
 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 شرع االجتماع الثاني
 4172أكتوبر/تشرين األول  71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 
 

 الثاني عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي مشاريع مقررات االجتماع

 مقدمة
 
 تُرنظ  مشراريعمشاريع المقررات لينظر فيها مؤتمر األطررا  فري اجتماعرل الثراني عشرر  و تجميعا لهذه المذكرة  تتضمن -7
 UNEP/CBD/COP/12/1/Rev.1جررررررررررراول األعمرررررررررررال المؤحرررررررررررت المرررررررررررنق  ل جتمررررررررررراع وشررررررررررررو ل  لوفقرررررررررررا  مقرررررررررررررات هرررررررررررذهال
مخت ررر  التوتررريات  مشررراريع المقرررررات الرررواراة فررريهرررذه المرررذكرة ع ررر  مل تشررروت(  UNEP/CBD/COP/12/1/Add.1/Rev.1و

السررابع عشررر والثررامن عشررر ل هييررة الورعيررة ل مشررورة التكنولوجيررة، واالجتمرراع الخررام  ل وريرر  العامررل  الترراارة عررن االجتمرراعين
 مررااة لاالجتمرراع الثررامن ل وريرر  العامررل الموترروا العضرروية المخترر  و ة، سررتعران تنويررذ االتواحيررالالموترروا العضرروية المخترر  

األمررين التنويررذي فرري ضررو  المقررررات السررابقة  أعرراهااالحتضررا ، العناتررر ايضررافية الترري   سرر واأل كررا  المتترر ة بهررا، و   ي(8
هرذه  وتررا اختتاترات 1 ك هرا الوثيقرةالرمرااي الورات  فري  ترا مظ  ة بال ونالورعية، والتي  للمؤتمر األطرا  أو توتيات هييات

 العناتر ايضافية في الوثاي  التي أعات ل جتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرا  

ت ايث هرذه الوثيقرة لتشرمل العناترر  ت حبل الاورة ل جتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرا ، ما بعا نشر جميع وثاي  و  -4
  ضافية لمشاريع المقررات ايالمقتر ة 
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 بنود جدول األعمال مشاريع مقررات حسبعناصر 

 الشؤون التنظيمية  -أوال

 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1البنود 
مرن جرراول األعمرال المؤحررت  القسرر أي مشراريع مقررررات فري إطرار وجرروا المتوحرع غيرر مررن ، 1البنرا مرا يتع رر  ببخر   

ومرا  تقراريرالوانتخرا  أعضرا  المكتر ، و  ،الذي يتضمن بنواا إجرايية مثل افتتاا االجتمراع، وتنظري  العمرل  المسايل التنظيمية(،
شررروا المنق ررة لجرراول األعمررال المؤحررت الالبنرروا فرري هررذه مررن مررؤتمر األطرررا  فرري إطررار  المط ررو  ايجرررا إلرر  ذلررك  ويررنعك  

 UNEP/CBD/COP/12/1/Add.1/Rev.1 ) 
اريخ ومكان انعقاا االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا (، من المتوحع أن يعتما مؤتمر األطررا   ت 1ا نوبالنسبة ل ب

 مقررا ي اا الب ا المضي  ل جتماع القاا  وتاريخ انعقااه 
 .مشروع المقرر التاليأعا األمين التنويذي 

 إن مؤتمر األطرا  في اتواحية التنوع البيولوجي،
اتواحية  األطرا  في لمؤتمر االجتماع الثالث عشر المكسيك الستضافة مقا  من  كومةالسخي ال بالعرن ير   -1

، حرطاجنة ل س مة األ يايية في بروتوكول ألطرا لاجتماع كالعامل االجتماع الثامن لمؤتمر األطرا  البيولوجي، و  التنوع
التقاس  الجينية و  بشأن ال تول ع   الموارا ناغويابروتوكول  ألطرا  فيل اجتماعك األطرا  العامل الثاني لمؤتمر واالجتماع

 ؛عن استخاامها ل منافع الناشيةالعاال والمنت  
االجتماع الثامن لمؤتمر األطرا  البيولوجي، و  اتواحية التنوع األطرا  في لمؤتمر االجتماع الثالث عشرعقا  أن يقرر -4 

 اجتماعك األطرا  العامل الثاني لمؤتمر واالجتماع، األ ياييةحرطاجنة ل س مة  في بروتوكول ألطرا لاجتماع كالعامل 
 ، عن استخاامها ل منافع الناشيةالتقاس  العاال والمنت  الجينية و  بشأن ال تول ع   الموارا بروتوكول ناغويا ألطرا  فيل

 ؛4116 /تشرين الثانينوفمبر فيفي المكسيك 
 األطرا ، لمؤتمر الرابع عشر الستضافة االجتماع نويذي بعروضهاالت إب غ األمين المعنية إل  األطرا  ياعو -4

الثالث  ل س مة األ يايية واالجتماع في بروتوكول حرطاجنة ألطرا لجتماع كاالعامل مؤتمر األطرا  التاسع ل االجتماع وكذلك
التقاس  العاال والمنت  لجينية و ا بشأن ال تول ع   الموارا بروتوكول ناغويا ألطرا  فيل جتماعكا األطرا  العامل لمؤتمر

  في أحر  وحت ممكن عن استخاامها ل منافع الناشية

 تقارير ال -ثانيا

  11و 9و 8 البنود
بالتقررارير المقامررة مررن  ، فرري تقريررر االجتمرراع،وفقررا ل ممارسررة السررابقة، حررا يرغرر  مررؤتمر األطرررا  فرري أن ي رريط ع مررا

فرري هررذه التقررارير فرري إطررار البنررا ذي  طر ررتالمسررايل الموضرروعية الترري  تنرراولو  مررن جرراول األعمررال( 8 البنررا  الهييررات الورعيررة
تقرير األمين التنويذي عن إاارة االتواحية وميزانية التنااي  االسرتيمانية ل تواحيرة  البنرا وفيما يتع   بالت ة من جاول األعمال  

بشرأن  مقررره( كجرز  مرن UNEP/CBD/COP/12/7مرؤتمر األطررا  ع مرا برالتقرير  حرا ي ريط (، المؤحرت من جاول األعمرال 9
  الرة  71وفيما يتع   بالبنرا   المؤحت من جاول األعمال 24في إطار البنا  4176-4176ميزانية برنامج العمل لوترة السنتين 
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ا يرغرر  بروتوكررول ناغويررا بشررأن ال تررول ع رر  المرروارا الجينيررة والتقاسرر  العرراال والمنترر  ل منررافع الناشررية عررن اسررتخاامها(، حرر
 أي مشروع مقرر في إطار هذا البنا  ل  يعار   ببا  نواذ البروتوكول  و يمؤتمر األطرا  في أن 
 تاريخ ومكان انعقاا االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا (، من المتوحع أن يعتما مؤتمر األطررا   1وبالنسبة ل بنا 

 ه مقررا ي اا الب ا المضي  ل جتماع القاا  وتاريخ انعقاا
  UNEP/CBD/COP/12/28الوثيقة  ع   أسا أعا األمين التنويذي مشروع المقرر التالي 

 إن مؤتمر األطرا  في اتواحية التنوع البيولوجي،
بتقرير األمين التنويرذي بشرأن إاارة االتواحيرة وخاترة االسرتعران الروظيوي ع ر  الن رو الروارا فري  يُ اط ع ما   -1

 ؛UNEP/CBD/COP/12/28الوثيقة 
تنويذ  11/41من المقرر  49و 45إل  األمين التنويذي بغرن استكمال الط بات الواراة في الوقرتين  يط   -4

وفقا  ل جاول الزمني الوارا بهذه   UNEP/CBD/COP/12/28من الوثيقة  47و  46ايجرا ات المشار إليها في الوقرتين 
حبل االجتماع الثالث عشر  2تنويذ االتواحيةستعران العضوية المخت  ال الوثيقة وتقاي  تقرير الجتماع ل وري  العامل الموتوا

   .لمؤتمر األطرا 

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي:  2121-2111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -ثالثا 
 تنفيذالتقييم التقدم المحرز وتعزيز 

وتحقيق  1111-1122للتنوع البيولوجي  خارطة طريق بيونغ شانغ لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 6/8ستعران تنويرذ االتواحيرة فري اجتماعرل الخرام ،  التوتريات الالوري  العامل الموتوا العضوية المخت    سبما
التوترية مرن  9الوقررة عشرر  الثرامن  هرا( والهييرة الورعيرة ل مشرورة الع ميرة والتقنيرة والتكنولوجيرة فري اجتماع6/77و، 6/71و، ا ب

مرن  أوسرعفري مجموعرة  تري اتخرذت فري اجتماعرل الثراني عشررالرييسرية ال المقررراتمؤتمر األطرا  فري إارا  حا ينظر (، 78/7
لتعزيرررز تنويرررذ الخطرررة االسرررتراتيجية ل تنررروع غ شررران غالتررري يمكرررن أن تكرررون مجتمعرررة معروفرررة باسررر   خارطرررة طريررر  بيونررر المقرررررات
 جتمراع الثراني عشرر لمرؤتمر ل ب ا المستضري  لوت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي ، وذلك تقايرا  4141-4177البيولوجي 
فضر  عرن مشراريع المقرررات بشرأن  72و 72و 74و 77فري إطرار البنروا الرواراة وهذا ينطب  ع   مشراريع المقرررات   األطرا 

التنوع البيولوجي من أجل وأهاا  التنمية المستاامة و  4176ا بعا عا  إاما  التنوع البيولوجي في خطة األم  المت اة ل تنمية لم
يمكن أن ينطب  ذلك أيضا ع ر   3وكما احُترا في مذكرة األمين التنويذي،  76 في إطار البنا القضا  ع   الوقر وت قي  التنمية

  49ي إطار البنا المقرر المتع   بالتعاون مع االتواحيات والمنظمات والمباارات الاولية األخرى ف

                                                           
 .أو الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ التي قد يتم إنشاؤها 2
3 UNEP/CBD/COP/12/24. 
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 الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي - 11البند 

استعراض منتصف المدة للتقدم المحرز نحو غايـات الخطة االستراتيجيـة للتنـوع البيـولوجي  - 12البند 
 ، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي والمزيد من اإلجراءات لتعزيز التقدم2111-2121

ل هييررة الورعيررة ل مشرورة الع ميررة والتقنيررة والتكنولوجيررة  78/7و 71/7تين مرا ي رري مشرراريع المقرررات الررواراة فرري التوتريفي 
الوقرررات تشررتمل و ؛ 78/7الهييررة الورعيررة توتررية  المقرررر الرروارا فرريمشررروع ع رر   72و 71-7الوقرررات وتشررتمل  الهييررة الورعيررة(  

مشرروع  مرن 6الوقررة ع ر   76الوقررة مل تتشو ، 71/7توتية الهيية الورعية في  الوارا المقررمشروع من  2الوقرة ع    77-72
  71/2الهيية الورعية من توتية  مقتبسة 76الوقرة فإن   وبايضافة إل  ذلك، 71/7الهيية الورعية توتية  المقرر الوارا في

اض منتصـف المـدة للتقـدم المحـرز نحـو غايــات الخطـة اسـتعر الطبعة الرابعة مـن نشـرة التوقعـات العالميـة للتنـوع البيولـوجي، 
 ، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي والمزيد من اإلجراءات لتعزيز التقدم1111-1122االستراتيجيـة للتنـوع البيـولوجي 

 ،إن مؤتمر األطرا 
الوعرررال هرررو تعزيرررز التنويرررذ  4141-4177إلررر  أن الهرررا  مرررن الخطرررة االسرررتراتيجية ل تنررروع البيولررروجي  يشرررير -7

ل تواحيرررة مرررن خررر ل اتبررراع نهرررج اسرررتراتيجي، يشرررمل رؤيرررة مشرررتركة ومهمرررة وغايرررات اسرررتراتيجية وأهررراا    أهررراا  أيشررري ل تنررروع 
تر  ة المعنيرين عنرا اتخراذ ايجررا ات ع ر  نطرا  مالبيولوجي (، التي ستكون بمثابة متار إلهرا  لجميرع األطررا  وأتر ا  ال

 ُنهج المخت وة التي تستخامها األطرا  لت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي؛األاوات والويأخذ في ال سبان واسع 

اسرررتعران منتتررر  المررراة ل تقرررا  الم ررررز ن رررو غايررررات الخطرررة الطبعرررة الرابعرررة مرررن نشررررة التوحعرررات العالميرررة ل تنررروع البيولررروجي، 
 ، وأهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي 4141-4177االستراتيجيرة ل تنروع البيرولوجي 

 ؛نشرة التوحعات العالمية ل تنوع البيولوجيبالطبعة الرابعة من  ير   -4

كنراا واالت راا األوروبري وألمانيرا واليابران وهولنراا وجمهوريرة  المقرا  مرنالعينري و الاع  المالي ب مع التقاير يقر -2
نشرررة التوحعررات العالميررة ل تنرروع ة مررن عررااا الطبعررة الرابعررييرلنرراا الشررمالية أكوريررا وسويسرررا والمم كررة المت رراة لبريطانيررا العظمرر  و 

 ؛البيولوجي

فيمررا يتع رر   نشرررة التوحعررات العالميررة ل تنرروع البيولرروجياالسررتنتاجات العامررة التاليررة ل طبعررة الرابعررة مررن  ي  ررظ -2
 :4141-4177بتنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

ل تنرروع البيولرروجي، غيررر أنررل فرري معظرر   ت قرر  تقررا  ُمشررجع ن ررو الوفررا  برربعن مكونررات معظرر  أهرراا  أيشرري (أ  
ال االت، لن يكون هرذا التقرا  كافيرا لت قير  األهراا  الم رااة مرا لر  ُيتخرذ إجررا  إضرافي فروري وفعرال لخورن الضرغوط الواحعرة 

 ع   التنوع البيولوجي ومنع تاهوره المستمر؛

 ررة الجرروع والوقررر، وت سررين مررن شررأن ت قيرر  أهرراا  أيشرري ل تنرروع البيولرروجي أن يسرراه  بشرركل كبيررر فرري مكاف (   
ت ة اينسان، وضمان عرن مسرتاا  مرن الطاحرة، واألغذيرة والميراه النظيورة، وتيسرير التخوير  مرن آثرار تغيرر المنراخ والتكير  

وسيسه  في أهاا  خطة األمر  المت راة ل تنميرة لمرا بعرا  ال ا من التعرن ل كوارثمعل، ومكاف ة التت ر وتاهور األراضي، و 
 اا  التنمية المستاامة؛وأه 4176عا  

ينبغي اتخراذ ايجررا ات لت قير  أهراا  أيشري ل تنروع البيولروجي بطريقرة متسرقة ومنسرقة؛ أمرا ايجررا ات ن رو  (   
عررااا وتنويررذ خطررط العمررل  ت قيرر  بعررن األهرراا ، السرريما ت ررك الترري تتنرراول األسرربا  الكامنررة ورا  فقرراان التنرروع البيولرروجي، وا 
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نوع البيولوجي، ومواتر ة إعرااا وتبراال المع ومرات، و شرا المروارا، فسرتؤثر جميعهرا بقروة ع ر  ت قير  واالستراتيجيات الوطنية ل ت
 األهاا  األخرى؛ 

سيتط   ت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي مجموعة مرن ايجررا ات ع ر  المسرتوى الروطني تشرمل عرااة:  (ا  
شرررراك عامرررة النرررا  وأتررر ا  األطرررر القانونيرررة أو السياسررراتية؛ وال ررروافز االجتماعيرررة االحتترررا اية المتوا مرررة مرررع هرررذه األطرررر؛ وا 

المترر  ة، بمررا فرري ذلررك المشرراركة الوعالررة ل مجتمعررات األترر ية والم  يررة؛ والرتررا؛ واالمتثررال  والبررا مررن اتسررا  السياسررات عبررر 
 القطاعات والوزارات ال كومية المعنية وذلك التخاذ مجموعة من ايجرا ات الوعالة؛

يع نطرررا  الررراع  السياسرررري والعرررا  الرررر ز  لتنويرررذ الخطرررة االسررررتراتيجية ل تنررروع البيولرررروجي مرررن الضرررروري توسرررر (ه  
ولت قيررر  أهررراا  االتواحيرررة  ومرررن شرررأن ذلرررك أن يتط ررر  العمرررل ل ت قررر  مرررن أن ترررارك جميرررع مسرررتويات ال كومرررة  4177-4141

 كولوجية المتت ة بل؛وأت ا  المت  ة عبر المجتمع القي  المتعااة ل تنوع البيولوجي وخامات النظ  االي

-4177هناك  اجة إل  إحامة شرراكات ع ر  جميرع المسرتويات لتنويرذ الخطرة االسرتراتيجية ل تنروع البيولروجي  (و  
حطاعرات ال كومرة، والمجتمرع  ع   ن و فعال، التخراذ ايجررا ات ع ر  نطرا  واسرع، وتعمري  التنروع البيولروجي فري جميرع 4141

 يخ  تنويذ مخت   االتواحات البييية المتعااة األطرا ؛واالحتتاا وتمكين أوجل التآزر فيما 

من خ ل تعزيز التعاون  4141-4177هناك فر  سان ة لاع  تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  (ز  
، السريما أحرل التقني والع مي بين األطرا   كما سيتعّين زيااة اع  بنا  القارات ونقل التكنولوجيا، وخاتة بالنسبة ل ب اان النامية

 الب اان نموا والاول الجزرية التغيرة النامية وكذلك الب اان التي تمر احتتاااتها بمر  ة انتقالية؛

مرن أهراا  أيشري  41هناك  اجة إل  زيااة كبيرة في  شا الموارا المالية من جميع المتاار، وفقا ل هرا   (ا  
 ؛4141-4177يولوجي ل تنوع البيولوجي، لتنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع الب

أيشري ل تنروع البيولروجي مرن أهراا   71لرن يت قر  الهرا  أنرل برالنظر إلر  التقرا  الم ررز،    ظ بق   بالغي -6
 ؛4176الموعا المستها  في عا   ب  ول

 االضط ع بما ي ي:إل  األمين التنويذي  يط   -6

تعزيررز المبرراا  لبهررا  احتررراا سرربل  نشرررة التوحعررات العالميررة ل تنرروع البيولرروجيأن ي  ررل الطبعررة الرابعررة مررن  (أ  
التوجيهيررة يعررااا التقررارير الوطنيررة فرري المسررتقبل، وتقرراي  تقريررر عررن ذلررك إلرر  الهييررة الورعيررة والوريرر  العامررل الموترروا العضرروية 

 عقا حبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا ؛ تفي اجتماعات  4ستعران تنويذ االتواحيةالالمخت  
برالتنوع  المتع قرةإلر  أمانرات االتواحيرات  نشرة التوحعات العالميرة ل تنروع البيولروجيلرابعة من أن ي يل الطبعة ا (   

، والمنظمررات ةالبيولرروجي، والمنبررر ال كررومي الرراولي ل ع ررو  والسياسررات فرري مجررال التنرروع البيولرروجي وخررامات الررنظ  اييكولوجيرر
ل  الجمعية العامة لألم  المت اة و   ؛هذه الهييات إل  ع  تقرير  النتايج الرييسية ل لنقاألخرى ذات الت ة، وا 

وبالتعراون مررع أترر ا  المتر  ة المعنيررين، مثررل االحتضررا ،   سر أن ينورذ بالتعرراون مرع الشررركا  المعنيررين،  (   
  مرع التركيرز ع ر نشررة التوحعرات العالميرة ل تنروع البيولروجياستراتيجية االتترال ل طبعرة الرابعرة مرن القطاعات األخرى والشبا ، 

 ؛الجماهير الرييسية

                                                           
4
الفريق العامل رهنا بمقرر يصدر عن مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر بشأن إنشاء هيئة فرعية معنية بالتنفيذ على النحو الذي أوصى به  

 .6/4التوصية  وع المقرر الوارد فيمن مشرمن 1، في الفقرة في اجتماعه الخامس المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
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األطررررا ، وال كومرررات األخررررى، والمنظمرررات المعنيرررة،  سررر  االحتضرررا ، ع ررر  اتخررراذ خطررروات لنشرررر يشرررجع  -1
ونتايجهرا ع ر  نطرا  واسرع، بمرا فري ذلرك عرن طرير  ترجمرة التقريرر  نشرة التوحعات العالميرة ل تنروع البيولروجيالطبعة الرابعة من 
 إل  ال غات الم  ية؛

 وت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي 4141-4177خطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي تعزيز تنويذ ال

ال اجرة إلر  ضرمان إامرا   يبررز 61/474،5وحرار الجمعية العامرة لألمر  المت راة  77/44إل  المقرر  يشير -8
وأهررراا   4176ا بعرررا عرررا  التنررروع البيولررروجي ووظررراي  الرررنظ  اييكولوجيرررة بشررركل مناسررر  فررري خطرررة األمررر  المت ررراة ل تنميرررة لمررر

نشررة التوحعررات العالميررة ل تنرروع ، فرري هررذا التراا النتررايج ذات الترر ة ل طبعرة الرابعررة مررن وم  ظرات التنميررة المسررتاامة، وي  رظ
 ؛البيولوجي

ل خطرررة  4161ع ررر  أنرررل لت قيررر  أهررراا  أيشررري ل تنررروع البيولررروجي وا  رررراز تقرررا  ن رررو ب ررروغ رؤيرررة عرررا   يشررراا -9
ال كومررات األخرررى ع رر   ويشررجعاألطرررا   ي ررث، سرريتعين تعزيررز وتسررريع التنويررذ، 4141-4177البيولرروجي  االسررتراتيجية ل تنرروع

ومرا يتترل برذلك مرن  4141-4177ل تنروع البيولروجي  االسرتراتيجيةل خطرة اتخاذ التاابير الشام ة ال زمة لضمان التنويذ الكامل 
 استراتيجيات وخطط عمل وطنية ل تنوع البيولوجي؛

ذ يشررا -71  4141-4177ع رر  أن ايجرررا ات الم ررااة ال زمررة لتنويررذ الخطررة االسررتراتيجية ل تنرروع البيولرروجي  اوا 
وزيررااة التقررا  ن ررو ت قيرر  أهرراا  أيشرري ل تنرروع البيولرروجي سررتخت   برراخت   الظرررو  واألولويررات الوطنيررة، بمررا فرري ذلررك ت ررك 

األطرررا ، وال كومررات والمنظمررات األخرررى  يشررجعالبيولرروجي، الررواراة فرري ت ررايثات االسررتراتيجيات وخطررط العمررل الوطنيررة ل تنرروع 
ع   االستوااة، بطريقة مرنة، من حايمة ايجرا ات األساسية الم تم ة الواراة في المرف  بهذا المقرر لتعزيز التقا  الم رز ن رو 

 جي؛أهاا  أيشي ل تنوع البيولو وت قي   4141-4177الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي تنويذ 

ال تياجرررات الع ميرررة والتقنيرررة الرييسرررية المتع قرررة بتنويرررذ الخطرررة االسرررتراتيجية ل تنررروع البيولررروجي با ي ررريط ع مرررا -77
الهيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعهرا السرابع عشرر والرواراة  الذي  ااتل، ع   الن و 4177-4141

تنويذ الخطة االستراتيجية وت قي  أهاا  المتع   بعتبارات امها ل نظر في المستقبل في االالمرف  الثاني بهذا المقرر الستخا في
 أيشي ل تنوع البيولوجي؛ 

ألطرررررا  فيمررررا يتع رررر  باال تياجررررات الع ميررررة والتقنيررررة المتع قررررة ايضررررافية لرا  اآلتجميررررع ب أيضررررا ي رررريط ع مررررا -74
فري المرررفقين األول  المتا رة، 4141-4177اتيجية ل تنرروع البيولروجي الخطرة االسرتر  الررواراة فريأهراا  أيشري وبالقضرايا الشرام ة ب
 ؛ 71/7الثاني ع   التوالي من توتية الهيية الورعية و 

مرع األطررا   إلر  االنخرراط( GEO BON  وشربكة مراحبرة التنروع البيولروجيبمراحبرة  المعنيرةالمجموعرة  ياعو -72
واضر ة المعرال  والاال تياجات ذات األولوية الم ااة  بشأناآلخرين ن المعنييوالمجتمعات األت ية والم  ية وأت ا  المت  ة 

 ورتا التنوع البيولوجي؛ مراحبةالمتع قة ببنا  نظ  

ذ ي  ظ -72 أن برامج عمل االتواحية المواضيعية والمشتركة بين القطاعات توفر إرشااات توتي ية بشأن تنويرذ  وا 
ذ يشررير؛ 4141-4177وجي مخت رر  عناتررر الخطررة االسررتراتيجية ل تنرروع البيولرر إلرر  أن اال تياجررات الع ميررة والتقنيررة الرييسررية  وا 

ذ و ، 71/7المرتبطة بتنويذ الخطة االستراتيجية التي  ااتها الهيية الورعية في توتيتها  من جايرا أنرل فضر  عرن الوجروات  يؤكاا 

                                                           
5
، 42بشأن تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ومساهمتها في التنمية المستدامة، في الفقرة  4174ديسمبر/كانون األول  47المؤرخ  61/474في القرار  

طة االستراتيجية للتنوع تشجع الجمعية العامة ضمن جملة أمور، األطراف وجميع أصحاب المصلحة والمؤسسات والمنظمات المعنية على النظر في الخ
، مع مراعاة األبعاد الثالثة للتنمية 4176وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي خالل وضع خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  4141-4177البيولوجي 
 المستدامة.
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يمكررن تقاسرمها ع رر  نطرا  واسررع وتكييوهرا مررع  الم رااة فرري ت رك التوتررية، واألاوات والمنهجيرات المتع قررة براع  السياسررات، التري
اال تياجات الم ااة لألطرا ، بمرا ُيمّكرن مرن اتخراذ ايجررا ات ال زمرة لتنويرذ الخطرة االسرتراتيجية وت قير  أهراا  أيشري ل تنروع 

تعران اآلثرار الرييسرية ، فري اجتماعرات حاامرة لهرا، اسرل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجيرة إل  الهيية الورعية يط   البيولوجي،
من أجل التنويذ المعرزز ل خطرة االسرتراتيجية وت قير   التوحعات العالمية ل تنوع البيولوجيل نتايج الرييسية ل طبعة الرابعة من نشرة 

ية أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي، وختوتا األهاا  التي ل  يت ق  فيها تقا  كا ، وأيضا في ضو  اال تياجات الع مية والتقن
، والمع ومرات ايضرافية مرن التقرارير الوطنيرة 71/7الرييسية لتنويذ الخطة االستراتيجية، التي  ااتها الهيية الورعية في التوترية 

الخامسررة، والتقررارير الطوعيررة، وايرشررااات التوترري ية مررن القضررايا المشررتركة بررين القطاعررات وبرررامج العمررل، وت ررايث المؤشرررات 
 ر األطرا  في اجتماعل الثالث عشر؛اتيجية، وذلك لنظر مؤتمالعالمية ل خطة االستر 

إل  الهيية الورعية تقيي  نطا  وعم ية نشرة التوحعات العالمية ل تنوع البيولوجي، في أعقا  نشرر  يط   كذلك -76
خررامات  ولرروجيع ررو  والسياسررات المعنرري بررالتنوع البيل ال كررومي الرراولي  ل منبررر الجرراريعمررل الضررو   فرري، و الرابعررة منهررا الطبعررة
، ةتقيرري  عررالمي بشررأن التنرروع البيولرروجي وخررامات الررنظ  اييكولوجيرروتجنرر  االزاوا  مررع هررذا العمررل يجرررا   ةاييكولوجيرر الررنظ 

مرن نشررة  القاامرةالطبعرات تنويرذ النظرر فري طراير  ل سترشراا برل فري وتقاي  تقرير إل  االجتماع الثالرث عشرر لمرؤتمر األطررا  
 ل تنوع البيولوجي التوحعات العالمية 

 إل  األمين التنويذي، رهنا بتوافر الموارا ال زمة:  يط   -76

القايمررة والممكنررة لت بيررة اال تياجررات الع ميررة والتقنيررة الرييسررية ع رر  الن ررو  السرربل والوسررايلإعررااا تقريررر عررن  (أ  
اان الناميرة، وال سريما أحرل الب راان نمروا الب راألطررا  مرن لتعزيرز القرارات الع ميرة والتقنيرة وخاترة فري و  المرف  الثرانيالم اا في 

 ، والب اان التي تمر احتتاااتها بمر  ة انتقالية؛ الناميةالتغيرة الجزرية الاول و 

 المسرررتها  إلررر تبررراال المع ومرررات التابعرررة ل تواحيرررة لتمكرررين تقررراي  الررراع  التقنررري غرفرررة مواتررر ة تعزيرررز آليرررة  (   
، والب راان التري تمرر الناميرةالجزريرة الترغيرة الراول وال سريما أحرل الب راان نمروا و  الب راان الناميرة،األطررا  مرن  وخاتةاألطرا ، 

المناسررربة، وتعزيرررز أوجرررل الترررآزر برررين المؤسسرررات  يةاع  السياسررراتالرررت ايرررا واسرررتخاا  أاوات  بشرررأن، احتتررراااتها بمر  رررة انتقاليرررة
 الوطنية وايح يمية والاولية؛ 

مختررر  المعنررري بمؤشررررات الخطرررة االسرررتراتيجية ل تنررروع البيولررروجي عقرررا اجتمررراع لوريررر  الخبررررا  التقنيرررين ال (   
 ختتاتات الواراة في المرف  الثالث؛ باال، 4177-4141

الخطرررة االسرررتراتيجية  لتنويرررذ السياسررراتاسرررتعران التجرررار  الوطنيرررة فررري اسرررتخاا  أاوات تقيررري  فعاليرررة أاوات  (ا  
 في التقارير الوطنية الرابعة والخامسة؛، باستخاا  المع ومات الواراة 4141-4177ل تنوع البيولوجي 

التكنولوجيررة حبررل االجتمررراع الثالررث عشرررر و الع ميررة والتقنيرررة تقرراي  تقريررر إلررر  اجتمرراع ل هييررة الورعيرررة ل مشررورة  (ه  
  لمؤتمر األطرا 

مرررن  1الوقرة ، عمررر  برررUNEP/CBD/COP/12/9/Add.1الوثيقرررة  ع ررر  أسرررا أعرررا األمرررين التنويرررذي المرفررر  الترررالي 
 . هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجيةل 78/7التوتية 

 المرف  األول
تعزيز التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع الرئيسية المحتملة لقائمة من اإلجراءات 

 التنوع البيولوجيأيشي وتحقيق أهداف  1111-1122البيولوجي 
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صدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم الت الغاية االستراتيجية ألف: -ألف  
 الحكومة والمجتمع قطاعات في جميعالتنوع البيولوجي 

 :ايجرا ات الرييسية الم تم ة التي يمكن أن تسرع التقا  الم رز ن و هذه الغاية، إذا طبقت ع   نطا  أوسعتشمل  -7

ومستاامة ل تتال، واستراتيجيات و م ت لزيااة التوعية بالتنوع جهوا متسقة واستراتيجية إعااا وتنويذ   أ(
 ؛البيولوجي وحيمل، وبوسايل لاع   وظل واستخاامل المستاا 

االستخاا  األفضل ل ع و  االجتماعية، بما في ذلك فه  الاوافع االجتماعية واالحتتااية والثقافية التي ت وز    (
 ؛من أجل ت سين تتمي   م ت االتتال والمشاركة والسياسات ذات الت ةالس وك، والتواعل بين هذه الاوافع، 

موات ة التجميع لإل تا ات البييية وبنا  ال سابات البييية االحتتااية، بما في ذلك إعااا و وظ    (
مكان، امج هذه في ال سابات القومية ألرتاة الموارا الطبيعية المتع قة بالتنوع البيولوجي  مثل الغابات والمياه(، وعنا اي

 ؛ال سابات المالية القومية

أو  إعااا وتنويذ خطط السياسات، بما في ذلك األولويات واألطر الزمنية، التي تؤاي إل  إلغا  أو إزالة  ا(
في ال االت التي تكون فيها ال وافز المرش ة وايعانات لإللغا  أو ايزالة أو ايت ا معروفة  إت ا ايعانات الضارة

 ؛الوعلب

االستهاا  األفضل ل نظ  الزراعية البييية وامجها وأاوات السياسات األخرى ن و نواتج التنوع البيولوجي   ه(
 ؛المنشواة

تعزيز الشراكات بين الشركات ورابطات التناعة، والمجتمع الماني والوكاالت ال كومية، مع المسا لة   و(
 امة التي تعالج التنوع البيولوجي والشوافية، من أجل النهون بالممارسات المستا

 التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدام علىالمباشرة  الضغوطخفض الغاية االستراتيجية باء:  -باء 

 :ايجرا ات الرييسية الم تم ة التي يمكن أن تسرع التقا  الم رز ن و هذه الغاية، إذا طبقت ع   نطا  أوسعتشمل  -4

شراك إعااا السياسات ا  أ( لمتكام ة التي تعالج فقاان الموايل وتاهورها، وتغطي ال وافز اييجابية والس بية؛ وا 
المجموعات القطاعية، والمجتمعات األت ية والم  ية، وم ك األراضي، وأت ا  المت  ة اآلخرين والجمهور العا ؛ وشبكات 

نواذ ال واي  والقوانين ذات الت ةفعالة من المناط  الم مية وتاابير ال وظ األخرى القايمة ع   الم  ؛نطقة؛ وا 

االستوااة ع   ن و أكبر من النظ  االبتكارية ياارة متايا األسماك، مثل اياارة المجتمعية المشتركة، التي    (
 تقا  ل تيااين والمجتمعات الم  ية  تة أكبر في ت ة األرتاة السمكية ع   الماى الطويل مع إلغا  أو إزالة أو إت ا
زالة ممارسات التيا المامرة وموات ة إنشا  شبكات المناط  الب رية  ايعانات التي تساه  في القارة المورطة ل تيا، وا 

 ؛الم مية

تكون الزراعة أكثر كوا ة، بما في ذلك من خ ل توجيل م سن لألسماة وكوا تها، ومبياات اآلفات    (
 ؛وتق يل نوايات األغذية، والنهون بالنظ  الغذايية المستاامة واستخاا  المياه، وال ا من الخساير بعا ال تاا

ال ا من ت وث المغذيات عن طري  ت سين كوا ة استخاا  المغذيات في الزراعة ل  ا من الخساير في   ا(
زالة الووسوات من مواا التنظي  و وظ األراضي  البيية، وتعزيز معالجة وتاوير مياه التر  والمياه التناعية المستخامة، وا 

 ؛الرطبة واستعااتها
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زيااة الجهوا لت ايا ومراحبة المسارات الرييسية المسؤولة عن غزوات األنواع، بما في ذلك من خ ل إعااا   ه(
تاابير ل مراحبة ع   ال اوا أو تاابير ال جر الت ي ل  ا من ا تمال األنواع الغريبة الغازية التي يت  إاخالها، واالستوااة 

 ؛ن ت  يل المخاطر والمعايير الاوليةبالكامل م

اياارة المستاامة لمتايا األسماك في الشعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية الوثيقة االرتباط بها، مع إاارة   و(
المناط  السا  ية ومستجمعات المياه الااخ ية بطريقة متكام ة من أجل ال ا من الت وث واألنشطة األرضية األخرى التي تهاا 

 هذه النظ  اييكولوجية الضعيوة 
واألنواع  ،اإليكولوجيةالنظم صون تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق  الغاية االستراتيجية جيم: -جيم 
 والتنوع الجيني

 :ايجرا ات الرييسية الم تم ة التي يمكن أن تسرع التقا  الم رز ن و هذه الغاية، إذا طبقت ع   نطا  أوسعتشمل  -2

سيع شبكات المناط  الم مية وتاابير ال وظ األخرى القايمة ع   المنطقة لتتب  أكثر تمثي  ل مناط  تو   أ(
ل مياه الااخ ية و  مناط  الب رية والسا  ية  بما في ذلك موايل أعما  الب ار والم يطات(، ولاييكولوجية في الكوك ، 

عااا فرياة من األنواع المهااة أذلك ت ك المناط  التي ت توي ع   ول مناط  ذات األهمية الخاتة ل تنوع البيولوجي، بما في 
 ؛باالنقران

ت سين فعالية إاارة المناط  الم مية وتاابير ال وظ األخرى القايمة ع   المنطقة والتقيي  المنتظ  لهذه    (
 ؛الوعالية والتوازن

 ؛نقرانإعااا خطط عمل لألنواع تستها  مباشرة أنواع معينة مهااة باال   (

ضمان عا  تعرن أي أنواع ل ستغ ل غير المستاا  لغرن التجارة الم  ية أو الاولية، بما في ذلك   ا(
 ؛(CITES)ايجرا ات المتو  ع يها في إطار اتواحية االتجار الاولي باألنواع المهااة باالنقران 

 ية في نظ  تاتيل والس الت األتشجيع السياسات العامة وال وافز التي تتون األتنا  الم  ية ل م   ه(
اينتا ، بما في ذلك من خ ل زيااة التعاون مع المجتمعات األت ية والم  ية والمزارعين، واالعترا  باوره  في تيانة التنوع 

 ؛الجيني في الموحع الطبيعي

جرا  مسو ات إاما   وظ األحار  البرية ل م اتيل الماجنة والماشية في خطط إاارة المناط  الم مية  و( ، وا 
ارا  هذه المع ومات في الخطط لتوسيع أو إنشا  شبكات المناط  الم مية   لموحع األحار  البرية، وا 

 النظم اإليكولوجيةخدمات التنوع البيولوجي و  للجميع من منافعالتعزيز  الغاية االستراتيجية دال": -دال 
 :التقا  الم رز ن و هذه الغاية، إذا طبقت ع   نطا  أوسعايجرا ات الرييسية الم تم ة التي يمكن أن تسرع تشمل  -2

ت ايا، ع   المستوى الوطني، ومع إشراك أت ا  المت  ة المعنيين، ت ك النظ  اييكولوجية ذات   أ(
عات األهمية الخاتة في تقاي  خامات النظ  اييكولوجية، مع اهتما  خا  ل نظ  اييكولوجية التي تعتما ع يها مباشرة المجمو 

الضعيوة لت تها، وتغذيتها ورفاهها العا  وسبل عيشها، فض  عن النظ  اييكولوجية التي تساعا ع   ال ا من مخاطر 
 ؛الكوارث

ال ا من الضغوط ع  ، وعنا الضرورة، تعزيز  ماية واستعااة هذه النظ  اييكولوجية التي تقا  خامات    (
 ؛مرجانية، واألنهار والغابات والمناط  الجب ية  كأبرا  مياه  ضمن مناط  أخرى(أساسية  مث ، األراضي الرطبة، والشعا  ال
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ت ايا الور  واألولويات ل ستعااة، بما في ذلك النظ  اييكولوجية المتاهورة ل غاية، والمناط  ذات األهمية    (
التخ ي عن االستخاا  الزراعي أو استخاامات  يت  فيهاالخاتة لخامات النظ  اييكولوجية والترابط اييكولوجي، والمناط  التي 

 ؛بشرية أخرى

في ال االت الممكنة، تكون االستعااة نشاطا مجايا احتتاايا، من خ ل الربط بين العمالة وتوليا الاخل مع   ا(
 ؛أنشطة االستعااة

اارية أو تاابير السياسات والهياكل المؤسسي4176ب  ول عا    ه( ة، لتنويذ بروتوكول ، وضع تاابير تشريعية وا 
جرا  األنشطة المرتبطة بزيااة التوعية وبنا  القارات بما في ذلك من خ ل إشراك المجتمعات األت ية والم  ية  ناغويا؛ وا 

 والقطاع الخا  

دارة المعارف التشاركي، تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط  :الغاية االستراتيجية هاء -هاء   القدرات وبناءوا 
 :را ات الرييسية الم تم ة التي يمكن أن تسرع التقا  الم رز ن و هذه الغاية، إذا طبقت ع   نطا  أوسعايجتشمل  -6

كوالة ت ايث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي وتوافقها مع الخطة االستراتيجية ل تنوع   أ(
ن خ ل ت ايا أهاا  وطنية مع مؤشرات متا بة وآليات وأهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي، مث  م 4141-4177البيولوجي 

 ل رتا، مع مشاركة جميع أت ا  المت  ة؛

النهون بالمباارات التي تاع  المعار  التق ياية والم  ية ل تنوع البيولوجي وتشجع االستخاا  المألو     (
ع   والت اث بال غات األت ية، ومشاريع الب وث المستاا ، بما في ذلك مباارة الرعاية الت ية التق ياية، وتعزيز الور  ل ت

شراك المجتمعات الم  ية واألت ية في إنشا  المناط  الم مية ومراحبتها  وجمع البيانات باستخاا  المنهجيات المجتمعية، وا 
اارتها  ؛و وكمتها وا 

ستخاا  المعايير تعزيز وتشجيع مزيا من  شا البيانات والوتول إليها، مث ، من خ ل التشجيع ع   ا   (
والبروتوكوالت المع وماتية العامة، والنهون بثقافة تقاس  البيانات، واالستثمار في ترحي  مجموعات التاريخ الطبيعية والنهون 

 ؛بالمساهمات من انخراط المواطن في الع   إل  هيية رتا التنوع البيولوجي

في استخاا  األراضي، لتقاي  مع ومات حريبة من  إنشا  أو تعزيز برامج ل رتا، بما في ذلك رتا التغير  ا(
 ؛الوحت ال قيقي إن أمكن، السيما بالنسبة  ل مناط  الساخنة  لتغير التنوع البيولوجي

إعااا خطط مالية وطنية ل تنوع البيولوجي، كجز  من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع   ه(
 تخطيط المالي الوطني السنوية والمتعااة السنوات؛البيولوجي، متمشية، إن أمكن، مع اورات ال

زيااة التافقات الوطنية والاولية ل موارا من أجل التنوع البيولوجي، مع توسيع متاار تمويل التنوع   و(
البيولوجي بما في ذلك من خ ل استكشا  آليات مالية ابتكارية، مثل إعانة إت ا ونظ  المافوعات مقابل خامات النظ  

 كولوجية، مع االعترا  بال اجة إل  مجموعة من متاار التنمويل ايي
  ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية 71/7من التوتية  2الوقرة  المرف  التالي مقتب  من 

 المرف  الثاني 
 االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع

  1111-1122البيولوجي 
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 راات الهييررة الورعيررة ل مشرورة الع ميررة والتقنيررة والتكنولوجيررة، فري اجتماعهررا السررابع عشرر، اال تياجررات الع ميررة والتقنيررة 
 الرييسية ذات الت ة بتنويذ الخطة االسترايجية ل تنوع البيولوجي، بما في ذلك:

 يتسر بمرا  ل ورز االختيراراتستوااة من الع رو  االجتماعيرة أفضل ل  وسايلال اجة إل   - الع و  االجتماعية  أ(
تغيرر لجايراة، مرن خر ل جم رة أمرور، فهر  أفضرل  نهرجووضرع  4141-4177مع أهاا  الخطرة االسرتراتيجية ل تنروع البيولروجي 

تتررال اال نشررر عم يرراتال اجررة إلرر  و االسررته ك، ووضررع السياسررات، واسررتخاا  أاوات غيررر سرروحية  و  اينتررا أنمرراط و  ،السرر وك
ووضع استراتيجيات اتترال األخرى ع   نطا  أوسع من خ ل النظ  المارسية والقنوات  األكثر فعالية عامةالتوعية التثقي  و وال
أخرررى بمررا فرري ذلررك الب رروث جوانرر  مررع  العامررةتوعيررة السررتكمال جهرروا االتتررال والتثقيرر  و الالتنرروع البيولرروجي،  بشررأنتوعيررة و 

  ؛وااخل الثقافاتبين الثقافات  المتع قة بخبرات االتتال
والمع ومرات التري يمكرن الوترول إليهرا ع ر  نطررا  بيانررات إلر  ترافقات مرن الال اجرة  - البيانرات والمع ومرات   (

الوترول إلر  االستشرعار عرن بعرا،  تيسريرجم رة أمرور منهرا  من خر لقاب ة ل مقارنة الموثوحة و الشام ة و أوسع والمقبولة السعر وال
النمذجرة، وشربكات رترا التنروع البيولروجي، و ، ينمواطنال، وع و  واألاوات الباي ة م  ظات في الموحع، لأفضل اا  واستخوجمع 

اارتهررا ينتررا  منتجررات ذات ترر ة بوتطبيرر  أفضررل لمعررايير البيانررات وحاب يررة التشررغيل البينرري المتع قررة  ال تررول ع رر  البيانررات وا 
 القرار؛  تناع لتال ت بالسياسات، بما في ذلك مؤشرات وسيناريوها

 الة واتجاهرات األنرواع والرنظ  اييكولوجيرة،  لتقايرمنهجيات الت سين وتعزيز إل  ال اجة  - تقايرالتقيي  و ال   (
ال ورظ فضرر  عررن وظرراي  الررنظ  اييكولوجيرة وخررامات الررنظ  اييكولوجيررة ورفرراه اينسرران، فرري مجررال السرراخنة والثغرررات  المواحرعو 

 وطنية وايح يمية والعالمية؛ ع   المستويات ال
، ونهرج تعمري ، فري ةأاوات التخطريط المناسرببشركل افضرل ت سرين واسرتخاا  إل  ال اجة  - التخطيط وتعمي   ا(

، من خر ل جم رة أمرور: ضرمانات التنروع البيولروجي، وأاوات وأسرالي  4141-4177تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 
التنرروع البيولررروجي،  تقرراير حيمررةألراضررري والتخطرريط السررا  ي والب ررري، و المتكامررل لسررتخاا  االا فرري ذلررك التخطرريط المكرراني، بمرر

اعررات السياسررات حطو وظرراي  الررنظ  اييكولوجيررة وخررامات الررنظ  اييكولوجيررة؛ وتعمرري  التنرروع البيولرروجي فرري التنميررة المسررتاامة و 
 ؛األخرى ذات الت ة

لع ررررو  اع ررررو  والسياسررررات وت سررررين واجهررررات بررررين التكامررررل أفضررررل  إلرررر  ال اجررررة - ات  والسياسررررو ربررررط الع رررر  ه(
، المنبررر ال كررومي الرراولي ل ع ررو  والسياسرراتوالرروطني وذلررك مررن خرر ل اسررتخاا   الم  رري ينوالسياسررات، وخاتررة ع رر  المسررتو 

رات ذات تر ة لترناع سيناريوهات وخيراواست ااث وسع ألاوات تعزيز اتسا  السياسات وتقيي  السياسات األستخاا  االوت سين 
 القرار؛ 

عم يات النظ  اييكولوجية ووظايوها ل لال اجة إل  فه  أفض - تهاواستعاا هاو وظالنظ  اييكولوجية تيانة   و(
واييكولوجيرررة النقررراط ال رجرررة، والمرونرررة االجتماعيرررة و ال ررراوا اييكولوجيرررة، و ، ة واسرررتعااتهااييكولوجيرررالرررنظ    ورررظوآثارهرررا ع ررر  

، وال سرريما بالنسرربة ل ررنظ  واسررتعااتها ةاييكولوجيرر الررنظ ؛ وت سررين منهجيررات ومؤشرررات رتررا مرونررة ةاييكولوجيرر ظ الررنوخررامات 
 اييكولوجية الضعيوة؛ 

ال اجة إلر  فهر  أفضرل ألاا  األاوات االحتترااية واسرتخاامها ع ر  نطرا  أوسرع فري  - األاوات االحتتااية  ز(
، وكرررذلك اسرررتراتيجيات القضرررا  ع ررر  الوقرررر، مرررع مراعررراة 4141-4177نررروع البيولررروجي ت قيررر  أهررراا  الخطرررة االسرررتراتيجية ل ت

 رروافز إيجابيررة ولت ايررا ال رروافز لوضررع ال اجررة إلرر  ت سررين ايرشررااات واألاوات و  الظرررو  االجتماعيررة واالحتتررااية الوطنيررة،
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التواحيرررة وااللتزامرررات الاوليرررة األخررررى ذات ، بمرررا يتمشررر  وينسرررج  مرررع اأو إزالتهرررا التاريجيرررة أو إتررر  ها ل قضرررا  ع يهرررا الضرررارة
 نظ  ايب غ؛ في الت ة، فض  عن إاما  التنوع البيولوجي في ال سابات القومية،  س  االحتضا ، و 

المعررررار  الم  يررررة والتق يايررررة ذات الترررر ة  يارا  نظرررر أفضررررل  أسررررالي ال اجررررة إلرررر   - المعررررار  التق يايررررة  ا(
تنويذ الوعال ل خطة االستراتيجية ل تنروع ل الع مية في اع   الستكمال المعار األت ية والم  ية وايجرا ات الجماعية ل مجتمعات 

 موافقة ومشاركة أت ا  هذه المعار  واالبتكارات والممارسات؛ ب، 4141-4177البيولوجي 
والشبكات الع مية  بين األطرا ،الم سن التعاون الع مي والتقني   وزال اجة إل   - التعاون الع مي والتقني  ط(

ال اجة إل  تعزيز آلية و والمنظمات ذات الت ة، من أجل مطابقة القارات، وتجن  االزاواجية، وت ايا الثغرات وت قي  الكوا ة  
 تباال المع ومات التابعة ل تواحية لجعل التعاون الع مي والتقني أكثر فعالية؛ غرفة 

    ورراظ ع رر  وظرراي  الررنظلغيررر النقايررة ومنهجيررات  قرراير القيمررةتتعزيررز أاوات  ال اجررة إلرر  –نهررج مخت وررة   ي(
  ةاييكولوجي

  ( مررن 6الوقرة ، عمرر  بررUNEP/CBD/COP/12/9/Add.2الوثيقررة  ع رر  أسررا أعررا األمررين التنويررذي المرفرر  التررالي 
  مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجيةل ورعية ل هيية ال 78/8من الوتية  4والوقرة  71/7التوتية 

 المرف  الثالث 
المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع المخصص الخبراء التقنيين اإلضافي لفريق اختصاصات العمل 

 1111-1122 البيولوجي
 :4141-4177فيما ي ي اختتاتات اجتماع فري  الخبرا  الوني المخت  لمؤشرات ل خطة االستراتيجية ل وترة  -7

تع قة بالبيانات فيما يخ  رتا التقا  الم رز في تنويذ الخطة استعران استخاا  المؤشرات الم (أ  
ون و ت قي  أهاا  أيتشي ل تنوع البيولوجي، في ضو  استخاامها في  4141-4177االستراتيجية ل تنوع البيولوجي ل وترة 

 ؛والتقارير الوطنية الخامسة التوحعات في مجال التنوع البيولوجي العالميالطبعة الرابعة من 

التي ل  يجر  اليا تناولها  ايا المؤشرات الم تم ة لرتا التقا  لرتا أهاا  أيتشي ل تنوع البيولوجيوت  (   
 ؛XI/3من أهاا  التنوع البيولوجي، من خ ل مجموعة المؤشرات الواراة في المقرر  2بشكل جيا، بما في ذلك الها  

بطة بالتنوع البيولوجي من جان  األطرا  ت ايا الوسايل والسبل ال زمة لت سين استخاا  األطرا  المرتو  (   
ون و ت قي  أهاا  أيتشي ل تنوع  4141-4177( لرتا التقا  الم رز في تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي ل وترة 7 

، بما في ( لتوجيل عم ية اتخاذ القرارات ع   جميع المستويات، وذلك بغرن ت سين تنويذ الخطة االستراتيجية4البيولوجي،  
 ؛ذلك من خ ل األنشطة المتع قة ببنا  القارات

وت ايا المؤشرات الم تم ة لتيسير إارا  التنوع البيولوجي في السياسات االجتماعية االحتتااية واينمايية  (ا  
شر، ع   نطا  واسع، بما في ذلك المؤشرات المتت ة بالتنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية لت قي  رفاهية الب

والمؤشرات المرتبطة بالتنوع البيولوجي لت قي  االستاامة  أي مؤشرات التقا  الم رز في مخت   أبعاا التنمية المستاامة التي 
  ُتار  استخاا  التنوع البيولوجي والعناتر التي تؤثر ع يل(

ها األمين التنويذي يعاّ المع ومات األساسية التي إل  أعمالل إنجاز ا فري  الخبرا  الوني المخت  في نسيستو  -4
الطبعة بالتعاون مع أعضا  شراكة المؤشرات ل تنوع البيولوجي وغير ذلك من الشركا   ويشمل ذلك ت  ي ت استخاا  المؤشرات 
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والتقارير الوطنية الخامسة، ومجموعة من استخاا  المؤشرات المرتبطة  التوحعات في مجال التنوع البيولوجي العالميالرابعة من 
تنوع البيولوجي في العم يات الاولية األخرى المتت ة بالتنمية المستاامة واراسة بشأن استخاا  المؤشرات المرتبطة بالتنوع بال

البيولوجي لربط األنشطة المنوذة في مجاالت الب ث والرتا والتنويذ  وتستنا أعمال هذا الوري  أيضا إل  أعمال شراكة 
مات األعضا  فيل، والوري  المعني والوري  المعني بشبكة رتا التنوع البيولوجي لمراحبة المؤشرات ل تنوع البيولوجي والمنظ

األرن، والمنها  ال كومي الاولي ل سياسات والع و  بشأن التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية، وفري  الاع  الوني 
هاا  اينمايية المستاامة ، وشعبة اي تا ات في األم  ، واأل4176المعني بالخطة اينمايية لألم  المت اة لما بعا عا  

المت اة، وفري  العمل المعني بالمؤشرات التابع ل منتاى الاولي ل شعو  األت ية ألغران التنوع البيولوجي وغير ذلك من 
 الشركا  

هيية الورعية المذكورة وسيجري متابعة ذلك إجرا ات أفرحة الخبرا  الونية المختتة الواراة أس و  العمل المو ا ل  -2
، إل  جان  أوجل 4176، المرف  الثالث(  وُيتوحع اجتماع فع ي وا ا لوري  الخبرا  الوني المخت  في عا  VIII/10 المقرر 

تواعل إضافية فيما بين األعضا  ت ضيرا لعقا هذا االجتماع الوع ي ومتابعتل  وسيجري استعران تقرير هذا الوري  ع   
 وضع تيغتل النهايية من جان  أعضا  هذا الوري   النظرا  من أجل

وسيتاا ل هيية الورعية المذكورة التقرير النهايي التاار عن فري  الخبرا  الوني المخت  وذلك كي تنظر فيل حبل  -2
 انعقاا االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا  

تفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع استعراض التقدم المحرز في توفير الدعم لتنفيذ أهداف اال  -13البند 
وتعزيز بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي والمبادرات األخرى  2121-2111البيولوجي 
 لدعم التنفيذ

 الموترررروا العضرررروية المخترررر  السررررتعران تنويررررذ االتواحيررررة ل وريرررر  العامررررل 6/2الررررن  التررررالي مقتررررب  مررررن التوتررررية 
ت ايث وتنويذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي وتقاي  التقرارير الوطنيرة استعران التقا  الم رز في تنقي / 

  (الخامسة
 إن مؤتمر األطراف،

لحكومة اليابان والجهات المانحة األخرى على مساهمتها السخية للغاية لدعم البلدان  يعرب عن تقديره -1
، في تنمية التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةية الصغيرة النامية، والبلدان أقل البلدان نموا والدول الجزر سيما الوالنامية، 

استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، وفي  وتنقيحالقدرات في مجال استعراض، وحسب االقتضاء، تحديث 
 إعداد تقاريرها الوطنية الخامسة؛

ووكاالته المنفذة،  ةاالتفاقيات، وخصوصا مرفق البيئة العالميللمنظمات الدولية وأمانات  يعرب عن امتنانه -4
التي أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان  ال سيماوعلى جهودها المبذولة في تيسير قيام البلدان النامية، 

تيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع استرا وتنقيح، باستعراض، وحسب االقتضاء، تحديث ةانتقالياتها بمرحلة اقتصادتمر 
 البيولوجي، وفي إعداد تقاريرها الوطنية الخامسة؛

على األطراف والحكومات األخرى التي قامت  يثني، و11/4و 11/4و 11/11و 11/4إلى المقررات يشير  -4

الخطة مع شى اي بما يتماستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوج وتنقيحباستعراض، وحسب االقتضاء، تحديث 

 ، واعتمدت مؤشرات ذات صلة وقدمت تقاريرها الوطنية الخامسة؛4141-4111االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 وتنقي استعران، و س  االحتضا ، ت ايث  ع  األطرا  التي ل  توعل ذلك  ت  اآلن،  ي ث -3

، 4141-4111الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي مع ش  اتماستراتيجياتها وخطط عم ها الوطنية ل تنوع البيولوجي بما ي
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ل  اعتماا مؤشرات ع   المستوى الوطني، بأسرع ما يمكن، وفي أي  ال  في موعا أحتاه أكتوبر/تشرين األول من األ وال وا 
ل  تقاي  تقاريرها الوطنية الخامسة؛4115  ، وا 

الوطنية  هاعم وخطط  هاات ة وتسريع تنويذ استراتيجياتجميع األطرا  إل  أن تقو  عنا الضرورة بمو  ياعو -5
 ؛4141-4111يجية ل تنوع البيولوجي الخطة االسترات وغاياتل تنوع البيولوجي من أجل المساهمة ن و ت قي  مها  وأهاا  

 الموتررروا العضررروية المختررر  السرررتعران تنويرررذ االتواحيرررة ل وريررر  العامرررل 6/77الرررن  الترررالي مقترررب  مرررن التوترررية  
  (4141-4177استعران التقا  الم رز في تقاي  الاع  لتنويذ أهاا  االتواحية وخطتها االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  

 إن مؤتمر األطرا ،
بأهمية اعتماا نهج متس  ومتعاضا بختو  بنا  القارات وتباال المع ومات والتعاون التقني والع مي ونقل  إذ يقر

 تواحية وبروتوكوليها،التكنولوجيا في إطار اال
 وألمانيا فرنساو  واالت اا األوروبي الاانمركو  التينو  فض  عن كنااو  بالتمويل المقا  من  كومة اليابانير   
سبانياو  النرويجو  هولنااو  وجمهورية كوريا  مرف  البيية العالمية؛ و  أوروغوايو  يرلناا الشماليةأالمم كة المت اة لبريطانيا العظم  و و  ا 

 تقديم الدعم لتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وبناء القدرات  -ألف

 الم رز في تقاي  الاع  لتنقي  وت ايث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي،  الجيابالتقا   إذ يقر
ذ يقر أيضا  في الب اان النامية، ال سيماو الية ع   المستوى الوطني، بأنل ال تزال هناك ثغرات في القارات وفجوات م وا 

ذ ير   بذلها األمين التنويذي لزيااة تيسير وتشجيع الاع  المقا  إل  األطرا  لبنا  القارات من أجل يبالجهوا التي  وا 
البيولوجي، والوكاالت المنوذة  وعاالتواحيات األخرى ذات الت ة بالتنالتنويذ الوعال ل تواحية وبروتوكوليها، بالتعاون مع أمانات 

 لمرف  البيية العالمية،
ذ يارك ال اجة إل  الاع  المستمر لبنا  القارات إل  األطرا  من أجل زيااة تعزيز تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع  وا 

 وت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي، 4141-4111البيولوجي 
والمجتمعات األت ية والم  ية، والمنظمات ذات الت ة، وحطاع  األطرا ، وال كومات األخرى،ياعو  -1

بنا  القارات، بما في ذلك أفضل الممارسات الناشية في مجال األعمال،  س  االحتضا ، إل  تقاس  المع ومات عن مبااراتها 
  أ( من القس  با ؛ 4والارو  المستوااة، والور  ع   الن و الم اا في الوقرة 

أحل الب اان نموا والاول الجزرية التغيرة النامية من بينها،  ال سيماو الب اان النامية،  من  األطرايشجع  -4
ا تياجاتها  عن، فض  عن المجتمعات األت ية والم  ية ع   إتا ة مع ومات التي تمر احتتاااها بمر  ة انتقاليةواألطرا  

ل  من بنا  القارات واألولويات الم ااة من خ ل وسايل من بين ها التقييمات الذاتية الوطنية واون الوطنية لبنا  القارات، وا 
 من القس  با ؛ 4امجها في استراتيجياتها وخطط عم ها الوطنية فيما يتع   بتنويذ االتواحية ع   الن و الم اا في الوقرة 

 الجهات المان ة واألطرا  ع   تقاي  التمويل في هذا السيا ؛ يشجع -4
 ين التنويذي ما ي ي:إل  األم يط   -3
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، موات ة، بالتعاون مع المنظمات والعم يات ذات الت ة، تشجيع 11/4من المقرر  11إل  الوقرة  إذ يشير  أ(
والتقا  الم رز ن و ب وغ أهاا   4141-4111وتيسير األنشطة الرامية إل  تعزيز تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

 ؛ةوايح يمي ةواون ايح يمي ة   المستويات الوطنيأيشي ل تنوع البيولوجي ع
إجرا  تقيي  لوعالية أنشطة بنا  القارات التي حامت األمانة باعمها وتيسيرها، واستعران ترتيبات الشراكة    (

-4111ل تنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية لاع  تنويذ القارات في أنشطة بنا  لثغراتا ت  يلو  ذات الت ة ييتالها،
 ؛4141

النهون باستخاا  اآلليات المتا ة، بما في ذلك آلية غرفة تباال المع ومات، من أجل زيااة تعزيز بنا     (
وت قي   4141-4111القارات والتعاون التقني والع مي ونقل التكنولوجيا لاع  تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

 أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي؛
والة تقاس  المع ومات المتع قة ببنا  القارات واال تياجات والور  واألنشطة المتع قة بالتعاون التقني ك  ا(

 والع مي بوعالية والوتول إليها من خ ل مخت   المنابر في إطار االتواحية؛
 أ ااث جانبية ي تنظ األنشطة المتع قة ببنا  القارات بوسايل منهاوالور  و  بين اال تياجات مطابقةال تيسير  ه(

 الاولية ذات الت ة؛االجتماعات ايح يمية و  خاتة أثنا  مطابقة
ايب غ عن التقا  الم رز والنتايج الم ققة إل  الوري  العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ   و(

 ماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا ؛وذلك ل نظر فيها حبل االجت 6ال  قة للاالتواحية في اجتماعل الساا  أو إل  الهيية 

 التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا -باء

إل  األمين التنويذي، بالتعاون مع الشركا ، ومع مراعاة الجهوا األخرى المبذولة وتجن  االزاواجية  يط   -1
ل التنوع البيولوجي وخامات النظ  في الجهوا، مثل الجهوا التي يبذلها المنبر ال كومي الاولي ل ع و  والسياسات في مجا

اييكولوجية، ورهنا بتوافر الموارا، تعزيز التعاون التقني والع مي ونقل التكنولوجيا في إطار االتواحية، بغية اع  التنويذ الوعال 
ي  وت ايث فيها، فض  عن تنق الواراةوأهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي  4141-4111ل خطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي، من خ ل عاة أمور من بينها ما ي ي:
تيسير ايب غ عن ا تياجات األطرا  وأولوياتها التقنية والع مية، عن طري  استخاا  آلية غرفة تباال   أ( 

 المع ومات وغيرها من الوسايل المناسبة؛
مكانية لمع ومات و ا توافرزيااة تعزيز    ( الوتول إليها فيما يتع   بأفضل الممارسات والخبرات في مجال ا 

التعاون التقني والع مي لتيسير الوتول إليها وتوافرها الوعال من خ ل آلية غرفة تباال المع ومات وغيرها من الوسايل 
 المناسبة؛

المنظمات والمباارات  جان قني والع مي من تيسير سبل ربط ا تياجات األطرا  بالاع  المقا  ل تعاون الت   (
 العالمية وايح يمية والوطنية ذات الت ة؛ 

  ( أع ه، واستنااا إل  الهياكل القايمة، النهون بالبرامج الراياة المواضيعية والمشتركة  1في سيا  الوقرة   ا(
 جيا؛بين القطاعات وايح يمية في مجال التعاون التقني والع مي ونقل التكنولو 
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ايب غ عن التقا  الم رز إل  الوري  العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية في   ه(
 ؛5/4 ةالتوتيمن  7أو إل  الهيية الورعية المعنية بالتنويذ التي حا تنشأ وفقا ل وقرة  اجتماعل الساا 

نموا والاول الجزرية التغيرة النامية من بينها،  أحل الب اان ال سيماو الب اان النامية، من األطرا   يشجع -4
، فض  عن المجتمعات األت ية والم  ية ع   إتا ة المع ومات بختو  التي تمر احتتاااتها بمر  ة انتقاليةواألطرا  

 تباال المع ومات؛ ا تياجاتها وأولوياتها التقنية والع مية واال تياجات المتع قة بنقل التكنولوجيا، وختوتا من خ ل آلية غرفة
، وأت ا  المت  ة والكيانات ذات الت ة األطرا ، وال كومات األخرى، والمنظمات الاولية يشجع -4

األخرى، مع مراعاة الجهوا األخرى المبذولة وتجن  االزاواجية في الجهوا، ع   المشاركة والمساهمة في التعاون التقني 
  االضط ع بما ي ي: ال سيماحية، و والع مي ونقل التكنولوجيا في إطار االتوا

تقاس  المع ومات، بما في ذلك من خ ل آلية غرفة تباال المع ومات،  س  االحتضا ، عن الممارسات   أ(
 الجياة وتوفير الخبرة في مجال التعاون التقني والع مي ونقل التكنولوجيا؛ 

 أ(  1ت، باستخاا  المع ومات المتا ة عم  بالوقرة تقاي  الاع  التقني والع مي وما يرتبط بل من بنا  القارا   (
 أع ه؛ 

موضوعي ومشترك  ع   أسا تعزيز الشراكات التعاونية في مجال التعاون التقني والع مي ونقل التكنولوجيا    (
 بين القطاعات و/أو إح يمي؛

رية ال زمة يتا ة زيااة تعزيز الوكاالت المان ة واألطرا  القاارة إل  توفير الموارا المالية والبش ياعو -3
 التعاون التقني والع مي ونقل التكنولوجيا فيما بين األطرا ؛ 

 آلية غرفة تبادل المعلومات -جيم 

، الذي شجع فيل األطرا  ع   اتخاذ الخطوات ال زمة لوضع آليات وطنية حوية 9/41إل  المقرر إذ يشير 
طرا ، وال كومات األخرى، والوكاالت المعنية والجهات المان ة األخرى إل  توفير ومستاامة لغرفة تباال المع ومات، واعا األ

التي تمر أحل الب اان نموا والاول الجزرية التغيرة النامية، والب اان  سيما الو الب اان النامية، من الموارا لتمكين األطرا  
 من اتخاذ ت ك الخطوات؛ احتتاااتها بمر  ة انتقالية
ذ يشير أيضا ، الذي شجع فيل األطرا  ع   موات ة اتخاذ الخطوات ال زمة ينشا  وتعزيز 11/15إل  المقرر  وا 

 وضمان استاامة آليات وطنية لغرفة تباال المع ومات؛
ذ يشير -4111إل  برنامج عمل آلية غرفة تباال المع ومات لاع  الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  كذلك وا 

   بها؛وأنشطتل الموت 41417
ذ ي يط ع ما  8بالتقرير المر  ي عن آلية غرفة تباال المع ومات؛ وا 

ذ ي  ظ   العاا الق يل من األطرا  التي لايها آلية وطنية نشطة لتباال المع ومات؛وا 
ذ يشاا  ع   أهمية تقاي  خامات مع وماتية فعالة من شأنها أن تسه  في تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي وا 

 وفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي؛ 4111-4141

                                                           
7
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ذ يشاا أيضا  ع   أهمية اآلليات الوطنية لغرفة تباال المع ومات في تنويذ االتواحية؛ وا 
األطرا  وغيره  من المستخامين إل  تقاي  مع ومات من خ ل اآللية المركزية لغرفة تباال  ياعو -1

 يقات المستخامين  يثما أمكن؛المع ومات وتقاي  تع 
الوطنية لغرفة تباال المع ومات في  الة عا   آلياتهاايسراع في إنشا  وتطوير ع   بقوة  األطرا يشجع  -4
 حيامها بذلك؛
في تقاي  الاع  المالي  االستمرار مرف  البيية العالمية، واألطرا ، والجهات المان ة األخرى إل ياعو  -4

 ر  من خ ل آلية غرفة تباال المع ومات، بما في ذك يعااا الم تويات والترجمة؛لتقاس  المع ومات والمعا
مع وماتية لآللية المركزية لغرفة تباال الخامات الإل  األمين التنويذي االستمرار في تطوير  يط   -3

لرسمية آللية غرفة تباال المع ومات، مع مراعاة تع يقات المستخامين وكذلك التوتيات التاارة عن ال جنة االستشارية غير ا
 المع ومات؛
إل  األمين التنويذي، إعااا استراتيجية ع   اينترنت لضمان أن جميع المع ومات المشتركة أو أيضا  يط   -6

ذات الت ة بآلية غرفة تباال المع ومات وغرفة تباال مع ومات ال تول وتقاس  المنافع وغرفة تباال مع ومات الس مة 
ن أي منابر أخرى يت  تطويرها في إطار االتواحية، مثل منبر االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع األ يايية، فض  ع
وأي تطورات مشابهة في المستقبل، يمكن  9لمناط  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيااينترنت الخا  باالبيولوجي، وموحع 

اجية في الجهوا، وتقاي  هذه االستراتيجية إل  الوري  العامل الموتوا الوتول إليها ع   ن و مركزي من أجل تجن  االزاو 
 ل جتماع ت ضيرا، 10ال  قة للأو إل  الهيية  العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية لينظر فيها في اجتماعل الساا 

 األطرا   لمؤتمر الثالث عشر
 االتصال والتثقيف والتوعية العامة وعقد األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي

 إن مؤتمر األطرا 
 عقا األم  4141-4111وترة ال المت اة إل  إع ن الجمعية العامة لألم  الذي اعا، 11/8 المقرر إذ يشير إل 

 ،أنشأهالذي  65/161 ال    المت اة العامة لألم ية حرار الجمعو ، المت اة ل تنوع البيولوجي
ذ يشير أيضا    عقا األم  لاع  إجرا ات أن يتخذ األمين العا  واألطرا إل  تل ااعو و  ،اال القس ، 11/4المقرر  إل  وا 
 ،المت اة ل تنوع البيولوجي
ذ يشير كذلك المجتمعات ب تتع   إجرا اتتخاذ ا من أجل م ااةال اعواتلبا ، و  11/13 من المقرر 4الوقرة  إل  وا 

 ،األت ية والم  ية
ذ  والتكنولوجية  الع مية والتقنية ل مشورة الهيية الورعية فيها  ااتوالتي  17/4 أ( من التوتية  4الوقرة  شير إل يوا 
اتيجية ل تنوع االستر  الخطة مع أهاا  اختيارات تتواف  ت ويزفي  الع و  االجتماعية ل ستوااة من طر  أفضل ال اجة إل 

                                                           
9
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 الخطة االستراتيجية بتنويذ ذات الت ةالرييسية  الع مية والتقنية مثل اال تياجات جاياةوضع نهج ، و 4141 -4111 البيولوجي
 ،4141-4111ل تنوع البيولوجي 

ذ يأخذ في اعتباره فيما  ولوجيالعالمية ل تنوع البي الرابعة من نشرة التوحعات الطبعة التي خ تت إليها ستنتاجاتاال وا 
 األخرى، األهاا  العايا منتنويذ كأسا  ل هذا الها  وأهمية، أيشي ل تنوع البيولوجي من أهاا  1ب الة تنويذ الها   يتع  

ذ يأخذ في اعتباره تع ي  ل  والع   والثقافة المت اة ل تربية منظمة األم عقا  المستوااة من والارو  اينجازات أيضا   وا 
  مراكز الخبرات ايح يمية؛ عملبما في ذلك  ستاامةالممن أجل التنمية 

 األطرا  االضط ع بما ي ي: ط   إل ي -1
التوعية مستوى  بشأنالرييسية،  المستهافة وكذلك ل ويات ،الجمهور العا  ع   مستوى استقتا اتإجرا    أ(

من  الم ققة النتايج وتقاس  ل ع   ن و مستاا واستخاام ل وظيمكن اتخاذها لالخطوات التي حيمتل و و  بالتنوع البيولوجي العامة
 األطرا ؛ الثالث عشر لمؤتمر حبل االجتماع غرفة تباال المع ومات خ ل آلية

أت ا   بمشاركة، بعاُ  حا فع ت ذلك إن ل  تكن، المت اة ل تنوع البيولوجي لعقا األم  وطنيةلجان نشا  إ   (
 توعية واتتال وضع استراتيجيات بها ، 4141-4111ل تنوع البيولوجي  جيةالخطة االستراتي تنويذفي  المت  ة الرييسيين

 ألمين التنويذي؛ل األنشطة ذات الت ة تقارير عن وتقاي  ،4141-4111 االستراتيجية ل تنوع البيولوجي تنويذ الخطة تاع 
 عقاتيجيات اتتال لضع استراو  ،ال جان الوطنية االستوااة منو  التي أجريت االستقتا ات باالستناا إل    (

 االستراتيجية ل تنوع البيولوجي تنويذ الخطة التي تاع  والشروع في تنويذ هذه االستراتيجياتتنوع البيولوجي المت اة ل  األم 
 أيشي ل تنوع البيولوجي؛ من أهاا  1ت قي  الها   ت اياع   وجل الو  ،4111-4141

ع   ، من كل عا  أيارمايو/ 44في ، الذي ي تول بل البيولوجيالاولي ل تنوع  اليو  االستوااة الكام ة من  ا( 
 ؛4141-4111ل تنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية تنويذب ل توعية التنويذي األمين أعّاهاالتي  المواضيع إثر

 أهاا  وغايات تنويذ لإلب غ عنو  1الها  ت قي  ل شركايهاشبكة اون الوطنية و  العمل مع الس طات (ه 
 ؛4141-4111ل تنوع البيولوجي  ة االستراتيجيةالخط

المتخذة  جرا اتاي إاما  التنوع البيولوجي في سيا  في ذات الت ة الواع ة الجهات ضمان التنسي  مع  و(
 ؛المستاامةتع ي  من أجل التنمية لبشأن ا

، األنشطة التالية من خ ل عيةالتو ، موات ة تعزيز الموارا المالية بتوافر التنويذي، رهنا   األمين يط   إل  -4 
 :لت اياع   وجل ا ومنها

هج تراسل، وتتضمن المت اة عقا األم  األخير من خ ل النت  تُنوذ عالمية اتتال  م ة إعااا  أ( ُُ  ُن
االتتاالت  مع شركات شراكات استراتيجية  س  االحتضا ،، وتشمل والشركا  اآلخرين، لألطرا  كإطار الستخاامها

 غيرها؛و األطرا  و 
 تغيير الس وك وُنهج منهجياتأت ا  المت  ة بشأن لألطرا  و  اتإرشااوضع و  بإجرا  ب وثالتك ي     (

 تنوع البيولوجي؛أهاا  أيشي ل ت قي  من أجل التوعية و  تتالاال لاع 
 هجنُ وال األاوات تكون أنالتثقي  والتوعية العامة، وضمان ل تتال و  أاواتمجموعات  أو ت ايث إعااا   (

الب وث الجاياة بشأن آفا  االتتال  ومراعاة، 4141-4111ل تنوع البيولوجي  ل خطة االستراتيجية م يمة افيه مارجةال
 االجتماعي؛التسوي  و والتسوي  
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 وباالستناا إل  مخت   مجموعات أت ا  المت  ة مع ممث ي، بالتعاون العمل   قاتمن  س س ة تنظي   ا( 
  أيشي ل تنوع البيولوجي أهاا  مخت   في سيا مجموعات مستهافة م ااة ل تراسلال هجنُ وتطبي   عااا، يت  يل الس وك

المشاركة ، أع ه 4 المها  الواراة في الوقرة تنويذ إطار في ،أن يعزز األمين التنويذي إل  ط   أيضا  ي -4 
والشبا   والم  يةالمجتمعات األت ية  بمن فيه  جهات منها، ذوي الت ةمجموعات أت ا  المت  ة والوعالة ل الكام ة

ب اان النامية األطرا ، وال سيما ل  م ااةاال تياجات ال ، مع مراعاةاون الوطنيةالم  ية و  والس طات واواير األعمالوالنسا  
في  األمر هذا واضعا  يواتل، ، و تمر احتتاااتها بمر  ة انتقالية واألطرا  التي النامية والاول الجزرية التغيرة أحل الب اان نموا  

 ل ت اا الاولي التابعة واالتتال ثقي الت لجنة بما في ذلك ،لقايمةاالمباارات و  جهات الشريكةمع ال بالتعاون العمل، االعتبار
، وغيرها من والثقافة والع   المت اة ل تربيةأ وان السمك، ومنظمة األم  ل ااي  ال يوان و ، والرابطة العالمية ل وظ الطبيعة

 المرتبطة بها الشركا  وشبكات المان تض  مع شبكات أيضا   والعمل، المت اة وغيرها منظومة األم  في الوكاالت ذات الت ة
 تض التي  المواطنين فيات شبكاتأ وان السمك، وكذلك و ال ااي  النباتية، و ااي  ال يوان الطبيعي، و  متا   التاريخ مثل

   هأع المذكورة  مجموعات أت ا  المت  ة

 تعبئة الموارد - 14البند 
 الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية ل وري  العامل 6/71الن  التالي مقتب  من التوتية  

 با 1و أل 1والعناتر ايضافية، المظ  ة بال ون الرمااي الوات ، تشمل الوقرات   (استعران تنويذ استراتيجية  شا الموارا 
مأخوذة من الوثيقة  E 2إل   A 2؛ والوقرات UNEP/CBD/COP/12/13أخوذة من الوثيقة مزهي  مكررا( 9و

UNEP/CBD/COP/12/13/Add.4،  والوقرات 6/71من مشروع المقرر الوارا في التوتية  2وهي ت ل م ل الوقرة ،
  UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5جي  المأخوذة من الوثيقة -72أل  إل  -72

 إن مؤتمر األطرا ،
إل  أن األطرا  وافقت ع   النظر في جميع المتاار والوسايل الم تم ة التي يمكن أن تساعا ع   جمع  ذ يشيرإ

 ،11/3و 11/4المقررين من االتواحية وبما يتس  مع  41مستوى الموارا المط وبة، وفقا ل مااة 
ذ يشير  ذ ي  ظ المجموعة المتنوعة من ال11/4من المقرر  4إل  الوقرة وا  مباارات واألنشطة التي تاع  األطرا  ، وا 

عااا االستراتيجيات الوطنية ل شا الموارا،  في تعمي  التنوع البيولوجي في التخطيط الوطني وا 
من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي بها  اعتماا أهاا  نهايية  41التقا  الُم رز تو  ت قي  الها  استعرن  وحا

 ،11/3لمقرر من ا 44 وقرة لل شا الموارا، وفقا 
ذ يشير  4141،11-4111من الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  14والوقرة  11/4  ( من المقرر 4إل  الوقرة  وا 

باألهمية الجارية الستراتيجية  شا الموارا اعما لت قي  األهاا  الث ثة ل تواحية، ع   الن و  إذ يعتر  -أل 1
 ؛4141ا االستراتيجية  ت  عا  تماي يقرربا ،  9/77المعتما في المقرر 

حايمة ايجرا ات المم وسة والوعالة المرفقة بالمقرر ال الي، باعتبارها عنترا مكم  الستراتيجية  شا  يعتما -با 1
من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي وما يرتبط بل  41الموارا، ويشجع األطرا  ع   استخاا  القايمة كإطار مرن لت قي  الها  

 ا  مالية؛من أها

                                                           
11
 ، المرفق.71/4المقرر  
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 [  شا الموارالر األهاا  النهاييةأهاا  ]
 1الخيار 

الواراة في من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي  41األهاا  النهايية ل شا الموارا، بموج  الها   يعتما -1]
ل تنوع  المخت السنوي ع   الن و التالي باستخاا  متوسط التمويل  4111-4111الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

 كخط أسا :  4111-4116 السنواتالبيولوجي في 
إل  الب اان النامية، المقامة بالتنوع البيولوجي  المتع قةتافقات الموارا المالية الاولية مجموع مضاعوة   أ(

نتقالية، ب  ول عا  ، فض  عن الب اان التي تمر احتتاااتها بمر  ة االنامية أحل الب اان نموا والاول الجزرية التغيرة سيما الو 
من االتواحية، لإلسها  في ت قي  أهاا  االتواحية  41 مااة لوفقا  4141واال تواظ بهذا المستوى ع   األحل  ت  عا   4115

 ؛المت قيةفي الب اان  التنميةاألولوية القطرية ل تنوع البيولوجي ضمن خطط  إعطا الث ث بما في ذلك من خ ل 
  ية من جميع المتاار، بما في ذلك القطاع العا  والقطاع الخا  و س  االحتضا   شا موارا مالية م   (

 المستوىمن خ ل آليات مالية جاياة ومبتكرة، ي راز تقا  كبير في سا الوجوة بين اال تياجات الم ااة والموارا المتا ة ع   
 ؛4141 و فعال ب  ول عا  ع   ن 4141-4111الم  ي لتنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

 ؛[11/3  ( إل   ا( من المقرر  7األهاا  الواراة في الوقرة    (
 4الخيار 

زيااة ت قي  الوجوة بين اال تياجات الم ااة والموارا المتا ة بارجة كبيرة،[ ]ل لسااألهاا  التالية ] يعتما -1]
]، من بينها القطاع العا ، والقطاع الخا ، و س  االحتضا ، المستويات ال الية ل شا الموارا[ من جميع المتاار فيكبيرة 

من أهاا  أيشي من أجل التنويذ الوعال ل خطة االستراتيجية  41من خ ل آليات مالية جاياة وابتكارية،[ في إطار الها  
 :]ووفقا ل عم ية المو اة والمتو  ع يها في استراتيجية  شا الموارا[ 4141-4111ل تنوع البيولوجي 

ال و إل  الب اان النامية، المقامة مضاعوة مجموع تافقات الموارا المالية الاولية المتع قة بالتنوع البيولوجي   أ(
، ب  ول عا  التي تمر احتتاااتها بمر  ة انتقاليةأحل الب اان نموا، والاول الجزرية التغيرة النامية، فض  عن الب اان  سيما

من االتواحية، ]لخون الوجوة بين اال تياجات  41ع   األحل، وفقا ل مااة  4141 ت  عا   وال واظ ع   هذا المستوى 4115
األولوية  إعطا  مساهمة في ت قي  األهاا  الث ثة ل تواحية، بما في ذلك من خ ل لالم ااة والموارا المتا ة بارجة كبيرة،[ 

قية، وذلك باستخاا  متوسط التمويل السنوي ل تنوع البيولوجي القطرية ل تنوع البيولوجي في خطط التنمية في الب اان المت 
 كخط أسا ؛ 4111-4116ل سنوات 

 شا الموارا المالية الم  ية ]من جميع المتاار]، بما في ذلك متاار من بينها القطاع العا ، والقطاع  (  
الوجوة بين اال تياجات الم ااة والموارا الخا ، و س  االحتضا ، من خ ل آليات مالية جاياة وابتكارية،[[ من أجل خون 

 المتا ة بارجة كبيرة؛
 ؛11/3  ( إل   ا( من المقرر 7األهاا  الواراة في الوقرة  (  
في الوقرة  أ( إل    ( أع ه هي التي سيت  النظر فيها ع   ن و الواراة أن األهاا   يقرر - مكررا( 1

 متعاضا ولكنل مستقل؛
]استعران[، في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا ، ]التقا  الم رز ن و ت قي   كذلكيقرر  -( مكررا ثانيا 1

األهاا  المذكورة أع ه[ ]والنظر في ال اجة إل  تغييرات طارية بشأن تقييمات اال تياجات من الموارا التي أعاتها األطرا  
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وع البيولوجي[ ]النظر في ال اجة إل  استعران من أهاا  أيشي ل تن 41وأب غت عنها، ع   الن و المتوحع في الها  
 األهاا  المذكورة أع ه في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا [ [

إعااا األطرا  وال كومات األخرى، باع  من المنظمات الاولية وايح يمية ذات الت ة، ع   ي ث  -4
مع اال تياجات واألولويات الم ااة باستخاا  األهاا  ]النهايية[ استراتيجياتها الوطنية ل شا الموارا أو خطط التمويل بما يتس  

 ل شا الموارا المشار إليها أع ه كإطار مرن؛
 المباا  التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي، المرفقة بهذا المقرر؛  يعتما -أل 2
مشرررروع األمررين التنويررذي بمررا فرري ذلررك الترري أعرراها مررذكرة الفرري مزيررا مررن المع ومررات الررواراة بال  رريط ع مرراي -با 2

وأ اث نسخة من ورحرة المناحشرة بشرأن  12خيارات المباا  التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي
  13؛المقتر ةة توجيهيالمباا  والتمويل التنوع البيولوجي والضمانات: الارو  المستوااة والمعنونة الضمانات، 
المبراا   إلر  مراعراة وأتر ا  المتر  ة اآلخرريناألطررا ، وال كومرات األخررى، ومنظمرات األعمرال  ياعو -جي 2

التوجيهيرررة الطوعيررررة بشررررأن الضرررمانات فرررري آليررررات تمويرررل التنرررروع البيولرررروجي عنرررا اختيررررار وتتررررمي  وتنويرررذ آليررررات تمويررررل التنرررروع 
 ؛ من  اتهاتخوي  الأو  مقتواةالس بية غير اآلثار اليجابية وتجن  البيولوجي، بها  تعزيز فعالية اآلثار اي

 تشرررريعات والسياسرررات لاسرررتعران وتقيررري  ب،  سررر  االحتضرررا ، االضرررط عاألطررررا  إلررر  النظرررر فررري  يررراعو -اال2
مع ومررات تقراي  و أو تعزيرز الضررمانات،  يعرراااآليررات تمويرل التنرروع البيولروجي، بهررا  ت ايرا الوررر  المتا رة  ترنظ الترري القايمرة 

 والارو  المستوااة؛العم ية ألمين التنويذي، بما في ذلك الخبرات إل  اعن هذا العمل 
إلرر  األمررين التنويررذي أن يقررو  بتجميررع وت  يررل المع ومررات المقامررة مررن األطرررا ، لينظررر فيهررا الوريرر   يط رر  -ها 2

 14ماعل الساا  تنويذ االتواحية في اجت العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران
بالتقرير الثاني ل وري  الرفيع المستوى المعني بالتقيي  العالمي ل موارا من أجل تنويذ الخطة  ير   -3

 األطرا  ع   النظر في نتايجل وتنويذ توتياتل؛ ويشجع، 4141-4111االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 
 الموارا؛ بتقرير الرتا العالمي بشأن تنويذ استراتيجية  شا ير   -5

 من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي 4ل ها   الرييسيةالطراي  والمعال  
ال وافز الضارة بالتنوع  ل قضا  ع  بت  يل العقبات التي توافت في تنويذ الخيارات الم ااة  ير   -6

 15أو إت  ها؛ إزالتها تاريجياالبيولوجي أو 
 الرييسية والمعال التي أعاها األمين التنويذي بشأن الطراي   الوارا وتوها في الوثيقةبالطراي   ي يط ع ما -7

تنويذ الخيارات الم ااة  توافت فيمن أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي، والعواي  التي  4 ل ها المتع قة بالتشغيل الكامل 
من  4ا مرنا ل تنويذ الكامل ل ها  بوتوها إطار  16أو إت  ها إزالتها تاريجيابالتنوع البيولوجي أو  الضارةل قضا  ع   ال وافز 

 أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي؛

                                                           
12
 UNEP/CBD/12/14/Add.4. 
13
 UNEP/CBD/12/INF/27.  
14
الفريق العامل رهنا بمقرر يصدر عن مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر بشأن إنشاء هيئة فرعية معنية بالتنفيذ على النحو الذي أوصى به  

