
بع عدد طُاألمم المتحدة محايدة مناخيا،  لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
  .نسخ إضافية نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .محدود من هذه الوثيقة

  

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  شرحادي عال االجتماع
  2012تشرين األول /أكتوبر 19-8حيدر أباد، الهند، 

  *المؤقت من جدول األعمال 13و 9و 7-1 ودالبن
  

   لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةاتقرير 
  الخامس عشر هااجتماععن أعمال 

  المحتويات
  الصفحة  البند

  3  ...........................................................................  افتتاح االجتماع  -  1البند 

  7  ...........................  العمل وتنظيم األعمال جدول وإقرار ،المكتب أعضاء انتخاب  -  2 البند
  7  ........................................................................  الحضور  - ألف
  8  ..........................................................  المكتب أعضاء انتخاب  - باء

  9  ............................................................  األعمال جدول إقرار  -جيم 
  10  .....................................................................  تنظيم العمل  -دال 
  10  .............................................  الفريقين العاملين أثناء الدورة لاعمأ  -هاء 
  11  .........................................................  جلسة عرض الملصقات  - واو

 القضايا العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  -  3 البند
  11  ......................................... ، واإلبالغ عنها ومتابعتها2020-2011البيولوجي 

  المبررات التقنية: 2020-2011راتيجية للتنوع البيولوجي الخطة االست  3-1
  11  ....................................................  المنقحة والمؤشرات المقترحة

  13  ..................................السبل والوسائل لدعم استعادة النظام اإليكولوجي  3-2
                                                 

*   UNEP/CBD/COP/11/1  
  .ألسباب تقنية 2014نيسان /أبريل 22أعيد إصدارها في   **

 
CBD 

 
    

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/COP/11/2 
22 April 2014** 
 
ARABIC 
ORIGINAL:  ENGLISH  



UNEP/CBD/COP/11/2 
Page 2 
 

  14  .......  مشروع إستراتيجية شاملة لبناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف  3-3
ة في االجتماع مدتعى المالمسائل الناشئة عن المقررات األخر  -  4 البند

  16  ................................................................  :العاشر لمؤتمر األطراف
مقترحات بشأن السبل والوسائل لمعالجة : األنواع الغريبة الغازية  4-1

الفجوات في المعايير الدولية بخصوص األنواع الغريبة الغازية 
كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية المدخلة 

  16  ...........................  طعم حي وأغذية حيةوألحواض الكائنات األرضية، وك
آثار التغييرات في دورة المياه، : التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  4-2

  17  ......................................  وموارد المياه العذبة على تنفيذ برامج العمل
توصيات منقحة لفريق االتصال  :االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  4-3

ئل صغيرة المعني بلحوم حيوانات األدغال، بما في ذلك خيارات لبدا
الحجم لألغذية والدخل، وتقرير عن كيفية تحسين االستخدام المستدام من 

  19  ..........................................................  زاوية المناظر الطبيعية
  20  .............................................  تنوع البيولوجي في القطب الشماليال  4-4

  22  ....  السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  -  5البند 

ل األعمال المؤقت، وتاريخ ومكان انعقاد االجتماع السادس عشر مشروع جدو -  6البند 
  23  .....................................  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  23  ..........................................................  اعتماد التقرير واختتام االجتماع  -  7البند 

  التوصيات التي اعتمدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  المرفق
  25  ...............................................................  خامس عشرفي اجتماعها ال



UNEP/CBD/COP/11/2 
Page 3 
 

 افتتاح االجتماع   -1البند 

بمقر ) الهيئة الفرعية(تكنولوجية العقد االجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و -1
 .2011 تشرين الثاني/نوفمبر 11إلى  7من  )االيكاو( منظمة الطيران المدني الدولي

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، رئيسة )البوسنة والهرسك(السيدة سينكا بارودانوفيتش وافتتح االجتماع  -2
السيدة  رحبتو .2011 تشرين الثاني/نوفمبر 7من صباح يوم  10:10الساعة ، في والتقنية والتكنولوجيا

يعقد بعد اعتماد مؤتمر للهيئة الفرعية أول اجتماع  أن هذا االجتماع هو وأشارت إلىين مشاركبال بارودانوفيتش
وإعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة للفترة  2020-2011للتنوع البيولوجي ف للخطة االستراتيجية األطرا
على الرغم من أن هذه ليست المرة أنه وأضافت . لتنوع البيولوجيلبوصفها عقد األمم المتحدة  2011-2020

حرجة وأكثر كل االقتصادية الحالية ة، فإن المشاصعباألولى التي تجتمع فيها الهيئة الفرعية في ظروف اقتصادية 
. بقدر كبير من االهتمام -" النمو األخضر" - حظى المفهوم االقتصادي الجديدت نفسه، قوفي القالت إنه و. عمقا

لتشجيع دور التنوع البيولوجي في تحقيق اقتصاد أكثر استقرارا  فرصاوفر تهذه الظروف الصعبة ذكرت أن و
األهداف الرئيسية زيادة إسهامات الهيئة الفرعية إلى أقصى درجة عن طريق  من بينأضافت أن و. واستدامة

بإطار الخطة  تسترشدكانت المداوالت الحالية  إذاذكرت أنه و. تعزيز القاعدة العلمية لتنفيذ الخطة االستراتيجية
امة موجزة على ت نظرة عقدمو. الضوء في النفق المظلمبزوغ بداية  2020االستراتيجية، يمكن أن يكون عام 

رات التقنية مبرفي الماضي، وقالت إنه يتعين على الهيئة الفرعية أن تستعرض في هذا االجتماع ال نفذالعمل الم
وتيسير فهم  ،تنفيذ الخطة نحوتقدم اليمكن أن يساعد في تحقيق  وهو ماة للخطة االستراتيجية ومؤشراتها، نقحالم

هم من أجل تحقيق حشد جبي يذالكاملة من أصحاب المصلحة الالمجموعة أفضل من جانب وتوعية ومشاركة 
 .رؤية الخطة

االجتماع العاشر لمؤتمر في  2010للتنوع البيولوجي اعتماد الخطة االستراتيجية أن  ونوهت الرئيسة -3
س المالي الطبيعي الذي يحتاج إلى أرمن ستنفاد الرهيب لألصول العالمية أساس اال جاء في ضوء األطراف

نتيجة سوء  في حاالت كثيرةالتي كانت و ،ارث الطبيعية المتكررة والشديدةوة بسرعة وعلى أساس الكاستعاد
قادرة على بين النظم اإليكولوجية السليمة والالمباشرة  بالصلة امتزايد الى أن هناك وعيإوأشارت . اإلدارة البيئية

 بين تقاربال بالرغم من أنوقالت إنه . خطةذلك في جوانب عديدة من الورد ا م، حسباإلنسان يةورفاه التحمل
اعترافا بدور استعادة  ،جداول األعمال العالمية للبيئة والتنمية واالقتصاد مشجع، فإنه يتعين إعداد صيغة مشتركة

على الهيئة الفرعية أن تنظر في اجتماعها الخامس أضافت أن و. النظم اإليكولوجية كحل فعال من حيث التكاليف
تعزيز دور خيارات لالوأن تناقش  ،ضمان المساهمة الكاملة الستعادة النظم في الخطة االستراتيجية سبلعشر في 

التنوع البيولوجي وخدمات النظم  في مجال المنبر الحكومي الدولي الهيئة الفرعية في ضوء عملية إنشاء
وأعربت . عمل في إطار االتفاقيةفي تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الذلك ساعد ييمكن أن وكيف اإليكولوجية، 

على رعاية المشاركين من  والنرويج وإسبانياواليابان الرئيسة عن شكرها للدانمرك والمفوضية األوروبية وألمانيا 
وأشارت إلى أن على المشاركين إدراك مسؤوليتهم الفريدة من أجل مستقبل . البلدان النامية لحضور االجتماعات

، التي تيسر، شأنها شأن عدد قليل الهيئة الفرعية في نجاح االتفاقية تضطلع بهي ، نظرا للدور الرئيسي الذمالعال
 .الروح ههذبوحثت الهيئة الفرعية على القيام بعملها . من الصكوك األخرى، الشراكات في مختلف الميادين
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 ؛تحدة للبيئةممثل المدير التنفيذي لبرنامج األمم الم ،نوفيال -السيد كارلوس مارتنأيضا  وأدلى ببيانات -4
 ؛األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجيالسيد أحمد جغالف، و ؛األمانيفي وزير البيئة السيد نوربرت روتغين، و
 .ةستعادة اإليكولوجيالجمعية ا ممثل ،السيد ستيف وايزينانتو

فيما تمر األطراف ن الهيئة الفرعية تلعب دورا مهما في إسداء المشورة لمؤبأنوفيال -السيد مارتن نوهو -5
األمم المتحدة للبيئة  برنامجوأضاف أن العمل الذي يضطلع به . لتنوع البيولوجيليشي أأهداف  هيكل تنفيذيتعلق ب

؛ وإدارة (WCMC) الطبيعةحفظ بها المركز العالمي لرصد  التي يقومرصد الدعما لالتفاقية يشتمل على أنشطة 
ات النظم ي؛ وأنشطة دراسة اقتصاد(DEPI) نية بتنفيذ السياسة البيئيةالنظم اإليكولوجية من خالل الشعبة المع

التنوع البيولوجي  في مجاللعلوم والسياسات ل نبر الحكومي الدوليوالم ،(TEEB) اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
لعالمية؛ والدعم والدعم الذي توفره الدول في إعداد مقترحات لمرفق البيئة ا؛ (IPBES) وخدمات النظم اإليكولوجية

بشكل أعم على تعزيز إدماج قال إن البرنامج عمل و. (SCPB) اللوجستي لمجلس برنامج المجتمعات المستدامة
تشجيع إدماج المسائل المتعلقة بالتنوع على و ،عمل االتفاقية في استراتيجيته وبرنامج عمله على المدى المتوسط

تقدم في أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، المن أجل أضاف أنه و. بأكملها البيولوجي في منظومة األمم المتحدة
بالتنوع البيولوجي، وهي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  ةالمتعلقيجب تعزيز أوجه التآزر بين الصكوك 

وفر يلهيئة الفرعية عمل اوأضاف . (UNCCD) واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNFCCC) المناخ
لتنمية المستدامة المقرر عقده بشأن التنوع البيولوجي ومؤتمر األمم المتحدة لمدخالت أساسية لعقد األمم المتحدة 

 .2012في عام 

ن العالم يواجه تحديات إ، موجها كلمته إلى االجتماع عن طريق الفيديو، نوربرت روتغينالسيد  وقال -6
يشكالن المية، ولكن استمرار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي األزمة االقتصادية والمالية الع بسببة رئيسي

مليون هكتار من  13 يختفيللحياة، ومع ذلك  لها أهمية بالغةوأضاف أن الغابات . ء البشرخطرا أكبر يهدد بقا
 وقف يتعينذكر أنه و. الطاقة والموارد اتسياسلوأشار إلى أن هناك حاجة إلى نهوج جديدة . الغابات كل سنة

أيلول /أثناء مؤتمر بون في سبتمبرأضاف أنه و .إزالة الغابات واستعادة النظم اإليكولوجية كاستثمار لمستقبلنا
 –" تحدي بون": مبادرة بعنوان ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةبما فيهم  ،وشركاؤها ا، أطلقت حكومة ألماني2011

هذا التحدي ذكر أن و .2020بحلول عام  والمتدهورةالمفقودة مليون هكتار من الغابات  150استعادة  الغرض منها
تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ال +REDD آلية يذفيشي التفاقية التنوع البيولوجي وتنأأهداف  فييسهم 
إلى  وأشار إلى إنشاء مجلس عالمي لالستعادة لدعم صانعي السياسات رفيعي المستوى في جهودهم الرامية. المناخ

وإلى أن أصحاب المصلحة من القطاع الخاص في ألمانيا أعلنوا عن عزمهم ضخ استثمارات  ،تحقيق الهدف
بل ولكن يمكن  الغابات ونظمها اإليكولوجية هدف طموح، أن استعادة بصفة عامةأظهر  ذكر أن المؤتمرو. كبيرة

لسياسي والعلمي والتقني لنجاح استعادة النظم وأشار إلى أن ألمانيا ستدعم مواصلة إعداد اإلطار ا .ويجب تحقيقه
 .ة الجهود في هذا الصددلوأن االجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية يمثل فرصة لمواص ،اإليكولوجية

وقال إنه بما أن هذا االجتماع هو أول اجتماع يعقد منذ اعتماد  ،بالمشاركينالسيد أحمد جغالف  ورحب -7
فإنه من المناسب أن يركز على الجوانب العلمية والتقنية للخطة االستراتيجية أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 

وأشار إلى أن ترجمة الخطة االستراتيجية إلى . يشي للتنوع البيولوجيأوأهداف  2020-2011للتنوع البيولوجي 
التقنية  برراتالمولهذا الغرض، تدعى األطراف إلى مناقشة . محلي يمثل تحدياالطني وعلى الصعيدين الوواقع 
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يمثل في لتنوع البيولوجي لن تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذكر أللخطة االستراتيجية ومؤشراتها، و
 .األولوية تمنحمسألة ملحة ينبغي أن هذا الصدد 

نشاء صندوق اليابان من أجل التنوع البيولوجي الذي إلعن امتنانه لحكومة اليابان السيد جغالف وأعرب  -8
من المقرر عقد ثالث أضاف أنه و. عشرة حلقة عمل إقليمية ودون إقليمية منذ اجتماعات ناغويا ياثنت تنظيممح بس

على  امساعدة األطراف وشركائهتهدف إلى حلقات العمل هذه شرح أن و. عامحلقات عمل أخرى قبل نهاية ال
 ،يشي للتنوع البيولوجيأاج أهداف مإلدوجي للتنوع البيولالوطنية وخطط عملها الشروع في تنقيح استراتيجياتها 

واالتفاق على  ،لتنوع البيولوجي التي تناسب احتياجاتها وظروفها الخاصةلتحديد األهداف الوطنية  وذلك من خالل
 .هذه األهداف

وإن إرشادات  ،واستطرد قائال إن الهيئة الفرعية ستناقش مسألة استعادة النظم اإليكولوجية ألول مرة -9
ومات على كوالح ،ة لتمكين البلدانتعد حاسمبشأن الجوانب العلمية والتقنية الستعادة النظم اإليكولوجية  األطراف

إلنتاج  مستنيرةجميع المستويات وأصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك القطاع الخاص، من اتخاذ قرارات 
 يشيألتنوع البيولوجي، وبالتالي تحقيق هدفي بدون تعجيل فقدان ا ،من السكان تزايدةد الماعدلأل األغذية والطاقة

 .15و 14 للتنوع البيولوجي

ولم يتبق سوى تسع  ،بالفعل منذ الموافقة على الخطة االستراتيجية ذكر السيد جغالف أن سنة قد مضتو -10
واستخدام  ،وحث المشاركين على مراعاة أهمية المضي قدما. يشي للتنوع البيولوجيأسنوات لتحقيق أهداف 

ورصد التقدم واإلبالغ عنه في  ،وتخطيط اإلجراءات وتنفيذها ،ستراتيجياتالرشادات الوفيرة القائمة لوضع ااإل
كوسيلة لالرتقاء إلى مستوى االلتزامات  ،المقرر عقدها بعد سنة واحدة ،قمة حيدر آباد بشأن التنوع البيولوجي

لمجتمع الدولي بالحاجة الملحة للمهمة القادمة، أنشأت من أجل تذكير اقال إنه و .المتعهد بها في ناغوياالتاريخية 
يشي للتنوع أوعد النهائي لتحقيق أهداف مجديدة تشير إلى عدد األيام المتبقية قبل الشبكية األمانة صفحة 

 .البيولوجي

. اجتماعا للهيئة الفرعية 12وأثنى على ريادة السيد كاليماني جو مولونغي، الذي عمل بإخالص في  -11
السيد مولونغي  ت، أعرب السيد جغالف عن شكره لمساهمان هذا االجتماع هو آخر اجتماع قبل تقاعدهونظرا أل

 .البارزة للعمل العلمي في االتفاقية

 اشغل هذالترشح لإلى  عيد هوأن اإلعالن عن وظيفة األمين التنفيذيصدور وختاما، أبلغ المشاركين ب -12
على الرغم من التحديات غير المسبوقة  2006تزام وحماسة منذ عام شار إلى أنه خدم االتفاقية بالأو .منصبال

وبناء على طلبات عديدة من األصدقاء والزمالء،  ،قرر، بعد أن فكر جيدا هأبلغ االجتماع أنو. تمت مواجهتهاالتي 
دة، التي سيواصل خدمة هذه المعاهدة الفريدة لألمم المتح ،تعيينه قال إنه في حال، وا المنصبترشيح نفسه لهذ

 .يتمثل هدفها الوحيد في حماية الحياة على األرض

هنأت بعدها الرئيسة األمين والتصفيق من قبل المشاركين في االجتماع، ببيان األمين التنفيذي  قد استقبلو -13
 .يحظى بثقة ودعم جميع األطراف هوأكدت له أن ،التنفيذي على أدائه المثالي

، أن األطراف في اتفاقية التنوع ةستعادة اإليكولوجيجمعية اال، رئيس تالسيد ستيف وايزينان وأعلن -14
الذي  مهمبالعمل الاعترافا الجائزة  مثلوت. 2011لعام  جمعيةلل التقديريةجائزة الالبيولوجي اختيروا للحصول على 
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 تُقرالجائزة  قال إنو. من خالل الحفظ واالستعادة ع التنوع البيولوجييتقوم به اتفاقية التنوع البيولوجي في تشج
يشي، بوصفها أمن أهداف  15و 14وبصفة خاصة الهدفين  ،2020-2011 للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجيةب

هذه األهداف أضاف أن و. تقدما كبيرا في إدماج استعادة النظم اإليكولوجية في سياسة التنوع البيولوجي العالمية
كوكب األرض عن طريق استعادة االنسجام بين بنفع كبير على  دعوست ،واألهداف الوطنية واإلقليمية المقابلة

 .الطبيعة والثقافة

باسم  توايزينانوأعربت الرئيسة عن شكرها للسيد . وصفق المشاركون لدى تسليم الجائزة للرئيسة -15
 .لتنوع البيولوجيلاألطراف في االتفاقية وقدم له السيد جغالف تفاحة عليها رمز عقد األمم المتحدة 

البيانات االستهاللية، قدم السيد كاليماني جو مولونغي، كبير موظفي المسائل العلمية والتقنية  عدبو -16
تعبئة المجتمع العلمي من أجل عقد األمم  تفصيليا حولوالتكنولوجية في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عرضا 

لمجتمع العلمي بشكل أفضل خالل عقد األمم إنه يتعين تعبئة االسيد مولونغي  وقال. لتنوع البيولوجيلالمتحدة 
ن المهام المدرجة في االستراتيجية للعقد ال تمثل إال بعض المسائل التي ينبغي إو) العقد(لتنوع البيولوجي لالمتحدة 

العلمية، بما في ذلك المعارف التقليدية  تخصصاتوأضاف أنه ينبغي إدراج جميع ال. أن يتناولها المجتمع العلمي
 ؛وحدائق الحيوان ومتاحف التاريخ الطبيعي ،المواطنين، وأال تقتصر على تلك المرتبطة بالحدائق النباتيةوعلوم 

وال تشتمل على الكائنات الدقيقة والنظم اإليكولوجية وخدماتها أو  ،والمؤسسات التي تتركز فيها األنواع التقليدية
 .التي تتضمن البشروالتشكيالت المعقدة الدينامية، من حيث المكان والزمان، 

 1تعبئة جهات فاعلة من المجتمع العلمي بالفعل من خالل الهيئة الفرعية التي تقوم، عمال بالفقرة وأفاد ب -17
إلى إلى مؤتمر األطراف، وحسب االقتضاء، في الوقت المناسب بإسداء المشورة "من االتفاقية  25من المادة 

شاركت مجموعة كبيرة من المنظمات العلمية  ال إنوق". يذ االتفاقيةتعلق بتنفوذلك فيما ياألخرى  هيئاته الفرعية
المجتمع العلمي نفسه فيها يجد  نقاشلل اأولي منبراالهيئة الفرعية على الرغم من الشواغل إزاء كونها اجتماعات في 

 .آلراءل‘ دقيق’للتفاوض بشأن النصوص في محاولة للتوصل إلى توافق  ،المناقشات مستبعدا عن

 في مجال اتلعلوم والسياسل بر الحكومي الدوليإلى عمل المنأيضا السيد مولونغي االنتباه  ترعىواس -18
آلية واعدة لسد الفجوات في التفاعل بين العلوم  مثليي ذال ،(IPBES) التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 حكوميا"ينظر إليه باعتباره منبرا  برالمن اهذ ذكر أنغير أنه . ، بما في ذلك خدمات النظم اإليكولوجيةاتوالسياس
 .طارألنفسهم موقعا في مثل هذا اإل علماءوقد ال يجد بعض ال ،"ادولي

التي المعايير وتعديل ، فضال عن تنقيح من الحكومات اي تتطلب التزامعلموأشار إلى أن تعبئة المجتمع ال -19
الصلة بالخطة من بين معايير االختيار كي تشمل  ،علميالتي تمول البحث ال الوكاالت والجهات المانحة تستخدمها

من السبل الممكنة لتعبئة المجتمع العلمي، بما في  اك أيضا عدداهن أضاف أنو. االستراتيجية للتنوع البيولوجي
وتقاسمها عن طريق غرفة تبادل المعلومات  ذلك على الصعيد الوطني، وسيكون من المفيد جمع هذه المعلومات

باالتفاقية والخطة ذات الصلة  االذين يجرون أبحاث علماءن العديد من الرك قائال إدواست. لالتفاقيةالتابعة 
وتتطلب تعبئتهم استراتيجيات  ،ال يشتركون في عمليات االتفاقية 202-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
اقية يركزون في كثير من األحيان على الذين هم على دراية بعمليات االتف علماءوحوافز مبتكرة، في حين أن ال

 .بحوثهم" فقاعات"
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دورها في تحقيق التفاعل بين العلوم تعزيز ينبغي وتحسين فعالية الهيئة الفرعية  مكني، قال إنه اماتوخ -20
لهيئة الفرعية ينبغي وأضاف أن طلبات مؤتمر األطراف التي تحدد أنشطة ا. االتفاقية حسبما تنص عليه اتوالسياس
خطة عملها للعقد وتزويدها بالوسائل الالزمة لتعبئة المجتمع العلمي بين لكي تعد لهيئة الفرعية ل ال طلبمأن تش

وأن تكون  ،في دورات الهيئة الفرعية الستعراض التقييمات بعناية إتاحة وقت كافينبغي ذكر أنه و .الدورات
أن  وأضاف. ي شكل بدائل سياسات واضحةأو ينبغي صياغتها ف ،ةالعلمي اهراتبرمب مشاريع التوصيات مصحوبة

وينبغي أن تكون الميزانية المقترحة جزءا  ،ميزانية إرشادية لتغطية اجتماعاتهاأيضا ينبغي أن تعد  الهيئة الفرعية
يمكن أن تسهم الهيئة الفرعية على نحو فعال في قال إنه و. من الميزانية التي يناقشها ويعتمدها مؤتمر األطراف

ي ولكن عليها، من أجل القيام بذلك، أن تؤدي دورها المتعلق بالتفاعل بين المجتمع العلمي علممع التعبئة المجت
 .وصانعي السياسات والقرارات

مولونغي ، أعرب السيد 2011تشرين الثاني /نوفمبر 9، المنعقدة في لالجتماع وفي الجلسة العامة السادسة -21
وأعرب عن شكره للرئيس السابق . جابية على العرض الذي قدمهتعليقاتهم اإليعلى  للمشاركينالحار عن شكره 

 .فترة عمله طولللهيئة الفرعية لحكمتهما وتعاونهما الممتاز على  ةالحالي ةوالرئيس

 انتخاب أعضاء المكتب، وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - 2البند 

 الحضور    - ألف

أنتيغوا وبربودا، أنغوال، : التالية أسماؤهم حضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى -22
بلجيكا، بنن، بوتان، البوسنة بربادوس، بيالروس، ، بنغالديش، أذربيجان، البحريناألرجنتين، أستراليا، النمسا، 

الرأس األخضر، جمهورية و، كمبوديا، الكاميرون، كندا، سالبرازيل، بلغاريا، بوركينا فاوانا، تسبووالهرسك، 
كرواتيا، تشاد، الصين، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، كوت ديفوار، لوسطى، أفريقيا ا

إكوادور، الجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، دومينيكا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوبا، الجمهورية التشيكية، 
بيساو،  -غينيا، غينياغواتيماال، مانيا، غانا، غرينادا، ، فنلندا، فرنسا، ألتحاد األوروبياستونيا، إثيوبيا، االمصر، 

كينيا، األردن، اليابان، جامايكا، ايرلندا، العراق، أيسلندا، الهند، اندونيسيا، جمهورية إيران اإلسالمية، هندوراس، 
ماليزيا، ي، مالوكيريباتي، الكويت، قيرغيزستان، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، لبنان، ليبيريا، مدغشقر، 

نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النيجر، ناميبيا، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، المغرب، موزامبيق، ميانمار، 
سانت لوسيا، االتحاد الروسي، رواندا، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، الفلبين،  بيرو،بنما، النرويج، 

سان تومي وبرنسيبي، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، ، سانت فينسنت وجزر غرينادين، ساموا
سورينام، سوازيلند، السويد، سويسرا، السودان، سبانيا، سري النكا، إجنوب أفريقيا، جزر سليمان، سنغافورة، 

ترينيداد  تونغا،، ليشتي -تيمورجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، الجمهورية العربية السورية، تايلند، 
أوغندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا توفالو، ، تونس، تركيا، تركمانستان، وتوباغو

 .نام، اليمن، وزامبيا تي، فيفنزويالالشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، أوروغواي، 

: دة ووكاالتها المتخصصة وأمانات االتفاقيات والهيئات األخرىكما حضر مراقبون من هيئات األمم المتح -23
والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ومؤتمر غذية والزراعة، مم المتحدة لألمنظمة األ

مم المتحدة للتربية األمم المتحدة للتجارة والتنمية، واللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة، ومنظمة األ
 .، والبنك الدوليوالعلم والثقافة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وجامعة األمم المتحدة
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 :كانت المنظمات التالية ممثلة أيضا بمراقبينو -24
African Indigenous Women Organization (Nairobi) 
Andes Chinchasuyo 
ASEAN Centre for Biodiversity 
BirdLife International 
Botanic Gardens Conservation International 
CAB International 
Canadian Biotechnology Action Network 
Canadian Environmental Network 
CBD Alliance and Kalpavriksh 
Center for International Forestry Research 
Centre for International Sustainable Development Law 
Chibememe Earth Healing Association 
Collège International Marie de France 
Concordia  
Congruence LLC 
Conservation International 
Conservation International - Japan 
Conservation of Arctic Flora and Fauna 
Convention on the Conservation of European Wildlife 

and Natural Habitats (Bern Convention), Council of 
Europe 

DIVERSITAS 
Ecologistas en Acción 
Ecometrica 
EcoNexus 
ECOROPA 
ETC Group 
Federation of German Scientists 
Forest Peoples Programme 
Friends of the Earth  
Fur Institute of Canada 
Global Biodiversity Information Facility 
Global Forest Coalition 
Harvard Medical School 
Institute for Biodiversity Network 
International Center for Integrated Mountain 

Development 
International Fund for Animal Welfare 
Inuit Circumpolar Council 
Island Conservation 
IUCN - International Union for Conservation of Nature 
Japan Bioindustry Association 
Japan Committee for IUCN 
Japan Wildlife Research Center 
McGill School of Environment 
 

Metis National Council 
Ministerial Conference on the Protection of 

Forests in Europe (Forest Europe) 
Nagoya City University 
National Institute of Biological Resources 
Netherlands Environmental Assessment Agency 

(PBL) 
New England Biolabs Foundation 
Office of the Auditor General of Canada 
One Drop Foundation 
Ornamental Aquatic Trade Association 
Pet Industry Joint Advisory Council 
Practical Action 
Prince Charles Foundation - Rainforests Project 
Ramsar Convention on Wetlands 
Red de Cooperacion Amazonica 
Red de Mujeres Indigenas sobre biodiversidad 
Royal Botanic Gardens Edinburgh 
Russian Association of Indigenous Peoples of 

the North (RAIPON) 
Secretariat of the Pacific Regional Environment 

Programme 
Simul International Inc. 
Society for Ecological Restoration 
Stakeholder Forum for a Sustainable Future 
SWAN International 
Tebtebba Indigenous Peoples' International 

Centre for Policy Research & Education 
Terralingua 
The Center for Food Safety 
The Nature Conservation Society of Japan 
TRAFFIC International 
Twin Dolphins Inc. 
Université de Montréal (Canada) 
Université du Québec à Montréal -UQAM 
University of Georgia, Center for Integrative 

Conservation Research (CICR) 
University of Oxford 
USC - Canada 
Waikiki Hawaiian Civic Club (WHCC) 
World Federation for Culture Collections 
World Future Council 
World Resources Institute 
WWF International 

 

 انتخاب أعضاء المكتب    - باء

، يتألف مكتب للهيئة الفرعيةوالرابع عشر الثالث عشر  ينوفقا لالنتخابات التي عقدت في االجتماع -25
 :تكنولوجية من األعضاء التالية أسماؤهمالللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية وعشر االجتماع الخامس 

  )البوسنة والهرسك(سينكا بارودانوفيتش السيدة   :ةالرئيس
  )االتحاد الروسي(الكسندر شيستاكوف  السيد  :نواب الرئيس
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  )النرويج(السيدة تون سولهوغ   
  )النمسا(ل أوبرماير يالسيدة غابري  
  )زامبيا(اسيوس ماكومبا غنالسيد إ  
  )تونس(السيد نبيل حمادة   
  )البرازيل(ليما كوستا . السيدة الريسا م  
  )غرينادا(السيدة جويس توماس بيترز   
  )نيبال(كريشنا شاندرا بوديل  السيد  
 )كمبوديا(مونيراك مينغ  السيد  

 .لالجتماع امقرر) تونس(ن يعمل السيد نبيل حمادة واتفق على أ -26

في أعضاء األعضاء األربعة الجدد التالية أسماؤها انتخبت الهيئة الفرعية في الجلسة العاشرة لالجتماع، و -27
، ليحلوا محل األعضاء بنهاية اجتماعها السابع عشر تنتهيو ،الخامس عشر هااعية اجتممن نها لفترة تبدأ، المكتب

 :من غرينادا ونيبال والنرويج وتونس

  )غينيا(السيد ماجدو باه 
  )كيريباتي(رواتو  -السيدة ننانتيتي تيريكي

  )ترينيداد وتوباغو(السيد فلويد هومر 
 ).كندا(السيد أولي هندريكسون 

 جدول األعمال إقرار    -  جيم

، أقرت الهيئة الفرعية جدول 2011تشرين الثاني /نوفمبر 7المنعقدة في  ،األولى تها العامةفي جلس -28
عده األمين التنفيذي بالتشاور مع المكتب أساس جدول األعمال المؤقت الذي أاألعمال التالي على 

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/1/Rev.1(. 

