييم للخبراء

، في تنوع البيولوجي البحري والساحلي مصايد األسماك في أعالي البحار للمستويات الغذائية األدنى على الآثار
رز في مثل هذا غ عن التقدم المحاإلبالمعالجة شواغل التنوع البيولوجي ولح الخيارات اقتراالتقييمات الحالية، و

 قبل االجتماع الحادي عشر هيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلاالتعاون في اجتماع قادم تعقده 
  لمؤتمر األطراف؛

                                                             
63   ISBA/16/C/L.5 
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 من 130 إلى 113األطراف والحكومات األخرى على التنفيذ الكامل والفعال للفقرات من يشجع   -54
في النظم اإليكولوجية البحرية، الذي لألسماك  الصيد الرشيد بشأن 64/72 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

 رصدةأللة واالستدامة طويلة األمد ضعيفيتناول آثار الصيد في قاع البحار على النظم اإليكولوجية البحرية ال
 من القرار 120 و119 الفقرتان خصوصا في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية، و، في قاع البحارسمكيةال

أو المنظمات اإلقليمية المعنية بإدارة مصايد األسماك، بما يتسق مع المبادئ التوجيهية /اللتان تدعوان الدول و
مم المتحدة لألغذية العميقة في أعالي البحار التي وضعتها منظمة األفي البحار األسماك  مصايدالدولية إلدارة 

 وإجراء المزيد من البحوث العلمية المتعلقة ،إلى إجراء تقييمات األثر وبما يتسق مع النهج التحوطي،، والزراعة
 المناطق التي تكون فيها النظم اإليكولوجية لتحديدبالبحار واستخدام أفضل المعلومات العلمية والتقنية المتاحة 

نع اآلثار الضارة ، إما اعتماد تدابير حفظ وإدارة لمضعفة معروفة أو التي يحتمل إصابتها بالضعيفالبحرية ال
طويلة ستدامة الا واعتماد تدابير لكفالة ،الكبيرة على هذه النظم اإليكولوجية أو إغالق هذه المناطق أمام الصيد

؛ وعدم الترخيص بأنشطة الصيد )األرصدة المستهدفة وغير المستهدفة على حد سواء(السمكية  ألرصدةاألجل ل
   وتنفيذها؛العميق إال بعد اعتماد مثل هذه التدابير

مم المتحدة منظمة األ التصديق على اتفاقالنظر في على األطراف والحكومات األخرى يحث   -55
 الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم الميناء لمنع ةدولالتي تتخذها تدابير الغذية والزراعة بشأن لأل

بشأن األرصدة السمكية، وخصوصا فيما مم المتحدة  اتفاق األ، حيثما ينطبق األمر، لتنفيذيه والقضاء علهوردع
 العمل ط، باإلضافة إلى خطالمفرطةطاقة الصيد التحوطي والقضاء على  تطبيق النظام اإليكولوجي والنهجيتعلق ب

الطاقة التخفيف من تأثيرات ها من أجل عادل، ووضع خطط عمل وطنية أو إقليمية أو ما ي)IPOAs(الدولية للفاو 
غير المشروع وغير و، والصيد غير المستدام صيد األسماكوالممارسات التدميرية ل، الصيد ساطيلالمفرطة أل
 وغير المنظم، بما في ذلك من خالل مشاركتها في المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك، عند المبلغ عنه
  االقتضاء؛

حيثما يتطلب األمر، لتحسين  األطراف والحكومات األخرى على اتخاذ تدابير مالئمة، يشجع  -56
استدامة حصاد الموارد البحرية الساحلية والداخلية لتجنب اإلفراط في الصيد؛ وينبغي االضطالع بمثل هذه التدابير 

 بغية تحقيق ، ومع مراعاة العوائق االجتماعية واالقتصادية،مع المجتمعات الساحلية التي تعتمد على هذه الموارد
 ، والحكومات األخرى، األطرافويحث؛ 2020-2011 للتنوع البيولوجيستراتيجية  من الخطة اال6الهدف 

 على أن تدعم أنشطة ،والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي هي في موقف يسمح لها بذلك
  لجزرية الصغيرة النامية؛نموا والدول االساحلية  أقل البلدان ال سيما و، للبلدان الناميةا المجالبناء القدرات في هذ

  آثار تخصيب المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
بتجميع وتوليف المعلومات العلمية المتاحة عن التأثيرات المحتملة  بالتقرير المتعلق يرحب  -57

، )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7(للتخصيب المباشر للمحيطات بفعل اإلنسان على التنوع البيولوجي البحري 
المنظمة البحرية الدولية، و برنامج األمم المتحدة للبيئة التابع للرصد الحفظ المركز العالميوالذي ُأعد بالتعاون مع 

   ؛9/20 من المقرر 3عمالً بالفقرة 
 على النهج يعيد التأكيدالذي  جيم المتعلق بتخصيب المحيطات، 9/16إلى المقرر إذ يشير و  -58
 المقصودة وغير  المحتملةاآلثار لشيوع حالة من عدم اليقين العلمي، بوجود قلق بالغ إزاء ، نظراًيقرالتحوطي، 
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 على بنية النظم اإليكولوجية ووظيفتها، بما في ذلك الحساسية التي لمحيطاتل للتخصيب الواسع النطاقالمقصودة 
ات الدقيقة والمغذيات الكبيرة على سطح تبديها األنواع والموائل، والتغيرات الفسيولوجية الناجمة عن إضافة المغذي

األطراف تنفيذ المقرر يطلب إلى المياه باإلضافة إلى إمكانية حدوث تغير مستمر في أحد النظم اإليكولوجية، و
   جيم؛9/16

 LC-LP.1(2008)  أن مجالس اإلدارة في إطار اتفاقية لندن والبروتوكول المعتمد في القراريالحظ  -59
 المحيطات، والذي أعلنت فيه األطراف المتعاقدة جملة أمور من ضمنها ضرورة عدم السماح بشأن تنظيم تخصيب

بالقيام بأنشطة تخصيب المحيطات التي ال تتصل بالبحوث العلمية المشروعة، وذلك بالنظر إلى الحالة الراهنة 
  للمعارف؛

ن للمساهمة في وضع آلية  بالعمل الجاري حالياً ضمن سياق اتفاقية لندن وبروتوكول لنديعترف  -60
 األطراف والحكومات األخرى إلى العمل وفقا للقرار ويدعو جيم، 9/16تنظيمية جرت اإلشارة إليها في المقرر

LC-LP.2(2010)لندن؛ل التفاقية وبروتوكو   
ألنشطة التي تتضمن المحتملة لاآلثار الضارة  عن تنبؤات موثوق بها قديم ت أنه بغيةيالحظ  -61
، فمن المطلوب القيام بالمزيد من العمل من أجل تعزيز معارفنا  التنوع البيولوجي البحريحيطات علىتخصيب الم

 والقرار 9/20 المقرر مراعاةومع ) ج (9/16 في المحيطات، وفقا للمقرر البيوجيوكيميائيةووضع نماذج للعمليات 
LC-LP.2(2010)؛  

فهمنا لديناميات النظام  تطويرن أجل محاجة ملحة إلجراء بحوث  أيضاً أن هناك يالحظ  -62
   ولدور المحيطات في دورة الكربون العالمية؛اإليكولوجي البحري

  آثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 على التنوع آثارهبتجميع وتوليف المعلومات العلمية المتاحة عن تحمض المحيطات و يرحب  -63

المركز وقد ُأعدا بالتعاون مع ، )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/8(حلي والموائل البحرية البيولوجي البحري والسا
  ؛9/20 من المقرر 4، عمالً بالفقرة برنامج األمم المتحدة للبيئة التابع للرصد الحفظ العالمي

 باعتباره نتيجة مباشرة لزيادة من أن ارتفاع معدل تحمض المحيطات، الشديد يعرب عن قلقه  -64
اللبنات ، ومن كربونات في مياه البحراليقلل من توافر معادن أكسيد الكربون في الغالف الجوي، ز ثاني تركي

في المياه الباردة المرجان ئة من  في الم70أن إلى فالتنبؤات تشير  ومن ثم ؛مة للنباتات والحيوانات البحريةهمال
ستكون عرضة لخطر المياه المسببة للتآكل مع حلول ة الرئيسية ألنواع األسماك التجاريوالمالجئ وأماكن التغذية 

معدالت االنبعاثات الحالية،  أنه بموجب سيناريو االستمرار في العمل كالمعتاد، بالنظر إلىإذ يالحظ ، و2100عام 
لة  ذي اإلنتاج الوافر قليلمحيط المتجمد الشماليلالمياه السطحية  في المئة من 10يصبح ما نسبته   أنمن المتوقعف

، وكذلك األمر بالنسبة للمحيط المتجمد الجنوبي بحلول عام 2032التشبع بمعادن الكربونات األساسية بحلول عام 
  ؛لشبكة الغذائية البحريةل  الكبرىمكوناتال ، مع احتمال حدوث اختالالت في2050

 لتحمض ائيةالبيوجيوكيمي النتائج البيولوجية وبخصوص الشواغل العديد من بوجود يحيط علماً  -65
المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، وآثار هذه التغيرات 

، وحماية سماكمصايد األفي على النظم اإليكولوجية للمحيطات والخدمات التي توفرها هذه النظم، ومثال ذلك 
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 اإليكولوجية لتحمض تأثيراتناخ؛ وبضرورة النظر في الالسواحل، والسياحة، وتنحية الكربون وتنظيم الم
  ؛باالقتران مع آثار تغير المناخ العالمي المحيطات

 التابعة  اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةإلى األمين التنفيذي أن يضع، بالتعاون معيطلب   -66
العالمي لرصد  المركزو متحدة لألغذية والزراعة،لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم ال

، واتفاقية رامسار، ICRI)( المبادرة الدولية للشعب المرجانيةو ،التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الطبيعة حفظ
، ومجلس القطب الشمالي، وغيرها من المنظمات واألفرقة العلمية ذات الصلة، وذلك رهناً معاهدة أنتاركتيكاو

فر الموارد المالية، سلسلة من عمليات االستعراض المشتركة بين الخبراء لرصد وتقييم آثار تحمض المحيطات بتوا
 ، األطرافزيادة توعيةبغية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي ونشر نتائج هذا التقييم على نطاق واسع 

، بالنظر إلى العالقة بين تركيز ثاني أكسيد إلى األمين التنفيذي كذلك يطلبو،  األخرىوالحكومات والمنظمات
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  إلى أمانةاتالتقييمهذه  نتائج إحالةالكربون في الغالف الجوي وتحمض المحيطات، 

  ؛بشأن تغير المناخ
األطراف والحكومات والمنظمات األخرى إلى مراعاة المعارف الناشئة بشأن تخصيب يدعو   -67

لتنوع البيولوجي، والخطط الوطنية والمحلية لاجها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية رت من أجل إدالمحيطا
  إلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، وتصميم وإدارة خطط المناطق المحمية البحرية والساحلية؛ل

  والساحليآثار األنشطة البشرية غير المستدامة على التنوع البيولوجي البحري 
 غير ومخاطر األنشطة البشرية  تقييم ورصد آثارإلى زيادةحاجة ملحة  بوجوديحيط كذلك   -68

  المستدامة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، استناداً إلى المعارف القائمة؛
ا في األمين التنفيذي أن يتعاون مع المنظمات المختصة التي تجري تقييمات بحرية، بم إلىيطلب   -69

ذلك العملية المنتظمة التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة لإلبالغ العالمي وتقييم حالة البيئة البحرية، بما في ذلك 
اللجنة ، برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالجوانب االجتماعية واالقتصادية، و

 والثقافة، والمنظمة البحرية الدولية، ية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلماألوقيانوغرافية الحكومية الدول
والسلطة الدولية لقاع البحار، والمنظمات واألفرقة العلمية األخرى ذات الصلة، لضمان معالجة تقييماتها بشكل 

ة والساحلية؛ والعمل مع هذه كاف لشواغل التنوع البيولوجي في األنشطة واإلدارة التجارية للمناطق البحري
الوكاالت، حسب الضرورة وعند العثور على ثغرات، لتحسين النظر في التنوع البيولوجي في التقييمات؛ واإلبالغ 
عن التقدم المحرز عن مثل هذا التعاون في اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد 

   عشر لمؤتمر األطراف؛قبل االجتماع الحادي
األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة التخفيف من آثار األنشطة  إلىيطلب كذلك   -70

  البشرية السلبية وأخطارها على التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة مراعاة السمات الخاصة للبحار إلىيطلب   -71

، والتي نشأت من المباشرة  وغير منها المباشرة المتعددة، التأثيرات البشريةالمغلقة وشبه المغلقة المتضررة من
 نهج متكامل وشامل يهدف إلى تحسين إتباع قضايا التنوع البيولوجي  تتطلبوحيثمناطق مستجمعات المياه، 

ية والساحلية لكفالة توفير خدمات النظم اإليكولوجية ، واستعادة صحة وأداء النظم اإليكولوجية البحرنوعية المياه
  التي توفرها هذه النظم اإليكولوجية؛
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ها مثل وفقدانإيكولوجيا الموائل الهامة النظم اإليكولوجية وتدهور على وضع حد ل األطرافيحث   -72
األعشاب وطبقة المالحة،  ومستنقعات المياه ،المنغروف أشجارغابات لكثبان الرملية الساحلية، ومصاب األنهار وا
بسبب التنمية وغيرها من العوامل األخرى في المناطق الساحلية، من أجل تيسير )  األحيائيةالبحرية والشعب

  تعافيها من خالل إدارة اآلثار البشرية واالستعادة، كلما كان ذلك مالئما؛ 
د، وفقاً للقانون الدولي، األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على أن تعتميحث   -73

بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، تدابير تكميلية لمنع إصابة المناطق البحرية والساحلية بآثار ضارة 
كبيرة بسبب األنشطة البشرية غير المستدامة، وال سيما المناطق التي حددت على أنها مناطق مهمة إيكولوجياً 

  .وبيولوجياً
 إلى األمين التنفيذي أن يعد، رهنا بتوافر الموارد المالية، تقريرا عن التقدم المحرز في يطلب  -74

، وأن )رفق األولم من ال1التذييل  (7/5، المعتمد في المقرر ابيضاض المرجانتنفيذ خطة العمل المحددة بشأن 
كنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر يتيحه للنظر في اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والت

وينبغي أن يحدد التقرير أيضا الحواجز التي تعترض التنفيذ ووسائل التغلب عليها فضال عن . لمؤتمر األطراف
إجراءات محددة لحشد الموارد المالية وتوفير اإلرشادات للمؤسسات المالية، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية لدعم 

  ؛مرجانض الابيضا العمل المحدد بشأن تنفيذ برنامج
 إلى األمين التنفيذي أن يجمع ويوحد، رهنا بتوافر الموارد المالية، المعلومات المتاحة يطلب  -75

بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة بشأن تجاربها واستخدام التخطيط المكاني 
 األخرى المستخدمة لتوجيه مثل ئاالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمبادالبحري، وخاصة المبادئ اإليكولوجية و

هذا التخطيط واالستخدام ألدوات اإلدارة القائمة على المناطق، وأن يتيح مثل هذه المعلومات للنظر في اجتماع 
  شر لمؤتمر األطراف؛قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي ع

 إلى األمين التنفيذي أن ينظم، رهنا بتوافر الموارد المالية، حلقة عمل للخبراء لتحديد يطلب  -76
وسائل عملية ومبتكرة تهدف إلى تعجيل التقدم بشأن إنشاء المناطق المحمية البحرية وإدارتها على نحو فعال في 

خاصة المناطق ذات التنوع البيولوجي الكبير الذي ال يمكن المناطق ذات التمثيل المنخفض للبيئة البحرية و
تعويضه والواقع داخل الوالية الوطنية، استنادا إلى تجارب األطراف ومعلوماتها بشأن العوائق وعوامل النجاح، 

وينبغي أن توفر حلقة العمل هذه استعراضا لمختلف األدوات، مثل . وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين
خطيط المكاني البحري، التي يمكن أن تساعد األطراف في جهودها الرامية إلى إنشاء وإدارة مناطق محمية الت

  بحرية وإدماج هذه المناطق مع مخصصات االستخدامات البشرية األخرى؛
 إلى إعالن مانادو بشأن المحيطات المعتمد في مانادو، إندونيسيا خالل المؤتمر العالمي إذ يشيرو  -77

هج نُال والحكومات األخرى والوكاالت المانحة إلى تشجيع ، األطرافيدعو، 2009أيار / المحيطات في مايونأبش
النظام اإليكولوجي للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه لتحسين مرونة النظم اإليكولوجية القائمة على 

 آثار تغير المناخ والتكيف القائم على النظم البحرية والساحلية وصالبتها وقدرتها على استعادة هيئتها، وإدراج
 إلى األمين ويطلب الكوارث، وخاصة في المناطق الساحلية، الحد مناإليكولوجية في التخطيط المتعلق بالتنمية و

التنفيذي أن ينظم، رهنا بتوافر الموارد المالية، وبالتعاون مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 
قة عمل للخبراء بشأن دور النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة حل

النظام اإليكولوجي للتخفيف من تغير القائمة على هج نُالآثاره، بغية تبادل الخبرات وتوفير إرشادات لتخطيط وتنفيذ 
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والتكيف معها والتخفيف الكوارث مخاطر لحد من ألوسع نطاقا لالمناخ والتكيف معه، وإدماجها في االستراتيجيات ا
تطوير في  التنوع البيولوجي البحري وتغير المناخ كإسهامات قضاياعم إعداد العناصر المتعلقة بلد و،من حدتها

  ؛ الثالثأنشطة مشتركة بين اتفاقيات ريو
ات التخطيط المكاني البحري،  األطراف والحكومات األخرى إلى زيادة جهودها لتطبيق أدويدعو  -78

حسب االقتضاء، وفقا للتخطيط واالستراتيجيات الوطنية لألطراف، إلدماج أهداف الحفظ بصورة أفضل في 
  وفي الخطط الشاملة للتنمية االقتصادية؛البرامج المتعلقة بالبحار والتنمية القطاعية األخرى، 

  مرفق
   بشأن264العنصر البرنامجي  من 4- 2قائمة إرشادية بأنشطة للهدف التشغيلي 

  الموارد الحية البحرية والساحلية
 مواصلة تجميع المعلومات المتاحة ذات الصلة وتوليفها وتحليلها من أجل تحديد المناطق المهمة إيكولوجياً  )أ(

ناداً إلى  وموائل أعماق البحار الواقعة خارج الوالية الوطنية، وذلك است في مياه المحيطات المفتوحةأو بيولوجياً
 والمعايير 9/20المعايير العلمية التي حددتها االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المرفق األول من المقرر 

العلمية األخرى ذات الصلة المتوافقة والمكملة المتفق عليها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الحكومي الدولي، 
المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج  التي أعدها )IMAP(ة التفاعليبما في ذلك من خالل الخريطة 

 ؛9/20 من المقرر 5األمم المتحدة للبيئة، على النحو الوارد في الفقرة 

ية تمثيلالشبكات التصميم مواصلة تجميع المعلومات المتاحة ذات الصلة وتوليفها وتحليلها من أجل   )ب(
 ؛9/20ك استناداً إلى المرفقين الثاني والثالث بالمقرر للمناطق البحرية المحمية، وذل

 في المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية تحديد وتقييم التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي  )ج(
المرفق (  أو بيولوجياًالوطنية، بما فيها داخل المناطق التي قد تستوفي المعايير المتعلقة بالمناطق المهمة إيكولوجياً

والمعايير العلمية األخرى ذات الصلة المتوافقة والمكملة المتفق عليها على الصعيد الوطني ) 9/20األول بالمقرر 
 يد الحكومي الدولي حسب االقتضاء؛وعلى الصع

في سبيل تجنب تدهور وتدمير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في المناطق البحرية،   )د(
األطراف ودعوة الحكومات األخرى والمنظمات الدولية في حدود والياتها وصالحياتها إلى اتخاذ تدابير تشجيع 

لكفالة الحفظ واالستخدام المستدام عن طريق تنفيذ أدوات ذات صلة بما في ذلك أدوات اإلدارة القائمة على 
 مات البيئية االستراتيجية؛المناطق مثل المناطق المحمية البحرية وتقييمات األثر البيئي والتقيي

تشجيع تطبيق تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية فيما يتعلق باألنشطة التي يمكن أن   )ه(
 من اتفاقية 26تتسبب في تلوث كبير أو في تغيرات ضارة وكبيرة للبيئة البحرية، حسبما يشار إلى ذلك في المادة 

ار، مع األخذ في الحسبان السمات الخاصة للنظم اإليكولوجية البحرية حسبما هي محددة األمم المتحدة لقانون البح
  .)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(في تقرير حلقة عمل مانيال 

  .مواصلة البحث والتحقيق بشأن دور المحيطات ونظمها اإليكولوجية في دورة الكربون  )و(

                                                             
  .7/5حسبما يرد في المرفق األول بالمقرر   64
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      التنوع البيولوجي للجبال10/30المقرر 
  مؤتمر األطراف،إن 
 وفقا لألهداف الثالثة التفاقية للجبال ضرورة أن ينفذ برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي يؤكدإذ 

  ؛التنوع البيولوجي بطريقة متوازنة
 2005ديسمبر / كانون األول22 الصادر في 60/198 من قرار الجمعية العامة 16إلى الفقرة إذ يشير 

، الذي الحظت فيهما الجمعية العامة 2007كانون األول / ديسمبر19 الصادر في 62/196 من القرار 26والفقرة 
  بارتياح اعتماد برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛

كانون األول / ديسمبر21 الصادر في 64/205 من قرار الجمعية العامة 23 أيضا إلى الفقرة وإذ يشير
، الذي دعت بموجبه الجمعية العامة الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى تعزيز تنفيذ برنامج العمل بشأن 2009

التنوع البيولوجي للجبال في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي من خالل االلتزام السياسي المتجدد، ووضع الترتيبات 
  واآلليات المؤسسية المتعددة األطراف المالئمة؛

  واتجاهات التنوع البيولوجي للجبال حالة 
 التابع (GMBA)بالتقدم الذي أحرزه التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال مع التقدير  يأخذ علما  -1

 في القيام، بالتعاون مع المرفق العالمي (DIVERSITAS)للبرنامج الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولوجي 
 بإنشاء بوابة مواضيعية للجبال من أجل إتاحة قواعد البيانات ذات المرجعية لمعلومات التنوع البيولوجي،

، الجغرافية والسماح بإجراء بحوث بشأن البيانات األولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في سياق يخص الجبال تحديدا
مواظبة على تحديث البوابة  التقييم العالمي للتنوع البيولوجي للجبال والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى الويدعو

  المواضيعية وإتاحة المعلومات على نطاق واسع في أشكال مختلفة؛
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية إلى يدعو  -2

لرصد الستخدامها في البوابة المواضيعية وذلك ضمن جملة أمور، ، جمع وتحديث المعلومات بشكل دوري
  :التغييرات ونشر المعلومات عما يلي

التنوع البيولوجي للجبال بما في ذلك عن المواقع ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية   )أ(
واالجتماعية واالقتصادية، وخصوصا محميات المحيط الحيوي الجبلي، وخدمات النظام اإليكولوجي، وعن األنواع 

ة بما في ذلك الموارد الوراثية لألغذية والزراعة جينيلمتوطنة، وعن الموارد الالمهددة بخطر االنقراض واألنواع ا
  بوجه خاص؛

  المعارف التقليدية واألبعاد الثقافية المرتبطة بالتنوع البيولوجي للجبال؛  )ب(
الدوافع المباشرة وغير المباشرة لتغير التنوع البيولوجي للجبال، بما في ذلك، بوجه خاص، تغير   )ج(

  اخ، وتغير استخدام األراضي، فضال عن األنشطة السياحية والرياضية؛المن
، بما في ذلك كثافات الحصاد لألنواع ذات القيمة العالية، وعلى األخص الستخدامافي  االتجاهات  )د(

  األنواع المحلية والمتوطنة، وما يترتب على ذلك من تغييرات في األعداد والموائل وخواص النظم اإليكولوجية؛
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  اإلجراءات المباشرة للحفظ واالستخدام المستدام وتقاسم المنافع: 1العنصر البرنامجي رقم 
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية إلى يدعو  -3

  :القيام بما يلي
  تعزيز فاعلية اإلدارة في المناطق الجبلية المحمية القائمة؛  )أ(
ء مناطق محمية تدار بشكل فعال ومالئم تمشيا مع متطلبات برنامج العمل بشأن المناطق إنشا  )ب(

  المحمية من أجل حماية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية ذات األولية القصوى في النظم االيكولوجية للجبال؛
األخذ في ، عند اإلقتضاء واإلمكان، ومع والتوصليةإنشاء، ضمن أمور أخرى، ممرات للحفظ   )ج(

ونظم المناطق المحمية الجبلية وتجنب انتشار الكائنات الغريبة الغازية، الحسبان على نحو خاص األنواع المتوطنة 
  العابرة للحدود، مع مراعاة الحاجة إلى إدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األوسع؛

ذ األهداف الوطنية واإلقليمية،  األطراف والحكومات األخرى إلى النظر في وضع وتنفييدعو  -4
فضال عن إعداد المؤشرات المرتبطة بها لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذه األهداف، وذلك ضمن 

للتنوع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لكل منها، مع مراعاة الخطة االستراتيجية 
لمباشرة لفقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك فقدان التنوع ، التي تعالج الدوافع ا2020-2011 البيولوجي

البيولوجي للجبال في جهد لخفض الضغوط على التنوع البيولوجي نتيجة تغير الموائل، واالستغالل المفرط، 
والتلوث، واألنواع الغريبة الغازية وتغير المناخ، ولحماية وإستعادة التنوع البيولوجي للجبال وخدمات النظم 

  اليكولوجية ذات الصلة، بالنظر إلى إمكانية إسهامها في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه؛ا
يشجع األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية،   -5

 للجبال، مع األخذ في إلى معالجة قضايا تغير المناخ والتكيف والتخفيف من آثاره بالعالقة إلى التنوع البيولوجي
 من خالل ن التنوع البيولوجي وتغير المناخاالستعراض المتعمق للعمل بشأ بخصوص 10/33المقرر الحسبان 

  :القيام بما يلي
إعداد وتنفيذ تدابير تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي للجبال ومكوناته في الموقع الطبيعي، وعند   )أ(
ألنواع خارج الموقع الطبيعي والتي تتعرض حاليا أو يحتمل أن تتعرض لخطر حفظ الموارد الجينية واواإلقتضاء، 

  اإلنقراض بسبب تغير المناخ؛ 
اتخاذ التدابير، عند اإلقتضاء، للحد من إزالة الغابات وإستعادة النظم اإليكولوجية الحرجية الجبلية   )ب(

األراضي الرطبة بغية غيرها من ي الخث والمتدهورة، وحفظ الكربون في التربة الجبلية، بما في ذلك في أراض
  تعزيز دور الجبال كعناصر تنظيمية طبيعية للكربون والمياه والخدمات المهمة األخرى للنظم اإليكولوجية؛

لتنفيذ جميع األهداف الثالثة لالتفاقية في النظم االيكولوجية وضع وتعزيز وتنفيذ سياسات مواتية   )ج(
لتنوع البيولوجي للجبال ومايرتبط به من معارف وتعزيز المقاومة ومعالجة للجبال بطريقة متوازنة على ا

  ؛الممارسات الزراعية غير المستدامة
لتغير العالمية في المناطق الجبلية، من خالل مالحظة ادعم وتنسيق البحوث وشبكات آثار   )د(

  ولوجي؛التغييرات في العمليات الطبيعية، وخدمات النظام اإليكولوجي والتنوع البي
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إجراء التقييم البيئي والتقييم االستراتيجي لتخطيط الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيات   )ه(
  التخفيف في المناطق الجبلية ولخفض آثارها على التنوع البيولوجي للجبال؛

 المنظمات والمبادرات ذات الصلة على سبيل المثال وليس الحصر برنامج المناطق يدعو  -6
لمساعدة البلدان على  التحاد العالمي لحفظ الطبيعيةالتابعة ل بالمحمياتللجنة العالمية المعنية الجبلية البيولوجية 

  . المتعلقة بتغير المناخاتنفيذ برامجها ومشاريعه
 للجبال واستخدامه التنوع البيولوجيلتنفيذ األهداف الثالثة التفاقية  على الترويج األطراف يشجع  -7

الحيوانات والحراجة أنشطة الزراعة وتربية م العادل في النظم االيكولوجية للجبال وتحسين المستدام والتقاس
  لجبال؛التنمية المناسبة 

  :طرائق التنفيذ للحفظ واالستخدام المستدام وتقاسم المنافع: 2العنصر البرنامجي رقم 
ى النظر في اعتماد  واليتها إلضمن األطراف والحكومات األخرى التي لديها نظم جبلية يدعو  -8

في تنفيذ جميع األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي في النظم رؤية طويلة األجل ونهج النظام اإليكولوجي 
 إجراءات محددة، وجداول زمنية واحتياجات ، إذا لزم األمر، خالل وضعااليكولوجية للجبال بطريقة متوازنة من

العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال وعند اإلقتضاء إدراجها في بناء القدرات من أجل تنفيذ برنامج 
للتنوع ة االستراتيجياالستراتيجيات وخطط األعمال الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي بما يتشمى والخطة 

   المستدامة في المناطق الجبلية؛ةللتنميالشاملة ، فضال عن االستراتيجيات 2020- 2011 البيولوجي
طراف على استعمال اللجان الوطنية والترتيبات واآلليات المؤسسية متعددة الجهات  األيشجع  -9

القائمة أو إنشاء الجديد منها على المستويين الوطني والمحلي لتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات من أجل 
 19الصادر في  62/196 من قرار الجمعية العامة 15التنمية المستدامة للجبال كما تدعو إلى ذلك الفقرة 

  وربطها بتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال؛ 2007كانون األول /ديسمبر
 األطراف، كلما أمكن وعند اإلقتضاء، على وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل يشجع  -10

تتسبب في نزاع مع البشر  بما في ذلك بشأن الحيوانات التي قد تعاونية إقليمية لحفظ التنوع البيولوجي للجبال
 المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة  ، بما في ذلك التمويل الفعال، من، بمساعدةوخاصة المفترسات الكبيرة

  عند الضرورة، وعند الطلب من جميع األطراف المعنية في هذا التعاون وبموافقتها؛
 إنشاء التفاعالت بين على األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة يشجع  -11

تنفيذ األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي في النظم األراضي المرتفعة واألراضي المنخفضة، بهدف تعزيز 
من خالل السكان رفاهية ومن ثم ضمان  االيكولوجية للجبال وتعزيز عملية توفير خدمات النظم االيكولوجية للجبال

  وجية؛توفير خدمات النظم اإليكول
اتحاد التنمية المستدامة في  و(ICIMOD) المركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية يدعو  -12

 الهضبة العليا في األنديز ومبادرة واتفاقيتي منطقة األلب والكاربات، ،(CONDESAN) اإلقليم اإليكولوجي لألنديز
ضع استراتيجيات إقليمية، للعمل الوثيق مع البلدان عند والمبادرات األخرى ذات الصلة إلى تعزيز مشاركتها في و

  ؛استالم طلبات من البلدان والمساعدة في تنفيذ برنامج العمل بشان التنوع البيولوجي للجبال
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 والمبادرات (GMBA)  للجبالبيولوجيالتقييم العالمي للتنوع ال الشراكة المعنية بالجبال، ويدعو  -13
زيز تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال وذلك بالتعاون الوثيق مع األخرى إلى التشجيع على تع

/  ديسمبر21 المؤرخ 64/205 من قرار الجمعية العامة 23األطراف والمنظمات مع األخذ في االعتبار الفقرة 
  ؛2009كانون األول 
ة االستراتيجيأهداف  األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، تمشيا مع يدعو  -14

، والمبادرات األخرى ذات الصلة إلى إستعادة وتعزيز حالة حفظ الموارد الوراثية النباتية حفظ النباتاتالعالمية ل
والحيوانية الجبلية المحلية من خالل تقديم حوافز اقتصادية وحوافز أخرى، بما يتسق ويتجانس مع االتفاقية 

لتنفيذ األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي في النظم االيكولوجية لصلة، وااللتزامات الدولية األخرى ذات ا
  ؛للجبال بطريقة متوازنة

  دعم إجراءات للحفظ واالستخدام المستدام وتقاسم المنافع: 3العنصر البرنامجي رقم 
نية  األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى إعداد وتنفيذ برامج وطيدعو  -15

لتنفيذ وإقليمية وعالمية لالتصال والتثقيف وزيادة التوعية تبرز المنافع االقتصادية واإليكولوجية واالجتماعية 
األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي بطريقة متوازنة ومن ثم اإلسهام في ضمان رفاهة سكان الجبال 

  ؛والمجتمعات في المناطق المنخفضة
 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى وضع وتنفيذ برامج التعاون  األطراف،يدعو  -16

  بين المناطق الجبلية لتبادل أفضل الممارسات، والخبرات، وتبادل المعلومات والتكنولوجيات المالئمة؛
 الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، بالتعاون مع الدوائر العلمية، ويشجع األطراف، يحث  -17

مات الحكومية الدولية ذات الصلة والمجتمعات الجبلية، إلى دراسة آثار تغير المناخ فضال عن آثار تدابير والمنظ
التكيف والتخفيف على البيئات الجبلية وعلى التنوع البيولوجي، من أجل وضع تفاصيل استراتيجيات مستدامة 

  للتكييف والتخفيف؛
أن تضع برامج إلجراء  إلى ت ذات الصلة األطراف، والحكومات األخرى والمنظمايدعو  -18

  ؛بشأن تنفيذ األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي بطريقة مستدامةالبحوث 
  : إلى األمين التنفيذي القيام ما يلييطلب  -19

تعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات، والمبادرات، واالتفاقيات اإلقليمية دعما لألطراف في   ) أ(
   ذات الصلة؛تمج العمل بشان التنوع البيولوجي للجبال والمقرراتنفيذها لبرنا

نشر المعلومات، وأفضل الممارسات، واألدوات والموارد المتعلقة بالتنوع البيولوجي للجبال من   ) ب(
  .خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى
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      المناطق المحمية10/31المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

  تراتيجيات لتعزيز التنفيذاس    - ألف 
  المستوى الوطني  -1

  : األطراف إلى القيام بما يلىيدعو  -1
باعتبار ذلك إسهاما لمناطق المحمية وتمثيلية وجودة، وإن كان مالئما، وموصلية اتعزيز تغطية   )أ(
لكتل الحيوية اجميع تضم  والتي المتساوقةتمثيلية للمناطق المحمية والشبكات اإليكولوجية النظم ال في وضع

   ذات الصلة ؛والمناطق االيكولوجية أو النظم االيكولوجية
وضع خطة عمل طويلة األجل أو حسب مقتضى الحال إعادة توجيه الخطط القائمة ذات الصلة،   )ب(

مع مراعاة الظروف واألولويات الوطنية وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المجتمعات 
محلية، من أجل تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، بما في ذلك آليات التنفيذ المالئمة، وحيثما األصلية وال

يكون ممكنا قائمة تفصيلية باألنشطة، والخطوط الزمنية، والميزانية والمسؤوليات، استنادا إلى نتائج التقييمات 
للتنوع البيولوجي همة في تنفيذ الخطة االستراتيجية الرئيسية لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية، بغية المسا

 إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن إعداد هذه الخطط إلى مؤتمر األطراف في ويطلب، 2011-2020
  اجتماعه الثاني عشر؛

دمج خطط العمل الخاصة ببرنامج عمل المناطق المحمية في االستراتيجيات وخطط العمل   )ج(
ة للتنوع البيولوجي، وفي الخطط والميزانيات القطاعية ذات الصلة في أسرع وقت ممكن، وفي الوطنية المنقح

 إلى األمين التنفيذي أن يرفع ويطلبموعد ال يتجاوز ستة أشهر قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، 
ق المحمية في تقريرا إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر عن دمج خطط العمل بشأن المناط

  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي وفي الخطط والميزانيات القطاعية ذات الصلة؛
أو المناظر / واألراضي المناطق المحمية في الذي يدرجتطبيق نهج النظم االيكولوجية ل الترويج  )د(
، لمناطق المحميةداخل ا االستخدام المستدام تيسيرو ،عالة بصورة فلتنوع البيولوجيا األوسع نطاقا لصون الطبيعية

  ؛وفقاً لألهداف المتعلقة بإدارتها
بين القطاعات واالتصال فيما التعجيل بإنشاء لجان استشارية متعددة القطاعات لتعزيز التنسيق   )ه(

  ؛، حيثما وجدت المناطق المحمية في خطط التنمية الوطنية واالقتصاديةلتيسير إدراج
زيادة التوعية ببرنامج العمل بشأن المناطق المحمية وال سيما توعية صانعي القرار، في سياق   )و(

  ؛التصال والتثقيف والتوعية العامةا
من أجل زيادة الدعم المقدم  تعزيز تبادل المعلومات بشأن المناطق المحميةلتنفيذ خطط اتصال   )ز(

 ومنظمات لحكومة، القطاعات الرئيسية على جميع مستويات افي  وأصحاب المصلحة صانعي القرارلها في أوساط
 وتأمين ودون الوطنيةالقتصادات الوطنية لمنافع المناطق المحمية بشأن  المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

ع تغير  والتكيف م،، والتنمية المستدامة والمحافظة على القيم الثقافية، والصحة العامةخدمات النظام اإليكولوجي،
  المناخ والتخفيف من آثاره؛
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وضع لدى لتنوع البيولوجي صون االعالمية لذات األهمية النظر في معايير موحدة لتحديد المواقع   )ح(
في االتحاد الدولي لصون الطبيعة، والمعايير  القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالستناد إلى نظم المناطق المحمية 
 اليونسكو الخاصة ببرنامج اإلنسان والمجال الحيوي فيت الصلة األخرى بما في ذلك ذاالراسخة في العمليات 

، ة المهددةتقييم النظم اإليكولوجيعمليات ألراضي الرطبة، وبشأن ا التراث العالمي واتفاقية رامسار واتفاقية
  علومات األخرى ذات الصلة؛ والم، ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، والمناطق الهامة للطيور،وتحليل الثغرات

 لدى 65لمتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةإعالن األمم اب  على النحو المالئماإلحاطة علماً  )ط(
   المناطق المحمية؛بشأنمواصلة تنفيذ برنامج العمل 

وضع وتنفيذ برامج البحث إلى والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  األطراف، يدعو  -2
على أي  المناطق المحمية داخل ، وفقاً لألهداف المتعلقة بإدارتها، واالستخدام المستداملصونألغراض اوالرصد 

 لألهداف الثالثة التي تمتثل صلة فضال عن تقييم كفاءة وفعالية مختلف أنواع وفئات المناطق المحمية مستوى ذي
  االتفاقية؛

  المستوى اإلقليمي  -2
 األطراف إلى تعزيز تشكيل هذه يدعو و66درات اإلقليمية، بالتقدم المحرز في المبايحيط علما  - 3

المبادرات وصياغة خطط عمل إقليمية حيثما يكون مالئما من خالل نقاط االتصال الوطنية المعنية ببرنامج العمل 
الطبيعة بشأن المناطق المحمية، بالتعاون مع اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي لصون 

ومنظمات الصون األخرى، استنادا إلى خطط العمل القطرية لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية وغير 
ذلك من برامج العمل ومن خالل شبكات الدعم التقنية اإلقليمية، من أجل تنسيق التمويل، والدعم التقني، وتبادل 

  المناطق المحمية؛الخبرات وبناء القدرات لتنفيذ برنامج العمل بشأن 
، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات التمويل األخرى إلى قادرة على تقديم الدعمالبلدان اليدعو   -4

   البحرية؛ وال سيما المناطق المحميةالمناطق المحميةب ذات الصلةأن تدعم المبادرات اإلقليمية 
بشأن لحدود لبر اعال للتعاون محتملةالمالئمة والمجاالت بفعالية الستكشف ت  أنإلى األطراف دعوي  -5
بالتخطيط  يتعلق بيئة مواتية للتعاون عبر الحدود فيما إلقامةفعالة ال ومن خالل الوسائل ،المحميةالمناطق 

   التنمية االجتماعية واالقتصادية عبر الحدود الوطنية؛والموصلية فضال عن، ةممارسات اإلدارو
، القائمة ، وأفضل الممارسات واألدواتدئ التوجيهية المباأن تستخدم األطراف على يشجع  -6

 التعاون العابر اإلقليمية، لتعزيز فعالية حسب االقتضاء، المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات واألدوات وتطور،
   هذا التعاون؛جودة لتقييم السبل والوسائل الالزمةاستكشاف المحمية فضال عن طق االمنبشأن للحدود 

                                                             
 .، المرفق2007 أيلول/ سبتمبر13 المؤرخ 295/61قرار الجمعية العامة    65
مثل التحدي الميكرونيزي، والتحدي الكاريبي، واالتفاقيات البحرية، ومبادرة قوس ديناريك، والمبادرة األمازونيـة، ومبـادرة       66

 واتفاقية األلب، وشبكة الكاربات للمناطق المحمية، والمبـادرة العـابرة           ، وشبكات ايمرالد  2000مرجانية، والطبيعة عام    مثلث الشعب ال  
 الواقعة فـي منطقـة بـارنتس        )BPAN(للحدود من أجل صون المناطق في جنوب أفريقيا، وشبكة المناطق المحمية في بحر بارنتس               

، والجماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا          )RAPAC(ناطق المحمية في وسط أفريقيا      األوروبية من القطب الشمالي، وشبكة الم     
)ECOWAS(        وشبكة المناطق المحمية في غرب أفريقيا ،)RAPAO(          وبرنامج العمل ذي األولوية للمناطق المحمية في البحر األبيض ،

  .المتوسط، والممر البحري لمنطقة شرق المحيط الهادئ االستوائية



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 261 
 

  لعالميالمستوى ا  -3
  : األمين التنفيذي القيام بما يلي رهنا بتوافر األموالإلى يطلب  -7
االستمرار في عقد حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات، مع توجيه اهتمام خاص   )أ(
ى واألولويات المحددة األخر، )الحوكمة، والمشاركة، والمساواة، وتقاسم المنافع(من جدول األعمال  2للعنصر 

بجداول زمنية محددة للتخطيط والتمويل، وتطوير التعاون مع االتفاقيات اإلقليمية ودون اإلقليمية واللجنة المعنية 
  بالمناطق المحمية والشبكات التقنية التابعة لالتحاد الدولي لصون الطبيعة وغير ذلك من الشركاء؛

فضل الممارسات ومبادئ توجيهية تقديم دعم تقني إضافي من خالل إعداد حقائب األدوات، وأ  )ب(
 والمنظمات الدولية  األطرافبشأن مواضيع برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، بالتعاون مع الشركاء

،  قيم خدمات النظم االيكولوجية ومنافع التكاليف عنبالغاإلوخصوصا التقنيات والصكوك الالزمة لتحديد و
 المحمية، وتحسين مستوى تغطية المناطق المحمية في المناطق والتخطيط والتعزيز المؤسسي لنظم المناطق

 من برنامج العمل بشأن 2اإليكولوجية والمناطق األحيائية والنظم اإليكولوجية الممثلة تمثيالً ناقصاً، وتنفيذ العنصر 
  المناطق المحمية؛

ية بالنسبة لقطاع محمزيادة التوعية بالمنافع الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق ال  )ج(
جية التي ، وأهمية خدمات النظم االيكولووالسياحة وقطاعات أخرى والصناعة، ،ومصايد األسماكالصحة، والمياه، 

 المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، بما األهداف اإلنمائية لأللفيةتوفرها المناطق المحمية لتحقيق 
، وذلك عن طريق عقد حلقات عمل تجمع بين الفاعلين الرئيسيين في هذه فقرفي ذلك للتخفيف من وطأة ال

القطاعات لمناقشة وسائل التعاون للترويج لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية من أجل الوصول إلى المنافع 
  المتبادلة؛

في ذلك من خالل بما " ألصدقاء برنامج العمل بشأن المناطق المحمية"الشبكة العالمية دعم   )د(
   من جملة أمور فاعلة؛المجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات الدولية ذات الصلة والشبكات التقنية إشراك

 السياسات فضال عنتعزيز أوجه التآزر مع االتفاقيات اإلقليمية العالمية، ل واالتصالدعم التنسيق   )ه(
  تعلق بالمناطق المحمية ؛واالستراتيجيات الوطنية في تنفيذ برنامج العمل الم

، والمنظمات  الطبيعةحفظلمحمية التابعة لالتحاد الدولي ل اللجنة العالمية المعنية بالمناطق ايدعو  -8
األخرى ذات الصلة إلى إعداد إرشادات تقنية بشأن إستعادة ورصد وتقييم حالة التنوع البيولوجي في المناطق 

ها وتمثيلها مع النهج اإلقليمي، وفعالية اإلدارة وممرات الحفظ والتكيف المحمية وحوكمة المناطق المحمية وتواصل
  مع تغير المناخ والتخفيف من حدته؛

      المسائل التي تحتاج إلى اهتمام أكبر- باء 
     التمويل المستدام-1

 وخصوصا  األطراف،يحث كذلك  باء، األطراف،9/18 من مقرره 1الفقرة إذ يشير إلى   -9
 الحكومات األخرى والمؤسسات المالية الدولية بما فى ذلك مرفق البيئة يدعوالبلدان المتقدمة، واألطراف من 