 .6/4من مشروع المقرر الوارد في التوصية  1جتماعه الخامس، في الفقرة افي  المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
15
 UNEP/WGRI/5/4/Add.1. 
16 

UNEP/WGRI/5/4/Add.1.
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، بوتوها إطارا مرنا ل تنويذ الكامل بهذا المقرر، ع   الن و الوارا في المرف  األول الرييسية المعال يعتما  -8
 ؛من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي 4ل ها  

 رييسية ، فض  عن أي معال الرييسيةت قي  هذه المعال  األطرا  إل  ايب غ عن التقا  الم رز في  ياعو -9
الوطني، من خ ل تقاريرها الوطنية أو  س  االحتضا ، من خ ل إطار  المستوىوجااول زمنية إضافية موضوعة ع   

 لوجي؛وأهاا  أيشي ل تنوع البيو  4141-4111اينترنت بشأن تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  عبرايب غ 
األطرا  إل  تزويا األمين التنويذي بمع ومات عن الخبرات العم ية والارو  المستوااة في  ياعو -(مكررا 9

 تطبي  خيارات ل تغ   ع   العقبات التي توافت في تنويذ السياسات لمعالجة ال وافز الضارة؛
 ايب غ المالي
 17؛ف  الثاني بهذا المقرر، الوارا في المر إطار ايب غ المالي المنق  يعتما -11
لألطرا  وال كومات األخرى ع   اينترنت إطار ايب غ المالي المنق   أن يتي إل  األمين التنويذي  يط   -11

عبر األطرا  وال كومات األخرى إل  ايب غ، باستخاا  نظ  ايب غ  وياعو، 4115يونيل/ زيران  1في موعا ال يتجاوز 
 ؛4115ايسمبر/كانون األول  41 ب  ولمكنا، بشأن ذلك ،  يثما يكون ماينترنت

إل  األمين التنويذي أن يامج إطار ايب غ المالي في المباا  التوجيهية الخاتة بالتقرير  أيضا يط   -14
من المقرر  11لتقريرين الوطنيين الخام  والساا  وفقا ل وقرة ا شك يالوطني الساا ، بطريقة ت افظ ع   االتسا  بين 

 الماى ل تقا  ن و جميع أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي بطريقة متكام ة ومنسقة؛ من أجل السماا بإجرا  تتبع طويل ،11/11
هاا  األإل   ل وتولاألطرا  وال كومات األخرى ع   ايب غ عن مساهماتها في الجهوا الجماعية ي ث  -14

 ي تقاريرها الوطنية السااسة فض  عن التقارير الوطنية ال  قة؛خطوط األسا  الم ااة ف مقابلعالمية ل شا الموارا ال
بالاور الها  ل عمل الجماعي، بما في ذلك من جان  المجتمعات األت ية والم  ية، والنهج غير القايمة  يقر -13

ايمة ع   المجتمعات أو هج مثل إاارة الموارا الطبيعية القع   السو  ل شا الموارا لت قي  أهاا  االتواحية، بما في ذلك نُ 
ال وكمة المشتركة أو اياارة المشتركة ل مناط  الم مية، أو من خ ل األراضي والمناط  التي ت وظها المجتمعات األت ية 

 هج في عم يات ايب غ بموج  االتواحية؛أن يار  أنشطة تشجع وتاع  مثل هذه النُ  ويقرروالم  ية، 
 18 وظ التنوع البيولوجي في المواهيمي والمنهجي لتقيي  مساهمة العمل الجماعي  ع ما بتقرير  ايطار  يطي -أل 72

  19وم ختل؛

استخاا  ايطار الموراهيمي في الت ة إل  النظر،  س  االحتضا ، ذات المعنية األطرا  والمنظمات  ياعو -با 72
 را؛ الموا  شا وظ التنوع البيولوجي و في والمنهجي لتقيي  مساهمة العمل الجماعي 

فري مسراهمة العمرل الجمراعي عرن تقراي  مع ومرات إلر  ا  والمنظمات المعنية ذات التر ة األطر أيضا  ياعو -جي 72
ال إل  األمين التنويرذي إتا رة هرذه المع ومرات مرن خر ل آليرة تبرا ويط  المالي،  ايب غ وظ التنوع البيولوجي من خ ل إطار 

 ؛المع ومات التابعة ل تواحية

                                                           
17
 للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية. 6/71من التوصية  4أعده األمين التنفيذي عمال بالفقرة  
18 UNEP/CBD/COP/12/INF/7. 
 .UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5المرفق بالوثيقة  19
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 قني وبنا  القاراتالاع  الت
العمل الجاري الذي تضط ع بل مع التقاير  ي  ظفي هذا السيا  و ، 11/4من المقرر  14إل  الوقرة يشير  -15

 ة؛ريو اي تايي اتت سين منهجية مع ممنظمة التعاون والتنمية في المياان االحتتااي لللجنة المساعاات اينمايية 
مع التقاير العمل الذي تضط ع بل مباارة  ي  ظ، وفي هذا السيا  11/4من المقرر  4الوقرة  إل  يشير -16

برنامج األم  المت اة اينمايي والمباارات األخرى لاع  وتشجيع وتيسير ت ايا اال تياجات والوجوات لتمويل التنوع البيولوجي 
غ المالي، من خ ل توفير الاع  التقني واألولويات المتع قة بالتمويل، ووضع االستراتيجيات الوطنية ل شا الموارا وايب 

الب اان النامية، بما في ذلك الاول الجزرية التغيرة النامية والب اان  من األطرا  ال سيماو وايرشاا، وبنا  القارات لألطرا ، 
 ؛طاحلي إل  موات ة عم ها وزيااة نمباارة تمويل التنوع البيولوج وياعوالتي تمر احتتاااتها بمر  ة انتقالية، 

عمل المنظمات الاولية ذات الت ة التي تاع  العمل المتع   ب شا الموارا وبرنامج  ي  ظ مع التقاير -17
برنامج األم  و مؤتمر األم  المت اة ل تجارة والتنمية، و ألم  المت اة، لألغذية والزراعة االتاابير ال افزة مثل منظمة بشأن العمل 

المت اة ل بيية ومباارتل بشأن احتتاايات النظ  اييكولوجية والتنوع البيولوجي، ومنظمة التعاون  المت اة اينمايي، برنامج األم 
، ومنظمة التجارة العالمية فض  عن والموارا الطبيعية والتنمية في المياان االحتتااي، واالت اا الاولي ل وظ الطبيعة

ت والمباارات إل  موات ة هذا العمل وتوسيع نطاحل وبنا  القارات هذه المنظما وياعوالمنظمات والمباارات الاولية األخرى، 
 من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي؛ 4ل ها   الرييسيةوتوفير الاع  التقني لتنويذ الطراي  والمعال  

األطرا  التي تكون في وضع يسم  لها بذلك فض  عن مؤسسات التمويل الوطنية وايح يمية والاولية ياعو  -18
 عنها األطرا ؛ تعر أنشطة بنا  القارات هذه واألنشطة األخرى، استنااا إل  اال تياجات التي إل   تقاي  الاع  المالي إل 

 إل  األمين التنويذي أن:يط    -19
بها  ت ويز واع  عم ية توفير  ذات الت ةتعاون مع المنظمات والمباارات اليستمر ويواتل تعزيز   أ(

القارات بشأن ايب غ المالي، وت ايا اال تياجات والوجوات واألولويات المتع قة بالتمويل ووضع  ايرشاا التقني وبنا 
 ؛، رهنا بتوافر الموارااستراتيجيات وطنية ل شا الموارا والتاابير ال افزة، بما في ذلك، تنظي    قات عمل بشأن هذه المسايل

بالتعاون الوثي  مع األطرا  فض  عن المنظمات الاولية يشرع في العمل التقني، رهنا بتوافر الموارا، و    (
ذات الت ة، مثل برنامج األم  المت اة اينمايي والبنك الاولي، من خ ل تنظي    قة عمل ل خبرا  التقنيين بشأن ت ايا 

ا، بها   أ( عرن وتباال االستثمارات واآلثار الم  ية والاولية ذات الت ة بالتنوع البيولوجي والوتول إليها وجمعها وتجميعه
واستعران التجار  الوطنية القايمة؛ و  ( تقيي  الخبرات والمنهجيات المطبقة في حطاعات أخرى بها  ت ايا إمكانيات نقل 

 المنهجيات؛ و  ( ت ايا خيارات ل تقار  ن و منهجية مشتركة وعناترها الم تم ة؛ 
أع ه كعنتر من ايرشاا لألطرا ، بها  تيسير    (19رة إتا ة تقرير   قة العمل المشار إليها في الوق   (

 ؛الم  ية ووضع خطط تمويل وطنية النوقاتايب غ المالي عن 
موات ة ت ايث ومأل آلية غرفة تباال المع ومات في االتواحية، بغرن تقاس  البرامج والمباارات الوطنية   ا(

 توااة؛ذات الت ة وما يرتبط بها من ممارسات جياة وارو  مس
االستمرار والمشاركة بكثافة مع الوكاالت المتعااة األطرا  ايح يمية والعالمية ذات الت ة ياما  التنوع   ه(

( متار  التنمية ايح يمية 7البيولوجي وما يرتبط بل من خامات النظ  اييكولوجية في استراتيجياتها وبرامجها، السيما  
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طار عمل األم  المت اة ( وفري  األم  المت اة ياارة البيية والعم يات الوطنية ي4اة  وال جان االحتتااية في األم  المت 
 ؛(UNDAF) ل مساعاة اينمايية

 المرف  األول
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  3بالتنفيذ الكامل للهدف الرئيسية المتصلة المعالم 

 والجااول الزمنية ذات الت ة: الرييسية المعال 
ارا  ها  وطني يعك  الها  4115ول عا  ب   -1 من أهاا  أيشي في االستراتيجيات الوطنية المنق ة  4: تطوير وا 

ارا  بنوا ايجرا ات في خطط العمل الوطنية المنق ة ل تنوع البيولوجي  وحا تشمل بنوا ايجرا ات ما ي ي:  ل تنوع البيولوجي وا 
المرش ة ل قضا   ،ة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك ايعاناتإجرا  اراسات ت  ي ية ت اا ال وافز الضار   أ(

أو إت  ها، وت اا الور  السان ة لتعزيز فعالية األاوات المالية القايمة من أجل التنوع البيولوجي  إزالتها تاريجياأو  يهاع 
 إيجابية؛  افزةوتعزيز تتمي  وتنويذ تاابير 

( ت اا ال وافز الضارة 1سياسات  الاراسات الت  ي ية أع ه، خطط  االحتضا  إل   س  ستنااإعااا، باال   (
ع   التي تؤاي إل  القضا   األوليةذات بالتاابير حايمة  تتضمن( 4إت  ها؛   إزالتها تاريجيا أوأو  يهامرش ة ل قضا  ع ال

التي تؤاي إل   األوليةذات لتاابير باحايمة  تتضمن( 4؛  في نهاية المطا  إت  ها إزالتها تاريجيا أوال وافز الضارة أو 
الرييسية  ااول الزمنية والمعال ( ت اا الج3مستاا ؛  ال التنوع البيولوجي واستخاامل ل وظأو تعزيز ال وافز اييجابية  إاخال
 ؛ذات الت ة ل تنويذ

طوي ع   آثار في ال االت التي تكون فيها ال وافز، بما في ذلك ايعانات، معروفة بالوعل ع   أنها تن   (
سياساتية إجرا ات اتخاذ إت  ها، توخي  إزالتها تاريجيا أوأو  ع يهام ااة بالوعل ع   أنها مرش ة ل قضا  تكون ضارة و 

 ها؛أو إت   إزالتها تاريجياعاج ة في شكل القضا  ع يها أو البا  في عم ية 
المرش ة  ال وافزل االت التي ُتعر  فيها بالوعل  االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا (: في ا 4116ب  ول عا   -4

اتخاذ إجرا ات سياساتية عاج ة في شكل القضا  ع يها أو البا  في عم ية إت  ها، يت   إزالتها تاريجيا أوأو  عي هال قضا  
 ؛أو إت  ها إزالتها تاريجيا

ت اا ال وافز الضارة سات الوطنية التي  االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا (: إتما  الارا 4116ب  ول عا   -4
أو إزالتها تاريجيا أو إت  ها، وت اا الور  السان ة  يهاالمرش ة ل قضا  ع  ،بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك ايعانات

 ؛يجابيةاي ال افزةلتعزيز تتمي  وتنويذ التاابير 
ا  الخطط المتع قة بالسياسات بما يتماش  مع  االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطرا (: إتم 4118ب  ول عا   -3

أو إزالتها  يهامرش ة ل قضا  ع الت اا ال وافز الضارة ( 1ل تنوع البيولوجي التي  المنق ة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
رة أو إزالتها تاريجيا ال وافز الضاع   التي تؤاي إل  القضا   األوليةذات بالتاابير حايمة  تتضمن( 4تاريجيا أو إت  ها؛  

أو تعزيز ال وافز اييجابية  إاخالالتي تؤاي إل   األوليةذات بالتاابير حايمة  تتضمن( 4؛  في نهاية المطا  أو إت  ها
 ؛ذات الت ة الرييسية ل تنويذ ( ت اا الجااول الزمنية والمعال 3مستاا ؛  ال التنوع البيولوجي واستخاامل ل وظ

أن يعر   وينعك  في الجاول ا تمالوما يتتل بها من جااول زمنية  الرييسية لتالي هذه المعال  وي خ  الجاول ا -5
  ( أع ه( 1 وفقا ل وقرة الورعية  بشأنها في مجال السياسات التخاذ إجرا ات عاج ة ةالمرش ال وافز أ ا الب اان بالوعل بعن 
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 أ( أع ه(، من أجل ال تول ع   تورة أكثر 1 وفقا ل وقرة الورعية  في المشاركة في إعااا اراسات ت  ي يةأيضا  يرغ  ولكنل
 شمولية 

 الرئيسية المعالم اإلطار الزمني
في  المرتبطة بلبنوا ايجرا ات ل تنوع البيولوجي و من أهاا  أيشي  4الها  يعك  ها  وطني إارا   4115

 ل تنوع البيولوجيالمنق ة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
م ااة تكون ضارة و  ، بما فيها ايعانات، المعرو  بالوعل أن لها آثاربشأن ال وافز اتخاذ إجرا  سياساتي 4116

أو البا  في ع يها شكل القضا   فيإت  ها،  إزالتها تاريجيا أوأو  ع يهابالوعل بوتوها مرش ة ل قضا  
 هاأو إت   إزالتها تاريجياعم ية 

المرش ة  ،ت اا ال وافز الضارة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك ايعاناتالتي   ي ية تالإتما  الاراسات  4116
 ال افزةأو إت  ها، وت اا الور  السان ة لتعزيز تتمي  وتنويذ التاابير  إزالتها تاريجياأو  يهال قضا  ع 
 اييجابية

أو إزالتها تاريجيا أو  يهاضا  ع مرش ة ل قالت اا ال وافز الضارة ( 1 لسياسات التي اخطط  إتما  4118
ال وافز الضارة أو إزالتها ع   التي تؤاي إل  القضا   األوليةذات بالتاابير حايمة  تتضمن( 4إت  ها؛  

أو  إاخالالتي تؤاي إل   األوليةذات بالتاابير حايمة  تتضمن( 4؛  في نهاية المطا  تاريجيا أو إت  ها
 ( ت اا الجااول الزمنية والمعال 3مستاا ؛  ال التنوع البيولوجي واستخاامل ل وظتعزيز ال وافز اييجابية 

 ذات الت ة الرييسية ل تنويذ
 

العامل الموتوا العضوية المخت  ل وري   6/71من التوتية  4، عم  بالوقرة أعا األمين التنويذي المرف  التالي
 .الستعران تنويذ االتواحية

 
 المرف  الثاني

 المالي غإطار اإلبال
 مقدمة –أوال 

الغرن من هذا ايطار هو أن تستخامل األطرا  لتقاي  مع ومات خط األسا  وايب غ عن مساهمتها في ت قي  
من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي،  سبما اعتماه مؤتمر األطرا  في االتواحية  41األهاا  المالية العالمية، بموج  الها  

 في اجتماعل الثاني عشر 
في سيا  استكمال إطار ايب غ، تشجع األطرا  ع   التواعل مع مكاتبها اي تايية أو غيرها من اياارات و 

المعنية، عنا تجميع المع ومات  ومن المرج  أن تكون بعن المع ومات المط وبة لهذه العم ية متوافرة بالوعل وينبغي 
ة في الجهوا  وفي  الة غيا  المع ومات الاحيقة، ُتشجع الجهات استخاامها حار ايمكان ل  ا من ع   ايب غ واالزاواجي

 الُمجيبة ع   استخاا  أفضل ما لايها من تقايرات 
 1122عام أهداف اإلبالغ مقابل  -ثانيا 
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  4176يقا  هذا القس  إطارا لتقاي  مع ومات خط األسا  الضرورية وايب غ عن التقا  الم رز ن و أهاا  عا  
 المجيبة تحديد الجهات

 يرجى استيفاء الجدول التالي:

 اس  الجهة المجيبة: الب ا:

يرج  ت ايا الجهة التي يت  استيوا  الجاول نيابة 
 عنها:

 نقطة االتتال الوطنية 
 نقطة االتتال المعنية ب شا الموارا 

 :جهات أخرى  يرج  ت ايا ذلك 

  اس  الجهة المجيبة واياارة التي تعمل فيها:

  الجهة المجيبة: منظمة

  عنوان البريا ايلكتروني:

  رح  الهات :

  تاريخ االستيوا  وتقاي  ايطار المستوف :

 تدفقات الموارد المالية الدولية  -2

يرجى اإلشارة إلى مبلغ الموارد المقدمة من بلدكم دعما للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، السيما أقل البلدان  2-2
 دول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمراحل انتقالية.نموا وال

ويرج  ايشارة،  س  ال الة، إل  مب غ الموارا المالية المقامة  س  المتار وكذلك المب غ ايجمالي  ويرج  ايشارة أيضا 
 قاي  مجموعة من التقايرات مستوى الثقة لايك  في المبالغ التقايرية أو، باال من ذلك، تإل  
 معلومات خط األساس 1-1-1

ن أمكن، يرج  تقاي   4171بالنسبة ال تسا  خط األسا ، يرج  تقاي  البيانات لسنة  أو أ اث سنة حبل هذه السنة  وا 
ذا ل  تكن البيانات السنوية الم ااة متا ة يمكنك  تقاي  أفضل تقاير 4171إل   4116البيانات ل وترة من  لرح  متوسط ل وترة   وا 

4116-4171  

 العم ة:

المساعاة اينمايية الرسمية  السنة
 7) 

 المجموع (2تافقات أخرى   (4تافقات رسمية أخرى  

4116     

4111     

4118     

4119     

4171     
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 المتوسط
 خط 

 األسا (

    

 مع ومات منهجية:
 نايية؛   ( متعااة األطرا ( المساعاة اينمايية الرسمية تشمل:   ( الث2 
 ( المساعاة اينمايية الرسمية/التافقات الرسمية األخرى:   ( التعهاات   ( تر  األموال6 
 ( المساعاة اينمايية الرسمية/التافقات الرسمية األخرى تشمل:   ( المرتبطة بشكل مباشر؛   ( المرتبطة بشكل غير مباشر6 

 بطة بشكل مباشر؛   ( المرتبطة بشكل غير مباشرالتافقات األخرى تشمل:   ( المرت
(  س  ال الة، المنهجية المستخامة لت ايا تافقات الموارا الرسمية:   (  ع مات ريو  ل جنة المساعاة اينمايية في 1 

 ؛   ( موارا أخرى:  يرج  ت ايا ذلك(:   (منظمة التعاون والتنمية في المياان االحتتااي

ُمعامل المستخا  لتافقات الموارا المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، عنا  سا  األعااا (  س  ال الة، ال8 
 ايجمالية   (%

 (  متوسط( مستويات الثقة  يرج  ايشارة إل  عالية، متوسطة، منخوضة(:9 
 المساعاة اينمايية الرسمية:   (
 التافقات الرسمية األخرى:   (

 تافقات أخرى:   (

 منهجية / تع يقات أخرى:   ( ( م  ظات71 

 :توضيحات إضافية
تشير المساعاة اينمايية الرسمية إل  تافقات التمويل الرسمي الذي يت  بغرن تعزيز التنمية االحتتااية ورفاهية  (7 

األحل في الماية ع    46الب اان النامية كها  رييسي، والتي تعتبر ذات طابع تساه ي مع عنتر ل من  بنسبة 
 في الماية(  71 باستخاا  معال خت  ثابت بنسبة 

وفي  االت تقاي  الموارا أو ت قيها لاع  الميزانية العامة باال من األنشطة الم ااة، يمكن  سا  تقايرات ل موارا 
 المقامة/المت قاة ألغران التنوع البيولوجي من  تة ميزانية الب اان المت قية المختتة لمثل هذه األنشطة 

تشير التافقات الرسمية األخرى إل  األموال العامة غير المتع قة بالمساعاة اينمايية الرسمية، أي التعام ت التي  (4 
يجريها القطاع الرسمي مع الب اان الواراة أسماؤها في حايمة الب اان المت قية ل معونة والتي ال تستوفي شروط األه ية 

ل هذه الوية أيضا الموارا المقامة من الب اان األخرى  غير المان ة ، أي من خ ل ل مساعاة اينمايية الرسمية  وتشم
  التعاون فيما بين ب اان الجنو   

تشير  التافقات األخرى  إل  الموارا الم شواة من القطاع الخا  فض  عن المنظمات غير ال كومية، والمؤسسات،  (2 
  4-7يانات موثوحة، يرج  ترك هذا الت  خاليا  انظر أيضا السؤال واألوساط األكاايمية  وفي  الة عا  وجوا ب

تكون المساعاة اينمايية الرسمية ثنايية أو متعااة األطرا   وتشير المساعاة اينمايية الرسمية الثنايية إل   يمكن أن (2 
مية  وتشير المساعاة اينمايية مساهمات الوكاالت ال كومية المان ة، ع   جميع المستويات، المقامة إل  الب اان النا

الرسمية متعااة األطرا  إل  األموال المقامة من خ ل المؤسسات المالية الاولية مثل مرف  البيية العالمية، والبنك 
 الاولي وتنااي  وبرامج األم  المت اة  ويرج  إارا  ك  الويتين حار ايمكان 
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أرحا  المساعاة اينمايية الرسمية المقامة تشمل المساعاة اينمايية  ويرج  وضع ع مة ع   ايطار الم ي  إذا كانت
ذا كانت األرحا  تشمل ك  الويتين، يرج  وضع  الرسمية الثنايية و/أو متعااة األطرا  المرتبطة بالتنوع البيولوجي  وا 

 ع مة ع   ك  ايطارين 
اعاة اينمايية الرسمية/التافقات الرسمية األخرى، ولكن يمكنك  ايب غ عن التعهاات أو المتروفات الوع ية ل مس (6 

 يرج  استخاا  نو  الوية بالنسبة لجميع السنوات، بما في ذلك عنا ايب غ عن التقا  الم رز 

ال يشمل التمويل ل تنوع البيولوجي تمويل ايجرا ات المباشرة ل ماية التنوع البيولوجي ف س  بل أيضا التمويل  (6 
ايجرا ات عبر مخت   القطاعات  مث  الزراعة، وال راجة، والسيا ة( من أجل النهون بالمباارات المرتبط ب

التايقة ل تنوع البيولوجي التي تنطوي ع   أهاا  أساسية أخرى  مث ، الُنهج القايمة ع   النظ  اييكولوجية 
أوتا  األنشطة التي تتتل بالتنوع  أاناه لتجميع عن 6ل تخوي  من تغير المناخ والتكي  معل(  انظر القس  

البيولوجي ع   الن و المقا  في مخت   األطر المنهجية  ويرج  وضع ع مة ع   ايطار الم ي  إذا كانت األعااا 
 المقامة تشمل الموارا المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي 

األولي، استخا  العايا من األطرا  األعضا  في لجنة المساعاة  خ ل عم ية ايب غ السابقة في إطار ايب غ (1 
نظا  عاة بيانات  منهجية ع مات ريو  في إطار حا منظمة التعاون والتنمية في المياان االحتتااياينمايية في 

ينمايية ، وذلك لإلب غ عن المساعاة امنظمة التعاون والتنمية في المياان االحتتاايايب غ عن االيتمان في 
الرسمية المرتبطة بشكل مباشر بالتنوع البيولوجي  الع مة  الرييسية ( وبشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي  الع مة 
ذا ل  يكن، يرج  تقاي  توضي  موجز عن المنهجية المستخامة    الهامة (  ويرج  ايشارة إل  المنهجية المستخامة وا 

شمل الموارا المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، يرج  ايشارة إل  الُمعامل في  الة تقاي  مب غ إجمالي ي (8 
المستخا  لجمع المبالغ المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالتنوع البيولوجي  ويرج  استخاا  نو  المعامل بالنسبة 

 لجميع السنوات، بما في ذلك عنا ايب غ عن التقا  الم رز 
    متوسط( مستويات الثقة  عالية، متوسطة، منخوضة(يرج  تقاي (9 
 يمكنك  تقاي  أي م  ظات منهجية أو تع يقات أخرى هنا  (71 
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 رصد التقدم المحرز في حشد التدفقات المالية الدولية 1-1-2
 :1121ألغراض عملية رصد التقدم المحرز، يرجى تقديم البيانات للسنوات بعد عام 

 المجموع التدفقات األخرى التدفقات الرسمية األخرى ائية الرسميةالمساعدة اإلنم السنة

1122     

1121     

1122     

1122     

1122     

 معلومات منهجية:
 )متوسط( مستويات الثقة )يرجى اإلشارة إلى عالية، متوسطة، منخفضة(:

 المساعدة اإلنمائية الرسمية: ) (
 التدفقات الرسمية األخرى: ) (

 قات أخرى: ) (تدف
 

هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط  2-1
 ؟1111-1122األكاديمية على توفير الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجية 

 ( ال2)
 ( اتخذت بعض التدابير1)

 ( اتخذت تدابير شاملة2)

 أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا. (2( أو )1إذا اخترتم )
من المباا  التوجيهية ل تقرير الوطني  8حا ترغبون في تقاي  إشارات مرجعية،  س  ال الة، يجابتك  ع   السؤال 

من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي، ت ت  79و  78و  76و  2و  2و  4و  7الخام ، أو بشأن تقريرك  عن ت قي  األهاا  
 من المباا  التوجيهية ل تقرير الوطني الخام : 71السؤال 

)   

 إدراج التنوع البيولوجي في األولويات والخطط -1

 هل أدرج بلدكم التنوع البيولوجي في األولويات الوطنية أو الخطط اإلنمائية؟
 ( لم يبدأ بعد ) (2)

 ( تحقيق بعض اإلدراج ) (1)

 ( اإلدراج الشامل ) (2)
 ( أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا.1)( أو 2إذا اخترتم )

من المباا  التوجيهية ل تقرير الوطني  8وحا ترغبون في تقاي  إشارات مرجعية،  س  ال الة، يجابتك  ع   السؤال 
 الخام :

) ( 
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 تقييم و/أو تقدير القيم -2
واالجتماعية االقتصادية والعلمية  هل أجرى بلدكم تقييما و/أو تقديرا للقيم المتأصلة واإليكولوجية والوراثية

 والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته؟
 ( ( لم يبدأ بعد )2)
 ( أجريت بعض التقييمات/التقديرات ) (1)
 ( أجريت تقييمات/تقديرات شاملة ) (2)

 ( أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا.2( أو )1إذا اخترتم )
من المباا  التوجيهية ل تقرير الوطني  8حا ترغبون في تقاي  إشارات مرجعية،  س  ال الة، يجابتك  ع   السؤال 

من المباا  التوجيهية  71من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي، ت ت السؤال  4الخام ، أو بشأن تقريرك  عن ت قي  الها  
 :ل تقرير الوطني الخام 

)   
 فقات الحالية للتنوع البيولوجي على المستوى المحلياإلبالغ عن الن -2
 يرجى اإلشارة إلى الدعم المالي السنوي المقدم إلى األنشطة المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في بلدكم. 2-2

افية المنوقة  اليا أو في الماضي القري ، حبل تنويذ أنشطة إضيرج  ايشارة إل  المب غ ايجمالي ل موارا المالية 
  ويرج  أيضا تقاي  تقاير لمستوى الثقة لايك  في المب غ التقايري  عالية، متوسطة، منخوضة؛ أو باال من ذلك ل شا الموارا

تقاي  مجموعة من التقايرات(  ويرج  تغطية أكبر حار ممكن من المتاار مع ال ر  ع   تقاي  ع   األحل بنوا ميزانية 
أاناه لإلشارة إل  المتاار وفيات  4-2مباشر بالتنوع البيولوجي  ويرج  استخاا  الجاول  ال كومة المركزية المرتبطة بشكل

 النوقات التي ت  تغطيتها 
ن أمكن، يرج  تقاي  البيانات لعاة سنوات  وفي  الة عا  إتا ة بيانات سنوية م ااة، يمكن تقاي  أفضل تقاير  وا 

 لمتوسط عاة سنوات 
ذا كانت السنة المالية لاي ك  ال تتطاب  مع السنة التقويمية، يرج  استخاا  السنة التقويمية التي باأت فيها السنة وا 

 المالية لايك  
ونظرا ألن هذا السؤال يرتبط ت اياا بالنوقات الم  ية، يرج  عا  إارا  أي تمويل مقا  إل  ب اان أخرى ولكن يرج  

  إارا  النوقات التي ت  تموي ها من المتاار الاولية
 عم ة:ال

 الثقة العامة النوقات الم  ية السنة

4116   

××41   

××41   

××41   

××41   

   المتوسط

 معلومات عن المصادر والفئات: 2-1
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  وبالنسبة بوضع ع مة ع   الخانات الم يمةأع ه،  7-2يرج  ايشارة إل  المتاار والويات المشمولة في الوقرة 
 لة، يرج  ترك الخانات خالية ل متاار والويات غير المشمو 

تشررمل األعررااا أعرر ه  ضررع ع مررة ع رر  
 الخانات الم يمة(:

النوقات المرتبطة بشكل مباشر بالتنوع 
 (7البيولوجي  

النوقات المرتبطة بشكل غير مباشر 
 (7بالتنوع البيولوجي  

   المركزية –( الميزانيات ال كومية 4 

وى ع   مسرت –( الميزانيات ال كومية 4 
 الوالية/المقاطعة

  

 –( الميزانيررررررررررررررررررررررررررررررات ال كوميررررررررررررررررررررررررررررررة 4 
 الم  ية/الب اية

  

   ( األموال من خار  الميزانية2 

   ( القطاع الخا /السو 2 

( متررررررراار أخررررررررى  منظمرررررررات غيرررررررر 6 
  كومية ومؤسسات وأوساط أكاايمية(

  

( ايجرررررررا ات الجماعيررررررة ل مجتمعررررررات 6 
 األت ية والم  ية

  

 هجية إضافية:   (( مع ومات من1 

 :توضي ات إضافية
ال يشمل التمويل ل تنوع البيولوجي التمويل الموجل لإلجرا ات المباشرة ل ماية التنوع البيولوجي ف س  بل أيضا  (7 

التمويل المرتبط بايجرا ات عبر مخت   القطاعات  مث  الزراعة، وال راجة، والسيا ة( ل نهون بالمباارات التايقة 
البيولوجي التي تنطوي ع   أهاا  أساسية أخرى  الُنهج القايمة ع   النظ  اييكولوجية ل تخوي  من تغير ل تنوع 

المناخ والتكي  معل(  ويرج  وضع ع مة ع   ايطار الم ي  إذا كانت األعااا المقامة تشمل الموارا المرتبطة 
 بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي 

ال كومات أو الوكاالت ال كومية لمعالجة المسايل المتع قة  التي تنوقهازانيات ال كومية األموال العامة تشمل المي (4 
بالتنوع البيولوجي ع   المستوى الم  ي  ونشجعك  ع   إارا  مع ومات من جميع مستويات ال كومة ذات الت ة 

ع ومات ترتبط بمخت   المستويات ال كومية، يرج  ولكن تقاي  مع ومات الميزانية المركزية ك ا أان   وعنا تقاي  م
لة بين مخت   مستويات ال كومة ت   سابها مرة وا اة فقط   التأكا من أن األموال الم وَّ

 ونظرا ألن التركيز منت  ع   النوقات، ينبغي إارا  الاع  المتع   بالميزانية المت قي من التافقات الاولية 
ميزانية النوقات المرتبطة بالمشاريع الممولة من المساعاة اينمايية الرسمية أو التافقات تشمل النوقات من خار  ال (2 

 الرسمية األخرى 
 القطاع الخا  يشمل الشركات الخاتة  (2 
تمثل المتاار األخرى التمويل الذي ال يعتبر من القطاع العا  أو من الشركات الخاتة  وتشمل المنظمات غير  (6 

مات التي ال تستها  الرب  وتمثل مجموعات رييسية وال تشكل منظمات حانونية تعمل بشكل مستقل ال كومية المنظ
عن ال كومة  والمؤسسات هي المنظمات التي ال تستها  الرب  والتي تتبرع في العااة بأموال أو تقا  الاع  إل  
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ط األكاايمية إل  جميع المؤسسات منظمات أخرى، و/أو تقا  مباشرة التمويل ألغراضها الخيرية  وتشير األوسا
الرامية إل  موات ة تطوير المعار ، بما في ذلك مؤسسات التع ي  والب وث  ويتمثل القاس  المشترك بين هذه األنواع 

 الث ثة من المنظمات في طابعها الذي ال يستها  الرب  
ة والم  ية ن و  وظ التنوع البيولوجي يمكن ايب غ هنا عن مساهمة ايجرا ات الجماعية ل مجتمعات األت ي (6 

  فمث ، ايطار المواهيمي ب يث يت  حياسها والتعبير عنها بشكل م ي  في تورة نقايةواالستخاا  المألو  المستاا ، 
والمنهجي لتقيي  مساهمة ايجرا ات الجماعية في  وظ التنوع البيولوجي، يقترا إجرا  ت ويل ل مسا ة الك ية لألراضي 

ي ت وظها المجتمعات الم  ية إل  ما يعاالها من أموال عامة منوقة ع    وظ مسا ة معاالة ااخل المناط  الت
 أاناه  2-2الم مية في ال كومة  انظر أيضا السؤال 

يرج  تقاي  مع ومات عن المنهجيات المستخامة لتقاير هذا األرحا ، السيما ت ك المتع قة بالنوقات المرتبطة بشكل  (1 
مباشر بالتنوع البيولوجي وت ك المارجة خار  ميزانيات ال كومات المركزية  ويقا  اليل تمويل التنوع البيولوجي  غير

(BIOFIN)   إرشااات منهجية  وخ ل عم ية ايب غ السابقة بموج  إطار ايب غ األولي، أشارت األطرا  إل
ت نوقات  ماية البيية، في إطار نظامها ل م اسبة منهجيات استعران النوقات العامة، وأشارت أيضا إل   سابا

  وينطوي إ اى منهجيات تقاير النوقات اون الوطنية ع    سا  نسبة النوقات المرتبطة (EEA)البييية االحتتااية 
بالتنوع البيولوجي لمجموعة فرعية مختارة من  كومات المقاطعات أو الب ايات، والعمل في وحت ال   ع   تطبي  

 نسبة ع   مجموع ميزانيات ال كومات اون الوطنية هذه ال
 دور اإلجراءات الجماعية والُنهج غير السوقية 2-2
هل قام بلدك بتقدير دور اإلجراءات الجماعية، بما في ذلك من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، والُنهج غير  2-2-2

 السوقية لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف االتفاقية؟
 هذا التقدير ليس ضروريا ) (( 2)
 ( لم يبدأ بعد ) (1)
 ( أجريت بعض التقديرات ) (2)
 ( أجريت تقديرات شاملة ) (2)
  أدناه 1-2-2تحت السؤال  ( أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية2( أو )2إذا اخترتم )

ذها ب اك   ويرج  أيضا تقاي  تقيي  يرج  تقاي  مع ومات إضافية عن تقايرك  لاور ايجرا ات الجماعية التي نو 2-2-1
ن أمكن، حا  بيانات لعاة  لثقتك  في التقاير  عالية، متوسطة، منخوضة؛ أو حا  باال من ذلك مجموعة من التقايرات(  وا 

 سنوات 
 :(:7و اة القيا   

 

 الثقة العامة (7المساهمة   السنة

××41   

××41   

××41   

××41   

××41   

   المتوسط
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  ومات منهجية:مع
  س  ال الة، المنهجية المستخامة لتقاير اور ايجرا ات الجماعية والُنهج غير السوحية:   (

 ايطار المواهيمي والمنهجي لتقيي  مساهمة ايجرا ات الجماعية في  وظ التنوع البيولوجي؛   (
 إجرا ات أخرى  يرج  الت ايا(:   (

 م  ظات منهجية / تع يقات أخرى:   (
 :توضيحات إضافية

مث ، ايطار المواهيمي والمنهجي لتقيي  مساهمة ايجرا ات الجماعية في  وظ التنوع البيولوجي يقترا استخاا   (7 
  المسا ة الك ية لألراضي التي ت وظها ايجرا ات الجماعية ااخل المجتمعات األت ية والم  ية، وذلك كمؤشر كمي

 ل والفجوات واألولوياتاإلبالغ عن احتياجات التموي -2
يرج  ايشارة إل  ا تياجاتك  السنوية التقايرية من التمويل  مث ، استنااا إل  استراتيجياتك  وخطط عم ك  الوطنية 

( وا س  فجوات التمويل عن طري  طرا الموارا التقايرية المتا ة  ويرج  ايشارة إل  ايجرا ات المنق ة ل تنوع البيولوجي
 ويل  س  األولوية الخاتة بالتم

  ويرج  ترك التوو  خالية إذا ل  تكن هناك  اجة لذلك أو إذا يرج  البا  بالسنة األنس  ألغران التخطيط لايك 
 ل  يكن من الممكن ايب غ عن ذلك 

 العم ة:

( اال تياجرررررررررررررررررات مرررررررررررررررررن 7  السنة
 التمويل

( فجررررررررررررررررررروات التمويرررررررررررررررررررل 2  ( الموارا التقايرية المتا ة4 
 التقايرية

إجررررررررا ات التمويرررررررل ( 2 
  س  األولوية

4172     

4176     

4176     

4171     

4178     

4179     

4141     

 م  ظات منهجية / تع يقات أخرى:   (

 توضي يات إضافية
 يمكن  سا  ا تياجات التمويل استنااا إل  االستراتيجية وخطة العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي المنق ة  وحا (7 

ترغبون في زيااة التمييز بين االستثمارات التي تت  مرة وا اة والنوقات المتكررة، و سا  متط بات الموارا السنوية 
 بنا  ع   ذلك 
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-2بالنسبة لتقاير ماى توافر الموارا في المستقبل، حا ترغبون في إجرا  استقرا ات ل رح  المتوسط المقا  في السؤال  (4 
ذه االستقرا ات، يرج  عا  إارا  األنشطة ايضافية ل شا الموارا التي ت  تنويذها بالوعل، أو ولاى إجرا  هأع ه   7

 20 المقرر تنويذها، عم  ل خطة المالية الوطنية لايك 
 ( 7( من  4ح  بتقاير فجوة التمويل عن طري  طرا   (2 
اتيجية وخطة العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي يرج  ايشارة إل  ايجرا ات، مث  من بين ت ك المشمولة في االستر  (2 

 المنق ة، وذلك ل تمويل  س  األولويات 
 خطط التمويل الوطنية -6

لديكم،  المقرريرجى تقديم موجز قصير عن خطة التمويل لديكم، مع اإلشارة، في الجدول أدناه، إلى حشد الموارد 
 تمويل المحددة لديكم.لكل مصدر نحو فجوة ال المقررةحسب المصدر، والمساهمات 

 يرج  إضافة توو  أخرى إل  الجاول عنا الضرورة 
يرج  البا  بالسنة األنس  ألغران التخطيط لايك   واترك األعماة خالية في  الة عا  ال اجة إليها أو إن ل  يكن 

 من الممكن بعا ايب غ عنها 
  العم ة:

 1111 1122 1122 1122 1126 1122 1122 السنة

        وة التمويل المتوقعة( فج2)

ـــــــــــــــة 1) ( المصـــــــــــــــادر المحلي
 )المجموع(

       

        7المتار 

        4المتار 

        2المتار 

( التــــــــــــــــدفقات الدوليــــــــــــــــة 2)
 )المجموع(

       

        المتار أ

        المتار  

        المتار  

        ( الفجوة المتبقية2)

 قات إضافية:   (مع ومات منهجية / تع ي

 توضيحات إضافية
 21 6( ت ت السؤال 2يمكن ال تول ع   فجوة التمويل المتوحعة من العموا   (7 

                                                           
دات في النسب المئوية، يمكن أن تقدم نسخة إطار اإلبالغ الموجودة على اإلنترنت أداة إلجراء استقراءات بسيطة باستخدام الزيا 20

 إدراج األرقام الناتجة  تلقائيا.حيث يمكن اختيار النقاط المئوية بحرية، وسيتم 
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ن و فجوة التمويل الم ااة من المتاار الم  ية  وحا ترغبون في ت ايا آخر ل متاار المقررة التي  المقررةالمساهمة  (4 
ضافة ترغبون في  شاها ومساهمة كل منها  وفي هذه ا ل الة، يرج  االستعاضة عن  المسا ات المختتة  وا 

المختتات ال كومية ايضافية؛  (7توو  أكثر عنا الضرورة  وحا تشمل المتاار الم  ية الممكنة:  
األموال المختتة من ايت  ات المالية البييية، بما في ذلك األشكال الجاياة ل ضراي  البييية أو هياكل  (4 

موال المختتة من إلغا  ال وافز الضارة أو إزالتها تاريجيا أو إت  ها، بما في ذلك ايعانات؛ ( األ2الرسو ؛  
( مخت   آليات تمويل التنوع البيولوجي مثل المافوعات مقابل خامات النظ  اييكولوجية، والتعويضات، وأسوا  2 

( و شا ايجرا ات 6عمال وغير ذلك؛  المنتجات الخضرا ، والشراكات المتع قة بالتنوع البيولوجي وحطاع األ
 الجماعية ل مجتمعات األت ية والم  ية؛ وما إل  ذلك 

 22/×× 74بالمقرر × وترا ايجرا ات الم موسة الممكنة ل شا الموارا الم  ية في المرف  
ل متاار والمساهمة ن و فجوة التمويل الم ااة من المتاار الاولية  وحا ترغبون في ت ايا آخر  المقررةالمساهمة  (2 

ضافة توو  أكثر عنا  المتوحعة لكل منها  وفي هذه ال الة، يرج  االستعاضة عن  المسا ات المختتة  وا 
المساعاة اينمايية الرسمية/التافقات الرسمية األخرى الثنايية ومتعاة  (7الضرورة  وحا تشمل المتاار الممكنة:  

 ع   ال واظ واورجمة عن إزالة الغابات وتاهورها في الب اان النامية ( مباارة خون االنبعاثات النا4األطرا ؛  

اارتها أو المباارات المشابهة؛  ((+REDDالنامية  الب اان في الغابات في الكربون مخزون وتعزيز المستاامة الغابات وا 
 ( واالتواحات المتع قة بال تول وتقاس  المنافع، وما إل  ذلك 2 

 23( 7( من  4( و 2قية بطرا  تقا  الوجوة المتب (2 
هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط  7-2

 ؟2121-2111األكاديمية على تقديم الدعم المحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ( ال1)
 ( اتخذت بعض التدابير2)

 ت شاملة( اتخذت إجراءا3)
 ( أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا.2( أو )1إذا اخترتم )

في المباا  التوجيهية ل تقرير  8حا ترغبون في تقاي  إشارات مرجعية،  س  االحتضا ، إل  إجابتك  ع   السؤال 
 تنوع البيولوجي من أهاا  أيشي ل 79و 78و 76و 2و 2و 4و 7الوطني الخام ، أو بشأن تقريرك  عن ت قي  األهاا  

 من المباا  التوجيهية ل تقرير الوطني الخام : 71ت ت السؤال 
)   

 توافر الموارد المالية لتحقيق األهداف -2
 يرج  وضع ع مة ع   األطر الم يمة 

 هل لدى بلدكم موارد مالية كافية:
 لإلب غ عن النوقات الم  ية ل تنوع البيولوجي؟   ( نع ؛   ( ال؛ 

 ن ا تياجات التمويل، والوجوات، واألولويات؟   ( نع ؛   ( ال؛لإلب غ ع 

 يعااا الخطط المالية الوطنية ل تنوع البيولوجي؟   ( نع ؛   ( ال؛ 
 1111عام أهداف اإلبالغ مقابل  –ثالثا 

                                                                                                                                                                                           
 على االنترنت أن ترّحل األرقام ذات الصلة تلقائيا.يمكن لنسخة إطار اإلبالغ الموجودة  21
 .UNEP/CBD/COP/12/14سيتم تعديله على أساس المرفق بالوثيقة  22
 يمكن أن تقوم نسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت بهذا الحساب تلقائيا. 23
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  4141يقا  هذا القس  إطارا لإلب غ عن التقا  الم رز في تنويذ األهاا  المالية  ت  عا  
 ت المجيبةتحديد الجها

 يرجى استيفاء الجدول التالي:

 اس  الجهة المجيبة: الب ا:

يرجرررر  ت ايررررا الجهررررة الترررري يررررت  اسررررتيوا  الجرررراول نيابررررة 
 عنها:

 نقطة االتتال الوطنية 
 نقطة االتتال المعنية ب شا الموارا 

 :جهات أخرى  يرج  ت ايا ذلك 

  اس  الجهة المجيبة واياارة التي تعمل فيها:

  ة الجهة المجيبة:منظم

  عنوان البريا ايلكتروني:

  رح  الهات :

  تاريخ االستيوا  وتقاي  ايطار المستوف :

 رصد التقدم المحرز في حشد التدفقات المالية الدولية  -2

أقل البلدان يرجى اإلشارة إلى مبلغ الموارد المقدمة من بلدكم دعما للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، السيما  2-2
 نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمراحل انتقالية.

ويرج  ايشارة،  س  ال الة، إل  مب غ الموارا المالية المقامة  س  المتار وكذلك المب غ ايجمالي  ويرج  ايشارة أيضا 
 ة أو، باال من ذلك، تقاي  مجموعة من التقايرات مستوى الثقة لايك  في المبالغ التقايريإل  

ومن أجل ضمان اتسا  البيانات وحاب يتها ل مقارنة، يرج  التأكا، حار ايمكان، من تطبي  نو  المنهجية مثل المنهجية ت ت 
  من القس  األول أع ه 7-7السؤال 

 العم ة:

المسرررررراعاة اينماييررررررة الرسررررررمية  السنة
 7) 

 (2المجموع   (2تافقات أخرى   (4تافقات رسمية أخرى  

4176     

4171     

4178     

4179     

 مع ومات منهجية:
 ( المساعاة اينمايية الرسمية تشمل:   ( الثنايية؛   ( متعااة األطرا 2 
 ( المساعاة اينمايية الرسمية/التافقات الرسمية األخرى:   ( التعهاات   ( تر  األموال6 
 اينمايية الرسمية/التافقات الرسمية األخرى تشمل:   ( المرتبطة بشكل مباشر؛   ( المرتبطة بشكل غير مباشر( المساعاة 6 

 تشمل التافقات األخرى:   ( المرتبطة بشكل مباشر؛   ( المرتبطة بشكل غير مباشر
 جنة المساعاة اينمايية في لو   ع مات ري (  س  ال الة، المنهجية المستخامة لت ايا تافقات الموارا الرسمية:   (1 
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 ؛   ( موارا أخرى  يرج  ت ايا ذلك(:   ( منظمة التعاون والتنمية في المياان االحتتااي

(  س  ال الة، الُمعامل المستخا  لتافقات الموارا، المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، عنا  سا  األعااا 8 
 ايجمالية   (%

 يات الثقة  يرج  ايشارة إل  عالية، متوسطة، منخوضة(:(  متوسط( مستو 9 
 المساعاة اينمايية الرسمية:   (
 التافقات الرسمية األخرى:   (

 تافقات أخرى:   (

 ( م  ظات منهجية / تع يقات أخرى:   (71 

 :توضيحات إضافية
  بغرن تعزيز التنمية االحتتااية ورفاهية تشير المساعاة اينمايية الرسمية إل  تافقات التمويل الرسمي التي تت (7 

في الماية ع   األحل  46الب اان النامية كها  رييسي، والتي تعتبر ذات طابع تساه ي مع عنتر ل من  بنسبة 
 في الماية(  71 باستخاا  معال خت  ثابت بنسبة 

لم ااة، يمكن  سا  تقايرات الموارا وفي  الة تقاي  الموارا أو ت قيها لاع  الميزانية العامة باال من األنشطة ا
 المقامة/المت قاة ألغران التنوع البيولوجي من  تة ميزانية الب اان المت قية المختتة لهذه األنشطة 

تشير التافقات الرسمية األخرى إل  األموال العامة غير المتع قة بالمساعاة اينمايية الرسمية، أي التعام ت التي  (4 
لرسمي مع الب اان الواراة أسماؤها في حايمة الب اان المت قية ل معونة والتي ال تستوفي شروط األه ية يجريها القطاع ا

ل مساعاة اينمايية الرسمية  وتشمل هذه الوية أيضا الموارا المقامة من الب اان األخرى  غير المان ة ، أي من خ ل 
  التعاون فيما بين ب اان الجنو   

األخرى  إل  الموارا الم شواة من القطاع الخا  فض  عن المنظمات غير ال كومية، والمؤسسات  تشير  التافقات (2 
  4-7واألوساط األكاايمية  وفي  الة عا  وجوا بيانات موثوحة، يرج  ترك هذا الت  خاليا  انظر أيضا السؤال 

  وتشير المساعاة اينمايية الرسمية الثنايية إل  تكون المساعاة اينمايية الرسمية ثنايية أو متعااة األطرا  يمكن أن (2 
مساهمات الوكاالت ال كومية المان ة، ع   جميع المستويات، المقامة إل  الب اان النامية  وتشير المساعاة اينمايية 

ة، والبنك الرسمية متعااة األطرا  إل  األموال المقامة من خ ل المؤسسات المالية الاولية مثل مرف  البيية العالمي
 في القس  األول  7-7الاولي وتنااي  وبرامج األم   ويرج  إارا  الويات التي استعم توها في استكمال السؤال 

يمكنك  ايب غ عن التعهاات أو المتروفات الوع ية المتع قة بالمساعاة اينمايية الرسمية/التافقات الرسمية األخرى   (6 
 في القس  األول أع ه  7-7امة في السؤال ويرج  استخاا  نو  الوية المستخ

ال يشمل التمويل ل تنوع البيولوجي تمويل ايجرا ات المباشرة ل ماية التنوع البيولوجي ف س  بل أيضا التمويل  (6 
المرتبط بايجرا ات عبر مخت   القطاعات  مث  الزراعة، وال راجة، والسيا ة( من أجل النهون بالمباارات 

نوع البيولوجي التي تنطوي ع   أغران أساسية أخرى  مث ، الُنهج القايمة ع   النظ  اييكولوجية التايقة ل ت
ل تخوي  من تغير المناخ والتكي  معل(  ويرج  وضع ع مة ع   ايطار الم ي  إذا كانت األعااا المقامة تشمل 

ج  استخاا  نو  الوية المستخامة في السؤال وير الموارا المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي  
 في القس  األول أع ه  7-7

خ ل عم ية ايب غ السابقة في إطار ايب غ األولي، استخا  العايا من األطرا  األعضا  في لجنة المساعاة  (1 
نظا  عاة بيانات حا  منهجية ع مات ريو  في إطار منظمة التعاون والتنمية في المياان االحتتااياينمايية في 

، وذلك لإلب غ عن المساعاة اينمايية منظمة التعاون والتنمية في المياان االحتتاايايب غ عن االيتمان في 
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الرسمية المرتبطة بشكل مباشر بالتنوع البيولوجي  الع مة  الرييسية ( وبشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي  الع مة 
ذا ل  يكن، يرج  تقاي  توضي  موجز عن المنهجية   الهامة (  ويرج  ايشارة إل  استخاامك  لهذه المنهجية، وا 

 المستخامة 

في  الة تقاي  مب غ إجمالي يشمل الموارا المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، يرج  ايشارة إل  الُمعامل  (8 
تنوع البيولوجي  ويرج  استخاا  نو  المعامل المستخا  لجمع المبالغ المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بال

 في القس  األول أع ه  7-7المستخا  في السؤال 
 يرج  تقاي   متوسط( مستويات الثقة  عالية، متوسطة، منخوضة( (9 
 يمكنك  تقاي  أي م  ظات منهجية أو تع يقات أخرى هنا  (71 
ن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال ع 2-1

 ؟2121-2111األكاديمية على تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ( ال1)
 ( اتخذت بعض التدابير2)

 ( اتخذت تدابير شاملة3)
 ( أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا.2( أو )1إذا اخترتم )
عن التقا   الوطني الساا إل  األحسا  ذات الت ة من تقريرك  ي تقاي  إشارات مرجعية،  س  ال الة، حا ترغبون ف

 24 :79و 78و 76و 2و 2و 4و 7ت قي  األهاا   الذي ا رزتموه في
)   

 إدراج التنوع البيولوجي في األولويات والخطط -1
 و الخطط اإلنمائية؟هل أدرج بلدكم التنوع البيولوجي في األولويات الوطنية أ 1-2

 ( لم يبدأ بعد ) (2)

 ( تحقيق بعض اإلدراج ) (1)

 ( اإلدراج الشامل ) (2)
 ( أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا.1( أو )2إذا اخترتم )

25:الوطني الساا إل  األحسا  ذات الت ة من تقريرك  حا ترغبون في تقاي  إشارات مرجعية،  س  ال الة، 
 

) ( 

 و/أو تقدير القيمتقييم  -2
هل أجرى بلدكم تقييما و/أو تقديرا للقيم المتأصلة واإليكولوجية والوراثية واالجتماعية االقتصادية والعلمية 

 والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته؟
 ( ( لم يبدأ بعد )2)
 ( أجريت بعض التقييمات/التقديرات ) (1)
 تقييمات/تقديرات شاملة ) ( ( أجريت2)

 ( أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا.2( أو )1إذا اخترتم )
                                                           

 من مشروع المقرر. 72و  74ن يفقرتال بما يتماشى معالمبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس سينعكس ذلك في  24
 من مشروع المقرر. 72و  74ن يالفقرت بما يتماشى معالمبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس سينعكس ذلك في  25



UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2/Rev.1 
Page 40 

عن التقا   الوطني الساا إل  األحسا  ذات الت ة من تقريرك  حا ترغبون في تقاي  إشارات مرجعية،  س  ال الة، 
 26:من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي 4الها   ت قي  الذي ا رزتموه في

  ) 
 دور اإلجراءات الجماعية والُنهج غير السوقية -2
هل قام بلدكم بتقييم دور اإلجراءات الجماعية، بما في ذلك من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، والُنهج غير  2-2

 السوقية لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف االتفاقية؟
 ( هذا التقييم ليس ضروريا ) (2)
 ( لم يبدأ بعد ) (1)
 ( أجريت بعض التقييمات ) (2)
 ( أجريت تقييمات شاملة ) (2)
  أدناه 1-2تحت السؤال  ( أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية2( أو )2إذا اخترتم )

يرج  تقاي  مع ومات عن التقيي  الكمي لاور ايجرا ات الجماعية التي أجراها ب اك   ويرج  أيضا تقاي  تقيي  لثقتك   2-1
ن أمكن، حا  بيانات لعاة سنوات في التقاي  ر  عالية، متوسطة، منخوضة؛ أو حا  باال من ذلك مجموعة من التقايرات(  وا 

 :(:7و اة القيا   
 

 الثقة العامة (7المساهمة   السنة

××41   

××41   

××41   

××41   

××41   

   المتوسط

 مع ومات منهجية:
   اور ايجرا ات الجماعية والُنهج غير السوحية:   (  س  ال الة، المنهجية المستخامة لتقيي

 ايطار المواهيمي والمنهجي لتقيي  مساهمة ايجرا ات الجماعية في  وظ التنوع البيولوجي؛   ( 
 إجرا ات أخرى  يرج  الت ايا(:   ( 

 م  ظات منهجية / تع يقات أخرى:   (

 :توضيحات إضافية
منهجي لتقيي  مساهمة ايجرا ات الجماعية في  وظ التنوع البيولوجي يقترا استخاا  مث ، ايطار المواهيمي وال (7 

 المسا ة الك ية لألراضي التي ت وظها ايجرا ات الجماعية ااخل المجتمعات األت ية والم  ية 
 اإلبالغ عن التقدم المحرز في حشد الموارد -2

                                                           
 من مشروع المقرر. 72و  74ن يالفقرت بما يتماشى معالمبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس سينعكس ذلك في  26
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في بلدكم، حسب المصدر، والمساهمة الفعلية لكل  المحققد يرجى اإلشارة، في الجدول أدناه، إلى حشد الموار  2-2
 مصدر نحو فجوة التمويل المحددة لديكم.

في القس  األول  6يشير هذا السؤال إل  تنويذ الخطة المالية الوطنية لايك  ع   الن و المنتو  ع يل في السؤال 
 أع ه 

 يرج  إضافة توو  أخرى في الجاول،  س  الضرورة 

 العم ة:

 1111 1122 1122 1122 1126 1122 سنةال

       ( فجوة التمويل2)

       ( المصادر المحلية )المجموع(1)

       7المتار 

       4المتار 

       2المتار 

       ( التدفقات الدولية )المجموع(2)

       المتار أ

       المتار  

       المتار  

       ( الفجوة المتبقية2)

       ( هل تم تضييق الفجوة؟2)

 نعم، ) ( إلى حد ما؛ ) ( نعم، إلى حد كبير( هل تم تضييق الفجوة بدرجة شاملة؟ ) ( ال؛ 6)

 معلومات منهجية / تعليقات إضافية: ) (

 :توضي ات إضافية

وحا ترغبون في ت ايث  27من القس  األول  6( ت ت السؤال 2يت  ال تول ع   فجوة التمويل المتوحعة من العموا   (7 
التقايرات في ضو  المع ومات ايضافية، بما في ذلك مث ، ا تياجات منخوضة ل تمويل ناتجة عن إلغا  أو إزالة أو 

 إت ا ال وافز الضارة 

ة في فجوة التمويل الم ااة بواسطة المتاار الم  ية  وحا ترغبون في ت ايا أيضا المتاار الوع ي الوع يةالمساهمة  (4 
ضافة توو   التي ت   شاها ومساهمة كل منها  وفي هذه ال الة، يرج  االستعاضة عن  المسا ات المختتة  وا 

 أكثر عنا الضرورة 
في فجوة التمويل الم ااة بواسطة المتاار الاولية  وحا ترغبون أيضا في ت ايا المتاار الوع ية  الوع يةالمساهمة  (2 

ضافة توو   التي ت   شاها ومساهمة كل منها  وفي هذه ال الة، يرج  االستعاضة عن  المسا ات المختتة  وا 
 أكثر عنا الضرورة 

                                                           
 ر اإلبالغ الموجودة على االنترنت أن ترّحل األرقام ذات الصلة تلقائيا.يمكن لنسخة إطا 27
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 28( 7( من  4( و  2تقا  الوجوة المتبقية بطرا   (2 
 عن تضيي  الوجوة في السنة المعنية  ال؛ نع ، إل   ا ما؛ نع ، إل   ا كبير(  ك يرج  تقاي  تقييم (6 

 مل عن تضيي  فجوة التمويل، من خ ل وضع ع مة في إ اى الخانات الم يمة يرج  تقاي  تقييمك  الشا (6 
هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط األكاديمية على  5-2

 ؟1111-1122توفير الدعم المحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 
 ( ال1)
 التدابير ( اتخذت بعض2)

 ( اتخذت تدابير شاملة3)

 ( أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا.3( أو )2إذا اخترتم )
عن التقا   الوطني الساا إل  األحسا  ذات الت ة من تقريرك  حا ترغبون في تقاي  إشارات مرجعية،  س  ال الة، 

29:شي ل تنوع البيولوجيمن أهاا  أي 79و  78و  76و  2و  2و  4و  7األهاا   ت قي  الذي ا رزتموه في
 

)   
 التذييل

 تصنيفات األنشطة
 فيما ي ي حايمة إرشااية ل تتنيوات الممكنة لألنشطة المتع قة بالتنوع البيولوجي:

من أجل تقيي  و شا الموارا لت قي  أهاا  أيشي  (BIOFIN)ت ول تمويل التنوع البيولوجي: اليل تمويل التنوع البيولوجي 
   التذيي ن طا  ويا  لبيولوجي ولتنويذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجيل تنوع ا

-biofin-workbook-04-1420-04/other/rmws-2014-http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmws
en.pdf 

  إرشااات منظمة التعاون والتنمية في المياان االحتتااي بشأن ع مات المعونة التي تستها  أهاا  اتواحية التنوع البيولوجي
 http://www.oecd.org/dac/stats/46782010.pdfريو: 
 الموارا الطبيعية ،  - EuropeAid E6 Unitواحات البييية المتعااة األطرا  وع مات ريو  مذكرة إع مية أعاتها االت

 4171سبتمبر/أي ول 
-http://capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/15/01/2014_

_1445/eu_the_multilateral_environmental_agreeementsand_the_rio_markers_en.pdf 
 المرف  الثالث

 آليات تمويل التنوع البيولوجي في الطوعية بشأن الضمانات المبادئ التوجيهية
الوررر  والمخرراطر فرري االعتبررار عنررا اختيررار وتتررمي  وتنويررذ آليررات تمويررل التنرروع البيولرروجي  مررن كررل أن تؤخررذ  ينبغرري -7

عناترر التنروع البيولروجي، فضر  عرن مخت ر  آلثار الم تم ة آلليات تمويل التنروع البيولروجي ع ر  ويتعين إجرا  معالجة فعالة ل
آلثرار ع ر  المجتمعرات باخرا  بشركل  هتمرا ويجر  اال  هالم  ية وسبل عيشآثارها الم تم ة ع    قو  المجتمعات األت ية وا

                                                           
 يمكن أن تقوم نسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت بهذا الحساب تلقائيا. 28
 من مشروع المقرر. 72و  74ن يالفقرت بما يتماشى معالمبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس سينعكس ذلك في  29

http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmws-2014-04/other/rmws-2014-04-workbook-biofin-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmws-2014-04/other/rmws-2014-04-workbook-biofin-en.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/46782010.pdf
http://capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/15/01/2014_-_1445/eu_the_multilateral_environmental_agreeementsand_the_rio_markers_en.pdf
http://capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/15/01/2014_-_1445/eu_the_multilateral_environmental_agreeementsand_the_rio_markers_en.pdf
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ومسرراهمة ت ررك  األترر ية والم  يررة وكررذلك المرررأة، ومشرراركتها الوعالررة فرري اختيررار وتتررمي  وتنويررذ آليررات تمويررل التنرروع البيولرروجي
   المجتمعات والنسا  في ذلك

لوجي ع   تعزيز اآلثار اييجابية وتجن  اآلثار الس بية غيرر الضمانات في آليات تمويل التنوع البيو أن تساعا يمكن و  -4
   من  اتها أو تخوي  المقتواة ع   التنوع البيولوجي وسبل العيش

اختيار وتتمي  وتنويذ  أثنا ضمانات  إعااااألطرا  وأت ا  المت  ة، عنا وع   هذه المباا  التوجيهية طوعية  و  -2
تجنرر  أو تخويررر  بشرركل فعررال اآلثرررار غيررر المقترررواة آلليررات تمويرررل التنرروع البيولررروجي آليررات تمويررل التنررروع البيولرروجي، بهرررا  

 سترشا بما ي ي: ت، أن اأحت  حار من الور  المتا ة لهواالستوااة ب
سبل العيش الم  ية والمرونرة، فضر  في النظ  اييكولوجية وظاي  اور التنوع البيولوجي و بينبغي االعترا    أ(
 ل تنوع البيولوجي في اختيار وتتمي  وتنويذ آليات تمويل التنوع البيولوجي؛  المتأت ةعن القي  

أو أت ا  المت  ة في آليات تمويرل التنروع البيولروجي / قو  ومسؤوليات الجهات الواع ة وينبغي تعري     (
الموافقرة المسربقة عرن ا يتع ر  بمرجميرع الجهرات الواع رة المعنيرة، بمرا فري ذلرك لبمشراركة فعالرة و بطريقرة عاالرة ومنتروة، و بعناية 
  30الم  ية، وفقا يع ن األم  المت اة بشأن  قو  الشعو  األت ية؛و  ةاألت يالمجتمعات  ومشاركةأو موافقة /ع   و

 بمرا يتور  مرع، وأن ُتعرا الظررو  الم  يرة ع ر يج  أن ترتكز الضمانات في آليات تمويرل التنروع البيولروجي    (
تأخررررذ فررري االعتبررررار الكامررررل االتواحررررات أن الرررروطني، و  شرررريعقطريررررة ذات الترررر ة والتلب ررراان والعم يررررات الالترررري تؤيرررراها اعم يرررات ال

اتواحيررة األمرر  المت رراة ايطاريررة بشررأن تغيررر و  فرري إطررار اتواحيررة التنرروع البيولرروجي،الترري وضررعت  الاوليررة ذات الترر ةوايرشررااات 
ع ن األ   ضمن غيرها؛م  المت اة بشأن  قو  الشعو  األت ية، المناخ، والمعاهاات الاولية ل قو  اينسان، وا 

الشروافية والمسرا لة، فضر  عرن االمتثرال  تكولبما في ذلك آليات  ،أطر مؤسسية م يمة وفعالةينبغي وضع   ا(
 ل ضمانات ذات الت ة 

تروا العضروية المختر  المو ل وري  العامرل 6/71  أ( من بالتوتية7أعا األمين التنويذي المرف  التالي عم  بالوقرة 
  UNEP/CBD/COP/12/13  وأعيا استنساخها من الوثيقة الستعران تنويذ االتواحية

 الرابع مرف ال
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من  11مقترحات إلجراءات ملموسة وفعالة لتنفيذ الهدف 

 أهداف مالية
 مقدمة -أوال 

لة المذكورة أاناه إطارا مرنا لألطرا  وال كومات األخرى، فض  عن المنظمات تقا  ايجرا ات الم موسة والوعا -7
من أهاا  أيشي  41والمباارات ذات الت ة ع   جميع المستويات، بما في ذلك مؤسسات التمويل، من أجل ت قي  الها  

ل الثاني عشر، بها   شا موارا ل تنوع البيولوجي وما يرتبط بل من أهاا  مالية لكي يعتماها مؤتمر األطرا  في اجتماع
وأهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي  4141-4177مالية كافية ويمكن التنبؤ بها من أجل تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

 با  عن 9/77  وهي تكمل استراتيجية  شا الموارا التي اعتماها مؤتمر األطرا  في المقرر 4141المذكورة فيها ب  ول عا  
من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي وما يرتبط بل من أهاا   41طري  ت ايا ايجرا ات الموجهة المط وبة لت قي  الها  

 مالية 

                                                           
30
 .67/496لجمعية العامة قرار ا 
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من أهاا  أيشي ل تنوع  41وي يط هذا المقترا ع ما أيضا بالروابط المهمة وأوجل التآزر الم تم ة بين الها   -4
، وبالت ايا غايتها االستراتيجية أل ، 4141-4177ية ل تنوع البيولوجي البيولوجي وعناتر أخرى في الخطة االستراتيج

 ال كومة والمجتمع حطاعات في جميعالتتاي لألسبا  الكامنة ورا  فقاان التنوع البيولوجي عن طري  تعمي  التنوع البيولوجي 
31من أهاا  أيشي(  2إل   7 األهاا  

 

ارا  هذه القي  في  7 الها   وتعتبر زيااة التوعية بقي  التنوع البيولوجي -2 ستراتيجيات الوطنية االمن أهاا  أيشي( وا 
، بما في ذلك الخطط لإلنتا  واالسته ك المستاامين  الهافان ال ا من الوقر وعم يات التخطيطاستراتيجيات ل تنمية و والم  ية 

 ميع المتاار من أهاا  أيشي(، تعتبر ظرو  تمكينية ضرورية ل  شا الوعال ل موارا من ج 2و 4

من أهاا  أيشي ع   إمكانية كبيرة لخون الضغوط الس بية ع   التنوع البيولوجي فض   2وينطوي تنويذ الها   -2
عن إمكانية  شا الموارا ل تنوع البيولوجي  ويمكن أن ي شا إلغا  ال وافز الضارة أو إزالتها أو إت  ها، بما في ذلك 

ولوية عالمية عالية، بينما يمكن أن يسه  التطبي  األوسع نطاحا لمخت   آليات وأاوات ايعانات، موارا مهمة وبالتالي لل أ
تمويل التنوع البيولوجي، التي تعمل ك وافز ل وظ مكونات التنوع البيولوجي واستخاامها المستاا ، يمكن أن تسه  أيضا 

 بمساهمات مهمة 

س س ها عاياات عالية بتوة خاتة، مع األخذ في ال سبان وبنا  ع يل، ي تمل أن يكون لترتي  أولوية ايجرا ات وت -6
 أن مثل هذا الترتي  والتس سل ي تا  إل  مراعاة الظرو  واألولويات الوطنية 

 اإلجراءات والمؤشرات الممكنة -ثانيا 
 إجراءات تمكينية عامة -ألف 

32تع   بالتنوع البيولوجي تنويذ أ كا  تواف  آرا  مونتيري بشأن  شا التمويل الاولي والم  ي  سبما ي -6
 

زيااة التوعية العامة بأهمية التنوع البيولوجي والس ع والخامات التي يوفرها ع   جميع المستويات اعما ل شا  -1
33الموارا:

 

                                                           
ك ا أحت ، ينبغي إ ااث زيااة م سوسة في المستويات ال الية ل شا الموارا المالية ل تنويذ ، 4141ب  ول عا  : 41الها   31

ا من جميع المتاار، وفقا ل عم ية المو اة والمتو  ع يها في استراتيجية  ش 4141-4177الوعال ل خطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 
  الموارا  ويخضع هذا الها  ل تغييرات اعتمااا ع   تقييمات اال تياجات إل  الموارا التي ستعاها األطرا  وتب غ عنها

واستخاامل  ل وظل اتخاذهاالخطوات التي يمكن بع   ع   بقي  التنوع البيولوجي، و  النا ، يكون ك ا أحت  4141ب  ول عا  : 7الها  
  ع   ن و مستاا 

من الوقر وعم يات ل تنمية وال ا ستراتيجيات الوطنية والم  ية حي  التنوع البيولوجي في االج ما، تُ ك ا أحت  4141ب  ول عا   :4الها  
  حتضا ، في نظ  ال سابات القومية ونظ  ايب غإاماجها،  س  االالتخطيط ويجري 

أو تعال من أجل  ، أو تزال تاريجياالضارة بالتنوع البيولوجي ،ناتايعاال وافز، بما فيها   غ ، تُ ك ا أحت  4141ب  ول عا  : 2الها  
، بما يتمش  وينسج  مع مستاا الطب   وافز إيجابية ل وظ التنوع البيولوجي واستخاامل وتوضع وتُ  تق يل أو تجن  التأثيرات الس بية،

  االحتتااية الوطنية-عيةاالتواحية وااللتزامات الاولية األخرى ذات الت ة، مع مراعاة الظرو  االجتما
حا اتخذت خطوات المت  ة ع   جميع المستويات  وحطاع األعمال وأت ا ال كومات تكون ، ك ا أحت  4141 عا    ول: ب2الها  
الموارا أو تكون حا نوذت خططا  من أجل ت قي  اينتا  واالسته ك المستاامين وتكون حا سيطرت ع   تأثيرات استخاا  خطط لتنويذ 

  اييكولوجية المأمونة اوا نطا  ال طبيعية فيال
32 http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf . با ،  9/77انظر استراتيجية  شا الموارا  المقرر

  2ة ت ت الغاي 6-2المرف (، الوقرة 
  8ت ت الغاية  7-8با ، المرف (، الوقرة  9/77انظر استراتيجية  شا الموارا  المقرر  33

http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
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النظر في تطبي  ايرشااات المقامة في  زمة أاوات االتتال والتثقي  والتوعية العامة فض  عن العمل   أ(
 34 (CEPA) االتتال والتثقي  والتوعية العامةالمتع   بعمل الفي إطار برنامج 

 التدفقات المالية الدولية -باء 
 المؤشرات

، ل تمويل المتع   بالتنوع البيولوجي، في بالنسبة الميوية  يثما ينطب  األمرو ، بالمب غ الاولية إجمالي التافقات المالية -8
35:، ضمن جم ة أمورالمجموع وفي الويات التالية السنة، بطريقة تتجن  ا تسا  المبالغ أكثر من مرة، في

 

 ؛(ODA)المساعاة اينمايية الرسمية   أ(
 المساعاة اينمايية الرسمية، بما في ذلك مباارات التعاون فيما بين ب اان الجنو ؛  التمويل العا  بخ    (
 ؛ةالمنظمات غير ال كوميالقطاع الخا ، واألوساط األكاايمية، والمؤسسات، و    (
االتجاهات في التمويل من مرف  البيية العالمية والبرامج المتع قة بالتنوع البيولوجي في المنظمات المتعااة   ا(

  األخرى األطرا 

المنظمات غير ال كومية، والمؤسسات، واألوساط  فض  عنعاا الب اان التي اتخذت تاابير لتشجيع القطاع الخا   -9
 36 المولا، و ج  التمويل 4141-4177ولي لتنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي األكاايمية ع   تقاي  الاع  الا

 ايجرا ات

امج االعتبارات المتع قة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط بل من خامات النظ  اييكولوجية في االستراتيجيات والبرامج  -71
األم   ظمات المان ة الثنايية والمتعااة األطرا ، بما في ذلك نظا واألولويات، بما في ذلك األولويات القطاعية وايح يمية، ل من

ن المؤسسات المالية الاولية ومتار  التنمية، مع مراعاة إع ن باري  بشأن فعالية المعونة وشراكة المت اة اينمايي، فض  ع
 37لتعاون اينمايي الوعال بشأن ابوسان 

ة بالتنوع البيولوجي، في ال االت التي ت اا فيها األطرا  من الب اان النامية زيااة المساعاة اينمايية الرسمية المرتبط -77
طار عمل األم  ستراتيجيات اينمايية الوطنية، و ستراتيجيات ال ا من الوقر، واالاالتنوع البيولوجي كأولوية في  المت اة ا 

وخطط العمل الوطنية  تستراتيجيالويات الم ااة في االوفقا لألو و ستراتيجيات المساعاة اينمايية األخرى ا، و اينمايية ل مساعاة
 38ل تنوع البيولوجي 

 تعاون بين الشمال والجنو  من أجل ل باعتباره عنترا مكم التعاون فيما بين ب اان الجنو   زيااةت ايا وتوعيل و  -74
 39 تعزيز التعاون التقني والتكنولوجي والع مي والمالي

اارية أو -72 تاابير السياسات، عنا االحتضا ، لتنويذ أو االنضما  إل ، بروتوكول ناغويا بشأن  اتخاذ تاابير تشريعية وا 
 40ال تول ع   الموارا الجينية والتقاس  العاال والمنت  ل منافع الناشية عن استخاامها 

                                                           
34 http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/cepa/index.htm    وp://www.cbd.int/cepa/htt 
  1، الوقرة 71/2با ، المرف ( والمقرر  9/77من استراتيجية  شا الموارا  المقرر  35
  4التاارة عن الوري  العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية، المرف  الثاني، الوقرة  6/71انظر التوتية  36
  6ت ت الغاية  2-6و 7-6با ، المرف (، الوقرتان  9/77ر انظر استراتيجية  شا الموارا  المقر  37
  2ت ت الغاية  4-2 ةبا ، المرف (، الوقر  9/77استراتيجية  شا الموارا  المقرر  38
  6ت ت الغاية  4-6با ، المرف (، الوقرة  9/77استراتيجية  شا الموارا  المقرر  39
  1ت ت الغاية  4-1و 7-1لمرف (، الوقرتان با ، ا 9/77انظر استراتيجية  شا الموارا  المقرر  40

http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/cepa/index.htm
http://www.cbd.int/cepa/
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اارية أو تاابير السياسات، عنا االحتضااتخاذ تاا -72 غير  وكذلك المنظماتلتشجيع القطاع الخا   ، بير تشريعية وا 
-4177ة ل تنوع البيولوجي رات، واألوساط األكاايمية ع   تقاي  الاع  الاولي لتنويذ الخطة االستراتيجيرال كومية، والمؤسس

4141:41 

تشجيع القطاع الخا  ع   النظر في المعايير المتع قة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط بل من خامات النظ    أ(
 ترياتل عبر س سل ايماااات الاولية وفقا ل تواحية وااللتزامات الاولية األخرى ذات الت ة؛اييكولوجية ونشرها في حرارت مش

المنظمات غير ال كومية، والمؤسسات، واألوساط األكاايمية ع    تشجيع القطاع الخا  فض  عن   (
يكولوجية من خ ل التمويل الاولي المشاركة في  شا الموارا من أجل التنوع البيولوجي وما يرتبط بل من خامات النظ  اي

 ل مشروعات ووسايل طوعية أخرى؛
النظر في إنشا  إعوا ات ضريبية أو خت  ضريبي ل من  أو األنشطة الاولية المتع قة بالتنوع البيولوجي،    (

 وتشجيع القرون بشروط توضي ية لألنشطة الاولية المتع قة بالتنوع البيولوجي؛
ة األم  المت اة ايطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها ع   مراعاة التنوع تشجيع األطرا  في اتواحي -76

 42البيولوجي في معايير آليات التمويل المتع قة بتغير المناخ 

استكشا  إمكانية إارا  التنوع البيولوجي في مباارات تخوي  أعبا  الايون وت ويل الايون، بما في ذلك مباالة الايون  -76
 43اابير ل وظ الطبيعة بت

تعزيز التعاون والتنسي  بين شركا  التمويل ع   جميع المستويات، مع مراعاة إع ن باري  بشأن فعالية المعونة  -71
44 لتعاون اينمايي الوعالبشأن اوشراكة بوسان 

 

 إدراج التنوع البيولوجي -جيم 
 المؤشرات

ها الوطنية أو خططها اينمايية لضمان أن األنشطة اينمايية أولوياتالتنوع البيولوجي في  رجتاأالتي  ب اانعاا ال -78
 األخرى لن تضر بالتنوع البيولوجي 

 ايجرا ات

ستراتيجيات الفي الخطط وا ةوما يرتبط بل من خامات النظ  اييكولوجيا  االعتبارات المتع قة بالتنوع البيولوجي مإا -79
 45:والميزانيات االحتتااية واينمايية

األالة من الاراسات المتوافرة، مثل التقييمات ايح يمية التي أجراها الوري  الرفيع المستوى المعني  النظر في  أ(
لت ايا الروابط بين استثمارات  4141،46-4177بالتقيي  العالمي ل موارا من أجل تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

اارة المياه، وال ا من مخاطر التنوع البيولوجي و  ول المشاكل والت ايات األو  سع نطاحا ل تنمية المستاامة  األمن الغذايي، وا 
 الكوارث، وسبل العيش وال ا من الوقر وغيرها(؛

                                                           
  2ت ت الغاية  2-2والوقرة  4ت ت الغاية  6-4الوقرة با ، المرف (،  9/77انظر استراتيجية  شا الموارا  المقرر  41
  2ت ت الغاية  6-2الوقرة  با ، المرف (، 9/77استراتيجية  شا الموارا  المقرر  42
  2ت ت الغاية  8-2الوقرة  با ، المرف (، 9/77 استراتيجية  شا الموارا  المقرر 43
  6ت ت الغاية  2-6الوقرة  با ، المرف (، 9/77استراتيجية  شا الموارا  المقرر  44
  6ت ت الغاية  4-6الوقرة  با ، المرف (، 9/77انظر استراتيجية  شا الموارا  المقرر  45
 UNEP/CBD/COP/12/13/Add.2انظر  46
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النظر في استخاا ، عنا االحتضا  ووفقا ل ظرو  الوطنية، إرشااات تشيناي لام  التنوع البيولوجي والقضا     (
رشااات اتواحية التنوع ال 47ع   الوقر بيولوجي بشأن الممارسات الجياة بشأن س ع وخامات النظ  اييكولوجية في التخطيط وا 

 أو ايرشااات األخرى ذات الت ة  48ل تنمية،
 وثغراته وأولوياته ،احتياجات التمويل فضال عناإلبالغ عن النفقات المحلية  -دال 

 المؤشرات

تنوع البيولوجي، فض  عن ا تياجات التمويل، والثغرات عاا الب اان التي أب غت عن النوقات الم  ية المتع قة بال -41
 واألولويات 

 ايجرا ات

النظر في اتخاذ خطوات لإلب غ بالكامل عن النوقات الم  ية المتع قة بالتنوع البيولوجي، فض  عن ا تياجات  -47
في برنامج  (BIOFIN)نوع البيولوجي التمويل، والثغرات واألولويات، باستخاا  إرشااات منهجية مثل إرشااات مباارة تمويل الت

 األم  المت اة اينمايي  يوينايبي(، عنا االحتضا :

وختوتا فيما يتع   باألاوار الم تم ة لوكاالت التخطيط ت ايا الجهات الواع ة والمؤسسات ذات الت ة،   أ(
 ووكاالت التمويل؛

ن جميع المتاار وع   جميع المستويات، عنا تقيي  االستثمارات ال الية المتع قة بالتنوع البيولوجي، م   (
 االحتضا ؛

ت ايا ا تياجات التمويل ل تنوع البيولوجي، مث  لتنويذ االستراتيجيات وخطط العمل المنق ة ل تنوع    (
 البيولوجي، وت ايا ثغرة التمويل فض  عن األولويات لسا هذه الثغرة 

ت الم  ية ل تنوع البيولوجي وايب غ عنها، فض  عن ا تياجات تجميع وتقاس  الخبرات الوطنية في ت ايا النوقا -44
 التمويل، والثغرات واألولويات، بغية ت ايا الممارسات الجياة والارو  المستوااة 

االستخاا  الكامل،  س  أه يتها، ل تمويل المتاا من مرف  البيية العالمية لمراجعة االستراتيجيات وخطط العمل  -42
 أع ه  44و 47بيولوجي، بغية تنويذ الخطوات المذكورة في الوقرتين الوطنية ل تنوع ال

 44و 47النظر في تقاي  الاع  الثنايي والمتعاا األطرا  إل  الب اان من أجل تنويذ الخطوات المذكورة في الوقرتين  -42
 أع ه، بما في ذلك إنشا  آليات الاع  بغية تعجيل التنويذ والتكرار 

 تقديرات القيمالخطط المالية و  -هاء 

 المؤشرات

 عاا الب اان التي أعات خططا مالية وطنية  -46

تقييما و/أو تقايرا ل قي  المتأت ة واييكولوجية والوراثية واالجتماعية االحتتااية والع مية عاا الب اان التي أجرت  -42
  والتع يمية والثقافية والترفيهية والجمالية ل تنوع البيولوجي ومكوناتل

 ايجرا ات

                                                           
ة عن االجتماع الخام  ل وري  العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية  التنوع التاار  6/8التوتية  47

 البيولوجي من أجل القضا  ع   الوقر وت قي  التنمية المستاامة(، المرف  
48 en.pdf-web-booklet-ecosystem-guide-practice-good-http://www.cbd.int/development/doc/cbd 

http://www.cbd.int/development/doc/cbd-good-practice-guide-ecosystem-booklet-web-en.pdf
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وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي يمكن أن ينوذها أت ا   تستراتيجياالإعااا خطط مالية وطنية في سيا  ا -42
49:المت  ة ع   المستويات الم  ية والوطنية وايح يمية والاولية

 

ل  رس  خرايط متاار وآليات التمويل ال ا  أ( لية استنااا إل  العمل في إطار القس  الورعي جي  أع ه وا 
 والم تم ة، ت ايا الور  لزيااة التمويل من المتاار القايمة والستخاا  متاار جاياة 

النظر في إجرا  تقييمات وطنية لت ايا الطايوة العريضة لقي  التنوع البيولوجي في نظ  الم اسبة    (
ة احتتاايات النظ  اييكولوجية والتنوع ويمكن أن تستخا  هذه النظ  منهجيات مثل المنهجيات التي احتر تها مباار  50 وايب غ

فض  عن التطوير الجاري  ،(WAVES) الشراكة المعنية ب سا  الثروة وتقيي  خامات النظ  اييكولوجيةو  (TEEB)البيولوجي 
ي لتقيي  ل معاير اي تايية ل م اسبة البيية، والم اسبة االحتتااية وم اسبة النظ  اييكولوجية، وايطار المواهيمي والمنهج

ومع مراعاة التقييمات ايح يمية التي أجراها الوري  الرفيع المستوى، فض   51العمل الجماعي من أجل  وظ التنوع البيولوجي،
عن الاراسات المستقب ية في إطار المنبر ال كومي الاولي ل ع و  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخامات النظ  

  (IPBES)اييكولوجية 
 حشد الموارد المحلية - واو

 المؤشرات

ل تمويل المتع   بالتنوع  ،بالنسبة الميوية يثما ينطب  األمر بالمب غ و الميزانيات الوطنية ع   جميع المستويات،  -46
  بطريقة تتجن  ا تسا  المبالغ أكثر من مرةفي السنة، لت قي  األهاا  الث ثة ل تواحية،  ،البيولوجي

تاابير لتشجيع القطاع الخا  فض  عن المنظمات غير ال كومية، والمؤسسات واألوساط ت عاا الب اان التي اتخذ -46
52، و ج  التمويل المولا 4141-4177األكاايمية ع   تقاي  الاع  الم  ي لتنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

 

 ايجرا ات

خامات النظ  اييكولوجية في الميزانيات الوطنية  النهون بمختتات الميزانية ل تنوع البيولوجي وما يرتبط بل من -41
 53والقطاعية ذات الت ة:

إظهار أن مختتات الميزانية من أجل التنوع البيولوجي وما يرتبط بل من خامات النظ  اييكولوجية في   أ(
اارة  المياه، وال ا من مخاطر الميزانيات الوطنية هي استثمارات تسه  في ال  ول األوسع نطاحا لت ايات األمن الغذايي، وا 

الكوارث، وسبل العيش، والقضا  ع   الوقر وت قي  النمو االحتتااي، وذلك عن طري  امج نواتج التنوع البيولوجي في البرامج 
 والمشروعات اينمايية 

 ي، بما في تنويذ مجموعة واسعة من اآلليات المالية القطرية ل تنوع البيولوجي من أجل  شا الموارا ع   التعيا الم  -48
54ذلك ت ك اآلليات المذكورة في الوقرات التالية، وتطبي  الضمانات ذات الت ة 

 

 55من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي: 2تنويذ الها   -49

                                                           
  4ت ت الغاية  4-4الوقرة  با ، المرف (، 9/77استراتيجية  شا الموارا  المقرر  49
  7ت ت الغاية  4-7الوقرة  با ، المرف (، 9/77انظر استراتيجية  شا الموارا  المقرر  50
51 UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5 
  4العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية، المرف  الثاني، الوقرة  التاارة عن الوري  العامل الموتوا 6/71انظر التوتية  52
  4ت ت الغاية  2-4الوقرة  با ، المرف (، 9/77من استراتيجية  شا الموارا  المقرر  53
 UNEP/CBD/COP/12/13/Add.4انظر  54
  4ت ت الغاية  2-4الوقرة  با ، المرف (، 9/77انظر استراتيجية  شا الموارا  المقرر  55
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من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي، لكي يعتماه  2النظر في استخاا  المعال  الرييسية ل تنويذ الوعال ل ها    أ(
اعل الثاني عشر، كإطار مرن لت ايا وتنويذ ايجرا ات الوطنية، مع مراعاة الطراي  ل تنويذ الوعال مؤتمر األطرا  في اجتم