  .افتتاح االجتماع  -1
  .اء المكتب، وإقرار جدول األعمال وتنظيم العملانتخاب أعض  -2
، 2020-2011القضايا العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   -3

  :واإلبالغ عنها ومتابعتها
المبررات التقنية المنقحة : 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   3-1

  والمؤشرات؛
  بل والوسائل لدعم استعادة النظام اإليكولوجي؛الس  3-2
  .ن أجل المبادرة العالمية للتصنيفالشاملة لبناء القدرات م االستراتيجيةمشروع   3-3
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  :ة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافعتمدالمسائل الناشئة عن المقررات األخرى الم  -4
وسائل لمعالجة الفجوات في المعايير مقترحات بشأن السبل وال: األنواع الغريبة الغازية  4-1

كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض المدخلة الدولية بخصوص األنواع الغريبة الغازية 
  ؛الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية

ه العذبة آثار التغييرات في دورة المياه، وموارد الميا: التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  4-2
  على تنفيذ برامج العمل؛

توصيات منقحة لفريق االتصال المعني بلحوم : االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  4-3
حيوانات األدغال، بما في ذلك خيارات لبدائل صغيرة الحجم لألغذية والدخل، وتقرير 

  عن كيفية تحسين االستخدام المستدام من زاوية المناظر الطبيعية؛
  .لتنوع البيولوجي في القطب الشماليا  4-4

  .السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  -5
مشروع جدول األعمال المؤقت، وتاريخ ومكان انعقاد االجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية   -6

  .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 .تقرير واختتام االجتماعاعتماد ال  -7

 تنظيم العمل    - دال

تحسين المناقشة لدى نظرها في تنظيم العمل، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدها األمين التنفيذي بشأن  -29
 .)UNEP/CBD/SBSTTA/15/1/Add.2( الحاليالعلمية والتقنية والتكنولوجية أثناء االجتماع 

العضوية أثناء اجتماعها الخامس عشر على النحو  مفتوحي عاملين نيوقررت الهيئة الفرعية إنشاء فريق -30
 .)UNEP/CBD/SBSTTA/15/Add.1/Rev.1(" تنظيم العمل"ق األول بالوثيقة المعنونة رفالمنصوص عليه في الم

 أثناء الدورة ينملاالع نفريقيالل اعمأ    - هاء

ناسيوس ماكومبا غالسيد إو )غرينادا(رز السيدة جويس توماس بيتاألول برئاسة العامل الفريق  اجتمع -31
مقترحات بشأن السبل والوسائل لمعالجة الفجوات في : األنواع الغريبة الغازية( 1-4للنظر في البندين  )زامبيا(

كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية  المدخلة المعايير الدولية بخصوص األنواع الغريبة الغازية
توصيات : االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي( 3-4و) ، وكطعم حي وأغذية حيةاألرضيةنات وألحواض الكائ

منقحة لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، بما في ذلك خيارات لبدائل صغيرة الحجم لألغذية والدخل، 
أربع جلسات في وعقد الفريق العامل ). وتقرير عن كيفية تحسين االستخدام المستدام من زاوية المناظر الطبيعية

تشرين /نوفمبر 11المنعقدة في  الرابعة،واعتمد تقريره في جلسته . 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11إلى  8الفترة 
 .2011الثاني 

، 2011تشرين الثاني /نوفمبر 7 وحسبما قررت الهيئة الفرعية في جلستها العامة األولى، المنعقدة في -32
ل أوبرماير يغابريوالسيدة  )االتحاد الروسي(الكسندر شيستاكوف امل الثاني برئاسة السيد الفريق الع اجتمع



UNEP/CBD/COP/11/2 
Page 11 
 

آثار التغييرات في دورة المياه، وموارد المياه : التنوع البيولوجي للمياه الداخلية( 2-4للنظر في البندين  )النمسا(
 جلسات أربعوعقد الفريق العامل  ).لشماليالتنوع البيولوجي في القطب ا( 4-4و) العذبة على تنفيذ برامج العمل

تشرين /نوفمبر 11المنعقدة في  الرابعة،واعتمد تقريره في جلسته . 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11إلى  8من 
 .2011الثاني 

إلى ، استمعت الهيئة الفرعية 2011تشرين الثاني /نوفمبر 9العامة الخامسة، المنعقدة في  جلستهاوفي  -33
 .ينملاالع نلفريقيلمن الرؤساء المشاركين  تقارير مرحلية

  الملصقات عرض جلسة    -  واو
، قدم السيد إيريك شيفيان، الحائز 2011تشرين الثاني /نوفمبر 7العامة الثانية، المنعقدة في  الجلسةفي  -34

لصقات على جائزة نوبل للسالم ومؤسس مركز الصحة والبيئة العالمية بكلية الطب بجامعة هارفارد، جلسة الم
 .والصحة البشرية وأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي ،بتقديم عرض عن استعادة النظم اإليكولوجية

، أعلن ممثل األمانة أسماء 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11وفي الجلسة العامة العاشرة، المنعقدة في  -35
 .الفائزين في جلسة عرض الملصقات

الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية  القضايا العلمية والتقنية ذات  - 3البند 
  ، واإلبالغ عنها ومتابعتها2020-2011للتنوع البيولوجي 

المبررات : 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   3-1
 المقترحة التقنية المنقحة والمؤشرات

 7المنعقدة في  ،الثانيةالعامة من جدول األعمال في جلستها  1-3البند بحث تناولت الهيئة الفرعية  -36
ن علدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدها األمين التنفيذي و. 2011تشرين الثاني /نوفمبر

ن عو؛ )UNEP/CBD/SBSTTA/15/2( 2020-2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةالمؤشرات المقترحة للخطة 
والمراحل  والمؤشرات المحتملة ةالمؤقت ةالتقني اتالمبرر: 2020-2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةلخطة ا

كما كان أمام الهيئة الفرعية  .)UNEP/CBD/SBSTTA/15/3( الرئيسية المقترحة ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 2020-2011مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المعني بفريق الخبراء التقنيين المخصص  تقرير

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6(  التنوع  رصدمة نظم ءن مدى مالعومذكرات إعالمية أعدها األمين التنفيذي
، والمؤشرات )UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8( 2020أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي لعام  البيولوجي لدعم

والمؤشرات  )UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/9(الوطنية والرصد واإلبالغ عن أهداف التنوع البيولوجي العالمية 
 2020-2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ة للمياه وخدمات النظم اإليكولوجية المتعلقة بالمياهحتملالم

الصادرة  7/7التوصية وكان أمامها أيضا . )UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/10(يشي للتنوع البيولوجي أوأهداف 
 مألوفبشأن إعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية واالستخدام ال) ي(8لفريق العامل المعني بالمادة عن ا

وكان الفريق العامل قد أوصى بأنه  ،UNEP/CBD/WG8J/7/L.7الوثيقة  ابوصفهمسودتها  وزعت يالمستدام، والت
 .إلى علم الهيئة الفرعية اينبغي نقله
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لفريق الخبراء التقنيين المخصص ك ، الرئيس المشار)المملكة المتحدة(السيد أندرو سكوت  وعرض -37
، متحدثا أيضا بالنيابة عن الرئيسة 2020-2011مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المعني ب

النتائج الرئيسية الجتماع فريق عرض  ،)كوبا(هيرنانديز  رجيسالمشاركة له في رئاسة الفريق، السيدة تيريسيتا بو
في التقرير  على النحو الوارد 2011حزيران /ويوني 24إلى  20منعقد من الخبراء التقنيين المخصص ال

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6(. 

أن المؤشرات التي حددها فريق الخبراء التقنيين المخصص جمعت في  نوأبلغ ممثل األمانة المشاركي -38
مؤشرات "الع عليها تحت عنوان ، ويمكن االطالشبكي التفاقية التنوع البيولوجيموقع القاعدة بيانات وضعت على 

 .)/http://www.cbd.int/sp/indicators(" الخطة االستراتيجية

، مصر، إكوادور، الصين، كندا، البرازيل، جمهورية فنزويال البوليفارية، وأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا -39
 .ليشتي- تايلند وتيمورلمكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، الفلبين، بولندا، سويسرا، فنلندا، اليابان، ماليزيا، ا

لبند ل بحثها، استأنفت الهيئة الفرعية 2011تشرين الثاني /نوفمبر 8المنعقدة في  ،الثالثةالعامة  جلستهاوفي  -40
 .من جدول األعمال 3-1

، فرنسا، إثيوبيا، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مبياكولو، أستراليا، وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين -41
بالنيابة عن منطقة وسط وشرق (االتحاد الروسي ، )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( مالوي، األردن، الهند، غانا

 .أوغندا وأوروغواي، السودان، جنوب أفريقيا ،)أوروبا

 ).الفاو(غذية والزراعة حدة لألمم المتبالنيابة عن منظمة األأيضا بيان ب وأدلى -42

البرنامج الدولي للبحوث في مجال و ،أدلى ببيانات ممثلو التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجيو -43
والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي واالتحاد الدولي  ،(DIVERSITAS) التنوع البيولوجي

 .لحفظ الطبيعة

 )النرويج(تون سولهوغ ء، أنشأت الرئيسة فريق اتصال مفتوح العضوية، تترأسه السيدة تبادل اآلرا بعدو -44
نة وتنقيح مشروع إلعداد فهم مشترك عن كيفية تنفيذ المؤشرات بطريقة مر )البرازيل(السيدة الريسا ليما كوستا و

 .UNEP/CBD/SBSTTA/15/2في الوثيقة  التوصيات الوارد

استمعت الهيئة الفرعية إلى ، 2011تشرين الثاني /نوفمبر 9المنعقدة في  وفي جلستها العامة الخامسة، -45
 .تقرير مرحلي من رئيس فريق االتصال

، استمعت الهيئة الفرعية إلى 2011تشرين الثاني /نوفمبر 10وفي جلستها العامة السابعة، المنعقدة في  -46
لمشاركة لفريق االتصال، متحدثة أيضا بالنيابة ، الرئيسة ا)البرازيل(ما كوستا يتقرير مرحلي من السيدة الريسا ل
 .)النرويج(تون سولهوغ  عن الرئيسة المشاركة معها السيدة

، استأنفت الهيئة 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11وفي الجلسة العامة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  -47
 .ي قدمته الرئيسةمن جدول األعمال للنظر في مشروع التوصية الذ 1-3لبند لالفرعية بحثها 

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، إثيوبيا، جمهورية إيران  -48
 .اإلسالمية، المكسيك، النرويج، بولندا، بيرو، جنوب أفريقيا، سويسرا، المملكة المتحدة وزامبيا

http://www.cbd.int/sp/indicators/
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قترح ممثل جمهورية إيران اإلسالمية أن وفي أثناء النظر في مشروع التوصية الذي قدمته الرئيسة، ا -49
صياغة تعترف بالدور المحتمل للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال ينبغي أن يتضمن النص 

 .التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، ولكنه قال إنه لن يصر على إدراجه في المشروع النهائي

ها بحث، استأنفت الهيئة الفرعية 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11نعقدة في وفي جلستها العامة العاشرة، الم -50
 .مشروع التوصية الذي قدمته الرئيسةل

وأدلى ببيانات ممثلو بوتسوانا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، فنلندا، المكسيك، نيوزيلندا، النرويج،  -51
 .بيرو، بولندا، االتحاد الروسي، سويسرا وزامبيا

 من الهيئة الفرعية المتخذاإلجراء 

في جلستها العامة العاشرة، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه  -52
 .ويرد نص التوصية على النحو المعتمد في المرفق بالتقرير الحالي. 15/1التوصية 

 السبل والوسائل لدعم استعادة النظام اإليكولوجي  3-2

 8المنعقدة في  ،الثالثةمن جدول األعمال في جلستها العامة  2-3البند بحث لفرعية تناولت الهيئة ا -53
ن علدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدها األمين التنفيذي و. 2011تشرين الثاني /نوفمبر

 .)UNEP/CBD/SBSTTA/15/4( السبل والوسائل لدعم استعادة النظام اإليكولوجي

، جمعيةوبعد تقديمه لل. ةإليكولوجياستعادة جمعية االلى ببيان افتتاحي السيد ستيف وايزينانت، رئيس وأد -54
ستعادة اإليكولوجية لتحديات ملحة، التتصدى عمليات ا بينما هوأشار إلى أن. أكد أن الحفظ ال يزال أولوية عالمية

وأضاف أن منع زيادة . جية أو الحاق الضرر بهاور النظم اإليكولوهفال ينبغي النظر إليها بوصفها تبريرا لتد
وأوضح . التدهور وتيسير االستعادة يشتمالن على أنشطة بيولوجية مادية وسياسات مستمرة لتشكيل تأثيرات البشر

على استعداد لمساعدة اتفاقية التنوع البيولوجي في إعداد السبل والوسائل الالزمة  ةستعادة اإليكولوجيجمعية االأن 
. الذاتية بشأن المستقبل المستدام ايشي وبما يتسق مع رؤيتهأاستعادة النظم اإليكولوجية، في إطار أهداف  لدعم

والتعليق عليه، والذي أعد في المؤتمر العالمي الرابع  جمعيةودعا المشاركين إلى النظر في نداء العمل الخاص بال
 .)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/13(ستعادة اإليكولوجية البشأن ا

، الجمهورية التشيكية، كولومبيا، الصين، بلجيكا، بنغالديش، أستراليا، وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين -55
، اليابان، جمهورية إيران اإلسالمية، الهند، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، االتحاد األوروبي، إثيوبيا، إكوادور، الدانمرك
 .أوغندا والمملكة المتحدة، تايلند، بولندا، ينالفلب، بيرو، هولندا، نيبال، المكسيك، األردن

بحثها ، استأنفت الهيئة الفرعية 2011تشرين الثاني /نوفمبر 8وفي جلستها العامة الرابعة، المنعقدة في  -56
 .من جدول األعمال 2-3لبند ل

، ة كورياجمهوري، النرويج، نيوزيلندا، أيسلندا، غانا، كوستاريكا، كندا، وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل -57
 .السودان وأوروغواي، سويسرا، السويد، جنوب أفريقيا
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البرنامج الدولي للبحوث في مجال التنوع و ،وأدلى ببيانات أيضا ممثلو مركز بحوث الغابات الدولية -58
والمنتدى  ،(ECOROPA) األوروبية المعنية بالتفكير والعمل اإليكولوجي، والشبكة (DIVERSITAS) البيولوجي
 .عوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةالدولي للش

وأشارت إلى أنه سيتم أخذها في الحسبان في  مندوبين على مداخالتهم،وأعربت الرئيسة عن شكرها لل -59
 السيد، يترأسه ، تقرر إنشاء فريق أصدقاء الرئيسوبناء على مقترح الرئيسة. لنظرهمالذي ستعده نص للرئيسة 

ودعت الرئيسة وفود . ، لمناقشة مشروع نص الرئيس)ألمانيا(والسيد هورست كورن  )نيبال(ريشنا شاندرا بوديل ك
بلجيكا وكندا وكولومبيا والجمهورية التشيكية وإثيوبيا وغانا والهند والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو والفلبين وجنوب 

 .وفد آخر يرغب في الحضور أفريقيا وأوغندا والمملكة المتحدة للحضور إلى جانب أي

كريشنا شاندرا  السيد فاد، أ2011تشرين الثاني /نوفمبر 10وفي جلستها العامة السابعة، المنعقدة في  -60
، متحدثا أيضا بالنيابة عن الرئيس المشارك معه السيد لفريق أصدقاء الرئيس، الرئيس المشارك )نيبال(بوديل 

 .الجلسة العامةنظر متاح اآلن لعمله وأن مشروع التوصية المنقح أن الفريق أكمل ب، )ألمانيا(هورست كورن 

بحث ، تناولت الهيئة الفرعية 2011تشرين الثاني /نوفمبر 10وفي جلستها العامة السابعة، المنعقدة في  -61
 .مشروع التوصية الذي قدمته الرئيسة

الصين، كولومبيا، ألمانيا، غانا،  ، بوركينا فاسو، الكاميرون، كندا،البرازيل، وأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا -62
مهورية العربية السورية، الجالهند، األردن، مالوي، المكسيك، هولندا، النيجر، بيرو، الفلبين، بولندا، السنغال، 

 .وتركمانستان ،ترينيداد وتوباغوأوكرانيا، المملكة المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، 

لهيئة الفرعية ا، إلى شفهيامشروع التوصية، بصيغته المعدلة إحالة تبادل اآلراء، ووفق على  بعدو -63
 .UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.2بوصفه مشروع التوصية العتماده الرسمي 

 من الهيئة الفرعية المتخذاإلجراء 

، UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.2 في جلستها العامة العاشرة، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع التوصية -64
ويرد نص التوصية على النحو المعتمد في المرفق بالتقرير . 15/2بوصفه التوصية  بصيغته المعدلة شفهيا،

 .الحالي

  بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيفلستراتيجية إمشروع     3-3
 7المنعقدة في  ،من جدول األعمال في جلستها العامة األولى 3-3البند بحث تناولت الهيئة الفرعية  -65

لبناء  ستراتيجيةإمشروع لدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية و. 2011الثاني  تشرين/نوفمبر
، والشكل القياسي لالحتياجات )UNEP/CBD/SBSTTA/15/5( من أجل المبادرة العالمية للتصنيف القدرات

آلية  صالحيات، و)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/4(التصنيفية وتقييمات القدرات المعدة لكي تستعملها األطراف 
، وتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص )UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/5(التنسيق للمبادرة العالمية للتصنيف 

 .)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6(مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المعني ب
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 ،الهند ،فرنسا ،فنلندا ،إثيوبيا ،مصر ،الصين ،كندا ،البرازيل ،، بلجيكاوأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين -66
 ،بيرو ،نيوزيلندا ،المكسيك ،)يةمتحدثة بالنيابة عن المجوعة األفريق(مالوي  ،ماليزيا ،األردن ،اليابان ،إندونيسيا

 .تايلند واليمن ،سويسرا ،السويد ،سوازيلند ،بولندا

ت الهيئة الفرعية استأنف، 2011ن الثاني تشري/نوفمبر 7المنعقدة في  لالجتماع، العامة الثانية جلسةالوفي  -67
 .هذا البند من جدول األعمال بحث

الجزرية الصغيرة النامية في الدول متحدثة أيضا بالنيابة عن (جزر كوك ، وأدلى ببيانات ممثلو كولومبيا -68
 .والجمهورية العربية السورية ،سانت لوسيا، جنوب أفريقيا، النيجر، غانا، كوبا، )المحيط الهادئ

البرنامج الدولي للبحوث في مجال و ،ممثلو التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجيأيضا أدلى ببيانات و -69
والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي واالتحاد العالمي  ،(DIVERSITAS) التنوع البيولوجي

 .للمجموعات الثقافية

لرئيسة تعده افي نص  بعين االعتبار ستؤخذ اوأشارت إلى أنه ،هممداخالتالمندوبين على الرئيسة  وشكرت -70
 .لنظرهم

مشروع بحث ، تناولت الهيئة 2011تشرين الثاني /نوفمبر 9المنعقدة في  ،وفي جلستها العامة السادسة -71
 .توصية قدمته الرئيسة

، فرنسا، ألمانيا، الهند، وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، جزر كوك، إثيوبيا، فنلندا -72
 .بولندا والمملكة المتحدةإندونيسيا، مالوي، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، 

 بحثت الهيئة الفرعية استأنف، 2011تشرين الثاني /نوفمبر 10ة، المنعقدة في ثامنوفي جلستها العامة ال -73
 .ةبعالسا مشروع التوصية الذي قدمته الرئيسة في الجلسة العامة

، طلبت الرئيسة من السيد مارك 2011الثاني  تشرين/نوفمبر 10وبعد الجلسة العامة الثامنة، المنعقدة في  -74
مشروع  حولغراهام تنسيق مشاورات غير رسمية بين األطراف المهتمة من أجل إحراز تقدم في المناقشات 

 .النص

 تحتوي علىته وأصدر ورقة غير رسمية أكمل مناقشا غير الرسميفريق الوأفاد ممثل األمانة بأن  -75
 .الجلسة العامة لتسهيل العمل فيعلى مشروع نص الرئيسة مقترحة تعديالت 

يا، فنلندا، فرنسا، إثيوبوأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا، بوتسوانا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، كوبا،  -76
، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سوازيلند، السويد، الهند، مالوي، ماليزيا، المكسيك، نيبال، نيوزيلندا، بيرو

 .سويسرا والمملكة المتحدة

االعتبار التعديالت المقترحة أثناء بعين ، أخذت ء، أصدرت األمانة ورقة غير رسميةوبعد تبادل اآلرا -77
 .لمشاورات غير الرسميةاالثامنة والعامة الجلسة 
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 من الهيئة الفرعية المتخذاإلجراء 

، بحثت الهيئة الفرعية الورقة 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11، المنعقدة في جلستها العامة العاشرةفي  -78
وبعد تبادل اآلراء، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع التوصية، . التي قدمها السيد مارك غراهامغير الرسمية الثانية 

 .ية في المرفق بالتقرير الحاليويرد نص التوص ،15/3معدلة شفهيا، بوصفه التوصية بصيغته ال

  ة فيمدتعالمسائل الناشئة عن المقررات األخرى الم  – 4البند 
  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

  مقترحات بشأن السبل والوسائل لمعالجة الفجوات في المعايير: األنواع الغريبة الغازية  4-1
  ت أليفة، وكأنواع ألحواضالدولية بخصوص األنواع الغريبة الغازية المدخلة كحيوانا

  الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية
تشرين الثاني /نوفمبر 8في جلسته األولى، المنعقدة في  1-4بحث البند األول تناول الفريق العامل  -79

ام الفريق العامل مذكرة ولدى نظره في هذا البند، كان أم). غرينادا(، برئاسة السيدة جويس توماس بيترز 2011
مقترحات بشأن السبل والوسائل لمعالجة الفجوات في المعايير الدولية بخصوص األنواع من األمين التنفيذي عن 

كطعم والغريبة الغازية المدخلة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، 
؛ وتقرير عن كيفية معالجة األطراف، والحكومات األخرى (UNEP/CBD/SBSTTA/15/6) حي وأغذية حية

المنظمات ذات الصلة للفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي بخصوص األنواع الغريبة الغازية 
(UNEP/CBD/SBSTTA/15/7) وتقرير اجتماع الفريق المخصص من الخبراء التقنيين عن معالجة المخاطر ؛

كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، ة بإدخال األنواع الغريبة المرتبط
، وبرنامج العمل المشترك لتعزيز خدمات المعلومات (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1) كطعم حي وأغذية حيةو

أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف  9بشأن األنواع الغريبة الغازية كمساهمة نحو تحقيق الهدف 
(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/14). 