العالمية، ومصارف التنمية اإلقليمية، وغيرها من المؤسسات المالية المتعددة األطراف الى تقديم الدعم المالى 
ان النامية، وخصوصا أقل البلدان نموا الكافى وفي التوقيت المناسب والذى يمكن التنبؤ به لألطراف من البلد

والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي لتمكينها من تنفيذ برنامج العمل بشأن 
  المناطق المحمية على نحو كامل،
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  : األطراف إلى ما يلييدعو  -10
 المناطق مها الوطنية المتعلقة بنظمونظإعداد وتنفيذ خطط تمويل مستدامة وفقا لتشريعاتها   )أ(

 استنادا إلى تقييم احتياجات واقعية وحافظة متنوعة ،ودعم المناطق المحمية األحادية 2012المحمية بحلول عام 
من اآلليات المالية التقليدية واإلبتكارية مثل من بين جملة أمور المدفوعات مقابل خدمات النظم االيكولوجية حسب 

  ؛ما هو مالئم
 لمرفق البيئة ة الخامسفترة التزودفي للمناطق المحمية استعمال مخصصات التنوع البيولوجي   )ب(

  األخرىدعم األطراف وأنواع الدعم الثنائي والمتعددالكذلك ، وت المناسب وبالشكل المالئمالوقالعالمية في 
محمية كأساس للحصول أن المناطق ال لتنفيذ برنامج العمل بشها عملط خطمع استعمال لمناطق المحميةتعلقة باالم

  على األموال؛
 جملة على أساس،  وتخصيصهتمويلال لتوفيروضع وتنفيذ وسائل وطرق جديدة وإضافية توليد   )ج(

 نتائج الدراسة ، حسب االقتضاء،، مع األخذ في االعتبارةخدمات النظم اإليكولوجيمن بينها التثمين القوي لأمور 
  ؛ظم االيكولوجية والتنوع البيولوجي المتعلقة باقتصاديات الن

النامية  الجزرية الصغيرة والبلدان، نموا األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان يشجع  -11
عن احتياجاتها التمويلية لمنظومة المناطق  على اإلعراب، ذات االقتصاد االنتقالي البلدان فضال عنمن بينها، 
استنادا إلى استراتيجياتها وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجى جات تمويل المشاريع، أكملها واحتياالمحمية ب

 حثوي، ، بما في ذلك من خالل مبادرة شبكة الحياةوخطط العمل الخاصة ببرنامج العمل بشأن المناطق المحمية
  فعالية المعونة؛بشأن ريس  إعالن بامراعاة دعم احتياجات التمويل، مع على جهات المانحة والبلدان القادرةال

، رهنا بتوافر التمويل، على عقد اجتماعات  والبلدان القادرة واألطرافجهات المانحة اليشجع  -12
 حشد التمويل لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية  دعممائدة مستديرة دون إقليمية ووطنية للمانحين من أجل

  ؛، إذا رغبت في ذلكمبادرة شبكة الحياةلتعاون مع  بامع إشراك مؤسسات التمويل ذات الصلة
 تيسير الصرف السريع والمالئم لألموال على مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة يحث  -13

ومواءمة المشاريع مع خطط العمل الوطنية لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية من أجل تنظيم تداخالت مالئمة 
   وضمان استمرارية المشاريع؛ وكافية ومتناسقةومركزة

  تغير المناخ  -2
  :األطراف الى القيام بما يلييدعو   -14

، من خالل 2015 من برنامج العمل بشأن المناطق المحمية بحلول عام 2-1تحقيق الهدف   )أ(
اعات، الجهود المتضافرة لدمج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية والبحرية األوسع نطاقا وفي القط

يكولوجية،  والممرات اإل67،بما في ذلك من خالل استعمال تدابير التواصل مثل إنشاء الشبكات االيكولوجية
  وإستعادة الموائل والمناظر الطبيعية المتدهورة لمعالجة آثار تغير المناخ وزيادة القدرة على مقاومة تغير المناخ؛

                                                             
 برنامج العمل هذا، يستخدم في بعض البلدان والمناطق، حسب االقتضاء، مصطلح عام ليشمل تطبيق نهـج النظـام       اقي سي ف  67

أو المناظر البحرية األوسع نطاقا من أجـل الحفـظ الفعـال    /اإليكولوجي الذي يدمج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األراضية و      
 .للتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
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والتقليدية ومعارف  االيكولوجي وكذلك المعارفام واستخدام نهج النظ تعزيز المعارف العلمية  )ب(
 في دعم عملية وضع خطط اإلدارة المرنة وتحسين فعالية إدارة المناطق المحمية لمعالجة اآلثار الشعوب األصلية 

  ؛ على التنوع البيولوجيالناجمة عن تغير المناخ
الية والممثلة إيكولوجيا في قيمة ومنافع منظومة المناطق المحمية الشاملة والمدارة بفعتقدير   )ج(

   وتبليغها؛هذه المعلوماتب االعترافالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته و
أو /لتخفيف من تغير المناخ و التنوع البيولوجي ول كل منلحفظ لمهمةتحديد المناطق المحمية ا  )د(

 وحيثما يكون مالئما حمايتها ،ربون الكعلى مخزونفاظ  والح الكربونبما في ذلك إمكانيات عزلالتكيف معه، 
لتنوع ل بهدف زيادة المنافع المشتركة أو إدراجها في منظومة المناطق المحمية/وإستعادتها وإدارتها بصورة فعالة و

 التنوع حفظ بأن  في الوقت التي تعترف فيهنسان اإل، وتحقيق رفاهيةتغير المناخل ، من أجل التصديالبيولوجي
 ؛للمناطق المحمية لاألو هو الهدف يظل

 المناطق ةمونظم، والسيما ةطبيعيبصورة  العاملة النظم اإليكولوجية وتمويل حفظ وإدارةدعم   )ه(
للنظم اإليكولوجية استنادا الى نهج  وكذلك  الكربون،واالحتفاظ بمخزون الكربون عزلفي للمساهمة المحمية 

، وربط األول هو الهدف يظل التنوع البيولوجي حفظ بأنفي الوقت الذي تعترف فيه تغير المناخ، مع  التكيف
بما في ذلك المناطق العازلة، ( المناطق المحمية منظومةتكامل الخاصة بحفظ ونهج التحسين تصميم وإدارة 

تغير المناخ، بما في ذلك لمعالجة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ب)  المستصلحةالمناظر الطبيعيةووالممرات 
  التكيف الوطنية؛وخطط ستراتيجيات من خالل ا
 تستخدمها السلطات الوطنية المعنية وأصحاب قابلة للتطبيق من أجل أن ال األدواتمواصلة وضع  )و(
، والتي تجمع فيما معهتغير المناخ والتكيف آثار  منتخفيف تدابير الشبكات المناطق المحمية و لتخطيط المصلحة

وع البيولوجي وتخزين الكربون وخدمات أخرى للنظام اإليكولوجي، وعند بين عدد من القضايا، من بينها التن
  ؛اإلقتضاء، تقييمات جوانب ضعف المناطق المحمية األرضية وكذلك المناطق المحمية البحرية والساحلية

استراتيجيات فرص التمويل في إطار الطريقة التي يمكن بها ل األطراف إلى استكشاف يدعو  -15
 العمل في  المناطق المحمية، معبشأن أن تسهم في تنفيذ برنامج العمل حدتهالمناخ والتخفيف من كيف مع تغير الت

  ؛حدته تعزيز المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من نفس الوقت على
 اهتماما بأن يوليخ  مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنايذكّر  -16

 مع الضمانات ودورها في هذا المجال استراتيجيات التكيف والتخفيف فىلمناطق المحمية التي تلحق با لآلثار
 ودعم المشاريع ذات الصلة بالتكيف والتخفيف في المناطق االجتماعية وضمانات التنوع البيولوجي المناسبة،

يف والتكيف الوطنية التي تتضمن توسيع نطاق شبكات المناطق ، وضمان إمكانية تلقي إجراءات التخفالمحمية
  ؛المحمية للمساعدة المالية والتقنية من خالل اآلليات المالية ذات الصلة بالمناخ

إلى مراعاة نُهج مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  يدعو  -17
أداة فعالة لبناء /جي، وال سيما ما يتعلق بدور المناطق المحمية، باعتبارها آليةالتكيف القائمة على النظام اإليكولو

  قدرة المجتمعات المحلية والنظم اإليكولوجية الهشة على االنتعاش؛
 ضمان إدراج دور المناطق المحمية عند نقل مقترح يتعلق بوضع  األمين التنفيذيطلب إلىي  -18

 واتفاقية األمم  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، إلى أمانتيالثبين اتفاقيات ريو الثأنشطة مشتركة 
   بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛10/33المتحدة لمكافحة التصحر، على النحو الوارد في المقرر 
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  فعالية اإلدارة  -3
إلى ج العمل الذي يدعو  من برنام4- 1لهدف ا غاياتخذ في االعتبار بعد أن تأ األطراف، يدعو  -19
تخطيط المواقع التشاركية واستخدام العمليات ب 2012عام بحلول جميع المناطق المحمية إدارة فعالة أن يتوافر ل

قد يحتاج  تقييم فعالية اإلدارة،  أنمع مالحظة ،صحاب المصلحةألالمعتمد على العلم، والمشاركة الكاملة والفعالة 
  :ما يلي جلنوعية من أ مؤشرات  الىأيضا

مواصلة التوسع في إجراء تقييمات فاعلية اإلدارة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها للعمل على   )أ(
، باستعمال أدوات وطنية 2015 في المئة من مجموع مساحة المناطق المحمية بحلول عام 60تقييم ما نسبته 

ن فاعلية اإلدارة التي يشرف عليها المركز العالمي وإقليمية مختلفة وإضافة النتائج إلى قاعدة البيانات العالمية بشأ
  لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛

إدماج المعلومات المتعلقة بالحوكمة واآلثار االجتماعية والمنافع الخاصة بالمناطق المحمية في   )ب(
  عملية تقييم فاعلية اإلدارة؛

   في تقييمات فاعلية اإلدارة؛ف من حدته والتخفيإدماج التكيف مع تغير المناخ  )ج(
كفالة تنفيذ نتائج التقييمات وإدماجها في التقييمات األخرى لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية   )د(

  ؛)مثل التمويل المستدام، والقدرات(
  إدارة األنواع الغريبة الغازية  -4

افع الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي، بعد مالحظة دور األنواع الغريبة الغازية باعتبارها الد  -20
يتعين على األطراف النظر في دور إدارة األنواع الغربية الغازية باعتبارها أداة تحقق مردودية تكاليفها الستعادة 

، وبالتالي إدماج إدارة األنواع الغريبة المناطق المحمية وخدمات النظم االيكولوجية التي توفرها والمحافظة عليها
 بشأن X/xxية في خطط العمل المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، مع مراعاة المقرر الغاز

  األنواع الغريبة الغازية؛
  المناطق المحمية البحرية  -5

 على التعاون، عند اإلقتضاء، الدولية المختصة األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات يشجع  -21
قليمى أو دون اإلقليمى، على أن تحدد وتدعم، وفقاً الختصاصاتها، التدابير مستوى اإلبصورة جماعية أو على ال

، وفقاً للقانون الدولي، بما في المناطق الهامة إيكولوجيا أو بيولوجيا المناسبة للحفظ واالستخدام المستدام بالنسبة إلى
وفقا للقانون  تمثيلية للمناطق المحمية البحريةإنشاء شبكات ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، وبما يشمل 

 وإبالغ العمليات ذات الصلة فى الجمعية العامة لألمم  المتاحة، المعلومات العلمية أفضلالدولى وإستنادا إلى
  ؛المتحدة

 خارج حدود الوالية الوطنية، مناطق محمية بحريةإنشاء صوب   المحرزطء التقدمب الحظوإذ ي  -22
على الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق هدف عام يؤكد  ،ية عالمية لتعيين هذه المناطقوعدم وجود عمل

ذلك اتفاقية األمم المتحدة   الرامي إلى إنشاء شبكة تمثيلية للمناطق المحمية، وفقا للقانون الدولي، بما في2012
 الجمعية العامة إلى أن تطلب إلى األمين يدعوإلى دور الجمعية العامة في هذا الصدد، إذ يشير لقانون البحار، و

 لإلسراع بأعماله 2011العام عقد اجتماع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية وغير الرسمي خالل عام 
بشأن النُهج الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في مجال حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام 
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 األطراف، حيثما كان يحث الوالية الوطنية، والنظر في القضايا المتعلقة بالمناطق المحمية البحرية، وخارج حدود
  ذلك ضروريا، على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمضي قدما بأعمال هذا الفريق؛ 

طويلة وال  المالئمة باإلدارةمتعلقة الالتدابيرأو تعزيز طائفة من /األطراف على وضع ويشجع   -23
 الخاضعة للوالية الوطنية أو في المناطق الخاضعة لألنظمة الدولية المختصة في األجل للمناطق البحرية المحمية

  ؛الحوكمة الرشيدة وإدماج مبادئ اعتماد هذه التدابير
إنشاء مناطق محمية بحرية لحفظ التنوع البيولوجي وإدارته باعتبارها  األطراف علىأيضا يشجع   -24

  ، واعتبارها أدوات إدارة لمصايد األسماك، في الحالة التي تتفق مع أهداف إدارة المناطق المحمية؛الهدف الرئيسي
  المناطق المحمية للمياه الداخلية  -6

وجودة وتمثيلية ومسؤوليات وموصلية حيثما يكون األطراف على زيادة تغطية كذلك  يشجع  -25
من فيها  المناطق المحمية اتمونظم الهيدرولوجية الرئيسية في هاوجوانبالنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية مالئما 

 خدمات واستدامة مقاومتها أو تعزيزها على للمياه الداخلية والمحافظةلمناطق المحمية ا توسيعخالل تعيين أو 
تفاقيات تطبق بموجب االو  القائمة والتي تتوافر بما في ذلك من خالل استخدام آليات التعيينالنظم اإليكولوجية

  ؛المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل اتفاقية التراث العالمي واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة
  استعادة النظم االيكولوجية والموائل في المناطق المحمية  -7

  : القيام بما يلي األطراف علىيحث  -26
قدرتها على تحمل تعزيز وي  التنوع البيولوجحفظ المناطق المحمية في منظوماتزيادة فعالية   )أ(

وعند  ، النظم االيكولوجية والموائلالستعادة الجهود زيادةخالل ، من لمناخ وغير ذلك من جوانب اإلجهادتغير ا
 والمناظر  المناطق المحميةفيأو تدابير الحفظ /يكولوجية وممرات اإلالاإلقتضاء، إدراج أدوات التواصل مثل 

  ؛حرية المجاورة وفيما بينهااألرضية الطبيعية والمناظر الب
المناطق المحمية واالستراتيجيات بشأن خطط عمل برنامج العمل االستعادة في  أنشطة دراجإ  )ب(
  لتنوع البيولوجي؛لالوطنية 

  تقدير قيمة تكاليف ومنافع المناطق المحمية بما فيها خدماتها اإليكولوجية  -8
م بالتعاون مع اللجنة العالمية المعنية بالمناطق  األمين التنفيذي أن يستكشف ويقيإلى يطلب  -27

المحمية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والشركاء اآلخرين، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية التي 
اة  القائمة لقياس قيم وتكاليف ومنافع المناطق المحمية مع مراع والمبادئ التوجيهيةتدعم برنامج العمل، المنهجيات

خصائص مختلف الكتل الحيوية والنظم االيكولوجية، باالعتماد على العمل الحالي، بما في ذلك نتائج الدراسة 
، عند الحاجة المعنية باقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، ونشر نتائج التقييم على األطراف لتطبيقها

  ؛إليها
 بتوافر الموارد المالية واستنادا إلى التقييمات التي أجريت،  األمين التنفيذي، رهنايطلب كذلك إلى  -28

  وضع مبادئ توجيهية ومؤشرات لتحديد تكاليف المناطق المحمية وفوائدها؛
  : األطراف إلىيدعو  -29

زيادة الفهم لدور المناطق المحمية وأهميتها ومنافعها واإلبالغ عن دور وأهمية وتكاليف ومنافع   )أ(
ستمرارية سبل المعيشة المحلية، وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية، وتقليل مخاطر الكوارث هذه المناطق في ا
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الطبيعية، وللتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، ولقطاعات الصحة، والمياه والقطاعات األخرى، وذلك 
  على جميع المستويات؛

 متعمق لقيمفهم حدائق والجمهور العام من أجل أن يغرس في أذهان زوار ال مبتكرة تقديم تدابير  )ب(
  حمايتها؛ب والتزامهم وإستثارة دعمهم، التنوع البيولوجي

   بشأن الحوكمة والمشاركة والمساواة وتقاسم المنافع2العنصر البرنامجي   -9
  : بما يليالضطالع األطراف على ايشجع  -30

 المناطق المحمية والعمليات تعزيز التنسيق على المستوى الوطني بين برنامج العمل بشأن  )أ(
برامج العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي األخرى ذات الصلة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، ومن بينها 

، )ي(8 وتقاسم المنافع، والمادة الحصول بللغابات، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، واألعمال المتعلقة
وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام والعمليات المتعلقة بمبادئ أديس أبابا واألحكام المتصلة باالتفاقية، 

غو اإلرشادية الطوعية إلجراء تقييمات لألثر الثقافي والبيئي واالجتماعي :  وخطوط أغواي68للتنوع البيولوجي،
دسة وعلى األراضي والمياه بشأن التطورات المقترح إدخالها أو التي يحتمل أن يكون لها أثر على المواقع المق

لتبادل المعلومات بخصوص  69التي درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية المجتمعات األصلية والمحلية،
  رامج والتوصيات بشأن التدابير المشتركة الممكنة لتعزيز التنفيذ؛متنفيذ هذه الب
 بالهدف الثالث لالتفاقية في حوكمة الترويج إلدراج أحكام الحصول وتقاسم المنافع فيما يتعلق  )ب(

المناطق المحمية ودعم المبادرات المتعلقة بدور المناطق المحمية في الحد من الفقر، فضال عن دورها في توفير 
 سبل العيش للمجتمعات األصلية والمحلية؛

  :ما يليب  االضطالع األطراف إلىيدعو  -31
المنصف للمنافع ولتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة وضع آليات وعمليات واضحة لتحقيق التقاسم   )أ(

للمجتمعات األصلية والمحلية فيما يتعلق بالمناطق المحمية وفقا للقوانين الوطنية وااللتزامات الدولية السارية ذات 
  الصلة؛

االعتراف بدور المناطق المحمية التابعة للمجتمعات األصلية والمحلية والمناطق المحمية   )ب(
  ب المصلحة اآلخرين في حفظ التنوع البيولوجي، واإلدارة التعاونية وتنوع أنماط الحوكمة؛ألصحا

  :األطراف إلى االضطالع بما يلييدعو كذلك  ،9/18ر قرم من ال6 الفقرة  إلىيشيرإذ و  -32
تحسين مستوى أنماط إدارة المناطق المحمية وتنويعها وتعزيزها، عند االقتضاء، مما يؤدي، أو   )أ(

فقاً للتشريعات الوطنية المناسبة إلى االعتراف، حيثما كان ذلك مالئما، بمنظمات المجتمعات األصلية والمحلية و
  والمنظمات المجتمعية األخرى وأخذها بعين االعتبار؛ 

اإلقرار، حيثما كان ذلك مالئما، بمساهمة المناطق المحمية ذات اإلدارة المشتركة، والمناطق   )ب(
ة، والمناطق المحمية التابعة للمجتمعات األصلية والمحلية ضمن المنظومة الوطنية للمناطق المحمية الخاص

  المحمية من خالل االعتراف بها في التشريعات الوطنية أو أية وسيلة فعالة أخرى؛

                                                             
 .، المرفق7/12المقرر    68
 .، المرفق)واو (7/16المقرر    69
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وضع عمليات فعالية من أجل المساهمة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، في ظل   )ج(
 الكامل لحقوقها واالعتراف بالمسؤوليات التي تضطلع بها، في إدارة المناطق المحمية، بما ينسجم مع االحترام

  القانون الوطني وااللتزامات الدولية السارية؛
مواصلة وضع وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحقيق تقاسم منصف لكل من التكاليف والمنافع الناشئة عن   )د(

رتها، وجعل المناطق المحمية مكونا هاما في التنمية المستدامة المحلية والعالمية، بما إنشاء المناطق المحمية وإدا
  ينسجم مع القانون الوطني وااللتزامات الدولية السارية؛

إشراك المجتمعات األصلية والمحلية في اللجان االستشارية ألصحاب المصلحة المتعددين، وفي   )ه(
ي عن برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، وفي االستعراضات الوطنية المشاورات المتعلقة باإلبالغ الوطن

  لفاعلية منظومة المناطق المحمية؛
  المناطق المحمية باستخدام حقائب األدوات التي أعدتها األمانةدارةإجراء تقييم، عند اإلقتضاء، إل  )و(

 المحمية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة،  المناطقمؤسساتبناء القدرات لتنفيذ أنشطة  والقيام بومنظمات أخرى،
، وخصوصا على 2بدعم من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المانحة، على تنفيذ العنصر 

  ؛، بما في ذلك قضايا من قبيل النزاعات البيئيةجوانب إدارة المناطق المحمية
  اإلبالغ  -10

  : األطراف إلى القيام بما يلييدعو  - 33
النظر كجزء من عملية اإلبالغ الوطني في وضع عملية بسيطة وفعالة لإلبالغ الوطني من شأنها   )أ(

تتبع الحالة العامة لحفظ التنوع البيولوجي داخل المناطق المحمية، باإلضافة إلى تدابير ونتائج برنامج العمل بشأن 
  المناطق المحمية؛

رنامج العمل بشأن المناطق المحمية المرفق بالمقرر اعتماد إطار اإلبالغ عن التنفيذ الوطني لب  )ب(
وسيساند هذا الشكل إجراء التحديثات الدورية باستعمال أطر قياسية وصديقة للمستخدم وتستند إلى . الحالي

  ؛اإلنترنت
النظر في اإلبالغ الطوعي المتعمق باستعمال المؤشرات وفئات التصنيف القياسية، بما فيها قاعدة   )ج(

   العالمية المقترحة للمناطق المحمية لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛البيانات
  وضع آليات شفافة وفعالة السهامات واستعراضات أصحاب المصلحة؛  )د(
التأكد من إدماج اإلبالغ عن برنامج العمل بشأن المناطق المحمية بوضوح مع اإلبالغ عن التقدم   )ه(

  ها؛ المرتبطة بمؤشراتاللتنوع البيولوجي ولأيشي المحرز صوب تحقيق أهداف 
 األمين التنفيذي استكشاف وإبالغ الخيارات المتعلقة بتعزيز عملية استعراض التقدم يطلب إلى  -34

المحرز وإنجازات برنامج العمل بشأن المناطق المحمية من خالل دراسة المعلومات اإلضافية لما قدم في التقارير 
  ؛ النظر في استجابة األطراف التي تستخدم إطار اإلبالغ، وكذلك من خاللالوطنية

 األطراف على تبادل وتحديث المعلومات ذات الصلة بشأن منظومتها المتعلقة بالمناطق يشجع  -35
  المحمية من خالل قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية التي تضم قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية؛
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 دليل شامل بشأن استخدام إطار مين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، إعداد األيطلب إلى  -36
اإلبالغ، ودمج أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت مع قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، بغية تيسير عملية اإلبالغ 

  شترك من األطراف لكلتا األداتين؛وتعزيز االستخدام الم
  هداف والجداول الزمنية    مسائل األ- جيم 

 األمين التنفيذي مطابقة أهداف برنامج العمل بشأن المناطق المحمية مع المؤشرات يطلب إلى  - 37
للتنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية أيشي للتنوع البيولوجي أهداف لزمنية المحددة التي تستند إلى والجداول ا

  ؛2011-2020
لمؤشرات والجداول الزمنية بأهداف ومؤشرات وطنية واستخدام  األطراف إلى ربط هذه ايدعو  -38

  .نامج العمل بشأن المناطق المحميةهذا اإلطار لتركيز الرصد على التقدم المحرز في تنفيذ بر
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  مرفق
  البيانات الوطنية عن تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية

 غاية رئيسية في برنامج العمل بشأن المناطق 13ستكمال التقييمات لـيسهل مشروع إطار اإلبالغ إطهار التقدم المحرز في ا
ويقاس التقدم المحرز في إتمام هذه .  المحمية واإلجراءات المحددة المتخذة لتنفيذ نتائج هذه التقييمات، وذلك لبيان حالة التنفيذ

 على -  4 تقـدم مهـم؛ – 3ـدم أولي؛  تق– 2 مرحلة التخطيط؛ -  1 لم يحدث تقدم؛ –صفر  (4التقييمات من الصفر إلى 
ويسمح اإلطار لألطراف بأن تعرف نتائج هذه التقييمات، وبخيار وصف اإلجراءات ).  وشك اإلتمام أو مستكمل بالكامل
وإذا كان أحد األسئلة ال ).  2010؛ ومنذ عام 2009 و2004؛ وفيما بين 2004قبل عام (المحددة المنفذة في فترات ثالث 

ويمكن لنقاط االتصال المعنية ببرنامج العمل بشأن المناطق المحمية أن تحمل ".  ال ينطبق"ب إدخال عبارة ينطبق، يج
المعلومات على الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي عند إجراء التقييم وبعد إتمامه أو بعد دورة اإلبالغ الوطني من خالل 

  .مفتاح للمستخدم وكلمة مرور
 ) البلداسم( البلد

 )االسم( :اسم الشخص الذي أعد االستقصاء

 )عنوان البريد اإللكتروني( :عنوان البريد اإللكتروني للشخص الذي أعد االستقصاء

 )التاريخ( :تاريخ إتمام االستقصاء

 )األسماء والمنظمات( :صف بإيجاز الذين شاركوا في جمع المعلومات لهذا االستقصاء

 )ال/نعم( شارية ألصحاب المصلحة المتعددين لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؟هل أنشئت لجنة است) 1

 )ال/نعم( هل توجد خطة عمل استراتيجية لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؟) 2

 ) أو المرفقURL(  :اتيجية لخطة العمل االستر)pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)إذا كان الرد باإليجاب، يرجى بيان موقع المصدر ) 3

 )اسم الوكالة( .إذا كان الرد باإليجاب، اذكر اسم الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل االستراتيجية) 4
 

 عالميا  إنشاء وتعزيز النظم الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية المدمجة في شبكة عالمية كمساهمة في تحقيق األهداف المتفق عليها 1-1

 )4- صفر: الحالة(  اإليكولوجية لشبكة المناطق المحمية لديكم؟ثغراتما هو التقدم المحرز في تقييم الصفة التمثيلية، والشمولية وال) 1

 )موقع المصدر أو المرفق .، في حالة توافرهثغراتلتقرير تقييم ال) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)يرجى بيان موقع المصدر ) 2

 )ال/نعم( د أهداف ومؤشرات محددة لمنظومة المناطق المحمية؟هل توج) 3

 ) أو المرفقURL( .لألهداف والمؤشرات) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)إذا كان الرد باإليجاب، يرجى ذكر موقع المصدر ) 4

 أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد √ضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتحسين الصفة التمثيلية اإليكولوجية لشبكة المناطق المحمية؟ يرجى و        ) 5
 :وصف موجز

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     مناطق محمية جديدة/إنشاء منطقة  

 

مثل مختلف فئات االتحـاد     (تعزيز طائفة من األنواع المختلفة للمناطق المحمية        
     ) وخالفهCCAs، و(IUCN)  الطبيعةحفظالدولي ل

     أو إعادة تشكيل حدود المنطقة المحمية الحالية/توسيع و  

     للمناطق المحمية/أو نمط الحوكمة للمنطقة/تغيير الوضع القانوني و  

     تدابير أخرى لتحسين الصفة التمثيلية للشبكة وشموليتها  
 

  اإليكولوجية والوظيفةبنيةالقا واألراضي والقطاعات وذلك للحفاظ على دمج المناطق المحمية في المناظر البحرية األوسع نطا  1-2

 )4- صفر: الحالة( ما هو التقدم المحرز في تقييم مدى تواصل والدمج القطاعي للمنطقة المحمية في المناطر الطبيعية األرضية والبحرية؟) 1

ناطق المحمية من حيث التواصل والدمج القطاعي، في حالة لتقييم الم) pdfأو إرفاق نسخة     ((URL)يرجى بيان موقع المصدر     ) 2
 .توافره

)URLأو المرفق ( 

 أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصـف  √ما هي التدابير المتخذة لتحسين تواصل المنطقة المحمية ودمجها القطاعي؟ يرجى وضع عالمة      ) 3
 :موجز
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 2004قبل  اإلجراء  √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     أو الحوكمة في مناطق التواصل الرئيسية/تغيير الوضع القانوني و  

    إنشاء مناطق محمية جديدة في مناطق التواصل الرئيسية  

    تحسين إدارة الموارد الطبيعية بغرض تحسين التواصل  

    أو مناطق عازلة/تعيين ممرات تواصل و  

    ات السوق لتعزيز التواصلإنشاء حوافز مبنية على آلي  

     تغيير إدراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في مناطق التواصل الرئيسية  

     تحسين القوانين والسياسات داخل أو حول مناطق التواصل الرئيسية  

     استعادة المناطق المتدهورة في مناطق التواصل الرئيسية  

  

أو إنشاء مناطق عازلة في   /خطيط الحدود و  تغيير تخطيط استخدام األراضي، وت    
      مناطق التواصل الرئيسية

    إزالة الحواجز أمام التواصل والتشغيل اإليكولوجي 

    إدماج المناطق المحمية في استراتيجيات الحد من الفقر 

    تدابير أخرى لتحسين التواصل والدمج 
 

 اطق العابرة للحدود والتعاون بين المناطق المحمية المجاورة عبر الحدود الوطنية  إنشاء وتعزيز الشبكات اإلقليمية والمن1-3

 )4-0: الحالة( ما هو التقدم المحرز في تحديد أولويات الحفظ وفرص إنشاء مناطق محمية عابرة للحدود وشبكات إقليمية؟) 1

اطق المحمية العابرة للحدود والشبكات اإلقليميـة،       لتقييم فرص المن  ) pdfأو إرفاق نسخة     ((URL)يرجى بيان موقع المصدر     ) 2
 .في حالة توافره

)URLأو المرفق ( 

 أمام كل النقاط التي تنطبـق  √يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتعزيز شبكة المناطق المحمية اإلقليمية وتعزيز المناطق المحمية العابرة للحدود؟          ) 3
 :على الحالة، مع إيراد وصف موجز

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     مناطق محمية عابرة للحدود/إنشاء منطقة  

     اإلسهام في إنشاء ممرات للحفظ على النطاق اإلقليمي  

     المشاركة في إنشاء شبكات إقليمية 

     وضع سياسات تمكينية للسماح بإنشاء مناطق محمية عابرة للحدود  

     آلية للتنسيق متعددة البلدانإنشاء   

     تدابير أخرى لتعزيز الشبكات اإلقليمية والمناطق العابرة للحدود  
 

  القائمة على الموقعتحسين كبير على تخطيط وإدارة المناطق المحميةإدخال   1-4

 )4- صفر: الحالة(  ما هو التقدم المحرز في إعداد خطط إدارة المناطق المحمية؟) 1

 (%) ؟ ما هي النسبة المئوية للمناطق المحمية لديكم التي بها خطة إدارة مالئمة)2

 (%)  إدارة؟) خطط(ما هي النسبة المئوية من المساحة الكلية للمناطق المحمية التي تغطيها خطة ) 3

ة على أسانيد علمية، فـي  لمثال حديث لخطة إدارة تشاركية أو قائم) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)يرجى بيان موقع المصدر     ) 4
 حالة توافره

)URLأو المرفق ( 

 : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتعزيز تخطيط إدارة المناطق المحمية؟ ) 5

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     أدوات لوضع خطط اإلدارةإعداد مبادئ توجيهية و  

     أو دعم تقني في تخطيط اإلدارة/تنظيم تدريب و  

     إعداد خطط إلدارة المناطق المحمية  

     تغيير التشريع أو السياسة لتعزيز تخطيط اإلدارة  

     تحسين األساس العلمي لخطط اإلدارة الحالية  
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     ميةإعداد قوائم جرد لموارد المناطق المح   

     تدابير أخرى لتحسين تخطيط اإلدارة  
 

  المناطق المحميةالتي تتعرض لها للتهديدات الرئيسية ة السلبيثارمنع وتخفيف األ  1-5

 )4- صفر: ةالحال( ما هو التقدم المحرز في تقييم حالة التهديدات التي تواجه المناطق المحمية، وفرص التخفيف من حدتها، ومنعها واستعادتها؟) 1

التقييم لحالة التهديدات التي تواجه المنـاطق المحميـة، وفـرص           ) pdfأو إرفاق نسخة     ((URL)يرجى بيان موقع المصدر     ) 2
 .التخفيف من حدتها، ومنعها واستعادتها، في حالة توافره

)URLأو المرفق ( 

 أمام كل √يرجى وضع عالمة  أو التخفيف من حدتها، أو استعادة المناطق المتدهورة؟         / و ما هي التدابير المتخذة لمنع التهديدات التي تواجه المناطق المحمية         ) 3
 :النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     أو نمط الحوكمة في منطقة محمية/تغيير حالة و  

     ت لمنع التهديدات والتخفيف من حدتهاأو المهارا/تحسين عدد الموظفين و  

     إضافة إجراءات لمواجهة التحديات في خطة اإلدارة  

     تحسين الممارسات اإلدارية لمنع التهديدات أو التخفيف من حدتها  

     زيادة التمويل الموجه للتخفيف من حدة التهديدات  

     إعداد خطة لمعالجة آثار تغير المناخ  

     تغيير الحوافز المبنية على آليات السوق لخفض التهديدات أو منعها  

     تحسين رصد التهديدات وكشفها  

     تقييم كفاءة التدابير المتعلقة بالتهديدات  

     تحسين التوعية العامة والسلوك العام إزاء التهديدات  

     تغيير القوانين والسياسات الخاصة بالتهديدات  

     استعادة المناطق المتدهورة  

     أو تنفيذ استراتيجيات للتخفيف من حدة التهديدات/إعداد و  

     تدابير أخرى للتخفيف من حدة التهديدات ومنعها   
 

   تعزيز اإلنصاف وتقاسم المنافع2-1

 )4- صفر: الحالة(  بإنشاء مناطق محمية؟ما هو التقدم المحرز في تقييم التقاسم المنصف للتكاليف والمنافع المرتبطة) 1

من تقييم للتقاسم المنصف للتكاليف والمنافع المرتبطة بإنشاء مناطق ) pdfأو إرفاق نسخة    ((URL)يرجى بيان موقع المصدر     ) 2
 .محمية، في حالة توافره

)URLأو المرفق ( 

 : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√ضع عالمة يرجى وما هي التدابير المتخذة لتحسين التقاسم المنصف للمنافع؟ ) 3

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

      إعداد آليات للتعويض  

     أو تطبيق سياسات للحصول وتقاسم النافع/إعداد و  

     إعداد آليات للتقاسم المنصف للمنافع  

     المحمية للتخفيف من وطأة الفقرتوجيه منافع المناطق   

     تدابير أخرى لتعزيز التقاسم المنصف للمنافع  
 )4- صفر: الحالة( ما هو التقدم المحرز في تقييم حوكمة المناطق المحمية؟) 4

 (%) ؟ الطبيعةحفظفت طبقا لفئات االتحاد الدولي لما هي النسبة المئوية للمناطق المحمية التي صنّ) 5

 ) أو المرفقURL( .لتقييم لحوكمة المناطق المحمية، في حالة توافره) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)رجى بيان موقع المصدر ي) 6

 : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتحسين وتنويع أنماط الحوكمة؟ ) 7

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     إنشاء مناطق محمية جديدة بأشكال حوكمة إبتكارية، مثل المناطق المحمية المجتمعية  
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     تغيير القوانين أو السياسات لتمكين أنماط حوكمة جديدة  

     تدابير أخرى لتنويع أنماط الحوكمة  
 

 المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين  تعزيز وضمان إشراك المجتمعات األصلية و2-2

ما هي حالة مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين في القرارات الرئيسية المرتبطـة            ) 1
 بالمناطق المحمية؟

 )4- صفر: الحالة(

 :على الحالة، مع إيراد وصف موجز أمام كل النقاط التي تنطبق √عالمة يرجى وضع ما هي التدابير المتخذة لتحسين مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية؟ ) 2

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

 

تقييم فرص واحتياجات مشاركة المجتمع المحلي في القرارات الرئيسية المرتبطة 
     بالمناطق المحمية

    شاركةأو الممارسات لتعزيز الم/تحسين القوانين والسياسات و  

    إعداد سياسات للموافقة المسبقة عن علم بغرض إعادة التوطين  

    تحسين آليات مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية  

    زيادة مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في اتخاذ القرارات الرئيسية  

    تدابير أخرى لتعزيز المشاركة  
 

 اقتصادية للمناطق المحمية- واتية وبيئة مؤسسية واجتماعية  توفير سياسة عامة م3-1

 )4- صفر: الحالة( ما هو التقدم المحرز في تقييم بيئة السياسة إلنشاء وإدارة المناطق المحمية؟) 1

 ) أو المرفقURL( .رهللتقييم لبيئة السياسة بمجال المناطق المحمية، في حالة تواف) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)يرجى بيان موقع المصدر ) 2

 أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مـع إيـراد وصـف     √يرجى وضع عالمة    ما هي التدابير المتخذة لتحسين بيئة السياسة بمجال المناطق المحمية؟           ) 3
 :موجز

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     إلدارةسياسات قطاعية أو قوانين منسقة لتعزيز فاعلية ا  

     إدماج قيم المناطق المحمية وخدماتها اإليكولوجية في االقتصاد الوطني  

     أو المشاركة في صنع القرار/تحسين المساءلة و  

     إعداد آليات للحوافز من أجل دعم المناطق المحمية الخاصة  

     إعداد حوافز إيجابية آللية السوق لدعم المناطق المحمية  

     إزالة الحوافز الضارة التي تعوق فاعلية اإلدارة  

     تعزيز قوانين إنشاء المناطق المحمية أو إدارتها  

     التعاون مع البلدان المجاورة بشأن المناطق العابرة للحدود  

    إعداد آليات وإجراءات منصفة لحل المنازعات  

    تدابير أخرى لتحسين بيئة السياسة  

 )4- صفر: الحالة(  ما هو التقدم المحرز في تقييم إسهام المناطق المحمية في االقتصاد المحلي واالقتصاد الوطني؟)4

    ما هو التقدم المحرز في تقييم إسهام المناطق المحمية في األهداف اإلنمائية لأللفية؟) 5
مة المناطق المحمية في االقتصاد المحلي واالقتـصاد        للتقييم لمساه ) pdfأو إرفاق نسخة     ((URL)يرجى بيان موقع المصدر     ) 6

 .الوطني وفي األهداف اإلنمائية لأللفية، في حالة توافره

)URLأو المرفق ( 

 : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتقييم مساهمة المناطق المحمية؟ ) 7

 2004قبل  جراءاإل √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     السياسات على االعتراف بقيمة المناطق المحميةتنفيذ حملة اتصاالت لتشجيع صانعي  

    )مثل المدفوعات مقابل خدمات النظام اإليكولوجي(إنشاء آليات تمويل مرتبطة بقيم المناطق المحمية   
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 اء وإدارة المناطق المحمية  بناء القدرات من أجل تخطيط وإنش3-2

 )4- صفر: الحالة( ما هو التقدم المحرز في تقييم احتياجات المناطق المحمية من القدرات؟) 1

 ) أو المرفقURL( .للتقييم الحتياجات المناطق المحمية من القدرات، في حالة توافره) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)يرجى بيان موقع المصدر ) 2

 : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√يرجى وضع عالمة ابير المتخذة لتحسين قدرات المناطق المحمية؟ ما هي التد) 3

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     إنشاء برنامج للتطوير المهني لموظفي المناطق المحمية  

     ارات رئيسيةتدريب موظفي المناطق المحمية على مه  

     زيادة عدد موظفي المناطق المحمية  

     إعداد نظام لتقدير قيمة المعارف التقليدية وتبادلها  

     تدابير األخرى متخذة لتحسين القدرات 
 

   تطوير وتطبيق ونقل التكنولوجيات المناسبة للمناطق المحمية3-3

 )4- صفر: الحالة( جات من التكنولوجيا المناسبة وذات الصلة إدارة المنطقة المحمية؟ما هو التقدم المحرز في تقييم االحتيا) 1

 ) أو المرفقURL( .لتقييم االحتياجات من التكنولوجيا، في حالة توافره) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)يرجى بيان موقع المصدر ) 2

 أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالـة،  √يرجى وضع عالمة    ناسبة ذات الصلة واستعمالها؟     ما هي التدابير المتخذة لتحسين الحصول على التكنولوجيا الم        ) 3
 :مع إيراد وصف موجز

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     أو استخدام تكنولوجيا مناسبة الستعادة الموائل أو إعادة تأهيلها/إعداد و  

  

ناسبة لترسيم الموارد، وقوائم الجرد البيولوجيـة  أو استخدام تكنولوجيا م /إعداد و 
     والتقييمات السريعة

     أو استخدام تكنولوجيا مناسبة للرصد/إعداد و  

     أو استخدام تكنولوجيا مناسبة للحفظ واالستخدام المستدام/إعداد و  

    تشجيع نقل التكنولوجيا والتعاون بين المناطق المحمية والوكاالت 

     دابير أخرى لتحسين الحصول على التكنولوجيا المناسبة واستخدامهات 
 

   ضمان االستدامة المالية للمناطق المحمية والنظم الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية3-4

 )4- صفر: الحالة( ما هو التقدم المحرز في تقييم االحتياجات التمويلية للمناطق المحمية؟) 1

 ) أو المرفقURL( .لتقييم االحتياجات التمويلية، في حالة توافره) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)قع المصدر يرجى بيان مو) 2

 )4- صفر: الحالة(  ما هو التقدم المحرز في إعداد وتنفيذ خطة للتمويل المستدام تدمج حافظة متنوعة من اآلليات المالية؟) 3

 ) أو المرفقURL(  .لخطة التمويل المستدام، في حالة توافرها) pdfخة أو إرفاق نس ((URL)يرجى بيان موقع المصدر ) 4

  : أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز√يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتحسين التمويل المستدام للمناطق المحمية؟ ) 5
 

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     داد آليات تمويل جديدة للمناطق المحميةإع  

     إعداد خطة أو خطط أعمال للمناطق المحمية  

     إعداد آليات محسنة لتقاسم اإليرادات  

     تحسين إجراءات تخصيص الموارد  

    تقديم تدريب ودعم في الميدان المالي 

    تحسين المحاسبة والرصد 

    التخطيط الماليتحسين القدرات في مجال  

    إزالة الحواجز القانونية أمام التمويل المستدام 

    توضيح المسؤوليات المالية بين الوكاالت 
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    تدابير أخرى لتحسين التمويل المستدام 
 

   تعزيز االتصال والتثقيف والتوعية العامة3-5

 )4- صفر: الحالة( مة واالتصال؟ما هو التقدم المحرز لديكم في تنفيذ حملة التوعية العا) 1

 ) أو المرفقURL( .لخطة التوعية العامة واالتصال، في حالة توافرها) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)يرجى بيان موقع المصدر ) 2

ي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف  أمام كل النقاط الت√يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتحسين برامج التوعية العامة وتعزيز برامج التثقيف؟ ) 3
 :موجز

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

   
تحديد المواضيع الرئيسية لبرامج التثقيف والتوعية واالتصال المتعلقة بالمناطق         

     المحمية

  

تنظيم حملة توعية عامة عن قيمة المناطق المحمية لالقتصاد المحلي واالقتصاد           
     األهداف اإلنمائية لأللفيةالوطني و

  

تنظيم حملة توعية عامة عن قيمة المناطق المحمية في التكيف مع تغير المنـاخ              
     والتخفيف من حدته

  

إنشاء أو تعزيز آليات االتصال مع المجموعات المستهدفة الرئيسية، بمـا فيهـا             
     المجتمعات األصلية والمحلية

    لمحمية مع المؤسسات التعليميةإعداد مناهج عن المناطق ا 

    إصدار مواد للتواصل مع الجمهور 

    تنظيم برامج للتواصل مع الجمهور 

    تدابير أخرى لتحسين االتصال والتثقيف والتوعية 
 

   وضع واعتماد المعايير الدنيا وأفضل الممارسات للنظم الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية4-1

 )4- صفر: الحالة( التقدم المحرز في إعداد أفضل الممارسات والمعايير الدنبا؟ما هو ) 1

ألمثلة عن أفضل ممارسات والمعايير الدنيا للمناطق المحمية، فـي   ) pdfأو إرفاق نسخة     ((URL)يرجى بيان موقع المصدر     ) 2
 .حالة توافرها

)URLأو المرفق ( 

  )ال/نعم(  المحمية المحققة من خالل برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؟هل يوجد نظام موضوع لرصد نتائج المناطق ) 3
 أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، مـع إيـراد وصـف    √يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة بالعالقة إلى أفضل الممارسات والمعايير الدنيا؟      ) 4

