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 البيولوجي التنوع اتفاقية في األطراف الدول مؤتمر
 عشر احلادي االجتماع
 2012 أكتوبر/األول تشرين19-8 ،اهلند حيدراباد،

 املؤقت األعمال جدول من15 البند
 أخرى مسائل

 البيولوجي التنوع مجال في للبيئة المتحدة األمم نامجبر  أنشطة عن تقرير

 مقدمة - أولا 
 الددول ملدؤرر عشدر احلدادي لالجتمداع التقريدر هداا للبيئد  املتحدد  األمد  برندام  أماند  أعدد  -1

 املتحدد  األمد  برندام  أنشدة  عدن معلومدا  التقريدر ويقدد  .البيولدوج  التندوع اتفاقيد  يف األطدرا 
 ينداير/الثداي كدانو 1 مدن للفدة  األحيائيد ، السدالم  ذلد  يف مبدا البيولدوج ، لتندوعا جمداال  يف للبيئد 

 برنددام  ألنشدة  وصدفاً  ذلدد  إىل باإلضددا   ويقدد  .2012أكتدوبر/األول تشددرين 31 إىل2011
  .األطرا  ملؤرر العاشر االجتماع يف اعتمد  اليت استجاب للمقررا  تنفا اليت البيئ 
 ملدؤرر ووثدائ  منشدورا  هيئد  يف تكميليد  معلومدا  للبيئد  املتحدد  األمد  برندام  وسديتي  -2

  .عشر احلادي  ياجتماعه االتفاقي  يف األطرا 
 األمد  بربندام  تتعلد  مقدرراً  13 العاشدر، اجتماعده يف االتفاقيد ، يف مدؤرراألطرا  واعتمدد -3

 بنقد  متصدل  مسدائ  عاجلد الربناجمم املدؤررإىل طلد  عامد ، وبصدف  .التحديدد وجده علد  للبيئد  املتحدد 
 احلدا ة ، والتددابر األعمدال، قةداع وإشدرا  احملميد ، واملنداط  الوطنيد ، التقدارير وإعدداد التكنولوجيدا،

 وتغدر البيولدوج  والتندوع ،2020-2011 البيولدوج  للتندوع االسدةاتيجي  واخلةد  االتفاقيد  وتنفيدا
 وأهدددا  والسدداحل ، البحددري البيولددوج  عوالتنددًو البيولددوج ، والتنددوع احليددوي والوقددود املنددا ،

 علد  للبيئد  املتحدد  األمد  برندام  ويعمد  .أخدر  أشدديا  ضددمن البيولددوج ، بددالتنوع آيتشدياملتعلق 
  والفددة  2011 -2010 للفددة  عملدده برندداجم  خددالل مددن املسددائ  تلدد  معظدد  معاجلدد 

2012-2013.  
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 الديت للقدرارا  للبيئد  املتحدد  األمد  برندام  اسدتجابا  التقريدر هداا مدن األول الفدرع ويغةد  -4
 يف الربنددام  الثالثمسدداتا  الفددرع ويسددتعر  االتفاقيدد   يف لألطددرا  العاشددر املددؤرر يف اختددا 
 أعمدال جددول بندود وضد  يف الربندام  إسداا  عدن ويقددععلوما  عامد ، بصدف  االتفاقيد  جمالتنفيدا
 يف الربندام  أنشدة  عدن عامد  حملد  ام اخلد الفدرع ويعةد  األطدرا ، ملدؤرر عشدر احلدادي االجتمداع

 .األحيائي  بالسالم  املتعل  كارتاخينا بروتوكول تنفيا دع  جمال
 العاشر اجتماعه في األطراف مؤتمر لمقررات للبيئة المتحدة األمم برنامج استجابات -ثانياا 

 تحدد امل األمد  برندام  السدتجابا  العريضد  اخلةدو  التقريدر هداا مدن األول الفدرع يتضدمن -5
 حمددد  طلبدا  تتضدمن والديت العاشدر، اجتماعده يف األطدرا  مدؤرر اعتمددها الديت للمقدررا  للبيئد 
  دة  خدالل الربندام  بده قدا  مدا التقريدر هداا يغةيادا الديت األنشدة  وتشدم  .الربندام  إىل موجاد 
 .2013-2012اجلاري  السنتني لفة  املقرر  األنشة  وكال  ،2011-2010 السنتني
 الثالثة التفاقية أهداف تحقيق لدعم الموارد حشد استراتيجية :10/3ررالمق
 جيمد  أ  ،10/3 املقدرر مدن (د) 8 الفقدر  يف التنفيداي، األمدني إىل األطدرا  مدؤرر طلد  -6

 البيولدوج ، التندوع مؤشدرا  شدراك  علد  تقتصدر أ  ودو  ذلد  يف مبدا املصدادر، كا د  مدن معلومدا 
 مد  التعداو  ذلد  يف مبدا املدوارد، حشدد اسدةاتيجي  تنفيدا رصدد را ملؤشد مناجيد  إرشدادا  لتدو ر
 عمد  مدن واالسدتفاد  االقتصدادي امليددا  يف والتنميد  التعداو  ملنظمد  التابعد  اإلمنائيد  املسداعد  جلند 
-2011 البيولدوج  للتندوع االسدةاتيجي  باخلةد  املتعلقد  للمؤشدرا  املخصد  التقنيدني اخلدربا   ريد 

2020. 
 املتحدد  واململكد   نلنددا حكدوميت مد  بالتعداو  للبيئد ، املتحدد  األمد  برندام  ر أجد وقدد -7

 ملؤشدرا  جددو  دراسد  البيولدوج ، التندوع اتفاقيد  أماند  ومد  الشدمالي ، يرلندداوآ العظمد  لربيةانيدا
 بدا  املفتدو  املخصد  العامد  للفريد  الرابد  االجتمداع إىل التقريدر وقُدد  .املدوارد حشدد اسدةاتيجي 
 انظددر) معلومددا  وثيقدد  هيئدد  البيولددوج ،يف التنددوع اتفاقيدد  تنفيددا باسددتعرا  املعددي العضددوي 

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/8). 
 الستراتيجية والخطة التفاقية تنفيذ :10/5المقرر
 يقدو ، أ  ،10/5 املقدرر مدن 6 الفقدر  يف التنفيداي، األمدني إىل األطدرا  مدؤرر طلد  -8

 الصدل ، ذا  الدوليد  واملنظمدا  األخدر  واحلكومدا  األطدرا ، مد  التعداو ب املدوارد، بتدوا ر رهنداً 
 لألغايد  املتحدد  األمد  ومنظمد  للبيئد ، املتحدد  األمد  وبرندام  اإلمندائ ، املتحدد  األمد  برندام  مثد 

 مبدا القددرا ، بندا  أنشدة  جمدال يف للبلددا  الددع  تدو ر تيسدر مبواصدل  اآلخدرين، والشدركا  والةراعد ،
 االسدةاتيجيا  وتنقدي  حتددي  بشدن  إقليميد  دو  أو/و إقليميد  عمد  حلقدا  خدالل مدن ذلد  يف

 تبددادل غر دد  آليدد  وتعةيددة البيولددوج  التنددوع وتعمددي  البيولددوج ، للتنددوع الوطنيدد  العمدد  وخةدد 
 .املعلوما 

 ،أمانتادا للبيئد  املتحدد  األمد  برندام  يدو ر الديت البيولدوج ، التندوع مؤشدرا  شدراك  تددع  -9
 للتندوع االسدةاتيجي  اخلةد  إطدار يف البيولدوج  للتندوع وطنيد  مؤشدرا  بإعدداد املتعلقد  القددرا  تعةيدة
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 الوطنيدد  العمدد  وخةدد  االسددةاتيجيا  وتنفيددا وحتدددي  واسددتعرا  ،2020-2011البيولددوج 
 وروبيد األ املفوضدي  مدن إضدايف رويد  علد  مدؤخراً  العمد  هداا حصد  وقدد .البيولدوج  بدالتنوع املتعلقد 
 آسديا، شدر  جندو ) منداط  أربد  يف عمد  حلقدا  عدد  يغةد  وهدو للبيئد ، املتحدد  األمد  وبرندام 
 بدال ، املدرتب  التقدي الددع  ريدو ًو ،(الالتينيد  وأمريكدا أوروبدا، وشدر  الصدحرا ، جندو  وأ ريقيدا
 القددرا  ةيدةتع دائدر  توسدي  أجد  مدن اإلقليمد ، املسدتو  علد  املددربني برناجملتددري  تنفيدا جباند 
 بالوسددائ  للددتعل  مددواد إعدادأيضدداً  وسدديجري .األطددرا  الدددول مددن عكندد  جمموعدد  أكددرب لتشددم 

 القددرا  بندا  أنشدة  مجيد  صدممت وقدد .العمليد  للممارسد  منتدد  وتنسدي  وتوثيقادا اإلليكةونيد 
 مدد  لتنسددي با ونفددا  البيولددوج  بددالتنوع املتعلقدد  الوطنيدد  العمدد  وخةد  باالسدةاتيجيا  املتصدل 
 بشدك  األماند  تسدر  الداي القددرا  ببندا  املتعلد  للعمد  تكملد  البيولدوج ، التندوع اتفاقيد  أماند 
 .مباشر
 التندوع اتفاقيد  وأماند  والتنميد ، للبيئد  الددوي واملعادد للبيئد ، املتحدد  األمد  برندام  وينفدا -11

 والبيئد ، الفقدر بشدن  للبيئد  املتحدد   األمد وبرندام  اإلمندائ  املتحدد  األمد  برندام  وشدراك  البيولدوج ،
 أ  إىل ونظدراً  .‘‘الرئيسدي  املسدارا  يف املتبدادل التعمدي ’’ بشدن مشةكاً  عمدالً  اإلمندائ ، والربندام 
 حتقيقامدا  دإ  ،متكدامالً  هنجداً  ويتةلبدا  وثيد  بشدك  مرتبةتدا  الفقدر مدن واحلدد البيولدوج  التندوع
 املسدارا  يف املتبددادل التعمدي ’’ أي االجتدداهني، كدال يف التكامدد  يتةلد  مسددتدام  بصدور  معداً 

 وحدى .التنميد   وائددد حتقيدد  مدد  أ ضد  بشدك  البيولدوج  إدار التنددوع هدداا وسدديكف  .‘‘الرئيسدي 
 بدالتنوع املعنيدني أ  يعدي عدا الرئيسدي ، املسدارا  يف التعمدي  جلادود الددا   هدو اإلمدداد كدا  تارخيده،

 .كدا  بقددر علد  التنميد  يف املصدلح  أصدحا  إشدرا  تكفد  ال بةرائد  لده روجدوا البيولوجيقدد
 املتعلقد  الوطنيد  العمد  وخةد  االسدةاتيجيا  مدن الثداي اجليد ) املقدة  املشدة  العمد  وسديؤدي
 وتشدكي  األ ارقد ، القداد  إشدرا  إىل يتحقد ، أ  لده التمويد  تدو ر أوشد  الداي ،(البيولدوج  بدالتنوع
 مدن) التجدار  اسدتخال  بغدر  القةدري الصدعيد علد  الشدام  الدتعل  ودعد  أ ريقد   قيداد   ريد 
 القداد  مد  املشدة  والعمد  أ ريقيد   بلددا  مخسد  مدن (األقدرا  ودعد  التشدخي  عارسدا  خدالل

 املمارسدا  بشدن  إرشداد إعدداد علد  اإلمندائ  املتحدد  األمد  وبرندام  والفقدر البيئد  ومبدادر  واألطدرا 
 الوطنيد  العمد  وخةد  اسدةاتيجيا  تنقدي  عمليدا  مراحد  مجيد  يف ذجيد منًو هندو  اجليدد ،واتباع

  .املستفاد  والدروس النجا  حاال  وعر  البيولوج   بالتنوع املتعلق 
 البيئيدد  السياسددا  معاددد مدد  شددراك  يف ،أيضدداً  للبيئدد  املتحددد  األمدد  برنددام  ويعمدد  -11

 البيولددوج  التنددوع تقيددي  إدمددا  مددن املسددتفاد  الدددروس السددتعرا  مشددروع تنفيددا يف األوروبيدد ،
 املتعلقدد  الوطنيدد  العمدد  وخةدد  االسددةاتيجيا  إعددداد عمليدد  يف اإليكولوجيدد  الددنظ  وخدددما 
 عمليدا  خالهلدا مدن تددم  الديت املختلفد  النادو  كثد  عدن االسدتعرا  ويفحد  .البيولدوج  بدالتنوع
 البيولدوج  بددالتنوع املتعلقد  الوطنيدد   واخلةد االسدةاتيجيا  يف الوطنيدد  احملاسدب  والعمليدا  التقيدي 
 دعد  أجد  مدن اجليدد  للممارسدا  طريد  خريةد  يف الناائيد  النتيجد  تتمثد  حبيد  تنقيحادا، بعدد

 .التنوع املتعلق  الوطني  العم  وخة  االسةاتيجيا  إعداد عملي 
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 نمرر بهررا يررتب  ومرا نتررائج تحقيررق نحرو الموجهرة واألهررداف الغايررات بحر  :10/7المقررر
 2010 عام بعد للفترة المحتمل تعديلها في والنظر مؤشرات
 رصدد قددر  تعةيدة مواصدل  إىل باحلاجد  ،10/7 املقدرر مدن 2 الفقدر  يف األطدرا ، مدؤرر أقدر -12
 التندوع مؤشدرا  شدراك  عمد  مدن االسدتفاد  تشدم  بوسدائ  املسدتويا ، مجيد  علد  البيولدوج  التندوع

 .2010 عا  بعد ما لفة  عاملي  مؤشرا  إعداد ج أ من ومواصلته، 2010 لعا  البيولوج 
 لعدا  البيولدوج  التندوع هدد  تقيدي  يف كبدر بقددر للبيئد  املتحدد  األمد  برندام  وسداه  -13

 التندوع مؤشدرا  شدراك  يف الشدركا  مدن واسدع  طائفد  مدن املسدتقا  املعلومدا  هدا  ونشدر  .2010
  العلدو  جملد  احلكدوم ،يف وغدر احلكدوم  سدتوينيوامل الوكداال  بدني املشدة  املسدتو  علد  البيولدوج 
 ويف .العدام يف البيولدوج  للتندوع االستشدرا ي  الدراسد  مدن الثالثد  الةبعد  يف أساسدياً  عنصدراً  وشدكلت
 قددد  آيتشدد ، وأهدددا  2020-2011 البيولوجيدد  للتنددوع االسددةاتيجي  اخلةدد  اعتمدداد أعقددا 
  ريد  اجتمداع انعقداد تيسدر يف البيولدوج  التندوع اتفاقيد  اند ألم املسداعد  للبيئد  املتحدد  األمد  برندام 
-2011 للفددة  البيولددوج  للتنددوع االسددةاتيجي ، اخلةدد  مبؤشددرا  املتعلدد  املخصدد  التقددي اخلددربا 

 وجدر  .الفريدد  اجتمدداع انعقدداد مدد  بدالتةامن للخدربا  عمدد  حلقدد  عقددد مشلددت بوسدائ  2020
 للفريد  الرابد  االجتمداع يف آيتشد ، بنهددا  يتعلد   يمدا ذلد  عدن الندات  املؤشدرا  إطدار مناقشد 
 عشدر احلدادي واالجتمداع االتفاقيد  تنفيدا باسدتعرا  املعدي العضدوي  بدا  املفتدو  املخصد  العامد 

 معلومدددا  وثيقددد  البيولدددوج  التندددوع مؤشدددرا  شدددراك  وأصددددر  .االتفاقيددد  يف لألطدددرا 
(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/6)  ًالعامد  للفريد  الرابد  االجتمداع يف جدر  الديت للمناقشدا  دعمدا. 

  ياالجتمدداع البيولددوج  التنددوع لشراك مؤشددرا  إىل املقدمدد  الةلبددا  الوثيقدد  هددا  واستعرضددت
 مدن لالتفاقيد ، التابعد  والتكنولوجيد  والتقنيد  العلميد  باملشدور  املعنيد  الفرعيد  للايئد  عشدر اخلدام 
 الدديت الكيفيدد  تفاصددي  علدد  واشددتملت والوطنيدد ، يدد واإلقليم العامليدد  املؤشددرا  إعددداد دعدد  أجدد 

 .الةلبا  ها  تنفيا يف املساعد  أج  من االتفاقي  أمان  م  الشراك  هبا ستعم 
 الثغددرا  الشراك ،وسددد وتعةيددة توسددي  علدد  البيولددوج  التنددوع مؤشددرا  شددراك  وتعمدد  -14

 إجيداد علد  اجلديدد  ؤشدرا امل دمد  وسيسداعد .مؤشدرااا جمموعد  حجد  وزيداد  بنهدا آيتشد  املتعلقد 
 حتقيد  جتدا  احملدرز التقدد  رصدد علد  ملكي الشراك ،واملسداعد  دائدر  وتوسدي  جديدد ، تدآزر أوجده

 .مناس  بشك  آيتش  أهدا 
 بندا  تددع  حيد  اإلقليمد ، الصدعيد علد  أيضداً  البيولدوج  التندوع مؤشدرا  شدراك  وتعمد  -15

 للتندوع االسدةاتيجي  اخلةد  إطدار يف يولدوج ،الب للتندوع وطنيد  مؤشدرا  إعدداد أجد  مدن القددرا 
 العمدد  وخةدد  االسددةاتيجيا  تنفيددا عمليددا  اسددتعرا  دعدد  جباندد   220-2011البيولددوج 
 .وتنفياها وحتديثاا البيولوج  بالتنوع املتعلق  الوطني 
 أدوا  ذلد  يف مبدا البيولدوج ، التندوع مؤشدرا  شدراك  أنشدة  مجيد  وتوصدي  تبدادل وجيدري -16
 تتدوىل اللغدا  متعددد شدبك  مدوق  عدرب املتاحد ، املؤشدرا  عدن الشدامل  واملعلومدا  ملؤشدرا ا تةدوير
 كد  للبحدو  تفداعل  مر د  تنسدي  علد  الشدراك  وعملدت .البيولدوج  التندوع اتفاقيد  أماند  رعايتده
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 املر دد  وأدمدد  .2020-2011 البيولددوج  للتنددوع االسددةاتيجي  اخلةدد  إطددار يف املؤشددرا  يضد 
  .لالتفاقي  الشبك  املوق  عل  باملؤشرا  اخلا  اجلة  يف البحث 
 تعةيدة مواصدل  إىل باحلاجد ’’ ،أيضداً  10/7 املقدرر مدن2 الفقدر  يف األطدرا ، مدؤرر وأقدر -17
 حتديدد أخدر ، اشديا  ضدمن تشدم ، بوسدائ  املسدتويا ، مجيد  علد  البيولدوج  التندوع رصدد قددر 
 الةبيعد  الدةا  حفد  هيئد  عمد  خدالل مدن ذلد  يف مبدا البياندا ، تدوا ر مدن حتدد الديت احلدواجة وإزالد 
 .‘‘املشة 
 احلصدول إمكانيد  تعةيدة أجد  مدن الصدو  جمموعدا  مد  للبيئد  املتحدد  األمد  برندام  ويعمد  -18
 احلكوميدد  غددر املنظمددا  قبدد  مددن وتبادهلددا البيولددوج  التنددوع ومعددار  ومعلومددا  بيانددا  علدد 

 اخلدا  والقةداع األكادمييد  واألوسدا  واحلكومدا  األطدرا  املتعددد  واملنظمدا  الدوليد  واملنظمدا 
 ورقدد  اجملموعدا ، تلد  عدن نيابدد  الربندام ، وأعدد .البيولدوج  التنددوع حفد  تعةيدة واأل راد،بغدر 

 العدامالملعي للفريد  الرابد  لالجتمداع قددمت البياندا ، علد  احلصدول دو  حتدول الديت احلدواجة بشدن 
 معلومددا  وثيقدد  هيئدد  يف لالتفاقيدد ، التدداب  البيولددوج ، عالتنددًو اتفاقيدد  تنفيددا باسددتعرا 

(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/13).  الرئيسددي  املددؤثر  واألطددرا  االتفاقيدد  يف األطددرا  وسدديعملم 
 .احلواجة هلا  أ ض  استباقي  ملعاجل  كنساس الوثيق  ها  استخدا  عل  األخر 
 رصدد شدبك  يددعو أ  :املقدرر مدن6 ر الفقد يف التنفيداي، األمدني إىل األطدرا  مدؤرر وطلد  -19
 بعمليدا  تقدو  منظمدا  خدالل مدن تعمد  الديت األر ، برصدد املعدي للفريد  التابعد  البيولدوج  التندوع
 لرصدد العدامل  املركدة أخدر ، منظمدا  ضدمن ذلد ، يف مبدا الصدل ، ذا  البيولدوج  التندوع رصدد

 تقيددي  إعددداد إىل الةبيعدد ، حلفدد  الدددوي واالحتدداد للبيئدد ، املتحددد  األمدد  لربنددام  التدداب  الةبيعدد 
 البيولددوج  للتنددوع االسددةاتيجي  اخلةدد  يف املدداكور  باألهدددا  املتعلقدد  احلاليدد  الرصددد لقدددرا 

 املعددي املخصدد  التقنيددني اخلددربا   ريدد  إىل املناسدد  الوقددت يف تقريددر ور دد  2011-2020
 للايئدد  اجتمدداع وإىل ،2020-2011البيولددوج  للتنددوع االسددةاتيجي  اخلةد  أجد  مدن باملؤشدرا 
 األطرا   ملؤرر عشر احلادي االجتماع قب  يعقد والتكنولوجي  والتقني  العلمي  للمشور  الفرعي 
 العددامل  واالحتداد األر  برصدد املعدي للفريد  التابعدد  البيولدوج  التندوع رصدد وعقدتشدبك  -21
 البيولدوج ، التندوع ملعلومدا  العدامل  ملر د ا مد  اجتماعداً  للبيئد ، املتحدد  األمد  وبرندام  الةبيعد  حلفد 

 مدارس/آذار يف ،Alterra اهلولنددي الريفيد  اخلدرب  وبيدت ،DIVERSITAS الددوي البحدو  وبرندام 
 اتفاقيد  أهددا  لددع  البيولدوج  التندوع مراقبد  نظد  صدالحي ’’ بعندوا  تقريدر عنده ندت  ،2011
 املعنيدد  الفرعيدد  للايئدد  عشددر اخلددام  جتمدداعلال التقريددر وأتددي  .‘‘2020 لعددا  البيولددوج  التنددوع

 معلومدا  وثيقد  هيئد  يف البيولدوج ، التندوع التفاقيد  التابعد  والتكنولوجيد  والتقنيد  العلميد  باملشدور 
 .(UNEP/CBD/WG-RI/INF/8 انظر)

 الخامس الوطني للتقرير ومقترحات الخبرات استعراض :الوطني اإلبالغ :10/10المقرر
 التدآزر أوجده مدن تةيدد أ  علد  األطدرا  املدؤرر شدج  ،10/10 املقدرر نمد 12 الفقدر  ويف -21
 املوقد  يدنعك  أ  لضدما  البيولدوج  بدالتنوع املتعلقد  االتفاقيدا  مبوجد  الدوطي اإلبدال  إطدار يف

 .الضروري  غر اإلبال  أعبا  جتن  وعل  الوطني ، التقارير يف شامل  بصور  التنفيا وحال  الوطي
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 التدآزر تعةيدة’’ بعندوا  تقريدر بإعدداد الفنلنديد ، البيئد  وزار  مدن بتمويد  لبيئد ،ا برندام  قدا  -22
 علد  يشدتم  ،‘‘البيولدوج  بدالتنوع الصدل  ذا  األطدرا  املتعددد  البيئيد  االتفاقدا  جمموعد  داخد 
 خيددارا  وعلد  األطددرا ، متعددد  البيئيدد  االتفاقدا  تلد  بددني القدائمني والتنسددي  للتعداو  حتليد 
 الرابد  االجتمداع خدالل جانبيد  مناسدب  يف التقريدر وقدد  .الوطنيد  التقدارير إعدداد جمدال يف التدآزر لةيداد 
 .لالتفاقي  التاب  البيولوج ، التنوع اتفاقي  تنفيا باستعرا  املعي العام  للفري 
 المعلومات تبادل غرفة وآلية والتقني التعاونالعلمي:10/15 المقرر
 أ  ،10/15 املقدرر مدن ( ) 5 الفقدر  يف التنفيداي، ملدديرا إىل األطدرا  مدؤرر طلد  -23

 والشدركا  األخدر  واحلكومدا  األطدرا  مد  بالتعداو  يستكشد ، أ  التنفيداي األمدني إىل يةلد 
 البيانددا  علدد  واملفتددو  اجملدداي احلصددول تشددجي  سددب  الصددو ، جمموعددا  وأعضددا  املعنيددني

 .األطرا  ملؤرر القاد  االجتماع خالل حملرزا التقد  عن واإلبال  احلف  ألغرا  واملعلوما 
 احلصدول إمكانيد  تعةيدة أجد  مدن الصدو  جمموعدا  مد  للبيئد  املتحدد  األمد  برندام  ويعمد  -24
 احلكوميدد  غددر املنظمددا  قبدد  مددن وتبادهلددا البيولددوج  التنددوع ومعددار  ومعلومددا  بيانددا  علدد 