متحدثا بالنيابة عن الدول الجزيرة (وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، بلجيكا، البرازيل، كندا، جزر كوك  -80
ا، ستونيا، فنلندا، فرنسا، الهند، اليابان، المكسيك، نيوزيلندا، كوبا، الدانمرك، )الصغيرة النامية في المحيط الهادئ

 .ليشتي-النرويج، بيرو، الفلبين، بولندا، سانت لوسيا، جنوب أفريقيا، سوازيالند، السودان، السويد، تايلند وتيمور

 .وأدلى ببيان ممثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة -81

لدولي وأدلى ببيانات أيضا ممثلو مجلس أوروبا، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، والمنتدى ا -82
 .للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

أخذها في الحسبان في نص الرئيس الذي تس ابأنه تالمندوبين على مداخالتهم وأفاد ةالرئيس توشكر -83
 .همعده لنظرتس

تشرين /نوفمبر 9في  ةوبناء على اقتراح من الرئيسة، وافق الفريق العامل، في جلسته الثانية، المنعقد -84
وباإلضافة إلى ). المكسيك(أصدقاء الرئيس، على أن يرأسه السيد إيزيكيو بينيتز  فريقعلى إنشاء ، 2011الثاني 
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أي وفود أخرى ترغب في المشاركة، دعت الرئيسة ممثلي األرجنتين، والبرازيل وفنلندا، والهند، والمكسيك، 

 .وجنوب أفريقيا، والسويد وتايلند للحضور

عت الهيئة الفرعية لتقرير ، استم2011تشرين الثاني /نوفمبر 10عقدة في وفي جلستها العامة السابعة، المن -85
 .أصدقاء الرئيس فريقمرحلي من السيد إيزيكيو بينيتز، رئيس 

 10من جدول األعمال في جلسته الثالثة، المنعقدة في  1-4واستأنف الفريق العامل األول بحثه للبند  -86
لتوصية الذي قدمه الرئيسان المشاركان، والذي يدمج نتائج ، للنظر في مشروع ا2011تشرين الثاني /نوفمبر

 .أصدقاء الرئيس فريقها االمناقشات التي أجر

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، بلجيكا، البرازيل، كندا، كوبا، الدانمرك، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، المكسيك،  -87
أفريقيا، السودان، السويد، سويسرا، تونس والمملكة  نيوزيلندا، النرويج، بيرو، الفلبين، بولندا، السنغال، جنوب

 .المتحدة

ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفهيا، إلى الجلسة العامة بوصفه  -88
 .UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.3مشروع التوصية 

 اإلجراء المتخذ من الهيئة الفرعية

، بحثت الهيئة الفرعية مشروع 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11ي في جلستها العامة العاشرة، المنعقدة ف -89
، المقدم من الرئيسين المشاركين للفريق العامل األول، واعتمدته، UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.3التوصية 

 .، ويرد نصها في المرفق بالتقرير الحالي15/4بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية 

انتباه الهيئة الفرعية إلى حزمة أدوات مسارات الحيوانات األليفة، التي  واسترعى ممثل المملكة المتحدة -90
أصدرها المجلس االستشاري المشترك لصناعة الحيوانات األليفة والبرنامج العالمي بشأن األنواع الغريبة الغازية 

وقال إن . 2008م الذي اعتمد في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، المنعقد في بون في عا 9/4عمال بالمقرر 
وأضاف أن الحزمة تعتبر وثيقة حية،  .www.petpathwaytoolkit.com: حزمة األدوات متاحة على الموقع الشبكي

ل عن التشريعات أو المبادرات التي لم تسجل بعد، يمكن إدراجها التعليقات ودراسات الحالة، وتفاصي دخالويمكن إ
المملكة المتحدة والواليات  اتوذكر أن التمويل لحزمة األدوات قدمته حكوم. مباشرة من خالل الموقع الشبكي
لية لطائفة نها تقدم المشورة وأمثلة فعوقال إ. التجار بالحيوانات األليفةمعنية باالمتحدة األمريكية وأربع رابطات 

التي  ،متنوعة من المبادرات التي ترمي إلى إدارة مخاطر األنواع الغريبة الغازية في قطاع الحيوانات األليفة
وأضاف أن الحكومات وكيانات صناعة الحيوانات . اشعبتتراوح بين تدابير سهلة وواضحة إلى حمالت أكثر ت

علومات عن العمل المشترك في مجال األنواع الغريبة األليفة قد ترغب في استخدام حزمة األدوات كمصدر للم
 .الغازية

آثار التغيرات في دورة المياه : التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  4-2
  وموارد المياه العذبة في تنفيذ برامج العمل

 /فمبرنو 8دة في نعقالم ،من جدول األعمال في جلسته األولى 2-4البند بحث  الثاني تناول الفريق العامل -91
ن آثار عمذكرة من األمين التنفيذي  كان أمام الفريق العاملفي هذا البند،  هولدى نظر. 2008تشرين الثاني 

http://www.petpathwaytoolkit.com
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التغيرات في دورة المياه وموارد المياه العذبة في تنفيذ برامج العمل المواضيعية والمتعددة القطاعات 
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/8(تفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة عن تقييم ؛ وتقرير األمين التنفيذي وأمانة ا

السبل والوسائل الالزمة لمعالجة احتياجات التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ذات الصلة في المناطق الساحلية 
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/9( تقييم حالة تنفيذ مبادرة أحواض األنهار عن ؛ وتقرير
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/10(من  41إلى  39حلي عن العمل المتعلق بمعالجة الفقرات من ؛ والتقرير المر

على قدرة  اظفبالسياسات المتعلقة بالحالرئيسية ذات الصلة والرسائل بشأن استعراض المعلومات  10/28المقرر 
؛ ومذكرة من األمين التنفيذي )UNEP/CBD/SBSTTA/15/11(التنوع البيولوجي على مواصلة دعم دورة المياه 

مزيد من التفاصيل عن عمل فريق الخبراء بشأن قدرة التنوع البيولوجي على مواصلة دعم دورة المياه تتضمن ال
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/15(. 

إلى التوصيات الواردة في الوثيقة خاص بوجه نتباه االممثل األمانة  استرعىولدى عرض هذا البند،  -92
UNEP/CBD/SBSTTA/15/8 وكذلك الوثيقة ،UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/15 والتي تمثل تحديثاً للتقرير ،
وتتضمن هذه الوثيقة المزيد من التفاصيل عن طبيعة . UNEP/CBD/SBSTTA/15/11المرحلي الوارد في الوثيقة 

األمانة  قال إنو. مؤتمر األطراف التي كلفه بهاات صالحياستناداً إلى ال ،العمل الذي اضطلع به فريق الخبراء
 .في األسبوع التالي لالجتماع الحالي تطلب فيه إلى األطراف تقديم تعليقات مكتوبة عن الوثيقةاً خطارإستصدر 

كندا، كولومبيا، بوتسوانا،  ،جمهورية فنزويال البوليفارية، أستراليا، بلجيكا، األرجنتينوأدلى ببيانات ممثلو  -93
 يرو، بولندا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا،الهند، ليبيريا، مالوي، المكسيك، النرويج، ب ،الصين، فنلندا، فرنسا

 .جمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، ةالمملكة المتحد، ترينيداد وتوباغو، تايلند

ممثلو شبكة العمل الكندية للتكنولوجيا األحيائية، واالتفاقية بشأن األراضي الرطبة أيضاً وأدلى ببيانات  -94
المعني بالتنوع  للشعوب األصلية، والمنتدى الدولي )FAO(ذية والزراعة ، ومنظمة األمم المتحدة لألغ)رامسار(

 .البيولوجي

نها ستعد وثيقة لقاعة االجتماع إأوبرماير، ل يبرياغ، قالت الرئيسة المشاركة، السيدة اآلراءتبادل  بعدو -95
لينظر فيها الفريق العامل  ةانالمكتوبة المقدمة إلى األم تعليقاتاستناداً إلى اآلراء التي أعرب عنها المشاركون وال

 .في جلسة الحقة

 ةالرئيس هتقدم االفريق العامل نص بحث ،2011تشرين الثاني /نوفمبر 10دة في نعقالم ،في جلسته الثالثةو -96
 .يتضمن تنقيحاً للتوصيات المقترحة

، فنلندا، كينيا، كندا، كولومبيا، االتحاد األوروبي، البرازيل، أستراليا ن،األرجنتيوأدلى ببيانات ممثلو  -97
المملكة ترينيداد وتوباغو، الهند، مالوي، المكسيك، النرويج، بيرو، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، 

 .ة تنزانيا المتحدةجمهوريالمتحدة، و

 .المعني بالتنوع البيولوجي للشعوب األصليةوأدلى أيضاً ببيان ممثل عن المنتدى الدولي  -98

مل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفهياً، إلى الجلسة العامة بوصفه ووافق الفريق العا -99
 .UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.4مشروع التوصية 
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 اإلجراء المتخذ من الهيئة الفرعية

، بحثت الهيئة الفرعية مشروع 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11في جلستها العامة العاشرة، المنعقدة في  - 100
، المقدم من الرئيسين المشاركين للفريق العامل األول، واعتمدته، UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.4التوصية 

 .، ويرد نص التوصية في المرفق بالتقرير الحالي15/5بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية 

عن ال تشير إلى أخطار التلوث الجيني الناشئة  15/6و 15/5و 15/4 اتوقال ممثل مالوي إن التوصي - 101
جينات الغريبة الغازية من عدد من المصادر المحتملة، بما في ذلك األسماك المعدلة وراثيا والكائنات إدخال ال

حقه في إثارة شواغله إزاء هذه بفظ توأضاف أن وفده يح. األخرى، وذلك في التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
 .المسألة في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

توصيات منقحة لفريق االتصال المعني بلحوم : لمستدام للتنوع البيولوجياالستخدام ا  4-3
حيوانات األدغال، بما في ذلك خيارات لبدائل صغيرة الحجم لألغذية والدخل، وتقرير عن 

 كيفية تحسين االستخدام المستدام من زاوية المناظر الطبيعية

تشرين الثاني /نوفمبر 9نية، المنعقدة في في جلسته الثا 3-4بحث البند األول تناول الفريق العامل  - 102
ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة من ). زامبيا(يوس ماكومبا سناغ، برئاسة السيد إ2011

والتوصيات  ،خيارات لبدائل صغيرة الحجم لألغذية والدخل في البلدان المدارية وشبه المداريةاألمين التنفيذي عن 
تقرير عن كيفية ؛ و(UNEP/CBD/SBSTTA/15/12)ريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال المنقحة لف

؛ وتقرير (UNEP/CBD/SBSTTA/15/13)تحسين االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي من زاوية المناظر الطبيعية 
؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/7) بدائل سبل العيش لالستخدام غير المستدام للحوم حيوانات األدغالعن 

بها صلة متواألحكام ال) ي(8ومشروع توصية من الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 
، كعنصر رئيسي لبرنامج العمل )ج(10، مع التركيز على المادة 10في اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المادة 

 .(UNEP/CBD/WG8J/7/L.6) واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة المتعلق ب

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، كولومبيا، إكوادور، إثيوبيا، فنلندا، غانا،  - 103
الهند، إندونيسيا، اليابان، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، بولندا، سانت لوسيا، السودان، السويد، 

 .وأدلى ببيان أيضا ممثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة. ليشتي وأوروغواي-رسويسرا، تايلند، تيمو

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو التحالف المعني باتفاقية التنوع البيولوجي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية  - 104
 .(TRAFFIC) البرية والنباتات وشبكة رصد االتجار بالحيواناتالمعني بالتنوع البيولوجي 

المندوبين على مداخالتهم وأفاد بأن هذه المداخالت ستؤخذ في الحسبان في نص  المشارك وشكر الرئيس - 105
 .عده لنظرهميالرئيس الذي س

من جدول األعمال في جلسته الثالثة، المنعقدة في  3-4واستأنف الفريق العامل األول بحثه لمشروع البند  - 106
 .قدمه الرئيسان المشاركان يروع التوصية الذ، للنظر في مش2011تشرين الثاني /نوفمبر 10

إثيوبيا، فرنسا، كندا، كولومبيا، الكاميرون، وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل،  - 107
 .تايلند، تونس، وأوروغوايسويسرا، السنغال، بيرو، بولندا، اليابان، هولندا، غانا، 
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، استأنف الفريق العامل بحثه لمشروع 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11الرابعة، المنعقدة في  وفي جلسته - 108
 .التوصية الذي قدمه الرئيسان المشاركان

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، كولومبيا، غانا، غواتيماال،  - 109
جمهورية تنزانيا المتحدة، والواليات المتحدة  المكسيك، نيوزيلندا، بيرو، بولندا، سويسرا، المملكة المتحدة،

 .األمريكية

واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفهيا، إلى الجلسة العامة بوصفه  - 110
 .UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.7مشروع التوصية 

 اإلجراء المتخذ من الهيئة الفرعية

، بحثت الهيئة الفرعية مشروع 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11في جلستها العامة العاشرة، المنعقدة في  - 111
، المقدم من الرئيسين المشاركين للفريق العامل األول، واعتمدته، UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.7التوصية 

 .، ويرد نصها في المرفق بالتقرير الحالي15/6بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية 

  لشماليالتنوع البيولوجي في القطب ا  4-4
تشرين الثاني /نوفمبر 9دة في نعقالم ،في جلسته الثانية 4-4البند بحث تناول الفريق العامل الثاني  - 112

ن التنوع البيولوجي في عمذكرة من األمين التنفيذي  كان أمام الفريق العاملفي هذا البند،  هولدى نظر. 2011
 10/13من المقرر  3ُأعدت عمالً بالفقرة  ، وهي المذكرة التي)UNEP/CBD/SBSTTA/15/14(القطب الشمالي 

التي دعت مجلس القطب الشمالي إلى توفير معلومات وتقييمات ذات صلة عن التنوع البيولوجي في القطب 
  .الشمالي

السيد شيستاكوف، السيدة كورتني برايس، مسؤولة االتصاالت في الفريق العامل ودعا الرئيس المشارك،  - 113
 .إلى تقديم عرضهاالتابع لمجلس القطب الشمالي،  )CAFF(انات القطب الشمالي نباتات وحيو حفظالمعني ب

مجلس القطب الشمالي والفريق  أعمال وصالحياتوقالت السيدة برايس، بعد أن قدمت لمحة موجزة عن  - 114
تؤثر على  التين التغيرات العميقة إنباتات وحيوانات القطب الشمالي وتعاونهما مع االتفاقية،  حفظالعامل المعني ب

والتقاليد الثقافية على التحمل، الطبيعية  يكولوجيةقدرة النظم اإل تهدد في القطب الشمالي التنوع البيولوجي الغني
قد فرض إلى في حين أن تغير المناخ أضافت أنه و .معيشة سكان القطب الشمالي سبلو لشعوب الشمال األصلية

تغير الموائل، والتنمية والملوثات، فإن يولوجي في القطب الشمالي، على التنوع الب حد بعيد أكبر معدالت اإلجهاد
أثر القطب الشمالي  فيتغير المناخ  وذكرت أن. تركت أيضاً تأثيرها غير المستدامالحصاد  ومستويات ،الصناعية

على ة آثار هائل ترتب عليهمما ، الكرة األرضيةمناطق أخرى من  بسرعة تعادل ضعف السرعة التي أثر بها على
بعض النظم  باإلمكان اعتبار، لم يعد في ظل احترار المناخوأضافت أنه . لتنوع البيولوجي في القطب الشماليا

ة في قادر قد ال تصبحالعديد من األنواع فإن ، ونتيجة لذلك، نظماً قطبية حقيقيةاإليكولوجية في القطب الشمالي 
في دعم التنوع  اأساسي ادوريلعب القطب الشمالي  ت إنقالو .يفي القطب الشمالالبقاء حية على  المستقبل

العلماء يعمل حالياً كبار  ،تغييرالفهم أفضل لعمليات وبغية تيسير  .البيولوجي العالمي والنظام المناخي العالمي
ومن تقييم كامل وشامل للتنوع البيولوجي في القطب الشمالي،  على إجراءفي القطب الشمالي  نوالمتخصص

للحالة الراهنة للنظم اإليكولوجية  أساس خط سيقدمهذا التقييم  وذكرت أن .2013 عام االنتهاء منه بحلول المقرر
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خط أساس الستخدامه في التقييم العالمي واإلقليمي للتنوع  ينشئووالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي؛ 
د حديو، في تسجيل البيانات ةليالحا ثغراتد الحديومعارف علمية وإيكولوجية تقليدية محدثة؛  يقدمو ؛البيولوجي

 .القطب الشماليالتنوع البيولوجي في بشأن  سياساتية توصيات ريصدو؛ التغيير دفعاآلليات الرئيسية التي ت
التابع للفريق العامل  )CBMP(للمناطق المحيطة بالمنطقة القطبية التنوع البيولوجي  برنامج رصد أضافت أنو

الحية  مواردالرصد الرامية إلى الجهود  إدماجتنسيق وعلى يعمل  ،حيوانات القطب الشمالينباتات و حفظالمعني ب
 وقالت إن .تتقليص الفجوة بين جمع البيانات واستجابة السياسا علىللمساعدة  القطب الشمالي، في محاولة في
والشعوب الطبيعية ، والموارد اتالحيوانات والنباتالتنوع البيولوجي، و آثار تغير المناخ علىب المتعلقة رفاالمع

الكشف عن التغييرات وفهم التفاعالت المعقدة بين المناخ وأنواع فإن ومع ذلك، . جزئية ارفمع ، ال تزالالمحلية
التنوع البيولوجي في القطب تقييم  ذكرت أنو .لتحديد اإلجراءات الممكنة يعد عنصراً حاسماًالقطب الشمالي 

اإلطار واألدوات يقدمان  مجتمعين للمناطق المحيطة بالمنطقة القطبية وع البيولوجيرصد التنبرنامج الشمالي و
المزيد من  من ثم إجراءرف الحالية وتقديم تقييمات دينامية على مر الزمن، واالالزمة إلنشاء خط أساس للمع

نباتات  حفظمعني بالفريق العامل ال أضافت أنو .منتظمة والمرنة وإصدارها في الوقت المناسبالتحليالت ال
 ،لمعالجة قضايا التنوع البيولوجي، باعتباره محفالً إقليمياً مالي التابع لمجلس القطب الشماليوحيوانات القطب الش

يمكن أن  نباتات وحيوانات القطب الشمالي حفظالفريق العامل المعني بوذكرت أن  .بالتعاون مع االتفاقيةيرحب 
اتخاذ  من لتمكينلمتكاملة الالقطبية  ات والبيانات والتحاليلتوفير الخبر لمن خالفي عملية االتفاقية يساهم 

التنوع البيولوجي في القطب الشمالي في سياق عالمي، وفي الوقت نفسه تطبيق  وإدراج حالةالقرارات السليمة 
 .ياالتفاقية في سياق إقليمفي إطار األهداف واألدوات الدولية التي وضعت 

فرنسا، أيسلندا، ، )وتمثل أيضاً غرينالند(ك الدانمركندا، الصين، األرجنتين، بلجيكا، ثلو وأدلى ببيانات مم - 115
والواليات  ،ة المتحدةالمملكالسودان، السويد، مالوي، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، االتحاد الروسي، جنوب أفريقيا، 

 .المتحدة األمريكية

 .المعني بالتنوع البيولوجي ب األصليةللشعوممثل المنتدى الدولي  أيضاً وأدلى ببيان - 116

نه سيعد وثيقة لقاعة االجتماع استناداً إلى إ، قال الرئيس المشارك، السيد شيستاكوف، اآلراءتبادل  بعدو - 117
 .الفريق العامل في جلسة الحقة المقدمة إلى األمانه لينظر فيهاالمكتوبة  عليقاتاآلراء التي أعرب عنها المشاركون والت

نظر الفريق العامل في نص مقدم من ، 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11الرابعة، المنعقدة في في جلسته و - 118
 .الرئيس يتضمن تنقيحاً للتوصيات المقترحة

بولندا، كندا، الدانمرك، فرنسا، ألمانيا، أيسنلدا، ليبيريا، مالوي، نيوزيلندا، النرويج، وأدلى ببيانات ممثلو  - 119
 .، والواليات المتحدة األمريكيةالمملكة المتحدة، )لشمالينيابة عن مجلس القطب ا(السويد 

فق الفريق العامل على إحالة مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفهياً، إلى الجلسة العامة بوصفه اتو - 120
 .UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.6مشروع التوصية 
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 اإلجراء المتخذ من الهيئة الفرعية

، بحثت الهيئة الفرعية مشروع 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11في جلستها العامة العاشرة، المنعقدة في  - 121
، المقدم من الرئيسين المشاركين للفريق العامل األول، واعتمدته، UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.6التوصية 

 .، ويرد نصها في المرفق بالتقرير الحالي15/7بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية 

  ن فاعلية الهيئة الفرعية للمشورة السبل والوسائل لتحسي  - 5البند 
  العلمية والتقنية والتكنولوجية

 9المنعقدة في الخامسة،  العامة من جدول األعمال في جلستها 5البند بحث تناولت الهيئة الفرعية  - 122
 نعلدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدها األمين التنفيذي و. 2011تشرين الثاني /نوفمبر

 السبل والوسائل لتحسين فعالية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/15(. 

الدورة األولى نتائج  عن اموجز) برنامج األمم المتحدة للبيئة(السيد نيفيل أش  ، قدمالرئيسة بدعوة منو - 123
 في مجال اتللعلوم والسياس الحكومي الدولي برلمنا ية إلنشاءلالجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسات

 .2011تشرين األول /في أكتوبرفي نيروبي،  تي عقدت، ال(IPBES) التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 .وأدلى ببيانات ممثلو كندا والمكسيك وسويسرا والمملكة المتحدة - 124

 بحثالفرعية ، استأنفت الهيئة 2011تشرين الثاني /نوفمبر 9المنعقدة في  ،وفي جلستها العامة السادسة - 125
 .من جدول األعمال 5البند 

، فنلندا، فرنسا، غانا، الدانمرك، الجمهورية التشيكية، كولومبيا، البرازيل، وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين - 126
 ).منطقة وسط وشرق أوروبامتحدثة بالنيابة عن (مولدوفا جمهورية وبيرو، بولندا، مالوي، ، اليابان، الهند

واالتحاد الدولي  ETCومجموعة  ،ممثلو التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجيأيضا أدلى ببيانات و - 127
 .لحفظ الطبيعة

نظر فيه في لل ،ةمستلمأنها ستعد مشروع توصية استنادا إلى التعليقات الوأبلغت الرئيسة المشاركين  - 128
 .الجلسة العامة

بحث ، تناولت الهيئة الفرعية 2011تشرين الثاني /نوفمبر 10السابعة، المنعقدة في  وفي جلستها العامة - 129
، كندا، الكاميرون، وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين .بشـأن الموضوع قدمته الرئيسةالذي توصية المشروع 
، بولندا، الفلبين، بيرو، كسيكالم، مالوي، ليبيريا، الكويت، غواتيماال، فنلندا، االتحاد األوروبي، إثيوبيا، كولومبيا
 .والمملكة المتحدة ،أوغندا

 بحث، استأنفت الهيئة الفرعية 2011تشرين الثاني /نوفمبر 10وفي جلستها العامة الثامنة، المنعقدة في  - 130
، الهند، فرنسا، فنلندا، إثيوبيا، كولومبيا، الصين، وأدلى ببيانات ممثلو كندا .مشروع التوصية الذي قدمته الرئيسة

 .والمملكة المتحدة ،سويسرا، الفلبين، مالوي
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لالعتماد يا، إلى الجلسة العامة همشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفإحالة فق على اتتبادل اآلراء،  بعدو - 131
 .UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.5 التوصيةمشروع بوصفه الرسمي من الهيئة الفرعية 

 من الهيئة الفرعية متخذاإلجراء ال

، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع 2011تشرين الثاني /نوفمبر 11عامة العاشرة، المنعقدة في في جلستها ال - 132
في المرفق  هاويرد نص ،15/8، بصيغته المعدلة شفهيا، بوصفه التوصية UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.5 التوصية

 .بالتقرير الحالي

ماع السادس عشر مشروع جدول األعمال المؤقت، وتاريخ ومكان انعقاد االجت  - 6البند 
  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 11 المنعقدة في ،العاشرةالعامة من جدول األعمال في جلستها  6البند بحث تناولت الهيئة الفرعية  - 133
ؤقت جدول األعمال الملدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية مشروع و. 2011تشرين الثاني /نوفمبر

 .)UNEP/CBD/SBSTTA/15/16( العلمية والتقنية والتكنولوجية لالجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة

 من الهيئة الفرعية متخذاإلجراء ال

وبناء على اقتراح من الرئيسة، اتفقت الهيئة الفرعية على عقد اجتماعها السادس عشر في مونتريال من  - 134
مشروع جدول األعمال المؤقت أيضا  الحظتو .2012ار أي/مايو 4نيسان إلى /أبريل 30

(UNEP/CBD/SBSTTA/15/16)  والحاجة إلى إدراج بند إضافي، بشأن استعراض مشروع إستراتيجية بناء
ية أيضا إلى األمين التنفيذي، مع إرشاد مكتب عوطلبت الهيئة الفر. القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف

، أن ينتهي من مشروع جدول األعمال المؤقت وإتاحته في ةشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيالهيئة الفرعية للم
 .ثالثة أشهر قبل االجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية غضون

  اعتماد التقرير واختتام االجتماع  - 7البند 
 11المنعقدة في  ،عالجتماالعاشرة لالعامة يا، في الجلسة هاعتمد هذا التقرير، بصيغته المعدلة شف - 135

 )UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.1(، على أساس مشروع التقرير الذي أعده المقرر 2011تشرين الثاني /نوفمبر
 ).Add2و UNEP/CBD/SBSTTA/15/L.1/Add.1(وتقريري الفريقين العاملين 

ة عن المكتب، إن ، متحدثة بالنياب)النمسا(ل أوبرماير يقالت السيدة غابريوفي الجلسة الختامية لالجتماع،  - 136
. ، إشادة بالسيد كاليماني جو مولونغي"اجتماع جو"االجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية ينبغي دائما تذكره بأنه 

وقالت . ه، وتفانيه، وفوق كل شيء ضحكتهظلوشكرت السيد مولونغي على مشورته وحكمته ودبلوماسيته وخفة 
متسمة باإللهام بنجاح حتى في أصعب األوقات، وتركت أفكاره الإنه مثل صورة األب للهيئة الفرعية، ووجهها 

 .أثرا طويل األمد على عمل الهيئة الفرعية

 .وصفق المشاركون للسيد مولونغي، وقدم أعضاء المكتب إليه الهدايا والزهور - 137

عن بة بالنيا امتحدث(كندا و، )متحدثا بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ(وأشاد ممثلو كمبوديا  - 138
متحدثا بالنيابة عن المجموعة (وغانا ، )(JUSCANZ) ونيوزيلندا وأستراليا وكندا المتحدة والواليات اليابان

متحدثا بالنيابة عن (بولندا و، )كاريبيالمتحدثا بالنيابة عن بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة (غرينادا ، و)األفريقية
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، أشادوا بالسيد )وسط وشرق أوروبا منطقةمتحدثا بالنيابة عن بلدان (ا رانيوكوأ) االتحاد األوروبي ودوله األعضاء
 .مولونغي على عمله الممتاز والمتفاني واإليثاري ألمانة االتفاقية ولمستقبل كوكب األرض

 .الخاص بهمثناء الوبرنامج األمم المتحدة للبيئة  األمانةموظفي ممثلو  أضافو - 139

ة والدعم الذي تلقاه على مر السنين رقيقامتنانه العميق للكلمات ال وأعرب السيد كاليماني جو مولونغي عن - 140
 .من األمانة واألطراف واآلخرين

الخامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية االجتماع  وبعد تبادل المجامالت االعتيادية، اختتم - 141
 .2011الثاني تشرين /نوفمبر 11يوم الجمعة مساء من  6:25في الساعة  والتكنولوجية
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  2020- 2011إطار المؤشرات للخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي   15/1

  جيوأهداف أيشى للتنوع البيولو
 ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

االستراتيجية للخطة االستراتيجية للتنوع  غاياتلل المؤقتة المحدثةبالمبررات التقنية ط علما تحي -1
 UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 للتنوع البيولوجي الواردة في الوثيقتين ييشأوأهداف  2020-2011البيولوجي 

  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/15/3و
مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع المعني بنيين المخصص تقبتقرير فريق الخبراء ال ترحب -2
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6( 2020-2011البيولوجي 
التابعة للفريق المعني برصد  شبكة رصد التنوع البيولوجيبالمساهمة المقدمة من  أيضا ترحب -3

التابع لبرنامج األمم المتحدة  حفظالطبيعة والمركز العالمي لرصد ال حفظدولي لبالتعاون مع االتحاد ال ،األرض
 2020ة نظم رصد التنوع البيولوجي لدعم أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي لعام مالءمللبيئة بشأن مدى 

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8(؛ 

ف العالمية للتنوع والرصد واإلبالغ عن األهدا ،المؤشرات الوطنية دراسةب كذلك ترحب -4
 حفظالمملكة المتحدة المركز العالمي لرصد ال يئة واألغذية والشؤون الريفية فىإدارة الب كلفتي تالبيولوجي ال

 ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/9( القيام بها التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

التقنيين المخصص التى نظمت ها فريق الخبراء حددالتى اإلرشادية بقائمة المؤشرات  تحيط علما -5
هذه التوصية والتى للتنوع البيولوجي الواردة فى المرفق األول ب ييشأالخطة اإلستراتيجية وأهداف  غاياتوفقا ل

 :تتضمن ما يلى

التنوع  بسياساتالمعلومات ذات الصلة  الخاصة بتقديممجموعة من المؤشرات الرئيسية   )أ(
 ؛يشي للتنوع البيولوجيأدة في أهداف لتغطية الطموحات الوار ،البيولوجي

الفئة ألف الجاهزة لالستخدام مؤشرات : لمؤشرات التشغيلية على النحو التاليمن اثالث فئات   )ب(
مزيد من نها تحتاج إلى ولكالعالمي  صعيدالفئة باء التي يمكن استخدامها على المؤشرات و. العالمي صعيدعلى ال

الوطني أو  صعيدنظر في استخدامها على اليالفئة جيم التي مؤشرات و. امتطوير لكي تكون جاهزة لالستخدال
من المؤشرات هي تلك التي ينبغي استخدامها لتقييم ) باء(و ) ألف(والمجموعتان . األصعدة دون العالمية األخرى

ة ضافية المتاحمن المؤشرات بعض المؤشرات اإل )جيم(المجموعة  بينما تمثل ،العالمي صعيدالتقدم المحرز على ال
 الوطنية؛ها وظروف هاولوياتتخدام على الصعيد الوطني وفقا أللألطراف لالس

على أساسها  يمكنلتوفير نقاط مرجعية  ينبغي إنشاء خطوط أساس أولية للمؤشرات التشغيلية  )ج(
 ؛األداء )اتجاهات( تقييم

 يمكن أن تكيفهرا مرنا يشي للتنوع البيولوجي وإطار المؤشرات المقترح إطاأتوفر أهداف   )د(
مقاييس  ومن المرجح أن تستعمل األطراف. ، مع األخذ في الحسبان األولويات والظروف الوطنيةاألطراف

 المتاحة؛ ساليباألهداف الوطنية والبيانات واأل لىعادا عتما ،ومنهجيات مختلفة لمؤشراتها
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إلى البيانات  استنادامؤشرات التطبيق و إلعدادمحدودة التي لديها قدرات وموارد تحتاج البلدان س  )ه(
أنشطة  تطبيق هذه المؤشرات، فضال عن تصميم وتنفيذو عدادإلى موارد مالية ودعم تقني إل ، ستحتاجالوطنية
ألعضاء الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع أن يكون ويمكن . الوطني صعيدعلى الالالزمة  ذات األولويةالرصد 

 في توفير المساعدات التقنية حسب مقتضى الحال؛ دور ، ضمن آخرين،البيولوجي

األخرى التي توصل إليها فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن  ستنتاجاتباال كذلك ط علماتحي -6
على النحو الوارد في المرفق الثاني بهذه  ،2020-2011إطار المؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

كيف تتغير حالة التنوع : الجامعةالتالية معلومات التنوع البيولوجي حول األسئلة  توصيلوالتي تدعم  ،التوصية
الضغوط على التنوع البيولوجي وأسبابها ( ؟لتنوع البيولوجيا لماذا نفقد ؛)حالة التنوع البيولوجي(البيولوجي؟ 

 ؟هذا الوضع ا يمكن عمله إزاءوماذ ؛)المنافع من التنوع البيولوجي( ؟اآلثار المترتبة على ذلكهي  وما ؛)الكامنة
  ؛)االستجابات لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي على جميع المستويات(

 التيلخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي امؤشرات لاإللكترونية بيانات البإعداد قاعدة  ترحب -7
واصل، بالتعاون مع إلى األمين التنفيذي أن ي وتطلب ،تتضمن نتائج عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص

تطويرها وصونها وتحديثها بصورة من الشركاء المعنيين، ة بمؤشرات التنوع البيولوجي وغيرها المعنيالشراكة 
  تحقيق أقصى استفادة من منافعها لألطراف وغيرها من أصحاب المصلحة؛ يةدورية بغ

المفتوح العضوية امل العالصادرة عن االجتماع السابع للفريق  7/7بالتوصية  كذلك ط علماتحي -8
واألحكام المتصلة بها بشأن وضع مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية واالستخدام ) ي(8لمادة لالمخصص 

  ؛)، المرفق األولUNEP/CBD/COP/11/7(المستدام المألوف 
العمل بشأن المهام المذكورة في  يباشرإلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، أن  تطلب -9

  أدناه؛) ح(10و) ز(10رتين الفق
 :وفقا للخطوط التاليةمقررا  ،في اجتماعه الحادي عشر ،مؤتمر األطرفبأن يعتمد  توصي -10

  إن مؤتمر األطراف،
نيين المخصص تقفريق الخبراء الإلى التحاد األوروبي لما قدمه من دعم مالي ل يعرب عن امتنانه  )أ (
ووكالة البيئة  ،حكومة كنداإلى و 2020-2011وجي مؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولالمعني ب
من التي عقدت  الدوليةالخبراء وه من دعم لحلقة عمل لما قدم ،والمملكة المتحدة ،وسويسرا ،والنرويج ،األوروبية

نيين تقفريق الخبراء الل ادعموذلك  ،المملكة المتحدةبفي هاي ويكومب،  2011حزيران /ويوني 22إلى  20
 ؛2020-2011مؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي ب المعنيالمخصص 

الخطة  غاياتتحقيق  نحولتقييم التقدم المحرز  اإلرشادية المتاحةبقائمة المؤشرات ط علما يحي  )ب (
على النحو الوارد في المرفق  ،يشي للتنوع البيولوجيأوأهداف  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

فضال عن العمل الذي  1،ه فريق الخبراء التقنيين المخصصأعدية، وإطار المؤشرات الذي األول بهذه التوص
ها بشأن وضع مؤشرات واألحكام المتصلة ب) ي(8للمادة اضطلع به الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 

                                                 
  UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6  انظر   1
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تقييم التقدم المحرز بدء في النقطة أن هذه توفر ب قروي، المألوف المستدامذات صلة بالمعارف التقليدية واالستخدام 

 على مختلف المستويات؛ 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  إلنجاز

أساسا مرنا لألطراف  انوفرييشي للتنوع البيولوجي وإطار المؤشرات المقترح أبأن أهداف  قري  )ج (
 عطاءاألطراف على إ حثيو مختلف الظروف والقدرات الوطنية، حسبانمع األخذ في ال ،امهتكييفحيث يمكن 

على  ،اناسبممكنا ومذلك حيثما يكون  ،العالمي صعيداألولوية لتطبيق تلك المؤشرات الجاهزة لالستخدام على ال
ضمن  لى النظر في استخدام اإلطار المرن وقائمة المؤشرات اإلرشادية،عأيضا األطراف ويحث ، الوطني صعيدال

بما في ذلك  ،، وفي عمليات اإلبالغللتنوع البيولوجي ت وخطط العمل الوطنيةفي تحديثها لالستراتيجيا جملة أمور
 ؛، إلى أقصى قدر ممكن، وفي التقارير الوطنية الالحقةمن خالل التقرير الوطني الخامس

وتحديث هذه الوطنية ذات الصلة  أن تسهم بالبياناتاألطراف والحكومات األخرى على  شجعي  )د (
وتنسيق  طويرفي ت كإسهامذلك و ،عالميةالقليمية واإلبيانات الفي مجموعات  وحفظها البيانات والتحقق من صحتها

 توافر البيانات على المستوى العام؛وأن تعزز  ،إعداد المؤشرات للرصد واإلبالغ على مختلف المستويات

صة إتاحة الفر يةبغ ،إبقاء إطار المؤشرات الخاص بالخطة االستراتيجية قيد االستعراض قرري  )ه(
االتفاقيات والعمليات األخرى، وتتعلق بالخطة األطراف وعها التي تضصلة المؤشرات ذات للقيام مستقبال بإدماج ال

 ؛2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وتطبيق  عدادالحاجة إلى تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية وتعبئة موارد مالية كافية إلب ّقري  )و(
الصغيرة والدول الجزرية  ،ألقل نمواا السيما البلدان ،ألطراف من البلدان الناميةلدى ا خصوصاو ،المؤشرات

 ؛ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان فضال عن  ،النامية

ية بمؤشرات التنوع بالتعاون مع الشراكة المعن ،يلي األمين التنفيذي أن يقوم بما طلب إلىي  )ز(
حسب مقتضى الحال ورهنا بتوافر  ،ة وغيرها من المنظمات ذات الصلةاإلقليمياالمتياز مراكز البيولوجي، و

 :الموارد

 إعدادمواصلة من أجل تقنية لبناء القدرات وتوفير الدعم لألطراف  يةتجميع مواد إرشاد )1(
بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفقات بالوثيقة  ،المؤشرات ونظم الرصد واإلبالغ

UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6، لى المواد إ استنادا ،أدوات وإتاحتها في شكل حزمة
لشراكة المعنية بمؤشرات التنوع الموقع الشبكي لة بالفعل على صفحات احالمت

 البيولوجي؛

أو التي لم /والمحدودة الموارد والقدرات  ذاتاألطراف  وخصوصا ،مساعدة األطراف )2(
رسمية، والبدء، بناء على تستخدم بعد المؤشرات المعدة بصورة منهجية في تقاريرها ال

التكلفة وسهلة  الفعالة من حيثالمؤشرات البسيطة و وتطبيق بعضطلبها، في وضع 
 التطبيق بشأن القضايا ذات األولوية؛

حسب  ،إطار المؤشرات في حلقات العمل اإلقليمية علىبناء القدرات مسألة إدراج  )3(
 تحديثاألطراف من من خالل تمكين المؤشرات إطار ، لدعم تنفيذ مقتضى الحال
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فضال عن مجاالت  ،وتبادل المعلومات والدروس المستفادةالمحرز المعلومات عن التقدم 
 التآزر والتعاون؛

دعم استعراض استعمال إطار المؤشرات لتحديد الفجوات واألولويات في المؤسسات  )4(
م المالي من والدعم التقني والدع ،الخاصة ببناء القدرات في المستقبلالوطنية واإلقليمية 

 ؛جانب الجهات المانحة والمنظمات الشريكة

بالتعاون مع الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع  ،يلي األمين التنفيذي أن يقوم بماإلى طلب ي  )ح(
ومنظمة األمم ، (GEO-BON) رصد األرضبلفريق المعني لتابعة لاشبكة رصد التنوع البيولوجي و ،البيولوجي

بما في ذلك الفريق العامل  ،وغيرها من الشركاء ،الطبيعة حفظواالتحاد الدولي لاعة، المتحدة لألغذية والزر
، حسب مقتضى الحال ورهنا المعني بالتنوع البيولوجي التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصليةالمؤشرات المعني ب

  :بتوافر الموارد
هذه المؤشرات ية لاألساسبما في ذلك المبررات  ،إعداد معلومات عملية عن المؤشرات )1(

وحالة تطورها، والمدى الذي وصل إليه تطبيقها والمعلومات عن مصادر البيانات 
 ؛من المؤشرات والمنهجيات للمساعدة في تطبيق كل مؤشر

ضمان إمكانية  غيةة في المرفق األول أدناه بمحددمواصلة تطوير المؤشرات العالمية ال )2(
من خالل مؤشر عالمي واحد على  وجيللتنوع البيول يشيأرصد كل هدف من أهداف 

بالفعل  هاالمؤشرات التي تستخدم حسبانمع األخذ في ال ،2014األقل بحلول عام 
 أو ذات الصلة بها؛ ،االتفاقيات واالتفاقات والعمليات اإلقليمية األخرى

التكلفة  فعالة من حيثالسهلة التطبيق والبسيطة وعدد محدود من المؤشرات  اقتراح )3(
 ن أن تطبقها جميع األطراف؛والتي يمك

واستخدامها بين مواصلة تحقيق التجانس بين المؤشرات العالمية لخيارات الاستكشاف  )4(
، وتعزيز واالتفاقات والعمليات اإلقليميةاألخرى،  واالتفاقياتاتفاقية التنوع البيولوجي 

التنوع بما في ذلك من خالل فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة ب ،التعاون
 ؛البيولوجي وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو

 حراجةرصد التنوع البيولوجي والمؤشرات مع قطاعات ال حولالتعاون  تعزيز )5(
العالمية واإلقليمية  صعدةوالزراعة ومصايد األسماك والقطاعات األخرى على األ

 ؛والوطنية

شرات الخطة االستراتيجية مؤبشأن مواصلة تطوير وصون قاعدة البيانات اإللكترونية  )6(
 ؛2020-2011للتنوع البيولوجي 

بما  ،يشي للتنوع البيولوجيأية لكل هدف من أهداف تفسيرة أدوات عملية حزمإعداد  )7(
 ؛صوب تحقيق هذه األهدافالمحرز في ذلك الخطوات الممكنة لقياس التقدم 

قبل االجتماع الثاني عشر يعقد والتكنولوجية  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيةلوتقديم تقرير إلى اجتماع 
 لمؤتمر األطراف؛
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إلى مواصلة عملها لفريق المعني برصد األرض لتابعة لاشبكة رصد التنوع البيولوجي  دعوي  )ط(

على النحو الوارد في  المرتبطة بهابيانات البشأن تحديد متغيرات التنوع البيولوجي األساسية ووضع مجموعات 
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ل، وتقديم تقرير إلى اجتماع CBD/SBSTTA/15/INF/8الوثيقة 

  ؛قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافيعقد 
إلى تشجيع ودعم عملية وضع  ،بما في ذلك هيئات التمويل ،المنظمات ذات الصلة دعوي  )ي(

  ؛2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  نفيذت المؤشرات واإلبالغ عن التقدم المحرز في
ن إعداد واستخدام المؤشرات إلى عاألمين التنفيذي أن يقدم تقارير مرحلية دورية  إلىطلب ي -11

ألطراف امؤتمر اجتماع من اجتماعات يعقد قبل كل للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لهيئة الفرعية لاجتماع 
فضال عن الخبرات في  ،منتصف المدة للخطة االستراتيجيةل اوينبغي أن يتضمن ذلك تقييم .2020حتى عام 

المية للتنوع التوقعات العنشرة ة الرابعة من طبعاستخدام المؤشرات في التقارير الوطنية الخامسة وفي ال
وتقييم مدى كفاية في وضع واستخدام المؤشرات، المحرز ذلك فرصا الستعراض التقدم  وسوف يهيئ. البيولوجي

تحقيق الخطة االستراتيجية  نحو صعيدين الوطني والعالميعلى الالمحرز وفعالية إطار المؤشرات في رصد التقدم 
  .2020-2011للتنوع البيولوجي 
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  المرفق األول
المعني اقترحها فريق الخبراء التقنيين المخصص اإلرشادية التي مؤشرات قائمة ال

  2020-2011تيجية للتنوع البيولوجي لخطة االسترابمؤشرات ا
ثالث  2020- 2011ستراتيجية للتنوع البيولوجى مؤشرات الخطة االالمعني بحدد فريق الخبراء التقنيين المخصص 

ويشير الحرف . إلى المؤشرات الجاهزة لالستخدام على الصعيد العالمى) ألف(ويشير الحرف . فئات للمؤشرات التشغيلية
نها تحتاج الى مزيد من التطوير لتكون جاهزة أالتى يمكن استخدامها على الصعيد العالمى إال  إلى المؤشرات) باء(

األصعدة األخرى قيد البحث لالستخدام على الصعيد الوطنى أو اإلضافية الى المؤشرات ) جيم(ويشير الحرف . لالستخدام
هى المؤشرات التى ينبغى استخدامها لتقييم ) باء(و) ألف(ومجموعة المؤشرات . بالحروف المائلة، ويظهر يةدون العالم

المتاحة لألطراف اإلضافية توضح بعض المؤشرات ) جيم(التقدم المحرز على الصعيد العالمى، فى حين أن المؤشرات 
  .لالستخدام على الصعيد الوطنى وفقا ألولوياتها وظروفها الوطنية

  
 وأهم المؤشرات التشغيلية ذات الصلة )بالحروف الداكنة(المؤشرات الرئيسية  أهداف أيشي

 في جميعالتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي  : ألف ةاالستراتيجي الغاية
 الحكومة والمجتمع قطاعات

كحد أقصى، يكون  2020بحلول عام   :1الهدف 
لخطوات الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي، وبا

التي يمكن اتخاذها لحفظه واستخدامه على نحو 
 .مستدام

االتجاهات في التوعية والمواقف والمشاركة العامة في دعم التنوع البيولوجي 
 وخدمات النظم االيكولوجية

 )جيم( لبيولوجيا االتجاهات في التوعية والمواقف إزاء التنوع •
 ) جيم(بيولوجي االتجاهات في إشراك الجمهور العام في التنوع ال •
مسؤولية لاإلجراءات الرامية إلى الترويج لاالتجاهات في برامج التواصل و •

 )جيم(للشركات االجتماعية 
كحد أقصى، تُدمج قيم  2020بحلول عام   :2الهدف 

التنوع البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية والمحلية 
للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري 

ها، حسب االقتضاء، في نظم الحسابات القومية وإدماج
 .ونظم اإلبالغ

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد
 المنافع في التخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها والحوافز

االتجاهات في عدد البلدان التي تدرج الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي  •
 )باء(ية قومت النظم االيكولوجية في نظم المحاسبة الوقيم خدما

االتجاهات في عدد البلدان التي أجرت تقييما لقيم التنوع البيولوجي وفقا  •
 )جيم(لالتفاقية 

 )جيم(االتجاهات في المبادئ التوجيهية وتطبيقات أدوات التقييم االقتصادي  •
م االيكولوجية في اج التنوع البيولوجي وقيم خدمات النظماالتجاهات في إد •

 )جيم(السياسات القطاعية واإلنمائية 
االتجاهات في السياسات التي تأخذ التنوع البيولوجي وخدمات النظم  •

والتقييم البيئي االستراتيجي  لوجية في االعتبار في تقييم األثر البيئيااليكو
 )جيم(

كحد أقصى، تُلغى  2020بحلول عام   :3الهدف 
عانات، الضارة بالتنوع الحوافز، بما فيها اإل

البيولوجي، أو تزال تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو 
تجنب التأثيرات السلبية، وتوضع وتُطبق حوافز 

إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 
بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية 

األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف 
 .االقتصادية الوطنية-تماعيةاالج

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد
  والحوافز ،وصياغة السياسات وتنفيذها ،المنافع في التخطيط

االتجاهات في عدد وقيم الحوافز، بما في ذلك اإلعانات، الضارة بالتنوع  •
 )باء(إزالتها تدريجيا  ها أو إصالحها أوإلغاؤالبيولوجي التي تم 

االتجاهات في تحديد وتقييم ووضع وتعزيز الحوافز التي تكافئ المساهمة  •
االيجابية في التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتفرض عقوبات 

 )جيم(على اآلثار الضارة 
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كحد أقصى، تكون  2020بحلول عام   :4الهدف 
مصلحة على الحكومات وقطاع األعمال وأصحاب ال

جميع المستويات قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو 
تكون قد نفذت خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج 

واالستهالك المستدامين وتكون قد سيطرت على 
تأثيرات استخدام الموارد الطبيعية في نطاق الحدود 

 .اإليكولوجية المأمونة

ايد األسماك وتربية ومص حراجةاالتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة وال
 األحياء المائية غير المستدامة

) ألف(أو المفاهيم ذات الصلة /االيكولوجية و بصمةاالتجاهات في ال •
 )8/15و 7/30المقرران (

بما في ذلك األنواع المتداولة في  ،االتجاهات في أعداد األنواع المستخدمة •
االتجار الدولي  اتفاقيةتستخدمه أيضا () ألف(التجارة ومخاطر انقراضها 

 )(CITES) بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض
 )جيم(اإلنتاج واالستهالك المستدامين  منظورالحدود االيكولوجية المقيمة من  •

 ،واألنواع الغازية ،والتلوث ،االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل
 الدوافع الكامنة وراءهاو المفرط االستغاللو ،وتغير المناخ

  )10/22المقرر ) (جيم(االتجاهات في التنوع البيولوجي للمدن  •
اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد

  المنافع في التخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها والحوافز
نظم االيكولوجية اج قيم التنوع البيولوجي وخدمات الماالتجاهات في مدى إد •

  )باء(للمنظمات  نظم اإلبالغة ويالمحاسبالنظم في 
 خفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدام:  الغاية االستراتيجية باء

، يخفَّض معدل فقدان 2020بحلول عام   :5الهدف 
جميع الموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى 

لى األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب النصف ع
من الصفر، ويخفض تدهور وتفتت الموائل الطبيعية 

 .بقدر كبير

  والمناطق األحيائية والموائل النظم االيكولوجيةاالتجاهات في مدى وظروف وضعف 
ألنواع المعتمدة على الموائل في كل نوع االتجاهات في مخاطر انقراض ا •

 )ألف(رئيسي من الموائل 
والنظم االيكولوجية والموائل المختارة  المناطق األحيائيةاالتجاهات في مدى  •

 )8/15و 7/30المقرران ) (ألف(
 )باء(االتجاهات في نسبة الموائل المتدهورة أو المعرضة للخطر  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في تفتيت الموائل الطبيعية  •
 )جيم(يكولوجية االتجاهات في ظروف وضعف النظم اال •
 )جيم(االتجاهات في نسبة الموائل الطبيعية التي جرى تحويلها  •

ومصايد األسماك وتربية  الحراجةاالتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة و
  األحياء المائية غير المستدامة

 )جيم(االتجاهات في اإلنتاجية الرئيسية  •
تستخدمه أيضا ) (جيم( االتجاهات في نسبة األراضي المتأثرة بالتصحر •

 )(UNCCD) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
 ،واألنواع الغازية ،والتلوث ،االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل

  واإلفراط في االستغالل والدوافع الكامنة وراءها ،وتغير المناخ
ع من أنواع ألنواع المعتمدة على الموائل في كل نوفي عدد ااالتجاهات  •

  )ألف(الموائل الكبرى 
، يتم على نحو مستدام 2020عام  بحلول  :6الهدف 

إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات 
والنباتات المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق النُهج 

القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد 
ع األنواع المفرط، ووضع خطط وتدابير انعاش لجمي

المستنفدة، وال يكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة 
كبيرة على األنواع المهددة باالنقراض والنظم 

اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد 
األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظم 

 .اإليكولوجية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة

ومصايد األسماك وتربية  حراجةط الناشئة عن الزراعة والاالتجاهات في الضغو
  األحياء المائية غير المستدامة

ألنواع المائية المستهدفة والمصيد الثانوي االتجاهات في مخاطر انقراض ا •
 )ألف(

 )ألف(االتجاهات في أعداد األنواع المائية المستهدفة والمصيد الثانوي  •
الحدود البيولوجية  خارجالمستخدمة  رصدة السمكيةاالتجاهات في نسبة األ •

 )ألهداف اإلنمائية لأللفيةمن ا 4.7المؤشر ) (ألف(اآلمنة 
 )جيم(االتجاهات في المصيد بحسب جهد الوحدة  •
 )جيم(االتجاهات في قدرات جهد الصيد  •
 )جيم(أو كثافتها /االتجاهات في مناطق ممارسات الصيد المدمرة ووتيرتها و •
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التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم اج ماالتجاهات في إد
  والحوافز ،وصياغة السياسات وتنفيذها ،المنافع في التخطيط

االتجاهات في نسبة األنواع المستهدفة والمصيد الثانوي المستنفدة بعد تنفيذ  •
 )باء(خطط االنتعاش 

، تدار مناطق الزراعة 2020بحلول عام   :7الهدف 
المائية والحراجة على نحو مستدام، وتربية األحياء 

 .لضمان حفظ التنوع البيولوجي

ومصايد األسماك وتربية  حراجةاالتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة وال
  األحياء المائية غير المستدامة

االتجاهات في أعداد األنواع المعتمدة على الغابات والزراعة في نظم اإلنتاج  •
 )باء(

 )باء(تاج بحسب المدخالت االتجاهات في اإلن •
المقرران ) (جيم(االتجاهات في نسبة المنتجات المشتقة من مصادر مستدامة  •

 )8/15و 7/30
اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد

 والحوافز ،وصياغة السياسات وتنفيذها ،المنافع في التخطيط
الحرجية والزراعية والنظم يكولوجية االتجاهات في مساحة النظم اال •

) باء(تربية األحياء المائية التي تخضع لإلدارة المستدامة اإليكولوجية ل
 )8/15و 7/30المقرران (

، يخفَّض التلوث، بما 2020بحلول عام   :8الهدف 
في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى 

ة وبالتنوع مستويات ال تضر بوظيفة النظم اإليكولوجي
 .البيولوجي

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل والتلوث واألنواع الغازية 
 والدوافع الكامنة وراءها المفرط االستغاللووتغير المناخ 

االتجاهات في حدوث المناطق التي تعاني من نقص األوكسجين وازدهار  •
 )ألف(الطحالب 

المقرران ) (ألف(م االيكولوجية المائية االتجاهات في نوعية المياه في النظ •
 )8/15و 7/30

 ) باء(آثار التلوث على اتجاهات مخاطر االنقراض  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في معدل ترسب التلوث  •
 )باء(االتجاهات في معدل انتقال الرواسب  •
يئة االتجاهات في انبعاث الملوثات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي في الب •