 :موجز

 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

    إعداد معايير وأفضل الممارسات إلنشاء واختيار المنطقة المحمية  

     لتخطيط إدارة المنطقة المحمية إعداد معايير وأفضل الممارسات  

    إعداد معايير وأفضل الممارسات إلدارة المنطقة المحمية  

     لحوكمة المنطقة المحميةإعداد معايير وأفضل الممارسات  

  

عاون مع األطراف األخرى والمنظمات المعنية الختبار واستعراض وتعزيز الت
    أفضل الممارسات والمعايير الدنيا

    تدابير أخرى تتعلق بأفضل الممارسات والمعايير الدنيا  
 

   تقييم وتحسين مستوى فاعلية إدارة المناطق المحمية4-2

 )4- صفر: الحالة( :المناطق المحميةصف التقدم المحرز في تقييم فاعلية إدارة ) 1

 ) أو المرفقURL( .لتقييم فاعلية إدارة المناطق المحمية، في حالة توافره) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)يرجى بيان موقع المصدر ) 2

 %)( ما هي النسبة المئوية من المساحة الكلية للمناطق المحمية التي جرى تقييمها من منظور فاعلية اإلدارة؟) 3

 :التي تنطبق على الحالة، مع إيراد وصف موجز أمام كل النقاط √يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتحسين عمليات اإلدارة داخل المناطق المحمية؟ ) 4
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 2004قبل  اإلجراء √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     تحسين نظم وعمليات اإلدارة  

     تحسين إنفاذ القانون  

     تحسين عالقات أصحاب المصلحة  

     تحسين إدارة الزائرين  

     تحسين إدارة الموارد الطبيعية والثقافية  

     تدابير أخرى لتحسين الفاعلية  
 

   تقييم ورصد حالة واتجاهات المناطق المحمية4-3

 )4- صفر: الحالة( :المحمية، وحالتها واتجاهاتهاصف التقدم المحرز في إنشاء نظام فعال لرصد تغطية منظومة المناطق ) 1

 ) أو المرفقURL( .لتقرير رصد حديث، في حالة توافره) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)يرجى بيان موقع المصدر ) 2

 :مع إيراد وصف موجز أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالة، √يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتحسين رصد المنطقة المحمية؟ ) 3

 2004قبل  اإلجراء  √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     تقييم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي الرئيسي  
     رصد تغطية المناطق المحمية 
     إعداد برنامج للرصد البيولوجي أو تحسينه  

     إعداد قاعدة بيانات إلدارة بيانات المنطقة المحمية 

     أو البحوث/رة منقحة استنادا إلى نتائج الرصد وخطة إدا  
     أو البحوث/تغيير ممارسات اإلدارة استنادا إلى نتائج الرصد و  

     أو تكنولوجيات االستشعار عن بعد/إعداد أنظمة معلومات جغرافية و  
     أنشطة الرصد األخرى  

 

 علية المناطق المحمية ونظم المناطق المحمية  ضمان مساهمة المعارف العلمية في إنشاء وفا4-4
 )4- صفر: الحالة( ما هو التقدم المحرز في إعداد برنامج مناسب للعلم والبحوث لدعم إنشاء وإدارة المنطقة المحمية؟) 1

 ) أو المرفقURL( .لتقرير بحثي حديث، في حالة توافره) pdfأو إرفاق نسخة  ((URL)يرجى بيان موقع المصدر ) 2

 أمام كل النقاط التي تنطبق على الحالـة، مـع إيـراد    √يرجى وضع عالمة ما هي التدابير المتخذة لتحسين إجراء البحوث والرصد في المناطق المحمية؟         ) 3
 :وصف موجز

 2004قبل  اإلجراء  √
 2004بين 
 2010منذ   2009و

     تحديد االحتياجات الرئيسية في مجال البحوث  
     جاهات التنوع البيولوجي الرئيسيتقييم حالة وات  

     إعداد برنامج للرصد البيولوجي أو تحسينه 

  

االقتصادية -إجراء بحوث في المناطق المحمية بالعالقة إلى المسائل االجتماعية        
     الرئيسية

     التشجيع على نشر بحوث المناطق المحمية  

     أو البحوث/لرصد وإعداد خطة إدارة منقحة استنادا إلى نتائج ا  

     أو البحوث/تغيير ممارسات اإلدارة استنادا إلى نتائج الرصد و  
     أنشطة البحوث والرصد األخرى  
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  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي     10/32المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

من أجل حفظ لحوم  بتوصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال يحيط علما  -1
حيوانات األدغال واستخدامها المستدام، على النحو الوارد في المذكرة التي قدمها األمين التنفيذي بشأن استعراض 

االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وتطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية ( من االتفاقية 10تنفيذ المادة 
  70شر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛التي أعدت لالجتماع الرابع ع

  : األطراف والحكومات األخرى إلى القيام بما يلييدعو  -2
تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال من أجل حفظ حيوانات األدغال   )أ(

من زاوية ارتباطها بممارسات الصيد ) ج(10ادة واستخدامها المستدام، عند اإلقتضاء، مع األخذ في االعتبار الم
  المستدامة المألوفة ألساليب عيش المجتمعات األصلية والمحلية؛

مواصلة دمج قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في السياسات والخطط   )ب(
مبادئ أديس أبابا وخطوطها واالستراتيجيات الوطنية للقطاعات االقتصادية ذات الصلة، مثال من خالل تطبيق 

 من أجل تعزيز االستخدام المستدام لمكونات التنوع 71، من أجل االستخدام المستدام للتنوع البيولوجياإلرشادية
  البيولوجي، وتعزيز تنفيذ الخطط القائمة؛

إعداد أو مواصلة تحسين معايير ومؤشرات وأساليب الرصد والتقييمات األخرى ذات الصلة   )ج(
دام المستدام للتنوع البيولوجي، عند اإلقتضاء؛ وتحديد واستخدام األهداف والمؤشرات على المستوى باالستخ

  ؛2020-2011 للتنوع البيولوجي الوطني التي تسهم في األهداف والمؤشرات ذات الصلة في الخطة االستراتيجية
يس أبابا وخطوطها زيادة القدرات البشرية والمالية عند اإلقتضاء، على تطبيق مبادئ أد  )د(

اإلرشادية واألحكام األخرى من االتفاقية ذات الصلة باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، وذلك ضمن جملة 
أمور، عن طريق وضع وإنفاذ خطط اإلدارة؛ وتعزيز الدمج والتنسيق فيما بين القطاعات المشتركة؛ وتحسين 

وتنفيذ مفاهيم اإلدارة التكيفية؛ ومكافحة األنشطة غير المستدامة تفعيل تعريف االستخدام المستدام؛ وتحسين فهم 
  وغير المصرح بها؛

معالجة العقبات وإيجاد حلول لحماية وتشجيع االستخدام المستدام المألوف للتنوع البيولوجي من   )ه(
 البيولوجي من جانب جانب المجتمعات األصلية والمحلية، مثال من خالل إدماج االستخدام المستدام المألوف للتنوع

المجتمعات األصلية والمحلية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، مع المشاركة الكاملة 
  والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في صنع القرار وإدارة الموارد البيولوجية؛

ان، مثل األراضي الزراعية والغابات االعتراف بقيمة البيئات الطبيعية التي تتأثر بأنشطة اإلنس  )و(
الثانوية، بما في ذلك تلك التي أنشأتها وتصونها المجتمعات األصلية والمحلية، وتعزيز الجهود المبذولة في هذه 

                                                             
70   UNEP/CBD/SBSTTA/14/7.  
 .، المرفق الثاني7/12المقرر    71
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المناطق والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق جميع أهداف االتفاقية، وال سيما االستخدام المستدام للتنوع 
  لمعارف التقليدية المتعلقة بذلك؛البيولوجي وصيانته وا

عند اإلقتضاء، استعراض، وتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع   )ز(
، من أجل مواصلة التنسيق 2020-2011للتنوع البيولوجي البيولوجي، مع األخذ في االعتبار الخطة االستراتيجية 

ما فيها، ضمن جملة أمور، الطاقة، والقطاع المالي، والحراجة، ب(على المستوى الوطني وإشراك قطاعات مختلفة 
، بغية )وإدارة الحياة البرية، مصايد األسماك، وإمدادات المياه، والزراعة، ومنع الكوارث، والصحة، وتغير المناخ

  أخذ قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في االعتبار بالكامل في عملية صنع القرار؛
 فضال عن المقررات 9/6 و5/15المقرران (باإلشارة إلى برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة   )ح(

واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، إجراء، ) ذات الصلة التي سيصدرها مؤتمر األطراف
دمج االستخدام المستدام : دف ما يليعند اإلقتضاء، استعراض وتنقيح وتحديث للتدابير الحافزة واألطر الوطنية به

للتنوع البيولوجي في قطاع اإلنتاج والقطاع الخاص والقطاع المالي؛ وتحديد الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي 
وإزالتها أو التخفيف من حدتها؛ وتحسين مستوى التقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 

ن تكون الحوافز القائمة المعززة وكذلك الحوافز الجديدة متسقة ومنسجمة مع األهداف الثالثة وينبغي أ. الوراثية
  لالتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة؛

وعلى األدوات الفعالة القائمة " مبدأ الملوث يدفع الثمن"التشجيع على جملة أمور من بينها تطبيق   )ط(
على إمكانية دعم االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وتحسين استدامة سالسل على آليات السوق التي تنطوي 

اإلمدادات، مثل خطط الترخيص الطوعية، وممارسات االستهالك المسؤولة، والشراء األخضر من جانب اإلدارات 
لبيولوجي، وخطط العامة، وإدخال تحسينات على سلسلة المسؤوليات، بما في ذلك تعقب السلع الناشئة عن التنوع ا

التصديق األخرى بما فيها عالمات تحديد منتجات المجتمعات األصلية والمحلية، بما يتسق وينسجم مع األهداف 
  الثالثة لالتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة؛

نظام دعم تنفيذ مشاريع تجريبية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي مع مراعاة نهج ال  )ي(
  اإليكولوجي، بغرض إنشاء نماذج إدارية ناجحة تراعي الحفاظ على التنوع البيولوجي على مستويات كبيرة؛

  :يلي  ذات الصلة والمنظمات األخرى إلى ما األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية يدعو  -3
علومات من أجل تمويل أن تستخدم، حسب االقتضاء، مبادرة شبكة الحياة كغرفة لتبادل الم  )أ(

  المناطق المحمية؛
أن تعزز مبادرة األعمال والتنوع البيولوجي كوسيلة لمواصلة دمج االستخدام المستدام للتنوع   )ب(

  البيولوجي في القطاع الخاص؛
أن تشجع القطاع الخاص على اعتماد وتطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية واألحكام   )ج(

تفاقية، وذلك في االستراتيجيات والمعايير والممارسات القطاعية ولدى الشركات، وتيسير جهود المناسبة في اال
  القطاع الخاص في هذا الصدد؛

برنامج اإلنسان والمحيط إقرار ودعم مساهمة المبادرات على مستوى المناظر الطبيعية مثل   )د(
بكة الحرجية النموذجية الدولية، ومبادرات أخرى مماثلة الحيوي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والش
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لتعزيز إقامة شراكات من أجل نشر المعارف، وبناء القدرات وتعزيز االستخدام المستدام، بما في ذلك االستخدام 
  المألوف للموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة؛

التخفيف من وطأة الفقر وتدعمه، ومن ترحب بالمبادرات التي تربط التنوع البيولوجي والتنمية و  )ه(
  .أمثلتها مبادرة التجارة البيولوجية لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

  : إلى األمين التنفيذي القيام بما يلييطلب  -4
وضع خيارات، من أجل دعم احتياجات أساليب العيش الحالية والمستقبلية وخفض االستخدام غير   )أ(

وانات األدغال، من خالل فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال وبالتعاون مع منظمة المستدام للحوم حي
، والمنظمات مركز البحوث الحراجية الدوليةاألمم المتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و

إلعداد بدائل صغيرة الحجم لألغذية األخرى ذات الصلة واستنادا إلى دراسات الحالة المتوافرة، ووضع خيارات 
والدخل في البلدان المدارية وشبه المدارية استنادا إلى االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، وتقديم تقرير إلى نظر 
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 

يم نسخة منقحة من التوصيات التي صدرت عن فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال إلى األطراف، وتقد
   أعاله؛1هذا االجتماع، والتي أشير إليها في الفقرة 

تجميع المعلومات عن السبل الكفيلة بتحسين االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي من منظور   )ب(
ياسات القطاعية، والمبادئ التوجيهية الدولية، وأفضل الممارسات في مجال المناظر الطبيعية، بما في ذلك الس

الزراعة والحراجة المستدامتين، بما في ذلك إجراء استعراض للمعايير والمؤشرات ذات الصلة، واإلبالغ عن 
 الحادي عشر لمؤتمر النتائج إلى اجتماع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل انعقاد االجتماع

وينبغي إجراء العمل بالتعاون مع المنظمات المعنية، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر . األطراف
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واللجان التابعة لها المعنية بالغابات والزراعة، ولجنة الموارد الوراثية 

لموارد النباتية الوراثية لألغذية والزراعة، ومنتدى األمم المتحدة بشأن االدولية لألغذية والزراعة، وأمانة المعاهدة 
، واألعضاء ، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة)TRAFFIC(  بالحيوانات البرية االتجارشبكة رصدللغابات، و

  اآلخرين في الشراكة التعاونية للغابات؛
  مبادرة سوتوياما

يادي التي تقوم به حكومة اليابان ومعهد األمم المتحدة للدراسات  الدور القيالحظ مع التقدير  -5
  72؛توياماساالمتقدمة في تيسير وتنسيق إعداد مبادرة 

 كأداة مفيدة لزيادة فهم البيئات الطبيعية التي يؤثر عليها البشر ودعمها توياماسا بمبادرة يقر  -6
 ستُستخدم بما يتسق وينسجم مع االتفاقية، سوتوياماادة لصالح التنوع البيولوجي ورفاهية بني البشر، ويؤكد أن مب

  واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة؛
 من أجل زيادة نشر ساتوياماإجراء مزيد من المناقشة والتحليل والفهم لمبادرة يدرك ويؤيد   -7

لبرامج لتحقيق االستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وتوطيد أوجه المعرفة وبناء القدرات وتعزيز المشاريع وا
برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي لمنظمة  مع المبادرات أو األنشطة األخرى بما في ذلك سوتوياماالتآزر لمبادرة 
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التي تدرج المناطق خرى األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والشبكة الحرجية النموذجية الدولية، والمبادرات األ
المحمية للمجتمعات المحلية التي تطورها وتديرها المجتمعات المحلية واألصلية لتعزيز فهم االستخدام المألوف 

  اتفاقية التنوع البيولوجي؛من ) ج(10لمادة وتنفيذه وفقا ل
 بما في سوتويامادرة  بموجب مبانشطة كآلية لتنفيذ األتوياماسا بالشراكة الدولية لمبادرة يأخذ علما  -8

ذلك جمع وتحليل دراسات الحالة، واستخالص الدروس، وتعزيز البحوث بشأن مختلف ممارسات االستخدام 
 ودعم المشاريع الميدانية واألنشطة في البيئات الطبيعية التي فضال عن زيادة التوعيةالمستدام للموارد البيولوجية، 

كومات األخرى والمنظمات المعنية إلى المشاركة في الشراكات للمضي  األطراف، والحويدعويؤثر عليها البشر، 
  قدما بهذه المبادرة؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة أن ويدعو األمين التنفيذي يطلب إلى  -9
  .تويامااستدعم، عند االقتضاء، تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك مبادرة 
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  التنوع البيولوجي وتغير المناخ    10/33المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 73لتنوع البيولوجي وتغير المناخ،لالمخصص الثاني بتقرير فريق الخبراء التقنيين  يحيط علما  -1
 مراعاة النتائج الواردة ،األمين التنفيذي ويطلب إلى المعنية، والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافويشجع

   عند االضطالع بالعمل المتعلق بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ؛، حسب االقتضاء،هفي
 بأن فقدان التنوع البيولوجي وأثره المحتمل هو أحد اآلثار المترتبة على تغير المناخ، ضمن يقر  -2

  آثار أخرى؛
إزالة الغابات ناجمة عن  االنبعاثات الخفض المناقشات الجارية بشأن القضايا المتعلقة بيالحظ  -3
 كربون الغابات في البلدان النامية بموجب إدارتها المستدامة وتعزيز مخزون ودور حفظ الغابات ووتدهورها

 اتفاقية التنوع  كل مناتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وأهميتها في المساعدة في تحقيق أهداف
لى تعزيز أهمية اعتبارات التنوع ع األطراف ويشجعة بشأن تغير المناخ؛ واتفاقية األمم المتحدة اإلطاريالبيولوجي 

   الجارية بشأن هذه القضية؛المفاوضاتالبيولوجي في 
 يمكن التصدي أيضا لبعض التحديات الناشئة عن تغير المناخ وتأثيراته على التنوع يدرك أنه  -4

البيولوجي واستخدامه المستدام بما في ذلك من خالل البيولوجي من خالل تحسين توفير الدعم المالي لحفظ التنوع 
 من االتفاقية كجزء من حافظة تدابير التكيف مع تغير المناخ 20الموارد المالية الجديدة واإلضافية، وفقا للمادة 

ن نموا والتخفيف من حدته، التي تطبق داخل المناطق المحمية وفيما يتجاوزها في البلدان النامية، والسيما أقل البلدا
والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، بما في ذلك من خالل مبادرة شبكة 

  الحياة، بين أمور أخرى؛
 والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة ،لبلدان الناميةالملحة لحاجة  الأيضا يدرك  -5

قتصاد االنتقالي، إلى توفير الدعم المالي، بما في ذلك الموارد المالية الجديدة النامية، فضال عن البلدان ذات اال
 من االتفاقية والى تقديم مساعدات تقنية للتصدي للتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي 20واإلضافية وفقا للمادة 

تقدمة على الوفاء بصورة كاملة  البلدان المويحثمن جراء تغير المناخ، والسيما فيما يتعلق بالضعف والتكيف، 
بالتزاماتها المالية للبلدان النامية بموجب االتفاقية، لدعم جهودها في ماعلجة آثار تغير المناخ على التنوع 

 إلى التشاور مع األمين التنفيذي بشأن السبل والوسائل التي تكفل تقديم الدعم  الجهات المانحةويدعوالبيولوجي 
ية، والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد الكافي للبلدان النام

  ؛االنتقالي، للنهوض بتنفيذ أفضل لمقررات مؤتمر األطراف بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ
بالغ ل إلأفض ووسائل سبل حول مرفق البيئة العالمية إلى التشاور مع األمين التنفيذي يدعو  -6

 تلك خصوصاالمقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وبوكاالته المنفذة 
  اف المبذولة عمال بهذه المقررات؛ بين اتفاقيات ريو، من أجل تسهيل جهود األطربتعزيز التعاونالمتعلقة 
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غ وجمع البيانات الخاصة بالتفاعل بين  اإلبالوضع آليات لترشيداألطراف في  أن تنظر يقترح  -7
  ودون الوطني، وفقا للظروف الوطنية؛ الصعيد الوطنيالتنوع البيولوجي وتغير المناخ على 

األطراف والحكومات األخرى، وفقا لظروفها وأولوياتها الوطنية، فضال عن المنظمات يدعو   -8
بيولوجي وخدمات النظام سبل حفظ التنوع البشأن  هالواردة أناوالعمليات ذات الصلة إلى النظر في اإلرشادات 

ا وفي الوقت نفسه المساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف م واستعادتهالمستداما م واستخدامهاإليكولوجي
  :معه

  تقييم آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي وخدمات  آثار تغير المناخ وتحمض المحيطات على تحديد ورصد ومعالجة  )أ(

 باستعمال ام اإليكولوجي، وتقييم المخاطر المستقبلية على التنوع البيولوجي وتوفير خدمات النظام اإليكولوجيالنظ
  أحدث األطر والمبادئ التوجيهية المتاحة بشأن تقييم مواطن الضعف واآلثار؛

ش القائمة على التنوع البيولوجي، سبل العيالتنوع البيولوجي تقييم آثار تغير المناخ على   )ب(
 فيما يتعلق بسبل العيش في النظم اإليكولوجية المحددة كنظم ضعيفة بصفة خاصة أمام اآلثار السلبية صوصاوخ

  لتغير المناخ بغية تحديد أولويات التكيف؛
  خفض آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي وسبل العيش القائمة على التنوع البيولوجي 

لناحية اإليكولوجية، من خالل  اآلثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ بقدر ما يمكن من اخفض  )ج(
  على التنوع البيولوجي واستعادته؛التي من شأنها المحافظة  المستدامة ستراتيجيات الحفظ واإلدارةا

في على التحمل لوجية  النظم اإليكوقدرةتنفيذ األنشطة الكفيلة بزيادة القدرة التكيفية لألنواع و  )د(
  :مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك من خالل جملة أمور من بينها ما يلي

 أوجه اإلجهاد غير المناخية، مثل التلوث واالستغالل المفرط وضياع الموائل خفض  )1(
  ها واألنواع الغريبة الغازية؛ فتتوت

ن خالل تعزيز اإلدارة التكيفية مكن، مثل مإن أالحد من أوجه اإلجهاد المتعلقة بالمناخ،   )2(
   والموارد البحرية والساحلية؛والمتكاملة للموارد المائية

استعمال تدابير التواصلية مثل تعزيز شبكات المناطق المحمية، بما في ذلك من خالل   )3(
إعداد الشبكات اإليكولوجية والممرات اإليكولوجية واستعادة الموائل والمناظر الطبيعية 

 بشأن المناطق المحمية وبرنامج العمل بشأن 9/18المتدهورة، وفقا للمقرر األرضية 
  ؛)3- 2-1، النشاط 2- 1المناطق المحمية والغاية 

  األوسع نطاقا؛واألرضية  البحرية لطبيعيةالمناظر اإدارة إدماج التنوع البيولوجي في   )4(
  هورة؛ المتدكولوجية ووظائف النظام اإليكولوجياستعادة النظم اإلي  )5(
  تيسير اإلدارة التكيفية من خالل تعزيز نظم الرصد والتقييم؛   )6(
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ومع أخذ صعوبة التكيف الطبيعي في إطار تغير المناخ، واالعتراف بأن إجراءات الحفظ في   )ه(
الموقع الطبيعي تكون أكثر فاعلية، النظر أيضا في التدابير خارج الموقع الطبيعي مثل إعادة التوطين، والهجرة 
المساعدة وإنسال الحيوانات الحبيسة، ضمن جملة تدابير، التي يمكن أن تساهم في صون القدرة التكيفية وتضمن 
بقاء األنواع المعرضة للخطر، مع مراعاة النهج التحوطي لتجنب العواقب اإليكولوجية غير المقصودة بما فيها 

 مثال، انتشار األنواع الغريبة الغازية؛

لمناظر  البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك إدارة ا لحفظ التنوعيةاستراتيجإعداد   )و(
   المناطق التي تصبح متاحة لالستخدامات الجديدة نتيجة تغير المناخ؛والبحرية فيالطبيعية األرضية 

  :اتخاذ تدابير محددة  )ز(
  ؛بما في ذلك األنواع المهاجرة ،بشأن األنواع الضعيفة أمام تغير المناخ  )1(
 من المرفق 2 على التنوع الجيني في مواجهة تغير المناخ مع مراعاة الفقرة الحفاظ  )2(

   باالتفاقية؛األول
تنفيذ استراتيجيات زيادة التوعية وبناء قدرات بشأن الدور الرئيسي لحفظ التنوع البيولوجي   )ح(

  واستخدامه المستدام كآلية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه؛
عتراف بدور المناطق المحمية للمجتمعات األصلية والمحلية في تعزيز االتصال بين النظم اال  )ط(

 على مما يؤدي بالتالي إلى الحفاظ عبر المناظر الطبيعية البحرية واألرضية قدرتها على التحملاإليكولوجية و
  وجي لمواجهة تغير المناخ؛ األساسية ودعم سبل العيش القائمة على التنوع البيولام اإليكولوجيخدمات النظ

  نُهج التكيف القائمة على النظام اإليكولوجي
يدرك أنه يمكن إدارة النظم اإليكولوجية للحد من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي إذ   )ي(

على النظام ج التكيف القائمة المناخ؛ تنفيذ، عند اإلقتضاء، نُهومساعدة السكان على التكيف مع اآلثار الضارة لتغير 
اإليكولوجي، والتي قد تشتمل على اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية وحفظها واستعادتها؛ كجزء من استراتيجية 

  تكيف شاملة تأخذ في الحسبان المنافع المشتركة االجتماعية واالقتصادية والثقافية المتعددة للمجتمعات المحلية؛
ج التكيف القائمة على النظام اإليكولوجي في دماج نُهلقدرات والظروف الوطنية، إوفقا ل  )ك(

 وخطط العمل الوطنية لمكافحة التصحر، ، بما في ذلك استراتيجيات وخطط التكيف،االستراتيجيات ذات الصلة
واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، واستراتيجيات الحد من الفقر واستراتيجيات خفض 

  واستراتيجيات اإلدارة المستدامة لألراضي؛مخاطر الكوارث 
 النظر بعناية في مختلف القائمة على النظام اإليكولوجي،ج التكيف ينبغي، لدى تخطيط وتنفيذ نُه  )ل(

المقايضات المحتملة التي قد تنتج خيارات وأهداف إدارة النظم اإليكولوجية لتقييم شتى الخدمات التي تقدمها و
  عنها؛

  قائمة على النظام اإليكولوجيف النُهج التخفي
متعددة، بما فيها المنافع اإليكولوجية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية النظر في تحقيق منافع   )م(
   ألنشطة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه؛ام اإليكولوجي القائمة على النظبين النُهج
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والمراعي المحلية، ذلك حماية الغابات الطبيعية تنفيذ أنشطة إدارة النظم اإليكولوجية، بما في   )ن(
نواع الغابات في ألة محلياستخدام المجتمعات المع النظر في ، واإلدارة المستدامة للغابات، لطبيعية وأراضي الخثا

أنشطة إعادة زراعة الغابات، واإلدارة المستدامة لألراضي الرطبة، واستعادة األراضي الرطبة والمراعي الطبيعية 
 والممارسات الزراعية ، والمستنقعات المالحة، ومنابت األعشاب البحرية،لمتدهورة، وحفظ أشجار المنغروفا

 كمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ، ضمن جملة أمور،المستدامة وإدارة التربة
واتفاقية التنوع البيولوجي امسار بشأن األراضي الرطبة واتفاقية ر واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،المناخ

  وبما يتسق معها؛ 
أو التدهور، تنفيذ، حسبما /في المناظر الطبيعية للغابات التي تتعرض أشجارها للقطع واإلزالة و  )س(

األنواع  داممع تحديد األولوية الستخيكون مالئما، إدارة أفضل لألراضي، وإعادة زراعة الغابات واستعادة الغابات 
ن حفظ التنوع البيولوجي والخدمات المرتبطة به وفي الوقت نفسه عزل الكربون يحست، من المجتمعات األصلية

   الغابات األولية والثانوية األصلية؛ وإزالةوالحد من تدهور
عند تصميم وتنفيذ ورصد أنشطة التحريج وإعادة زراعة الغابات واستعادتها للتخفيف من تغير   )ع(

  :ثلة التاليةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من خالل تدابير تتضمن األمحفظ مناخ، النظر في ال
عدم تحويل إال األراضي ذات القيمة المنخفضة من حيث التنوع البيولوجي أو النظم   )1(

  لية، ويفضل المتدهورة منها؛ محاإليكولوجية التي تحتوي بشكل كبير على أنواع غير 
يفة عند نواع األشجار األصلية المحلية والمكأل تحديد األولوية، حيثما يكون ممكنا،  )2(

  اختيار األنواع للزراعة؛
  تجنب األنواع الغريبة الغازية؛  )3(
  ؛صافي فقدان مخزون الكربون في جميع المستودعات العضوية األخرى للكربون منع  )4(
 لتعزيز  األرضيةريج داخل المناظر الطبيعيةالتحديد االستراتيجي لمواقع أنشطة التح  )5(

   في مناطق الغابات؛ام اإليكولوجياالتصال وزيادة توفير خدمات النظ
تعزيز المنافع من خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها وتجنب آثارها السلبية،   )ف(

بون في الغابات في البلدان النامية، وغير ذلك الغابات وإدارتها المستدامة وزيادة مخزون الكرعلى ظ احفالودور 
من أنشطة اإلدارة المستدامة لألراضي وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة الحاجة إلى 
ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في عمليات صنع السياسات وتنفيذها ذات الصلة، 

  ال، والنظر في ملكية األراضي وحيازة األراضي، وفقا للتشريع الوطني؛حسب مقتضى الح
تقييم وتنفيذ ورصد طائفة من األنشطة المستدامة في القطاع الزراعي التي قد تؤدي إلى حفظ   )ص(

  مخزون الكربون الحالية واحتمال زيادتها، وفي نفس الوقت، حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
 فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ز، حيثما يكون ممكنا، حفظ التنوع البيولوجي، وال سيماتعزي  )ق(

ية، بما في ذلك في أراضي  الكربون العضوي في التربة والكتل األحيائحفظ واستعادة وفي الوقت نفسه ،للتربة
   وغيرها من األراضي الرطبة مثل المراعي والسافانا واألراضي الجافة؛الخث
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تغير المناخ أو التي تسهم في التخفيف آثار يز حفظ الموائل البحرية والساحلية الضعيفة أمام تعز  )ر(
 والمستنقعات المالحة  وأراضي الحث،نغروفستدام واستعادتها، مثل أشجار الممن تغير المناخ واستخدامها الم
داف اتفاقية األمم المتحدة  ومنابت األعشاب البحرية، كمساهمة في تحقيق أه،المدية وغابات أعشاب البحر

واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة  ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،اإلطارية بشأن تغير المناخ
  واتفاقية التنوع البيولوجي؛

  ي آثار تدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، على التنوع البيولوجخفض
زيادة اآلثار اإليجابية لتدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف ية، استنادا إلى الظروف الوطن  )ش(

 جملة أمور من بينها االستناد إلى نتائج التقييمات البيئية ضمن ، آثارها السلبية على التنوع البيولوجيخفضمعه و
المتاحة المتعلقة  التي تيسير النظر في جميع الخيارات )EIAs( وتقييمات األثر البيئي 74)SEAs(االستراتيجية 

  بالتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه؛
 تخطيط وتنفيذ األنشطة الفعالة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك الطاقة لدى  )ت(

وتجنب تحويل أو تدهور  ام اإليكولوجيالمتجددة، مراعاة اآلثار على التنوع البيولوجي وتوفير خدمات النظ
  : للتنوع البيولوجي من خاللالمناطق المهمة

  مراعاة المعارف التقليدية، بما في ذلك اإلشراك الكامل للمجتمعات األصلية والمحلية؛   )1(
  قاعدة معارف ذات مصداقية علمية؛ ب االستعانة  )2(
  ؛ اعتبار مكونات التنوع البيولوجي مهمة لحفظه واستخدامه المستدام  )3(
  ي؛تطبيق نهج النظام اإليكولوج  )4(
  إجراء تقييمات عن مدى ضعف النظم اإليكولوجية واألنواع؛  )5(

 جيم، بشأن تخصيب المحيطات والتنوع البيولوجي 9/16ضمان، بما يتماشى ويتسق مع المقرر   )ث(
وفي عدم وجود آليات عالمية شفافة وفعالة للرقابة والتنظيم تستند إلى العلم ألغراض الهندسة وتغير المناخ، 

 من االتفاقية، عدم القيام بأي أنشطة للهندسة الجيولوجية تتعلق 14وفقا للنهج التحوطي والمادة و، الجيولوجية
 والتي قد تؤثر على التنوع البيولوجي، إلى أن يتوافر أساس علمي كاف يعتمد عليه في تبرير هذه 75بالمناخ

وع البيولوجي وما يرتبط بها من آثار األنشطة، والنظر بصورة مناسبة في المخاطر ذات الصلة على البيئة والتن
اجتماعية واقتصادية وثقافية، باستثناء الدراسات البحثية العلمية صغيرة النطاق التي تجري في إطار مراقب وفقا 

                                                             
 ).المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن تقييم األثر الشامل للتنوع البيولوجي (8/28المقرر    74
 أنشطة الهندسة الجيولوجية، يفهم بأنها أي تكنولوجيا تحـد      عريفدون اإلخالل بالمداوالت التي ستجري في المستقبل بشأن ت        ب  75

باسـتثناء  (عن عمد من العزل الشمسي أو زيادة امتصاص الكربون من الغالف الجوي على نطاق واسع قد يؤثر في التنوع البيولوجي                
التي تشكل هندسة ) وقود األحفوري عندما تمتص ثاني أكسيد الكربون قبل انطالقه في الغالف الجوي           امتصاص الكربون وتخزينه من ال    

 أن العزل الشمسي يعرف بأنه      ةالحظتجدر م و. جيولوجية ذات صلة باتفاقية التنوع البيولوجي إلى أن يتم التوصل إلى تعريف أكثر دقة             
حية معينة في ساعة معينة، وأن امتصاص الكربون يعرف بأنـه عمليـة زيـادة               مقياس طاقة اإلشعاع الشمسي التي تتلقاها منطقة سط       

  . الغالف الجويبخالفمجمع آخر /المحتوى من الكربون في مستودع
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 من االتفاقية، والتي لها ما يبررها فقط بحسب الحاجة إلى تجميع بيانات علمية محددة، وتخضع لتقييم 3للمادة 
  ؛حتملة على البيئةدقيق لآلثار الم

 مع االعتراف بأعمال اتفاقية ، جيم9/16ضمان معالجة أنشطة تخصيب المحيطات وفقا للمقرر   )خ(
  بروتوكول لندن؛/لندن

  تقدير القيمة والتدابير الحافزة
مراعاة قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي عند تخطيط وتنفيذ األنشطة المتعلقة   )ذ(
  اخ عن طريق استخدام طائفة من أساليب تقدير القيمة؛بتغير المن
النظر، حسب الحالة، في الحوافز لتسهيل األنشطة المتعلقة بتغير المناح التي تأخذ في الحسبان   )ض(

اتفاقية التنوع البيولوجي  بما يتسق وينسجم مع ،التنوع البيولوجي والجوانب االجتماعية والثقافية المتصلة بها
   األخرى ذات الصلة؛ الدوليةلتزاماتاالو

  :مين التنفيذي أن يضطلع بما يلياأليطلب إلى   -9
التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في استعراض وتنقيح   )أ(

ة في عمليات تنفيذ األنشطة المحددعكس ة للقدرات الوطنية بغية ضمان أن يلموارد للتقييمات الذاتيحزمة أدوات ا
 تلك المتعلقة خصوصا مقررات مؤتمر األطراف بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والتقييم هذه بصورة أفضل

 بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ وإبالغ التقدم المحرز في 9/16بتعزيز قدرات البلدان النامية لتنفيذ المقرر 
ماع الحادي عشر عقد قبل االجتلتقنية والتكنولوجية في اجتماع ية العلمية واالهيئة الفرعية للمشورإلى هذه األنشطة 

  ؛لألطراف
ات ثغرجمع المعارف العلمية ودراسات الحالة وتحديد الالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في   )ب(

خزون الكربون المعارف بشأن الروابط بين حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وحفظ واستعادة مفي 
  ، وإتاحة النتائج إلى األطراف من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛العضوي

 توسيع وتحسين التحليالت التي تحدد المناطق ذات التعاون مع المنظمات الدولية المعنية في  )ج(
ي تستفيد بأفضل ت الام اإليكولوجي، فضال عن تدابير إدارة النظلحفظ واستعادة مخزون الكربوناإلمكانية العالية 

 التخفيف من تغير المناخ ذات الصلة، وإتاحة هذه المعلومات للجميع، للمساعدة في التخطيط فرصطريقة من 
  المتكامل الستخدام األراضي؛

غير المناخ على التنوع تقييم اآلثار المباشرة وغير المباشرة لت ع األدوات القائمة من أجلجم  )د(
  ؛البيولوجي
دعم لألطراف، حسب االقتضاء، والمنظمات والعمليات ذات الصلة لتصميم وتنفيذ نُهج توفير ال  )ه(

  ؛التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه القائمة على النظام اإليكولوجي من حيث صلتها بالتنوع البيولوجي
مم المتحدة رهنا بتوافر الموارد المالية، بالتعاون مع أمانة اتفاقية األعقد حلقة عمل للخبراء،   )و(

 االنبعاثات الناجمة عن خفضبمشاركة كاملة وفعالة للخبراء من البلدان النامية، بشأن اإلكارية بشأن تغير المناخ، 
ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان إزالة الغابات وتدهورها 
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 القدرات بشأن القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعزل الكربون القائم على بغية تعزيز تنسيق جهود بناءالنامية، 
  ؛حفظ مخزون الكربون في الغابات وام اإليكولوجيالنظ

 ودور حفظ الغابات وإدارتها  االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورهابخفضفيما يتعلق   )ز(
، التعاون مع أمانة منتدى األمم المتحدة المعني ي البلدان الناميةالمستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات ف

ووحدة الصناديق االستثمارية لتغير المناخ  وفريق إدارة المرفق التابع لمرفق شراكة كربون الغابات ،بالغابات
 األمم المتحدة للتعاون  وأمانة برنامج، وأمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، للبنك الدوليةالتابع

 واألعضاء اآلخرين في ، االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان الناميةفي مجال خفض
الشراكة التعاونية بشأن الغابات، فضال عن أمانة البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض، وبالتعاون مع األطراف 

 تقديم المشورة، لكي يعتمدها عة التفاقية التنوع البيولوجي لديها من أجلمن خالل نقاط االتصال الوطنية التاب
مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، بما في ذلك عن تطبيق الضمانات ذات الصلة للتنوع البيولوجي، 

لى مشاورات بدون استباق أي مقررات قادمة تتخذها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، استنادا إ
فعالة مع األطراف وإلى آرائها، وبمشاركة كاملة وفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، حتى تتسق اإلجراءات مع 

  أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي ولتجنب اآلثار السلبية وتعزيز منافع التنوع البيولوجي؛
ون مع الشراكة التعاونية بشأن الغابات، وبالتعارائها، آبالتشاور الفعال مع األطراف واستنادا إلى   )ح(

ودور حفظ الغابات  االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها خفضتحديد المؤشرات الممكنة لتقييم مساهمة 
في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية، 

والنهج األخرى االقائمة على  ييم اآلليات المحتملة لرصد اآلثار على التنوع البيولوجي من هذه النُهج، وتقالبيولوجي
النظم اإليكولوجية في تدابير التخفيف من عدة تغير المناخ، بدون استباق أي مقررات قادمة تتخذ في إطار اتفاقية 

لمحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية التقدم اوإبالغ األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 
  عشر لمؤتمر األطراف؛والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الحادي 

المنظمات ذات الصلة إلى الثغرات التي حددتها األطراف في مجال المعارف توجيه عناية   )ط(
ج اعتبارات التنوع البيولوجي في األنشطة المتعلقة والمعلومات من خالل تقاريرها الوطنية والتي تحول دون إدما

  بتغير المناخ وتقديم تقارير عن األنشطة التي قامت بها هذه المنظمات لسد هذه الثغرات؛
جمع اآلراء القائمة واإلضافية ودراسات الحالة من األطراف بشأن إدماج التنوع البيولوجي في   )ي(

ها على موقعها نشرها إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لاألنشطة المتعلقة بتغير المناخ لتقديم
 واتفاقية األمم ،الشبكي، حسب اإلقتضاء، وتقديم تقرير عنها إلى مؤتمرات األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

  المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛
 تجميع اآلراء ة في القسم الرابع منمذكورلعقبات الداد مقترحات بشأن أنشطة التغلب على اإع  )ك(

 لنظر 76المقدمة من األطراف بشأن طرق إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في األنشطة المتعلقة بتغير المناخ
جتماع الحادي عشر لمؤتمر  في اجتماع يعقد قبل االوالتقنية والتكنولوجيةهيئة الفرعية للمشورة العلمية ال

  األطراف؛
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جمع وتجميع المعلومات العلمية المتاحة، واآلراء والخبرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية   )ل(
وأصحاب المصلحة اآلخرين، بشأن اآلثار المحتملة ألساليب الهندسة الجيولوجية على التنوع البيولوجي وما يرتبط 

ادية وثقافية، وخيارات بشأن تعاريف ومفاهيم الهندسة الجيولوجية المرتبطة به من اعتبارات اجتماعية واقتص
بالمناخ بما يتصل مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وإتاحتها لنظر اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

  والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
المحتملة إلى آليات شفافة وفعالة للرقابة والتنظيم تستند إلى العلم، رهنا بتوافر مع مراعاة الحاجة   )م(

الموارد المالية، إجراء دراسة عن الثغرات في هذه اآلليات القائمة للهندسة الجيولوجية المتعلقة بتغير المناخ ذات 
ي أفضل وضع في إطار اتفاقية التنوع الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة أن هذه اآلليات قد ال تكون ف

البيولوجي، وذلك لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيا قبل االجتماع المقبل لمؤتمر األطراف 
  ؛وإبالغ النتائج للمنظمات ذات الصلة

ة واالستجابات موجودة عن األنواع الغريبة الغازيالتوجيهية المبادئ معلومات، بما فيها الجمع   )ن(
تكييف التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية مع تغير المناخ، فضال الحاجة إلى مع مالحظة اإلدارية المتعلقة بها، 

  ؛القائمة والجديدة المحتملة الغريبة الغازية عتخفيف آثار األنواعن الحاجة إلى 
ومات بشأن أثر تغير المناخ على ات في المعارف والمعلثغرإعداد مقترحات بشأن خيارات لسد ال  )س(

التنوع البيولوجي والواردة في تقرير االجتماع الثاني لفريق الخبراء التقنيين المخصص للتنوع البيولوجي وتغير 
االجتماع الحادي عشر  قبل ، وذلك لنظر اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقدالمناخ

  ؛لمؤتمر األطراف
 القائم على قضايا التنوع البيولوجي وتغير TEMATEAالمساهمة في تحديث وحفظ نموذج   )ع(

  مقررات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ؛أفضل للالمناخ كأداة لتنفيذ 
 إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي المرتبطة بخفض االنبعاثات األمين التنفيذي إلى  كذلكيطلب  -10

عن إزالة الغابات وتدهورها ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات الناجمة 
في البلدان النامية وتوصيات حلقة العمل العالمية للخبراء بشأن منافع التنوع البيولوجي من خفض االنبعاثات 

أيلول / سبتمبر23 إلى 20ة في نيروبي، من الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية، المنعقد
، عند إحالة اقتراح بإعداد أنشطة مشتركة بين اتفاقيات ريو الثالث وذلك إلى أمانتي اتفاقية األمم المتحدة 2010

اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر حسبما يرد في المقرر الحالي، وإلى إحالة هذه 
لومات إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ للنظر فيها في وقت مناسب قبل عقد المع

  االجتماع السابع عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛
  تغير المناخ والتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى إعداد نماذج مصغرة لتغير  األطرافدعوي  -11
المناخ تجمع بين المعلومات المتعلقة بدرجات الحرارة وسقوط األمطار والنماذج البيولوجية المتعلقة بعوامل 

  البيولوجي؛ على التنوع  وزيادة تقلبات المناخاإلجهاد المتعددة، وذلك بغية التنبؤ بشكل أفضل بآثار الجفاف
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 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على استخدام المعلومات الواردة ، األطرافيشجع  -12
التنوع البيولوجي لألراضي  في أعمالها القادمة المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل بشأن 77في مذكرة األمين التنفيذي

  ؛الجافة وشبه الرطبة
وني المستقل التفاقيات ريو الثالث ووالياتها، والتوليفة المختلفة الوضع القانخذ في االعتبار وإذ يأ  -13

لألطراف، والحاجة إلى تجنب االزدواجية وتعزيز كفاءة الموارد، واستنادا إلى ذلك، لغرض تعزيز قدرة البلدان، 
المناخ والسيما البلدان النامية، على تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، وتغير 

، والثغرة الخطيرة 9/16تدهور األراضي، وتعزيز التعاون، مع مالحظة اإلجراءات الواردة في المقرر /والتصحر
  :الحالية في المعارف والمعلومات في تقييم الضعف البيولوجي نتيجة لتغير المناخ

ت ريو الثالث، إلى األمين التنفيذي أن ينقل اقتراح بإعداد أنشطة مشتركة بين اتفاقيا إلىيطلب   )أ(
  أمانتي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛

 مؤتمري األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم يدعو  )ب(
لبيولوجي، من خالل فريق االتصال المشترك التفاقيات المتحدة لمكافحة التصحر إلى التعاون مع اتفاقية التنوع ا

  :ريو الثالث، حسب مقتضى الحال بغرض
إدراج وضع أنشطة مشتركة في جدول أعمال االجتماع القادم لفريق االتصال المشترك   )1(

التفاقيات ريو الثالث، والنظر، حسب االقتضاء، في العناصر المقترحة لألنشطة 
ناخ، والتنوع البيولوجي وتدهور األراضي ونُهج التخفيف من المشتركة بشأن تغير الم

  ؛9/16تغير المناخ والتكيف معه القائمة على النظام االيكولوجي، الواردة في المقرر 
، اجتماع 20+استكشاف إمكانية عقد، رهنا بتوافر الموارد المالية وقبل مؤتمر ريو  )2(