 ؛UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي، ع   الن و الوارا في الوثيقة  2ل ها  
من أهاا  أيشي  2وفقا ل ها   ووفقا ل ظرو  الوطنية والتشريع الوطني وكذلك  يثما ينطب  األمرالنظر،    (

ل تنوع البيولوجي، في ايجرا ات الممكنة التالية استجابة ل عقبات التي توافت في تنويذ الخيارات الم ااة يلغا  أو إزالة أو 
أن ( تغيير شروط المناحشة بش4الشوافية؛   زيااة( 7 ، بما في ذلك ايعانات: التي تضر بالتنوع البيولوجي إت ا ال وافز

االعترا   (2؛  الم رومة في ظل الوضع الراهن( إسماع توت الجهات 2تغيير التتورات الخاطية؛  طري  ن عالسياسات 
( ت سين مستوى استهاا  6ة؛  بتكاري( نشر الخطط اال6عية؛  مجتماألهاا  ال وفا  ببأن مجموعة من الخيارات متا ة ل

( ت ايا وخ   مجاالت الور  1في ذلك ايعانات المشروطة الممكنة(؛   ايعانات القايمة وت سين تتمي  ايعانات  بما
 ( التاابير المرافقة أو االنتقالية 8 مث  ايت  ات ع   مستوى السياسات، وااللتزامات القانونية والاولية(؛  

ة وال وافز المالية استكشا  الور  التي توفرها ايت  ات المالية البييية بما في ذلك نماذ  الضراي  االبتكاري -21
 مث ،  يثما ينطب  األمر ووفقا ل ظرو  الوطنية والتشريع الوطني: 56لت قي  األهاا  الث ثة ل تواحية،

من  إعوا ات ضريبية أو خت  ع   ضراي  الاخل القومي أو نظ  فرن الضراي  ع   الشركات من   أ(
 أجل المن  أو األنشطة المتع قة بالتنوع البيولوجي؛

 البييية كوسي ة لتقاس  األعبا ؛ المالية إنشا  الت وي ت   (
 إنشا  معاالت منخوضة لضريبة القيمة المضافة ل منتجات التي لها أثر أحل ع   التنوع البيولوجي    (

ووفقا ل ظرو  الوطنية والتشريع الوطني، العمل الجماعي، بما في ذلك من جان   يثما ينطب  األمر تشجيع واع ،  -27
معات األت ية والم  ية، والُنهج غير السوحية ل شا الموارا من أجل ت قي  أهاا  االتواحية، مع مراعاة ايرشااات المجت

 57المقامة في الاراسة بعنوان  ايطار المواهيمي والمنهجي لتقيي  مساهمة العمل الجماعي من أجل  وظ التنوع البيولوجي :

  موارا الطبيعية؛النظر في تشجيع اياارة المجتمعية ل  أ(
 النظر في تشجيع األراضي والمناط  التي تقو  ب وظها المجتمعات األت ية والم  ية    (

، المتشمية والمتجانسة مع االتواحية ةتشجيع،  يثما ينطب  األمر، خطط المافوعات مقابل خامات النظ  اييكولوجي -24
58 س  االحتضا  ووفقا ل ظرو  الوطنية ، وتطبي  الضمانات وااللتزامات الاولية اآلخرى ذات الت ة

 

اارية أو تاابير ل سياسات، عنا االحتضا  ووفقا ل ظرو  الوطنية، لتشجيع القطاع الخا   -22 اتخاذ تاابير تشريعية وا 
فض  عن المنظمات غير ال كومية، المؤسسات واألوساط األكاايمية ع   تقاي  الاع  الم  ي لتنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع 

 59:ةينيمكالتظرو  التهيية ، بما في ذلك 4141-4177البيولوجي 

تشجيع م افل األعمال التجارية والتنوع البيولوجي، والشبكات و/أو الشراكات، بغية موات ة إشراك القطاع   أ(
 الخا  ولتيسير تباال المع ومات والممارسات الجياة بين القطاع الخا  وأت ا  المت  ة اآلخرين؛

في إنشا  حواي  الترتي  الوطني و/أو المستويات الع يا لت ك الشركات في القطاعين الخا  والعا   النظر   (
 التي تخت  موارا ل وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا  أو التي تخون اآلثار ع   التنوع البيولوجي؛

                                                           
  2ت ت الغاية  2-2الوقرة  با ، المرف (، 9/77استراتيجية  شا الموارا  المقرر  56
57 UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5 
  2ت ت الغاية  7-2الوقرة  با ، المرف (، 9/77انظر استراتيجية  شا الموارا  المقرر  58
  2ت ت الغاية  2-2والوقرة  4ت ت الغاية  6-4الوقرة  با ، المرف (، 9/77انظر استراتيجية  شا الموارا  المقرر  59



UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2/Rev.1 
Page 50 

،  يثما يكون األمر هاما ات التعويضاتوآلي التنوع البيولوجيتهيية الظرو  التمكينية لتعويضات النظر في    (
ا ترامها لتس سل التخوي ، وتنويذ المستويات ال الية ل ماية التنوع البيولوجي في نظا  التخطيط مع إشراك ومناسبا، مع ضمان 

 60؛عا  استعمالها يضعا  المكونات الورياة ل تنوع البيولوجيالمجتمعات األت ية والم  ية،  س  االحتضا ، و 
ستراتيجيات واال المشتريات الوطنية،وسياسات  تنوع البيولوجي في خطط لمعايير م ااة إارا   فيالنظر   ا(

بما في ذلك السياسات التي تتجن  أو تخون اآلثر ع    61وأطر التخطيط المماث ة، ين،سته ك واينتا  المستاام وطنية لال
 والمع ومات الشوافة عن ظرو  المشتريات، ومعايير المشتريات العاالة؛التنوع البيولوجي باعتباره جانبا رييسيا ل مشتريات، 

لاى  المع ومات الع مية المتع قة بالتنوع البيولوجي في عم ية تنع القراراع  تطوير الوسايل لتشجيع   ه(
 62؛،  سبما يكون األمر مناسباوضع الع مات اييكولوجية، مث  عن طري  المسته ك

وات ل نهون بالنظر في التنوع البيولوجي في أنشطة األعمال التجارية، بما في ذلك اع  إعااا األا  و(
إرشااات لمساعاة شركات األعمال في ايب غ عن آثارها البيية، السيما آثارها ع   التنوع البيولوجي، وفي إاما  التنوع 

 التجارية؛البيولوجي وما يرتبط بل من خامات النظ  اييكولوجية في م اسبة األعمال 
إل  منتجات وعم يات إنتا  ذات آثار منخوضة ع   في القطاع الخا  تشجيع واع  الب ث والتطوير   ز(

 التنوع البيولوجي 
 تنوع ل، التنااي  البييية الم  ية باعتبارها أاوات هامة مكم ة لقاعاة الموارا الوطنية  س  ال الة، اع موات ة  -22

63البيولوجي 
 

 ي وبناء القدراتالتعاون التقن -زاي 
 ايجرا ات

تعزيز القارات المؤسسية وتوفير الاع  التقني ل شا الموارا واستخاامها ع   ن و فعال، بما في ذلك تعزيز القارات  -26
 وموات ة العمل المنهجي بشأن ما ي ي:

ات مع في المناحش ةتوضي  أهمية إارا  التنوع البيولوجي وما يرتبط بل من خامات النظ  اييكولوجي  أ(
 64ذات الت ة ع   المستويين الوطني والاولي؛ ووكاالت المعونةالمؤسسات المالية 

امج المسايل المتع قة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط بل من خامات النظ  اييكولوجية في التخطيط الوطني    (
 والقطاعي، ونظ  الم اسبة وايب غ؛

ا بشأن ال تول ع   الموارا الجينية والتقاس  العاال والمنت  تنويذ أو االنضما  إل ، بروتوكول ناغوي   (
التاارة عن ال جنة ال كومية الاولية المختتة لبروتوكول ناغويا،  2/6 انظر التوتية ل منافع الناشية عن استخاامها 

 65التذييل الثاني، لقايمة لألنشطة الم موسة الممكنة(؛

                                                           
  2ت ت الغاية  4-2الوقرة  با ، المرف (، 9/77انظر استراتيجية  شا الموارا  المقرر  60
  1، الوقرة 77/21انظر المقرر  61
  2ت ت الغاية  2-2با ، المرف (، الوقرة  9/77  (؛ واستراتيجية  شا الموارا  المقرر 2وقرة ، ال9/6انظر المقرر  62
  2ت ت الغاية  1-2الوقرة  با ، المرف (، 9/77استراتيجية  شا الموارا  المقرر  63
  4ت ت الغاية  7-4الوقرة  با ، المرف (، 9/77انظر استراتيجية  شا الموارا  المقرر  64
65 UNEP/CBD/COP/12/6. 
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 وفقا ل ظرو  الوطنية والتشريع الوطني، بما في ذلكلتنوع البيولوجي تمويل اتنويذ مجموعة واسعة من آليات   ا(
 ؛الضمانات ذات الت ة

من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي، بما في  2تطبي  وتنويذ الطراي  والمعال  الرييسية ل تنويذ الكامل ل ها    ه(
 ال وافز الضارة  ذلك الخيارات ل تغ   ع   العقبات التي توافت في تنويذ السياسات لمعاجة

النهون، ع   جميع المستويات، بتباال الخبرات والممارسات الجياة في التمويل من أجل التنوع البيولوجي، بما في  -26
ذلك تقاس  المعار  والخبرات في تطوير أاوات فعالة ل سياسات وتعمي ، وفقا ل خطوط المقامة في الوقرة السابقة، والسعي إل  

 ما بين ب اان الجنو  واع  هذا التعاون تعزيز اور التعاون في

موات ة ت ايث ومأل آلية غرفة تباال المع ومات في االتواحية، بغية تقاس  المع ومات عن البرامج والمباارات الوطنية  -21
 ذات الت ة وما يرتبط بها من ممارسات جياة وارو  مستوااة 

إاما  التنوع البيولوجي وما في األطرا  ايح يمية والعالمية المتعااة التنمية وكاالت االستمرار والمشاركة بكثافة مع  -28
ية ايح يمية وال جان االحتتااية تنممتار  ال( 7تيجياتها وبرامجها، السيما  يرتبط بل من خامات النظ  اييكولوجية في استرا

في العم يات الوطنية ت التنوع البيولوجي في ي  األم  المت اة ياارة البيية لتعزيز، عنا االحتضا ، اعتبارا( وفر 4لألم  المت اة  
  (UNDAF) إطار عمل األم  المت اة ل مساعاة اينمايية

آليات التوتيل والاع  التي توفر الاع  التقني وبنا  القارات، بما في ذلك عن الممارسات الجياة والارو  المستوااة من تطبي  
 األاوات والتكوك المالية وتعزيز فعاليتها

لقايمة أاناه عرضا إرشاايا عاما ل مباارات وعم يات األعمال التي توفر الاع  التقني وبنا  القارات ل شا تقا  ا -29
الموارا  والمنتجات الوراية لهذه المباارات والعم يات، مثل أالة ايرشااات المنهجية أو تجميعات الممارسات الجياة والارو  

السترشاا بها في وضع السياسات من مجموعة أاوات ارات والاع  التقني لغرن المستوااة، مارجة في فهر  أاوات بنا  القا
  ال خيارات التي يمكن أن تستخامها األطرا  لت بية ا تياجاتها من  يث  شا الموار 

  مباارة تمويل التنوع البيولوجي(BIOFIN)  )التابعة لبرنامج األم  المت اة اينمايي  يوينايبي
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiat(

)initiative/-finance-ives/biodiversity 

 المعنية بالبيية شبكة مة التعاون والتنمية في المياان االحتتااي، برنامج عمل فرحة العمل المشتركة بين المنظ
لت سين ع مات  (WP-STAT)وفرحة العمل المعنية بإ تا ات المالية ل تنمية  (ENVIRONET)والتعاون اينمايي 

 ريو، واي تا ات المالية ل تنمية
)development/statistics.htm#taskteam-http://www.oecd.org/dac/environment( 

  عمل الوري  الرايا المعني بالتمويل الاولي االبتكاري ل تنمية)http://www.leadinggroup.org( 

  عمل مباارة التمويل التابعة لبرنامج األم  المت اة ل بيية، بما في ذلك بشأن إحرارات رأ  المال الطبيعي 
)//www.naturalcapitaldeclaration.org/http:; http://www.unepfi.org/( 

  عمل ال جنة ال كومية الاولية ل خبرا  المعنيين بتمويل التنمية المستاامة 
)http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1558( 

 يناالسته ك واينتا  المستاامبلعشر ل برامج المتع قة إطار السنوات ا 
rameworkhttp://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/SCPPoliciesandthe10YFP/The10YearF(

)ProgrammesonSCP.aspx 

  ل مجال البؤري ل تنوع البيولوجي في فترة التجايا الساا  لموارا مرف  البيية العالمية 71استراتيجية البرنامج 

  المر  ة الثالثة من مباارة احتتاايات النظ  اييكولوجية والتنوع البيولوجي(TEEB) 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/biodiversity-finance-initiative/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/biodiversity-finance-initiative/
http://www.oecd.org/dac/environment-development/statistics.htm#taskteam
http://www.leadinggroup.org/rubrique20.html
http://www.naturalcapitaldeclaration.org/
http://www.unepfi.org/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1558
http://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/SCPPoliciesandthe10YFP/The10YearFrameworkProgrammesonSCP.aspx
http://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/SCPPoliciesandthe10YFP/The10YearFrameworkProgrammesonSCP.aspx


UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2/Rev.1 
Page 52 

 )http://www.teebweb.org/( 

  مباارة تنمية القارات في مجال ال تول وتقاس  المنافع)initiative.info/-http://www.abs( 

 ايطار المواهيمي والمنهجي لتقيي  مساهمة العمل الجماعي في  وظ التنوع البيولوجي 
(UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5) 

  آلية غرفة تباال المع ومات 

 اآللية المالية - 15البند 
األليرة   الموتروا العضروية المختر  السرتعران تنويرذ االتواحيرة ل ورير  العامرل 6/7الن  التالي مقتب  مرن التوترية 

  (المالية
 إن مؤتمر األطرا ، 

 نوع البيولوجيتعزيز أوجه التآزر البرامجية بين االتفاقيات ذات الصلة بالت -ألف
اتتالها الوطنية التابعة التواحية التنوع البيولوجي، من أجل  نقاطالتنسي  بين  تعزيزاألطرا  إل   ياعو -1 

ش  مع الخطة االستراتيجية اي، والتي تتماحيات ذات الت ة بالتنوع البيولوجت ايا األولويات الوطنية في اع  تنويذ مخت   االتو
اماجها في استراتيجياتها وخطط عم ها الوطنية  4141-4111ل تنوع البيولوجي  ومع ت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي، وا 
 ل تنوع البيولوجي؛

 :أن ي إل احيات ذات الت ة بالتنوع البيولوجمخت   االتو اتمجال  إاار ياعو  -4 
يها في الوقرة أع ه في تقا  عناتر مشورة،  س  االحتضا ، بشأن تمويل األولويات الوطنية المشار إل  أ(

التي حا ت ال إل  المرف  من خ ل مؤتمر األطرا  في اتواحية التنوع و  ،مرف  البيية العالمية لواليةكل منها ووفقا  والياتإطار 
 البيولوجي؛ 

تط   إل  أمانات كل منها أن ت يل هذه المشورة في الوحت المناس  إل  األمين التنويذي التواحية التنوع    (
 البيولوجي؛
أع ه في  4 األمين التنويذي التواحية التنوع البيولوجي أن يار  أي مشورة يت قاها وفقا ل وقرة إل يط    -4

 جاول األعمال لينظر فيها مؤتمر األطرا  في اتواحية التنوع البيولوجي في اجتماعل القاا ؛ منالوثاي  المتع قة بالبنا الم ي  
احيات ذات التنويذي التواحية التنوع البيولوجي أن يواتل التنسي  مع مخت   االتو إل  األمينيط   أيضا  -3

ي ومرف  البيية العالمية من أجل إيجاا سبل لتيسير الجهوا التي تبذلها األطرا  ع   الن و المبين في الت ة بالتنوع البيولوج
 أع ه؛ 1الوقرة 

لمجال البؤري ل تنوع البيولوجي ضمن التجايا الساا  في استراتيجية ا 8و 5بإعااا البرنامجين  ير   -5
األطرا  إل  ت ايا أولويات المشاريع وفقا  وياعوبروتوكولي حرطاجنة وناغويا أهمية لموارا مرف  البيية العالمية، بما يعك  

 لذلك  
 االستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية -باء

 التواحية،من ا 41من المااة  4إل  الوقرة  إذ يشير 

http://www.teebweb.org/
http://www.abs-initiative.info/
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ذ يشير أيضا   66إل  مذكرة التواه  المبرمة بين مؤتمر األطرا  ومج   مرف  البيية العالمية، وا 
والثاني عشر لمؤتمر  67إل  االجتماعين ال ااي عشر العالميةالتي حامها مرف  البيية  التقارير وحا استعرن 
 األطرا ،

بما في ذلك التوتيات  68وعالية اآللية المالية ل تواحية،التقرير المستقل بشأن االستعران الرابع ل فيوحا نظر 
المستقل بشأن ايجرا ات الرامية إل  ت سين فعالية اآللية المالية، والتع يقات التي حامها في  الخبير االستشاريالتاارة عن 

 هذا الشأن مرف  البيية العالمية،
البيية العالمية، أنل ينبغي لمؤتمر األطرا  استعران بغية زيااة تبسيط ايرشااات المقامة إل  مرف   ،يقرر -1

ايرشااات الجاياة المقتر ة لتجن  التكرار أو تق ي ل، وتعزيز ايرشااات السابقة عنا االحتضا ، وت ايا أولويات ايرشااات في 
 سيا  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي؛

األطرا  ع    يشجعو ي لمرف  البيية العالمية،لتناو  االستيمانموارا اب زمة التجايا الساا  ل ير   -4
 الوطنية وايرشااات التاارة عن مؤتمر األطرا ؛   ش  مع أولوياتهاتقاي  مقتر ات مشاريع إل  مرف  البيية العالمية بما يتم

المتعاا نهج الع   تعزيز التمويل المشترك والمشاريع التي تستويا من أوجل التآزر و  األطرا  يشجع -4
 في استخاا  موارا مرف  البيية العالمية؛ البؤريةجاالت مال

 مج   مرف  البيية العالمية إل  اتخاذ ايجرا ات التالية بغية زيااة ت سين فعالية اآللية المالية: ياعو -3
ضافية اون أن يكون ذلك ع    سا  أهاا  المشاريع؛   شاتعزيز اوره الم وز في   أ(  موارا جاياة وا 

طرا ، ع   الن و الذي احتر ل مكت  التقيي  شاريع، بالتعاون مع الوكاالت واألاورة الم تبسيط موات ة   (
 المستقل التابع لمرف  البيية العالمية في الاراسة الخامسة لألاا  العا ؛

نوع التنسي  مع أمانة اتواحية التنوع البيولوجي بشأن كيوية ت سين حيا  التقا  في ت قي  أهاا  أيشي ل ت   (
، مع مراعاة المؤشرات المتو  ع يها بشأن أاا   وافظ استثمارات فترة من خ ل مباارات ياعمها مرف  البيية العالمية البيولوجي

 مرف  البيية العالمية؛موارا التجايا الساا  ل
إاراك  معت قي  التوازن بين جانبي الشمول واييجاز في تقرير مرف  البيية العالمية، لاستكشا  سبل   ا(

 ت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي؛ال اجة إل  إثبات التقا  في برمجة الموارا ن و 
األمين التنويذي والمسؤول التنويذي األول لمرف  البيية العالمية ع   موات ة تعزيز التعاون بين  يشجع -5

 البيية العالمية؛ األمانتين، والتعاون مع مكت  التقيي  المستقل التابع ل مرف  ووكاالت مرف 
إل  األمين التنويذي أن يستكش  السبل التي يمكن بها لمؤتمر األطرا  أن ي ق  في اجتماعل  يط   -6

وبروتوكولي االتواحية لت ايا أولويات  4141-4111الثالث عشر أفضل استوااة من الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 
وارا مرف  البيية العالمية وأن مسنوات لألولويات البرنامجية في عم ية التجايا السابع ل ألربع الممتااآللية المالية في ايطار 

                                                           
66
 UNEP/CBD/COP/3/38 2/8، المرفق الثاني، المقرر. 
67
 .UNEP/CBD/COP/11/8انظر  
68
 UNEP/CBD/WGRI/5/INF/10 وانظر أيضا .UNEP/CBD/WGRI/5/5/Add.1. 
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االجتماع الوري  العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية في اجتماعل الساا ، أو إل   تقريريقا  ال
 فيل  لينظر 69ال    لل،

  UNEP/CBD/COP/12/14تالية من مشروع مقرر ع   أسا  الوثيقة العناتر ايضافية ال يأعا األمين التنويذ
مرف  البيية العالمية إل  إتا ة نسخة أولية من تقريره إل  اجتماع ل وري  العامل الموتوا العضوية ياعو  -1

غية النهون الذي سيعقا حبل اجتماع مؤتمر األطرا  الذي سينظر فيل في التقرير، ب 70المخت  الستعران تنويذ االتواحية
 بالنظر الوعال وفي الوحت المناس  في المع ومات المقامة في التقرير؛

مع ومات إضافية عن مساهمة إل  مرف  البيية العالمية، باعتباره اآللية المالية ل تواحية، تقاي  يط    -8
 لتموي ية في ت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي؛ا  وافظل

ذي أن يرتا، بالتعاون مع كبير الموظوين التنويذيين في مرف  البيية العالمية، إل  األمين التنوي يط   -9
-4177ال الة واالتجاهات والوجوات في استخاا  الموارا المالية لآللية المالية لاع  تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

المية ل تنوع البيولوجي، وأن يقا  هذه المع ومات بانتظا  إل  ، مع مراعاة استنتاجات الطبعة الرابعة من نشرة التوحعات الع4141
 األطرا  من خ ل آلية غرفة تباال المع ومات من أجل إع   أنشطة تطوير المشروعات؛

توحعا ل تجايا السابع لموارا التناو  االستيماني لمرف  البيية العالمية، أن يجري مؤتمر األطرا ، في  يقرر -71
عشر، الت ايا الثاني لمتط بات التمويل، استنااا إل  المع ومات المست مة من األطرا  من خ ل إطار ايب غ  اجتماعل الثالث

 األولي؛

األطرا  إل  ايسراع في تقايماتها إل  األمين التنويذي عن ا تياجاتها من التمويل، والوجوات  ياعو -77
نقي  استراتيجياتها وخطط عم ها ل تنوع البيولوجي،  س  االحتضا ، والتخطيط، باستخاا  إطار ايب غ األولي وكجز  من ت

 71وذلك لنظر الوري  العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية في اجتماعل الساا  
مرررؤتمر األطررررا  إرشرررااات إضرررافية لآلليرررة الماليرررة مرررع مراعررراة التوتررريات التررراارة عرررن مرررؤتمر أن يعرررا مرررن المتوحرررع 

 ا ألطرا  في بروتوكول ناغويلاجتماع كألطرا  في بروتوكول حرطاجنة ومؤتمر األطرا  العامل لاجتماع كرا  العامل األط

 التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة - 16البند 
  الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية ل وري  العامل با  6/8الن  التالي مقتب  من التوتية 

 وأهداف التنمية المستدامة 1122راج التنوع البيولوجي في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام إد
 إن مؤتمر األطرا ،

اع   وظ لأهاا  التنمية المستاامة و  4115 تنمية لما بعا عا  األم  المت اة لخطة ع   ال اجة إل   يشاا -1
أت ا  المت  ة األطرا  وجميع  ويشجع  أسبا  فقاان التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا  والتغ   ع 

وأهاا  التنمية المستاامة  4115خطة األم  المت اة ل تنمية لما بعا عا  المتع قة ب تع   المشاركة في المناحشا المعنيين
                                                           

69
الفريق العامل ي أوصى به رهنا بمقرر يصدر عن مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر بشأن إنشاء هيئة فرعية معنية بالتنفيذ على النحو الذ 

 .6/4من مشروع المقرر الوارد في التوصية  1اجتماعه الخامس، في الفقرة في  المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
الفريق صى به رهنا بمقرر يصدر عن مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر بشأن إنشاء هيئة فرعية معنية بالتنفيذ على النحو الذي أو  70

 .6/4من مشروع المقرر الوارد في التوصية  1اجتماعه الخامس، في الفقرة في  العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
الفريق ه رهنا بمقرر يصدر عن مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر بشأن إنشاء هيئة فرعية معنية بالتنفيذ على النحو الذي أوصى ب  71

 .6/4من مشروع المقرر الوارد في التوصية  1اجتماعه الخامس، في الفقرة في  العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
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ل تنوع البيولوجي العشرين أهاا  أيشي و  4141-4111والنظر في السبل الكوي ة بإبراز الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 
براز، و التنمية المستاامةمؤشرات غايات و أهاا  و في  4151والرؤية ذات الت ة لعا  الواراة فيها  األهمية ال اسمة ل تنوع  ا 
 النظ  اييكولوجية لت قي  التنمية المستاامة؛خامات ووظاي  البيولوجي و 
 والموارا البشرية؛ التمويلتوافر  رهناا ي ي، إل  األمين التنويذي أن يقو  بميط    -4
، في سيا  تنويذ 11/44و 11/6المقررين موات ة األعمال التي ط   مؤتمر األطرا  القيا  بها بموج    أ(

وأهاا  أيشي العشرين ل تنوع البيولوجي، مع مراعاة نتايج مؤتمر األم   4141-4111الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 
والمعني  لألم  المت اة ل وري  العامل الموتوا العضوية التابع ل جمعية العامة الختاميالمستاامة والتقرير  72اة بشأن التنميةالمت 

وأهاا  التنمية المستاامة وتقاي   4115بأهاا  التنمية المستاامة والمواوضات بشأن خطة األم  المت اة ل تنمية لما بعا عا  
  بذلها كي ينظر فيها مؤتمر األطرا  في اجتماعل الثالث عشر؛يتقارير عن الجهوا التي 

خطة األم  المت اة ل تنمية ب مساهمة بنشاط في المناحشات المتت ة لموات ة التعاون مع الشركا  الرييسيين    (
ب غ األطرا  بأيو  4115لما بعا عا   هامة  تطورات أهاا  التنمية المستاامة ومتابعة الخ تة والنواتج ذات الت ة وا 

 ؛متت ة بالتنوع البيولوجي
المشاركة في العم يات الجارية لضمان إارا  التنوع البيولوجي والنظ   موات ةاع  األطرا  من خ ل    (

التنمية المستاامة، وغايات ومؤشرات وأهاا   4115المت اة ل تنمية لما بعا عا   األم اييكولوجية بشكل مناس  في خطة 
في  ووظاي  وخامات النظ  اييكولوجية ت ة مساعاة األطرا  في جهواها الرامية إل  إارا  التنوع البيولوجيومن خ ل موا

 القضا  ع   الوقر وت قي  التنمية  
  الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية ل وري  العامل أل  6/8الن  التالي مقتب  من التوتية 

 التنمية وتحقيق الفقر على القضاء لأج من البيولوجي التنوع
 إن مؤتمر األطرا ،

 ،11/44والمقرر  11/6المقرر  إل إذ يشير 
ذ يشير  وأهاا  ومواا  73في مؤتمر حمة األلوية، 4111إل  األهاا  اينمايية الثمانية لأللوية التي اعتمات في عا  وا 

-4111الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  الواراة فيولوجي اتواحية التنوع البيولوجي، وأهاا  أيشي العشرين ل تنوع البي
 العاشر لمؤتمر األطرا ، وعقا األم  المت اة ل تنوع البيولوجي، االجتماع، والتي اعتمات في 4141

ذ يشير   ، إل  الوثيقة الختامية لمؤتمر األم  المت اة بشان التنمية المستاامة المعنونة  المستقبل الذي نتبو إليلوا 
الاور البالغ األهمية والتي أكا فيها رؤسا  الاول وال كومات جم ة أمور، من بينها القيمة المتأت ة ل تنوع البيولوجي وكذلك 

  اييكولوجي اماى جسامة فقاان التنوع البيولوجي وتاهور النظب وأحرواع   خامات النظ  اييكولوجية الذي يؤايل في ال واظ 
القضا  ع   الوقر هو أكبر ت ا عالمي يواجل العال  اآلن ويمثل ن التنمية العالمية وأكاوا أيضا أن وشااوا ع   أن ذلك يقو 

 شرطا ال غن  عنل من أجل ت قي  التنمية المستاامة،
ذ يقر  وأهاا  التنمية المستاامة، 4115بالعم يات المتت ة بخطة األم  المت اة ل تنمية لما بعا عا   وا 

                                                           
72
 .66/488قرار الجمعية العامة  
73
 .55/4انظر قرار الجمعية العامة  
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ذ ي  ظ ال كومي الاولي ل ع و  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية عّر   أن المنبر وا 
جميع المنافع التي ت تل ع يها اينسانية من الطبيعة  وتاخل في هذه الوية س ع الُنظ   منافع الطبيعة ل نا   لإلشارة إل   

األخرى، تشير هبات الطبيعة والمواهي   المعرفةة  وفي سيا  ُنظ  اييكولوجية وخاماتها، سوا  نظر إليها منوت ة أو مجتمع
المماث ة إل  منافع الطبيعة التي يستما منها النا  نوعية  ياة طيبة  وتاخل في هذه الوية العريضة أيضا جوان  الطبيعة التي 

ع الطبيعة ع   حيمة مرتكزة ع   حا تكون س بية ل نا ، مثل اآلفات أو مسببات األمران أو الضواري  وتنطوي جميع مناف
وهي المساهمات المباشرة وغير المباشرة لخامات الُنظ  اييكولوجية في نوعية  ياة طيبة،  -اينسان، بما في ذلك القي  العم ية 

النا   يمكن أن ُينظر إليها من  يث إشباع التوضيل والقي  الع حية، التي تسه  في ع حات مرغوبة، مثل الع حات فيما بين
 74،العيش في ويا  مع الطبيعة ”والع حات بين النا  والطبيعة، مثل فكرة 

ذ يقر عم يات القضا  ع    فيبال اجة إل  القارات المتزاياة لتعمي  التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية  وا 
لواع ة]، مع إاراك لشراكة بوسان ل تعاون الوقر وت قي  التنمية ع   جميع المستويات وبالنسبة لجميع القطاعات والجهات ا

 75اينمايي الوعال من المنتاى الرابع رفيع المستوى بشأن فعالية المعونة[،
ذ   اليا عم ت بشكل تق ياي ع   تون الطبيعة والتنوع  الوقيرةأن العايا من المجتمعات الم  ية في االعتبار  يضعوا 

ل المناط  واألحالي  التي تتونها المجتمعات األت ية والم  ية وبالتالي البيولوجي بوعالية مث  من خ ل مخت   أشكا
 استخامت التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية،

ذ  ، 11/45و 11/44المباارات ذات الت ة مثل مباارة ساتوياما بما يتس  مع المقررين  في االعتبار أيضا يضعوا 
المناط  واألراضي التي ت وظها المجتمعات األت ية  منوالمباارات  76األرنأمنا  والعيش ب الة جياة في انسجا  وتوازن مع

 والم  ية واراسة احتتاايات النظ  اييكولوجية والتنوع البيولوجي،
 يكماللوري  الخبرا  المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضا  ع   الوقر وت قي  التنمية  يعر  عن تقايره -1

رشااات اهرااون/تشيناي،وي يط ع ما ؛ 11/44و 11/6المقررين  في األعمال المط وبة التي أعاها فري   77بتوتيات وا 
التنمية والتي استخ   منها الوري  العامل عناتر في ت قي  الخبرا  المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضا  ع   الوقر و 

 اجتماعل الخام  ونق ها؛
الطبيعة ل نا ، بما في ذلك خامات النظ   ومنافعع البيولوجي األطرا  ع   أن تار  التنو  يشجع -4

ارا   اييكولوجية ووظايوها، في استراتيجيات ومباارات وعم يات القضا  ع   الوقر وت قي  التنمية، ع   جميع المستويات، وا 
تنوع البيولوجي وغيرها من شواغل وأولويات القضا  ع   الوقر وت قي  التنمية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل 

وت قي  أهاا  أيشي ل تنوع  4141-4111الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  لتنويذالخطط والسياسات والبرامج الم يمة 
ارا  هذه المع ومات ضمن أمور  عااا تقارير، من خ ل المؤشرات واألاوات الم يمة، وا  البيولوجي الواراة فيها ورتا وتقيي  وا 

 االتواحية؛ إل ى في تقريرها الوطني أخر 

                                                           
74
ي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، والتي عقدت تقرير الدورة الثانية لالجتماع العام للمنبر الحكومي الدول 

 (.22، الصفحة IPBES/2/17) 4172ديسمبر/كانون األول  72-9في أنطاليا، تركيا، 
  -_www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENTانظر:  75

_FINAL_EN.pdf 
76
 http://ucordillera.edu.bo/descarga/livingwell.pdf. 
77
 .UNEP/CBD/WGRI/5/6المرفقان األول والثاني من  

http://ucordillera.edu.bo/descarga/livingwell.pdf
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األطرا  ع   وضع ُنهج لبنا  حارات خامات ووظاي  النظ  اييكولوجية ع   التموا أما  مخاطر  يشجع -4
في  ُتراع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتكي  مع ايجهاا البييي والضغوط األخرى التي ي اثها اينسان كي 

 ل القطاعية/اينمايية الوطنية، ضمن عاة أمور أخرى؛االستراتيجيات وخطط العم
األطرا  وال كومات األخرى والمنظمات الاولية والمتار  اينمايية المتعااة األطرا  وايح يمية  يشجع -3

استخاا  والقطاع الخا  ع   إحرار ومراعاة القي  المتنوعة والشام ة ل تنوع البيولوجي، بما في ذلك حيمل الرو ية والثقافية و 
النهو  الم يمة والوعالة غير القايمة ع   آليات السو  والقايمة ع   آليات السو  والتي تستنا إل  ال قو  ومراعاة الظرو  

حامة مجتمع فعال من  يث الموارا في  أمنا األرنالرؤى والنهو  الوطنية مثل العيش ب الة جياة في انسجا  وتوازن مع  وا 
 أع ه؛ لمشار إليهااسيا  الجهوا المبذولة 

األطرا  وال كومات األخرى والمنظمات الاولية وأت ا  المت  ة المعنيين ع   التأكا من أنها  يشجع -5
تقو ، في سيا  جهواها المبذولة يارا  التنوع البيولوجي في االستراتيجيات والمباارات والعم يات المتع قة بالتنمية، بت ايا 

والمشاريع واآلليات المتع قة بالتنوع البيولوجي والتنمية التي تعزز المجتمعات األت ية والم  ية وتعزيز السياسات واألنشطة 
ها، عيشسبل  فيوالويات الوقيرة والمهمشة والمستضعوة التي تعتما مباشرة ع   التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية 

حرار اور العمل الجماعي ل مجتمعات األت ية والم  ي  ة في  وظ التنوع البيولوجي واالستخاا  المستاا  لمكوناتل؛وا 
األطرا  وال كومات األخرى والمنظمات الاولية وأت ا  المت  ة المعنيين ع   اع  المناط   يشجع -6

ألو  المجتمعات الم  ية واألت ية واياارة ع   مستوى المجتمعات الم  ية، واالستخاا  المستاا  الم ت وظهاواألراضي التي 
ال وكمة الرشياة ل تنوع البيولوجي وضمان مشاركتها الكام ة والوعالة في عم يات تنع القرار بما في ذلك من خ ل نهج حاي  

 الاولية والقوانين المتت ة ب قو  اينسان وفقا ل تشريعات الوطنية؛ التكوكع   ال قو  ومع مراعاة 
لاولية وأت ا  المت  ة اآلخرين والمجتمعات األت ية األطرا  وال كومات األخرى والمنظمات ا يشجع -7

والم  ية ع   ت ايا أفضل الممارسات والارو  المستوااة من إارا  التنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقر وت قي  التنمية التي 
آلية غرفة تباال بالقضا  ع   الوقر وت قي  التنمية وتباال هذه المع ومات باستخاا  حاما يمكن أن تساه  في المضي 

 المع ومات التابعة التواحية، والسبل األخرى ذات الت ة،  س  االحتضا ؛
مجتمعات ألت ية الو  المعنيينوالمنظمات الاولية وأت ا  المت  ة وال كومات األخرى األطرا   يشجع -8

انعاا  التنسي  بين مثل طرا ، والم  ية ع   اتخاذ خطوات لت ايا وتجاوز ال واجز التي تعترن تنويذ مقررات مؤتمر األ
وترتي  األولويات السياسية من أجل إارا  التنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقر وت قي  التنمية بشكل فعال، والموارا القطاعات 

 وتقاس  الارو  المستوااة والنهو  أو الطر  المستخامة في تجاوز ال واجز باستخاا  آلية غرفة تباال المع ومات؛
األطرا  وغيرها،  س  االحتضا ، إل  تهيية أو تعزيز البيية التمكينية وحارات األطرا  والمجتمعات  عويا -9

وت قي  التنمية بشكل فعال أوجل الترابط بين التنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقر  إارا الم  ية والمنظمات واألفراا من أجل 
 وارا التقنية والمالية ال زمة؛والقضايا الشام ة ذات الت ة من خ ل توفير الم

بعمل الوري  العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية في اجتماعل الخام  ير    -11
التنمية الواراة في المرف  بهذه الوثي  ت قي  التنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقر و  الذي تضمن إعااا إرشااات تشيناي يارا 

التنمية، ت قي  ا من حبل األطرا  والمنظمات المعنية بالقضايا المتع قة بالتنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقر و بتطبيقه ويوتي
جرا اته  ذات  ويوتي س  االحتضا ، وفقا ل ظرو  واألولويات الوطنية،  بأخذها في ال سبان في خططه  وسياساته  وا 

 الت ة، وفي تنويذ البرامج ذات الت ة؛
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   األمين التنويذي أن يضط ع، رهنا بتوافر التمويل والموارا البشرية، بما ي ي:إليط    -11
، من أجل ايارا  الوعال 11/44و 11/6موات ة العمل الذي ط   مؤتمر األطرا  القيا  بل في المقررين  أ( 

 ة لمؤتمر األطرا  في اجتماعل القضا  ع   الوقر وت قي  التنمية، بما في ذلك المقررات ذات الت من أجلل تنوع البيولوجي 
 الثاني عشر؛
الواراة في المرف   إرشااات تشيناي يارا  التنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقر تنويذمساعاة األطرا  ع      (
  بهذه الوثيقة

 المرف 
 والقضاء على الفقر إرشادات تشيناي المتعلقة بإدراج التنوع البيولوجي

ي أهمية بالغة في القضا  ع   الوقر، بسب  ما يوفره،  س  االحتضا ، من س ع أساسية التنوع البيولوجيكتسي  -1
ووظاي  وخامات النظا  اييكولوجي  وهو يشكل جز ا ال يتجزأ من حطاعات التنمية الرييسية مثل الزراعة، وال راجة، ومتايا 

م يار شخ  اعتمااا كبيرا في كس  رزحه   وتكون  1,5غيرها، والتي يعتما ع يها  وال  ضمن والسيا ة،  ،األسماك، والرعي
أشا وطأة ع   األشخا  الذين يعيشون بالوعل في فقر  بوجل خا آثار التاهور البييي بوجل عا  وفقاان التنوع البيولوجي 

 نظرا لعا  امت كه  لخيارات سبل عيش أخرى  
ع حة معقاة ومتعااة األبعاا  بييية، واجتماعية، ع   الرغ  من أن الع حة بين التنوع البيولوجي والوقر هي و  -4

وتشمل أطرافا فاع ة متعااة، فإن إارا  التنوع البيولوجي في القضا  ع    اتوسياسية، وثقافية، واحتتااية( ومتعااة النطاح
وذلك بالنظر في  الور  ونقاط االنط   الم ااة لكل سيا ، واغتنا التنمية يمكن أن يت ق  عن طري  ت ايا ت قي  الوقر و 

واتخاذ التاابير ال زمة  ،مخت   األسبا  الجذرية والاوافع الكامنة ورا  فقاان التنوع البيولوجي الذي يؤاي إل  تواح  الوقر
ل تغ   ع يها  ويعتما أيضا هذا ايجرا  اعتمااا كبيرا ع   مخت   الرؤى والنهج التي تتبناها الب اان لت قي  التنمية المستاامة 

القضا  ع   الوقر ع   الن و المعتر  بل في الوثيقة الختامية لمؤتمر األم  المت اة ل تنمية المستاامة  المستقبل الذي نتبو و 
(  ويمكن أن تشتمل هذه الرؤى والنهج ع   االحتتاا المراعي ل بيية كأااة متا ة لت قي  التنمية المستاامة 56 إليل   الوقرة

، وتعزيز اياما  االجتماعي األرنأمنا الوقر فض  عن ال ياة ب الة جياة في انسجا  وتوازن مع  والمساهمة في القضا  ع  
عمل الي  ل جميع، مع ال واظ ع   عمل النظ  اييكولوجية لألرن توفير وت سين الرفاهية البشرية واست ااث فر  عمل و 

 بشكل ت ي 
القايمة في الظرو  واألهاا  واألولويات الوطنية، وكذلك القضايا ي تا  هذا ايارا  أيضا إل  مراعاة االخت فات و  -4

ع     وظ، والمجتمعات األت ية والم  ية، وأوجل عا  المساواة، وتعزيز فه  الذي بالمساواة بين الجنسينالشام ة المتع قة 
اجتماعية واحتتااية أوسع نطاحا، التنوع البيولوجي ال يمثل مشك ة يتعين   ها بقار ما يمثل فرتة تساعا ع   ت قي  أهاا  

بايضافة إل  تهيية بيية ت ية وبنا  مجتمع س ي   وهذا ايجرا  مه  ل تكي  والقارة ع   التأح   مع التغير المستمر في 
ية االحتتااية  ومن األهمية بمكان أيضا إارا  اعتبارات التنوع البيولوجي في السياسات القطاعو  الظرو  البييية واالجتماعية
ايح يمي والوطني، وكذلك إارا  أبعاا التنمية المستاامة ومسألة القضا  ع   الوقر في  المستويينوالشام ة لعاة حطاعات ع   

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط العمل اون الوطنية 
بالتالي ت قي  التنمية، و من أجل   التنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقر إارالتيسير التالية الطوعية وتُقترا ايرشااات  -3

معالجة التغ   ع   بعن األسبا  الجذرية والاوافع الكامنة ورا  فقاان التنوع البيولوجي والتي ت ول اون القضا  ع   الوقر، و 
الوقر مع مراعاة الرؤى والُنهج التي تعتماها القضايا الرييسية من أجل تعزيز السياسات ذات الت ة وتيسير سبل القضا  ع   
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، والمجتمعات األت ية والم  ية، وأوجل عا  بالمساواة بين الجنسينالب اان واألولويات الوطنية وكذلك القضايا الشام ة المتع قة 
   المت اة ل تنمية المستاامةاألمالوثيقة الختامية لمؤتمر فض  المساواة، والظرو  الخاتة ل ب اان، وال سيما الب اان النامية، 

نهج وا ا يت   لجميع الب اان، وأن هذه  أنل ال يوجافي االعتبار  وضع المستقبل الذي نتبو إليل   ومن المه  ل غاية 
 طّبقت، إل  التكي  مع الظرو  واألولويات الوطنية ايرشااات ت تا ، إذا ما ُ 

والمنظمات المعنية بقضايا التنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقر والها  من ايرشااات هو أن تستخامها األطرا   -5
جرا اته  ذات الت ة ت قي  و  التنمية،  س  االحتضا ، وفقا ل ظرو  واألولويات الوطنية، ومراعاتها في خططه  وسياساته  وا 

 وفي تنويذ البرامج ذات الت ة 
 مية المستدامةإدراج التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر لتحقيق التن -1
القضا  ع   الوقر لت قي  التنمية المستاامة، وكذلك بين ت ايا الروابط القايمة بين التنوع البيولوجي و   أ(

الاوافع الكامنة ورا  فقاان التنوع البيولوجي والوقر، بوسايل منها استخاا  أاوات طوعية م ااة مثل رس  معال  الهشاشة 
 المستويينلسمات ايح يمية لبيية الوقر، والاراسات التوزيعية التي ُتقّي  الت ت الم ااة ع   االجتماعية والبييية، وت ايا ا

القطري وايح يمي بين التنوع البيولوجي والوقر؛ وضمان أن تراعي األاوات المختارة االعتبارات الجنسانية، وأن تنظر في تنوع 
 ة والنسا  والوقرا  والمهمشون والمستضعوون؛وجهات النظر التي تبايها المجتمعات األت ية والم  ي

التنمية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ت قي  تعزيز إارا  شواغل وأولويات القضا  ع   الوقر و    (
ل تنوع البيولوجي، وخطط العمل االستراتيجية الم  ية وايح يمية ل تنوع البيولوجي، وغيرها من الخطط والسياسات والبرامج 

، مع مراعاة الرؤى والنهج المخت وة التي 4141-4111لم يمة لت قي  أهاا  االتواحية والخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي ا
 تعتماها الب اان لت قي  التنمية المستاامة؛

 تعزيز إارا  شواغل التنوع البيولوجي ووظاي  وخامات النظ  اييكولوجية في استراتيجيات التنمية وخطط   (
التنمية القطاعية الوطنية، وفي نظ  الم اسبة الوطنية والنظ  الضريبية،  س  االحتضا ، وتنويذها  وحا يساه  استخاا  أاوات 

 احتتااية وطنية مساهمة فعالة في امج موضوع الوقر والبيية في التخطيط الوطني؛
ؤتمر األطرا  في اتواحية التنوع استخاا ،  س  االحتضا ، مؤشرات التنوع البيولوجي التي اعتماها م  ا(

البيولوجي، وكذلك المؤشرات المستخامة في األهاا  اينمايية لأللوية، ومعال  ريو، ومؤشرات معالجة كل من التنوع البيولوجي 
  ظرو  واألولويات الوطنية؛، يت  تكييوها  س  االحتضا  وفقا لوالوقر لت قي  التنمية المستاامة

بيولوجي وخامات ووظاي  النظ  اييكولوجية، في تنويذ نواتج المناحشات الجارية في الجمعية إارا  التنوع ال  ه(
 ؛أهاا  التنمية المستاامةو  4115ت اة ل تنمية لما بعا عا  العامة لألم  المت اة بشأن خطة األم  الم

 تقليل اآلثار السلبية وتيسير المشاركة -2
تنوع البيولوجي من أجل تق يل و/أو تخوي   اة أي أثر من اآلثار الس بية إعااا وتنويذ خطط فعالة ياارة ال  أ(

 الم تم ة ع   الموارا البيولوجية ورفاهية المجتمع، في سيا  القضا  ع   الوقر وت قي  التنمية بوسايل من بينها ما ي ي:
 ةالوطني االتتال نقطةمثل ت ايا األشخا  ذوي الخبرة والمنظمات ع   المستوى الوطني   (1 

 مثل التواحية التنوع البيولوجي أو وكالة التعاون اينمايي( والمستوى اون الوطني  ةالتابع
لتقاي  المساعاة التقنية أو المشورة بشأن وضع هذه الخطط لكل المجتمعات األت ية والم  ية( 
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عزيز تنويذ هذه تو التنمية؛ ت قي  حطاع يجري فيل إارا  التنوع البيولوجي في القضا  ع   الوقر و 
 الخطط؛

واستخاا  أاوات/آليات تتي  تجن  اآلثار الس بية ع   االستخاا  العرفي وال تول ع    تتمي  (4 
 الموارا البيولوجية التي تتمتع بها المجتمعات الم  ية، وفقا ل تشريعات الوطنية؛

 جي في الوحت نوسل؛ت سين مستوى نظ  الرعي بما يضمن األمن الغذايي و وظ التنوع البيولو  (4 
 ؛جتمعات االت ية في جميع العم ياتإارا  خبرا  الم (3 

تشجيع المشاورات الواسعة النطا  مع أت ا  المت  ة، والتي تراعي االعتبارات الجنسانية، بوسايل منها    (
في  تأخذو ، لشعو  األت يةع   الن و المعر  في إع ن األم  المت اة بشأن  قو  ا عن ع  مباأ الموافقة ال رة والمسبقة 

االعتبار الماخ ت المتأتية من هذه العم ية خ ل وضع خطط ايارا  القطاعي من أجل ت ايا اآلثار الس بية الم تم ة، 
 رتاها وتقييمها؛و ووضع التاابير المناسبة لتق ي ها/ تخوي   اتها، وتنويذ الخطط، 

ايية مثل التس سل الهرمي ل تخوي  لتوااي اآلثار الس بية التشجيع،  س  االحتضا ، ع   تنويذ تاابير وح   (
ع   التنوع البيولوجي وتكامل النظا  اييكولوجي وت سين سبل عيش المجتمعات األت ية والم  ية ورفاهيتها ع   الماى 

واألولويات الطويل، مع إي   اهتما  خا  ل نسا  والوقرا  والمهمشين والمستضعوين ع   وجل الختو ، وفقا ل ظرو  
 الوطنية، وذلك من خ ل االضط ع بما ي ي:

اتخاذ التاابير ال زمة لتعزيز الشوافية في إاارة األراضي، و تول الوقرا  والذين ال يم كون أرضا  (1 
ع   الموارا الطبيعية، مع إي   اهتما  خا  ل نسا  والمجتمعات األت ية والم  ية والويات 

 المهمشة؛
ير،  س  االحتضا ، في جميع القطاعات من المستوى الم  ي إل  المستوى الوطني، اتخاذ تااب (4 

لتعزيز األنماط األكثر استاامة في استخاا  الموارا التي ت افظ ع   التنوع البيولوجي وخامات 
ش  مع اووظاي  النظ  اييكولوجية ل مجتمعات الوقيرة والضعيوة ع   وجل الختو ، بما يتم

  المستقبل الذي نتبو إليل ؛ األم  المت اة ل تنمية المستاامةمية لمؤتمر الوثيقة الختا
تعزيز اياارة المجتمعية واور العمل الجماعي في إاارة الموارا الطبيعية ونظ  المعار  التق ياية  (4 

 ل شعو  األت ية؛
التعوين عن وضع آليات ل جبر ع   المستويين الوطني والم  ي، بما في ذلك إت ا الضرر و  (3 

 ل التكالي  الطر  المسؤول م تاألضرار التي ت    بالتنوع البيولوجي والوقر، ع   أن ي
 البيئة التمكينية ودعم التمويلتهيئة بناء القدرات و  -3

 تعزيز بناء القدرات -ألف
واعل بين التنوع اع  وضع المناهج الاراسية المراعية ل عتبارات الجنسانية بشأن أهمية الروابط وأوجل الت  أ(

البيولوجي والنظ  اييكولوجية والقضا  ع   الوقر لت قي  التنمية المستاامة، وال سيما أنماط اينتا  واالسته ك المستاامين، 
 لمرا ل التع ي  االبتاايي والثانوي، والعالي؛ 
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أن استخاا  المؤشرات واع  التاري  المشترك ل ممارسين في الوزارات والهييات األخرى ذات الت ة  بش   (
 ونظ  الرتا من بين أمث ة أخرى(؛

 بنا  القارات من خ ل ما ي ي:القايمين بتشجيع األنشطة وتنسيقها وت قي  التآزر فيما بين  (  
ضمان تنويذ برامج بنا  القارات التي تتضمن المعار  الع مية والتق ياية ع    ا سوا ، وتشمل  (1 

اارة نظ  ال ياة، العم يات التشاركية، وايا ارة المجتمعية، واستخاا  نهج النظا  اييكولوجي، وا 
وتضع في االعتبار ا تياجات أت ا  المت  ة ذوي الت ة، وال سيما المجتمعات األت ية 

 والم  ية والنسا  والشبا  والمستضعوون والمهمشون؛ 
وال تول ع   الموارا الجينية إي   اهتما  خا  ل مساواة بين الجنسين والعاالة االجتماعية،  (4 

والتقاس  العاال والمنت  ل منافع الناشية عن استخاا  الموارا الجينية، بما في ذلك النهج غير 
وز المناسبة وفقا القايمة ع   السو ، واياارة المستاامة لخامات النظ  اييكولوجية، وآليات ال 

 ارسات، وتمكين المجتمعات األت ية والم  ية؛تواحية التنوع البيولوجي، وتوسيع نطا  أفضل الممال
تشجيع وتيسير التعاون بين الشمال والجنو  وكذلك فيما بين ب اان الجنو  والتعاون الث ثي،  (4 

 وتباال الخبرات؛
تمكين تناع القرار الم  يين من تقيي  النتايج الوعالة ل ستثمارات والمشاريع اينمايية فيما يخ   (3 

 الوقر و ماية التنوع البيولوجي  القضا  ع   
 تعزيز البيئة التمكينية -باء
مثل نهج المناظر  ةوالاولي ةوايح يمي ةالوطني المستوياتمراعاة الخبرات وأفضل الممارسات الناج ة ع     أ(

البييية واياارة الشوافة الطبيعية والتكي  القاي  ع   النظا  اييكولوجي وايشرا  البييي والتس سل الهرمي ل تكي  والضمانات 
 اآلرا تعزيز إارا  التنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقر ع   المستويات الم  ية والوطنية وايح يمية من أجل لألراضي من أجل 

 الشام ة وارجة فه  التنوع البيولوجي وحيمل، من خ ل التنسي  بين القطاعات، وتعزيز هييات الرحابة؛
ع ن األم  المت اة بشأن  قو  الشعو   11قانون العرفي تمشيا مع المااة مراعاة أهمية ال   (   ( وا 

 78األت ية؛
  (( لاى تناول القضايا المتع قة بإاارة الموارا الطبيعية،  11مراعاة أهمية القانون العرفي  تمشيا مع المااة    (

عو  والمجتمعات األت ية ومعارفها التق ياية، وممارسات وضرورة االعترا  ع   الن و الواج  باألحالي  والمناط  الم مية ل ش
ال وظ كأسا  ل خطط الم  ية ل وظ التنوع البيولوجي الم  ي اون التاخل في نظ  إاارتها العرفية  المساعاة ع   ت قي  

ضا  ع   الوقر من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي(؛ ووضع خطط م  ية ل وظ التنوع البيولوجي كأسا  لبرامج الق 11الها  
 لخامة سبل العيش المستاامة من أجل تعزيز األسا  ال ز  لت قي  أهاا  التنمية المستاامة 

 توفير التمويل الكافي -جيم
تعمي  الت ة بين التنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقر من أجل ت قي  التنمية المستاامة في برامج التعاون   أ(

 اينمايي والمساعاة التقنية؛

                                                           
78
 .67/496قرار الجمعية العامة  
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تنمية القارات التي تجمع بين التنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقر نشطة توفير الاع  التقني والمالي أل   (
 لت قي  التنمية المستاامة، وتوسيع نطا  آليات تمويل التنوع البيولوجي 

  ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية 78/72الن  التالي مقتب  من التوتية 

 التنوع البيولوجي والصحة البشرية
 إن مؤتمر األطرا ،

لبنا  القارات بشأن الت ت  الكاريبيبنتايج   قات العمل ايح يمية ألفريقيا وأمريكا ال تينية والب ر ير    -7
عاون مع المشتركة بين التنوع البيولوجي وت ة اينسان التي تشترك في عقاها األمانة ومنظمة الت ة العالمية بالت

FIOCRUZ وشركا  آخرين، ويشجع تنظي    قات عمل إضافية، بالتعاون مع الشركا  المعنيين، في أحالي  أخرى؛ 

األطرا  المعنية إل  االستوااة من تقرير   قات العمل في ت ايث و/أو تنويذ استراتيجياتها وخطط  ياعو -4
 عم ها الوطنية ل تنوع البيولوجي؛

كومات األخرى ع   تعزيز التعاون ع   المستوى الوطني بين القطاعات والوكاالت األطرا  وال  يشجع -2
 المسؤولة عن التنوع البيولوجي وت ك المسؤولة عن ت ة اينسان؛

حيمة[ ]ي يط ع ما[ بنهج  الت ة الوا اة  في معالجة القضايا المشتركة بين القطاعات ل تنوع  ]يارك -2
( الذي يامج الع حات المعقاة بين 6/6ا متكام  يتس  مع نهج النظا  االيكولوجي  المقرر البيولوجي والت ة باعتباره نهج

 البشر، وال يوانات، والنباتات، وال ياة البرية والبيية؛
إل  األمين التنويذي ايب غ عن نتايج العمل التعاوني بشأن التنوع البيولوجي والت ة إل  الجمعية  يط   -6
 ة التابعة لمنظمة الت ة العالمية ة العالميل ت  68العامة الر
ل هيية الورعية ل مشورة  71/72من التوتية  6العناتر ايضافية التالية ع   أسا  الوقر أعا األمين التنويذي  

  UNEP/CBD/COP/12/16 الوثيقة الع مية والتقنية والتكنولوجية و
أمانة  والذي أعاتل، وت ة اينسان نوع البيولوجيالترابط بين الت بشأنالمعار   باستعران  الة ر  ي -6

 ن؛و آخر  وشركا العالمية الت ة  ومنظمةالتنوع البيولوجي المتع قة بتواحية الا
خطة األم  المت اة ل تنمية لما بعا عا  ل وت ة اينسان بين التنوع البيولوجي روابطال أهمية ع   ؤكاي -1

 استعران  الةفي  الواراة المع ومات االستوااة من ع   األطرا  السيا ،في هذا  ،شجعيأهاا  التنمية المستاامة، و و  4176
 التنوع البيولوجي شواغل لزيااة إاما  المتا ة ور اللت ايا  وت ة اينسان الترابط بين التنوع البيولوجي بشأنالمعار  

 وت ة اينسان؛
الترابط بين التنوع  بشأنالمعار   تعران  الةاسفي  الواراة المع ومات االستوااة من األطرا  ع   يشجع -8
استراتيجيات وخطط  وتنويذ بما في ذلك وضع ،ت ة اينسانالتنوع البيولوجي و  اما  شواغلي وت ة اينسان البيولوجي

 ل تنمية أوسع نطاحا   وخطط وبرامج وسياسات، ل قطاع الت ي وبرامج سياسات وخطط، وكذلك وطنية ل تنوع البيولوجي عمل
 المستاامة؛
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 استعران  الة ناآلثار المترتبة ع لنظر فيا والتكنولوجية والتقنية ل مشورة الع مية الهيية الورعية إل  ط  ي -9
ذلك  ر عناريوتقاي  تق االتواحية بل في إطار المضط عع   العمل  وت ة اينسان الترابط بين التنوع البيولوجي بشأنالمعار  

 الثالث عشر  ماعلاألطرا  في اجت مؤتمر إل 

 تعميم اعتبارات المنظور الجنساني - 17البند 
 الموتروا العضروية المختر  السرتعران تنويرذ االتواحيررة ل وريرر  العامرل ألر  6/74الرن  الترالي مقترب  مرن التوترية 

المنظررور والتقررا  الم رررز فرري تعمرري  ورتررا وتقيرري   4141تقريررر عررن خطررة عمررل م ّاثررة بشررأن المنظررور الجنسرراني  ترر  عررا   
  (الجنساني والمؤشرات ذات الت ة

 إن مؤتمر األطرا ،
 بأهمية المنظور الجنساني في ت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي؛ يعتر   -7
 تنوع لاألطرا  ع   إي   العناية الواجبة ل منظور الجنساني في استراتيجياتها وخطط عم ها الوطنية يشجع  -4

 ي في إعااا المؤشرات الوطنية؛البيولوجي وامج المنظور الجنسان
خطوات مهمة فيما يتتل برتا وتقيي  المنظور اتخذت بالوعل  ذات الت ةاألطرا  والمنظمات أن بيعتر   -2
ن كان البا من زيااة العمل، بما في ذلك ما يتع   بجمع واستخاا  تقييمل ومؤشراتل الجنساني و  ذات الت ة باالتواحية، وا 

 األطرا  والمنظمات ذات الت ة ع   زيااة العمل في هذا التاا؛ يشجعالجن ، وع يل،   س  نوع الموزعةالبيانات 
األطرا  ع   بنا  القارات من أجل امج اعتبارات التنوع البيولوجي في السياسات وخطط العمل يشجع  -2

 الوطنية المتع قة بالمنظور الجنساني؛
 س  نوع  الموزعةكيوية تعمي  البيانات  شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي النظر في أن تواتل يط   -6

 الجن  في عم ية إعااا المؤشرات ألهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي؛
 ايرشااات المتع قة بتعمي  المنظور الجنساني في العمل الجاري في إطار االتواحية، 79بوثيقة ي يط ع ما -6

العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ  لوري ها إل  اعن تنويذ يقا  تقريراويط   إل  األمين التنويذي أن 
 80؛في اجتماعل الساا  االتواحية

، الممارساتأفضل إل  األمين التنويذي، بالتعاون مع الشركا  ذوي الت ة، تجميع اراسات ال الة و  يط   -1
بتعمي  المنظور الجنساني فيما  ومنها ت ك المستقاة من المجتمعات األت ية والم  ية، بشأن الرتا والتقيي  والمؤشرات الخاتة

أنشطة التنوع البيولوجي المتممة ل نسا  والنماذ  التشاركية التي تعمل عن يتتل بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك مع ومات 
 تباال المع ومات؛ آلية غرفةع   إشراك النسا  بتورة مجاية ومناسبة التوحيت وفعالة، ونشرها من خ ل 

 الروابط بين المنظور الجنساني والتنوع البيولوجي عنيقا  ماخ ت ين التنويذي أن إل  األم يط   كذلك -8
ط ع األطرا  وأهاا  التنمية المستاامة 4115إل  المناحشات الجارية بشأن خطة األم  المت اة ل تنمية لما بعا عا   ع   ، وا 

 ؛يستجا في هذا الشأن ما

                                                           
79
 .UNEP/CBD/WGRI/5/INF/17/Add.1 نسخة محّدثة من الوثيقة 
80
الفريق العامل رر يصدر عن مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر بشأن إنشاء هيئة فرعية معنية بالتنفيذ على النحو الذي أوصى به رهنا بمق 

 .5/4من مشروع المقرر الوارد في التوصية  7اجتماعه الخامس، في الفقرة في  المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
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، اتواحية التنوع البيولوجيفي إطار  4141-4115ترة نظور الجنساني ل وبخطة العمل بشأن الم ير   -9
 إل  األمين التنويذي أن ياع  تنويذها، بما في ذلك ع   المستوى الوطني؛ ويط   الواراة في المرف  بهذا المقرر،

برنامج األم  المت اة ل بيية إل  تيسير أو توفير التاري  بشأن تعمي  المنظور الجنساني في سيا   ياعو -71
 برنامج األم  المت اة ل بيية لموظوي األمانة و س  االحتضا  نقاط االتتال الوطنية ل تواحية؛ خطة عمل

نشا  حاعاة بيانات مشتركة بين االتواحيات البييية المخت وة  يشجع -77  من أجلموات ة تعزيز أوجل التآزر وا 
والتكافؤ مؤشر البيية زمع مراعاة الحتضا ، إنشا  إطار رتا مشترك وشامل ونظا  مؤشرات لتعمي  المنظور الجنساني،  س  ا

  والموارا الطبيعية ل ت اا الاولي ل وظ الطبيعةين الجنس بين
 المرف 

 بموجب االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 2121-2115خطة العمل المعنية بالمنظور الجنسانى للفترة 

بموج  االتواحية المتع قة بالتنوع البيولوجي الاور الذي  4141-4115ت اا خطة العمل المعنية بالمنظور الجنسان  ل وترة  .7
ستضط ع بل أمانة االتواحية في ت ويز وتيسير الجهوا التي تبذل في نطا  االتواحية ومع الشركا  واألطرا  ع   المستويات 

ن الجنسين في نطا  عم ها  كما ت اا الوطنية وايح يمية العالمية ل تغ   ع   القيوا واالستوااة من الور  ل ترويج ل مساواة بي
ايجرا ات التي يمكن أن تتخذها األطرا  لتعمي  االعتبارات الجنسانية في العمل في إطار االتواحية المتع قة بالتنوع البيولوجي  
وترتكز ع   خطة العمل المعنية بالمنظور الجنسان  الوارا وت  لها في الوثيقة  

UNEP/CBD/COP/9/INF/12/Rev.1  9/43والت  ر   بها مؤتمر األطرا  في المقرر  

وتشكل الخطة جز ا من استجابة االتواحية المستمرة لإللتزامات العالمية ل عقوا األخيرة وتوتيات األطرا  في االتواحية  .4
سين تمثل شرطا امتثاال ل ختتاتات الرييسية لمنظومة األم  المت اة  كما أنها تجسيا لزيااة الوعي بأن المساواة بين الجن

 أساسيا مسبقا ل تنمية المستاامة لت قي  أهاا  االتواحية المتع قة بالتنوع البيولوجي 

 األهداف اإلستراتيجية
 تتابع هذه الخطة ت قي  أربعة أهاا  استراتيجية: .2

 تعمي  منظور جنساني في تنويذ االتواحية وما يرتبط بها من عمل األطرا  واألمانة؛ (أ  

بين الجنسين في ت قي  أهاا  االتواحية المتع قة بالتنوع البيولوجي، والخطة االستراتيجية  الترويج ل مساواة (   
 وأهاا  إيتشي ل تنوع البيولوجي؛ 4141-4111ل تنوع البيولوجي ل وترة 

بيان المنافع في تعمي  االعتبارات الجنسانية في التاابير التي تتخذ تو   وظ التنوع البيولوجي،  (   
 ستاا  لمكونات التنوع البيولوجي والتقاس  العاال والمنت  ل منافع الناشية عن استخاا  الموارا الجينية؛واالستخاا  الم

 زيااة فعالية العمل بموج  االتواحية المتع قة بالتنوع البيولوجي  (ا  

 مكونات الخطة
جة إعتبارات الجنسانية ف  تقا  هذه الخطة ، لاع  هذه األهاا  ايستراتيجية ، عااا من األهاا  وايجرا ات لمعال .2

 المجاالت الت  تعالج ف  إطار ايتواحية المتع قة بالتنوع البيولوج    وتشتمل ع   جز ين:                
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مقتر ات يجرا ات تتخذها األطرا  ل ترويج لتعمي  االعتبارات الجنسانية بموج  االتواحية المتع قة بالتنوع  (أ )
 ؛4141-4111راتيجية ل تنوع البيولوجي ل وترة البيولوجي في سيا  الخطة االست

  4141-4115إطار يارا  المنظور الجنساني في عمل األمانة خ ل الوترة  (ب )

وتجمع األنشطة التقنية بموج  خطة العمل المعنية بالمنظور الجنسان  لألطرا  ولألمانة ف  أربعة نطاحات هي  .6
 سية السياساتية والتنظيمية والخاتة بالتس ي  والتأسي

 مقترحات لإلجراءات التي تتخذها األطراف -أوال
 النطاق السياساتي -الف 

 : تعمي  االعتبارات الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي؛الها  المقترا  1
 ايجرا ات الم تم ة لألطرا 

جيات وخطرررط العمرررل الوطنيرررة ل تنررروع البيولررروجي تط ررر  أن يسرررتعرن خبررررا  االعتبرررارات الجنسرررانية مشرررروع االسرررتراتي 1-1
 لتقيي  التأثيرات الجنسانية، وتوفير ايرشااات لت سينها؛

ضمان أن يراعي تقيي  العم يات ذات التر ة بوضرع االسرتراتيجيات وخطرط العمرل الوطنيرة ل تنروع البيولروجي بترورة  1-4
 لرجال؛كافية الورو  في استخاامات التنوع البيولوجي بين النسا  وا

ضرررمان إشرررراك النسرررا  بوعاليرررة كأعضرررا  فررري جميرررع فيرررات أتررر ا  المتررر  ة التررري يجرررري مشررراورتها خررر ل وضرررع  1-4
 االستراتيجية وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي؛

النظر في إارا  عم ية جمرع البيانرات الموزعرة ب سر  النروع و/أو المؤشررات الجنسرانية فري وضرع األهراا  الوطنيرة  1-3
نوع البيولوجي باالرتكاز ع   العمل ذي الت ة الذي تضط ع بل األطرا  والمنظمرات المعنيرة بشرأن رترا وتقيري  ل ت

 االعتبارات الجنسانية  ومؤشراتها بما في ذلك الرح  القياسي ل بيية والجنسانية لاى االت اا الاولي ل وظ  الطبيعة؛
ت الجنسانية الوطنية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيرة ل تنروع النظر في الكيوية التي يمكن بها إارا  السياسا 1-5

 البيولوجي وكيوية مساهمتها في تنويذها بوعالية؛

ت ايا المعوحات السياساتية الم تم ة أما  تعمي  االعتبارات الجنسانية في تنويذ االتواحية المتع قة بالتنوع الها  المقترا:   4
 ل تنوع البيولوجي البيولوجي وت قي  أهاا  أيتشي 

 ايجرا ات الم تم ة لألطرا 
اسرررتعران السياسرررات ذات التررر ة لت ايرررا الوررررو  الجنسرررانية بمرررا فررري ذلرررك السياسرررات ذات التررر ة ب قرررو  ال يرررازة  4-1

واستخاامها وم و األمية والعمالة والتع ي  والت ة وال وكمة الم  ية واتخاذ القرارات وال تول ع   المروارا الماليرة 
 ر الخطوات التي تعالج ذلك؛ونظ

تقيرري  الكيويررة الترري يمكررن بهررا تعمرري  اعتبررارات التنرروع البيولرروجي بمررا فرري ذلررك االسررتراتيجيات وخطررط العمررل الوطنيررة  4-4
 ل تنوع البيولوجي في السياسات وخطط العمل الوطنية المعنية بالمنظور الجنساني؛
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رات الجنسرررانية وخطرررط تنويررررذها برررالتنوع البيولررروجي ع ررر  جميررررع النظرررر فررري كيويرررة ربرررط السياسررررات الوطنيرررة ل عتبرررا 4-4
 المستويات والكيوية التي يمكن أن تسه  بها في هذا التنوع 

 ضمان توافر ايرااة السياسية لتعمي  االعتبارات الجنسانية في تنويذ االتواحية المتع قة بالتنوع البيولوجي الها  المقترا:   4
 ايجرا ات الم تم ة لألطرا 

جمع ونشر اراسات ال الة الم  ية والوطنية بشأن المنافع المستماة من تعمي  االعتبارات الجنسانية فري  ورظ التنروع  4-1
 البيولوجي واستخاامل المستاا ؛

 تياغة ونشر ال االت التي تبرز المعار  الورياة عن التنوع البيولوجي التي ت توظ بها النسا ؛ 4-4
مسؤلون عرن اتخراذ القررارات ع ر  المسرتوى الرفيرع، والمواوضرات الاوليرة بمقتضر  االتواحيرة ضمان أن يكون أوليك ال 4-4

 المتع قة بالتنوع البيولوجي ع   اراية بااللتزامات الجنسانية في إطار العم يات الوطنية والاولية األخرى 
 النطاق التنظيمي -باء

نية ل موظوين المشاركين في تنويذ االتواحية المتع قة بالتنوع توفير الاع  الكافي بشأن القضايا الجنساالها  المقترا:   3
 البيولوجي 

 ايجرا ات الم تم ة لألطرا 
 توفير التاري  واستثارة الوعي بشأن الت ت بين االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي ل موظوين الونيين؛ 3-1
 ل موظوين الوتول إليه  لاع  أعماله ؛وضع حايمة بخبرا  االعتبارات الجنسانية الذين يمكن  3-4
اراسررة إنشررا  هييررة أو اتوررا  السررتعران االعتبررارات الجنسررانية يمكررن أن ترروفر المرراخ ت بشررأن تررأثيرات االعتبررارات  3-4

 الجنسانية في الوثاي  والخطط التي تعا لاع  تنويذ االتواحية المتع قة بالتنوع البيولوجي 

الية كافية لتعمي  االعتبارات الجنسانية في تنويذ االتواحية المتع قة بالتنوع البيولوجي والخطة إتا ة موارا مالها  المقترا:   5
  4141-4111االستراتيجية ل تنوع البيولوجي ل وترة 

 ايجرا ات الم تم ة لألطرا 
بررررالمنظور  ضرررمان ترررروافر التمويرررل الكررررافي لإلجررررا ات الترررري يتعرررين أن تتخررررذها األطررررا  فرررري خطرررة العمررررل المعنيرررة 5-1

 ؛4141-4115الجنسان  ل وترة 
النظرررر فررري اعتمررراا ميزانيرررة تراعررر  االعتبرررارات الجنسرررانية لررراى تختررري  المررروارا لتنويرررذ االتواحيرررة المتع قرررة برررالتنوع  5-4

 ل تنوع البيولوجي  أيتشيالبيولوجي والتاابير الرامية إل  ت قي  أهاا  
 

 نطاق التسليم -جيم

المشاركة الكام ة والوعالة لكل من الرجال والنسا  في تنويذ االتواحية المتع قة بالتنوع  : ال تول ع  الها  المقترا  6
  4141-4111البيولوجي والخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي ل وترة 
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 ايجرا ت ا لم تم ة لألطرا 
عم يررات التنويررذ، والنظررر فرري  ضررمان الترروازن الجنسرراني لرراى بنررا  القررارات ل تمكررين مررن ت قيرر  المشرراركة الوعالررة فرري 6-1

 توفير بنا  القارات المخت  ل ويات النسايية  س  مقتض  ال ال؛
بال غررات واألشرركال  4141-4111وضررع ونشررر مررواا إع ميررة بشررأن االتواحيررة وخطررة العمررل ل تنرروع البيولرروجي ل وترررة  6-4

 التي يمكن أن ي تل ع يها الرجال والنسا ؛
 ة الرجال والنسا  في عم يات التنويذ الرتا وايب غ عن مشارك 6-4

في اال تياجات المخت وة ل رجال والنسا  لاى تتمي  وتنويذ ايجرا ات النوعية الرامية إل  اع   النظرالها  المقترا:   7
  4141-4111تنويذ االتواحية والخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي ل وترة 

 ايجرا ات الم تم ة لألطرا 
 اطر المخت وة التي تواجل الرجال والنسا  نتيجة لإلجرا ات التي تنوذ في إطار االتواحية؛نظر المخ 7-1
 ضمان أن تتضمن عم ية تثمين موارا التنوع البيولوجي االستخاامات من جان  الرجال والنسا ؛ 7-4
االتواحيررررة والخطررررة إارا  البيانررررات الموزعررررة ب سرررر  نرررروع الجررررن  لرررراى ايبرررر غ عررررن المنررررافع المسررررتماة مررررن تنويررررذ  7-4

 ؛4141-4111االستراتيجية ل تنوع البيولوجي ل وترة 
جمع اراسات ال الة وأفضل الممارسات بما في ذلك ت ك المستماة من المجتمعات األتر ية والم  يرة، بشرأن الرترا  7-3

مررا فرري ذلررك المع ومررات عررن التنرروع والتقيرري  والمؤشرررات المتع قررة بتقيرري  االعتبررارات الجنسررانية، فيمررا يتع رر  بررالتنوع البيولرروجي ب
اليبولوجي الذي توضع مواتواتل النماذ  النسايية والتشاركية التي تض  النسا  بطريقة معقولة و سنة التوحيت وفعالة لنشرها 

 من خ ل آلية تباال المع ومات 
 النطاق التأسيسى -دال

 خرى ذات الت ة ضمان االتسا  مع االتواحيات األالها  المقترا:إحامة الشراكات و   8
 ايجرا ات الم تم ة لألطرا 

 ؛81تقيي  االلتزامات المتع قة باالعتبارات الجنسانية ع   المستوى الوطني والاولي 8-1
إشررراك الرروزارات المسررؤولة عررن االعتبررارات الجنسررانية و/أو النسررا  فرري تخطرريط وتنويررذ االتواحيررة والترراابير الراميررة إلرر   8-4

 تنوع البيولوجي؛ت قي  أهاا  إيتشي ل 

 الها  المقترا: االستوااة من الارو  المكتسبة وأمث ة الممارسات الجياة من القطاعات ذات الت ة   9
 ايجرا ات الم تم ة لألطرا 

                                                           

وى الرررررراولي باالرتكرررررراز ع رررررر  ايطررررررار القررررررانوني المتع رررررر  باالعتبررررررارات الجنسررررررانية والتنرررررروع البيولرررررروجي الرررررروارا فرررررري المرفرررررر  الثرررررراني بالوثيقررررررة مثررررررل ع رررررر  المسررررررت 81
UNEP/CBD/COP/9/INF/12/Rev.1  
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 ت ايا القطاعات ذات الت ة التي تتول  بالوعل تجميع واستخاا  البيانات الموزعة ب س  نوع الجن ؛ 9-1
 ة العام ة بالوعل في القطاعات ذات الت ة مثل الزراعة ومتايا األسماك والغابات إشراك المجموعات النسايي 9-4
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 إطار لإلجراءات التي تتخذها األمانة -ثانيا
 نطاق السياسات -ألف

     يتع   نطا  السياسات بإحامة إطار سياساتي م ي  ليوفر االختتاتات والاع  السياسي والموارا لضمان تعمي  1  
الجنسانية في تنويذ االتواحية  وفيما ي ي األهاا  ، و ايجرا ات واألنشطة المتوخاه  لألمانة في إطار هذا  االعتبارات
 النطا  

 جعل االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي أولوية استراتيجية ل تواحية -1
ا  إيتشي ل تنوع البيولوجي ايطار التوجيهي ، وأها4141-4111توفر الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي ل وترة    4     

ل عمل والتوجل االستراتيجي لتنويذ االتواحية  وسيكون ضمان أن تكون الت ت بين هذه العم يات واالعتبارات الجنسانية مسايل 
 موهومة وموض ة شرطا أساسيا رييسيا مسبقا لنجاا تعمي  االعتبارات الجنسانية في االتواحية 

بغي أن تتضمن التقارير المتع قة بالتقا  الم رز في تنويذ برامج العمل والخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي ل وترة     ولذا ين4
 ، مع ومات وبيانات مستكم ة عن األنشطة متضمنة في خطة العمل المعنية باالعتبارات الجنسانية 4111-4141

ا  والشركا  عن التقا  الم رز تو  ت قي  المساواة بين الجنسين بما    وينبغي أن توفر األمانة بيانات مستكم ة لألطر 3 
 في ذلك، و يثما يكون ممكنا، من خ ل المراجعة السنوية لألمانة 

 ضمان االلتزامات الجارية من الممولين لاع  االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي -4
ا لاى األمانة بتورة كام ة تنويذ خطة العمل المعنية بالمنظورالجنساني   من المه  ضمان أن تراعي استراتيجية  شا الموار 5 

 من خ ل تعيين بنا م اا في الميزانية 

وع وة ع   ذلك، ينبغي لألمانة أن تستكش  الكيوية التي يمكن أن يسه  بها تعمي  االعتبارات الجنسانية في تنويذ أنشطة  .6
 األمانة التي ت تا  إل  مساهمات طوعية 

يما يتع   باع  تعمي  االعتبارات الجنسانية في التنويذ ع   المستويات الاولية وايح يمية والوطنية والم  ية، يتعين وف .1
التوعية بالت ت بين االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي بين الجهات المان ة ل تواحية  ومن المه  كذلك نظر سياسة 

االعتبارات الجنسانية والترويج لها فض  عن السياسات والضمانات المتع قة باالعتبارات  مرف  البيية العالمية بشأن تعمي 
 الجنسانية في وكاالت مرف  البيية العالمية 

 وع وة ع   ذلك ينبغي بذل الجهوا لت ايا مجاالت األولوية في االتواحية لت قي  االستثمار في االعتبارات الجنسانية  .8

 رفيعة المستوى باالعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي في األمانةضمان االلتزامات ال -4
يمثل االلتزا  وترتي  األولويات من جان  اياارة الع يا في إطار األمانة عنترا بالغ األهمية لنجاا خطة العمل المعنية  .9

وع البيولوجي ع   اياارة الع يا لتعمي  باالعتبارات الجنسانية  ولذا فإن من المه   عرن حضايا االعتبارات الجنسانية والتن
 الوعي وضمان اعمها لعم ية التعمي  
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ومن المه  أن تكون حيمة تعمي  االعتبارات الجنسانية واض ة لجميع موظوي األمانة  وع   ذلك، ينبغي توضي  مبررات  .71
  الة وأمث ة الممارسات الجياة تعمي  االعتبارات الجنسانية في االتواحية بما في ذلك من خ ل جمع ونشر اراسات ال

ينبغي بذل الجهوا لتعمي  االعتبارات الجنسانية في خطة عمل األمانة المتوالية لوترة األربع سنوات  ولهذا الغرن، ينبغي  .77
 أن تواتل لجنة اياارة في األمانة ايسها  في تعمي  االعتبارات الجنسانية في جميع أنشطة األمانة ذات الت ة 

 اق التنظيميالنط -باء

يعالج النطا  التنظيمي المساواة بين الجنسين في عم يات التوظي  في األمانة والقارات المؤسسية، وتنمية مهارات  .74
الموظوين، والمسا لة وما يتتل بذلك من سياسات الور  المتساوية  وهناك خمسة إجرا ات موت  بها لألمانة في هذا 

 النطا  

 لاع  عم ية تعمي  االعتبارات الجنسانيةإنشا  هيية في إطار األمانة  -1
بغية تعزيز خبرات األمانة فيما يتع   بالت ت بين االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي، ثمة  اجة مستمرة إل  توفير  .72

في إطار التمويل لوظيوة موظ  متورغ لبرنامج االعتبارات الجنسانية في األمانة  وال يكون لهذا الشخ  أي مسؤوليات أخرى 
 المؤسسة 

 وتشمل مسؤوليات موظ  برنامج االعتبارات الجنسانية ماي ي: .72

 التواتل مع كبير مستشاري االعتبارات الجنسانية في برنامج األم  المت اة ل بيية؛ (أ  

 رياسة فري  مها  معني باالعتبارات الجنسانية؛ (   

 إجرا  ت  ي ت جنسانية بشأن العمل الجاري في إطار االتواحية؛ (   

 ل اياارة وموظوي األمانة بشأن كيوية أفضل الوسايل يارا  االعتبارات الجنسانية في عم ها؛توجي (ا  

 استثارة الوعي والتاري ؛ (ه  

 رتا تنويذ عم يات تعمي  االعتبارات الجنسانية في إطار االتواحية؛ (و  

 تنقي  وتاعي  وثاي  برامج العمل والمجاالت المواضيعية والقضايا الجامعة؛ (ز  

 ع ومات والبيانات ذات الت ة باالعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي؛جمع ونشر الم (ا  

توجيل واع  جهات االتتال الوطنية وأت ا  المت  ة في االتواحية المتع قة بالتنوع البيولوجي بشأن  (ط  
 الت ت والقضايا ذات الت ة باالعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي؛

 ي عن التقا  الم رز في ت قي  عم ية تعمي  االعتبارات الجنسانية؛تقاي  التقارير لألمين التنويذ (ي  

 إحامة ت الوات مع هياكل لمعالجة االعتبارات الجنسانية  (ك  

 ويتوفر فري  المها  المعني باالعتبارات الجنسانية لاع  لعمل موظي  برنامج االعتبارات الجنسانية  .76
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 جميع موظوي األمانة تعزيز القارات المتع قة باالعتبارات الجنسانية لاى -4
سيوفر موظ  برنامج االعتبارات الجنسانية وفري  المها  المعني باالعتبارات الجنسانية التاري  العم ي لموظوي األمانة  .76

بشأن النهج المتأثرة باالعتبارات الجنسانية إزا  عمل األمانة  وسيوجل هذا التاري  إل  معالجة مجاالت العمل الرييسية لألمانة 
 ج العمل في إطار االتواحية وبرام

وسيضمن موظ  برنامج االعتبارات الجنسانية بالتعاون مع كبير مستشاري االعتبارات الجنسانية في برنامج األم  المت اة  .71
 ل بيية  تول موظوي األمانة ع   التاري  والاع  الذي يقامل برنامج األم  المت اة ل بيية فيما يتع   باالعتبارات الجنسانية 

يكش  ت  يل الخبرات المكتسبة من العم يات المماث ة عن أن أ ا السبل األكثر فعالية في تنمية حارات الموظوين يتمثل و  .78
في نظا  التاري  بالتع   بالممارسة، وسو  تسور هذه العم ية عن است ااث آلية الستعران النظرا  الااخ يين والخارجيين 

 ل عتبارات الجنسانية 

 المساواة بين الجنسين في إاارة الموارا البشريةضمان أن تتجسا  -4
ينبغي أن تواتل األمانة إتباع سياسة الموارا البشرية لاى برنامج األم  المت اة ل بيية فيما يتع   باالعتبارات الجنسانية  .79

 وأن تقا  تقارير عن االمتثال لها 

 نيةزيااة الوع  بمسؤولية جميع الموظوين عن تعمي  االعتبارات الجنسا -3
ال يعتبر تنويذ خطة العمل المعنية بالمنظور الجنسان  بما ف  ذلك  تعمي  االعتبارات الجنسانية في األمانة مسؤولية  .41

موظ  برنامج االعتبارات الجنسانية وفري  مها  االعتبارات الجنسانية و اهما  فسو  تكون عم ية تعمي  االعتبارات الجنسانية 
وت تا  إل  التزامه   وبغية ت ايا أاوار الموظوين فيما يتع   بخطة العمل هذه، تقو  األمانة مسؤولية جميع موظوي األمانة 

بموا مة اليل برنامج األم  المت اة ل بيية بشأن مسؤوليات الموظوين ومسا الته  فيما يتع   بتعمي  االعتبارات  الجنسانية  
 وينبغي أن يتا   نجاا المسا لة، تقاي  جوايز و وافز 

 ضع مؤشرات لقيا  ماى تعمي  االعتبارات الجنسانية في نطا  األمانةو  -5

هناك فيما يتع   بوضع مؤشرات لقيا  ماى تعمي  االعتبارات الجنسانية في نطا  األمانة، ارو  يمكن اكتسابها من  .47
وينبغي أن يار  فري  المها   وكاالت أخرى معينة بما في ذلك برنامج األم  المت اة ل بيية، وبرنامج األم  المت اة اينمايي 

 النهج التي اعتماتها هذه المنظمات وتكييوها لت ي  األمانة 
 نطاق التسليم -جيم

يتعامل نطا  التس ي  مع تعمي  المنظور الجنساني في تنويذ االتواحية المتع قة بالتنوع البيولوجي والخطة ايستراتيجية ل تنوع  .44
تع   بالسبل التي يمكن أن يعالج بها هذا المنظور في النظرية والمنهجية والب وث   كما ي4141-4111البيولوج  ل وترة 

 التطبيقية ذات الت ة بل والذي تستنا إليها التاخ ت  وت اا أربع توتيات واراة أاناه ع   أنها ذات ت ة بهذا النطا  
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 جمع ونشر المع ومات المتع قة بمنظور الجنسانية والتنوع البيولوجي -1
ط   األس  المواهيمية والعم ية ال زمة يثرا  جهوا  وظ التنوع البيولوجي مع المنظور المتع   باالعتبارات سو  تت .42

تا ة أ اث المع ومات المتع قة بذلك  واألمانة  الجنسانية معرفة أاوار كل جهة ع   جميع المستويات بما في ذلك في المياان وا 
االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي بغرن وضع حاعاة ل معار  لتوفير  في وضع يمكنها من جمع ونشر المع ومات عن

االستنارة يجرا ات مؤتمر األطرا ، واألطرا  المخت وة والشركا  التي يتعين اتخاذها لاع  تنويذ االتواحية  ومتاار المع ومات 
ا من المنظمات الاولية، والشبكات ايح يمية، واسعة النطا   ويمكن أن يساعا الشركا  مثل كيانات األم  المت اة وغيره