 )جيم(
 )جيم(في الحياة البرية  االتجاهات في مستويات الملوثات •
 )جيم(االتجاهات في بصمة النيتروجين نتيجة ألنشطة االستهالك  •
 )جيم(االتجاهات في مستويات األوزون في النظم االيكولوجية الطبيعية  •
 )جيم(المياه العادمة التي تطلق بعد المعالجة  نسبة االتجاهات في •
 )جيم(ت في مستويات األشعة فوق البنفسجية االتجاها •

، تعرف األنواع الغريبة 2020بحلول عام   :9الهدف 
الغازية ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية، 

وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء 
عليها وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها 

 .وانتشارها

 ،واألنواع الغازية ،والتلوث ،ي الضغوط الناشئة عن تحويل الموائلاالتجاهات ف
 والدوافع الكامنة وراءهاالمفرط االستغالل و ،وتغير المناخ

مخاطر االنقراض اتجاهات األنواع الغريبة الغازية على أثر االتجاهات في  •
 )ألف(

 )باء(االتجاهات في اآلثار االقتصادية ألنواع غريبة غازية مختارة  •
 7/30المقرران ) (باء(التجاهات في أعداد األنواع الغريبة الغازية ا •

 )8/15و
االتجاهات في إصابة الحياة البرية باألمراض الناشئة عن األنواع الغريبة  •

 )جيم(الغازية 
اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد

  والحوافز ،ات وتنفيذهاوصياغة السياس ،المنافع في التخطيط
ومنع والتشريعات وخطط اإلدارة لمكافحة  ،االتجاهات في استجابة السياسات •

 )باء(األنواع الغريبة الغازية انتشار 
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 )جيم(ات األنواع الغريبة الغازية ساراالتجاهات في إدارة م •

، تُخفَّض إلى أدنى حد 2015بحلول عام   :10الهدف 
لى الشعب المرجانية، الضغوط البشرية المتعددة ع

والنظم اإليكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير 
المناخ أو تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على 

 .سالمتها ووظائفها

 ،واألنواع الغازية ،والتلوث ،االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل
  وراءها والدوافع الكامنةالمفرط واالستغالل  ،وتغير المناخ

 )ألف(عب ب المرجانية وأسماك الشُاتجاهات مخاطر االنقراض في الشع •
 )باء(تغير المناخ على خطر االنقراض  آثاراالتجاهات في  •
 )باء(ب المرجانية االتجاهات في أحوال الشع •
االتجاهات في مدى ومعدل التحوالت في الحدود في النظم االيكولوجية  •

 )باء(ة ضعيفال
 )جيم(المناخية على تكوين المجموعات  ثاراالتجاهات في اآل •
 )جيم(المناخية على اتجاهات األعداد  االتجاهات في اآلثار •

 تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم اإليكولوجية، واألنواع والتنوع الجيني:  الغاية االستراتيجية جيم
في  17، يتم حفظ 2020بحلول عام   :11الهدف 

األقل من المناطق األرضية ومناطق المياه  المئة على
من المناطق الساحلية  في المئة 10الداخلية و

والبحرية، وخصوصا المناطق ذات األهمية الخاصة 
للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، من 
خالل نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط 

ة وتدابير الجيد، وممثلة إيكولوجياً للمناطق المحمي
الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة، وإدماجها 

في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية 
 .البحرية األوسع نطاقا

االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق 
  وحالتها وتمثيلية وفعالية هذه المناطق

وتغطية مناطق التنوع  ،االتجاهات في مساحة المناطق المحمية البحرية •
 )ألف(وفعالية اإلدارة الرئيسية البيولوجي 

أو فعالية اإلدارة بما في ذلك /االتجاهات في أحوال المناطق المحمية و •
 )10/31المقرر ) (ألف(اإلدارة األكثر إنصافا 

حمية والنهج األخرى المعتمدة االتجاهات في التغطية التمثيلية للمناطق الم •
 ،بما في ذلك المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي ،على المناطق

 7/30المقرران ) (ألف(والنظم األرضية والبحرية والخاصة بالمياه الداخلية 
 )8/15و

المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق  ترابطاالتجاهات في  •
 7/30المقرران ) (باء(المناظر الطبيعية األرضية والبحرية والمدرجة في 

 )8/15و
ة من المناطق منصفاالتجاهات في تسليم خدمات النظم االيكولوجية والمنافع ال •

 )جيم(المحمية 
، منع انقراض األنواع 2020بحلول عام   :12الهدف 

ض وتحسين وإدامة حالة المعروفة المهددة باالنقرا
 .لنسبة لألنواع األكثر تدهوراسيما باحفظها، ال

  ومخاطر انقراض األنواع توزيعهاواألنواع وفرة اتجاهات في 
) 8/15و 7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في وفرة األنواع المختارة  •

 )(UNCCD) مؤشر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر(
) 8/15و 7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع  •

حفظ اتفاقية تستخدمه أيضا ) (نمائية لأللفيةألهداف اإلمن ا 7- 7المؤشر (
 )(CMS)الحيوانات البرية المهاجرة أنواع 

) 8/15و 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في توزيع أنواع مختارة  •
 )(UNCCD) تستخدمه أيضا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر(

، الحفاظ على التنوع 2020بحلول عام   :13الهدف 
الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع 

والحيوانات األليفة والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما 
في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية 

واالقتصادية فضال عن القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ 
استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني وصون تنوعها 

 .الجيني

  اتجاهات في التنوع الجينى لألنواع
حيوانات المزرعة نوع الجيني للنباتات المزروعة واالتجاهات في الت •

 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(المستأنسة وأقاربها البرية الحيوانات و
 )جيم(االتجاهات في التنوع الجيني ألنواع مختارة  •

مات النظم االيكولوجية وتقاسم اج التنوع البيولوجي وخدماالتجاهات في إد
  والحوافز ،المنافع في التخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها

االتجاهات في عدد آليات السياسات الفعالة المنفذة للحد من التآكل الوراثي  •
  )باء(ية النباتية والحيوانية وراثبالموارد ال المرتبطوحماية التنوع الجيني 
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 تعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية:  الغاية االستراتيجية دال

، استعادة وصون 2020بحلول عام   :14الهدف 
النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في 

ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة 
وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء 

 .ت األصلية والمحلية والفقراء والضعفاءوالمجتمعا

وظروف واستدامة خدمات النظم االيكولوجية لرفاهة  توزيعاالتجاهات في 
  ةمنصفالبشر ال

 5-7المؤشر ) (ألف(ة المستخدمة كليال ائيةموارد المالاالتجاهات في نسبة  •
 )ألهداف اإلنمائية لأللفيةمن ا

محسنة شرب للمياه مصادر االتجاهات في نسبة السكان الذين يستخدمون  •
 )ألهداف اإلنمائية لأللفيةمن ا 9- 7و 8- 7 انالمؤشر) (ألف(

خدمات النظم االيكولوجية تمدها البشر من االتجاهات في المنافع التي يس •
 )ألف(المختارة 

أعداد األنواع التي توفر خدمات النظم االيكولوجية في تجاهات الا •
 )ألف(اهات في مخاطر انقراضها تجالوا

 )باء(االتجاهات في تسليم خدمات النظم االيكولوجية المتعددة  •
خدمات النظم االيكولوجية لاالتجاهات في القيم االقتصادية وغير االقتصادية  •

 )باء(المختارة 
ت التي تعتمد بصورة مباشرة على ة المجتمعاياالتجاهات في صحة ورفاه •

 )8/15و 7/30ران المقر) (باء(خدمات النظم االيكولوجية المحلية سلع و
االتجاهات في الخسائر البشرية واالقتصادية الناشئة عن الكوارث ذات الصلة  •

 )باء(ذات الصلةأو الموارد الطبيعية  ائيةالمالموارد ب
) باء(األغذية  تكوينات: يةفي التغذاالتجاهات في مساهمة التنوع البيولوجي  •

 )8/15و 7/30المقرران (
 )جيم(مراض الحيوانية الناشئة االتجاهات في اإلصابة باأل •
 )جيم(االتجاهات في الثروة الخالصة  •
) جيم(استهالك األغذية : االتجاهات في مساهمة التنوع البيولوجي في التغذية •

 )8/15و 7/30المقرران (
االتجاهات في عدد األطفال الناقصي الوزن الذين تقل أعمارهم عن خمس  •

 )إلنمائية لأللفيةمن األهداف ا 8-1المؤشر ) (جيم(سنوات 
 )جيم(االتجاهات في النزاعات بشأن الموارد الطبيعية  •
 )جيم(االتجاهات في حالة خدمات النظم االيكولوجية المختارة  •
 )جيم(االتجاهات في القدرات البيولوجية  •

االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق 
 وفعالية هذه المناطقتمثيلية مدى وحالتها و

ها أو استعادتالتي تم حة النظم االيكولوجية المتدهورة االتجاهات في مسا •
 )باء(ها استعادتيجري 

، إتمام تعزيز قدرة 2020بحلول عام   :15الهدف 
النظم اإليكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع 

البيولوجي في مخزون الكربون، من خالل الحفظ 
على  في المئة 15في ذلك استعادة واالستعادة، بما 

األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة، مما يسهم 
بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه 

 .ومكافحة التصحر

من أجل  تهواستدام هخدمات النظم االيكولوجية وظروفتوزيع االتجاهات في 
  لمنصفة للبشرة ايرفاهال
أحوال الموائل التي توفر مخازن للكربون الحالة واالتجاهات في مدى و •

 )ألف(
االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق 

 تمثيلية وفعالية هذه المناطقمدى وحالتها و
التي يجري الغابات في الغابات األنواع التي تعتمد على  أعداد االتجاهات في •

 )جيم( استعادتها
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، يسري مفعول 2015بحلول عام   :16الهدف 
بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية 

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع 

 .الوطني

  االتجاهات في الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل لمنافعها
م المنافع من خالل عملية الحصول وتقاسم تحديد مؤشر الحصول وتقاس •

 )باء(المنافع 

 تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدرات:  الغاية االستراتيجية هاء
، يكون كل طرف قد 2015بحلول عام   :17الهدف 

أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، 
عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث  استراتيجية وخطة

 .تكون فعالة وتشاركية ومحدثة

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد
  والحوافز ،وصياغة السياسات وتنفيذها ،المنافع في التخطيط

 ،لتنوع البيولوجيلاالتجاهات في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  •
 )باء(ها واعتمادها وتنفيذها يتا في ذلك وضع هذه الخطط وشمولبم

، احترام المعارف 2020بحلول عام   :18الهدف 
واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية 

والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي 
واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف 

ة، رهنا بالتشريع الوطني للموارد البيولوجي
وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس 

بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة والفعالة 
للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك على جميع 

 .المستويات ذات الصلة

م اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسماالتجاهات في إد
  والحوافز ،وصياغة السياسات وتنفيذها ،المنافع في التخطيط

االتجاهات في التغير في استخدام األراضي، وحيازة األراضي، في المناطق  •
 )10/43المقرر ) (باء(التقليدية الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية 

  )10/43المقرر ) (باء(التقليدية  مهناالتجاهات في ممارسة ال •
  هاالتقليدية وتطبيق/التقنية/إمكانية الوصول إلى المعارف العلميةات في االتجاه

من التي تحظى باالحترام المعارف والممارسات التقليدية في االتجاهات  •
الكاملة والفعالة للمجتمعات  المشاركةالضمانات والكامل، و هااجمخالل إد

  )باء(في التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية األصلية والمحلية 
  هاالتقليدية وتطبيق/التقنية/إمكانية الوصول إلى المعارف العلميةاالتجاهات في 

) باء(االتجاهات في التنوع اللغوي وأعداد المتحدثين باللغات األصلية  •
  )8/15و 7/30المقرران (

، إتمام تحسين 2020بحلول عام   :19الهدف 
ة المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلق

بالتنوع البيولوجي، وقيمه، ووظيفته، وحالته 
واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه 

المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على 
 .نطاق واسع

  هاالتقليدية وتطبيق/التقنية/إمكانية الوصول إلى المعارف العلميةاالتجاهات في 
بما  ة الشاملة المتعلقة بالسياسات،دون العالمي اتيمتغطية التقيات في االتجاه •

باإلضافة إلى  ،المتعلقة ببناء القدرات ونقل المعارف التقييماتفي ذلك 
 )باء(اج في السياسات ماالتجاهات في اإلد

 )جيم(عدد قوائم جرد األنواع المصانة التي تستخدم في تنفيذ االتفاقية  •

قصى، ينبغي ، كحد أ2020بحلول عام   :20الهدف 
إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد 

الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية 
من جميع المصادر،  2020-2011للتنوع البيولوجي 

وفقا للعملية الموحدة والمتفق عليها في استراتيجية 
ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا . حشد الموارد
ت االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها على تقييما

 .األطراف وتبلغ عنها

 االتجاهات في تعبئة الموارد المالية
 )باء( 10/3المؤشرات الموافق عليها في المقرر  •
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 المرفق الثاني

نموذج مفاهيمي إلبالغ مختلف أنواع المؤشرات لتقييم التقدم صوب تحقيق الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
، 2010استنادا إلى حلقة العمل الدولية للخبراء بشأن مؤشرات التنوع البيولوجي لعام ( 2020-2011لفترة ل

  ) 2009تموز /ويولي 8إلى  6المملكة المتحدة من بالتي عقدت في ريدنج،  2010ووضع مؤشرات ما بعد 

  

  
  

  

 الضغوط وأسبابھا الرئیسیة

مؤشرات تتعلق بصفة عامة 
 بالھدفین االستراتیجیین ألف وباء

 

 الحالة
شرات تتعلق بصورة عامة مؤ

 بالھدف االستراتیجي جیم

 اإلستجابة
 

مؤشرات تتعلق بجمیع األھداف 
 اإلستراتیجیة

 المنافع
مؤشرات تتعلق بصورة عامة 

 بالھدف االستراتیجي دال

ماذا نفعل حیال فقدان التنوع 
 البیولوجي؟

 لبیولوجي؟ماھي انعكاسات فقدان التنوع ا كیف تتغیر حالة التنوع البیولوجي؟

 لماذا نفقد التنوع البیولوجي؟
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  ام اإليكولوجيالسبل والوسائل لدعم استعادة النظ  15/2

  ،والتقنية والتكنولوجية العلميةإن الهيئة الفرعية للمشورة 
إلرشادات العملية المتاحة بشأن استعادة النظام االيكولوجي الواردة لقائمة اإلرشادية لباتحيط علما   -1

وجي من مذكرة األمين التنفيذي بشأن السبل والوسائل لدعم استعادة النظام االيكول الثالثفي القسم 
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/4(؛  

إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر التمويل، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة  تطلب  -2
  :ما يليوالشركاء اآلخرين، أن يبدأ العمل في

 ،تجميع المعلومات عن اإلرشادات العلمية أو المبادئ التوجيهية التي وضعتها الوكاالت الحكومية  )أ(
األكاديمية والبحثية  والمؤسسات ،والمجتمعات األصلية والمحلية ،والقطاع الخاص ،نظمات غير الحكوميةوالم

واقتراح سبل  ، إن وجدت،وتحديد الثغرات ؛ومكوناتها ؛موائلو ،يكولوجيةإونظم  محددة، طبيعيةالستعادة مناظر 
  سد هذه الثغرات؛

مثل  ،مختلف المستخدمين النهائيين المستهدفين لمعالجة احتياجاتفرة تجميع اإلرشادات المتو  )ب(
، وإعداد بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية ،الميدانيينوالممارسين  ،والوكاالت المنفذة ،صانعي السياسات
  ؛مواد إرشادية لهم

بما في ذلك الدروس المستفادة  ،تجميع المعلومات عن جميع األدوات والتكنولوجيات ذات الصلة  )ج(
ة وإتاحة محدد، ولنظم إيكولوجية ات المكانيةنطاقوالخبرات المستخدمة على مختلف ال ،)يجابية منها والسلبيةاإل(

  :ما يلي هذه المعلومات لدعم
  ؛وتشريعات وأنظمة استعادة النظم االيكولوجيةصنع القرار المستنير بشأن سياسات   )1(
  الوكاالت المنفذة؛ فيما بينكولوجي استعمال أفضل الممارسات الستعادة النظام االي  )2(
لنظام االيكولوجي على أرض ستعادة افعالة البرامج /مشروعاتوتنفيذ ورصد تصميم   )3(

  ؛الواقع
ضمن  ]يةتخليقمثل البيولوجيا ال[ع المعلومات عن استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة جم  )د(

  التكنولوجيات األخرى الستعادة النظام االيكولوجي؛
 14بالهدفين  هاوإبراز صالت ،لمصطلحات الرئيسيةاألكثر استعماال لاألوصاف /ع التعاريفجم  )ه(

لحفظ  العالمية من االستراتيجية 8و 4والهدفين  2020-2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  15و
  النباتات؛

 فيلنظر مؤتمر األطراف ا أعاله تنفيذ األنشطة المشار إليهتقديم تقرير عن التقدم المحرز في   )و(
 اجتماعه الحادي عشر؛

مؤتمر األطراف بأن ينظر، في ضوء دراسته للتقرير المرحلي الذي أعده األمين  توصي  -3
إنشاء فريق  إمكانيةالتنفيذي، في مدى الحاجة إلى أي أعمال أخرى بشأن استعادة النظام االيكولوجي فضال عن 

  ؛ذا الغرضنيين لهالتقخبراء مخصص من ال
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  :وفقا للخطوط التاليةمقررا  ،في اجتماعه الحادي عشر ،مؤتمر األطراف بأن يعتمد توصي كذلك  -4
 األطراف،إن مؤتمر 

من مذكرة األمين التنفيذي بشأن السبل والوسائل لدعم  الرابعالواردة في القسم الرئيسية الرسائل يالحظ  إذ
جتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية استعادة النظام االيكولوجي التي أعدها لال

 حفظ،أن استعادة النظام االيكولوجي ليست بديال عن ال خصوصاو ،)UNEP/CBD/SBSTTA/15/4(والتكنولوجية 
خير ن استعادة النظام االيكولوجي هي الملجأ األأبل  .أو أنها مسار يتيح التدمير المتعمد أو االستخدام غير المستدام

  األرض، سطحجميع أشكال الحياة على  صالحلتحسين النظم االيكولوجية المتدهورة ل
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020-2011أن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يؤكدوإذ 

لجميع القضايا ، وينبغي أن يوجها العمل في المستقبل 2020الخاصة بها تقدمان اإلطار الشامل لالتفاقية نحو عام 
  المشتركة بين القطاعات والمجاالت المواضيعية لالتفاقية؛

الحكومات األخرى والمنظمات المعنية على بذل جهود منسقة لتحقيق  ويشجعاألطراف  يحث  )أ(
من االستراتيجية  8و 4، والهدفين 2020-2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  15و 14الهدفين 

يشي األخرى للتنوع البيولوجي من خالل استعادة أفظ النباتات، واإلسهام بكفاءة في تحقيق جميع أهداف العالمية لح
  :ما يلي النظام االيكولوجي عن طريق

التنفيذ الفعال لألحكام المتعلقة باستعادة النظام االيكولوجي الواردة في المقررات السابقة   )1(
  ة والمشتركة بين القطاعات؛لمؤتمر األطراف وبرامج العمل المواضيعي

تحديد وتحليل ومعالجة األسباب الكامنة والمباشرة لتدهور النظام االيكولوجي أو تجزئته   )2(
واستخدام المعارف المكتسبة في منع أو تخفيف األنشطة التي تتسبب في المزيد من 

 التدهور أو التدمير للنظام االيكولوجي؛التآكل أو 

  ؛على التحمل هاقدرتاليكولوجية وتحسين حالة النظم ا  )3(
دعم المجتمعات األصلية والمحلية في األنشطة المالئمة الستعادة النظام االيكولوجي وفقا   )4(

  من اتفاقية التنوع البيولوجي؛) د(و) ج(10للمادة 
بتعزيز المنافع التي تعود على الجميع من  ةدال الخاص غاية االستراتيجيةال مراعاة  )5(

بتخصيص  تتعلقرات اقرولوجية لدى اتخاذ يولوجي وخدمات النظم االيكالتنوع الب
  الموارد الستعادة النظام االيكولوجي؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، وجمعية االستعادة  يدعو  )ب(
لشراكة العالمية بشأن إعادة الغابات إلى ية، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومعهد الموارد العالمية، وايكولوجاإل

مثل شبكة التقييم  ،المعنيةوالمبادرات هيئتها األصلية، والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية، وغيرها من المنظمات 
  :تنفيذ استعادة النظام اإليكولوجي، وذلك من خالل ما يلي فيحسب االقتضاء، إلى دعم البلدان  ،دون العالمية

  األدوات مثل برامج التعلم اإللكتروني؛ إتاحة  )1(
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لمعلومات عن وا ، والدروس المستفادة،تجميع ونشر دراسات الحالة، وأفضل الممارسات  )2(

  ق تقييم نجاح مشروعات االستعادة؛ائوطر ،االقتصاديةالجوانب االجتماعية 
مع مراعاة ، تيسير تقاسم المعارف والمعلومات المتاحة للجميع ودعم الشبكات القائمة  )3(

  لتشريع الوطني لألطراف؛ا
  أو تنسيق حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات؛/دعم و  )4(
  دون إقليمية حول موضوعات رئيسية؛/إقليميةتدريبية تقنية عقد دورات   )5(
تعزيز الشراكات وبرامج التبادل بين الوكاالت والممارسين العاملين في مجال االستعادة   )6(

  ؛يعود عليهم من منافع متبادلة بمافيما بينهم 
وضع وتنفيذ برامج االتصال التي تسلط الضوء على المنافع االقتصادية واإليكولوجية   )7(

واالجتماعية الستعادة النظام اإليكولوجي، بما في ذلك زيادة التوعية بين عامة الناس، 
الذي تلعبه  وصانعي السياسات ومديري الشؤون البيئية، ليس فحسب حول الدور الحاسم

النظم اإليكولوجية في توفير خدمات النظام اإليكولوجي، بل أيضا حول التكاليف 
ونفقات اإلنتاج والتعويضات، المرتبطة بتدهور النظام اإليكولوجي، والدخل الضائع، 

والمنافع والحلول المحتملة التي يمكن لالستعادة أن  ،وحول وفورات التكاليف ؛الزائدة
  ؛التحديات السياسية المشتركةاجهة موفي بها تسهم 

دعم وضع وتنفيذ الخطط أو البرامج اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو الوطنية الستعادة   )8(
نهج النظام اإليكولوجي وإدماج استعادة النظام  األخذ في الحسبانالنظم اإليكولوجية مع 

  كاني؛اإليكولوجي في عمليات التخطيط األوسع نطاقا، مثل التخطيط الم
والبرامج التي تنفذ توصيات البحوث المتعلقة  روعاتدعم التكرار واسع النطاق للمش  )9(

  ، بما في ذلك رصدها؛ام اإليكولوجيباستعادة النظ
فيما بين  نشطةواستخدام األ ،، رهنا بتوافر التمويلالقيام بما يلي إلى األمين التنفيذييطلب   )ج(

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية الصادرة عن ا 15/2لتوصية من ا 2في الفقرة  ةالدورات المبين
  :والتكنولوجية

، وحلقات تدريبية واجتماعات عقد حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن بناء القدرات  )1(
  ؛للخبراء

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  تهاطلبالمعلومات التي  استنادا إلىالقيام،   )2(
تطوير طائفة من أدوات  تسهيل مواصلةب، 15/2من توصيتها  2التكنولوجية في الفقرة و

الستعادة النظام اإليكولوجي، وإتاحتها من خالل آلية غرفة  واإلرشادات العملية التنفيذ
وترجمتها بجميع لغات األمم  ،تبادل المعلومات، على أن تكون موجهة إلى فئات مختلفة

  المتحدة؛
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عداد صفحة شبكية مركزية شاملة وسهلة االستخدام بشأن استعادة النظام تيسير إ  )3(
  ؛المعنيين شركاءالاإليكولوجي، وذلك بالتعاون مع 

تجميع جميع المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف واإلجراءات المرتبطة بها ذات   )4(
  األطراف؛ بينالصلة باستعادة النظام اإليكولوجي للتوسع في نشرها 

بشأن  قضاياعلى تيسير إعداد وتحديث نموذج قائم على ال ،لعمل، بالتعاون مع الشركاءا  )5(
  ؛نماذج أخرىضمن  ،TEMATEA نموذج استعادة النظم اإليكولوجية، مثل

واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  ،تحديد فرص التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي  )6(
 ،(UNFCCC) متحدة اإلطارية بشأن تغير المناخواتفاقية األمم ال ،(UNCCD) التصحر

وغيرها من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف  ،واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة
من أجل تعزيز وتنسيق الجهود المبذولة الستعادة النظام االيكولوجي وتجنب 

  االزدواجية؛
تجميع وعرض معلومات خط على تيسير وضع أداة ل ،العمل بالتعاون مع الشركاء  )7(

من أهداف  15هدف المن أجل تيسير تقييم  ام االيكولوجي ومداهاألساس عن حالة النظ
يشي ومساعدة األطراف على تحديد النظم االيكولوجية التي تسهم استعادتها بأكبر قدر أ

  يشي للتنوع البيولوجي؛أممكن في تحقيق أهداف 
والمنظمات والجهات المانحة التي هي في وضع  ،رىالحكومات األخ ويدعو ،األطراف يحث  )د(

  :يسمح لها بذلك على
من توفير الدعم التقني والمالي وغير ذلك من أنواع الدعم بصورة كافية لألمين التنفيذي   )1(

  ؛التنفيذ مبادراتوتنمية القدرات أجل مبادرات 
االيكولوجي لتخفيف دعم تنفيذ استعادة النظام الظواهر الجوية القصوى، مراعاة مع   )2(

  .وإدارة آثار الكوارث الطبيعية
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  ستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيفمشروع إ  15/3

 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توصيات الهيئة    -أوال

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020- 2011ة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أن الخط تؤكد -1

، 2020يقدمان اإلطار الشامل لالتفاقية نحو عام ) الصادر عن مؤتمر األطراف 10/2المرفق بالمقرر (ها التابعة ل
، المواضيعية لالتفاقية جميع القضايا المشتركة بين القطاعات والمجاالتحول وينبغي أن يوجها العمل في المستقبل 

المرفق (، في هذا السياق، بأهمية مشروع إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف وتقر
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/5 بالوثیقة

  ؛2020-2011ستراتيجية دعما للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي بمشروع اإل ترحب -2
  :ما يليالقيام  إلى األمين التنفيذي تطلب -3
منظمات والمجتمعات األصلية والمحلية، الهيئات والو ،مؤسساتالمراقبين من الدعوة األطراف و  )أ(

  بشأن مشروع االستراتيجية؛ قديم مزيد من المدخالتإلى ت
مع األخذ في الحسبان التعليقات التي قدمتها األطراف في االجتماع  ،تنقيح مشروع االستراتيجية  )ب(
واإلسهامات األخرى المقدمة من األطراف  ،لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةعشر لالخامس 