 اخلدا  والقةداع األكادمييد  واألوسدا  ا واحلكومد األطدرا  املتعددد  واملنظمدا  الدوليد  واملنظمدا 
 ورقد  اجملموعدا ، تلد  عدن نيابد  الربندام ، وأعدد .البيولدوج  التندوع حفد  تعةيدة بغدر  واأل دراد،
 املعدي العامد  للفريد  الرابد  لالجتمداع قددمت البياندا ، علد  احلصدول دو  حتدول الديت احلدواجة بشدن 

 معلومددا  وثيقدد  هيئدد  يف لالتفاقيدد ، لتدداب ا البيولددوج ، التنددوع اتفاقيدد  تنفيددا باسددتعرا 
(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/13).  الرئيسددي  املددؤثر  واألطددرا  االتفاقيدد  يف معدداألطرا  وسدديعم 

  .احلواجة هلا  أ ض  استباقي  ملعاجل  كنساس الوثيق  ها  استخدا  عل  األخر 
 األخرى راتوالمباد الدولية والمنظمات التفاقيات مع التعاون :10/20المقرر
 املتعلقد  لالتفاقيدا  االتصدال  ريد  ،10/20 املقدرر مدن 8 الفقدر  يف األطدرا ، مدؤرر دعدا -25

 ويف ريدو، التفاقيدا  الدوطي اإلبدال  عمليد  لتنسدي  االعتبدار إيدال  مواصدل  إىل البيولدوج  بدالتنوع
 التفاقيدا  الدوطي  اإلبدال لتيسدر العامليد  البيئد  مر د  مشدروع يف احملدرز بالتقدد  رحد  السديا ، هداا
 البيئيد  االتفاقدا  إىل اهلداد  احملدي  يف اجلةريد  البلددا  إبدال  بتبسدي  املتعلد  املشدروع وكدال  ريدو،

 .البيولوج  بالتنوع املتعلق  األطرا  املتعدد 
 الددوطي اإلبددال  لتيسددر العامليدد  البيئدد  مر دد  مشددروع للبيئدد  املتحددد األمدد  برنددام  وينفددا -26

 الصدغر  اجلةريد  والددول مندواً  البلددا  أقد  يف العامليد ، البيئد  مر د  قبد  مدن املمدول ريدو، التفاقيدا 
 إعدداد  عاليد  معوقدا  علد  الضدو  ،2012 عدا  هنايد  يف إغالقده املقدرر املشدروع وسدل  .الناميد 
 لد الفعا اإلدار  تكتند  الديت والصدعوبا  والتنسدي  التعداو  انعددا  مثد  الدوطي، الصدعيد علد  التقدارير
 باتفاقيدا  املتعلقد  التقدارير إلعدداد مشدة  مندوذ  باختبدار أيضداً  املشدروع وقدا  .واملعلومدا  للبياندا 

 .الثال  ريو
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 األعمال قطاع إشراك :10/21 المقرر
 مدن طائفد  حتديدد إىل األطدرا  ،10/21 املقدرر مدن 1 الفقدر  يف األطدرا ، مدؤرر دعدا -27

 التةدورا  احلسدبا  يف تنخدا الديت األعمدال قةداع عارسدا  يف البيولدوج  التندوع إلدمدا  اخليدارا 
 مثد  الصدل ، ذا  احلكوميد  غدر واملنظمدا  املؤسسدا  ذلد  يف مبدا احملا د ، خمتلد  إطدار يف القائمد 
 األمد  وبرندام  الةبيعد ، حلفد  الددوي واالحتداد البيولدوج ، التندوع وتعويضدا  األعمدال قةداع برندام 
 واجمللد  والتنميد ، للتجدار  املتحدد  األمد  ملدؤرر التابعد  البيولوجيد  لتجدار ا ومبدادر  للبيئد ، املتحدد 
 امليدددا  يف والتنميدد  التعدداو  ومنظمدد  املسددتدام ، التنميدد  أجدد  مددن األعمددال لقةدداع العددامل 

 خدالل  يادا ُشدرع الديت البيولدوج ، والتندوع األعمدال قةداع ومبدادر  نيبونكيددانرين، وجلند  االقتصدادي،
 .األطرا  ملؤرر التاس  االجتماع
 بتدوا ر رهنداً  يقدو ، أ  :املقدرر مدن 3 الفقدر  يف التنفيداي، األمدني إىل األطدرا  مدؤرر وطلد  -28

 مدن ( )1 الفقدر  يف املداكور  تلد  مثد  الصدل ، ذا  واملبدادرا  املنظمدا  مد  وبالتعداو  املدوارد،
 يف األعمدال قةداع إشدرا  تيسدر د زيدا شدنهنا مدن الديت القائمد  األدوا  عدن معلومدا  بتجميد  املقدرر،
 أمدور بددني مددن مثدد ، القددرار، وصدن  الشدركا  اسددةاتيجيا  يف البيولددوج  التنددوع شددواغ  إدمدا 
 احلفد ، لكفدا   ومؤشدرا  البيولدوج ، التندوع حفد  أجد  مدن األعمدال قةداع عمد  مبداد  أخدر ،

 أجد  مدن اإليكولدوج ،  النظدا وخددما  البيولدوج  التندوع قيمد  لتقددير أدوا /تقنيدا /ومناجيدا 
 وهداا التجميدد  هداا وإتاحدد  الصدل ، ذا  االقتصدادي  القةاعدا  يف األدوا  هدا   عاليد  حتليد 

 تبدادل غر د  آليد  خدالل مدن املعنيدني، املصدلح  أصدحا  ومجيد  الوطنيد  االتصدال نقدا  إىل التحليد 
 األدوا  وتةبيد  ادإعددد علدد  والتشدجي  أخدر   وسدائ  خددالل ومددن لالتفاقيد  التابعد  املعلومدا 
 يف البيولدوج  التندوع شدواغ  إدمدا  يف األعمدال قةداع إشدرا  تيسدر زيداد  شدنهنا مدن الديت واآلليدا 
 النظدا  وخددما  البيولدوج  التندوع قدي  وتقددير والتحقد ، الشداادا ، إصددار نظد  مثد  أعمالده،

 متسدد  حنددو علدد  ذلدد ، إىل ومددا البيولددوج ، التنددوع وتعويضددا  احلددا ة ، والتدددابر اإليكولددوج ،
  .الصل  ذا  األخر  الدولي  وااللتةاما  االتفاقي  م  ومتجان 

 ضدمانا  تعةيدة يف البيولدوج  التندوع اتفاقيد  أماند  مد  للبيئد  املتحدد  األمد  برندام  ويتعداو  -29
 ضددمن اسدتعرا  ورقد  نشدر عددن العمد  وأسدفرذل  .والتوثيد  املعدداير مشداري  البيولدوجيف  التندوع
 أماند  استضدا تاا يف شداركت عمد  ورشد  وأعقبتادا ،63 بدالرق  لالتفاقيد ، التقنيد  نشدورا امل سلسدل 
 علد  االتفاقيد  أماند  مد  حاليداً  الربندام  ويعمد  .والنتدائ  االسدتنتاجا  ورحدي  ملناقشد  االتفاقيد 
 مدن عد جممًو إعدداد هبدد  والتوثيد ، املعداير مشداري  يف اإليكولوجيد  الدنظ  خلددما  اسدتعرا  إجدرا 

 التنددوع بتعةيددة املتعلقد  ضدمانااا إىل ترمد  الديت املعدداير وضدد  هليئددا  املسدتو  الر يعد  التوصديا 
 أ ضدد  بشددن  إرشددادا  وضدد  إىل هدداا وسدديؤد  .اإليكولوجيدد  الددنظ  وخدددما  البيولددوج 
  عالد  ضدمانا  إدرا  بكيفيد  يتعلد   يمدا متعددد ، قةاعدا  يف املعداير وضد  هليئدا  املمارسدا 

 إىل وباإلضددا   .للمعدداير العامدد  السياسددا  يف اإليكولددوج  الددنظ  وخدددما  البيولددوج  لتنددوعل
 التحددديا  ملناقشدد  للخددربا  اجتمدداع عقددد يف االتفاقيدد  ألماندد  املسدداعد  البيئدد  قدددمربنام  ذلدد ،
 الددنظ  وخدددما  البيولددوج  التنددوع تقيددي  عمليدا  يف األعمددال قةدداع إشددرا  جمددال يف والفدر 
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 تشدرين يف لندد ، يف انعقدد الدا  االجتمداع، ذلد  تقريدر يقدد  أ  وينتظدر .والتسدوي  لوجيد اإليكًو
 .معلوما  وثيق  هيئ  يف األطرا  ملؤرر عشر احلادي االجتماع إىل ،2011 نو مرب/الثاي
 والساحلي البحري البيولوجي التنوع :10/29 المقرر
 يعمد  أ  ،10/29 املقدرر مدن 35  الفقدًر يف التنفيداي، األمدني إىل األطدرا  مدؤرر طلد  -31
 منظمد  مثد  املختصد ، اإلقليميد  واملبدادرا  املنظمدا  وكدال  األخدر ، واحلكومدا  األطدرا  مد 

 األمدد  ملنظمدد  التابعد  الدوليدد ، احلكوميدد  األوقيانوغرا يدد  واللجند  والةراعدد ، لألغايدد  املتحددد  األمد 
 اجلغرا يدد  البيولوجيد  املعلومددا  نظددا  خاصدد  ف وبصدد ،(اليونسددكو) والثقا دد  والعلدد  للةبيدد  املتحدد 

 والشدراكا  البحددار، لقدداع الدوليدد  السددلة  تدددير  الدداي للبيانددا  املركددةي واملسددتودع للمحيةدا ،
 مثد  اجلدود ، ملراقبد  وخاضدع  موثوقد  علميد  معلومدا  تندت  الديت الصدل  ذا  األخدر  الدوليد  العلميد 
 البيولدوج  للتندوع العامليد  واملبدادر  للبيئد ، املتحدد  األمد  ندام لرًب التداب  احلفد  لرصدد العدامل  املركدة

 املتاحد  واملعلومدا  البياندا  جمموعدا  أل ضد  البيدي والتشدغي  التدوا ر تيسدر أجد  مدن للمحيةدا ،
  .والوطني  واإلقليمي  العاملي  النةاقا  عل  والساحل ، البحري البيولوج  التنوع عن
 مشدروع تنفيدا يف الشدريك ، املنظمدا  مد  بالتضدامن للبيئد ، تحدد امل األمد  برندام  واسدتمر -31

 والبحريدد  السدداحلي  البيانددا  جمموعددا  حتسددني إىل أد  عددا البحريدد ، للبيانددا  العامليدد  الشددراك 
 .والبيئ  البيولوج  التنوع جماي يف للتخةي  األتي  الشديد 
 بالتعداو  يقدو ، أ  املقدرر، مدن 39 الفقدر  يف التنفيداي، املددير إىل األطدرا  مدؤرر وطلد  -32
 احمليةدا  شدؤو  وشدعب  والةراعد  لألغايد  املتحدد  األمد  ومنظمد  األخدر ، واحلكومدا  األطدرا  مد 

 األمدد  ملنظمدد  التابعدد  الدوليدد  احلكوميدد  األوقيانوغرا يدد  واللجندد  املتحددد ، بدداألم  البحددار وقددانو 
 اجلغرا يدد  البيولوجيدد  املعلومددا  نظددا  خباصدد ًو ،(اليونسددكو) والثقا دد  والعلدد  للةبيدد  املتحددد 

 األمدد  لربنددام  التدداب  احلفدد  لرصددد العددامل  واملركددة األخددر ، املختصدد  واملنظمددا  للمحيةددا ،
 العلميد  للمعلومدا  مسدتودع بإنشدا  للمحيةدا ، البيولدوج  للتندوع العامليد  واملبدادر  للبيئد ، املتحدد 
 يف الدوارد  بيولوجيداً  أو إيكولوجيداً  املامد  البحريد  املنداط  حتديدد  بشدن العلميد  املعداير وتةبيد  والتقنيد 
كملد  املتوا قد  الصدل  ذا  األخدر  املعداير عدن  ضدالً  ،9/20 بداملقرر األول املر د 

ُ
 عليادا املتفد  وامل

 املبدادرا  مد  وتنسد  املعلومدا  تتقاسد  الديت الددوي، احلكدوم  املسدتو  وعلد  الدوطي الصدعيد علد 
 املتحدد  األمد  منظمد  عمد  مثد  املماثلد ، املبدادرا  مد  املعلومدا  لتقاسد  آليد  وإعدداد  ،املماثلد
  .الضعيف  البحري  البيئي  النظ  بشن  والةراع  لألغاي 
 احمليةدا ، يف البيولدوج  للتندوع العامليد  املبدادر  مد  للبيئد  املتحدد  األمد  برندام  ويتعداو  -33
 املندداط  وحتديددد واملكدداي البحددري العامليدد للتخةي   البيئدد مر دد  مشددروع مبددادر  خددالل ومددن

  .الوطني  الوالي  نةا  خار  الواقع  املناط  ذل  يف مبا اهلام ، البحري  اإليكولوجي 
 يف يتعداو ، أ  املقدرر، مدن 53 الفقدر  يف التنفيداي، املددير إىل األطدرا  مدؤرر وطلد  -34
 للبيئد ، املتحدد  األمد  وبرندام  والةراعد ، لألغايد  املتحدد  األمد  منظمد  مد  الراهند ، التقييمدا  إطدار

 ذلد  يف مبدا الددوي، للقدانو  وو قداً  االقتضدا ، حسد  األمسدا ، مصدائد إلدار  اإلقليميد  واملنظمدا 
 بدإدار  املعنيد  للجند  التداب  األمسدا  مبصدائد املعدي اخلدربا  و ريد  البحدار، لقدانو  املتحدد  األمد  اتفاقيد 
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 الصددل ، ذا  األخددر  والعمليدا  واملنظمددا  الةبيعدد ، حلفد  الدددوي باالحتدداد  اإليكولوجيد الدنظ 
 امليدا  يف األمسدا  مصدائد آثدار ذلد  يف مبدا البيولدوج ، التندوع شدواغ  معاجلد  مدد  اسدتعرا  علد 

 والسداحل ، البحددري البيولددوج  التندوع الغاائيدد ،عل  السلسددل  يف األدىن املسددتويا  ذا  العميقد 
 .البيولوج  التنوع شواغ  ملعاجل  ا خياًر واقةا 
 األمد  ومنظمدد  البيولددوج ، التنددوع اتفاقيدد  م أيضداً  للبيئد  املتحددد  األمدد  برنددام  ويتعداو  -35

 الشدواغ  معاجلد  يف اآلخددرين، والشدركا  الةبيعد  حلفدد  الددوي واالحتداد والةراعد  لألغايد  املتحدد 
 مديند  يف انعقدد، الغايد ، هلدا  وحتقيقداً  .تدام املسد األمسدا  مصدائد يف البيولدوج  بدالتنوع املتعلقد 
 مشددة  خددربا  اجتمداع ،2011 ديسدمرب/األول كدانو 9 إىل 7 مدن الفدة  يف بدالنروي ، بدرغن
 الوثيقدد  يف تقريددر  وأصدددر ،‘‘املسددتدام  االمسددا  مصددائد يف البيولددوج  التنددوع’’ بعنددوا 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/13،  هبددد  واإلدار ، السياسدا  صدن  بشددن  توصدديا   يدده وقددد 
 وستشددم  .وإزالتاددا اآلثددار تلدد  وخفدد  البيولددوج ، التنددوع علدد  األمسددا  مصددائد آثددار ختفيدد 
 البيولدوج  التندوع علد  األمسدا  مصدائد آثدار اسدتعرا  البيئد  برندام  ينفداها الديت املتابعد  األنشدة 
 يف األمسدا  مصدائد إلدار  اإلقليميد  املنظمدا  مد  والتعداو  اإلقليميد ، البحدار يف إليكولوجيد  والدنظ 
 .البيولددوج  التنددوع علدد  األمسددا  مصددائد آثددار تقليدد  بغددر  لإلدار واحلوكمدد  نظدد  تةددوير جمددال

 أجد  مدن ،‘األمسدا  مالجد ’ مدن سداحلي  شدبكا  تنسدي  إىل الصدل  ذا  األنشدة  وادد 
 األمدن كفالد  مث ومدن إلنتدا ،ا عليادا يعتمدد الديت الضدروري  األمسدا  وموائد  البيولدوج  التندوع محايد 

 .الساحلي  للمجتمعا  الغاائ 
 المحمية المناطق :10/31المقرر
 أ  بعدد العمد ، إىل األطدرا  ،10/31 املقدرر مدن19 الفقدر  يف األطدرا ، مدؤرر دعدا -36
 املنداط  جلميد  تتدوا ر أ  إىل يددعو الداي العمد  برندام  مدن 4/1 اهلدد  غايدا  االعتبدار يف تنخدا
 علد  املعتمدد املواقد  وختةدي  التشداركي  العمليدا  باسدتخدا  ،2012 عدا  حبلدول  عالد  ر إدا احملميد 
 قدد اإلدار   عاليد  تقيدي  أ  مالحظد  ومد  املصدلح ، ألصدحا  والفعالد  الكاملد  واملشدارك  العلد ،
 وإضدفا  اإلدار   عاليد  تقييمدا  إجدرا  يف التوسد  أجلمواصدل  مدن نوعيد  مؤشدرا  اىل أيضداً  حيتدا 
 حبلدول احملميد  املنداط  مسداح  جممدوع مدن املئد  يف 60 نسدب  تقيدي  علد  عليادا، املؤسسد  الةداب 
 العامليد  البياندا  قاعدد  إىل النتدائ  وإضدا   خمتلفد ، وإقليميد  وطنيد  أدوا  باسدتعمال ،2015 عدا 
 املتحدد  مد األ لربندام  التداب  احلفد  لرصدد العدامل  املركدة عليادا يشدر  الديت اإلدار   اعليد  بشدن 
 .للبيئ 
 مد  بالتعداو  احملميد ، للمنداط  العامليد  البياندا  قاعدد  للبيئد  املتحدد  األمد  برندام  ويتعادد -37

 وحتليد  جتميد  جمدال يف الصددار  مركدة تتبدوأ كوينةالندد جامعد  تدةال وال .الةبيعد  حلفد  الددوي االحتداد
 ويشدك  .وكوبناداغن وميتشدغا  ردأكسدفًو جامعدا  مدن بددع  اإلدار ،  عاليد  عدن اخلدا  البياندا 

 العمد  بددأ وقدد .البيولدوج  للتندوع الدوليد  الشدراك  لدد  اإلدار   عاليد  مؤشدر أسداس العمد  هداا
 ميكددن احملميدد ، للمندداط  واإليكولوجيدد  البيولوجيدد  للفعاليدد  مسددتقل  عامليدد  مؤشددرا  إعددداد علدد 

 بشدن  أيشد ، أهددا  مدن 12و 5 نياهلدد  حتقيد  يف احملميد  املنداط  مسدات  لتقيدي  اسدتخداماا
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 ملددؤرر عشددر احلددادي االجتمدداع يف األر  كوكدد  محايدد  وسيصدددرتقرير .واملوائدد  األنددواع حفدد 
 الةبيعيد ، واملدوارد الةبيعد  حلفد  الددوي لالحتداد 2012 لعدا  الةبيعد  حلفد  العدامل  واملدؤرر األطدرا 
 التنددوع اتفاقيدد  أماندد  مدد  التقريددر  مناقشدد اآل  وجتددري .اإلدار   عاليدد  عددن معلومددا  وسيتضددمن
 حندو علدد  هبدا واإلبدال  اإلدار  بفعاليد  املتعلقدد  املعلومدا  حشدد بكيفيدد  يتعلد   يمدا البيولدوج ،

  .أ ض 
 تةددوير علدد  البلدددا  مسدداعد  يف مباشددر بشددك  للبيئدد  املتحددد  األمدد  برنددام  ويشددار  -38

 إدار  بعندوا  عامليد ، دراسد  إجدرا  ذلد  ويشدم  .الةويد  األجد  يف وتعاددها حمميد  حبريد  منداط 
 توصديا  تتضدمن ،(2011 للبيئد ، املتحدد  األمد  برندام ) التدواز  ضدب  - البحريد  احملميد  املنداط 
 بينناجدد  اجلمدد  كيفيدد  بشددن  واملمارسددني للمخةةددني اإلرشدداد وتددو ر الفعالدد  اإلدار  أطدر بشدن 

 ومنصددف   عالدد  إدار  سياسددا  رسدد  يف السددو  وهندد  والتصدداعدي التنددازي اإلداري التسلسدد 
 إجدرا  اإلقليميد ،التخةي  البحدار بدرام  نةدا  وجيري،علد  .سدياقارتباين  يف احملميد  البحريد  للمنداط 

  .خصائصاا وتوضي  األطر لتل  املستقبلي  االختبارا  من مةيد
 (Lifeweb) الحياة شبكة ومبادرة المحمية بالمناطق المتعلق العمل برنامج
 البيولددوج ، التنددوع التفاقيدد  التدداب  احملميدد  باملندداط  املتعلدد  العمدد  برنددام  دعدد  ألغدرا  -39

 دعمداً  تتلقد  الديت احملميد ، املنداط  بشدن  للبيئد  املتحدد  األمد  لربندام  االسدةاتيجي  الشدراك  تعدة 
 بيولدوج ال للتندوع املسدتدام  اإلدار  يف هدا  عنصدر احملميد  املنداط  بدن  إسدبانيا، حكومد  مدن ماليداً 
 النظددا  عمدد  لكفالدد  احلامسدد  األتيدد  ذي البيولددوج  التنددوع حلمايدد  أولويدد  ذا  إداريدد  وأدا 

 مندو دعد  يف الشدراك  هدا  مدن اهلدد  ويتمثد  .اإليكولوجيد  الدنظ  خددما  وإجنداز اإليكولدوج 
  .الفقر عل  والقضا  البشري اجلن  ر ا  حتقي  يف املسات  أج  من إداراا وحتسني احملمي  املناط 
 الالتينيدد  أمريكددا يف مشددروعاً  15 مددن سلسددل  تنفيددا الشددراك ، هددا  إطددار يف وجيددري، -41

  عاليدد  وتقيددي  توضددي  بغددر  اهلدداد ، احملددي  ومنةقدد  وآسدديا وأ ريقيددا، الكدداري ، البحددر ومنةقد 
 النددوات  وتشددم  .احملميدد  املندداط  وإدار  احملليدد  اإلجددرا ا  بددني االسددةاتيجي  والددرواب  السياسددا 
 التخةدي  جمدال يف احملميد  املنداط  لسدلةا  مباشدر دعد  تدو ر (أ) :املشداري  هدا  لتنفيدا الرئيسدي 
 يف واملددديرين للمخةةددني القةددري املسددتو  علدد  التقددي واإلرشدداد التدددري  تددو ر ( ) اإلداري 
 االقتصدادي  احلدوا ة تقيدي  (د) اجملتمد   وصدح  والرصدد واملراقبد  احلددود ترسدي  ( ) احملميد   املنداط 

 أجدد  مددن واإلقليميدد  الوطنيدد  القدددرا  تعةيددة(هددد) العليددا  القددرد   صددائ  موائدد  علدد  للمحا ظدد 
 أدوا  تددو ر (و) متعدددد   لقةاعددا  الشددام  البحددري املكدداي والتخةددي  التكيفدد  التخةددي 
 شدغيلي ت أطدر وضد  (ز) املكداي  التخةدي  أجد  مدن القدرارا  ودعد  املعاوضد  عمليدا  لتحليد 

 املنداط  حلوكمد  متنوعد  أمندا  وتةبيد  تقيدي  ( ) و اجملتمعيد   والثقدايف البيولدوج  التندوع لربوتوكدوال 
 .املشاري  تل  عن الناشئ  املمارسا  أ ض  ونشر تولي  عل  أيضاً  البيئ  برنام  ويعم  .احملمي 
 املندداط  بدددور إلىدداالعةا  األطددرا  املقددرر، مددن 31 الفقددر  يف األطددرا ، مددؤرر ودعدا -41

 يف اآلخددرين املصدلح  ألصددحا  احملفوظدد  واملندداط  واحملليد  األصددلي  للمجتمعددا  التابعدد  احملفوظد 
 .احلوكم  أمنا  وتنوي  التعاوني  واإلدار  البيولوج  التنوع حف 
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 التابعدد  احملفوظدد  املندداط  جتمدد  يف شددريكاً  بوصددفه للبيئدد ، املتحددد  األمدد  وأعدددبرنام  -42
 مدن هلدد  ويتمثد  .العدام نةدا  علد  للتجمد  تفداعل  سدج  بإعدداد واحملليد ،  األصدلي للشدعو 

 املتعلقد  املعلومدا  إثدرا  بغدر  اخلاصد  املنداط  هبدا  املتعلقد  للمعدار  قاعدد  بندا  يف املشدروع هداا
 ة أنشد يف والتقليديد  احملليد  اجملتمعدا  إشدرا  وتعةيدة وآثارهدا، أغراضداا  اد  وزيداد  قيمتادا وتوثيد  هبدا

 غدرار علد  هيكلده أُعدد الداي السدج ، يف وحُيفد  .السياسدي  والسداحا  البيولدوج  التندوع حفد 
 لفاد  األتيد  الشدديد  املعلومدا  مدن نوعدا  احملميد ، باملنداط  املتعلقد  العامليد  البياندا  قاعدد  هيكد 