 ذلك، حسب مقتضى الحال، بمشاركة تحضيري مشترك بين اتفاقيات ريو الثالث بما في
المجتمعات األصلية والمحلية، للنظر في األنشطة المشتركة المحتملة، مع حترام األحكام 
والواليات القائمة، ولتحديد مجاالت للتعاون الموجه من األطراف وتقديم ذلك إلى نظر 

  مؤتمرات األطراف القادمة لكل اتفاقية من االتفاقيات الثالث؛
 2012شاور مع مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام الت  )3(

)Rio+20(  واستكشاف، مع المكتب، كيفية االستفادة من هذا العمل التحضيري بالعالقة
  ؛20+إلى مؤتمر ريو

أو الفرعية، مع /استكشاف إمكانية عقد اجتماعات لنقاط االتصال للهيئات الوطنية و  )4(
  اعاة الحاجة إلى تجنب األعباء المالية اإلضافية، لإلسهام في عملية التعاون؛مر

نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي إلى إبالغ نظرائها الوطنيين التفاقية األمم  يدعو  -14
واردة أعاله بغرض بدء المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر عن الطلبات ال

  مناقشات داخل عملياتها ذات الصلة؛
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األطراف والحكومات األخرى إلى تحديد ونشر الممارسات الجيدة بشأن التعاون في تنفيذ  يدعو  -15
اتفاقيات ريو الثالث على المستوى الوطني، بما في ذلك تنفيذ القائمة اإلشارية باألنشطة الواردة في المرفق الثاني 

  ؛9/16ر بالمقر
  السبل والوسائل لتحقيق المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي

  : األمين التنفيذي القيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد الماليةيطلب إلى  - 16
ة أدوات للدروس المستفادة زم من خالل فريق االتصال المشترك، أفضل الممارسات وح،أن يعد  )أ(

جي، وتغير المناخ ومكافحة تحقيق المنافع المشتركة للتنوع البيولولتقديمها إلى األطراف بشأن حاالت 
  تدهور األراضي؛/التصحر

 من خالل فريق االتصال المشترك، كتيبا عن أفضل الممارسات لتحقيق المنافع ،أن ينشر  )ب(
  تدهور األراضي؛/جي، وتغير المناخ ومكافحة التصحرللتنوع البيولوالمشتركة 
ن مع مرفق البيئة العالمية، بتحديد مؤشرات لقياس وتيسير اإلبالغ عن تحقيق بالتعاوأن يقوم،   )ج(

  تدهور األراضي؛/وجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر للتنوع البيولواالقتصادية االجتماعية والثقافيةمنافع ال
وخفض اآلثار ، بإعداد أدوات لتقييم ه المنفذةأن يقوم، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية ووكاالت  )د(

 إلى أمور من بينها األطر االسلبية على التنوع البيولوجي ألنشطة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، استناد
المشتركة بين القطاعات للمشاريع وسياسات الحماية البيئية اآلثار القائمة لتحليل اآلثار البيئية المحتملة و
  لبيئة العالمية؛الموضوعة داخل الوكاالت المنفذة لمرفق ا

 األطراف والحكومات األخرى إلى النظر في دور التنوع البيولوجي وما يرتبط به من يدعو  - 17
المشاريع تعزيز مرونة االستثمارات و/راتيجيات الوقاية من المناخخدمات النظام اإليكولوجي عند إعداد است

ات والمشاريع والبرامج المرتبطة بالتنوع وإعداد هذه االستراتيجيات لالستثمار المناخ  في مجالوالبرامج
  .البيولوجي
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  الزراعيالتنوع البيولوجي     10/34المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 التنوع البيولوجي الزراعي لألمن الغذائي والتغذية وخاصة في مواجهة تغيـر            يشدد على أهمية    -1
  78؛ لمؤتمر القمة العالمي لألمن الغذائيالمناخ والموارد الطبيعية المحدودة حسبما أقر بذلك إعالن روما

المـوارد  هيئـة   و،  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     العمل المتواصل ل   يالحظ مع التقدير    -2
والمبـادرات  تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي        المتعلق ب  لألغذية والزراعة التابعة لها      يةوراثال

 بالخطـة  ويرحـب نوع البيولوجي للتربة والملقحات والتنوع البيولوجي لألغذية والتغذيـة   الدولية الثالث بشأن الت   
 من أجل تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات الذي ُأقر في الدورة العادية الثانية       2017-2010االستراتيجية للفترة   

ي هذا الـسياق، يرحـب بـالتقرير        وف 2009،79عام  في   لألغذية والزراعة    الجينيةالموارد  ب لجنة المعنية عشرة ل 
 يرحـب الدوري المقرر للموارد الجينية النباتية العالمية لألغذية والزراعة، ومختلف مكونات الموارد الوراثيـة،              

قاعدة تقنية صلبة   بصفة خاصة بنشر التقرير الثاني للموارد الجينية النباتية العالمية لألغذية والزراعة الذي سيوفر              
ية بشأن الموارد الوراثية النباتية واعتماد استراتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمـل           مالالعالعمل   ةخطمواصلة إعداد   ل

 األطراف، والحكومات األخرى إلى مراعـاة الطبيعـة المتعـددة           ويدعو العالمية بشأن الموارد الجينية الحيوانية،    
  ؛اعيالعمل بشأن التنوع البيولوجي الزرج تنفيذها لبرام في المطبوعات والمشتركة بين القطاعات لهذه المجاالت

  لألغذية والزراعة التابعـة  يةوراثالموارد ال هيئة   و منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     يدعو  -3
لتنوع البيولـوجي   لفي تنفيذ الخطة االستراتيجية     ة  مساهمالإلى  ،  المجاالت المدرجة ضمن واليتها   يتعلق ب  ما في لها،

أهداف للتنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك على مستويي النظام اإليكولوجي حسين تعن طريق  2011-2020
  والموارد الجينية، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيقها باستخدام مؤشرات؛

منظمة األمـم   أهمية خطة العمل المشتركة بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي و       يالحظيرحب و   -4
مـذكرة  ، والواردة في المرفـق ب      لألغذية والزراعة التابعة لها    يةوراثالموارد ال هيئة  و المتحدة لألغذية والزراعة  

التي أعدت لالجتماع الرابـع      9/1في المقرر   الواردة  متابعة لطلبات مؤتمر األطراف     األمين التنفيذي بخصوص    
 مـن  7 و1 بلـوغ الهـدفين   مة فيهم ومساهمتها ال80،عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية    

األهداف اإلنمائية لأللفية، والفرص المتاحة لزيادة تعزيز خطة العمل المشتركة وفقاً للمسائل ذات الصلة الناشـئة                
، بما في ذلك النظر في المـسائل المتعلقـة باألهـداف            2020-2011لتنوع البيولوجي   لعن الخطة االستراتيجية    

-2010ل، والمسائل ذات الصلة الناشئة عن الخطة االسـتراتيجية للفتـرة            والمؤشرات ذات الصلة ببرنامج العم    
   لألغذية والزراعة؛يةوراثالالموارد لهيئة  برنامج العمل المتعدد السنوات لتنفيذ 2017

 يةوراثالموارد ال هيئة  و منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     ويدعو إلى األمين التنفيذي     يطلب  -5
 التابعة لها إلى العمل معاً على وضع المرحلة الثانية من خطة العمل المشتركة التي تغطي فترة             لألغذية والزراعة 

                                                             
  .WSFS 2009/2 )الفاو(منظمة األغذية والزراعة وثيقة    78
  .CGFRA-12/09/Report قريرالمرفق زاي بالت   79
80   UNEP/CBD/SBSTTA/14/11. 
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أيشي للتنوع البيولوجي فـي     مع التركيز على التعديالت المطلوبة نتيجة أهداف        ،  األقل على   2017 حتى عام تمتد  
  : حسب الحاجة، جملة أمور، منها، ولكن مع مراعاة أيضا،2020-2011 لتنوع البيولوجيالخطة االستراتيجية ل

المحاصيل غير المستخدمة استخداماً كامالً واألقارب البرية للنباتات المزروعة وغيرهـا مـن               )أ(
والضغوط األخـرى   مصادر الغذاء المحتملة، لتحسين مستوى التغذية البشرية، من أجل معالجة آثار تغير المناخ              

  للمساهمة في األمن الغذائي؛و
؛ الطبيعية وخارج المواقع الطبيعيـة    نوع البيولوجي الزراعي في المزارع، وفي المواقع        لتاحفظ    )ب(

  مؤتمر األطراف؛لصادر عن  ا9/1وفقاً للمقرر 
تفاقيـة التنـوع    وفقـا لألحكـام ذات الـصلة ال       الجوانب ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع         )ج(

ام الدولي بشأن الحصول على المنـافع واالسـتفادة منهـا    بما في ذلك رهنا بنتائج التفاوض بشأن النظ البيولوجي،  
 لألغذية والزراعة، مع مراعاة التعـاون القـائم بـين           يةوراثالموارد ال هيئة  ووكذلك في سياق    بموجب االتفاقية،   

  ؛منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة الصادر عن مؤتمر 18/2009األمانتين وفقاً للقرار 
المتعلقة بنطاق براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية األخـرى، مثـل   ت استعراض االتجاها   )د(

حماية األصناف النباتية، التي طُلب الحصول عليها وجرى منحها في المجاالت المتعلقة بالموارد الجينية النباتيـة                
 حـددتها التقييمـات     بما في ذلك الموارد الجينية الحرجية والمراعي ذات الصلة، حسبما         ،  والميكروبيةوالحيوانية  

، بما في ذلـك آثـار       منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة    العالمية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة التابعة ل      
حقوق الملكية هذه على المجتمعات األصلية والمحلية وصغار المزارعين في البلدان النامية، مع األخذ في االعتبار       

 لتنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات الموافق عليه في 2017-2010راتيجية للفترة  من الخطة االستVI.1اإلجراء  
لمنظمـة األمـم المتحـدة لألغذيـة      التابعة  ية لألغذية والزراعة    وراثالموارد ال لهيئة  الدورة العادية الثانية عشرة     

عندما تكون الموارد الوراثية وينبغي أن يشمل هذا االستعراض، عند الضرورة، األثر على أمن الغذاء          . والزراعة
المستحـضرات  موثقة ببراءة اختراع أو تكون حقوق الملكية الفكرية مكتسبة بالنسبة للقطاعات األخـرى مثـل                

  التجميل واألنواع األخرى من الصناعات؛مستحضرات ، والصيدالنية
ع البيولوجي التـي    اإلجراءات المحتملة لتعزيز الممارسات الزراعة المستدامة ذات الصلة بالتنو          )ه(

تساهم في التنوع البيولوجي فضال عن عزل الكربون في التربة القائم على النظم اإليكولوجية وفي حفظ واستعادة                 
  الكربون العضوي في التربة والكتلة الحيوية؛

السبل والوسائل لتعزيز التأثيرات اإليجابية وتجنب التأثيرات السلبية إلنتاج واسـتخدام الوقـود               )و(
حيوي على التنوع البيولوجي واآلثار على التنوع البيولوجي التي تؤثر في الظروف االجتماعية واالقتصادية ذات    ال

  ، وأي مقررات أخرى ذات صلة صادرة عن مؤتمر األطراف؛10/37 و 9/2الصلة، مع مراعاة المقررين 
  :السبل والوسائل لتعزيز التعاون فيما يلي  )ز(

مات المزارعين والمنتجين وآراء المجتمعات األصلية والمحلية       الحصول على آراء منظ     )1(
  ؛والنظر في هذه اآلراء

تيسير المشاركة الفعالة لهذه الجهات في مداوالت مؤتمر األطراف في اتفاقيـة التنـوع           )2(
 يـة وراثالموارد ال هيئة   و منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة    البيولوجي ومداوالت   
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، حـسب   التابعة لها، ومساهماتها في تنفيـذ أعمـال هـذه الهيئـات    لألغذية والزراعة 
  ؛االقتضاء

لى نقاط االتصال الوطنية التابعة التفاقية      إوضع عملية معززة لتحديد وتوضيح ونشر المعلومات          )ح(
ابعة لهـا    لألغذية والزراعة الت   يةوراثالموارد ال هيئة  ألغذية والزراعة و  لألمم المتحدة   االتنوع البيولوجي ومنظمة    

  ؛، بخصوص المسائل ذات االهتمام المشترك
تعزيز النُهج التي تروج الستدامة النظم الزراعية والمناظر الطبيعية، على سبيل المثال ولـيس                )ط(
ألمم امنظمة  التابعة ل(GIAHS) نظم التراث الزراعي للشعوب األصلية ذات األهمية على الصعيد العالمي      الحصر،  
  اتفاقية التنوع البيولوجي وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة ؛بما يتسق مع  ،الزراعةألغذية ولالمتحدة 

 صون من خالل  بما في ذلك     ،تعزيز الفرص الخاصة بالزيادات المستدامة في اإلنتاجية الزراعية         )ي(
 باالستعانةات التي تقدمها، ها والخدمفيالتنوع البيولوجي زيادة و النظم اإليكولوجية الزراعية،     وظائف استعادةأو  /و

ظ الموارد  والتنوع البيولوجي بما في ذلك حف   نها أوجه التآزر المتاحة بين الزراعة المستدامة      بية أمور من    جملإلى  
  ؛المستدامالوراثية واستخدامها 

تعزيز التوعية العامة بأهمية التنوع البيولوجي الزراعي وبعالقته بتطوير األمن الغـذائي، فـي                )ك(
  اق النظم اإليكولوجية الزراعية الموجهة نحو اإلنتاج، على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية؛سي

النتائج والتوصيات ذات الصلة بالتقييم الدولي للمعارف والعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجـل               )ل(
   وتنفيذها، حسب االقتضاء؛81التنمية

ضرورياً، من أجل إعادة تأهيل الـنظم  يكون ت اتخاذ إجراءات، حيثما   مواصلة استكشاف إمكانيا    )م(
في األراضي التي تشهد فيهـا     وظائفها االجتماعية واالقتصادية  والمناظر الطبيعية واستعادة    اإليكولوجية الزراعية   

لفعالة للمجتمعـات   الزراعة تراجعاً أو انقطاعاً، والتي تتدهور فيها األراضي نتيجة لذلك، مع المشاركة الكاملة وا             
  األصلية والمحلية، حسب االقتضاء؛ 

، مثل تنفيذ خطة العمل     منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     بأهمية العمليات التي تقودها      يقر  -6
الحفـظ   وتحديث خطـة العمـل العالميـة بـشأن         82، لألغذية والزراعة  ية الحيوانية وراثالعالمية بشأن الموارد ال   

هم مباشرة في تحقيق األهداف الثالثة      تس والتي   83، لألغذية والزراعة  ية النباتية وراثلموارد ال دام ل واالستخدام المست 
   في قطاعي المحاصيل والثروة الحيوانية؛،التفاقية التنوع البيولوجي

 األطراف إلى أن تدمج، حسب االقتضاء، العناصر ذات الصلة من برنامج العمـل بـشأن                يدعو  -7
لزراعي في استراتيجياتها وخطط عملها للتنوع البيولوجي فضال عـن سياسـاتها وخططهـا              التنوع البيولوجي ا  

  لقطاعية والمشتركة بين القطاعات؛ا

                                                             
  انظر   81

pdf).English(20%Report20%Global_Crossroads20%a20%at20%Agriculture/EN/IAASTD/reports/org.agassessment.www://http  
82   .pdf.00e1404a/e1404a/010/fao/docrep/org.fao.ftp://ftp. 
83   .pdf.gpaeng/GPA/PGR/documents/agphome/templates/eadminfil/org.fao.3typo://http. 
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 األطراف والحكومات األخرى إلى اتخاذ إجراءات، مع مراعاة الظروف الوطنية، لـدعم،             يدعو  -8
الطبيعي وجهـودهم    الموقع   فيالتقليدية  ظ األنواع واألجناس والسالالت     ة فئات من ضمنها، المزارعين في حف      عد

ـ   لحفظ األقارب البرية للمحاصيل      ق سكوسيلة لضمان األمن الغذائي والتغذية ودعم سبل العيش التقليديـة، بمـا يت
  االلتزامات الدولية ذات الصلة؛و مع اتفاقية التنوع البيولوجي يتجانسو

ية النباتية وراثمعاهدة الدولية بشأن الموارد ال   إلى األمين التنفيذي توطيد التعاون مع أمانة ال        يطلب  -9
لألغذية والزراعة لتحسين مستوى التعاون في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي والمعاهـدة،               

  حسب االقتضاء؛
لمعاهدة الدولية بـشأن المـوارد   ل نقاط االتصال الوطنية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي و        يدعو  -10

  ية النباتية لألغذية والزراعة إلى تحسين مستوى تعاونها؛وراثال
 إلى تقديم تقرير مرحلي موسع عن تنفيذ المبـادرة         منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     يدعو  -11

تقرير منظمة األمـم المتحـدة      باإلضافة إلى المعلومات المقدمة بالفعل في       (الدولية بشأن التنوع البيولوجي للتربة      
لألغذية والزراعة عن األنشطة المختارة المتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي التي وزعت في االجتمـاع الرابـع         

إلى األمين التنفيذي لنشره من خالل آلية غرفة تبادل  )84عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
  المعلومات؛

والتقليدية في تحقيق وغير الرسمية راعي ونظم المعارف العلمية  بأهمية التنوع البيولوجي الزيقر  -12
منظمة األمم المتحـدة    ل بالدور الريادي    ويقر فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي،       خصوصا، و أهداف االتفاقية 

ـ                لألغذية والزراعة  ارف  في دعم تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي باإلضافة إلـى نظـم المع
 أيضاً بالمساهمات واألدوار المهمة للشركاء اآلخرين في هذا الصدد، بما فـي             مع االعتراف ،  التقليدية ذات الصلة  

  ذلك مساهمات وأدوار المجتمعات األصلية والمحلية؛
منظمة األمم المتحـدة     التقدم الهائل المحرز فيما يخص التعاون بين األمين التنفيذي و          وإذ يالحظ   -13

منظمة  ويدعو األمين التنفيذي يطلب إلى، وأن هناك منافع جمة تتحقق من زيادة توطيد التعاون، الزراعةلألغذية و
 األطراف والحكومات األخرى إلى النظـر، حـسب         ويدعو إلى توطيد تعاونهما     األمم المتحدة لألغذية والزراعة   

  ون الموطّد؛االقتضاء وقدر اإلمكان، في تقديم مزيد من الدعم تيسيراً لهذا التعا
 مالحظ بالمشاكل المستمرة لتحميل المغذيات بسبب بعض الممارسات الزراعية على النحو ال           يقر  -14

 األطراف والحكومات   ويدعو  85،)في االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية         
األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، إلى زيـادة         الصادر عن مؤتمر     9/1 من المقرر    40األخرى، وفقاً للفقرة    

تقديم معلومات إضـافية    إلى   تحميل المغذيات بسبب بعض الممارسات الزراعية و       خفضتعزيز اإلجراءات بشأن    
 األمين التنفيذي أن يجمع هذه المعلومات وينشرها من خـالل           ويطلب إلى إلى األمين التنفيذي عن التقدم المحرز،       

  دل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة؛آلية غرفة تبا

                                                             
84   UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/30. 
85   UNEP/CBD/SBSTTA/14/3.  
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 أوجه الترابط القائمة بين النظم اإليكولوجية الزراعية والنظم اإليكولوجية األخـرى، وال             يالحظ  -15
 األطراف إلى النظر في ضرورة تعزيز االنسجام بـين          ويدعوسيما من خالل أنشطة استخدام األراضي والمياه،        

برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي وبرامج العمل األخرى في االتفاقية،           تنفيذ العناصر ذات الصلة في      
  المستوى اإلقليمي؛ ،نهج النظام اإليكولوجي، بما في ذلك على المستوى الوطني وحسب االقتضاء بما يتسق مع
 التنفيذي،  للمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي على إعارة موظف لمساعدة األمين   يعرب عن تقديره    -16

  وال سيما فيما يتعلق بعدة أمور من ضمنها التنوع البيولوجي الزراعي واالستخدام المستدام؛
 أهمية مسألة االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي بالنسبة إلى برنامج العمل بشأن التنوع             يالحظ  -17

قيق التناسق بين برنامج العمل بـشأن        إلى األمين التنفيذي ضمان تح     ويطلب األطراف   ويدعوالبيولوجي الزراعي   
 من المقرر   32 من االتفاقية، بشأن االستخدام المستدام، مع مالحظة الفقرة          10التنوع البيولوجي الزراعي والمادة     

 الصادر عن مؤتمر األطراف، والتي تتعلق بالزراعة وبمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية فـي مجـال                 9/1
  نوع البيولوجي؛االستخدام المستدام للت

 والمنظمة الدولية للتنوع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ويدعو إلى األمين التنفيذي يطلب  -18
البيولوجي، إلى جانب شركاء معنيين آخرين، بمن فيهم المجتمعات األصلية والمحلية، رهناً بتوافر الموارد، إلـى                

مستدام للتنوع البيولوجي الزراعي والزراعة المستدامة، بما في ذلك    تقديم معلومات إضافية عن طبيعة االستخدام ال      
 إلـى االجتمـاع    االستعانة بالمعلومات الواردة في الوثيقة اإلعالمية التي قدمتها المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي           

  86؛الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 الصادر عن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقيـة األراضـي            31-10 بالقرار   يرحب  -19
تعزيز التنوع البيولوجي في حقول األرز بوصـفها نظمـا         "بشأن موضوع   ) 1971رامسار، إيران، عام    (الرطبة  

 بلدا حول العالم، وأن حقـول األرز        114الذي يالحظ عدة أمور من ضمنها زراعة األرز في          " لألراضي الرطبة 
أتاحت مناطق شاسعة من المياه المفتوحة      ) لحقول التي تغمرها الفيضانات والحقول المروية التي ينمو فيها األرز         ا(

على مدى قرون وأنها تدعم مستوى عال من التنوع البيولوجي المرتبط باألرز الذي يكتسي أهمية عالية بالنـسبة                  
 خدمات عديدة أخرى من خدمات النظم اإليكولوجيـة؛          النظم اإليكولوجية لحقول األرز، فضال عن تقديم       الستدامة

 األطراف ذات الصلة، إلى     ويدعوفي تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي         هذا القرار    بصلة   ويقر
  تنفيذ هذا القرار تنفيذاً كامالً، حسب االقتضاء؛

حقول األرز، فـي حفـظ التنـوع       بأهمية النظم اإليكولوجية الزراعية، وال سيما نظم         أيضا يقر  -20
، رهناً بتوافر الموارد، وبالتـشاور    منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     ويدعوالبيولوجي واستخدامه المستدام،    

مع األمين التنفيذي والشركاء المعنيين، بمن فيهم المجتمعات األصلية والمحلية، إلى إجراء مزيد مـن الدراسـات           
خدمات النظم اإليكولوجية التي تقدمها النظم اإليكولوجيـة الزراعيـة، بغيـة     البيولوجي و تقدير قيمة التنوع   بشأن

ـ فـي ا  تعزيز دعم اإلرشادات المرتبطة بالسياسات والمقدمة إلى األطراف لينظر فيها مؤتمر األطـراف              هجتماع
  ذات الصلة؛خرى األااللتزامات الدولية وتفاقية التنوع البيولوجي تجانس مع اق ويس، بما يتالحادي عشر
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   الجافة وشبه الرطبةراضيالتنوع البيولوجي لأل    10/35المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

ة الوارد في المرفق األول بالتقرير المرحلي رطبة وشبه الجاف الترسيم المعدل لألراضي اليعتمد  -1
لى أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  إلى األمين التنفيذي إبالغ هذا الترسيم إويطلب 87لبرامج العمل المواضيعية

  . سنوات بموجب االتفاقية؛10التصحر من إجل إطالعها على التقدم المحرز بشأن مراجعة خطتها االستراتيجية ومدتها 
  : والحكومات األخرى، عند اإلقتضاء، إلى القيام بما يلياألطرافيحث   - 2
ر المبكر على جميع المستويات، أو تنقيح القائمة منها، إعداد وتنفيذ خطط إدارة الجفاف ونظم اإلنذا  )أ(

 مع مراعاة أثر الجفاف ،بما في ذلك خطط اإلدارة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي وعلى مستوى األحواض
في زيادة مرونة األراضي الجافة وإجراءات مكافحة التصحر والتصحر على التنوع البيولوجي ودور التنوع البيولوجي 

  :، سعيا إلىشبه الرطبة
  إدراج تقدير المخاطر وتقييمات اآلثار وإدارة اآلثار؛   )1(
توجيه عملية إدارة التنوع البيولوجي لمنع التصحر، بما في ذلك من خالل مشاركة جميع   )2(

مجتمعات األصلية والمحلية،  النساء والرعاة وغيرهم من الصوصاأصحاب المصلحة، وخ
 من خالل نظم صوصا، وخالمجتمعية التقليدية لالستراتيجيات وفقاحسب مقتضى الحال 

  ؛مألوفاالستخدام ال
شبه الرطبة في االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وإدراج القضايا المتعلقة باألراضي الجافة   )ب(

ة التصحر، وبرامج  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وبرامج العمل الوطنية لمكافحصوصاوخ
 األصلية مجتمعاتالعمل الوطنية للتكيف بغية تحسين وتنسيق التنفيذ أينما يمكن، مع المشاركة الكاملة والفعالة لل

  والمحلية؛
 من التقرير المرحلي 30 و29، يواصل تنفيذ األنشطة الواردة في الفقرتين 9/17إذ يشير إلى المقرر   )ج(

 88، لالجتماع التاسع لمؤتمر األطرافة بالعمل في المستقبل التي أعدها األمين التنفيذيوالنظر في االقتراحات المتعلق
 بما في ، بشأن األنشطة المشتركة المحتملة الخاصة باتفاقيات ريو الثالث9/16فضال عن األنشطة المحددة في المقرر 

ريو، مع اإلقرار بأن التنفيذ كان محدودا حتى تنسيق أكثر فعالية بين اتفاقيات من أجل ذلك من خالل البرامج اإلقليمية، 
  اآلن؛

زيادة مدى األراضي العشبية للمناطق المعتدلة المتضمنة في المناطق المحمية لمعالجة نقص تمثيل   )د(
  هذه المناطق المحمية؛

داد التشاور مع البلدان المجاورة والبلدان األخرى من نفس المنطقة دون اإلقليمية ونفس اإلقليم إلع  )ه(
ة الجفاف لخفض أثر الجفاف على التنوع البيولوجي على الصعيد داروتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل تعاونية إل

  أو مستوى األحواض؛/اإلقليمي ودون اإلقليمي و
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شبه ووضع وتنفيذ أدلة خاصة بأفضل الممارسات بشأن التخطيط المتكامل بين األراضي الجافة   )و(
غرض اإلسهام في حفظ التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة واستخدامه بالرطبة واألراضي الرطبة 

  المستدام؛
إعداد أنشطة تجريبية ونموذجية في مجال الزراعة المستدامة واالستخدام المستدام للموارد البرية في   )ز(

 في المناطق المحمية ها المستدامم الموارد الطبيعية واستخداحفطاألراضي الجافة وشبه الرطبة مع إيالء اهتمام خاص ل
  وفقا ألهدافها اإلدارية؛

لتنوع على ا الذي يتناول التكيف مع تغير المناخ والمخاطر 89، إعالن هوا هينيأخذ في االعتبار  - 3
  البيولوجي كتحديات مشتركة تواجه بلدان حوض نهر ميكونغ؛

مية محددة، وفقا للظروف  األطراف والحكومات األخرى على وضع أهداف وطنية وإقلييحث  - 4
 لتقييم تنفيذ برنامج العمل بشأن األراضي 2020- 2011 للتنوع البيولوجيستراتيجية مشى مع الخطة االالوطنية وبما يت

ة التي تواجهها خاص من أجل أن تنعكس بصورة أفضل التحديات الالبيولوجي اتفاقية التنوع بموجبالجافة وشبه الرطبة 
  ؛ة األصلية والمحليمجتمعات الال سيمالسكان الذين يقطنون فيها، والنظم اإليكولوجية وا

لمحددة في  والمنظمات المعنية على دعم األنشطة ااألخرى والحكومات ،األطراف  أيضايحث  - 5
 للقدرات الوطنية التي توطد أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالث على الصعيد دون الوطني عمليات التقييم الذاتي

  ني واإلقليمي في األراضي الجافة وشبه الرطبة؛والوط
 إلى األمين التنفيذي أن يكفل إدراج دور األراضي الجافة وشبه الرطبة عند تقديم اقتراح يطلب  - 6

تغير المناخ واتفاقية بشأن إلعداد أنشطة مشتركة بين اتفاقيات ريو الثالث إلى أمانتي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
   بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛10/33حدة لمكافحة التصحر على النحو الوارد في المقرر األمم المت

 والمنظمات المعنية على االستفادة من المعلومات الواردة في األخرى والحكومات ،األطرافيشجع   - 7
التنوع البيولوجي بشأن عمل ال ضمن برنامج ستجابة تغير المناخ وأنشطة االآثار إدراج عنمذكرة األمين التنفيذي 

 والمحلية، ة األصليمجتمعات مع المشاركة الكاملة والفعالة لل،9/16 فضال عن المقرر 90،ألراضي الجافة وشبه الرطبةل
في أعمالها القادمة بشأن إدراج تغير المناخ في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه 

  .الرطبة
 بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وكذلك، قدر ،لى األمين التنفيذيإيطلب   - 8

  : خرين المعنيينبشأن تغير المناخ، والشركاء اآلاإلطارية اإلمكان، أمانة اتفاقية األمم المتحدة 
ركة لزيادة التعاون ذ أنشطة مشتينف ويعد، رهنا بتوافر الموارد المالية، وقتضاء اإلحسبأن يستكشف،   )أ(

 تفاقية ويفضل من خالل وسائل وإجراءات قائمة بالفعل في كل ا،بين مجتمعات العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية
، من أجل زيادة إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي واإلدارة ) اتفاقية التنوع البيولوجيفي إطار برامج العمل ،مثال(

  ح اإليكولوجي في مجال الحد من الكوارث وإدارة المخاطر؛المستدامة لألراضي واإلصال
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 من سلسلة المنشورات التقنية التفاقية التنوع ا خاصاأن ينشر، رهنا بتوافر الموارد المالية، تقرير  )ب(
البيولوجي يستعرضه النظراء عن قيمة األراضي الجافة وشبه الرطبة يماثل تقارير سلسلة المنشورات التقنية بشأن 

 األصلية والمحلية في حفظ مجتمعات دور الرعاة وغيرهم من المراعاةير قيمة األراضي الرطبة والغابات، مع تقد
ليدية، بغرض إتاحة  المستدام وما يرتبط بها من معارف تقلرطبة واستخدامهالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه ا

م والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة و المعنية بالعللمؤتمر العلمي الثاني للجنةلت المناسب التقرير في الوق
  لمكافحة التصحر؛

 األراضي بما في خداماستخدام المياه وإدارة است:  دليال عن،يعد، رهنا بتوافر الموارد الماليةأن   )ج(
 لها أكبر آثار على ذلك الممارسات الزراعية التكيفية ومكافحة تآكل التربة وبشأن تحديد التهديدات التي يكون

  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة؛
ستراتيجية العشرية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  المؤشرات المشتركة بين الخطة االيحدد أن  )د(

وأن يرسل  2020- 2011لتنوع البيولوجي لستراتيجية  والخطة اال2020ع البيولوجي لعام التصحر وهدف التنو
  ئج إلى فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية باإلبالغ المتجانس؛النتا

أن يشترك في المؤتمر العلمي الثاني للجنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة   )ه(
 واإلدارة ، للتصحرالتقييم االقتصادي"، تحت الموضوع المحدد المعنون 2012لمكافحة التصحر المقرر عقده في عام 

  ؛"المستدامة لألراضي ومرونة المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة
أن يراعى نتائج المؤتمر الدولي الثاني بشأن تغير المناخ واالستدامة والتنمية في المناطق شبه القاحلة،   )و(

   واألحداث األخرى المثيرة لالهتمام؛200991آب /البرازيل، في أغسطسبوالية سيارا، د في فورتاليزا، نعقالم
في تنفيذ والحاجة إلى االستعانة بقدراته وتطويرها لمجتمع المدني لعتبار الدور الحاسم أن يأخذ فى اال  )ز(

  ؛ وخصوصا في أفريقياالتدابير الخاصة باإلدارة المستدامة لألراضي الجافة وشبه الرطبة وفي تحديد أفضل الممارسات
  : األمين التنفيذي توسيع نطاق ما يليإلىطلب كذلك ي  - 9
قاعدة البيانات الحالية التفاقية التنوع البيولوجي للممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يتعلق   )أ(

بربط حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام بسبل العيش في األراضي الجافة وشبه الرطبة، والسيما في حالة 
ية والمحلية وتنسيق الجهود مع اللجنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة  األصلمجتمعاتال

 بما الحالة األخرى ذات الصلةدراسات انات األخرى لمع قواعد البيولمكافحة التصحر إلعداد نظام إلدارة المعارف، 
  ؛غذية والزراعةمنظمة األمم المتحدة لأل التي أجرتها دراسات الحالةفي ذلك 

قاعدة بيانات التدابير الحافزة لتحسين إدراج البرامج في العمليات المتعلقة باألراضي الجافة وشبه   )ب(
  الرطبة؛

 وحفظ ،اإلرشادات المتعلقة بالرعي الواردة في دليل الممارسات الجيدة المتعلقة بالرعييالحظ  إذ  - 10
  :التنفيذي تحديد األمين يطلب كذلك إلى  92الطبيعة والتنمية،
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 واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، أفضل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةبالتعاون مع   )أ(
الممارسات لمعالجة التضارب بين حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والرعي والزراعة في األراضي الجافة 

قة باإلدارة المتكاملة للمياه ونقص المياه خاصة عندما تؤثر تلك الصراعات  بما في ذلك الصراعات المتعل،شبه الرطبةو
 المحددة في المعلومات بالمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب ثغراتعلى احتياجات التنوع البيولوجي من المياه لسد ال

  األصلية والمجتمعات المحلية ورهنا بتوافر الموارد المالية؛
 الجيدة فيما يتعلق بإشراك الفئات المهمشة المحددة وفقا للظروف الوطنية في أمثلة عن الممارسات  )ب(

 السكان األصليين والبدو الرعاة صوصاتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة شبه الرطبة، وخ
  الرحل؛
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      التنوع البيولوجي للغابات10/36المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

وأمانة  )ITTO( والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية )UNFF( األمم المتحدة المعني بالغاباتمنتدى   معالتعاون
  )LFCC(البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض 

 الصادر 9/5االستعراض الموسع لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات، والمقرر  شير إلىإذ ي
  عن مؤتمر األطراف؛

 بيئة متغيرة،  المتعلق بالغابات في8/1رقم ر منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات  بقرايرحب  -1
،  القطاعات، والمدخالت اإلقليمية ودون اإلقليميةشتركة بينالتعاون والتنسيق بين السياسات والبرامج المتعزيز و

  ؛2011ويرحب بالفرص المتاحة للتعاون في االحتفال بالسنة الدولية للغابات في عام 
 تي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتمذكرة التفاهم بين أمانبيرحب   -2

، إلى تحديد وإعداد في جملة أمورالتي تهدف، و، 2009كانون األول / ديسمبر15الموقعة في  بصيغتها هاؤيدوي
 إلى دعم األنشطة ةالمعنيخرى والمنظمات  والحكومات األ، األطرافويدعو؛  مستهدفةوتنفيذ أنشطة مشتركة

 إلى توفير التمويل لوظيفة مسؤول طراف األويدعومذكرة التفاهم حسبما ترد في هذا المقرر؛ في إطار المشتركة 
ورهناً بتوافر األموال، .  لالتفاقية المناسبمشترك وأموال لألنشطة من خالل الصندوق االستئماني الطوعي

   األنشطة في إطار مذكرة التفاهم؛لمشترك بتنفيذسيكلف هذا المسؤول ا
ة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة المنظمة الدولية لألخشاب مذكرة التفاهم بين أمان بيرحب  -3

 تعزيز تنفيذ برنامج العمل إلى ، التي تهدف2010آذار / مارس2 الموقعة في بصيغتها هاؤيد وي)ITTO( المدارية
 األطراف، يدعو، وللغابات التابع التفاقية التنوع البيولوجي وذلك في الغابات المداريةبشأن التنوع البيولوجي 

  ؛والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى دعم األنشطة المشتركة في إطار مذكرة التفاهم
ميع جالمكلفة بتعزيز حفظ المعنية  بأهمية التعاون مع جميع الهيئات اإلقليمية والدولية يحيط علما  -4

  ذات الغطاء الحرجي المنخفض؛بلدان ال واستخدامها المستدام، بما في ذلك ما يوجد منها في أنواع الغابات
  )UNFF (األنشطة المشتركة المستهدفة بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات

 ومع 9/15تناد إلى األولويات المحددة في مقرره س، باالذأن يحدد وينف ي األمين التنفيذيطلب إلى  -5
 مع مدير شاوربالتو،  األمم المتحدة المعني بالغاباتلمنتدى 8/1 القرار صوصا، وخاألخيرةمراعاة التطورات 

 بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم  أنشطة مشتركة مستهدفة،منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات
بشأن التنوع الموسع  البلدان النامية، في تنفيذ برنامج العمل خصوصا لدعم األطراف، ودة المعني بالغاباتالمتح

  :، بما في ذلك من خاللالغابات  بشأن جميع أنواعاًالصك غير الملزم قانونو البيولوجي للغابات
ات وتغير التنوع البيولوجي للغابمعالجة لسبل أفضل ال بشأنمواصلة بناء القدرات   )1(

لغابات، مثل االستراتيجيات وخطط التنوع البيولوجي ولالوطنية  في السياسات المناخ
 وفي ممارسات اإلدارة ،العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والبرامج الوطنية للغابات

  دون اإلقليمية لبناء القدرات والتي عقدهاعملالحلقة ب مع االستعانة، المستدامة للغابات
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 بشأن التنوع البيولوجي التنوع البيولوجياتفاقية /مم المتحدة المعني بالغاباتمنتدى األ
، مع مراعاة 2009أيلول / سبتمبر5 إلى 2 من ،في سنغافورة 93للغابات وتغير المناخ

 اتفاقية األمم  وعدم استباق أي مقررات تتخذ في المستقبل في إطار،المناقشات الجارية
  ؛المناخالمتحدة اإلطارية بشأن تغير 

وآليات التعاون للغابات ستعادة المناظر الطبيعية المواصلة التعاون مع الشراكة العالمية   )2(
 استعادة النظم اإليكولوجية للغابات، مع إيالء اهتمام خاص بالتنوع بشأناألخرى 
  الجيني؛

المتعلق بالغ  اإلتبسيط اإلبالغ المتعلق بالغابات، استنادا إلى فرقة العمل المعنية بتبسيط  )3(
بما في ذلك تنظيم اجتماع،  ،)CPF(  للشراكة التعاونية المعنية بالغاباتةالتابع الغاباتب

 قبل االجتماع الحادي ،، لفرقة العملمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةبالتعاون مع 
 هناك أوجه قصور في اإلبالغ تعشر لمؤتمر األطراف، من أجل استكشاف ما إذا كان

من ) ز(3 مع إدراك الحاجة إلى متابعة الفقرة التنوع البيولوجي للغابات ورصده،عن 
الموارد الحرجية  دير بهدف مواصلة تحسين عنصر التنوع البيولوجي في تق،9/5المقرر

  والعمليات والمبادرات األخرى ذلك الصلة؛العالمية 
ة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل  الهيئة الفرعية للمشورإلىا عن التقدم المحرز رفع تقريرأن يو

  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
  ذات الصلةوالمنظمات  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالتعاون مع 
 يةالعالم حرجيةموارد الال دير في تجميع تقمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بأعمال يرحب  -6

  وفر معلومات محدثة وموسعة عن التنوع البيولوجي للغابات؛سيي ذ، ال2010
منظمة األمم المتحدة لألغذية  يشجعو، 2010 يةالعالم حرجيةموارد الال ديرتق  بنتائج يحيط علماً  -7
  لغابات؛ل نحو تحسين رصد التنوع البيولوجي هالاعمأ  على مواصلةوالزراعة

 المستدام، هستخدامحفظ التنوع البيولوجي للغابات وال بالنسبة تلغابال بأهمية التنوع الجيني سلّمي  -8
؛ وفي هذا  على التحمل النظم اإليكولوجية للغاباتقدرة صونتغير المناخ وتناول مسألة بما في ذلك في سياق 

 في يةالحرجية وراثحالة الموارد ال تقريرل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةمنظمة إعداد  بيرحبالسياق، 
  ؛ القائم على معلومات قطريةالعالم

 عن  دعم إعداد التقرير األول إلىذات الصلةحكومات األخرى والمنظمات ، وال األطرافيدعو  9
، بما في ذلك بهدف ضمان جودة التقارير  والقائم على معلومات قطرية في العالمالحرجيةية وراثحالة الموارد ال

 تقديم رير قطرية وتقارير تقدمها المنظمات الدولية، مع اإلشارة إلى ضرورة؛ وقد يشمل ذلك إعداد تقاالوطنية
إلى البلدان  والمالية، حيثما وعندما يكون ذلك مناسبا، تقديم المساعدة التقنيةو المساعدة في مجال بناء القدرات

                                                             
: على العنوان التالي CC&FBD-CB-WS/CBD/UNEP/2/1 ماع بوصفه الوثيقةرد تقرير االجتي   93

doc.en-02-01-fbdcc-wscb/official/01-fbdcc-wscb/for/meetings/doc/int.cbd.www://http.  
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ذات االقتصاد عن البلدان ، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال النامية األطراف
  ؛االنتقالي

  في إعداد تقريرمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة التعاون مع األمين التنفيذي يطلب إلى  -10
الموارد ة هيئل، بما في ذلك عن طريق المشاركة في الدورات ذات الصلة  في العالمالحرجيةية وراثحالة الموارد ال

  ؛الموارد الوراثية الحرجيةب  التابع لها والمعني الحكومي الدوليوفريق العمل التقني  لألغذية والزراعةيةوراثال
 األمين التنفيذي أن يستكشف، مع أمانة البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض، إمكانية إلى يطلب  -11

سيما البلدان إعداد خطة عمل، بما في ذلك تحديد ووضع وتنفيذ أنشطة مشتركة مستهدفة لدعم األطراف، وال 
  بشأن التنوع البيولوجي للغابات؛الموسع النامية ذات الغطاء الحرجي المنخفض، وذلك في تنفيذ برنامج العمل 

   الشراكة التعاونية المعنية بالغاباتالتعاون مع
بشأن االلتزامات الدولية المتعلقة  TEMATEA  نموذج ألداةإعداد  األمين التنفيذييطلب إلى  -12

  لبيولوجي للغابات؛بالتنوع ا
،  إلى مواصلة تحسين التنسيق والتعاونةمعنيال والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافيدعو  -13

بين نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع   على الصعيدين الوطني واإلقليمي،حددةعلى أساس االحتياجات الم
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية األمم المتحدة البيولوجي، ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، و

، وإشراك القطاعات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة في تنفيذ جميع المقررات ذات اإلطارية بشأن تغير المناخ
، والمقررات 9/5 و6/22المقرران ( بما في ذلك برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات الصلة،

  ؛)ألخرى ذات الصلةا
التعاونية المعنية بالغابات، والمنظمات أعضاء الشراكة  و، والحكومات األخرى، األطرافيدعو  -14

برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي والعمليات األخرى ذات الصلة إلى التعاون بشكل وثيق في تنفيذ 
للتنوع البيولوجي ات المتفق عليها في الخطة االستراتيجية األهداف المتعلقة بالتنوع البيولوجي للغابللغابات و

  ؛2011-2020
التعاونية المعنية بالغابات، والمنظمات أعضاء الشراكة  و، والحكومات األخرى، األطرافيدعو  -15

لجة  تبادل المعلومات بشأن التدابير الكفيلة بتعزيز إنفاذ قوانين الغابات ومعاوالعمليات األخرى ذات الصلة إلى
التجارة المتصلة بها من أجل زيادة تطبيق هذه التدابير الداعمة لبعضها البعض، والمساهمة في تنفيذ برنامج العمل 

  .الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات
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      الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي10/37المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

ر في اجتماعه العاشر في السبل والوسائل لتشجيع  أن ينظقرر فيه الذي 9/2 همقرر إذ يشير إلى
  التأثيرات اإليجابية وتقليل التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي،

االقتصادية، والتشاور -  بأن تحسين مستوى البحوث والتقييمات العلمية والبيئية واالجتماعيةسلّموإذ ي
المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية المعنية، وتقاسم أفضل الممارسات، المفتوح والشفاف، مع 

أو   اإليجابية وتقليلتأثيرات الشجيعتل القرار صنع السياسات و إرشاداتتحسينهي احتياجات حاسمة في استمرار 
تؤثر على لى التنوع البيولوجي التي  للوقود الحيوي على التنوع البيولوجي والتأثيرات ع السلبيةتأثيراتتجنب ال

 في المعارف العلمية والشواغل القائمة إزاء هذه ثغراتوسد ال  ذات الصلةاالقتصادية-  االجتماعيةظروفال
  التأثيرات،