  والهيئات والمنظمات والمجتمعات األصلية والمحلية؛ ،والمؤسسات ،والمراقبين
 االنتهاءو لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةنظر االمنقحة لإتاحة االستراتيجية   )ج(

  .يمها بعد ذلك إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافدمن إعدادها في اجتماعها السادس عشر لتق
 إلى مؤتمر األطرافموجهة  ةتوصي    - ثانيا

  :وفقا للخطوط التاليةمقررا  ،في اجتماعه الحادي عشر ،بأن يعتمد مؤتمر األطرافتوصي   -4
  إن مؤتمر األطراف،

يشي للتنوع أوأهداف  2020-2011الستراتيجية الجديدة للتنوع البيولوجي أن الخطة ا يؤكد -1
، وينبغي أن يوجها العمل في المستقبل لجميع 2020ها يقدمان اإلطار الشامل لالتفاقية نحو عام التابعة لالبيولوجي 

بأهمية مشروع  ، في هذا السياق،قروي، القضايا المشتركة بين القطاعات والمجاالت المواضيعية لالتفاقية
 إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف؛

ستراتيجية المنقحة لبناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف دعما للخطة اإلب يرحب -2
 2؛2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

بإدراج في الوقت المناسب، و ،، حسب االقتضاءالقياماألطراف والحكومات األخرى إلى  يدعو -3
ستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف في إأنشطة 

ات، بما في تخصصتطلب مشاركة متعددة اليأن بناء القدرات التصنيفية  مالحظةلتنوع البيولوجي، مع المنقحة ل
  حلية، حسب االقتضاء؛ذلك مشاركة المجتمعات األصلية والم

                                                 
 .في اجتماعها السادس عشر الوثيقةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  ستستعرض  2
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، بما فيها ضمن آخرين، ذات الصلة المنظمات المعنية بالتصنيف والمنظمات األخرىيدعو  -4
وغيرها من المؤسسات العلمية والشركاء الذين يساهمون في  ،ومتاحف التاريخ الطبيعي ،شبكات التصنيف

بالحصول على نواتج هتمام بصفة خاصة إلى اال ،استراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف
 ؛9/22برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف المرفق بالمقرر لتنفيذ فعلية موجهة نحو النتائج 

ة لتدريب الموارد البشرية والمحافظة خاصهذه المنظمات واألطراف إلى بذل جهود  يدعو كذلك -5
المزيد من المعلومات التصنيفية، فضال عن توفير وولوجي ورصد التنوع البي قوائم جرد،عداد إل ،عليها وتعزيزها

التشريع الوطني مع مراعاة  ،عات البيولوجيةوجممنظم معلومات متاحة للجمهور ومرافق للوحفظ إعداد 
 ؛االقتضاءلألطراف، حسب 

التعاون بين  يشجعات لدراسة التنوع البيولوجي، تخصصبأهمية النهج المتعدد ال قرإذ يو -6
تطبيق منهجيات وتقنيات جديدة لتحقيق الهدف على والمنظمات المعنية بالتصنيف والمنظمات األخرى والمؤسسات 

 أيشي للتنوع البيولوجي؛من أهداف  9

وتعزيز الخبرة في مجال التصنيف، وخاصة  ،للبحوث التصنيفية ةالعلمي مكانةال زيادةبأهمية  قري -7
الطلب على المعلومات التصنيفية  توليدأن بو و معلومات كثيرة،بشأنها دراسات أ بشأن المجموعات التي ال يوجد

على استحداث فرص عمل  -ضمن جملة أمور  - ، الذي يشجع10/39يمثل خطوة مهمة لالستجابة للمقرر 
  في مجال التصنيف؛من الشباب لمتخصصين لوحوافز 

 ؛بدرجة أكبر المجتمع العلمي على االعتراف بالمطبوعات التصنيفية يشجع -8

فعالية جهودها في مجال بناء القدرات لدعم تنفيذ المبادرة مدى إلى األطراف اإلبالغ عن  طلبي -9
إلى األمين التنفيذي اإلبالغ  ويطلبمن خالل تقاريرها الوطنية الخامسة والسادسة إلى االتفاقية،  ،العالمية للتصنيف

إلى  ،من األطراف ةمستلمإلى التقارير الوطنية العن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف، استنادا 
 األطراف ذات الصلة؛ اجتماعات مؤتمر

إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، أن ينظم وييسر، بقدر المستطاع،  يطلب -10
ولوجي والمنظمات بالتنوع البي المتعلقةواالتفاقات البيئية المتعددة األطراف المنظمات األكاديمية، وبالشراكة مع 
 :الدولية المعنية

الوطنية المعنية بالمبادرة العالمية  هاحلقات عمل إقليمية لمساعدة األطراف ونقاط اتصال  )أ(
استعمال على ونقاط االتصال األخرى التفاقية التنوع البيولوجي وأصحاب المصلحة اآلخرين  ،للتصنيف

مية للتصنيف في إدماج التصنيف في االستراتيجيات وخطط العمل ستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالإ
الشركاء في حلقات العمل هذه أصحاب المصلحة اآلخرين  ضمويمكن أن ي. لتنوع البيولوجيلة نقحالوطنية الم

  المعنيين مثل المجتمعات األصلية والمحلية؛
درة العالمية للتصنيف والشركاء، حلقات عمل، بالتعاون مع نقاط االتصال الوطنية المعنية بالمبا  )ب(

توعية طائفة زيادة لموارد البشرية ولدى التوفير أدوات عملية لتحسين المهارات التصنيفية والمهارات ذات الصلة 
واالستخدام  ،أوسع من أصحاب المصلحة بشأن فائدة المعلومات التصنيفية في سياق حفظ التنوع البيولوجي

  العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية؛والتقاسم  ،المستدام لعناصره
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حزمة أدوات عملية بإعداد ، بالتعاون مع آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف والشركاء، القيام  )ج(

مبادرة لتعزيز هذه ال ،المبادرة العالمية للتصنيفواتفاقية التنوع البيولوجي لنقاط االتصال الوطنية لكل من للتعلم 
جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، لتعزيز مشاركة  اتصالهم معوتيسير 

  ستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف؛إودعم إجراءات  ذات الصلةجميع القطاعات 
لى دعم برامج التدريب طويل والمؤسسات األكاديمية والمنظمات المعنية إ ،األطراف يدعو -11

 ومستوى الدراسات العليامستوى الجامعي على التدريب الو ،والمنح الدراسية ،األجل، بما في ذلك التدريب الداخلي
 لتحسين مهارات الموارد البشرية ذات الصلة بالتصنيف والمهارات المتعلقة بها؛

والحصول  ،موارد الجينية بين البلدانلا انتقالأن البحوث التصنيفية يمكن أن تشتمل ب قروإذ ي -12
أحكام الحصول وتقاسم على نحو يتفق مع على الحاجة إلى االضطالع بهذه األنشطة  يشددتقليدية، المعارف العلى 

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل  ،المنافع لالتفاقية، وحسب االقتضاء
 التنظيمية؛ هامتطلبات وأالوطني  هاتشريعومع مراعاة ة عن استخدامها، والمنصف للمنافع الناشئ

لمجتمعات األصلية والمحلية في سياق المبادرة العالمية لأهمية المعارف التصنيفية التقليدية بنوه ي -13
 للتصنيف؛

14- ى الموجهة إلة وحدبالحاجة إلى موارد مالية لبناء القدرات، بما في ذلك اإلرشادات الم وإذ يقر
الحكومات األخرى، والمنظمات والجهات المانحة إلى تقديم دعم مالي وتقني  ويدعواألطراف، يحث آللية المالية، ا

األولوية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  تعطيواألنشطة التصنيفية التي  لتنفيذ المشروعاتكاف إلى األطراف 
 ؛2020-2011البيولوجي 

حة آللية التنسيق للمبادرة العالمية للتصنيف ات المنقصالحيبال يحيط علما -15
(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/5)،  فضال عن االستبيانات المتعلقة باالحتياجات التصنيفية وتقييمات القدرات

)(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/4 التي ستكون مفيدة في وضع أولويات بناء القدرات التصنيفية في ،
  .تنوع البيولوجيللة نقحة الماالستراتيجيات وخطط العمل الوطني
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 األنواع الغريبة الغازية  15/4

  توصية موجهة إلى مؤتمر األطراف  -أوال
وفقا الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا توصي 

  :للخطوط التالية
  إن مؤتمر األطراف،

كحيوانات أليفة،  المدخلة المعايير الدولية بخصوص األنواع الغريبة الغازيةالسبل والوسائل لمعالجة الفجوات في 
  وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية

لتصدي للمخاطر المرتبطة بشأن ابتقرير اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص  يحيط علما - 1
يوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم بإدخال األنواع الغريبة كح

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1( حي وأغذية حية
 همعلى عملء فريق الخبراء التقنيين المخصص للرئيسين المشاركين وأعضا يعرب عن امتنانه -2

  المالي؛ دعمهماولحكومتي إسبانيا واليابان على 
أن يؤكد من جديد الطابع المتعدد القطاعات للمسائل المرتبطة باألنواع الغريبة الغازية، ب يسلموإذ  -3

للتصدي للمخاطر المرتبطة ذات صلة ال تزال توفر إرشادات  *6/23المبادئ التوجيهية المعتمدة في المقرر 
ض الكائنات األرضية، وكطعم بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحوا

  حي وأغذية حية؛
على الصعيد الوطني، بين  ،على ضمان التعاون الفعالاألخرى األطراف والحكومات  يشجع -4

 اية النباتاتوقاالتفاقية الدولية لونقاط االتصال التي تتعامل مع اتفاقية التنوع البيولوجي والسلطات الوطنية 
(IPPC)، لحيوانوالمنظمة العالمية لصحة ا (OIE)، واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن  ائي،غذدستور الالة هيئو

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة  جار الدوليتواتفاقية اال ،تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية
لتهديدات الناشئة عن األنواع ل، من أجل التصدي غذية والزراعةمم المتحدة لألومنظمة األ ،(CITES) باالنقراض

عند التصدي للمخاطر المرتبطة  كامال استخدامام المعايير القائمة استخداالغريبة الغازية، وحسب االقتضاء، 
بإدخال أنواع الحيوانات الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، 

  وكطعم حي وأغذية حية؛
أعضاء فريق الخبراء  طراف، وكذلكمزيد من المدخالت من األمع ، إلى األمين التنفيذي طلبي -5

، المشترك بين الوكاالت بالتعاون مع أعضاء فريق االتصال، خرين حسب الحاجةوالخبراء اآل التقنيين المخصص
مل التعاوني للسلطات الوطنية ومع البناء على العالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، مع و

مقترحات عن إرشادات أكثر تفصيال لألطراف بشأن صياغة وتنفيذ تدابير وطنية ومجموعات الصناعة، أن يعد 
بإدخال أنواع الحيوانات الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات ترتبط 

                                                 
ستطيع ين مؤتمر األطراف قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أ  *

وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء . أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه
 .)UNEP/CBD/COP/6/20 من 324-294انظر الفقرات (اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 
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الهيئة  وذلك لنظر، 10/38ن أجل إتمام المهام الواردة في المرفق بالمقرر األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، م

  ؛الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
بأن التجارة والتغيرات في أنماط التجارة المعاصرة بوصفها من المسارات المتزايدة  قروإذ ي -6

الغازية وخاصة النمو السريع لألسواق الدولية على اإلنترنت، بما في ذلك بيع وشراء أنواع  لألنواع الغريبة
  :القيام بما يلي إلى األمين التنفيذي يطلبالحيوانات الحية، 

والجمارك ووكاالت التفتيش  ،منهجيات وأدوات تستخدمها وكاالت إنفاذ القانونونشر  جمع  )أ(
الغريبة المدخلة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض  باألنواع االتجارلرصد ومراقبة 

  وتحركاتها عبر الحدود؛ ،الكائنات األرضية، وكطعم حي أو أغذية حية
تجار الإرشادات على  وتوزيع عامةتوعية الزيادة الجمع معلومات عن أفضل الممارسات ل  )ب(

  اإلنترنت؛ين على ملالعا
من حدائق الغازية أنواع الحيوانات الغريبة إدخال وانتشار طر المحتملة من بالمخا وإذ يسلم -7

وإطالق الحيوانات  ،عن هروب الحيوانات ةالناتج ،واالتجار تربيةومراكز ال ،الحيوان وحدائق السفاري التجارية
أو /اء لتجنب وتجميع معلومات والعمل مع الخبرإلى األمين التنفيذي  يطلبكأغذية حية وهروبها، المستخدمة 

  الخاصة بهذه المسارات المستقلة؛خفض المخاطر 
المرتبطة باإلطالق أو الهروب عن قصد أو غير قصد المخاطر المحتملة إزاء  يشعر بالقلقوإذ  -8
أنواع أحواض الكائنات المائية و ،ليفةاألحيوانات التي هي من الالحبيسة وأنواع الجينات الغريبة لسالالت لفرادى ا

التي تؤثر على التنوع الجيني األصلي،  ،طعم حي وأغذية حيةاألنواع المستخدمة كولكائنات األرضية، وأحواض ا
إلى األمين التنفيذي جمع  يطلبالحاجة إلى توثيق وإعداد إرشادات بشأن كيفية التصدي لهذه المخاطر،  وإذ يالحظ

  بشأن كيفية التصدي لهذه المخاطر؛ ت الصلةمع المنظمات الدولية ذا تعاوندراسات الحالة واستكشاف تدابير بال
  األنواع الغريبة الغازيةالمتعلقة بفي المعايير الدولية  السبل والوسائل لمعالجة الفجوات

  ألف، 9/4من المقرر  6-2إلى الفقرات  إذ يشير
 ،ميةلمنظمة التجارة العالالتابعة األعضاء في لجنة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية  يشجع -9

مواصلة التصدي، بما في ذلك عن طريق وأعضاء المنظمات المعترف بها لديها المعنية بوضع المعايير على 
 تهدد التنوع البيولوجي للمخاطر الناشئة عن إدخال األنواع الغريبة الغازية التيإعداد وتحسين المعايير الدولية، 

أو تضر بصحة ، ليات توثر على الحيوانات األليفةأو مسببات أمراض أو طف ،ال تعتبر آفات نباتاتولكنها 
مع مالحظة أن المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة يمكن أن تتضمن آثارا على عمل النظم اإلنسان، 

ويمكن أن تعرض . على مستوى النظم اإليكولوجية واألنواع والجينات ،وعلى التنوع البيولوجي اإليكولوجية
ولوجي على اللجنة المعنية بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية أن تتعاون معها بشأن هذه اتفاقية التنوع البي

  المسألة؛
  :ما يلي لىعاية النباتات وقاالتفاقية الدولية ل شجعي -10

اية النباتات في وقالنباتية لالصحة تدابير وة يتوسيع نطاق تدابيرهم الصحإلى ة أعضائها دعو  )أ(
  ؛صفة خاصة، فضال عن البيئة األرضية وبيئة المياه العذبةالبيئات البحرية ب
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صحة النباتات الطحلبية وأنواع  ليشملاية النباتات وقتوسيع نطاق تطبيق االتفاقية الدولية ل  )ب(
  ؛الطحالب

، بغية تحديد الفجوات إلى صحة الفطريات وحمايتهاأيضا تمتد تها ما إذا كانت واليتوضيح   )ج(
  ؛معالجتها ،لب األمروإذا تط ،المحتملة

على مواصلة جهودها  المنظمة ويشجع، المنظمة العالمية لصحة الحيوانبأهمية مساهمات  ّيقر -11
المتعلقة بالنظر في آثار األنواع الغريبة الغازية على النظم اإليكولوجية وصحة الحيوان، وتحديث المدونة المائية 

وتوفير إرشادات بشأن تقييم خطر غزو األنواع الغريبة على  للمنظمة والمدونة األرضية للمنظمة، وإسداء مشورة
  النظم اإليكولوجية؛

في الفقرات  منصوص عليهاإلى األمين التنفيذي مواصلة السعي إلى تنفيذ المهام ال كذلكيطلب  -12
في المحرز فيما يتعلق بالتقدم  صوصا، وخ10/38من المقرر  13والفقرة ألف  9/4المقرر من  13و 12و 11

  قة مع منظمات وضع المعايير التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمنظمات األخرى المعنية؛العال
بصلة وأهمية ومدى تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية القائمة  وإذ يسلم -13

تحقيق من أجل ا وإدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشاره للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة،
إلى األمين التنفيذي إعداد، بما يتسق مع  يطلب ،2020-2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  9الهدف 
مع المنظمات الدولية ذات الصلة المعنية بوضع معايير ومبادئ  عاونوبالت ،10/38 المقرر من )ج(3الفقرة 

تعلق بتطبيق المعايير والمبادئ تلألطراف ية وغير ملزمة حزمة أدوات عملإعداد توجيهية وتوصيات دولية، 
ضمن وسائل ، ونشرها من خالل غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، التوجيهية والتوصيات الدولية القائمة

  :ما يلي على حزمة األدواتوينبغي أن تشتمل . في موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافأخرى، 
كيف يمكن لألطراف استخدام عناصر اإلطار التنظيمي الدولي  حولمشورة عملية غير ملزمة   )أ(

  ؛للتصدي للتهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية
  األدوات والمعلومات ذات الصلة بتحليل المخاطر؛  )ب(
وقامت الغريبة الغازية ستراتيجيات وطنية متعلقة باألنواع الاألطراف كيفية إعداد معلومات عن   )ج(

  لوطنية؛ا اتهاسياسبتعزيزها وإدماجها في 
لقوائم األنواع الغريبة لجميع أصحاب المصلحة، وإدارتها الدروس المستفادة من استخدام البلدان   )د(
 والتجار والمستهلكون، والتي تنظم ما إذا كان يجوز أو ال يجوز استيراد أنواع ،موظفو مراقبة الحدود بمن فيهم

  ؛والقيود النسبية ألنظمة القوائمبها؛ فضال عن معلومات عن نقاط القوة  تجارواال ،وتربيتها ،ة واالحتفاظ بهاعينم
  ؛محددة االتي تتناول ظروفالتدابير الطوعية أمثلة على   )ه(
الغريبة الغازية المحتملة وتقييم المسارات ذات  معلومات عن تنمية القدرات لتحديد األنواع  )و(

  ؛لةالص
بشأن كيف يمكن للسلطات الوطنية والصناعة إقامة تعاون وثيق لضمان االمتثال للوائح معلومات   )ز(

  الوطنية المتعلقة باستيراد األنواع الغريبة؛
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سياسة إدخال األنواع الغريبة كحيوانات أن ينسق لتعاون اإلقليمي معلومات بشأن كيف يمكن ل  )ح(

  ؛المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حيةوكأنواع ألحواض الكائنات  ،أليفة
إلى األمين التنفيذي إعادة تجديد طلب اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن منح االتفاقية  مركز  يطلب  -14[

بغية تعزيز تبادل  منظمة التجارة العالميةالتابعة للجنة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية المراقب لدى 
المعلومات بشأن المداوالت والتطورات الحديثة في الهيئات المعنية باألنواع الغريبة الغازية، في ضوء زيادة أهمية 

  ]مسألة النظم اإليكولوجية عند وضع المعايير المناسبة؛
  أخرى شؤون

المعلومات  توليدوتشجيع التعليم و ،إلى األمين التنفيذي استكشاف منهجيات لحفز التوعية يطلب -15
وعامة الجمهور  ،ن األنواع الغريبة لطائفة عريضة من الجمهور، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحليةع

  وأصحاب المصلحة اآلخرين؛
المعنية المحلية والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، بما في ذلك المؤسسات  ،األطراف يشجع -16

بما يتماشى مع استراتيجية ضمن جملة أمور، ع البيولوجي، بالتصنيف على تنمية قدرات األطراف في اتفاقية التنو
من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  9بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف، لتحقيق الهدف 

الحدود والسلطات مراقبة وينبغي التشديد على إعداد أدوات لتعزيز قدرات السلطات المعنية ب. 2011-2020
األخرى في مجال تحديد األنواع الغريبة الغازية أو األنواع الغريبة الغازية المحتملة، لتقييم المخاطر  المختصة

  واتخاذ خطوات إلدارة هذه المخاطر وخفضها إلى الحد األدنى؛
بعمل المرفق العالمي لمعلومات التنوع  يرحب، 10/38من المقرر  7إلى الفقرة  وإذ يشير -17
وتيسير استخدام المعلومات  ،ين التشغيل البيني لقواعد البيانات والشبكات على اإلنترنتحستل ،(GBIF) البيولوجي

والحكومات والمؤسسات والمنظمات  ،األطراف ويشجعاألثر، تقييمات أو /الالزمة إلجراء تقييمات المخاطر و
مبكر الكشف العداد أنظمة على المشاركة في إعداد أنظمة معلومات للتشغيل البيني يمكن استخدامها في إ المعنية

  ؛االستجابة السريعةو
ية عند زن األنواع الغريبة الغاعباألهمية الحيوية للحصول على معلومات صحيحة  موإذ يسلّ -18

 2020-2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  9تحقيق الهدف التقدم المحرز في إعداد مؤشرات لرصد 
المقترح لتآزر بين خدمات المعلومات القائمة، يرحب ببرنامج العمل المشترك والحاجة إلى تحقيق أقصى قدر من ا

للتنوع  يشيأمن أهداف  9لتعزيز خدمات المعلومات المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية كمساهمة في تحقيق الهدف 
األطراف  وويدع ،إلى األمين التنفيذي تيسير تنفيذه ويطلب، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/14(البيولوجي 

  وخدمات المعلومات والمنظمات األخرى إلى المساهمة في هذا العمل؛
  اعتبارات بشأن العمل المستقبلي

باألنواع الغريبة الغازية بوصفها أحد الدوافع الرئيسية وراء فقدان التنوع البيولوجي،  موإذ يسلّ -19
 يشدداإلنسان،  يةالتي تؤثر سلبيا على رفاهوأثرها المتزايد على التنوع البيولوجي وعلى القطاعات االقتصادية، 

من الخطة االستراتيجية للتنوع  9على الحاجة إلى مواصلة العمل بشأن هذه المسألة، من أجل تحقيق الهدف 
  ؛2020-2011البيولوجي 
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  :إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، القيام بما يلي يطلب -20
تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية، بما في  تقييم التقدم المحرز في  )أ(

  ؛8/27ذلك المقررات التي تتناول الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي المحددة في المقرر 
سبل أخرى  واقتراح معايير أو ،إعداد قائمة أولية بأكثر المسارات شيوعا لألنواع الغريبة الغازية  )ب(

وتحديد مجموعة من األدوات التي يمكن استخدامها إلدارة المخاطر المرتبطة بهذه  ،يمكن بموجبها ترتيب أولويتها
  المسارات أو خفضها إلى أدنى حد؛

وتقديم تقرير عن ذلك إلى أحد اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع 
  .النظر في الحاجة إلى العمل المستقبلي لالسترشاد به لدىني عشر لمؤتمر األطراف الثا

  طلب موجه إلى األمين التنفيذي  - ثانيا
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،إن 

ت المشترك بين الوكاال ، بالتعاون مع أعضاء فريق االتصالأن يعدإلى األمين التنفيذي  تطلب  -1
وثيقة إعالمية بشأن كيف يمكن للمعايير واإلرشادات واألنشطة ذات الصلة في ، المعني باألنواع الغريبة الغازية

التصدي للمخاطر الناشئة عن إدخال األنواع أعاله أن تدعم األطراف في  4المنظمات المشار إليها في الفقرة 
نات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائالغازية الغريبة 

  .وإتاحتها قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف ،وأغذية حية
إلى األمين التنفيذي إعداد تقرير يقدم إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف  تطلب كذلك  -2

  .منظمة التجارة العالميةى بشأن طلب منح أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مركز المراقب لد
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  التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية  15/5

  استنتاجات الهيئة الفرعية   -أوال 
  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

ي وأهداف أيشي للتنوع البيولوج 2020- 2011أن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  تؤكد -1
 القضايا، وينبغي أن يوجها العمل المستقبلي لجميع 2020تقدمان اإلطار الشامل لالتفاقية نحو عام الخاصة بها 

  ؛لالتفاقية مواضيعيةالمجاالت الالمشتركة بين القطاعات و
 ؛UNEP/CBD/SBSTTA/15/8( التقارير التي أعدها األمين التنفيذي مع التقدير تالحظ -2

 UNEP/CBD/SBSTTA/15/11و ؛UNEP/CBD/SBSTTA/15/10و ؛UNEP/CBD/SBSTTA/15/9و

  :بعد بحث هذه التقارير إلى ما يلي وتخلص، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/11/INF/15و
أن آثار دورة المياه وموارد المياه العذبة، في تنفيذ جميع برامج العمل المواضيعية والمشتركة   )أ(

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020-2011لتنوع البيولوجي بين القطاعات لالتفاقية والخطة االستراتيجية ل
  :الواردة فيها، تعتبر بعيدة المدى، بما في ذلك ما يلي، ضمن جملة أمور

أن دورة المياه عملية بيولوجية فيزيائية ترتكز على نظم إيكولوجية، وأن التغيرات في   )1(
طوبة، ورطوبة التربة، والنتح وفرة المياه ونوعيتها، بما في ذلك ضمن جملة أمور الر

الكلي للنبات، تؤثر على التنوع البيولوجي، ووظائف النظم اإليكولوجية وإيصال خدمات 
  النظام اإليكولوجي؛

أن هناك آثارا عديدة ومتباينة لطريقة عمل دورة المياه، مما يجعل من الضروري النظر   )2(
  نهج النظام اإليكولوجي؛في إطار " مشترك بين القطاعات"إلى المياه كموضوع 

أن دورة المياه تشكل روابط قوية بين مختلف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وتظل   )3(
مهمة لتغطية جوانب دورة المياه ذات الصلة، من خالل اإلطار الجاري تطويره لرصد 

  ؛)10/7المقرر (الخطة االستراتيجية 
ولوجية لضمان الدعم الذاتي للنظم اإليك للنظميعتبر التنوع البيولوجي ضروريا   )4(

اإليكولوجية والوفاء باحتياجات البشر لخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بالمياه على 
  نحو فعال من حيث التكاليف؛

يلعب التنوع البيولوجي دورا مهما في توفير المياه على نحو مستمر لخدمة األنشطة   )5(
  د األسماك، ضمن أنشطة أخرى؛البشرية، مثل الزراعة، والحراجة ومصاي

مع مراعاة أن مسائل المياه وحلولها قد تكون مرتبطة إلى حد كبير بكل حالة، وبكل   )6(
منطقة محلية وال يمكن تقرير نوع األولويات ومدى شمولها بشكل قاطع، يمكن تحديد 

على  دور النباتات في الحفاظ: بعض المجاالت الرئيسية إلعطائها اهتماما إضافيا، مثل
ين المحلي واإلقليمي؛ وأهمية التنوع البيولوجي صعيدهطول األمطار والرطوبة على ال

للتربة فيما يتعلق برطوبة التربة وتوازنات المياه وبالتالي، في الحفاظ على الدور 
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الوظيفي لألراضي؛ وأهمية دورة المياه في الحفاظ على مستويات مرغوبة النتقال 