 الرئيسدي  املوائد  قبيد  مدن وصدفي  معلومدا  (أ) :واحملليد  األصدلي  للشدعو  التابعد  املناطقاحملفوظد 
 تعددي  الدديت الةوائدد  أو واحمللي ،وامسالةائفدد  األصددلي  للشددعو  التابعدد  احملفوظدد  املندداط  داخدد 

 .وحدودها وموقعاا املنةق  حج  مث  مكاني  معلوما  ( ) و مناا، بالقر  داخلااأو
 إىل موجادد  أدوا  جمموعدد  تكددوين علدد  أيضدداً  للبيئدد  املتحددد  األمدد  برنددام  ويعمدد  -43
 واحملليد ، األصدلي  للشدعو  التابعد  احملفوظد  املنداط  وحوكمد  إدار  دعد  أجد  مدن احملليد  تمعدا اجمل

 علد  أيضداً  الربندام  ويعمد  .األطدرا  ملدؤرر عشدر احلدادي االجتمداع يف عنادا النقدا  سيكشد 
 قبيد  مدن دوليد  أدوا  عدرب املنداط  بتلد  االعدةا  لفدر  العريضد  اخلةدو  توضد  إحاطد  إعدداد
  .العامل  الةا  نيفا تص
 وحتدددي  تبددادل علدد  األطددرا :املقددرر مددن 35 الفقددر  يف األطددرا ، مددؤرر وشددج  -44

 العامليدد  البيانددا  قاعددد  خددالل هبددا،من اخلاصدد  احملميدد  املندداط  مبنظومدد  الصددل  ذا  املعلومددا 
  احملمي  للمناط  املتحد  األم  قائم  تض  اليت احملمي  للمناط 
 عدرب اإلبدال  أدا  يددم  أ  :36 الفقدر  يف التنفيداي، األمدني إىل ا األظدًر مدؤرر وطلد  -45

 االسدتخدا  وتعةيدة اإلبدال  عمليد  تيسدر بغيد  احملميد ، للمنداط  العامليد  البياندا  قاعدد  مد  اإلنةندت
 .األداتني لكلتا األطرا  من املشة 
 قاعدد  علد  اإلشدرا  الةبيعد ، حلفد  العدامل  االحتداد مد  باالشدةا  البيئد ، ويواصدلربنام  -46

 تقريدر يف العدام يف احملميد  املنداط  حالد  رصدد إىل يرمد  وهدو .احملميد  للمنداط  العامليد  البياندا 
 عشدر احلدادي االجتمداع يف منده األوىل الةبعد  ستصددر األر ، كوكد  محايد  عدن سدنوي نصد 
 .2012  لعا الةبيع  حلف  العامل  لالحتاد العامل  املؤرر ويف األطرا ، ملؤرر
 المناخ وتغير البيولوجي التنوع :10/33المقرر

 مدد  يتعدداو  أ  املقددرر، مددن9 الفقددر  يف التنفيدداي، األمددني إىل األطددرا  مددؤرر طلدد  -74
 وحتديددد اإل راديدد  احلدداال  دراسددا  وإجددرا  العلميدد  املعددار  مجدد  يف املعنيدد  الدوليدد  املنظمددا 
 وحفدد  املسددتدا  واسددتخدامه البيولددوج  وعالتندد حفدد  بددني الددرواب  بشددن  املعددار  يف الثغددرا 
 املعلومدا   تبدادل غر د  آليد  خدالل مدن لألطدرا  النتدائ  وإتاحد  العضدوي، الكربدو  خمدةو  واسدتعاد 

 ذا  املنداط  حتددد الديت التحلديال  وحتسدني توسدي  يف الصدل  الدوليد ذا  املنظمدا  مد  يتعداو  وأ 
 .كربو ال خمةونا  واستعاد  حلف  العالي  اإلمكاني 

لعمدددددد ًأماندددددد ًاتفاقيدددددد ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًيفًًمباشددددددراً ًوقددددددد ًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ًدعمدددددداً  -48
وأجددددددر ًالربنددددددام ًثالثدددددد ًاستعراضددددددا ًللمؤلفددددددا ً.ًجمددددددالًتغددددددرًاملنددددددا ًوعالقتددددددهًحبفدددددد ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج 
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ًاملخصدددددد ًالثددددددايًالعلميدددددد ًاحلديثدددددد ًالدددددديتًكانددددددتًمبثابدددددد ًوثددددددائ ًمعلومددددددا ًأساسددددددي ًلفريدددددد ًاخلددددددربا ًالتقنيددددددني
الدددددرواب ً’’ونشدددددر ًهدددددا ًاالستعراضدددددا ًاملعنونددددد ً.املعددددديًبدددددالتنوعًالبيولدددددوج ًوتغدددددرًاملندددددا ًالتددددداب ًلالتفاقيددددد 

،يفًسلسدددددل ًاملنشدددددورا ًالتقنيددددد ًرقددددد ً‘‘التدددددنثرًوالتكيددددد ًوالتخفيددددد :ًبدددددنيًتغدددددرًاملندددددا ًوالتندددددوعًالبيولدددددوج 
لًالعالقددددد ًبدددددنيًختفيددددد ًآثدددددارًتغدددددرًاملندددددا ،ًوأسدددددا ًالكثدددددرًمدددددنًعمددددد ًبرندددددام ًالبيئددددد ًاملكثددددد ًيفًجمدددددا.24ً

املبدددددادر ًاملعدددددةز ً)والًسددددديماًخفددددد ًاالنبعاثدددددا ًالنامجددددد ًعدددددنًإزالددددد ًالغابدددددا ًوتددددددهورهاًيفًالبلددددددا ًالناميددددد ً
أوًًمباشددددددراً ،ًوبددددددنيًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ،ًإسااماً (خلفدددددد ًاالنبعاثددددددا ًالنامجدددددد ًعددددددنًإزالدددددد ًالغابددددددا ًوتدددددددهورها

قددددددددد ًهبدددددددددااًاملوضدددددددددوعًويفًتعةيدددددددددةًاجلادددددددددودًالوطنيددددددددد ًالراميددددددددد ًإىلًدمددددددددد ًغدددددددددرًمباشدددددددددر،ًيفًاملناقشدددددددددا ًاملتعل
ًاالعتبارا ًاملتعلق ًبالتنوعًالبيولوج ًيفًاملبادر ًاملعةز ً

وقدددددددد ًالربندددددددام ًالدددددددددع ًحللقدددددددا ًالعمدددددددد ًالتشددددددداوري ًاالقليميدددددددد ًلالتفاقيددددددد ً يمدددددددداًيتعلددددددد ًبتددددددددو رً -49
للتعددددداو ًيفًجمدددددالًًام ًاألمددددد ًاملتحدددددد ضدددددمانا ًالتندددددوعًالبيولدددددوج ًللمبدددددادر ًاملعدددددةز ًأثندددددا ًعملاددددداًمددددد ًبرنددددد

برناجمدددددددداألم ًاملتحددددددددد ً)خفدددددددد ًاالنبعاثددددددددا ًالنامجدددددددد ًعددددددددنًازالدددددددد ًالغابددددددددا ًوتدددددددددهورهاًيفًالبلدددددددددا ًالناميدددددددد 
 يمدددددددداًيتعلدددددددد ًبإعدددددددددادًمشددددددددروعًاملبدددددددداد ًواملعددددددددايرًاالجتماعيدددددددد ًوالبيئيدددددددد ً(ًالتعدددددددداويًخلفدددددددد ًاالنبعاثددددددددا 

وقددددددددددمتًأعمددددددددالًأخددددددددر ًمدددددددددنًأعمددددددددالًبرندددددددددام ًً.لربناجمدددددددداألم ًاملتحددددددددد ًالتعددددددددداويًخلفدددددددد ًاالنبعاثددددددددا 
البيئ املتعلقدددددددددد ًبالضددددددددددمانا ًإىلًاهليئدددددددددد ًالفرعيدددددددددد ًاملعنيدددددددددد ًباملشددددددددددور ًالعلميدددددددددد ًوالتقنيدددددددددد ًوالتكنولوجيدددددددددد ،ًيفً

مناسدددددددددددددبا ًصددددددددددددددر ،ًيفًًو(.UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/2ًانظدددددددددددددر)اجتماعاددددددددددددداًاخلدددددددددددددام ًعشدددددددددددددرً
يئدددددددد ًوبرناجمدددددددداألم ًاملتحددددددددد ًالتعدددددددداويًجانبيدددددددد ًالتفاقيدددددددد ًالتنددددددددوعًالبيولددددددددوج ،ًعددددددددد ًمنشددددددددورا ًلربنددددددددام ًالب

ًكثددددرً خلفدددد ًاالنبعاثدددداتعنًإمكانيدددد ًجدددديً وائدددددًبيئيدددد ًمتعدددددد ًمددددنًاملبددددادر ًاملعددددةز ،ًوميكددددنًاحلصددددولًعلدددد 
علددددددد ًرصددددددددًًوعمددددددد ًبرندددددددام ًالبيئددددددد ًأيضددددددداً .www.nobrac-roasoevbdoib.cviًمناددددددداًمدددددددنًاملوقددددددد ًالشدددددددبك ً

ويددددددو رً.ًااًالعمدددددد ًبرصدددددددًمتةلبددددددا ًاتفاقيددددددا ًريددددددومندددددا  ًعديددددددد ًمتنتيدددددد ًمددددددنًاملبددددددادر ًاملعددددددةز ،ًوربدددددد ًهددددد
احلاسددددددد ًالتفددددددداعل ًللكربدددددددو ،ًالدددددددايًطورتدددددددهًأمانددددددد ًاتفاقيددددددد ًالتندددددددوعًالبيولدددددددوج ًباالشدددددددةاكمبادر ًشدددددددبك ً
احليدددددا ًواملركدددددةًالعدددددامل ًلرصدددددددًحفددددد ًالةبيعددددد ًالتدددددداب ًلربندددددام ًالبيئددددد ،ًللمسددددددتخدمنيًتقدددددديرا ًأوليددددد ًعددددددنً

القائمدددددد ًأوًأيدددددد ًمنةقدددددد ًحتددددددددًعلدددددد ًخريةدددددد ًالعددددددام،ًوعددددددنً ددددددر ًالكربددددددو ًاملخددددددةو ًيفًاملندددددداط ًاحملميدددددد ً
استصددددددال ًالغابددددددا ًوحالتادددددداًداخدددددد ًهددددددا ًاملندددددداط  ًومعلومددددددا ًعددددددنًصددددددلتااًباملندددددداط ًاحملميدددددد ًومندددددداط ً

يفًتنفيددددداًعمددددد ًمددددددعو ًمدددددنًاملبدددددادر ًالدوليددددد ًاملتعلقددددد ًًوشدددددرعًالربندددددام ًأيضددددداً .ًالتندددددوعًالبيولدددددوج ًالرئيسدددددي 
كفالددددددد ًإدرا ًسياسدددددددا ًاالتفاقيددددددد واالعتبارا ًاملتعلقددددددد ًبدددددددالتنوعًالبيولدددددددوج ًًًباملندددددددا ،ًبغدددددددر ًاملسددددددداعد ًيف

ً.ًيفًالعم ًالايًينفاًيفًإطارًاتفاقي ًاألم ًاملتحد ًاإلطاري ًبشا ًتغرًاملنا 
وباإلضدددددا  ًإىلًذلددددد ،ًيتعددددداو ًبرندددددام ًالبيئددددد ًمددددد ًاتفددددداقييتًتغدددددرًاملندددددا ًوالتندددددوعًالبيولدددددوج ً يمددددداً -51

الدددددنظ ًاإليكولوجيدددد ،ًمدددددنًأجدددد ًمسددددداعد ًالبلددددددا ًعلدددد ًتةدددددويرًاسدددددتجابا ًًيتعلدددد ًبدددددالتكي ًالقددددائ ًعلددددد 
تكيدددددددد ًمسددددددددتدام ًذا ً عاليدددددددد ًوطويلدددددددد ًاألجدددددددد ،ًمددددددددنًخدددددددداللًأدوا ًجديددددددددد ًوعددددددددنًطريدددددددد ًاإلرشددددددددادً

ويوجددددددً.ًوالتددددددري ًوالتوضدددددي ،ًبغدددددر ًتعةيدددددةًمرونددددد ًاجملتمعدددددا ًوالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًحيدددددالًتغدددددرًاملندددددا 
ام ًالبيئدددد ًواتفاقيدددد ًالتنددددوعًالبيولددددوج ً يمدددداًخيددددت ًبددددد  ًهددددااًالعمدددد ًبالفعدددد ًتعدددداو ًوتفاعدددد ًجيدددددًبددددنيًبرندددد

وجيدددددددددريًتةدددددددددويرًإطدددددددددارًلددددددددددع ًصدددددددددن ًالقدددددددددرارا ًاملتعلقددددددددد ًبدددددددددالتكي ًالقدددددددددائ ًعلددددددددد ًالدددددددددنظ ً.ًإىلًاألمدددددددددا 
اإليكولوجيدددددد ،ًمددددددنًأجدددددد ًمسدددددداعد ًاملخةةددددددنيًوصددددددناعًالقددددددرارًيفًاختيددددددارًتدددددددابرًالتكيدددددد ًالقددددددائ ًعلدددددد ً

وتشدددددددم ًاخلةددددددددوا ًاملسددددددددتقبلي ًاختبددددددددارًاملخةةددددددددنيً.ًنفياهاورصدددددددددهاالدددددددنظ ًاإليكولوجيدددددددد ًوتصددددددددميمااًوت
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واملمارسدددددنيًالدددددوطنينيًلعدددددددًمدددددنًاملشددددداري ًالنموذجيددددد ،ًوتةدددددويرًحةمددددد ًتدريبيددددد ًتشدددددتم ًعلددددد ًإرشدددددادً ددددديً
وتشدددددددم ًاألنشدددددددة ًالنموذجيددددددد ًالتددددددددري ً.ًوتوصددددددديا ًلددددددددع ًتنفيددددددداًخةددددددد ًالعمددددددد ًالوطنيددددددد ًاملسدددددددتقبلي 

ي ًالقدددددائ ًعلدددددد ًالدددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًيفًالددددددولًاجلةريدددددد ًالصددددددغر ًوالتوضيحبشدددددن ًتكيدددددد ًاملنددددداط ًالسدددددداحل
ً.واألراض ًاجلا  ًوأحوا ًاألهنار,ًالنامي ،ًويفًاجلبال

 واألحكرررررررام(ي) 8 المرررررررادة تنفيرررررررذ بشررررررر ن السرررررررنوات المتعررررررردد العمرررررررل برنرررررررامج: 11/43 المقررررررررر
 البيولوجي التنوع اتفاقية في بها المتصلة
مددددددنًاملقدددددددرر،ًالسددددددع ،ًبالتعددددددداو 71ًًلتنفيددددددداي،ًيفًالفقددددددر ًطلدددددد ًمددددددؤررًاألطدددددددرا ًإىلًاملددددددديرًاً -51

مدددددد ًاألطددددددرا ،ًواحلكومددددددا ،ًوالوكدددددداال ًالدوليدددددد ،ًوالفريدددددد ًالعامدددددد ًاملعدددددديًباملؤشددددددرا ًالتدددددداب ًللمنتددددددد ً
الدددددددويًللشددددددعو ًاألصددددددلي ًاملعدددددديًبددددددالتنوعًالبيولددددددوج ،ًواألطددددددرا ًاملاتمدددددد ،ًمبدددددداً يادددددداًشددددددراك ًمؤشددددددرا ً

سدددددددع ًإىلًمواصدددددددل ًصدددددددق ًواسدددددددتخدا ًاملؤشدددددددرا ًاملقةحددددددد ،ًوكدددددددال ً،ًال4272التندددددددوعًالبيولدددددددوج ًلعدددددددا ً
،ًمبدددددداًيفًذلدددددد ًمددددددن4242ً-4277واخلةدددددد ًاالسددددددةاتيجي ًللتنددددددوعًالبيولددددددوج 72ًًمراعددددددا ًتنفيدددددداًاملدددددداد ً

خدددددددداللًتنظددددددددي ًاملةيدددددددددًمددددددددنًحلقددددددددا ًالعمدددددددد ًالتقنيدددددددد ،ًوالنظددددددددرًيفًمددددددددد ًتددددددددوا رًالبيانددددددددا ًواملناجيددددددددا ً
ً.والتنسي ًبنيًاملنظما 

،ًطلدددددد ًمددددددؤررًاألطددددددرا ،ًوهددددددوًيضدددددد ًيفًاعتبددددددار ًالةكيددددددةًاجلديدددددددًالددددددايًتوليدددددده71ًويفًالفقددددددر ً -52
بتدددددددوا رًالتمويددددددد ،ًوبالتعددددددداو ًمددددددد ًاألطدددددددرا ،72ًاألطدددددددرا ًلتنفيددددددداًاملددددددداد ً ،ًإىلًاألمدددددددنيًالتنفيددددددداي،ًرهنددددددداً 

واحلكومدددددددا ،ًوالوكددددددداال ًالدوليددددددد ،ًمبددددددداً ياددددددداًمنتدددددددد ًاألمددددددد ًاملتحدددددددد ًالددددددددائ ًاملعددددددديًبقضددددددداياًالشدددددددعو ً
فريدددددد ًالعامدددددد ًاملعدددددديًباملؤشددددددرا ًالتدددددداب ًللمنتددددددد ًالدددددددويًللشددددددعو ًاألصددددددلي ًاملعدددددديًبددددددالتنوعًاألصددددددلي ،ًوال

البيولدددددددددوج ،ًواملنظمدددددددددا ًغدددددددددرًاحلكوميددددددددد ًذا ًالصدددددددددل ،ًوشدددددددددراك ًمؤشدددددددددرا ًالتندددددددددوعًالبيولدددددددددوج ًلعدددددددددا ً
،أ ًيستكشددددد ،ًمدددددنًخددددداللًتنظدددددي ًاملةيددددددًمدددددنًحلقدددددا ًالعمددددد ًالتقنيددددد ،ًمدددددد ًتةدددددورًاملؤشدددددرا 4272ً

عددددددنًهددددددا ًاملسددددددنل ًإىلًالفريدددددد ًالعامدددددد ًاملعدددددديًًدا ًاملددددددنلو ًاملسددددددتدا ،ًوأ ًير دددددد ًتقريددددددراً املالئمدددددد ًلالسددددددتخ
واألحكدددددا ًاملتصدددددل ًهبددددداًيفًاجتماعدددددهًالسددددداب ،ًحدددددىًميكدددددنًإحدددددرازًتقدددددد ًيفًمعاجلددددد ًهدددددا ً(ًي)1ًباملددددداد ً

ج ًاملسددددددنل ًيفًإطددددددارًأهدددددددا ًآيتشدددددد ًاملتعلقدددددد ًبددددددالتنوعًالبيولددددددوج ًواخلةدددددد ًاالسددددددةاتيجي ًللتنددددددوعًالبيولددددددًو
4277-4242.ً
وتواصدددددد ًشددددددراك ًمؤشددددددرا ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًالعمدددددد ًمدددددد ًاليونسددددددكوًعلدددددد ًتةويرمؤشددددددرًحالدددددد ً -53

واجتاهدددددددا ًالتندددددددوعًاللغدددددددويًوأعددددددددادًالنددددددداطقنيًبلغدددددددا ًالشدددددددعو ًاألصدددددددلي ،ًبسدددددددبي ًاسدددددددتجاب ًللادددددددد ً
ً.االسةاتيج ًها ًمنًأهدا ًآيتش ًاملتعلق ًبالتنوعًالبيولوج 

 التنروع اتفاقيرة لتنفيرذ للبيئرة المتحردة األمرم برنرامج يقردمها لتريا األخررى الردعم أنمرا  -ثالثاا 
 البيولوجي
 البيولوجي والتنوع اإليكولوجية النظم اقتصاديات دراسة
يددددددددنظ ًبرنددددددددام ًاألمدددددددد ًاملتحددددددددد ًللبيئدددددددد ًمناسددددددددب ًجانبيدددددددد ًيفًاالجتمدددددددداعًاحلدددددددداديًعشددددددددرًملددددددددؤررً -54

دراسددددد ً:ًيكولوجيددددد ًيفًجندددددو ًشدددددر ًآسدددددياتقيدددددي ًثدددددرو ًالتندددددوعًالبيولدددددوج ًوالدددددنظ ًاإل’’األطدددددرا ،ًبعندددددوا ً
وستتقاسددددد ً.ً‘‘رابةددددد ًأمددددد ًجندددددو ًشدددددر ًآسدددددياًعدددددنًاقتصددددداديا ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًوالتندددددوعًالبيولدددددوج 

املناسددددب ًنتدددددائ ًالدراسدددد ًالتقييميددددد ًاألوليدددد ًوتعدددددر ًنتدددددائ ًالتقيددددي ًاالقتصددددداديًاالبتدددددائ ًلدددددنظ ًإيكولوجيددددد ً
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 ًوالغابدددددددا ًواألراضددددددد ًالرطبددددددد ًوالبحدددددددرا ًوالدددددددنظ ًمثددددددد ًأشدددددددجارًاملنغدددددددرو ًوالشدددددددع ًاملرجانيددددددد)خمتدددددددار ً
.ً،مبدددددددداًيفًذلدددددددد ًخدددددددددما ًالددددددددنظ ًاإليكولوجيدددددددد ًالدددددددديتًيددددددددت ًحتديدددددددددها(اإليكولوجيدددددددد ًالسدددددددداحلي ًوالبحريدددددددد 

ينددددداق ً يدددددهًاخلدددددربا ًالتقنيدددددو ًواملانيدددددو ًوصدددددناعًالسياسدددددا ًوالشدددددركا ًمدددددنًًمكانددددداً ًوسدددددتو رًاملناسدددددب ًأيضددددداً 
وستشددددددك ً.ًقتصدددددداديا ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًوالتنددددددوعًالبيولددددددوج املدددددداحننيًاملسددددددائ ًذا ًالصددددددل ًبدراسدددددد ًا

الدددددددرم ًاملتعمقددددددد ًاملتولدددددددد ًعدددددددنًهدددددددا ًاملناقشدددددددا ًمسدددددددات ًيفًعمليددددددد ًتصدددددددمي ًوتنفيددددددداًدراسددددددد ًمكتملددددددد ً
ويتمثددددد ً.ًالقتصدددداديا ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًوالتندددددوعًالبيولوجيو ددددد ًمقدددددة ًلرابةدددد ًأمددددد ًجندددددو ًشدددددر ًآسددددديا

تعمددددي ًعمليدددد ًاقتصددددداديا ًالددددنظ ًاإليكولوجيدددد ًوالتنددددوعًالبيولدددددوج ًاهلددددد ًمددددنًهددددا ًالدراسددددد ًيفًمواصددددل ً
مدددددنًخددددداللًإجدددددرا ًتقدددددديرا ًوتقييمدددددا ًللدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًالرئيسدددددي ًوخددددددماااًيفًجندددددو ًشدددددر ًآسددددديا،ً

وسددددددتعم ًالدراسدددددد ًاملقةحدددددد ً.ًومسدددددداعد ًالدددددددولًاألعضددددددا ًيفًالرابةدددددد ًيفًتةددددددويرًاقتصددددددادا ًمنددددددوًأخضددددددر
ًكا يدددددد ًوأسدددددد ًسددددددلي م ًلصددددددناعًالسياسددددددا ًواملددددددوظفنيًالفنيددددددنيًبشددددددن ًضددددددرورا ًالتقيددددددي ًعلدددددد ًبنددددددا ًأدلدددددد 

ًكتدددددددبرًللتكيدددددد ًمدددددد ًآثددددددارًتغددددددرًاملنددددددا ،ًمسددددددتند ًيفًذلدددددد ًإىلً السددددددلي ًخلدددددددما ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد 
ً.ًالدراس ًاملماثل ًاليتًأجراهاًبرنام ًالبيئ 

ًوأصدددددددددر ًمبدددددددددادر ًاقتصددددددددادا ًالدددددددددنظ ًاإليكولوجيدددددددد ًمدددددددددنًأجدددددددد ًحتدددددددددال ًاألعمددددددددالًالتجاريددددددددد  -55
باألعمددددددالًًبددددددإجرا ًحبدددددد ًلتحديدددددددًجمدددددداال ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًوالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًاألشدددددددًتددددددنثراً ًتكليفدددددداً 
،ًخمتلفددددددداً ًصدددددددناعياً ًقةاعددددددداً 42ًوسددددددديجريًحتديددددددددًالقيمددددددد ًالكميددددددد ًهلدددددددا ًاآلثدددددددارًعلددددددد ًنةدددددددا ً.ًالتجاريددددددد 

وألعددددددددرا ًتلبيدددددددد ًاحتياجددددددددا ًالشددددددددركا ًبةددددددددولًسلسددددددددل ً.ًويشددددددددم ًذلدددددددد ًسلسددددددددل ًاإلمدددددددددادًبنكملاددددددددا
داد،ًوخباصددددد ًالشدددددركا ًالصدددددغر ًواملتوسدددددة ًاحلجددددد ،ًميكدددددنًأ ًيعمددددد ًبرندددددام ًالبيئددددد ًوأمانددددد ًاتفاقيددددد ًاإلمددددد