 خطى التطور السريع في التكنولوجيات الجديدة التي تمكن تحويل الكتلة الحيوية إلى نطاق وإذ يالحظ
   الوقود،أوسع وأكثر مرونة ألنواع

تطبيق تكنولوجيات الوقود الحيوي قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الكتلة بأن شواغل  بالعترفوإذ ي
الحيوية وتفاقم دوافع فقدان التنوع البيولوجي، مثل التغير في استخدام األراضي، وإدخال أنواع غريبة غازية، مع 

  ؤتمر األطراف، واالستهالك الزائد للموارد، الصادر عن م10/38 من المقرر 6األخذ في الحسبان الفقرة 
 بإمكانية تقديم تكنولوجيات الوقود الحيوي لمساهمة إيجابية في التخفيف من تغير المناخ،  أيضاعترفوإذ ي

  وهو أحد الدوافع الرئيسية األخرى لفقدان التنوع البيولوجي، وفي توليد دخل إضافي في المناطق الريفية،
لتأثيرات اإليجابية والسلبية المحتملة إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على حفظ  بصفة خاصة اوإذ يدرك

  التنوع البيولوجي واستخدامه المألوف من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، وعواقب ذلك على رفاههم،
مريكا  لالتحاد األوروبي لمساهمته المالية نحو عقد حلقتي العمل اإلقليميتين أليعرب عن امتنانه  -1

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وآسيا والمحيط الهادئ، ولحكومة ألمانيا على مساهمتها نحو عقد حلقة العمل 
اإلقليمية ألفريقيا، وإلى حكومات البرازيل وتايلند وغانا على استضافة حلقات العمل هذه بغية تسهيل المشاركة 

  الفعالة للمنطقة بأكملها؛
 إيجابيا ،يمكن أن تؤثرلوقود الحيوي على التنوع البيولوجي إنتاج واستخدام ا تتأثيرا بأن سلّمي  -2

، فضال عن  أمن الطاقةاألمن الغذائي وبما في ذلك   ذات الصلة،االقتصادية- االجتماعيةظروفالأو سلبيا، على 
مع فاقية التنوع البيولوجي؛ النظر في حيازة األراضي وحقوق الموارد، بما فيها المياه، حيثما يتصل األمر بتنفيذ ات

  المجتمعات األصلية والمحلية؛، بصفة خاصة، باآلثار على االعتراف
 عند، وةسا درإلى وأصحاب المصلحة المعنية والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافيدعو  -3
مشاركة كاملة حيوي، وب، استنادا إلى التقييمات العلمية بشأن تأثيرات إنتاج واستخدام الوقود الةواصل م،اإلقتضاء
لتشجيع التأثيرات اإليجابية لسبل والوسائل ل ةاألطر المفاهيمية الطوعي تطوير لمجتمعات األصلية والمحلية،لوفعالة 

 .حلقات العمل اإلقليمية الثالثأعدتها نتاج واستخدام الوقود الحيوي التي وتقليل أو تجنب التأثيرات السلبية إل
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الوقود الحيوي تأثيرات ، بذل جهد لتركيز اإلطار على ة الطوعية المفاهيميير هذه األطروينبغي، لدى مواصلة تطو
االقتصادية ذات -، والتأثيرات على التنوع البيولوجي التي تؤثر في الظروف االجتماعيةالتنوع البيولوجيعلى 

مؤتمر على النحو الذي قرره  ،الصلة واألمن الغذائي وأمن الطاقة المترتبة على إنتاج واستخدام الوقود الحيوي
  ؛9/2 التاسع في المقرر هاجتماعاألطراف في 

لمجتمعات األصلية والمحلية مشاركة كاملة وفعالة ل األطراف والحكومات األخرى، مع يحث  -4
المنظمات المعنية، أن تضمن لدى إجراء تقييمات علمية بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين وو
معالجة واحترام الممارسات الزراعية المستدامة واألمن الغذائي وأمن نتاج واستخدام الوقود الحيوي،  إتأثيراتل

، مع مراعاة القوانين العرفية للمجتمعات األصلية رهنا بالتشريع الوطنيالطاقة للمجتمعات األصلية والمحلية، 
  ؛اإلقتضاءوالمحلية، حسب 

التأثيرات أو تجنب  لتشجيع التأثيرات اإليجابية وتقليل سبل ووسائل ضافةبالحاجة إلى إ سلّمي  -5
في على التنوع البيولوجي، وعلى المجتمعات األصلية والمحلية، وذلك السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي 

 يدعووالخطط الوطنية، مثل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط التنمية الوطنية، 
 بموجب  كجزء من تقاريرها الوطنية الخامسةذلكحسب االقتضاء، إلى اإلبالغ عن في هذا الصدد، واف، األطر

  ؛اتفاقية التنوع البيولوجي
تجنب ت التأثيرات اإليجابية وتقلل أو شجع األطراف إلى وضع وتنفيذ السياسات التي تيدعو  -6

 التي على التنوع البيولوجيتنوع البيولوجي، والتأثيرات إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الالتأثيرات السلبية 
 من خالل تقييم كل من اآلثار والتأثيرات صوصا، وخاالقتصادية ذات الصلة-تؤثر في الظروف االجتماعية

المباشرة وغير المباشرة على التنوع البيولوجي الناجمة عن إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في دورة حياته الكاملة 
  األنواع األخرى من الوقود؛إلى آثار وتأثيرات قارنة مبال

 الوطنية المختلفة، والحكومات األخرى والمنظمات ظروف مع االعتراف بال، األطرافيدعو  -7
  : وخدماتها النظم اإليكولوجيةوظائف القيام بما يلي، مع مراعاة  إلى،المعنية

والنظم اإليكولوجية ، لتنوع البيولوجيلعالية  اللتحديد المناطق ذات القيمة إعداد قوائم جرد وطنية  )أ(
  والمناطق ذات األهمية للمجتمعات األصلية والمحلية؛ ،الحرجة

تقييم وتحديد المناطق، وحسب اإلقتضاء، النظم اإليكولوجية التي يمكن استخدامها في إنتاج   )ب(
   الحيوي أو استثنائها من إنتاجه،الوقود

ت في تطبيق تدابير الحفظ المالئمة وتحديد المناطق التي تعتبر غير مالئمة من أجل مساعدة واضعي السياسا
التأثيرات اإليجابية وتقليل أو تجنب التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام إلنتاج المواد الخام للوقود الحيوي، لتشجيع 

ة والمحلية وأصحاب مع مشاركة كاملة وفعالة للمجتمعات األصلي ،الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي
  المصلحة، مع تطبيق تقييمات األثر ذات الصلة؛

الوطنية المختلفة، والحكومات األخرى والمنظمات  األطراف، مع االعتراف بالظروف يدعو  -8
المعنية إلى صياغة تدابير داعمة لتشجيع التأثيرات اإليجابية وتقليل أو تجنب التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام 

- الحيوي على التنوع البيولوجي والتأثيرات على التنوع البيولوجي التي تؤثر في الظروف االجتماعيةالوقود
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 الصادر عن مؤتمر األطراف واألدوات واإلرشادات 9/2 من المقرر 3االقتصادية ذات الصلة، مع مراعاة الفقرة 
  المذكورة فيها؛

إنتاج واستخدام  تأثيرات ة على معالجةوالمنظمات المعني والحكومات األخرى ، األطرافيشجع  -9
والتأثيرات على التنوع البيولوجي التي تؤثر الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي وعلى الخدمات التي يقدمها، 

، لدى إعداد وتنفيذ سياسات استخدام األراضي والمياه والسياسات االقتصادية ذات الصلة-  االجتماعية ظروف الفي
يات األخرى ذات الصلة، ال سيما بمعالجة التغيرات المباشرة وغير المباشرة في استخدام أو االستراتيج/و

األراضي واستخدام المياه التي تؤثر، ضمن جملة أمور، في المناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي، 
  لية؛همية الثقافية والدينية ومناطق التراث والمجتمعات األصلية والمحوالمناطق ذات األ

 األطراف والحكومات األخرى على وضع واستخدام تكنولوجيات سليمة بيئيا، ودعم إعداد يشجع  - 10
التأثيرات السلبية إلنتاج برامج البحوث، وإجراء تقييمات األثر، التي تشجع التأثيرات اإليجابية وتقلل أو تتجنب 

التنوع البيولوجي التي تؤثر في الظروف واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي والتأثيرات على 
  االقتصادية ذات الصلة؛-االجتماعية

  : رهنا بتوافر الموارد المالية أن يقوم بما يلي، األمين التنفيذييطلب إلى  -11
 بما في ذلك المعلومات عن ،الستخدام الطوعيامعلومات عن أدوات ال وتلخيص تحليلجمع و  )أ(

لتقييم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على التنوع البيولوجي من إنتاج واستخدام المعايير والمنهجيات المتاحة 
والتأثيرات على التنوع  ،األنواع األخرى من الوقودإلى تأثيرات مقارنة بال في دورة حياته الكاملة ،الوقود الحيوي

  ؛ ذات الصلةاالقتصادية- االجتماعيةظروف الفيالبيولوجي التي تؤثر 
،  وبالتعاون معها،هذا العمل مع مراعاة عمل المنظمات والعمليات الشريكة ذات الصلةيام بالق  )ب(

 لفريقواوبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومبادرة األمم المتحدة للطاقة، ، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةمثل 
المعنية كة العالمية للطاقة البيولوجية والمنظمات والشراووكالة الطاقة الدولية،  لإلدارة المستدامة للموارد، الدولي

وينبغي أن يراعي هذا العمل . ، من أجل خفض ازدواجية الجهود ومبادرات أصحاب المصلحة المتعدديناألخرى
المقررات واإلرشادات ذات الصلة التي أعدتها اتفاقية التنوع ب ستعيننتائج حلقات العمل اإلقليمية، وأن ي

  ؛البيولوجي
حصول على المعلومات الموجزة عن األدوات من خالل آلية غرفة تبادل نشر وتيسير ال  )ج(

المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة لمساعدة األطراف، وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة المعنيين في 
 واستخدام الوقود تطبيق السبل والوسائل لتشجيع التأثيرات اإليجابية وتقليل أو تجنب التأثيرات السلبية إلنتاج

 االقتصادية-  االجتماعيةظروف الفيوالتأثيرات على التنوع البيولوجي التي تؤثر الحيوي على التنوع البيولوجي 
  ؛ذات الصلة

 في المعايير والمنهجيات المتاحة ثغرات األمين التنفيذي أن يجمع معلومات عن اليطلب إلى  -12
 ورفع تقرير عن المعنية أعاله، ونقلها إلى علم المنظمات والعمليات 11المحددة في العمل المتخذ بموجب الفقرة 

التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر 
  لمؤتمر األطراف؛
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حيات المذكورة في المقرر  وبما يتسق مع الصال،، رهنا بتوافر الموارد األمين التنفيذييطلب إلى  -13
 الصادر عن مؤتمر األطراف، 9/5من المقرر ) ب(2 الصادر عن مؤتمر األطراف، ومع مراعاة الفقرة 9/2

بشأن التنوع البيولوجي للغابات، فضال عن نتائج التقييم العلمي الشامل الجاري، أن يقدم مساهمة ومساعدة للعمل 
أعاله، لتشجيع ) ب(11ذات الصلة، حسبما ورد ذكره في الفقرة الجاري في المنظمات الشريكة والعمليات 

التأثيرات اإليجابية وتقليل أو تجنب التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي والكتلة الحيوية للطاقة على 
  ؛ ذات الصلةاالقتصادية- االجتماعيةظروف الفيوالتأثيرات على التنوع البيولوجي التي تؤثر التنوع البيولوجي 

الخبرات بألمين التنفيذي تزويد ا والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى ، األطرافيدعو  -14
والتأثيرات على على التنوع البيولوجي إنتاج واستخدام الوقود الحيوي  تقييمات تأثيرات مترتبة علىوالنتائج ال

ذات الصلة، فضال عن األنشطة المحددة في صادية االقت- االجتماعيةظروف الفيالتي تؤثر التنوع البيولوجي 
 األمين ويطلب إلى أعاله، 13 لدعم اإلجراءات المطلوبة من األمين التنفيذي في الفقرة ، أعاله9 و8 و7الفقرات 
وأن يرفع تقريرا عن  ،من خالل آلية غرفة تبادل المعلوماتهذه الخبرات والنتائج إلى األطراف  تيحأن يالتنفيذي 

إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد  أعاله إلى 13طة المطلوبة في الفقرة األنش
  ؛قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

 الحكومات األخرى، والمؤسسات المالية ويدعو األطراف، وال سيما البلدان المتقدمة، يشجع  -15
أو مالي للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا، والدول /لى تقديم دعم تقني ووالمنظمات المعنية األخرى إ

   والمقرر الحالي؛9/2البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتنفيذ المقرر فضال عن  ،الجزرية الصغيرة النامية
ة،  وفقا لديباجة االتفاقيلنهج التحوطي األطراف والحكومات األخرى على تطبيق ايحث  -16

الوقود الحيوي فضال عن اإلطالق  محورة في إنتاجالكائنات الحية الواستخدام  دخالعلى إوبروتوكول قرطاجنة، 
الميداني للكائنات الحية التركيبية، أو الخلية أو الجينوم في البيئة، مع االعتراف بحق األطراف، وفقا للتشريع 

  و الخلية أو الجينوم في البيئة؛المحلي، في وقف إطالق الكائنات الحية التركيبية، أ
 من 4 بأن النظر في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وفقا للفقرة يقر  -17

 األطراف على ويشجع ينبغي أن يساعد في تقديم إرشادات وإيضاح بشأن البيولوجيا التركيبية، ،10/12 المقرر
 من 4يا التركيبية والوقود الحيوي عند تقديمها للمعلومات استجابة للفقرة إدراج المعلومات ذات الصلة بالبيولوج

  .10/12المقرر 
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      األنواع الغريبة الغازية10/38المقرر 
  ،إن مؤتمر األطرف

أنواع ألحواض الكائنات   ككحيوانات أليفة، و   األنواع الغريبة الغازية  إدخال    -ألف 
  وأغذية حيةحي  مطعكية، ورضالمائية وألحواض الكائنات األ

  ،9/4 من مقرره 10وفقا للفقرة 
األنواع الغربية الغازية كحيوانات معالجة إدخال ل بالمعلومات التي جمعها األمين التنفيذي يحيط علما  - 1

، وذلك بالصيغة وأغذية حيةحي م طعوكية، رضأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األكأليفة، و
  94؛لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التي أعدت لالجتماع الرابع عشر لذكرةالموجزة في الم

عدة أمور من ضمنها، وسائل، بما في ذلك القتراح سبل وقا مخصصا من الخبراء التقنيين  فريينشئ  - 2
التي يمكن لهيئات المناسبة للمعايير ، بشأن تطوير محتمل من ااإلرشاداتالمعلومات العلمية والتقنية، والمشورة وتقديم 

ة، لمعالجة حالياستعمالها على المستوى الدولي لتجنب انتشار األنواع الغريبة الغازية التي ال تشملها المعايير الدولية ال
ع أنواكالغازية كحيوانات أليفة، ومنع اآلثار وتقليل المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة ل المحددة وثغراتال

ا  بهذة، مع االختصاصات المرفقوأغذية حيةحي م طعوكية، رضألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األ
  ؛ تقديره لحكومة إسبانيا لما قدمته من مساعدة مالية لتنظيم فريق الخبراءويعرب عنالمقرر؛ 

  : القيام بما يلي األمين التنفيذيإلى يطلب  - 3
المعنية المنظمات ، والحكومات األخرى و من األطرافتعليقاتمن اللى مزيد للحصول ع السعي  )أ(

أنواع ألحواض الكائنات ك الغربية الغازية كحيوانات أليفة، وبشأن أمثلة عن أفضل الممارسات لمعالجة إدخال األنواع
  ؛وأغذية حيةحي م طعوكية، رضالمائية وألحواض الكائنات األ

 أعاله، وأن يرفع تقريره 2ن الخبراء التقنيين المنشأ في الفقرة المخصص مفريق ل اجتماعات لمينظت  )ب(
قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر يعقد  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلاجتماع فيه في نظر لل

 األطراف؛

 الغربية نواع من السبل والوسائل لتحسين قدرات األطراف على معالجة إدخال األا مزيدفاستكشا  )ج(
، بما  وأغذية حية حيمطعوكية، رضأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األكالغازية كحيوانات أليفة، و

 والمنظمات الدولية المعنية مثل في ذلك من خالل التشاور مع أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ذات الصلة
 واالتفاقية الدولية لالتجار يوان، وهيئة الدستور الغذائي، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالمنظمة العالمية لصحة الح

  بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لإلنقراض؛
  مسائل أخرى متعلقة باألنواع الغريبة الغازية  - باء 

 األنواع الغريبة الغازية، ال سيما  باألهمية الحاسمة للتعاون اإلقليمي فيما يخص معالجة تهديداتيقر  - 4
  كوسيلة لتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على تحمل تغير المناخ؛

                                                             
94   UNEP/CBD/SBSTTA/14/16/Rev.1.  
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حلقة عمل بشأن العمل اإلقليمي لمكافحة : مساعدة الجزر على التكيف" بتقرير حلقة العمل يرحب  - 5
 بنيوزيلندا، ،، المنعقدة في أوكالند"ناخاألنواع الغريبة الغازية في الجزر لحفظ التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير الم

  ؛9/21 و9/4المشار إليها في المقررين  201095نيسان / أبريل16 إلى 11من 
 يحثالحالية والجديدة المحتملة، ن األنواع الغريبة الغازية تهديدات على التنوع البيولوجي م بالوإذ يقر  - 6
األنواع الغريبة الغازية إدخال وانتشار حوطي فيما يخص  النهج التتطبيق الحكومات األخرى على ويشجعاألطراف 

تبعا للمبادئ إلنتاج الزراعي وإنتاج الكتلة الحيوية، بما في ذلك المواد األولية للوقود الحيوي، ولعزل الكربون، 
  ؛*6/23التوجيهية بشأن األنواع الغريبة الغازية المذكورة في المرفق بالمقرر 

حكومات والمنظمات األخرى إلى النظر في السبل والوسائل لزيادة التشغيل  الويدعو األطراف يشجع  - 7
المتبادل لموارد المعلومات المتاحة حاليا، بما في ذلك قواعد البيانات والشبكات، الستخدامها في إجراء عمليات تقييم 

  أو اآلثار وإعداد نظم اإلنذار المبكر؛/المخاطر و
هذه  بالحاجة إلى زيادة تيسير تنفيذ وإذ يسلّم، 9/4 و8/27 و7/13 و*6/23 المقررات وإذ يشير إلى  - 8

 األمين يطلب إلىرات وتعزيز تنفيذها، ال سيما بخصوص مسألة حركة األشخاص والبضائع الواردة فيها، مقرال
لمتعددة األطراف التنفيذي القيام بالمتابعة مع أمانات الهيئات المشار إليها في هذه المقررات، وكذلك االتفاقات األخرى ا

المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات اإلقليمية، عند اإلقتضاء، مع مراعاة أيضا مسارات اإلدخال اإلضافية مثل 
  دات من األنماط الوراثية الغريبة الغازية؛القنص والصيد، وإدارة األنواع الغريبة الغازية المحددة بالفعل والتهدي

  :نفيذي القيام بما يلي األمين التيطلب كذلك إلى  - 9
بما فيها المبادئ التوجيهية بشأن األنواع الغريبة الغازية، وأمثلة (جمع وتوزيع المعلومات الموجودة   )أ(

تكيف التنوع البيولوجي والنظم الحاجة إلى  التوفيق بين، مع مالحظة )ممكنة إلدراتها واستجابات اإلدارة ذات الصلة
فضال عن الحاجة إلى منع وتقليل مخاطر األنواع الغريبة الغازية الموجودة حاليا اإليكولوجية مع تغير المناخ، 

والمحتملة، وتوفير هذه المعلومات إلى األطراف بجميع لغات األمم المتحدة، رهنا بتوافر التمويل، من خالل آلية غرفة 
 تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية وعن طريق وسائل أخرى؛

  ر؛انهض األاحوأ بشأن إدارة األنواع الغريبة الغازية، وخصوصا في عبر الحدود تعزيز التعاون  )ب(
إدراج التقدم المحرز والدروس المستفادة بشأن التعاون الجزري اإلقليمي إلدارة تهديدات األنواع   )ج(

جنوب، في استعراض برنامج الغريبة الغازية، بما في ذلك عمليات التبادل اإلقليمي واألقاليمي والتعاون فيما بين بلدان ال
  العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري المقرر لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

التأكد من مشاركة كاملة وفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في معالجة قضايا األنواع الغريبة   )د(
  الغازية لغرض استخدام المعارف التقليدية؛

                                                             
95   UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/29.  

يـستطيع   مؤتمر األطراف أنيعتقد   أنه الوأكد هذا المقرر اعتماد إلى المؤدية خالل العملية ا رسميا أحد الممثلين اعتراض قدم  *
إزاء ممثلـين عـن تحفظـاتهم     عدد قليل مـن ال وأعرب. عليه مع وجود اعتراض رسمي  ا أو نص  أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا    

 ).324-294 الفقرات، UNEP/CBD/COP/6/20 نظرا( هذا المقرر اعتماد إلى المؤديةاإلجراءات 
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ات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان،  بمشاركة أمانيرحب  - 10
ألغذية والزراعة واتفاقية االتجار ألمم المتحدة لومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة ا

والبرنامج الطبيعة حفظ ي ل، فضال عن االتحاد الدولبأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لإلنقراضالدولي 
 في فريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغازية، ،العالمي المعني باألنواع الغازية

 هذه المنظمات، فضال عن منظمة الطيران المدني الدولي، على مواصلة تعاونها مع األمين التنفيذي تمشيا ويشجع
  ألف؛ 9/4المقرر  من 11الفقرة مع 

بردود أمانات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة يرحب   - 11
، على )الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة التجارة العالمية، ولجنة إدارة مصايد األسماك التابعة ل
 ألف، التي تحدد 9/4 من المقرر 5 و4 و3 و2قرات الدعوات المرسلة إلى هذه الهيئات، على التوالي، في الف

 المعينة وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي بشأن األنواع الغريبة ثغراتكيفية معالجة كل منها لل
  الغازية؛

 األطراف والحكومات األخرى على متابعة يحث ألف، 9/4 من المقرر 6إلى الفقرة وإذ يشير   - 12
  يا من خالل وفودها الوطنية إلى هذه المنظمات؛هذه المسائل رسم

 األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن التقدم المحرز في هذه المسائل، إلى الهيئة الفرعية يطلب إلى  - 13
  .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

  مرفق
الخبراء التقنيين لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخال مخصص من الفريق الاختصاصات 

األنواع الغريبة الغازية كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض 
 وأغذية حيةحي م كائنات األرضية، وكطعال

نيين من أجل لخبراء التق من اامخصصا فريق ،10/38 من مقرره 2أنشأ مؤتمر األطراف، بموجب الفقرة   - 1
تقديم المعلومات العملية والتقنية، والمشورة واإلرشادات،  عدة أمور من ضمنها،بما في ذلك  ،وسائلاقتراح سبل و

التي يمكن استعمالها على المستوى الدولي لتجنب انتشار األنواع بشأن تطوير محتمل من الهيئات المناسبة للمعايير 
 المحددة ومنع اآلثار وتقليل المخاطر المرتبطة ثغراتة، لمعالجة الحاليعايير الدولية الالغريبة الغازية التي ال تشملها الم

ية، رضأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األكالغازية كحيوانات أليفة، وبإدخال األنواع الغريبة 
مالية لما قدمته من مساعدة بانيا الحالية وأعرب عن تقديره لحكومة إس، مع االختصاصات وأغذية حيةحي م طعوك

  .لتنظيم فريق الخبراء التقنيين المخصص
وسيحدد الفريق المخصص من الخبراء التقنيين، بوجه خاص، وينظر في أدوات ذات صلة ومحددة   -2

وملموسة، ومدونة ممارسات طوعية، ومنهجيات، وإرشادات، وأفضل األمثلة والصكوك، بما في ذلك اآلليات 
ة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات رتبط المحتملة، لمعالجة المخاطر المالتنظيمية

  :أغذية حية، بما في ذلك ما يلي وحيم طعوكية، رضاألالمائية وألحواض الكائنات 
عبور، على المستويات الستيراد والتصدير، واقبة، ورصد، وحظر، حسب اإلقتضاء، المرا  )أ(

  محلي والوطني واإلقليمي، مع مراعاة التشريعات الوطنية، حيثما يكون ذلك منطبقا؛ال
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   األخرى ذات الصلة؛مساراتمراقبة االتجار على شبكة االنترنت، وما يتصل به من نقل، وال  )ب(
  إعداد واستخدام عمليات تقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛  )ج(
   واالستجابة السريعة؛إعداد واستخدام نظم االكتشاف المبكر  )د(
تنظيم تصدير، واستيراد وعبور األنواع الغريبة الغازية المحتمل اإلتجار بها كحيوانات أليفة من   )ه(

  المرجح إطالقها؛
  زيادة التوعية العامة ونشر المعلومات؛  )و(
  لحدود، وعند اإلقتضاء التعاون اإلقليمي والنُهج اإلقليمية؛ابر التعاون ع  )ز(

فة إلى ذلك، سينظر الفريق المخصص من الخبراء التقنيين في سبل زيادة التشغيل البيني لموارد وباإلضا  -3
أو األثر /المعلومات القائمة بما في ذلك قواعد البيانات والشبكات، الستخدامها في إجراء عمليات تقييم المخاطر و

  .وفي إعداد نظم االكتشاف المبكر واالستجابة السريعة
  :ما يليمع االستعانة بريق المخصص من الخبراء التقنيين اقتراحاته وسيقدم الف  -4

المعلومات المقدمة من عدة جهات من ضمنها، األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات غير   )أ(
  الحكومية والقطاع الخاص، والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية، وأمانات االتفاقيات الدولية ذات الصلة؛

 عمل الخبراء بشأن أفضل الممارسات الخاصة بالكشف على المعلومات المجمعة في حلقة  )ب(
 إلى 9 بالواليات المتحدة األمريكية، من ، المنعقدة في إنديانا96،ة الدوليةها في التجارصديرالحيوانات الحية قبل ت

  ؛2008نيسان / أبريل11
  واع الغريبة الغازية، بشأن األنTEMATEA النموذج القائم على قضايا  )ج(
  قواعد البيانات الدولية والوطنية واإلقليمية بشأن األنواع الغريبة الغازية؛  )د(
 عدم ه وأوجثغراتن زيادة العمل بشأن العالقسمان الثاني والثالث من مذكرة األمين التنفيذي   )ه(

األنواع كحيوانات أليفة، إدخال يما االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي بشأن األنواع الغريبة الغازية، ال س
أغذية حية، وأفضل الممارسات  وحيم طعوكية، رضاألوكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات 

  97؛لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخالها
 المعلومات األخرى ذات الصلة السليمة علميا، ال سيما المعلومات من خبراء العلوم، والجامعات،  )و(

  والمعاهد ذات الصلة؛
الموحدة للهيئة وسينشأ الفريق المخصص من الخبراء التقنيين وفقا لإلجراءات الواردة في طريقة التشغيل   -5

مع مراعاة الحاجة إلى االستعانة ) 8/10المرفق الثالث بالمقرر (الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ية، بما في ذلك االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وبتجربة المنظمات الدولية المعن

اتفاقية لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وو
                                                             

96   UNEP/CBD/COP/9/INF/32/Add.1.  
97   UNEP/CBD/SBSTTA/14/16/Rev.1.  
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والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، 
، والمنظمات التي تدير الطبيعة حفظد الدولي ل، واالتحامنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالجمارك العالمية، و

قواعد البيانات بشأن األنواع الغريبة الغازية، والمنظمات التابعة لقطاع الصناعة والبرنامج العالمي المعني باألنواع 
  .يةالغاز

وسيجتمع الفريق المخصص من الخبراء التقنيين إلنجاز مهمته، رهنا بتوافر الموارد المالية، ويعمل أيضا   -6
  .من خالل المراسلة وعقد المؤتمرات اإللكترونية

وسيرفع الفريق المخصص من الخبراء التقنيين تقريرا إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   -7
 .ولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيوالتكن
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      المبادرة العالمية للتصنيف10/39المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

 إلى أن المبادرة العالمية للتصنيف، مع برنامج العمل الخاص بها التي اعتمدها مؤتمر األطراف رشيإذ ي
، بعناصر التسليم الموجهة نحو تحقيق النتائج 8/3رى استعراضها بتعمق في المقرر  وج6/8بموجب المقرر 

، هي قضية مشتركة بين القطاعات ذات أولوية في تنفيذ جميع أهداف االتفاقية الثالثة 9/22الواردة في المقرر 
  بطريقة متوازية،

 بلبيانات تصنيفية جديدة،  عملية توليد فحسب ال يهدد 98إلى أن العائق التصنيفي الجاري يشير  -1
يعرض أيضاً للخطر عملية التحقق من العينات التصنيفية والبيانات المرتبطة بها على النحو الذي أودعت به في 

  مجموعات التاريخ الطبيعي والموارد العلمية األخرى؛
 يحث  بإحراز تقدم محدود بشأن تقييمات احتياجات التصنيف على الصعيد الوطني،وإذ يعترف  -2

 مع إيالء اهتمام خاص ، حيثما ينطبق ذلك،احتياجات التصنيفخرى على إجراء تقييمات األطراف والحكومات األ
الحتياجات طائفة كاملة من المستخدمين النهائيين واحتياجاتهم للدعم المتعلق بالتصنيف في تنفيذ جميع المواد 

  وبرامج العمل ذات الصلة في االتفاقية؛
تقدم المحرز على الصعيد العالمي فيما يتعلق بتحديد أولويات احتياجات التصنيف  الوإذ يدرك  -3

 والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على تحديد االحتياجات ، األطرافيشجعإلدارة األنواع الغريبة الغازية، 
التفاقية، مع في اعات  القطاشتركة بينوالقضايا الماألخرى التصنيفية ذات األولوية في المجاالت المواضيعية 

مراعاة االحتياجات الخاصة على الصعيد اإلقليمي بشأن األنواع واالحتياجات المتعلقة ببناء القدرات المحددة على 
  الصعيد اإلقليمي؛

 األطراف والمنظمات األخرى المعنية على إتاحة البيانات التصنيفية وغيرها من البيانات يشجع  -4
ية المتأتية من مؤسسات ومنظمات التصنيف وغيرها من المؤسسات والمنظمات المعنية الضرورية والبيانات الفوق

والمجموعات التي بحوزتها استجابة لالحتياجات من المعلومات المحددة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة 
لمتعلقة بإدارة  مثل، جملة أمور منها، المعلومات والخبرات ا،بوصفها أولويات على الصعيدين الوطني واإلقليمي

  األنواع الغريبة الغازية واألنواع المعرضة لالنقراض؛
 بالحاجة إلى ضرورة وجود بيانات أفضل وأشمل عن توزيع األنواع في نطاق وإذ يعترف  -5

 الحكومات والمنظمات األخرى إلى تحسين مستوى تنسيق بحوثها يدعو األطراف ويحثالمناطق البيولوجية، 
  ؛وتقاسم وتبادل المعلومات الجديدة والقائمة جغرافية،لوجية الطق البيوالتصنيفية في المنا

 الحكومات والمنظمات األخرى إلى توسيع قاعدة المعارف المتعلقة يدعو األطراف و كذلكيحث  -6
 بغية تلبية احتياجات المستخدمين على نحو أفضل فيما يتعلق بالداللةوحالة األنواع بالنطاق اإليكولوجي لألنواع 

  البيولوجية للصحة اإليكولوجية؛

                                                             
مشاكل عدم المعرفة الكافية بجميع مكونات التنوع البيولوجي، بما في ذلك تصنيفها ووصـفها وقيمتهـا ووظائفهـا ونقـص                  98
 .6/8 المقرر  فيحسبما يردات التصنيفية قدرال
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 األمين التنفيذي أن يعقد، بمساعدة آلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف يطلب إلى  -7
 على  واألقاليموبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، حلقات تدريبية لبناء القدرات في جميع األقاليم الفرعية

  حسب الحاجة؛
تأييد مقترحات المشاريع المتعلقة بالمبادرة العالمية إلى الحكومات األخرى يدعو و  األطرافيحث  -8

للتصنيف ذات الصلة باستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي المعدة بالتعاون مع منظمات وشبكات 
 ومن خالل مصادر العالميةوطنية وإقليمية وعالمية شريكة، لتيسير عملية تمويل المشاريع من قبل مرفق البيئة 

  التمويل األخرى ذات الصلة؛
 القدرات، بالتعاون مع الشبكات نمية الحكومات األخرى إلى تيسير تويدعواألطراف يحث   -9

  :العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية، على حسب الحاجة، في المجاالت التالية
لمرتبطة بها، عن طريق تعزيز إدارة واستخدام استخدام معارف التصنيف القابلة للتبادل والمواد ا  )أ(

   من االتفاقية؛15مجموعات العينات المرجعية داخل البلد، مع مراعاة أحكام المادة 
، مثل ترميز الحمض النووي باألعمدة التصنيف لتقنيات الجزيئية التي يشيع استخدامها فيا  )ب(
  ؛، ضمن جملة تقنياتالمتوازية
 لكل من مستخدمي معلومات التصنيف والشباب المتخصصين في علم تنظيم دورات تدريبية  )ج(
  التصنيف؛
المجموعات العلمية في البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة   )د(

  النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛
ية ألغراض بحوث التنوع البيولوجي غير بأهمية تبادل قسائم العينات التصنيفوإذ يعترف   -10

 والحكومات والمنظمات األخرى على إيجاد سبل لتيسير أوجه التعاون العلمي والتقني ، األطرافيشجع، التجارية
والمتطلبات ذات الصلة حيثما يكون اإلقليمية ودون اإلقليمية واالستفادة منها، وفقاً للتشريعات الوطنية ذات الصلة 

الء االهتمام الواجب للحاجة إلى معالجة التغييرات في االستخدام والنوايا بخالف النوايا الخاصة مالئما مع إي
  ؛بالتصنيف ورهنا بنتائج المفاوضات الجارية بشأن النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع في إطار االتفاقية

نيف وأن التراكم  بأنه من المتوقع أن ينخفض عدد المتخصصين في مجال التصوإذ يعترف  -11
السريع لمعلومات تسلسالت الحمض النووي يتطلب زيادة الخبرات في مجال التصنيف من أجل تحديد األنواع 

التكنولوجيات الجديدة إمكانيات االستفادة بأقصى درجة من بما يسمح بالتي تشتق منها األنواع بشكل موثوق به؛ 
 األطراف والحكومات األخرى على تعزيز أنشطة يشجعلوجي، لمجموعة واسعة النطاق من تقييمات التنوع البيو

 ألخصائيي التصنيف من الشباب وتعزيز القدرات في  وحوافرالمؤسسات ذات الصلة بالتصنيف لتوفير فرص عمل
مجال التصنيف إلجراء تدريب مالئم ألخصائيي االستحداث الفهرسي والمستخدمين النهائيين المعنيين بالتصنيف 

  ين الوطني واإلقليمي وعلى الصعيد العالمي؛على الصعيد
  األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولية ومنظمات التمويل األخرى إلىيدعو  -12

االضطالع بتنفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف مع إيالء اهتمام خاص لعمليات قوائم الجرد الوطنية 
  اتية والحيوانية والكائنات الدقيقة؛واإلقليمية لجميع الكائنات، أي النب
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 بأن القدرات التصنيفية تشكل عنصراً حاسماً في تنفيذ جميع المواد وبرامج كذلك وإذ يعترف  -13
العمل ذات الصلة في االتفاقية، وبأن القدرات التصنيفية الالزمة لجرد التنوع البيولوجي ورصده، بما في ذلك 

ل ترميز الحمض النووي باألعمدة المتوازية وتكنولوجيا المعلومات األخرى ذات استخدام التكنولوجيات الجديدة، مث
، واألطراف، والحكومات األخرى  مرفق البيئة العالميةدعويالصلة، غير مالئمة في العديد من أنحاء العالم، 

ت المبادرة العالمية رحا إعطاء أولوية أكبر لتوفير التمويل لمقتإلى والمنظمات الدولية ومنظمات التمويل األخرى
  للتصنيف؛

وإذ  بالتقدم المحرز في إنشاء صندوق استئماني خاص للمبادرة العالمية للتصنيف وإذ يرحب  -14
 والشبكات والمنظمات واألطراف المعنية التي تسهم في إعداد وتشجيع الدولية BioNET أعمال مبادرة يدرك

 المبين في التقرير المرحلي عن إنشاء صندوق خاص للمبادرة  على النحوستراتيجية الرعاية والحملة العالمية،ا
  99العالمية للتصنيف،

يل فع األطراف والحكومات والمنظمات األخرى إلى االستجابة بوجه عاجل من أجل تيدعو  )أ(
  ؛ قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافالصندوق االستئماني

، للجنة توجيهية تعكس 9/22كيل الرسمي، وفقاً للمقرر  األمين التنفيذي أن يقترح التشيطلب إلى  )ب(
التوازن اإلقليمي والخبرات األخرى المالئمة لتيسير تحديد مصادر التمويل المناسبة ومساعدة تفعيل الصندوق 

 الخاص، مع مراعاة المقترحات الواردة في التقرير المرحلي؛

لبيان والتوصية الصادرين عن مؤتمر  بالقسم المعني بالتصنيف باعتباره جزءاً من ايرحب  -15
اليونسكو بشأن العلوم والسياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي المنعقد بمناسبة السنة الدولية للتنوع البيولوجي في 

 الحكومات األخرى يدعو األطراف ويحث، و2010كانون الثاني / يناير29 إلى 25 من ،مقر اليونسكو بباريس
، حسب االقتضاء، التوصيات التالية المنبثقة عن هذا المؤتمر من أجل رفع  أن تدعم وتنفذوالمنظمات المعنية إلى

مستوى التصنيف وإدامته وذلك وفقا لجميع األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي، مع موافقة مسبقة، حسب 
  :ت الوطنية ذات الصلةأو موافقة ومشاركة المجتمعات األصلية والمحلية، فضال عن التشريعا/الظروف، و

  دعم المجتمعات األصلية والمحلية في االستحواذ على معارفها التصنيفية والحفاظ عليها؛  )أ(
تسريع سير العمل لتطبيق التصنيف الحاسوبي والنهج الجزيئية وغيرها من النهج االبتكارية   )ب(

  التصنيفي في مجالي االكتشاف والوصف؛
حتية الرقمية والجزيئية إلدماج البيانات التصنيفية مع األنواع األخرى من استخدام أدوات البنية الت  )ج(

الخدمات المعلومات المتعلقة بعلوم الحياة، ومن ثم القيام أيضاً بتوسيع نطاق المنتجات المتاحة لدعم عملية التحديد و
  األخرى؛

جلة في المعارف العلمية  المسثغراتتحديد أولويات الجهود المبذولة في مجال التصنيف وفقاً لل  )د(
  واحتياجات المستخدمين؛

                                                             
99   UNEP/CBD/CO/10/INF/35.  
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 اإلعالم عبر ل، واستخدام منابر وسائواصلإرساء ممارسة نموذجية في مجال االتصال والت  )ه(
  اإلنترنت للوصول إلى الجمهور وغيره من الجهات؛

تدريب جيل جديد من المتخصصين في مجال التصنيف، يكون بمقدورهم العمل بشكل مرن   )و(
  وني وتقييم التكنولوجيات واألدوات الجديدة والناشئة؛وتعا

  م المتقدمة؛ومة للتصنيف واالعتراف به كفرع من فروع العلتقدير المساهمات القي  )ز(
 ، األمين التنفيذي أن يضع، بالتشاور مع آلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيفيطلب إلى  -16

ستراتيجية شاملة في مجال بناء اة والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، لمبادرلونقاط االتصال الوطنية 
 تعالج الخطة االستراتيجية لالتفاقية للفترة القدرات للمبادرة العالمية للتصنيف على الصعيدين العالمي واإلقليمي

  : مع مراعاة ما يلي2011-2020
ة ببناء القدرات في برنامج عمل المبادرة الحاجة إلى االتساق بين األنشطة المقررة ذات الصل  )أ(

  ؛9/22العالمية للتصنيف والمنجزات المستهدفة الموجهة نحو تحقيق النتائج الواردة في المقرر 
  ؛حتياجات وقدرات التصنيف المبلغ عنها بالفعلا  )ب(
  أصحاب المصلحة المعنيون والموارد المطلوبة باإلضافة إلى آليات التمويل الممكنة؛  )ج(
في مشتركة بين القطاعات للمجاالت المواضيعية والقضايا الاحتياجات وأولويات التصنيف   )د(

  محمية واألنواع الغريبة الغازية؛المناطق البشأن لعمل لاً خصوصالتفاقية، وا
الهيئة الفرعية  يطلب إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، وإلىمشروع التقرير المرحلي  أن يقدمو

ة قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر االستراتيجيورة العلمية والتقنية والتكنولوجية استعراض مشروع للمش
  األطراف؛

 التصنيف والقدراتمن حتياجات الاتقييمات  لنموذج قياسي األمين التنفيذي أن يضع يطلب إلى  -17
  بغية استخدامها من قبل األطراف؛

ر، بالتشاور مع آلية التنسيق الخاصة بالمبادرة العالمية ينظ األمين التنفيذي أن يطلب إلى  -18
 في وضع مؤشر لتقييم التقدم المحرز 2010للتصنيف وفريق الخبراء التقنيين المخصص لمؤشرات ما بعد عام 

  .في تنفيذ برنامج عمل المبادرة، حسب الضرورة
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آليات لتشجيع المشاركة الفعالة للمجتمعات   10/40المقرر 
  لمحلية في أعمال االتفاقيةاألصلية وا

 جهود بناء القدرات    -  ألف

  إن مؤتمر األطراف،
 بالجهود التي تبذلها األمانة لبناء قدرات المجتمعات األصلية والمحلية، في يرحب مع التقدير  -1

ومنطقة شراكة مع حكومة إسبانيا وشبكة نساء الشعوب األصلية المعنية بالتنوع البيولوجي في أمريكا الالتينية 
 بشأن الحصول وتقاسم 15واألحكام المتصلة بها والمادة ) ي(8البحر الكاريبي، بشأن القضايا المرتبطة بالمادة 

الحصول وتقاسم المنافع وتنفيذه بعد بشأن المنافع، وذلك على وجه الخصوص في ضوء توقع اعتماد النظام الدولي 
   األطراف على مواصلة هذه الجهود؛ويشجع؛ 2010عام 

بسلسلة حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إلى بناء قدرات المجتمعات األصلية يرحب   -2
التكنولوجيات القائمة على والمحلية التي نظمتها األمانة في شراكة مع األطراف، لدعم التنفيذ المعزز، من خالل 

مية السياحة، التي أعدت في إطار اتفاقية التنوع التنوع البيولوجي وتنبشأن  للمبادئ التوجيهية شبكة االنترنت،
  100؛البيولوجي
 من 101األمانة على مواصلة جهودها لتيسير التنفيذ الفعال للمقررات المتعلقة ببناء القدراتيشجع   -3

وتوسيع نطاق الفرص ليشمل جميع المناطق، بغية زيادة " تدريب المعلم"خالل حلقات العمل التي تستخدم منهجية 
ثلي المجتمعات األصلية والمحلية، ال سيما النساء ممن يتمتعن بدراية بأعمال االتفاقية وتشاركن فيها، بما عدد مم

  في ذلك تنفيذها على الصعيدين الوطني والمحلي؛
ة، بما فيها منظمات المجتمعات األصلية والمحلية، المعنياألطراف والحكومات والمنظمات يدعو   -4

عات  األمانة لوضع مبادرات مماثلة في مناطق أخرى، بغية بناء قدرات ممثلي المجتمإلى النظر في التعاون مع
  ال سيما النساء والشباب، للمشاركة بفعالية في أعمال االتفاقية؛األصلية والمحلية وتعزيزها، 

األمين التنفيذي أن يواصل، رهناً بتوافر الموارد المالية، عقد حلقات عمل إقليمية  إلىيطلب   -5
، 15والمادة ) ج(10والمادة ) ي(8ون إقليمية لبناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات الصلة بالمادة ود

  من أجل مساعدة المجتمعات األصلية والمحلية في مشاركتها الفعالة في أعمال االتفاقية، وذلك بغية تعزيز قدراتها؛
 بتوافر الموارد المالية، عقد حلقات عمل األمين التنفيذي أن يواصل، رهناً إلىيطلب أيضاً   -6

بشأن إقليمية ودون إقليمية بهدف بناء قدرات المجتمعات األصلية والمحلية، دعماً لتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية 
ستراتيجيات تسويق معززة ااتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك من خالل التنوع البيولوجي وتنمية السياحة في إطار 

عن وجيات قائمة على شبكة االنترنت، بالنسبة لألراضي الجافة وشبه الرطبة، والجبال، وأن يرفع تقريراً وتكنول
  .السابعواألحكام المتصلة بها، لينظر فيه خالل اجتماعه ) ي(8النتائج إلى الفريق العامل المعني بالمادة 

                                                             
 .، المرفق7/14المقرر    100
 فـي المرفـق   4، والمهمة 7/16 باء وجيم، والمرفق بالمقرر 8/5 المقررين  دال وهاء، باإلضافة إلى    9/13انظر المقررين      101