خصوصا (دمات الكبيرة للنظم اإليكولوجية التي ترتكز عليها الرواسب والترسيبات والخ
؛ ودور التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في تنظيم الحاالت )في المناطق الساحلية

؛ وأهمية )بما في ذلك الجفاف والفيضانات على حد سواء(المتطرفة المتعلقة بوفرة المياه 
لمغذيات والطاقة بين الغابات، والتربة والمياه، دورة المياه في تبادل المادة العضوية، وا

ذلك التبادل الذي يحدث على أساس موسمي على سبيل المثال، السيما في نظم 
  إيكولوجية معينة، مثل منطقة األمازون؛

أن المياه الجوفية ومستودعات المياه الجوفية مكونات مهمة لدورة المياه وتتطلب عناية   )7(
استنفاد خطير في مناطق كثيرة، وأن المياه الجوفية والموارد أكبر ألنها تعاني من 

المائية السطحية متشابكة، بما في ذلك من خالل األراضي الرطبة ووظيفة غطاء 
  األراضي، بما في ذلك من خالل تسهيل تشبع التربة بالماء؛

اه مصب النهر يمكن أن يؤثر استخدام المياه ألغراض مختلفة على النظم اإليكولوجية في اتج  )ب(
  وإمدادات المياه الجوفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار الحقة على النظم اإليكولوجية األرضية؛

أن المبادرات اإلقليمية التي تنص على إنشاء أطر بموجب القانون ووسائل أخرى فعالة لإلدارة   )ج(
  نظم مستجمعات المياه عبر الحدود الوطنية؛المتكاملة للمياه يمكن أن تعمل كنماذج لمناطق أخرى لتعزيز فاعلية 

ينبغي تطبيق النتائج واألدوات والطرائق الموجودة بالفعل على المستويات المحلية أو الوطنية أو   )د(
  اإلقليمية من أجل معالجة التهديدات التي تواجه النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، ووظائفها وخدماتها؛

 (TEEB)دراسة بشأن اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي إن العمل في إطار ال  )ه(

وتطبيق أساليب التقييم االقتصادي على الموارد اإليكولوجية يوفر فرصا جديدة للتأثير على السياسات وصنع 
ية التي تنطوي التقييمات االقتصادية تقييما تقريبيا أوليا ومحدودا للقيمة المال وتقدم. الوطني صعيدالقرار على ال

ينبغي أال تعتبر قيما قاطعة لمورد معين، بل يسترشد بها فحسب في وعليها النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، 
  سياق صنع قرار التخطيط اإلنمائي؛

تقدم النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، بما في ذلك مستجمعات المياه الموجودة فيها، خدمات   )و(
الستدامة التنوع البيولوجي ورفاهية اإلنسان، ولذلك، فمن الضروري تعزيز القدرات مهمة ية الالنظم اإليكولوج

الجزرية سيما أقل البلدان نموا والدول التقنية والمالية والقدرات األخرى في األطراف من البلدان النامية، ال
  ؛يز اإلدارة المستدامة للمياهمن أجل تعزالبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، فضال عن ، الصغيرة النامية

أن النساء هن أصحاب مصلحة رئيسيين في الحفاظ على رفاهية األسرة، ويستعملن عناصر   )ز(
التنوع البيولوجي لخدمات النظم اإليكولوحية المتعلقة بالمياه، وتعتبر معارفهن المتعلقة بالمياه عنصرا رئيسيا في 

  يولوجي للمياه الداخلية؛ التنوع البالمتعلق بتنفيذ برنامج العمل 
أن المجتمعات األصلية والمحلية التي تحافظ على عالقة ثقافية وروحية وثيقة وشاملة مع عناصر   )ح(

يظهر في كثير من األنشطة الثقافية، بما في ذلك من خالل  كماة بدورة المياه، طالتنوع البيولوجي األساسية المرتب
  إلدارة المستدامة للمياه استنادا إلى معارفها التقليدية؛اللغات األصلية، يمكن أن تشجع على ا
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أن تحميل المغذيات، بما في ذلك من اإلنتاج الزراعي غير المستدام واألنشطة القطاعية األخرى،   )ط(

يعتبر من التهديدات الرئيسية على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي الساحلي، ويرتبط ارتباطا 
داف أخرى من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ـ، ضمن أه14و 11و 8و 7اشرا بتحقيق األهداف مب

وينبغي إعطاء أهمية أكبر للتشبع بالمغذيات في المياه العذبة وكذلك في النظم اإليكولوجية . 2011-2020
  الساحلية حول العالم؛

بسبب التغيرات العالمية، يحتاج األمر إلى فهم نظرا إلى الضغوط المتزايدة على المياه الداخلية   )ي(
أفضل لتأثيرات هذه التغيرات على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية وكيفية تأثير ذلك على وظائف النظم 

  اإليكولوجية؛
على النحو الوارد وصفه في التقرير المرحلي (إن العمل العلمي الجاري بشأن هذا الموضوع   )ك(

رئيسية ذات  المتعلقة باستعراض المعلومات، وإصدار رسائل 10/28من المقرر  41إلى  39ت ن معالجة الفقراع
 ، بشأن الحفاظ على قدرة التنوع البيولوجي على مواصلة دعم دورة المياهصلة بالسياسات

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/11 وUNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/15(  سيكون أساسا مفيدا للهيئة الفرعية للمشورة
لمية والتقنية والتكنولوجية للنظر في هذا الموضوع في عملها في مجاالت كثيرة بشأن هذه الموضوعات في الع

  المستقبل، بما في ذلك تنفيذ واستعراض برامج عمل االتفاقية في المستقبل؛
، 2012آذار /في مارسيليا، بفرنسا، في مارس هأن المنتدى العالمي السادس للمياه، المقرر عقد  )ل(

  .ثل فرصة لزيادة التوعية بالتنوع البيولوجي وقضايا المياهيم
  طلبات موجهة إلى األمين التنفيذي     –ثانيا 

أمانة اتفاقية  وتدعوالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى األمين التنفيذي،  تطلب
  :رامسار لألراضي الرطبة، القيام بما يلي

ا إلى المناقشة مع الشركاء وأصحاب المصلحة المحتملين، بإدراج تقييم لفرص ، استنادالقيام  )أ(
، بشأن األراضي الرطبة التعاون معزز بشأن حلول لمشاكل المياه في خطة العمل المشتركة مع اتفاقية رامسار

  بيولوجي؛واإلبالغ عن الخيارات المتاحة إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع ال
إتاحة تقرير فريق الخبراء بشأن الحفاظ على قدرة التنوع البيولوجي في مواصلة دعم دورة   )ب(

وذلك لعلم االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، ) 10/28من المقرر  39حسبما نصت عليه الفقرة (المياه 
  باإلضافة إلى النظر في تقرير موجز عن نتائجه؛

اقيتين من أجل تحسين استعمال الموارد المتاحة ومواصلة بحث إمكانية إدماج ترشيد أنشطة االتف  )ج(
برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي ذات الصلة، من أجل تحقيق أكبر قدر من جميع عمل االتفاقيتين في أكبر ل

  .ادي عشر لمؤتمر األطرافاالجتماع الح واإلبالغ عن الخيارات إلى عقد اجتماعات مشتركة،التآزر، بما في ذلك إمكانية 
  توصيات موجهة إلى مؤتمر األطراف    -ثالثا 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر  توصي
  :بما يلي
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1-  2011بأهمية دورة المياه بالنسبة لمعظم مجاالت الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يقر -
في زيادة التوعية بهذا الشأن، وبالتالي تعزيز تنفيذ  وينظرولتحقيق معظم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  2020

الخطة االستراتيجية، من خالل جملة أمور من بينها إضافة التنوع البيولوجي والمياه كقضية مشتركة بين 
  القطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛

بالحفاظ على قدرة التنوع البيولوجي في مواصلة دعم دورة  بشأنائج فريق الخبراء في نت ينظر  -2
  ؛)10/28من المقرر  39حسبما نصت عليه الفقرة (المياه 

فته اتفاقية رامسار، يقدم مجاال مرنا للتفسير ، حسبما عر"األراضي الرطبة"أن المصطلح يالحظ   -3
وع البيولوجي المتعلقة بالروابط اإليكولوجية المتبادلة بين مناطق المياه الوطني لمعالجة التحديات التي تواجه التن

األطراف والحكومات األخرى إلى النظر في اعتماد أوسع للمصطلح  ويدعوالداخلية والمناطق الساحلية والبحرية، 
ع البيولوجي من الخطة االستراتيجية للتنو 11في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، وخصوصا لتحقيق الهدف 

  ؛2011-2020
ستكون السنة الدولية لألمم المتحدة للتعاون في مجال المياه وأن ذلك  2013بأن سنة  يحيط علما  -4

الجاري، فرصة لعرض القضايا المتعلقة " 2015- 2005" الماء من أجل الحياة"العقد الدولي للعمل "سيوفر، بجانب 
  .هور بشكل أكبربالمياه والتنوع البيولوجي على انتباه الجم
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  للتنوع البيولوجي االستخدام المستدام  15/6

  توصية موجهة إلى مؤتمر األطراف    - أوال 
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف باعتماد مقرر وفقا للخطوط توصي 

  :التالية
  إن مؤتمر األطراف،

وع البيولوجي يعتبر شرطا مسبقا لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي أن االستخدام المستدام للتن إذ يؤكد
  ،2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي من 

بالحاجة إلى بناء القدرات ولدعم مالي وتقني مالئمين للبلدان النامية لمواصلة تعزيز  وإذ يحيط علما
  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي،

لى اإلرشادات الموجودة بشأن االستخدام المستدام التي أعدت بالفعل في اتفاقية التنوع إ وإذ يشير
البيولوجي، وخصوصا مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية، ونهج النظام اإليكولوجي، فضال عن العناصر ذات 

حفظ النباتات، والتوصية الصلة في برامج العمل المواضيعية، واألهداف المختارة من االستراتيجية العالمية ل
الصادرة عن فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، والعمل الجاري بشأن االستخدام المألوف المستدام 

واألحكام ) ي(8، بما في ذلك العمل الذي قام به الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة ))ج(10المادة (
  ،بها صلةمتال

عمل بشأن تطبيق االستخدام المستدام الذي تقوم به المنظمات الدولية، وخصوصا منظمة بأهمية ال وإذ يقر
األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية، فضال عن العمل في إطار االتفاقيات 

  واالتفاقات الدولية ذات الصلة،
نفيذي عن كيفية تحسين االستخدام المستدام باإلرشادات الواردة في مذكرة األمين الت يحيط علما -1

واإلرشادات بشأن تطبيق مبادئ  (UNEP/CBD/SBSTTA/15/13)للتنوع البيولوجي من زاوية المناظر الطبيعية 
األطراف إلى النظر  يدعوو، (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/34)أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية على الزراعة 

  استكماالت مفيدة لإلرشادات الموجودة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛في هذه اإلرشادات باعتبارها 
األطراف على تعزيز تطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية، ونهج النظام  يشجع -2

اإليكولوجي في جميع سياسات التخطيط المكاني والتخطيط القطاعي التي تتعلق بالمناظر الطبيعية والمناظر 
 ؛ومكوناتها رية األوسع نطاقاالطبيعية البح

بخطة العمل المشتركة بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية يرحب  -3
كإطار ) 2020-2011( 2والزراعة وهيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة لها، المرحلة 

 ذات االهتمام المشترك؛ إلحراز تقدم في مبادرات التنوع البيولوجي

واألحكام المتصلة ) ي(8برنامج العمل المنقح المتعلق بالمادة  بالعنصر الرئيسي الجديد في يرحب -4
 والذي سيستند إلى مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية؛) ج(10الذي يركز على المادة  ،بها
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جي في تخطيط وتنفيذ أنشطة األطراف والحكومات األخرى إلى تطبيق نهج النظام اإليكولويدعو  -5
أو التخفيف من حدتها، بما في ذلك نقل /التكيف مع تغير المناخ من أجل تجنب آثارها على التنوع البيولوجي و

 الضغوط على التنوع البيولوجي من منطقة إلى منطقة أخرى؛

الغابات، إلى المنظمات الحكومية الدولية المعنية، بما فيها أعضاء الشراكة التعاونية بشأن يدعو  -6
القائمة بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي التي أعدت في إطار االتفاقية، وذلك في برامج  اإلرشاداتإدماج 
 عملها؛

فريق األمم المتحدة لإلدارة البيئية، من خالل مجموعة إدارة القضايا المعنية بالتنوع  يدعو -7
المعنية األخرى، إلى تعزيز اإلرشادات القائمة بشأن االستخدام  البيولوجي التابعة له، بالتعاون مع المنظمات

المستدام في القطاعات الرئيسية حسبما تتعلق بالمنظمات التي تشارك في فريق اإلدارة البيئية، والخطة 
 االستراتيجية وكل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

كمنبر إلقامة أوجه التآزر  ساتويامالمبادرة ] لةالمحتم[بالفائدة   يسلّم، 10/32إلى مقرره  إذ يشير -8
التابع  (MAB)بين مختلف مبادرات المناظر الطبيعية القائمة، بما في ذلك برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي 

لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والشبكة الحرجية النموذجية الدولية، والمبادرات األخرى التي تتضمن 
األطراف، والحكومات  يدعوواطق الحفظ المجتمعية التي تقيمها وتديرها المجتمعات األصلية والمحلية، من

 ؛ساتويامااألخرى، والمنظمات المعنية إلى االنضمام إلى الشراكة الدولية لمبادرة 

 األطراف على االعتراف بالدور المهم للمجتمعات األصلية والمحلية في االستخدام المستدام يحث -9
ين صعيدللتنوع البيولوجي، وعلى تسهيل مشاركتها الكاملة والفعالة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج على ال

 الوطني ودون الوطني، وفقا للتشريع الوطني؛

إلى األمين التنفيذي أن يوفر تحديثات دورية، إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  يطلب -10
قدم المحرز في االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي من جانب المجتمعات األصلية والتكنولوجية، عن الت

 واألحكام المتصلة بها؛) ي(8والمحلية، الذي قام به الفريق العامل المخصص للمادة 

بالدعم المقدم إلى عمل فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال من  يحيط علما مع التقدير -11
تفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، وأمانة اتفاقية حفظ أنواع أمانة ا

واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة األمم المتحدة ، لجنة غابات أفريقيا الوسطىالحيوانات البرية المهاجرة، و
قودها برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة التي ي( بقاء القردة العليالألغذية والزراعة، وشراكة 

البرية والنباتات ومركز البحوث الحراجية الدولية، وشبكة رصد االتجار بالحيوانات ، )للتربية والعلم والثقافة
(TRAFFIC) ؛المجلس الدولي لحماية حيوانات الصيد والحياة البريةو  
المرفقة بالمقرر (المعني بلحوم حيوانات األدغال  بالتوصيات المنقحة لفريق االتصال يرحب -12

باعتبارها استكماال محتمال لمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية بشأن االستخدام المستدام للتنوع ) الحالي
 ؛في البلدان المدارية وشبه المداريةالبيولوجي المتصل باإلدارة المستدامة للحياة البرية 

في  (CBNRM)أهمية اإلدارة المجتمعية للموارد الطبيعية "الدولية بشأن  بنتائج الندوة يحيط علما -13
حفظ األنواع الواردة على قائمة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض 
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ى الحاجة إلى عل ويعيد التأكيد، (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/12) "واستخدامها المستدام في البلدان المصدرة

تعزيز التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة 
لالنقراض لتعزيز االستخدام المستدام لألنواع ومنافع سبل العيش المرتبطة ببرامج الحفظ المجتمعية، مع إمكانية 

 األغذية وإدرار الدخل؛ إعداد بدائل صغيرة الحجم إلنتاج

  :والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى القيام بما يلي ،األطراف يدعو -14
تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، حسبما ترد في المرفق بهذا   )أ(

ألخذ في الحسبان أحكام المقرر، عند االقتضاء، وكاستكمال محتمل لمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية، مع ا
  من االتفاقية فضال عن التشريعات الوطنية؛) ج(10المادة 

  التوصيات من أجل التنفيذ في بلدان أخرى، حسب مقتضى الحال؛ إعداد وتكييفمواصلة   )ب(
إعداد وترويج طرائق ونظم، وبناء القدرات لتقرير مستويات الحصاد المستدام للحياة البرية على   )ج(

دارة المستدامة للحياة البرية واستخدامها المألوف إلاوطني ومستويات أخرى، بغية رصد وتحسين ال صعيدال
  المستدام، بما يتمشى مع التشريع الوطني؛

إعداد وترويج بدائل إلدارة الحصاد غير المستدام للحياة البرية واستخدامها غير المستدام، استنادا   )د(
راك مع المجتمع العلمي والمنظمات األخرى المعنية العاملة في مجال التنمية شتإلى السياق المحلي والوطني، واال

  المستدامة في القطاعات ذات الصلة، مثل الزراعة والحراجة ومصايد األسماك، في تحسين االستخدام المستدام؛
 المنظمات المعنية، وخصوصا أعضاء الشراكة التعاونية بشأن الغابات، إلى مساعدة البلدان يدعو -15

  ؛نات األدغال، حسب سياقها الوطنيالمدارية وشبه المدارية في تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوا
  :إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي يطلب -16

دعم مبادرات بناء القدرات في إدارة الحياة البرية من أجل االستخدام المألوف المستدام، مع   )أ(
  لة للمجتمعات األصلية والمحلية؛المشاركة الكاملة والفعا

في االتفاقية واالستخدام المألوف المستدام ) ج(10مواصلة إعداد الروابط بين العمل بشأن المادة   )ب(
  للحوم حيوانات األدغال؛

  تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين األطراف بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البرية؛  )ج(
جتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، استنادا إلى تعليقات األطراف تقديم تقرير إلى اال  )د(

ومع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، عن التقدم المحرز في تنفيذ  ،والمنظمات المعنية
  .توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، وعن المتطلبات المتعلقة ببناء القدرات

  طلبات موجهة إلى األمين التنفيذي    -ا ثاني
  :الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى األمين التنفيذي أن يقوم بما يلي تطلب

اإلبالغ عن قضية لحوم حيوانات األدغال أثناء المناقشات في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر   )أ(
، )ج(10مع التركيز على المادة  10بالعنصر الجديد المقترح بشأن المادة  فيما يتعلق) ي(8األطراف بشأن المادة 
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ية التي أعدها الفريق العامل المفتوح دشارمن أجل أخذ هذه القضية في االعتبار عند مناقشة خطة العمل اإل
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8العضوية المخصص للمادة 

شأن اإلدارة المستدامة للحياة البرية، لتعزيز التعاون استكشاف خيارات إلقامة شراكة تعاونية ب  )ب(
والتنسيق حول تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، واإلبالغ عن ذلك إلى مؤتمر 

  .األطراف في اجتماعه الحادي عشر
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  مرفق

  توصيات منقحة لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات الغابات
  التنوع البيولوجيالتفاقية  التابع

  الصعيد الوطني    - أوال 
تعزيز القدرة على إجراء تقييم كامل لمسألة لحوم حيوانات األدغال ووضع سياسات ونظم إدارة  -1

ينبغي للحكومات الوطنية، بالمشاركة التامة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، أن تجري تقييما لدور : مالئمة
رها من المنتجات الحيوانية البرية في االقتصادات والثقافات الوطنية والمحلية، فضال لحوم حيوانات األدغال وغي

عن الخدمات االيكولوجية التي توفرها األنواع المحصودة وغيرها من مكونات التنوع البيولوجي، وذلك كخطوة 
  :ما يلي ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل. أساسية نحو حفظ هذا المصدر واستخدامه على نحو مستدام

زيادة القدرة على رصد مستويات محصول لحوم حيوانات األدغال واستهالكها في شكل   ) أ(
  إحصاءات وطنية لالسترشاد بها نحو تحسين السياسات والتخطيط؛

إدماج تقييم واقعي وعلني الستهالك الحياة البرية ودورها في سبل العيش والثقافات، وذلك في   )ب(
  رئيسية؛وثائق السياسات والتخطيط ال

إنشاء آليات لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في هذه العملية   )ج(
ضمانا إلدماج آرائهم حول دور لحوم حيوانات األدغال في غذائها وثقافاتها، وتأثيرات االستخدام غير المستدام 

تقليدية والقوانين العرفية في عمليتي صنع السياسات للحوم حيوانات األدغال على سبل عيشها، وإلدماج المعارف ال
  .والتخطيط

ينبغي أن تكون إدارة الحياة البرية، بما في ذلك إدارة : إشراك القطاع الخاص والصناعات االستخراجية  -2
النفط (أنواع لحوم حيوانات األدغال جزءا أساسيا من خطط إدارة أو خطط أعمال صناعات الموارد الطبيعية 

العاملة في النظم اإليكولوجية للغابات المدارية أو شبه المدارية، واألراضي ) از والمعادن واألخشاب، وغيرهاوالغ
وينبغي، عند اإلمكان، تحديد وتطبيق الضمانات والمعايير القائمة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، . الرطبة والسافانا

مثل الضمانات الخاصة باإلدارة المستدامة (ت االستخراجية ضمن المبادئ التوجيهية والسياسات الخاصة بالصناعا
بالنص (وينبغي أن يوفر القطاع الخاص بدائل غذائية للعاملين في مناطق امتيازات قطع األخشاب ). للغابات

  ).عليها، مثال، في العقود المبرمة بين الحكومات والصناعات االستخراجية
ينبغي أن تنقل حقوق الحصول وغيرها من الحقوق وما يرتبط بها : ةالحقوق، والحيازة والمعارف التقليدي  -3

من مساءلة، فضال عن مسؤولية اإلدارة المستدامة لموارد الحياة البرية، أن تنقل كلما كان ذلك ممكنا، إلى 
 المجتمعات األصلية والمحلية، وغيرها من أصحاب المصلحة المحليين الذين تكمن مصالحهم الذاتية في الحفاظ

وينبغي بناء قدرات المجتمعات األصلية . على الموارد والذين بمقدورهم إيجاد حلول مستدامة ومرغوب فيها
وسيعزز حفظ موارد الحياة البرية . والمحلية المتمكنة هذه وتعزيزها لضمان قدرتها على ممارسة هذه الحقوق

م المألوف المستدام في نظم اإلدارة والرصد، واستخدامها المستدام من خالل إدماج المعارف التقليدية واالستخدا
أي التي تنصب على (وكذلك من خالل التشجيع على استخدام طرق الصيد األكثر صداقة من الوجهة اإليكولوجية 

  .واألكثر كفاءة من منظور التكلفة، وطرق الصيد اإلنسانية) األنواع ذاتها
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بغي تشجيع الدول التي توجد فيها أنواع لحوم حيوانات ين: استعراض السياسات واألطر القانونية الوطنية  -4
األدغال، بشدة على استعراض السياسات واألطر القانونية القائمة المرتبطة بحفظ الحياة البرية واستخدامها 

وباإلضافة إلى تقييد الحصاد في المناطق المحمية وحصاد األنواع المعرضة لالنقراض، طبقا للتشريعات . المستدام
ئمة، فمن الموصى به أن تضع الدول االستراتيجيات والسياسات والقدرات ونظم اإلدارة التي تدعم الصيد القا

  :وينبغي أن يضمن االستعراض ما يلي. القانوني والمستدام ألنواع مستهدفة
ا أن تأخذ األطر التنظيمية الوطنية في االعتبار الحقوق الثابتة للمجتمعات األصلية والمحلية حسبم  )أ(

  تتعلق باالستخدام المألوف المستدام ألنواع حيوانات األدغال؛
تماسك أطر السياسات واألطر القانونية من خالل تعميم حفظ الحياة البرية واستخدامها المستدام   )ب(

  3في مختلف العمليات القطاعية وعمليات التخطيط الوطنية؛
ة للحصاد، فضال عن األنواع التي هي في أن تكون خطط اإلدارة عملية وممكنة لألنواع القابل  )ج(

  ؛)مثل األنواع المعرضة لالنقراض(حاجة إلى حماية صارمة 
  نُهج واقعية لإلنفاذ تتمشى فيها إجراءات المكافحة مع القدرة المتاحة؛  )د(
أن تعكس النصوص القانونية والتنظيمية الممارسات الجارية دون النيل من أهداف الحفظ   )ه(
  الرئيسية؛
النهوض بالحصاد المستدام لألنواع المعرضة لخطر منخفض واإلجراءات الرامية إلى تعزيز   )و(

  حماية األنواع المعرضة ألخطار عالية؛
المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية وإدماج آرائها واقتراحاتها استنادا إلى   )ز(

  فية؛المعارف التقليدية والممارسات والقوانين العر
  .أن يكون للعقوبات والجزاءات أثر رادع  )ح(

من الضروري إنشاء شبكة متماسكة ومدارة على نحو فعال من : اإلدارة على مستوى المناظر الطبعيية  -5
وينبغي لحفظ أعداد الحياة . المناطق المحمية من أجل حفظ الحياة البرية، بما في ذلك األنواع المعرضة لالنقراض

  .مناطق المحمية أن تنظر اإلدارة في مستوى المناظر الطبيعيةالبرية خارج ال
ينبغي اتخاذ القرارات اإلدارية استنادا إلى أفضل التقنيات : العلم والمعارف التقليدية واألصلية والرصد  -6

. ليةالعلمية المتاحة والمطبقة، وإلى النهج التحوطي والممارسات والمعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمح
وينبغي إعداد نظم رصد مالئمة . وتعد مواصلة البحوث أمرا حاسما، وهناك حاجة إلى تحسين إدارة المعلومات

لحصاد لحوم حيوانات األدغال واالتجار بها ولموائل الحياة البرية وذلك استنادا إلى إدماج المعارف التقليدية 

                                                 
3

، وخطط إدارة الغابات، واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع (PRSP)لفقر بما في ذلك ورقات استراتيجيات الحد من ا  
، وبرامج (NAMAs)، وإجراءات التخفيف المالئمة على المستوى الوطني (NFP)، وبرامج الغابات الوطنية (NBSAP)البيولوجي 

، وخطط (REDD-plus)الة الغابات وتدهورها ، والخطط المتعلقة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إز(NAPA)العمل الوطنية للتكيف 
 العمل الوطنية بشأن لحوم حيوانات األدغال، والخطط واللوائح الوطنية إلدارة الحياة البرية، وخطط اإلدارة والحفظ الوطنية بشأن أنواع

 .محددة
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ر إمكانية المقارنة بين حصاد لحوم حيوانات األدغال واألصلية والعلمية وتنفيذها على الصعيد الوطني، وتوفي

وينبغي تقديم الدعم واإلرشاد الدوليين من أجل تحقيق التجانس في أنشطة . واالتجار بها على الصعيد اإلقليمي
 وينبغي إتاحة بيانات. وينبغي إعداد وتنفيذ طرائق قياسية لتقييم ورصد حالة أعداد الحياة البرية. الرصد واإلبالغ

جديدة ومحدثة وإضافية وموثوقة عن أعداد األنواع المحصودة وعن مستويات االستخدام واالتجار، وذلك للنظر 
فيها ضمن إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك 