علددددددد ًتكملددددددد ًاملبددددددداد ًالتوجيايددددددد واملناجيا ًالعمليددددددد ًالقائمددددددد ًمدددددددنًأجددددددد ًبندددددددا ًًالتندددددددوعًالبيولدددددددوج ًمعددددددداً 
 ًالتنددددددوعًالقدددددددرا ًاحملليدددددد ًلتقيددددددي ًتددددددنثرًالشددددددركا ،ًوالًسدددددديماًالشددددددركا ًالصددددددغر ًواملتوسددددددة ًاحلج ،علدددددد

وميكدددددددددنًإدرا ًهدددددددددا ًاملبددددددددداد ًالتوجيايددددددددد ًيفً.ًالبيولدددددددددوج ًوخددددددددددما ًالدددددددددنظ ًاإليكولوجيددددددددد ًواحلددددددددددًمنددددددددده
خالصدددددد ًأل ضدددددد ًاملمارسددددددا ًاملتاحدددددد ًيفًالقةاعددددددا ًاملسددددددتاد  ،ًمدددددد ًالةكيددددددةًبوجددددددهًخددددددا ًعلدددددد ًإحيددددددادً

ً.حلولًمناسب ًللمؤسسا ًالصغر ًواملتوسة ًاحلج 
لبيئدددددد ًاملبددددددادر ًالعاملي للمددددددد ًالدددددديتًتتسدددددد ًبكفددددددا  ًاملددددددوارد،ًيفًجمددددددالًبيئدددددد ًاملبدددددداي،ًأطلدددددد ًبرنددددددام ًا -56

هبددددد ًحتسددددنيًنوعيدددد ًاحليددددا ًيفًاملندددداط ًاحلضددددري ،ًوخباصدددد ًاملددددد ًالسددددريع ًالنمددددوًيفًالبلدددددا ًالناميدددد ،ًمدددد ً
خفددددد ًاسدددددتخرا ًاملدددددواردًواسدددددتاال ًالةاقددددد ًوتوليددددددًالنفايدددددا ًإىلًاحلددددددًاألدىن،ًواحلفدددددا ًعلددددد ًخددددددما ً

تتمثددددددد ًبعددددددد ًاألنشدددددددة ًالرئيسدددددددي ًالددددددديتًستسدددددددع ًاملبدددددددادر ًإىلًتنفيددددددداهاًيفًتقدددددددد ًًو.ًالدددددددنظ ًاإليكولوجيددددددد 
الدددددددع ًإىلًاملددددددد ًيفًاجلواندددددد ًاهلامدددددد ًلكفددددددا  ًاملددددددوارد،ًمثدددددد ًإجددددددرا ًحتلدددددديال ًلددددددنظ ًتددددددد قا ًاملددددددواردًيفً

وسددددديكو ًأحددددددًهدددددا ًاألنشدددددة ًالرئيسدددددي ً.ًاملدددددد ًوحتقيددددد ًاتسدددددا ًاملقدددددايي ًاملتعلقددددد ًبكفدددددا  ًاملدددددواردً يادددددا
املدددددد ،ًودعددددد ًاملدددددد ًبدددددال ًيفً اددددد ًوحتديددددددًوإدار ًتدددددد قا ً‘‘ًبصدددددم ًمدددددوارد’’هنددددد ًلتحديددددددًهدددددوًوضددددد ً

وعدددددالو ًعلددددد ًذلددددد ،ًيشدددددك ًأثدددددرًاالسدددددتاال ً.ًمواردهددددداًومكاسدددددبااًاحملتملددددد ًالناجتددددد ًعدددددنًزيددددداد ًالكفدددددا  
واإلنتددددددا ًيفًاملددددددد ًعلدددددد ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًاحلضددددددري ًوالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًاهلشدددددد ًيفًضددددددواح ًاملددددددد ً

ً.املسائ ًاليتًقدًتبحثااًمبادر ًاملد ًإحد 
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 اإليكولوجيرررررة الرررررنظم وخررررردمات البيولررررروجي برررررالتنوع المتعلرررررق للتعررررراون الررررردولي الحكرررررومي المنهرررررا 

 العلمية السياسات مجال في
عمددددددد ًبرندددددددام ًاألمددددددد ًاملتحدددددددد ًللبيئددددددد ًعلددددددد ًتيسدددددددرًعمليددددددد ًتعةيدددددددةًاالرتبدددددددا ًبدددددددنيًالسياسدددددددا ً -57

الددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ،ًمددددددنًأجدددددد ًدعدددددد ًترسددددددي ًاألسدددددد ًالعلميدددددد ًالعلميدددددد ًوالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًوخدددددددما ً
لتنفيدددددداًاالتفاقيدددددد ًوتعةيددددددةًقدددددددر ًاهليئدددددد ًالفرعيدددددد ًاملعنيدددددد ًبتقددددددد ًاملشددددددور ًالتقنيدددددد ًوالتكنولوجيدددددد ًعلدددددد ًوجددددددهً

ورثدددددد ًأحدددددددًالعناصددددددرًاألساسددددددي ًهلددددددااًالعمدددددد ًيفًتقددددددد ًالدددددددع ًللمناددددددا ًاحلكددددددوم ًالدددددددويً.ًاخلصددددددو 
بيولدددددوج ًوخددددددما ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًيفًجمدددددالًالسياسدددددا ًالعلميددددد ،ًالدددددا ًللتعددددداو ًاملتعلددددد ًبدددددالتنوعًال

حكومددددد ،ًيفًاجللسددددد ًالثانيددددد ًمدددددن42ًً،ًمبوجددددد ًقدددددرارًوا قدددددتًعليددددده4274ًأبريددددد ً/نيسدددددا 47ًأسددددد ًيف
االجتمددددددداعًالعدددددددا ًلتحديددددددددًالةرائددددددد ًوالةتيبدددددددا ًاملؤسسدددددددي ًللمنادددددددا ،ًالدددددددا ًانعقددددددددًيفًمدينددددددد ًبنمدددددددا،ًيفً

وجددددددددا ًهددددددددااًبعدددددددددًأكثددددددددرًمددددددددنًأربدددددددد ًسددددددددنوا ًمددددددددنً.4274ًأبريدددددددد ً/ نيسددددددددا47ًإىل71ًًالفددددددددة ًمددددددددنً
املفاوضدددددددا ًواملناقشدددددددا ًالددددددديتًجدددددددر ًيفًاجتماعدددددددا ًحكوميددددددد ًدوليددددددد ًواجتماعدددددددا ًمتعدددددددددًاألطدددددددرا ،ً
ويفًجلسددددددددا ًاجلمعيدددددددد ًالعامدددددددد ،ًوعددددددددد ًاجتماعددددددددا ًلالتفاقيددددددددا ًاملتعلقدددددددد بالتنوعًالبيولددددددددوج ًوخدددددددددما ً

ً.(72/77مباًيفًذل ًاملقررً)النظ ًاإليكولوجي ً
وعقددددددد ًتنسدددددددي ًاملنادددددددا ،ًطُلددددددد ًإىلًبرندددددددام ًالبيئددددددد ًاالضدددددددةالعًبددددددددورًامليسدددددددرًلدددددددهًإىلًحدددددددنيً -58

ًكيانددددا ًبرنددددام ًاألمدددد ًاملتحددددد ًللبيئدددد ًواليونسددددكوًومنظمدددد ً تنسددددي ًأمانتددددهًعلدددد ًيدددددًواحددددد ًأوًأكثددددرًمددددن
م ًالبيئدددد ًويقددددو ًبرنددددا.ًاألمدددد ًاملتحددددد ًلألغايدددد ًوالةراعدددد ًوبرنددددام ًاألمدددد ًاملتحددددد ًاإلمنددددائ ،ًيفًبددددو ًبنملانيددددا

بتيسدددددرًعمليددددد ًمددددداًبدددددنيًالددددددورا ًالددددديتًاتفددددد ًعلياددددداًيفًاجتمددددداعًاملنادددددا ،يفًمدينددددد ًبنمدددددا،ًويشدددددم ًًحاليددددداً 
ذلددددد ًعمليددددد ًتشددددداوري ًموسدددددع ًعلددددد ًاإلنةندددددت،ًمفتوحددددد ًللحكومدددددا ًواألطدددددرا ًاملدددددؤثر ًاألخدددددر ،ًبغدددددر ً

.ًدًبرندددددام ًعملدددددهتقدددددد ًمسددددداتا ًبشدددددن ًخمتلددددد ًاإلجدددددرا ا ًالددددديتًيعتمددددددهاًاملنادددددا ًو يمددددداًيتعلددددد ًببندددددًو
وميكدددددددنًاالطدددددددالعًعلددددددد ًمةيددددددددًمدددددددنًالتفاصدددددددي ًعدددددددنًعمليددددددد ًمددددددداًبدددددددنيًالددددددددورا ًعلددددددد ًاملوقددددددد ًالشدددددددبك ً

www.oervd.cvi/ervcobb/ocivbdvddoacorً. ًبدددددددددددددالتخةي ًلالجتماعالعدددددددددددددا ًًويقدددددددددددددو ًبرندددددددددددددام ًالبيئددددددددددددد ًأيضدددددددددددددا
ً.4272ينايرً/األولًللمناا ،ًاملةم ًعقد ًيفًكانو ًالثاي

  العليا القردة ببقاء المعنية الشراكة
رثددددد ًالشدددددراك املعني ًببقدددددا ًالقدددددرد ًالعليددددداًمبدددددادر ًمبتكدددددر ًوطموحددددد ًيتدددددوىلًتيسدددددرهاًبرندددددام ًاألمددددد ً -59

املتحدددددد ًللبيئددددد ًواليونسدددددكو،ًمدددددنًأجددددد ًدعددددد ًنةدددددا ًمدددددنًبدددددرام ًعمددددد ًاالتفاقيددددد ًواملسدددددائ ًالشدددددامل ًلعدددددد ً
 ًواالسددددددتخدا ًاملسددددددتدا ًقةاعددددددا ً ياددددددا،ًويشددددددم ًذلدددددد ًالغابددددددا ًوالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًيفًاملندددددداط ًاجلبليدددددد

وتضدددددد ًالشددددددراك ًدولًنةددددددا ًالقددددددرد ًالعليدددددداًالدددددديتًتعددددددا ًالتحددددددديًامللدددددد ًإلبعددددددادًشددددددب ً.ًللمندددددداط ًاحملميدددددد 
االنقددددددرا ًاملاثدددددد ًأمددددددا ًقددددددرد ًالغددددددوريالًوالشددددددمبانةالوالبونوبوواألورانغوتا ،ًعلدددددد ًامتدددددددادًسالسدددددد ًمرتفعاادددددداً

ً.يفًأ ريقياًاالستوائي ًوجنو ًشر ًآسيا
الشددددددراك ًيفًتعةيددددددةًحفدددددد ًالسددددددالال ًاملتوحشدددددد ًمددددددنًالقددددددرد ًالعليدددددداًيفًموائلادددددداًوتتمثدددددد ًمامدددددد ً -61

.ًلالسدددددتدام ًيفًمنددددداط ًالتمددددداسًوقدددددابالً ًالةبيعيدددد ،ًوكفالددددد ًأ ًيكدددددو ًالتفاعددددد ًبيناددددداًوبدددددنيًاإلنسدددددا ًإجيابيددددداً 
ومددددد ًاسدددددتمرارًمندددددوًالتاديددددددا ًالددددديتًتواجااددددداًالقدددددرد ًالعليدددددا،ًسدددددينعقدًاالجتمددددداعًالثدددددايًجمللددددد ًالشدددددراك ً
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،ًليجمددددددد ًبدددددددنيًدولًنةدددددددا 4274ًندددددددو مربً/عنيددددددد ًببقدددددددا ًالقدددددددرد ًالعليددددددداًيفًبددددددداري ،ًيفًتشدددددددرينًالثدددددددايامل
القددددددرد ًالعليدددددداًوالدددددددولًمددددددنًخددددددار ًذلدددددد ًالنةددددددا ًواملنظمددددددا ًغددددددرًاحلكوميدددددد ًووكدددددداال ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ً

ً.قدماً وغرهاًمنًاملنظما ًاألخر ،ًبغر ًحتديدًأولويا ًجديد ًملساعد ًالشراك ًيفًاملض ً
إىلًتقليددددددد ًالتاديددددددددا ًالددددددديتًتواجااددددددداًذا ًالدددددددنظ ًاإليكولوجيددددددد ًًوتسدددددددع ًالشدددددددراك ًأيضددددددداً  -61

الغنيددددد ًبدددددالتنوعًالبيولدددددوج ًالددددديتًتتشدددددار ًغابااددددداًمددددد ًالقدددددرد ًالعليدددددا،ًوإىلًتوضدددددي ًمددددداًميكدددددنًحتقيقدددددهًمدددددنً
ً.خاللًقيا ًشراك ًعاملي ًحقيقي ًبنيًأصحا ًاملصلح ًعل ًاختال ا 

الشدددددددراك ًإىلًتنفيددددددداًاألغدددددددرا ًاحملددددددددد ًيفًاالسدددددددةاتيجي ًًولكددددددد ًحتقددددددد ًهدددددددا ًاألهددددددددا ،ًترمددددددد  -62
العامليدددد ًلبقددددا ًالقددددرد ًالعليددددا،ًالدددديتًاعتمددددد ًيفًاالجتمدددداعًاحلكددددوم ًالدددددويًاملتعلدددد ًبددددالقرد ًالعليددددا،ًالددددايً

ً.4222ًانعقدًيفًكنشاساًيفًعا ً
اًوألغددددرا ًدعدددد ًنةددددا ًمددددنًبددددرام ًعمدددد ًاالتفاقيدددد ًواملسددددائ ًالشددددامل ًلعددددد ًقةاعددددا ً ياددددا،ًمبددددد -63

ًكرسددددددتً يفًذلدددددد ًالغابددددددا ًومندددددداط ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًاجلبليدددددد ًواالسددددددتخدا ًاملسددددددتدا ًواملندددددداط ًاحملميدددددد ،
الشددددددراك ًاملعنيدددددد ًببقددددددا ًالقددددددرد ًالعليدددددداًجاودهدددددداًخدددددداللًالعددددددامنيًاملاضددددددينيًلتعةيةاملندددددداط ًاحملميدددددد ًيفًوسدددددد ً

درجددددد ًالدددددوع ًوتدددددو رًًأ ريقيددددداًوإندونيسددددديا،ًمدددددنًخددددداللًتقدددددد ًدعددددد ًمباشدددددرًلسدددددلةاتاملناط ًاحملميددددد ًور ددددد 
قدددددددددددرد ًاألورانغوتدددددددددددا ً’’بعندددددددددددوا ًً،ًتقريدددددددددددراً 4277وأصددددددددددددر ًالشدددددددددددراك ،ًيفًعدددددددددددا ً.ًاملسددددددددددداعد ًاإلمنائيددددددددددد 

،ًيوضددددددد ًالقيمددددددد ًاالقتصدددددددادي ًلدددددددإلدار ًاملسدددددددتدام ً‘‘واقتصددددددداديا ًاإلدار ًاملسدددددددتدام ًللغابدددددددا ًيفًسدددددددومةر 
ا ًاألوسددددد ًمددددنً وائددددددًالتندددددوعًللغابددددا ،ًبغدددددر ًدعدددد ًمحايددددد ًهددددااًالندددددوعًمددددنًالقدددددرد ًواحملا ظدددد ًعلددددد ًالنةدددد
وخلدددددد ًالتقريددددددرًإىلًأنددددددهًميكددددددنً.ًالبيولددددددوج ًوخدددددددما ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًاملتنتيدددددد ًمددددددنًحفدددددد ًالغابددددددا 

حتقيددددد ًالتدددددواز ًبدددددنيًأهددددددا ًحفددددد ًالةبيعددددد ًواألهددددددا ًاإلمنائيددددد ًيفًجةيدددددر ًسدددددومةر ،ًوحتسدددددنيًالعائددددددا ً
مل ًلالقتصددددددادًاألخضددددددرً يموائدددددد ًاالقتصددددددادي ًيفًكثددددددرًمددددددنًاحلدددددداال ،ًمددددددنًخدددددداللًاعتمددددددادًمبددددددادرا ًشددددددا

ويوضددددددد ًالتقريددددددددرًأ ًمددددددددن ًاألولويددددددد ًلالسددددددددتثمارا ًيفًجمددددددددالً.ًقدددددددرد ًاألورانغوتددددددددا ًواملنددددددداط ًاحمليةدددددددد ًهبددددددددا
احلراجددددد ًاملسدددددتدام ،ًمبددددداًيفًذلددددد ًمشددددداري ًاملبدددددادر ًاملعدددددةز ًخلفددددد ًاالنبعاثدددددا ًالنامجددددد ًعدددددنًإزالددددد ًاألحدددددرا ً

اًيتعلددددد ًباملندددددا ًومحايددددد ًقدددددرد ًاألورانغوتدددددا ًوالعمالددددد ًوتددددددهورًالغابدددددا ،ًحدددددريًبتحقيددددد ً وائددددددًمتعددددددد ً يمددددد
ً.يفًجمالًإدار ًاملواردًالةبيعي 

  اإليكولوجية النظم خدمات مقابل الدفع
ملر ددددد ًالبيئددددد ًالعامليددددد ًيفًجمدددددالًخددددددما ًالدددددنظ ًًمةابةددددداً ًمشدددددروعاً 77ًينفددددداًبرندددددام ًالبيئددددد ًأيضددددداً  -64

نددددددوعًالبيولددددددوج ًوالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًومددددددنًيفًذلدددددد ًمددددددنًدراسدددددد ًاقتصدددددداديا ًالتًاإليكولوجيدددددد ،ًمسددددددتفيداً 
وهددددد ًتشدددددم ًاملشدددددروعًالعدددددامل ًخلددددددما ًالدددددنظ ًاإليكولدددددوج ًومشدددددروعًهندددددرً.ًتقيدددددي ًالنظدددددا ًالبيئددددد ًلأللفيددددد 

ويادددددد ًهددددداا ًاملشدددددروعا ًإىلًبندددددا ًجسدددددورً.ًالددددددانو ًوجبدددددالًالكاربدددددا ًخلددددددما ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد 
رأسًاملدددددددالًالةبيعددددددد ،ًمدددددددنًأجددددددد ًحتسدددددددنيًًبدددددددنيًعلدددددددو ًخددددددددما ًالدددددددنظ ًاإليكولوجيددددددد ًوتقدددددددديرا ًقيمددددددد 

ًهددددددا ً.ًعمليدددددا ًاختددددداذًالقددددددرارًورسددددد ًالسياسددددددا ًعلددددد ًاملسدددددتويا ًاحملليدددددد ًوالوطنيددددد ًواإلقليميدددددد  وسدددددتخترب 
املشدددددداري ًالددددددنا ًاملتبعدددددد ًوتةددددددورًأدوا ًإلدرا ًخدددددددما ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًوقيمدددددد ًرأسًاملددددددالًالةبيعدددددد ً

لدددددددوطي،ًمدددددددنًخددددددداللًالعمددددددد ًامليددددددددايًواملشددددددداورا ًيفًعمليدددددددا ًاحملاسدددددددب ًوصدددددددن ًالقدددددددرارًعلددددددد ًالصدددددددعيدًا
املكثفدددددد ًيفًتسددددددع ًبلدددددددا  ًوجُتددددددريًعمليدددددداتتقيي ،ًمبدددددداًيفًذلكتقيددددددي ًاقتصدددددداديا ًالتنددددددوعًالبيولوجيوخدددددددما ً
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الدددددددنظ ًاإليكولوجيددددددد  ًوتتكفددددددد ًبعمليدددددددا ًالدددددددد  ًمقابددددددد ًخددددددددما ًالدددددددنظ ًاإليكولوجيددددددد ًواآلليدددددددا ًذا ً
ً.آيتش ًعل ًوجهًاخلصو منًأهدا 42ًًو72ًو4ًلألهدا ًًالصل ،ًدعماً 

ويسدددددددع ًبرندددددددام ًاألمددددددد ًاملتحدددددددد ًللبيئددددددد ًإىلًالتعددددددداو ًمددددددد ًالبلددددددددا ًواملنظمدددددددا ًيفًتنفيددددددداًهنددددددد ً -65
،ًمدددددنًويعمددددد ًالربندددددام ًأيضددددداً .ًاالقتصدددددادًاألخضدددددرًيفًالددددددولًالسددددداحلي ًوالددددددولًاجلةريددددد ًالصدددددغر ًالناميددددد 
ي ًتقييمددددا ًخدددددما ًالنظددددا ًخدددداللًبراحمددددهًللبحددددارًاإلقليميدددد ،ًعلدددد ًبنددددا ًالقدددددرا ًوتنميدددد ًأنشددددة ًتوضدددد

اإليكولوجيددددددد ،ًبغدددددددر ًدعمعمليدددددددا ًاإلدار ًواحلوكمددددددد ًالوطنيددددددد ًواالقتصدددددددادًاألخضدددددددرًواقتصدددددددادا ًالتندددددددوعً
ً.البيولوج ًوالنظ ًاإليكولوجي 

املتعلددددددد 4ًًواسدددددددتمرًالربندددددددام ًيفًتقدددددددد ًالددددددددع ًإىلًالبلددددددددا ًيفًمددددددداًخيدددددددت ًباسدددددددتيفا ًاهلدددددددد ً -66
ضدددددددمنًاخلةددددددد ًاالسدددددددةاتيجي 4272ًًايًوضددددددد ًيفًعدددددددا ًبدددددددالتنوعًالبيولدددددددوج ًمدددددددنًأهددددددددا ًآيتشددددددد ،ًالددددددد

:ً،ًالددددددددددديتًاتفددددددددددد ًعلياددددددددددداًيفًاالجتمددددددددددداعًالعاشدددددددددددرًملدددددددددددؤررًاألطدددددددددددرا 4242-4277للتندددددددددددوعًالبيولدددددددددددوج 
،ًحتديدددددددًاألنددددددواعًالغريبدددددد ًالغازيدددددد ًووضدددددد ًأولويتاددددددا،ًحبيدددددد ًحتكدددددد ًالرقابدددددد 4242ًوسدددددديت ،ًحبلددددددولًعددددددا ً’’

،ًووضددددد ًتددددددابرًإلدار ًاملسدددددارا ًبغدددددر ًاحليلولددددد ًعلددددد ًاألندددددواعًذا ًاألولويددددد ًمناددددداًأوًيتمالقضدددددا ًعليادددددا
ً.ً‘‘دو ًدخوهلاًواستفحاهلا

  الغازية الغريبة األنواع
هلددددددا ًالغايدددددد ،ًواصدددددد ًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ًشددددددراكتهًمدددددد ًاملركددددددةًالدددددددويًلعلددددددو ًًحتقيقدددددداً  -67

وضدددددد ًأطددددددرًوطنيدددددد ًاألحيددددددا ًالةراعيدددددد ًوأماندددددد ًبرنددددددام ًالبيئدددددد ًاإلقليمدددددد ًملنةقدددددد ًاحملددددددي ًاهلدددددداد ،ًيفًجمددددددالً
وبعددددددًأ ًاختتمدددددتً.ًللوقايددددد ًمدددددنًاألندددددواعًالغريبددددد ًالغازيددددد ًومراقبتاددددداًوإدارادددددا،ًووسددددد ًنةدددددا ًهدددددا ًالشدددددراك 

إزالددددد ًاحلدددددواجةًأمدددددا ًإدار ً’’األنشدددددة ًامليدانيددددد ًللمشدددددروعًالدددددايًميولدددددهًمر ددددد ًالبيئددددد ًالعامليددددد ًبعندددددوا ًًمدددددؤخراً 
 ًشدددددددركا ًوطنيدددددددنيًيفًإثيوبيددددددداًوأوغندددددددداًوغانددددددداًالدددددددايًنفددددددداًبالتعددددددداو ًمددددددد)‘‘ًالنباتدددددددا ًالغازيددددددد ًيفًأ ريقيدددددددا

،ًجددددددر ًتصددددددمي ًبرنددددددام ًجديدددددددًملر دددددد ًالبيئدددددد ًالعامليدددددد ًوبدددددددأًالعمدددددد ً يددددددهًمندددددداًوقددددددتًقريدددددد ًيفً(وزامبيددددددا
إزالددددددد ًاحلدددددددواجةًأمدددددددا ًإدار ًالنباتدددددددا ًالغريبددددددد ً’’إندونيسدددددددياًوالفلبدددددددنيًو ييتندددددددا ًوكمبوديدددددددا،ًحتدددددددتًمسدددددددم ً

،ًوسدددددديت ًتنفيددددددا ًخددددددداللً‘‘غابددددددا ًيفًجنددددددو ًشدددددددر ًآسددددددياالغازيدددددد ًيفًجمددددددالًاإلنتددددددا ًاحلرجددددددد ًومحايدددددد ًال
ومددددددنًمبتكددددددرا ًهددددددااًاملشددددددروعًالةكيددددددةًعلدددددد ًتعةيددددددةًاالسددددددتعدادًلبنددددددا ًالقدددددددر ً.ًالسددددددنوا ًاألربدددددد ًالقادمدددددد 

وسددددديبيًاملشدددددروعً.ًعلددددد ًتةبيددددد ًطرائددددد ًالدددددتحك ًالبيولوجيددددد ًيفًمكا حددددد ًاألندددددواعًالغريبددددد ًالغازيددددد ًيفًالبيئددددد 
مدددداًتتةددددر ًإليددددهًالددددربام ًًئدددد ًواستصددددال ًالغابددددا ،ًوهددددوًجمددددالًعمدددد ًنددددادراً قدددددرا ًإعدددداد ًتنهيدددد ًاملواًأيضدددداً 