والمتاار الوطنية، والمنظمات غير ال كومية في هذه العم ية من خ ل توفير المع ومات عن أنشطتها  ويمكن أن تعا األمانة 
ات الجنسانية اراسات ال الة وغير ذلك من المع ومات  مثل خبرات نسا  المجتمعات األت ية( التي تقي  الت ت بين االعتبار 

والتنوع البيولوجي ل ستخاامات الااخ ية والخارجية من خ ل منتة إاارة المعار  في االتواحية وتوفيرها عن طري  آلية تباال 
المع ومات وغير ذلك من الوسايل، ويتعين أن يوفر الموحع الشبكي ل تواحية م تويات تتع   باالعتبارات الجنسانية والتنوع 

ل  شركا  العمل ع   أرن الواحع البيولوجي  و   يمكنل أن يوفر الت ت إل  الموارا واألطرا  األخرى وا 

وثمة فرتة لتعزيز مساهمة األمانة في رتا االعتبارات الجنسانية وتقييمها بما في ذلك من خ ل تسجيل نوع الجن  بين  .42
 المشاركين في االجتماعات من خ ل حواعا بيانات االجتماعات العام ة 

 لت ة بين المنظور الجنسان  والتنوع البيولوجي والقضا  ع   الوقرا -4
هناك  اجة إل  وضع أو تعزيز مبااى  توجيهية بشأن إارا  المساواة بين الجنسين في العمل الجاري في إطار االتواحية  .46

غي وضع هذه المبااى  بشأن القضا  ع   الوقر مع إي   اهتما  خا  ألسبا  عا  المساواة بين النسا  والرجال  وينب
 التوجيهية باع  من شركا  خارجيين 

وينبغي ألمانة االتواحية أن تبق  األطرا  ع   ع   بالمناحشات الجارية بشأن االعتبارات الجنسانية في األهاا  اينمايية  .46
 لأللوية، وتوفير ماخ ت ل عم ية لوضعها وتنويذها في آخر المطا  عناما تكون ذات ت ة 

 ضع/ ت سين أاوات ومنهجيات تعمي   االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي والترويج لها ت ايا وو  -4
سو  يتط   االنتقال من المواهي  والسياسات إل  العمل في مر  ة التنويذ المعززة ل تواحية أاوات ل تنويذ لتعمي   .41

وضع مؤتمر األطرا  في االتواحية بالوعل واعتما عااا  االعتبارات الجنسانية في األنشطة ذات الت ة بالتنوع البيولوجي  وحا
من برامج العمل والمبااى  والمبااى  التوجيهية لتوجيل عمل األطرا  وغيره  خ ل تنظيمه  نهجه  إزا   وظ التنوع البيولوجي 

  ويمكن بعا ذلك ت ايا واستخاامل المستاا   وينبغي استعران األاوات القايمة ييجاا أي ت ت مع االعتبارات الجنسانية
العمل ال ز  بشأن االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي  ويتمثل أ ا ايجرا ات الرييسية في وضع أاوات إضافية تبين 

 لألطرا  وغيره  كيوية امج المنظور الجنساني في أنشطتها ل وظ التنوع البيولوجي 

تبارات الجنسانية وأهاا  إيتشي ل تنوع البيولوجي  وينبغي أن تضع ومن المه  كذلك ت قي  فه  واض  ل ت ت بين االع .48
األمانة وتنشر، بالتعاون مع االت اا الاولي ل وظ الطبيعة وغيره من الشركا  المعنيين موااا ل توعية بشأن االعتبارات الجنسانية 

 وكل ها  من هذه األهاا  
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بيولوجي يارا  منظور الجنسانية في عم ية التخطيط الوطني وضع أسا  لألطرا  في االتواحية المتع قة بالتنوع ال -3
 ل تنوع البيولوجي

يت ق  تنويذ االتواحية وبروتوكوالتها بالارجة األول  ع   المستوى القطري من خ ل عم يات تخطيط وطنية ل تنوع  .49
الوطنية ل س مة األ يايية  وع   ذلك  البيولوجي، ووضع وتنويذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي، واألطر

فإن نشر المبااى  التوجيهية لتعمي  االعتبارات الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي، ويتعين 
ينبغي توفير  ، وع وة ع   ذلك،82من الس سل التقنية ل تواحية المتع قة بالتنوع البيولوج  39التوسع في إتاارها في العاا 

الور  أما  األطرا  لإلب غ عن نهجه  والتقا  الم رز والعقبات التي تواجهه  لمؤتمر األطرا  في االتواحية العامل كاجتماع 
 لألطرا  في بروتوكوالت االتواحية 

إطار أهاا   ويتعين ل ترويج لوضع مؤشرات م يمة ع   المستوى الوطني ل عتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي في .21
إيتشي ل تنوع البيولوجي، التعاون بتورة وثيقة مع الشراكة المتع قة بمؤشرات التنوع البيولوجي يارا  االعتبارات الجنسانية في 

 جاول أعمال   قات العمل والتقارير وغير ذلك من األنشطة ذات الت ة 
 النطاق التأسيسي -دال

 ية تعمي  االعتبارات الجنسانية أن ت شا االتواحية الشركا  وترتكز ع   الجهوا من المه  لتعزيز الوعالية والكوا ة في عم .27
، وكاالت األم  المت اة، ضمن جم ة عناترالقايمة وأفضل الممارسات والارو  المستوااة ويشمل الشركا  الم تم ون، 

 ع الماني والمنظمات ال كومية الاولية، والمنظمات غير ال كومية وغير ذلك من منظمات المجتم

نشا ع الشبكات ل ترويج لعم ية تعمي  االعتبارات الجنسانية في إطار االتواحية المتع قة بالتنوع  -1 إحامة الشراكات وا 
 البيولوجي

ينبغي إجرا  عم يات تقيي  واستعران ل شركا  المعنيين  ت  يمكن ت ايا الور  ل تعاون ولتجن  التااخل ويمكن أن يت   .24
مع الشركا  المعروفين بما في ذلك برنامج األم  المت اة ل بيية وشبكة التنوع البيولوجي لنسا  المجتمعات  هذا الت ايا بالتعاون

 األت ية، وأفرحة المها  المشتركة بين الوكاالت المعنية باالعتبارات الجنسانية 

ختتاتاته  ، وأنشتطه  الرييسية وحا يتضمن  ذلك حاعاة بيانات الشركا  .22 ن  وتقييما لت ته  بتنويذ الخطة  ، واهاافه  ، وا 
 ، وت قي  أهاا  أيتش  ل تنوع البيولوج   4141-4111ايستراتيجية ل تنوع البيولوج  ل وترة

( إساا  المشورة التقنية 1وينبغي لألمانة أن تط  ، استنااا إل  استعران الشركا ، الاع  لهذه الجهوا من خ ل مث    .22
الاع  ل شا الموارا لتنويذ األنشطة التي ك   بها مؤتمر األطرا  ومؤتمر األطرا  العامل ( 4وتقاي  المع ومات الع مية  

 ( تقاس  المعار  4كاجتماع لألطرا  في البروتوكوالت و 

وفي نو  الوحت، ينبغي  شا المساهمات الم تم ة من الشركا  لتنويذ خطة العمل المعنية باالعتبارات الجنسانية وخاتة  .26
لكيوية أن تكون أنشطتها وأاواتها ومنهجياتها وغير ذلك ذات ت ة بتنويذ الخطة  ومن المه ، ولاى  شا هذه فيما يتع   با
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الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  من السلسلة التقنية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي: المبادىء التوجيهية لتعميم االعتبارات 29العدد   
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المساهمات، تجايا األاوار والمسؤوليات والنطاحات الزمنية والشروط الخاتة بالتعاون من خ ل األنشطة المشتركة  ويتعين أن 
 ثقافية  مثل االتواحات المشتركة بين الثقافات( تراعي اتواحات الشراكة بالكامل االعتبارات ال

وحا يكون أيضا من المويا استكشا  الور  لتجميع الشركا  ع   المستويات ايح يمية و/أو المواضيعية لتعزيز تباال  .26
ومات المع ومات وتاعي  حارات المنظمات المعنية  وحا يشمل ذلك تيسير تباال المع ومات من خ ل مث  تكنولوجيا المع 

 وأاوات االتتال 

وسيكون من المه  أيضا إحامة الشراكات بين المنظمات المعنية وجهات االتتال الوطنية لت قي  التعمي  الوعال  .21
ل عتبارات الجنسانية  وع   ذلك، ينبغي تجميع التواتيل المتع قة بالمنظمات ايح يمية والوطنية ذات الت ة باالعتبارات 

تا تها ف ي شكل حواعا بيانات إلكترونية ضمن الموحع الشبكي ل تواحية، المتع قة بالتنوع البيولوجي  وع وة ع   الجنسانية، وا 
ذلك، ينبغي توفير المع ومات عن االتواحات الاولية ذات الت ة المتع قة باالعتبارات الجنسانية مثل االتواحية المعنية بالقضا  

 التتال الوطنية وغيرها لاع  ت ايا أشكال التآزر ع   المستوى الوطني ع   جميع أشكال التمييز ضا النسا  لجهات ا
البيولوجي بأنشطةذات الت ة  ربط خطة العمل المعنية بالمنظور الجنسان  بموج  االتواحية المتع قة بالتنوع -4

 لمنظومة األم  المت اة
ذها في االعتبار  وتشمل الوسايل لت قي  ذلك هناك عاا من االختتاتات القايمة بشأن تعمي  حضايا الجنسانية ينبغي أخ .28

الشراكات مع جهاات االتتال المعنية باالعتبارات الجنسانية في االتواحات البييية المتعااة األطرا  وفي وكاالت األم  المت اة 
 لتنوع البيولوجي سعيا إل  تعزيز التعاون والاع  لعمل موظ  برنامج االعتبارات الجنسانية بموج  االتواحية المتع قة با

ويمكن أن تستويا فعالية تعمي  االعتبارات الجنسانية في العمل الجاري في إطار االتواحية من الخبرات وأفضل الممارسات  .29
 والارو  المستوااة التي يجري تجميعها من خ ل الربط مع الجهوا الجارية لتعمي  االعتبارات الجنسانية 

ط مع أفرحة المها  المشتركة بين الوكاالت المعنية باالعتبارات الجنسانية وعن طري  وستت ق  فوايا أخرى من خ ل الرب .21
إارا  االعتبارات الجنسانية في جااول أعمال أفرحة االتتال الخاتة باتواحيات ريو، وفري  االتتال المعني باالتواحيات ذات 

 الت ة بالتنوع البيولوجي 

 وجي بين المنظمات الجنسانية والنساييةاستثارة الوعي بقضايا التنوع البيول -4
من الضروري لزيااة الوه  بقضايا التنوع البيولوجي فيما بين المنظمات الجنسانية والنسايية تنويذ  م ة الستثارة الوعي،  .27

لشريكة من ويمكن أن يت  ذلك مث  من خ ل المباارة العالمية ل تتال والتع ي  والتوعية العامة  وسو  يمكن ذلك المنظمات ا
 ت ايا الغرن لمشاركتها في العم يات وتنويذ االتواحية المتع قة بالتنوع البيولوجي 

( ت ة التنوع البيولوجي بسبل العيش، والثقافة 1وينبغي كذلك إعااا مواا إضافية تشمل المواا المتع قة بما ي ي:   .24
ع البيولوجي وتوفير  قو  اينسان األساسية مثل ال تول ( الت ة بين التنو 4والمعار  التق ياية، والت ة واألمن الغذايي  

 ( نماذ  التاري  عن ت ة التنوع البيولوجي بنظر القضايا الجنسانية 4ع   ال ياة  

وسيكون من المويا لتعزيز عم يات النشر إل  المنظمات المعنية ت ايا المنظمات ايح يمية والوطنية التي يمكن أن  .22
 اا ذات الت ة  وتشمل ت ك المنظمات المارجة في حواي  البريا تضط ع باور الوايع ل مو 
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 بنا  حاررات النسا  وال سيما نسا  المجتمعات األت ية لتشارك في عم يات االتواحية وتنع القرار -3
ت سو  تستويا عم يات االتواحية من بنا  حارات النسا  وضمان مشاركة النسا  ع   حا  المساواة وخاتة نسا  المجتمعا .22

 األت ية في جميع مستويات تنع القرار المتع   باالتواحية

وينبغي تيسيرا لبنا  هذه القارات والمشاركة ع   حا  المساواة في عم يات تنع القرار، إجرا  تقيي  ل  تياجات بالتعاون  .26
اجات من بنا  القارات لهذه مع خبرا  االعتبارات الجنسانية والنسا  وخاتة نسا  المجتمعات األت ية لت  يل وتخطيط اال تي

 الويات 

واستنااا إل  هذه اال تياجات، ينبغي توفير الاع  ل جتماعات الت ضيرية وتاري  النسا  وخاتة حااة نسا  المجتمعات  .26
ت األت ية حبل كل اجتماع لمؤتمر األطرا  وينبغي أيضا تعزيز الاع  المقا  لبنا  القارات بشأن التنوع البيولوجي واالعتبارا

الجنسانية التي تنوذها ت الوات نسا  المجتمعات األت ية وغيرها من المنظمات ذات الت ة باالعتبارات الجنسانية بما في ذلك 
 من خ ل إنشا  تجمع ل خبرا  والمنسقين لاع  بنا  القارات 

  البنود األخرى الناشئة عن برنامج عمل االتفاقية -رابعا

 افعالحصول وتقاسم المن - 18البند 
 83العناتر ايضافية التالية من مشروع مقرر بما يتس  مع شروا جاول األعمال المؤحت  يأعا األمين التنويذ 

 إن مؤتمر األطرا ،
إل  األمين التنويذي إعااا مذكرة بشأن السبل والوسايل الممكنة لتعزيز الُنهج المتكام ة ل مسايل في الترابط بين  يط  

ل وتقاس  المنافع في االتواحية واأل كا  في بروتوكول ناغويا، يع   النظر في هذه المسألة من األ كا  المتت ة بال تو 
  جان  مؤتمر األطرا  في اجتماعل الثالث عشر

 واألحكام المتصلة بها )ي(8المادة  - 19البند 
 ي( واأل كرا  8تر  ل مرااة الموتروا العضروية المخبرين الراورات ل ورير  العامرل  8/7الن  التالي مقترب  مرن التوترية  

 في اتواحية التنوع البيولوجي  المتت ة بها

)ي( واألحكــام المتصــلة بهــا وآليــات تعزيــز المشــاركة الفعالــة للمجتمعــات 2تقريــر مرحلــي بشــأن تنفيــذ برنــامج عمــل المــادة 
 األصلية والمحلية في عمل االتفاقية

 إن مؤتمر األطرا ،
 ي( واأل كا  المتت ة بها 8نامج العمل المتعاا السنوات المتع   بتنويذ المااة بشأن بر  71/22إل  مقرره  إذ يشير

  ي( واأل كا  المتت ة بها،8بشأن المااة  77/72في االتواحية ومقرره 
 التقا  والمشاركة
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فتها بالمساهمة التي يمكن أن تقامها الشبكة العالمية ل شعو  األت ية، التي افتت تها أستراليا واستضا يس   -7
مباارة خط االستوا ، في ربط خبرات المجتمعات األت ية والتكنولوجيا ال ايثة عن طري  إحامة ع حات ثابتة لتقاس  المع ومات 

 وتباال المعار ؛
الجهات المان ة إل  المساهمة في التنويذ  وياعومشاركة المجتمعات األت ية والم  ية في الشبكة،  يشجع -4

 الجاري ل شبكة؛
، بما في ذلك 4141-4177ضو  استعران منتت  الماة ل خطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي في  -2

والمجتمعات األت ية  اوليةوالمنظمات ال األطرا  وال كومات األخرى ياعوأيشي ل تنوع البيولوجي، من أهاا   78الها  
إل  األمين  ويط   ي( واأل كا  المتت ة بها، 8ااة والم  ية والمنظمات األخرى ذات الت ة إل  تقاي  مع ومات عن تنويذ الم

 ي( 8االجتماع التاسع ل وري  العامل المعني بالمااة في  فيها ل نظر ويتي ها الواراةالتنويذي أن يقو  بتجميع وت  يل المع ومات 
 ؛4141-4177استعران منتت  الماة ل خطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي وأثنا  واأل كا  المتت ة 

 ي( واأل كا  8عقا اجتماع وا ا ل وري  الموتوا العضوية العامل بين الاورات المخت  ل مااة  يقرر -2
 المتت ة بها حبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا ؛

 المؤشرات المرتبطة بالمعار  التق ياية واالستخاا  المألو  المستاا 
لعامل المعني بمؤشرات المنتاى الاولي ل شعو  األت ية في بالعمل المضط ع بل بقيااة الوري  ا ير   -6

سيما نهج  نظا  الرتا والمع ومات المجتمعي ، من أجل تشغيل  مجال التنوع البيولوجي وغيره من المنظمات الاولية، ال
  التقا  الم رز ت قي  المؤشرات بشأن  الة المعار  واالبتكارات والممارسات التق ياية واالستخاا  المألو  المستاا ، لتقيي

 وأهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي الواراة فيها؛ 4141-4177الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 
األمين التنويذي، بالتعاون مع األطرا  وال كومات األخرى والمنظمات الاولية ذات الت ة  يط   إل  -6

األت ية في مجال التنوع البيولوجي وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي  والوري  العامل المعني بمؤشرات المنتاى الاولي ل شعو 
وأت ا  المت  ة المهتمين، ورهنا بتوافر الموارا، موات ة تنظي  وتيسير   قات العمل التقنية الاولية و  قات العمل ايح يمية 

المألو  المستاا  من أجل زيااة استكشا  القيمة  المتع قة بمؤشرات  الة المعار  واالبتكارات والممارسات التق ياية واالستخاا 
المضافة لنظ  الرتا والمع ومات المجتمعية والنهج القاي  ع   األالة المتعااة فيما يخ  مؤشرات  الة المعار  واالبتكارات 

تراتيجية ل تنوع والممارسات التق ياية واالستخاا  المألو  المستاا ، بغرن تقيي  التقا  الم رز ن و ت قي  الخطة االس
وأهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي الواراة فيها، ومن أجل إط ع األطرا  والمنظمات والجهات المعنية  4141-4177البيولوجي 

 ع   التقا  الم رز من خ ل بوابة مع ومات المعار  التق ياية؛
المجتمعات األت ية والم  ية األطرا  والمجتمعات األت ية والم  ية ع   النظر في كيوية مشاركة  يشجع -1

بوعالية في عم ية جمع البيانات، بما في ذلك عم ية الرتا المجتمعية، وموات ة استكشا  كيوية مساهمة نظ  الرتا 
والمع ومات المجتمعية والنهج القايمة ع   األالة في التقارير الوطنية القاامة واستعران منتت  الماة ل خطة االستراتيجية 

 ؛78 سيما الها  وأهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي الواراة فيها ال 4141-4177يولوجي ل تنوع الب
التنوع البيولوجي وخامات النظ  االيكولوجية إل   في مجال ل ع و  والسياسات المنبر ال كومي الاولي ياعو -8

لمنبر لاى وضع برنامج العمل و/أو مناحشة المساهمات الم تم ة من خامات الرتا والمع ومات المجتمعية في ت قي  أهاا  ا
 األنشطة ذات الت ة بوري  الخبرا  المتعاا التختتات؛
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األمين التنويذي تيسير المناحشات بشأن هذه المسايل في   قات العمل التقنية الاولية  المشار  يط   إل  -9
جتمعية الم  ي فض  عن مذكرة األمين أع ه(، وأن ي يل المع ومات عن خامات الرتا والمع ومات الم 6إليها في الوقرة 

( إل  أمانة UNEP/CBD/WG8J/8/9التنويذي عن المؤشرات ذات الت ة بالمعار  التق ياية واالستخاا  المألو  المستاا   
 التنوع البيولوجي وخامات النظ  االيكولوجية؛ل ع و  والسياسات في مجال المنبر ال كومي الاولي 

مات والمنظمات الاولية ذات الت ة والمجتمعات األت ية والم  ية وأت ا  األطرا  وال كو  ياعو -71
المت  ة المهتمين إل  تقاي  مع ومات وبيانات عن ال الة واالتجاهات في المهن التق ياية المتع قة ب وظ التنوع البيولوجي 

ن  االجتماع التاسع ل وري  العامل المعني األمين التنويذي إتا ة هذا التجميع ل نظر من جا ويط   إل واستخاامل المستاا ، 
  ي( واأل كا  المتت ة بها؛8بالمااة 

 ال وار المتعم  عن المجاالت المواضيعية وغير ذلك من المسايل الشام ة
وال كومات األخرى والمنظمات الاولية ذات الت ة والمجتمعات األت ية والم  ية وأت ا  األطرا   يشجع -77

ربط نظ  األمين التنويذي النظر في المشورة والتوتيات الناتجة عن ال وار المتعم  بشأن  إل  ويط  ، المت  ة المهتمين
التنوع ل ع و  والسياسات في مجال المنبر ال كومي الاولي المعار  التق ياية والع و ، مثل النظ  المعمول بها في إطار 

 ويط  ، لاى تنويذ مجاالت عمل االتواحية ذات الت ة، ا الجنسانية، بما في ذلك األبعاالبيولوجي وخامات النظ  االيكولوجية
 إل  األمين التنويذي أن يقا  تقريرا عن التقا  الم رز في االجتماع التاسع ل وري  العامل؛ كذلك

ل ع و  والسياسات في المنبر ال كومي الاولي األمين التنويذي إ الة موجز ال وار المتعم  إل   يط   إل  -74
التنوع البيولوجي وخامات النظ  االيكولوجية من أجل المساهمة في أعمالل المتع قة بوضع مباا  توجيهية لمراعاة ل مجا

 المنبر؛هذا المعار  التق ياية في عم ية 
أن يكون الموضوع الرييسي ل  وار المتعم  الثالث الذي سيجري خ ل االجتماع التاسع ل وري  العامل  يقرر -72

  ي( واأل كا  المتت ة بها هو:8مااة المعني بال
: ال ياة الكريمة االتتال والثقي  والتوعية العامة: المعار  التق ياية والتنوع البيولوجي والتنوع الثقافي والرفاه  أ(

عااة إ يا  المعار  التق ياية   في ويا  مع األرن األ   وا 
 أو

  ايات وفر  التعاون ايح يمي  ماية المعار  التق ياية المشتركة عبر ال اوا: ت   (

 ي( واأل كررا  8الموترروا العضرروية المخترر  ل مررااة بررين الرراورات العامررل ل وريرر   8/4الررن  التررالي مقتررب  مررن التوتررية 
 في اتواحية التنوع البيولوجي  المتت ة بها

 )ي( واألحكام المتصلة بها2ة برنامج العمل المتعلق بالماد منكعنصر رئيسي )ج(، 21مع التركيز على المادة ، 21المادة 
 في االتفاقية

 إن مؤتمر األطرا ،
 خطة العمل المتع قة باالستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي، ع   الن و المرف  بهذا المقرر؛يؤيا  -7
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نويذ والمجتمعات األت ية والم  ية إل  تذات الت ة األطرا  وال كومات األخرى والمنظمات الاولية ياعو  -4
خطة العمل بشأن االستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي وتقاي  تقرير عن التقا  إل  األمانة من خ ل عم ية إعااا 

 التقارير الوطنية؛
تا ة هذه  4إل  األمين التنويذي أن يقو  بتجميع وت  يل المع ومات الواراة عم  بالوقرة  يط   -2 أع ه وا 

 ي( واأل كا  المتت ة بها ومن خ ل بوابة مع ومات المعار  8ماع القاا  ل وري  العامل المعني بالمااة المع ومات إل  االجت
 التق ياية من االتواحية؛

إل  األمين التنويذي، بالشراكة مع المنظمات المعنية ورهنا بتوافر األموال، اع  تنويذ خطة  يط   كذلك -2
  ل تنوع البيولوجي عن طري  تنظي    قات عمل إح يمية واون إح يمية وغيرها من العمل بشأن االستخاا  المألو  المستاا

 األنشطة في مجال بنا  القارات التي تشمل المجتمعات األت ية والم  ية 
األطرا  وال كومات األخرى والمنظمات والبرامج والتنااي  الاولية، بما في ذلك مرف  البيية ياعو  -6

موال واع  تقني إل  األطرا  من الب اان النامية والمجتمعات األت ية والم  ية لتنويذ البرامج والمشاريع العالمية، إل  تقاي  أ
 التي تعزز االستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي 

 المرف  
 خطة العمل بشأن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي

 الهدف -أوال
  ( واأل كا  المتت ة بها في إطار االتواحية 71لعمل هذه في تعزيز التنويذ العاال ل مااة يتمثل الها  من خطة ا -7

ع   المستويات الم  ية والوطنية وايح يمية والاولية وضمان المشاركة الكام ة والوعالة ل مجتمعات األت ية والم  ية في جميع 
 مرا ل ومستويات تنويذها 

 المبادئ العامة -ثانيا
غي إعااا وتنويذ جميع أنشطة خطة العمل بشأن االستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي بالمشاركة الكام ة ينب  -4

 والوعالة ل مجتمعات األت ية والم  ية، ال سيما النسا  والشبا  

لوجي واستخاامل المستاا  ينبغي ت ايا حيمة المعار  التق ياية، وا ترامها واعتبارها موياة وضرورية ل وظ التنوع البيو   -2
 ع   غرار األشكال األخرى ل معار  

نهج النظا  اييكولوجي، وهو استراتيجية لإلاارة المتكام ة ل موارا من األراضي والمياه واأل يا  من شأنل أن يعزز  -2
ة والممارسات المألوفة ل عايا من  وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا  بطريقة منتوة، يتماش  مع القي  الرو انية والثقافي

 المجتمعات األت ية والم  ية وال قو  ع   المعار  واالبتكارات والممارسات التق ياية المتع قة بها 
ايحرار بأن المجتمعات األت ية والم  ية هي ال ايزة ع   معارفها وابتكاراتها وممارساتها التق ياية، وينبغي أن يخضع  -6

 ها وابتكاراتها وممارساتها التق ياية لموافقتها المسبقة عن ع   أو متااحتها ومشاركتها ال تول ع   معارف
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 اعتبارات ذات أهمية خاصة -ثالثا
 تشمل االعتبارات الخاتة لخطة العمل هذه ما ي ي: -6
شّكل المجتمعات األت ية يرتبط التنوع البيولوجي واالستخاا  المألو  المستاا  والمعار  التق ياية ارتباطا متأت   وتُ   أ(

والم  ية، من خ ل االستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي، باستمرار وتعيا تشكيل النظ  االجتماعية واييكولوجية، 
فهي والمناظر الطبيعية، والمناظر الب رية وأنواع النباتات وال يوانات والموارا الجينية وممارسات اياارة ذات الت ة، وبالتالي 

في وضع يؤه ها ل تكي  مع الظرو  المتغيرة مثل تغير المناخ، والمساهمة في  وظ التنوع البيولوجي وخامات النظا  
اييكولوجي، وتعزيز مرونة النظ  االجتماعية واييكولوجية  وبالتالي تسه  المجتمعات األت ية والم  ية و ايزو المعار  

و  المستاا  ل تنوع البيولوجي أيضا في إارار معار  جاياة ال تعوا بالواياة ع   المجتمعات التق ياية المتع قة باالستخاا  المأل
 األت ية والم  ية ف س ، ولكن أيضا ع   رفاه اينسان بتوة عامة؛

اارتل ل   ( سبل تعتما المجتمعات األت ية والم  ية اعتمااا مباشرا ع   التنوع البيولوجي واستخاامل المألو  المستاا  وا 
عيشها وحارتها ع   التموا وثقافاتها وبالتالي فهي في وضع يؤه ها، من خ ل عم ها الجماعي، ياارة النظ  اييكولوجية 

 ع   ن و كوؤ واحتتااي باستخاا  نهج النظ  اييكولوجية؛
التنوع البيولوجي  تؤاي القي  والممارسات والثقافية والرو ية ل مجتمعات األت ية والم  ية اورا هاما في  وظ   (

 واستخاامل المستاا  ونقل أهميتل إل  الجيل التالي؛
سيما النسا ، تكتسي أهمية حتوى لنجاا عم يات إعااا  المشاركة الكام ة والوعالة ل مجتمعات األت ية والم  ية، ال  ا(

 وتنويذ السياسات والبرامج ل ستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي؛
ي أن يرعي إعااا وتنويذ السياسات والبرامج ل ستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي هافي أيشي ل تنوع ينبغ  ه( 

 المعار  التق ياية واالستخاا  المألو  المستاا ( وبروتوكول ناغويا بشأن  78 خامات النظا  اييكولوجي( و 72البيولوجي 
 ي( 8ل والمنت  ل منافع الناشية عن استخاامها وبرنامج العمل المتع   بالمااة ال تول ع   الموارا الجينية والتقاس  العاا

 واأل كا  المتت ة بها، وذلك بغرن تجن  االزاواجية وت قي  أوجل التكامل؛
الي  ينبغي ا ترا  العناتر الثقافية واالجتماعية واييكولوجية المرتبطة بنظ  اياارة التق ياية لألراضي والمياه واألح  و( 

التابعة ل مجتمعات األت ية والم  ية ومشاركتها في إاارة هذه المناط  ينبغي االعترا  بها وتأمينها و مايتها ألنها تساه  في 
 االستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي؛

ذ الكامل لنهج النظ  المعار  التق ياية واالستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي عنتر أساسي في التنوي  ز( 
اييكولوجية، الذي يوفر أااة هامة لتعزيز حارة المجتمعات األت ية والم  ية ع   ممارسة استخاا  المألو  المستاا  بشكل تا  

 ل تنوع البيولوجي، عنا االحتضا ؛
كولوجية واالجتماعية واالبتكارات االستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي مويا لتيسير التع   المتع   بالنظ  ايي  ط( 

 الم تم ة ل نظ  اييكولوجية المنتجة واستمرار رفاهية اينسان؛
عااة إ يا  النظ  اييكولوجية المتاهورة   ي(  ينبغي اتخاذ تاابير لمعالجة االستخاا  غير المستاا  ل تنوع البيولوجي وا 

 واستعااتها 
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 األساس المنطقي -رابعا
خاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي بالمشاركة الوعالة ل مجتمعات األت ية والم  ية في إن إارا  االست -1

  ( وتنويذها بوتوها مسألة 71االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي وسي ة هامة واستراتيجية ياما  المااة 
وأهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي التي أعيا تأكيا أهميتها  4141-4177شام ة في خطة االتواحية االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

 84  77/72 في المقرر
  ( ع   المستويين 71وتنخرط العايا من المجتمعات األت ية والم  ية في مباارات مجتمعية لتعزيز تنويذ المااة   -8

ية والممارسات المألوفة، ومشاريع تع ي  يعااة الوطني والم  ي  وتشمل هذه المباارات ب وث وتوثي  بشأن المعار  التق يا
إ يا  ال غات األت ية والمعار  التق ياية المرتبطة باالستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي، ورس  خرايط المجتمعات، 

  وُعرضت نظرة عامة وخطط مجتمعية ياارة الموارا المستاامة، والرتا والب ث فيما يتع   بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ
  ( كعنتر رييسي من برنامج العمل 71مع التركيز ع   المااة  71ع   مثل هذه المباارات في االجتماع المتع   بالمااة 

وعرضت  االت أكثر توتي  في   قة العمل المعقواة في الو بين في  85 ي( واأل كا  المتت ة بها8المتع   بالمااة 
ومن خ ل اع  هذه المباارات، أو المشاركة في مشاريع  86رتا المجتمعي ونظ  المع ومات بشأن ال 4172فبراير/شباط 

تعاونية ع   أرن الواحع ورتا مؤشرات اتواحية التنوع البيولوجي ذات الت ة، تكتس  األطرا  ومنظمات ال وظ رؤى أفضل 
مكنها أن تستجي  أيضا بشكل أنس  ل  تياجات أو عن االستخاا  المألو  المستاا  لقضايا التنوع البيولوجي في ب اانها  وي

واألهاا  األخرى  78  ( وفي المساهمة في ت قي  الها  71الت ايات القايمة، ويمكن أن تتب  أكثر فعالية في تنويذ المااة 
  4141-4177ذات الت ة الواراة في الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

أنشيت باون الموافقة المسبقة عن ع   أو المتااحة ومشاركة المجتمعات األت ية ويمكن ل مناط  الم مية التي  -9
والم  ية أن تقيا الوتول إل  المناط  التق ياية واستخاامها، وبالتالي تؤاي إل  إضعا  الممارسات المألوفة والمعار  

لبيولوجي أمر  يوي ل ماية وتون االستخاا  المرتبطة بمناط  أو موارا بيولوجية معينة  وفي الوحت نوسل، فإن  وظ التنوع ا
المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي والمعار  التق ياية المرتبطة بل  ويمكن ل ستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي 

ركة أو اياارة والمعار  التق ياية أن تسه  في ال وظ الوعال لمواحع التنوع البيولوجي الهامة، إما من خ ل ال وكمة المشت
المشتركة ل مناط  الم مية الرسمية أو من خ ل األحالي  والمناط  األت ية والمجتمعية الم ووظة  ويمكن أن تستخا  
جرا اتها وأولوياتها  المجتمعات األت ية والم  ية البروتوكوالت المجتمعية وايجرا ات المجتمعية األخرى ل تعبير عن حيمها وا 

تعاون مع جهات خارجية  مثل الوكاالت ال كومية ومنظمات  وظ البيية( ن و أهاا  مشتركة، ع   سبيل والاخول في  وار و 
المثال، وسايل مناسبة ال ترا  االستخاا  المألو  المستاا  ل تنوع البيولوجي والممارسات الثقافية التق ياية في المناط  الم مية 

 واالعترا  بها واعمها 

                                                           
84
 .UNEP/CBD/COP/DEC/XI/14ديباجة الوثيقة  
85
توصيات ووتحديات ومبادرات  ألمثلةتجميعية ورقة  إلىالعرض  هذا واستند. UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1 من الوثيقة 44الفقرة  انظر 

(: 4111 /تشرين األولبرنامج شعوب الغابات والشركاء )أكتوبرمن اتفاقية التنوع البيولوجي قدمها )ج( 11لمادة بامتعلقة مجتمعية 

studies-use-sustainable-http://www.forestpeoples.org/customary. 
86
 48إلى  46، من مانياأل، بونحلقة العمل التقنية العالمية بشأن النظم المجتمعية للرصد والمعلومات التي عقدت في تقرير يمكن االطالع على  

 .UNEP/CBD/WG8J/8/INF/7 4114 /نيسانأبريل

http://www.forestpeoples.org/customary-sustainable-use-studies
http://www.forestpeoples.org/customary-sustainable-use-studies
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 عمل بشأن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجيمشروع خطة ال  -خامسا
األطر الزمنية للتنفيذ  87اإلجراءات المحتملة الجهات الفاعلة الرئيسية المهام

 التدريجي
 المؤشرات المحتملة

إدراج ممارســــــات أو سياســــــية االســــــتخدام ( 7 
،  سرر  االحتضررا ، بالمشرراركة المــألوف المســتدام

معررررات األترررر ية والم  يررررة، الكام ررررة والوعالررررة ل مجت
فــي االســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة للتنــوع 

، كوسي ة اسرتراتيجية ل  وراظ ع ر  القري  البيولوجي
البيولوجيررررررة والثقافيررررررة وت قيرررررر  رفاهيررررررة اينسرررررران، 

 وايب غ عن ذلك في التقارير الوطنية؛

األطرررا  بالمشرراركة الكام ررة 
والوعالة ل مجتمعات األت ية 

 والم  ية 

تنقررررررري  االسرررررررتراتيجيات وخطرررررررط 
العمرل الوطنيررة ل تنروع البيولرروجي 

االسررررررررتخاا  المرررررررررألو  يامررررررررا  
  .المستاا 

مرررن خررر ل تنقررري  وتنويرررذ 
االسرررررررتراتيجيات وخطرررررررط 
العمررررررل الوطنيررررررة ل تنرررررروع 
البيولرررررررررررررررررررروجي ل وترررررررررررررررررررررة 

4172-4176 
والمب ررغ عنهررا مررن خرر ل 
التقرررررررررررررررررررارير الوطنيرررررررررررررررررررة 
لرررررر  الوريرررررر   الخامسررررررة وا 

ااة العامررررل المعنرررري بالمرررر
 ي( واأل كررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  8

المتت ة بها، في الوحرت 
المناسررررررررر  السررررررررررتعران 

 منتت  العقا 

االسرررتخاا  المرررألو  المسرررتاا  المؤشرررر: 
ل تنوع البيولوجي الذي تارجل األطرا ، 
بالمشرراركة الكام رررة والوعالررة ل مجتمعرررات 
األتررر ية والم  يرررة، فررري االسرررتراتيجيات 
وخطرررررررررررررط العمرررررررررررررل الوطنيرررررررررررررة ل تنررررررررررررروع 

 البيولوجي 
 الت ق : وسايل

التقررررارير الوطنيررررة المقب ررررة، اعتبررررارا مررررن 
التقررررررررررارير الوطنيررررررررررة الخامسررررررررررة، عنررررررررررا 

 ايمكان 

     

تشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية التـي تـدعم  (4 
وتعزيررز االسررتخاا   )ج(01وتســهم فــي تنفيــذ المــادة 

المررألو  المسررتاا ؛ والتعرراون مررع المجتمعررات األترر ية 
لت قيررر  التنويرررذ المعرررزز  والم  يررة فررري أنشرررطة مشرررتركة

 ؛  (01ل مااة 

األطرررا  وال كومررات وأمانررة 
اتواحيررررررررة التنرررررررروع البيولرررررررروجي 
والمنظمرررررررررررات الاوليرررررررررررة ذات 
التررررررر ة والجهرررررررات المان رررررررة 
والجهررررررررررررررررررررررررررات الممولررررررررررررررررررررررررررة 
والمجتمعررررررررررررررررات األترررررررررررررررر ية 

 والم  ية 

 شا األموال وغيرها من أشركال 
اعرر  لتشررجيع وتعزيررز المبرراارات 

  في المجتمعية التي تاع  وتسه
  ( وتعزيررررررررز 71تنويررررررررذ المررررررررااة 

 الممارسات الجياة 
جمرررع اراسرررات ال الرررة والخبررررات 
تا تهرا مرن خر ل بوابرة  والُنهج وا 
مع ومررررررررات المعررررررررار  التق يايررررررررة 

المعرررررررررررار  وبوابرررررررررررة مع ومرررررررررررات 
التق يايررررررررررة وبوابررررررررررة المع ومررررررررررات 

 شرعو  الراولي لمنتراى التابعة ل 

المب رررغ عنهرررا مرررن خررر ل 
قارير الوطنية المقب رة، الت

اعتبررررررررارا مرررررررررن التقرررررررررارير 
الوطنيرررة الخامسرررة، عنرررا 

 ايمكان 

إارا  أمث ررررررررة متنوعررررررررة عررررررررن  المؤشررررررررر:
المبررررررراارات ع ررررررر  نطرررررررا  المجتمعرررررررات 
الم  يررررة الترررري ترررراع  وتسرررره  فرررري تنويررررذ 

  ( فرررررري التقررررررارير الوطنيررررررة 71المررررررااة 
 وبوابة مع ومات المعار  التق ياية 

 وسايل الت ق :
مر  رري ل وريرر  العامررل المعنرري التقريررر ال
 ي( واأل كرررا  المتتررر ة بهرررا، 8بالمرررااة 

 با ا من االجتماع التاسع فتاعاا 
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لتنوع المعنررررررررررررري برررررررررررررااالتررررررررررررر ية 
 البيولوجي 
عررررراون مرررررع االتواحرررررات توطيرررررا الت

الاوليررررررررة األخرررررررررى ذات الترررررررر ة 
باالسرررررتخاا  المرررررألو  المسرررررتاا  
ل تنرروع البيولرروجي، بمرررا فرري ذلرررك 
مرررررررع المعاهررررررراة الاوليرررررررة بشرررررررأن 
المررررررروارا الجينيرررررررة النباتيرررررررة فررررررري 
مجرررررال األغذيرررررة والزراعرررررة، مرررررن 
أجرررررل تعزيرررررز آليرررررات المبرررررراارات 
 ع   نطا  المجتمعات الم  ية 

     

 مثرررررل اراسرررررات  أفضـــــل الممارســـــات ( ت ايرررررا2 
ال الرررة واآلليرررات والتشرررريعات والمبررراارات الم يمرررة 
 األخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى( مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن أجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل:

 
 
تعزيررز، وفقررا ل تشررريعات الوطنيررة وااللتزامررات ( 7 

المطبقرررررررة، المشررررررراركة الكام رررررررة والوعالرررررررة  الاوليرررررررة
موافقتهــــا ل مجتمعررررات األترررر ية والم  يررررة وأيضررررا 

المســـبقة عـــن علـــم أو الموافقـــة والمشـــاركة فـــي 
دارة المنــــــــاطق  تحديــــــــد وتوســــــــيع وحوكمــــــــة وا 

، بمررا فري ذلررك المنراط  الم ميررة الب ريررة المحميـة
 ؛التي حا تؤثر ع   المجتمعات األتر ية والم  يرة

 
 
 
 
 
 
 

األطررررررررررررررررررا  وال كومرررررررررررررررررات 
والمجتمعررررررررررررررررات األترررررررررررررررر ية 
والم  يرررررررررة وأمانرررررررررة اتواحيررررررررررة 
التنوع البيولوجي والمنظمرات 
والبررامج والتررنااي  األخرررى 

 ذات الت ة 

اإلبالالالغ عالالن أفضالالل الممارسالالات 

)دراسالالالالالالات الحالالالالالالالة وا ليالالالالالالات 

والتشالالالالالالريعات وميرهالالالالالالا مالالالالالالن 

المبادرات المالئمالة( التالي تالدعم 

االسالالالالتخدام المالالالالألوف المسالالالالتدام 

للتنوع البيولالوجي كمسالاهمة فالي 

مجموعالالة ينبغالالي نشالالرها ضالالمن 

السلسالاللة التقنيالالة التفاقيالالة التنالالوع 

   البيولوجي

المب رررغ عنهرررا مرررن خررر ل 
طنية المقب رة، التقارير الو 

اعتبررررررررارا مرررررررررن التقرررررررررارير 
الوطنيرررة الخامسرررة، عنرررا 

 ايمكان 

نشرررر وتوزيرررع الس سررر ة التقنيرررة  المؤشرررر:
التواحيررة التنرروع البيولرروجي بشررأن أفضررل 
الممارسرررررات المتع قرررررة باراسرررررات ال الرررررة 
واآلليررررررررررررات والتشررررررررررررريعات والمبرررررررررررراارات 
الم يمررة األخرررى الترري ترراع  االسررتخاا  

 نوع البيولوجي المألو  المستاا  ل ت

( الوريرررر  العامررررل المعنرررري 7 
 ي( واألطرررررررررررا  8بالمررررررررررااة 

وال كومرررررررررررررررات بالمشررررررررررررررراركة 
الكام ررة والوعالررة ل مجتمعررات 

 األت ية والم  ية 

مجموعة عن أفضل الممارسات 

والمبالالالالالادئ التوجيهيالالالالالة القائمالالالالالة 

المسربقة عرن ع ر  بشأن الموافقة 
ومشاركة المجتمعات والمتااحة 

ي ت ايرررررا فررررراألتررررر ية والم  يرررررة 
اارة ال نرراط  موتوسريع و وكمرة وا 

وتوعي هررررررا مررررررن خرررررر ل  الم ميررررررة
إتا تهررا مررن خرر ل نمرراذ  الررتع   
ايلكترونررررررري واألاوات الخاترررررررة 

 بالمناط  الم مية 

مجموعالالالالة عالالالالن أفضالالالالل 

رسالالالالات والمبالالالالادئ المما

التوجيهيالالة القائمالالة بشالالأن 

المسررررربقة عرررررن الموافقالالالالالة 
ع رررررررررررررررررررر  والمترررررررررررررررررررررااحة 
ومشررررررررراركة المجتمعرررررررررات 
األترر ية والم  يررة يمكررن 

لوريرررررر  أن ينظررررررر فيهررررررا ا
العامررررل المعنرررري بالمررررااة 

 ي( واأل كررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  8

ايجررررا ات التررري تررراع  مهرررا   المؤشرررر:
اا  خطرررررررررة العمرررررررررل ل سرررررررررتخاا  المسرررررررررت

 والمألو  ل تنوع البيولوجي 
إتا رررررررة أفضرررررررل الممارسرررررررات والمبررررررراا  

 التوجيهية 
 

 وسايل الت ق :
التقررررارير الوطنيررررة المقب ررررة، اعتبررررارا مررررن 
التقررررررررررارير الوطنيررررررررررة الخامسررررررررررة، عنررررررررررا 

 ايمكان 
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يع تطبيــــــــق المعــــــــارف التقليديــــــــة تشــــــــج( 4 
ــــاطق  واالســــتخدام المــــألوف المســــتدام فــــي المن

، بما في ذلك المنراط  الم ميرة الب ريرة، المحمية
  سررررررر  االحتضرررررررا  ووفقرررررررا ل تشرررررررريعات الوطنيرررررررة؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تشـــجيع اســـتخدام البروتوكـــوالت المجتمعيـــة( 2 

فرري مسرراعاة المجتمعررات األترر ية والم  يررة لتأكيررا 
خاا  المألو  المستاا  في المناط  وتشجيع االست

الم مية، بما فري ذلرك المنراط  الم ميرة الب ريرة، 
وفقرررررا ل ممارسرررررات الثقافيرررررة التق يايرررررة والتشرررررريعات 

 الوطنية؛

تعزيالالالالالالالز المشالالالالالالالاركة الكاملالالالالالالالة 

والفعالالالالة للمجتمعالالالات األصالالالاللية 

والمحلية مالن خالالل المشالاورات 

 والعالقات االستشارية.
 

المتترررررررررررر ة بهررررررررررررا فرررررررررررري 
 اجتماعل التاسع 

( األطررررررررا  وال كومرررررررات 4 
األخررررررى بالمشررررراركة الوعالرررررة 
ل مجتمعررررررررررررررررررات األترررررررررررررررررر ية 

 والم  ية 

يات وخطرررررررط تنقررررررري  االسرررررررتراتيج
العمرل الوطنيررة ل تنروع البيولرروجي 

االسررررررررررررررتخاا  المررررررررررررررألو  يارا  
  ل تنرررررررررروع البيولرررررررررروجي المسررررررررررتاا

 والمعار  التق ياية 
المشررررررراركة النشرررررررطة والمشررررررراركة 
الوعالرررررررة ل مجتمعرررررررات األتررررررر ية 
والم  يررررررررررررة ذات الترررررررررررر ة فرررررررررررري 
اارة المنرررراط   نشررررا  وا  تخطرررريط وا 
الم ميررررررررة والمنرررررررراظر الطبيعيررررررررة 

ع رررر  نطررررا  والمنرررراظر الب ريررررة 
 واسع 

تنقرررررررررري  االسررررررررررتراتيجيات 
وخطررررط العمررررل الوطنيررررة 
ل تنرررررررررررررررررروع البيولرررررررررررررررررروجي 

4172-4176 
المب غ عنهرا فري التقرارير 
الوطنيررررة المقب ررررة اعتبررررارا 
مرررررررن التقرررررررارير الوطنيرررررررة 
 الخامسة، عنا ايمكان 

االسررررتراتيجيات وخطررررط العمررررل الوطنيررررة 
المنق ررة ل تنرروع البيولرروجي تشررمل تعزيررز 

ة واالسررتخاا  المررألو  المعررار  التق يايرر
 المسرررررررررررررررررررتاا  ل تنررررررررررررررررررروع البيولررررررررررررررررررروجي 

 
 وسايل الت ق :

التقررررارير الوطنيررررة المقب ررررة، اعتبررررارا مررررن 
التقررررررررررارير الوطنيررررررررررة الخامسررررررررررة، عنررررررررررا 

 ايمكان 

( األطررررررررا  وال كومرررررررات 2 
وأمانرررررررررررررة اتواحيرررررررررررررة التنررررررررررررروع 
البيولررررررررررررررروجي والمنظمرررررررررررررررات 
والبررامج والتررنااي  األخرررى 
ذات الترررررررررررررر ة ومنظمررررررررررررررات 

ات األترررررررررررررررررر ية المجتمعرررررررررررررررررر
والم  يرررررة والمنظمرررررات غيرررررر 

 ال كومية 

مشرررررراركة المجتمعررررررات األترررررر ية 
والم  يرررررررررررررررررررة فررررررررررررررررررري تطررررررررررررررررررروير 
 البروتوكررررررررررررررررروالت المجتمعيرررررررررررررررررة 
التشررررجيع الوعررررال مررررن األطرررررا  
ع ررررررررررر  إعرررررررررررااا البروتوكررررررررررروالت 
المجتمعيررررررررررررررررررررررة واسررررررررررررررررررررررتخاامها 

 وا ترامها 

الجاريررررررة والمب ررررررغ عنهررررررا 
مررررررررررن خرررررررررر ل التقررررررررررارير 
الوطنيررة المقب ررة، اعتبررارا 

ن التقرررررررارير الوطنيرررررررة مررررررر
 الخامسة، عنا ايمكان 

اعترررررررا  األطرررررررا  واعمهررررررا المؤشرررررر: 
عررررااا المجتمعررررات األترررر ية  وتطرررروير وا 
والم  يرررررررررررررة لبروتوكررررررررررررروالت مجتمعيرررررررررررررة 
واآلليات أخرى،  س  االحتضا ، تؤكرا 
المعررار  التق يايررة واالسررتخاا  المررألو  

 المستاا  ل تنوع البيولوجي 
 وسايل الت ق :

طنيررررة المقب ررررة، اعتبررررارا مررررن التقررررارير الو 
التقررررررررررارير الوطنيررررررررررة الخامسررررررررررة، عنررررررررررا 

 ايمكان 
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 توجيهات بشأن اإلجراءات المحتملة  -سادسا
إدراج ممارسات أو سياسية االستخدام المألوف المستدام، حسب االقتضاء، بالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية : 2المهمة 

يات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كوسيلة استراتيجية للحفاظ على القيم البيولوجية والثقافية والمحلية، في االستراتيج
 .عن ذلك في التقارير الوطنية واإلبالغوتحقيق رفاهية اإلنسان، 

 التوجيل
  وجي( واورها الم تمل في  ي(  أو نقطة االتتال الوطنية التواحية التنوع البيول8النظر في إنشا  نقطة اتتال وطنية ل مااة

تعزيز ال وار وبنا  جسور مع المجتمعات األت ية والم  ية لتعزيز إاما  ممارسات االستخاا  المألو  المستاا  والمعار  التق ياية في 
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي 

 ي تنقي ات االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع تشجيع المشاركة الوعالة لممث ي المجتمعات األت ية والم  ية ف
 البيولوجي وفي تياغة األجزا  ذات الت ة من التقارير الوطنية 

للتنوع  )ج( وتعزيز االستخدام المألوف المستدام21تشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تدعم وتسهم في تنفيذ المادة : 1المهمة 
 .)ج(21مجتمعات األصلية والمحلية في أنشطة مشتركة لتحقيق التنفيذ المعزز للمادة ؛ والتعاون مع الالبيولوجي

 التوجيل
  ي(، في تيسير المناحشات مع8حا ترغ  األطرا ، من خ ل نقطة االتتال الوطنية المعنية بالمااة  

عااا حايمة بالمباارات المجتمعية القايمة أ و المقررة ع   المستويين الم  ي واون الوطني المجتمعات األت ية والم  ية ذات الت ة، وا 
 من أجل المساعاة في تنقي  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي وتقاي  التقارير الوطنية 

  ي(، في تيسير المناحشات مع8حا ترغ  األطرا ، من خ ل نقطة االتتال الوطنية المعنية بالمااة  
 ية ذات الت ة بشأن حيمة ومساهمات مباارات االستخاا  المألو  المستاا ، فض  عن العقبات القايمة المجتمعات األت ية والم 

 والمتتورة وايجرا ات الم تم ة ل تغ   ع يها 

  المجتمعات األت ية   ي( في تيسير المناحشات مع8حا ترغ  األطرا ، من خ ل نقطة االتتال الوطنية المعنية بالمااة
 لاع  المباارات المجتمعية والتعاون الم تمل  الت ة والم  ية ذات

 .تحديد أفضل الممارسات )مثل دراسات الحالة واآلليات والتشريعات والمبادرات المالئمة األخرى(: 2المهمة 
 التوجيل

  ل التواحية والمناط  الم مية  أو نقاط االتتا ي( 8حا ترغ  األطرا ، من خ ل نقطة االتتال الوطنية المعنية بالمااة
 ي( ول مناط  الم مية(، بالمشاركة الوعالة ل مجتمعات األت ية 8التنوع البيولوجي في ال االت التي ل  تنشئ فيها نقاط اتتال ل مااة 

عااا حايمة بأفضل الممارسات من أجل التعزيز والتشغيل   والم  ية في ت ايا نطا  المباا  التوجيهية وتجميعها وا 

  سات، حا ترغ  األطرا  وأت ا  المت  ة اآلخرون في االستوااة من المباارات الاولية القايمة والمواا ت ايا أفضل الممار
المرجعية واألاوات الخاتة بأفضل الممارسات فيما يتع   بالمناط  الم مية واالستخاا  المألو  ل تنوع البيولوجي، مثل س س ة 

االعترا  باألحالي  والمناط  التي ت وظها الشعو  األت ية والمجتمعات الم  ية لوجي: التواحية التنوع البيو  62المنشورات التقنية رح  
 بشأن األحالي  والمناط  التي ت وظها الشعو  األت ية، وآلية واكاتاني نظرة عامة عالمية واراسات  الة وطنية -وتاعمها 

 chanism.orgme-http://whakatane،)88 والبروتوكوالت المجتمعية  protocols.org-www.community)  

                                                           
88
 ل ضمانمن خال في المناطق المحمية وأفضل الممارسات الصراعات تسوية دعم، إلى لحفظ الطبيعةالرابع العالمي  المؤتمر المنبثقة عن، هذه ا ليةتهدف  

 .المحليةوحقوق المجتمعات األصلية  ممارسات الحفظتحترم  أن

http://whakatane-mechanism.org/
http://www.community-protocols.org/
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 ي( واأل كررا  8الموترروا العضرروية المخترر  ل مررااة بررين الرراورات العامررل ل وريرر   8/2الررن  التررالي مقتررب  مررن التوتررية 

 لبيولوجي في اتواحية التنوع ا المتت ة بها

معــارف التقليديــة ذات الصــلة بحفــظ التنــوع البيولــوجي واســتخدامه المبــادئ توجيهيــة ألفضــل الممارســات إلعــادة تــوطين إعــداد 
 المستدام

 إن مؤتمر األطرا ،
 ي( من االتواحية، أن ت تر ، حار ايمكان و س  8إل  أنل يتعين ع   األطرا  في االتواحية، وفقا ل مااة  إذ يشير

حتضا ، ووفقا لتشريعاتها الوطنية، معار  وابتكارات وممارسات المجتمعات األت ية والم  ية التي تجسا أسالي  العيش التق ياية اال
 يشار إليها فيما بعا باس   المعار  التق ياية ( ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا  وت افظ ع يها وتتونها، 

شراك  ايزي هذه المعار  واالبتكارات والممارسات، وتشجع ع   التقاس  المنت  ل منافع وأن تنهن بتطبيقها  الواسع مع موافقة وا 
 الناشية عن استخاا  هذه المعار  واالبتكارات والممارسات،

ذ يشير أيضا ات، المستقاة ، تيسير تباال المع وممن االتواحية 71إل  أنل يتعين ع   األطرا  في االتواحية، وفقا ل مااة  وا 
من جميع المتاار المتا ة ل جمهور، وذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا ، مع مراعاة اال تياجات الخاتة 
ل ب اان النامية، ب يث يشمل تباال المع ومات هذا جم ة أمور منها المعار  التق ياية، وأن يشمل أيضا،  يثما أمكن، إعااة توطين 

 ،المع ومات
ذ   هاالمعار  التق ياية ل مجتمعات األت ية والم  ية من خ ل تقاس  المع ومات وتباالتوطين إعااة عم ية أن  ياركوا 

 ،ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا  ومع التشريعات الوطنيةينبغي أن تكون متسقة مع االتواحات الاولية 

ذ يضع في ال سبان ن الاولي في مجال توفير وتول المجتمعات األت ية والم  ية إل  المعار  التق ياية أهمية التعاو  وا 
 من أجل تيسير إعااة توطين المعار  ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا ،

ذ يضع في اعتباره أيضا اا  التوجيهية مخت   الهييات الاولية واألاوات والبرامج واالستراتيجيات والمعايير والمب وا 
 والعم يات ذات الت ة وأهمية تجانسها وتكام ها وتنويذها الوعال، والتقارير

عقا اجتماع لوري  متوازن إح يميا من الخبرا  الذين تعّينه  ال كومات بشأن إعااة توطين المعار   يقرر -7
ة الكام ة والوعالة لمنظمات المجتمعات األت ية التق ياية ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا ، مع المشارك

 اليونسكو( والمنظمة العالمية ل م كية الوكرية  الويبو( ومنتاى األم  المت اة  والثقافة والع   ل تربية المت اة األم  منظمةوالم  ية و 
جموعة الواسعة من الجهات الواع ة الااي  المعني بقضايا الشعو  األت ية، وكذلك المنظمات األخرى ذات الت ة، بما يعك  الم

المعنية بإعااة توطين المعار  التق ياية ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا ، وذلك بها  وضع مشروع مباا  
، لينظر فيل  إعااة توطين المعار  التق ياية ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاالتشجيع وتعزيز  توجيهية طوعية

  ي( واأل كا  المتت ة بها؛8المخت  ل مااة العامل بين الاورات االجتماع التاسع ل وري  العامل الموتوا العضوية 

ي  المعني بقضايا الشعو  والويبو ومنتاى األم  المت اة الاا األطرا  وال كومات األخرى واليونسكو ياعو -4
ض  عن منظمات المجتمعات األت ية والم  ية، إل  تزويا األمين التنويذي والمنظمات األخرى ذات الت ة، ف األت ية

إعااة لتشجيع وتعزيز  بالمع ومات ذات الت ة، بما في ذلك أفضل الممارسات، وبآرايها بشأن وضع مشروع مباا  توجيهية طوعية
مع مراعاة التقارير المقامة التي تسن  بالوعل  توطين المعار  التق ياية ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا ،

، وكذلك أفضل الممارسات التي جرى ت خيتها في القس  الخام  من UNEP/CBD/WG8J/8/INF/7تجميعها في الوثيقة 
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البيولوجي  المذكرة التي أعاها األمين التنويذي بشأن إعااا مباا  توجيهية يعااة توطين المعار  التق ياية ذات الت ة ب وظ التنوع
 (؛UNEP/CBD/WG8J/8/5واستخاامل المستاا   

 الخبرا  التقنيين في عم ل: فري األمين التنويذي أن يقو  بما ي ي لمساعاة  يط   إل  -2
تا ة التجميع الجتماع فري  الخبرا  التقنيين؛  أ(  تجميع المع ومات واآلرا  الواراة وا 

لينظر فيها اجتماع  إعااا مشروع عناتر المباا  التوجيهية الطوعية مع مراعاة المع ومات واآلرا  الواراة،   (
 فري  الخبرا  التقنيين؛

تجميع ل مع ومات النتيجة عمل فري  الخبرا  التقنيين بشأن مشروع المباا  التوجيهية الطوعية فض  عن  إ الة   (
 ي( 8 مااة لتوا العضوية العامل بين الاورات المخت   أ( أع ه، إل  الوري  العامل المو 2واآلرا  المشار إليل في الوقرة 

 ينظر فيها مؤتمر األطرا  في اجتماعل الثالث عشر؛لنظر فيها، و يواأل كا  المتت ة بها في اجتماعل التاسع ل

األمين التنويذي إتا ة المع ومات واآلرا  المقامة فض  عن التجميع ع   تو ة شبكية مختتة  يط   إل  -2
كأااة لمساعاة المجتمعات األت ية والم  ية والكيانات الم تم ة التي ت توظ التابعة ل تواحية المعار  التق ياية مع ومات في بوابة 

 ؛ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا بالمعار  التق ياية في جهواها الرامية إل  إعااة توطين المعار  التق ياية 
حار ايمكان، ع   ترجمة المع ومات وأفضل الممارسات المتع قة بتيسير إعااة توطين ال كومات،  يشجع -6

 المعار  التق ياية ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا  إل  ال غات الم  ية 
 ي( واأل كررا  8الموترروا العضرروية المخترر  ل مررااة بررين الرراورات العامررل ل وريرر   8/2الررن  التررالي مقتررب  مررن التوتررية 

 في اتواحية التنوع البيولوجي  المتت ة بها

 في العمل بموجب االتفاقية وفي تنفيذ بروتوكول ناغويا 21و 21و 2كيفية تعظيم مساهمة المهام 

 إن مؤتمر األطرا ،
المتعاا  من برنامج العمل 74و 71و 1المها   الكيوية التي يمكن أن تساه  بها لخبرا  بشأنااراسة ب  يط ع مايإذ 

 في إطار االتواحية وبروتوكول ناغويا،المضط ع بل لعمل ع   أفضل وجل في االسنوات المنق  

ذ ي  ظ  ي( واأل كا  المتت ة بها، 8برنامج العمل بشأن المااة  نطا متسقة في  استتوا  استخاا  متط  ات وا 
 وضمن االتواحية،

ذ و   ،لتوثي  المعار  التق ياية ط إرشاايةخطو لجي  بشأن اعتبارات  9/72إل  المقرر  شيريا 

ذ و  غير  لإلب غ عن ال يازةفي الوحت ال اضر آلية مركزية ل مجتمعات األت ية والم  ية ال توجا  أنل   ظ أيضايا 
 ،التق ياية لمعارفها المشروعة

ذ ي  ظ كذلك االتسا  مع  بطريقة تتجن  أي وجل من أوجل عا  74و 71و 1ال اجة إل  المضي حاما بالمها   وا 
بروتوكول ناغويا، وتتجن  االزاواجية والتااخل مع األعمال المضط ع بها في إطار منتايات اولية أخرى، وتراعي التطورات ذات 
الت ة، بما في ذلك بموج  بروتوكول ناغويا ومنتاى األم  المت اة الااي  المعني بقضايا الشعو  األت ية وال جنة ال كومية 

( التابعة ل منظمة العالمية ل م كية الوكرية IGCبالم كية الوكرية والموارا الجينية والمعار  التق ياية والوولك ور   الاولية المعنية
  الويبو(،
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ذ ي  ظ أيضا  أن بروتوكول ناغويا يسري ع   المعار  التق ياية المرتبطة بالموارا الجينية، وا 

ذ يشير أيضا ايي:ري لكوالة ا ترا  التراث الثقافي والوكري ل مجتمعات األت ية ماونة الس وك األخ حي تغاريو إل   وا 
 ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا ، والم  ية

ذ ي  ظ  أن هذا الوري  العامل يساه  مساهمة إيجابية في تنويذ بروتوكول ناغويا، وا 

ذ يارك ي بنا  القارات ال زمة لتنويذ االتواحية وبروتوكول سيساه  ف 74و 71و 1أن وضع مباا  توجيهية ل مها   وا 
 ناغويا،

بطريقة متكام ة يميزها التعاضا بين بروتوكول ناغويا واألعمال المضط ع بها  74و 71و 1المها  ويذ تن قرري -7
كل كامل وفعال طوعية بمشاركة المجتمعات األت ية والم  ية بش مباا  توجيهية في إطار منتايات اولية أخرى من خ ل وضع

،  س  والنظ  الورياة خطط العمل الوطنيةها األطرا  وال كومات في وضع تشريعات أو آليات أخرى، بما في تساعا ب يث
 ع   قو  المجتمعات األت ية والم  ية ب  ر عتالتي تو ي( واأل كا  المتت ة بها،  8 مااة ل الوعال تنويذمن أجل الاالحتضا ، 

 ؛االتواحية سيا ، في وتتونها وتكو ها بشكل كامل ممارساتهامعارفها وابتكاراتها و 

  ترتي  األولوية:  س  التالية المها  الورعية إارا  قرري -4

 المرحلة األولى

 ي( واأل كا  المتت ة بها في اتواحية التنوع البيولوجي 8يتعين ع   الوري  العامل الموتوا العضوية المخت  ل مااة 
 الضط ع بما ي ي:ا  (الوري  العامل  

ضمان  تول المؤسسات إعااا مباا  توجيهية من أجل وضع آليات أو تشريعات أو مباارات مناسبة أخرى ل (7)
عن ع   من  ةالمسبق الموافقة ع  الخاتة والعامة المهتمة باستخاا  هذه المعار  والممارسات واالبتكارات 

  ؛جان  المجتمعات األت ية والم  ية

المجتمعات   تول ضماناا  توجيهية من أجل وضع آليات أو تشريعات أو مباارات مناسبة أخرى لإعااا مب (4 
لمنافع الناشية عن استخاا  وتطبي  معارفها وابتكاراتها من ااألت ية والم  ية ع   نتي  عاال ومنت  

 وممارساتها؛

 التق ياية ومنعها؛معار  عة ل من أجل ايب غ عن ال يازة غير المشرو  ومباا  توجيهية وضع معايير (2 

 ي( واأل كا  المتت ة 8 مسرا بالمتط  ات والمواهي  األساسية ذات الت ة الستخاامها في سيا  المااة إعااا (2 
  بها

 المرحلة الثانية

( 7ات  يفي ضو  التقا  الم رز في األولو  وذلك ،التالية الورعية المهمة بشأنحا ينظر الوري  العامل في موات ة العمل 
 ( الواراة أع ه، بما في ذلك:2( و 2( و 4و 

هذه المعار   فيها وكذلك األطرا  وال كومات التي تستخا ، ت ايا التزامات ب اان المنشأ حاما في المضي (7 
 واالبتكارات والممارسات؛
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ة والخطة االستراتيجية تنويذ الوعال ل تواحيفي الفي الوحت المناس   التقا  الم رز إمكانية أن يساه  ضمانل -2
 الطوعية واعتماا التوجيهات تناول قرري بروتوكول ناغويا، وكذلك، ل تنوع البيولوجي وأهاا  أيشي 4141-4177ل تنوع البيولوجي 

 مكمل ل مهمة الشام ة؛ لكعنتر مستقل ولكن في إطار كل مهمة فرعيةالتي وضعت 

قا  إل  ت أن ت الت ة والمجتمعات األت ية والم  ية إل األطرا  وال كومات والمنظمات الاولية ذا ياعو -2
الشروط النموذجية وأفضل (، بما في ذلك تقاي  مع ومات عن 2( و 2( و 4( و 7ة  الورعي ها بشأن المها  آرا األمين التنويذي

والمشاركة ل وتول إل  معار  الممارسات والخبرات واألمث ة العم ية المتع قة بال تول ع   الموافقة أو القبول المسب  عن ع   
المجتمعات األت ية والم  ية وابتكاراتها وممارساتها ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا  وبتقاس  المنافع الناشية 

  ؛عن استخاا  هذه المعار  مع ت ك المجتمعات، وتكام ها مع بروتوكول ناغويا

المضط ع مع األخذ في االعتبار األعمال ذات الت ة ها هذه اآلرا  وت  ي  تجميعاألمين التنويذي  يط   إل  -6
( ووضع مسرا بشأن المهمة الورعية 2( و 4( و 7 لمها  الورعية بشأن ا وتياغة توجيهاتفي العم يات الاولية ذات الت ة، بها 
تا (، عق  إجرا  ت  يل ل ثغرات، 2   ي( واأل كا  المتت ة بها لينظر 8عني بالمااة ة ذلك ل جتماع التاسع ل وري  العامل الموا 

 فيل؛

 74و 71و 1أهمية عناتر النظ  الورياة فض  عن مشروع مسرا المتط  ات المتع   بالمها   إذ ي  ظ -6
(،  س  االحتضا ، في UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1الوري  العامل إل  استخاا  عناتر النظ  الورياة   ياعوالمنق ة، 
 ن هذه المها  أعمالل بشأ

 ي( واأل كررا  8الموترروا العضرروية المخترر  ل مررااة بررين الرراورات العامررل ل وريرر   8/6الررن  التررالي مقتررب  مررن التوتررية 
 في اتواحية التنوع البيولوجي  المتت ة بها

 حماية وحفظ وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات التقليديةمن أجل النظم الفريدة 

  إن مؤتمر األطرا ،
ل مجتمعات  التق ياية  ماية و وظ وتعزيز المعار  واالبتكارات والممارساتمن أجل النظ  الورياة  بمساهمةيقّر  -1

 ؛تنوع البيولوجيمن أهاا  أيشي ل  78األت ية والم  ية في ت قي  الها  

بتكارات والممارسات وتعزيز المعار  واال  وظ ماية و من أجل  الورياة ل نظ العناتر المنق ة ب  يط ع ماي -4
ل مجتمعات األت ية والم  ية ع   الن و الوارا في المذكرة التي أعاها األمين التنويذي  التق ياية

(UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1) ظروفها الخاتة؛ وفقا لما تتط بلاألطرا  إل  االستوااة منها  ياعوو 

وتعزيز المعار  واالبتكارات والممارسات   وظة و  مايمن أجل  نظ  الورياة لممكنة لعناتر ابت ة ال يعتر  -4
ع   الن و الوارا في المذكرة المقامة من األمين  لمتط  اتامشروع مسرا  وكذلك، ل مجتمعات األت ية والم  ية التق ياية

موات ة ومع مراعاة ال اجة إل   ،14و 11و 7 فيما يتع   بالمها  (UNEP/CBD/WG8J/8/6/Add.1)التنويذي في هذا الشأن 
إل   ي( واأل كا  المتت ة بها 8الوري  الموتوا العضوية العامل بين الاورات المخت  ل مااة  ياعو ت سين مسرا المتط  ات،

 ؛لمتط  اتا نظ  الورياة ومشروع مسرا لممكنة لعناتر اال أن يستخا  في عم ل بشأن هذه المها ،  س  االحتضا ،

المنظمات الاولية والمنظمات غير ال كومية والمجتمعات األت ية والم  ية و  وال كومات األخرى األطرا  ياعو -3
، ع   الن و الوارا في المذكرة التي أعاها األمين التنويذي والخبرات الورياةالعناتر الممكنة ل نظ    ولها بآراي تزويا األمانةإل  
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بما ، ل مجتمعات األت ية والم  ية التق ياية ت والممارساتمن أجل  ماية و وظ وتعزيز المعار  واالبتكارا بختو  النظ  الورياة
 ؛ةالقانوني  كا في ذلك البروتوكوالت المجتمعية وغيرها من أشكال األ

إل  األمين التنويذي إعااا نشرة من الس س ة التقنية تستنا إل  مجموعة متوازنة جغرافيا من اراسات  يط   -5
مع مراعاة المع ومات المقامة والخبرات المجمعة بشأن مجموعة الورياة عناتر الممكنة ل نظ  الال الة القايمة واألمث ة المتت ة ب

، ل مجتمعات األت ية والم  ية التق ياية الورياة من أجل  ماية و وظ وتعزيز المعار  واالبتكارات والممارساتلنظ  واسعة من ا
، بما في ذلك األعمال الورياةالنظ  ألت ية والم  ية بشأن وضع بغية توجيل أعمال األطرا  وال كومات األخرى والمجتمعات ا

جرا  استعران ل نظرا  ، و 14و 11و 7المقب ة ذات األولوية بشأن تنويذ المها    ل مشروع النهايي؛ا 

واعمها والتشجيع ع   إعاااها من النظ  الورياة الم  ية بع   االعترا  األخرى األطرا  وال كومات  ي ث -6
وطنية ل ماية العمل الخطط  كجز  منبما في ذلك من خ ل وضع بروتوكوالت مجتمعية، جتمعات األت ية والم  ية، جان  الم

 وياعواالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي،  ضمن التق يايةواالبتكارات والممارسات وتعزيز المعار    وظو 
ذه المباارات من خ ل عم ية ايب غ الوطني، والوري  العامل المعني بالمااة عن هاألطرا  وال كومات األخرى إل  ايب غ 

 ؛التابعة ل تواحية ومن خ ل بوابة مع ومات المعار  التق ياية واأل كا  المتت ة بها،  ي(8

وتعزيز   وظل ماية و األطرا  وال كومات األخرى ع   وضع آليات لتعزيز االمتثال ل نظ  الورياة  يشجع -7
ل مجتمعات األت ية والم  ية ع   التعيا الوطني، وكذلك أاوات ل نهون بالتعاون  المعار  واالبتكارات والممارسات التق ياية

 الاولي في هذا الختو ؛

إب غ ال جنة ال كومية الاولية المعنية بالم كية الوكرية والموارا الوراثية  موات ةإل  األمين التنويذي  يط   -8
األعمال المنجزة بشأن النظ  الورياة ل ماية  ن منظمة العالمية ل م كية الوكرية عل التابعة (IGC) تق ياية والوولك وروالمعار  ال

، بما في ذلك طراي  العمل ل نظر مستقب  ل مجتمعات األت ية والم  ية وتعزيز المعار  واالبتكارات والممارسات التق ياية  وظو 
  ، بغية ضمان أوجل التكامل وتجن  التااخ تسايل ذات االهتما  المشتركفي هذا البنا، وغيرها من الم

 ي( واأل كا  المتت ة بها 8ل وري  العامل الموتوا العضوية المخت  ل مااة  8/6الن  التالي مقتب  من التوتية 
إلر  أن الوقررة  أ( مرن   وتجرار ايشرارة UNEP/CBD/COP/12/5/Add.1وعناتر إضافية أعاها األمرين التنويرذي فري الوثيقرة 

  8/6من المقرر  م ل الوقر   ( 4و 7تان و  ت الوقر أاناه، من مشروع المقرر  2أعيا استنساخها في الوقرة  8/6 التوتية

 

 إن مؤتمر األطرا ، 
الوريرررر  الموترررروا العضرررروية العامررررل بررررين الرررراورات  رررر  فيهررررا إلرررر  الترررري طُ زاي  77/72مررررن المقرررررر  4الوقرررررة  شررررير إلرررر يإذ 

فيمرا  توتية منتاى األم  المت اة الااي  المعني بقضرايا الشرعو  األتر يةالنظر في   ي( واأل كا  المتت ة بها8مخت  ل مااة ال
مرن تقريرر المنتراى الرااي   41و 46ع   الن و الوارا في الوقررتين استخاا  متط    الشعو  األت ية والمجتمعات الم  ية  يتع   ب

  ؛تواحية ل بالنسبة ع   ذلك يترت  ما وفي كل 89في اورتل العاشرة

ذ ي  ظ  ي( واأل كرا  8ل جتماع الثامن ل وري  الموتوا العضوية العامل بين الاورات المخت  ل مرااة  8/6التوتية  وا 
   الشرعو  المتت ة بها، والرأي القانوني الذي ت قتل األمانة من مكت  األمر  المت راة ل شرؤون القانونيرة فيمرا يتع ر  باسرتخاا  مترط 

                                                           
89
 (.E/2011/43-E/C.19/2011/14) 42، اإلضافة رقم 4177السجالت الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  
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األترر ية والمجتمعررات الم  يررة  فرري المقررررات والوثرراي  المسررتقب ية لمررؤتمر األطرررا  الترري سرريت  إعرراااها فرري إطررار عم يررات االتواحيررة 
 وبروتوكوليها،

ذ يؤكا  ي( واأل كا  المتت ة بها هو المعار  التق ياية واالستخاا  المألو  فيما يتع   ب وظ 8ع   أن موضوع المااة  وا 
نوع البيولوجي واستخاامل المستاا  في نطا  االتواحية، وأنل يتوحع من كل طر  متعاحا تنويذ هذه األ كا  حار ايمكان، و س  الت

 االحتضا ، وفقا ل تشريعات الوطنية،

  :يقرر -7

 تقب التي تتار مس والوثاي  الثانوية المقررات  في والمجتمعات الم  ية استخاا  متط    الشعو  األت ية  أ(
 ؛االتواحية في إطار

التي تتار  والوثاي  الثانوية المقرراتالم  ية  في  والمجتمعات الشعو  األت ية  متط  ي استخاا أن يكون    (
والت  ي ت بشأن اآلثار القانونية المترتبة ع   و اجة بعن األطرا  إل  المزيا من المع ومات  االتواحية في إطار مستقب 

 ؛التواحية وبروتوكوالتهابالنسبة إل  ا الشعو  األت ية والمجتمعات الم  ية  استخاا  متط   

أع ه ال يها  إل  توضي  معن  مترط    المجتمعرات األتر ية والم  يرة   7في الوقرة الوارا أن القرار  ي  ظ -4
برين  اال قر اشركل اتواحرفإنل ال يوبالتالي،  ها،ي ي( من االتواحية واأل كا  ذات الت ة من بروتوكول8المستخا  في المااة ع   الم و 

 األطرا  في اتواحية التنوع البيولوجي؛ 

ل منتراى الرااي  المعنري بقضرايا  91والثانيرة عشررة 90التوتريات التراارة عرن الراورتين ال اايرة عشررة   ظ أيضراي -2
الررااي  المعنرري بقضررايا الشررعو  األترر ية  إلرر  األمررين التنويررذي أن يواتررل إبرر غ منترراى األمرر  المت رراة ويط رر الشررعو  األترر ية، 

  التطورات ذات االهتما  المشتركب

                                                           
90
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 UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/4. 



UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2/Rev.1 
Page 91 

 المسؤولية والجبر التعويضي - 21البند 

 إن مؤتمر األطرا ، 
 وااللمبور التكمي ي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي؛ك -ببروتوكول ناغويا ي اط ع ما -1

كذلك بالمبااى  التوجيهية لبرنامج األم  المت اة ل بيية بشأن وضع تشريعات م  ية عن المسؤولية  ي اط ع ما -4
 الناشية عن أنشطة تشكل خطرا ع   البيية؛

بمسألة المسا لة والجبر التعويضي في ت ت بعن األ كا  والنهج الواراة في البروتوكول التكمي ي  يارك -4
 من االتواحية؛ 13من المااة  4سيا  الوقرة 

األطرا  إل  أن تأخذ في االعتبار،  س  مقتض  ال ال، األ كا  والنهج الواراة في البروتوكول  ياعو -3
 ومات التقنية ذات الت ة باألضرار التي التكمي ي والمبااى  التوجيهية لبرنامج األم  المت اة ل بيية والتقرير التجميعي بشأن المع

عااتل إل  ال الة السابقة فض  عن المع ومات  ت    بالتنوع البيولوجي، ونهج تثمين األضرار التي ت    بالتنوع البيولوجي وا 
تعايل (، خ ل ما تبذلل من جهوا لوضع أو UNEP/CBD/COP/9/20/Add.1المتع قة بالتاابير والخبرات الوطنية والم  ية  

السياسات والتشريعات والمبااى  التوجيهية والتاابير اياارية الوطنية المتع قة بالمسا لة والجبر التعويضي عن األضرار التي ت    
 بالتنوع البيولوجي؛

إل  األمين التنويذي أن يار  الكيوية التي يمكن بها موا مة بعن األ كا  والنهج ذات الت ة في  يط   -5
كوااللمبور التكمي ي ي تمال  وضع مبااى  توجيهية بشأن المسا لة والجبر التعويضي، ومعالجة األضرار التي  -غويابروتوكول نا

من االتواحية مع مراعاة المبااى  التوجيهية لبرنامج األم  المت اة ل بيية  13من المااة  4ت    بالتنوع البيولوجي في سيا  الوقرة 
 ليل في الوقرة  ا( أع ه، وتقاي  المع ومات لمؤتمر األطرا  في اجتماعل الرابع عشر؛والتقرير التجميعي المشار إ

موات ة استعران البنا في اجتماعل الرابع عشر ع   أسا  المع ومات التي سيوفرها األمين التنويذي  يقرر -6
ير التتاي لألضرار التي ت    بالبيية عموما   أع ه وأخذ أي تطورات جاياة في االعتبار لاى اعتماا وتنويذ تاابهوفقا ل وقرة  

 ول تنوع البيولوجي ع   وجل الختو  بما في ذلك إعااتل إل   التل السابقة والتعوين 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي - 21البند 
  ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية 78/2الن  التالي مقتب  من التوتية 

   المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تنوع البيولوجي البحري والساحلي:ال

 إن مؤتمر األطرا ،
 ،74و 6، السيما الوقرتان 77/71، والمقرر 46و 46، السيما الوقرتان 71/49المقرر إذ يشير إل  

ذ يشرير أيضررا  نوني الررذي يجرر  أن تنورذ مررن خ لررل جميررع تضررع ايطررار القراإلرر  أن اتواحيرة األمرر  المت رراة لقرانون الب ررار وا 
 األنشطة في الم يطات والب ار،

  UNEP/CBD/COP/12/18أعاها األمين التنويذي العناتر التالية من مشروع مقرر أعيا استنساخل من الوثيقة 
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ذ يؤكررررا الرررراور المركررررزي ل جمعيررررة العامررررة لألمرررر  المت رررراة فرررري تنرررراول القضررررايا المتع قررررة ب وررررظ التنرررروع البيولرررروجي  مجررررااا وا 
 واستخاامل المستاا  في المناط  الب رية خار  نطا  الوالية الوطنية،

التقيي  الع مررري والتقنررري ل مع ومرررات الرررواراة فررري تقرررارير   قرررات العمرررل ايح يميرررة المتع قرررة [ بررري ررريط ع مرررا[ ]ير ررر ] -7
، ف يررك أون فرر كالمهمررة إيكولوجيررا أو بيولوجيررا والمنعقرراة فرري سرربعة أحررالي  وهرري: جنرروبي الم رريط الهنرراي  الب ريررة بوترر  المنرراط  

المرررااري المعترررال مرررن الم ررريط الهررراا   غاالبررراغو ،  وايح ررري  الشررررحي 92(؛4174أغسرررط /آ   2-يوليو/تمررروز 27موريشررريو ، 
ح رررري  شرررررمال الم رررريط الهرررراا   موسرررركو، االت رررراا الروسرررري، 93 (؛4174أغسررررط /آ   27-48إكرررروااور،   7-فبراير/شرررررباط 46وا 

ح ررري  جنرررو  شرررر  الم ررريط األط سررري  سرررواكوبمونا، ناميبيرررا،  94،(؛4172مرررار /آذار  والمنطقرررة 95 (؛4172أبريل/نيسررران  74-8وا 
ح رري  شررمال غررر  الم رريط األط سرري  مررونت ، كنرراا، 96 (؛4172مررار /آذار  1-2، فن نرراا، ه سررنكييررة الشررمالية،  القطب  48-42وا 

98 (؛4172أبريل/نيسان  1-2مالقة، إسبانيرا، والب ر األبين المتوسط   97،([؛4172مار /آذار 
 

ت المتعاونررة المعنيررة بتنظرري    قررات الجهررات المان ررة، والب رراان المستضرريوة والمنظمررالجميررع  يعررر  عررن امتنانررل -4
 ؛العمل ايح يمية المشار إليها أع ه

األمرررررين التنويرررررذي إارا  التقررررارير المررررروجزة التررررري أعررررراتها الهييررررة الورعيرررررة ل مشرررررورة الع ميرررررة والتقنيرررررة إلررررر  يط رررر   -2
، لمهمررة إيكولوجيررا أو بيولوجيررراالمنرراط  الب ريرررة افرري مسررتواع  99والتكنولوجيررة فرري اجتماعهررا الثرررامن عشررر، والمرفقررة بهررذا المقررررر،

العامرررل  هرررافريقوتقرررايمها، حبرررل انعقررراا االجتمررراع الثالرررث عشرررر لمرررؤتمر األطررررا ، إلررر  الجمعيرررة العامرررة لألمررر  المت ررراة وختوترررا 
فرري  واسررتخاامل المسررتاا المخترر  غيررر الرسررمي الموترروا بررا  العضرروية لاراسررة المسررايل المتع قررة ب وررظ التنرروع البيولرروجي الب ررري 

من أجل اراسة القضايا ذات الت ة ب وظ التنوع البيولوجي الب ري واستخاامل المسرتاا  ناط  الواحعة خار  نطا  الوالية الوطنية الم
وكرذلك إلرر  األطررا ، وال كومرات األخرررى والمنظمرات الاوليرة المعنيررة تمشريا مررع فري المنراط  الواحعررة خرار  نطرا  الواليررة الوطنيرة، 

 ؛77/71و 71/49راة في المقررين الغرن وايجرا ات الوا

أن هنراك عم يرة ع ميرة وتقنيررة جاريرة لتطبير  معرايير المنراط  الب ريررة المهمرة إيكولوجيرا أو بيولوجيرا فرري  ي  رظ -2
 شمال شر  الم يط األط سي؛

 إل  ال   السريااي ل راول السرا  ية ع ر  ب ارهرا ايح يميرة، ومناطقهرا االحتترااية الخالترة وجرفهرا القرارييشير  -6
المنراط  الب ريرة المهمرة  نترايج عم يرة وتر  تقاس أن ب ويقرّ وفقا ل قانون الاولي، بما في ذلك اتواحية األم  المت اة لقانون الب ار، 

 إيكولوجيا أو بيولوجيا ال يم  ال قو  السيااية ل اول السا  ية؛

، أن يواترل 77/71من المقرر  74والوقرة  71/49من المقرر  26إل  األمين التنويذي، تمشيا مع الوقرة  يط   -6
مررن خر ل تنظرري    قرات عمررل إح يميررة  معررايير المنراط  الب ريررة المهمرة إيكولوجيررا أو بيولوجيراتيسرير وترر  المنراط  الترري تسرتوفي 

 واون إح يمية إضافية  يث يرغ  األطرا  عقاها؛

تضرا ، لوتر  المنراط  ال كومرات األخررى إلر  االضرط ع بعم يرات وطنيرة،  سر  االح وياعواألطرا   ي ث -1
، أو المعرايير الع ميرة األخررى المطابقرة والتكمي يرة الموافر  ع يهرا المناط  الب رية المهمة إيكولوجيرا أو بيولوجيراالتي تستوفي معايير 

الراول  ع   التعيا الوطني أو ال كومي الاولي في المناط  الواحعة ضمن نطا  الوالية الوطنية، مع مراعاة العم يرات التري تنشريها
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 UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/4. 
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 UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/1/4. 
94
 UNEP/CBD/EBSA/NP/1/4. 
95
 UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4. 
96
 UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/1/5. 
97
 UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4. 
98
 UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4. 
99
ة المطلوبة، على النحو المبين في الحواشي بهذه ال تشمل المناطق الموضوعة بين أقواس في المرفق، إلى حين االنتهاء من العمليات أو المشاورات الوطني 

 المناطق.
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تا ررة هررذه المع ومررات وغيرهررا مررن المع ومررات ذات الترر ة مررن خرر ل مسررتواع  المنرراط  الب ريررة المهمررة ضررمن واليتهررا القضررايية، وا 
إل  األمين التنويذي أن يقرا  تقريررا عرن التقرا  الم ررز حبرل االجتمراع القراا   ويط  أو آلية تقاس  المع ومات، إيكولوجيا أو بيولوجيا 

  ؛لمؤتمر األطرا

األطرا  وال كومات األخرى ع   االستوااة،  س  االحتضا ، من المع ومات الع ميرة بخترو  وتر   يشجع -8
المنراط  ، بما في ذلك المع ومات المتا رة فري مسرتواع المناط  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناط  التي تستوفي معايير 

حامرة الشربكات التمثي يرة وآلية  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تقاس  المع ومات، وذلرك عنرا إجررا  التخطريط المكراني الب رري، وا 
، وتطبيرر  الترراابير األخرررى القايمررة ع رر  المنرراط  فرري المنرراط  9/41ل منرراط  الب ريررة الم ميررة، مررع مراعرراة المرفرر  الثرراني بررالمقرر 

 مبذولة لت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي؛الب رية والسا  ية، وذلك بغرن المساهمة في الجهوا الوطنية ال

ذ ير   -9 ، فري هرذا كرذلك عويرابشرأن الم يطرات وحرانون الب رار،  68/11بقررار الجمعيرة العامرة لألمر  المت راة  وا 
ة المختترة األخررى إلر  االسرتوااوالمنظمرات الاوليرة المنظمرات ال كوميرة الاوليرة  فضر  عرنالجمعية العامة لألم  المت راة  السيا ،

بختو  أوتا  المناط  التري تسرتوفي  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناط  الواراة في مستواع من المع ومات الع مية 
 ؛ة كل منهاواليتنويذ في معايير المناط  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

 7الخيار 

والسرربل والوسررايل بغرررن االضررط ع بالت  يررل الع مرري  إلرر  األمررين التنويررذي أن يستكشرر  الخيرارات يط ر  أيضررا -71]
والتقني ل الة التنوع البيولوجي الب ري والسا  ي بالع حة إل  أنواع ومسرتويات األنشرطة البشررية فري المنراط  التري تر  وتروها بأنهرا 

وأن ب رية المهمة إيكولوجيا وبيولوجيرا، ال المناط الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواراة في مستواع  عايير المناط تستوفي م
 [؛يب غ عن التقا  الم رز إل  اجتماع حاا  ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية

 4الخيار 
إلرر  األمررين التنويررذي، بالتعرراون مررع الرراول والمنظمررات الاوليررة وال كوميررة الاوليررة كررل فرري  يط رر  أيضررا 71]بايل ل وقرة 

تبوي  المع ومات عرن أنرواع ومسرتويات األنشرطة البشررية فري  الخيارات والسبل والوسايل بغرنتتاتها، أن يستكش  مجاالت اخ
الب ريرة  المنراط الرواراة فري مسرتواع المناط  التي ت  وتوها بأنها تسرتوفي معرايير المنراط  الب ريرة المهمرة إيكولوجيرا أو بيولوجيرا 

يستخا  هذه المع ومرات بالتعراون مرع ت رك الراول والمنظمرات فري الجهروا المبذولرة لت قير  أهراا  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، وأن 
 [؛يب غ عن التقا  الم رز إل  اجتماع حاا  ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجيةأيشي ل تنوع البيولوجي، وأن 

 2الخيار 
 بكام ها: 71 ثالثا[ * م  ظة: هناك خيار ب ذ  الوقرة 71]

األمررين التنويرذي أن يضرط ع، بالتعرراون مرع األطررا ، وال كومررات األخررى، والمنظمرات ذات الترر ة،  إلر  يط ر  -77
اتواحيات وخطط عمرل الب رار ايح يميرة، وعنرا االحتضرا ، المنظمرات ايح يميرة ياارة مترايا األسرماك فيمرا يتع ر  برإاارة بما في ذلك 

ترراري  التقنرري، بمررا فرري ذلررك تنظرري    قررات عمررل إح يميررة و/أو اون إح يميررة لبنررا  القررارات ع رر  تجميررع بتيسررير ال متررايا األسررماك،
 100وآليرة تقاسر  المع ومرات، المنراط  الب ريرة المهمرة إيكولوجيرا أو بيولوجيراواستخاا  المع ومات الع مية والتقنية الواراة في مسرتواع 

وأن يب رغ عرن التقرا  الم ررز إلر  ة فري ت قير  أهراا  أيشري ل تنروع البيولروجي، وغيرها مرن المع ومرات ذات التر ة، بهرا  المسراهم
 اجتماع حاا  ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية يعقا حبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا ؛
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الحواشي بهذه  ال تشمل المناطق الموضوعة بين أقواس في المرفق، إلى حين االنتهاء من العمليات أو المشاورات الوطنية المطلوبة، على النحو المبين في 
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االستناا إل  الارو  المستوااة مرن إل  األمين التنويذي، مع البنا  ع   ايرشااات الع مية القايمة و  أيضا يط   -74
المنراط  التري تسرتوف  معرايير المنراط  الب ريرة المهمرة إيكولوجيرا أو بيولوجيرا واآلرا  س س ة   قرات العمرل ايح يميرة لتيسرير وتر  

عررايير المجّمعررة مررن األطرررا  وال كومررات األخرررى، أن يعررّا خيررارات عم يررة لمزيررا مررن العمررل بشررأن وترر  المنرراط  الترري تسررتوف  م
المناط  الب ريرة المهمرة إيكولوجيرا أو بيولوجيرا، مرع ضرمان اسرتخاا  أفضرل المع ومرات الع ميرة والتقنيرة والمعرار  التق يايرة المتروافرة 
وأن المنتجرررات تررر ي ة ع ميرررا وم اثرررة، وأن يب رررغ عرررن التقرررا  الم ررررز إلررر  اجتمررراع حررراا  ل هييرررة الورعيرررة ل مشرررورة الع ميرررة والتقنيرررة 

 يعقا حبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا ؛ والتكنولوجية
يعررررالج الوجرررروات الع ميررررة وا تياجررررات بنررررا  القررررارات فيمررررا يتع رررر  بررررالتنوع  األمررررين التنويررررذي أن إلرررر  يط رررر  كررررذلك -72

ب راان التري تمرر البيولوجي الب ري في الب اان الناميرة األطررا ، السريما أحرل الب راان نمروا والراول الجزريرة الترغيرة الناميرة، وكرذلك ال
ذ يقررراحتترراااتها بمر  ررة انتقاليررة،  المنرراط  بررالوجوات فرري المع ومررات الع ميررة بختررو  وترر  المنرراط  الترري تسررتوفي معررايير  وا 

األطررررا  ع ررر  التعررراون مرررع الهييرررات الع ميرررة الاوليرررة  ويشرررجعإلررر  األمرررين التنويرررذي يط ررر  ، الب ريرررة المهمرررة إيكولوجيرررا أو بيولوجيرررا
ذلرررك جهرررات مرررن بينهرررا المنبرررر ال كرررومي الررراولي ل ع رررو  والسياسرررات فررري مجرررال التنررروع البيولررروجي وخرررامات الرررنظ   األخررررى، بمرررا فررري

المنرراط  اييكولوجيررة، لمعالجررة الوجرروات فرري المعررار  ونقرر  المع ومررات الع ميررة بختررو  وترر  المنرراط  الترري تسررتوفي معررايير 
 ؛الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

ذ يشررير  -72 بأهميررة المعررار  التق يايررة كمتررار مررن مترراار المع ومررات  يقررر، 77/71مررن المقرررر  42لرر  الوقرررة إوا 
إلر  األمرين التنويرذي تيسرير مشراركة ويط ر  ، تسرتوفي معرايير المنراط  الب ريرة المهمرة إيكولوجيرا أو بيولوجيرالوت  المناط  التي 

 الة في هذه العم ية؛المجتمعات األت ية والم  ية، بها  مشاركتها الكام ة والوع
 مرف ال

وصف المناطق التي تستوفى المعايير العلمية للمناطق البحرية تقرير موجز عن 
 101المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي سبع حلقات عمل إضافية،  عقد، 71/49المقرر من  26عمال بالفقرة  -7

 تالي:وهي على النحو ال

 102(؛4174 /آ أغسط  2 و/تموز إل يولي 27من ن ف ك، موريشيو ، أو الم يط الهناي  ف يك  يجنوب
 103(؛4174 /آ أغسط  27-48 إكوااور، ، غاالباغو  ايح ي  الشرحي المااري المعتال من الم يط الهاا 
 104؛(4172 آذار/مار  7إل   /شباطفبراير 46 من شمال الم يط الهاا   موسكو، االت اا الروسي،

 105؛(4172 /نيسانأبريل 74-8جنو  شر  الم يط األط سي  سواكوبمونا، ناميبيا، 
 106؛(4172 مار /آذار 1-2، فن ناا، ه سنكي  لمنطقة القطبية الشماليةا

  107؛(4172 مار /آذار 48 -42 شمال غر  الم يط األط سي  مونت ، كناا،
108؛(4172 /نيسانأبريل 77-1 ،إسبانيا، مالقة  الب ر األبين المتوسط

 

                                                           
101
القانوني ألي بلد أو إقليم أو  وضعال خصوصتعبر عن أي آراء أيا كانت من جانب األمانة بال  المرفق االتسميات المستخدمة في عرض المواد في هذ 

 مدينة أو منطقة أو لسلطاتها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها.
102
 SIO-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي:  
103
 ETTP-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01 يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي: 
104
 NP-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01الي: يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع الت 
105
 SEA-Ahttp://www.cbd.int/doc/?meeting=EBS-01يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي:  
106
 http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-01يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي:  
107
 http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-02 يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي: 
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أانرراه،  1-7 مررن نتررايج   قررات العمررل ايح يميررة هررذه فرري الجررااولب اتم خترر ترراا، تُ 77/71مررن المقرررر  74وعمرر  ل وقرررة  -4
معرايير المنرراط  الب ريرة المهمرة إيكولوجيررا أو كيويرة الترري تسرتوفي بهرا هررذه المنراط  الكامرل ل  وترر ال يترااع ر  التروالي، فرري  رين 

، UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/4 المعنيرررررررررررررررررررررررررة  العمرررررررررررررررررررررررررل   قررررررررررررررررررررررررراتمرفقرررررررررررررررررررررررررات تقرررررررررررررررررررررررررارير فررررررررررررررررررررررررري  بيولوجيرررررررررررررررررررررررررا،
، UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4، وUNEP/CBD/EBSA/NP/1/4، وUNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/1/4و
 ( UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4، وUNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4، وUNEP/CBD/EBSA/WS/2014/1/5و
تطبير  المعرايير يمثرل مسرألة ع ميرة وتقنيرة، وأن المنرراط   رظ مرؤتمر األطررا  أن ال، 71/49مرن المقررر  46وفري الوقررة  -2

اارتهرا، وأنرل يمكرن ت قير  ذلرك مرن خر ل مجموعرة متنوعرة مرن  التي تستوفي هذه المعرايير يمكرن أن تتط ر  تعزيرز تراابير  وظهرا وا 
ع ر  أن ت ايرا المنراط  المهمرة إيكولوجيرا أو بيولوجيرا  الوسايل، بما في ذلك تقيي  المناط  الم مية الب ريرة وتقييمرات األثرر، وشراا

ل قرانون الراولي، بمرا فري ذلرك اتواحيرة  واختيار تاابير ال وظ واياارة مسألة تخ  الاول والمنظمات ال كومية الاولية المختتة، وفقرا
 األم  المت اة لقانون الب ار 

مرا يتضرمن التعبيرر  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيرا المناط  التي تستوفي معاييروت  المناط  الب رية ولي  في  -2
عرررن أي رأي كررران بشرررأن الوضرررع القرررانوني ألي ب رررا أو إح ررري  أو ماينرررة أو منطقرررة أو لسررر طات أي منهرررا أو بشرررأن تعيرررين تخومهرررا أو 

 نية ممارسة ع مية وتقيشكل ع   ن و احي  آثار احتتااية أو حانونية، و  ينطوي ع    كما أنل ال  اواها

 المختصرات المستخدمة في الجداول

ــــة المهمــــة  ــــاطق البحري ــــايير المن ــــب مع ترتي
 إيكولوجيا أو بيولوجيا

 ارجة األهمية

Hعالية : 

Mمتوسطة : 

Lمنخوضة : 

 : ال توجا مع ومات-

 

 المعايير

 C1 :فرياة أو ناارة 

 C2 :أهمية خاتة لمرا ل  ياة األنواع 

 C3:  الموايرل المهرااة براالنقران األهمية بالنسبة إل  األنرواع و/أو
 أو المعرضة لخطر االنقران أو انخوان العاا

 C4 :الضع  أو الهشاشة أو ال ساسية أو بط  االنتعاش ماى 

 C5 :االنتاجية البيولوجية 

 C6: التنوع البيولوجي 

 C7الختاي  الطبيعية : 
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 يكولوجيا أو بيولوجيا في جنوب المحيط الهنديالمناطق البحرية المهمة إوصف المناطق التي تستوفي معايير  -2الجدول 
 (/4UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1 تذييل بالمرف  الرابع بتقرير   قة العمل ايح يمية لجنو  الم يط الهناي لتيسير وت  المناط  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،ترا التواتيل في ال 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86رج  الرجوع إل  التو ة ي
 مختتراتال

 منطقة تفريخ األسماك على مصطبة أجولهاس -2
  :ااخل وتوجا هذه المنطقة بكام ها  شرحا تقريبا °42و °41 الطولخطي و ا تقريبا جنوب °26و °22 تقع هذه المنطقة بين خطي العرنالموحع 

  أفريقيا  لجنو  التابعة الخالتةالمنطقة االحتتااية 
 العايا  بما في ذلك الاافية، المعتالة العايا من األنواع تمثل هذه المنطقة، التي تشكل مسرأ لألسماك ومنطقة توريخ، وسطا تتوافر فيل بكثرة

 جر ع   ال ورخالتي ت بالنسبة لألنواع الو ياةو  الاافيةو  وهي تشكل من التوريخ المعتالة  من أسماك عاي ة سبارياي المستوطنةنواع األ من
 كثيوةال القاعية مجتمعات الكوبيبواا وتوفرالتغذية  و  استبقا  األسماك وتعزيز الرتيا السمكيوتضط ع باور ها  في في الشمال  الضي 
 المجتمعات تاع هي و  من نوعهافرياة و  بارزة بركانية ب رية اوشعاب مهااة باالنقران طين موايل وتض  المنطقة  غنيا ل غذا  امتار 

وحا    Petrus rupestrisمن النوع   المستوطنة الشعا  المرجانيةتتضمن هذه المنطقة مسرأ تجميع ألسماك و   المرجانية في المياه الباراة
  هذه المنطقة كمويل ها  المنهجي مباارات التخطيط اات مباارتان من 

H H H M M M M 

 منحدر أجولهاس وجباله البحرية -1
  :26 وتقع بين خطي المقابل ل جنو  األفريقي القاري ل افة الرتي الجنوبي  الطر  من جولها أ ذروة متطبةلمنطقة هذه ا مثلتالموحع° 

  شرحا °42و °47 خطيو  جنوبا °28و

 ي ع   ارجة عالية فو  عالية ذات إنتاجية  يوية ب ريةمنطقة  جولها أ متطبة الطر  الجنوبي من ع   طول ة الواحعةالخارجي تمثل ال افة
يعزز ارتواع مياه القاع إل  السط  و  هذه النقطة، في اييكولوجيتان بنغي  جنو وجولها  أت تقي منطقتا و   القاعيةو  ب ريةالتجان  الموايل 

 واألسقمري ةفاألنشو و  وتعر  هذه المنطقة بأنها مسرأ لسمك السراين  ةالخارجي  افةال ع   طول اينتاجية بشكل متقطع في  افة الجر 
إعااة  ع   ةالتي تشهاها هذه المنطق اواماتوتساعا ال  كمسرأ ها  لألسماك جولها أ وُتعر  هذه المنطقة من متطبةالنازلي  مك سو 

ذات  كمنطقة هذه المنطقة و اات  رتي  القاريال ع    افة توريخ األسماك بموايل السر مناط  تربط و  القريبة من الشاطئ المياه توزيع
  ما تتميز بل من تنوع في الموايل بسب  وطنيةمكانية  طةخ أولوية من خ ل

M H M H H H H 

 المنطقة البحرية لبورت إليزابيث  -2
  :تقريبا  لجنو  أفريقيا التابعة المنطقة االحتتااية الخالتة ضمن بورت اليزابيثل المقابل الع وي إل  المن ار الممتا السا ليقع خط الموحع 

 شرحا(  °12و °46 خطيو  اجنوب °26و °22 بين خطي

M H H M H H L 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86رج  الرجوع إل  التو ة ي
 مختتراتال

 العم يات اييكولوجية تاع  حاعية وب رية هامة منطقةوذات االمتااا المكاني الم اوا، وتعتبر ناارة ال أنواع الموايل بعن هذه المنطقة شملت 
 هذا الموحع اواماتفي وت اث   الطر  القاري بعا السا ل جولها أ غاار تياري  يث هذه المنطقة وي اث اوران مايي معقا في الهامة 

بما في ذلك   الطيور الب ريةوتقع أماكن استي ا   الب رية الكبيرة لتيار أجولها تعرجات الو  وتسربات مياه أجولها  إل  الجر  المياه الباراة
لألسماك الرييسية  لنقلامسارات و  والتوريخ السر  أيضا مناط  التي تشمل المنطقة هذه ضمن واألع  ( باالنقران المهاا األفريقي البطري 

أخاايا الم تم ة  ال ساسة األنواعالموايل و وتشمل  المهااة باالنقران  ج اية الظهر أيضا الس    هذه المنطقة ويستخا   القاعية والب رية
التي  الباراةمياه ال ومرجانيات، رتي  القاريال  افةو ت   ،اخارجي اجرفو ، عميقة اشعاب، و شاياة االن اار رتي  حاري  افةو ، مغمورة

 متر  7111و 711 بين يتراوا عم  في الشعا  والتي توجا شكلت

 مصطبات بروتيا وطريق السردين  -2
  :شرحا تقريبا  °27و °21 الطولخطي و  جنوبا° 24و °21 بين خطي العرنالموحع 

 تتس  مواي ها ب رية منطقة و ( السراين ال شا الرا ل منُيعر  باس    أسماك لعاة الهجرة مسار من مكونات رييسيا المنطقة مكوناهذا  تتضمن
رتي    افةو ، متطبات بروتيا باس نظاما مرجانيا عميقا وفرياا من نوعل يعر   العميقة القاعية معال وتشمل ال التعقيا  بارجة عالية من

األع   التي  ال يوانات الموترسةب ترتبط مؤحتة سمة السراين  ل منويمثل ال شا الرا  أخاايا مغمورة وأربعة، اان اار و  ،االن اار ةشايا حاري
تجميع مب غ  منطقة وُتعّا متطبات بروتيا  سمك رياضة التياو  ،، وأسماك القرشوالثاييات ،الطيور الب رية، بما في ذلك تب ث عن الع  

 المنطقة هذهول  مهااة باالنقران هيو  راجعا في أعاااهات األنواع بعن هذه ويجري فيها سر  أسماك البهاريات والسبارياي  وتشها عنها
كثر األ جولها أ متطبةمن  المواا المغذية نقل تُّيسر إيكولوجية هامة عم ية السراين ويشكل ال شا الرا ل من، معتال مستوى إنتاجية

 العايمة المغذيات باتجاه الشمال  بيية ال إل  إنتاجية

H H M M M M L 

 خليج ناتال  -2
  :بما في ، المياه السا  ية لنهر أومجيني متر من 4111 إل  اورنوورا من مينا متا ي، و جنو  أفريقيا من السا ل الشرحييقع ع   الموحع

  الع يا، والمنطقة ال جية رتي  القاريومنطقة التوريخ في خ يج ناتال، و افة ال ،توجي  متطباتذلك 

  تعزيز الرتيا السمكيو  اليرحات،ب، واال تواظ والب ري األرضي ربط ايلكترونيالها ، بما فيكولوجيةالعم يات ايي من ل عايا خ يج ناتال مه، 
 عاا ح يل من في بتواجاها األنواع المعروفة بعن تاع الناارة و نواع الموايل أل اموطن وتمثل هذه المنطقة  مناط  هامة ل توريخ والع  يوفر و 

يؤاي و ارتواع مياه القاع الغنية بالخ يا والتي يوجهها سا ل أجولها ،  من خ ل إل  الجر  ة أفقيابارالا المنتجة المياهتت رك و  المناط  
 العكرينطوي و   مجمعةالغير  الرواس  موايل من وغيره الطين ع   هاما في ال واظاورا  توجي  الكبير من نهرالماا المطري القاري 

أسماك القرش، وبعضها و  ،والس    ،المهاجرة واألسماك ،القاعية واألسماك ،القشريات  ياةا ل مر ت ع   أهمية لالغنية بالمغذياوالظرو  
 أسماك السباريايو  المياه الباراة ومرجانيات األخاايا المغمورة، الب رية الهشة واألنواع النظ  اييكولوجية إمكاناتوتشمل   باالنقران مهاا

  بطيية النمو

M H H M H L L 

 M M H M H H M كوماتي إلى غاية منطقة بونتا دو أورو )جنوب موزامبيق( نهر إن -6
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 ل ط ع ع   شرا 86رج  الرجوع إل  التو ة ي
 مختتراتال

  :كامل خط و  ااناي بايكسو مناط و  جواالخ يج إنكوماتي و  نهر مت  من مابوتوخ يج  غطيتإنكوماتي و خ يج تقع هذه المنطقة في الموحع
  (ناتال في كوازولو أفريقيا وجنو  وزمبي بين مال اوا   أورو او إل  بونتا إنهاكا جزيرةل الطر  الجنوبيأعالي الب ار في و  السا ل

  أحت   شعا و  والمعشبات الب رية،، المنتشرة ع   نطا  واسعالمنغرو  مثل أشجار   ويأوي موايل  يوية، بطابعل المتنوع الخ يجيتميز هذا
المنطقة  وتستضي  هذه(  سه ةو  خشنةسوا ل تخرية، و رم ية و  شواطئ، بايضافة إل  جنو  خط االستوا  أفريقيا في المرجانية الجنو 
 أيضا الخ يجويمثل هذا  تجاريا  الهامة ربيانايمزارع متايا األسماك و ، بما في ذلك ألنواع مخت وة تنوعا بيولوجيا مرتوعا ل غاية التغيرة
 Dermochelys،  اية الظهرجالس  واة   الس    ث ثة أنواع منو ، والاالفين ،الب ر بقر ، مثلتثير بواعث ح   خا عاة أنواع ل اموطن

coriacea ، ضخمة الرأ  الس  واةو، Caretta caretta،  الخضرا الس  واة و، Chelonia mydas ،فر  و يوانات (، وأسماك القرش، وال يتان
ا موطن زيرة إنهاكاوتمثل ج  Zostera capensis من نوع  زامية رأ  الرجا ، األعشا  الب ريةو  ،المهااة باالنقران وثناييات التافة ،الب ر

الب رية واألرضية  ل م ميات اموطن وتشكل هذه المنطقة  تظهر في الجنو  األفريقيالتي  أنواع الطيورمن جميع في الماية  22يعيش فيل 
  لجزيرة إنهاكا وشبل جزيرة ماتشانغولو

 حافة الرصيف لدوالغوا وأخاديد هذه المنطقة ومنحدرها  -2
  :الم ميتين الب ريتين  جنو  هذه المنطقة تمتاو  شرحا تقريبا  °22و °24 والخطين جنوبا° 49و °46 قع هذه المنطقة بين الخطينتالموحع

 إسيمانغاليسو وفي شمال هاتين الم ميتين وع   طول سا  يهما   ايقة األراضي الرطبة مابوتاالنا وسانت لوسيا الموجواتين في

  يتان ال ابا ، ل رييسي مسار هجرة هي تشمل، و المهااة باالنقران ج اية الظهر الس    تأوي هامة يةب ر لموايل موطن  المنطقةهذه  
 باالنقران، مهااة أخرى ألنواع اموطن تض و  ،أسماك القرشو  المتوطنة( سبارياي  ألسماك ومسرأ، الثورحرش  توريخ ألسماكمنطقة تشكل و 

 األخاايا العايا من الم تم ة النظ  اييكولوجية الب رية الهشة تضمنوتأسماك القرش  و  ،يةوالثاييات الب ر  شوكيات الجو ، بما في ذلك
 الشعا  والتي شكلالتي ت الباراةالمياه  مرجانيات و افة رتي  حاري ت بة تض  ،عميقة اشعاب، و وشواطئ من ال قبة القايمة، الب رية

 ة تغذية موسمية ألسماك حرش ال وت متر  وهي تمثل منطق 911تنتعش أيضا في أعما  تزيا عن 

M H M M M H H 

 نهر سايف ريفر إلى غاية سان سيباستيان  -2
  :26 وخطي الطول جنوبا'71° 49و '21 °47 العرن يخط ضمن موزامبي  سا ل منكي ومترا  41 ع   بعا بازاروتو أرخبيل يقعالموحع° 

مي  من  اثنا عشر في معايير المناط  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوتغطي أيضا هذه المنطقة التي تستو  شرحا  '21 °26و '44
 شرحا  '213411 °26جنوبا؛ و '473211 °47 الرتي  القاري عنا ما يقار 

 قيا في شر  أفري األكثر حارة ع   البقا  مجموعات بقر الب ر موطن والذي ُيعاّ ، بازاروتو بشكل رييسي موحع أرخبيل هذه المنطقة تغطي
سمك والاالفين و  والس    الب ر بقر، مثل الضخمة ال يوانات العايا من وت توي هذه المنطقة ع    ويشكل م مية ب رية حايمة بالوعل

  غابات المنغرو و  مرو  األعشا  الب ريةرلين، وكذلك الم

H H H M H H H 

 منطقة مورومبان إلى غاية خليج زافورا )جنوب موزامبيق(  -2
 :تغطي   وتوفو وتتل إل  غاية زافورا، شبل الجزيرةو ، خ يج إنهامبان تغطيوهي   إنهامبان خ يج ماخل شمال غر  تقع هذه المنطقة الموحعH H H M H H L 
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  طقتي بومان وبايناان(من

  بشكل رييسي أسماك شيطان ب ر الشعا  المرجانية، و الضخمة أعاا ال يوانات في وفرةبتتميز هذه المنطقة  Manta alfredi ،)ماك وأس
 ال يوانية مجموعاتال من بين أكبر اعتبرت لتيوا (،Rhincodon typus  ال وت القرشو (، Manta birostris  شيطان الب ر الم يطي الضخ 

ُتعّا إ ااها من   مرجانية اشعاب كذلكتستضي  و  ،من الس    سة أنواعخمو  ،الب ر  يوانات بقر أيضا المنطقة تستضي و  في العال  
إنهامبان  منطقة مورومبان وخ يج وال سيما  ول  معشبات ب رية واسعة النطا ،التي تتخ  ها  نغرو الم غابات(، و ياة من نوعهاور ال الشعا 

  ول المنتشرة لعاريات الخيشو الجاياة باألنواع  المتع قة التقارير األخيرة اع تو  ،مياانا جاياا ل غاية في مجال الب ث المنطقةوُتعّا هذه 
  في موزامبي المنطقة الناشية وذات التنوع البيولوجي الشايا  حيمة هذه ينا/زافورامنطقة بوم

 منطقة كوليمان إلى غاية نهر زوني )دلتا نهر زامبيزي(  -21
 :إل  الممتا  رييسيال الالتا فرعو  المسافة بين شينايمنتت    في الجنو  زوني ونهر سيناي  بون  او  نهر من هذه المنطقة تمتا الموحع

 ( بيرا ماينة

 متايا ل منطقة أكبرس س ة جزر إلها  برايمايرا  إي سوغوناا  التي تمثل  إل  ساي  نهر تمتا منالتي  سوفاال متطبة تُنشئ الالتا
في عا  طن  61111 ن وبأكم ل   التناعي من المتيا في الماية 61ما يقر  من ومن بين أكثرها انتاجية إذ تشكل  في موزامبي  األسماك
من الخط  ك  411   وال أي ع   بعا، زوني نهرال   من منطقة كوليماني  نهر زامبيزي التا هنا من خ ل سوفاال وتمثل متطبة  (4114

، وهي أكبر بيزيزام التا نهر في النطا  واسعةال غابات المنغرو ب ارتباطا مباشرا األسماك المنطقة المتع قة بمتايا ههذ إنتاجيةوترتبط (  السا  ي
 هكتار  711 111مسا ة حارها  وال  وتغطي  ،شر  أفريقيا كامل أن ا  في غابات المنغرو 

H H M L H - M 

 واجهة ألجوهاس -22
 :في  الوطنية  اوا الواليةقع في المناط  الب رية الممتاة خار  وت جنوبا  °22و °26شرحا والخطين ° 82و °41 بين الخطين تمتا الموحع

  يط الهنايالم 

 الكاريزمية بما في ذلك األنواع الكاينات ال ية، فيكبير ال تنوعال يعززو  ،اينتاجية من مستوى عالُيعّا هذا الموحع منطقة فرياة تتميز ب 
 لطيور الب رية،واوزعنويات األحاا ، ، وال وت ال قيقي الجنوبي، الجنوبي األزر  الزعان  التونة أسماك باالنقران من حبيلالمهااة األنواع و 

 ن باالنقرا بشاة المهااةو  المتوطنةها طيور حطر  أمستراا  بما في

H H H M H M L 

 متنزه تانغا البحري لشوكيات الجوف -21
 :17 °29، جنوبا”29 '47 °6شرحا و ”7 '18 °29، جنوبا”72 '42 °6شرحا و ”27 '72 °29، جنوبا”21 '12 °6 يقع بين الخطوط الموحع' 

 شرحا  ”47 '12 °29، جنوبا”47 '12 °6شرحا و ”66

  حاو  التي ُتعّا إ اى أنار أسماك المياه العميقة وأكثرها غموضا مجموعات من شوكيات الجو  الجو  لشوكياتمتنزه تانغا الب ري  يستضي 
هذه المنطقة أن شوكيات الجو   في تعمل عن بعاالتي  أشرطة الويايو واستخاا  الع مية ب وثال وحا أظهرت  سابقا أنها انقرضتكان يعتقا 

  متر 411و 761ما بين  يتراواتعيش في كهو  تقع ع   عم  

H L H M L M L 
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 كيسيتي -شيموني  -بيمبا  -22
 :جنوبا  '21 °16جنوبا و '61 °12 بين خطي العرن الموحع 

  منطقة وتقع ال يتان  و  ،الب ر، وبقر والاالفين ،س   وال األسماك اليّمية، شملاألسماك التي ت فيارجة عالية من التنوع بحناة بيمبا تتميز
 48في كينيا  و أوسع م مية ب رية وهكيستي الب ري،  متنزهتتضمن و  ،كينياالسا ل الجنوبي لمبونغوتي في منطقة شيموني ع    -كيستي

 مستوى عاليا من التنوع هذه المنطقة تاع و   (²ك  77في كينيا  أتغر م مية  المتنزهمتاخمة لهذا الب رية التمثل م مية مبونغوتي (، و ²ك 
جوز  سرطان  ياة اورةمهمة بالنسبة ل هيو  ،الس    الب ريةوأسماك الشعا  المرجانية و  اعمها ل مرجانيات ، بما في ذلكال ياة الب رية في

 الخرشنة طيور ا تستضي  أنواعا من حبيلمهمة ل طيور  يث إنهمنطقة  وتشكل جزيرة كيسيتي  األنواع الناارة والمستوطنة وهو أ ا، الهنا
الخرشنة الوراية و  (Thalasseus bergii  المتوجةالخرشنة  طيور ( منزو  متناسل 7111 ُسّجل منهاكبيرة   اأعااا( و Sterna fuscata   الغبسا 

 Sterna dougallii ،) والمياه  والمعشبات الب رية، ،جانيةوالشعا  المر  ،نغرو من الموايل، بما في ذلك غابات الم عريضةمجموعة  تض و
أنواع مخت وة و  ل ثاييات الب رية يةموايل رييس كيسيتي -شيموني  -بيمبا  وتوفر منطقة  تعتبر أماكن توريخ هامة لألسماك، والتي السا  ية

  المرتبطة بهاوأنواع األسماك  المرجانياتمن 

H M M M M M L 

 مايراس وسوغونداس(بيبان )جزيرتا بري –بايكسو بيندا  -22
 :شرحا  °2736و °28 الطولخطي و  جنوبا° 78و °7234 تمتا هذه المنطقة بين خطي العرن الموحع 

 أنغوشي   التي تمتا من الزارو ساو مناط  التيا في وتغطي أيضا  مرجانية نقية شعاباتستضي  و  تتميز هذه المنطقة بإنتاجيتها العالية
 ب يرات موزامبي   يث تض  فرياة من نوعها في سا  ية مثاال جياا لمنطقة بيناا بايكسو(  وُتعّا منطقة  موزمبي اي ناكاال/إلها جنوبا إل 

 Kapaphycusأنواع مستوطنة من الط ال  الكبيرة، و  فرياة من نوعها متايا أسماكوتوجا بهذه المنطقة  مّاية  ومناط  شاطيية معقاة

alvereii  لها و  ناكاال حبالة مغمورة ياأخاا، فهناك عاة وع وة ع   ذلك   موزمبي  ايا 

M M M M M H M 

 سعداني -زنجبار )أونغوجا(  -22
 :شرحا  °2938و °2831 الطولخطي و  جنوبا° 639و °6361 تمتا هذه المنطقة بين خطي العرن الموحع 

  أسماك القرش مثل من النا ية البيولوجية امةاألنواع اله عالية نسبيا من أعااا با توايها ع   سعااني -نغوجا( و زنجبار  أتعر  منطقة، 
 والم اريات، وُتعّا أيضا الزعان  الزرحا  األسماك ل عايا من موايل المنطقة هذه توفر  و الس    الب ريةو ، واألربيانالب ر،  بقرو  ،والاالفين
  والم اريات الزعان  الزرحا  سماكاألالذي يشمل الم اريات و  البيولوجيتنوعها جاذبية نظرا ل بارزة سا  ية سيا ية منطقة

M M M M M M M 

 كيلوا -مافيا  –روفيجي  -26
 :شرحا° 2136و °2934 خطي الطولجنوبا و ° 931و °137 تمتا هذه المنطقة بين خطي العرن الموحع  

   والس    الب رية ،الب ر بقر مثل ،المهااة باالنقران األنواع الب رية متنوعة منة تنتمي إل  طايوة كبير  مجموعات المنطقةهذه تستضي ،
 كي واو مافيا ع   سوا ل ااي ال رو نغمناط  الم أكبر وتوجا الطيور و  م ارياتوال ذات الزعان  األسماك وشوكيات الجو ، وغيرها من

  روفيجي نهر والتا

M M M M H M M 
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 منطقة واتامو -22
  جنوبا° 232وشرحا  °2134جنوبا و° 236شرحا و °2939الموحع: تقع هذه المنطقة بين الخطين  

 غرو نم ةغابرم ية و  شواطئو  ،مرجانية وأجرافا ااي  مرجانية، و  وشعابا هاابية، اطينو  رم و  مّاية، تخرةهذه المنطقة في  الموايل تشمل 
 غابةب هافي جز  منم اطة قة المنطو السرطانات  و  ،الب ر وبقر ،والس    ،األسماك ويتضمن التنوع البيولوجي في هذه المنطقة  كريك مياا
 ،Rhizophora mucronataو ،Ceriops tagal أنواع ، بما في ذلكغرو نالم أنواع في ارجة عالية من التنوعب هي تتميز، و كريك مياا
ر المقيمة أنواع الطيو  متنوعة من طايوةل أوىم وتوفر هذه األنواع  Sonneratia albaو ،Avicennia marinaو ،Bruguiera gymnorrhizaو

 والمهاجرة ع    ا سوا  

M M M M M M M 

 متوارا )جزء من قناة موزامبيق( -خليج بيمبا  -22
 :تنزانيا  في جنو  مانزي -متوارا خ يج شعا نظا  و  روفومانهر  مت  من ك  211 ع   بعا شمال موزامبي  في بيمبا خ يج يقع الموحع 

  روفومانهر  مت  من ك  211 ع   بعا شمال موزامبي  في بيمبا خ يج الممتاة من  يةالسا  من الجزر س س ة كيريمبا  أرخبيليشكل 
 في المنطقة سج تالتي  الشعا  المرجانية تنوع معاالت أع   رخبيلويمت ك األ تنزانيا  في جنو  مانزي -متوارا خ يج شعا نظا  و 
 وبقر، الس    الكاريزمية نواعاألوتشمل   جنسا 61من  نوع 211 ما يقر  من من خ ل اشتمالل ع  (، موزمبي  شمال بايضافة إل  

  الناارة والمستوطنة أنواع النباتات والعايا منالوي ة، و  ،الب ر

H M M H H H L 

 قناة موزامبيق -22
 :وجنوبا  ماغشقر، الشرحية منالشمالية  إل  الزاوية تنزانيا في جنو  متوارا منبا ا  حناة موزمبي  خط يمر عبر تمتا هذه المنطقة من الموحع

 أفريقيا في جنو  اليتهاو سانت لوسيا و ماغشقر الشرحي ل الطر  الجنوبي ن و

 في  الغربية الكبرى ال افة تيار، وهو تيار أج وها ، وهي تاع  ع   مستوى العال  فرياة من نوعها في القناةالاورانية و  الاوامة ُتعّا الايناميات
 الاوامة ايناميات  وتاع  الالنظا  اييكولوجي ل قناة ايناميات وموايل تأثيرا شاياا ع   وأوحيانوغرافيا القناة لوجياوتؤثر جيو  الهناي  الم يط

 في المياهواليّمية  القاعية الب رية مجموعات الكاينات ماغشقر هضبة في وارتواع مياه القاع إل  المياه السط ية ل قناة ورياة من نوعهاوال
 والنشاط، والكاينات اليّمية العوال  ومجموعات، المرجانية الشعا  إنتاجيةمما يؤثر ع   تميز بارتواع معال ترابطها وتكاثرها، والتي تالض  ة 

 الب رية الثاييات والطيور الب رية، و  الب رية، والس    األسماك الكبيرة بما في ذلك، ال يوانيةمجموعات المكاني والزماني ل 

H H H H H M H 

 جزر إيبارس )جزء من قناة موزامبيق( -11
 :الجز   في (جنوباُ °  7732  غ وريوز جزروتقع  وماغشقر فريقيا السا ل الشرحي أل بين زامبي حناة مو  طول ع  تمتا جزر إيبار   الموحع

الجز  الجنوبي ( في جنوباُ °  44,2  أوروباو  إنايا اا باسا تقع جزيرتا و  ،هاوسطفي  خوان اي نوفاتقع جزيرة و  المنطقة، هذه الشمالي من
  هامن

 تتميز بارجة  وظ عالية مواحع وفرتهي و ، 7914منذ عا   م ميةوحا أتب ت ، بكرا  ت  اآلنتزال وال  إل   ا ما معزولة هذه الجزر  
 هامة  تكاثر وع   مناط  اوُتعّا أيض  والطيور الب رية، والثاييات الب رية ،الب رية الس   ، مثل المهاجرة لألنواع وتشكل مواحع مهمة

H H M H H M H 
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 ( Carcharhinus galapagensis  أسماك القرش تغار تجمعاتو  الس    الب رية من أنواعوتكتسي هذه المنطقة أهمية بالنسبة إل  عاا 

 كيونغا -منطقة المو  -12
 :جنوبا °736وشرحا ° 2739و جنوبا° 234وشرحا  °2132تغطي المنطقة الممتاة بين خطي  الموحع 

  من ال اوا بالقر  كينيا في شمال شر  الم يط الهناي سا لع    المو في منطقة الما والجزر مسط ات موايلو المنغرو  تعر  أشجار 
من  حيمة عالية وهي تكتسي شر  أفريقيا  كامل سا لع   طول  بأنها تشكل، إل   ا ما، الموايل األشا كثافة واألغن  باألنواع، التومالية

   ماية السوا ل و  ة ع   الطبيعةقايمالاألسماك، والسيا ة  متايا، و األزر (  الكربون المناخ و ماية ،التنوع البيولوجي  يث
 

M M M M M M L 

 مخاضات والترز  -11
 :متر 811شرحا  و اات حاعاة التساوي العمقي لهذه المنطقة عنا  '66-29 °22جنوبا و '76 -9 °22 الخطينبين  الموحع  

 مرجانيةال شعا الب مغطاة( مترا 76العم  األان    مسط ة حم  تتس  مخاضات والترز بان اار شايا ع   جوانبها وتتخذ شكل مخاريط ذات 
وهي   متر 811 عاة التساوي العمقي لهذه المنطقة عناحا و اات ال وا  الخارجية  ع   طول وخاتة، لتضاري  طبيعية مؤس ة ومسننة

 21ُتعّا و  ،(Palinurus barbarae ، Decapoda Palinuridae، الشوكي  يا المعرو  لألنواع الموتوفة مؤخرا من جراا الب رتمثل المويل الو 
  في ويست إنا الجبال الب ريةو  جزرال س س ةأجزا   بعن في كاينات متوطنة لمخاضات والترز الض  ة أسماك المياه  يوانات من ٪21إل  

H M L L L M H 

 ل البحري المرجاني وتضاريس منطقة الصدع الجب -12
 :شرحا   '71 °22- '71 °24والخطين  جنوبا '21 °27-' 11 °27بين الخطين  الموحع 

  منطقة والممتا في المنطقة المجاورة ألنتاركتيكا  وهي تمثل المياه الباراةل شعا  المرجانية في  المويل الو يا المعرو  المنطقةتشكل هذه 
 تمتا منطبيعية شاياة االن اار والتي ال التضاري  مناط  واسعة من  يث إنها تتضمن الم يط الهناي جنو  غر  ا فيفرياة من نوعه

تضاري  منطقة التاع الواحع عنا /أخاوا ل مياه الب رية العميقة أسولمتر إل   211جبل المرجان الب ري الواحعة عنا ل الجب ية الب رية قمةال
  ااي الو  الباراة ل مياهمرجانية  شعا  ل اموطن وُتعّا هذه المنطقة  الجبل الب ري من إل  الغر ك   71إل  مسافة متر، والذي يمتا  6411

في عالية  كثافةب وتتميز هذه المنطقة  (Octocoralliaالمرجانيات ُثمانية ال وام   و ( Scleractiniaالمرجانيات ال جرية   بما في ذلك ،مرجانيةال
ول    شوكيات الج ا(القرفتا ، و الكركنا   المتنق ةاألنواع و ( وايسونج المرجان   طيةال األنواع بما في ذلك المرتبطة بها، تأعااا ال يوانا

  Lophelia pertusaنوع  غير أنل من الممكن وجوا وجانبيل الع ويين، ل الب ريالجب ع   حمة المرجانيات ال جرية يتسن ع   ن و أكيا ت ايا
التي تسنت اراستها شمال المنطقة  الجبال الب رية نظ  يخت   عن بالجبل الب ري المرتبط يّميال النظا  البييي فإن إل  ذلك،بايضافة و 

  ةليّميا الغرناا أسماك كبيرة من أعااا ع   ،ت اياوجل ال وي توى جبل المرجان الب ري، ع    المجاورة ألنتاركتيكا

H M - H - H M 

 مبيق شمال قناة موزا -12
 :أرخبيل ماغشقر و  من والشمالي الشرحي الغربيشمال الجز  ال، و شمال موزامبي و ؛ جنوبا متوارا من، تنزانيا الجز  الجنوبي منيمثل  الموحع

ومايوت وغ وريوز المنارجتين ضمن أحالي  ما فاركوهار، و  بروفياان  وهضبة ،جزر ألاابرا مجموعة، بما في ذلك سيشيلوجنو   ،جزر القمر
H H H H H H L 
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  الورنسية الب ار ورا 

 الاورانات و  الاوامات من حوية ايناميةب تتميز كو اة فرعية إيكولوجية وجغرافية  يوية متجانسة مبي اموز  يمكن أن تقا  منطقة شمال حناة
تنوع ال تركيز زيااة إل  المرتبط بايناميات هذه الاوامات والاورانات النمط ال الي وحا أاى  الجزر بين تعزيز التواتل التي تسه  في المايية

 هذه البقعة من المنطقة  البيولوجي في

 منتزه موهيلي البحري  -12
 :شرحا   '79° 26و '77° 22 والخطين '12 ° 72و '41 ° 77بين الخطين  الموحع 

  اا الاولي ل وظ الطبيعة والموارا الطبيعيةيشكل منتزه موهي ي الب ري، باعتباره من ال ااي  المارجة ضمن الوية السااسة من تتني  االت ،
س  واة ل  في األرخبيل تعشيشموحع  أول وُيعاّ الاولي  ايح يمي و  الممث ة ع   التعياين والنظ  اييكولوجيةكثير من األنواع م ذا ل 
 الب ر  بقرم جأ لو  ال ابا  ال يتانتكاثر هامة ل، ومنطقة الخضرا 

M H H H H H H 

 ير إدوارد، وجزيرتا ديل كانو رايز وكروزيه جزر األم -16
 :شرحا ° 66و° 24312جنوبا والخطان  °28و° 22ي ّا هذه المنطقة الخطان  الموحع 

  الم يطي األرضي و  المهااة باالنقران، ويكتسي أهمية من  يث التواتل أنواع الطيورعايا من يشكل هذا النطا  منطقة ع   وتكاثر ل
 ا تمال وجوا موايل  ساسة وأنواع وهناك تجان  كبير في الموايل اليّمية والقاعية مع  الطبيعية لألعما  الب ريةوالتواتل بين التضاري  

، جباال ب رية الموجواة في هذه المنطقة الموايل وتتضمن ل شعا  المرجانية  كونةح ي ة المناعة، بما في ذلك مرجانيات المياه الباراة الم
 س يقة، وعاة موايل يّمية  وسهول فت ات  رارية مايية،و  عميقة، وأخااياتاع، مناط  و وتتاعات مت ولة، 

H H H H H H H 

 جنوب مدغشقر )جزء من قناة موزامبيق( -12
 :تب غ  وال  مسافةإل   من ماغشقر جنوبا، ويمتا ترم 4611و 7111 ما بينعنا عم  يتراوا  ت ت الما  أو مرتوع واسع هضبة الموحع 

  ك  7111

 وال وتياتالطيور الب رية  بما في ذلك في المنطقة، الكثيرة االرت ال لألنواعّا مياه هذه المنطقة ذات اينتاجية العالية مركز تغذية ها  ُتع  
 نوعها  سا  ية وأراضي رطبة فرياة من موايل والتي تشكل ةالسا  ي والبرك الشاطيية، والب يرات السا  ية الكبيرة الكثبانب وتتميز هذه المنطقة

 في معزولةتغيرة  شعا  مرجانيةو  الت بة مجموعات الكاينات المخمرة لهذه المنطقة الض  ة القاعية مجموعات الكاينات ويهيمن ع  
 األطرا  

H H H M H H H 

 جزيرة تروملين  -12

  :جنوبا( '62 °76وشرحا،  '27° 62  شمال غر  ريونيون كي ومتر تقريبا 681الموحع 

 وحا   األتنا  من   ل غايةح ي اعااتستها   هيو  ح ي ةالمتع قة بها الع مية  رفةالمعفإن ، إل  هذه المنطقة إمكانية الوتولة م اواينظرا ل
 مواحع تشكل أ ا تروم ين أن ع   الماى الطويل الذي جرى الت  يلأثبت حا و ، ثمانينات القرن الماضيمنذ  الب رية الس    رتاسن  ت

H H H H H H H 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86رج  الرجوع إل  التو ة ي
 مختتراتال

عثر ع   انعزال جيني لاى أنواع المرجانيات والطيور في وحا  الهناي  غر  الم يط الخضرا  في   س ية بالنسبة ل أهم شااأل التعشيش
 نوعين منل االمنطقة موطن ُتعّا هذه، وع وة ع   ذلك  في مجال ال وظ مة ل غايةحيّ  هذه الجزيرة وهو ما أاى أيضا إل  اعتبار هذه المنطقة،

 في المنطقة  ناارةال المخ مرجانيات

  هضبة ماهي وألفونس وأميرانتس -12
 :جنوبا '11 °71وجنوبا ' 11 °1الخطين بين و  شرحا' 11 °68و شرحا' 11° 61بين الخطين  الموحع   

 مهمة ع    مواحعو  عهذه األنوال هجرة مسارات مما يوفر، ل  وتيات تتميز هذه المنطقة بارجة عالية من التنوع، وُتعّا منطقة ع   وتوريخ
هذه المنطقة، وهو ما يوفر مواحع  المنغرو أشجار و  الشعا  المرجانية وتميز أسماك القرش و  التونة أنواع ، وخاتةالب رية األسماكتغذية ل

ساعا تو   ليهاي إالجريان السط و  ترس  الشعا  المرجانية في ال ا من نغرو أشجار الم بينما تساعا، وموارخ األسماك األسماك سر لهامة 
 ل س    هامة تعشيش مواحع وحا ُعثر في هذه المنطقة ع    الع  و  تكاثرال مواحع توفير من خ ل الطيور الب رية ع   واظ في ال الهضبة
  والس    التقرية المنقار الخضرا 

H H H M H H L 

  جبل أتالنتيس البحري -21
 :تقريبا  ' شرحا41°61-' شرحا 74° 61و جنوبا' 28 °24 -ا جنوب' 28° 24 الموحع 

 ل غاية من متنوعة  مجموعة ،جزيرة مغمورة/جيو/وجب  ب ريا، نشطة تكتونيةجزيرة  ، والتي تمثلهذه المنطقةل معقاةالجيومورفولوجيا أوي الت
ويستضي  مجموعات  متنوعة مرجانية ااي   ويتضمن الجبل الب ري  متر 2111 إل  111 ا بينم عم  يتراوا حاع الب ر ع    يوانات
، armchair-sized spongesمن نوع  ، وايسونجكبيرةال النعمان شقاي ب يوانات  التي تتميزو  أعما  الب ارمن كاينات األجرا  الب رية و معقاة 

سمك و ( Pseudopentaceros wheeleri ويستقبل الجبل الب ري مجموعات من السمك المارع الرأ  الغمري   والمرجانيات ثمانية المجسات
  األبرامي 

H M H H M H M 

  المنتزه البحري للخليج األزرق -22
 :في  فاكوا  بوانت في الشمال إل  غارا او كور بوانت منمتا ي، و موريشيو  في جنو  شر  المنتزه الب ري ل خ يج األزر  يقع الموحع

 الجنو  

 ما  وجوا مع، المرجانية األنواع في تنوعال عالية من هناك ارجةو   لرحعيةا  والشعا الهاابية الشعا : المنتزهفي هذا  الشعا  نوعان من يوجا
تجارية والعايا من أسماك  وتوجا في هذا المنتزه أنواع  فتي ة 76و جنسا 48 تمثل من مخت   األنواع المسج ة التينوعا  28 ال يقل عن

سبعة  بما في ذلكسية، مث ها في ذلك مثل ال يوانات الب رية األخرى، الشعا  المرجانية، بما في ذلك ت ك التي تس ك س وك التجمعات المار 
عاريات الخيشو ، ن من انوعايسونج، و  أربعة أنواع منو ، القشريات أربعة أنواع منو ، الرخويات أنواع من، وثمانية شوكيات الج ا من أنواع

  من الس    ونوع وا ا وأربعة أنواع من خيار الب ر،

H H M H - H H 

 H H - - H - H  مصطبة سايا دي مالها -21
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86رج  الرجوع إل  التو ة ي
 مختتراتال

 :شرحا21 °64 –' 21° 69و جنوبا° 74 -' 21° 8بين  الموحع '   

 باعتبارها منطقة  ،ماسكارين هضبةال تزال و  هضبة ماسكارين  تشكل الث ث التي الض  ة أكبر المتطبات تمثل متطبة سايا اي مالها
، غير ماروسة بشكل جيا أو ع   التعيا العالمي  ت  اآلن معروفة غير ،في أحت  جنوبهاتقع جزر تغيرة ناشية و  أرن معزولة وذات

والموايل  المعشبات الب رية أكبر، بما في ذلك فرياة من نوعها تال ع   تضاري  طبيعية وموايل أوحيانوغرافية مؤشرات حوية هناكغير أن 
  والطيور الب رية الثاييات الب رية من كبيرةتجمعات وجوا األنواع و  توطنوع    في العال ، الض  ة مياهل  األ يايية

  الجانب السريالنكي من خليج منار -22
 :الجر  القاري وضمن سري النكال التابعة ااخل المنطقة االحتتااية الخالتة تقع هذه المنطقة  منار خ يج من السري نكي الجان  الموحع  

 خطين السا  يينال المط ة ع   المياه السا  ية في ط  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمنا معايير التي تستوفي المنطقةوتقع هذه 
  السا ل من ك  6ع   بعا  الب ر باتجاهتمتا و  الخط السا  ي هذه المنطقةوفي اتجاه البر، ت اذي   والشمالي الغربية الشمالي

 الب ر   بقرو  من الس    األنواع المهااة باالنقران لبعن اموحعُتعّا لوجي، و البيو و  يكولوجيالتنوع اي من يامستوى عال تمت ك المنطقة
أشجار و ومعشبات ب رية،المرجانية،  شعا ال - ل غاية هشة و ساسة سا  يةإيكولوجية  انظم فإن هذه المنطقة تتضمن ذلك، بايضافة إل و 
فقا ُسّجل  ،وبوجل عا   ات األنهارمتبل فت ات وبضعة ،رم ية ابانكث، و طينية مسط اتو  والمتبات، م اذية ل ب يرات الشاطيية نغرو م

  Dagong dugong، وبقر الب ر، Balaenoptera musculas ال يتان الزرحا ، مثل مهااة باالنقران ب ريةثاييات  في هذه المنطقة وجوا
وجراا الب ر النع ي جراا الب ر الشوكي، ، و ربياناألو  ،ونينوالش ،، وأسماك القرشزعنوةال أسماكب فيما يتع   اكبير  اتنوع وتوفر هذه المنطقة

  ل ؤلؤ الطبيعيهامة   وانأوعااة ما تقع في هذه المنطقة أيضا أسماك الشعا  المرجانية  و  ،وخيار الب ر وتا  الم ار،، الشكل

H H H H H H L 

  حوض الجزء األوسط من المحيط الهندي -22
 :مرتوعات  وأجزا  من الم يط الهناي منتت  الواحع في  ونال ع   جزر المالاي سري النكا و  نو  وشر ج تمتا هذه المنطقة في الموحع

  التسعين ارجة شرحا

 غر  الم يط  الواحعةالجزر  تعشش ع   التي الطيور الب رية أنواع منأربعة  لما ال يقل عن كموحع ع   رييسيالمنطقة  تعر  هذه
أثنا  التكاثر الموسمي الواض  ل عوال  ل  تول ع   ع وها في هذه المنطقة  ك  2111هاجر لما يزيا عن تإل  جان  الطيور التي ، الهناي
  الجنوبي خ ل فتل الشتا  النباتية

L H M L L M - 

  روسكي -22
 :66 °92، جنوبا' 21 °27-' شرحا11° 96، جنوبا' 21 °27- ' شرحا11° 96، جنوبا' 41 °27- ' شرحا66 °92جنوبا،  '41 °27 الموحع '

  شرحا

 عنا المتع   بالهضبة حاع الب ر حاعاة من وتبرزشرحا،  ° 96عنا خط  ريا  هضبة بروكن الجز  األوسط من في تمثل روسكي كاية تقع 
   سمك وُعثر في هذه الكاية ع  وتمثل هذه الكاية الربوة الو ياة التي توجا ع   المرتوع الب ري األوسط  مترا 681 عم  إل  ترم 7411

H - - H - - L 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86رج  الرجوع إل  التو ة ي
 مختتراتال

عم يات تيا بشباك  كايةع   هذه ال جرت وحا(  Pseudopentaceros spp  السمك المارع الرأ و ( Beryx splendens األبرامي  التغير 
المعروفة الو ياة  هي المنطقة كايةوهذه ال  عم يات التيا التي  اثت من (Cnidaria)األسوا  المرجانالجر القاعية، وتسن  ت ايا وجوا 

 جنو  الم يط الهنايلمتايا األسماك في المياه العميقة حا أارجتها رابطة و ، ريا  في هضبة بروكناألسوا  المرجان  توي ع  ت التي
 ضمن الم ميات القاعية 

 

 فولز فالتمسطح  -26
 :67 °92 -جنوبا' 42 °27-شرحا  '28° 96، جنوبا °61 °27-شرحا  '24° 96 -جنوبا° 24-شرحا  '21° 92' جنوبا، 24° 27 الموحع' 

 شرحا

 متر 991 إل   والي  يال  المياه الض  ة من المنطقة الوسط   وترتوع ريا  هضبة بروكن الجنوبي من ع   الجان  هذه المنطقة قعت ،
الشعا  المرجانية  منكبيرة  منتات  ياالجنوبية ل  ع   ال افةوتوجا  متر  2111 منل بشكل  اا إل  ما يزيا عن الجنوبيالجان  ويهبط 
حوي  ارتواع يباو أن هناكو   مترا والتي جرى مس ها جانبيا باستخاا  المسبار التوتي 21و 41التي تتراوا ارتواعاتها ما بين و  الباراة ل مياه

في  الشعا  المرجانية مولن مواتيةال الوضع بالتأكيا إل  تهيية الظرو  هذاأاى و ، الجنوبية الغربية ال اوا ع   في مياه القاع إل  السط 
 إل   ا كبير ويض  ايطار  Solenosmilia variabilisالرييسي لألنواع يتمثل في مرجانيات   ويباو أن إطار التكوين المياه العميقة

  ميتة مرجانيات

H - - H - - H 

 الجيو الشرقي من هضبة بروكن ريدج  -22
 :711، ' شرحا46° 22 -' شرحا21 °717جنوبا،  '46° 22، شرحا '21 °717جنوبا،  '61° 24-' شرحا 61 °711' جنوبا، 61° 24 الموحع° 

  ' شرحا61

 ويبرز من ريا    من هضبة بروكنيقع في الطر  الشرحي هو عالية، و  يمثل هذا الجيو عمقا ب ريا مرتوعا مقترنا بمنطقة ذات جاذبية م  ية
 ارتواعاتس س ة من  بروكن ريا  بمياه عميقة، ويقع في أحت  جنو وهو موتول عن هضبة مترا   7161متر إل  عم   2111 عم 

ويعا أكثر هذه االرتواعات ض الة  وتقع ارتواعات  شرحا،° 48شرحا تقريبا إل  شمال الخط °  711جاذبية التي تمتا شماال عنا الخط ال
   ل غايةفي المياه العميقة  ها توجا، ولكنمن حاع الب ر 411إل   7611الجاذبية فو  هضبات الجيو التي تبرز في المنطقة الممتاة ما بين 

 وتباو ع يل آثار ت ات شايا الجانبين، تمتا إل  أسول  االنزالحات واألخاايا التي بالعايا من هذا الجيو يتميزو   (متر 6111 -2111
ن النا ية البيولوجية، ول  يتسن بعّا وت  ل منطقة بكر م  ويعتقا أن، ف   يتسن من حبل وت  هذا الجيو وال اراستلمعرو  و سبما هو

التي تال ع   أن هذه التضاري  الطبيعية حا كانت هناك بعن المؤشرات و  المتتاعة ل غاية لهذه المنطقة  اوالطبوغرافياأل يا  القاعية 
هو طويل ف  ريا  بروكن   هضبةبنيتل عن باحي مناطاخت فا كبيرا في  ويخت   هذا الجيو  غابر زمن فو  مستوى سط  الب ر في موجواة
  مياه عميقة جيومورفولوجيا معقاة ع   الجان  الغربي وت يط بلوذو  وضي 

H - - M - - H 

 - - M H H - H جنوب جزيرة جاوة -22
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 ل ط ع ع   شرا 86رج  الرجوع إل  التو ة ي
 مختتراتال

 :شرحا °771و °711جنوبا وخطي العرن  °71و °74بين خطي الطول  الموحع 

 من  التونة الجنوبية الزرحا  الزعان  وتتأل  مجموعات  رحا  الزعان التونة الجنوبية الز المسرأ الو يا المعرو  لسمك هي  هذه المنطقة
وي اث السر  في  جاوة  في المنطقة الواحعة جنو  خلتورّ  األنواعوتعوا   في نت  الكرة الجنوبي ع   نطا  واسع يهاجر  ياو رتيا سمكي 

 الم يطات في جميع أن ا نتشر ستراليا وتألالسا ل الغربي  سولإل  أتغار هذه األسماك تهاجر و  /نيسان،أبريل إل  /أي ولسبتمبر الوترة من
 والهاا  واألط سي  الهناي

 جنوب خليج أستراليا الكبير -22
 :أستراليا جنو ل األوسط سا لالع   طول  قعي الموحع 

  من اورة ال ياة التي  م ااة تضمن مرا لوت  النقرانالمهااة با واألسماك الطيور الب رية منأنواع  لعاة ُتعّا هذه المنطقة مركز ع   ها
 Diomedea  والقطر  الجوال التكاثر موس  خار  أمستراا جزيرة من القاا  ( Phoebetria fusca  طاير القطر  الااكن تجري تغطيتها

exulans )التونة الجنوبية الزرحا  الزعان  منطقةأيضا هذه ال تستخا و  التي يكون فيها تغيرا المر  ة خ ل كروزيل جزيرة الذي يأتي من ،
  نباالنقرا بشاة مهااةو  مهاجرةوهي أسماك 

- H H M L - - 
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 المحيط الهادئ اإلقليم الشرقي المداري المعتدل منالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في وصف المناطق التي تستوفي معايير  -1الجدول 

 ( UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/1/4،ياالمرف  الرابع لتقرير   قة العمل ايح يمية لشر  الم يط الهاا  االستوايي والمعتال لتيسير وت  المناط  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجتذييل  ترا التواتيل في 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

 Área de Agregación Oceánica Del Tiburón) المحيط الهادئ شمال شرقمنطقة التجميع البحرية ألسماك القرش األبيض في  -2

Blanco del Pacifico Nororiental)  
 :غربا  °724317، شماال °42321 في  اوا ويتم ور ك  461 ماى يتل إل   وال  الموحع 

  بالغةال الكبير األبينسماك القرش أل ميةموس تجميع منطقة يشكل هذا النطا  carcharias Carcharodon ) المياه الم يطية الواحعةفي 
مشتيين  من أسماك القرشوتوا   التي  ااتها   قة العمل هذه الجغرافية ال اوا الشمالي الغربي من في الركن شمال شر  الم يط الهااي

 أسماك تجميع ويكتسي هاواي  وكذلك من المكسيك(، غوااالوبي وجزيرةت اة األمريكية، وسط والية كاليوورنيا، الواليات الم  سا  يين
ال  منطقةفي  ت اث ع   الرغ  من أنها المجموعة من الكايناتهذه ل من السنة أهمية أشهر لعاةيمكن التنبؤ بها ثابتة  في منطقة القرش

 منخوضة  السط ية اينتاجية األوليةن فيها أوحيانوغرافية اينامية وتكو  عم يات تشها،  سبما هو معرو ،

H H H L L - - 

 المرجانية كليبرتونجزيرة  -1
 :إل  المنطقة  هذه  اوا وتستناخط االستوا   و  كاليوورنيا طر  باخا بين غربا( '74 °719، شماال '71° 71  ك يبرتون تقع جزيرة الموحع

 من الجزيرة   ك 411في  اوا  تقعلتي ا ،Sula dactylatraمنطقة ع   طيور األطيش المقنع، 

 اوفريا  ااام اإيكولوجي انظام تمثلالسب ، فهي  لهذاو  ،االستوايي الم يط الهاا  شر  في الو ياة مرجانيةالجزيرة ال وُتعّا هذه المنطقة 
 الهجرةتاف  ل أماميا ركزام، كيالسا ل المكسي من كي ومتر 7111وتشكل هذه الجزيرة، التي تقع ع   بعا يزيا عن   في المنطقة من نوعل
 حاي في هذه  التوطنو  اليرحات  تشتت ماى فيل  يث ينخون الب ريةاألنواع  من العايا مكانا تنعزل فيلتمثل أيضا و  من الغر  القاامة

فيما يباو، كمنطقة ، يةمرجانالجزيرة تستخا  هذه ال الو ٪(  6  القشريات أو٪(، 6  مثل السمك الرييسية، األتنا  العايا من بالنسبة إل 
التي  (، وهي من األنواعCarcharhinus albimarginatus  الطر  األبين القرش أسماك إل ع   األحل بالنسبة ، القرش سماكألتكاثر 

( Sula dactylatra  طاير األطيش المقنع تنوها االت اا الاولي ل وظ الطبيعة والموارا الطبيعية كأنواع حريبة من خطر االنقران  ويظهر
  الهامة مناط  الطيور ضمن ، ياة الطيورل الاولية منظمةال معايير ويتن  هذا الموحع، بموج  ،ه المنطقةفي هذ عموما بأعااا كبيرة

في  مستعمرة مما يجع ها أكبر ،زو  ل تكاثر 41 111طاير، منها  771 111 ب واليأعااا طيور األطيش المقنع في هذه الجزيرة  وتقار
  استنااا إل  الماى الذي يستخامل هذا النوع من الطيور ل  تول ع   الع   المنطقة وُعينت  اوا هذه  من الطيور هذا النوعل العال 

H H M M M M M 

 (Santuario Ventilas Hidrotermales de la Cuenca De Guaymas) لحوض غوايماس الحرارية المائية محمية الفوهات -2

 ال ا األان  لخط  - ”29362 '16 °41ع   الن و التالي: ال ا األحت  لخط العرن الشمالي  هي المنطقة هذه  ااثياتالموحع: إ
 777ال ا األان  لخط الطول الغربي  - ”62317 '41 ° 777ال ا األحت  لخط الطول الغربي ؛ ”41322 '61 ° 46العرن الشمالي 

H H M M H H M 
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  حاع الب رع   و  عموا الما  سبة إل بالن متر 611 تقل عن أعما ؛ وهي تقع ع   ”42388 '79 °

 ويتس  ت اياا بشاة األكساة وتهطال مغ  شبل و  المياه ال ارةب  وضا مغمورا كاليوورنيا في خ يج غوايما  الواحع يشكل  ون ،
سميكة  طبقة في ايبقا  ع   عاليةال الترسي  معاالت تتسب   يث السا لمن  قربلنظرا ل غير عااي مايي راري  وهو نظا األكاسيا  

 األنواعويتمتع هذا ال ون بتكوين فريا من نوعل من  يث   م اور االرتواعات المتطاولة ع   العضوية الغنية بالمكونات الرواس  من
 ال هوايية المجهريةالكاينات  من متنوعة ل غاية ع   طايوة غوايما  ل ون المايية ال رارية الرواس وت توى   الموجواة بل القاعية

 من الموترن أنها ت توي أيضا ع  و  ، والبكتيريا المرجعة ل كبريتات،الكاينات المجهرية المنتجة ل ميثان ، بما في ذلكلم بة ل  رارةوا
  كاينات مجهرية م بة ل ميثان 

 (Ecosistema Marino Sipacate-Cañón, San José النظام اإليكولوجي البحري ألخدود سيباكات في سان خوسيه ) -2

  :غواتيماال المياه ايح يمية ل ضمن شر  الم يط الهاا  في ،خوسيل سانألخاوا سيباكات،  الب رية السا  ية المنطقة تقعالموحع 

 ب رية سا  يةمنطقة  وهو يض   في غواتيماال ل مناط  الم مية النظا  الوطني في بغية إاراجلأولوية ذات  منطقةك أخاوا سيباكات ُ ّاا 
في اورة  ياة التجارية و  أنواع األسماك ذات األهميةاورة  ياة  وتشكل عنترا رييسيا في، وب يرات المتا  نغرو غابات المب تأثرت

 وال وتيات ، ب ريةال والطيور ،الس    الب رية مثلاألنواع 

M H H M H H M 

 (Golfo de Fonseca  خليج فونسيكا -2

 وهو ي اذي  في أمريكا الوسط   الم يط الهاا ب المرتبطة المياه من ²ك  4176سا ة تب غ  وال  ع   مفونسيكا  الموحع: يمتا خ يج
هذا الجس   إل الرواس  و  والم وثات المواا الغذايية متموجة وت مل عاة أنهار ونيكاراغوا ، وهناورا ، الس وااور هي  اوا ث ثة ب اان

  المايي

 مسط ات ما وجزر، ، و جافة استواييةغابات و ، فونسيكا خ يج نغرو أشجار ممثل أساسا في يض  الخ يج نظما إيكولوجية مخت وة، تت
 الخ يج ض يو   هذا الجس  المايي إل الرواس  و  والم وثات المواا الغذايية متموجة وت مل عاة أنهار  ماية فرعيةو  يةما تخرية مناط و 

في مجال  وُيعّا هذه الخ يج منطقة هامة  (ترم 611<   سط  الب رمستوى  فو  م  وظبشكل  يظهر البعن منها مخت وة اجزر  أيضا
 الم   وتربية األربيان  نتا ي وتستخا  المنطقة أيضا  تيا الم ارياتو  لتيا التق يايا

H M M H - M M 

 (Dorsal Submarina de Malpelo)مالبيلو حيد  -6

  :ااخل  بشكل كاملمالبي و يقع  ا و  غربا  ”66 '22 °84غربا و ”46 '21 °19و شماال ”14 '1 °6 -شماال ”42 '49 °7الموحع
  الكولومبي الهاا  الم يط  ونل منطقة الوسط  من   اوا الوالية الوطنية

 2111 من عم  بشكل  اا يرتوعو   ك  81 ويب غ عرضل ك  421 ع   مسافة الجنو  الغربي الشمال الشرحي إل  من يمتا  يا مالبي و 
 أنواعوتقضي  التنوع البيولوجي  مستوى عال من تنطوي ع  و  نواع متوطنةأل اموطن هذه المنطقةوُتعّا   جان  الشرحيع   التقريبا  متر

ايفراط في  بسب ويتس  هذا ال يا بهشاشة شاياة   هذه المنطقة في  ياتها اورات من فترةأسماك القرش الب رية و  من الثاييات مخت وة
 ( النينيو  ظاهرة التأرج  الجنوبي ل مناخ الناجمة عن ثاراآلو لمنطقة في ا الموارا السمكية استغ ل

H H H M M H H 
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 في باباغايو والمناطق المجاورة نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح -2

   التيار  بين غربا °91 شماال °9 من الخطين بالقر  موحعها الريي  يوجا ولكن ع   ماار السنة حعالمو في ال ج  و  الموحع: تخت
 شرحي الشمالي االستوايي الغربي الشمالي والتيار االستوايي المعاك  ال

 والاالفين  ،التونة الب رية مثل الضواري وهي تاع ، االستوايي الم يط الهاا شمال شر  في  عالية أوليةإنتاجية ب تتميز هذه المنطقة
عبر ، كوستاريكا ع   شواطئ تعشش(، والتي Dermochelys coriaceaالمهااة باالنقران   ج اية الظهر الس  واةتهاجر و  وتيات  الو 

 Balaenoptera  ال وت األزر  وتعافي بقا ة ب يث يضط ع باور ها  في ع   ماار السنحايما  موي  المنطقة توفرو  المنطقة هذه 

musculus) جنوبا خ ل  التي تهاجر يتان الزرحا ال مجموعات   ياة تة في اورةأهمية خا المنطقة  وتكتسي هذه نباالنقرا المهاا
 والوضع وال تول ع   الع    كاثرلتمن أجل ا باجا كاليوورنيا فتل الشتا  من

H H H H H - - 

 (Corredor Marino del Pacifico Oriental Tropical) الممر البحري في شرق المحيط الهادئ االستوائي -2

  :االستوايي الم يط الهاا  الجز  األوسط من شر الموحع  

 كوااورو وكولومبيا،  ، كوستاريكا هذه المناط  إليها تنتمي التي الب اان األربعة اعترفت  المنطقةفي هذه  التنوع البيولوجي بأهمية بنما(و  ،ا 
بأهميتها من  لمنطقةهذه ال الجيومورفولوجية الهياكل وتتميز  العالمي ل يونسكو لتراثفي حايمة مواحع ا المناط  من خ ل إاراجها لهذه

وفي اورات  ياتها في أ يان  مسارات هجرتها خ لاألنواع  بين وتكتسي أهمية كبيرة في مجال التواتل واييكولوجية البيولوجية النا يتين
 بو مطرحة،أ أسماك القرش في  ياة مجموعات ها  باور المناط  وتضط ع هذه (  تول ع   الع  الو  ضع،والو  ،التزاو مثل   أخرى

 البجع و  واألطيش الغا  من حبيل طيور طيورو ، الظهر وس    رالي الزيتونية ج اية الس   و ، ال ابا  ال يتانو 

M H H M M M L 

 (Zona Ecuatorial de Alta Productividadاإلنتاجية ) عالية االستوائية المنطقة -2

 766طول ال يخطو ، خط االستوا من جنوبا  °6شماال إل  الخط  °6 ط العرنخ من الم يطي الموتوا تقريبا هذا النظا  الموحع: يقع° 
  غاالباغو  جزر غاية إل  تقريبا شرحا

  ة النطا  ومرتبطة بنظا  التيارات االستوايية واسع تضاري  أوحيانوغرافية الم يط الهاا  في اينتاجية عالية االستوايية المنطقةتشكل 
في ال راري وُيعزى الهبوط   خط االستوا  يغطي شريط ضي  ع   غير أنها تقتتر، تقريبا هاا الم يط ال  ون كامل عرن تض و 

 بالقر  من السط  ذات الم توى الغني جاا بالمغذيات المياه حوة الرياا التي ت مل إل  من الغر  إل  الشر  المغمورة هذه المنطقة
وتشها هذه المنطقة تزاوجا حاعيا وب ريا حويا، مع شمال والجنو   لنا ية ا لمتاخمةابالمياه  المتع   اينتا  األولي رفع مستوى تؤاي إل و 

عالية في أعااا وفرة  سج تتاريخيا، فقا و  األولية  السط ية اينتاجيةب بشاة المتت ة الس يقة السهولوجوا إنتا  ثانوي حاعي في 
  وبايضافة إل  ذلك، يمكن أن يؤاي ظاهرة النينيوب ي  الطبيعية تأثرا كبيراوتتأثر هذه التضار  ال يوانات المنوية ل  يتان في هذه المنطقة 

  ية تغير المناخ إل  خون حوة ارتواع مياه القاع إل  السط  وتاوير المغذيات في المنطقة التي تاع  مستوياتها العالية من اينتاجية األول

H L L - H L L 

 (Archipiélago de Galápagos y Prolongación Occidental) الغربيوامتداده  أرخبيل غاالباغوس -21

 :81,4167 ؛شماال °2,6122 ؛اغرب °9634211 :التالية اي ااثيات ضمن ²ك  686 972حارها  المنطقة مسا ة هذه تغطي  الموحع° H H H H H H M 
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 .اجنوب °2,2261 ؛اغرب
  نظا  ويتمتع الب رية   م مية غاالباغو  توفرهات ظ  ب ماية  األنواع المستوطنة التي في اكبير  اجزر غاالباغو  تنوعتتضمن

جيولوجيا  فقط تعك  هي الفي جميع أن ا  الموايل الب رية المخت وة، و  تتوزع يض  أنواعا بتنوع بيولوجي عرينغاالباغو  اييكولوجي 
اراسات مخت وة بين السنوات  وأظهرت التغير السنوي والتغير ال اتل  أيضا واألوحيانوغرافيا المتنوعة المتع قة بل، بل تعك  األرخبيل

 ألنواعل عايا من ا اايمةالقطر ( عن أنماط هجرة و ، وسمك المرلينوال يتان،  ،أسماك القرش مثلاألرخبيل  بأنواع مرتبطة أجريت ع   
اك التناعية والتتاا  مع تواعل مع متايا األسمح ي ة المناعة تجاه الخ ل هذه الهجرات، وتكون أفراا هذه األنواع،   في هذه المنطقة
من  682ال فقاريات الب رية، ونوعا من  2262  بشكل ااي  المنطقة هذه فيوتظهر األنواع   العابرة ع    ا سوا السون الكبيرة 

ارجة ال طتبوتر التنوع والتوطن   من يال ع   أهمية هذه المنطقة الب رية من  يث مستوياتها وهو ما(، تكبرقايمة التزال وال ؛ األسماك
ميزة ضمن م مية غاالباغو  الب رية  مجرا ال تشكلمرتوعة، والتي الاألولية  تهاالمنطقة مع إنتاجي هذه البيولوجي في ل تنوععالية ال

 وأرضية المن ارات،السوا ل مثل الجبال الب رية،  الواحعة بعياا عنالموايل  ميزة ساياة فيأيضا  ها تشكل (، ولكناألثر الجزري بسب   
  والسهول الس يقة، والنظ  ال رارية المايية القاعية

109(Cordillera de Carnegie – Frente Ecuatorial) الواجهة االستوائية -حيد كارنيجي  -22] -2
 

  غربا° 88و ،جنوبا °6و، جنوبا° 7إل  متا يكوااور وبيرو و السا ل الغربي ي في يا كارنيجي الموحع: يباأ  

 ذات مخت وة أيضا هياكل  وتشملبيرو؛ ل القارية والجزرية(، والمياه الاولية، والمياه ايح يمية  ةه المنطقة المياه ايح يمية االكوااوريتشمل هذ
في  شايا تار بهمبولت، تيارات المنقولة بواسطة النينيو و  الكتل الماييةاالستوايية، وهي منطقة انتقالية بين  وتتميز الواجهة أهمية كبيرة 

 °7 عناجز  في األل   2236 –ارجة  رارة ميوية  42إل  ذروتل خ ل موس  الجوا    والذي يتلال راري والم  ي الشايا  التباين
االستوايية  واجهةالجنوبي من ال وعااة ما ي  ظ أن النطا جنوبا(   °2و °4جز  في األل  بين  35 -ارجة  رارة ميوية  78؛ واجنوب
يقع بين سوا ل إكوااور  ، وهوفي الم يط الهاا  ذي أتل بركاني  ياا غير اهتزازي كارنيجيوُيعّا  يا يولوجية عالية  إنتاجية بب يتمتع

٪ 11 نطقة ذات تنوع بيولوجي كبير تتضمن ما يزيا عنالم يط الهاا  االستوايي م شر  ال ا الجنوبي من ويمثل وجزر غاالباغو  
في األنواع المخت وة  مجموعات العايا من األنواع المستوطنة وأكبر عاا مني توى ع   و   بيرولالمنطقة السا  ية  فيمن األنواع 

تجمعات بيولوجية  ويتضمنالمنغرو   توزعال ا الجنوبي ل وهو يشكلشر  الم يط الهاا  االستوايي   ة فيالجغرافي ةالبيولوجي المقاطعة
الس    الب رية   لنطا  إنسالال ا الجنوبي  وتمثل ،الكبيرة وتياتل   إنسال مكان هذه المنطقة وُتعاّ بنية فرياة من نوعها   ذات

مستوى عال من اينتاجية ب تتمتعوهي   التي تتعرن الستغ ل مورطأو  باالنقران العايا من األنواع المهااة ع   المنطقة وت توي هذه
 [ت همبول النظ  اييكولوجية لتياراتمنطقة  ألنها تت ق  المغذيات من

H H H M H H M 

110(Golfo de Guayaquilخليج غواياكيل ) -21]
 H H H H H H L 

                                                           
109
 ..مل المناطق تحت الوالية القضائية لبيرو إلى حين االنتهاء من عملياتها الوطنية المطلوبةال تش 
110
 .ال تشمل المناطق تحت الوالية القضائية لبيرو إلى حين االنتهاء من عملياتها الوطنية المطلوبة 
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  :87 ع   طول الشمال إل  الجنو  ك  من 411 إل  مسافة الخ يج يمتا مت الموحع º 4  سانتا إي ينا اين بانتي  م الزوال، من خط 
  ك  741 في اتجاه البر إل   والي الخ يج اويمت في بيرو ( اجنوب '11 ° 2  مانكورا أن يقتر  منإل   كوااورإفي ( اجنوب' 74 °

  من النا ية شر  الم يط الهاا   وينقس  خ يج غواياكيل  فيخ يج غواياكيل هو أكبر مت  نهر ع   طول سا ل أمريكا الجنوبية
الطر   من لشرحياالشمال  إل ومت  ااخ ي يمتا  ،(غربا '76 ° 81جزيرة بونا  لالجان  الغربي  يأتي منإل  مت  خارجي  الطبيعية
ويتميز هذا الخ يج عن غيره من البييات المماث ة في المنطقة بما   استيرو ساالاو وغوايا في ذلك نظاما نهري جزيرة بونا، بما لالغربي 

، الب اأه  المتايا في موي  لنباتات و يوانات متنوعة وغنية تاع   ووضع يجع لعالية من اينتاجية البيولوجية،  يتمتع بل من ارجة
 ت اثل ، وتأثيرةاألنهار المتافق التي ت م ها إليل الهاي ة ، وكميات المواا العضويةالمتباتشجار المنغرو  ع   جميع  وا  ألوجوا و 

والتي تجمع بين الختاي  النهرية والب رية، والمسا ة األرضية الااخ ية متبات األنهار  والظرو  الساياة فيمخت   الكتل المايية، 
 بتطور الواجهة والمرتبطة خ يج غواياكيلل وتشكل الظرو  األوحيانوغرافية  عة وض التها، وما إل  ذلك من العوامل العاياة األخرىالواس

المياه العذبة و  المياه المال ةأنواع الكتل المايية  مثل  مخت   رتواع مياه القاع إل  المياه السط ية السا  ية، والتواعل بينوااالستوايية، 
 [لعوال  النباتية في الخ يج ا تنوعفي  بشكل م  وظه  اتس عوامل ( ل خ يجمت  الااخ ية ال من

 Sistema de Surgencia de La Corriente Humboldt en) نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في بيرو -22]

Perú)111 
  :6 عرنالبين خطي  بيرول وسطاأل سا لال وتقابل، همبولت يكولوجي لتيارالنظا  اي من يالجان  السا  في  تقع هذه المنطقةالموحع° 

متر  6111 خط تساو عمقي مقااره يتل إل ، و من ار القاريل  ال ا الخارجي إل  السا ل خط من الغربي ويمتا  اها  جنوبا °78و
 تقريبا 

  يقو   فعال ظا بن يرتبطهو و  في العال   إنتاجية أكثر المناط  الب رية أ ا وبير سا ل ل المقابل همبولت يكولوجي لتيارالنظا  اييشكل
  التوطن من نظرا لما يتت  بل من ارجة عالية فريا من نوعل نظا  الب رية، وهو مياه القاع إل  المياه السط ية السا  ية ع   ارتواع

أعااا  إطعا ب اباوره والتي تضط ع (والسراينة فاألنشو   التغيرة الغمرية األسماك كبيرة من مجموعات هذه المناط وعااة ما تستضي  
ترتوع منها مياه القاع إل  السط  بشكل كثي ، وهي تنطوي ع    بؤر هناك سبعو   أنشطة التيا استاامةإل   الضواري وتؤاي كبيرة من

تنوع  ارجةب تتميز منطقةفإن هذه ال يضافة إل  ذلك،باو   شاياة تق بات مناخية  اوث بعا النظا تشكيل هذا  أهمية بالغة في عم ية إعااة
منطقة من مناط  العال  اييكولوجية التي اعتبرت أولويات  411تنوت كوا اة من  وحا في جميع أن ا  العال بيولوجي ذات أهمية 

 [عالمية في مجال ال وظ 

H H H L H H L 

 Centros deتيار همبولت في بيرو )للطيور البحرية ضمن  مهمةمناطق الوال رتفاع مياه القاع إلى السطحال  المراكز الدائمة -22]

Surgencia Permanentes y Aves Marinas Asociadas a la Corriente de Humboldt en Perú)112 H H H L H M M 
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 .نية المطلوبةال تشمل المناطق تحت الوالية القضائية لبيرو إلى حين االنتهاء من عملياتها الوط 
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  :أه  ل  ظهورإ السا  ية ال وا  مورفولوجيةب الشاياة الرياا ا تكاك يؤاي  يث النشاط البيولوجي مراكز في بؤر ست ُ ّااتالموحع 
(؛ جنوبا '21° 6  أغوجا بونتا( 7 : ع   الن و التالي هي هذه المراكزو   هومبولت والتي ترتبط بتيار رتواع مياه القاع إل  السط ا مراكز

؛ (جنوبا '44 °76خوان   سان بونتا( 6 (؛ جنوبا '26 °72  باراكا ( 2 (؛ جنوبا '69° 74  كاالو( 2 (؛ جنوبا '6 °9  شيمبوتي( 4 
 ( جنوبا '72 °76  أتيكو بونتا( 6 

  بعوامل  إل   ا كبيريتأثر و  ل سا ل موازيةال الرياا عن  ركةأساسا  بيرو في في النظا  اييكولوجي ينج  ارتواع مياه القاع إل  السط
 بيرو ع   سا لالعوامل وأنشأت هذه   قاع الم يطل الطبيعية تضاري الو ، السا  ية مورفولوجياوال، ال راري المجال مثل عم  أخرى

 شاهو ال ال بالنسبة أل، كما الب رية الضواريتجميع في كبيرة  أهمية، وهي مراكز ذات ارتواع مياه القاع إل  السط  مراكز س س ة من
 تشكيل نظا أهمية بالغة في إعااة  هذه المراكزوتكتسي ذر   المنتجة ل  الطيور وهي تجمعات: في العال  كثافة لطيور الب ريةا تجمعات
 [ عم يات ارتواع مياه القاع إل  السط ستمرار نتيجة ال م ذات،  االتهذه الخ ل تتب  هذه المراكز، و   االت اال ترار، بعا همبولت

 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt en el)شمال شيلي نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في  -22

Norte de Chile) 
  :التي تشها ارتواع مياه القاع إل  السط  وذات و  ،شي ي الشمالية من المنطقة في جنوبا °42وجنوبا  °47 بين تقع هذه المنطقةالموحع

 السا ل خط ك  من 411 إل االمتااا الب ري الذي يتل 

  ومركز ارتواع مياه القاع إل  المياه السط ية السا  ية الواحع   واال طقة نهرمنتض  منطقة ارتواع مياه القاع إل  المياه السط ية السا  ية
 موحعان يتميزانا مع    ا سوا  بأنه ميج وني شبل جزيرة والمناط  الم يطة بها  وتعر  منطقة نهر ال وا و  ميج وني شبل جزيرة  في
يؤاي إل  مما ا، مع    ا سوا  بااخ ه القاعيةو  السط ية تجتمعاالميوجهل ارتواع مياه القاع إل  السط ، وتتركز  حوي نشاط بيولوجيب

 إل  توفير ارتواع مياه القاع إل  السط  استمرار ؤايوي سر  وتوريخ هامة لألسماك، وأنواع القشريات والرخويات  مناط  ظهور
 فر  يتي ما م، قتيرة ل غايةال  ياةالات اور  ذات العوال  النباتية من مجموعة كبيرة ومتنوعةالمغذيات، ومن ث  فهو يؤاي إل  نمو 

 ال  قة  المستويات التغذوية أكبر في تنوع تطور

H H M H H M - 

 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt en Chile) وسط شيلينظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في  -26

Central) 
  27و 49 نمنطقة بيهذه الالموحع: تقعº كي ومتر 411 تمتا غربا إل  مسافةو  جنوبا  

 الخ جان من، وأربعة الجنوبية ها اوا في ، وهو يقعرياامركزا هاما الرتواع مياه القاع إل  السط  المافوع ب ركة ال تض  هذه المنطقة 
طوبوغرافيا و ، ، وجب ين ب ريينجا  مخت وةذات أ  وعاة جزر أكبر، يشكل خ يجا السا ل التيبخط  فيما يتع  التوجل مخت وة ال ج  و ال

ارتواع مياه  نظرا ألن ويتميز هذا النظا  بإنتاجية عالية الشمالية   اواها في، ويقع ا الرتواع مياه القاع إل  السط  بوعل التيارومركز 
ل عايا  موايل هناكو   أنواع لعاة لتعزيز الرتيا السمكي نطاحاتالمنطقة  فيالخ جان توفر و  ؛ع   ماار السنة ي اث القاع إل  السط 

 في المنطقة  المهااة باالنقران والثاييات الب رية من الطيور المجموعات المقيمة من

H H H - H H M 
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 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt en el) شيلي جنوب نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في -22

Sur de Chile) 
  :السا ل خط ك  من 411 إل بامتااا ب ري يتل  جنو  تشي ي وسط في جنوبا °28و جنوبا °26بين تقع هذه المنطقة الموحع   