علمي التفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية ، والمجلس الCITESلجنة الحيوانات التابعة التفاقية 
(CMS)التي يقودها برنامج األمم المتحدة للبيئة  بقاء القردة العليا شراكة، واالتفاقيات الدولية المعنية األخرى، و

(UNEP-GRASP)وعملية القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  ؛(IUCN).  
يعتبر إيجاد مصادر بديلة لألغذية والدخل تكون مقبولة من : تدابير التخفيف األخرىتدابير اإلحالل و  -7

الوجهة الثقافية ومجدية اقتصاديا تعتبر ضرورية عندما ال يمكن استخدام الحياة البرية وحدها على نحو مستدام 
الدخل تحتاج إلى أن تأخذ في غير أن المصادر البديلة لألغذية و. لدعم احتياجات المعيشة الحالية أو المستقبلية

الحسبان الوقائع، والثقافات واألفضليات المحلية وينبغي تطويرها وتنفيذها مع المجتمعات المحلية، أو أن تدعم 
دورا ) الفالحة، الرعي، التربية في المزارع، وخالفه(ويمكن أن تلعب تدابير التخفيف . مشاريع الدخل المجتمعية
  .ريةفي حفظ موارد الحياة الب

من أجل تحقيق حفظ موارد الحياة البرية واستخدامها : بناء القدرات، والتدريب، والتعليم وزيادة التوعية  -8
المستدام، يجب القيام بأنشطة كافية لبناء القدرات وزيادة التوعية العامة تستهدف الجماهير المعنية ويجب في 

لية والوطنية والمحلية عبر طائفة من الموضوعات، تشمل الحاالت المناسبة وضع هذه األنشطة على األصعدة الدو
  :ما يلي

  الحوكمة وإنفاذ القانون بما في ذلك القوانين العرفية؛  )أ(
  رصد وإدارة الحياة البرية، بما في ذلك استنتاجات سبل عدم اإلضرار بها؛  )ب(
  رصد وإدارة حصاد لحوم حيوانات األدغال واالتجار بها؛  )ج(
  عات األصلية والمحلية؛دور المجتم  )د(
آثار الصيد غير المستدام للحوم حيوانات األدغال واالتجار بها على المجتمعات األصلية والمحلية   )ه(

  وعلى سبل معيشتهم؛
  بدائل سبل العيش؛  )و(
التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاعين الخاص والعام، ومؤسسات التدريب التعليمي   )ز(

  .والمحلية والمجتمعات األصلية
في الحاالت التي يخضع فيها صيد الحياة البرية واالتجار بلحوم حيوانات ) أ: (الصحة وعلم األوبئة  -9

األدغال للتنظيم الحكومي، ينبغي تنفيذ استراتيجية وطنية لمراقبة األمراض، بما في ذلك مراقبة األمراض المنقولة 
مات الصحة العامة المناسبة وبناء القدرات على منع األمراض وينبغي أن تركز معلو. من خالل الحيوانات البرية

وعالوة على ذلك، يتعين رصد الحياة البرية والماشية المحلية . وحماية صحة اإلنسان والحيوان على السواء
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وصحة اإلنسان وإصدار تشريعات ولوائح بشأنها، وينبغي أن يعد إنفاذها وتنفيذها من أجل خفض خطر األوبئة 

ومن الضروري وضع تدابير لمراقبة الشؤون ) ب(نية من أنواع العدوى الناشئة، وذلك بطريقة صديقة بيئيا؛ الحيوا
الصحية واألمن األحيائي في مناطق االتجار بلحوم حيوانات األدغال، لمنع بيع اللحوم الملوثة أو المنتجات 

  .ذيةالحيوانية الملوثة التي قد تؤدي إلى انتشار مسببات األمراض المؤ
ينبغي عند إعداد البرنامج المعزز لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في : تغير المناخ  -10

على الصعيد الوطني بما في ذلك ضمانات التنوع البيولوجي، ينبغي مراعاة أهمية  4(REDD-plus)البلدان النامية 
ية والخدمات اإليكولوجية، والستمرار مخزونات كربون الغابات الحياة البرية للحفاظ على النظم اإليكولوجية الصح

  .وقدرة الغابات على التكيف
ينبغي تعيين مناطق محددة في الحاالت التي ال توجد فيها بالفعل، إلدارة الحياة : مناطق اإلدارة الخاصة  -11

األصلية والمجتمعات المحلية، ومع البرية على الصعيدين الوطني والمحلي، مع المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب 
الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  7/528تمشيا مع المقرر (الكامل لحقوقها االحترام 

بشأن الحوكمة، والمشاركة واإلنصاف  2وبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية، وخصوصا عنصر البرنامج 
ويمكن أن تمتد هذه إلى نظم . لغابات الدائمة المعينة إلدارة الموارد الخشبية، على غرار مزارع ا)وتقاسم المنافع

  ).مثل مواقع أو مناطق إدارة حيوانات الصيد(المناطق المحمية القائمة والمناظر الطبيعية المتعددة االستخدامات 
  :إنفاذ القانون  -12

المراقبة والتفتيش والتوقيف، بما  تعزيز القدرة على إجراء التحقيقات، وتعزيز إجراءات وطرائق  )أ(
  في ذلك على الصعيد المحلي وعلى مستوى نقاط عبور الحدود؛

تحسين معارف وقدرات المدعين العامين والقضاة على مقاضاة حاالت الصيد غير المشروع   )ب(
م بالكامل واإلعالن للحوم حيوانات األدغال واالتجار بها، وإصدار األحكام بشأنها، والتأكد من أن استيفاء األحكا

  عن حاالت التوقيف والمقاضاة واألحكام الصادرة؛
تعزيز التعاون والتنسيق بين ضباط إنفاذ تشريعات االتجار بالحياة البرية والمسؤولين والمدعيين   )ج(

  العامين والقضاة والموظفين اآلخرين المعنيين، وذلك في تنفيذ القانون المعني؛
ين، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، على دراية بالقوانين الوطنية التأكد من أن المواطن  )د(

  .واإلقليمية والمحلية
دعم وتعزيز اإلرادة ) أ: (استراتيجيات وخطط عمل وطنية لمعالجة مسألة لحوم حيوانات األدغال  -13

مسألة لحوم حيوانات األدغال السياسية الوطنية على تخطيط وتنفيذ اإلجراءات بشأن التزامات الحفظ الرئيسية ل
                                                 

4
 REDD-plusناخ، يتكون برنامج الصادر عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير الم CP.16/1باإلشارة إلى المقرر   

من خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية؛ ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزونات 
 .كربون الغابات في البلدان النامية

وما يتصل بها ) ي(8لية والمحلية وفقا للمادة بالتزامات األطراف نحو المجتمعات األص يذكّر: "7/28من المقرر  22الفقرة   5
أن إنشاء وإدارة ورصد المناطق المحمية ينبغي أن يتم بمشاركة كاملة وفعالة من تلك المجتمعات وباحترام كامل  ويالحظمن أحكام، 

 ".لحقوقها بما يتمشى والقانون الوطني وااللتزامات الدولية الواجبة التطبيق
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وينبغي أن تعد الحكومات أو تعزز عمليات تشاركية ومشتركة بين القطاعات في ) ب(والتزامات الحفظ القائمة؛ 

  .وضع وتنفيذ اإلدارة والحصاد المستدامين للحياة البرية
  الصعيد الدولي    - ثانيا 

يمكن أن تشمل هذه : ة مسألة لحوم حيوانات األدغالاالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والدولية لمعالج  -14
  :االستراتيجيات ما يلي

دعم وتعزيز اإلرادة السياسية على اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ االلتزامات الرئيسية بشأن لحوم   )أ(
  حيوانات األدغال على الصعيد اإلقليمي وعبر الحدود؛

لدولية القائمة والتشجيع على وضع االلتزامات دعم وتعزيز ورصد تنفيذ االلتزامات واالتفاقات ا  )ب(
  واالتفاقات الجيدة بشأن، حفظ موارد الحياة البرية المشتركة والموجودة عبر الحدود واستخدامها المستدام؛

الدمج الفعال الستراتيجيات حفظ الحياة البرية في برامج المساعدة اإلنمائية ذات الصلة، مثل   )ج(
  قر؛استراتيجيات الحد من الف

إنشاء أفرقة عمل إقليمية أو دون إقليمية لمسألة لحوم حيوانات األدغال بالتعاون مع الكيانات   )د(
  .اإلقليمية ذات الصلة، على أن تدعمها األمانة من الوجهة التقنية

ينبغي أن يدعم المجتمع الدولي الحكومات الوطنية في إعداد أو تعزيز عمليات : العمليات التشاركية  -15
ركية أو مشتركة بين القطاعات لوضع وتنفيذ آليات اإلدارة والصيد المستدامين ألنواع لحوم حيوانات األدغال، تشا

  .وخصوصا مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية والقطاع الخاص
ينبغي أن تتخذ عمليات السياسة الدولية والمؤسسات الدولية : آثار االتجار الدولي بالموارد الطبيعية  -16

مثل (لمتعلقة بالتجارة والتنمية خطوات لتقييم آثار استخراج الموارد الطبيعية واالتجار بها واإلبالغ عنها ا
والتخفيف من تأثيراتها على الحياة البرية، والمجتمعات التي تعتمد على الحياة ) األخشاب والمعادن والزيوت

ال من أجل تأمين قيام االتجار الدولي على أساس البرية، وما ينتج عن ذلك من طلبات على لحوم حيوانات األدغ
  .مبادئ مستدامة

ينبغي للمجتمع الدولي في ضوء القلق إزاء التهديد المحتمل : االتجار الدولي بلحوم حيوانات األدغال  -17
البرية،  لالتجار الدولي المتنامي في لحوم حيوانات األدغال على األعداد البرية والمجتمعات التي تعتمد على الحياة

ينبغي أن يتخذ إجراءات لردع االتجار بلحوم حيوانات األدغال المحصودة بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك من 
وينبغي أن يقدم المجتمع الدولي وسائل لتنفيذ هذه اإلجراءات والنجاح في . خالل الرصد الوثيق لهذا االتجار

ة تعاون وثيق حول هذا الموضوع بين األطراف، بما في ذلك ومن المطلوب إقام. إيصالها إلى جهات إنفاذ القانون
ما يتعلق بإنفاذ القانون، وبين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 

  .(CITES)المعرضة لالنقراض 
يدعم المجتمع الدولي إجراءات متكاملة من أجل تعظيم الصيد المستدام، ينبغي أن : بيئة السياسة الدولية  -18

  :محلية ووطنية وعبر الحدود إلقامة شراكات بين المنظمات والمؤسسات المعنية من أجل ما يلي
  بناء القدرات على إنفاذ القانون والرصد؛  )أ(
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  إعداد وتنفيذ بدائل للبروتين والدخل؛  )ب(
  دغال واالتجار بها؛زيادة التوعية والتثقيف بخصوص صيد لحوم حيوانات األ  )ج(
اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع : التعاون بين االتفاقيات المعنيةزيادة   )د(

، ومنظمة الصحة (CMS)، واتفاقية األنواع المهاجرة (CITES)الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض 
  .، والمنظمات المعنية األخرى(OIE)الحيوان  ، والمنظمة العالمية لصحة(WHO)العالمية 

وتقدم هذه اإلجراءات إذا اتخذت معا إمكانية دعم المجتمعات في اإلدارة المستدامة لموارد الحياة البرية 
  .لديها وتقليل الطلب على لحوم حيوانات األدغال

االقتصاديات والعلوم ينبغي أن تضمن البحوث إدراج ودمج علم البيئة والصحة والتنمية و: العلم  -19
  .االجتماعية، إلرشاد السياسات في المستقبل

ينبغي أن يضمن المجتمع الدولي أن تراعي اآلليات المالية والمدفوعات لقاء خدمات النظام : الحوافز  -20
ة اإليكولوجي، مثل البرنامج المعزز لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامي

(REDD-plus) تراعي أهمية أداء النظام اإليكولوجي ودور حيوانات الغابات في صحة الغابات وقدرتها على ،
  .البقاء، بما في ذلك رفاهية المجتمعات األصلية والمحلية المعتمدة على الغابات

ان دور حفظ ينبغي أن تأخذ نظم إصدار تراخيص الغابات ومعاييرها في الحسب: إصدار تراخيص الغابات  -21
الحياة البرية واستخدامها المستدام في الحفاظ على النظم اإليكولوجية الصحية للغابات، فضال عن رفاهية 

  .المجتمعات األصلية والمحلية المعتمدة على الغابات
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  التنوع البيولوجي في القطب الشمالي  15/7

  العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورةإن 
 حفظالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي الذي أعده الفريق العامل المعني بعن بالتقرير  ترحب  -1

هيئة الفرعية لل نظر االجتماع الخامس عشرل نباتات وحيوانات القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي،
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/14(العلمية والتقنية والتكنولوجية  للمشورة

 بيولوجياً أو إيكولوجياً مةمهال المناطقب المتعلقة وثائقال يدرج في أن التنفيذي األمين إلى تطلب  -2
 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية للهيئة عشر السادس لالجتماع يتم إعدادها التيو البحرية المناطق في

 األطلسي المحيط شرق لشمال لبحريةا البيئة حماية اتفاقيةالمضطلع به في إطار  العمل والتكنولوجية إشارة إلى
(OSPAR)، ؛الموضوع هذا بشأن األطلسي المحيط شرق األسماك في شمال مصايد ومن طرف لجنة  
  :وفقا للخطوط التاليةبأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر مقرراً  توصي  -3

  إن مؤتمر األطراف،
نباتات وحيوانات  حفظلفريق العامل المعني بوا البيولوجي تفاقية التنوعا بين التعاونقرار إذ يشير إلى 

تفاقية التنوع البيولوجي والفريق على استمرار التعاون بين ا يشجع القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي،
  واالتجاهات وكذلك عناصر إجهاد التنوع البيولوجي؛ ات الحالةالعامل، بما في ذلك فيما يتعلق برصد وتقييم

 حفظالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي الذي أعده الفريق العامل المعني بعن بالتقرير يرحب   -1
 هيئة الفرعية للمشورةلل نباتات وحيوانات القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي لالجتماع الخامس عشر

  الرئيسية؛ هعلى وجه التحديد بنتائج يحيط علماً؛ و)UNEP/CBD/SBSTTA/15/14(العلمية والتقنية والتكنولوجية 
  :ما يلييالحظ   -2
ة واسعة للتنوع البيولوجي، بما في ذلك العديد من مجموعات طائفيستضيف القطب الشمالي   )أ(

  مهمة؛الالعالمية  اتوالنبات اتالحيوان
 األطراف ومن ثم فإن العديد من الشمالي أنواعاً مهاجرة؛ القطب في األنواع من كبيرة نسبة تعد  )ب(

  لصيانتها؛ غير القطبية والحكومات األخرى تتقاسم هذه المجموعات ويعد تعاونها ضرورياً
المعيشية  سبلتوفر النظم اإليكولوجية في القطب الشمالي خدمات أساسية بما فيها توفير   )ج(

 للمجتمعات األصلية والمحلية؛

  لتنوع البيولوجي في القطب الشمالي؛ ينشأ تغير المناخ باعتباره أوسع وأهم أسباب إجهاد ا  )د(
عالمية، بالنظر  تداعياتتنطوي التغيرات الحاصلة في التنوع البيولوجي في القطب الشمالي على   )ه(

في التوازن الفيزيائي والكيميائي  ارئيسي ادورتلعب إلى أن عمليات النظام اإليكولوجي في القطب الشمال 
  والبيولوجي لكوكب األرض؛

لتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في القطب الشمالي في تنفيذ الخطة احفظ  يساهم  )و(
  ؛2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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واالتفاقات  الدولية والمنظمات ،األخرى والحكومات ،األطراف غير القطبية ذات الصلة يدعو  -3
 أو/و الشمالي المهاجرة خالل فترة من حياتها قطبال أنواع تستضيف التي ،األطراف المتعددة البيئية والعمليات

نباتات وحيوانات القطب  حفظالفريق العامل المعني باألنواع، إلى التعاون مع  هذه حالة عن المعلومات تجمع
 البيولوجي التنوع رصد برنامجمن خالل سبل من بينها المساهمة في  ،الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي

االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة التي مع ة بالمنطقة القطبية، ضمن قدراته المتاحة، والمحيط للمناطق
  أو تقييم هذه األنواع؛/تعنى بصون أنواع القطب الشمالي المهاجرة، وتبادل بياناتها المتعلقة برصد و

وانات القطب الشمالي نباتات وحي حفظلفريق العامل المعني بابالتقدم المحرز في تنفيذ  يرحب  -4
، بما في ذلك لمجلس القطب الشمالي المحيطة بالمنطقة القطبية التابع للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامجل

 بيئة على تؤثر التي والضغوط البيولوجي بالتنوع المتعلقة مةمهواإلبالغ عن االتجاهات ال الكشف زيادة سرعة
  ؛الشمالي القطب

في  قدرة النظم اإليكولوجية على التحملبشأن  والتقارير مزيد من التقييماتال إعداديشجع على   -5
  القطب الشمالي؛

تحديد  في مجاللمجلس القطب الشمالي  التابعة العمل أفرقةبه  ضطلعالعمل الذي تب يرحب  -6
عاون مع االتفاقيات بالت على مواصلة هذا العمل شجعهايفي القطب الشمالي، و وبيولوجياً إيكولوجياً مةمهالمناطق ال

 مصايد لجنة، والمحيط األطلسيشرق اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال  بما في ذلك ،واللجان اإلقليمية المجاورة
  األطلسي؛ المحيط شرق األسماك في شمال

تحديد الرامي إلى  عملهاإحراز تقدم في أفرقة العمل التابعة لمجلس القطب الشمالي على يشجع   -7
  األهمية اإليكولوجية والثقافية العالية؛  القطب الشمالي ذاتمناطق 

ة، حسب االقتضاء، إلى تعزيز تنفيذ المعنيالحكومات األخرى والمنظمات  يدعواألطراف و يحث  -8
وبرامج عمل االتفاقية ذات الصلة فيما يتعلق ببيئة القطب  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  الشمالي؛
، المعلومات لتبادل آلياتها الوطنية خالل ، منإلى إتاحة األخرى والحكومات األطراف يدعو  -9

 بما الشمالي، القطب منطقة في والرصد البحوث أنشطة خالل من الناشئة والمعلومات البيانات حسب االقتضاء،
 التنوع وتقييم القطبية، المحيطة بالمنطقة للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامج في تساهم التي تلك فيها

 واالستفادة الشمالي، وغيره من التقييمات ذات الصلة التي يجريها مجلس القطب الشمالي، القطب في البيولوجي
حيثما كان ذلك  األخرى، واالتفاقيات البيولوجي اتفاقية التنوع في إطار تقاريرها في إعداد منها بشكل كامل

  ؛مناسبا
توعية األطراف بالمعلومات والتقارير المتعلقة بالتنوع البيولوجي  فيذيإلى األمين التن يطلب  -10
 للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامجها تلك التي تصدر عن في بما الشمالي، القطب مجلس عن والصادرة

ة التي وغيره من التقييمات ذات الصل الشمالي، القطب في البيولوجي التنوع وتقييم المحيطة بالمنطقة القطبية،
  الشمالي؛ يجريها مجلس القطب



UNEP/CBD/COP/11/2 
Page 66 

 
الشمالي،  يالقطب مجلس عن الصادرة والمعلومات البيانات استخدام التنفيذي األمينيطلب إلى   -11

  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛نشرة  من القادمة اتطبعال إعداد من بينها أمور في االقتضاء، عند
األطراف  يشجع، األصلية في القطب الشماليشعوب المع  يالشمال القطبتعاون مجلس وإذ يقدر   -12

في  مشاركة كاملة وفعالة المجتمعات األصلية والمحلية مشاركة ة إلىالمعنيالحكومات األخرى والمنظمات  يدعوو
  .المشاريع والبرامج البحثية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي
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  ية الهيئة الفرعيةالسبل والوسائل لتحسين فاعل  15/8
  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  ة والتكنولوجية،العلمية والتقني الهيئة الفرعية للمشورةإن 
إلى األمين التنفيذي أن يعد، بالتعاون مع المؤسسات األكاديمية والعلمية المعنية، تقارير  تطلب -1

  ؛8/10رفق الثالث بالمقرر لمبامن التذييل باء ) 2( 1وورقات علمية استجابة للفقرة 
جهات والمؤسسات المضيفة وال ،البلدان المضيفة تشجعإلى األمين التنفيذي و تطلب أيضاً -2

ات أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة المعنية بصفة خاصة بمسائل معقدة وواسعة جتماع، عند التحضير الةمانحال
أو بالتزامن مع اجتماعات الخبراء األوسع نطاقاً، بما النطاق، على النظر في عقد هذه االجتماعات بشكل منفصل 

  ات المرتبطة بها؛رشادفي ذلك االجتماعات التي سبق التخطيط لها، ووضع اإل
 مكتب مع بالتعاونإلى األمين التنفيذي أن يحدد،  تطلب أيضاً، 10/11المقرر إذ تشير إلى و -3

والطرائق والخيارات من  قضاياال ومكتب مؤتمر األطراف، والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة
اإليكولوجي  النظام وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم دوليال حكوميال منبرال مع التعاون أجل

)IPBES(تقريراً يعدأن و الفرعية، للهيئة عشر الخامس االجتماع في عرضت التي اآلراء األخذ في االعتبار ، مع 
  عشر؛ السادس اجتماعها في الفرعية الهيئة لنظر

الهيئة الفرعية في االجتماعات واألحداث ذات الصلة التي يعقدها في  ةمشاركة رئيس تشجع -4
  اإليكولوجي؛ النظام وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم دوليال حكوميال منبرالالمستقبل 

  :مؤتمر األطراف بما يلي توصي -5
 8/10الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مواصلة تنفيذ المقررين  يطلب إلى  )أ(

 2020-2011البيولوجي  للتنوع االستراتيجية للخطة والتقنية العلمية الجوانب وتركيز عملها على 10/12و
م تقارير عن عملها إلى كل اجتماع من لتحسين فعاليتها، وتقدي ا وسيلةمالسنوات، باعتباره المتعدد العمل وبرنامج

  االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف؛
فيما يتعلق باإلجراء المتبع في إدراج القضايا الجديدة والناشئة على  10/13مقرره إلى  شيري  )ب(

  جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
ظراء لوثائق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية دور عملية استعراض الن يالحظ  )ج(

  والتكنولوجية في تعبئة المجتمعات العلمية وتحسين نوعية وثائق الهيئة الفرعية؛
العلمية فيما يتعلق بتنفيذ  بدور المراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ذات الخبرة يعترف  )د(
  تفاقية التنوع البيولوجي؛أهداف ا

والمنظمات المعنية إلى توفير موارد إضافية لترجمة  ،والحكومات األخرى ،األطراف يدعو  )ه(
سلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي والموجزات التنفيذية للوثائق الالوثائق العلمية والتقنية، بما في ذلك 

  التكنولوجية بلغات األمم المتحدة الرسمية؛اإلعالمية المعدة الجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و
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بما في ذلك  ،األطراف والمنظمات المعنية إلى تيسير عقد أحداث جانبية وموائد مستديرة يدعو  )و(
أو المعلومات ذات الصلة والمتوازنة /من أجل توفير األدلة العلمية والتقنية و ،الجديدة والناشئة قضايابشأن ال
في اجتماعات  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة اط االتصال التابعة للهيئة الفرعيةنق وذلك لنظر ،والمتاحة

  الهيئة الفرعية؛
األطراف والمنظمات المعنية إلى دعم إعداد دليل مرجعي إلرشاد نقاط االتصال  يدعو كذلك  )ز(

، بما في ذلك ترجمته 10/12من المقرر  4وأعضاء المكتب والوفود المشار إليها في الفقرة  ،التابعة للهيئة الفرعية
  إلى لغات األمم المتحدة الرسمية؛

بالمساهمة المقدمة من اتحاد الشركاء العلميين في توفير الدعم العلمي والتقني للهيئة  يرحب  )ح(
  صية؛والتكنولوجية بما في ذلك ما يتعلق باألنشطة المشار إليها في هذه التو والتقنية العلمية للمشورة الفرعية

ل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واللجان مث ،اتحاد الشركاء العلميين والمنظمات األخرى يدعو  )ط(
  أعاله؛) ز(و) و(التابعة له إلى دعم تنفيذ األنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين 

 اإلجراءات من اتخاذ المزيد واالقتراحات الداعية إلى المحرز التقدمعن بالتقرير  علما يحيط إذو  )ي(
ي القيام األمين التنفيذ يطلب إلى، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/15من الوثيقة  2الجدول ( 10/12استجابة للمقرر 

  :بما يلي، رهنا بتوافر الموارد
إتاحة مواد قائمة على الويب وتوفير التدريب على استخدامها لنقاط االتصال التابعة   )1(

لتقنية والتكنولوجية ونقاط االتصال األخرى التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية وا
  تفاقية التنوع البيولوجي من أجل تيسير عقد المشاورات اإلقليمية؛ال

إعداد برامج تدريبية لنقاط االتصال التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   )2(
مين التنفيذي من خالل والتكنولوجية مع مراعاة تقييم االحتياجات، حسبما يجمعها األ

 المعنيوتقييم االحتياجات من القدرات لفريق االتصال  104-2011اإلخطار 
  ستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛إلبا

إعداد وثائق أساسية، كلما أمكن، إلرفاقها باإلخطارات المرسلة إلى نقاط االتصال التابعة   )3(
  للمطالبة بمدخالت ومعلومات؛لتكنولوجية للمشورة العلمية والتقنية واللهيئة الفرعية 

مواصلة إدراج قائمة بالعناصر ذات الصلة بالخطة االستراتيجية في كل وثيقة من وثائق   )4(
  ما قبل الدورة التي تعد للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

 فيما الصلة ذات مكاتبال بين أوثق الكفيلة بتحقيق تعاون خياراتال استكشاف مواصلة  )5(
 التفاقياتالمعني با االتصال فريق خالل من البيولوجي بالتنوع المتعلقة االتفاقيات بين

 المتعلقة لالتفاقيات العلمية ةالمشور هيئاتورؤساء  )BLG(البيولوجي  بالتنوع المتعلقة
  ؛)CSAB( البيولوجي بالتنوع
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إلى  الفرعية الهيئة أعمال جدول على ةالصل ذات البنود عن إعالمية مذكرات تقديم  )6(
األخرى المتعددة األطراف والمتعلقة بالتنوع  لالتفاقيات الفرعية التابعة الهيئات رؤساء

  ممكناً؛ ذلك يكون عندما اجتماعات هذه الهيئات والمشاركة في البيولوجي،
لطلبات التي محدثة با قائمةجدول مع على  لالتفاقيةالموقع الشبكي  خالل من الحفاظ  )7(

، والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية األطراف إلى الهيئة يقدمها مؤتمر
 هذه وزيعوت الشبكي لالتفاقية، الموقع في الصلة ذات األقسامب والروابط التي تصل

وإصدار توجيهات  فيها للنظر اجتماع كل قبل الفرعية الهيئة مكتب على المحدثة القائمة
  .شأنفي هذا ال

--- -  

  