والًيددددددةالًالعمدددددد ًمسددددددتمراًيفًثددددددال ًشددددددراكا ًأخددددددر ًميوهلدددددداًاملر دددددد ًيفً.ًاملتعلقدددددد ًبدددددداألنواعًالغريبدددددد ًالغازيدددددد 
خفدددددددددد ً’’الكدددددددددامرو ًوبلددددددددددا ًمنةقدددددددددد ًالبحدددددددددرًالكددددددددداري ًوجددددددددددةرًاحملدددددددددي ًاهلددددددددداد ،ًحتددددددددددتًمسدددددددددميا ً

‘‘ًنددددددواعًالغريبدددددد ًالغازيدددددد ًيفًجددددددةرًاحملددددددي ًاهلدددددداد ًالتابعدددددد ًللواليددددددا ًاملتحددددددد التاديدددددددا ًالدددددديتًتشددددددكلااًاأل
تةدددددددويرًنظدددددددا ًوطددددددديً’’و‘‘ًمنددددددد ًاألندددددددواعًالغريبددددددد ًالغازيددددددد ًومراقبتاددددددداًوإداراددددددداًيفًجدددددددةرًاحملدددددددي ًاهلددددددداد ’’و

ً.‘‘وتةبيقهًعل ًالكائنا ًاحلي ًاحملور ًواألنواعًالغريب ًالغازي (ًإطار)للرصدًواملراقب ً
 طوعي المداريةبشكل للغابات المستدامة اإلدارة اداتشه إصدار
بعدددددددددًأ ًاكتمدددددددد ًبنجددددددددا ًيفًالربازيدددددددد ًوالكددددددددامرو ًواملكسددددددددي ،ًبالتعدددددددداو ًمدددددددد ًجملدددددددد ًرعايدددددددد ً -68

اخلةدددددد ً’’الغابددددددا ،ًاملشددددددروعًاملشددددددة ًبددددددنيًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ًومر دددددد ًالبيئدددددد ًالعامليدددددد ًاملعنددددددو ً



UNEP/CBD/COP/11/INF/41 

 

18 

،ًجددددددددر ًتةددددددددويرًمبددددددددادرتنيً‘‘املسددددددددتدام ًللغابددددددددا ًاملداريدددددددد ًالةوعيدددددددد ًاحملسددددددددن ًإلصدددددددددارًشدددددددداادا ًاإلدار 
جديدددددتنيًيفًجمددددالًإصدددددارًالشدددداادا ًبشددددك ًطددددوع ،ًبغددددر ًدعدددد ًاالتفاقيدددد ًيفًحتقيدددد ًهددددد ااًاملتعلدددد ً

وقدددددددًقددددددا ًاملشددددددروعًالسدددددداب ًالربدددددداع ًالسددددددنوا ،ً.ًبالوصددددددولًإىلًاالسددددددتخدا ًاملسددددددتدا ًللتنددددددوعًالبيولددددددوج 
والكدددددامرو ًواملكسدددددي ،ًعدددددالو ًعلددددد ًاملكاتددددد ًالوطنيددددد ًجمللددددد ًًالدددددايًضددددد ًجمتمعدددددا ًحمليددددد ًيفًالربازيددددد 

رعايددددد ًالغابدددددا ،ًبتةدددددويرًأدوا ًوحدددددوا ةًتسددددداعدًمدددددديريًالغابدددددا ًالصدددددغر ًواجملتمعدددددا ًاحملليددددد ًوجدددددامع ً
منتجدددددددا ًالغابدددددددا ًغدددددددرًاخلشدددددددبي ًيفًاملنددددددداط ًاملداريددددددد ،ًيفًحتديددددددددًومحايددددددد ًمنددددددداط ًالتندددددددوعًالبيولدددددددوج ًيفً

يفًتنفيددددداًاملشدددددروعًاملعيدددددداريًًوشدددددرعًبرندددددام ًالبيئدددددد ًمدددددؤخراً .نًطريدددددد ًالشددددداادا الغابدددددا ًالددددديتًيدددددديروهناًعددددد
،يفًإندونيسدددددددياًوشددددددديل ً‘‘إصددددددددارًشددددددداادا ًالغابدددددددا ًخلددددددددما ًالدددددددنظ ًاإليكولوجيددددددد ’’اجلديددددددددًاملعندددددددو ً

ويرمددددد ًاملشدددددروعًإىلًحتديددددددً.ًويفً ييدددددتًندددددا (ًوهددددد ًمقدددددارًمكاتددددد ًقةريددددد ًجمللددددد ًرعايدددد ًالغابدددددا )ونيبددددالً
نبغدددددد ًإدخاهلدددددداًعلدددددد ًالنظددددددا ًالعددددددامل ًللمجلدددددد ًخدددددداللًالسددددددنوا ًاألربدددددد ًاملمتددددددد ًمددددددنًالتغيددددددرا ًالدددددديتًي

ًكدددددد ًيتددددددوىلًقيدددددداد ًإصدددددددارًشدددددداادا ًخدددددددما ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًعلدددددد ًالصددددددعيد4272ًإىل4277ًً ،
وسددددديقو ًاجمللددددد ًواملنظمدددددا ًالشدددددريك ًبدددددإجرا ًحبدددددو ًوحتلددددديال ًوجتدددددار ًميدانيددددد ًمبتكدددددر ًبشدددددن ًً.العدددددامل 

 رًخددددددما ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًاحلرجددددد ،ًمثددددد ًحفددددد ًالتندددددوعًالبيولدددددوج ًومحايددددد ًكيفيددددد ًتقيدددددي ًطرائددددد ًتدددددًو
وسدددددددُتجر ً.مسدددددددتجمعا ًامليدددددددا ًوختدددددددةينًالكربدددددددو ًوتنحيددددددد ًاأليوندددددددا ،ًواملكا دددددددن ًعلددددددد ًتلددددددد ًاخلددددددددما 

ويتةلدددددد ً.ًمواقدددددد ًحرجيدددددد ،ًحتددددددتًظددددددرو ًبيئيدددددد ًواجتماعيدددددد ًوسياسددددددي ًمتبايندددددد 72ًاختبددددددارا ًجتريبيدددددد ًيف
وباإلضدددددددا  ًإىلًذلددددددد ،ً.ًمعاً لالمتثدددددددالًعلددددددد ًالصدددددددعيدينًالدددددددوطيًوالددددددددوليهدددددددااًوضددددددد ًمؤشدددددددرا ًمناسدددددددب ً

لتوضددددددددي ًالنتددددددددائ ًاإلجيابيدددددددد ًوقيدددددددداسًجنددددددددا ًًمددددددددؤخراً ًستسددددددددتخد ًمؤشددددددددرا ًاألثددددددددرًالدددددددديتًجددددددددر ًتةويرهدددددددداً 
األهدددددا ًاالجتماعيدددد ًوالبيئيدددد ،ًالدددديتًرثدددد ًآليددددا ًمتةايددددد ًاألتيدددد ًلقيدددداسًحتقيدددد ًأهدددددا ًآيتشدددد ًاملتعلقدددد ً

ً.بالتنوعًالبيولوج 
 الغذائي واألمن الزراعي البيولوجي التنوع
علدددد ًتنفيدددداًمبددددادرا ًرئيسددددي ًيفًجمددددالًحفدددد ًالتنددددوعًًيعمدددد ًبرنددددام ًاألمدددد ًاملتحددددد ًللبيئدددد ًأيضدددداً  -69

وادددددد ًإحدددددد ًاملبدددددادر ًالرئيسدددددي ًالددددديتًتنفددددداً.ًلالتفاقيددددد ًالبيولدددددوج ًالةراعددددد ًواسدددددتخدامهًاملسدددددتدا ،ًدعمددددداً 
ًتعةيددددددةًاملعددددددار ًالعامليدددددد ًاملتعلقدددددد ًبددددددالتنوعًالبيولددددددوج ًلألغايدددددد ًيفًالربازيدددددد ًوتركيدددددداًوسددددددريالنكاًوكينيددددددا،ًإىل

والتغايددددد ،ًومدددددنًمثًتعةيدددددةًر دددددا ًاملسدددددتفيدينًاملسدددددتاد نيًوحتسدددددنيًسدددددب ًكسددددد ًرزقاددددد ًوأمدددددنا ًالغدددددداائ ،ً
وتعةيدددددةًحفددددد ًالتندددددوعًالبيولدددددوج ًالةراعددددد ًوحتسدددددنيًإدارتدددددهًاملسدددددتدام ،ًمدددددنًخددددداللًتعميمتلددددد ًاملعدددددار ًيفً

والًيتسددددد ًاملشدددددروعً قددددد ً.ً ًوالعامليددددد ًاملتعلقددددد ًبالتغايددددد ًواألغايددددد ًواألمدددددنًاملعيشددددد االسدددددةاتيجيا ًالوطنيددددد
مددددددد ًاملبدددددددادر ًالشدددددددامل ًلالتفاقيددددددد ًاملتعلقددددددد ًبدددددددالتنوعًالبيولدددددددوج ًلألغايددددددد ًوالتغايددددددد ،ًالددددددديتًأقدددددددر ًيفًعدددددددا ً

،ًوحتقيدددددد ًأهدددددددا 4242ً-4277،ًبدددددد ًويدددددددع ًتنفيدددددداًاخلةدددددد ًاالسددددددةاتيجي ًللتنددددددوعًالبيولددددددوج 4221
وسددددددتدع ًنتددددددائ ًونددددددوات ًاملشددددددروعًبوجددددددهًخددددددا ًحتقيدددددد ًاألهدددددددا ً.ًتعلقدددددد ًبددددددالتنوعًالبيولددددددوج آيتشدددددد ًامل

حتسددددددنيًحالدددددد ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًعددددددنًطريدددددد ً:الغايدددددد ًاالسددددددةاتيجي ًجددددددي :ًوالغايددددددا ًاالسددددددةاتيجي ًالتاليدددددد 
،ًاحلفدددددددا ًعلددددددد 4242ًحبلدددددددولًعدددددددا ً:72صدددددددو ًالدددددددنظ ًاإليكولوجيددددددد ،ًواألندددددددواعًوالتنوعددددددداجليي ًاهلدددددددد 

اجليدددديًللنباتددددا ًاملةروعدددد ًوحيوانددددا ًاملددددةارعًواحليوانددددا ًاألليفدددد ًوالتنددددوعًاجليدددديًلألقددددار ًالربيدددد ،ًمبدددداًًالتنددددوع
عددددددنًالقيمدددددد ًالثقا يدددددد ،ًووضدددددد ًًيفًذلدددددد ًاألنددددددواعًاألخددددددر ًذا ًالقيمدددددد ًاالجتماعيدددددد ًواالقتصددددددادي ً ضددددددالً 

تعةيدددددددةً:اتيجي ًدالوتنفيددددددداًاسدددددددةاتيجيا ًلتقليددددددد ًالتآكددددددد ًاجليددددددديًوصدددددددو ًتنوعاددددددداًاجليدددددددي ًالغايددددددد ًاالسدددددددًة
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حبلددددددددولًعددددددددا ً:72املنددددددددا  ًللجميدددددددد ًمددددددددنًالتنددددددددوعًالبيولددددددددوج ًوخدددددددددما ًالددددددددنظ ًاإليكولوجيدددددددد  ًاهلددددددددد ً
،ًاسددددددتعاد ًوصددددددو ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًالدددددديتًتددددددو رًخدددددددما ًأساسددددددي ،ًمبدددددداًيفًذلدددددد ًاخلدددددددما 4242ً

واجملتمعدددددا ًًاملرتبةددددد ًبامليدددددا ،ًوتسدددددا ًيفًالصدددددح ًوسدددددب ًالعدددددي ًوالر دددددا ،ًمددددد ًمراعدددددا ًاحتياجدددددا ًالنسدددددا 
تعةيددددددةًالتنفيدددددداًمددددددنًخدددددداللًالتخةددددددي ً:ًاألصددددددلي ًواحملليدددددد ًوالفقددددددرا ًوالضددددددعفا  ًالغايدددددد ًاالسددددددةاتيجي ًهددددددا 

،ًاحدددددددددةا ًاملعدددددددددار 4242ًحبلدددددددددولًعدددددددددا ً:71التشدددددددددارك ،ًوإدار ًاملعدددددددددار ًوبندددددددددا ًالقددددددددددرا  ًواهلدددددددددد ً
فددددددددددد ًالتندددددددددددوعًواالبتكدددددددددددارا ًواملمارسدددددددددددا ًالتقليديددددددددددد ًللمجتمعدددددددددددا ًاألصدددددددددددلي ًواحملليددددددددددد ًذا ًالصدددددددددددل ًحب

بالتشددددددددري ًًالبيولدددددددوج ًواسدددددددتخدامهًاملسددددددددتدا ،ًواحدددددددةا ًاسددددددددتخدامااًاملدددددددنلو ًللمدددددددواردًالبيولوجيدددددددد ،ًرهنددددددداً 
الددددددددوطيًوااللتةامددددددددا ًالدوليدددددددد ًذا ًالصددددددددل ،ًوأ ًتدددددددددم ًوتددددددددنعك ًبالكامدددددددد ًيفًتنفيدددددددداًاالتفاقيدددددددد ًمدددددددد ً

ً.ًستويا ًذا ًالصل املشارك ًالكامل ًوالفعال ًللمجتمعا ًاألصلي ًواحمللي ،ًوذل ًعل ًمجي ًامل
 وتقاسمها المنافع على الحصول بش ن ناغويا بروتوكول تنفيذ دعم
يددددددع ًبرندددددام ًاألمددددد ًاملتحدددددد ًللبيئددددد ًتنفيددددداًنظدددددا ًاحلصدددددولًعلددددد ًاملندددددا  ًوتقامساددددداًيفًاالتفاقيددددد ً -71

تعةيددددددةًتنفيدددددداًقددددددانو ًولددددددوائ ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًمدددددد ًالةكيددددددةًعلدددددد ً’’مددددددنًخدددددداللًعددددددد ًمبددددددادرا ًتشددددددم ً
بندددددددا ًالقددددددددرا ًوتقاسددددددد ًاملندددددددا  ً’’يفًاهلندددددددد ًو‘‘ًملتعلقددددددد ًباحلصدددددددولًعلددددددد ًاملندددددددا  ًوتقامساددددددداًاألحكدددددددا ًا

مخسددددد ًبلددددددا ًًويسدددداعدًبرندددددام ًالبيئددددد ًحاليددددداً .ً‘‘وحفدددد ًالنباتدددددا ًالةبيددددد ًواسدددددتدام ًاسدددددتخدامااًيفًإثيوبيدددددا
ولًيفًوضددددد ًأطدددددرًخاصددددد ًهبددددداًللحصددددد(ًجندددددو ًأ ريقيددددداًوالسدددددنغالًوالكدددددامرو ًوكينيددددداًومدغشدددددقر)أ ريقيددددد ً

وعددددالو ًعلددددد ًذلددددد ،ًقددددد ًالربندددددام ًالددددددع ً.ًعلدددد ًاملندددددا  ًوتقامساددددا،ًويفًتنفيددددداًتلددددد ًاألطددددرًواستعراضددددداا
ويقددددددددددد  ً.4272ًأكتددددددددددوبرً/لددددددددددبع ًالبلدددددددددددا ً يالتفدددددددددداو ًبشددددددددددن ًبروتوكددددددددددولًناغويددددددددددا،ًيفًتشددددددددددرينًاألول

ًملسددددددداعد ًالبلددددددددا ًيفًالتصددددددددي ًعلددددددد ًالربوتوكدددددددولًوتنفيدددددددا ًمدددددددنًخددددددداللًعدددددددد ًالربندددددددام ًالددددددددع ًحاليددددددداً 
هنددددد ً’’)إرشددددادا ًبشدددددن ًوضددددد ًبروتوكددددوال ًجمتمعيددددد ًللثقا دددد ًالبيولوجيددددد ًًوأعددددددًالربنددددام ًأيضددددداً .ًمبددددادرا 

،ً((4224برنددددددددام ًاألمدددددددد ًاملتحددددددددد ًللبيئدددددددد ،ً)‘‘ًجمتمعدددددددد ًلضددددددددما ًنةاهدددددددد ًالقددددددددواننيًوالسياسددددددددا ًالبيئيدددددددد 
واردًالةبيعيدددد ًبغددددر ًتددددو رًاإلرشددددادًيفًجمددددالًوضدددد ًنظدددد ًحمليدددد ًحلصددددولًاجملتمعددددا ًاحملليدددد ًعلدددد ًمنددددا  ًاملدددد

مرحلددددد ًمتابعددددد ًادددددد ًعلددددد ًوجدددددهًالتحديددددددًإىلًمعاجلددددد ًمسدددددال ًاحلصدددددولًعلددددد ًًوبددددددأ ًمدددددؤخراً .ًوتقامسادددددا
املددددددددواردًالسدددددددداحلي ًوالبحريدددددددد ًوتقامساددددددددا،ًمددددددددنًخدددددددداللًاإلرشددددددددادًاملتعلدددددددد ًبربوتوكددددددددوال ًجمتمعيدددددددد ًللثقا دددددددد ً

ً.البيولوجي ًالساحلي 
 مرؤتمر علرى المعرروض األعمرال جردول نرودب فري للبيئرة المتحردة األمرم برنرامج مسراهمة - رابعاا 

 عشر الحادي اجتماعه في البيولوجي التنوع اتفاقية في األطراف الدول
يقدددددد ًالفدددددرعًالثدددددايًمدددددنًهدددددااًالتقريدددددرًمعلومدددددا ًبشدددددن ًاالسدددددتجابا ًللمقدددددررا ًالددددديتًاعتمددددددهاً -71

ا ًصددددددددل ًمددددددددؤررًالدددددددددولًاألطددددددددرا ًيفًاتفاقيدددددددد ًالتنددددددددوعًالبيولددددددددوج ًيفًاجتماعددددددددهًالعاشددددددددر،ًوالتيكانددددددددتًذ
وقددددددا ًبرنددددددام ًالبيئدددددد ،ًيفًسدددددديا ًاالسددددددتعدادًلالجتمدددددداعًاحلدددددداديً.ًمباشددددددر ًبربنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد 

عشدددددرًللمدددددؤرر،ًباسدددددتعرا ًبندددددودًجددددددولًاألعمدددددالًاملرتقددددد ًبشدددددك ًاسدددددتباق ،ًوأبلددددد ًاألطدددددرا ًمبددددداًيقدددددو ً
يدددداًالتةامددددا ًالتنددددوعًبددددهًمددددنًعمدددد ًيفًاملواضدددد ًذا ًالصددددل ًوبالكيفيدددد ًالدددديتًيسددددتةي ًهبدددداًتددددو رًالدددددع ًلتنف

وطدددددددورًالربندددددددام ًعدددددددد ًمبدددددددادرا ًيسدددددددتةي ًأصدددددددحا ًاملصدددددددلح ًيفًجمدددددددالًالتندددددددوعًالبيولدددددددوج ً.ًالبيولدددددددوج 
االسددددددددتفاد ًمناددددددددا،ًواددددددددد ًإىلًالتواصدددددددد ًبفعاليدددددددد ًأكددددددددربًمدددددددد ًاألطددددددددرا ًيفًاالجتمدددددددداعًاحلدددددددداديًعشددددددددر،ً
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ا ًبالتةامااددددداًمبوجددددد ًبغددددر ًكفالددددد ًإملاماددددداًبشدددددك ًجيددددددًمبددددداًيسدددددتةي ًالربندددددام ًتدددددو ر ًملسددددداعدااًيفًالو ددددد
ً.ًاالتفاقي 

-2011 البيولروجي للتنروع السرتراتيجية الخطرة تنفيرذ :المؤقر  العمرال جردول مرن 3 البنرد -ألف
 البيولوجي بالتنوع آيتشيالمتعلفة أهداف تحقيق نحو المحرز والتقدم ،2020
 البريرررررة،دعماا  باألنشرررررطة المتعلقرررررة الجوانررررر  ذلررررر  فررررري والسررررراحلي،بما البحرررررري البيولررررروجي التنررررروع
 خاصة بصفة آيتشي أهداف من 11و 11و 8و 7و 6 لألغراض
يقددددددددة ًبرنددددددددام ًاألمدددددددد ً.ًبندددددددا ًالقدددددددددرا ًاملتعلقدددددددد ًبدددددددداإلدار ًالقائمدددددددد ًعلددددددد ًالددددددددنظ ًاإليكولوجيدددددددد  -72

شدددددراك ًعامليددددد ًلبندددددا ًالقدراتاملتعلقددددد ًبددددداإلدار ًالقائمددددد ًعلددددد ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ً’’املتحدددددد ًللبيئددددد ًتنسدددددي ً
السددددددع ًإىلًحتقيدددددد ًأهدددددددا ًتتفدددددد ًمدددددد ًالتنميدددددد ًاملسددددددتدام ًمددددددنًخدددددداللًتكامدددددد ً:ً للمحيةددددددا ًوالسددددددواح

،ًألغدددددددددرا ًمتابعددددددددد ًنتدددددددددائ ًمدددددددددؤررًاألمددددددددد ًاملتحدددددددددد ًللتنميددددددددد ً‘‘التخةدددددددددي ًاملكدددددددددايًواإلدار ًوالسياسدددددددددا 
املسددددددتدام ،ًبالتضددددددا رًمدددددد ًالدددددددولًاألطددددددرا ًيفًاالتفاقيدددددد ًوأصددددددحا ًاملصددددددلح ًاآلخددددددرينًالدددددداينًيعتددددددربو ً

ً.نيًالرئيسينيمنًالشركا ًاحملتمل
االختبدددددارا ًاملسدددددتقبلي ًلإلطدددددارًوتوضدددددي ًأندددددهًيفًطدددددورًاإلعددددددادًعلددددد ً.ًاملنددددداط ًالبحريددددد ًاحملميددددد  -73

وتشددددددم ًاألنشددددددة ًاملعياريدددددد ًاألخددددددر ًاملتعلقدددددد ًباملندددددداط ًالبحريدددددد ًاحملميدددددد ًوضدددددد ً.ًنةددددددا ًالبحددددددارًاالقليميدددددد 
ا ،ًبالتعددددداو ًمدددددد ًمنظمدددددد ًتوصددددديا ًبشددددددن ًاسدددددتخدا ًاحملميددددددا ًالبحريدددددد ًمبثابددددد ًأدا ًإلدار ًمصددددددائدًاألمسدددددد

ًوعددددددالو ًعلدددددد ًذلدددددد ،ًيقددددددو ًبرنددددددام ًالبيئدددددد ًحاليدددددداً .ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًلألغايدددددد ًوالةراعدددددد ًوالشددددددركا ًاآلخددددددرين
بتنفيدددداًمشددددروعًجتددددري ًبشددددن ًاملندددداط ًالبحريدددد ًاحملميدددد ًيفًحددددو ًالبحددددرًالكدددداري ًوشددددر ًاحملددددي ًاهلدددداد ،ً

سددددددا ا ًالةويلدددددد ًواملوائدددددد ًالضددددددروري ًللثدددددددييا ًمبدددددداًيفًذلدددددد ًاتبدددددداعًهندددددد ًابتكاريدددددد ًإلدار ًعددددددرا ًهجددددددر ًامل
ويفًحالدددددددد ًتددددددددو رًالتمويدددددددد ًملرحلدددددددد ًثانيدددددددد ًسيسددددددددع ًالربنددددددددام ًإىلًاسددددددددتقةا ًشددددددددركا ً.ًالبحريدددددددد ًالكبددددددددر 

ً.إضا يني
أسددددد ًبرندددددام ًاألمددددد ًاملتحدددددد ًللبيئددددد ًشدددددراك ًعامليددددد ًمعنيددددد ًبالقمامددددد ًالبحريددددد ً.ًالقمامددددد ًالبحريددددد  -74

وينمددددد ًالربنددددداجمف ًاحلصدددددولًعلددددد ًدعددددد ًمدددددنً.ًك اً ياددددداًبالفعددددد وأصدددددبحتًاتفاقيددددد ًالتندددددوعًالبيولدددددوج ًشدددددري
مر دددددد ًالبيئدددددد ًالعامليدددددد ًملشددددددروعًيتعلدددددد ًبدددددداملوادًالبالسددددددتيكي ًالصددددددغر ،ًوسيسددددددع ًإىلًالتعدددددداو ًمدددددد ًاتفاقيدددددد ً

ً.ًالتنوعًالبيولوج ًيفًهااًالعم 
 مراب المروارد، حشرد اسرتراتيجية تنفيرذ اسرتعراض :المؤقر  العمرال جردول مرن 1- 4 البنرد - باء

 األهداف وضع ذل  في
يرلنددددددداًآتعاقددددددد ًإدار ًالبيئدددددد ًواألغايدددددد ًوالشددددددؤو ًالريفيدددددد ًباململكدددددد ًاملتحددددددد ًلربيةانيدددددداًالعظمدددددد ًًو -75