 فترة مكثوة خ ل  اوث تأثيرات معتتميز بارتواع موسمي حوي لمياه القاع إل  السط ، و  مرتوعة ل غاية إنتا  أولي حي  تباي هذه المنطقة 
 ، تؤثرالقاري ع   الجر و   مغمورة أخاايا تتخ  لو  ك ( 61<  نسبيا عرين جر  حاري ع   طول الجنوبي لتي او  الجنوبي الربيع

 بكتيريا من  تاير في شكل  ياييةالكت ة األ كبيرة من مقاايرهو ما يعزز نمو ، و القاعية ع   البيية يننق  األكسج فترات طوي ة من
 التي تتسب  في النينيو اورةب تغيرا حويا بين السنوات، وهو تغير متع   يكولوجيهذا النظا  ايلعالية ال نتاجيةوُتظهر اي  ةالعم حثيوب وكا 

 المستمر في المناخ تغير  ل ةاييكولوجياالستجابات الم تم ة ل نظ  و  يكولوجيهذا النظا  اي المستماة من الموارا استاامة من عا  اليقين

H H - H H M L 

 113(Dorsal de Nazca y de Salas y Gómez) أي غوميز ونازكاحيدا ساالس  -22]
 بين نازكا  يا يقعغربا  و  '21° 86و غربا '21° 777، وبين جنوبا '74 °49و جنوبا '24 °42 بين غوميز أي ساال   يا الموحع: يقع 

  غربا' 16° 16و غربا '21 °86، وبين جنوبا '19 °46و جنوبا '11 76°

  26.2و األسماك بالنسبة إل ٪ 27.4  البيولوجي الب ري التوطن أع   مستويات وتتمتع بأ ا ساخنة بيولوجية بقعة المنطقةتشكل هذه٪ 
وحا اعتبرت هذه  ،( ال وت األزر  ع   سبيل المثال الثاييات الب رية لبعن نقطة انط  وتعتبر  في العال  ال فقاريات( بالنسبة إل  

سمك ل وتوريخ ل رتيا السمكي تعزيزمنطقة  بأنها فقا وتوت بايضافة إل  ذلك،و   ج اية الظهرة س  والا ع   من منطقة اجز  المنطقة
 موتوفة لسمك األسقمري الورسي الشي ي، وهو أ ا األنواع التي تتعرن الستغ ل مورط [ تكاثر منطقة من اجز  هي تشكلأبو سي ، و 

L H H H M H H 

 (Montes Submarinos en el Cordón de Juan Fernández) الجبال الحدية خوان فرنانديز -22
  :المنطقة  هذه وتنقس   الجبال الب رية التي توجا فيهاو  شي يل القارية والجزرية المناط  االحتتااية الخالتة معتتواف  هذه المنطقة الموحع

  إيستر جزيرةو  فرنانايز، خوانو ، في يك سان و ، األحت  جنو و ، جنو و ، ووسط: شمال، نطاحاتسبع  إل 

 خوان  فقا تسن  في جب يع وة ع   ذلك، و   اط  االحتتااية الخالتة في تشي يفي مخت   المن جب  ب ريا 778 ووت  ت ايا جرى
، توال فقاريا ،ال يوانية، والعوال  العوال  النباتية بشأن  جمع بيانات أوحيانوغرافية وبيولوجية (JF2و ،JF1  4و 7 الب ريين فرنانايز

؛ في الجب ين المذكورين نوعا 84 إل  أنل حا جرى اتطيااالتاريخية   وتشير المع ومات   تقنيات مخت وة(باستخاا التيا االستكشافيو 
 سماتال لهذين الجب ينت ت الما   المأخوذة توروتظهر الجراا الب ر   ك تياشباالمرجان األسوا في  وتسن  بوجل خا  اتطياا

جرت عم يات التيا في الغال  في وحا   التيا بشباك الجرشبكات التيا التي تجر ع   حاع الب ار و  أثيرتعزى إل  ت يمكن أن التي
تجمعات تغيير الهيكل المكاني لأاى إل  ، مما 4116، و4112، و4114األعوا   بشكل كبير في التيا  وتزايات عم يات JF2الجبل 

  JF2 الجبل الب ري الموارا في

H H M M M M M 
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 (Convergencia de la Deriva del Oeste) منطقة التقاء تيارات الرياح الغربية -11
  :الواحعة  ت الب رية  اط القنوات والمنو  ويورااتال  بما في ذلك تشي ي حبالة سوا ل جنوبا °21جنوبا و °2736الخطين  بينتقع الموحع 

 أعالي الب ار والوهاات واألخاايا السو    مناط  أعما  غطيت يوه(  خطوط األسا  المستقيمة من نانومتر 711
 

  طولي ك  611 ع   ماىتمتا ويوراات، و الو  ،والقنوات ،رخبي تاألالااخ ية، و  الب ار معقاة من مجموعة المنطقة المقتر ة تض 
األربعينات   نم اجز  أيضاالتي اعتبرت   هذه المنطقة وتنوت  الم ميةو  الم توية من الشاطئ ك  71 111 ما يقر  من تضمنتو 

منطقة الب ر ال تينية و  في أمريكا وظ البيية الب رية ل الجغرافية ت ايا األولوياتفي عم ية  الرييسي الق   ' كأ ا عناتر ( المزمجرة
  ةااليكولوجي منطقة شي وان أيضا باس   وتُعر ، المعتالة-الباراة أمريكا الجنوبية مقاطعة إل  إل   ا ما تنتميوهي  الكاريبي 

H H M M H H M 

 Área de Alimentación del Petrel Gris en la Sur del Dorsal)منطقة طائر النوء الرمادي في مرتفع جنوب شرق المحيط الهادئ  -12

del Pacífico Este) 
  :61-، 774- جنو  شر ؛ 29- ،774- شمال شر  ؛21-، 741- شمال غر : تقريبا ع   الن و التالي منطقةال ُت ّا هذهالموحع، 

جنو    ون الغربي من والجز ، شر  الم يط الهاا  مرتوعل الطر  الجنوبي بالقر  من منطقةال وتقع هذه  61-، 741- جنو  غر 
 ك  2111و، شماال إل  جزيرة إستر ك  4611، والقط  الجنوبي إل جنوبا  كي ومتر 4111 ع   بعا أرن أحر وتقع  الم يط الهاا  

 نيوزي ناا  جزر غربا إل  ك  1111و الجنوبية،أمريكا  إل  شرحا

 ة لمجموعات طيور النو  الرمااية  رييسي منطقة ع  هو  هذا الموحعProcellaria cinerea)  والقريبة من خطر  نيوزي نااو  أنتيبواجزيرة في
/تشرين أكتوبر شهري بين لمنطقةل  تول ع   الع   في هذه ا تكاثرها مستعمرات من الطيوروتهاجر   خار  موس  تكاثرها االنقران

جنو  الم يط   ون الغربي من والجز ، شر  الم يط الهاا  مرتوعل الطر  الجنوبي بالقر  من الموحع هذا يقعو   /شباطوفبراير األول
ات تتبع طاير النو  لبيان الموايل استخاا  ت  يل وخ   كمنطقة مهمة ل طيور  هذا الموحعب ياة الطيور ل وتعتر  المنظمة الاولية الهاا  

ارجة  ومتوسط، مخت طةال الطبقات، وعم  حيا  األعما  أن إل  ،المعززة االن اار أشجار الرمااي خار  موس  التكاثر، باستخاا 
 الطيور  توزيع ع   هي عوامل تؤثر وسرعة التيارات، أ الك وروفيل تركيزو ، ترام 61و السط  ال رارة بين

M H M M - - - 
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 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال المحيط الهادئوصف المناطق التي تستوفي معايير  -2الجدول 
 (NEP/CBD/EBSA/NP/1/4U ،لتيسير وت  المناط  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تذييل المرف  الخام  لتقرير   قة العمل ايح يمية لشمال الم يط الهاا  ترا التواتيل في 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  لموقع ووصف موجز للمناطقا

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

 خليج بطرس األكبر -2
  :هي تغيرة خ جان ث ثة ويتضمن خ يج بطر  األكبر الروسية  المياه ايح يمية من ال ا الجنوبي تقع هذه المنطقة في أحت الموحع :

 بوزييتا و  ،أوسوريو ، آمور

 في  شايعةالم القاعية ال يوانات وتشملشبل االستوايية  الشمالية و  ال يوانات المزيج القاي  بين بسب  هذه المنطقة بتنوع بيولوجي عال تتميز
 غمرةوال، مينارياعش  الب ر ال من وتتضمن هذه المنطقة معاالت نمو عالية   سق و ايم ار الم ار و  مخت وة من اأنواع نطقةالم ههذ
 zostera،) ،وتوجا أيضا في هذه سمك السراين  و ، الهامورو  ،ب و  أالسكا التجارية األرتاة السمكية وتشملالجراسي ريا  و  وأهنوي سيا

وم ار ماكترا (، Chionoecetes opilio  وسرطان المياه الباراة، كامتشاتكا سرطان مثل القاعية من ال فقاريات تجارية المنطقة أرتاة
هذه في  بشكل منتظ  أسماك القرش   ظتو   ة ع   القايمة ال مرا المارج رخويات القا و  سواا وال ةالرمااي الب ر حنافذوكذلك سوال، وسبي

وُتعّا  الب ر ب منهانوع  411 ويرتبط ،نوعا من الطيور 261 ما يزيا عن والجزر المنطقة الب ريةوتأوي   المنطقة التي تعتبر منطقة ع  
 بين شر  آسيا وأستراليا  مسار هجرة الطيور ع   إ اى مناط  التوح  الرييسية قةالمنطهذه 

H H H H H H M 

 جرف غرب كامتشاتكا -1
 في  (االت اا الروسي  شبل جزيرة كامتشاتكالالغربي  ع   طول السا ل ب ر أوخوتسك الشرحي من في الجز  الموحع: تقع هذه المنطقة

ع    إل  الجنو ، ث  متر من خط التساوي العمقي 411ع   عم   الخط الموازي ع   طول شماال '76 °61 من: شمال الم يط الهاا 
  لوباتكا ن و رأ الشر   مباشرة إل  ث  ،شرحا '29 °766 شماال '67° 61إل   متر من خط التساوي العمقي 411عم   طول

 جر ويمثل  الم يط الهاا   س مونسمك أنواع مخت    نسبة إل يشكل هذا الجر  منطقة رييسية ل ع   ول هجرات التي تسب  السر  بال 
باور  هذه المنطقةوتضط ع  وغيرها اله بوت و  ،القاالرنجة و أسماك و ، منطقة تكاثر هامة لسرطانات الب ر، وب و  أالسكا كامتشاتكا غر 
 .O   س مون اال مرل مسرأ طبيعي أكبر لمنطقةوتتضمن هذه ا  أوخوتسك بأكم ل ب رالتنوع البيولوجي في نتاجية و اي تعزيزفي  فريا

nerka )في العال   

M H H M H H M 

  اه الساحلية لجنوب شرق كامتشاتكاالمي -2
  :إل   ث  (،شرحا '11 °766 ،شماال '91 °61، شبل جزيرة كامتشاتكا من ةالجنوبينقطة ال  عنا رأ  لوبتكا هذه المنطقة تباأ  اواالموحع

ل  غاية رأ  كوزلوفاالع   طول  الشمال   (شرحا '89 °767 ،شماال '66 ° 62  ب ر ايح يمي ل ت اا الروسي وا 

  األحت   الشر  ويتمتع ال يوانات الب رية الضخمة عاة أنواع من بالغة بالنسبة لأهمية  كامتشاتكا جنو  شر ل المياه السا  يةوتكتسي
ال يوانات  كذلك جذ يو  في منطقة تغيرة التنوع البيولوجي من يامستوى عال  وياع  نسبيا ع   وجل العمو  بخط سا  ي مستقي  الروسي

وزعنويات األحاا ، ال وتيات، و  ،الب رية  الطيور المخت وة الوقاريات هجرةطر   وتقع(  وزعنويات األحاا ال وتيات،   الب رية الضخمة

- H H M M H M 
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  سا لع   طول ال( الس مونو 
 

 رة ساخالينجزيل الشرقي جرفال -2
 ع   طول ال  الشمال سخالين جزيرة أحت  جنو من  ،االت اا الروسي ،سخالينجزيرة السا ل الشرحي ل المنطقة ع   طول الموحع: تقع 

  آمور مت  نهر شرحا إل  ومن ث  من خط التساوي العمقي، متر 411

 ع   في العال  ال يتان مجموعات أتغروتعتما   لرمااية  يتان ال مكان ع   ها  هذه المنطقة من سميكةال القاعية تجمعاتتجعل ال 
 كثافة عالية منب وتتميز مجتمعات الكاينات القاعية  (الرمااية كوريا-أوخوتسك مجموعات  يتان ب ر  الرفاه التي ت قاه في هذه المنطقة

سمك  تجمعات بسب    يتان البيضا ل نطقة ع  م جزيرة سخالين الجز  الشمالي من في الواحعة المنطقةوتمثل   الب رحنافذ و  ياتالم ار 
وهو (، Oncorhynchus keta  ك بيال سمك الس مونوحا عثر في هذه المنطقة ع     آمور في نهر التي تعبر إل  مناط  السر  الس مون

(، Huso dauricus  را المارجة في القايمة ال م كالوغاوتشاها في هذه المنطقة بشكل منتظ  أسماك   الهامة تجاريا األسماك أ ا
  (Hucho perryi  ال مرا  المارجة في القايمة سخالين أسماك تايمين جزيرةو  (،Dromia personataسرطان الب ر التخري   وتجمعات

M H H M H H M 

  جزيرة مونيرون رصيف -2
  :جزيرة جنو  غر  كي ومترا 26  بعا ع  تاتاري في مضي ( شرحا  11'72 °727، شماال  11'72 °26  مونيرون جزيرةتقع الموحع 

  من خط التساوي العمقي متر 761 ع   طول جرفها  اواوتمتا   االت اا الروسي ،سخالين

  بما في  ،س ي  إيكولوجي ب ري نظا و  القاعية المجتمعات في تنوع كبير وجوا منطقة ذات تنوع بيولوجي شايا، مع رتي هذا اليشكل
 نطا  توزع الشمالية من ع   ال اواهذه المنطقة  وتقع  (red hydrocoralsنيات، والمرجانيات ال مرا   والمرجا ،ايسونج تجمعات ذلك

وعثر في هذه المنطقة ع     العوامل الطبيعيةالسنوي الناج  عن  غيرعالية من الت ارجةتتس  بالتي  (Haliotis  أذن الب ررخويات 
 في ب ر ل عوال  ال يوانية أع   كثافة، وسج ت فيها كذلك ب ر أوخوتسك لجز  الجنوبي منا في ستي ر أسا الب ر وقمةالو ياة ل عششةالم

  أوخوتسك

M M - L H L H 

  جزر شانتاري وخليجا أمور وتوغور رصيف -6
 ول   ريامي  ب 21 وتمتا  اواها إل   شانتاري أرخبيل تشملو  ب ر أوخوتسك الشرحي من في الجز  الجنوبي منطقةال هذه الموحع: تقع 

  االت اا الروسي شانتاري، جزر

  ع   الجزر  وتقع  م ااةالسمات ال العايا منب مناظرها الطبيعية ال أ يايية، مكونات بايضافة إل  المنطقة، هذه  يواناتنباتات و تتميز
، بمستوى مرتوع ل غاية تنوع الطيورويتميز  المجاورة  ااخل المياه امستمر  اازاياا من ال يتان عاايشها و  ،لزعنويات األحاا كبيرة  مستعمرات

هذه ( المارجة في القايمة ال مرا  ل ت اا الاولي ل وظ الطبيعة والموارا الطبيعية بما في ذلك األنواع  نوعا 421  يث يستخا  ما يزيا عن

H M H H H H H 
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وطماط  الب ر ، ايسونج وتتضمن با،تقري طن 711 111 توغور خ يجل  ياييةالكت ة األوتب غ   رة ع    ا سوا والهج ل تعشيش المنطقة
 actinias) ، وثناييات التافة والبرنقيل،، اتالزحيو  

 

 ومنحدر جزر كوماندر رصيف -2
 ميانييو بيرينغ   جزيرتين كبيرتينتشمل و  ،الهااي الم يطمع  الغربيب ر بيرنغ الجغرافية ل ع   ال اوا كومانار جزر الموحع: تقع ،)

 جزيريال رتي ال منطقةال وتغطي هذه يان تألو جزر ل ااستمرار  تشكل التخور التيالعايا من و  كامين( أرييو  توبوركو   غرأتجزيرتين و 
  ت اا الروسي ل بشكل كامل ضمن  اوا الوالية الوطنية وهي تنار  منها، الما  من عموابروز  مع متر، 2111 عم  ال  وتن ار

 وتضط ع هذه المنطقة باور توثيقا كام   الذي ل  ُيوّث  بعاُ  التنوع البيولوجي الب ريمن  يامستوى عالو  ام  وظ اتورا باي هذه المنطقةت 
األنواع المهااة  فيما يتع   ب ماية وتكتسي أهمية بالغة الرييسية، األنواع الب رية من عاا مجموعات في ال واظ ع   ل غاية ها 

وهي  ساسة ل غاية غير أنها   المناط  الب رية، وال سيما في طبيعيةال الختاي  عال من ع   مستوىهذه المنطقة   افظوت  نباالنقرا
 الب ري ل نظا  اييكولوجي الهامة جميع المستويات ورتا التنوع البيولوجي الب ري توثي  فإن زيااة، ومع ذلك  منذ أما بعيا ال مايةتتمتع ب

 شمال الم يط الهاا  كامل في ال وظوا جه واع  هذه المنطقة تشكل عنترا  يويا في إاارة

H H H H H H M 

 الساحل الشرقي والجنوبي لتشوكوتكا  -2
 في معقاال السا ل خط ع   طول ،أنااير خ يجلوالجز  الشمالي الغربي  (كريستا زالي في   كريست خ يج من هذه المنطقة الموحع: تمتا 

 ت اا ل التابعة المنطقة االحتتااية الخالتة  اوا مع لهذه المنطقة الب رية  اواالوتتتاا    إل  رأ  ايزهني  ،تشوكوتكا شبل جزيرة
 روسيا ل ضمن الوالية الوطنية ومن ث ، فهي تنار  بشكل كامل، نغبير  في مضي  و اواها الب رية نغب ر بير  في لروسيا

 في  خالية من الج ياالب رية ال اط منال نظ  وأشهر كبرأ مع تشوكوتكا شبل جزيرةجنو  بيينغ و مضي  غر  المياه السا  ية ل تورا يرتبط
والعايا  ،الم يط الهاا وفظ  وتشكل هذه المنطقة مشت  ل  وت مقو  الرأ ، وال وت األبين،  تشوكتشي وب ر الم يط الهاا  شمال
 نالسا  يأوي التي ،  فتل يفو  هجرة  كطر  خالية من الج ياالب رية ال اط منال تستخا  في فتل الربيع،و  الطيور الب رية  من

 معقاخط السا ل ال وبالنظر إل   تشوكوتكا في الطيور الب رية تكاثر مستعمرات أكبر تشوكوتكا شبل جزيرةالجنوبي الغربي من و الجنوبي 
 وتنوع شبل السا  يةو  السا  ية في الموايل عالية من التنوعالمنطقة، فهي تتمتع بارجة  ونظا  الج يا الب ري المتنوع ال ذين يميزان هذه

 القط  الشمالي منطقة ل األنواع الب رية فينسبيا  مرتوع

M H H H M H H 

 شيليخوف غرب خليجو  يامسكي جزر -2
  :زافيالو  جزيرة خط عرن من الشر  عنا لروسي،ا ت اا ل التابعة المنطقة االحتتااية الخالتة ، الواحعة ضمنمنطقةتباأ هذه الالموحع 

بشبل جزيرتي بياجين  الم يط التساوي العمقي ذلك خط يتبعو تر من خط التساوي العمقي، م 411 عنا أوخوتسك ب ر في شمال غر 
  شي يخو  خ يج الجز  الغربي من، بما في ذلك جيزهيغا جزيرةشبل   ا وكوني وجزيرة يامسكي ليتل إل 

M H H H H H H 
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 ويجذ  مستوى اينتاجية   ج يايةال الظرو ب ال سيماو  ،حوية زرجتيارات ما و وب، بارتواع مياه القاع إل  السط  خ يج شي يخو  تميزي
  يتانيات، لهامة  منطقة ويشكل رتي  جزر يامسكي المهااة باالنقران  بما في ذلك األنواع المنطقة، إل  هذه األنواع العايا من العالي

 الجزيرة  في  ين تستقر الطيور الب رية ع  

 أليخوس جزر -21
 غربا' 2631 °776 خط الطولو  شماال، '6136 °42 عنا خط العرن شر  الم يط الهاا  في (المكسيكأليخو    جزر موحع: تقعال ،

  كاليوورنيا اخبا شبل جزيرة عن غر  كي ومتر 211 تبعا بمسافةو 

 ترم 2611و 4211 بين راوا ماتت أعما  يتتاعا من اعمواي شك  التي تأخذ التغيرة الجزر البركانية هي مجموعة من أليخو  جزر  
من  (CALC  كاليوورنيا مقاطعة تيار الجنوبي من في القس تقع و  ،م يط الهاا ل  السا  ية  ياييةاألمنطقة ال إل  أليخو  جزروتنتمي 

سط  إل  جعل هذه ويؤاى ارتواع مياه القاع إل  ال  ا كاليوورنياخبا طر  ال  الجنو  الغربي من التي تمتا التقار ، واجهة شمال غر 
من  تجمعات كبيرةب أليخو  جزر وتتميزالوقاريات األخرى  األسماك و  عالية منال كثافاتال المنطقة منتجة ل غاية ب يث تعمل ع   تعزيز

 في األولوية من المناط  الب رية ذات الجزر هذه وتعتبرطيور الب رية  ل  رييسية تعشيش مواحع التخريةالنتو ات تشكل و  الطيور 
من  ، ع   الرغ طبيعية فقا أمكن ال واط ع   ختايتها الطبيعية، ،منها مكشوفةتغر المناط  الو موحعها النايي نظرا لو  المكسيك 
 بشأنها في الوحت ال الي  المتا ة واألوحيانوغرافية البيولوجية والبييية والبيانات المعار  م اواية

L L - M H H H 

 كورونادو جزر -22
  :المنطقة  ضمن ا كاليوورنياخبال حبالة السا ل الشمالي الغربي ك  7236ع   بعا   افة القاريةالكورونااو ع    جزر تقعالموحع

 :هي الن و التالي تغيرة أربع جزر يتأل  من هي أرخبيلو  ل مكسيك التابعة االحتتااية الخالتة

 ؛اهكتار  28 ومسا تها(، غربا '78 ° 771، شماال '48 ° 24  نورتي كورونااو •

 ؛اتهكتار  1 تغطي، و (غربا '76 ° 771، شماال '46 ° 24  أزوكار اي بي ون •

 ؛اهكتار 72 تغطي، و (غربا  '76 ° 771 ،شماال '46 ° 24  سنترو كورونااو •

  اهكتار  782 ، وتغطي(غربا '76 ° 771 ،شماال '46 ° 24  تور كورونااو •

   من  المنطقة السا  ية تض و  الجزر  بهذه ضي  وي يط رتي  حاري الطيور  من وفيرة وعاتلهذا التكوين المعقا مجماألربعة  الجزرتاع
 في هذا التنوعويوسر   ب رية عميقةموايل  نشو  تؤاي إل ، و اخ جانو  ،سا  ية ب يراتو  ا،كثبان، و تخرية من اراتو  شواطئ، الجزر
 اينتاجية األولية اي ارتواع مياه القاع إل  السط  في هذه المنطقة إل  رفعويؤ  الجزر  العالي الذي تتميز بل هذه التنوع البيولوجي الموايل
  الب رية الثايياتو  والطيور من األسماكتجمعات كبيرة و ، ال فقاريات عالية منال األ ياييةكت ة ال تعزيزو  ،موسميا

L M L M H H L 

 غوادالوبي جزيرة -21
  :427 وتقع ع   بعا ،ل مكسيك التابعة المنطقة االحتتااية الخالتة فيتوجا  ركانية المنشأب م يطية هي جزيرة غوااالوبي جزيرةالموحع L H M M H H M 
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  غربا '76.6 °778وشماال  '4 °49عنا  وتقع كاليوورنيا  خاشبل جزيرة با إل  الغر  من ك 

 بأنل  الم يطي نظا ويتميز ال  يةالارع البراكيناثنين من بركانين موطنا ل عاّ وتُ  التكتونية الم يط الهاا  ع   توي ة تبرز هذه الجزيرة
 ،توال فقاريا ،الب رية الطيور المستوطنة مجموعاتمن  اكبير  اعاا هو ياع ، و ارتواع مياه القاع إل  السط  بسب  نظا  منتج ل غاية

ويتمثل أ ا  الب رية  ايياتوالث الطيور معينة من أنواع  ياة لمرا ل أهمية كبيرة وتكتسي هذه المنطقة الب رية  والثاييات واألسماك
 كاليوورنيا  تياراتنظا   ع   طول الجوان  الهامة التي تميز هذه المنطقة في القارة ع   التواتل مع مجموعات الكاينات األخرى

 واآلفات ال يوانات آك ة ال  و  إاخال بسب  والمعرضة ل خطر المستوطنةالب رية األنواع البرية و  العايا من هذه المنطقة تستضي و
 التنمية  لخامة أغران الجزيرة استخاا  مواراو 

  كاليفورنيا منطقة العلوي من الخليج -22
  :ل مكسيك  اوا الوالية الوطنية تقع هذه المنطقة ضمنالموحع  

  فرياة  أوحيانوغرافيةختاي  مستوطنة و أ يايية وكاينات  ية فيزيايية  بسمات خ يج كاليوورنياالجز  الع وي من و  كولورااو التا نهرتتميز
منطقة  المياه العذبة في اتتافقو  ال ركات الماية بسب  الما والجزر حوي في خ ط ومن بين هذه السمات هناك  في هذه المنطقة من نوعها

ع   ماى فترة  هذه المنطقةفي  المتراكمة الرواس  وتركز الطبقات العريضة من كولورااو  المياه من نهر تر  والتي تعتما ع  ، التاال
 بما في ذلك مهااة باالنقران، متوطنةنواع أل اأيضا موطن المنطقةوُتعّا هذه   ل غاية هذه المنطقة منتجةوالتي تجعل  المغذيات طوي ة

 ،أسوا الب ر، و شايعةال نوالاالفي  وت الزعنوة وتكتسي أيضا هذه المنطقة أهمية بالنسبة إل   وأسماك التوتوابا خ يج كاليوورنيا خنازير ب ر
 المنطقة هذه، وتغيرة النطا  ع    ا سوا التناعية ، المنتشرة التجارية متايا األسماكوتجعل   أنواع الطيور الب ريةالعايا من و 

   ساسة ل نشاط اينساني

H H H M H M L 

  منطقة الجزر الوسطى -22
  :ل مكسيك وطنية اوا الوالية ال تقع منطقة الجزر الوسط  ضمنالموحع  

 تزيا من عميقةو  حنوات ضيقةمنوت ة عن بعضها  كبيرتين وعاة جزر تغيرة بوجوا جزيرتين خ يج كاليوورنيا من وسطالجز  األ يتميز 
 في هذا اينتاجية األولية ، وتزيا أيضا منالريااوتتسب  في ظهور واجهات واوامات ارتواع مياه القاع إل  السط  بوعل  تياراتسرعة ال

الموجواة في منطقة الجزر الوسط  بغناها وتنوعها  ويتضمن تنوع الثاييات الب رية الكاينات ال ية  وتتميز  بالوعل الغنية المنطقة الب رية
 سوا ل ع   طولوتوجا   أسا الب ر معششات والعايا من ل االفينكبيرة ال توو ، وال يتان العنبرو  الكبيرة، ليناالب  يتان تقريبا كل

 ا تمثلألنه تغيرةال راسا جزيرةوتبرز    يث تعشش مجموعات كبيرة منها  طيور الب ريةل مستعمرات عاةالقا  ة والجب ية و  الوعرة الجزر
  هيرمانأعشاش نورسيات و  العال  مجموعات الخرشناوات المتألقة والم كية فيمن  نسبة كبيرة هنا

H H H H H H H 

  كاليفورنيا باخال المقابلةالمياه الساحلية  -22
  :سان تض  ب يرةو ، ناتيويااا وجزيرة وسان بينيتو  سيارو وجزيرتي  نيغرو غيريرو عنا ب يرة شمالال من تمتا هذه المنطقةالموحع L H H H M M H 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  لموقع ووصف موجز للمناطقا

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

 اوا الوالية  وتنار  هذه المنطقة ضمن  المنتج هذا الخ يج غر  وشمال مباشرة الواحعة المناط  الب ريةو ماغاالينا وخ يج  جناسيوإ
  ل مكسيك طنيةالو 

 المهااة باالنقران تشكل أماكن سر  وتكاثر لمجموعات ال يتان الرماايةكبيرة  ب يرات سا  ية السا  ية الكبيرة تتضمن هذه المنطقة ،
 طيور ل وكذلك ل  يتان مهمة هذه المنطقة ب يراتو   الب رية بالنسبة ل  يوانات هامة مناط  ع  المناط  الب رية و  الجزرتشكل و 

 لطيور ج   الما  الوا   تعشيش المنطقة مواحع الواحعة في هذه الجزروتوفر  واألسماك ، والس    الب رية، وال فقاريات ا  يةالس
تي  أماكن التكاثر تو  والتونة ، وأسماك القرش ضخمة الرأ  لس    الب ر ع   هامة مواحع الب ريةمناطقها تشكل و  المهااة باالنقران،
عبر الم يط و ، ال يتان الرمااية في  الة مريكا الشماليةألسا ل الم يط الهاا   ع   طول التي تهاجرل المجموعات والع   هذه توات

 ضخمة الرأ   الس    في  الة إل  اليابانالهاا  

  دي فوكا خوانفي حيد الفتحات الحرارية المائية  -26
  و يا  و يا غوراا،، اي فوكا خوانال سيما  يا ، و حتيرةامتااا مناط   ع   ث ث تقع  اتفت معقاة منال منطقةال هذه الموحع: تتأل

المجمع ويمتا  الواليات المت اة األمريكية  في كاليوورنياوأوريغون و  واشنطن وواليات، كناا في كولومبيا البريطانية سوا ل حبالة إكسب ورر
 لكناا تينالخالت المنطقتين االحتتاايتين تقع خار  التي الوت ات وحا تسن  فقط تقيي   والواليات المت اة األمريكيةكناا لفي  بأكم ل

 المناط  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  فيما يتع   بمعايير والواليات المت اة األمريكية

  والذي يتأثر  ت، وعموا المياه الم يط بهاوهو هياكل فيزيايية مرتبطة بالوت ا، حاع الب ريستوفي هذه المعايير بتورة جماعية كل من 
 بوعل الوت ات ال رارية المايية وتتشكل  وت اتبال المرتبطة البيولوجية مجتمعاتالو (، الوت ات وغازاتلسوايل ال رارية و  الخوا  الكيمياييةب

، وناارة، متنوعة مجتمعات الهاا  الم يط شمال شر  في وت اتبال المرتبطة وتمثل مجتمعات األ يا  الاحيقة  الاينامي النشاط التكتوني
 وت م ها ل  رارة، وتعايشها الم  ي ، واستق بها، سيولوجيتهايف من  يث وفرياة من نوعها

H H - H H M M 

  المحيط الهادئ شمال شرقفي الجبال البحرية  -22
 ع   طول تمتاالم يط الهااي و  شمال شر  فيتقع ، رغإيك بي-كو  الجبال الب رية س س ةها ، بما فيجبال ب رية مجمعات س س ة: الموحع 

 في الجنو   الم وري الب ري لالجب في الشمال إل  يانتألو  من جزر منطقة كاسكاايا
 

  كولومبيا  إل  سوا ل أالسكا من خ يج متاالتي ت الجبال الب رية من مجمعاتس س ة  شمال شر  الم يط الهااي في الجبال الب ريةتشكل
 ع   أسا  جبال ب رية مجمعات ثمانية تقيي  وحا تسن  الواليات المت اة األمريكية  فيأوريغون واشنطن و واليتي و ، كناا في البريطانية

 بما  الجبال الب ريةمورفولوجيا ، ومعرفة الاراسات االستقتاييةبيانات  استنااا إل  المناط  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا معايير
 والشعا  المرجانيةالمرجانيات ُثمانية ال وام   التي تتنبأ بظهورنماذ  ال(، و المجاورة الجبال الب ريةرتواع، والقر  من واال،  عمال في ذلك

  ااخل  اوا الوالية الوطنيةتقع  مماث ة جبال ب ريةتها استنااا إل  ووفر  الشعا  المرجانية توزيعب واالستاالالت المتع قة، في المياه العميقة
 هاأتول بسب أو بيولوجيا  منطقة ب رية و ياة من المناط  الب رية المهمة إيكولوجيا باعتبارها الجبال الب رية مجمعات س س ة تقيي  جرىو 

H M L H H H H 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  لموقع ووصف موجز للمناطقا

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

 خطوط العرن الشمالية ل من جنو  والسط ية القاعيةهجرة األنواع و  تاف  الجينات ييسرحا  تكوينهاألن و  ،المتماث ة جيولوجيةال

  الشمالي هاواي وحيد البحرية أمبرور جبال سلسلة -22
 في جزر هاواي شمال غر  إل  ألوشيان ك  من خنا  2111 ع   مسافة الشمالي هاواي و يا الب رية أمبرور جبال س س ة الموحع: تمتا 

 ( شرحا° 711-762 ،شماال °21-62  الهاا  شمال غر  الم يط

 ون عبر جزر هاواي شمال غر  إل  ألوشيان ك  من خنا  2111 ع   مسافة الشمالي هاواي  ياو  الب رية أمبرور جبال س س ة تمتا  
   المرجانيات أنواع عاا من بايضافة إل ، هامة تجارياأسماك ا يمتال اموطن المنطقةوُتعّا هذه  الهاا   شمال الم يط

M M L M M M L 

 المحيط الهادئ االنتقالية شمال منطقة -22
  :تسع، ويشماال °22إل   °21و شماال °22إل   °48 بين الم يط الهاا  االنتقالية موسميا شمال لمنطقة يتغير  ا خط العرنالموحع 

 شبل القطبية  األمامية المنطقة وشماال شبل االستوايية األمامية المنطقة وت ا هذه التضاري  جنوبا الشمالي  خ ل فتل الشتا  جنوبا
 

  في شمال الم يط  من األنواع لبيولوجيا العاياأهمية خاتة  تضاري  أوحيانوغرافية ذات ط الهاا  االنتقاليةالم ي شمال منطقةتمثل
 الموارا يجمع موطنا عالي اينتا  ب يث، األماميةالمناط  و  الاوامات خط العرن تضاري  فيزيايية، بما في ذلك تار وُينشئ   الهاا 

تجارية  القيمة الذات و  األنواع المهااة باالنقران، بما في ذلك الب رية الضواري أنواع من العايا مما يؤاي إل  جذ ، الوراي  من
 ضخمة الرأ  الس    الب رية  وتغارالزعان   الزرحا  التونة ن حبيلم ألنواع هجرة كممر أيضا وتستخا  هذه التضاري 

L H H L H M M 

 الحضانةو  وضع البيض خاللمناطق العلف المركزية لطيور قطرس هاواي  -11
  :غربا° 766-716و شماال،° 26-26الموحع  

  السوااوين القامينذو  طيور القطر  تكاثرل مستعمرات هاواي جزر شمال غر تض  مستعمرات  nigripes Phoebastria ،ح يل المناعة ،
نوع حري  ، Phoebastria immutabilis  ليسان  حطر طيور و ( ل ت اا الاولي ل وظ الطبيعة والموارا الطبيعية القايمة ال مرا ومار  في 

 كل نوع من هذين الطايرين فيمجموعات من  ٪91( ل ت اا الاولي ل وظ الطبيعة والموارا الطبيعية القايمة ال مرا ، من خطر االنقران
ال ضانة و  ضع البينو  خ ل، جز  كبير من الاورة السنوية خ ل ع   نطا  واسع توزع هذه الطيورع   الرغ  من و  العال  
 القريبة األمامية الموايل في منطقة ها الرامية إل  الب ث عن الع  جهوا فإن الطيور البالغة تركز(، /شباطوفبراير /تشرين الثاني نوفمبر

ي  ين ، فالمناط  شبل القطبية جبهة جنو يقع  أضي  ضمن نطا  السوااوين القامينذو  طيور القطر  وتتركز التكاثر  مستعمرة من
 الشمال  نا ية المناط  شبل القطبية جبهة ااخل األشا برواة والواحعة المياه ع   ليسان طيور حطر  تستغل

 

M H H H H L L 
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المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في جنوب شرق المحيط األطلسيوصف المناطق التي تستوفي معايير  -2الجدول   
 (UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4 لتقرير   قة العمل ايح يمية لجنو  شر  الم يط األط سي لتيسير وت  المناط  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، المرف  الرابع تذييل ترا التواتيل في 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

 الساحلية لمنطقة الجرف القاري الساحلية لموريتانيا وأقصى شمال السنغال  الموائل -2
  :شماال  763814شماال و 413122غربا؛  763142غربا و 713428الموحع 

 ومويل، رأ  تيميري جنو   في المناط  التخريةفي الشمال، و الميرل البط ينو  و  طبقات موايل م ااة مثل تض  هذه المنطقة 
جنو   الواحعة بينالبوري  سمك منطقة سر ( و Epinephelus جن مثل الهامور   تعرضت لإلستغ ل المورطالتي ية األنواع القاع
غذيات المواا العالقة والمو  من  يث ارجة ال رارة والم و ة هذه المنطقة تباينا كبيراالظرو  البييية في  وتتباين  ط بولنواكشوط وش

إنتاجية عالية  وخاتة في المنطقة ب  وتتميز المنطقة هذه المنطقةفي  العاليع البيولوجي التي تؤثر ع   التنو و  ،االضطراباتو 
، مثل كبيرةالبييية القيمة النموذجية ذات الاألنواع لسمكية التي تاع  احتتاا الب ا و موارا ال  وموي  وهي تشكل منطقة توريخ  (المستضا ة

 اموحع ا تشملكونهل أهمية احتتااية واجتماعية كبيرة لموريتانيا المنطقةوتكتسي هذه رية  الس    الب و  والاالفين ال ابا فقمة الراه  
 يث أنها اينسان   جان المنطقة تتعرن لضغوط حوية من  هذه ، فإنوع وة ع   ذلكع   نطا  تغير   تيا األسماكل امهم

  (عاياةستخا  ألغران تمراكز  ضرية و  تتضمن

H H H M H M - 

 ب المرجانية للمياه الباردة قبالة نواكشوط الشعا -1
 وهي (  ك  211ما يقر  من وتمتا إل  ، المن ار ارتواعع     المن ار القاري ع   مياه الباراةل المرجانية  هذه الشعا  الموحع: وتقع

 روابي باناا وتيميري   تشمل

 ع   طول هذه الهياكل وتبرز  متر 611 ع   عم   ار القاريالمن عنا سو  في موريتانيا مياه الباراةل المرجانية  الشعا  اكتشوت 
 روابي تيميري   حبالة : حاع الب ر متر فو  711إل   ترتوع  قيقية ب رية جباال الشعا  المرجانية هذهوتشكل  المن ار  من ك  211

 نواكشوط  حبالة رأ  تيميري  و روابي باناا 

 الذي تضط ع بل اورال ف   ي ظومع ذلك،  التنوع البيولوجي  لثرا موطنا  عاّ تُ و  يكولوجي النظا  اي مهنا   الشعا  المرجانيةوتشكل 
 المرجانية الشعا  أخذ عينات من ع   الرغ  منو   إاّل بالق يل من الاراسة في موريتانيا ةاأل ووريالشعا  ال ية و  الشعا  المرجانية

 في الجاماة هذه الهياكل اورو   ع   الشعا  ال ية المرجانية المجموعاتوحع مكمية و  ت ايا بعاُ  فإنل ل  يتسن ،4171في عا   ال ية
 غير معرو  الموارا المياه و  ايناميات

M M - M - M M 

 خلية المستمرة الرتفاع مياه القاع إلى السطح في شمال موريتانيا ال -2
  :وهي أ ا أه  أربع كناري، في جزر  ياه القاع إل  السط الرتواع م جوهر النظا  اييكولوجي (شماال °41الخ ية  تشكل هذه الموحع

( / زيرانيونيو-/تشرين الثانيفترة الطق  البارا  نوفمبرفي  وتافع رياا التجارة القويةفي العال    نظ  ارتواع مياه القاع إل  السط 
H H M - H H L 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

/تشرين أكتوبر /تموزفي التي   يوليوو عما   من األ في ارتواع المياه الباراة الغنية بالمغذيات تسب تالمياه السا  ية إل  الب ر و 
إل  توح  معظ   (غينياتيار من الجنو    القاامة السط ية الاافية بالمياه ياا وتغذية الب ر الموريتانيتغير اتجاه الر  يؤاي(، األول

 طوال العا    التي تستمرو شماال(، ° 41  رأ  نواذيبوحبالة  ت ك التي ت اث باستثنا ،  االت ارتواع مياه القاع إل  السط 
 سمك التونة،  النموذجية الضخمة  وال يوانات الب رية الطيورومجموعات كبيرة من ، هامة لمتايا األسماك مواراب المنطقة هذه تتميز

في  (العنبر وت و  ،ليناالب  يتانو  حارورية األن ، وال يتان ،، والاالفينشونين الب ري، وأسماك القرش، والالشراعي والسمك، أبو سي 
، غمريةسماك الاأل ل عايا منال ضور الموسمي  م  ظة أيضا ويجار  والمناط  الورعية  بما فيها ماكارونيزيا( أنتاركتيكاو باليركتيك 
 المناط  ومن ث ، فإن هذه المنطقة تشكل إ اى  وتياتال الكبيرة و  والضواري(، الو رو و  طايرا األطيش  بما في ذلك الب ريةوالطيور 
٪ 85 ما يزيا عنوهو ما يمثل ، سمقري ال تان، واألسقمري(األ، ةفاألنشو ، السراينو ، السراينات  غمريةال لألسماك التغيرة الرييسية

، القاعية من األسماك لنسبة كبيرة ا رييسيانطاح أيضا وهي تمثل الموريتانية  المنطقة االحتتااية الخالتة في إنتا  متايا األسماكمن 
وحا يتسع أو يتق   العالية،  أوليةإنتاجية  يض  منطقة ذات ياينام نظا  وهي  ل ع  أنواع ك تستخا  تغيرة غمريةماك أسوجوا  مع

 .المناخ بتغير ومن الم تمل أن يتأثر( زمنيا أومكانيا   نطاحل

 نظام أخدود تيميريس  -2
  :يتراواو  ،متر 211إل   461 ويب غ عمقل ما بين الموريتانية  تتااية الخالتةالمنطقة االح ااياأكبر أخ يشكل أخاوا تيميري الموحع 

  الس يقة في المنطقة السا لع    ك   261 وهو يتعر  عموايا لمسافة  ك  136و 4بين  عرضل ما

  التنوع ب ويتميز الس يقةو   جيةطقتين الالمن في النباتات وال يوانات يربط بين باعتباره ممرا هذا األخاوا باور إيكولوجي ها  هيكليضط ع
نوسل  وضعينطب  الو   عم األ مياهال إل  من السا ل الرواس  نقل وُييّسر هيكل األخاواالسا  ية  و  شاطييةال منطقةالفي  البيولوجي

ل تنوع  مأوى الم يطة باألخاوا المياه السط ية تشكل أن الم تمل ومن ث ، فإن من إل  السط   عما األمن  المياه  ركةع   
 الجر  القاري المن ار و و  الس ي  ل سهل النظ  اييكولوجية الربط بين في اورا هاما األخااياوتؤاي   الب ري البيولوجي

H M M H H M M 

 جبل كايار البحري  -2
 غربا  71,863444 طولالخطي عنا  السنغال، الرأ  األخضر من كي ومتر 211ع   بعا  كايار حبالة جبل كايار الب ري الموحع: يقع

متر  611إل   411ويوجا ع   عم  يتراوا ما بين شماال   763268924شماال و 763824241 وخطي العرن 713296242و
 ميل ب ري من السا ل  711ع   بعا  والي 

  الق ي ة  الب رية الجبال أ ا جبال تاع  جبل كايار، وجبل كايار التغير، وجبل ماينا  وُيعّا جبل كايار ث ثة من هذا المجمع يتأل
الاينامي  التاف  لهذا النتايج اييجابيةوتشجع  قوية الالهياروناميكا و  العالي البيولوجيالتنوع ب التي تتميزو  السنغالا ل حبالة س الواحعة
 تغار التيااين   تو  بشباك الجر سون التيا ع   ارتياا، المرتوعة اينتاجية األوليةو  العالي التنوع البيولوجي، بما في ذلك ل مياه
  لهذه المناط  التيا المامرة في أنشطة يشاركون في كثير من األ يان الذين
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

 أخدود كايار -6
  المنطقة االحتتااية الخالتةالسنغالية و  المياه ايح يمية فييقع  وهو  غربا '1 °78و شماال '46 °76الموحع: يقع أخاوا كايار عنا 

  التابعة ل سنغال
 

  ع وة و   ختوتيةالو  ال ج  من  يث ويشكل هذا األخاوا نظاما إيكولوجيا ناارا  غربا '1 °78و شماال '46 °76يقع أخاوا كايار عنا
العايا والس    و  الطيور الب ريةهجرة ل نطاحا هاما وتشكل هذه المنطقة  تنوع بيولوجي عالي المستوىباألخاوا  يتميز هذاع   ذلك، 

 السا  ية  القاعيةاألسماك السا  ية و  لغمريةااك من أنواع األسم

H M M M M H L 

 دلتا سالوم -2
  :شماال   723617شماال و 723426غربا،  763612غربا و 713117الموحع 

 ب اة إل  الغر  من ك  81 لمسافة فاتيكو  تيي  طقتيمن عبرتوتجمع هذه المنطقة، التي  السنغال  يغرب في وسط سالو  التا تقع 
تأل  من ت، و ابرمايي وهي تشكل مجاالاألراضي الرطبة  الب يرات و مناط  و والب رية  الرطبة متبات األنهار ختاي ، بين والككا

ألنواع  األساسية البيية وتمثل (  bolonsباس    عموما  المعروفة قنواتال شبكة كثيوة منب الم اطة الجزر كبيرة من ث ث مجموعات
 الم اطة الطينية مسط اتال وجوا العايا منبالغنية  هذه البيية وترتبط  وال جو  الع  و  غران التكاثرأل الطيور الماييةو  األسماك

  نغرو أشجار المب

M L M M M H M 

 مصّب نهر كازامانس -2
 763121671غربا و 713761672 بين وهو يقع  األط سي الم يط جان ع    السنغال في جنو  كازامان  نهر مت  الموحع: يقع 

 شماال  743292277شماال و 743826182غربا، وبين 

 أماكن توريخ عاة أنواع غمرية وحاعية   منطقةهذه ال تشمل، البيولوجية من وجهة النظرSardinel1a aurita، وSardinella maderensis ،
من  أنواع لعاة نطقة هجرة وتكاثروُيعّا هذا المت  م  (Epinephelus aeneuو ،Decapterus rhonchusو واألسمقري الورسي األسوا،

 والس    والطيور الب رية  األسماك

M M M M M M L 

 جزيرة بوافيستا -2
  :شماال، وبين خطي الطول  413112684شماال و 76,814971 خطي العرن بين الواحع مجالالب رية ال بوافيستا منطقةتغطي الموحع

والجب ين ، فالنتيجواو و  بوافيستا جزيرة منالجنو  الشرحي و  و  الغربيالجن وهي تغطي غربا  713428646غربا و 763142494
 في الرأ  األخضر الرأ  األخضر، و  بوافيستاالب ريين 

 في العال   المرجان ل وظ العشر الساخنة بقعال إ اى، وتعتبر في المرجانياتكبير  بتنوع بوافيستا جزيرةب الم يطةالب رية  المنطقة تتميز 
هذه  ثالث أكبرو  ،األط سي ع    افة شر  الم يط( Caretta caretta  ضخمة الرأ  ل س    لتكاثر كبر منطقةوتشكل أيضا أ
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، فالنتي جواو جبال، وال سيما ب ريةجبال  وجوا نتيجة هذه المنطقةليكولوجية ايو  بيولوجيةال هميةاأل أيضا وتتأكا العال  في  المناط 
بما فيها ، األنواع الب رية منتكتسي هذه المنطقة أهمية كمنطقة ع   وتكاثر ل عايا ، ع   ذلك وع وة والرأ  األخضر  ،بوافيستاو 

 في الرأ  األخضر  الب رية  ياييةالكت ة األ معظ  ت توي ع   المنطقة هذه وأخيرا، فإن  وتياتال و  أسماك القرش

 مجمع سانتا لوزيا ورازو وبرانكو -21
  :غربا '67 °42 -'86 °42شماال؛  '67 °76 -'86 °76الموحع  

  ُييناألخر  يرتينالجز من تقع بالقر  و  غير مأهولةورازو، الواحعة شمال أرخبيل الرأ  األخضر، جزرا برانكو و  لوزيا سانتا جزر عاّ ت 
ضرورة ال واظ و  بل هذه الجزر الذي تتميز الثرا  البيولوجي افعوحا بوافيستا(  فيسنتي و ساو   كثافة سكانية منخوضةب ال تين تتسمان

حامة م مية ب ريةو ، م مية ل  ياة البريةإنشا  إل  المايرية العامة ل بيية(   الس طات الوطنيةب تنوعها البيولوجيع     4119منذ عا   ا 
  التيااين في معظمها من التي تتأل  ل مجتمعات الم  ية سقةالتنمية المت ضمان وضرورة أنشطة ال وظ ل توفي  بين
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 منطقة شمال غرب سانتو أنتاو -22
 مي   76ع   بعا  تقعو  ،امتر  21 عم  إل  متر 4 111عم  من ترتوع ،  يث بوافيستا شمال غر  من هذه المنطقة الموحع: تمتا

شماال وخطي  413112684شماال و 763814971خطي الطول  بين الموحع يقعو  في الرأ  األخضر  ونتاأسانت  من جزيرة ب ريا
  غربا  763142494غربا و 713428646العرن 

  يكولوجيةبيولوجية و  موحعا ذا حيمة منطقة الشمالية الغربية لسانتو أنتاوالُتعّا الجبال  ، مثلواسعة النطا  موايل تتميز بوجواو  كبيرة، ا 
الس    و  وتياتال ، مثل وذجية والمهاا باالنقرانالنم األنواع ل عايا من موي  الموحع أيضا يوفرو  خاايا والمرجانيات واأل الب رية

في  لمتايا األسماك الرييسية المناط  ويشكل شمال غر  سانتو أنتاو إ اى  اينتاجية البيولوجية مستوى عال من ويقا الب رية، 
أو  طبيعيةالتوة ال تقيي  من أجل بيانات إضافية الضروري إعاااومن  مستوطنة  اأنواعأيضا  ويستضي ، التونةال سيما و ، الرأ  األخضر

  تال ع   شي  من االضطرا ( بتوة رييسيةالتيا   األنشطة ال الية ع   الرغ  من أن (،1المعيار   من طبيعيةالغير 

H M H M H M - 

 أرخبيل بيجاغوس -21
 شماال  763814971العرن  خطي بين، كوروبال/جيبا نهري مت  في، بيساو غينيا حبالة سوا ل بيجاغو  أرخبيل الموحع: يقع

تب غ  ا جزريا واسع النطا مجمع يغطيهو و غربا   713428646غربا و 763142494شماال، وبين خطي الطول  413112684و
 من ويقتر  السا ل، حبالة كي ومتر 711وهو يمتا إل    والجزر التغيرة الجزر، بما في ذلك اهكتار  7 126 961جمالية اي مسا تل

 الوالية الوطنية ، في  اوا قاريال  افة الجر 

  الموايل  وبتنوع في باالنقران واألنواع النموذجية، األنواع المهااة العايا من بوجوا ويتميز ،ااستثنايي موحعا بيجاغو يشكل أرخبيل
نتاجية و  يويةال   الخضرا  ل س    كان إنسالم وأكبر باليركتيكفي منطقة  ل طيور أكبر موحع ثاني األرخبيلوُيعّا هذا  عالية بيولوجية ا 

 المعرضة بشاةمن األنواع  ومنشار، وهلسمك ال يشكل آخر مأوى بيجاغو  أرخبيل يعتقا أن ع وة ع   ذلك،و   في القارة األفريقية
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 مقي أمتار من من ن  التساوي الع 71 مسافة بعا األرخبيل، من الب ري الجز  كامل المنطقة وتشمل هذه في غر  أفريقيا   نقرانل

 ريو بونجو -22
  :72 °71-'17 °71 بين سا ل غينيا الشماليع    بوفا م افظةفي ، المتاخ  لل النهر من لاسم الذي استما، بونجو ريويقع الموحع' 

  ²ك  13211 وتب غ مسا تل السط ية  غربا' 74 °72-'12 °72و شماال

 بونجو يقع ريو و   ر هجرة ل عايا من هذه الكايناتممو  ر الكاينات الب رية والسا  يةتشكل هذه المنطقة مكان لجو  وتكاثر ونمو لتغا
ويتميز هذا الموحع، مقارنة   في م افظة بوفاغربا ' 74 °72-'12 °72شماال و '72 °71-'17 °71 بينبين  سا ل غينيا الشماليع   

، والب شون الجبار ال ق   التوفي العن ، مثل عا من الطيورمع أجزا  خط السا ل األخرى، بتاني مستوى التاهور، وهو يأوي أنوا
لغر  أفريقيا  ا  الب ر  وحا لو ظ أيضا وجوا خر العقا  النساريو  وعقا  السمك األفريقي،، طاير أبو منجلو  ،والطاير مطرحي الرأ 

 Trichechus senégalensis) ال يوانيةالعوال  و  ،  العوال  النباتيةي توجا بيانات عن التنوع البيولوجي الب ر و   في هذه المنطقة ،
يشك ن منطقتي  متبي النهرين هذينوتؤكا هذه البيانات أن  متبي نهري فاتاال وموتيبا  واألسماك( في ،األ يا  القاعية، و ربيانواأل

غيرها من  ماية الطيور و و ،  ية، من ناالمنتجات البيولوجيةب سكان غينيا لضمان موات ة إماااو االهتما  وال ماية   تست قان توريخ
 كموحع من مواحع، أخرى مناط ، من بين جمهورية غينيا ريو بونجوأارجت  من نا ية أخرى، مستاا ، بشكل باالنقران األنواع المهااة

  7994 /أي ولرامسار في سبتمبر
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 جبل ميتيور البحري الكبير -22
  :غربا °4936-41316تيور الكبير والميتيور التغير وجبال ك و  الب رية، ضمن الخطوط ، التي تض  الميالمنطقة تقع هذهالموحع 

 شماال  °2136-4931و

 عم  إل  حاع الب ر متر في 2411 عم  من ويرتوع، األط سي في الم يط الجبال الب رية أكبر أ ا ُيعّا جبل ميتيور الب ري الكبير 
 ايجماليةالمنطقة  إنتاجية وتتس    ²ك  7611 ع   مسا ة حارها ضاوية الشكلتل البيهضب تمتا الب ر،  يث ت ت سط  متر 411

العوال  ترتوع نسبة و ، نسبيا إنتاجية عالية  اوث بالجبل الب ري تؤاي إل  الم يطةاايرية ال تياراتفإن ال، ومع ذلك؛ باالنخوان
، المستوطنة األسماك من اوا ا انوعوهو يتضمن   الم يطة بلالمنطقة التي جرى حياسها في هذا الجبل عن ت ك الموجواة في  ال يوانية

  السمك المجاافي األطرا  نوعا من أنواع 66 من أتلنوعا  62أخذت كذلك عينات من و 

H - L M H M L 

 مجمع ياوري  -22
  :1 عرنالبين خطي  سيراليونل المياه السا  ية من ةالجنوبي يةالجرف المنطقة ضمن يقع هذا النطا الموحعº 44' 49366  8وº 11' 

وجزر تورتل وبانانا، ، ياوري خ يجياوري  مجمعويجتاز   غربا  72º 41' 77342و  74º 27' 77376 وخطي الطول ،شماال  76326
ل و  شربرو جزيرة في جنوبا ويمتا   سيراليون من المجاور الجر  القاري مياهفي  خ يجال حبالة اغرب ك  71 ا 

 ةالم كي الخرشنة طيور ، بما في ذلكالمهاا باالنقران ع البيولوجيالتنو  ُياّع  مجمع ياوري  Sterna maxima خرا  الب ر لغر  (، و
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 Lepidochelysو ،Caretta carettaو، Chelonia mydas  الب رية والس   (، وأسماك القرش Trichechus senegalensis  أفريقيا

olivacea  )ذات الزعان   من أنواع األسماك ل عايا ل غاية مه  سر  موحع تشكل لمنطقةهذه ا كثير من الب وث أنوحا أظهرت ال
 المهااة باالنقران  الس    الب رية وكذلك واألسماك التافية،

 غرينفيل-منطقة إنسال السالحف في ريفرسيس -26
 نعمي   41 وتبعا ن و  ليبيريا الشرحي من جنو في السينو و  ريورسي  مقاطعتي من في الجز  الجنوبي منطقةال هذه الموحع: تقع 

 اوا الوالية  ضمن بالكامل المنطقةوتنار    سينو في مقاطعة غرينويل ماينة عن أميال 71و ريورسي  مقاطعة في سستو  ماينة
  يبيريا ل الوطنية

  في قي ت األخرى التيوأنواع األسماك  ،قاعيةال الب ريةوأنواع األسماك ، ل س    الب رية مكان إنسال غرينويل-ريورسي تشكل منطقة 
وحا  األط سي  شواطئ الم يط ع   طول الب رية من الس    عشرة أنواع ويمكن م  ظة وجوا ما يزيا عن الض  ة و  ةالاافي ياهالم
ُ ّاا جز  من كا  وحا   يا يبير ل يةجنوبال ال افة القارية المنطقة ع   طول وتقع هذه الب رية  من الس    مخت وة أنواع ع   ُعثر

 وغرينويل ريورسي  بين الخط السا  ي، ولكن كمنطقة إنسال ل س   بافورا  وخ يج مونتسيرااو في ماونت، وال سيما شاطئ بانجور
مواا ال حطع الذي ينقل سانكوين نهر مت ب ويرتبط مكان السر   وهذا هو السب  الذي أاى إل  وتول، المنطقة ع   بقية يغ  

ج   الما  المخطط، وطاير النو  ، مثل الطيور الب ريةوتقطن    كاينات المقيمة في المنطقةوالغذا  ل المأوى التي توفر متهاويةال شبيةخال
النظا   هشاشةو  البيولوجية أهميتل بسب  أولوية نطا  منطقة ذاتهذا ال ويعتبر المنطقة  في هذه، مورفيالنو  طاير و  كبير الجنا ين،

  الب ري يييكولوجا
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 البحري هوجبل تابو أخدود -22
 ايووار كوت في  طابو  لاحبالة س الموحع: تقع هذه المنطقة 

 طينيةرم ية أو  موايل حاع الب ر ويمثلمتر   711 فيها ما يزيا عنعم  مياه الب ر أخاواا وجب  ب ريا، ويب غ  تتضمن هذه المنطقة ،
بأ وال غير ناضجة الرتواع مياه القاع إل  السط   وتض     وتتميز المنطقة أيضا  المميزة والتخوروالم مثنين، االمن  اومزيج

التخور، والتي ب ةمرتبطالأو غير  تبطةالمر  جن  خ  الب ر، وجن  السرج (الط ال  العم حة  مثل  العايا البيولوجيةالمجموعات 
تستخا  أيضا (، والتي بشكل رييسي Mytilus pernaوالرخويات   ب   الب ر   كثير من ال يوانات الب ريةل لجو  وع   توفر مواحع

، واألربيان Scyllaridesجراا الب ر النع ي الشكل من جن  و  ،Palinurusالتي تتميز بجراا الب ر الشوكي من جن  القشريات  و ؛ كغذا 
Penaeus notialis األسماك القاعية  مثلو ؛ واألسماك الغمرية(؛ Brachydeuterus auritus  و7822 فال ،)Sardinella aurita C.V.، 

 Ethmalosa fimbriata، وPseudolithus typus BLKRو ،Pseudolithus senegalensis Vو ،Anchoviella guineensisو ،Sardinella ebaو

Bowdich) الظهر  مثل الس    ج اية بشكل رييسي الزوا    الس    الب ريةو ؛Dermochelys coriacea،  الزيتونية اليس    ر و 
Lepidochelys olivacea ، الس    الخضرا و Chelonia mydas،    التقرية المنقار  والسEretmochelys imbricata) ،؛ وأخيرا

  (Trichechus senegalensisغر  أفريقيا  لالثاييات المايية مثل خرا  الب ر 
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 " في أبيدجانTrou sans Fond "ون ترو سان ف فتحةأخدود و  -22
  :في  المياه الب رية، غربا° 232-غربا °238 الطول يشماال وخط °6-شماال °2 عرنال التي تقع عنا خطي، تُقّس  هذه المنطقةالموحع

 من أبياجان لشرحيوالقطاع ا ال يبيرية إل  ال اوا من أبياجان القطاع الغربي السا ل: مستو متعاما ع  في ، حطاعينإل   كوت ايووار
 ال  غانا 

  ،أخاواا و، أبياجان من الب رية في المنطقةتض  كوت ايووار" Trou sans Fond"  تراث التنوع  ع    افظاني( اال حعر له فت ة
 لقاعيةا بغن  في مجموعات الكايناتمتر،  2 111، ال ذين تتل أعماحهما إل  ما يزيا عن وت ةويتميز األخاوا وال  الب ري البيولوجي
 التي تنتمي إل  نوعا من األسماك 71و ست عاي ت، بما في ذلك واألسماك( اياان المتعااة االشواكال نوعا من 411   والي

 ويشكل المويل  السراين روكسي، وغيرهو والسراين إيبا، ، المبرو  السراين ع يها هيمنالتي ي السا  ية غمريةال األسماك مجموعات
فإن  أخيرا،و  أبياجان  من ماينة اآلتية الم وثات لجميع وعا ، يةالبراز  الكريات، مثل مميزةال م م الالطين و  يها هيمن عي ذي، الالقاعي

  ل منطقة يكولوجيالتوازن اي فيو ، ولب يرتي إيبريي وغرانا الهوالب رية  ل بيية يةالذات تنقيةال فياألخاوا والوت ة يساهمان 

H H M M H M L 

 يان والسردين من طابو إلى أسينيطريق األرب -22
 غربا °2-غربا °1 الطول يشماال وخط °2-شماال °6 عرنال يالب رية عنا خط أسيني-طابو الموحع: تقع منطقة  

    والمنغرو  ،وغابات المستنقعات ،غابات اايمة الخضرةك ،  611والممتاة لما يزيا عن  ،السا ل لخطالمناظر الطبيعية تهيمن ع، 
 وريسكو،الو  ،الب ر أو الب يراتب مجاري المايية ل، واالتتال المباشر والم ميات الطبيعة منتزهاتوال ات،الب ير  الواحعة حبلسافانا الو 

 تعشش فيها رم يةوشواطئ  م تقة ل ب رمن ارات من  بشكل أساسي  ويتكون الجز  الغربي وآبي وب يرات إيبيري وغرانا الهو
ويعرن هذا الجز  في أغ   األ يان مناط  شاياة الت ات ، الشواطئ الرم يةع   الجز  الشرحي الس    الب رية، بينما تهيمن 

وال ذان يتسببان في ارتواع مياه القاع إل  السط  والذي  ،والتيار المعاك  للغينيا تيار المنطقة  يجتاز هذهو  ومتبات أنهار مغ قة 
وتتمثل الشبكة الغذايية في المنطقة   ارتواع مياه القاع إل  السط  أسا  إنشا وتشكل  االت  يكون ناضجا وغنيا بالمغذيات وموسميا 

 األربيان ج  إنتا  ا و ويترا  أيضا نسبيا امرتوعإنتا  العوال  ال يوانية ويكون إنتا  العوال  النباتية  في ال  قة األول  في هذه الس س ة 
بايضافة إل  طن سنويا  و  21 111و 21 111كل رييسي السراين، ما بين ، وبشاألسماك ويب غ إنتا ، سنةال/طن 811و 611بين ما 

األنواع الب رية في في الماية من  81من األسماك، أكثر من  نوع 211 تض  هذه المنطقة، التي جمعت بها عينات لما يزيا عنذلك، 
 ا الب 
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 المنطقة االقتصادية الخالصة قبالة ساحل كوت ديفوار -11
  :أكثر من ، غربا° 8.6-غربا °4.6 خطي الطولو ° 1-شماال °2 عرنال يعنا خط تي تقعال ،في هذه المنطقة المياهعم   ب غيالموحع

  متر 711

   اموحع تمثل بيولوجيا لكونهاو  إيكولوجيا مهمةخاتة المنطقة االحتتااية الخالتة ومنطقة ب رية  ب رية فيمياها كوت ايووار تض 
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 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

(، واألسماك المهاجرة، بما في ذلك Geryon maritaeالسرطانات ال مرا  في أعما  الب ار   وتغار وكبار يرحات نمووتكاثر و  لهجرة
(، والتونة الطوي ة Thunnus obesusوالتونة السنارية  ، (Katsuwanus pelamis(، والتونة الوثابة  Thunnus albacaresتونة البكور  

، وسمك األسقمري الورحاطي (Euthynnus alleterratus  أسماك الكبريتتونة التغيرة بما في ذلك وال(، Thunus alalungaالزعان   
 Auxis Thazard،)   والسمك الشراعي األط سيIstiophorus albicansأبو سي    (، وسمكXiphias gladius)،  أسماك القرش  ويهيمن و
 وتتمثل األخطار بارتواع حوي وناضج لمياه القاع إل  السط   المنطقة هذه ، وتتميزمميزةم م    البيية القاعية حيعان مو  ة و ع 

وبالنظر إل  األنواع الغريبة الغازية   بايضافة إل ، واالستغ ل المورط والت وث التيا غير المشروع التي تهاا المنطقة فيالرييسية 
ومن  ، تونةلإنشا  مرتا  ا الي؛ ويجري فيها تجرى عايا من الاراساتالفإن المنطقة،  التي تكتسيها هذهألهمية االجتماعية واالحتتااية ا

 التونة  مراحبة تيا في  م ت المتوحع أن يشارك المراحبون حريبا

 موئل أغبودرافو الساحلي والبحري -12
  :وترا  الجر  القاريي اها و  األول في المقا  وهي منطقة سا  ية  توغول  اوا الوالية الوطنية ضمن منطقةال تقع هذهالموحع 

 :ع   الن و التالي الجغرافية هاإ ااثيات
 

 خط الطول خط العرن
 غربا؛ "11 '81° 7 شماال "11 '°19 6 
 غربا؛ "42 '41° 7 شماال "42 '°66 6

 غربا؛ "28 '22° 7 شماال "11 '°11 6

 غربا  "74 '27° 7 شماال "24 '°74 6
  وينتهي هذا المويل، الذي   في كبيميخا  المعاان الإل  الغر  ومينا   المستقل لومي بين مينا  الب ريمويل أغبوارافو السا  ي و يقع

ويض  هذا  نمو مجموعات بيولوجية هامة ل غاية ختاي  هامة لب هو يتميزو  ،عنا الجر  القاري ُيعّا موحعا سا  يا بشكل أساسي،
تخرة وجوا  ويشكل   لخطوط أنابي  منشأةهياكل ، و ث ث سون طا   فيهابما تطناعية، ا شعاباو  المويل بشكل أساسي حاعا رم يا

من  نوعا 264بايضافة إل  و   الط ال  مجموعات ولها العايا من هذا المويل لكونها تعمل كاعامة تنمو في  اأساسي ا  عنتر شاطيية
 Chelonia الس    الخضرا ع من الس    الب رية  ربعة أنواأل تشكل موي هذه المنطقة فإن ، في توغو الموجواةاألسماك  أنواع

mydas والس    رأسية المنقار ،Eretmochelys imbricataوس    رالي الزيتونية ، Lepidochelys olivacea،  والس    ج اية الظهر
Dermochelys coriacea) ،ل س    الخضرا   موحع ع   ويشكل هذا المويل  برمتلع   طول السا ل  ويعشش النوعان األخيران منها

 Chelonia mydas)    من الثاييات  نوعا 76المنطقة أيضا موطن وتمثل هذه   يةالشاطي ةر الط ال  التي تنمو ع   التخالتي تقتات ع
 ة ال مرا القايمضعيوة في الوية ال ضمنمعظ  هذه األنواع وتنار    (Sousa teuszii الاالفين ال ابا  ها مجموعات الب رية، بما في

، ونمو الت وث ومخت   أنواع، السوا ل جم ة عوامل منها ت اتالمنطقة المعنية  تهاا  و ل ت اا الاولي ل وظ الطبيعة والموارا الطبيعية
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 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

 واالستغ ل المورط ل موارا الطبيعية  ، ركة الم  ة الب رية

 (Bouche du Roi-Togbinتوغبن ) -بوش دي روا -11
 في توغو عنا اي ااثيات التالية: منطقةال تقع هذهوحع: الم 

 خط الطول خط العرن
 غربا؛ "22 '62° 7 شماال "26 '°79 6
 غربا؛ "22 '41° 4 شماال "22 '°41 6

 غربا؛ "24 '62° 7 شماال "11 '°11 6
 غربا  "48 '42° 4 شماال "11 '°11 6

  ة الموتولة عن بعضها  اجز ال من الشواطئ مجمع وهي، السا  ي السهل من اجز  الب رية روا توغبن-بوش اي منطقةتشكل
بارتواع موسمي  أيضا المنطقة وتتميز متر  7 111أكثر من  إل  1من  فيها المياه عم ويتراوا ب يرات  جزر و ما و  بمسط ات

 والعوال العوال  النباتية ذلك  ، بما فيالبيولوجية مجموعات الكاينات انتشار هذه العم ية تشجعو   وتغير لمياه القاع إل  السط 
 وتياتال و  ،القاعيةو  الغمرية األسماك، والقشريات، المرجانية الشعا  وس س ة معزولةال التخور تع   ع   التي والط ال  ال يوانية
الذي  التيا وتزايا المرخ  تياال  ج  في طوعيال ل نخواننظرا  هذا الموحع اختيروحا  الس     هابما في ،الب رية والزوا  

 نظا  ال ت  ب ياار
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 المنطقة البحرية الحدودية بين توغو وبنن -12
 نتهي تو  في طبيعتها وُتعا، بشكل رييسي، منطقة سا  ية ن وبن توغو ال اواية في المناط  الواحعة بين ب اي هذه المنطقة الموحع: تمتا

 وتران(  في بن  مونومت  نهر و في توغو(   أنيهو ممرّ  بين وهي تقع  ل ب اين ةالوالية الوطني ضمن وهي تقع  الجر  القاري عنا
 :ع   الن و التالي الجغرافية هاإ ااثيات

 خط الطول خط العرن
 غربا؛ °7368   شماال° 6,44

 غربا؛ °7362 شماال° 6,14

 غربا؛ °7399 شماال° 6,14
 غربا  ° 7396 شماال 6,41°

  ويوفر متبا النهرين في الب ر  ك  44 لما يزيا عنتمتا و  ،ع   طول السا ل ك  41   وال  غ مااهابالطول ويب منطقةال هذهتتميز 
 كبير سا  ي ب ريبيولوجي  تنوع وهناك  الب ريو  السا  ي يناييكولوجي امينالنظ في تتي  ارتواع اينتاجية البيولوجية جياة اظروف
ل ت اا الاولي ل وظ الطبيعة  القايمة ال مرا  ع    اليا تسجي ها سن التي ت نموذجيةال األنواع عنوجوا بمع ، في ك  الب اينل غاية 
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 مختتراتال

عاا لفإن هذه المنطقة تتعرن ، ومع ذلك   وظ التنوع البيولوجيب المتع قة المعاهاات الاولية العايا منب هي مشمولةو  والموارا الطبيعية،
 ن حبيلم ،كبرى ، وبوجل خا ، بسب  إحامة أشغال عامة، ولكن أيضاالموارا لواستغ  المستوطنات البشريةبسب   التهايااتكبير من 

 والمناج   الساوا

 كامبو-كريبي -12
  :شامل المستعرن المركاتوري السقاط اي: ع   الن و التالي تقريبا، في الكاميرون التي تقع، لمنطقةهذه ال ال اوا الجغرافيةتتمثل الموحع

 32N591356464672؛ 612221 (؛ 241111؛ 612221 (؛ 241111؛ 611111 (؛ 469682 ؛ ) 

  تعشيش  أماكن بايضافة إل و  التنوع البيولوجي  من  يث في الكاميرون المواحع أغن  إ اى الب رية كامبو-منطقة كريبيتشكل
 أيضا وتوجا بها(   Rocher du Loup تخرة الذي     أسطوريةتخور و  أثريةمواحع تضمن فإن هذه المنطقة ت، الب رية الس   
 من منطقةع   جز   م مية ب ريةإنشا   ضرورة الكاميرونية ال كومة أاركتو   رفي الب  التي تسقط مياهها مباشرة لوبي ش الت
حا  ه الخطةهذ فإن، كريبي لموحع في المياه العميقة بنا  مينا  مشروعا التي يشك ه خطاراأل ع   الرغ  منو   الب رية كامبو-كريبي
 ا لحبالة سالمنطقة، التي تقع  فقا أع ن وزير الغابات وال ياة البرية بالوعل عن إارا  هذ، وع وة ع   ذلك  تقاما كبيرا بالوعل أ رزت
  كمنطقة ب رية ل تال  العا ، هكتار 746 162 حارها مسا ة إجمالية تغطيو  كريبي

H M M M - - L 

 (Lagoa Azul and Praia das Conchasصداف )البحيرة الزرقاء وشاطئ األ -12
  :4 بين سان تومي وبرينسيبي،ب ا ، التي تشكل جز ا من تومي سان جزيرةتقع الموحعº 24'- 4º 22' 1شماال وº 41 '- 1° 48' شرحا 

 جرفها ومسا ة ،²ك  869 وتب غ مسا ة أراضيها ك ، 722 ويتل طول سا  ها إل  األفريقية، القارة منك   211 وع   بعا تقريبا،
  ²ك  2 717 يب غ نطا  تغير ذاتوبها منطقة تيا ، ²ك  226 القاري

 خ يجا وشعابا مرجانية  22 بما في ذلك ،، التي تتضمن العايا من الموايلالعايا من النظ  اييكولوجية الب رية تض  هذه المنطقة
، Epinephelus goreensisية، من حبيل األسماك  حشر غوريل ال يوانات الب ر  وتخورا وحيعانا رم ية وشواطئ يرتااها العايا من

، وسمك الكبريت Scomber scombrus، واألسقمري األط سي Caranx crysos، وسمك تراخون Istiophorus albicansوالشراعي األط سي 
Euthynnus alleteratusوب وو ، Hemiramphus balao،  والسمك الطاير األط سيCypselurus melanurus سمك األسقمري الورسي ، و

 Dermochelysالس    ج اية الظهر  (، والس    الب رية Katsuwonus pelametوالتونة الوثابة  ،Trachurus trachurus األط سي

coriacea ، والس    رأسية المنقارEretmochelys imbricataوس    رالي الزيتونية ، Lepidochelys olivacea، خضرا والس    ال 
Chelonia mydas،   والس  واة ضخمة الرأCaretta caretta) والطيور الب رية  الب شون األبين التغير ،Egretta garzetta وتقضي  )

 ياتها أو جز ا منها في هذه المنطقة، وهو ما ياع  في بعن األ يان متايا األسماك الواسعة النطا  التي اورة  هذه ال يوانات كامل
  السا  ية المجتمعاتت سين رفاه تساعا ع   

H H H H H H H 

 H H H H H H H إيلهاس تينهوساسجزر  -16
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  :جزيرة شمال تقريبا ك  761 ع   بعا، سان تومي وبرينسيبيب ا التي تشكل جز ا من و  برينسيبي، جزيرةل المنطقة الب رية تقعالموحع 
وتب غ المسا ة ايجمالية  األفريقية  من القارة ك  441 ع   بعاو  ،شرحا '1º 41'- 1º 48شماال و '7º 24'- 7º 22بين  تومي، نسا
 تغيرة  جزر وترتبط بعاة ²ك  724  جزيرة الرييسيةل

  الس    الب رية العايا من أنواع تعشش  يث الشواطئ الرم ية بما في ذلك مخت وة، موايلو  إيكولوجية انظم المنطقة الب ريةهذه  تض 
، وس    Eretmochelys imbricata، والس    رأسية المنقار Dermochelys coriacea الظهرالس    ج اية  تضع بيضها، وأهمهاو 

بايضافة   و Caretta carettaوالس    ضخمة الرأ   ،Chelonia mydasوالس    الخضرا   ،Lepidochelys olivacea رالي الزيتونية
 ،guineense والغينيون ،Montastraea cavernosaمرجان النجمي الضخ  ال  المستوطنة المرجانياتمع العايا  المنطقة تزخر إل  ذلك،

الشراعي األط سي ، مثل غمريةال(، واألسماك Epinephelus goreensisحشر غوريل   القاعية(، واألسماك Porites bernardiمرجان و 
Istiophorus albicans ، وسمك تراخونCaranx crysos ،واألسقمري األط سي Scomber scombrus،  وأسماك الكبريتEuthynnus 

alleteratusوب وو ، Hemiramphus balao،  والسمك الطاير األط سيCypselurus melanurus سمك األسقمري الورسي األط سي، و 
Trachurus trachurus،  والتونة الوثابةKatsuwonus pelamet ، سمك حرش القاا  فتي ة  أسماك القرش وCharcharinidae ،ماك وأس

فإن العايا من الطيور الب رية تتراا ع   هذه  أخيرا،و (  Sphyrnidaeفتي ة القرش أبو مطرحة و  ،Hemigaleidaeالقرش من فتي ة 
 Sula، واألطيش البني Onychoprion fuscatusوالخرشنة الغبسا   ،Phaeton lepturusثل الطاير المااري أبين الذيل مالمنطقة 

eucogaster، سوا والخطا  األAnous minute  
 

 منطقة مايومبا البحرية والساحلية -12
  :الواحعة  فاز فرنان ب يرة تمتا منوالتي  ،مناط  واسعة من الب يرات وجواب غابون سا لهذا الجز  من الطبيعة الخاتة لترتبط الموحع

  الكونغو مع شتركةالم ال اوا ما ورا  إل  الب رية هذه المنطقة شمال ك  611ع   بعا 

 البرية والثاييات(، والاالفين ،، وأسماك القرشوال يتان القات ةال يتان، الكبيرة   المايية بالثاييات منطقة مايومبا الب رية والسا  ية تتميز 
الظهر التي تتل  ايةج  الس   ب تتميز ت اياا، و بالنباتات مغطاة ال اجزة في الشواطئفر  النهر( و  الما ، جامو و  ،الويلالكبيرة  

  /نيسانوأبريل /تشرين األولبين أكتوبرإل  هذه المنطقة وتضع فيها بيضها 

شواطئ ، و نغرو لغابات المإيكولوجية ، ونظ  تغيرة ب يرات عاة ت يط بها كبيرة ب يرةو ، شاطئ رم ي طويلب يتميز سا ل مايومبا
تنوعها ب هذه المنطقة وتتميز  السا  ية والغابات السافانا مجموعة من ها ورا والتي تنمو، وكثبان سا  ية من ال قبة القايمة ة اجز 

 ،والغوري  السعاان،  رييسياتالالطيور و  وكذلك(، الشب  وسرطان الب ر ،الكركنا  يةالشاطي ل  يوانات فهي موطن: الغني البيولوجي
 والب رية  السا  ية الموارا السمكية وتعاا فيالشمبانزي( و 

H H H H H H H 

 الجرف القاري الشمالي الغربي -12
  :وتقع هذه  ي يهماوما    261-741 من نيي التساوي العمقي المنطقة الواحعة بين، بما في ذلك بوانت نوار  لحبالة سو يقع الموحع H H L M M M H 
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  ل كونغو  اوا الوالية الوطنية ضمن منطقةال

 وتقع خطوط التساوي   المخزون السمكيارتواع مستويات ع البيولوجي و التنو بو  السا  ية لمياهلعالية ال نتاجيةباي هذا الجر  يتميز
في  حيا  األعما ويظهر   ك  41 هي تتضمن متطبة واسعة النطا  يتل مااها إل و ترام 261و - 741 بين هذه المنطقةالعمقي ل
 بسيطة تضاري ، الكونغولي الغابوني الشمالي في الجز ، الكونغو ا لسحبالة تتضمن المنطقة : ما ي ي ،تخطيطي في شكل المنطقة،

الموارا  وتتضمن مجموعات  متر 711و 16 بين مع بروز نتو ات خارجية متر، 711يتل إل  ، بشكل منتظ مايل ح ي  و  حاع ذات
 زوتتمي  ما ي يلو  ترام 741 عم  في الرتي  التخريع    وهي تقع ب رية غمرية  مواراو  في أعما  الب ار موارا حاعية ال ية

 الموارا  وتباين المناخ من  يث سمات خاتةب

 منطقة ميواندا الساحلية والبحرية -12
  :جنوبا '66 °6 -'26 °6 خطي العرن بين الجغرافية هاإ ااثياتتقع و ، تقريبا هكتار 66 111حارها  مسا ة تغطي هذه المنطقةالموحع 

 كونغو الايمقراطية ال في جمهورية شرحا° 72 -' 26 °74العرن  يوخط

  التي  أشجار المنغرو  من النطا  مسا ة واسعة ويض  ك ، 21 الكونغو الايمقراطية جمهورية سا ل الم يط األط سي فييب غ طول
 نطا ال المنطقة الغربية من هذهوتغطي   في أنغوال كابيناو م افظة الشمالية مع تنمو في منتزه المنغرو  الب ري إل  غاية ال اوا

  تقريبا هكتار 771 111 ا  يالس
 ماية ال ياة البرية،  المارجة في إطارتتكون من أشجار المنغرو  وهي ، أل منطقة الالمنغرو  الب ري إل  منطقتين:  وينقس  منتزه

 تعشش ثالسا ل  ي خط منطقةال وتشمل هذه بشكل جزيي  ت ظ  بال ماية، وتتكون من السافانا الرطبة وشريط سا  ي، و با منطقة الو 
 تأثير نهرالمجاور لمنطقة و  المغمور الناشئ عن األخاوا ون الب ري الو  ،أشجار المنغرو بالس    الب رية، والمنطقة الم يطة 

 المهمة إيكولوجيا المناط  الب ريةمعايير  وتستوفي هذه المنطقةالكونغو في منطقة الم يط األط سي من جمهورية الكونغو الايمقراطية  
والاالفين، والس     ،وأفرا  النهر، وال يتان ا  الب ر،خر  ويمكن فيها م  ظةالبيولوجي الب ري   هابسب  أهمية تنوع جياأو بيولو 

أ ا وجوا  فقا أاىوع وة ع   ذلك،  وغيرها والقشريات، وأشجار المنغرو ،  ،والرخويات ،والطيور الب رية ،الب رية، واألسماك
ارتواع مياه القاع إل  ظاهرة  ، فهناكهذا الوضع وبايضافة إل تشكيل  ون ب ري   ع   متبل إل كونغو وتأثير نهر ال األخاايا بها

وجوا هذا ال ون  ويشجع والتكاثر   ع  بيية معيشية مواتية ل وتهيئ نتيجة لذلك، والتي تجذ  العايا من ال يوانات الب رية، السط 
 بنغي  وغينيا  توجيل تياريو  ،ناميكا الب ريةايالهيارو و ينات الب رية، أيضا اينتا  األولي، والم و ة، وتوزيع الكا

M M H M M H - 

 المنطقة االستوائية إلنتاج التونة -21
  :في  يتجاوزو  متر 711 عن مياههاويزيا عم  ؛ الب ري الكونغو  ون في، خط االستوا  ع   تمتا التي ،المنطقة هذهتنشأ الموحع

  متر 7 111 بعن األ يان

  اينتا   منطقة باس  ُتعر  إح يمية ب رية منطقةغينيا تيار المتاخمة ل األفريقية السا  ية ل ب اان مغمورةال المياه الب ريةتتضمن 
H H M M H M M 
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 مختتراتال

وتغار وكبار  يرحات وتكاثر ونمو لهجرة اموحع كونهال أو بيولوجيا المهمة إيكولوجيا المناط  الب ريةمعايير  ستوفيت هيو  ، االستوايية
والتونة ، (Katsuwanus pelamisوالتونة الوثابة  (، Thunnus albacares تونة البكور   بما في ذلكاألنواع المرتبطة بها و  التونة أسماك

 Euthynnus  أسماك الكبريتوالتونة التغيرة بما في ذلك  (،Thunnus alalungaوالتونة طوي ة الزعان    (،Thunus obesus  السنارية

alleterratus) ،  وسمك األسقمري الورحاطيAuxis Thazard،)   والسمك الشراعي األط سيIstiophorus albicansأبو سي   (، وسمك
 Xiphias gladius)،  القاعية الموايل تكونوت  طن سنويا 411 111بما يزيا عن  التونة متياقار وي  ، والشونين الب ريأسماك القرشو 

وبالنظر إل  األهمية   لمياه القاع إل  السط  ناضجةو  ارتواعات حوية موسميا المنطقةتشها و  مميزة، م م الطين و  أساسا من
 بشأن  يواناتها وبييتها ع    ا سوا   الاراسات العايا من قا أجريتف المنطقة، لهذه واالحتتااية االجتماعية

 منطقة االلتقاء بين تياري الكناري وغينيا -22
  :سا ل القايمة في والموايل النظ  اييكولوجية، غربا °46- °74و شماال °76 -°2 تقريبا عناتقع التي ، المنطقة تغطي هذهالموحع 

االحتتااية  المياه الب رية ل منطقةالوطنية و الب رية المياه و  ،شمال ليبيرياو  ،وسيراليون ،بيساوغينيا وغينيا، و ، وغامبيا، السنغال جنو 
  الجبال الب رية العايا من، وتشمل ياه أعما  الب ارمتمتا إل  هي و ، الخالتة

  وتتضمن أنواعا مثل األربيان  ، والجبال الب رية ع   وجل الت ايا األنظمة اييكولوجية والموايل ا ل عايا منهذه المنطقة موطنتشكل
وتتضمن أيضا الرخويات  (، و .Panulirus spp(، وال وبستر الشوكي  P. kerathurus(، واألربيان الم زز  Penaeus notialisالشمالي  

(، Drepanidés(، والاريبانيااي  Sciaenidés(، وسمك النعا   Clupeidésأسماك الك وبيااي   أنواعا سط ية وحاعية، بما فيها
(، Cynoglossidés  (، وسمك لسان الثورLutjanidés(، وال وتوانيااي  Pomadasyidés(، والبوماااسييااي  Polynemidésوالبولينيميااي  

(، Gerres melanopterusوال وا  المايي   ،(Lagocephalus laevigatus) والتتراواونتيااي، (Psettodes belcheriوسمك التر  الشايك  
وليااي (، واأللبDasyatis margarita(، وأسماك الشونين ال سعة  Sphyraena spp(، وأسماك سويراينيااي  Arius sppوأسماك األريااي  

 Albula vulpes)   تونة البكور وتمثل أيضا األسماك كثيرة التر ال Thunnus albacares ،)  والتونة الوثابةKatsuwanus pelamis) ،
التونة ع    (  ويمكن أيضا العثور في هذه المنطقةThunnus alalungaوالتونة طوي ة الزعان    (،Thunus obesus  والتونة السنارية

والسمك الشراعي  (،Auxis Thazard، وسمك األسقمري الورحاطي  (Euthynnus alleterratus  أسماك الكبريتبما في ذلك التغيرة 
غر  أفريقيا ل  الب ر االقرش والثاييات المايية مثل خر  أسماكو ؛ (Xiphias gladiusأبو سي    (، وسمكIstiophorus albicansاألط سي  