 .5/16الثاني بالمقرر 
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كة الفعالة تطوير االتصاالت واآلليات واألدوات الكفيلة بتيسير المشار  - باء 
  للمجتمعات األصلية والمحلية في أعمال االتفاقية

  إن مؤتمر األطراف،
، )ي(8العمل الجاري المتعلق باآلليات اإللكترونية، مثل صفحة االستقبال الخاصة بالمادة يالحظ   -1

 استعمال هذه األمين التنفيذي أن يرصد إلىيطلب وبوابة معلومات المعارف التقليدية، والمبادرات ذات الصلة، و
 وأوجه ثغراتالمبادرات، وأن يتشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية التي تشترك في أعمال االتفاقية بشأن ال

واألحكام المتصلة ) ي(8مادة  وأن يرفع تقريراً عن النتائج إلى االجتماع القادم للفريق العامل المعني بالقصورال
  بها؛

يتشاور مع األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية من أجل تحديد  األمين التنفيذي إلى أن يدعو  -2
 نقاط االتصال ال سيماكيفية مواصلة تطوير بوابة المعارف التقليدية لزيادة فعاليتها في مساعدة األطراف و

  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8الوطنية، في أعمالها المتعلقة بالمادة 
زود األمانة بقوانينها وتشريعاتها وسياساتها وبرامجها  األطراف والحكومات إلى أن تيدعو  -3

الوطنية، والمعلومات األخرى ذات الصلة المتعلقة بالمعارف التقليدية، من أجل نشرها من خالل بوابة المعارف 
  التقليدية؛

 على مواصلة تطوير مختلف اآلليات واألدوات والمنتجات غير اإللكترونية لزيادة يرحب ويشجع  -4
 السنة الدولية للتنوع بعد على تعزيزها ويشجعية بدور المعارف التقليدية في بلوغ أهداف االتفاقية، التوع

  البيولوجي؛
 تطوير كل من الوسائل اإللكترونية رهنا بتوافر الموارد المالية،، األمانة أن تواصل  إلىيطلب  -5

ومواد التوعية العامة، ووسائل االتصال األخرى، والتقليدية والوسائل األخرى التي تتعلق بمواد تثقيف المجتمعات 
 األطراف إلى اإلعالن عن هذه المواد من خالل اإلذاعات المجتمعية ويدعوبما فيها اللغات األصلية والمحلية، 

 اإلعالم األخرى المتنوعة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب لووسائ
  اآلخرين؛المصلحة 
 إعداد مختلف آليات االتصال ، رهنا بتوافر الموارد المالية، إلى األمين التنفيذي أن يواصليطلب  -6

وبوابة معلومات المعارف ) ي(8اإللكتروني وتحديثها وترجمتها، بما في ذلك صفحة االستقبال الخاصة بالمادة 
 للنظر واألحكام المتصلة بها) ي(8 العامل المعني بالمادة لفريقاالتقليدية، وأن يرفع تقريراً عن التقدم المحرز إلى 

  ؛خالل اجتماعه السابع
واألحكام المتصلة بها، لدعم ) ي(8نظر في تعيين نقاط اتصال وطنية للمادة ال األطراف إلى يدعو  -7

 باإلعداد نقاط االتصال الوطنية، من أجل تيسير االتصاالت مع منظمات المجتمعات األصلية والمحلية والنهوض
  .واألحكام المتصلة بها) ي(8والتنفيذ الفعالين لبرنامج العمل بشأن المادة 
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مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في أعمال االتفاقية، بما في ذلك مـن              -جيم
خالل الصندوق الطوعي لتيسير مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية فـي          

   االتفاقيةاتعملي
  إن مؤتمر األطراف،

 الجهود الجارية التي تبذلها األمانة لتعزيز الصندوق الطوعي لتيسير مشاركة يالحظ مع التقدير  -1
األمين التنفيذي أن  إلىيطلب ، و)VBالصندوق االستئماني (المجتمعات األصلية والمحلية في عملية االتفاقية 

واألحكام المتصلة بها، ) ي(8ني بالمادة يواصل الجهود، وأن يرفع تقريرا إلى االجتماع القادم للفريق العامل المع
ركة المجتمعات عن التقدم المحرز في هذا العمل، إلى جانب تقديم البيانات اإلحصائية ذات الصلة المتعلقة بمشا

  األصلية والمحلية؛
 بسخاء في ةساهمالم والحكومات ومؤسسات وآليات التمويل المعنية إلى ،األطرافيدعو   -2

 مالحظة أن المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية جوهرية لعمل االتفاقية وتحقيق الصندوق الطوعي، مع
  أهدافها الثالثة؛

األطراف إلى بذل الجهود إلشراك منظمات المجتمعات األصلية والمحلية، التي تكلفها يدعو   -3
  .اركة بفعالية في عمليات االتفاقيةمجتمعاتها بتمثيلها في العمليات في إطار االتفاقية، وأن تزودها بفرص للمش

  المبادرات األخرى  - دال
  إن مؤتمر األطراف،

بالمبادرات والشراكات االبتكارية بين ممثلي القطاع الخاص وممثلي المجتمعات األصلية والمحلية، يرحب 
 األمين إلىلب يطمشاورة المجتمعات األصلية والمحلية وقطاع األعمال والتنوع البيولوجي، ومع اإلحاطة علما ب

واألحكام ) ي(8لفريق العامل المعني بالمادة هذه الجهود إلى االجتماع السابع لالتنفيذي أن يرفع تقريرا عن 
  .المتصلة بها
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 عناصر نظم فريدة لحماية المعارف التقليدية  10/41المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
التي المحدثة فصل الثاني من المذكرة  أن عناصر النظم الفريدة، على النحو الوارد في اليالحظ  -1

 تتضمن عناصر مفيدة للنظر فيها عندما تعد األطراف ،)UNEP/CBD/WG8J/6/5(األمين التنفيذي أعدها 
فريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية على المستويات المحلي نظم والحكومات عناصر 

  والوطني واإلقليمي والدولي؛
 أنه ينبغي إعداد النظم الفريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات للمجتمعات  أيضايالحظ  -2

األصلية والمحلية مع مراعاة القوانين العرفية والممارسات والبروتوكوالت المجتمعية، حسب االقتضاء، مع 
  المشاركة الفعالة لهذه المجتمعات وموافقتها ومساهمتها؛

م تنظر أو تعد بعد النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية على أن تأخذ  األطراف التي ليشجع  -3
  التدابير الالزمة للقيام بذلك، حسب االقتضاء؛

حماية د األمين التنفيذي بمعلومات عن عناصر النظم الفريدة المتصلة بي األطراف إلى تزويدعو  -4
ييم كفاءة هذه التدابير، سواء كانت محلية أو دون إقليمية أو المعارف التقليدية التي اعتمدتها، بما في ذلك عمليات تق

  طنية أو إقليمية من حيث التركيز؛و
 عن أي تدابير إقليمية اتُخذت لحماية المعارف اإلبالغإلى  األطراف والحكومات يدعو  -5

جتمعات المحلية ذات واالبتكارات والممارسات التقليدية العابرة للحدود الوطنية التي لدى الشعوب األصلية والم
أو نفذت، بما في ذلك األدلة /الصلة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك النظم الفريدة التي يجري إعدادها أو أعدت و

  ءة هذه التدابير؛التي تثبت كفا
 تجميع وإتاحة المعلومات، بواسطة آلية غرفة تبادل ةواصلم األمين التنفيذي يطلب إلى  -6
، عن التدابير التي تتخذها األطراف إلعداد نظم فريدة لحماية المعارف واالبتكارات ية في االتفاقالمعلومات

  والممارسات التقليدية، على مختلف المستويات، بما فيها المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية؛
راء م آي األخرى المعنية إلى تقدالمنظمات األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية يدعو  -7

من خالل دراسات الحاالت، عن كيفية تفاعل القوانين التشريعية والقوانين العرفية فيما يتعلق بحماية المعارف 
دية آللية غرفة النتائج التي ينبغي إتاحتها من خالل بوابة المعارف التقليعن واالبتكارات والممارسات التقليدية و

  ؛في اجتماعه السابعلعامل لفريق اا ، لنظرالتفاقيةتبادل المعلومات في ا
، في )UNEP/CBD/WG8J/6/5(ث مذكرته عن الموضوع يحدت إلى األمين التنفيذي يطلب أيضا  -8

، ضوء دراسات الحالة والخبرات المكتسبة، مع اإلشارة إلى التغييرات التي أدخلت على دراسات الحالة المقدمة
  كام المتصلة بها في اجتماعه السابع؛واألح) ي (8لمادة عني باالفريق العامل المنظر وذلك ل

فريدة التي يمكن إعدادها أو اعتمادها أو إقراراها بالعالقة الواضحة بين كفاءة النظم اليأخذ علما   -9
المنافع والحاجة إلى منع استغالل المعارف واالبتكارات وتقاسم أحكام الحصول تويات، وتنفيذ على مختلف المس
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 لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وسوء استخدامها، على النحو المنصوص والممارسات التقليدية التي
   حاء؛7/16عليه في المقرر 

بقرار الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في دورتها الثامنة والثالثين يأخذ علما   -10
، 2009تشرين األول / أكتوبر1يلول إلى أ/ سبتمبر22، المنعقدة في جنيف من )الدورة العادية التاسعة عشرة(

أن تضطلع بمفاوضات تعتمد على نصوص " األخرى وحافللمواصلة عملها دون المساس باألعمال الجارية في الم
، يكفل الحماية الفعالة للموارد الجينية، )أو صكوك(لتوصل إلى اتفاق بشأن نص صك قانوني دولي بهدف ا

  ؛"ير الثقافي التقليديوالمعارف التقليدية ومظاهر التعب
 بصفة خاصة، بأعمال اتفاقية التنوع البيولوجي، فيما يتعلق بالنظم الفريدة ،يأخذ علما أيضا  -11

وفيما يتعلق بوضع بروتوكول ملزم قانونا لحماية معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية؛ 
  ؛ في وقت مبكرنافعبشأن الحصول وتقاسم الم

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية  بالغ إةواصلماألمين التنفيذي لب إلى يط  -12
 نالتابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ع) الفولكلور(التقليدية والفنون الشعبية  ية والمعارفوراثوالموارد ال

  .ية في أعمال اللجنة الحكومية الدولية المساهمة بإيجابةواصلم أعاله و6األعمال المنجزة في إطار الفقرة 



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 320 

  

 

   لكفالة احترام"ري:تغاريوايي" خالقياألسلوك المدونة   10/42المقرر 
  الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحليةالتراث 

 إن مؤتمر األطراف،

ي بقضايا  من تقرير الدورة الثانية لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعن9 و8 و1 إلى التوصيات إذ يشير
، وفي مقرر مؤتمر 7/16 من المقرر 5الشعوب األصلية، التي أحاط مؤتمر األطراف بها علماً في الفقرة 

 لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األخالقي واو، بخصوص عناصر مدونة السلوك 8/5األطراف 
 من برنامج 16مه المستدام، ومع مراعاة المهمة  بحفظ التنوع البيولوجي واستخداذات الصلةاألصلية والمحلية 

  واألحكام المتصلة بها،) ي(8المادة بشأن عمل ال
تشير إلى التراث الثقافي " التراث الثقافي والفكري"، ألغراض هذه المدونة، على أن عبارة يشدد وإذ

التفاقية، على أنها معارف لمجتمعات األصلية والملحية، ويتم تفسيرها في سياق الوالفكري والملكية الفكرية 
 العيش التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع ساليبوابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية التي تجسد أ

  البيولوجي واستخدامه المستدام،
تشجيع االحترام الكامل للتراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية ذي الصلة وإذ يستهدف 

  نوع البيولوجي واستخدامه المستدام،بحفظ الت
إلى أن األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي تعهدت، بما يتماشى مع التشريع الوطني لكل وإذ يشير 
معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات  وحفظ وصون احتراممن االتفاقية، ب) ي(8مادة منها، وإعماال بال

يشار (يش التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام األصلية والمحلية التي تجسد أنماط الع
 وتشجيع تطبيقها على نطاق أوسع بموافقة وإشراك حائزي تلك ،)’المعارف التقليدية‘إليها فيما بعد بعبارة 

عارف  المهذهالمعارف واالبتكارات والممارسات، وتشجيع التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام 
  واالبتكارات والممارسات،

 بأن احترام المعارف التقليدية يقتضي أن تقيم على أنها ذات قيمة مكافئة وتكميلية للمعارف وإذ يعترف
العلمية، وأن ذلك هو أمر أساسي في سبيل تعزيز االحترام الكامل للتراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية 

   البيولوجي واستخدامه المستدام،والمحلية ذوي الصلة بحفظ التنوع
 بأن أي تدبير لحماية وحفظ وصون استخدام المعارف التقليدية، مثل مدونات السلوك أيضا وإذ يعترف

، سيكون له فرصة نجاح أكبر بكثير لو أيدته المجتمعات األصلية والمحلية ولو تم تصميمه وتقديمه األخالقي
  بصورة مفهومة،

غو إلجراء تقييمات لألثر الثقافي :طبيق المبادئ التوجيهية الطوعية أغواي بأهمية تكذلك يعترف وإذ
والبيئي واالجتماعي بشأن أعمال التطوير المقترح حدوثها في، أو المحتمل أن تؤثر على، المواقع المقدسة وعلى 

  102لية،األراضي والمياه التي درجت على شغلها أو استخدامها بصفة تقليدية المجتمعات األصلية والمح

                                                             
  .، المرفق واو7/16المقرر    102
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 إلى أن وصول المجتمعات األصلية والملحية إلى األراضي والمياه التي درجت على شغلها أو يشير وإذ
استخدامها بصفة تقليدية المجتمعات األصلية والمحلية، إلى جانب فرصة ممارسة المعارف التقليدية على تلك 

طوير االبتكارات والممارسات ذات الصلة  وت،األراضي والمياه، أمر له أهمية قصوى لحفظ المعارف التقليدية
  بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،

أهمية حفظ وتطوير اللغات التقليدية التي تستعملها المجتمعات األصلية والمحلية وإذ يضع في اعتباره 
بالزراعة، بما في ذلك  والممارسات التقليدية المتعلقة ،باعتبارها مصادر غنية للمعارف التقليدية بشأن األدوية

 والنظم اإليكولوجية الكاملة التي تم ، والمياه،التنوع البيولوجي الزراعي وتربية الحيوانات، واألراضي، والهواء
  تقاسمها من جيل إلى جيل،

 المفهوم الشامل للمعارف التقليدية وخصائصها المتعددة األبعاد التي تضم، على وإذ يأخذ في الحسبان
  105 والروحية، والزمنية،104 والثقافية،103ال الحصر، النوعيات المكانية،سبيل المثال 

ات والمعايير والتقارير والعمليات االستراتيجي الهيئات والصكوك والبرامج ووإذ يأخذ كذلك في الحسبان
وحيثما الدولية المختلفة ذات الصلة وأهمية التنسيق والتكامل بينها وتنفيذها على نحو فعال، وخاصة ما يلي منها 

  :ينطبق األمر
  ؛)1965(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري   )أ(
  ؛)1989منظمة العمل الدولية ( المتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية 169االتفاقية رقم   )ب(
  ؛)1992(تفاقية التنوع البيولوجي ا  )ج(
  ؛)2003اليونسكو  ( غير المادي التراث الثقافيحماية اتفاقية  )د(
  ؛)2005(اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي   )ه(
  ؛)1948 (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  )و(
  ؛)1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   )ز(
 ؛)1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   )ح(

  ؛)2014-2005( الدولي الثاني للشعوب األصلية في العالم عقد األمم المتحدة  )ط(
  ؛)2001اليونسكو (التنوع الثقافي بشأن عالن العالمي اإل  )ي(
  ؛)2005اليونسكو ( وحقوق اإلنسان البيولوجياخالقيات ألاإلعالن العالمي   )ك(
لمنـصف للمنـافع    مبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل وا            )ل(

  ؛)2002اتفاقية التنوع البيولوجي (الناشئة عن استخدامها 
  ؛)2004اتفاقية التنوع البيولوجي (غو : ياوغالمبادئ التوجيهية أ  )م(

                                                             
 .على األساس المحلي/قائم على أساس األراضي  103
 .منغرس في التقاليد الثقافية األوسع نطاقا لدى شعب ما  104
 .يتطور ويتكيف ويتحول ديناميكيا بمرور الزمن  105
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  ،)2007(إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية   )ن(
لمجتمعات قافي والفكري ل احترام التراث الثةلاكفل في عناصر مدونة السلوك األخالقي بعد النظرو

من ، مقرر الا بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، حسبما ترد في المرفق بهذاألصلية والمحلية ذي الصلة
  احتمال اعتمادها؛أجل 

   عناصر مدونة السلوك األخالقي حسبما ترد في المرفق بهذا المقرر؛يعتمد  -1
 106ري:تغاريوايي مدونة السلوك األخالقي"قي عنوان  يطلق على مدونة السلوك األخالأنيقرر   -2

 بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه ذي الصلةحترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية ال
  ؛"مالمستدا

 كنموذج من أجل خدم عناصر مدونة السلوك األخالقي األطراف والحكومات إلى أن تستيدعو  -3
 في مجاالت البحث والحصول على المعلومات المتعلقة د نماذج لمدونات سلوك أخالقية إعداإرشاد عملي"

 واستخدامها وتبادلها وإدارتها في سبيل حفظ التنوع البيولوجي ،بالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية
من األطراف، وتعترف  وفقا للظروف واالحتياجات الوطنية الفريدة لكل طرف عد والتي ت107"،واستخدامه المستدام

  لمجتمعات األصلية والمحلية؛لبالتنوع الثقافي الثري 
ستراتيجيات اتوعية وأن تضع زيادة  بأنشطة تثقيف والقياماألطراف والحكومات إلى   أيضايدعو  -4

 ، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات األكاديمية،االتصال التي تساعد اإلدارات والوكاالت الحكومية المعنية
أو البحوث، والصناعات االستخراجية، والغابات، /مشروعات التنمية وإعداد وأصحاب المصلحة المحتملين في 

، في السياسات  اإلقتضاء، إلدماجها، حسباألخالقيوجعل عامة الجمهور على علم بعناصر مدونة السلوك 
  اعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية؛والعمليات على المستويات عبر الوطنية والوطنية والمحلية التي تنظم التف

 والمنظمات والعمليات التي ، الوكاالتفضال عن ، أمانات هذه االتفاقات الحكومية الدوليةيدعو  -5
تتصل والياتها وأنشطتها بالتنوع البيولوجي إلى أن تأخذ في االعتبار وتنفذ في إطار عملها عناصر مدونة السلوك 

  ؛األخالقي
ية والمنظمات غير ائنمالوكاالت اإل ومؤسسات التمويل الدولية و،بيئة العالميةمرفق اليدعو   -6

نظر في تقديم المساعدة إلى الالحكومية المعنية، حيثما يكون األمر مطلوبا ووفقا لوالياتها ومسؤولياتها، إلى 
عناصر مدونة السلوك ل اهها ولبناء قدراتها وفهملزيادة توعيتالمجتمعات األصلية والمحلية، وال سيما النساء، 

  .األخالقي

                                                             
  ".الطريقة الصحيحة"، وهو مصطلح بلغة الموهوك يعني )ري-يي-وا-ري-تغا(تنطق    106
 .16، المهمة 5، العنصر )ي(8 المادةتنفيذ بشأن ، المرفق، برنامج العمل 5/16المقرر   107
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 مرفق

لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات  "ري:تغاريوايي" مدونة السلوك األخالقي
  وع البيولوجي واستخدامه المستدام بحفظ التنذي الصلةاألصلية والمحلية 

  1القسم 
   المنطقيمبررال

 عناصر طوعية والغرض منها هو تقديم إرشادات بشأن  التالية هياألخالقيإن عناصر مدونة السلوك   -1
 محلية أو وطنية أو ية وبشأن وضع مدونات سلوك أخالقيالتفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحل/األنشطة

إقليمية، بهدف تعزيز احترام وحفظ وصون المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع 
وينبغي أالّ تفسر على أنها تعديل أو توضيح اللتزامات األطراف في اتفاقية التنوع . خدامه المستدامالبيولوجي واست

وينبغي أال تفسر على أنها تعديل للقوانين المحلية، أو المعاهدات أو االتفاقات . البيولوجي أو أي صك دولي آخر
  .أو أي ترتيبات بناءة أخرى قد تكون موجودة بالفعل

 هذه إلى تعزيز احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األخالقياصر مدونة السلوك وتهدف عن  -2
وبهذه الطريقة، فهي تسهم في تحقيق . األصلية والمحلية فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

واستخدام معارف وابتكارات من اتفاقية التنوع البيولوجي وخطة العمل الخاصة بها لحفظ ) ي(8أهداف المادة 
  .ت األصلية والمحليةلمجتمعالوالممارسات التقليدية 

والهدف من هذه العناصر هو تقديم إرشادات لعملية وضع أو تحسين األطر القانونية الوطنية الالزمة   -3
ت الحكومية، التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية، عن طريق جهات من بينها اإلدارات والوكاال/لألنشطة

أو / وشركات القطاع الخاص، وأصحاب المصلحة المحتملين في مشاريع التنمية و،والمؤسسات األكاديمية
 في النهاية، وال سيما لتطوير يتم مشاركتهم آخرين فاعلينالبحوث، والصناعات استخراجية، والغابات وأي 

بصفة تقليدية المجتمعات األصلية والمحلية، مع التفاعالت في األراضي والمياه التي درجت على شغلها /األنشطة
تمكين المجتمعات األصلية والمحلية من تعزيز احترام معارفها التقليدية وما يرتبط بها من موارد بيولوجية 

  .وجينية
وفي الحاالت التي تتطلب موافقة المجتمعات األصلية والمحلية أو سلطتها فيما يتعلق بالمعارف التقليدية   -4

بطة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، فإنه من حق المجتمعات األصلية والمحلية، وفقا لقوانينها المرت
  .وإجراءاتها العرفية، أن تحدد حائزي معارفها المعنيين

  2القسم 
  المبادئ األخالقية

األصلية والمحلية في إن الهدف من المبادئ األخالقية الواردة أدناه هو تعزيز احترام حقوق المجتمعات   -5
التمتع بتراثها الثقافي والفكري، بما فيه المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع 
البيولوجي واستخدامه المستدام، وحمايته ونقله إلى األجيال القادمة، وينبغي أن تعمل الجهات األخرى مع 

  .ذه المبادئالمجتمعات األصلية أو المحلية وفقا له
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  :التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية إلى ما يلي/ومن المرغوب فيه للغاية أن تستند األنشطة  -6
  المبادئ األخالقية العامة  - ألف 

  احترام التسويات الموجودة
 يعترف هذا المبدأ بأهمية التسويات المتفق عليها بصورة متبادلة أو االتفاقات على الصعيد الوطني  -7

  . تلك الترتيبات في جميع األوقاتالموجودة في كثير من البلدان وبأنه من الضروري احترام
  الملكية الفكرية

ينبغي االعتراف بشواغل المجتمعات والشواغل الفردية، والمطالبات بشأن الملكية الثقافية والفكرية   -8
بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام المتعلقة بالمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة 

  .التفاعالت/لية، قبل بدء األنشطةوينبغي تسويتها في المفاوضات مع المجتمعات األصلية والمح
  عدم التمييز

التفاعالت غير تمييزية، وأن تأخذ في /ينبغي أن تكون األخالقيات والمبادئ التوجيهية لجميع األنشطة  -9
  .ات المحرومة والتمثيلفئ والبالمنظور الجنساني، فيما يتعلق صوصاابية، وخالحسبان األعمال اإليج

  اإلفصاح التام/الشفافية
تفاعالت /ينبغي إبالغ المجتمعات األصلية والمحلية بشكل مناسب مقدما بطبيعة ومدى وغرض أية أنشطة  -10

 بحفظ ذات الصلةممارساتها التقليدية ن أن تتضمن استخدام معارفها وابتكاراتها وكمقترحة يقوم بها اآلخرون ويم
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، والتي تحدث في، أو يحتمل أن تؤثر على، المواقع المقدسة واألراضي 

وينبغي تقديم هذه . والمياه التي درجت على شغلها أو استخدامها بصفة تقليدية المجتمعات األصلية والمحلية
لمجتمعات لي االعتبار وتتفاعل تفاعال نشطا مع مجموعة المعارف والممارسات الثقافية المعلومات بطريقة تأخذ ف

  .األصلية والمحلية
  أو القبول والمشاركة/الموافقة المسبقة عن علم و

 بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ذات الصلةتفاعالت تتصل بالمعارف التقليدية /إن أية أنشطة  -11
ي، أو يحتمل أن تؤثر على، المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي درجت على شغلها أو والتي تحدث ف

استخدامها بصفة تقليدية المجتمعات األصلية والمحلية، وتؤثر على مجموعات محددة، ينبغي القيام بها مع الموافقة 
وينبغي أالّ تأتي . ألصلية والمحليةأو قبول وإشراك المجتمعات ا/المسبقة عن علم للمجتمعات األصلية والمحلية و

  .هذه الموافقة أو القبول عن طريق القسر أو اإلكراه أو التالعب
  االحترام بين الثقافات

ينبغي احترام المعارف التقليدية باعتبارها التعبير الشرعي عن ثقافة وتقاليد وتجارب المجتمعات األصلية   -12
ومن المرغوب فيه إلى حد كبير أن يحترم القائمون .  الموجودة للمعارفوالمحلية وباعتبارها جزءا من تعدد النظم

بهذه التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية سالمة المجتمعات األصلية والمحلية ومبادئها األخالقية والروحية 
يمية خالل الحوار بين وثقافتها وتقاليدها وعالقاتها، وأن يتجنبوا فرض مفاهيم ومعايير خارجية، وإصدار أحكام تقي
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تفاعالت الحترام التراث الثقافي ومواقع الطقوس /ويتعين إيالء االعتبار الواجب في أية أنشطة. الثقافات
  .والمقدسات، فضال عن األنواع والمعارف ذات الطابع السري والمقدس

  حماية الملكية الجماعية أو الفردية
وينبغي أن يسعى . فرديةأو  لمحلية ومعارفها بصورة جماعيةيمكن امتالك موارد المجتمعات األصلية وا  -13

 .القائمون بالتفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية إلى فهم التوازن بين الحقوق وااللتزامات الجماعية والفردية
ي، بشكل وينبغي احترام حق المجتمعات األصلية والمحلية في حماية تراثها الثقافي والفكري، المادي وغير الماد

  .جماعي أو بأي شكل آخر
  التقاسم العادل والمنصف للمنافع

يجب أن تحصل المجتمعات األصلية والمحلية على منافع عادلة ومنصفة عن إسهاماتها في أية   -14
 بالتنوع البيولوجي وما يرتبط به من معارف تقليدية يقترح إجراؤها في، أو يحتمل أن ذات صلةتفاعالت /أنشطة

 المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي درجت على شغلها أو استخدامها بصفة تقليدية المجتمعات تؤثر على،
وينبغي اعتبار تقاسم المنافع طريقة لتعزيز المجتمعات األصلية والمحلية وتعزيز أهداف اتفاقية . األصلية والمحلية

لمعنية وفيما بينها، مع مراعاة اإلجراءات التنوع البيولوجي، ويجب أن يكون ذلك منصفا بين كل المجموعات ا
  .ع المعنيذات الصلة على مستوى المجتم

  الحماية
التفاعالت التي تندرج ضمن والية االتفاقية جهودا معقولة لحماية وتعزيز /ينبغي أن تبذل األنشطة  -15

  .إلى تعزيز أهداف االتفاقيةالعالقات بين المجتمعات األصلية والمحلية المتأثرة وبين البيئة مما يؤدي بالتالي 
  النهج التحوطي

 108 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية15يؤكد هذا المبدأ مجددا على النهج التحوطي الوارد في المبدأ   -16
وينبغي أن تشتمل عملية التنبؤ باألضرار المحتملة التي تلحق بالتنوع . وفي ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي

يمها على معايير ومؤشرات محلية، وينبغي لها أن تشرك المجتمعات األصلية والمحلية المعنية البيولوجي وتقي
  .إشراكاً كامال

  اعتبارات محددة   - باء 
 والمياه التي درجت على شغلها أو االعتراف بالمواقع المقدسة، والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة واألراضي

  ات األصلية والمحلية المجتمعاستخدامها بصفة تقليدية
يعترف هذا المبدأ بالصلة غير القابلة للتجزئة بين المجتمعات األصلية والمحلية ومواقعها المقدسة،  -17

ومواقعها ذات القيمة الثقافية الكبيرة واألراضي والمياه التي درجت على شغلها أو استخدامها بصفة تقليدية وما 
ووفقا للقانون الوطني الداخلي . افاتها وأراضيها ومياهها أمور مترابطة وبأن ثق،يرتبط بها من معارف تقليدية

 االعتراف بحيازة المجتمعات األصلية والمحلية لألراضي التقليدية، ،وااللتزامات الدولية، فإنه ينبغي في هذا الصدد
                                                             

القـرارات  : ألول، المجلد ا1992حزيران /و يوني14-3تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،       108
  ).والتصويب E.93.I.8منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع ( ، المرفق األول1، القرار التي اتخذها المؤتمر
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 جوهري الستبقاء باعتبارها طريقا للحصول على األراضي والمياه التقليدية والمواقع المقدسة التي هي أمر
وال يجب اعتبار األراضي غير المزدحمة بالسكان والمياه . المعارف التقليدية وما يرتبط بها من تنوع بيولوجي

  .أو المحلية مستخدمة من المجتمعات األصلية خالية أو غير مشغولة، ولكن يمكن أن تكون مشغولة أو
  الحصول على الموارد التقليدية

موارد التقليدية هي حقوق جماعية في طابعها ولكنها قد تشتمل على مصالح والتزامات إن الحقوق على ال  -18
وتنطبق على الموارد الطبيعية التي تتحقق في األراضي والمياه التي درجت على شغلها أو استخدامها أخرى 

 الموارد التقليدية ويعتبر حصول المجتمعات األصلية والمحلية على. بصفة تقليدية المجتمعات األصلية والمحلية
التفاعالت مع /وينبغي أال تتداخل األنشطة. عامال حاسما في االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والبقاء الثقافي

التفاعالت القواعد العرفية /وينبغي أن تحترم األنشطة. الحصول على الموارد التقليدية إال بموافقة المجتمع المعني
 .عند اشتراط المجتمع المعني لذلكعلى الموارد التي تنظم مسألة الحصول 

  عدم الترحيل التعسفي أو إعادة التوطين التعسفي
 بالتنوع البيولوجي، وأهداف االتفاقية مثل الحفظ، في ذات الصلةالتفاعالت /يجب أال تتسبب األنشطة  -19

التي درجت على شغلها أو ترحيل المجتمعات األصلية والمحلية من أراضيها ومياهها أو األراضي والمياه 
وحيثما توافق تلك . استخدامها بصفة تقليدية، حسب اإلقتضاء، عن طريق القسر أو اإلكراه وبدون موافقة منها

وينبغي أن يكون لهذه المجتمعات األصلية والمحلية، كلما . المجتمعات على الترحيل، فإنه ينبغي تعويضها عن ذلك
التفاعالت في ترحيل /وينبغي أال تسبب مثل هذه األنشطة. لى أراضيها التقليديةكان ذلك ممكنا، الحق في العودة إ

أعضاء المجتمعات األصلية والمحلية، وخصوصا الشيوخ منهم والمعوقين واألطفال، عن عائالتهم عن طريق 
  .القسر أو اإلكراه

  الحراسة التقليدية/الوصاية
لكامل بين البشر والنظم اإليكولوجية وااللتزامات الحراسة التقليدية بالترابط ا/تعترف الوصاية  -20

والمسؤوليات الواقعة على عاتق المجتمعات األصلية والمحلية، في سبيل حفظ وصون دورها التقليدي كأوصياء 
وبسبب . وحراس تقليديين لتلك النظم اإليكولوجية من خالل صون ثقافاتها ومعتقداتها الروحية وممارساتها العرفية

ه يتعين االعتراف بأوجه التنوع الثقافي، بما في ذلك التنوع اللغوي، باعتبارها أدوات رئيسية لحفظ التنوع ذلك، فإن
ومن ثم، فإن المجتمعات األصلية والمحلية ينبغي، متى كان األمر ذا صلة . البيولوجي واستخدامه المستدام

تي درجت على شغلها أو استخدامها بصفة بالموضوع، أن تُشرك إشراكا فعاال في إدارة األراضي والمياه ال
ويمكن أن تعتبر المجتمعات األصلية والمحلية أيضا أنواع . تقليدية، بما في ذلك المواقع المقدسة والمناطق المحمية

مقدسة، وعليها تقع، بوصفها حارسة على التنوع البيولوجي، مسؤوليات معينة اعتبارها أو نباتات أو حيوانات 
  .التفاعالت/هها واستدامتها، وهذا أمر ينبغي أن يحترم وأن يؤخذ في الحسبان في جميع األنشطةالحفاظ على رفا

 العائالت والمجتمعات واألمم -االعتراف بالهياكل االجتماعية للمجتمعات األصلية والمحلية 
  األصلية الممتدة النطاق

. اعالت تأخذ مسارها في سياق اجتماعيالتف/بالنسبة للمجتمعات األصلية والمحلية، فإن جميع األنشطة  -21
م للغاية، ويعتمد على نقل المعارف مهوالدور الذي يؤديه الشيوخ والنساء والشباب في عملية النشر الثقافي دور 
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الهياكل االجتماعية /ومن ثم، ينبغي احترام الهيكل االجتماعي. واالبتكارات والممارسات من جيل إلى جيل
  .حلية، بما في ذلك احترام حق نقلها لمعارفها بما يتوافق مع تقاليدها وأعرافهاللمجتمعات األصلية والم

  أو التعويض/االسترداد و
ينبغي بذل كل الجهود الممكنة لتفادي أية تداعيات ضارة على المجتمعات األصلية والمحلية واألراضي   -22

ا المقدسة وأنواعها المقدسة، ومواردها والمياه التي درجت على شغلها أو استخدامها بصفة تقليدية، ومواقعه
التفاعالت التي تلحق بها ضررا أو تؤثر عليها فيما يتصل بالتنوع البيولوجي وحفظه /التقليدية من جميع األنشطة

وفي حالة حدوث أية تداعيات ضارة، فإنه ينبغي توفير سبل االسترداد أو التعويض . واستخدامه المستدام
ع المحلي، وااللتزامات الدولية ذات الصلة، حسب اإلقتضاء، ومن خالل شروط متفق عليها المناسبين، وفقا للتشري

  .التفاعالت/بصورة متبادلة بين المجتمعات األصلية والمحلية والجهات التي تقوم بهذه األنشطة
  إعادة التوطين

 وذلك بغية تيسير استرداد يتعين مواصلة بذل جهود إعادة التوطين لتسهيل إعادة المعلومات إلى مواطنها،  -23
  .المعارف التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

  العالقات السلمية
ينبغي تجنب حدوث أية نزاعات بين المجتمعات األصلية والمحلية والحكومات المحلية أو الوطنية تسببها   -24

وعندما ال يكون هذا ممكناً، ينبغي . مالتفاعالت ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي أو استخدامه المستدا/األنشطة
وينبغي أيضا أن تتجنب . وضع آليات وطنية وثقافية مالئمة لتسوية النزاعات من أجل فض المنازعات والمظالم

كل جهة تتفاعل مع المجتمعات األصلية والمحلية االشتراك في المنازعات الدائرة فيما بين المجتمعات األصلية 
  .والمحلية

  ات البحثية للمجتمعات األصلية والمحلية المبادردعم
ينبغي إتاحة الفرصة للمجتمعات األصلية والمحلية حتى تساهم بنشاط في البحوث التي تؤثر عليها أو   -25

تستعمل معارفها التقليدية المتصلة بأهداف االتفاقية، وتقرر بشأن المبادرات واألولويات المتعلقة بالبحوث الخاصة 
ث الخاصة بها، بما في ذلك بناء مؤسسات بحثية خاصة بها وتعزيز بناء أوجه التعاون والقدرات بها، وتدير البحو

  .والكفاءة
  3القسم 

  المنهجيات
  التفاوض بحسن نية

 التي تستخدم عناصر مدونة السلوك هذه على التفاعل وااللتزام رسميا بعملية التفاوض جهاتتُشجع ال  -26
  .بحسن نية

  القراراتالطابع الثانوي وصنع 
التفاعالت ذات الصلة بأهداف االتفاقية والتي تتم /ينبغي وضع وصياغة جميع القرارات المتعلقة باألنشطة  -27

مع المجتمعات األصلية والمحلية، على المستوى المناسب لضمان تمكين المجتمعات األصلية والمحلية ومشاركتها 
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التفاعالت أن تراعي هياكل صنع القرار في المجتمعات /نشطةالفعالة، مع األخذ في الحسبان أنه ينبغي لهذه األ
  .األصلية والمحلية
  الشراكة والتعاون

التفاعالت المنفذة سعيا لتنفيذ عناصر مدونة السلوك /ينبغي أن توجه الشراكة والتعاون جميع األنشطة  -28
  .ي والمعارف التقليدية وصون وكفالة االستخدام المستدام للتنوع البيولوجدعم، وذلك بغية األخالقي

  االعتبارات الجنسانية
ينبغي أن تأخذ المنهجيات في الحسبان الدور الحيوي الذي تلعبه نساء المجتمعات األصلية والمحلية في   -29

لنساء على لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع التأكيد على الحاجة إلى المشاركة الكاملة والفعالة 
  .ت صنع السياسات وتنفيذ أنشطة حفظ التنوع البيولوجي، حسبما يكون األمر مناسباجميع مستويا

  النهج التشاركي/المشاركة الكاملة والفعالة
يعترف هذا المبدأ باألهمية الحاسمة للمشاركة الفعالة والكاملة للمجتمعات األصلية والمحلية في   -30

ترام حقها في عمليات الحفظ، والتي يمكن أن تؤثر عليها، وباحالتفاعالت المتصلة بالتنوع البيولوجي وب/األنشطة
 بوجود بعض األخالقيعترف السلوك يوينبغي أن .  واألطر الزمنية التخاذ مثل هذه القراراتصنع القرار

 .الظروف المشروعة التي تؤدي بالمجتمعات األصلية والمحلية إلى تقييد الحصول على معارفها التقليدية

  طابع السرية
وينبغي عدم استخدام المعلومات . ينبغي احترام الطابع السري للمعلومات، وذلك بمقتضى القوانين الوطنية  -31

 التي جرت الموافقة عليها، بخالف األغراضالتي تقدمها المجتمعات األصلية والمحلية أو الكشف عنها ألغراض 
وبصفة خاصة، يتعين تطبيق طابع . والمحليدون موافقة المجتمع األصلي بوال يمكن إحالتها إلى طرف ثالث 

وينبغي أن تكون الجهات المتعاملة مع المجتمعات األصلية والمحلية . أو السرية/السرية على المعلومات المقدسة و
المجتمعات قد ال تعكس بشكل كاف البارامترات الثقافية لكثير من " المتاحة للعموم"على علم بأن مفاهيم من قبيل 

  .لمحليةاألصلية وا
  المعاملة بالمثل

التفاعالت التي جرت /ينبغي أن تتقاسم المجتمعات األصلية والمحلية المعلومات المستقاة من األنشطة  -32
 ،معها بطرق مفهومة ومناسبة من الناحية الثقافية، بغية تعزيز التبادل بين الثقافات ونقل المعارف والتكنولوجيا

  .وأوجه التآزر والتكامل
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  )ي(8برنامج العمل المتعدد السنوات بشأن تنفيذ المادة   10/43المقرر 
  واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي

  إن مؤتمر األطراف،
  مرحليةالتقارير ال

التقدم المحرز في إدماج المهام ذات الصلة من برنامج العمل في البرامج المواضيعية يالحظ   -1
  ر الوطنية؛اقية ومن خالل التقاريلالتف

واألحكام ) ي(8ن التقدم المحرز في تنفيذ المادة عاألمين التنفيذي أن يقدم تقارير يطلب إلى   -2
واألحكام ) ي(8المتصلة بها إلى االجتماع السابع للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 

  المتصلة بها؛
) ي(8المادة بشأن  تنفيذ برنامج العمل بخصوص األطراف التي لم تقدم بعد معلوماتيحث   -3

واألحكام المتصلة بها، بما فيها معلومات عن المشاركة الوطنية للمجتمعات األصلية والمحلية، أن تقوم بذلك 
 من خالل التقارير الوطنية الرابعة، وحيثما يكون ذلك ممكناً، في وقت ،بالتشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية

 هذه تحليل وإيجازإلى األمين التنفيذي ويطلب ، )ي(8جتماع السابع للفريق العامل المعني بالمادة مناسب لال
  واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السابع؛) ي(8ها للفريق العامل المعني بالمادة إتاحتالمعلومات و

رات المخصص للمادة  أن ينظم االجتماع السابع للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدويقرر  -4
واألحكام المتصلة بها قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، ويفضل أن يكون ذلك مباشرة قبل أو ) ي(8

بعد اجتماع آخر في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ برنامج العمل 
  بها؛واألحكام المتصلة ) ي(8المادة بشأن 

  االستعراض المتعمق وبرنامج العمل المتعدد السنوات المنقح
بالحاجة إلى وجود برنامج عمل أكثر شموالً وتطلعاً، مع مراعاة التطورات األخيرة، بما فيها يعترف  وإذ

  تقاسم المنافع واعتماده وتنفيذه،لحصول ولالتفاوض بشأن النظام الدولي 
 التي قرر فيها مؤتمر األطراف إجراء استعراض متعمق ، ألف9/13 من المقرر 11الفقرة وإذ يشير إلى 

  واألحكام المتصلة بها،) ي(8المادة بشأن في اجتماعه العاشر لمهام برنامج العمل 
  :، على النحو التالي5/16تنقيح برنامج العمل بصيغته المعتمدة في المقرر يقرر   -5
  ؛16و 9 و8 و5 و3سحب المهام المنجزة أو الملغاة   )أ(
 وتحديد أي أنشطة إضافية 12 و10 و7 و4 و2 و1االحتفاظ بالمهام الجارية، بما فيها المهام   )ب(

 والمنظمات الدولية ، والحكومات، إلى األطرافويطلبمطلوبة لتحقيق هذه المهام استنادا إلى نتائج األعمال 
إلى األمين التنفيذي أن ويطلب كذلك هذه المهام، تيسير لالمعنية والمجتمعات األصلية والمحلية أن تقدم نُهجاً وطنية 

نظر ، ل والثغرات والدروس المستفادة، وأفضل الممارسات،يجمع ويحلل هذه المعلومات بغية تحديد المعايير الدنيا
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8مادة االجتماع السابع للفريق العامل المعني بال
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يل التقارير التي قدمتها األطراف وغيرها من المنظمات أن تواصل األمانة تجميع وتحليطلب   -6
 من 2ة ، وذلك وفقاً للفقر15األخرى المعنية بشأن النُهج الوطنية والدولية المتعلقة بإعادة التوطين المتصلة بالمهمة 

 من أجل وضع مبادئ توجيهية عن أفضل) ي(8نظر الفريق العامل المعني بالمادة  من االتفاقية ل17المادة 
  ؛الممارسات
ل بدء تأجيل النظر في المهام األخرى من برنامج العمل التي لم يتم الشروع فيها وتأجييقرر   -7

  ؛17 و14 و13 و6 و11وفي ضوء التطورات الجارية، أي المهام تنفيذها، وذلك في انتظار استكمال المهام الحالية، 
  10المادة 

في برنامج ) ج(10 مع التركيز على المادة 10دة  أن يدرج عناصر رئيسية جديدة على المايقرر  -8
واألحكام ) ي(8الفريق العامل المخصص للمادة  إلىيطلب واألحكام المتصلة بها و) ي(8المادة بشأن العمل المنقح 

ات بشأن االستخدام رشاد المزيد من اإلإعدادالمتصلة بها، استناداً إلى مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية، 
ام والتدابير الحافزة ذات الصلة التي تقدم إلى المجتمعات األصلية والمحلية والنظر أيضا في اتخاذ تدابير المستد

 ونهج 10مادة لزيادة إشراك المجتمعات األصلية والمحلية والحكومات على الصعيدين الوطني والمحلي في تنفيذ ال
  النظام اإليكولوجي؛

لية والمحلية والمنظمات غير الحكومية أن تقدم إلى األمين األطراف والمجتمعات األص إلىيطلب   -9
األمين التنفيذي  إلىيطلب ، و)ج(10 من االتفاقية، مع التركيز على المادة 10التنفيذي معلومات بشأن تنفيذ المادة 

 االجتماع أن يجمع ويحلل المعلومات المتاحة وأن يسدي المشورة بشأن السبل التي يمكن بها تنفيذ هذه العنصر إلى
مل على المضي قدماً واألحكام المتصلة بها من أجل مساعدة الفريق العا) ي(8السابع للفريق العامل المعني بالمادة 

  بهذه المهمة؛
 مع التركيز على 10لألمانة بأن تعقد، رهناً بتوافر األموال، اجتماعاً دولياً بشأن المادة يأذن   -10

لحكومات والمنظمات الدولية وممثلي المجتمعات األصلية والمحلية، إلسداء ، بمشاركة األطراف وا)ج(10المادة 
واألحكام ) ي(8المشورة بشأن مضمون وتنفيذ العنصر الرئيسي الجديد لينظر فيها الفريق العامل المعني بالمادة 