ًكددددددد ًيتعددددددداو ًمددددددد ًاملؤسسددددددد ًاالستشددددددداري ً ،ًيفKHGFCIًالشدددددددمالي ًمددددددد ًبرندددددددام ًاألمددددددد ًاملتحدددددددد ًللبيئددددددد ،
الالزمددددد ًلتنفيددددداًاخلةددددد ًاالسدددددةاتيجي ًًالعمددددد ًمددددد ًالفريددددد ًالر يددددد ًاملسدددددتو ًاملعددددديًبدددددالتقيي ًالعدددددامل ًللمدددددوارد

،ًالتددددددداب ًلالتفاقيددددددد ،منًأجددددددد ًتقدددددددد ًتقدددددددديرا ًجممعددددددد ًلالسدددددددتثمارا 4242ً-4277للتندددددددوعًالبيولدددددددوج 
وسدددددددديكم  ًهددددددددااً.ًوالنفقددددددددا ًاجلاريدددددددد ًالالزمدددددددد ًالسددددددددتيفا ًأهدددددددددا ًآيتشدددددددد ًاملتعلقدددددددد ًبددددددددالتنوعًالبيولددددددددوج 

ً.ررًاألطرا ًيفًاجتماعهًاحلاديًعشراملشروعًعم ًالفري ًالا ًُدع ًإىلًتقد ًتقريرًإىلًمًؤ
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 والتفاقيررات الدوليررة المنظمررات مررع التعرراون :المؤقرر  األعمررال جرردول مررن2-5 البنررد -جيم
  األخرى والمبادرات

لدددددددوزار ًالبيئدددددد ًالفنلنديددددددد ًبعندددددددوا ًً،ًتقريدددددددراً 4274نشددددددرًبرندددددددام ًاألمدددددد ًاملتحدددددددد ًللبيئددددددد ،ًيفًعددددددا ً -76
.ً‘‘البيئيدددددد ًاملتعدددددددد ًاألطددددددرا ًاملتعلقدددددد ًبددددددالتنوعًالبيولددددددوج ًتعةيددددددةًالتددددددآزرًيفًإطددددددارًجمموعدددددد ًاالتفاقددددددا ’’

ويسدددددددددتفيدًالتقريدددددددددرًمدددددددددنًاملبدددددددددادرا ًالسدددددددددابق ًذا ًالصل باملسدددددددددنل ًويتنددددددددداولًالتنسدددددددددي ًوالتعددددددددداو ًوسددددددددد ً
االتفاقدددددا ًالبيئيددددد ًاملتعدددددددد ًاألطدددددرا ًاملتعلقدددددد ًبدددددالتنوعًالبيولدددددوج ًيفًالوقددددددتًالدددددراهن،ً يمدددددداًيتعلددددد ًبددددددنرب ً

سياسددددددا ًالعلميدددددد  ًوالتخةددددددي ًاالسددددددةاتيج  ًوتقددددددد ًالتقدددددداريرًالوطنيدددددد  ًوبنددددددا ًالددددددةاب ًمدددددد ًال:ًمسددددددائ 
اخلةددددو ًالعريضدددد ًخلريةدددد ًطريدددد ًلةيدددداد ًالتددددآزرًوسدددد ًاالتفاقيددددا ًاملتعلقدددد ًًويقددددد ًالتقريددددرًأيضدددداً .ًالقدددددرا 

ً.بالتنوعًالبيولوج 
 عراتوالمجمو  اآلخررين المصرلحة أصرحا  إشرراك :المؤقر  األعمرال جردول مرن 4-5 البنرد -دال

 الوطنية دون والسلطات الرئيسية
برندددددددام ًاألمددددددد ًاملتحدددددددد ًللبيئددددددد ًعضدددددددوًيفًالشدددددددراك ًالعامليددددددد ًللعمددددددد ًاملتعلددددددد ًبدددددددالتنوعًالبيولدددددددوج ً -77

وقدددددد ًجملددددد ًاحلفددددد ًالعدددددامل ًالتددددداب ًللربندددددام ،ًبوصدددددفهًعضدددددواًيفً.ًعلددددد ًالصدددددعيدينًالدددددوطيًودو ًالدددددوطي
وقعددددددا ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ،ًاملسدددددداعد ًيفًإعدددددددادً رقدددددد ًالعمدددددد ًاملشددددددةك ًبددددددنيًالوكدددددداال ًاملعنيدددددد ًباملددددددد ًوت

ً.هااًالتقريرالرئيس ًم ًالةكيةًعل ًاملؤشرا ًاملمكن ًباعتبارهاًعناصرًيفًتقريرًاملؤسس ًالعلمي 
 للجزر البيولوجي التنوع عمل برنامج استعراض :المؤق  األعمال جدول من 8 البند -هاء

حتتيدددددد ًقويدددددد ًلدعماتسددددددا ًإعدددددددادًالتقدددددداريرًعددددددنًًيدددددددع ًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ًتو ربنيدددددد  -78
ويتحقدددددددد ًهددددددددااًعددددددددنًطريدددددددد ًإجددددددددرا ًالتحددددددددديثا ً.ًاألنددددددددواعًالغريبدددددددد ًالغازيدددددددد ًوخسددددددددائرًاألنددددددددواعًيفًاجلددددددددةر

والتحسدددددينا ًاحليويددددد ًللقاعددددددد ًالعامليددددد ًللبياندددددا ًاملتعلقدددددد ًبددددداجلةر،ًيفًشدددددراك ًمدددددد ًاالحتدددددادًالددددددويًحلفدددددد ً
و ًعلددددددد ًذلددددددد ،ًيعكددددددد ًالربندددددددام ًعلددددددد ًتنفيددددددداًمشدددددددروعًذيًوعدددددددال.ًالةبيعددددددد ًوالشدددددددراك ًاجلةريددددددد ًالعامليددددددد 

إعدددددددادًوثددددددائ ًإرشددددددادي ً:ًثددددددال ًمراحدددددد ًبشددددددن ًإدار ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًعلدددددد ًنةددددددا ًالبحددددددارًاإلقليميدددددد 
لددددددنا ًإدار ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًيفًاجلددددددةر،ًمبدددددداًيفًذلدددددد ًمبدددددداد ًتوجيايدددددد ًللتخةددددددي ،ًوتقيددددددي ًخدددددددما ً

 ًوالتةبيددددد ًالتجدددددري ًللوثدددددائ ً(7املرحلددددد ً)عاوضددددد ًاخلاصددددد ًبددددداجلةرًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًاجلةريددددد ،ًوحتليددددد ًامل
اإلرشددددددادي ًيفًمواقدددددد ًخمتددددددار ًبغددددددر ًتوضددددددي ً ائددددددد ًتلدددددد ًالوثددددددائ ًوقابليتادددددداًللتةبيدددددد ،ًوإظاددددددارًالفوائدددددددً

 ًوجتميددددد ًونشدددددرًالددددددروسًاملسدددددتفاد ً(4املرحلددددد ً)احلقيقيددددد ًالتبددددداعًهُندددددو ًإدار ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًاجلةيدددددر ً
جليددددددددد ًاملتعلقدددددددد ًبددددددددإدار ًالددددددددنظ ًاإليكولوجيدددددددد ًاجلةريدددددددد ،ًمددددددددنًخدددددددداللًاملنتددددددددديا ًواهليئددددددددا ًواملمارسددددددددا ًا

اإلقليميددددددد ًاملختلفددددددد ،ًمبددددددداًيفًذلددددددد ًاستنسدددددددا ًاملمارسدددددددا ًاجليدددددددد ًعلددددددد ًنةدددددددا ًالددددددددولًاجلةريددددددد ًالصدددددددغر ً
ً(.2ًاملرحل ً)النامي ً
 ًاالقتصدددددددادي ًويعمددددددد ًالربندددددددام ًووحدددددددد ًالددددددددولًاجلةريددددددد ًالصدددددددغر ًالناميددددددد ًالتابعددددددد ًإلدار ًالشدددددددؤًو -79

واالجتماعيدددددد ًباألماندددددد ًالعامدددددد ،ًعلدددددد ًإعدددددددادًتقريددددددرًعددددددنًاالقتصددددددادًاألخضددددددرًيفًالدددددددولًاجلةريدددددد ًالصددددددغر ً
وسيسددددددددل ًالتقريددددددددرً.4274ًالناميدددددددد ،ًهبددددددددد ًإصدددددددددار ًخدددددددداللًدور ًاجلمعيدددددددد ًالعامدددددددد ،ًيفًأواخددددددددرًعددددددددا ً

واهلدددددد ً.ًلناميددددد الضدددددو ًعلددددد ًالتحدددددديا ًوالفدددددر ًلدددددنا ًاالقتصدددددادًاألخضدددددرًيفًالددددددولًاجلةريددددد ًالصدددددغر ًا
مدددددددنًذلددددددد ًهدددددددوًدعددددددد ًالبلددددددددا ًالناميددددددد ًيفًإعددددددددادًتصدددددددوراااًوتنفيددددددداًاالقتصدددددددادًاألخضدددددددرًعلددددددد ًأسددددددداسً
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ويركددددددةًالتقريددددددرًعلدددددد ًشددددددواغ ًالدددددددولًاجلةريدددددد ًالصددددددغر ًالناميدددددد ًيفًسدددددديا ً.ًاحتياجاادددددداًوظرو ادددددداًاخلاصدددددد 
ويلقدددددد ًنظددددددر ًًاقتصددددددادًأخضددددددر،ًوكددددددال ًاملخدددددداطرًوالفوائدددددددًوالتحددددددديا ًوالفددددددر ًالدددددديتًيكتنفادددددداًالددددددنا ،

علددددد ًاملسدددددائ ًاملتعلقددددد ًبالقددددددر ًاملؤسسدددددي ًواالسدددددةاتيجيا ًوالتنسدددددي ًلتلددددد ًالددددددولًعلددددد ًالصدددددعدًالوطنيددددد ً
ويبحدددددد ًالتقريددددددرًيفًالكيفيدددددد ًالدددددديتًتسددددددتةي ًهبدددددداًالدددددددولًاجلةريدددددد ًالصددددددغر ًالناميدددددد ً.ًواإلقليميدددددد ًواألقاليميدددددد 

ًاملندددددددا ًوتعةيدددددددةًالنمدددددددوًاالسدددددددتفاد ًمدددددددنً دددددددر ًاالقتصدددددددادًاألخضدددددددرًللحددددددددًمدددددددنًتعرضدددددددااًملخددددددداطرًتغدددددددر
ً.ًاملستدا 
وعدددددددالو ًعلددددددد ًذلددددددد ،ًشدددددددرعًبرندددددددام ًالبيئددددددد ًيفًتنفيددددددداًعدددددددددًمدددددددنًاألنشدددددددة ًالراميددددددد ًإىلًحتديددددددددً -81

وقيدددددداسًوتقيددددددي ًخدددددددما ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًالدددددديتًسددددددتدخ ًيفًعمليددددددا ًصددددددن ًالقددددددرارا ًاإلداريدددددد ًالدددددديتً
للغابددددددددددددا ،ًوالددددددددددددنظ ًًتسددددددددددددتاد ًالددددددددددددنظ ًاإليكولوجيدددددددددددد ًالسدددددددددددداحلي ًوالبحريدددددددددددد ،ًوالددددددددددددنظ ًاإليكولوجيدددددددددددد 

وهددددد ًعلددددد ًاألنشدددددة ً.ً،وغرًذلددددد ًمدددددنًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًلكوكددددد ًاألر جيددددد ًللميدددددا ًالعابددددد اإليكولًو
السددددددابق ًواحلاليدددددد ًللربنددددددام ًيفًالدددددددولًاجلةريدددددد ًالصددددددغر ًالناميدددددد ،ًمبدددددداًيفًذلدددددد ًمشدددددداري ًاإلدار ًاملتكاملدددددد ً

ً.ًاردًامليا ًوالصر ًالصح ملستجمعا ًامليا ًواملناط ًالساحلي ،ًواإلدار ًاملتكامل ًملًو
 والساحلي البحري البيولوجي التنوع :المؤق  األعمال جدول من 10 البند -واو

 أوبيولوجيا إيكولوجيا المهمة المناطق
سددددديعم ًبرنددددددام ًالبيئدددددد ًمدددددد ًاتفاقيددددد ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًيفًجمددددددالًاسدددددتخدا ًنتددددددائ ًالعمدددددد ًالددددددا ً -81

املندددددداط ً’’جيدددددداًيفًمشددددددروعًملر دددددد ًالبيئدددددد ًالعامليدددددد ًبعنددددددوا ًينفدددددداًبشددددددن ًاملندددددداط ًاملامدددددد ًإيكولوجيدددددداًأوبيولًو
ًكفددددددا  ًواسددددددتدام ًاسددددددتخدا ًاملددددددواردًاحليدددددد ًلقدددددداعًهبددددددد ً‘‘ًالواقعدددددد ًخددددددار ًنةددددددا ًالواليدددددد ًالوطنيدددددد  ضددددددما 

مدددددنًخددددداللًًاملنددددداط ًالواقعددددد ًخدددددار ًنةدددددا ًالواليددددد ًالوطنيددددد ًالبحدددددارًالعميقددددد ًوحفددددد ًالتندددددوعًالبيولدددددوج ًيف
محايددددد ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًالبحريددددد ًاهلشددددد ًأوً(ًأ)اإليكولوجيددددد ًمدددددنًأجددددد ًًالتةبيددددد ًاملناجددددد ًلدددددنا ًالدددددنظ 
عارسدددددد ًطرائدددددد ًحمسددددددن ًلتخةددددددي ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًلقدددددداعًالبحددددددارً(ً )املندددددداط ًاملامدددددد ًإيكولوجيددددددا ًو

 .العميق ًعل ًأساسًك ًمنةق ًعل ًحد 
 المهمررة يةوالسرراحل البحريررة المنرراطق تعريررف :المؤقرر  األعمررال جرردول مررن 1-10 البنررد -زاي

 وبيولوجيا إيكولوجيا
 المهمررررررة المنرررررراطق ذلرررررر  فرررررري بمررررررا الوطنيررررررة، الوليررررررة نطررررررا  خررررررار  البحررررررري البيولرررررروجي التنرررررروع
  أوبيولوجيا إيكولوجيا

مدددددد ًمنظمدددددد ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًلألغايدددددد ًوالةراعدددددد ًواالحتددددددادًًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ًبعمدددددد ًبرنددددددام  -82
ظالتددددداب ًللربندددددام ًوبرندددددام ًالبحدددددارًاإلقليميددددد ًوشدددددركا ًالددددددويًحلفددددد ًالةبيعددددد ًواجمللددددد ًالعدددددامل ًلرصددددددًاحلف

آخدددددرينًعلددددد ًتةدددددويرًجاددددددًمتضدددددا رًجديددددددًوتنفيدددددا ،ًبددددددع ًمدددددنًمر ددددد ًالبيئددددد ًالعامليددددد ،ًمدددددنًأجددددد ًحتقيددددد ًً
املنددددداط ًًكفدددددا  ًواسدددددتدام ًاسدددددتخدا ًاملدددددواردًاحليددددد ًلقيعدددددا ًالبحدددددارًالعميقددددد ًوحفددددد ًالتندددددوعًالبيولدددددوج ًيف

،ًلددددددددنظ ًاإليكولوجيدددددددد مددددددددنًخدددددددداللًالتةبيدددددددد ًاملناجدددددددد ًلددددددددنا ًلًيدددددددد ،الواقعدددددددد ًخددددددددار ًنةددددددددا ًالواليدددددددد ًالوطن
حتسدددددنيًعارسدددددا ًاإلدار ًاملسدددددتدام ًملصدددددائدًأمسدددددا ًقيعدددددا ًالبحدددددارًالعميقددددد ،ًمددددد ًمراعدددددا ًأثدددددرً(ًا):بغدددددر 

محايدددددد ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًالبحريددددد ًاهلشددددد ًواملندددددداط ً(ً )ذلددددد ًعلددددد ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًذا ًالصدددددل  ً
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عارسددددددد ًطرائدددددددد ًحمسدددددددن ًلتخةدددددددي ًالددددددددنظ ًاإليكولوجيددددددد ًلقيعددددددددا ً(ً )يددددددددا ًواملامددددددد ًإيكولوجيددددددداًأوًبيولوج
ً.البحارًالعميق ًعل ًأساسًك ًمنةق ًعل ًحد 

 البيولروجي بررالتنوع المتعلقررة الخررى المسررائل :المؤقرر  األعمرال جرردول مررن 2-10 البنرد - حاء
 والساحلي البحري
  لوجيةاإليكو  النظم على القائمة باإلدارة المتعلقة القدرات بناء
لبنددددددا ًالقدددددددرا ًاملتعلقدددددد ًبدددددداإلدار ًالقائمدددددد ًًشددددددامالً ًيبددددددالًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ًجاددددددداً  -83

ويشدددددم ًهدددددااًتةدددددويرًأدوا ً.علددددد ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ًالبحريددددد ًوالسددددداحلي ًعلددددد ًنةدددددا ًالبحدددددارًاإلقليميددددد 
يمددددددد ،ًوتقدددددددد ًعامليددددددد ًلددددددددع ًالقدددددددرارا ،ًوإجيدددددددادًمدددددددواردًلإلرشددددددداد،ًوتدددددددو رًالتددددددددري ًعلددددددد ًالصدددددددعيدًاإلقل

ويبددددددالًجادددددددًمنسدددددد ً.ًاملشددددددور ًاملتعلقدددددد ًبالسياسددددددا ،ًوتنفيدددددداًأنشددددددة ًتوضدددددديحي ًعلدددددد ًالصددددددعيدًالددددددوطي
.ًللمسددددددداعد ًيفًجمدددددددالًالتعددددددداو ًعلددددددد ًإجيدددددددادًهنددددددد ًللدددددددنظ ًاإليكولوجيددددددد ًيفًالبحدددددددارًاإلقليميددددددد ًواعتمددددددداد 

يدًاإلقليمددددد ،ًوسيشدددددم ًهدددددااًالدددددنا ًغايدددددا ًوأهددددددا ًالتنميددددد ًاملسدددددتدام ًوأرقاماددددداًالقياسدددددي ًعلددددد ًالصدددددع
دليددددددد ًتعريفددددددد ًعدددددددنًاإلدار ًالقائمددددددد ًعلددددددد ً،4277ًونشدددددددر،ًيفًعدددددددا ً.ًونظددددددد ًلرصددددددددًاألدا ًيفًاملسدددددددتقب 

لددددددددددع ًبندددددددددا ًالقددددددددددرا ًاإلقليميددددددددد ًً،ًوهدددددددددوًيسدددددددددتخد ًحاليددددددددداً الدددددددددنظ ًاإليكولوجيددددددددد ًالبحريددددددددد ًوالسددددددددداحلي 
ً.ًواألنشة ًالتوضيحي 

ً،ًتقريدددددددددراً 4274ًعدددددددددا ًوأصددددددددددرًبرندددددددددام ًاألمددددددددد ًاملتحدددددددددد ًللبيئددددددددد ًوجمموعددددددددد ًمدددددددددنًالشدددددددددركا ،ًيف -84
ويشدددددر ًالتقريدددددرًمدددددربرا ًإدرا ًقةاعدددددا ًاحمليةدددددا ًيفً.االقتصدددددادًاألخضدددددرًيفًعدددددامًأزر بعندددددوا ًًجتميعيددددداً 

ورثلددددددددتًإحددددددددد ًنتددددددددائ ًهددددددددااًالتقريددددددددرًيفًبددددددددد ًدراسدددددددد ً.ًأيدددددددد ًعمليدددددددد ًانتقددددددددالًإىلًاالقتصددددددددادًاألخضددددددددر
FIKG-abvcsolًيئدددددد ًوشددددددركائهالقتصدددددداديا ًالددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًوالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًعلدددددد ًيدددددددًبرنددددددام ًالب

ً.وجامع ًديو 
و يمدددداًيتعلدددد ًبددددالتقيي ًالبحددددريًالعدددددامل ًمددددنًأجدددد ًدعدددد ًالسياسدددددا ،ًجيددددريًبنددددا ًالقدددددرا ًعلددددد ً -85

ًاملعدددددددددرو ًسدددددددددابقاً )الصدددددددددعيدينًاإلقليمددددددددد ًوالعدددددددددامل ،ًمدددددددددنًأجددددددددد ًدعددددددددد ًالتقيدددددددددي ًالعدددددددددامل ًللمحيةدددددددددا ً
لسياسدددددا ًالعلميددددد ًوصدددددن ًالقدددددرارا ًبغدددددر ًدعددددد ًروابددددد ًا(ًبامسالعمليددددد ًالدوريددددد ًللتقيدددددي ًالعدددددامل ًللبحدددددار

بشددددن ًاإلدار ًواحلوكمدددد ًالبحريدددد ،ًويشدددددم ًذلدددد ًعلدددد ًسددددبي ًاملثدددددالًالًاحلصددددر،ًمواضددددي ًأهدددددا ًآيتشددددد ً
ويقدددددو ًبرندددددام ًالبيئددددد ،ًبندددددا ًعلددددد ً.ًاملتعلقددددد ًبدددددالتنوعًالبيولدددددوج ًذا ًالصدددددل ًباملنددددداط ًالبحريددددد ًوالسددددداحلي 

لبحدددددارًاإلقليميددددد ًيفًجمدددددالًبندددددا ًالقددددددرا ،ًطلددددد ًمدددددنًالددددددولًاألعضدددددا ،ًبددددددع ًحلقدددددا ًعمددددد ًبرندددددام ًا
ًكمدددددداًظدددددد ًيعمدددددد ًمدددددد ًالدددددددول4274ًالدددددديتًمددددددنًاملقددددددررًعقدددددددًاملةيدددددددًمنادددددداًيفًوقددددددتًالحدددددد ًمددددددنًعددددددا ً ،

األعضددددا ًعلدددد ًدعدددد ًإجددددرا ًالتقييمددددا ًمددددنًخدددداللًبرنددددام ًالبحددددارًاإلقليميدددد ،ًمدددد ًحتديدددددًهددددد ًاالنتاددددا ً
ً.4272منًالتقيي ًالعامل ًللمحيةا ًيفًعا ً

القمامدددددد ًالبحريدددددد ،ًأسدددددد ًبرنددددددام ًالبيئددددد ،ًمددددددنًخدددددداللًبرنددددددام ًالعمدددددد ًالعددددددامل ،ًويفًمددددداًخيددددددت ًب -86
وعدددددددددر ًالربندددددددددام ًاسدددددددددةاتيجي ًهونولولدددددددددوًعلددددددددد ًاالجتمددددددددداعً.ًشدددددددددراك ًعامليددددددددد ًبشدددددددددن ًالقمامددددددددد ًالبحريددددددددد 

االستعراضددددد ًاحلكدددددوم ًالددددددويًالثالددددد ًاملعددددديًبتنفيددددداًبرندددددام ًالعمددددد ًالعدددددامل ًحلمايددددد ًالبيئددددد ًالبحريددددد ًمدددددنً
ًكددددددانو ًالثددددددايًاألنشددددددة ًالربيدددددد ، ،ًبوصددددددفهًاإلطددددددارًالددددددايًميكددددددنًاعتمدددددداد 4274ًينددددددايرً/الددددددايًانعقدددددددًيف

حكومددددددد ًوعثددددددد ًاملفوضدددددددي 12ًًوشدددددددددًعثلدددددددوً.ًواسدددددددتخدامهًمدددددددنًجانددددددد ًالبلددددددددا ًاألعضدددددددا ًواملنظمدددددددا 
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األوروبيددددد ًعلددددد ًأتيددددد ًالتدددددةا ًهونولولدددددو،ًالدددددايًأُقدددددرًيفًاملدددددؤررًالددددددويًاخلدددددام ًللركدددددا ًالبحدددددريًواعتمددددددًيفً
وطددددددورً.ًتوصددددددي ًبتنسدددددي ًشدددددراك ًعامليدددددد ًبشدددددن ًالقمامدددددد ًالبحريددددد ًوصدددددددر ًأيضددددداً .ً ًهونولولدددددواسدددددةاتيجي

برندددددددام ًاألمددددددد ًاملتحدددددددد ًللبيئددددددد ،ًبالتعددددددداو ًمددددددد ًاجلادددددددا ًاملعنيددددددد ًذا ًالصدددددددل ،ًالشدددددددراك ًالعامليددددددد ًبشدددددددن ً
يونيدددددددددددهً/القمامددددددددددد ًالبحريددددددددددد ًالددددددددددديتًأُعلدددددددددددنًعدددددددددددنًقياماددددددددددداًيفًريدددددددددددوًديًجدددددددددددانروًبالربازيددددددددددد ،ًيفًحةيدددددددددددرا 

محايدددددد ًصددددددح ًاإلنسددددددا ًوصددددددح ًالبيئيدددددد ًعددددددنًطريدددددد ً(ًأ:ً)ثدددددد ًأهدددددددا ًالشددددددراك ًيفًمدددددداًيلدددددد وتتم.4274
تعةيدددددةًالتعددددداو ًوالتنسدددددي ًالددددددولينيًعدددددربًالدددددةوي ًالسدددددةاتيجي ً(ً )احلددددددًمدددددنًالقمامددددد ًالبحريددددد ًوإدارادددددا ً
شدددددبك ًتعةيدددددةًإدار ًاملعدددددار ًوتبدددددادلًاملعلومدددددا ًاملتدددددا ًعدددددربًال(ً )هونولولدددددوًوالتدددددةا ًهونولولدددددوًوتنفيددددداتا ً
ً.املعني ًبالقمام ًالبحري ًمنًخاللًاإلنةنت