 Trichechus senégalensis)   والطاير مطرحي ، والب شون الجبار أنواع من بينها ال ق   التوفي العن ، الطيور في المنطقة تمثل، أخيراو
، لمياه القاع إل  السط  حوية بارتواعاتالمنطقة أيضا  هذه وتتميز  العقا  النساريو  وعقا  السمك األفريقي،، طاير أبو منجلو  ،الرأ 

   مياه الب ريةلية عالالنتاجية يا والتي تشكل األسا  الذي تقو  ع يل

H H H M H H M 

 بالميرينهاس الساحلية-منطقة راميروس -21
  :وجزيرة الب يرة، غير أنها تشمل موسووال شبل جزيرة وُتستثن  منها أنغوال في  لواناا ماينة ال  الجنو  من منطقةال تقع هذهالموحع M H H M M M M 
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 مختتراتال

  كوانزا نهر الواحعة جنو  المنطقة السا  ية، وكذلك كازانغا

 الغطا  النباتي هيمن ع  تو شواطئ رم ية  و  ،منغرو  غابات، و تغيرة سا  ية ا، وجزر من األنهار متبي نهرين تض  هذه المنطقة 
 موحع المنطقةوتشكل   المسط ات المّاية التي تعيش في النباتات وال يواناتغيرها من و  ،أنواع نباتات السباخ الق ي ة النمو لهذه المنطقة

أشجار وتباي  األنواع األخرى  مع وجوا تنوع في، الب ر سرطانل ومكان توريخ باالنقران المهااة الب رية ل س    اثر ها تك
  ع   سبيل المثال المنشأ الضغوط البشرية ساسية تجاه  (المعششة الس   مثل األنواع   وبعن المرتبطة بها،الموايل و  نغرو الم

 اييكولوجية نظمهاوظاي   ع   ما يترت  ع   ذلك من آثار مع( بها المرتبطةتجزية الو ستغ ل، والتنمية  ركة المرور، والت وث، واال
ة يأنواعها، ومن ث  فهذه األنواع تكون بطي وهذه المنطقة ح ي ة المناعة نظرا لبط  نمو وتكاثر  (أماكن اييوا  والتوريخ والع   وغيرها 

 نغرو ( المالب ر، و  ا ، وخر الس     بما في ذلك أشجارهاة /إزالاالنتعاش أما  تراجع أعاااها

 تيغريس-منطقة كونين -22
  :عن شمال ك  71 يبعا بمسافة شمالي ا  ولل، ك ( 21×  ك  712  ²ك  2827 ~ يب غ نطا  ع   أنها منطقةال  اات هذهالموحع 

 المنطقةوتقع هذه   مي  ب ريا 46 ب ري يتل إل  ا و  ،كونين نهر جنو  مت  ك  4 يقع ع   بعا جنوبي ا ، و تيغري  جزيرة
مسا تها ٪ من 81< انارا   معناميبيا( أنغوال و   أي ال ذين تمتا ع   جانبيهما الجارين ل ب اين تينالوطني تينالقضايي ينتالوالي ضمن
 الوالية القضايية ألنغوال  ضمن

  وع   الرغ  من انوتال نهر كونين   كيميايية-فيزيايية عم ياتعن طري   تباطا وثيقاار  خ يج تيغري -وجزيرة كونين نهريرتبط مجمع
  مت  النهر شمال في اج ة خ يج ااخلاينتاجية والرواس  و  م و ةال مستوى يؤثر ع   فهو ،تقريبا ك  61 عن خ يج تيغري  بمسافة

 األنواع الموايل و   يث منتوريخ، وبتنوعها العالي الوظاي  و  رةالمهاج وأهميتها بالنسبة إل  الطيور بتوراها، هذه المنطقة وتتميز

H H M M M H M 

 الجزر الناميبية -22
  ناميبيا ل الوطنية الوالية ضمن جنوبا °41و 42 عرنالخطي  بين تقعكو اة وا اة(   أربع جزر المنطقة هذه الموحع: تض 

 الرتواع  المركزة واريتزل ااخل خ يةلتيار بنغي   اييكولوجي الب ري الكبير ظا الن المنطقة الوسط  من في ةالناميبي الب ريةالجزر  تقع
والق ي ة  المهااة باالنقران الطيور الب رية  ياة أنواعاورة لمرا ل  أهميتهاباألربع  ةالناميبي الب ريةالجزر  وتتميز  مياه القاع إل  السط 

 ااخل ل طيور الب رية مواحع تكاثر إيشابو، وجزيرة بوسيسيون( جزيرةو ، هاليواك زيرة جو ، ميركوري  جزيرة الجزر األربعوتشكل   المناعة
  جزرل اييكولوجية والبيولوجية هميةاأل لت ايا كل جزيرة ك   ول 6 طولها وتستخا  منطقة  اجزة  بيةالنامي جزرل  الم مية الب رية

 المجاورة البيية الب رية و 

L H H H M L M 

 نجأورامخروط  -22
 في اتجاه  ب رل ويواتل طريقة مواجهاناميبيا، و  جنو  أفريقيا بين السا  يةيشكل ال اوا و  جنوبا °49 عنا المت  الموحع: يقع 

ل  ما يقر  من و ، أورانج نهرال  الجنو  من و  ال  الشمال  ك 21 وتمتا هذه المنطقة لمسافة الجنو  الغربي  عرن في  كي ومترا 61ا 
H H M M M M M 



UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2/Rev.1 
Page 137 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق
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 في ويمتا هذا النطا   ك  في عرن الب ر 711 ت  ع   بعا  أورانج لمخروط الب رية ختاي  البييةب تتمتعة المنطقتظل و ، الب ر
 وناميبيا  أفريقيا كل من جنو ل تينالوطني تينالقضايي تينالوالي المارجة ضمن المناط  الب رية

 ل متغير، ولكنالتنوع البيولوجيبمت  غني والالب رية   السي ن في البييةهو النهر الرييسي في جنو  أفريقيا من  يث  مخروط أورانج  
حا ، مما ضعيوةرياا بطيية ومتغيرة و  لتيارات البيية الب رية وتتعرن  (شاطئ ناماكوا الرم ي وي  مهااا بشاة المنطقة السا  ية م وتض 

عنا ضوا   في تعزيز الرتيا السمكيتاف  النهر ل كياةاألهمية األ فبالنظر إل ع وة ع   ذلك، و   غمريةتكاثر األنواع المواتية ل هاجع ي
بالنسبة إل  الجز   مماثل إيكولوجي اعتماا هناك من الم تمل أن يكون فإن، (احيقةبيية ض  ة مشابهة ذات رواس    ثوكي  نهر

 ما يزيا عن( و ليوانتزأو ك  جنو    نهر  211 ول  يتاا  وجوا متبات/موايل شاطيية مشاهبة ع   ماى  السا  ي من نهر أورانج
منطقة  في جع ها جنو  أفريقيا وناميبيا التي تنظررامسار العابرة ل  اوا  أ ا مواحع ومت  نهر أورانج هو  (  شمال  كونينك 7211

 ياة  ةاور أهمية خاتة لمرا ل ذات  تورا أو النارة   والذات أهمية كبيرة من  يث    هذا النطا  يعتبر منطقة فإنباختتار، و م مية  
   األنواع

 حافة الجرف القاري لمنطقة أورانج -26
  :وتقع بالقر  منناميبيا، و  جنو  أفريقياو افة الجر  القاري ل  افة القارية الغربية ل في الطر  الخارجي منطقةال تبرز هذهالموحع 

  لب اينهذين ال الوالية الوطنية ضمن وهي تنار   بين الب اين الوات ة ال اوا

  ،في جنو   تتكون منطقةال هذه   ومن المعرو  أنوأخاوا جرفي مجو  ب ريالجبل تري  ، ع   الجان  الناميبيتتضمن هذه المنطقة
 نوعا من 61بما في ذلك ما ال يقل عن ث ثة من ، وغير مجمعة ت بة ي توى ع   مواا ت تية  افة جر / مويل جرفيأفريقيا من 

سا  ية والب رية في جنو  الموايل الفي  الة التهايا  تار أخيرا بشأن تقيي وفقا لو   ت اياها سن ت القاعية التي ةأنواع الموايل الب ري
 تشكل إ اىالمنطقة  هذه   ومع ذلك، فإنباالنقران وأ اها مهاا بشاة؛ مهااة باالنقرانالموايل  الث ثة من هذه األنواع فإن، أفريقيا

ت  يل س س ة  واستنااا إل   نسبيا بكرفي  الة طبيعية/ الموايل منالمهااة  هذه األنواع التي توجا فيهافريقيا المناط  الق ي ة في جنو  أ
 مستمرة ل تنوع البيولوجي بقعة ساخنةالمنطقة ك فقا  اات هذه، بشباك الجر اراسة استقتايية ع   الماى الطويل بشأن التيابيانات 

ذات أهمية  فهي تعتبر منطقةوباختتار، المنطقة   التي توجا في هذهمتجانسة الغير  ألمر بالموايلوحا يتع   هذا ا  ألسماك القاعيةل
همية بالنسبة إل  األنواع و/أو الموايل األ:  بالمناط  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا المعايير التالية المتع قةكبيرة من  يث 

   الختاي  الطبيعيةو  ، التنوع البيولوجي و ، قران أو انخوان العااالمعرضة لخطر االن باالنقران أو المهااة

 

L M H M M H H 

 شايلدز مصطبة -22
 وتمتاجنو  أفريقيا، ل ع   السا ل الغربي هونايك يبباي مي  ب ريا حبالة 791 ع   بعا  وال  متطبة شاي از الموحع: تقع منطقة H L M H L M H 
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   اوا الوالية الوطنية برمتها ضمن

  جنو  ل التابعة المنطقة االحتتااية الخالتةالب رية الورياة من نوعها والتي تظهر في  متطباتز أ ا تضاري  الشاي ا طبةمتتشكل
 خمسة أنواع وتتضمن هذه المنطقة  جنو  أفريقيال ةالغربي ةالقاري ال افة ع   ترم 411إل   ترم 211 مستوى من ترتوع،  يث أفريقيا
 الت بة الموايلوالتي تاع  أنواع ، الجر  و افة جز  الخارجي من الجر  القاري،، والانوسه متطبةال هايبما ف ،القاعية الموايلمن 

 وُحّي  نوعان آخران ع   أنهماباالنقران ،  بشاة مهاا  الموجواة في هذه المنطقة ع   أنل الموايل وُحّي  أ ا أنواع هذه  مجمعةالغير و 
األنماط ، والت ع   س مة  ةجيا  ل متطبة نوسها ع   أنها في  الة طبيعية القاعية منطقةبرت الفقا اعت، ومع ذلك   ح ي  المناعة 
 ل مياه الباراة، المعقاة المرجانيات هيك يا ع تا المرتبطة بها والموايل متطبة شاي از ومن المعرو  أن  العم يات اييكولوجيةو 

تعتبر و   الب رية الهشة تتأل  منها النظ  اييكولوجيةاألنواع التي ، و يالزجاجسونج ايو  والمرجانيات المرو ية،، والمرجانيات المايية
 ماى و ، فرياة أو ناارة:  بالمناط  الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا المعايير التالية المتع قةذات أهمية كبيرة من  يث  منطقة

   ختاي  الطبيعيةال ، و االنتعاشبط   أوهشاشة أو ال ساسية أو ال الضع 

 الساحلية كوامنطقة ناما -22
  :من  ي اهاو   في منطقة ناماكوا األ يايية ع   السا ل الغربي وتبرز، أفريقيا جنو ل الوالية الوطنية ضمن منطقةتقع هذه الالموحع

 ، ع   التوالي متّبا نهري سبوغ وسوتالجنو  الشمال و 

 هذه  من ويتميز جز  شواطيها  ع   طول مجموعات الكاينات ال ية من أ ياييةكت ة عالية و  إنتاجيةب ييةمنطقة ناماكوا األ يا تميزت
 مقارنة المنشأ  ضغوط البشريةل المنخوضة كثيرا مستوياتال جياة نسبيا بسب ( /بكرطبيعيةفي  الة   الموجواة الموايلبالمنطقة 

 المهااةو  الممث ة فيها الموايل من أنواع مهمة لعاة المنطقة هذه فإن من ث ،و   الشمالية قاطعةفي الم المناط  السا  ية األخرىب
 مناط  ل  واظ ع   هامةأيضا  المنطقة وتعتبر(  باالنقرانالموايل التي ُتّنوت كموايل مهااة بشاة بما في ذلك بعن  باالنقران 

بالمناط  الب رية المهمة إيكولوجيا  المعايير التالية المتع قةيث ذات أهمية كبيرة من  هي و  ،السا  يةأنواع األسماك و  متبات األنهار
المعرضة لخطر االنقران أو  باالنقران أو همية بالنسبة إل  األنواع و/أو الموايل المهااةاأل و، البيولوجية اينتاجية   :أو بيولوجيا

   الختاي  الطبيعية ، و انخوان العاا

L M H M H L H 

 المناطق المحيطة بهكيب كانيون و  -22
 منطقةال تتضمنو  الوطنية  ضمن واليتها القضايية برمتهاتنار  و جنو  أفريقيا السا ل الجنوبي الغربي ل حبالة الموحع: تقع هذه المنطقة 

  اهي ين سانت خ يج وأجزا  من من الجر ، الااخ يالجز  الخارجي و  ومنطقتي الجز ، المجاور جر  القاريال افة و ، كانيون كي 
M H H H H M M 
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  ضمن هذه المنطقة سالاانا خ يجحبالة والجزر الواحعة  نجيبانوتنار  أيضا ب يرة ال

  نطاحا كمنطقة األوسعحا اعُتر  بهذه المنطقة و جنو  أفريقيا، السا ل الغربي ل حبالة الواحعين هو أ ا األخاواين الب ريين كانيون كي 
 ولع  ، غمريةسماك الأللمهمة  منطقةالو ، ع    ا سوا  والسط ية القاعية وحا ُأارجت المعال   المنهجي ل  وظ ث ث خطط في ةهام

 نوعين الجر  ع    افة الواحعين المو لالمويل و  ويشكل األخاوا المهااة باالنقران  من الطيور الب رية أنواعوعاة الب رية  الثاييات
 اأنواع ستضي ي األخاوا الب ري هناك أالة ع   أنو   نقرانويعتبران من المناط  المهااة بشاة باال ة النطا ،م اواال الموايلمن 
ومن الم تمل أيضا أن تتعرن  وحاب ة ل تأثر  فرياة من نوعها أخرى حاعيةكاينات  جموعاتم تتضمن هذه المنطقةو  ،هشة لموايل مكونة
تزايا في التطبيقات المتع قة بتناعة  هناكو  ل ضرر، نطا  بتمات شباك الجر، خار  ت ك التي توجا ، وال سيماالت بةاألرن  مناط 

 تغيرة و  سا  ية مناط  ب رية م مية عاة تض  هذه المنطقةو   هذه المنطقة فيالتعاين البترول و  النوط والتعاين

 مصطبة بروونز -21
  :ال افة القارية ع   طول لجر القاري و افة ا جر في الجز  الخارجي من ال سط يةو  حاعية موايل تتضمن متطبة بروونزالموحع 

 الوالية الوطنية  وتنار  بالكامل ضمنجنو  أفريقيا السا ل الجنوبي الغربي ل حبالة وتقع هذه المنطقة  جنو  أفريقيا في ةالغربي

 مهمة  قةوهي منط  وأرضية ت بة ثابتة المكونة ل شعا ، المياه الباراة ومرجانيات، من نوعل فريا مويل  ت  المنطقةهذه  تضمنت
متطبة و  السا ل الغربي من السا  ية ع   المنطقة بأماكن التوريخ السر  منطقة وترتبط  والسط ية ألنواع القاعيةلاألسماك  سر ل
 عنا بنغي  جنو و جولها  أت تقي المنطقتان اييكولوجيتان و   شماال الواحعة المناط ، وتتميز بمستوى استبقا  يوو  مستوى جولها أ

 ع   طول اينتاجيةيعزز االرتواع المتقطع لمياه القاع إل  السط  في  افة الجر  القاري و  لمنطقة،هذه ال جنوبية الشرحيةال ال اوا
المهااة  القاعية الموايل نوعأ أ ا بما في ذلك؛ باالنقران  موايل واألنواع المهااةل ةمهم المنطقةوهذه   ل  افة القارية الخارجي طر ال

القطر  و  ج   الما  الكبير وهي، المهمة ل طيور مناط  الب ريةال منطقتين مقتر تين منمع  بشكل كبيرمتااخ ة هي و  ،باالنقران
، لت قي  التنوع البيولوجي تين من خططمنهجي خطتين أولوية من خ لذات  كمنطقة المنطقة وحا ت  ت ايا  األن  األتوراألط سي 
  النازليسر  سمك و  الب رية الهشة اييكولوجيةوالنظ   الموايلتمثيل ب المتع قةاألهاا  

H H H M M L M 

 غابة ناماكوا األحفورية -22
  :أفريقيا  في جنو  كوالناانام حبالة سا ل امتر  721-741 يتراوا مااه ما بين عم  عنا وسطاأل تبرز هذه المنطقة ع   الجر الموحع 

 أفريقيا  لجنو  التابعة المنطقة االحتتااية الخالتة وهي تنار  ضمن

 عم   الخش  األتور األ وورية عنا أشجار من، وتتكون (²ك  4  في حاع الب ر اتغير خارجيا  انتو  تشكل غابة ناماكوا األ وورية

H - - H M - - 
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 جذوع األشجار استعمرت وحاجنو  افريقيا  السا ل الغربي ل ع   طولك   21ترا وتمتا إل  مسافة م 721-726 يتروا مااه ما بين
 النتو ات وتتكون  الغاطسة المسوا المأخوذة خ لالتور  ، وهو ما أكاتلومكونة ل موايل من طر  مرجانيات  جرية هشة وورية األ

باستخاا   مسوا جانبية إح يميةتوسيرات  استنااا إل و  متر  1.6×  7×  6 تخرية عريضة جانبيا وتب غ أبعااها ألواا منالخارجية 
نطاحا غير معاني ع   الموحع  هذا ويعتبر في المنطقة من نوعل  الخارجي يشكل مع ما فرياا نتو ال هذا يعتقا أن، المسبار التوتي

، وتتس  ل غاية افريا تشكل مع ما غابة ناماكوا األ وورية فإن باختتار،و    اليا تعاين الما ل ترخي  منطقة ضمن وحوعلالرغ  من 
  القاعية رات تأثيل بمستوى كبير من التعقيا الهيك ي المعرن بشاة

 مسار ناميب لهجرة الطيور -21
 األرضية منتزه اورو  الوطني من السا  ية ع   المنطقةساناويتش مينا  و  كرو  كي  بين مسار نامي  لهجرة الطيور الموحع: يقع 

، مي  ب ريا 61 إل  مسافة وتمتا هذه المنطقة في عرن الب ر  ارجة جنوبا 42و 47 بين خطي عرنناوك وفت، -منتزه نامي و 
 ناميبيا ل وتنار  ضمن الوالية الوطنية

 السا  يةو  الب رية الطيور أعاااا كبيرة من جذ ي ذيال بنغي  نظا في  ذات إنتاجية عالية منطقةهو  مسار نامي  لهجرة الطيور ،
 مهمةمناط  ، وأربع الب رية مواحع رامسار من اثنين ويض  موحعين  وغيرها من ال يوانات ،الب رية والس    ،والثاييات الب رية

 اأثره الرتواع مياه القاع إل  السط  المركزة واريتزل خ ية وتترك  المهمة ل طيور مناط  الب ريةال منطقتين مقتر تين منو  ،ل طيور
من  المناط  الوسط  في أع   بنغي  لتيار اينتا  األوليويكون مستوى   الشاطيية الساياة والرياااالن را  السا  ي  مع شماال

 بتأخر التكاثر  وهو في ذلك مافوع، الناميبي السا ل

M H H M H M L 

 نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطح -22
  :71  ناميبيا-أنغوال  اوا الجنو  إل  بوينت في من كي  نظا  بنغي  الرتواع مياه القاع إل  السط ل النطا  الجغرافييمتا الموحع° 

  ّا أحت  الماّ  من تمتا منطقةك هذا النطا  ااّ  ُ فقا  ،وع وة ع   ذلك  يغربال يجنوبال السا ل األفريقي ع   طول شماال( جنوبا '76
( VGPM  عموايا تقايرات نموذ  اينتا  المعم  متوسط المستماة من / اليو  من عتبة اينتاجية²من الكربون/متر م غ 711 < إل   ا

، تمتا هذه المنطقة نظا  بنغي  الرتواع مياه القاع إل  السط الب ري ل من ال ا المنطقة الشمالية فيو   ل م يطات العالمية لإلنتاجية
 أنغوال و  ناميبيال تينالخالت تيناالحتتااي تينطقالمن خار 

 إنتاجية أوليةب يتميز هذا النظا و  ،الجنو شمال و ال نظا  بنغي  الرتواع مياه القاع إل  السط ، من نا يتي نظ  تيارات المياه الاافية  اّ ت 
 متايا األسماك التجارية العايا من العالية اينتاجية البيولوجية هذه وتاع (  / اليو ²من الكربون/متر م غ 7111<  ل غاية  عالية

H H H M H H M 
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ويشكل  المهااة باالنقران  ع الطيورنواأل، بايضافة إل  مناط  ع   لألسماك مهمة سر  وتوريخ مناط  ويتضمنالترفيهية  وال رفية و 
ذات اال تيا   قاعيةال موعات من الكايناتمج ويتضمن  أ ا المعال  المميزة الرييسية بنغي  في شمال الواحع اياتوميالال زا  الطيني 

  البكتيريا المرجعة ل كبريتات تعتما ع   ع   المستوى ايح يمي، وهي ورياة من نوعهاوال ألكسجينالمنخون ل

 سوالفي مرتفع -22
  :مجموعة  إل ( جنوبا °7932  نغوالأل ةالقاري  افةال -ناميبيا  من مايلبشكل متا ي، و الوالية الوطنية خار  يقع هذا المع   برمتلالموحع

 ( جنوبا °2132  مرتوع وسط الم يط األط سي عنا اا كونها تريستان جزر

  جنو  إل   ةاألفريقي ةالقاري  افةمن ال غر الشر  إل  ال يمتا من جسرا التي تشكل الهامة ال الب ريةالجبمن  س س ةهو  مرتوع والوي
ل مجموعات الق ي ة  أهمية خاتة ل يكتسيالمرج  أن ، ومنمن نوعل افرياا جيومورفولوجي وهو يمثل مع ما  مرتوع وسط الم يط األط سي
 ما يشهاه مرتوع والوي  من أنشطةع   الرغ  مو   بالجبال الب رية المرتبطةسماك القاعية ال طية واأل المناعة من ال يوانات العيانية

 المنطقة، والتي أعما  تباين فيال بسب و  نسبيا  منطقة تغيرة يقتتر ع   التجاريتيا المكاني ل ماى فإن ال، تيا في حاع الب ار
مستوى  هذا المع   عززيو   أع   نسبيا ابيولوجي اتنوع تاع  المنطقة هذه أنالمياه السط ية، فمن المرج  و   القمو  المن ارات تتراوا بين

 باالنقران ع   التعيا العالمي  المهااة الطيور الب رية في عاليا من التنوع

H H M M - M M 

 منطقة االلتقاء شبه المدارية -22
  :مرتوع وسط و   وا  مرتوع والوي بط مع تير و  جنوبا، °22-°26إل   غربا °78-°9 يمتا من مضّ عا متطاوال المنطقةتشكل هذه الموحع

وتواتل   جنوبا °2636 وتقل عن °27 تتل إل   اوا هذا المع   إل  عناتر م ااة منوتمتا   الغر  نا ية من الم يط األط سي
والية الوطنية ال وُتستثن   مريكا الجنوبيةأل ال افة القارية ن و الغر  امتاااها إل  التضاري  األوحيانوغرافية لمنطقة االلتقا  شبل الماارية

خار   اوا الوالية  الواحعة في المناط  الب ريةوتقع هذه المنطقة بشكل  تري  المنطقة  الغربية لهذه نهايةالمن لتريستان اا كونها 
الجنو  النطا  ال الي ل تيار  جهة ماارية ومنشبل ال من جهة الشمال الاوامات المايية منطقة االلتقا  شبل الماارية وتُ اّ   الوطنية

  ال ول حطبي الجنوبي والذي يقع في أحت  الشمال

 وتاع  هذه   الكاينات ال ية وهي تعزز تنوعا كبيرا في ،الشمال نا ية ناارة المغذيات المياه مع مقارنة إنتاجية عاليةب المنطقة تتميز هذه
االت اا الاولي ل وظ الطبيعة  التي أحر والطيور الب رية ،ال وت ال قيقي الجنوبيو  التونة الجنوبية زرحا  الزعان ، مثل اأنواع المنطقة

  باالنقرانبشاة  المهاا تريستان حطر  بما في ذلك ،باالنقران مهااة بأنهاوالموارا الطبيعية 
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 أو بيولوجيا في القطب الشمالي المناطق البحرية المهمة إيكولوجياوصف المناطق التي تستوفي معايير  -2الجدول 
 )UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/1/5 ،لتيسير وت  المناط  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ل قط  الشماليلتقرير   قة العمل ايح يمية  ثامنتذييل المرف  ال ترا التواتيل في 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86ة يرج  الرجوع إل  التو 
 مختتراتال

 114الشمالي المحيط المتجمدأعماق  فيالهامشية والغطاء الجليدي الموسمي  يةمنطقة الجليدال -2]
 في المياه الهامشية بالمنطقة الج ياية الب رية والمرتبطة ذات الت ة المياهأعماة  معال السط ي و  الج يا هذه المنطقة تضمنالموحع: ت 

 ع    افة الواحعة هامشيةال يةالج يا منطقةوتشكل ال الوالية الوطنية  المناط  الواحعة خار   اوا ضمن متر 611 عمقهاالتي يتجاوز 
، مع ما ايناميا من النا يتين الجغرافية والزمانية، وهي تتغير أيضا من  يث المسا ة والشكل والموحع الجغرافي الكت ة الج ياية الطافية

هامشي المتعاا ال يالج يا نطا ال ويظل  ة من سنة إل  أخرىفي القط  الشمالي  اتل ل كت ة الج ياية الطافيةالتغير الوذلك بسب  
النطا   ضمن متر 611 التي تتجاوز أعماحها والمياه الوطنية الوالية  اوا خار  الواحعة مناط له المناط  مقتترا ع   اهذل السنوات
  ل  قة العمل الجغرافي

  من ث ، فهي ، و طوال السنةالج يا ع    الجز  األوسط من الم يط المتجما الشماليفي الموجواة اسعة من األ وان مناط  و ت توى
هذه المنطقة وتمتاز فتل التي    خ لالمياه الموتو ة تتخ  ها فترة تكون فيها   وا  ج ياية ومناط  ج ياية موسمية مناط  تشكل

 تها العاليةايناميب فو  أعما  الم يط المتجما الشماليالمياه الموتو ة الموسمية و  /الج يا الموسميوذات ال وا  الج يايةجاياة الهامة وال
والتي تنتج من الغطا  الج ياي الموسمي الموجوا  وتشكل المنطقة الج ياية الهامشية،ع    ا سوا    من النا يتين المكانية والزمانية

من نوعل في المناط  الواحعة خار   اوا  اوفريا مع ما هاما، متر( 611 عمقهالي  يتجاوز فو  المياه العميقة ل م يط المتجما الشما
في الج يا  ال ات ة التغيراتوتعال القط  الشمالي   منفي أي مكان آخر  موايل الج يايةهذا النوع من ال وال يوجاالوالية الوطنية  

خل الج يا أو في عموا الما ، مع ا تمال أن تترت  ع   ذلك آثار متتالية الب ري من  ج  اينتا  األولي وتوحيتل ومكانل، سوا  اا
االت اا الاولي ل وظ الطبيعة  تطال النظا  اييكولوجي برمتل  وهذه المنطقة مهمة لعاة أنواع مستوطنة في القط  الشمالي  وحا أار 

اتواحية  ماية البيية الب رية لشمال شر  ل ساسة، و/أو أارجتها بعن األنواع ذات الت ة بالج يا في حايمة األنواع ا والموارا الطبيعية
  وتشكل منطقة الج يا ال اية والممرات مناط  ع   هامة لألنواع باالنقران أو انخوان العاا المهااةضمن األنواع الم يط األط سي 

 [ االرتياا( بالنسبة إل  بعن الثاييات الب ريةالمرتبطة بالج يا  وُيعّا الج يا الب ري موي  هاما ل تكاثر والت سير والرا ة  
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 115من المحيط المتجمد الشمالي الجزء األوسط المتعدد السنوات فيالجليد  -1]
  :المتعاا السنوات  الج يا الب ري منطقةب والمرتبطة ذات الت ة المياهأعماة  معال السط ي و  الج يا هذه المنطقة تضمنتالموحع 

في هذا  وارا  ويشير النطا  الج ياي المتعاا السنوات واله المنطقة ع   أنها مع   اينامي من النا يتين الجغرافية والزمانيةووتوت هذ
 الوطنية  الواحعة خار   اوا الوالية المنطقة إل الوت  

 بسب  تغيرتغير الظرو  الج ياية  توحعاتوتشير  الهامة ع   التعياين العالمي وايح يمي  مجموعة من الموايل توفر هذه المنطقة 
ي توظ  حاخار   اوا الوالية الوطنية وفي المياه الكناية المجاورة  والذي يقع الم يط المتجما الشماليالجز  األوسط من المناخ إل  أن 

التي تعتما  الورياة نواعلأل ومن ث  فهو يوفر م جأ، منطقة القط  الشمالي جميع المناط  األخرى في مما ت توظ بلأطول  لماة الج ياب
 تاني مستوى  ول ن والت سو  يؤثراستمرار فقاان الج يا  و  وذلك في ظل، ال ساسة األنواع فيهاع   الج يا ع   مستوى العال ، بما 

رت  ع   ذلك من ما حا يت المنطقة، مع هذه في الكاينات المنتجة األولية وع   إنتا الج يا الب ري المتعاا السنوات ع   تكوين األنواع 
 البيية الج ياية ستكون أشا يوانات الغطا  الج ياي، فإن التأثيرات ع    ق  ت وفي  الة  برمتل النظا  اييكولوجي ع  متتالية  آثار

 ، ومن ث الب ريالج يا  موايل ( اعتمااا كبيرا ع  Ursus maritimusالاببة القطبية  وتعتما ع    وا  الج يا الب ري المتعاا السنوات  
 السنوات متعااالالج يا التي تطرأ ع   ماى الج يا الب ري وماتل وُسمكل  وُتعّا موايل  لتغيرات ساسة تجاه ا فهي، ع   وجل الت ايا،

 جنو بوجل خا  أماكن مهمة لكونها تشكل موايل تكاثر ل اببة القطبية التي تنار  ضمن المجموعات الورعية من الكاينات التي تعيش 
 [ ل ب ر بوفورتشماو 
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 فارانجر وردياحل مورمان وفس -2
 ي اذي و  /النرويجية الروسية ال اوا الب ريةالغر   منو ، الب ر األبين من الشر  ي اهاو   في ب ر بارنت  الموحع: تقع هذه المنطقة

 متر 411 ع   عم  غير كبير ال يتجاوز اطئالش ك  من 21 إل  مسافة التي تمتا في العااةالمنطقة  هذه السا  ي مورمانسك تيار
   بوجل عا 

  الكبيرة  القاعية   ياييةالكت ة األبايضافة إل  ؛ السنوي األولي التافي ٪ من اينتا  72-9   ل غايةإنتاجية عالية بتتميز هذه المنطقة
 االسا ل عاا يض ، في  ين الرمل( وأنق ي  ،الكب ين مثل سمك  األسماك الغمريةعاة أنواع من  توريخ من طر كمنطقة  وهي تستخا 

تااخل ل طيور إل  كبير التنوع ال وُيعزى مخت   األنواع  زو  إنسال من 61 111ما يزيا عن  –مستعمرات الطيور الب رية من  اكبير 
من الجز  الشرحي  القاامة  ريةل كثير من الطيور الب مشت سوا ل شبل جزيرة كوال تشكل و   الشرحية والغربية المناط  أنواعنطاحات توزيع 

الرمااية   وقمةلوتستخا  كمنطقة ع   وتكاثر ، الثاييات الب رية مجموعاتفي ال واظ ع    وهي تضط ع أيضا باور ها   ارنت لب ر ب
 Halichoerus grypus)،  الشايع خنزير الب رو  عنبرل يتان ال ع  ومنطقة  Phocoena phocoena) وال وت القاتل  Orcinus orca  )

ولو ظ   ع  منطقة هجرة و ل ( كممر Megaptera novangliaeال يتان البيضا    طر شبل جزيرة كوال من وتستخا  المياه السا  ية ل
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، مثل أيضا بشكل متكرر أن هذه المنطقة تض   وتيات أخرى مارجة في القايمة ال مرا  ل ت اا الاولي ل وظ الطبيعة والموارا الطبيعية
 Lagenorhynchusمنقار  الأبين والالوين  ،(Balaenoptera borealis  والهركول الشمالي، (Megaptera novangliaeال ابا   ال يتان 

albirostris ) 

 البحر األبيض -2
  :ب ر  األوحيانوغرافية منمن النا ية ، وهي حريبة فورونكا الجز  الشمالي من باستثنا  برمتل الب ر األبين تض  هذه المنطقةالموحع

 اولية  ب رية اطرح تض  غير أنها، ل ت اا الروسي التابعة المنطقة االحتتااية الخالتة ضمنبالكامل  وتقع المنطقةبارنت   

  غورلوبنظا  أوحيانوغرافي استثنايي يتس  بتشكل المياه الباراة والعميقة في مضي، أوروبا ، الذي ُيعّا أتغر ب ارالب ر األبينيتمتع    
 وهي تنشرحاع الب ر    ت عموا الما   مز اضطرا  عالية و  التي تتسب  في  اوثقوية التيارات الما والجزر ب غورلووتتميز منطقة 
السنة   طوال رارة اون التور الارجات  وتبقي ع   رمتل،مأل المناط  العميقة من الب ر األبين بتو  ،إل  الجنو  المياه الباراة
المناط  العميقة وتوفر   ناألبي الب روانات من خار  المنطقة إل  من انتشار ال ي ي اّ  لظرو  الخاتة نطاحا أ يايياوتشكل هذه ا

النموذجية  ال يواناتالطبقات الع يا والمناط  الض  ة  ، في  ين تستضي القاعيةو الب رية ل كاينات ال ية موايل  ةالبارا ياهمم و  بالمال
أنواع الكاينات عاا يتجاوز في بعن المناط ، و   (واألعشا  الب رية الط ال  البنية الضخمة أي  لمايية المرييةوالنباتات االشمالية 

ُنويعين الب ر األبين ويأوي   نوعا 221العوال  النباتية في الب ر األبين يتجاوز  نواعأ، في  ين أن عاا نوعا 261 القاعية المريية
 71تكاثر لجزر الب ر األبين موايل خ جان و وتوفر وفيرة  الس مون األط سي ومخزوناتها أسماك ال من األسماك، وطر  هجرة متوطنين

وتتااخل هذه المنطقة مع مسار (  Somateria molissima  لطاير العيار الشايعتعشيش مناط  ك تستخا و  ،نوعا من الطيور المايية
ُتعّا المناط  الب رية و   عبورمنطقة باعتبارها ممر هجرة و أهمية كبيرة ، ومن ث  فهي تكتسي شر  الم يط األط سي هجرة الطيور في

الب ر األبين فإن الثاييات الب رية، بفيما يتع   و   لعاة أنواع الطيور الب رية ةفتل الشتا  مهم الخالية من الج يا والتي تظهر في
ومواحع تزاو  مهمة ل غاية ل  يتان ( Pagophilus groenladicus ة سال والت سير بالنسبة إل  الوقمة القيثارينواي يض  مناط  هامة ل ع  

  (Delphinapterus belugaالبيضا   
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 (بيتشورابحر ) بحر بارنتس شرق جنوب -2
  وعااة  بيتشورا  نهر وهي تتأثر بتتري ، ب ر بارنت  جنو  شر  الواحعة الض  ة المنطقة إل   ا كبير المنطقةهذه الموحع: تغطي

المياه  ضمن بالكامل منطقةوتقع هذه ال  ا كب ر من الب اررسمي عا  االعترا  بها من ع   الرغ  بيتشورا ب رب ما تسم  هذه المنطقة
  ل ت اا الروسي التابعة المنطقة االحتتااية الخالتةو  ايح يمية

  بنظا  ج ياي أوحيانوغرافي وهيارولوجي خا  ،ر بيتشوراباس  ب  ذي يعر ، والر بارنت من ب يتمتع الجز  الجنوبي الشرحي الض ل 
في وانخوان  بمناخ حاري أشا، ب ر بارنت مناط  عن بقية  تميزنتا  القاعي  هو يايأساسا ع    قو متميز ي إيكولوجينظا  و 

وهو  –نهر بيتشورا  ذه المنطقة فيفي ه األكثر تميزا البييي ويتمثل المع    االرتواع شواطئ المنخوضةالو  ،ض  ةالعما  واأل، الم و ة
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بعن الختاي   بروز ويبرر هذه المنطقةفي  ويؤثر تتريولفي الجز  األوروبي من الم يط المتجما الشمالي   نهر يت أكبر  ثاني
تاف   عمهابيشورا ي توى ع   مجموعات من الكاينات القاعية الغنية والعالية اينتاجية والتي ياب ر ومن المعرو  أن البيولوجية  

ايجمالية   ياييةالكت ة األويتجاوز مقاار   تن  611ال يوانات القاعية أكثر من وتب غ أعااا   بيتشورا تغذوي كبير ينتقل عبر نهر
في ب ر  سج تأع   حيمة  وهي، ²مغ/متر 611، والتي تقع في مضيقي كارا ويوغور شار ،الض  ة منطقة كولغي  المسج ة في

خاتية الطيور المايية وتمثل    يوانات الوظو القاعية التغذية مثل البط الب ري جياة ل  يوانات غذايية حاعاة  الوضع هذا يوفرو   بارنت 
، شر  الم يط األط سي مسار هجرة الطيور في يقع ب ر بيتشورا في وسطو المنطقة   الم  وظة في هذهبيولوجية ال أخرى من الختاي 

وغيرها من  معظ  الطيور الماييةوال تتخذ   خ ل المرا ل النهايية من هجرتهاة أنواع الطيور المايية لغالبي موحع توح  رييسيوهو يشكل 
 الخ جانو التي توجا في المياه الب رية الض  ة من الموارا الغذايية الغنية  ولكنها تستويا بشكل كبير نقطة عبورالمنطقة طيور الما  هذه 

جماال ل المجاورة  المنطقة السا  ية والسوا، و الم مية  وُيستخا   في هذه المنطقةنوعا من الطيور  721  وال  فقا امكن م  ظة، وا 
ال ساسة وفقا ل ت اا الاولي  يتان البيضا   هجرة ل  مسارو  ل وظ األط سي، وهو يوفر موحع ع   رييسي كمويل رييسيب ر بيتشورا 

بايضافة إل  ذلك، فإن  ون ب ر بيتشورا و المنطقة ع   ماار العا    هذه بية فيالاببة القطوتعيش   ل وظ الطبيعة والموارا الطبيعية(
 رتيا ليشكل منطقة هجرة هامة و  ،(Coregonus autumnalis  القط  الشماليالو يا من أسماك سيسكو  االوروبي رتياياع  ال

 سمك القا القطبي  سر  رييسيةمنطقة ك وهو يستخا  أيضاس مون بيتشورا األط سي   السمكي من أسماك

 زيمليا نوفايا الجزئين الغربي والشمالي من ساحل -6
  :الجز  باستثنا    711 ضمن خط تساوي عمقي حاره  ابوجل ع المجاور والجر هذه المنطقة النطا  السا  ي الخ لي غطي تالموحع

 تقع هذه المنطقةو  الشاطئ  من في المنطقة القريبة ل غاية عم ال ايايتز ،  يث زيم يا نوفايا جزيرةمن شمال  الواحع إل  أحت  الشمال
  التابعين لروسيا المنطقة االحتتااية الخالتةو  الب ر ايح يمي ضمن

  ع   منطقة  ذات إنتاجية عالية  يث تعتماب رية  في ب ر بارنت  منطقة الواحعة نوفايا زيم يامن  الجزيين الغربي والشماليسا ل يشكل
 تشك نو  ت تقي في هذه المنطقة كت تا مياه الم يط األط سي والم يط المتجما الشمالي  و هامشيةحطبية متق بة ومنطقة ج يا  واجهة
ب ر بارنت ،  شر  ع   طوليتغير موحعها ، و ع    ا سوا  الم و ةارجة ال رارة و  ارجةتارجات حوية في بالقطبية التي تتميز  الواجهة

منطقة  فيعالية النتاجية الااعمة لإلخرى األ ويتمثل أ ا المعال نوفايا زيم يا   سا ل غر  في كاملنتاجية اي ومن ث  فهي توسر ت سن
أماكن ع   لألنواع الشايعة من زعنويات األحاا  منطقة ال هذه توفرو   نوسها الموس  في المنطقة طوال، والتي تت رك هامشيةالج يا ال

(  Phoca hispidaال  قية  الوقمة ( و Erignathus barbatus  ةالم ت ي   توفير مواحع تكاثر ل وقمةبايضافة إل و وتيات ب ر بارنت ،
خ ل  هجرةع   طول السا ل الغربي لنوفايا زيم يا طري   ي الواحعالج يا منجر وال الممرات الشاطييةنظا  ومن الموترن أن يشكل 

اينتاجية العالية لهذه المنطقة وتاع    األط سي الوظ ب ر كارا، وربما ل يواناتفتل الربيع ل  يتان البيضا  التي يوجا رتياها في 
  لطاير العيار الشايع مجموعات التناسل الكبيرةالب رية أكبر مستعمرات الطيور الب رية في شمال شر  الم يط األط سي، بما في ذلك 

(  4171ف ين، لو و  سبيرز ر لطاير عيار ستي ر والبط طويل الذن  مناط  الرا ة والت سي وتشمل األنواع/الموايل الناارة والمهااة

M H - M H - M 



UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2/Rev.1 
Page 146 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86ة يرج  الرجوع إل  التو 
 مختتراتال

تستخا  كموحع  المنطقة من ث  فهذهالسا ل الغربي، و  عنا ²مغ/متر 7111القاعية في بعن األماكن   ياييةالكت ة األويتجاوز مقاار 
والممرات  خالية من الج ياالب رية ال اط منوال  ايةمنطقة الج يا ال، تستخا  في فتل الشتا و  يوانات فظ الم يط األط سي  ل ع   ها 

  طيور الب رية والاببة القطبية ل كمشاتي هامةحبالة السا ل الغربي لنوفايا زيم يا  الواحعة

 كارا-الشمال الشرقي لبحر بارنتس -2
  ب رية وعاة جزر، حعين في أعالي القط  الشماليأرخبي ي فرانز جوزي  وسيورنايا زيم يا الروسيين الوا المنطقةهذه الموحع: تغطي ،

 المنطقة االحتتااية الخالتة و  ،المتاخمة الروسية والمياه ايح يمية ،الب ار الااخ يةو  ،الااخ ية األرخبي يةوالمياه 

  منطقة والذي يميز  ،  الشماليفي أع   القط المياه المتجماةالنظا  الوريا والبكر والهش ل مناط  الب رية  ع   مثاالالمنطقة ُتعّا هذه
 األخاايا العايا من أنها تتكون من رتي  أرخبي ي وطر  حاري متاخ  يتضمن هذه المنطقة حيا  أعما  ظهرويُ   الم يط األط سي

 التي تميز نموذجا ل مياه السط يةوُتمثل مياهها  العا   طوال عبر المنطقة  ايةال الج يا منطقة وتت رك ؛في المياه العميقةالموجواة 
الم  ية  وتاع  مجموعات الكاينات المن ار القاري ع   طول التي تتاف  مياه الم يط األط سي ا توايها ع   مع، القط  الشمالي

الب رية،  والثاييات ،الطيور الب رية مثل  النموذجية أنواع القط  الشمالي فيعالية  وفرةب المنطقةوتتميز اينتاجية البيولوجية  و 
  المهااة باالنقران ع   المستوى العالمي الب رية والثاييات من الطيورأنواع  لعاة وجوا نطاحات أساسية مع(، القاعيةقاريات ال فو 
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 إينيسي-أوب مصب نهر -2
  :ة لهذين الخارجي ةالمناط  الب ريبايضافة إل  ، إينيسي وأو  النهرين السيبيريين الكبيرين مت و  التا تض  هذه المنطقةالموحع

 أو  من التا ك  7111 ويتل طولل إل   وال ، القط  الشمالي الجز  الروسي من في مت  نهر أكبر ويشكل خ يج أو   النهرين
  أو  بعا الخ جان ثاني أكبرإينسي  خ يجوُيعّا  الشمال  في ب ر كارا جنو  وسط في وت ة الواحعةال إل 

 ينسيو  أو  يشكل خ يجا الخارجي الذي ي اث في هذه  القاري تاف ويشكل ال في القط  الشمالي  متبات األنهار اط أكبر من ا 
 نظا  تكون إل وتؤاي المقااير الكبيرة من التتري  النهري الاافئ والطاز   القطبية الشمالية  في الب ار يسجل تاف  أعظ  المنطقة
مرتوعا، وهو يعزز  األمامية المناط  في اينتا  األوليويكون   ب ر كارا فيجز   من أكبر الطبقة الع يا في غير مستقرم  ي 

 النهرية السر  واألنواع األنواعوتقو    وطيور الما  المايية والطيور النهري شبلاألسماك ذات السر  و  المياه العذبة كبيرة منالمخزونات ال
مت   منطقة من في الجز  الخارجي الثابت الموجوا الج يا ستخا يُ  ، في  ينالمت  عبر النهري بهجرات موسمية شبلذات السر  

بشكل استثنايي بارتواع التنوع البيولوجي والتنوع في  المنطقة من المنطقة السا  ية وتتميز القطبي سمك القا هامة ل سر  منطقةك النهر
وهي تشكل المنطقة التي  (  laidas ل ياا  إل  التنارا، أو ا الشواطئ الرم ية ل موايل المؤحتة منالنظ  السا  ية  المناظر الطبيعية 
 البيولوجية  الساخنة بقعال معظ  الذي يمكن فيها م  ظة

 وس م خار  الموايل الب ريةب وثيقة  حاتع عولاى معظ  هذه األنوا المايية  أنواع الطيور مجموعة متنوعة من المنطقةوتاع  هذه 
وبط أسقطور (، Polysticta stelleri  ستي ر عيار مثل نقران ع   المستوى العالميباال أنواعا مهااة هذه األنواع وتشمل  التكاثر

ها تستويا استوااة ولكن التنارا في تكاثرتالتي هي األنواع (، و Clangula hyemalis ن  طويل الذالبط و  ،(Melanitta fusca المخم ي 
، بما في ذلك ل بط الب ري، وايوز، والبجع موايل ل ت سير والع   ضاأي مت ال يوفرو   خار  فترة التكاثر المياه السا  ية من كبيرة

 كموحع ع   تيوي ها  أيضا المنطقةوتستخا  هذه   وايوز األسوا، وبجع التانارا، وبط أسقطور، ن طويل الذ والبط العيار الم كي،
  امنه في الجز  الخارجي الاببة القطبيةظهر تو ، البيضا  ل  يتان
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 الخالية من الجليد السيبيرية المنطقة البحرية -2
 المناط  الب رية الخالية من الج يا والتي تظهر في الجر  األوسط  من أحت   ا وتتواف  مع بتي ال في ب ر الموحع: تقع هذه المنطقة

 وتقع هذه المنطقة  الشرحية( سيبيريا  رب معع   ال اوا   الجاياة سيبيريا جزر شمال لب ر البتي  بين شر  تايمير والمنطقة الواحعة
  التابعة ل ت اا الروسي المنطقة االحتتااية الخالتة برمتها ضمن

 عالية من ارجةب الجاياة سيبيريا جزر مياهل والظرو  الخاتة بتي ال في ب ر المناط  الب رية الخالية من الج يا نظا  يتميز 
 األبرز سمةوتتمثل ال  الو يا الذي يمار  فيها النشاط البشري تمثل كة الم  ة التيبايضافة إل  م اواية  ر ، طبيعيةالختاي  ال

 أ اثغير أن (، Odobenus rosmarus laptevi  امتوطن ُنويعافي الساب   هذا ال يوان اعتبرحا و   بتي ال لهذه المنطقة في  يوانات فظ
 بتي ال فظ ومع ذلك، فإن(  O. rosmarus divergens  الم يط الهاا  يعُنو  انعزالل عن ل  تستطع إثبات الجزييية الاراسات الجينية

 وموحع طوي ةال الهجرات الموسمية انعاا بسب   الم يط الهاا  في المجاورة مجموعة استثنايية تخت   عن المجموعات في الواحع يشكل
 المشاتي 

معظ  رييسية ل مااة غذايية(، وهو Boreogadus saida  القطبي تعزيز الرتيا السمكي ل قا في باور ها  هذه المنطقةوتضط ع 
 المستعمرات س س ة من وتاع  مناط  ب ر البتي  الخالية من الج يا القط  الشمالي  ألعالي في النظا  اييكولوجي الضواري الكبيرة

المناط  الب رية  هذه وتستخا (  Rissa tridactyla  السا  أسواالنور  و  ،(Uria lomvia  الغ يظ المنقار المور يهيمن ع يها طايرالتي 
مناط  ب ر البتي  الخالية من  شبكة وت افظ  الربيع فتل الهجرة في فترة، خ ل ستي ر عيار طاير وال سيما، الطيور من طر  الخالية من الج يا

 ُيعّا موترسها الرييسي  استقرار وارتواع أعااا مجموعات الوقمة التي تجذ  باورها الا  القطبي الذي ع   أيضا الج يا
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 جيرالد الضحلة ودوامة راتمانوف المائية-مناطق ورانجل -21
  خط  ث  ع   طول، غربا 781إل   او لونغ مضي ل ع   طول خط الوسط، نجلار و  جزرب الم يطةالمياه  منهذه المنطقة الموحع: تمتا

ل و ، جيرالا خنا  من يشمل جز ابما  ،جيرالا إل  جزيرة ترام 21 التساوي العمقي البالغ  كي  شر   ا ما خط العرن الواحع إل  ا 
 ضمن هذه المنطقةوتقع  متر  711في العااة خط التساوي العمقي الذي يب غ  ال اوا الشمالية وت ي غربا  712 عناكامين -سيراتسي

  ل ت اا الروسيالتابعين الب ر ايح يمي و  المنطقة االحتتااية الخالتة

 رتوة األ وخ فا لمعظ   تشوكشي ب ر من الروسي في الجز  جرفا جيرالا الض  ة واوامة راتمانو  المايية-مناط  ورانجلمثل ت
ها بالمياه معظم في وتمت ئ المنطقة كبيرة اسية الاألور  األنهار بتتري  ال يتأثرفإن هذا الجر  ، القطبية الروسية الب ار في الموجواة
ويتعرن الجز  الشرحي من هذه   تشوكشي في ب ر تاورو  موجات موسمية في نغبير  عبر مضي والتي تمر ، نغب ر بير  من الواراة

 المغذيات كبيرة من إماااات تؤاي إل  استقرار الظرو ، وتوفر (اوامة راتمانو  الماييةُتعر  باس    ومستقرة كبيرة المنطقة لاوامة مايية
 وتتميز الكت ة األ يايية الثابتة  القاعية المجتمعات وتشكل األسا  ال ز  الستقرار واستمرار، لسوا أوليا عاليا يتاف  ن و األنتاجا  و 

ج يا ثابت ومناط  ب رية خالية  رنجلوا  ول جزيرةويتشكل   بمستواها المرتوع ل غاية ل  يوانات القاعية الت تية وال يوانات شبل القاعية
ة سيبيرياألعاتير الو  القط  الشمالي بين بسب  التواعل القاي  رنجلوا حبالة جزيرةمن الج يا  وتتشكل هذه المناط  الخالية  من الج يا
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   عن األنشطة البشريةبمنأى تظل هذه المنطقة إل   ا كبير و   المضااة

 البيضا  ال يتان بايضافة إل ، يوميا االتي تمر به مقوسة الرأ  ال يتان لميات وتوفر هذه المنطقة طري  هجرة خ ل فتل الربيع
وجوا ولي  هناك ما يؤكا  والخري   التي  يخ ل فت  التي تهاجر ال يتان الرماايةو ، الم يط الهاا فظ  يوانات ، و القطبية والاببة
 إالّ   ت  اآلن معروفة ل  تكنالتي و  تشوكشي في ب ر العايا من األنواع تسن  وت  ومع ذلك، فقا المنطقة، هذه في مستوطنة أنواع

مجاال لتجمعات كبيرة من  نجلار و جزيرة المتاخمة لالخالية من الج يا و  تشكل المناط  الب ريةفتل الشتا ،  فيو  هذه المنطقة  يف
 Ursus  الاببة القطبية -( وال يوانات التي توترسها Erignathus barbatus( والوقمة الم ت ية  Phoca hispida يوانات الوقمة ال  قية  

maritimus  ) وتياتال و ،  يوانات الوظ طيور الب رية، و ل تستخا  هذه المنطقة كموحع ع  و  

 المياه الساحلية لتشوكوتكا -22
 غوبا شونسكايات  تشمل خ يج تشونو  الشرحية، سيبيريا في ب ر هذه المنطقة من الطرفين الغربي والشمالي لجزيرة أيون الموحع: تمتا ،

بالكامل ضمن  تقعوهي   النموذجي الشاطئ مي  من 26إل   تق يايا ويمتا بالروسية(، غوباكوليشيتنسكايا   ليتشينوخ يج كو (، بالروسية
 المنطقة االحتتااية الخالتة( و  ايح يمي ب روال نافذ،مالااخ ية ل المياه الب رية   الوالية الوطنية ل ت اا الروسي

  الجنو  إل  الشمال الشر  ومن من الغر  إل  تخت   الج ياية الب رية الظرو ولكن  ،لوترة تتجاوز العا  هذه المياهيغطي الج يا  
 خ يجويأوي   حاع الب ر إل تاف  الكربون و  السط ي األولي إنتاجل بارتواع سيبيريا جر  عن ب ار السا  ي تشوكشي ب رويخت   

مع  مقارنة في المناط  السا  ية كبيراينتاجية بشكل من يا ، مما يز الط ال  البنية الضخمة مجتمعات أخرىب يرات و  منافذو  تشون
وتتس    المنافذالم مية و  الخ جان عالية في في المناط  السا  ية القاعية  ياييةالكت ة األوتكون   سيبيريا جر  ب ار مناط  معظ 
 ب   الب رأ وان و  ال  البنية الضخمة،والط ، الووحسيات مجتمعات، أي مجتمعات الكاينات ال ية بالنارة ع   وجل الت ايابعن 

  كثر افيااأل الهولوسين قبة  ظرو  من تشكل بقايا، والتي تشونخ يج الشاطئ الشرحي ل ع   طول التي توجا

 ل عايا من كمناط  را ة وت سير وتعشيش ع   طول السا ل المنتشرة المستنقعاتو  م اا،ال انظامه مع الض  ة، الخ جانوُتستخا  
 تشكل معظ  في فتل الشتا ،و   البطريقياتو  ،(Clangula hyemalis ن  طويل الذ والبط فيها طيور العيار،، بما لماييةا الطيور

( والوقمة الم ت ية Phoca hispidaمجاال لتجمعات كبيرة من  يوانات الوقمة ال  قية   تشوكوتكا شبل جزيرةل المنطقة السا  ية
 Erignathus barbatus الاببة القطبية -التي توترسها ( وال يوانات  Ursus maritimus  )هجرة كطري  أيضا المنطقة وُتستخا  هذه 

 ( Balaena mysticetus  وال يتان مقوسة الرأ تشوكشي -كاليوورنيا مجموعاتمن ( Eschrichtius robustus  ل  يتان الرمااية
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 مختتراتال

 116منطقة بحر البرادور ذات الحمل الحراري العميق -2]
 لمن خ ُتّعين  اوا هذه المنطقةل  و   البرااور في ب ر العمي  يالم يط  ونل  المركزية الاوامة المايية في الموحع: تقع هذه المنطقة  

  ها األوحيانوغرافية الويزياييةوفقا لختايتوعوضا عن ذلك، فقا وتوت بشكل اينامي  الجغرافية؛ اي ااثيات

  في شمال غر  الم يط  الموجوا الموحع الو يا وُيعاّ اوران الم يطات  ل العالمي ب ر البرااور أ ا المكونات الرييسية ل نظا يشكل
تُنقل في عم ية ال مل ال راري، و   الم يط الس ي لمياه السط ية مع لتباال ا الشتوي العمي  ل راريا والذي ُيستخا  فيل ال ملاألط سي 

مأوى أيضا  هذه المنطقة وتوفر، من السط  إل  العم   ون واألكسجين والكربون العضوي، مثل ثاني أكسيا الكربمكونات مياه الب ر
العوال   مجموعاتبذور  تشكل األنواع الرييسية التي هو من، و Calanus finmarchicus ل عال  ال يواني في المياه المتوسطة العم  إشتا 

في التواعل بين الغ   الجوي  أخرىمن سنة إل   ويؤاي التغير  اتالمتب الواحعة عناابرااور والمناط   جر  ع   الموجواة ال يوانية
فإن اال ترار المستمر وتجايا المياه السط ية شبل  ،ومع ذلك  ال راري ال مل سنوية حوية في شاة وماى غيراتالج يا إل  توالم يطات و 

فإن من المتوحع أن تتعرن هذه ، من ث ضع  ال مل ال راري الك ي  و  في يتسب عام  رييسيا ، ع   الماى الطويل القطبية حا يشكل،
 [ شمال غر  الم يط األط سيفي  الساياة من خ ل النظ  اييكولوجية سينتشر كبير ر إيكولوجيتغيالمنطقة ل
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 117منطقة علف الطيور البحرية في جنوب بحر البرادور -1]
 ل  الشمال الشرحي منو ، البرااور ب رمن الجنوبي  في الجز  منطقةال هذه الموحع: تقع التي  الطيور الب رية موايلوتمتا  نيوفاوناالنا  ا 

غير أن المنطقة التي وتوت بأنها تستوفي ، تاخمةالم السط ية والمياه التابعة لكناا التةالمنطقة االحتتااية الخ ضمن ت اياها جرى
نوع  كل يستخامهاالم ااة التي  تخت   المناط  اليمية  وحا معايير المناط  الب رية المهمة إيكولوجيا وبيولوجيا تقتتر ع   المنطقة

  اينامية في طبيعتها المنطقة ، ومن ث  فهذهسنوياو  موسميا أنواع الطيور الب رية من

   م يون  21  وال ، بما في ذلك الب رية الوقاريات من أعاااا هامة ع   التعيا العالميبرااور نيوفاوناالنا وال حبالة الموجواة المياهتاع
 ،ت اياع   وجل ال، عتبارهباالبرااور  ب رالجز  الجنوبي من  أهمية أجريت مؤخرا التي تتبعال من اراسات وأبرز عاا سنويا  طاير ب ري
، ومويل (Uria lomvia  الغ يظ المنقار المور طاير(، و Rissa tridactylaفيها النور  أسوا السا   طيور الب رية، بما ل  مويل ع  

 تغطيو  ،شماال 66إل   في الجنو  أورفان الواحع  ون في الموايل هذهوتمتا (  Oceanodroma leucorhoa تكاثر لطاير نو  ليتش 
المنطقة ضمن  تمتا الطيور الب رية اع  هذهالتي ت الموايل في  ين أنو   تاخمةالمالمياه السا  ية و  والمن ار القاريينالجر  
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116
يت حلقة العمل وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة في حلقة العمل واستعراض قتحتاج أيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب تو 

 البيانات العلمية بالكامل.
117
المشاركة في حلقة العمل واستعراض قيت حلقة العمل وكذلك لعدم استطاعتها تحتاج أيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب تو 

 البيانات العلمية بالكامل.
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 ااخل المنطقة الواحع جز ال تناولي هذا الوت فإن ، الوطنية الواحعة خار   اوا الواليةالمنطقة المتاخمة الكناية و  االحتتااية الخالتة
 [مجموعة  41المذكورة والتي تمثل  الطيور الب رية الث ثة من نواعلألاألساسية  الع   والمشاتي مناط  تتقاطع يث ، يميةال

 118كدية أورفان -2]
  :متر من 7811 تقل عن أعما رتوع إل  تهي و  ،ف يميش  يكمن إل  الشمال  ،في شمال الم يط األط سي تقع هذه المنطقةالموحع 

كاية   ول ال اوا ورسمت الشرحي جنو  ل  يض  جب  ب ريا م ااا ومتاخما وتشكل كاية أورفان مع ما غير منتظ  الشكل   السط
يمتا من ن  التساوي و  إل  الشر ،   2111 يمتا من ن  التساوي العمقي البالغو   لتتضمن ك  المع مين التغير الجبل الب ريو أورفان 

ل  الجنو و الشمال الغربي  لجنو  و إل  ا   2111 العمقي البالغ  ترم 2111 من نيي التساوي البالغين بين ال اوا تتل ،الشرحي ا 
ل  الغر ،و   من المع   األخير متر لتشمل مع ما تغيرا بالقر  2111و لت ايا ( مترا تقريبا 4161 البالغ ُيتّبع من ن  التساوي العمقي  ا 

 الجنو  في الشمال و  ترم 2111 ة البالغةالكنتوري الخطوط بين من ار كاية أورفان من

 العميقة الرخوة الرواس  من حاع الب ر منمعقاة بشكل استثنايي، وهي تبرز  موايلت بة و  ت تيةطبقة  ذات جزيرة توفر كاية أورفان 
ورياة من ال ال يوانيةتجمعات الالمستوطنة و  مجموعاتاع  ال إل ، بسب  عزلتها، الجبال الب ريةتميل هذه   و أورفان  ونل المجاورة
وحا فهي أعم  بكثير ويباو أنها ت توي ع    يوانات مميزة  ، المتاخمة القارية المن ارات من حر  كاية أورفانع   الرغ  من و  نوعها 

سونجو  ياتمرجان أمكن م  ظة ر الويايو وآالت التتوي يات هشة ومعمرة ع   كاية أورفان خ ل المسو ات التي أجريت باستخاا ا 
 وحا تسن  ت ايا اوران من اورانات مخروط تاي ور، وهو يوفر آلية الستبقا  اليرحات ع   هذا المع   [  ت ت الما 
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 119كيب فليميش والمصطبة الكبرى اتمنحدر  -2]
  :قة االحتتااية الخالتةالمنط  اواورا   تمتا إل  ماو  ترم 4 611و ترم 611 العميقينبين المن نيين المنطقة  تقع هذهالموحع 

 الكناية 

  التي جرى  اييكولوجية الب رية الهشة ل نظ  المؤشرة األنواع تجمعات معظ  نيوفاوناالنال كي  ف يميش والمتطبة الكبرى اتمن ار  تض
 كل أيضا المنطقة هذه تتضمنو   الم يط األط سي شمال غر في  األسماك متايا لمنظمة ل منطقة التنظيمية في المياه الاولية ت اياها

لمناط  العناتر المكونة  أ ا، بايضافة إل  المنطقة التنظيمية فيايسونج و  المرجان ل ماية ة التي أحرتها هذه المنظمةال الي ايغ حات
لو ظ و    ع   القايمة ال مرا المارجةو  األنواع المهااة عاا من يلمو  أيضا وهي تشكل المياه الاولية  غرين نا في ه بوتسمك  تيا

التي اعتبرت من المناط  التي تستوفي معايير المناط  الب رية  منطقةهذه ال  اوا ااخل الب رية األنواعوجوا تنوع بيولوجي عال من 
 [ المهمة إيكولوجيا وبيولوجيا
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قيت حلقة العمل وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة في حلقة العمل واستعراض تحتاج أيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب تو 
 يانات العلمية بالكامل.الب

119
قيت حلقة العمل وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة في حلقة العمل واستعراض تحتاج أيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب تو 

 البيانات العلمية بالكامل.
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 للمناطق الموقع ووصف موجز

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

 120مخاضة الجنوب الشرقي والمناطق المجاورة على طرف المصطبة الكبرى -2]
  ميل ب ري 411 من منطقةوتمتا هذه ال نيوفاوناالنا  جنو  شر  برى فيالك متطبةالجنوبي من ال في الجز  منطقةالهذه الموحع: تقع 

  متر 711 خط كنتور إل  الكناية(المنطقة االحتتااية الخالتة  

 وحا  ي يتميز بإنتاجل العالي،إيكولوجنظا   يه( الكبرى  المتطبة طر باس   المشار إليها   مخاضة الجنو  الشرحي والمناط  المجاورة
 نسبيا اواافي ض   موي  رم يا يوفر حاي  شاطئ بقايا وتمثل مخاضة الجنو  الشرحي ل  ياة الب رية شبكة اينامية  لعاة حرون ظل ياع 

مواحع ، وكذلك لسمك ف ونار األتور الذيل توريخ حعأيضا مو  منطقةالوتاع  هذه   ويض  موحع سر  ب ري فريا من نوعل لسمك الكب ين
التي أارجها القانون الكناي المتع     وسمك ذي  الب ر المخطط المستنوا، القا األط سي وسمك ،المستنوا األمريكي سمك موس ل سر 

 ب   الب ر في هذه المنطقة ع   مجموعات فرياة من نوعها من أيضاعثر و  باألنواع المعرضة ل خطر كأنواع ت ظ  بانشغال خا ( 
 ال ابا  ال يتان بما فيها ال وتيات، لعاا من منطقة ع   هامة، الع   السمكي وفرةويشكل  الطر  ، بسب    ر الوتايالم او  األزر 

ك  من مواحع  76 111طير لمسافة تزيا عن التي ت األنواع هابما في، الطيور الب رية أعااا كبيرة من وتتراا ع يل،  يتان الزعنويةالو 
 [ التكاثر موس  خار  المنطقة هذه في   تول ع   الع  ل ط األط سيفي جنو  الم يتكاثرها 
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نغالند وكورنر رايزالجبال البحرية ل -6]  121نيوا 
  :ونظرا إل    كورنز رايزو   ناغنيو إنل الس س تين الجب يتين الب ريتين كل س س ة من فيب رية م ااة  جباال منطقةتتضمن هذه الالموحع

وتمتا   لهاتين الس س تينمنوت ة  مض عات فإن هذه المنطقة تشمل، ك ( 211التي توتل هاتين الس س تين الجب يتين  كبيرة ال المسافة
 تقع برمتها الموتوفة هنا المنطقة، غير أن المت اة األمريكية ل واليات التابعة المنطقة االحتتااية الخالتة إل  الب رية نغ ناجبال نيوا  

  ية الوطنيةخار   اوا الوال

 نغ نا وكورنر رايز الجبال الب رية ل  حاع الب ر منوهي تبرز  ،بشكل استثنايي معقاة موايلو  بطبقة ت تية ت بة ميزتت ناارة جزر هينيوا 
اع   إل ، بسب  عزلتها، الجبال الب ريةتميل هذه   و متر من السط  411إل  أحل من وترتوع في إ اى ال االت إل  المياه الض  ة، 

نغ نا وكورنر رايزل ك تا الس س تين الجب يتين وتأوي ورياة من نوعها ال ال يوانيةتجمعات الالمستوطنة و  مجموعاتلا مجتمعات مرجانية  نيوا 
الم يطة  الس يقة المناط ب عاليا ل غاية مقارنة فيها القاعي التنوعويكون  األنواع المستوطنة  العايا منبما في ذلك ، واسونجية معقاة

تأثيرات  بمنأى عن أية  ت  اآلن السط ( عنمتر  4111من  كثرأالتي تبعا ب  عم األ والقم  الجبال الب رية من ارات وال تزال ا به
 [ في التيا التجاري الض  ة الجبال الب رية بعن استغ ل ، ع   الرغ  منلألنشطة البشرية مباشرة
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لعمل وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة في حلقة العمل واستعراض ندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب توقيت حلقة اتحتاج أيسل 

 البيانات العلمية بالكامل.
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ي حلقة العمل واستعراض المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب توقيت حلقة العمل وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة ف تحتاج أيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف 

 البيانات العلمية بالكامل.
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 للمناطق الموقع ووصف موجز

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

 122الحرارية المائية الفوهات -2]
 شماال °213746من الووهات ال رارية المايية في لوست سيتي عنا  -منتت  الم يط األط سي مرتوع تتبع هذه المنطقةوحع: الم 

  خار   اوا الوالية الوطنية ويقع هذا المع   برمتل غربا  °22396شماال و °4232682غربا إل  فوهات سنايك بيت عنا  °2437782و

 كيميا بتميز تو  الم يطة بها، أعما  الب ارارجات  رارة من  أكثر افيا  رارةارجات  تسواها ايل فرياةمو  هي ال رارية المايية وهاتالو 
الكت ة و  كثافةال يعيش في ارجة عالية منيمكن أن القاسية، و  هذه البييات معالمستوطنة  من األنواع عاا ح يل وحا تكي   غنية بالكبريت

تض  الموحعين  هيو من الووهات ال رارية المايية في لوست سيتي،  نتت  الم يط األط سيم مرتوع تتبع هذه المنطقةو    ياييةاأل
 21 111ويعتقا أن الموحع ال راري المايي ل وست سيتي ينشط منذ ما يزيا عن   أت نتيك جيوترافيرسي-سبور وتران  النشطين بروكن
 [فوهتل وارتواع ح ويتل رارة ارجة   نظرا إل  انخوان فرياة من نوعها ختاي ب سنة، وهو يتمتع
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البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب توقيت حلقة العمل وكذلك لعدم استطاعتها المشاركة في حلقة العمل واستعراض  تحتاج أيسلندا إلى مزيد من المشاورات بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق 

 البيانات العلمية بالكامل.
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 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في البحر األبيض المتوسطوصف المناطق التي تستوفي معايير  -2الجدول 

 UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4)123 ،  المناط  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيالتيسير وت لمنطقة الب ر األبين المتوسطلتقرير   قة العمل ايح يمية  رابعتذييل المرف  ال ترا التواتيل في 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

 البحر األدرياتي شمال -2
 خط التساوي  إجماال المنطقة وي ا هذهكرواتيا  وس وفينيا و  اإيطالي سوا ل حبالة يقع الب ر األارياتي،  ونشمال  الموحع: جز  من

في  منطقةال هذه وتقع  إي وفيك وجزيرةكونيرو( أنكونا   بين الرابط مستقي الخط ال فو الواحع  نطا التشمل هي ، و أمتار 9 العمقي البالغ
  نهر بو مسارب بشاة رهي تتأثو  ترام 26 هاعمق ، ويبلغ متوسطالب ر األارياتي  ون من الجز  الشمالي

 تريزي فرياة من نوعها تسم  تخريةنتو ات و  وطبقات سو ية ت بة،، أعشا  الب ريةمرو  و ، متنق ة رم ية احيعان تتضمن هذه المنطقة 
 trezze   تاغنوو  tegnue    لكبيرالالوين ا ات كبيرة ل غاية منمجموع هي تستضي و  باالنقران مهااةأنواع  لعاة ةمهم المنطقةوهذه 
 Tursiops truncatus )ضخمة الرأ   للسالحف الب ر األبين المتوسط أ ا أه  مواحع الع   في، وهي في الب ر األبين المتوسط
 Caretta caretta ) األزر   القرش أسماك   الق ي ة المناعة األنواع لعاا منموحع توريخ وPrionace glauca ،) الرم يوالقرش 
 Carcharinus plumbeus) ، ةفاألنشو و  Engraulis encrasicolus ،)يميةوال القاعية الموايل في بتنوع شايا تميز هذه المنطقةتو ( وغيرها 

الب ر  إنتاجية في أكثر المناط  وهي تشكل أيضا إ اى الشرحية سوا  ها إل   الغربي يهاجز  من  عوامل البيييةل الها  التار  بسب 
 األبين المتوسط 
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 حفرة جابوكا/بومو -2
  :أميال 236 وتمتا المنطقة إل  مسافة  مترا 411تب غ أعماحها القتوى  جاورة،تم متميزة منخوضات المنطقة ث ثةتض  هذه الموحع 

 في وسط جاكوبا  أو بوما( حفرةو جاورةمت منخوضات المنطقة التي تشملوتقع هذه   متر 411 خط التساوي العمقي البالغ من ةب ري
  امتر  461-411 ويب غ عمقها األحت  ما بين ب ر األارياتيال

 األوروبي النازلي وال سيما سمك،  سا  و يوي ل عايا من الموارا القاعية في الب ر األارياتي تشكل هذه المنطقة موحع سر  وتوريخ 
 Merluccius merluccius  )يالنرويج جراا الب ر مجموعاتأكبر  وتستضي  هذه المنطقة  Nephrops norvegicus) وهي مهمة ،

، فهي منطقة عالية الع مية المتا ة استنااا إل  البياناتو متر  411لتغار هذه األسماك بوجل خا  في األعما  التي تزيا عن 
مارجة في الاألنواع المستوطنة هو من (، و Mobula mobular  من شيطان الب ر المتوسطي العم   عالية الكثافة أنها منطقة الكثافة من

مهااة المارجة كأنواع و ، المناط  المتمتعة ب ماية خاتة والتنوع البيولوجي في الب ر المتوسطب المتع   برتوكولمن ال المرف  الثاني
 ورةامرا ل بعن بيية مواتية لك وحا تستخا  هذه ال ورة  ل ت اا الاولي ل وظ الطبيعة والموارا الطبيعية القايمة ال مرا  ع   باالنقران

االت اا   باالنقران وال ذين يعاان من األنواع المهااة بشاة، (Lamna nasus وسمك البربيغل  سمك القرش النه  الولوال الرييسية ال ياة
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 وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في المناطق المجاورة لمالطة.لم يتفق الخبير من مالطة مع المشاركين ا خرين في حلقة العمل بخصوص المعلومات العلمية لبعض التنوع البيولوجي المدرج في  
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

المناط  المتمتعة ب ماية ب المتع   برتوكولمن ال المرف  الثاني في مار ك هما و ، (4111الاولي ل وظ الطبيعة والموارا الطبيعية، 
المرجانيات التي يمكن العثور ع يها في أنواع من  عاةفهناك القاعية،  ألنواعاوفيما يتع   ب  والتنوع البيولوجي في الب ر المتوسط خاتة

  (شقاي  الب رمرجان و  المرجان ال جريهذه المنطقة  

 مضيق البحر األيوني في جنوب البحر األدرياتي -3
  :هي و   الب ر األيوني الشمالي من وفي الجز  الب ر األارياتي  ون جنو  الجز  الجنوبي من في وسط تقع هذه المنطقةالموحع

(  كارابوروني جزيرةشبل سازاني و   جزيرة في ألبانيا منطقة سا  ية وتض  ،ع   الجان  الغربي الب ر األارياتي من الجز  العمي  تتضمن
جنو   الجز  الجنوبي من في وسط وتقع هذه المنطقة  اي لوكا سانتا ماريا القر  منب الواحعة أيضا المن ارات وتغطي هذه المنطقة

 الب ر األيوني شمال و  الب ر األارياتي  ون

 تباال المياه  تر  وي اثم 7611إل   ترم 411ما بين  أعماحهاأحت   تتراواالعالية و  م و تهاالشاياة و  بمن اراتها تتميز هذه المنطقة
كوفييل  ل وتهامة موايل  وتتضمن هذه المنطقةمتر   811 والتي يب غ عم  عتبتها، من خ ل حناة أوترانتوالمتوسط مع الب ر األبين 

المناط  المتمتعة ب ماية خاتة والتنوع ب المتع   توكولو بر من ال المرف  الثاني هو نوع مار  في(، و Ziphius cavirostris  أبو منقار
من ال يوانات الضخمة األخرى مثل  وت توي ع   مجموعات كبيرةفي إطار اتواحية برش ونة، ، توسطالم األبين البيولوجي في الب ر

 األبين الب ر الراه  في فقمةو ، (Stenella coeruleoalbaمخطط  الالالوين و (، Mobula mobular  شيطان الب ر المتوسطي العم  
 توكولو بر من ال المرف  الثاني وجميعها مار  في، (Caretta carettaالس  واة ضخمة الرأ   و  ،(Monachus monachusالمتوسط  

أ يا  القاع المجتمعات المرجانية في  تشمل  و المتوسط األبين المناط  المتمتعة ب ماية خاتة والتنوع البيولوجي في الب رب المتع  
 في إعااة التاوير الغذايي تساه هامة ل تنوع البيولوجي و ات تمثل خزانهي ، و المياه العميقةوتجمعات االسونج في  المياه الباراة والعميقة،

  من األنواع الشايعة في هذه المنطقةسمك القرش و  التونة وسمك أبو سي وُتعّا العضوية   ل مواا
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 التونسية-الحافة الجزائرية -4
 في الغربي ويتمثل في تون   جالطة جزيرةل الشرحي عموايال خطالو ، الجزاير، بجاية في بيزان إيل الواحعة بين الموحع: المنطقة الب رية 

  يتواف   اها الشرحي مع خط الم اذاة الشرحي لجزيرة جالطةو ( بيزان جزيرة  حوراية ال ايقة الوطنية من الب ري ل جز  ال اوا الغربية
  ون الب ر األبين المتوسط  غر  الجز  الشرحي مني التونسية فو  الجزايرية ايح يمية بين المياه التونسية-الجزايرية وتقع ال افة

 في منطقة متطبة تازة ل ب ر األبين المتوسط والتي تتمثل فيالمناط  المتمتعة ب ماية خاتة ذات األهمية  تتضمن هذه ال افة 
برنامج اينسان والم يط في  المارجة واألراضي الرطبة السا  ية التي تض  خمسة منتزهات وطنية سا  ية،المنطقة الب رية و القبايل، 
  جالطةأرخبيل  بايضافة إل  ون الب ر األبين المتوسط، غر  جزيرة في الجز  الجنوبي الشرحي من  وأكبر /اليونسكو،ال يوي

ا  ية  الرطبة الس أراضيهافي  باالنقران المهااة أنواعهاالعايا من  يث تعشش  في أهميتها ل طيور المهاجرة هذه المنطقة وتكمن حيمة
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في الماية من األنواع الم مية بموج  اتواحية برش ونة وغالبية  66 تتمثل في  يازتها لنسبةميزة خاتة بأيضا  وتتمتع هذه المنطقة
 اهذه الموايل أيضا موحعوتمثل إنتاجية بيولوجية عالية   ذات ساسة و/أو موايل أو   تراثيةأتوال تعتبر في الب ر المتوسط التي الموايل

ل  تتسن اراستها بعُا؛ ومع ذلك، فإن أيضا أخاايا  وتتضمن هذه المنطقةيكولوجية هامة، بما في ذلك الهجرات  ا   يات بيولوجية و عمل
معروفة وهي تض  ما ال يقل عن خم  بقع ساخنة منطقة  ساسة  هذه ال افة تعتبرو تشكل عنترا تكمي يا   فاياتها اييكولوجية حا

 المتوسط  األبين في الب ر تنوع البيولوجي الب ري ل

 بحر البوران والمناطق المتصلة به -5
  :ل  و ، مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصةتواحية برش ونة وال اوا الغربية العند  المنطقةهذه   اوا عينتالموحع ا 

، جبل طار  مضي  منطقةال هذه وتشملالجزاير(  وهران   القريبة منالمنطقة بإسبانيا(   أقوالس رأ  الخط الذي يربط عناالشر  
  الشر  المتت ة بل نا يةوالمناط   ب ر البورانو 

 التي  متنوعةال القاعية جيومورفولوجياالو  الب ر األبين المتوسطهيارولوجيا معقاة نظرا اللتقا  مياه الم يط األط سي و بمنطقة تتس  هذه ال
 تر  وهياكل ركامية نشأت عن ا يض  جباال ب رية عاياة، وأخاايا ب ريةمن ار و  ،مخت وة اجزر ، و  نغير متجا تتضمن رتيوا

المهااة الموايل من الموايل واألنواع، بما في ذلك نسبة كبيرة من  وواسعة النطا وجوا مجموعة متنوعة  وتيسر هذه التضاري السوايل  
أنواع  التقا عن  والتي نشأتنوع البيولوجي ل تفإن هذه البقعة الساخنة ، الجغرافي لموحعا وبسب   باالنقران األنواع المهااةو  ال ساسة/

العايا من األنواع المتوطنة  ع   أيضا ت تويالب ر األبين المتوسط أنواع ( و وشمال غر  أفريقيا ع   جانبي أوروبا  الم يط األط سي
تمثل طريقا إلزاميا فهي الب رية وعاا كبير من األنواع المستوطنة  وع وة ع   ذلك،  من ال فقاريات  مضي  جبل طار  وب ر البوران( والطيور

يكولوجيا  بيولوجيا منطقة مهمة واستراتيجيةو  ،والثاييات الب رية ( والس    الب ريةالتونة الزرحا  الزعان الكبيرة   األسماك الغمريةهجرة  في وا 
مناط  المتمتعة ب ماية مواحع من ال 6وحا أارجت في هذه المنطقة   باالنقران ور الب رية المهااةوالطيلتكاثر وع   عاة أنواع من ال وتيات 

  ( جبال البوران الب رية واحترا إضافة منطقة أخرى، ل ب ر األبين المتوسطخاتة ذات األهمية 
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 النظم اإليكولوجية اليمية في شمال غرب البحر األبيض المتوسط -6
 الب ر التيرانيجز  من و  ليون بما في ذلك خ يج، ليغوريا إل  ب ر الب يار جزرجنو  من  تمتا هذه المنطقةوحع: الم  

 وأعااا نسبيا  مستويات استثنايية استضافة تتي  لهاالتي  وحيانوغرافيةواأل الجيومورفولوجية الختاي  مجموعة منبالمنطقة  هذه تتميز
 وأهميتها إنتاجيتها تقو  ع يلاألسا  الذي المنطقة  هذه فيشكل أوحيانوغرافيا الكتل المايية الموجواة وت  المتنوعة األنواع منوفيرة 

 فيهابما  الكبيرة، األسماك الغمريةمجموعات  بالنسبة لبعن غر  الب ر األبين المتوسط يمثلو   االستثنايية البيولوجية واييكولوجية
الس    ج اية و ضخمة الرأ     الس الب رية   الس    وتتوزع  ع  الو  ل تكاثر قة مهمةمنط، التونةباألنواع الشبيهة و  التونة
الشمالي من  في الجز  الب ر المتوسط شر  ووسط من القاامة ضخمة الرأ    الس  وكذلك من الم يط األط سيالقاامة ( الظهر
 62 أيضا وتض  المنطقة  جموعات هذين النوعين من الس   م اتتال بين منطقة الب يار جزر وتمثل  الكاتالوني والب ر الجزيرة
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  أواويننور  و  يالب يار  وتتضمن مجموعات كبيرة مستوطنة من طيور ج   الما ، المناط  المهمة ل طيور منطقة من

 النظم اإليكولوجية القاعية في شمال غرب البحر األبيض المتوسط -7
  :مسا ة تغطي هي ، و ترم 4 611   وال هاماى عمقويب غ  سبانيا ا  و  فرنساو موناكو، و ، إيطاليا سوا ل حبالة منطقةال تقع هذهالموحع

  ²كم 796 111حارها 

  ويأالتي ت والنظ  اييكولوجية الجيومورفولوجياو ، األوحيانوغرافية ظرو المن  يث  ال ون الغربياي  خت ك  من المنطقةتمثل هذه 
 افرياتنوعا ، امن ار و  ،ا، وجرفالقاعية عال الم من تنوعة وعريضةم مجموعةستضي  هذه المنطقة، التي تض  وت  و ياةتغذوية  شبكات

 باألنواع المهناسة يتميز هاما ابيولوجي اتنوعو ، ال جية المنطقة الماية و ت  المنطقة با ا من ال وظ في مجال ذات األهمية الموايل من
  مرونةال مستوى انخوانتتس  ببق ة المناعة و الموايل األنواع و  معظ  هذه وتتت   (ابييته التي تعال  األنواع

H M H H M H M 

 قناة صقلية -8
  :وجزيرتا مالطا، و يطاليا(، إ مبياوزا أو بي جيجزر و (،  إيطاليا بانتي يرياتقع  يث ، وتون  تق ية بين جزيرة تق ية حناة تمتاالموحع

 مالطا(  كومينو و  غوزو

 وفي الجز  األوسع نطاحا من المتوسط   األبين الب ر  شر و  غر   وضي  كتل المايية والكاينات ال ية بينل تبااال لمنطقةتشها هذه ا
ساخنة ل تنوع  بقعة هذه المنطقة تعتبرو ، م اواة نسبيا نطقةفي م بشكل مكاني إيكولوجية وبيولوجية هامةمكونات هذه القناة، تتعايش 

من  ت ل، بما في ذلك جبال ب رية ومرجانيات أعما  الب ار وتوجا بالقر  من تق يةن المتوسط  البيولوجي في الب ر األبي
المعقاة  وتؤاي الظرو  األوحيانوسيةحيمة لعاا من األنواع األخرى   التي توفر موايل ال ساسةاألنواع  المرجانيات البيضا ، وهي من

 من حناة تق ية منطقة سر  هامةاألسماك، مما يجعل  سر جية وتوفير ظرو  جياة لاينتا ارتواع مستوىإل   والساياة في هذه المنطقة
بايضافة إل  ، فةسمك أبو سي ، واألنشو و ، سماك التونة الزرحا  الزعان ، بما في ذلك أاع األسماك ذات األهمية التجاريةلعاا من أنو 

 وتعتبرباالنقران   لسمك القرش األبين المهاال موحع توريخ ها  تشكالمنطقة  أيضا أن هذه   ويعتقاعاا من أنواع األسماك القاعية
 باالنقران  آخر مويل ها  لسمك الشونين المالطي المهاا بشاةحناة تق ية 
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 خليج قابس -9
  :المنطقة التي ( 7 : هي كبيرة جيومورفولوجية ث ث و اات تمث ل، و ك  646 بسا ل خطي يمتا إل  مسافة حاب  خ يجيتميز الموحع

( واألراضي الرطبة ،الكثبان الرم يةو  ،والب يرات والشواطئ، مسط ات م  ية(، السباخ   السا  ية التشكي ت تنوع كبير من ت توي ع  
حبواية  رأ  التي ي اها المنطقة الب رية( 4 (؛ من نوعها النباتات الورياة ومجموعات ،والوايان  الوا ات السا  ية والنظ  اييكولوجية

النظ   مجموعة متنوعة من وهي تض   مترا من الشر  61 من ن  التساوي العمقي البالغو ، من الجنو  مع ليبيا ال اواو الشمال، من
  السا ل التونسي في الماية من 22 وهي تمثل، حاب  خ يجمنطقة ( 2   كنّي و  حرحنةو  جربة جزرأهمها اييكولوجية الجزرية، و 

   أ ا  خ يج حاب بسوا ل رم ية منخوضة، أو رم ية/طينية، أو  ت  بسوا ل من المستنقعات  ويشكل ي لخ يج حاب  يتميز الخط السا
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تعتبر المجموعة األ يايية لهذا الخ يج من أعشا  البوزياونيا المتوسطية و  ،الب ر األبين المتوسط في مناط  التوريخ وال ضانة
 Posidonia oceanicaأهمية في خ يج اييكولوجي الب ري األكثر تميزا و  النظا األعشا  الب رية  وتشكل هذهل   العا ( أكبر مجموعة في

في منطقة الب ر األبين المتوسط   المرو  أكبرفي خ يج حاب   المنتشرة مرو  األعشا  الب ريةوُتعّا   هي مهااة بطر  عاةحاب  و 
ارتواع الما ويشكل   تمثي  لها في هذه المنطقةي الب ر األبين المتوسط األعشا  الب رية فبمعظ  المجتمعات القاعية المرتبطة وتجا 

العمواي  ويعا النطا   حيث ينعدم وجودها في بقية أجزائهفرياة من نوعها في الب ر األبين المتوسط  ظاهرةوالجزر في خ يج حاب  
جراها في التي تسن  عاا األنواع وب غ متنوعة  و يوانات  من نوعل فريانوع بيولوجي وجوا ت، مع ااستثنايي ل منطقة السا  ية البينية