  مل على المضي قدماً بهذه المهمة؛المتصلة بها في اجتماعه السابع من أجل مساعدة الفريق العا
واألحكام المتصلة بها أن يعد في اجتماعه ) ي(8الفريق العامل المخصص للمادة  إلىيطلب   -11

، باعتبارها قضية متعددة القطاعات في )ج(10، مع التركيز على المادة 10السابع إستراتيجية إلدماج المادة 
  ناطق المحمية؛المتعلق بالممختلف برامج عمل االتفاقية ومجاالتها المواضيعية، مع البدء ببرنامج العمل 

  واألحكام المتصلة بها) ي(8جدول األعمال المنقح للفريق العامل المعني بالمادة 
 أن يدرج بندا جديدا في جدول أعمال االجتماعات القادمة للفريق العامل المعني بالمادة يقرر  -12

حوار متعمق بشأن المجاالت : " عنوانهواألحكام المتصلة بها، وذلك اعتباراً من االجتماع السابع، يكون) ي(8
  ؛" القطاعاتشتركة بينالمواضيعية والقضايا األخرى الم

واألحكام ) ي(8أن يجري حوارا متعمقا في اجتماع السابع للفريق العامل المعني بالمادة يقرر   -13
  جي والمناطق المحمية؛إدارة النظام اإليكولوجي، وخدمات النظام اإليكولو: المتصلة بها، بشأن الشعار التالي
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  المؤشرات
 بأن حالة واتجاهات التنوع اللغوي وعدد المتحدثين بلغات الشعوب األصلية تشكل، إذا ما وإذ يعترف

  استخدمت إلى جانب مؤشرات أخرى، مؤشراً مفيداً الستبقاء المعارف التقليدية واستخدامها، 
قديم صورة واسعة النطاق لحالة واتجاهات  أهمية كل من المؤشرات الكمية والنوعية في توإذ يالحظ

للتنوع البيولوجي ة االستراتيجيالمعارف التقليدية ورصد واقع المجتمعات األصلية والمحلية في إطار الخطة 
  ؛لتنوع البيولوجياف أيشي لهدأو 2011-2020

) ي(8 للمادة  بالعمل المضطلع به تحت رعاية الفريق العامل المفتوح العضوية المخصصوإذ يحيط علماً
واألحكام المتصلة بها، والذي يشمل حلقات العمل التقنية اإلقليمية والدولية التي نظمها الفريق العامل فيما يتعلق 
بمؤشرات المنتدى الدولي للسكان األصليين بشأن التنوع البيولوجي، وذلك من أجل تحديد عدد محدود من 

تقييم لواالبتكارات والممارسات التقليدية وفي مجاالت بؤرية أخرى، المؤشرات الهادفة والعملية عن حالة المعارف 
  ،وأهداف التنوع البيولوجية االستراتيجيالتقدم المحرز نحو تحقيق الخطة 

وبرنامج التنوع  وحكومة النرويج )AECI( للوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي وإذ يعرب عن امتنانه العميق
  على الدعم المالي السخي المقدم لدعم هذه المبادرة، )Swedbio(البيولوجي السويدي 

  :المؤشرين المقترحين التاليينيعتمد   -14
وحيازة األراضي في األقاليم التقليدية للمجتمعات اهات التغير في استخدام األراضي حالة واتج  )أ(

  األصلية والمحلية؛
  الحالة واالتجاهات القائمة في ممارسة المهن التقليدية؛  )ب(

، حالة واتجاهات التنوع اللغوي وعدد المتحدثين بلغات الشعوب األصلية بالفعل بشأن ستكمال المؤشر المعتمدال
 وأهداف أيشي 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وذلك بغية تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ 

  تنوع البيولوجي؛لل
مكانية جمع البيانات المتعلقة بممارسة المهن التقليدية ف إاستكشامنظمة العمل الدولية إلى يدعو   -15

واألحكام المتصلة ) ي(8وأن تسدي المشورة بشأن استخدام هذا المؤشر لينظر فيها الفريق العامل المعني بالمادة 
  بها في اجتماعه السابع؛

 والصندوق عةمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراالوكاالت ذات الصلة، بما فيها يدعو كذلك   -16
حالة واتجاهات " المشورة بشأن استخدام مؤشر إسداءالدولي للتنمية الزراعية والتحالف الدولي لألراضي، إلى 

لينظر فيها " في األقاليم التقليدية للمجتمعات األصلية والمحليةوحيازة األراضي التغير في استخدام األراضي 
   المتصلة بها في اجتماعه السابع؛واألحكام) ي(8الفريق العامل المعني بالمادة 

 والفريق ، والوكاالت الدولية، والحكومات،األمين التنفيذي، بالتعاون مع األطراف إلىيطلب   -17
ة، هتمالعامل المعني بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي واألطراف الم

 إلى مواصلة صقل واستخدام المؤشرات المقترحة، السعي، 2010بيولوجي لعام بما فيها شراكة مؤشرات التنوع ال
، بما في ذلك من خالل تنظيم 2020-2011 للتنوع البيولوجية االستراتيجي والخطة 10وكذلك مراعاة تنفيذ المادة 



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 332 

  

 

رير رفع تقمنظمات، والمزيد من حلقات العمل التقنية، والنظر في مدى توافر البيانات والمنهجيات والتنسيق بين ال
  واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السابع للمضي قدماً بهذه المسائل؛) ي(8إلى الفريق العامل المعني بالمادة 

إلى األمين  يطلب، 10التركيز الجديد الذي توليه األطراف لتنفيذ المادة وإذ يضع في اعتباره   -18
 والوكاالت الدولية، بما فيها منتدى األمم ، والحكومات،ع األطراف وبالتعاون م،التنفيذي، رهناً بتوافر التمويل

 والفريق العامل المعني بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب ،المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية
 البيولوجي  وشراكة مؤشرات التنوع، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة،األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

ف، من خالل تنظيم المزيد من حلقات العمل التقنية، مدى تطور المؤشرات المالئمة لالستخدام استكشا، 2010لعام 
واألحكام المتصلة بها ) ي(8ن هذه المسألة إلى الفريق العامل المعني بالمادة عرير رفع تق المستدام وأن يمألوفال

أيشي للتنوع البيولوجي أهداف في معالجة هذه المسألة في إطار م  حتى يمكن إحراز تقد،في اجتماعه السابع
  ؛2020- 2011للتنوع البيولوجي ة االستراتيجيوالخطة 

 ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب ، والمنظمات الدولية، األطرافيدعو كذلك  -19
راضي ويطلب إلى األمين التنفيذي إعداد المؤشرات بشأن حيازة األإعداد م آراء عن يالمصلحة المعنيين إلى تقد

  .مذكرة إعالمية لعرضها على الفريق العامل في اجتماعه السابع
  المشاركة

  الصندوق الطوعي  )أ(
ر مشاركة المجتمعات األصلية ييست، من خالل الصندوق االستئماني الطوعي، انةاألم إلىيطلب   -20

يكون ذلك ممكناً ورهناً بتوافر التمويل، مشاركة المجتمعات والمحلية في أعمال االتفاقية، وأن يعزز، حيثما 
  ؛التفاقية في حلقات العمل التي تنظم لبناء القدرات في إطار ا،األصلية والمحلية، حسب االقتضاء

  المجتمعات المحلية  )ب(
قرر يكان محدوداً ألسباب مختلفة، ) ي(8 أن مشاركة المجتمعات المحلية وفقاً للمادة وإذ يالحظ  -21

عقد اجتماع فريق خبراء مخصص لممثلي المجتمعات المحلية، مع مراعاة التوازن الجغرافي والتوازن بين 
 وجمع المشورة بشأن السبل التي يمكن بها ،الجنسين، من أجل تحديد الخصائص المشتركة للمجتمعات األصلية
ا في ذلك مشاركتها على المستوى الوطني، للمجتمعات المحلية أن تشارك بفعالية أكبر في عمليات االتفاقية، بم
   تنفيذ االتفاقية وتحقيق أهدافها؛فيوكذلك السبل الكفيلة بتطوير التوعية المستهدفة، وذلك بغية المساعدة 

  بناء القدرات وتثقيف المجتمعات والتوعية العامة
يادة الجهود الرامية  العمل مع المانحين والشركاء، بغية زأن يواصل مين التنفيذي إلى األيطلب  -22

، إعداد التمويل بتوافر ، ورهناًحيثما يكون ذلك ممكناً، صوصاإلى بناء قدرات المجتمعات األصلية والمحلية، وخ
 ة عمليمراعاة مشاركتها الفعالة في عمليات االتفاقية، مع يسير وتللتوعيةستراتيجيات متوسطة وطويلة األجل، ا

  الحصول وتقاسم المنافع وصياغته وتنفيذه؛ بشأنالتفاوض بشأن النظام الدولي 
 إعداد أنشطة ومنتجات لالتصال والتثقيف والتوعية ةواصلم ين التنفيذيإلى األم كذلكيطلب   -23

التثقيف المجتمعي  ، والمساعدة في المجتمعات األصلية والمحليةعن طريق إسهاماتالعامة، بما في ذلك 
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 عامة الجمهور أيضا عن دور المجتمعات األصلية زيادة توعيةتفاقية وعن عمل االللمجتمعات األصلية والمحلية 
 ومعارفها التقليدية في حفظ التنوع البيولوجي ، وال سيما دور نساء المجتمعات األصلية والمحلية،والمحلية

   بما في ذلك تغير المناخ؛، وغيرها من القضايا العالميةواستخدامه المستدام
  سجيل وتوثيق المعارف واالبتكارات والممارسات التقليديةمبادئ توجيهية تقنية لت

توثيق وتسجيل المعارف التقليدية ينبغي أن يعود أوالً بالنفع على المجتمعات األصلية  بأنإذ يعترف و
والمحلية وأن تكون مشاركة هذه المجتمعات في مثل هذه الخطط مشاركة طوعية وليست شرطاً مسبقاً لحماية 

  دية،المعارف التقلي
 الدور الريادي الذي تؤديه اتفاقية التنوع البيولوجي في مجال المعارف واالبتكارات وإذ يالحظ

  دية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،والممارسات التقلي
 مثل ، عمل المنظمات األخرى فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية لتوثيق المعارف التقليديةوإذ يالحظ كذلك
لتوثيق المعارف التقليدية من جانب المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمشاريع المتعلقة إعداد مجموعة أدوات 

بالتوثيق والمعارف التقليدية التي اقترحتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والرغبة في تنسيق هذا 
  العمل داخل المنظومة الدولية،

  مساس بإعداد أشكال أخرى للحماية،بادئ توجيهية إلى ال أنه ال ينبغي أن يؤدي وضع موإذ يؤكد
توثيق معارف المجتمعات األصلية والمحلية وابتكاراتها وممارساتها التقليدية لغرض   أنوإذ يالحظ كذلك

عن علم المسبقة  وبموافقتها ، أن تضطلع به المجتمعات األصلية والمحليةحماية المعارف التقليدية عمل ينبغي
  قى هذه المعارف في إطار ملكيتها،وعلى أن تب
 المجتمعات األصلية والمحلية ةساعدماألطراف والحكومات والمنظمات الدولية إلى دعم ويدعو   -24

وتطويرها، وبدعم بناء القدرات وحمايتها على االحتفاظ بمعارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية والتحكم فيها 
ر قرارات عن اصدإ تمكين المجتمعات األصلية والمحلية من هدفرد الالزمة بوتطوير الهياكل األساسية والموا

  علم بشأن توثيق المعارف التقليدية؛
 منتدى األمم المتحدة الدائم المعني عـاون مـعاالستمرار في التإلى األمين التنفيذي يطلب   -25

 لمساعدة ، العالمية للملكية الفكريةلمنظمة، وافةمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقا، وبقضايا الشعوب األصلية
توثيق المعارف ب المتعلقة  مجموعة األدواتتطويرالمتعلق باستكمال عملها المنظمة العالمية للملكية الفكرية على 

ملكية المنظمة العالمية لل المنافع والتهديدات المحتملة لتوثيق المعارف التقليدية، بالتعاون مع ةعالجم، والتقليدية
   وإتاحة مجموعة األدوات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وبوابة معلومات المعارف التقليدية؛،الفكرية

  منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصليةتوصيات 
 إلى تطلب"التي  منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية بتوصية يحيط علماً  -26
 والتفاوض بشأنها واعتمادها لضمان احترام التراث الثقافي ن تنظر في وضع مدونة سلوك أخالقياألطراف أ

والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية المتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وأن يعكس المعيار 
الصلة، بما في ذلك اإلعالن بشأن حقوق الشعوب المنصوص عليه في المدونة بشكل كاف المعايير الدولية ذات 

  ؛"األصلية
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 بتقرير مشاورة المجتمعات األصلية والمحلية وقطاع األعمال والتنوع يحيط علماً أيضاً  -27
أيار / مايو13 و12 التي عقدت في مقر األمم المتحدة بنيويورك يومي ،)UNEP/CBD/WG8J/6/INF/11(البيولوجي 

من خالل لفعال التفاقية التنوع البيولوجي،  المزيد من المناقشات بغية ضمان التنفيذ ا، ويشجع على إجراء2009
شراكات إبداعية بين أصحاب المصلحة، مع حفز األعمال التجارية المجتمعية التي تقوم على االستخدام المستدام 

  للتنوع البيولوجي؛
في  الدائم المعني بقضايا الشعوب األصليةمنتدى األمم المتحدة غ إبالإلى األمين التنفيذي يطلب    -28

 لضمان احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األخالقي مدونة السلوك في بالتقدم المحرز دورته القادمة
  .األصلية والمحلية المتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

  مرفق
واألحكام المتصلة ) ي(8ة  من برنامج العمل بشأن الماد15لمهمة ااختصاصات 
بحث ووضع االختصاصات  مذكرة األمين التنفيذي بخصوص  فيتبها كما ورد

واألحكام المتصلة بها التي ) ي(8 بشأن المادة  برنامج العملمن 15لمهمة ل
واألحكام المتصلة ) ي(8أعدت لالجتماع السادس للفريق العامل المعني بالمادة 

  (UNEP/CBD/WG8J/6/2/Add.2) لوجيبها في اتفاقية التنوع البيو
، بما فيها الملكية المعلوماتإعادة  لتيسيرمبادئ توجيهية  هو وضع 15إن الغرض من المهمة   -1

، وذلك من أجل تيسير  من اتفاقية التنوع البيولوجي17 من المادة 2للفقرة  وفقا الثقافية، إلى موطنها األصلي،
  .بالتنوع البيولوجياستعادة المعارف التقليدية المتعلقة 

  .واألحكام المتصلة بها) ي(8 وفقاً ألحكام االتفاقية، وتحديداً في ضوء المادة 15وتُفسر المهمة   -2
 إلى تحسين وتعزيز األنشطة القائمة في مجال إعادة التوطين التي تضطلع بها 15وترمي المهمة   -3

والمعشبات والحدائق النباتية، وقواعد البيانات، األطراف، الحكومات، والكيانات األخرى بما فيها المتاحف، 
  .والسجالت، وبنوك الجينات، وغيرها

  :ويضم أصحاب المصلحة ما يلي  -4
  األطراف والحكومات؛  )أ(
 والمجموعات األخرى التي تتضمن معلومات عن معارف  والمعشبات والحدائق النباتيةالمتاحف  )ب(

  ؛المحلية والتي لها صلة بالحفظ واالستخدام المستداموابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية و
 منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب وبوجه خاص(المنظمات الدولية ذات الصلة   )ج(

  ؛)، والمنظمة العالمية للملكية الفكريةمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة و،األصلية
  ية والمحلية؛ثلو المجتمعات األصلمم  )د(
  . والتي لديها خبرة بهذه المسائلالمنظمات غير الحكومية ومنظمات الشعوب األصلية ذات الصلة  )ه(
  :وتضطلع األمانة بما يلي  -5
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ة بشأن النُهج الوطنية المعنيتجميع وتحليل التقارير التي تقدمها األطراف وغيرها من المنظمات   )أ(
) ي(8، لينظر فيها الفريق العامل المعني بالمادة 15ن والتي تتصل بالمهمة أو الدولية في مجال إعادة التوطي/و

  لمستفادة؛واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السابع، وذلك من أجل تحديد أفضل الممارسات ا
 وإلى المشورة المقدمة من الفريق العامل، قد تضع األمانة لنظر ،استناداً إلى أفضل الممارسات  )ب(
  :واألحكام المتصلة بها، ما يلي) ي(8امل المعني بالمادة الفريق الع

مبادئ توجيهية تتعلق بأفضل الممارسات من أجل الشروع على المستوى الوطني في   )1(
 من اتفاقية 17 من المادة 2للفقرة  وفقا بما فيها الملكية الثقافية،إعادة توطين المعلومات، 

تعادة المعارف التقليدية المتعلقة بالتنوع ، وذلك من أجل تيسير اسالتنوع البيولوجي
  البيولوجي؛

مبادئ توجيهية تتعلق بأفضل الممارسات أو إطار من أجل الشروع على المستوى   )2(
 من المادة 2للفقرة  وفقا بما فيها الملكية الثقافية،الدولي في إعادة توطين المعلومات، 

سير استعادة المعارف التقليدية ، وذلك من أجل تي من اتفاقية التنوع البيولوجي17
  .المتعلقة بالتنوع البيولوجي

وعلى األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية   -6
 بما ،أفضل الممارسات في مجال إعادة توطين المعلوماتعن والمنظمات غير الحكومية إبالغ األمانة بالمعلومات 

  .15ت الثقافية ذات الصلة بالمهمة في ذلك الممتلكا
  :بما يلي) ي(8ويضطلع الفريق العامل المعني بالمادة   -7
المضي التي يمكن بها  الكيفيةة، في مستلمالنظر في اجتماعه السابع، استناداً إلى المعلومات ال  )أ(

 والمشورة الواردة، قدماً بهذه المهمة في السياقين المحلي والدولي على حد سواء، مع مراعاة المعلومات
الحصول بشأن واألحكام المتصلة بها، والنظام الدولي ) ي(8المادة بشأن واالستعراض المتعمق لبرنامج العمل 

  وتقاسم المنافع؛
 في إطار االستعراض المتعمق 15مواصلة تحديد الطريقة التي ينبغي النظر بها في المهمة   )ب(

العمل المتعدد السنوات، وأيضاً الكيفية التي يمكن بها لألعمال المتعلقة وكيفية إدماجها في برنامج ) ي(8للمادة 
  .بهذه المهمة أن تكون مفيدة في استكمال التنفيذ الفعال للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع
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      التدابير الحافزة10/44المقرر 
  ،ن مؤتمر األطرافإ

الة الحوافز الضارة والتخفيف من حدتها، وتشجيع  بشأن إزبأعمال حلقة العمل الدوليةيرحب   -1
لحكومة يعرب عن تقديره ؛ و2009تشرين األول / أكتوبر8 إلى 6 من ،الحوافز اإليجابية، المنعقدة في باريس

على استضافة حلقة ) اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة لإسبانيا على تقديم الدعم المالي لعقد حلقة العمل هذه، و
  على دعم إعداد تقارير حاالت الممارسات الجيدة؛ واليونيب )IUCN(، وكذلك لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة العمل

حاالت الممارسات الجيدة من مناطق مختلفة بشأن إزالة الحوافز  وبتجميع  بالمعلوماتيحيط علماً  -2
حلقة عمل الخبراء الدولية، دا إلى تقرير الضارة أو التخفيف من حدتها، وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية، استنا

وحسبما تم استكمالها، بناء على طلب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع 
  ؛UNEP/CBD/COP/10/INF/18عشر، في مذكرة األمين التنفيذي الواردة في الوثيقة 

، إلى  المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة عنفضال األطراف والحكومات األخرى، دعوي  -3
 بتحديد الحوافز الضارة وإزالتها أو مراعاة المعلومات وتجميع حاالت الممارسات الجيدة في عملها المتعلق

مع األخذ في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، لالتخفيف من حدتها، وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية 
  ، وفقاً للظروف الوطنية؛ تختلف من بلد إلى بلدقدللتدابير الحافزة  بار أن اآلثار المحتملةاالعت

من   وحاالت الممارسات الجيدةالمعلومات ، حسب االقتضاء،نشر األمين التنفيذي أن ييطلب إلى  -4
   أخرى؛وسائلومن خالل  لالتفاقية  التابعة تبادل المعلومات غرفةخالل آلية
 بالدعم يقر و)TEEB(مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ارير تق بيرحب  -5

، واالتحاد الذي قدمه برنامج األمم المتحدة للبيئة في استضافة المبادرة، فضال عن الدعم المالي المقدم من ألمانيا
  األوروبي وجهات أخرى؛

تعزيز معايرة ت النظم اإليكولوجية في وخدمالتنوع البيولوجي اتقدير قيم أهمية وإذ يدرك   -6
، وفقاً لتشريعاتها الوطنية، إلى اتخاذ تدابير، ووضع  األطراف والحكومات األخرىيدعو، التدابير الحافزة اإليجابية

أو تعزيز آليات بغية مراعاة قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عملية صنع القرار في 
لتنوع ل تنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والخاص، بما في ذلك عن طريقالقطاعين العام 

، مستعينا في ذلك بعمل مبادرة اقتصاديات لزيادة إشراك مختلف قطاعات الحكومة والقطاع الخاصالبيولوجي 
إلنمائي بشأن أهمية التنوع األمم المتحدة ا ، والمبادرة اإلقليمية لبرنامجالنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي

، والمبادرات للنمو المستدام واإلنصاف في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي اإليكولوجية البيولوجي والنظم
  األخرى ذات الصلة، وإلى النظر أيضا في إجراء دراسات مماثلة على المستوى الوطني، عند االقتضاء؛

يعقد، رهنا بتوافر الموارد المالية وبالتعاون مع الشركاء ذوي  األمين التنفيذي، أن يطلب إلى  -7
، فضال (TEEB) ومع األخذ في الحسبان أعمال مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ،الصلة

نمائي بشأن عن العمل المماثل على المستوى الوطني أو اإلقليمي، مثل المبادرة اإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة اإل
أهمية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية للنمو المستدام واإلنصاف في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
أن يعقد حلقات عمل إقليمية من أجل تبادل الخبرات العملية فيما بين الممارسين بشأن إزالة التدابير الحافزة 
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لك على سبيل المثال وليس الحصر، اإلعانات الضارة، وبشأن التشجيع الضارة والتخفيف من حدتها، بما في ذ
على الحوافز اإليجابية، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، الحوافز القائمة على آلية السوق، بغية بناء 

  القدرات أو تعزيزها، وتعزيز الفهم المشترك بين الممارسين؛
قليمية والدولية إلى دعم بناء أو تعزيز القدرات الوطنية  مؤسسات التمويل الوطنية واإليدعو  -8

 ،لتقدير قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لتحديد أو إزالة التدابير الضارة أو التخفيف من حدتها
  حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛من أجل وتصميم وتنفيذ تدابير حافزة إيجابية 

تلحق الضرر بالتنوع البيولوجي كثيراً ما تكون غير فعالة التي أن الحوافز الضارة  وإذ يدرك  -9
أو غير فعالة للوفاء باألهداف االجتماعية، في حين أنها تستخدم في بعض الحاالت األموال /من حيث التكلفة و

كبيرة فيما تبذله من جهود  األطراف والحكومات األخرى على تحديد األولويات وتحقيق زيادة يحثالعامة النادرة، 
 وإزالتها ،ثر على التنوع البيولوجيؤنشطة في تحديد الحوافز الضارة القائمة في القطاعات التي يمكن أن ت

 من الخطة 3 هدفوالتخلص التدريجي منها وإصالحها، بغية التقليل من آثارها السلبية أو تجنبها، مع مراعاة ال
، ومع اإلدراك بأن القيام بذلك يتطلب الحقا إجراء تحليالت حذرة 2020- 2011 للتنوع البيولوجياالستراتيجية 

للبيانات المتاحة وتعزيز الشفافية، من خالل آليات االتصال الجارية والشفافة بصدد كميات الحوافز الضارة المقدمة 
  معات األصلية والمحلية؛ القيام بهذا اإلجراء، بما في ذلك بالنسبة ألساليب عيش المجتتبعاتوتوزيعها، فضال عن 

يشجع الدور الضروري للتنظيم والدور التكميلي للصكوك القائمة على آلية السوق،  وإذ يالحظ  -10
 على تعزيز تصميم وتنفيذ تدابير حافزة إيجابية، في جميع القطاعات االقتصادية األطراف والحكومات األخرى

ة وشفافة ومستهدفة ومرصودة ح المستدام بحيث تكون ناجالرئيسية، من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
بشكل مالئم وفعالة من حيث التكلفة باإلضافة إلى اتساقها وتجانسها مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى، وأال 

محددة تؤدي إلى توليد حوافز ضارة، مع األخذ في الحسبان، حسب االقتضاء، طائفة التدابير الحافزة اإليجابية ال
" مبدأ الملوث يدفع الثمن"في تقرير صانعي السياسة في مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، و

  ، فضال عن أساليب عيش المجتمعات األصلية والمحلية؛"مبدأ التكلفة الكلية لالستعادة"وما يرتبط به من 
اس والقطاع الخاص في إعداد التدابير الحافزة  بالدور الحيوي لالتصال بين عامة النوإذ يعترف  -11

 األعمال قطاعاألطراف والحكومات األخرى على االشتراك مع يشجع التي تساند التنفيذ الوطني لالتفاقية، 
والشركات بشأن السبل والوسائل للمساهمة في التنفيذ الوطني لالتفاقية، بما في ذلك من خالل القيام، بمشاركتها، 

ذ التدابير الحافزة اإليجابية المباشرة وغير المباشرة من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بتصميم وتنفي
  المستدام؛

 األطراف والحكومات األخرى إلى أن تعزز، حسب االقتضاء، أنماط االستهالك واإلنتاج يدعو  -12
لعام والخاص على حد سواء، بما في المستدامة من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في القطاعين ا

 األعمال والتنوع البيولوجي، وسياسات المشتريات التي تتماشى مع أهداف االتفاقية، قطاعذلك من خالل مبادرات 
ووضع أساليب لتعزيز المعلومات القائمة على قاعدة علمية بشأن التنوع البيولوجي في قرارات المستهلكين 

  ات الدولية األخرى ذات الصلة؛ مع االتفاقية وااللتزامسجانوالمنتجين، بما يتسق ويت
عمل ب رحبي، القائمة لتقدير القيمةدوات األ القيود المنهجية للنُهج الحالية، مثل وإذ يدرك أيضا  -13

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و ،)الفاو( منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالمنظمات الدولية ذات الصلة، مثل 



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 338 

  

 

ات ياقتصاد، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومبادرته بشأن )االونكتاد (التنميةو
 واالتحاد الدولي لحفظ ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، 

رى ذات صلة، في دعم الجهود المبذولة على المستويات الطبيعة، باإلضافة إلى منظمات ومبادرات دولية أخ
 ولتشجيع التدابير الحافزة  الحوافز الضارة وإزالتها أو التخفيف من حدتها،العالمية واإلقليمية والوطنية لتحديد

م م التنوع البيولوجي وخدمات النظ من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ولتقدير قياإليجابية
 هذه المنظمات إلى مواصلة هذا العمل وتكثيفه بغية زيادة التوعية وتشجيع الفهم يدعو المرتبطة به، وةإليكولوجيا

المشترك إلزالة الحوافز الضارة أو التخفيف من حدتها، والتشجيع على التدابير الحافزة اإليجابية، وتقدير قيم 
  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛

،  تعاونه مع المنظمات والمبادرات ذات الصلةعزيزتزيادة األمين التنفيذي مواصلة و لب إلىيط  -14
 أعاله ودعمه وتيسيره وضمان تنسيقه بشكل فعال مع برنامج 13 إلى 1بغية حفز العمل المذكور في الفقرات من 

برامج العمل المشتركة بين العمل بشأن التدابير الحافزة باإلضافة إلى غيره من برامج العمل المواضيعية و
  القطاعات في إطار االتفاقية؛

 األمين إبالغ إلى ةالمعنيالمنظمات والمبادرات الدولية و ، والحكومات األخرى، األطرافيدعو  -15
   المذكور أعاله والصعوبات التي اعترضتها والدروس المستفادة منه؛ تنفيذ العمل في التقدم المحرزالتنفيذي عن
،  لالتفاقية التابعة تبادل المعلومات غرفةمن خالل آليةنشر،  األمين التنفيذي أن يىيطلب إل  -16

تجميع المعلومات المقدمة ب وأن يضطلع،  أعاله15 عنها في الفقرة المعرب المعلومات المقدمة عمالً بالدعوة
ية والتكنولوجية يعقد قبل ها وإعداد تقرير مرحلي لنظر اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنوتحليل

  .االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف
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  2012-2011    إدارة االتفاقية وميزانية برنامج العمل لفترة السنتين 10/45المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 إلى األمانة الدعم الذي تقدمه لحكومة كندا بوصفها البلد المضيف على تعزيز يعرب عن تقديره  -1
 في 2، والمقرر زيادتها بنسبة 2010 دوالر أمريكي في عام 1 082 432 السنوية البالغة متهااهويرحب بمس

 في المائة في 83.5المائة في السنة، من البلد المضيف كندا ومقاطعة كيبيك لتشغيل األمانة، والتي يخصص منها 
  ؛2012-2011السنة لتعويض المساهمات من األطراف لفترة السنتين 

دعم تنفيذ الخطة لالمساهمة المقدمة من اليابان، التي تولت رئاسة مؤتمر األطراف،  بيرحب  -2
مؤتمر االجتماع العاشر ل، والمقررات األخرى التي اعتمدت في 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  ألطراف؛ا
برنامج األمم  بين 2010تشرين األول / أكتوبر26 المؤرخة الترتيبات اإلدارية المنقحة يؤيد  -3

، ويتطلع إلى التوصل إلى إنجاز قررتفاقية التنوع البيولوجي، المبينة في المرفق األول بهذا المالمتحدة للبيئة وا
 تقرير إلى رفعاألمين التنفيذي يطلب إلى سريع التفاق مستوى الخدمة المنصوص عليه في تلك االتفاقات، و

  تفاقات؛ مكتبه عن تنفيذ االمؤتمر األطراف من خالل
 تقرير عن الترتيبات اإلدراية المنقحة رفعالمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلى يدعو   -4

 شباط/ فبراير25 إلى 21 من ،عقد في نيروبي، التي ستإلى مجلس إدارة البرنامج في دورته السادسة والعشرين
  ؛2011

لالتفاقية لفترة سنتين، تبدأ ) VBو ،BZ، وBE، وBY( ضرورة تمديد الصناديق االستئمانية يقرر  -5
 إلى المدير التنفيذي لبرنامج ويطلب، 2013كانون األول / ديسمبر31 وتنتهي في 2012كانون الثاني / يناير1من 

  األمم المتحدة للبيئة التماس موافقة مجلس إدارة البرنامج على تمديدها؛
 2011 دوالر أمريكي لعام 11 769 300ارها  مقد)BY( على ميزانية برنامجية أساسية يوافق  -6

  ب أدناه؛- 1أ و-1 لألغراض المبينة في الجدولين 2012 دوالر أمريكي لعام 12 989 700و
   أدناه؛6 حسبما ترد في الجدول 2012 و2011لعامي  جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقات يعتمد  -7
الميزانية إنفاق  في المائة من 5د نسبة  تحديد احتياطي رأس المال العامل عنيؤكد من جديد  8
  ، ويشمل ذلك تكاليف دعم البرنامج؛)BYالصندوق االستئماني (األساسية البرنامجية 
 ة أن هناك عددا من األطراف لم تسدد مساهماتها إلى الميزانية األساسييالحظ مع القلق  -9

   وسنوات سابقة؛2009لسنة ) BYالصندوق االستئماني (
) BYالصندوق االستئماني  (ةطراف التي لم تسدد بعد مساهماتها إلى الميزانية األساسي األيحث  -10

ويحدث بانتظام  نشر إلى األمين التنفيذي أن يويطلبن تأخير  وسنوات سابقة أن تقوم بذلك بدو2009 لسنة
  ؛)VBو ،BZ، وBE، وBY(حالة المساهمات في الصناديق االستئمانية لالتفاقية عن معلومات 
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 فصاعدا، أال يحق لألطراف 2005 كانون الثاني/يناير 1 فيما يتعلق بالمساهمات من يقرر  -11
 وينطبق ضوا من أعضاء مكتب مؤتمر األطراف؛أكثر أن تصبح عأو ) 2(لسنتين المتأخرة في سداد مساهماتها 

  مية؛أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النااألطراف التي ليست بين على فقط ذلك 
 لألمين التنفيذي أن يدخل في ترتيبات مع أي طرف تأخرت مساهماته لسنتين أو أكثر يرخص  -12

لهذا الطرف، لتسوية جميع المتأخرات المعلقة، في " جدول زمني للمدفوعات"للدخول في اتفاق متبادل على 
 القادمة في الموعد غضون ست سنوات حسب األوضاع المالية للطرف المتأخر في السداد ودفع المساهمات

   إلى االجتماع القادم لمؤتمر األطراف؛كهذاالمحدد، وأن يقدم تقرير عن أي ترتيب 
 أعاله ويحترم تماما أحكام هذه 12 أن الطرف الذي عقد ترتيبات متفق عليها وفقا للفقرة يقرر  -13

   أعاله؛11الترتيبات لن يخضع ألحكام الفقرة 
فاقية إلى مالحظة أن المساهمات في الميزانية البرنامجية األساسية  جميع األطراف في االتيدعو  -14

)BY( من السنة التي وضعت فيها هذه المساهمات في الميزانية وإلى أن كانون الثاني/يناير 1 في تكون مستحقة 
ي تدفعها بأسرع ما يمكن، ويحث األطراف التي هي في موقع يسمح لها بذلك، أن تسدد المساهمات المبينة ف

، وبحلول 2011 للسنة التقويمية 2010كانون األول من عام /ديسمبر 1 بحلول أدناه) األنصبة المقررة( 6الجدول 
وفي هذا الصدد يطلب إبالغ األطراف بمبلغ مساهماتها في ، 2012 للسنة التقويمية 2011 تشرين األول/أكتوبر 1

  ها هذه المساهمات؛ستحق فيأقرب وقت ممكن في السنة التي تسبق السنة التي تُ
 لألمين التنفيذي بأن ينقل الموارد من بين كل من بنود التخصيص الرئيسية الواردة في يرخص  -15

 25 تجاوزي ال آخر حد تطبيقبشرط  في المائة من مجموع الميزانية البرنامجية، 15 أدناه، حتى نسبة 1الجدول 
  في المائة على كل بند مخصص من بنود الميزانية؛

 على تقاسم تكاليف خدمات األمانة بين التكاليف المشتركة التفاقية التنوع البيولوجي وافقي  -16
  ؛2012- 2011 لفترة السنتين 15:85وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على أساس نسبة 

 لألمين التنفيذي بأن يدخل في التزامات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، والسحب من يرخص  -17
رد النقدية المتاحة، بما في ذلك األرصدة غير المنفقة والمساهمات عن الفترات المالية السابقة ومن اإليرادات الموا

  المتنوعة؛
  : بتقديرات التمويل لألغراض التاليةيحيط علما  -18

 للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة )BE(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص   )أ(
   أدناه؛3 والمدرجة في الجدول 2012- 2011 السنتين المعتمدة لفترة

 لتيسير مشاركة األطراف من البلدان النامية، وال )BZ(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص   )ب(
 في فترة ذات االقتصاد االنتقالي،األطراف فضال عن  ،سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

   أدناه؛4سبما يحدد ذلك األمين التنفيذي ويرد ذلك في الجدول ، ح2012- 2011السنتين 
 لمشاركة المجتمعات VB األطراف على تقديم مساهمات إلى هذه الصناديق والصندوق االستئماني يحث

  ؛) أدناه5انظر الجدول (األصلية والمحلية في أنشطة االتفاقية 
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ة، فضال عن المنظمات الحكومية األطراف والدول غير األطراف في االتفاقيجميع  يحث  -19
  والحكومية الدولية وغير الحكومية والمصادر األخرى على المساهمة في الصناديق االستئمانية المالئمة لالتفاقية؛

 أقل ال سيما على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة لألطراف من البلدان النامية، ويؤكد من جديد  -20
 في أنشطة مؤتمر ذات االقتصاد االنتقالي،الصغيرة النامية، فضال عن األطراف البلدان نموا والدول الجزرية 

 إلى األمانة أن تُذكّر األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق االستئماني ويطلباألطراف في االتفاقية 
 رة إلىمع اإلشا ستة شهور على األقل قبل االجتماعات العادية لمؤتمر األطراف، )BZ(الطوعي الخاص 

 األطراف التي هي في موقف يسمح لها بذلك على أن تسدد مساهماتها ثالثة شهور على ويحثاالحتياجات المالية، 
  بل انعقاد اجتماع مؤتمر األطراف؛األقل ق

  ؛ أدناهب-2و أ- 2ين  األمانة للميزانية البرنامجية الواردة في الجدولموظفي على مالك يوافق  -21
حكومات والمنظمات إلى تقديم الموارد البشرية المؤهلة تأهيال عاليا وأشكال  األطراف واليدعو  -22

  الدعم األخرى إلى األمانة بغية دعم برامج العمل القائمة واألنشطة المعتمدة؛
 أنه خالل التحضير لبدء إنفاذ وتنفيذ بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع، فإن عنصر يالحظ  -23

 البروتوكول في الوقت الحالي سيحتاج إلى مراجعة في ميزانية فترة السنتين مالك الموظفين الذين يخدمون
   بغرض تعزيز هذا العنصر؛2013-2014

 2014-2013 إلى األمين التنفيذي أن يعد ويقدم ميزانية لبرنامج العمل لفترة السنتين يطلب  -24
  :ميزانية استنادا إلى ما يليشر، وأن يقدم ثالثة بدائل للحادي عنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الل

  ؛)BY االستئمانيالصندوق ( األساسية تقدير معدل النمو الالزم للميزانية البرنامجية  )أ(
 2012-2011 مستوى ميزانية الفترة من) BY االستئمانيالصندوق ( الميزانية البرنامجية زيادة  )ب(

  القيمة الحقيقية؛ في المائة ب7.5معدل ب
ة الفترة ـعند مستوى ميزاني) BY االستئمانيالصندوق (ميزانية البرنامجية اإلبقاء على ال  )ج(

  ؛سميةاإل بالقيمة 2011-2012
  تفسيرات عن االختالفات المسجلة في عدد الموظفين واألنشطة بين البدائل وكذلك عواقبها؛يقدم و

مساوئ استخدام  عن مزايا و)UNEP/CBD/COP/10/INF/16(تقرير األمين التنفيذي ب يحيط علما  -25
عملة البلد المضيف لألمانة أو الدوالر األمريكي كعملة تستخدم في حسابات وميزانية الصناديق االستئمانية التابعة 

  التفاقية التنوع البيولوجي؛
 إلى األمين التنفيذي، بغض النظر عن الحاجة المستمرة لوجود ميزانية برنامجية، أن يطلب  -26

بغية استكشاف جدوى تطبيق مفهوم اإلدارة المستند إلى النتائج، ) يونيب(تحدة للبيئة يتصل ببرنامج األمم الم
وخصوصا الميزانية المستندة إلى تحقيق النتائج، حسب الحالة، تطبيقه على عمل االتفاقية، مع مراعاة ممارسات 

ر األطراف في اجتماعه برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمات األخرى وأن يرفع تقريرا عن ذلك إلى مؤتم
  شر؛حادي عال
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 إلى األمين التنفيذي أن يستخدم مؤشرات اإلنجاز واألداء القابلة للقياس والمبينة في المرفق يطلب  -27
  ؤتمر األطراف في اجتماعه القادم؛نها إلى معهذا المقرر باعتبارها أداة إدارة لألمانة وأن يقدم تقريرا بالثاني 

  أ- 1الجدول 
  2012-2011صندوق اإلستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة السنتين ميزانية ال

 

  المصروفات

2011 
بآالف (

الدوالرات 
 )األمريكية

2012  
بآالف (

الدوالرات 
  )األمريكية

  المجموع
بآالف (

الدوالرات 
  )األمريكية

     البرامج أوال

 2,083.1 1,083.7 999.4 مكتب األمين التنفيذي 

 5,026.1 2,540.5 2,485.6  ية والتقنية والتكنولوجيةالشؤون العلم 

 3,984.5 2,243.5 1,741.0 الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية 

 2,720.1 1,377.9 1,342.2   والمجموعات الرئيسيةاالتصال 

 2,863.1 1,619.4 1,243.7  التقنيدعم التنفيذ والدعم 

 5,242.4 2,630.4 2,612.0 دارة الموارد وخدمات المؤتمراتإ 

 21,919.3 11,495.3 10,424.0 )أوال(المجموع الفرعي  

 2,849.5 1,494.4 1,355.1  في المائة13  دعم البرنامجمورس  ثانيا

  (9.8)  (9.8)  احتياطي رأس المال العامل ثالثا
 24,759.0 12,989.7 11,769.3 )ثالثا+ ثانيا+ أوال ( جماليمجموع اإلال 

 1,862.3 940.3 921.9 من البلد المستضيفالمساهمة ناقص  

 22,896.7 12,049.4 10,847.4  )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف ( الصافيالمجموع 
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  ب- 1جدول ال
  )حسب وجوه اإلنفاق (2012-2011ميزانية الصندوق اإلستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة السنتين 

 

  المصروفات

2011 
الف بآ(

الدوالرات 
 )األمريكية

2012  
بآالف (

الدوالرات 
  )األمريكية

  المجموع
بآالف (

الدوالرات 
  )األمريكية

 13,439.8 6,822.1 6,617.7  1تكاليف الموظفين -ألف

 942.8 478.6 464.2 موظفي برنامج الحصول وتقاسم المنافع تكاليف  -باء

 293.1 177.8 115.3  اجتماعات المكتب -جيم

 820.0 410.0 410.0 لسفر في مهام رسميةا -دال

 200.0 100.0 100.0  العقود من الباطن/المستشارون -هاء

 2,890.0 1,840.0 1,050.0 /2/3/4االجتماعات  -واو

 180.0 90.0 90.0 مواد التوعية العامة -زاي

 210.0 105.0 105.0 العمل اإلضافي/المساعدة المؤقتة -حاء

 2,943.6 1,471.8 1,471.8 العامةمصروفات التشغيل   -طاء

 I(  10,424.0 11,495.3 21,919.3( المجموع الفرعي 

 2,849.5 1,494.4 1,355.1  في المائة13  دعم البرنامجمورس ثانيا

 (9.8)   (9.8)  احتياطي رأس المال العامل  ثالثا

  24,759.0 12,989.7 11,769.3 )ثالثا+ ثانيا+ أوال ( جماليمجموع اإلال 
 1,862.3 940.3 921.9 من البلد المستضيفالمساهمة ناقص  

 22,896.7 12,049.4 10,847.4  )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف ( الصافيالمجموع 

 ،P-5 الدرجـة  وظيفة واحدة مـن      : وهي مع بروتوكول السالمة األحيائية   من تكاليف الوظائف المتقاسمة     ئة   في الما  85يشمل    1
  من فئة الخدمات العامة يفتانوظ وP-3 الدرجةمن وظائف  ثالث و،P-4 الدرجةمن  وظيفة واحدةو
  :االجتماعات ذات األولوية التي سيتم تمويلها من الميزانية األساسية  2

  االجتماعين الخامس عشر والسادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية -
  امل المخصص الستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع الرابع للفريق الع-
   االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية-
  بروتوكول الحصول وتقاسم المنافعلجنة الحكومية الدولية المخصصة ل االجتماع الثاني ل-

  الممول من الميزانية الطوعية المقدمة من إسبانيا والسويدواألحكام المتصلة بها، و) ي(8االجتماع السابع للفريق العامل المخصص للمادة   3
  بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع، والممول من الميزانية الطوعية المقدمة من اليابان األول للجنة الحكومية الدولية المخصصة لاالجتماع  3
  مؤتمر األطراف مقسمة بين سنتي فترة السنتيناالجتماع الحادي عشر لميزانية   4
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  أ- 2الجدول 
  2012-2011لفترة السنتين ) BYالصندوق اإلستئماني (المتطلبات من الموظفين لألمانة في الميزانية األساسية 

  
  2011 2012 

     والفئات األعلىالفئة التخصصية ألف

 1 1 (ASG)مساعد األمين العام  

 D-1 4 4 

 P-5 3 3 

 P-4 14 14 

 P-3 7 7 
 P-2 1 1 

 30 30  والفئات األعلىالتخصصيةفئة المجموع  

 25 25  مجموع فئة الخدمات العامة باء

 55 55 )باء+ ألف  (مجموعال 

  
  ب- 2الجدول 

) BYالصندوق اإلستئماني (بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع في الميزانية األساسية المتطلبات من الموظفين ألمانة 
  *2012-2011لفترة السنتين 

  
  2011 2012 

    الفئة التخصصية ألف

 P-5  1 1 

 P-3 1 1 
 2 2 التخصصيةفئة المجموع  

 2 2  مجموع فئة الخدمات العامة باء

 4 4 )باء+ ألف  (مجموعال 

  للحصول وتقاسم المنافع يمول من الميزانية الطوعية المقدمة من إسبانيا  P-2 موظف مساعد مسؤول برامج من الدرجة  *
  يمول من الميزانية الطوعية المقدمة من حكومة اليابان   P4ة وظيفة مسؤول برامج من الدرجتكاليف مشروع تعادل  *