يفًخةدددددد ًًوتصدددددد ًأنشددددددة ًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ًذا ًالصددددددل ًبالقمامدددددد ًالبحريدددددد ًأيضدددددداً  -87
وسددددددديكف ًهدددددددااًربددددددد ًاملسدددددددائ ً.ًعمددددددد ًالشدددددددراك ًالعامليددددددد ًبشدددددددن ًإدار ًالنفايدددددددا ،ًالددددددديتًيقودهددددددداًالربندددددددام 

البحريددددددد ًبددددددداجلاودًالعامليددددددد ًالراميددددددد ًإىلًخفددددددد ًالنفايدددددددا ًواألهددددددددا ًواالسدددددددةاتيجيا ًاملتعلقددددددد ًبالقمامددددددد ً
وباإلضددددددا  ًإىلًذلدددددد ،ًخيةدددددد ًالربنددددددام ًلتيسددددددرًمنتددددددد ًعلدددددد ًاإلنةنددددددت،ًلتمكددددددنيًاجلماعددددددا ً.ًوإداراددددددا

العامليددددددد ًاملاتمددددددد ًبالقمامددددددد ًالبحريددددددد ًمدددددددنًرصددددددددًالتقدددددددد ًاحملدددددددرزًيفًتنفيددددددداًاسدددددددةاتيجي ًهونولولدددددددوًوتبدددددددادلً
عمليدددددد ًتنسددددددي ً رقدددددد ًعمدددددد ًاحمليةددددددا ًًويقددددددودًالربنددددددام ًأيضددددداً .ًاألدوا املعلومدددددا ًوالدددددددروسًاملسددددددتفاد ًًو

املعنيدددد ًبالقمامدددد ًالبحريددددد ًالتابعدددد ًلألمددددد ًاملتحددددد ،ًهبددددد ًتنسدددددي ًاألنشددددة ًذا ًالصدددددل ًبالقمامدددد ًالبحريددددد ً
ً.ًداخ ًمنظوم ًاألم ًاملتحد 

ر ًالشدددددراك ً،ًمدددددنًخددددداللًبرندددددام ًالعمددددد ًالعدددددامل ،ًإداوتدددددوىلًبرندددددام ًاألمددددد ًاملتحدددددد ًللبيئددددد ًأيضددددداً  -88
وهدددددددد ًشددددددددراك ًتضددددددد ًحكومددددددددا ًوعلمددددددددا ًوصددددددددناعًسياسددددددددا ًوعثلددددددددنيً.ًالعامليددددددد ًبشددددددددن ًإدار ًاملغددددددددايا 

للقةدددددداعًاخلددددددا ًواملنظمددددددا ًغددددددرًاحلكوميدددددد ًواملنظمددددددا ًالدوليدددددد ،ًواددددددد ًإىلًمعاجلدددددد ًمشددددددكل ًاإل ددددددرا ً
جلددددددددد ًوتقدددددددددو ًالشدددددددددراك ًبالتوعيددددددددد ًوتيسدددددددددرًتبدددددددددادلًاملمارسدددددددددا ًاجليدددددددددد منًأجددددددددد ًمعا.ًيفًختصددددددددديباملغايا 

مسددددداح ًتسدددددتةي ًالبلددددددا ًواألطدددددرا ًًوهددددد ًتتدددددي ًأيضددددداً .ًاألسدددددبا ًاجلاريددددد ًالزدهدددددارًالةحالددددد ًالضدددددار 
الفاعلدددد ًاألخددددر ًمددددنًخالهلدددداًتعةيددددةًالعمدددد ًالتعدددداويًعددددربًجمموعدددد ًمتنوعدددد ًمددددنًاحملا دددد ًالدوليدددد ًواإلقليميدددد ً

ً.ًهولنداًوتتوىلًقياد ًالشراك ًجلن ًتوجياي ًترأسااحكوم .ًوالوكاال ًاملعني ًاملغايا 
وركددددنًمكتدددد ًتنسددددي ًبرنددددام ًالعمدددد ًالعددددامل ًالتدددداب ًلربنددددام ًاألمدددد ًاملتحددددد ًللبيئدددد ،ًبدددددع ًمددددنً -89

مؤسسددددا ً’’األطددددرا ًيفًالشددددراك ،ًمددددنًاحلصددددولًعلدددد ًرويدددد ًمددددنًمر دددد ًالبيئدددد ًالعامليدددد ًللمشددددروعًاملعنددددو ً
نشدددددة ًالربيددددد ،ًعامليددددد ًللحددددددًمدددددنًازديدددددادًاملغدددددايا ًواسدددددتنةا ًاألكسدددددجنيًجدددددرا ًالتلدددددو ًالندددددات ًعدددددنًاأل

وياددددددددد ًاملشددددددددروعًإىلًمعاجلدددددددد ًمشددددددددكل ًعددددددددد ًوجددددددددودًإطددددددددارً.ً‘‘بغددددددددر ًدعدددددددد ًدور ًاملغددددددددايا ًالعامليدددددددد 
مناسدددددد ًللحوكمدددددد ًواإلدار ،ًالدددددديتًنكمددددددنًورا ًقصددددددورً عاليدددددد ًاإلجددددددرا ا ًالراميدددددد ًإىلًخفدددددد ًاملدددددددخال ً

ً.منًاملغايا ًوحتسنيًكفا  ًاالستخدا 
العدددددددددامل ،ًمناسدددددددددب ًجانبيددددددددد ًذا ًصدددددددددل ًوعقددددددددددًبرندددددددددام ًالبيئددددددددد ،ًمدددددددددنًخددددددددداللًبرندددددددددام ًالعمددددددددد ً -91

وصدددددممتًاملناسدددددب ًبغدددددر ًتسدددددلي ًالضدددددو ًعلددددد ًاملسدددددائ ً.ًباملغدددددايا ًيفًإطدددددارًمدددددؤررًالتنميددددد ًاملسدددددتدام 
الناشددددددئ ًاملرتبةدددددد ًباملدددددددخال ًاملفرطدددددد ًمددددددنًاملغددددددايا ًيفًالبيئدددددد ًالبحريدددددد ًواحلاجدددددد ًامللحدددددد ًلتوحدددددددًاجملتمدددددد ً



UNEP/CBD/COP/11/INF/41 

 

25 

اضدددددرو ًعلددددد ًالةبيعددددد ًامللحددددد ًإلجدددددرا ًتقيدددددي ًعدددددامل ًواتفددددد ًاحل.ًالددددددويًمدددددنًأجددددد ًالتصدددددديًهلدددددا ًاملسدددددنل 
ً.للرواب ًبنيًاملغايا ًوالفوائدًوالتاديدا 

 المرجانية للشع  اإليكولوجية النظم على الضار البشري الت ثير
يعمددددد ًبرندددددام ًاألمددددد ًاملتحدددددد ًللبيئددددد ًعلددددد ًتنسدددددي ًشدددددراك ًعامليددددد ًمددددد ًبدددددرام ًالبحدددددارًاإلقليميددددد ً -91

ًكمسدددددات  +ًمدددددنًأهددددددا ًآيتشددددد ،ًونتدددددائ ًمدددددؤررًريدددددو72ًيفًحتقيددددد ًالغدددددر ًًبشدددددن ًالشدددددع ًاملرجانيددددد ،
وتتسدددددد ًالشددددددراك ًمدددددد ًدعددددددو ًاملبددددددادر ًالدوليدددددد ًللشددددددع ًاملرجانيدددددد ًإىلًاختدددددداذً.ً،ًعلدددددد ًوجددددددهًاخلصددددددو 42

إجددددرا ا ًوإطددددارًاإلجددددرا ا ،ًوتسددددتفيدًيفًذلدددد ًمددددنًاألنشددددة ًاحلاليدددد ًوالسددددابق ،ًمبدددداً يادددداًشددددبك ًالعمدددد ً
 ًالشددددددراك ًإىلًأدا ًدورًحددددددا ةًإلجيددددددادًإدار ً عالدددددد ًللشددددددع ًاملرجانيدددددد ًواددددددد.ًالدوليدددددد ًللشددددددع ًاملرجانيدددددد 

قائمددددد ًعلددددد ًالدددددنظ ًاإليكولوجيددددد ،ًعدددددنًطريددددد ًتةدددددويرًأدوا ًوإرشدددددادا ًعلددددد ًالصدددددعيدًالعدددددامل ،ًوإجدددددرا ً
وتشدددددم ًجمددددداال ً.ًاختبدددددارا ًجتريبيددددد ،ًواعتمدددددادًمددددداًذكدددددرًوتةبيقدددددهًمدددددنًخددددداللًبرندددددام ًالبحدددددارًاإلقليميددددد 

يسدددددي ًاإلدار ًوالتخةدددددي ًللتكيددددد ًونشدددددو ًمسددددداحا ًحبريددددد ًلشدددددع ًمرجانيددددد ًتتسددددد ًالعمددددد ًاملواضددددديعي ًالرئ
باملرونددددد ًأثندددددا ًتغدددددرًاملندددددا ًوحتمددددد ًاحمليةدددددا ،ًودعددددد ًمصدددددائدًاألمسدددددا ًمدددددنًخددددداللًشدددددبكا ًاملالجددددد ،ً
وكفالدددد ًاجلددددود ًالنوعيدددد ًللميددددا ،ًوإجيددددادًمسددددارا ًلتددددد قا ًاإليددددرادا ًعددددنًطريدددد ًحتديدددددًأمدددداكنًخدددددما ً

ً.وتقييمااًالنظ ًاإليكولوجي 
ويركدددددددةًالددددددددع ًالتقددددددديًواملدددددددايًاملوجدددددددهًمدددددددنًبرندددددددام ًاألمددددددد ًاملتحدددددددد ًللبيئددددددد ًإىلًالشدددددددبك ًالعامليددددددد ً -92

لرصدددددددًالشددددددع ًاملرجانيدددددد ًعلدددددد ًزيدددددداد ًالدقدددددد ًالعلميدددددد ًلتقييماادددددداًوتعةيددددددةًأثددددددرًتقاريرهدددددداًالدوريدددددد ًوتوسددددددي ً
غددددرا ًطويلددددد ًاألجدددد ًالددددديتًويشدددددم ًذلدددد ًاملسدددددات ًيفًعمليدددد ًالتحليددددد ًالدددددقي ًاحلاليددددد ًللت.ًقاعددددد ًتعاوهنددددا

عدددددددنًالتشددددددجي ًعلدددددد ًتعةيدددددددةًالتكامدددددد ًبدددددددنيًًتةددددددرأًعلدددددد ًالدددددددنظ ًاإليكولوجيدددددد ًللشددددددع ًاملرجانيددددددد ،ً ضددددددالً 
منًوبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ًواتفاقيدددددد ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًمعدددددداً .ًالشددددددبك ًوبددددددرام ًالبحددددددارًاإلقليميدددددد 

وتعمدددددد ًالشددددددبك ًحتددددددتًرعايدددددد املبادر ً.ًيفً ريدددددد ًإدارادددددداًاملنظمددددددا ًاملؤسسدددددد ًللشددددددبك ًوتدددددداًأعضددددددا ًأيضدددددداً 
ً.ًالدولي ًللشع ًاملرجاني 

و يمددددداًيتعلددددد ًبدددددندوا ًالتخةدددددي ًاملكدددددايًالبحدددددريًوااللتدددددةا ًالدددددايًأعلندددددهًبرندددددام ًاألمددددد ًاملتحدددددد ً -93
للبيئدددد ًيفًاالجتمدددداعًالسدددددادسًعشددددرًللايئدددد ًالفرعيددددد ًللمشددددور ًالعلميدددد ًوالتقنيددددد ًوالتكنولوجيدددد ،ًبشددددن ًتلبيددددد ً

عددددداو ًمددددد ًاتفاقيددددد ًالتندددددوعًالبيولدددددوج ًوشدددددركا ًآخدددددرين،ًسيستضدددددي ًالربندددددام ًورشددددد ً،ًبالت71/1توصددددديتااً
واددددددد ًورشدددددد ًالعمدددددد ًهددددددا ًإىلًجتميدددددد ًمعلومددددددا ً.ًعمدددددد ًللخددددددربا ًتضدددددد ًعثلينلددددددربام ًالبحددددددارًاالقليميدددددد 

عددددددددنًجتربدددددددد ًأدوا ًالتخةددددددددي ًاملكددددددددايًالبحددددددددريًواسددددددددتخدامااًواسددددددددتعرا ًتلدددددددد ًاملعلومددددددددا ،ًوتوحيدددددددددً
لًتةبيددددد ًالتخةدددددي ًاملكدددددايًالبحدددددري،ًوتةدددددويرًأوًتعددددددي ًالنظدددددا ًاحلدددددايًلتبدددددادلًاإلرشدددددادًالعملددددد ًيفًجمدددددا

املعلومددددا ًعددددربًاإلنةنددددت،ًالدددددايًيددددرب ًاملصددددادرًاحلاليدددد ًللمعلومدددددا ًاملتعلقدددد ًبددددالتخةي ًاملكددددايًالبحدددددريً
ً.ًعل ًاإلنةنت

  والتنمية البيولوجي التنوع :المؤق  األعمال جدول من12 البند -طاء
تحدددددد ًللبيئددددد ًعضددددوًيفً ريددددد ًاخلدددددربا ًاملعددددديًبددددالتنوعًالبيولدددددوج ًألغدددددرا ًالتنميددددد ًبرنددددام ًاألمددددد ًامل -94

 ًوعقددددددد72/1ًًوالقضدددددا ًعلددددد ًالفقددددددر،ًالتددددداب ًالتفاقيددددد ًالتنددددددوعًالبيولدددددوج ،ًالدددددايًأنشدددددد ًمبوجددددد ًاملقدددددرر
ًكدددددددانو ًاألول ،ًيفًاهلندددددددد،ًحيددددددد ًمشدددددددروعًإعدددددددال ًديارادونلشدددددددعو 4277ًديسدددددددمربً/اجتماعدددددددهًاألولًيف
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.ًالعدالددددددد ًالبيئيددددددد ،ًالدددددددايًسدددددددينظرً يدددددددهًمدددددددؤررًاألطدددددددرا ًيفًاجتماعدددددددهًاحلددددددداديًعشدددددددرالغابدددددددا ًبشدددددددن ًب
وسيستضددددددي ًبرنددددددام ًالبيئدددددد ،ًباالشددددددةا ًمدددددد ًأماندددددد ًاالتفاقيدددددد ،ًمناسددددددب ًجانبيدددددد ًعددددددنًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ً
والتنميدددددد ،ًتتعلدددددد ًبالتجددددددار ًاملسددددددتقا ًمددددددنًبلدددددددا ًاالسددددددتخدا ًاألوي،ًوحبالدددددد ًاملعددددددار ًاملتعلقدددددد ًبتعمددددددي ً

ًك ًيستخدمااًالشركا التنوعً ً.ًالبيولوج ًمنًأج ًالتنمي ،ًبغر ًتو رًأدا ًتشخيصي للتعمي 
لربنددددددام ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًوالتنميدددددد ًالتدددددداب ًًوقددددددد ًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ًالدددددددع ًأيضدددددداً  -95

نميدددد ًاملشددددور ًالتقنيدددد ًومواصددددل ًالعمدددد ًاملشددددة ًمدددد ًاملعادددددًالدددددويًللبيئدددد ًوالتًلالتفاقيدددد ،ًمددددنًخدددداللًتقددددد 
ومددددنًالنددددات ًاجلدددددير ًباإلشددددار ًبصددددف ًخاصدددد ،ًسلسددددل ً.ًيفًجمددددالًالددددرواب ًبددددنيًالتنددددوعًالبيولددددوج ًوالتنميدددد 

الددددددرب ًبددددددنيًحفدددددد ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ًوختفيدددددد ًحددددددد ً’’لالتفاقيدددددد ،ًاملعنوندددددد 22ًاملنشددددددورا ًالتقنيدددددد ًرقدددددد ً
للربندددددام ،ً يالددددددور ًًوقُددددددمتًجمموعددددد ًمدددددنًاألعمدددددالًالتعاونيددددد ًدعمددددداً .ً‘‘حالددددد ًاسدددددتعرا ًاملعدددددار :ًالفقدددددر

العاشددددددددر ًملددددددددؤررًاألطددددددددرا ًيفًاتفاقيدددددددد ًاألمدددددددد ًاملتحددددددددد ًملكا حدددددددد ًالتصددددددددحر،ًالدددددددديتًعقددددددددد ً يتشددددددددانغو ً
ًكوريدددددا،ًويفًاملناسدددددب ًاجلانبيددددد ًالددددديتًواستضدددددا تااًأمانددددد ًاالتفاقيددددد ًوبرندددددام ًاألمددددد ًاملتحدددددد ًللبيئددددد ً جبماوريددددد 

تعمدددددددددي ًالتندددددددددوعًالبيولدددددددددوج ً:ًكوكددددددددد ًمعدددددددددا ًوأنددددددددداسًأصدددددددددحا ’’يفًجندددددددددا ًاتفاقيدددددددددا ًريدددددددددو،ًبعندددددددددوا ً
ً.ً‘‘ألغراضالتنمي ًوالقضا ًعل ًالفقرًوالصح ًواملساوا ًبنيًاجلنسني

  الرطبة وشبه الجافة لألراضي البيولوجي التنوع :المؤق  األعمال جدول من 1-13 البند -ياء
أد ًبرندددددددام ًاألمدددددددد ًاملتحددددددددد ًللبيئدددددددد ،ًبالتعدددددددداو ًمددددددد ًأماندددددددد ًاتفاقيدددددددد ًاألمدددددددد ًاملتحددددددددد ًملكا حدددددددد ً -96

ًكتدددددا ًبعندددددوا ًرئيسدددددياً ًالتصدددددحرًواالحتدددددادًالددددددويًحلفددددد ًالةبيعددددد ،ًدوراً  حفددددد ًالتندددددوعًالبيولدددددوج ًيفًإعدددددداد
وستصددددددرً.ًالسدددددع ًإىلًحتييددددددًتددددددهورًالةبددددد :ً ياألراضددددد ًاجلا ددددد ًمدددددنًخددددداللًاإلدار ًاملسدددددتدام ًلألراضددددد 

اديًعشددددرًملددددؤررًهددددا ًالوثيقدددد ًاحلجيدددد ًالقائمدددد ًعلدددد ًاألدلدددد ًوذا ًالصددددل ًبالسياسددددا ،ًيفًاالجتمدددداعًاحلدددد
ً.4274ًاألطرا ًومؤررًاحلف ًالعامل ًلالحتادًالدويًحلف ًالةبيع ،ًيفًعا 

 النباتات لحفظ العالمية الستراتيجية :المؤق  األعمال جدول من 7-13 البند -كاف
يفًالشددددددراك ًعامليدددددد ًبشددددددا ًمحايدددددد ًً،ًبوصددددددفهًعضددددددواً يعمدددددد ًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ًحاليدددددداً  -97

شدددددةا ًمددددد ًاملنظمددددد ًالدوليددددد ًحلفددددد ًحددددددائ ًالنباتدددددا ،ًعلددددد ًإعددددددادًمشدددددروعًلبندددددا ًالقددددددرا ًالنبدددددا ،ًوباال
ً.منًأج ًتنفياًاسةاتيجي ًعاملي ًحلماي ًالنباتا ًيفًأ ريقيا

 للتصنيف العالمية المبادرة :المؤق  األعمال جدول من10-13 البند -لم
املبددددددادر ًالعامليدددددد ًللتصددددددني ،ًًطددددددورًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ،ًوهددددددوًعضددددددوًيفًآليدددددد ًتنسددددددي  -98

ً،ًمؤشددددددددددددراً IvwFobsvcdومؤسسدددددددددددد ًحدددددددددددددائ ToaoiBًًباالشددددددددددددةا ًمدددددددددددد ًاملبددددددددددددادر ًالدوليدددددددددددد ًللتصددددددددددددني ً
وأهدددددددا ًآيتشدددددد ًاملتعلقدددددد 4242ً-4277للتصددددددني ًيفًإطددددددارًاخلةدددددد ًاالسددددددةاتيجي ًللتنددددددوعًالبيولددددددوج ً

ً.ق ًبنهدا ًآيتش وأدم ًهااًاملؤشرًيفًاإلطارًاملؤقتًللمؤشرا ًاملتعل.ًبالتنوعًالبيولوج 
 األحيائية للسالمة كارتاخينا بروتوكول تنفيذ دعم - رابعاا 

يقددددددو ًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ًحاليددددددا،ًبدددددددع ًمددددددنًمر دددددد ًالبيئدددددد ًالعامليدددددد ،ًبتنفيدددددداًاملشددددددروعً -99
اسددددتمرارًتعةيددددةًبنددددا ًالقدددددرا ًمددددنًأجدددد ًاملشددددارك ًيفًمركددددةًتبددددادلًاملعلومددددا ًاملتعلقدددد ًبالسددددالم ً’’املعنددددو ً

ً.ً‘‘يولوجي ًالب
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وقددددددددددددًأُعددددددددددددًهدددددددددددااًاملشدددددددددددروعًكاسدددددددددددتجاب ًمباشدددددددددددر ًلالحتياجدددددددددددا ًالددددددددددديتًحدددددددددددددااًاألطدددددددددددرا ً -111
ًكارتاخيندددددددااالجتمددددددداعنيًالرابددددددد ًواخلدددددددام ًملؤررهدددددددا،ًليدددددددؤديًدورًاجتمددددددداعًاألطدددددددرا ًاملتعلددددددد ًبربوتوكدددددددولًً ي

ًاً ويادددددددد ًاملشدددددددروع،ًالدددددددا ًينفددددددداًحاليددددددد.ًوجيدددددددريًتنفيدددددددا ًبالتعددددددداو ًمددددددد ًاالتفاقيددددددد ًللسدددددددالم ًاألحيائيددددددد ،
،ًإىلًتقدددددددد ًاملسددددددداعد ًإىلًالبلددددددددا ًاملؤهلددددددد ،ًيفًجمدددددددالًتعةيدددددددةًالقددددددددرا ًالوطنيددددددد ًمدددددددنًأجددددددد ًبلدددددددداً 22ًيف

حتسدددددددددنيًالوصدددددددددولًإىلًمركدددددددددةًتبدددددددددادلًاملعلومدددددددددا ًواسدددددددددتخدامهًبشدددددددددك ًأ ضددددددددد ،ًوتعةيدددددددددةًالتعددددددددداو ًعلددددددددد ً
ًالصدددددددددعيدينًاإلقليمددددددددد ًودو ًاإلقليمددددددددد ،ًوالتواصددددددددد ًوتبدددددددددادلًاخلدددددددددربا ًالوطنيددددددددد ًواالقليميددددددددد ًبشدددددددددن ًإدار 

ً.املركة
وعقددددددًمشدددددروعًمركدددددةًتبدددددادلًاملعلومدددددا ًاملتعلقددددد ًبالسدددددالم ًاألحيائيددددد ،ًاملشدددددة ًبدددددنيًبدددددنيًبرندددددام ً -111

األمدددددددد ًاملتحددددددددد ًللبيئدددددددد ًومر دددددددد ًالبيئدددددددد ًالعامليدددددددد ،ًبالتعدددددددداو ًمدددددددد ًاتفاقيدددددددد ًالتنددددددددوعًالبيولددددددددوج ،ًأكثددددددددرًمددددددددنً
ً،ًشددددددددددار ً يادددددددددداًبنشددددددددددا ًمدددددددددداًيربددددددددددوًعلدددددددددد مشدددددددددداركاً ًبلددددددددددداً 21ًحلقدددددددددد ًعمدددددددددد ًتدريبيدددددددددد ًوطنيدددددددددد ًيف42ً

مؤسسدددددد ًمددددددنًاملؤسسددددددا ًالعامدددددد ًواخلاصدددددد ًواألكادمييدددددد ًومؤسسددددددا ًاجملتمدددددد ًاملدددددددي،ًمدددددد ًالةكيددددددة471ًً
بوجدددددهًخدددددا ًعلددددد ًاجملموعدددددا ًالددددديتًحدددددددااًاألطدددددرا ًيفًالربوتوكدددددولًباعتبارهددددداًشدددددديد ًاألتيددددد ًويتعدددددنيً

وسدددددددا ًوتشدددددددم ًهدددددددا ًالددددددددورا ًالعاداتواأل.ًمدددددددنًمثًاسدددددددتادا ااًيفًالددددددددورا ًالتدريبيددددددد ًالوطنيددددددد ًاجلديدددددددد 
ً.ًاألكادميي وأ رق ًالصح ًالنباتي 

،ًبالتعدددددددددددداو ًمددددددددددد ًأماندددددددددددد 4274ً-4277وباإلضدددددددددددا  ًإىلًذلدددددددددددد ،ًنظمدددددددددددتًخدددددددددددداللًالفدددددددددددة ً -112
.ًاالتفاقيدددد ،ًمخدددد ًحلقددددا ًعمدددد ًإقليميددددد ًبغددددر ًتعةيددددةًقدددددر ًاملنسدددددقنيًالددددوطنينيًملركددددةًتبددددادلًاملعلومدددددا 

مددددددنًًبلددددددداً 74ً:ًبلددددددداً 27ًميثلددددددو ًًمشدددددداركاً 14ًبلدددددد ًجمموعددددددهًًجيددددددداً ًوشدددددداد ًهددددددا ًاحللقددددددا ًحضددددددوراً 
بلددددددا ًمدددددنًأمركددددداًالالتينيددددد ،ًوبلددددددًواحددددددًمدددددنًوسددددد ًوشدددددر ًأوروبدددددا،4ًًمنةقددددد ًآسدددددياًواحملدددددي ًاهلددددداد ،ًو

بلدددددددا 1ًًبلدددددددا ًمددددددنًأ ريقيدددددداًالناطقدددددد ًباإلنكليةيدددددد ،ًو72ًمددددددنًأ ريقيدددددداًالناطقدددددد ًبالفرنسددددددي ،ًوًبلددددددداً 72ًو
مددددددد ًهدددددددا ًيفًتعةيدددددددةًقددددددددر ًويتمثددددددد ًاهلدددددددد ًالرئيسددددددد ًمدددددددنًحلقدددددددا ًالع.ًمدددددددنًمنةقددددددد ًالبحدددددددرًالكددددددداري 

املنسددددددددقنيًالددددددددوطنينيًيفًجمددددددددالًاحلصددددددددولًعلدددددددد ًاملعلومددددددددا ًونشددددددددرهاًعددددددددربًالبوابدددددددد ًالرئيسددددددددي ًملركددددددددةًتبددددددددادلً
املعلومددددددا ،ًيفًحماولدددددد ًملسدددددداعد ًالبلدددددددا ًعلدددددد ًاختدددددداذًقددددددرارا ًمسددددددتنر ًيفًمدددددداًيتعلدددددد ًبالتةاماادددددداًمبوجدددددد ً

ناقشددددد ًالوضددددد ًالدددددراهنًألطدددددرًالسدددددالم ً رصددددد ًتبدددددادلًاخلدددددربا ًومًوأتيحدددددتًللمشددددداركنيًأيضددددداً .ًالربوتوكدددددول
األحيائيددددد ًاخلاصددددد ًهبددددد ،ًمددددد ًالةكيدددددةًبوجدددددهًخدددددا ًعلددددد ًمركدددددةًتبدددددادلًاملعلومدددددا ًوكيفيددددد ًتعةيدددددةًاسدددددتدام ً

وشددددداد ًحلقددددا ًالعمددددد ًالتدريبيدددد ًاخلمددددد ً.ًالوظددددائ ًاملرتبةدددد ًبدددددهًداخدددد ًالوكددددداال ًاحلكوميدددد ًاملختصدددد 
منًاً منسدددددق27رئيسدددددي ًللمركدددددة،ًوتددددددري ًوثيقددددد ًأساسدددددي ًجديدددددد ًعلددددد ًالبوابددددد ًال42ًتسدددددجي ًأكثدددددرًمدددددنً

ً.منسقيهًالوطنيني
وعدددددددالو ًعلددددددد ًذلددددددد ،ًواصددددددد ًاملشدددددددروعًدعددددددد ًوتعةيدددددددةًشدددددددبك ًاملستشدددددددارينًاإلقليميدددددددني،ًجبانددددددد ً -113

جمموعدددددد ًخدددددددربا ًمدددددددنًمجيدددددد ًاملسدددددددتويا ًاإلقليميددددددد ًودو ًاإلقليميدددددد ،ًعدددددددنًيعملدددددددو ًعلدددددد ًتدددددددو رًالتددددددددري ً
ائ ًاألخدددددددر ،ًوتيسدددددددرًتنميددددددد ًاملادددددددارا ًلتنفيددددددداًاهلددددددداد ًللبلددددددددا ًبشدددددددن ًمركدددددددةًتبدددددددادلًاملعلومدددددددا ًواملسددددددد

ً.الربوتوكول
وباإلضدددددددددا  ًإىلًذلددددددددد ،ًأقددددددددددا ًاملشدددددددددروعًأدوا ًاتصددددددددددالًخمتلفددددددددد ،ًمثدددددددددد ًاملنتدددددددددديا ًاحلاسددددددددددوبي ً -114

واملددددددؤررا ًاحليدددددد ًعددددددربًاإلنةنددددددتًونظددددددا ًمددددددودلًاإلليكددددددةويًللددددددتعل ،ًمددددددنًأجدددددد ًاملسدددددداعد ًعلدددددد ًالتعدددددداو ً
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بيئدددددددد ًمنتدددددددد ًأثريدددددددداًللدددددددتعل ،ًبغددددددددر ًمسددددددداعد ًالبلدددددددددا ًوأسدددددددد ًبرندددددددام ًاألمدددددددد ًاملتحدددددددد ًلل.ًاإلقليمددددددد 
املشدددددارك ًيفًاملشدددددروعًعلددددد ًتبدددددادلًاخلدددددربا ًيفًجمدددددالًالتددددددري ،ًوعلددددد ًختدددددةينًمجيددددد ًمدددددوادًالتددددددري ًالددددديتً

وتتددددددا ًلكدددددد ً.ًتسددددددتخد ًيفًحلقددددددا ًالعمدددددد ًالتدريبيدددددد ًالدددددديتًتعقدددددددهاًعلدددددد ًالصددددددعيدًاإلقليمدددددد ًأوًالددددددوطي
ًكمددددداًيسدددددتةي ًأيًمدددددنًحلقددددد ًعمددددد ًتدريبيددددد ًإقليميددددد ًصدددددفح ًإليكًة ونيددددد ًخاصددددد ًهبددددداًعلددددد ًنظدددددا ًمدددددودل،

البلددددددددا ًاملشدددددددارك ،ًبندددددددا ًعلددددددد ًطلبددددددده،ًاحلصدددددددولًعلددددددد ًصدددددددفح ًخاصددددددد ًحبلقددددددد ًعملدددددددهًالتدريبيددددددد ًالوطنيددددددد ً
ً.وإتاحتااًجلمي ًأصحا ًاملصلح 

ًكلادددددا،ًبلددددد ًعدددددددًاملسدددددتخدمنيًالددددداينًاسدددددتعملواًهدددددااًاملنادددددا ً -115 ونتيجددددد ًهلدددددا ًاملبدددددادرا ًاملختلفددددد 
،ًمدددددنًأجدددد ًاحلصددددولًعلددددد ًمددددوادًالتدددددري ًاخلاصددددد ًمبركددددةًتبددددادلًاملعلومدددددا ،ًحبلددددولًشدددددارًاألثددددريًللددددتعل 

بلدددددد،ًوجتددددداوزًعدددددددًصدددددفحا 722ًمدددددنًأكثدددددرًمدددددنًًمسدددددتخدماً 222ً4ً،ًأكثدددددرًمدددددن4274ًمدددددايوً/أيدددددار
عدددددددد ًًوسيتضدددددددمنًاملنادددددددا ًقريبددددددداً .ًصدددددددفح 222ً14ًدورا ًالتددددددددري ًاحلاسدددددددوبي ًالددددددديتًجدددددددر ًزياراددددددداً

ئ ًواألنشدددددة ًاملتصدددددل ًمبركدددددةًتبدددددادلًاملعلومدددددا ،ًالددددديتًتتصددددددرًقائمددددد ًحلقدددددا ًدراسدددددي ًشدددددبكي ًعدددددنًاملسدددددا
تسدددددددددجي ًاملعلومدددددددددا ًالوطنيددددددددد ً’’و‘‘ًكارتاخيندددددددددامقدمددددددددد ًعدددددددددنًبروتوكدددددددددولًً’’:ًالةلبدددددددددا ،ًوالددددددددديتًتشدددددددددم 

احلصددددددددولًعلدددددددد ًاملعلومددددددددا ًمبسدددددددداعد ًأدا ًمركددددددددةًتبددددددددادلًاملعلومددددددددا ًللحلددددددددولًالعمليدددددددد ً’’و‘‘ًواملرجعيدددددددد 
تةدددددددويرًاملواقددددددد ًالشدددددددبكي ًالوطنيددددددد ً’’و‘‘ًالدددددددوطنينيًاملدددددددنذو ًهلددددددد ًتنظدددددددي ًاملسدددددددتخدمني’’ًو‘‘ًللمشدددددددكال 

دمدددددد ً’’و‘‘ًالدددددديتًتو رهدددددداًأماندددددد ًاتفاقيدددددد ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج CiIRiHًللسددددددالم ًاألحيائيدددددد ًباسددددددتخدا ًأدا ً
-ala XerAاملعلومددددددا ًالدددددديتًيتيحاددددددداًمركددددددةًتبدددددددادلًاملعلومددددددا ًيفًاملواقدددددد ًالشدددددددبكي ،ًباسددددددتخدا ًبرجميدددددددا 

nocًًاالتفاقي اليتًتو رهاًأمان ‘‘.ً
وثيق ًمتاح 12ًًهنا ًأكثرًمنً)يفًاملائ ًمنًمجي ًموادًالتدري 44ًًوقدًاستكم ًاملشروعًنسب  -116

ً ًعل  ًوتشتم  ًاملتحد ، ًلألم  ًالست ًالرمسي  ًاللغا  ًو72ًجبمي  ًوإرشادا  ًدليالً 72ًمناهجدراسي 
وه ً)اختارا ًونقا ًللمناقش 2وًجاهةاً ًمرجعياً ًدليالً 72ًدراس ًحال ًإ رادي ًووحدتنيًتفاعليتنيًو24ًو

ًاملوقعنيً ًعل  متاح 
ًو.(http://moodle.bch2project.orgوbch.cbd.int/help/topics/en/webframe.html?Training_Materials.html:الشبكيني

،ً(مناه ًوكتيبا ًودراسا ًحال ًإ رادي )جر ًإعدادًموادًتدري ًجديد ًملوظف ًاجلمار ًوالصح ًالنباتي ً
وتُنشرًمجي ًاملوادًالتدريبي ًها ًبصور ًمباشر ًعل ًالبواب ً.ًديد ًلتسجي ًالقرارا ًوتقيي ًاملخاطرووحد ًج

وعالو ًعل ًذل ،ًُوزعتًأقرا ًمدجم ًتشتم ًعل ًنس ًمنًمجي ًاملوادً.ًالرئيسي ًملركةًتبادلًاملعلوما 
ً.ًي التدريبي ًاليتًيتيحااًاملركةًعل ًمجي ًحلقا ًالعم ًالوطني ًواإلقليم

للسددددددالم ًاألحيائيدددددد ،ًيواصدددددد ًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًكارتاخيناوألغددددددرا ًدعدددددد ًتنفيدددددداًبروتوكددددددولًً -117
للبيئدددددد ًالعمدددددد ،ًيفًشددددددراك ًمدددددد ًالدددددددولًاألطددددددرا ًوأماندددددد ًاالتفاقيدددددد ًوشددددددركا ًآخرين،علدددددد ًتنفيدددددداًاملقددددددررا ً
الدددددديتًتصدددددددرًعددددددنًمددددددؤررا ًواجتماعددددددا ًاألطددددددرا ،ًمددددددنًخدددددداللًمشدددددداريعهًاملدعومدددددد ًمددددددنًمر دددددد ًالبيئدددددد ً

مدددددد ًاسدددددددةاتيجي ًمر دددددد ًالبيئددددددد ًالعامليدددددد ًلددددددددع ًاملسددددددائ ًاملواضددددددديعي ًالوطنيدددددد ًواإلقليميددددددد ،ًًوراشدددددددياً .ًالعامليدددددد 
حمفظددددد ًًودعددددد ًمشددددداري ًحمددددددد ًعلددددد ًأسددددداسًالتقيدددددي ،ًتوجددددددًلدددددد ًبرندددددام ًاألمددددد ًاملتحدددددد ًللبيئددددد ًحاليددددداً 

ًكاملدددددد ًاحلجدددددد ،ًيفًإطددددددارًالدددددددور ًالرابعدددددد 2ًمتوسدددددد ًاحلجدددددد ًوًمشددددددروعاً 42ًتضدددددد ً ملر دددددد ًالبيئدددددد ًًمشدددددداري 
ًكاملدددددد ًاحلجدددددد ًمددددددنًبينادددددداًيف2ًًوًمتوسدددددد ًاحلجدددددد ًمشددددددروعاً 71ًوقدددددددًبدددددددأًالعمدددددد ًيفً.ًالعامليدددددد  مشدددددداري 

وتنفدددددداًهددددددا ًاملشدددددداري ًيفًأ ريقيدددددداً.ًالدددددددور ًاملشددددددمول ًهبددددددااًالتقريددددددر،ًوهدددددد ًاآل ًيفًمراحدددددد ًتنفيدددددداًخمتلفدددددد 
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ل ًبدددددددالتقريرًتنفيددددددداًثالثددددددد ًوشددددددداد ًالفدددددددة ًاملشدددددددمًو.ًوآسدددددددياًوأمريكددددددداًالالتينيددددددد ًومنةقددددددد ًالبحدددددددرًالكددددددداري 
ًكاملدددد ًاحلجدددد ،ًباعتبارهدددداً الدددديتًتنفدددداًيفًإطددددارًحمفظدددد ً‘‘ًاألوىلًمددددنًنوعاددددا’’مشدددداري ً ريددددد ًمددددنًاملشدددداري 

املشدددددروعًاإلقليمددددد ًملنةقددددد ًالبحدددددرًًبرندددددام ًالبيئددددد ًومر ددددد ًالبيئددددد ًالعامليددددد ًللسدددددالم ًاألحيائيددددد ،ًوهددددد ًحتديدددددداً 
جددددد ًبشدددددن ًبندددددا ًالقددددددرا ًاملتعلقددددد ًبالسدددددالم ًاألحيائيددددد ً ًواملشدددددروعًاهلندددددديًكامددددد ًاحل(بلددددددا74ً)الكددددداري 

املرحلدددددد ًالثانيدددددد  ًومشددددددروعًالكددددددامرو ًبشددددددن ًتةددددددويرًوتنسددددددي ًً-كارتاخينددددددامددددددنًأجدددددد ًتنفيدددددداًبروتوكددددددولًً
ويتعلدددددد ً.ًنظددددددا ًوطدددددديًللرصدددددددًوالرقابدددددد ًعلدددددد ًالكائنددددددا ًاحليدددددد ًاحملددددددور ًواألنددددددواعًالغريبدددددد ًالغازيدددددد (ًإطددددددار)

ًكنسدددددددداسًلتنظددددددددي ًمجيدددددددد ًمشددددددددروعًالكددددددددامرو ًبدددددددداألمنًالبيولددددددددًو ج ،ًويرتكددددددددةًإىلًمبدددددددددأًحتليدددددددد ًاملخدددددددداطر
املدددددددخال ًالبيولوجيدددددد ،ًوهددددددوًاألولًمددددددنًنوعددددددهًيفًإطددددددارًبددددددؤر ًتركيددددددةًمر دددددد ًالبيئدددددد ًالعامليدددددد ًعلدددددد ًالتنددددددوعً

وهددددد ًمداخلددددد ًمنوذجيددددد ًسيسدددددتخل ًبرندددددام ًالبيئددددد ًوشدددددركام ًمناددددداًبعددددد ًالددددددروسًوأ ضددددد ً.ًالبيولدددددوج 
أمددددداًاملشددددداري ًالثمانيددددد ًعشدددددرً.داخال ًاألمدددددنًالبيولدددددوج ًاملسدددددتقبلي املمارسدددددا ًوالنمددددداذ ً يمددددداًيتعلددددد ًمبددددد

متوسددددددة ًاحلجدددددد ً دددددداا ًطبيعدددددد ًقةريدددددد ًخالصدددددد  ًوينفدددددداًمشددددددروعاًالكددددددامرو ًواهلندددددددًحبجمامدددددداًالكامدددددد ً
ً.ًبلداً 74ًً،ًبينماًيدع ًاملشروعًاإلقليم ًللبحرًالكاري عل ًاملستو ًالقةريًأيضاً 

ًعمددددددده،ًخددددددداللًالعدددددددامنيًاملاضددددددديني،ًعلددددددد ًتنفيددددددداًاملقدددددددرروركدددددددةًبرندددددددام ًاألمددددددد ًاملتحدددددددد ًللبيئددددددد ًد -118
TH-V/61ًًً4277للسدددددددددالم ًاألحيائيددددددددد ًللفدددددددددة ًًكارتاخيندددددددددااملتعلددددددددد ًباخلةددددددددد ًاالسدددددددددةاتيجي ًلربوتوكدددددددددول-

ويسددددداه ًبرندددددام ً.ً،ًواسدددددةاتيجي ًالددددددور ًاخلامسددددد ًملر ددددد ًالبيئددددد ًالعامليددددد ًبشدددددن ًالسدددددالم ًاألحيائيددددد 4242
اتفاقيدددددد ًالتنددددددوعًالبيولددددددوج ،ًمددددددنًخدددددداللًمسدددددداتتهًيفًعضددددددوي ًآليدددددد ًًيفًبرنددددددام ًعمدددددد ًأماندددددد ًالبيئدددددد ًأيضدددددداً 

التنسدددددددي ،عربًاجتماعدددددددا ًالتنسدددددددي ًللمؤسسدددددددا ًواحلكومدددددددا ًواملنظمدددددددا ًالداعمددددددد ًلبندددددددا ًالقددددددددرا ًيفً
ً.ًمنًخاللً ري ًاالتصالًاملعيًبالسالم ًاألحيائي ًوًجمالًالسالم ًاألحيائي ،

،ًبإعدددددددادًتقريددددددرًمددددددوجةًعددددددنTH-V/2ًمدددددد ًاملقددددددررًًوقددددددا ًبرنددددددام ًاألمدددددد ًاملتحددددددد ًللبيئدددددد ،ًراشددددددياً  -119
حالددددد ًمشدددددروعمركةًتبدددددادلًاملعلومدددددا ًوباحلصدددددولًعلددددد ًموا قدددددا ًاألطدددددرا ،ًوجُيدددددريًاآل ًمناقشدددددا ًمددددد ً

الراهنددددد ًمددددنًمشدددددروعًمركدددددةًتبدددددادل4ًًأماندددد ًمر ددددد ًالبيئددددد ًالعامليدددد ًبشدددددن ًإقدددددرارًمشدددددروعًمضددددا ًإىلًاملرحلددددد ً
وقددددددد ًالربنددددددام ،ًيفًسددددددن ً.ًالدددددددع ًلألطددددددرا ًاملؤهلدددددد املعلومددددددا ،ًوالشددددددروعًيفًتنفيددددددا ًمددددددنًأجدددددد ًتددددددو رً

مدددددنً(ً )2ًمددددد ًالفقدددددر ًًللعمليددددد ًالثانيددددد ًإلعددددددادًالتقددددداريرًالوطنيددددد ،ًراشدددددياً ًعددددداجالً ًإعددددددادًالتقريدددددر،ًدعمددددداً 
،ًومشلدددددت4277ًمدددددايوً/،ًمدددددنًخددددداللًتنفيددددداًثالثددددد ًمشددددداري ًجدددددر ًاملوا قددددد ًعلياددددداًيفًأيدددددارTH-V/5املقدددددررً

املؤهلددددد ًيفًأ ريقيددددداًوآسدددددياًومنةقدددد ًاحملدددددي ًاهلددددداد ًوأمريكددددداًالالتينيددددد ًًمدددددنًاألطددددرا ًبلدددددداً 742مدددداًجمموعدددددهً
،ًملسددددداعد ًاألطدددددرا ًيف4277ًسدددددبتمربً/ومنةقددددد ًالبحدددددرًالكددددداري ،ًمددددد ًتقددددداريرًيتعدددددنيًإجنازهددددداًيفًأيلدددددول

وقدددددددا ًالربندددددددام ،ًيفًذلددددددد ًالسددددددديا ،ً.ًاملتعلقددددددد ًبالرصددددددددًواإلبدددددددال 22ًالو دددددددا ًبدددددددااللتةا ًالدددددددواردًيفًاملددددددداد ً
 ًوجمموعدددددا ًأدوا ًومدددددوادًهبدددددد ًتدددددو رًاإلرشدددددادًواملسددددداعد ًلألطدددددرا ًاملؤهلددددد ًيفًمر ددددد ًبإعددددددادًعدددددرًو
ًكددددددددا ً.ًالبيئددددددد ًالعامليددددددد  مدددددددنًاألطددددددددرا ًًبلدددددددداً 742ًبلددددددددا ًمدددددددنًأصددددددد 772ًو ًوقدددددددتًإعددددددددادًالتقريدددددددر،

املؤهلددددد ،ًقددددددًأعددددددواًالتقريدددددرًالدددددوطيًالثدددددايًعدددددنًالسدددددالم ًاألحيائيددددد ،ًوجدددددر ًحتميددددد ًتلددددد ًالتقددددداريرًعلددددد ً
وهددددددااًأكددددددربًعددددددددًعلدددددد ًاإلطددددددال ًمددددددنًالتقدددددداريرًالوطنيدددددد ًالدددددديتً.ًشددددددبك ًملركددددددةًتبددددددادلًاملعلومددددددا املوقدددددد ًال

قدددددددمتًيفًسدددددديا ًااللتةامددددددا ًالوطنيدددددد ًاملدعومدددددد ًمددددددنًمر دددددد ًالبيئدددددد ًالعامليدددددد ًواملتعلقدددددد ًبتقددددددد ًالتقدددددداريرًإىلً
ً.اتفاقي ًالتنوعًالبيولوج 
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 ًأماندددددددد ًاتفاقيدددددددد ًالتنددددددددوعًوقددددددددا ًبرنددددددددام ًاألمدددددددد ًاملتحددددددددد ًللبيئدددددددد ،ًضددددددددمنًأنشددددددددةتهًالتعاونيدددددددد ًمدددددددد -111
البيولددددددددوج ،ًوبوصددددددددفهًمددددددددنًاألعضددددددددا ًالبددددددددارزينًيفً ريدددددددد ًاخلددددددددربا ًالتقنيددددددددنيًاملخصدددددددد ًاملعدددددددد ًبددددددددالتقيي ً

للسدددددددددالم ًاألحيائيددددددددد ،ًبتدددددددددو رًمعلومدددددددددا ًأساسدددددددددي ًمشلدددددددددتًًكارتاخينددددددددداواالسدددددددددتعرا ًالثدددددددددايًلربوتوكدددددددددولًً
وليدددددد ًمددددددنًعمدددددد ًاملستشددددددارينًالدددددددروسًاملسددددددتفاد ًوأ ضدددددد ًاملمارسددددددا ًاملتحصدددددد ًعليادددددداًأثنددددددا ًاملرحلدددددد ًاأل

يفًجمدددددالًًتقنيدددداً ًودعمددددداً ًوباإلضددددا  إىلًذلددددد ،ًقددددد ًالربندددددام ًإسددددااماً .ًاملسددددتقلنيًوأثندددددا ًعمليدددد ًاالسدددددتعرا 
-استكشدددددا ًخيدددددارا ًدعددددد ًبندددددا ًالقددددددرا ًوإدمدددددا ًااللتةامدددددا ًاجلديدددددد ًاملنبثقددددد ًعدددددنًبروتوكدددددولًناغويدددددا

يائيدددددددد ًبشددددددددن ًاملسددددددددؤولي ًواجلددددددددربًالتعويضدددددددد ًيفًللسددددددددالم ًاألحكارتاخيناكواالملبددددددددورًالتكميلدددددددد ًلربوتوكددددددددولًً
مشدددددروعًمقدددددة ًإلجدددددرا ًمناقشدددددا ًًعمليددددد ًتنفيددددداًإطدددددارًالعمددددد ًالدددددوطيًللسدددددالم ًاألحيائيددددد ،ًوأعددددددًأيضددددداً 

للةلدددد ًاملقددددد ًعددددربًآليدددد ًًمدددد ًمر دددد ًالبيئدددد ًالعامليدددد ًبشددددن ًإنفدددداذًالنظددددا ًالرقددددا ًللسددددالم ًاألحيائيدددد ،ًو قدددداً 
ً.التنسي 
مددددد ًأماندددد ًاتفاقيدددد ًالتنددددوعًالبيولدددددوج ،ًومددددنًخدددداللًاجتماعددددهًالسدددددنويًًوقددددا ًالربنددددام ،ًيفًشددددراك  -111

ملنسدددددق ًاملشددددداري ًالوطنيددددد ًيفًاملقدددددارًاإلقليميددددد ًاملتعلددددد ًبتنفيددددداًاملشدددددروعًاحلدددددايًللسدددددالم ًاألحيائيددددد ،ًبتدددددو رً
اإلرشدددددددددادًوالددددددددددع ًالتقددددددددديًبشدددددددددن ًاسدددددددددةاتيجيا ًمر ددددددددد ًالبيئددددددددد ًالعامليددددددددد ،ًوالددددددددددروسًاملسدددددددددتفاد ًوأ ضددددددددد ً

واملعلومدددددددددا ًاجلديدددددددددد ًعدددددددددنًالقدددددددددرارا ًالددددددددديتًتصددددددددددرهاًمدددددددددؤررا ًواجتماعدددددددددا ًاألطدددددددددرا ،ًاملمارسدددددددددا ،ً
واالسدددددةاتيجيا ًذا ًالصدددددل ًبربندددددام ًالعمددددد ًاجلديددددددًبشدددددن ًالسدددددالم ًاألحيائيددددد ،ًوخةددددد ًالعمددددد ًاحملدثددددد ً

X.املتعلق ًببنا ًالقدرا ًيفًجمالًالسالم ًاألحيائي ،ًم ًأنشة ًتوضيحي ًمنًواق ًالتجرب 
ً ً ً

 