  



UNEP/CBD/COP/10/27 
Page 345 
 

  3الجدول 
 للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة (BE)المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص 

  )بآالف الدوالرات األمريكية( 2012- 2011المعتمدة لفترة السنتين 

  الوصف-أوال
2011 -2012  

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

   حلقات عمل/ اجتماعات-1

  مكتب األمين التنفيذي

 40  خدمة مؤتمرات–لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف ) 4(اجتماعات إقليمية 

  الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية

 160  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
 400 البيولوجي البحري والساحليالتنوع 

 340 التنوع البيولوجي للغابات

 30 المناطق المحمية
 100 تغير المناخ

 160 االستخدام المستدام

 30 التقييمات العلمية
 60 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 80  األهداف والمؤشرات

 60 األنواع الغريبة الغازية
 60 نيفالمبادرة العالمية للتص

 240  حلقات عمل بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
 600 التنوع البيولوجي البحري والساحليحلقات عمل بشأن 
 700 التنوع البيولوجي للغاباتحلقات عمل بشأن 
 900 المناطق المحميةحلقات عمل بشأن 

 120 التقييمات العلميةحلقات عمل بشأن 
 300 يجية العالمية لحفظ النباتاتاالستراتحلقات عمل بشأن 
 360 المبادرة العالمية للتصنيفحلقات عمل بشأن 

  الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية

 60 اجتماع دولي للخبراء بشأن المجتمعات المحلية

 75  اجتماع الخبراء بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب
 80  الخبراء اجتماع –المدن والتنوع البيولوجي 

 100  )ج(10 مع التركيز على المادة 10اجتماع دولي بشأن المادة 
 450   االقتصاد والتجارة والتدابير الحافزة–حلقات عمل إقليمية 

 240   15، والمادة 10، والمادة )ي(8حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات بشأن المادة 
 120   والمحليةةسياحة لدى المجتمعات األصليحلقات عمل إقليمية بشأن مشغلي ال

 60   والمحليةةحلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن تنمية السياحة لدى المجتمعات األصلي
 300 1واألحكام المتصلة بها ) ي(8االجتماع السابع للفريق العامل المخصص للمادة 

 120 السياحة
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  الوصف-أوال
2011 -2012  

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

  افعبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المن

 450 2للجنة الحكومية الدولية المخصصة لبروتوكول الحصول وتقاسم المنافع االجتماع األول 

بشأن بناء القدرات لتنفيذ النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم ) 6(حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية 
 480  )2012 في 4 و2011 في 2(المنافع 

 170 افعاجتماع خبراء بشأن الحصول وتقاسم المن

  التنفيذ والدعم التقني والتواصل والمجموعات الرئيسية

 2000 حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 200  أفرقة الخبراء المعنية بالفقر والتنوع البيولوجي

 200 )2(حلقات العمل بشأن اإلبالغ الوطني 

 30 )1(اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات اجتماعات 

 60 حلقة العمل اإلقليمية بشأن خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين

 380  الخدمات المالية–حلقة العمل اإلقليمية 

 150  الخدمات المالية–اجتماع الخبراء 

 150  هات المنهجية اآللية المالية بشأن التوجي–اجتماع الخبراء 

 150   قطاع األعمال والتنوع البيولوجي–اجتماع الخبراء 

  50   قطاع األعمال والتنوع البيولوجي–حلقة العمل اإلقليمية 
 60  )2( اجتماعات اللجنة االستشارية المؤقتة –االتصال والتثقيف والتوعية العامة 

  350  ) في السنة2(العامة حلقات عمل إقليمية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية 
    الموظفون-2

 421   القضاء على الفقر-)P-5(كبير موظفي برامج 

  350   االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي– )P-4(موظف برامج 
  350  خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين – )P-4(موظف برامج 

  214  )ي(8 المادة – )P-2(موظف برامج مساعد 
 214  3 الحصول وتقاسم المنافع – )P-2(موظف برامج مساعد 

    تكاليف السفر-3

 80  المياه الداخلية

 80 التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

 60  الزراعة

 50  الوقود الحيوي

 15  المدن والتنوع البيولوجي

 150 الغابات
 75  والتنوع البيولوجيقطاع األعمال

 12   وشبه الرطبةاألراضي الجافة
 30  المناطق المحمية

 96.5  تغير المناخ

 20  المناطق المستدامة
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  الوصف-أوال
2011 -2012  

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 20 التقييمات العلمية
 20 األنواع الغريبة الغازية

 15  االجتماعات المتعلقة بآلية غرفة تبادل المعلومات
 50  الموارد المالية

 80 مشاركة الموظف اإلعالمي في األحداث الرئيسية للشركاء
 75 ضاء على الفقرالق

 20  التعاون فيما بين بلدان الجنوب
 30  خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين

    الخبراء-4

  المساعدة المؤقتة/الموظفون العاملون لفترات قصيرة

  199.5 الزراعة
 120 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 12 المياه الداخلية

 66.5  الوقود الحيوي

 75  اتالغاب
 18 األنواع الغريبة الغازية

 20  تغير المناخ
 60 االستخدام المستدام

 120 ساتوياما تحضير أربع نسخ من مجلة –االتصال والتثقيف والتوعية العامة 

 90  الخطة االستراتيجية
 130 التنوع البيولوجي البحري والساحلي

  المستشارون

 90 المياه الداخلية
  370 البحري والساحلي

 15  الزراعة
 180 الغابات

 11 األراضي الجافة وشبه الرطبة
 12  الجبال

 140 المناطق المحمية
 100 تغير المناخ

 110 االستخدام المستدام
 54 األنواع الغريبة الغازية

 25  المدن والتنوع البيولوجي
 40  التعاون فيما بين بلدان الجنوب

 20 )تحليل الثغرات(نقل التكنولوجيا 
 10 االقتصاد والتجارة والتدابير الحافزة

 50  التقارير الوطنية
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  الوصف-أوال
2011 -2012  

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 80 الخدمات المالية
 450  اآللية المالية

 50  والتنوع البيولوجيقطاع األعمال
 80 القضاء على الفقر

 30 الخطة االستراتيجية
 50 )المعارف/إعداد الموقع الشبكي وإدارة الوثائق(آلية غرفة تبادل المعلومات 

 60   التحديث–االتصال والتثقيف والتوعية العامة حزمة أدوات 

 40  الدعم للترويج في وسائل اإلعالم
 20  أنشطة التثقيف

   الطباعة/إعداد التقارير/ المطبوعات-5

 45 المياه الداخلية

 20 الزراعة
 94  التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 60  التقييمات العلمية
 160 الغابات

 6 األراضي الجافة وشبه الرطبة
 33.5 تغير المناخ

 30  المدن والتنوع البيولوجي
 30 التعاون فيما بين بلدان الجنوب

 115  االستخدام المستدام
 50 قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

 120 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 40 األنواع الغريبة الغازية
 30 حزمة أدوات سياحة المناطق المحمية/نوع البيولوجي الجزريدراسات حالة عن الت

 5  مطبوعات آلية غرفة تبادل المعلومات
 120  مواد إعالمية بما في ذلك تجديد المجموعات القائمة وتوزيعها

 30  )2012 و2011اليوم الدولي للتنوع البيولوجي (تثقيف مستهدف ومواد وأنشطة توعية عامة 
 60  جيةالخطة االستراتي

 85  القضاء على الفقر
 10  خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين

 80  الخدمات المالية 

    األنشطة-6

 349.9 /2) مشروع التنفيذ والتصديق(األنشطة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع 
 170  اواألحكام المتصلة به) ي(8مواصلة إعداد الترجمة لصفحات اإلنترنت المتعلقة بالمادة 

األحداث السياحية واألحداث الجانبية على هامش االجتماع الحـادي         /دعم دراسة الشراكة الجزرية العالمية    
 10 عشر لمؤتمر األطراف

 80  إعداد أدوات ومبادرات لزيادة التوعية وبناء القدرات
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  الوصف-أوال
2011 -2012  

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 100 لتنوع البيولوجيلاستراتيجية عقد األمم المتحدة 
 40  م اإلعاللالدعم للترويج بوسائ

 300 ترجمة الموقع الشبكي وقاعدة البيانات بلغات األمم المتحدة الست
 30  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 

 19,053.90  المجموع الفرعي
 2,477.01  ) في المائة13(تكاليف دعم البرنامج 

  21,530.91 المجموع اإلجمالي
   
  ممول من حكومتي إسبانيا والسويد  1
   حكومة اليابانممول من  2
   ممول من حكومة إسبانيا   3
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  4الجدول 
  ،(BZ) المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص

  2012- 2011لتيسير مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية لفترة السنتين 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2012  2011  الوصف

    االجتماعات -أوال

 1,000.0  الحادي عشر لمؤتمر األطرافاالجتماع 

 300.0   األطراف لمؤتمرالحادي عشرالجتماع اجتماعات إقليمية تحضيرا ل

 900.0 900.0  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

تفاقية التنوع لعضوية المخصص الستعراض تنفيذ االفريق العامل المفتوح ا
 400.0   البيولوجي

  400.0 واألحكام المتصلة بها) ي(8المفتوح العضوية المخصص للمادة العامل لفريق ا

 600.0 600.0  لحصول وتقاسم المنافعالفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لبروتوكول ا

 3,200.0 1,900.0  أوال المجموع الفرعي

 416.0 247.0  ) في المائة13(البرنامج تكاليف دعم  -ثانيا

 3,616.0 2,147.0  )ثانيا+ أوال (  التكاليف مجموع

  
   5الجدول 

  لتيسير (VB) الطوعي الخاص اإلستئمانيمن الموارد من الصندوق المتطلبات اإلشارية 
  2012- 2011ين سنت لفترة المشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمليات االتفاقية

  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2010  2009  الوصف
    االجتماعات -الأو

 200.0 200.0 دعم المجتمعات األصلية والمحلية

 200.0 200.0  المجموع الفرعي أوال

 26.0 26.0  ) في المائة13(تكاليف دعم البرنامج  -ثانيا

  226.0 226.0  )ثانيا+ أوال ( مجموع التكاليف 
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  6الجدول 
  ولوجيات في الصندوق اإلستئماني التفاقية التنوع البيشتراكاال

  2012-2011لفترة السنتين 
  

 الطرف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2011المقررة 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
كانون /يناير 1

   2011 األول
 دوالر أمريكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2012المقررة 
  )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

  )نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
كانون / يناير1

   2012 األول
 دوالر أمريكي

مجموع 
االشتراكات 

2011 -2012  
  دوالر أمريكي

 1,145 603 0.005 0.004  542 0.005 0.004 أفغانستان

 2,863 1,506 0.013 0.010 1,356 0.013 0.010 ألبانيا
 36,641 19,282 0.160 0.128 17,359 0.160 0.128 الجزائر

 2,290 1,205 0.010 0.010 1,085 0.010 0.010 أنغوال
 573 301 0.003 0.002 271 0.003 0.002 أنتيغوا وبربودا

 82,156 43,234 0.359 0.287 38,921 0.359 0.287 األرجنتين

 1,431 753 0.006 0.005 678 0.006 0.005 أرمينيا

 553,335 291,192 2.417 1.933 262,143 2.417 1.933 أستراليا
 243,605 128,197 1.064 0.851 115,408 1.064 0.851 النمسا

 4,294 2,260 0.019 0.015 2,034 0.019 0.015 أذربيجان
 5,153 2,712 0.023 0.018 2,441 0.023 0.018 جزر البهاما

 11,164 5,875 0.049 0.039 5,289 0.049 0.039 البحرين
 2,290 1,205 0.010 0.010 1,085 0.010 0.010 بنغالديش

 2,290 1,205 0.010 0.008 1,085 0.010 0.008 بربادوس

 12,023 6,327 0.053 0.042 5,696 0.053 0.042 بيالروس

 307,726 161,941 1.344 1.075 145,786 1.344 1.075 بلجيكا

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 بليز
 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 بنن

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 بوتان
 2,004 1,054 0.009 0.007 949 0.009 0.007 بوليفيا

 4,008 2,109 0.018 0.014 1,899 0.018 0.014 البوسنة والهرسك
 5,153 2,712 0.023 0.018 2,441 0.023 0.018 بوتسوانا

 461,160 242,685 2.014 1.611 218,475 2.014 1.611 البرازيل
 8,015 4,218 0.035 0.028 3,797 0.035 0.028  بروني دار السالم

 10,878 5,724 0.048 0.038 5,153 0.048 0.038 بلغاريا

 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 بوركينا فاسو

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 بوروندي
 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 كمبوديا

 3,149 1,657 0.014 0.011 1,492 0.014 0.011 الكاميرون
 918,026 483,110 4.009 3.207 434,916 4.009 3.207 كندا

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 الرأس األخضر
 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 أفريقيا الوسطىجمهورية 

 573 301 0.003 0.002 271 0.003 0.002 تشاد
 67,557 35,552 0.295 0.236 32,005 0.295 0.236 شيلي

 912,873 480,398 3.987 3.189 432,475 3.987 3.189 الصين
 41,221 21,692 0.180 0.144 19,529 0.180 0.144 كولومبيا

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 زر القمرج
 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 الكونغو

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 جزر كوك
 9,733 5,122 0.043 0.034 4,611 0.043 0.034 كوستاريكا

 2,863 1,506 0.013 0.010 1,356 0.013 0.010 كوت ديفوار
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 الطرف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2011المقررة 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
كانون /يناير 1

   2011 األول
 دوالر أمريكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2012المقررة 
  )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

  )نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
كانون / يناير1

   2012 األول
 دوالر أمريكي

مجموع 
االشتراكات 

2011 -2012  
  دوالر أمريكي

 27,767 14,612 0.121 0.097 13,155 0.121 0.097 كرواتيا
 20,324 10,696 0.089 0.071 9,629 0.089 0.071 كوبا

 13,168 6,930 0.058 0.046 6,238 0.058 0.046 قبرص
 99,904 52,574 0.436 0.349 47,329 0.436 0.349 الجمهورية التشيكية

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

0.007 0.009 949 0.007 0.009 1,054 2,004 

 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 210,685 110,873 0.920 0.736 99,812 0.920 0.736 الدانمرك

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 جيبوتي
 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 دومينيكا

 12,023 6,327 0.053 0.042 5,696 0.053 0.042 ةالجمهورية الدومينيكي
 11,450 6,026 0.050 0.040 5,425 0.050 0.040 إكوادور

 26,908 14,160 0.118 0.094 12,748 0.118 0.094 مصر

 5,439 2,862 0.024 0.019 2,577 0.024 0.019 السلفادور

 2,290 1,205 0.010 0.008 1,085 0.010 0.008 غينيا االستوائية

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 إريتريا

 11,450 6,026 0.050 0.040 5,425 0.050 0.040 إستونيا

 2,290 1,205 0.010 0.008 1,085 0.010 0.008 إثيوبيا

 572,418 301,234 2.500 2.500 271,184 2.500 2.500 االتحاد األوروبي

 1,145 603 0.005 0.004 542 0.005 0.004 فيجي
 162,021 85,264 0.708 0.566 76,758 0.708 0.566 فنلندا

 1,752,751 922,383 7.655 6.123 830,368 7.655 6.123 فرنسا
 4,008 2,109 0.018 0.014 1,899 0.018 0.014 غابون

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 غامبيا
 1,718 904 0.008 0.006 814 0.008 0.006 جورجيا

 2,295,208 1,207,850 10.024 8.018 1,087,358 10.024 8.018 ألمانيا
 1,718 904 0.008 0.006 814 0.008 0.006 غانا

 197,804 104,094 0.864 0.691 93,710 0.864 0.691 اليونان
 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 غرينادا

 8,015 4,218 0.035 0.028 3,797 0.035 0.028 غواتيماال
 573 301 0.003 0.002 271 0.003 0.002 غينيا

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001  بيساو- غينيا 

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 غيانا

 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 هايتي

 2,290 1,205 0.010 0.008 1,085 0.010 0.008 هندوراس
 83,301 43,837 0.364 0.291 39,464 0.364 0.291 هنغاريا

 12,023 6,327 0.053 0.042 5,696 0.053 0.042 أيسلندا

 152,861 80,443 0.668 0.534 72,418 0.668 0.534 الهند

 68,129 35,853 0.298 0.238 32,276 0.298 0.238 إندونيسيا
 66,698 35,100 0.291 0.233 31,598 0.291 0.233 ) اإلسالمية-جمهورية (إيران 

 5,725 3,013 0.025 0.020 2,712 0.025 0.020  العراق
 142,556 75,020 0.623 0.498 67,536 0.623 0.498 أيرلندا

 109,923 57,847 0.480 0.384 52,076 0.480 0.384 إسرائيل
 1,430,999 753,061 6.250 4.999 677,937 6.250 4.999 إيطاليا

 4,008 2,109 0.018 0.014 1,899 0.018 0.014 جاميكا
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 الطرف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2011المقررة 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
كانون /يناير 1

   2011 األول
 دوالر أمريكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2012المقررة 
  )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

  )نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
كانون / يناير1

   2012 األول
 دوالر أمريكي

مجموع 
االشتراكات 

2011 -2012  
  دوالر أمريكي

 3,586,800 1,887,549 15.665 12.530 1,699,251 15.665 12.530 اليابان
 4,008 2,109 0.018 0.014 1,899 0.018 0.014 األردن

 21,756 11,449 0.095 0.076 10,307 0.095 0.076 كازاخستان
 3,435 1,808 0.015 0.012 1,627 0.015 0.012 كينيا

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 اتيكيريب
 75,286 39,619 0.329 0.263 35,667 0.329 0.263 الكويت

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 قيرغيزستان

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

0.001 0.001 136 0.001 0.001 151 286 

 10,878 5,724 0.048 0.038 5,153 0.048 0.038 التفيا

 9,446 4,971 0.041 0.033 4,475 0.041 0.033 لبنان
 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 ليسوتو

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 ليبيريا
 36,927 19,433 0.161 0.129 17,494 0.161 0.129 الجماهيرية العربية الليبية

 2,576 1,356 0.011 0.009 1,221 0.011 0.009 لختنشتاين

 18,607 9,792 0.081 0.065 8,815 0.081 0.065 ليتوانيا

 25,763 13,558 0.113 0.090 12,205 0.113 0.090 لكسمبرغ

 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 مدغشقر
 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 مالوي

 72,423 38,113 0.316 0.253 34,310 0.316 0.253 ماليزيا
 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 ملديف

 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 مالي
 4,866 2,561 0.021 0.017 2,305 0.021 0.017 مالطة

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 جزر مارشال

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 موريتانيا

 3,149 1,657 0.014 0.011 1,492 0.014 0.011 موريشيوس
 674,421 354,913 2.945 2.356 319,508 2.945 2.356 المكسيك

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 ) المتحدة–واليات (ميكرونيزيا 
 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 موناكو

 573 301 0.003 0.002 271 0.003 0.002 منغوليا
 1,145 603 0.005 0.004 542 0.005 0.004 الجبل السود

 16,603 8,737 0.073 0.058 7,866 0.073 0.058 المغرب
 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 موزامبيق

 1,718 904 0.008 0.006 814 0.008 0.006 ميانمار

 2,290 1,205 0.010 0.008 1,085 0.010 0.008 ناميبيا
 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 ناورو

 1,718 904 0.008 0.006 814 0.008 0.006 نيبال
 531,007 279,442 2.319 1.855 251,565 2.319 1.855 هولندا

 78,148 41,125 0.341 0.273 37,023 0.341 0.273 نيوزيلندا
 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 نيكاراغوا

 573 301 0.003 0.002 271 0.003 0.002 النيجر
 22,328 11,750 0.098 0.078 10,578 0.098 0.078 نيجيريا

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 نيوي

 249,330 131,209 1.089 0.871 118,120 1.089 0.871 النرويج

 24,618 12,955 0.108 0.086 11,663 0.108 0.086 عمان
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 الطرف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2011المقررة 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
كانون /يناير 1

   2011 األول
 دوالر أمريكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2012المقررة 
  )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

  )نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
كانون / يناير1

   2012 األول
 دوالر أمريكي

مجموع 
االشتراكات 

2011 -2012  
  دوالر أمريكي

 23,473 12,353 0.103 0.082 11,120 0.103 0.082 باكستان

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 باالو

 6,298 3,314 0.028 0.022 2,984 0.028 0.022 بنما
 573 301 0.003 0.002 271 0.003 0.002 بابوا غينيا الجديدة

 2,004 1,054 0.009 0.007 949 0.009 0.007 باراغواي

 25,763 13,558 0.113 0.090 12,205 0.113 0.090 بيرو

 25,763 13,558 0.113 0.090 12,205 0.113 0.090 الفلبين

 237,021 124,732 1.035 0.828 112,289 1.035 0.828 بولندا
 146,277 76,978 0.639 0.511 69,299 0.639 0.511 البرتغال

 38,645 20,337 0.169 0.135 18,308 0.169 0.135 قطر

 646,941 340,452 2.825 2.260 306,489 2.825 2.260 جمهورية كوريا

 573 301 0.003 0.002 271 0.003 0.002 جمهورية مولدوفا
 50,667 26,664 0.221 0.177 24,004 0.221 0.177 رومانيا

 458,584 241,329 2.003 1.602 217,255 2.003 1.602 االتحاد الروسي
 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 رواندا

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 ونيفسسانت كيتس 
 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 سانت لوسيا

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 ساموا

 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 سان مارينو

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 ينسيبيسان تومي وبر

 237,593 125,033 1.038 0.830 112,560 1.038 0.830 المملكة العربية السعودية
 1,718 904 0.008 0.006 814 0.008 0.006 السنغال

 10,592 5,574 0.046 0.037 5,018 0.046 0.037 صربيا

 573 301 0.003 0.002 271 0.003 0.002 سيشيل

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 سيراليون

 95,896 50,465 0.419 0.335 45,431 0.419 0.335 سنغافورة
 40,648 21,391 0.178 0.142 19,257 0.178 0.142 سلوفاكيا

 29,484 15,516 0.129 0.103 13,968 0.129 0.103 سلوفينيا

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 جزر سليمان

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001  الصومال
 110,209 57,997 0.481 0.385 52,212 0.481 0.385 جنوب أفريقيا

 909,438 478,591 3.972 3.177 430,848 3.972 3.177 إسبانيا
 5,439 2,862 0.024 0.019 2,577 0.024 0.019 سري النكا

 2,290 1,205 0.010 0.010 1,085 0.010 0.010 السودان
 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 سورينام

 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 سوازيلند
 304,577 160,283 1.330 1.064 144,294 1.330 1.064 السويد

 323,470 170,226 1.413 1.130 153,245 1.413 1.130 سويسرا

 7,156 3,766 0.031 0.025 3,390 0.031 0.025 الجمهورية العربية السورية

 573 301 0.003 0.002 271 0.003 0.002 طاجيكستان
 59,828 31,484 0.261 0.209 28,343 0.261 0.209 تايلند

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 السابقة

0.007 0.009 949 0.007 0.009 1,054 2,004 

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 تيمور ليشتي
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 الطرف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2011المقررة 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
كانون /يناير 1

   2011 األول
 دوالر أمريكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2012المقررة 
  )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

  )نسبة مئوية(

االشتراكات حتى 
كانون / يناير1

   2012 األول
 دوالر أمريكي

مجموع 
االشتراكات 

2011 -2012  
  دوالر أمريكي

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 توغو
 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 تونغا

 12,595 6,628 0.055 0.044 5,967 0.055 0.044 ترينيداد وتوباغو
 8,588 4,519 0.038 0.030 4,068 0.038 0.030 تونس

 176,621 92,946 0.771 0.617 83,674 0.771 0.617 تركيا
 7,443 3,917 0.033 0.026 3,526 0.033 0.026 تانتركمانس

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 توفالو

 1,718 904 0.008 0.006 814 0.008 0.006 أوغندا

 24,904 13,106 0.109 0.087 11,798 0.109 0.087 أوكرانيا
 111,926 58,901 0.489 0.391 53,025 0.489 0.391 اإلمارات العربية المتحدة

المملكة المتحدة لبريطانيا 
 العظمى وأيرلندا الشمالية

6.604 8.256 895,599 6.604 8.256 994,842 1,890,441 

 2,290 1,205 0.010 0.008 1,085 0.010 0.008 جمهورية تنزانيا المتحدة

 7,729 4,067 0.034 0.027 3,662 0.034 0.027 أوروغواي

 2,863 1,506 0.013 0.010 1,356 0.013 0.010 أوزبكستان

 286 151 0.001 0.001 136 0.001 0.001 فانواتو

 89,885 47,302 0.393 0.314 42,583 0.393 0.314 فنزويال

 9,446 4,971 0.041 0.033 4,475 0.041 0.033 فييت نام

 2,290 1,205 0.010 0.010 1,085 0.010 0.010 اليمن
 1,145 603 0.005 0.004 542 0.005 0.004 زامبيا 

 859 452 0.004 0.003 407 0.004 0.003 زمبابوي 
               

 22,896,738  12,049,378 100.000 80.495  10,847,360 100.000 80.495 المجموع
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   األولالمرفق
  الترتيبات اإلدارية المنقحة

  بين 
  ) اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة 

  تعلقة بالتنوع البيولوجيوأمانة االتفاقية الم
  

واألمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع ) المدير التنفيذي(إن المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
  ):األمين التنفيذي(البيولوجي 

بالتنوع أحكام وشروط العرض المقدم من المدير التنفيذي الستضافة أمانة االتفاقية المتعلقة إلى شيران إذ ي
تشرين /أكتوبر 6 المؤرخة( UNEP/CBD/COP/1/9 والوارد في الوثيقة 1994تموز / يوليو8 المؤرخالبيولوجي 

 ؛)1994األول 

مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع الصادر عن  1/4 من المقرر 1الفقرة  إلى ران أيضاشيوإذ ي
نوع  أمانة االتفاقية المتعلقة بالتلالضطالع بوظائفحدة للبيئة البيولوجي، التي عين فيها برنامج األمم المت

  اقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ من االتف24ة في المادة في أداء الوظائف المذكور هاالبيولوجي وضمان استقالل
امج مجلس إدارة برنالصادر عن ) 1995 أيار/مايو 26 المؤرخ (18/36المقرر إلى  أيضا رانشيوإذ ي

 أمانة االتفاقية لقيام بوظائفبتعيين برنامج األمم المتحدة للبيئة لالمجلس رحب فيه مم المتحدة للبيئة، الذي األ
 من االتفاقية المتعلقة 24ة في المادة في أداء الوظائف المذكورها التنوع البيولوجي وضمان استقاللالمتعلقة ب

  بالتنوع البيولوجي،
ستضافة الالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف قبل عرض كندا در عن االصا 2/19 أن المقرر وإذ يدركان

  ؛أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في مونتريال
الجتماع الثالث لمؤتمر األطراف الذي دعا المدير التنفيذي الصادر عن ا 3/23المقرر  إلى رانشيوإذ ي

، فيما 1997 كانون الثاني/يناير 27بحلول من وضعها هاء تنالد لتنفيذي إلى وضع إجراءات، وبذل جهواألمين ال
  وجعلها أكثر فاعلية؛ همسؤولياتا ومه كل منردومة لالتفاقية، لتوضيح دائ األمانة التشغيليخص 

 والكفاءة يدار اإلأن تنص اإلجراءات على االستقالل شدد على أنه يجب 3/23 بأن المقرر وإذ يقران
ة ومدى استجابتها الحتياجات االتفاقية، ويجب أن تضمن المساءلة اإلدارية لألمين فيما يتعلق باألمانة الدائم

   مؤتمر األطراف؛التنفيذي أمام
واألنظمة لقواعد مع ا ةفقمت اإلجراءات وجوب أن تكون شدد أيضا على 3/23 المقرر ان بأنوإذ يدرك

مؤتمر األطراف وأنه الصادر عن  1/4ر ألمم المتحدة وللمقرلموظفي االمالية والنظامين اإلداري واألساسي 
الخدمات ترتيبات  المالية وترتيباتالموظفين والالمتعلقة ب، أن تتبع الترتيبات حسب اإلقتضاءينبغي، قدر اإلمكان و

  متحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ عليها بين األمم المتحدة واتفاقية األمم التي تم االتفاقالمشتركة ال
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 الترتيبات اإلدارية أيدالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف الذي الصادر عن ا 4/17المقرر   إلىرانشيوإذ ي
بين برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، الواردة في المرفق الثالث بالوثيقة 

UNEP/CBD/COP/4/24 ؛1997حزيران / يونيو30 النفاذ في والتي دخلت حيز  
ألمم المتحدة لعام المين األ الذي رحب مع التقدير بقرار 6/29 من المقرر 6 الفقرة  إلىرانشيوإذ ي

أمين عام رتبة إلى  D-2 األمين التنفيذي من رتبة رفع وظيفةبشأن ، 2000 كانون األول/ ديسمبر8 المؤرخ
بشأن الموافقة  لمؤتمر األطراف د قرار مكتب االجتماع الخامسيؤي، و5/22 من مقرره 21مساعد، وفقا للفقرة 

  ؛2001نيسان /بريل األمين التنفيذي إلى أمين عام مساعد في أرفع وظيفة على
ي ذ ال7/34 اإلجراء المتعلق بتعيين وتمديد فترة والية األمين التنفيذي الوارد في المقرر  إلىرانشيوإذ ي

ألمم لعام المين األذي وإقامة صالت مع مكتب  المدير التنفيالتشاور معدعو أيضا رئيس مؤتمر األطراف إلى ي
الى عملية شفافة وموضوعية  الذي يأخذ علما بالحاجة 8/10المتحدة بشأن عمليات التعيين في المستقبل، والمقرر 

 4/17 من المقرر 1الفقرة أحكام لتعيين األمين التنفيذي، يشارك فيها مؤتمر األطراف ومكتبه بطريقة تتمشى مع 
 سلطة مؤتمر إلى و،مشاورات مع مؤتمر األطراف من خالل مكتبه قبل تعيين األمين التنفيذيعقد الى التي تشير 
  مين التنفيذي؛تحديد مدة والية األفي األطراف 

دعو المدير التنفيذي واألمين التنفيذي إلى ، التي ت9/29 و8/10 و7/33لمقررات ا إلى أيضا رانشيوإذ ي
  اقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛دارية بين برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة االتفاستعراض وتنقيح الترتيبات اإل

 أيضا في نشرة المعترف بهااإلبالغ المزدوج وحدود المساءلة لألمين التنفيذي ويحترمان  وإذ يقران
أمام مؤتمر األطراف  ومفاده أنه في حين أن األمين التنفيذي يعتبر مسؤوال ST/SGB/2006/13األمين العام رقم 

 أمام المدير التنفيذي عن المسائل اإلدارية والمالية على النحو المنصوص عليه فهو أيضا مسؤولتنفيذ البرامج، في 
دارة الصندوق االستئماني إل القواعد المالية فضال عنفي قواعد ولوائح األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 

 لالضطالع بالمهام الذي درجة كافية من االستقاللويعمل األمين التنفيذي ب. لتنوع البيولوجيلالتفاقية المتعلقة با
  تمر األطراف إلى المدير التنفيذي؛أسندها مؤ

  : مؤتمر األطرافموافقةتطبيق الترتيبات االدارية المنقحة التالية اعتبارا من تاريخ بموجب هذا، نقرر 

  المبادئ التوجيهية    - أوال

 بين برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى ة اإلدارياتتند الترتيبست  -1
، الوارد في االتفاقية، لتقديم الدعم في مجال السكرتارية إلى 1994 تموز/يوليو 8 المؤرخةعرض المدير التنفيذي، 

ذات الصلة ، وكذلك بموجب المقررات 1994 األولتشرين /أكتوبر 6 المؤرخة UNEP/CBD/COP/1/9الوثيقة 
  .التي اعتمدها مؤتمر األطراف

   ترتيبات الموظفين   - ثانيا 

ن الصادر ع 7/34 أمين عام األمم المتحدة األمين التنفيذي على النحو المنصوص عليه في المقرر عيني  -2
 المدير التنفيذي بالتشاور مع ناء على توصية مناألمين التنفيذي ب أمين عام األمم المتحدة يعينو.  مؤتمر األطراف
  .ه، وذلك بدرجة أمين عام مساعدمن خالل مكتبمؤتمر األطراف 
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. مكتبهويجب أن تتسم عملية تعيين األمين التنفيذي بالشفافية والموضوعية، وتشمل مؤتمر األطراف و  -3
  .ويتمتع مؤتمر األطراف بسلطة تحديد فترة والية األمين التنفيذي

 بشأن تنفيذ البرامج والمسائل ،همن خالل مكتبويعتبر األمين التنفيذي مسؤوال أمام مؤتمر األطراف   -4
 وأمام المدير التنفيذي بشأن المسائل اإلدارية والمالية على النحو المنصوص عليه في قواعد ،المتعلقة بالسياسات

  . األمم المتحدةلوائحو
ا لممارسات األمم المتحدة بشأن مسؤولي األمم المتحدة رفيعي المستوى م أداء األمين التنفيذي وفققيوي  -5

ويقوم المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بتقييم أداء األمين التنفيذي عندما يتعلق . بدرجة أمين عام مساعد
وقد ال يشمل ذلك مهام . أمامهاألمر بمجاالت يقوم األمين التنفيذي بإطالع المدير التنفيذي عليها ويعتبر مسؤوال 

مؤتمر الصادرة عن  من االتفاقية، التي بشأنها ووفقا للمقررات ذات الصلة 24األمين التنفيذي بموجب المادة 
بالتنوع البيولوجي يتمتع األمين العام لالتفاقية المتعلقة ة برنامج األمم المتحدة للبيئة، األطراف ومجلس إدار

  .باالستقالل
 من خالللترتيبات المرتبطة بالصحة الطبية لموظفي أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تُتخذ او  -6

) االيكاو(لي منظمة الطيران المدني الدوفي ة الطبية في نيروبي والوحدة الطبية عياد بين العقد منفصل ياتفاق
  .في المرفق األولذلك االتفاق ويجب أن يرد 

  اليةالترتيبات الم    -ثالثا

ألمم المتحدة وبرنامج األمم لمالية للوائح االلقواعد ولتخضع ترتيبات الشؤون المالية والخدمات المشتركة   -7
  .المتحدة للبيئة، وكذلك القواعد المالية إلدارة الصندوق االستئماني لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

خضع ، وتاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالتفادعم عملية  إنشاء صناديق استئمانية ليقرر مؤتمر األطرافو  -8
للقواعد واللوائح المالية لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وكذلك القواعد المالية الخاصة بإدارة هذه 

في حسابات   حساب الموارد والنفقات ذات الصلةيتمو. الصندوق االستئماني لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 أعاله باستثناء مشار إليهاوفقا للقواعد واللوائح المنفصلة ينشئها برنامج األمم المتحدة للبيئة لهذا الغرض وتدار 

  . أدناه9الفقرة 
أي احتياطي تشغيلي في إطار الميزانيات الرئيسية لحسابات االتفاقية وبروتوكولها على بظ تم االحتفاولن ي  -9

ه في إطار إدارتالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي و لعاملاحتياطي رأس المال البظ االحتفا متأنه سيالفهم بأساس 
  .أي احتياطيات تشغيلية في إطار الحسابات األخرى للصندوق االستئمانييحتفظ بولن . هذه الحسابات

 في مشار إليهاستئمانية الوتودع جميع االشتراكات المقدمة إلى االتفاقية وبروتوكوالتها في الصناديق اال  -10
 من هذا االتفاق، ووفقا لصالحيات هذه الصناديق االستئمانية، يحق ألمين عام األمم المتحدة أن يستثمر 8الفقرة 

التفاقية المتعلقة  اأمواليستثمر أمين خزانة األمم المتحدة لذلك و. جميع الفوائض النقدية المتاحة في هذا الحساب
ة من الصناديق االستئمانية لالتفاقية حققتودع الفائدة المو.  قد ال تكون مطلوبة بشكل فوريلتيبالتنوع البيولوجي ا

  .وبروتوكوالتها في الصناديق االستئمانية ذات الصلة
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الحسابات الخاصة باالتفاقية ب التنفيذي، مينفظ برنامج األمم المتحدة للبيئة، بالتشاور الكامل مع األيحتو  -11
، ويقدم خدمات اقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالتفيوافق على المدفوعات بالنيابة عن أمانة اوبروتوكولها، و

المرتبات، وتسجيل االلتزامات، والمصروفات والنفقات فيما يخص جميع المعامالت األخرى ويقدم إلى األمين 
  .ءات المعمول بها وفقا لإلجرا، وفي الوقت المناسب عن جميع الحساباتكمالالتنفيذي تقريرا مست

 لألمم المتحدة، وعلى وفقا للوائح والقواعد المالية ،يزود برنامج األمم المتحدة للبيئة األمين التنفيذيو  -12
أما . بمعلومات مستحدثة عن حالة المخصصات، والرصيد االختباري وااللتزامات غير المصفاةأساس شهري، 

لس مراجعي الحسابات الخارجيين، بيئة التي صادق عليها وراجعها مجالحسابات النهائية لبرنامج األمم المتحدة لل
  .تقدم إلى األمين التنفيذي إلطالع مؤتمر األطراف عليها وفقا للقواعد المالية التي اعتمدها مؤتمر األطرافف

 االشتراكات المستحقة على األطراف في االتفاقية وبروتوكوالتها على أساس تعالج اإلخطارات عنو  -13
  . على كل طرف من األطرافةبالغ األمين التنفيذي بشأن الموافقة على مبالغ االشتراكات المستحقإ

باطالع األمين التنفيذي على أي اشتراكات متلقاة على نحو عاجل  برنامج األمم المتحدة للبيئة يقومو  -14
  .بتسلمها  األطرافإفادةوبالتالي 

يذي أن يلتزم وال يجوز لألمين التنف. التفاقية وبروتوكوالتها ااتويوافق مؤتمر األطراف على ميزاني  -15
درجت هذه االلتزامات ضمن الميزانيات التي توافق عليها الهيئات التنظيمية وفي إطار الموارد بالموارد إال إذا أ

  .المتاحة
يذي فيما يخص ويجب تقديم معلومات مفصلة عن اتفاق مستوى الخدمة بين األمين التنفيذي والمدير التنف  -16

الخدمات المقدمة من مكتب األمم المتحدة في نيروبي وتلك المقدمة من برنامج األمم المتحدة للبيئة التي تستفيد منها 
  .ه المرفق الثانيوصف وينبغي إرفاق ذلك ب،أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بفعالية

  ألمانةتسديد نفقات الخدمات المقدمة إلى ا    –رابعا 

 في المائة 13لشرط تسديد تخضع جميع الصناديق االستئمانية المنشأة من أجل االتفاقية وبروتوكوالتها   -17
دير التنفيذي واألمين  المبينخالف ذلك على  االتفاق إال إذا تمات الفعلية، مصروفمن الكتكاليف دعم البرامج 

  . على أساس كل حالة على حدةالتنفيذي
وحدة لة والفعالة للمه جزئيا في تمويل المتطلبات الكاة أعالمذكورموال دعم البرامج التُستخدم أو  -18
لموظفين ألمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في مونتريال وجزئيا تلك المتعلقة بخدمات شؤون ا/داريةاإل

يرد تخصيص هذه األموال و. بالتنوع البيولوجية المتعلقة دعم برنامج األمم المتحدة للبيئة المقدمة إلى أمانة االتفاقي
  .  أعاله16في اتفاق مستوى الخدمة المشار إليه في الفقرة 

 إلى أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  األمم المتحدة للبيئة في كل سنةويجب أن يسدد برنامج  -19
لالشتراكات الطوعية حيث يقدم هذا الدعم يق الخاصة لممولة في إطار الصنادالتكاليف المالية واإلدارية لألنشطة ا

ه تكاليف قد يتحملها برنامج لياإلداري والمالي من أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وهو ما تترتب ع
  .األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمم المتحدة في نيروبي، على النحو المتفق عليه
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  ات األخرىالمؤتمرات والخدم    -خامسا 

ييسر برناج األمم المتحدة للبيئة تنسيق وتقديم خدمات المؤتمرات المقدمة إلى دورات مؤتمر األطراف،   -20
يعمل المدير التنفيذي واألمين التنفيذي معاً على و.  التنفيذيمينوتوكوله وهيئاته الفرعية بالتعاون الوثيق مع األربو

  .ل تلك الدوراتاالبتكارية لتمويالوسائل السبل وتحديد 

  تفويض السلطة    - سادسا 

  .مقدم من المدير التنفيذي إلى األمين التنفيذياللسلطة اتفويض هذا االتفاق يكمل   -21

  االتفاقهذا استعراض     –سابعا 

يقدم هذا و. الطرفينحد اء على طلب من أفي أي وقت، بن ايجوز استعراض أحكام هذا االتفاق أو تطبيقه  -22
 تالي لمكتب مؤتمر األطراف، أو االجتماع التالييوجه في االجتماع الل أربعة أشهر على األقل، ومن ثم الطلب قب

  .لمؤتمر األطراف، أيهما أسبق
 1997 حزيران/يونيو 30الترتيبات اإلدارية المنقحة محل الترتيبات اإلدارية الموقع عليها في هذه تحل و  -23

  .4/17 مؤتمر األطراف في دورته الرابعة في المقرر ة منعتمدلميذي وابين المدير التنفيذي واألمين التنف
  

   في ناغويا، اليابانتوقع

  

 أخيم شتاينر
  المدير التنفيذي

   برنامج األمم المتحدة للبيئة
  2010أكتوبر / تشرين األول26 :التاريخ

  أحمد جغالف
  األمين التنفيذي

  التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيأمانة ا
 2010أكتوبر / تشرين األول26 :لتاريخا
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   الثانيالمرفق
  مؤشرات اإلنجاز واألداء للميزانية البرنامجية

  إدارة الميزانية  - ألف 
  )BYللصندوق االستئماني (الميزانية المخصصة مقابل المصروفات   -1
  )BEللصندوق االستئماني (الميزانية المخصصة مقابل المصروفات   -2

  VB وBZ  وBEموارد للصناديق االستئمانية حشد ال  - باء 
   لألنشطة التي تضطلع بها األمانةBEاألموال المحشودة في إطار الصندوق االستئماني   -1
 لبناء القدرات من خالل حلقات العمل BEاألموال المحشودة في إطار الصندوق االستئماني   -2

  اإلقليمية
  VB وBZ  تئمانييناالساألموال المحشودة في إطار الصندوقين   -3

  بناء القدرات والتوعية  - جيم 
  :أنشطة التدريب وحلقات العمل التي توفر لها األمانة الموارد  -1

  عدد المشاركين  -أ
  عدد األطراف المشتركة  - ب
  مستوى الرضا لدى المشاركين  -ج

  عدد المنشورات الموزعة  -2
  عدد الزيارات للموقع الشبكي  -3
  ركت فيها األمانةعدد االجتماعات التي شا  -4

  وظائف أخرى لألمانة  - دال 
  النسبة المئوية لوثائق العمل المتاحة لألطراف بجميع لغات العمل ضمن المواعيد النهائية  -1
  النسبة المئوية للجلسات العامة لمؤتمر االطراف التي تُوفر لها خدمات الترجمة الفورية  -2
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   العاشر لمؤتمر األطراف   موعد ومكان انعقاد االجتماع10/46المقرر 
  ،طرافإن مؤتمر األ

 بالعرض السخي الذي قدمته حكومة الهند الستضافة االجتماع السادس لمؤتمر األطـراف العامـل      يرحب  -1
كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية واالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقيـة التنـوع          

  البيولوجي؛
 أن االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للـسالمة        رريق  -2

/  أكتـوبر 5 إلـى  1األحيائية واالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي سيعقدان في الهند، من               
 19 إلى 17والي، وأن الجزء الرفيع المستوى سيعقد من ، على الت2012تشرين األول / أكتوبر19 إلى 8تشرين األول ومن  

  ؛2012تشرين األول /أكتوبر
األطراف إلى المساهمة في الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتسهيل مشاركة األطـراف فـي     يناشد    -3

 وذلك بـأموال  (BI) والصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتسهيل مشاركة األطراف في البروتوكول     (BZ)عملية االتفاقية   
وافية في الوقت المناسب لضمان المشاركة الكاملة لألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزريـة                   

  الصغيرة النامية، فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي؛
 استضافة االجتماع الثاني عـشر   األطراف المهتمة باألمر إلى إخطار األمين التنفيذي بعروضها إلى   يدعو  -4

  .لمؤتمر األطراف في أقرب وقت ممكن
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  تقدير لحكومة وشعب اليابانو    شكر10/47المقرر 
  المشاركون في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، نحن،

   من حكومة اليابان، بدعوة كريمة2010تشرين األول / أكتوبر29 إلى 18في ناغويا من إذ اجتمعنا 
حـسن االسـتقبال     الترتيبات الممتازة التي قامت بها حكومة اليابان لصالح االجتماع و          نقدر تقديراً عميقاً  

   وكرم الضيافة التي أظهرتها حكومة اليابان، ومقاطعة أيشي ومدينة ناغويا وشعبها لجميع المشاركين،المتميز
وعلى مساهمتهما في إنجـاح هـذا    تهماضيافكرم ن على  وشعب اليابا  لحكومة   امتناننا خالص   نعرب عن 

 .االجتماع

---- 
  