ت اياها في منطقة الب ر األبين المتوسط   جرىفي الماية من جميع األنواع التي  7238وهو ما يمثل نوعا،  7 668خ يج حاب  
ونظرا ل سمات   الم اا الموجواع في الماية من التنو  68 يتضمن  وال  الخ يجبتمثيل مرتوع ل غاية  يث أن هذا ال فقاريات وتتميز 

 تأثيراتالعواح  و اللمراحبة  فهي تعتبر مختبرا  يا، التي تتميز بها هذه المنطقة والمناخية الخاتةالجغرافية -البيولوجية والبيولوجية
 تغير المناخ في مناط  أخرى من الب ر المتوسط في المستقبل ل الممكنة

 خليج سيرت -10
 الشواطئ  التي تستضي و ، وبنغازي متراتة بين الواحعة المنطقة الب ريةتشمل و  ،من السوا ل ك  161   وال المنطقة هذه ع: تض الموح

  المتوسط األبين سا ل الب ر الواحعة في أحت  الجنو  ع   الرم ية

  ال بيبة الوالية الوطنية ضمن ويقع برمتل، المتوسط األبين الجنوبي ل ب ر السا ل ل غاية ع   طبيعية كبيرة منطقة سرت خ يجيشكل  
 Carettaضخمة الرأ    الس    مثل ،األنواع المهااة باالنقران العايا من وتوفر ختايتل الطبيعية موايل سا  ية ممتازة لتكاثر

caretta )والخرشنة البنغالية  Sterna bengalensis emigrata  ) نتاجية  ياة مرا لكبيرة ل المنطقة أهميةوتكتسي هذه أعااا كبيرة  و وظ وا 
 من بما في ذلك العايا، الغضروفيةمن أنواع األسماك  كثيرالو ( Thunnus thynnusالزرحا  الزعان    التونة، مثل األنواع الغمريةمن 

 ستةا مواحع السر  الوتتضمن هذه المنطقة أ  برش ونة  اتواحية المرف  الثاني من في إطار باالنقران األسماك المارجة كأنواع مهااة
  عان الزرحا  الز  ل تونة
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 مروحة دلتا النيل -12
 شبل النيل و  التا حبالة القاريين الواحعين المن ارو  رتي ال منطقةال هذه وتشمل، شر  الب ر األبين المتوسط في جنو  الموحع: تقع

 جزيرة سينا  

 الجيولوجية والظواهر  ختايتهافي شر  الب ر األبين المتوسط من الواحعة التا النيل  لمرو ةهمية اييكولوجية والبيولوجية تنبع األ
  وتقع والختاي  المناخية( الويزيايية والبيولوجية ختاي  األوحيانوغرافيةوالترس  طمي النيل،   التي تتميز بها هذه المنطقة الطبيعية

مرو ة، و ايسكنارية(، أخاوا نشطة ل غاية، واألخاايا  الي ذلك التسربات الباراة ، بما فهامةجيومورفولوجية  أيضا في هذه المنطقة معال 
ن المنطقة من المعرو  أ ولكن، العميقة في هذه المنطقة بنارتهاالموايل القاعية ب وتتس  المعار  المتع قةحاري   رتي و  ،وجر 
ا لنظ  موطن وهي تشكل  ة ل هياروكربونات الغازية الموجواة بااخ هاالكيميايية التكاف يالمجتمعات بموايل فرياة من نوعها تتع    تتضمن
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 فإن من المتوحع أيضا وجوابايضافة إل  ذلك، و المتعااة األشواك   الاياان تتأل  من الرخويات المتوطنة وأنواع إيكولوجية  ساسة
من أتل  28  بشكل كبيرالمنطقة  هذه لبيولوجي فيمؤشر التنوع اويرتوع المنطقة   هذه أعما  الب ار موجواة في مرجانياتمجتمعات 

 غمريةمتايا األسماك الوتكتسي والقاعية  غمرية األسماك ال مجتمعات من تشكل موطنا لعناتر رييسيةالمنطقة   يث أن هذه (61
النيل تعتبر إ اى مواحع  ، فإن مرو ة التاالزرحا  الزعان ؛ وع وة ع   ذلك أهمية كبيرة مث ها في ذلك مثل متايا التونةالتغيرة 

 يميةاألنواع ال ، فإن إنتاجية هذه المنطقة تافعذلك وبايضافة إل   األبين المتوسطفي الب ر السر  الق ي ة ل تونة الزرحا  الزعان  
  طيور مناط  تكاثر لكستخا  أيضا ي الجز  الرتيوي منها، وهو الجز  الذيفي  لع  في مناط  ا إل  التجمعوالس    الب رية 

 أخاديد شرق البحر األبيض المتوسط -21
  :شر  الب ر األبين المتوسطأخاديد وتشكل  ال بناني والسوري  ينالسا   ع   طول شر  الب ر األبين المتوسطأخاديد  قعتالموحع 

 بيولوجية أهميةتكتسي هذه األخاايا و ، لعذبة مياه ال مغمورةينابيع و  ،مايية رارية  من فوهات وكذلك عميقة، أخاايا يتكون من نظاما
، (Opisthobranch)مواحع تشكي ت بزا  الب ر  أكبر إ اى شر  الب ر األبين المتوسط السا  ية في المناط وتستضي   خاتة 

لمهمة بيولوجيا من مما يتي  استخاامها كمأوى وموحع سر  ل عايا من األنواع ا، في فتل الشتا  ع   ارجات ال رارةألمياهها تتعرن و 
 القايمة ال مرا  ع   /المهااة باالنقرانكأنواع  ساسة مار  كثير منهاال و  العظمياتوالزوا   و  والثاييات الب رية غضروفيةال األسماك

 ( ل ت اا الاولي ل وظ الطبيعة والموارا الطبيعية
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 سطالجزء الشمالي الشرقي من شرق البحر األبيض المتو  -22
  :وسوريا حبر  وتركيا و  بين اليونان، األبيض المتوسطالبحر الجزء الشمالي الشرقي من شرق تقع هذه المنطقة في الموحع 

 الزرحا  الزعان  ل تونة تتضمن مواحع سر  وهي هامة  بيولوجية معال  المنطقةهذه  ض ت  Thunnus thynnus مهااة باالنقرانألنواع (، و 
   المتوسطاألبين الب ر  الراه  في فقمةو  ،(Chelonia mydas الس    الخضرا  و  ،(Caretta caretta  أ ضخمة الر  الس    مثل

Monachus monachus  ) أواوين نور ويوجا أيضا في هذه المنطقة  Larus audouinii ) ،الب ر ُنويعو الذي يوشك ع   االنقران 
  (Phalacrocorax aristotelis desmarestii  ايعالغا  الش والمعرو  باس  المستوطن المتوسط األبين

M H H M - - - 

 كريسوتشو خليجأكاماس و  -22
  :ويمتا  لجزيرة ا غر  وشمال غر  كاما أل ويقع االمتااا السا  ي  يياليا/بولي و  أكاما : اثنين موحعين تض  هذه المنطقةالموحع

  مترا 61 من ن  التساوي العمقي البالغ إل  /مغط  بال ت رم ي أو ملبالكارم ي سا ل  من يياليا-بولي  لموحع الب ري المكون

 الذي  تخريالشاطئ ال ع   مجاورةكهو  و ضخمة الرأ  والس     الخضرا  ل س    هامة تعشيش شواطئ أكاما  موحع يتضمن
وحا أارجت   كبيرة ل بوزياينيا ومروجا( Dendropoma  ض  شعابا لرخويات الب ر الم ووفةوي تستري  وتتكاثر فيل  يوانات فقمة الراه  
مناط  المتمتعة الوكمنطقة من  4111ناتورا  ضمن موحع من الجزيرة، ع   السا ل الغربيم مية الرا/توكسيوترا ل س   ، والتي تقع 

لتزاو  وتعشيش  مهمةهو منطقة  يياليا-بولي  موحع  و في إطار اتواحية برش ونةل ب ر األبين المتوسط، ب ماية خاتة ذات األهمية 

H H H H - M M 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

 ل ط ع ع   شرا 86يرج  الرجوع إل  التو ة 
 مختتراتال

  مرو  البوزياينيا الكبيرة وكذلك لبقا ، الس    الخضرا  ، ولع   تغار وكبارضخمة الرأ  الس   

 الخندق الهيليني -22
  :ر  الجز  اآلخر يناو  (،الشرحيالب ر األيوني   األبيض المتوسط من البحر الوسط  المنطقة الورعية جزييا في المنطقة تنار  هذهالموحع

 الب ر األيوني جزر وتمتا هذه المنطقة من(  األبيض المتوسط البحر شر   األبيض المتوسط من البحر شرحيةال المنطقة الورعيةفي منها 
  ألناضوللالغربي  السا ل الجنوبي ن و الشمال الشرحي ث  إل  جزيرة كريت إل  الجنو  من اليونانية

  وتكتسي هذه المنطقة، نتيجة ل ظرو   ، وهي تربط وسط الب ر األبين المتوسط بشرحل قاع الب رل سيامع ما رييالمنطقة تشكل هذه
في شر  الب ر األبين المتوسط   الغواتة في األعما  والمهااة باالناثار الب رية الثايياتلبقا  التي تميزها، أهمية  الجيومورفولوجية

في اينتاجية البيولوجية  تساه ( الماييةروا  اوامة منطقة  الجز  الشرحي من ل  ة الخاتةفإن الظرو  األوحيانوسيبايضافة إل  ذلك، و 
  ناارا من المغذيات النباتية تي تمت ك رتياا، والالشمال الشرحي من شر  المتوسط لمنطقة

H H H H H - - 

 وسط بحر إيجة -26
  :بما في  إل  الغر ، إيجة عبر ب ر( اليونانية جزيرة ليسبو الشمال من  ، إل التركيع   البر   باباكال من تمتا هذه المنطقةالموحع

 الجزر الجنوبية ي ي، ث  مأهولةالغير  فالكونيرا جزيرة إل  أتيكا خط سا لع   طول  يمتا الغربي ال اويمتا   سكيرو  ذلك جزيرة
  التركي السا ل  ت  روا لالشمالي  الشاطئ تبعوهي ت روا   جزيرة  ت  الهي يني البركاني القو  ع   طول، كيك اي  رخبيلأل

 لمنطقة هذه ال ال ا الشرحي ي التركي السا لويشكل 

 الغنية  مجموعة متنوعة من الموايل التغيرة التي تشكل والخ جان ميات الجزر يتكون من النطا  واسع أرخبيلب ب ر ايجلوسط  يتميز
المواحع المرجانية، و  الب رية معشباتال مثل هشة موايل وجوا ةالمهم االيكولوجيةو  الختاي  البيولوجية تضمنوت  بالتنوع البيولوجي

 الطيورمخت وة من أنواع و ، الراه  فقمةمثل   ل ساسةا أو األنواع الناارة لعاا من ل غاية ومناط  التكاثر المهمةالموايل والتي توفر 
، ال رارية المايية الووهات المنطقة هذه في ورياة من نوعهالا الجيومورفولوجية وتتضمن الختاي   أسماك القرش(و ، وتياتوال 
ال ساسة األنواع جوا العايا من و و  المنطقة الذي يميز هذه يعالالبيولوجي التنوع  لنظرا و البراكين المغمورة  و  ،الم اليل الم  ية تسرباتو

 تتمتع بال ماية القانونية  العايا من المواحع فقا أتب ت، ل غاية

M H H M L H M 

 شمال بحر إيجة -22
  :الواحعة خار   في المياه وكذلك ،وتركيا يونانل  تينالوطني تينالقضايي تينالوالي ضمن ب ر إيجة في شمال المنطقة الموتوفةتقع الموحع

 الوطنية   اوا الوالية

  المياه منالماخ ت و  واعات مياه القاع إل  السط ،وارت ،ةمامياأل التي تعبر المواحع يةمياه النهر ال بسب  ماخ ت ل غاية منتجةالمنطقة 
أنواع  ع   وحا عثر في هذه المنطقة يجل إب ر  في أه  متايا األسماك بعن وتض  المنطقة  من الب ر األسوا الغنية بالمغذيات

، والتي في الب ر األبين المتوسط الب رية نتزهاتالم أكبر بايضافة إل  ا توايها ع   إ اى ،والمرجانيات الثاييات الب رية ناارة من

H H M L H H L 
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  المتوسط األبين الب ر الراه  في فقمة مجموعات هامة من  يواناتتاع  
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ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجيرة  التنروع البيولروجي الب رري  78/2الن  التالي مقتب  من التوتية 
  والسا  ي: مسايل أخرى(

آثار الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري  :تنوع البيولوجي البحري والساحليال
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية  10اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف ، و والساحلي

 التخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريبو  ،هاوالنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط ب
 إن مؤتمر األطرا ،

 آثار الضوضا  ت ت الما  الناجمة عن األنشطة البشرية ع   التنوع البيولوجي الب ري والسا  ي
ل مووضية األوروبية ع   تقاي  الموارا المالية، ول كومة المم كة المت اة لبريطانيا  يعر  عن امتنانل -7
رلناا الشمالية ع   استضافة، ول منظمة الب رية الاولية ع   التعاون في تنظي    قة عمل الخبرا  بشأن الضوضا  العظم  واي

فبراير/شباط  41-46ت ت الما  وآثارها ع   التنوع البيولوجي الب ري والسا  ي  مقر المنظمة الب رية الاولية، لنان، 
 (؛4172

اك بالوعل كمية كبيرة من الب وث في مجال آثار الضوضا  أن هن وي  ظ 124بتقرير   قة العمل ير   -4
ت ت الما  ع   ال ياة الب رية خ ل العقوا الق ي ة الماضية، ولكن ما زالت أسي ة مهمة تتط   مزياا من الاراسة، وأن أكبر 

ي المعار  بشأن ختاي  ، والس    والطيور، وأن الوجوات ايضافية فتوال فقارياالوجوات في المعار  تتع   باألسماك، 
لمتاار التوت الرييسية، واالتجاهات في انتشار و ج ، وكذلك الكثافة والتوزيع المكاني ل ضوضا  ت ت الما  وبشأن اآلثار 
الم تم ة ل ضوضا  ت ت الما  ع   النظ  اييكولوجية ومجموعات ال يوانات، بما في ذلك اآلثار التراكمية والتآزرية لمتاار 

 الضوضا  وعوامل ايجهاا األخرى؛ متعااة من

ال كومات األخرى والمنظمات المختتة، بما في ذلك المنظمة الب رية الاولية،  ياعواألطرا ، و ي ث -2
، وكذلك المجتمعات األت ية والم  ية ال جنة الاولية لشؤون تيا ال يتانواتواحية  وظ أنواع ال يوانات البرية المهاجرة، و 

ثار الضارة ين المعنيين، إل  اتخاذ التاابير الم يمة ضمن اختتاتاتها لتجن  وخون وتخوي  اآلوأت ا  المت  ة اآلخر 
الجسيمة الم تم ة ل ضوضا  ت ت الما  الناجمة عن األنشطة البشرية ع   التنوع البيولوجي الب ري والسا  ي بوسايل منها ما 

  ي ي:
تها في المواحع التي بها آثار ضارة، وت ايا ختاي  ت ايا وتمييز أنواع الضوضا  ت ت الما  أو كثاف  أ(

 الضوضا   س  المتار؛

 أع ه؛ 4إجرا  المزيا من الب وث بشأن الوجوات المهمة في المعار  المتبقية والمشار إليها في الوقرة    (
لسون، تطوير ونقل تكنولوجيات أحل ضجيجا، بما فيها البناا  الهوايية، وافع الركا  وخون ضوضا  ا   (

 وتطبي  أفضل الممارسات المتا ة في جميع األنشطة ذات الت ة؛
لاى رس  خرايط التوزيع المكاني والزماني  إارا  المناط  التي تتأثر عنا مستويات مخت وة من الضوضا   ا(

 ؛ل توت
ات المخاطر فيما يتع   بتقييم ال ساسة ل ضوضا الجمع بين وضع الخرايط التوتية وخرايط موايل األنواع   ه(

 المكانية من أجل ت ايا المناط  التي يمكن ان تتعرن فيها ت ك األنواع آلثار الضوضا ؛
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اارة الضوضا  ت ت الما  الناجمة عن األنشطة البشرية من خ ل استخاا  اياارة المكانية   و( تخوي  وا 
بارجة كافية ألنماط توزيع األنواع أو األعااا مع  الزمانية لألنشطة، مع االعتماا ع   المعار  الزمنية والمكانية التوتي ية

 القارة ع   تجن  توليا ضوضا  في المنطقة في ت ك األوحات؛
إجرا  تقييمات األثر المناسبة حبل االضط ع باألنشطة التي حا يكون لها آثار ضارة ع   األنواع ال ساسة   ز(

 ل ضوضا ، والقيا  بالرتا المناس ؛
في إعااا وتطوير خطط إاارة المناط  الم مية الب رية والخطط األخرى ذات  الضوضا  إارا  اعتبارات  ا(

 الت ة،  س  االحتضا ؛
النظر في العتبات كأااة ل ماية األنواع ال ساسة ل ضوضا ، مع مراعاة مواحعها خ ل المرا ل ال رجة من   ط(

 فية؛نتايج الب وث ذات الت ة والمع ومات ايضا اورة ال ياة، وكذلك
تو يا المقايي  وحياسات الضوضا ،  ت  تكون هناك تاابير وُنهج مماث ة لجميع أنواع الضوضا  وفي كل   ي(

 األماكن؛
 بنا  القارات في المناط  النامية  يث ل  يت  بعا تعزيز التوعية والقارات الع مية ع   معالجة هذه القضية؛  ك(
لت ة، بما في ذلك القوات الب رية، عنا إعااا المباا  التوجيهية إشراك التناعة والقطاعات األخرى ذات ا  ل(

 من أجل زيااة م كيتها ومشاركتها في تنويذ المباا  التوجيهية؛
التشجيع ع   التعاون والتواتل بين مخت   الهييات الاولية ذات الت ة ييجاا أوجل التآزر في معالجة    (
 هذه القضية؛
ة عن اآلثار الضارة ل ضوضا  ت ت الما  ع   األنواع ال ساسة ل ضوضا  ربط المع ومات ذات الت   ن(

 المناط ؛ ع   أسا عناما يت  تنسي  العم يات المخت وة المتع قة بالتخطيط المكاني الب ري واياارة القايمة 
 إل  األمين التنويذي االضط ع بما ي ي: يط   -2
ومات األخرى والمنظمات المعنية، ع   الن و المشار إليل في موات ة تيسير التعاون بين األطرا ، وال ك  أ(

 أع ه؛ 2الوقرة 
أع ه،  2العناتر الم ااة في الوقرة ب فيما يتع  تجميع وتولي  المع ومات الع مية والتقنية ذات الت ة    (

وال كومات األخرى  ،األطرا  التي حامتهاالتاابير المتخذة ذات الت ة وأمث ة عن أفضل الممارسات،  عنوكذلك المع ومات 
تا ة هذا التجميع كمع ومات الجتماع حاا  ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية يعقا حبل والمنظمات المختتة،  وا 

رفة آلية غ ، وذلك من خ لنشر نتايج التولي ، بما في ذلك التجار  الناج ة غيةباالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا ، 
 تباال المع ومات أو وسايل أخرى؛

 أثار ت من الم يطات ع   التنوع البيولوجي الب ري والسا  ي
 أل ، 77/78من المقرر  42والوقرة  71/49من المقرر  61إل   62إل  الوقرات  إذ يشير

ايعااا أعمال  هالاعمالشمالية ل كومة المم كة المت اة لبريطانيا العظم  وأيرلناا  عن امتنانل يعر  -6
إعااا وثيقة استعران منهجي بشأن آثار ت مُّن الم يطات  ته  فيول خبرا  الاوليين ع   مساهم ،والتنسي  والتجميع الع مي

ت مُّن من التنوع البيولوجي  لآلثار ع  ها تتضمن تجميعا موجّ  125ة،ع   التنوع البيولوجي ووظاي  النظ  اييكولوجي
بشكل غ عنها سا  ية، بما في ذلك مع ومات عن ب وث م يطات ال قبة القايمة غير المب ّ الم يطات ع   النظ  الب رية وال

 بهذا التجميع الم ّاث آلثار ت مُّن الم يطات ع   التنوع البيولوجي الب ري؛ ير  ، ووا 
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المناط  ارجة ال موضة نسبيا ب ك  طبيعتها  مثل  فيها نخونالتي ت مياهبأن ال ويعر  عن ح قلي  ظ  -6
 من ار القاريالفي ، والمناط  الواحعة السا لفي ، ومناط  ارتواع مياه القاع إل  السط  ع ياخطوط العرن الواحعة عنا ال

األراغونيت بتشبع ال(، فإنل من المتوحع أن يزااا نق  ومناط  الما  األجا  ذات ال موضة المنخوضة، مثل ب ر الب طي 
بين  المشبعة بالكالسيو  القاعية والعالقة كايناتال من الم تمل تأثر، و ااي والعشرينال  واسع خ ل القرنع   نطا  والكالسيت 

 ؛المياه الباراة والس مة البنيوية لمواي ها مرجانيات وكذلك، كاينات ال يةال

لاولية لمنظمة األم  المت اة ال كومية اوال جنة األوحيانوغرافية  ،ال كومات األخرى ياعواألطرا  و ي ث -1
ع   المستوى ع   تعزيز تعاونها  ،ذات الت ةاألخرى والمنظمات  ،والمجموعات الع مية ذات الت ة ،ية والع   والثقافةل ترب

ضرورة ايشارة إل  الاولي لت سين رتا ت مُّن الم يطات، المرتبط بتورة وثيقة بنظ  رتا الم يطات العالمية األخرى، مع 
عااا نماذ  توفر توحعات  التواوت مُّن الم يطات من أجل ت سين فه  تلرتا تكامل جياة الشبكة عالمية  إنشا  الجاري وا 
 الظرو  المستقب ية؛عن 

التقرير التجميعي الم ّاث آلثار ت مُّن الم يطات ع   التنوع البيولوجي  رسالإل  األمين التنويذي إ يط   -8
بشأن لتل إل  أمانة اتواحية األم  المت اة ايطارية وال كومات األخرى والمنظمات ذات الت ة وا  ا ،إل  األطرا  94الب ري

 ،تغير المناخ؛ وموات ة التعاون مع ال جنة األوحيانوغرافية ال كومية الاولية لمنظمة األم  المت اة ل تربية والع   والثقافة
بالنتايج  يااة التوعيةلز والمجتمعات األت ية والم  ية  ،والمنظمات ذات الت ة األخرى ذات الت ة،والمجموعات الع مية 

ث وتيسير امج هذه النتايج في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات الت ة المعنية اّ  الرييسية ل تقرير التجميعي الم
إعااا برامج الب وث والرتا ذات الت ة ع    فض  عنبال وظ واالستخاا  المستاا  ل تنوع البيولوجي الب ري والسا  ي 

 مية وايح يمية والوطنية؛المستويات العال

ذ يشير -9 األطرا ، وال كومات األخرى، والمنظمات المعنية،  ياعو، 77/47من المقرر  4إل  الوقرة  وا 
والمجتمعات األت ية والم  ية إل  النظر في المع ومات الواراة في التجميع الم اث آلثار ت من الم يطات ع   التنوع 

إطار العم يات ذات الت ة، بما فيها ت ك التي تنار  ضمن إطار اتواحية األم  المت اة في أعمالها في  94البيولوجي الب ري
126ايطارية بشأن تغير المناخ؛

 

من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي ل شعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية  10ايجرا ات ذات األولوية الرامية إل  ت قي  الها  
 الوثيقة االرتباط بها

ايجرا ات ذات األولوية الرامية إل  ت قي  الها  يعتما أل ،  77/78من المقرر  9الوقرة   إل شيرإذ ي -71
، ع   الن و الوارا في مرف  من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي ل شعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية الوثيقة االرتباط بها 10

 والسا  ي، بغية ت ايث خطة العمل الم ااة بشأن ابيضان برنامج عمل التنوع البيولوجي الب ريل، كضميمة هذا المقرر
تنويذ األنشطة الواراة فيها،  إل  المنظمات ذات الت ةو  ال كومات األخرى وياعو األطرا  ي ثبرنامج العمل، وفي  127المرجان
 البيولوجي؛أيشي ل تنوع  من أهاا  10ن و ت قي  الها   والظرو  الوطنية، من أجل ت سين التنويذ ووفقا ل قارات انطب   يثما

تقرير تقييمل إل  نتايج عمل الوري  العامل الثاني ل هيية ال كومية الاولية بشأن تغير المناخ في يشير  -77
الذي ين  ع   أن الكثير من األنواع والنظ  ذات القارة الم اواة ع   التكي  تتعرن لمخاطر عالية بزيااة  128الخام 

 71وتا في النظ  القطبية الشمالية وج يا الب ار والشعا  المرجانية، وي  ظ أهمية الها  اال ترار بارجتين ميويتين، وخت
 من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي في هذا التاا؛

                                                           
126
 .21844، العدد 7117، المجلد سلسلة المعاهداتحدة، األمم المت 
127
 .1التذييل ، المرفق األول، 7/5المقرر  
128
)متاح على الموقع الشبكي  : ا ثار، والتكيف ومواطن الضعف4172تغير المناخ في عام الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ،  

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2.) 
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ذ يارك و  -74 ارجة  رارة سط  الب ر يزيا أيضا من المخاطر التي تتعرن لها الشعا  المرجانية  رتواعأن اا 
األطرا  ي ث ، عوامل ايجهاا هذه، متآزرة في أغ   األ يان، بين جميع إضافية وأن ثمة تواع ت مسببات األمران، من
ال كومات األخرى والمنظمات ذات الت ة ع   تقوية وتعزيز الجهوا ال الية ع   المستويات الم  ية والوطنية  ياعوو

 التأثيراتولوجية تشها تغيرات ناجمة عن إيكاجتماعية  اوايح يمية والعالمية من أجل إاارة الشعا  المرجانية باعتبارها نظم
 تأثيراتالعالمية  مثل ارتواع ارجة  رارة سط  الب ر، و  عوامل ايجهااالمتعااة، بما في ذلك  لعوامل ايجهااالتواع ية 

 ورطمالم  ية  مثل التيا ال عوامل ايجهااو  ،ت مُّن الم يطات(فض  عن ، وارتواع مستوى سط  الب ر، مااريةالعوات  ال
، والتنمية السا  ية، والسيا ة واالستخاامات الترفيهية، وما إل  يوالب ر  البريت وث التيا المامرة، و اللألسماك، وممارسات 

 ما ي ي:لذلك( ع    ا سوا ، مع التركيز ع   ايجرا ات التي تتتاى بوجل خا  

التي يمكن تتبعها  لعوامل ايجهااالمتعااة، وت اياا عن طري  التتاي  عوامل ايجهااال ا من آثار   أ(
 ، مع م  ظة ما سينطوي ع يل هذا ايجرا  من منافع متعااة؛ع   المستويات ايح يمية والوطنية والم  ية بتورة أسهل

القاي  ع   النظ   كي الشعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية الوثيقة االرتباط بها من خ ل الت مرونةتعزيز    (
 توفير الس ع والخامات؛ االستمرار في لتمكين اييكولوجية

ع   الشعا   التي تعتماالم افظة ع   استاامة سبل العيش واألمن الغذايي في المجتمعات السا  ية    (
 ل ستمرار،  س  االحتضا ؛ ةالمرجانية وتوفير سبل عيش باي ة حاب 

 االثانوية المرتبطة به تأثيراتخاطر المناخ واللتنبؤ بمع   االمايرين الم  يين والوطنيين  اتزيااة حار   ا(
   اييكولوجي؛احايمة ع   النظ كي تطبي  تاابير تعن طري  والتخطيط االستباحي لها، 

تعزيز التعاون الاولي وايح يمي اعما لتنويذ ايجرا ات ذات األولوية ع   المستوى الوطني، استنااا إل    ه(
حامة المباارات الاولية وايح يمية ا  ؛ذات الت ة في إطار االتواحية ةمخت ومجاالت العمل الالتآزر مع أوجل لقايمة، وا 

 ،إل  األمين التنويذي، بالتعاون مع األطرا  يط  أل ،  77/78من المقرر  14الوقرة  إل شير إذ يو -72
من أهاا  أيشي  10  الها  وال كومات األخرى والمنظمات ذات الت ة، تيسير تنويذ ايجرا ات ذات األولوية من أجل ت قي

 ، ع   الن و الوارا في مرف  هذا المقرر،لشعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية الوثيقة االرتباط بهاالمتع   بال تنوع البيولوجي 
عاااتنظي    قات عمل لبنا  القارات  عن طري  ويذ من أنشطة التن وااةن الخبرات والارو  المستعالمع ومات  قاس آليات لت وا 
 المخت وة؛

ذ ي  ظ -72 وكذلك الكاينات األخرى الكثيرة في المياه الباراة لمياه العميقة في اهشاشة الشعا  المرجانية  وا 
ن تأثر  لمياه في اع   الشعا  المرجانية  إضافية تخت   عن ت ك التي تؤثر عوامل إجهااب تآلثار ت مُّن الم يطات، وا 

ذ يقر الاافية، العمل من أجل ت ايا موحع و الة الشعا  المرجانية في المياه العميقة ولوه  آثار بال اجة إل  موات ة  وا 
وال كومات األخرى والمنظمات ذات  ،إل  األمين التنويذي، بالتعاون مع األطرا ط   ي األنشطة البشرية ع   هذه المرجانيات،

ستناا إل  العناتر باال، مناط  المياه الباراةالتنوع البيولوجي والت من في خطة عمل م ااة بشأن  مشروعالت ة، إعااا 
 129لمياه الباراةفي ا، بما في ذلك الشعا  المرجانية وتاميرها  شعا  المرجانيةل مااين التاهور الأعمل بشالالواراة في خطة 

مية ل مناط  الب رية معايير الع ال ستوفيتي توباالرتباط الوثي  باألعمال ذات الت ة في إطار االتواحية، مثل وت  المناط  ال
غذية والزراعة بشأن النظ  م  المت اة لألمنظمة األعمل والمنظمات المختتة ذات الت ة، مثل  ،المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
التنوع البيولوجي والت من في مناط  المياه خطة العمل الم ااة بشأن  مشروع، وتقاي  (VMEs) اييكولوجية الب رية الهشة

نظر فيل حبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر   اجتماع حاا  تعقاه الهيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية ل إل الباراة
 ؛األطرا 
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 التخطيط المكاني الب ري ومباارات التاري 

ن األم  المت اة ل بيية، بما في ذلك من خ ل المساهمات المقامة م بالعمل الذي يضط ع بل برنامجير    -76
والوري  االستشاري الع مي والتقني لمرف  البيية العالمية،  المختتة،منظمات الب ار ايح يمية وغيرها من المباارات ايح يمية 

إل  األمين  يط  ط المكاني الب ري، ويطايوة من الشركا  المساهمين، من أجل تعزيز االستخاا  العم ي ل تخطفض  عن 
غذية منظمة األم  المت اة لألالمباارات األخرى ذات الت ة، السيما و  مع هذه المنظمات التنويذي توسيع نطا  التعاون

المناط  الب رية في مجال النظ  اييكولوجية الب رية الضعيوة، والمنظمة الب رية الاولية وعم ها في مجال والزراعة وعم ها 
ة لمنظمة األم  المت اة ل تربية والع   والثقافة وعم ها بشأن ، وال جنة األحيانوغرافية ال كومية الاولي(PSSA) شاياة ال ساسية

 ؛أاوات ل تخطيط المكاني الب ري

ذ ] -76 ياارة الب رية ع   ابأن التخطيط المكاني الب ري أااة موياة لتطبي  نهج النظا  اييكولوجي  س  يوا 
ذ يضع في اعتبارهوالسا  ية،  إل  المنظمات ذات الت ة  وياعوين التنويذي إل  األم يط  تنويذه، بالت ايات المرتبطة  وا 

 واألاوات، بما في ذلك تاابير الرتا، من أجل التخطيط المكاني الب ري؛[ الطراي تعزيز  بشأنعم ها المضي حاما ب

المناط  الب رية المهمة عن المع ومات  تقاس إل  األمين التنويذي، من خ ل التاري  التقني وآلية يط    -71
لمعايير الع مية ل مناط  ا التي تستوفيعة لوت  المناط  يولوجيا، تيسير استخاا  المع ومات الع مية المجمّ إيكولوجيا أو ب

الب رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لاع  الجهوا المبذولة، ع   المستوى ايح يمي أو الوطني، بشأن استخاا  األطرا  
 لمكاني الب ري؛ة ل تخطيط اختتوالمنظمات ال كومية الاولية الم

 ،توفير الموارا الماليةع   ل كومة اليابان، من خ ل تناو  اليابان ل تنوع البيولوجي،  عن امتنانل يعر  -78
غذية والزراعة، وبرنامج األم  المت اة م  المت اة لألاستضافة   قتي العمل، ولمنظمة األ ع  التين و  السنغال ل كومتيو 

والشراكات في اياارة البييية لب ار شر  آسيا، ومنظمة الكومنولث ل ب وث الع مية والتناعية  ل بيية، وأمانة اتواحية أبياجان،
ع   تعاونها وع   المساهمات الع مية والتقنية التي حامتها من أجل تنظي   ، أستراليا(، ومخت   المنظمات الشريكة األخرى

( ولب اان 2013فبراير/شباط  8إل   4ة لب اان غر  أفريقيا  من بنا  القارات في إطار مباارة الم يطات المستاام   قتي عمل
بمباارات بنا  القارات التي يقو  ير   (، و2013ايسمبر/كانون الثاني  13إل   9شر  وجنو  وجنو  شر  أسيا  من 

 ؛يةالمعنوالمنظمات  طرا األمين التنويذي بتيسيرها من خ ل مباارة الم يطات المستاامة بالتعاون مع األ

ذ  -79 مرف  البيية العالمية والجهات المان ة ووكاالت التمويل،  ياعو، 71/49من المقرر  20الوقرة إل   يشيروا 
 س  االحتضا ، إل  موات ة تقاي  الاع  لبنا  حارات الب اان النامية، ال سيما أحل الب اان نموا والاول الجزرية التغيرة 

أهاا  أيشي  ب وغ، بغية موات ة تسريع الجهوا القايمة من أجل انتقاليةبمر  ة ااتها احتتاالب اان التي تمر  فض  عنالنامية، 
 ل تنوع البيولوجي في المناط  الب رية والسا  ية؛

إل  األمين التنويذي تنظي    قات عمل إضافية لبنا  القارات وأنشطة شراكات، بالتعاون مع األطرا  يط    -41
الم يطات المستاامة، من أجل التتاي ل قضايا ذات األولوية الم ااة لكل منطقة فيما  والمنظمات المعنية، في إطار مباارة

  يتع   بت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي في المناط  الب رية والسا  ية
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 مرف ال
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  10اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف 

 النظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهاللشعاب المرجانية و 

التالية لت ايث خطة العمل الم ااة بشأن ابيضان  يجرا اتا تعاأل ، أُ  77/78من المقرر  13 وقرة لعم   -7
التي  130ماتاهسمخطة العمل، مع مراعاة الإل  إضافة ضميمة  عن طري ( 1/6 مرف  األول بالمقرر ل 1المرجان  التذييل 
108،131-2013وال كومات األخرى والمنظمات ذات الت ة استجابة لإلخطار  ،حامتها األطرا 

 

تمش  مع الها  ي( و 1/6 مرف  األول بالمقرر ل 1 التذييل   اليةل  خطة العمل الم ااة الإ ايجرا ات يستنا ع يل،و  -4
( إل  جان  عناتر خطة 1/6رر لمقبال بشأن التنوع البيولوجي السا  ي  المرف  األول لبرنامج العمل الموتّ  2-4التشغي ي 

 مرف  األول بالمقرر ل 2لمياه الباارة  التذييل ا مرجانيات، بما في ذلك وتاميرها  شعا  المرجانيةل ماايبالتاهور ال تتع  عمل 
1/6 ) 

الذي ين  ع     تنوع البيولوجيأيشي لهاا  أمن  10الها   ب وغسه  في تأن  ايجرا ات ذات األولويةمن شأن و  -2
المرجانية، والنظ  اييكولوجية الضعيوة  الشعا ، الضغوط البشرية المتعااة ع   4176تُخوَّن إل  أان   ا، ب  ول عا   أن:

أن أيضا  كما من شأنل  األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو ت ّمن الم يطات، من أجل الم افظة ع   س متها ووظايوها
 وع البيولوجي من أهاا  التن 11و 6الهافين  ب وغسر يي

وتعزيز الجهوا ال الية ع   المستويات إل  تو يا  ة ال اجة الم ّ  معالجةإل   ايجرا ات ذات األولويةها  تو  -2
 اجماالرامية إل  إاارة الشعا  المرجانية باعتبارها نظما اجتماعية إيكولوجية تشها تغيرا نوالعالمية الم  ية والوطنية وايح يمية 

 تأثيراتالعالمية  مثل ارتواع ارجة  رارة الب ر، و  عوامل ايجهاامتعااة، بما في ذلك  عوامل إجهاااع ية لالتو عن التأثيرات
تيا اللألسماك، وممارسات  مورطالم  ية  مثل التيا ال عوامل ايجهاا، وارتواع مستوى سط  الب ر( و مااريةالعوات  ال

قر ت  و ع    ا سوا  ة، والسيا ة واالستخاا  الترفيهي، وما إل  ذلك(والب ري، والتنمية السا  ي بريالمامرة، والت وث ال
 منارجة  رارة سط  الب ر يزيا أيضا من المخاطر التي تتعرن لها الشعا  المرجانية  رتواعبأن ا ايجرا ات ذات األولوية

  جهاا هذهعوامل اي، متآزرة في أغ   األ يان، بين جميع إضافية وأن ثمة تواع ت مسببات األمران،

 ع   ايجرا ات التي من شأنها المساعاة فيما ي ي: بتوة خاتة ايجرا ات ذات األولويةركز هذا تو  -6

التي يمكن تتبعها  عوامل ايجهااعن طري  التتاي ل السيماالمتعااة،  عوامل ايجهااال ا من آثار   أ(
 ظة ما سينطوي ع يل هذا ايجرا  من منافع متعااة، و يث ة، مع م والم  ي ةوالوطني ةع   المستويات ايح يمي بتورة أسهل

 ؛يمكن توحع المنافع بغن النظر عن آثار ت من الم يطات

القاي  ع   النظ   كي الشعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية الوثيقة االرتباط بها من خ ل الت مرونةتعزيز    (
 خامات؛توفير الس ع وال االستمرار في لتمكيناييكولوجية 

ع   الشعا   التي تعتماالم افظة ع   استاامة سبل العيش واألمن الغذايي في المجتمعات السا  ية    (
 ل ستمرار،  س  االحتضا ؛ ةالمرجانية وتوفير سبل عيش باي ة حاب 

 اتبطة بهالثانوية المر  تأثيراتلتنبؤ بمخاطر المناخ والع   االمايرين الم  يين والوطنيين  اتزيااة حار   ا(
   اييكولوجي؛احايمة ع   النظ كي تطبي  تاابير تعن طري  والتخطيط االستباحي لها، 

تعزيز التعاون الاولي وايح يمي اعما لتنويذ ايجرا ات ذات األولوية ع   المستوى الوطني، استنااا إل    ه(
حامة   ؛ذات الت ة في إطار االتواحية ةمخت والعمل ال مجاالتالتآزر مع أوجل المباارات الاولية وايح يمية القايمة، وا 
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سياسات ما يعاالها من ألطرا  استراتيجيات عمل وطنية ل شعا  المرجانية، أو أن تعا اوت قيقا لهذه الغاية، ينبغي  -6
الت وعبر أو استراتيجيات أو خطط أو برامج، لاع  المباارات الوطنية القايمة، باعتبارها منابر لتعبية الشراكات بين الوكا

القطاعات، إل  جان  اع  التعاون الوثي  بين ال كومات الوطنية واون الوطنية والمجتمعات الم  ية  وينبغي تكميل 
المشتركة  ويمكن أن تتضمن االستراتيجيات  عوامل ايجهاااالستراتيجيات الوطنية باستراتيجيات إح يمية من أجل التتاي ل

  المقترافي هذا  تمت مناحشتها التيالوطنية وايح يمية العناتر 

خون انبعاثات ثاني أكسيا الكربون ل الاعوةث األطرا  أيضا ع    َّ ، تُ 77/41من المقرر  4الوقرة وبايشارة إل   -1
متار، وزيااة التخ   البشرية من الناجمة عن األنشطة البعاثات نلة والمساهمة في ذلك، عن طري  خون االابتورة فع

أهمية أيضا  م  ظةتغير المناخ، مع بشأن غازات الافيية في إطار اتواحية األم  المت اة ايطارية  عاتعن طري  بالو منها 
132اتواحية التنوع البيولوجي وغيرها من التكوك 

 

 ع األطرا  ع   اتخاذ ايجرا ات التالية:شجَّ تُ 

 مورطالم  ية، مثل التيا ال ااعوامل ايجهتعزيز اياارة القايمة القطاعية وعبر القطاعية من أجل التتاي ل -8
 والب ري، والتنمية السا  ية، والسيا ة واالستخاا  الترفيهي: بريتيا المامرة، والت وث الاللألسماك، وممارسات 

 :لشعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية الوثيقة االرتباط بهامناط  ا في سماكاياارة المستاامة لمتايا األ 8-7

 سماك، بما في ذلك متايا األسماك، لمتايا األبأثر رجعيطنية شام ة، تتضمن ت  ي ت إجرا  تقييمات و  -أ
 ؛تيا األسماكلممارسات غير المستاامة ال، لت ايا مستوى  ج تغيرة ال األسماكالتجارية ومتايا 

 مستاا ؛ ع   أسا  سماكتعزيز اتخاذ تاابير مجتمعية ياارة متايا األ - 

هج النظ  ، بما في ذلك تطبي  نُ منها وتاابير إاارة جاياة، أو تقوية القايمة وطنية حواعااست ااث  - 
تيا األسماك، ل ممارسات غير المستاامة ل، من أجل التتاي (EAF) متايا األسماك ع   ةاييكولوجي

غ عنل وغير المنظ  وممارسات وغير المب ّ  مشروعلألسماك، والتيا غير ال مورطبما في ذلك التيا ال
م  المت اة لمنظمة األذات الت ة الوعال، باستخاا  المباا  التوجيهية  نواذا المامرة، وضمان ايالتي
133غذية والزراعة؛لأل

 

ممارسات غير الالمتعااة األنواع ل  ا من الشعا  متايا أسماك اياارة ع   ت ايا وتنويذ تاابير  -ا
 تيا األسماك؛لالمستاامة 

األسماك الرييسية وأنواع ال فقاريات التي تعيش في الشعا  والتي تستهافها  لمجموعاتاياارة المستاامة  -ه
األ يا  المايية والكوري، عن طري  اتخاذ تاابير تشمل وضع  تجارةالتتاير أو  ألغرانمتايا األسماك 

متايا لتتبع أ وال برامج رتا  وتتمي  ،األسماك المستاامة متاياهاا  وت ايا مؤشرات لعم يات األ
بأنواع ، وعن طري  التنويذ الس ي  لألنواع المذكورة في إطار اتواحية االتجار الاولي ألسماك ونتايج اياارةا

والتوتل إل  استنتاجات عا  ايضرار ع   الن و الذي تن   ال يوانات والنباتات البرية المهااة باالنقران
بأنواع التاار عن اتواحية االتجار الاولي  1-76-ع يل ت ك االتواحية والذي ترا إرشااات عنها في القرار  

 ؛ال يوانات والنباتات البرية المهااة باالنقران

اارتها التي تعيش في الشعا   اآلك ة لألعشا سماك األ مجموعاتإعطا  األولوية لتعافي  -و ، ةمستاامالوا 
 السيما األنواع ذات الوظاي  اييكولوجية الرييسية 

 :البرية والب رية إاارة متاار الت وث 8-4

                                                           
132
 http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-20-en.pdf. 
133
 .(EAF) لصيد الرشيد وتوجيهات المنظمة وأدواتها بشأن نهج النظام اإليكولوجي لمصايد األسماكمدونة سلوك منظمة األمذية والزراعة بشأن ا 
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ت ايا جميع متاار الم وثات البرية والب رية المهمة التي تؤثر ع   الشعا  المرجانية ووضع برامج وطنية  -أ
 ؛مياهرتا جواة البرامج م  ية شام ة ل/ 

من جميع أنواع الت وث  التي تخونياارة جواة مستجمعات المياه والمياه السا  ية شام ة تنويذ خطط  - 
 ، وتؤاي إل شبل حات ة ع   المرجان تخ   تأثيراتسية، السيما ت ك التي تسب  إفراطا في التغذية و الريي

 الانيا أو غير ذلك من اآلثار الس بية؛في الطبقات خون ارجة  موضة مياه الب ر 

سريان المعاالت تنويذ سياسات إاارة مستجمعات المياه ل تتاي يعااة التشجير؛ ومراحبة الت ات؛ وخون  - 
السط ي لألمطار؛ والزراعة والتعاين ع   أس  مستاامة؛ وال ا من استخاا  مبياات اآلفات ومبياات 

اارة ومعالجة المياه هاوغير  سماةاألعشا  واأل  ؛العاامة من االستخاامات الكيميايية الزراعية، وا 

ا -ا   مناط  الت وث الساخنة ارة إعطا  األولوية لخون ت وث المغذيات والرواس  من مستجمعات المياه، وا 
 (؛كمية م وثاتأع    تنتج المناط  التي 

تربية األ يا  الب رية أو السيا ة أو في النوااي الب رية والمراسي، وفي الممارسات أفضل  تنويذ معايير -ه
 العم يات الترفيهية في الشعا  المرجانية أو البييات المجاورة لها؛

لشعا  المرجانية افعاليتها في تعزيز ل مناط  الم مية الب رية والسا  ية الماارة و زيااة التغطية المكانية  8-2
 :والنظ  اييكولوجية الوثيقة االرتباط بها

موايل  ومنهات سين إاارة المناط  القايمة التي ت مي الشعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية ذات الت ة،  -أ
 ؛نطاحا افها اياارية واييكولوجية األوسعأها ت قي   واألعشا  الب رية، لالمنغرو 

 القارة ع   الت مل والمقاومةو  الت ةب تتس األولوية ل  ماية الكام ة ل شعا  المرجانية القايمة التي  إعطا  - 
اارتها إاارة مناط  م مية ب رية وسا  ية  إنشا عن طري   المناط  الب رية الماارة  كجز  من فعالة أووا 

 ؛(LMMAs) م  يا

اييكولوجي واالجتماعي ل شعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية الوثيقة االرتباط بها  ت ملامج عوامل ال - 
اارة ضمن   الب رية؛ ةالم ميالمناط  شبكات تتمي  وا 

اارة الشعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية الوثيقة االرتباط  -ا إعطا  األولوية لت سين التاابير المتع قة ب وظ وا 
لمعايير الع مية ل مناط  الب رية المهمة إيكولوجيا أو تي ت  وتوها بأنها تستوفي ابها في المناط  ال

 بيولوجيا؛

الب رية المرتبطة بالشعا  المرجانية لت سين حارة الشعا   ة ميناط  المت سين تتمي  شبكات الم -ه
 مستقبل؛تغير المناخ والم يطات في ال تأثيراتالمرجانية ع   التواك  مع 

إعااا خطط التكي  ل مناط  الب رية الم مية من أجل المساعاة في ت سين مرونة النظ  اييكولوجية، مع  -و
 إعطا  األولوية ل شعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية ذات الت ة؛

لإلاارة  ، تمشيا مع السياسات الوطنيةهاواعم من جان  المجتمع الم  يالماارة الب رية تشجيع المناط   -ز
 غيرها من التاابير؛ التشريعية، أو الب رية والسا  ية، أو األطر الوطنية أو

 حارتها ع   الت ملإاارة التنمية السا  ية لضمان عا  تأثر ت ة النظ  اييكولوجية ل شعا  المرجانية و  8-2
 :تأثرا س بيا

اارة  إعطا  األولوية ل ماية النظ  اييكولوجية ل شعا  المرجانية في -أ استخاا  األراضي التنمية السا  ية وا 
المناط  ، مثل المناط  ع   أسا اارة ايلمناط  السا  ية، عن طري  تطبي  تاابير واستخاا  الب ار في ا

 ؛التخطيط المكاني الب ريو/أو الم مية السا  ية 
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ط التنمية السا  ية وفي ضمان امج مراعاة اآلثار ذات الت ة بتغير المناخ ع   الماى الطويل في تخطي - 
 استخاا  األراضي واستخاا  الب ار؛تخطيط 

في فقاان الموايل وتغير  ما يترت  ع يها منكبيرة النطا  و الالتنمية السيا ية  نع الناجمةإاارة اآلثار  - 
   وافز ، واع  السيا ة المستاامة عن طري  تقاية الوثيقة االرتباط بهاالشعا  المرجانية والنظ  اييكولوجي

 السيا ة البييية  مباشرةاجتماعية احتتااية، وتمكين المجتمعات السا  ية من 

ت ايا وتطبي  تاابير ترمي إل  ت سين القارة التكيوية ل نظ  االجتماعية اييكولوجية القايمة ع   الشعا  المرجانية  -9
المعتماة ع   الشعا  الم  ية تمعات ااخل السيا  الم  ي، األمر الذي من شأنل أن يضمن استاامة سبل عيش المج

 :سبل عيش باي ة حاب ة ل ستمرار وفيرالمرجانية وت

، بما المرجانية الشعا  مناط إعااا وتطبي  بروتوكوالت لرتا وتقيي  الهشاشة االجتماعية اييكولوجية في  -أ
جرا ات اي أولوياتلوضع في ذلك خرايط الهشاشة االجتماعية اييكولوجية وت ايا المناط  شاياة الهشاشة 

رشاا عم يتي التخطيط واياارة  يةاياار     اييكولوجي؛االنظمرونة نهج مرن حاي  ع   كجز  من وا 

 شجيعتمن أجل ، المرجانية إعطا  األولوية لبرامج ال ا من الوقر ل مجتمعات المعتماة ع   الشعا  - 
يكولوجية، وال ا من االستغ ل المورط ل نظ  استراتيجيات سبل العيش التي تتمتع بمرونة اجتماعية و  ا 

 ؛ل شعا  الناج  عن أسبا  تتع   بالوقر ةاييكولوجي

ضط ع باور م وري في اجتماعية احتتااية لتشجيع المجتمعات السا  ية ع   اال  وافزوضع وتنويذ  - 
عاة أمور ، من خ ل لمستاا واستخاامها ا  وظ الشعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية الوثيقة االرتباط بها

عقا اا ، و مستتيا األسماك التشجيع أو غيرها من ال وافز االحتتااية ل يبيةالضر  المزايااستخاا  منها 
نشا    وظ تكافئ المستخامين الذين يتجنبون األنشطة غير المستاامة، و لاتواحات  أه ية تنااي  استيمانية ا 
  ؛ارامات االستخاا  غير المستابرسو  السيا ة البييية وغ ماعومةل  وظ 

الشعا   مناط الستخاامها في  (EbA) القاي  ع   النظ  اييكولوجية تكي تطبي  أاوات ومؤشرات ال -ا
 وممارساتل في إاارة الشعا  المرجانية؛ ةالقاي  ع   النظ  اييكولوجي كي ة وامج مباا  التيالمرجان

 ا تياجاتالمرجانية، مثل الزيااة المتوحعة في عاا سكان العال  و االجتماعية لتاهور الشعا   اوافعامج ال -ه
 المتعااة  عوامل ايجهااتوحعات آثار  في األمن الغذايي،

لشعا  ع   االمتعااة  عوامل ايجهاالتتاي بوعالية لبغية اتنسي  الو المتكام ة إلاارة لإنشا  أو تعزيز آليات  -71
 أع ه:وتول العمل الوطنية ل شعا  المرجانية، ع   الن و الوارا تراتيجيات/خطط تنويذ اس بما في ذلك من خ ل ،المرجانية

  اييكولوجي لإلاارة والتكي  في التخطيط اينمايي واألطر التشريعية ع   اع   النظ ةهج القايمامج النُ  -أ
زال  ؛تهاالمستويات الم  ية واون الوطنية والوطنية، وت ايا العواي  التي تعترن التنويذ وا 

هج التخطيط المكاني ل مستجمعات نُ  بما في ذلكعبر حطاعية بين الوكاالت، مناطقية و إاارة  أاواتتطبي   - 
وتخوي  آثارها ع    ةالم  ية الناجمة عن متاار متعاا عوامل ايجهااالمايية والب رية، ل  ا بوعالية من 

 ا؛الشعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية الوثيقة االرتباط به

عن طري  تطبي  نهج متكامل المرجانية هج اياارة القايمة ع   مستجمعات المياه في إاارة الشعا  امج نُ  - 
 ؛األراضي والب ارلتخطيط 
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واألولويات الوطنية  134امج استراتيجيات/خطط العمل الوطنية ل شعا  المرجانية في اآلليات الوطنية القايمة -ا
بالسكان  ةالتنمية المستاامة  بما في ذلك ت ك المتع قاستراتيجية الوقر و  ال ا من ةاألوسع مثل استراتيجي

 والت ة، والتنمية السا  ية، واألمن الغذايي(؛

أو اون الوطني،  س  االحتضا ، من أجل و/إنشا  لجنة توجيهية بين الوكاالت ع   المستوى الوطني  -ه
 ة ل شعا  المرجانية؛تنسي  واع  ورتا تنويذ استراتيجيات/خطط العمل الوطني

، السيما في األحالي  النايية أو  يثما تنخون المرجانية إاارة الشعا  ع  تمكين المجتمعات الم  ية  -و
تمشيا مع المباا   مسؤوليات اياارة تووينقارات، عن طري  توفير الموارا ال زمة وبنا  القارات، و ال

 التوجيهية لإلاارة الوطنية/اون الوطنية 

 من األمين التنويذي ل تواحية االضط ع بايجرا ات التالية: يُط  
تعزيز التعاون الاولي وايح يمي اعما لتنويذ ايجرا ات ذات األولوية ع   المستوى الوطني، ع   الن و الوارا تيسير  -77 

جرا  و  ،والتمويل المستاا  ،توبنا  القارا ،الوعي وتكوين ،المعار تقاس  و  ،تباال المع وماتب فيما يتع  أع ه، وتول  ا 
 :وايح يمية (ICRI، بالتعاون مع المباارات العالمية القايمة  مثل مباارة الشعا  المرجانية الاولية الب وث والرتا

 :القاراتبنا  و  والتوعية ثقي الت 77-7 

ح يمية ل -أ تشجيع تباال  مايري الشعا  المرجانية أو توسيع نطاحها من أجلشت  إنشا  شبكات وطنية وا 
 الممارسات؛أفضل المع ومات والمعار  و 

ي التواحية التنوع البيولوجي والمباارات شبكعالمية ل شعا  المرجانية مرتبطة بالموحع الإلكترونية إعااا بوابة  - 
اياارة   ن جميع جوانعالطوعي ل مع ومات  تقاس العالمية وايح يمية القايمة لتيسير التعاون التقني وال

 ل شعا  المرجانية والنظ  اييكولوجية ذات الت ة؛لمستاامة ا

ج ذات األولوية ياارة الشعا  المرجانية ع   نطا  هُ األاوات والنُ  بشأنتيسير تنويذ برامج التاري  القايمة  - 
عااا مواا تاريب  إضافية اعما لتنويذ ايجرا ات ذات األولوية؛ يةواسع، وا 

  اييكولوجي في اع   النظ وال وظ البييي واياارة القايمة ،بالشعا  المرجانيةامج المع ومات المتع قة  -ا
 ؛ةالوطنينظ  التع ي  ة ع   جميع مستويات  اليية الاراسالمناهج ال

ة  ول كيوية زيااة  متنوعة من أت ا  المت  طايوة م ت موجهة ل تثقي  والتوعية لوتنويذ إعااا  -ه
عن طري  ال ا من التهاياات ع   الت مل الشعا  المرجانية  قارةالمجتمعات وأت ا  المت  ة ل

 المباشرة التي تواجل الشعا  المرجانية؛

 القارةمن فر  تنمية القارات اعما لمباارات اياارة المجتمعية التي تزيا من  االتاري  وغيرهفر  توفير  -و
 ن الوطني ع   المستوى الم  ي أو او  ة ع   الت ملاييكولوجي ةاالجتماعي

 :التمويل المستاا  77-4

  ظُ تأمين الموارا المالية ال زمة لتنويذ استراتيجيات العمل الوطنية ل شعا  المرجانية، وذلك من خ ل نُ  -أ
، والبيية، وتناو  التكي  مع تغير المناخ، والتنمية سماكالميزانية القطاعية الوطنية  مثل متايا األ

 ل  ذلك(؛السا  ية، والسيا ة، وما إ

رة الشعا  المرجانية، واستكشا  فر  التمويل االبتكاري لاع  اتطبي  خطط تمويل شام ة ومتنوعة يا - 
 الم  ي؛ع   المستوى التنويذ 

                                                           
  (NBSAPs)  تنوع البيولوجيلواالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  ،(NAPAs) برامج العمل الوطنية ل تكي  134
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 التمويل من خ ل بنا  القارات وترشيا عم يات التمويل؛ الوتول إل إزالة االختناحات الرييسية وت سين  - 

اييكولوجية المرتبطة بها   ظُ همية االجتماعية االحتتااية ل شعا  المرجانية والنُ إظهار وزيااة الوعي باأل -ا
 ل حتتااات الم  ية والوطنية بالنسبة 

 :الب وث وبرامج الرتا 77-2 
ها ع   الشعا  المرجانية ع   مستوى األنواع تأثيراتالمتعااة و  عوامل ايجهااإجرا  ب وث بشأن تواع ت  -أ

التي تؤثر ع   النظ  و الم  ية األشا ضررا  عوامل ايجهاانظ  اييكولوجية من أجل ت ايا وال مجموعاتوال
 اييكولوجية ل شعا  المرجانية ع   مستوى المواحع؛

في  امامجيكون القارة ع   الت مل إزا  إاارة الشعا  المرجانية  إجرا  ب وث بشأن اع  نهج حاي  ع   - 
   اييكولوجي؛اة ع   النظالقايمالمتكام ة إطار لإلاارة 

إعااا وتنويذ نظ  لإلنذار المبكر بال وااث الت ية الكبرى ل شعا  المرجانية مثل ابيضاضها أو إتابتها  - 
 الويضانات؛أعماة ، و مااريةباألمران، والعوات  ال

والزمني لكيميا  الكربون السا  ية والشاطيية لت ايا التغير المكاني  ل مياه الماييةكيميا  الرتا لإعااا برامج  -ا
 في الم يطات والكش  عن االتجاهات الساياة؛

الشعا  المرجانية إزا  التغيرات في كيميا   ااخلإجرا  ب وث عن  ساسية األنواع والموايل والمجتمعات  -ه
 مع ت مُّن الم يطات؛ المرجانية وما إذا كان ثمة إمكانية لتكي  كاينات الشعا في الم يطات الكربون 

في إطار ايجرا ات اياارية ألغران  القاب ة ل تطبي  ع   نطا  واسعو  امج مجموعة من المؤشرات الثابتة -و
، واستخاا  هذه المؤشرات لاع  إجرا  تقييمات منتظمة لوعالية عوامل ايجهااتقيي  القارة ع   الت مل و 

 اياارة؛

جتماعية االحتتااية الستخاامها في تقييمات الهشاشة يرات اييكولوجية واالغالمعايير والمت إعاااموات ة  -ز
 في مناط  الشعا  المرجانية، استنااا إل  األعمال القايمة؛

وجهوا  ،ل شعا  المرجانية بال الة الراهنةالبيانات المتع قة بين جمع تعمل ع   الإعااا أاوات لرس  الخرايط  -ا
ل خرو  بسيناريوهات مستقب ية عن أ وال  وامل ايجهااع تأثيراتنماذ  ل تنبؤ بمع  ،اياارة وفعاليتها

 الشعا  وتوفير خامات النظ  اييكولوجية 
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 األنواع الغريبة الغازية -22البند 
  ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية 78/6الن  التالي مقتب  من التوتية 

بة الغازية المدخلة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض إدارة المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغري
 الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، والمسائل ذات الصلة

 إن مؤتمر األطرا ،
 وان باآلثار الس بية لألنواع الغريبة الغازية الماخ ة ك يوانات أليوة، وكأنواع أل وان الكاينات المايية وأل إذ يقر

ط حها،  الكاينات األرضية، وكطع   ي وأغذية  ية، ع   التنوع البيولوجي، ومخاطر هروبها وا 
ذ يعيا تأكيا اخال األنواع الغريبة الغازية التي تهاا س مة النظ  اييكولوجية أو  لمنعالمباا  التوجيهية  أن وا  اخول وا 

ال تزال توفر ايرشااات لألطرا ، وال كومات األخرى،  *6/42قرر والمرفقة بالم الموايل أو األنواع والتخوي  من آثارها
 والمنظمات ذات الت ة وجميع أت ا  المت  ة المعنيين بالتنوع البيولوجي،

ذ يشير ع   استخاا  إرشااات تقيي  المخاطر وايجرا ات والمعايير األخرى  9/2إل  تشجيعل لألطرا  في المقرر  وا 
 اولية لوحاية النباتات، والمنظمة العالمية لت ة ال يوان والمنظمات األخرى ذات الت ة؛التي أعاتها االتواحية ال

إاخال المرتبطة بل تتاي ل مخاطر  التاابير ال زمةتياغة وتنويذ الطوعية المتع قة ب تايرشااا يعتما -7
، ع   ينات األرضية، وكطع   ي وأغذية  يةاألنواع الغريبة ك يوانات أليوة، وكأنواع أل وان الكاينات المايية وأل وان الكا

الن و الوارا في المرف  بهذا المقرر؛ مع م  ظة أن التاابير المتخذة في إطار هذه ايرشااات يج  أن تكون متسقة مع 
 االلتزامات الاولية السارية،

موسع وتعزيز  األطرا ، وال كومات األخرى، والمنظمات ذات الت ة ع   نشر هذه ايرشااات بشكل ي ث -4
استخاامها من أجل وضع لواي  أو ماونات س وك و/أو إرشااات أخرى،  س  االحتضا ، من حبل الاول، وحطاع التناعة 

 والمنظمات ذات الت ة ع   جميع المستويات، وتيسير التجان  في التاابير؛
ذات الت ة، بما في ذلك  المع ومات إل  إتا ةوال كومات والهييات األخرى ذات الت ة  ،األطرا  ياعو -2
 ألنواع الغريبة الغازية وحواي  األنواع، من خ ل آلية غرفة تباال المع ومات و/أو الشراكة العالميةلالمخاطر  اتنتايج تقييم

 مع ومات األنواع الغريبة الغازية؛ل
ل يوانات والنباتات البرية الاولي بأنواع ا تجار، بالتعاون مع اتواحية االأن يضط ع األمين التنويذي يط   إل  -2

ال ياة البرية ب باالتجار ل تتاي ل مخاطر المرتبطة استكشا  السبل والوسايلبالمهااة باالنقران والمنظمات ذات الت ة، 
الماخ ة ك يوانات أليوة، وكأنواع أل وان الكاينات المايية وأل وان الكاينات األرضية، وكطع   ي وأغذية  ية، مع م  ظة 

وغير مشروع، بما في ذلك عن طري  تعزيز التعاون مع الس طات المسؤولة  غير مب غ عنلاالتجار يكون غير منظ  و  أن بعن
ب غ الهيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يسب  االجتماع الثالث  عن مكاف ة االتجار بال ياة البرية وا 

  عشر لمؤتمر األطرا 

                                                           
*
لمقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع أن يعتمد، بصفة مشروعة، قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا ا 

)انظر اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه. وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 
 (.UNEP/CBD/COP/6/20من  242-492الفقرات 
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 مرف ال
كحيوانات أليفة، وكأنواع تدابير للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة وتنفيذ صياغة بشأن ادات إرش

 وتنفيذها ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية
 اات وطبيعتهاأهاا  هذه ايرشا

ذات الت ة ع   تياغة وتنويذ تاابير ع   المستويات الوطنية  تها  هذه ايرشااات إل  مساعاة الب اان والمنظمات -7
إاخال األنواع الغريبة ك يوانات أليوة، وايح يمية واون ايح يمية وغيرها من المستويات، من أجل التتاي ل مخاطر المرتبطة ب

فر ايرشااات العناتر التي   وتو وكأنواع أل وان الكاينات المايية وأل وان الكاينات األرضية، وكطع   ي وأغذية  ية
والتناعة ومنظمات يمكن ل س طات المعنية استخاامها يعااا لواي  أو ماونات س وك، أو التي حا تستخامها المنظمات الاولية 

رشااات أخرى  المجتمع الماني في ماونات  س وك طوعية وا 

نات المايية وأل وان الكاينات األرضية، وكطع  األنواع الغريبة ك يوانات أليوة، وكأنواع أل وان الكاي لويعتبر إاخا -4
، فية فرعية من مسارات  الهرو    والهرو  عبارة عن  ركة الكاينات ال ية من  بسها أو أوضاع معزولة  ي وأغذية  ية

ومن ث  هروبها  إل  البيية الطبيعية  وعبر هذا المسار، يت  أوال استيراا الكاينات بطريقة متعماة أو نق ها إل  أوضاع معزولة، 
التخ   من األغذية ال ية في وحا يتضمن ذلك ايط   العرضي أو غير المقتوا ل كاينات ال ية في البيية، ومنها  االت مثل 

  البيية أو استخاا  الطعو  ال ية في نظ  مايية غير معزولة

مايية وأ وان الكاينات األرضية، ليوة، وأنواع أ وان الكاينات الاأل يوانات ولغرن هذه ايرشااات، يوه  أن ال -2
تشتمل ع   األتنا  في الوية األان  أو المهجنة  بما في ذلك األنواع الهجينة ما بين الكاينات   يةالغذية األ ي و الطع  الو 

 الم  ية والكاينات الغريبة في المنطقة التي من المقتوا أن تستورا أو تنقل اليها(  

يت  تطبيقها ع   استيراا ال يوانات األليوة واألنواع أل وان الكاينات المايية  والغرن من هذه ايرشااات هو أن -2
أو نق ها، عنا االحتضا ، إل  ب ا ما أو منطقة بيولوجية جغرافية م ااة، بما   يةالغذية األ ي و الطع  الو  والكاينات األرضية،

ل اول والمنظمات ذات الت ة والتناعة والمسته كين، بما  في ذلك من خ ل التجارة عبر اينترنت  وُتعّا هذه ايرشااات هامة
في ذلك جميع الواع ين في س س ة ايمااا  مثل المستوراين ومربيي الكاينات ال ية وتجار الجم ة والموزعين والزباين(  أما 

 بالنسبة لألغذية ال ية، فهذا األمر يشمل المطاع  واألسوا  أيضا 

 ا  إل  التأثير ع   أي من االلتزامات الاولية القايمة  والغرن منها هو استخاامهاوهذه ايرشااات طوعية وال ته -6

اخال األنواع الغريبة التي تهاا النظ   لمنعالمباا  التوجيهية بالتراف  مع ايرشااات األخرى ذات الت ة، مثل  اخول وا 
  التوجيهية والتوتيات التي أعات في إطار االتواحية والمعايير والمباااألنواع والتخوي  من آثارها؛ و الموايل و اييكولوجية 

الاولية لوحاية النباتات أو في إطار المنظمة العالمية لت ة ال يوان والمنظمات األخرى ذات الت ة؛ والماونات الطوعية 
 القايمة 

 الوحاية والس وك المسؤول

الكاينات الغريبة إل  أنواع غازية وآثارها ينبغي ع   التناعة وع   كل الواع ين أن يعوا مخاطر أن تت ول بعن  -6
الس بية الم تم ة ع   التنوع البيولوجي ع   مستويات النظ  اييكولوجية والموايل واألنواع والجينات  وينبغي أن تضط ع الاول 

 والتناعة والمنظمات ذات الت ة ب م ت توعية الجمهور في هذا الشأن 

نبغي ع   الاول والمنظمات ذات الت ة والتناعة تعزيز استخاا  األنواع التي وبتوة عامة، وكمسألة ذات أولوية، ي -1
 ت  اعتبارها غير غازية، ك يوانات أليوة وكأنواع أل وان الكاينات المايية وأل وان الكاينات األرضية 
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يشكل مخاطر  الطع  ال ي الذي حاوينبغي ع   الاول والمنظمات ذات الت ة والتناعة عا  تشجيع أو منع استخاا   -8
 الغزوات و/أو انتشار مسببات األمران أو الطوي يات 

وينبغي ع   الاول والمنظمات ذات الت ة والتناعة زيااة وعي المشترين والبايعين والمسته كين بأهمية مناولة  -9
 األنواع الغازية المستخامة كأغذية  ية والتخ   منها بطريقة آمنة 

الت ة والتناعة والمسته كين مناولة أي نوع من ال يوانات األليوة التي ي تمل وينبغي ع   الاول والمنظمات ذات  -71
 كطع   ي وأغذية  يةأو األنواع المستخامة  نواع أل وان الكاينات المايية وأل وان الكاينات األرضية،األو أن تكون غازية، 

 أاناه  76ا، التاابير المذكورة في الوقرة  يثما يكون ممكنا ومناسببطريقة مسؤولة وبعناية حتوى  وع يه  أن يتخذوا، 

اارتها  تقيي  المخاطر وا 

عنا التخطيط الستيراا أو نقل ال يوانات األليوة أو أنواع أ وان الكاينات المايية أو أ وان الكاينات األرضية  -77
ة، ينبغي ع   الاول والمنظمات والطع  ال ي واألغذية ال ية التي ال تكون م  ية، إل  ب ا ما أو منطقة بيولوجية جغرافية م اا

ذات الت ة والتناعة تقاير المخاطر، عنا االحتضا ، إجرا  تقيي  ل مخاطر  ويمكن أن يستنا تقيي  المخاطر إل  تقييمات 
 تقيي  المخاطر في جم ة أمور، منها:أجريت في الساب  وع   مع ومات أخرى متا ة  وينبغي أن ينظر 

 أوضاع معزولة  بما في ذلك نتيجة ايط   العرضي أو غير المتعما(؛ا تمال هرو  األنواع من   أ(
 ا تمال توطن األنواع أو انتشارها؛   (
 آثار توطن األنواع وانتشارها ع   التنوع البيولوجي وأهمية هذه اآلثار؛   (
 المخاطر المقترنة بانتشار مسببات األمران والطوي يات   ا(

الهرو  في ال سبان الختاي  الم ااة لألنواع وكذلك التاابير القايمة التي وضعت  وينبغي أن يأخذ تقيي  إمكانية -74
 يبقايها في أوضاع معزولة 

ذا أشار تقيي  المخاطر إل  أن المخاطر المرتبطة بال يوانات األليوة وبأنواع أ وان الكاينات المايية أو أ وان  -72 وا 
ولة، يجوز  ينها استيراا األنواع أو نق ها، عنا االحتضا ، إل  ب ا ما أو إل  الكاينات األرضية والطع  ال ي واألغذية ال ية مقب

منطقة جغرافية بيولوجية م ااة ااخل ب ا ما  وحا ت تا  الاول والمنظمات ذات الت ة والتناعة إل  إعااة تقيي  المخاطر إذا 
 ما توافرت مع ومات جاياة حا تغير نتيجة التقيي  

لمخاطر إل  أن المخاطر المرتبطة بال يوانات األليوة وبأنواع أ وان الكاينات المايية أو أ وان أما إذا أشار تقيي  ا -72
المخاطر  ويمكن أن تشمل التاابير  ةالكاينات األرضية والطع  ال ي واألغذية ال ية غير مقبولة، فينبغي اتخاذ تاابير ياار 

 أاناه  76لوقرة مط   اتخاذ إجرا  أو أكثر من ايجرا ات المذكورة في ا

ذا أشار تقيي  المخاطر إل  أن المخاطر المرتبطة بال يوانات األليوة وبأنواع أ وان الكاينات المايية أو أ وان  -76 وا 
الكاينات األرضية والطع  ال ي واألغذية ال ية غير مقبولة وأن تاابير إاارة المخاطر ال تكوي لتق يل المخاطر، ف  ينبغي أن 

ك يوانات أليوة، وكأنواع أل وان الكاينات المايية وأل وان الكاينات األرضية، وكطع   ي  أو نقل لألنواعي اث أي استيراا 
  وأغذية  ية

 التاابير

بإاخال األنواع الغريبة ك يوانات أليوة، وكأنواع أل وان هناك عاا من التاابير المتا ة ل تتاي ل مخاطر المرتبطة  -76
  وتتضمن أمث ة هذه التاابير، ضمن جم ة تاابير، ما نات األرضية، وكطع   ي وأغذية  يةالكاينات المايية وأل وان الكاي

 ي ي:
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 ضمان وجوا تاابير فعالة لمنع الهرو   مث ، وجوا وسايل آمنة ل عزل، والمناولة والنقل(؛  أ(

بيعها أو اولتها أو زيااة التوعية وتنمية القارات فيما بين جميع األشخا  المعنيين بنقل األنواع أو من   (
 بمخاطرها وبالتاابير المناسبة لمنع هروبها  مث ، وسايل آمنة ل عزل والمناولة والنقل(؛ استخاامها أو اال تواظ بها

 ث المستخامين والمسته كين وأت ا  ت ك األنواع عا  إط حها في البيية الطبيعية، وفي  ال هرو     (
ب غ الس طات المختتة بهذا الهرو ، إذا كان ذلك مناسبا، بغية تيسير استجابة كاين ما، اتخاذ تاابير فورية الستر  اااه وا 

 سريعة؛

توفير خامات إنسانية وآمنة يرجاع األنواع غير المرغو  فيها أو إعااة بيعها أو إعااة توطينها أو   ا(
 التخ   منها؛

تيتال والرحابة ل تتاي ال تمال إاخال ضمان وجوا تاابير استجابة مناسبة، بما في ذلك تاابير االس (ه 
 األنواع أو توطينها أو انتشارها؛

 ضمان أن المشترين والبايعين يستخامون وسايل مناسبة وآمنة ل تخ   من األغذية ال ية؛  و(
 ضمان اتخاذ تاابير الرحابة المناسبة لمنع االستيراا غير المشروع؛  ز(

وانات األليوة وأنواع أ وان الكاينات المايية أو أ وان الكاينات وينبغي ع   جميع الش نات التي تض  ال ي -71
ن أمكن، النمط  األرضية والطع  ال ي واألغذية ال ية أن تشير بوضوا إل  فية التتني   إل  أان  رتبة تتنيوية معروفة وا 

 الجيني، باستخاا  االس  الع مي والرح  التتنيوي المس سل أو باايل هذه األرحا ( 

وضع م تقات ع   الش نات تويا بأنها تشكل خطرا م تم  ع   التنوع البيولوجي، إال اذا ت  إثبات أن ويمكن  -78
 األنواع آمنة وال يشكل استيرااها أي خطر ل ب ا المعني أو المنطقة البيولوجية الجغرافية ااخل الب ا حيا الب ث 

 تقاس  المع ومات

 لجمهور ينبغي إتا ة نتايج تقييمات المخاطر لعامة ا -79

ويمكن أن ت توظ الاول بقايمة باألنواع التي يعتبر استيرااها آمنا في إح يمها أو في مناط  بيولوجية جغرافية معينة  -41
ااخل إح يمها، ولقطاعات م ااة، بما في ذلك مع ومات توتي ية عن منطقة توزيعها األت ي وتعري  واض  ل ب اان أو 

 بت أنها آمنة فيها المناط  البيولوجية الجغرافية التي ث

وينبغي أن ت توظ الاول بقايمة باألنواع التي من الم تمل أن تتب  غازية وترتبط بمخاطر غير مقبولة ل تنوع  -47
تا تها من خ ل آليات غرفة تباال المع ومات   البيولوجي وا 

 االتسا  مع االلتزامات الاولية

طريقة تتس  مع االلتزامات الاولية المنطبقة  مثل اتوا  تطبي  ينبغي اتخاذ التاابير الواراة في إطار هذه ايرشااات ب -44
 ية( العالم التاابير الت ية وتاابير الت ة النباتية لمنظمة التجارة
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 ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية 78/6الن  التالي مقتب  من التوتية 

 عتبارات للعمل في المستقبلاستعراض العمل على األنواع الغريبة الغازية وا
 ،مؤتمر األطرا إن 

 اينسانلتنوع البيولوجي وت ة شاياا ع   ا الغازية تشكل خطرااألنواع الغريبة ع   أن  يعيا التأكيا -7
 والتنمية المستاامة؛

يها مساهمات أعضاب مع التقاير ويس  مع ومات األنواع الغريبة الغازية لالشراكة العالمية  بإحامة ر  ي -4
 ؛والمساراتاألنواع الغريبة الغازية عالميا إل  مع ومات مو اة ومجانية وموتو ة عن  وتول ل

الت اا الاولي ل وظ الطبيعة والشركا  التقنيين في األنواع الغازية با المعني الخبرا  المتختتينفري   ياعو -2
طبيعة ألنواع الغريبة استنااا إل  اتتني  نظا  ل إعااا وموات ة، واستكمالل ل  موات ة العمل ع   ت  يل المساراتإاآلخرين 

 ؛آثارها وماى  جمها
الروابط القوية بين األنواع الغريبة الغازية واألمران المعاية، التي يمكن أن تعمل مباشرة كوسايل  ي  ظ -2

 تؤثر ع   ت ة اينسان وت ة ال يوان والنباتات وال ياة البرية؛
اع العا  الثاني ل منبر ال كومي الاولي ل ع و  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي بموافقة االجتم ير   -6

، بالبا  في ت ايا نطا  نظا  تقيي  مواضيعي لألنواع 4178-4172وخامات النظ  اييكولوجية، كجز  من برنامج عم ل 
135الغريبة الغازية، لنظر االجتماع العا  ل منبر في اورتل الرابعة؛

 

 ح يميةايوطنية أو ال هااستراتيجياتوتنويذ ت ايث وضع أو  ال كومات األخرى، عنا ياعوو األطرا   ناشاي -6
6/42، وباالحتران مع البنوا المذكورة في المقرر فيما ي يطوعي  ع   أسا إل  النظر  ،ألنواع الغريبة الغازيةل

*: 

لمخاطر المرتبطة بإاخال با لزيااة التوعية االتتال وُنهجستراتيجيات وأاوات االستوااة بشكل فعال من ا  أ(
، وتيسير ، بما في ذلك من خ ل رسايل تستها  مخت   القطاعات والجماهيرالم تم ة األنواع الغريبة الغازيةاألنواع الغازية و 

 ؛المشاركة العامة في الب وث الع مية ونظ  اينذار المبكر

ت  يل المخاطر ذات الت ة باألنواع  بشأنرشااات القايمة االستوااة من ايأل ،  9/2تمشيا مع المقرر    (
والمنظمة العالمية  (IPPC)اية النباتات وحاالتواحية الاولية ل أعاتها، بما في ذلك ايرشااات التي لتعزيز الوحاية الغريبة الغازية
 غذية والزراعة؛م  المت اة لألومنظمة األ (OIE)لت ة ال يوان 

  الشراكة العالمية لمع ومات األنواع الغريبة الغازية عن األنواع الغازية المسج ة في تقاي  مع ومات إل   (
 إح يمها، استنااا إل  األاوات التي أعاتها الشراكة، مثل السجل العالمي لألنواع الماخ ة والغازية؛

ألاوات لعا  عرن و  هااالستوااة من تتني  مسارات إاخال األنواع الغازية، واعتبارات ت ايا أولويات  ا(
المذكرة التي أعاها األمين التنويذي عن مسارات إاخال األنواع الغازية، وت ايا أولوياتها المتا ة ياارتها ع   الن و الوارا في 

اارتها 136؛وا 
 

                                                           
135
 .4178-4172: برنامج العمل للفترة 4/6 –د  ح ، المقرر مIPBES/2/17انظر  

 *
بصفة مشروعة،  قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع أن يعتمد،

لممثلين عن تحفظاتهم إزاء اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر )انظر اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه. وأعرب عدد قليل من ا
 (.UNEP/CBD/COP/6/20من  242-492الفقرات 

136
 UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. 
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عن مع ومات ال منها جم ة أمور مراعاة، مع هاأولويات ت ايات ايا مسارات إاخال األنواع الغريبة الغازية و  (ه 
 ؛، فض  عن سيناريوهات تغير المناخاخال و ج  اآلثارايوتيرة التتني ، و  فيات

المخاطر المرتبطة بإاخال األنواع الغريبة من خ ل أنشطة تتع   بالمساعاة اينمايية، تمشيا مع الوقرتين  (و 
 ، والمتع قة باستعااة النظ  اييكولوجية؛8/41من المقرر  22و 22

اس  المع ومات وأفضل الممارسات لمعالجة إاخال األنواع الغريبة الغازية من خ ل التعاون عن طري  تق  ز(
 األسوا  الاولية القايمة ع   االنترنت  التجارة ايلكترونية(؛

اارتها و/أو القضا  ع يها، مع مراعاة الارو    ا( تقاس  المع ومات عن مراحبة األنواع الغريبة الغازية وا 
 مع االستعانة بجم ة أمور من بينها، والمنافعت  ي ت التكالي  اييجابية والس بية ع   السوا ( و  المستوااة  من التجار 

 ؛الشراكة العالمية لمع ومات األنواع الغريبة الغازية ومتاار أخرىالمع ومات المتا ة من خ ل 

المراحبة و/أو القضا  ير كام ة من تاابالمجموعة الاالستوااة من اتخاذ ايجرا ات المناسبة عن طري   (ط 
رشااات  مخاطر، وأاوات مناس  لمع ت  يل  ع يها، بما في ذلك المكاف ة البيولوجية،  ؛القراراع  وا 

 إجرا ات ت ايا األولوية لمعالجة األنواع الغازية السيما في النظ  اييكولوجية الضعيوة؛ (ي 
عطا  األولوية واألهمية موات ة بذل الجهوا في مجال إاارة األنواع الغريبة ا  ك( لغازية، مع تركيز خا  وا 

 من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي؛ 77ل مناط  الم مية والمناط  الرييسية ل تنوع البيولوجي، التي تسه  في ت قي  الها  
بما التعاون مع الب اان المجاورة بشأن أنشطة الوحاية والرتا والكش  المبكر وأنشطة االستجابة السريعة،   ل(

 في ذلك من خ ل المنظمات ايح يمية ل ماية النباتات؛
خبرا  من الوكاالت والمؤسسات ذات الت ة، بما في ذلك األوساط األكاايمية والمجتمعات األت ية ال إشراك   (
 الغازية؛ األنواع الغريبة تجاه شاملنهج اتباع  التشجيع ع  القطاع الخا ، بها   كياناتوالم  ية و 

من االستراتيجية العالمية ل وظ النباتات الذي يها  إل   71 غ عن التقا  الم رز ن و ت قي  الها  ايب (ن 
اارة المناط  المهمة ل تنوع النباتي التي يت  غزوها   وضع خطط إاارة فعالة لمنع الغزوات البيولوجية الجاياة وا 

تمرار في اع  األطرا  في إاارة األنواع الغريبة الب اان المان ة والوكاالت المان ة األخرى إل  االس يناشا -1
 الغازية، من أجل تقيي  القارات ال الية ع   تعزيز تاابير المراحبة ع   ال اوا ع   المستوى الوطني وايح يمي؛

 :، رهنا بتوافر المواراإل  األمين التنويذي يط   -8

اارة مسارات األنواع وت ايا أولويتها ع   ، تيسير إعااا وتنويذ مشاريع إح يمية ي78تمشيا مع المااة  ( أ 
 المستوى ايح يمي، من خ ل التعاون التقني والع مي؛

الغازية واألنواع الغازية  ت ايا األنواع ع  بنا  القارات ، تيسير 77/48من المقرر  79تمشيا مع الوقرة  (   
 ؛ارات من أجل المباارة العالمية ل تتني بنا  الق الستراتيجية، اعما ةهج السريعالنُ بشأن ، بما في ذلك الم تم ة

، ومراعاة التقيي  المقترا ل منبر ال كومي الاولي ل ع و  والسياسات في التعاون مع المنظمات ذات الت ةب (  
لتبعات مجال التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية بشأن األنواع الغريبة الغازية، إعااا أاوات اع  القرار لتقاير وتقيي  ا

اارتها  االجتماعية واالحتتااية واييكولوجية لألنواع الغريبة الغازية؛ وت  ي ت التكالي  والمنافع لتاابير القضا  ع   األنواع وا 
 ومراحبتها؛ ولب ث آثار تغير المناخ والتغير في استخاا  األراضي ع   الغزوات البيولوجية؛

ه  هييات وضع المعايير المعتر  بها من منظمة التجارة العالمية استكشا ، مع الشركا  المعنيين، بما في  ا(
، وهيية الاستور الغذايي( واألعضا  اآلخرين في (OIE) االتواحية الاولية لوحاية النباتات، والمنظمة العالمية لت ة ال يوان 
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المشترين الم تم ين عن المخاطر التي فري  التنسي  بين الوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغازية، استكشا  وسايل ت ذير 
تورضها األنواع الغريبة الغازية المباعة عبر التجارة ايلكترونية، وايب غ عن التقا  الم رز إل  الهيية الورعية ل مشورة الع مية 

 والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقا حبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا ؛
ب غ الهيية الورعية ل مشورة  9م رز ن و ت قي  الها  تقيي  التقا  ال  ه( من أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي وا 

 الع مية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقا حبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا ؛
ريبة الغازية إعااا اليل سهل االستعمال ل مقررات ال الية التاارة عن مؤتمر األطرا  بشأن األنواع الغ  و(

من المقرر  71و 2وايرشااات والمعايير ذات الت ة التي أعاتها المنظمات المعنية األخرى، ع   الن و المط و  في الوقرتين 
 با   9/2

 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات - 23البند 
 التقرا  الم ررز فري تنويرذ  والتكنولوجيرة ل هيية الورعيرة ل مشرورة الع ميرة والتقنيرة 78/4الن  التالي مقتب  من التوتية 

  (4141-4177االستراتيجية العالمية ل وظ النباتات 

 إن مؤتمر األطرا ،
، التي اعا فيها األطرا ، وال كومات األخرى، واآللية المالية ومنظمات 71/71من المقرر  6إل  الوقرة  إذ يشير

مستاا  وفي الوحت المناس  إل  تنويذ االستراتيجية العالمية ل وظ  التمويل، ضمن جم ة أمور، إل  تقاي  ما ي ز  من اع 
النباتات، ختوتا إل  الب اان النامية األطرا ، السيما أحل الب اان نموا والاول الجزرية التغيرة النامية واألطرا  التي تمر 

 احتتاااتها بمر  ة انتقالية؛
ذ يشير أيضا   ، ضمن جم ة أمور،وال كومات األخرىالتي اعا فيها األطرا  ، 71/71 أ( من المقرر 6إل  الوقرة وا 

ل  إاراجها،  س  االحتضا ، في الخطط والبرامج  إل  إعااا أو ت ايث األهاا  الوطنية وايح يمية، عنا االحتضا  وا 
ية موات ة تنويذ والمباارات ذات الت ة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي، وموا مة عم 

-4177االستراتيجية العالمية ل وظ النباتات مع الجهوا الوطنية و/أو ايح يمية لتنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 
 ؛4141

 ،4141-4177 أهاا  االستراتيجية العالمية ل وظ النباتات بعنم رز ن و ت قي  ولي البالتقا  األ ير   -7
-4177الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  في لها ي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي المقاب ةت ق ويقر بمساهمة ذلك في

التقا  الم رز  اليا، وبالتالي ي ث األطرا   ع   أسا غير أنل ي  ظ مع الق   أن معظ  األهاا  حا ال تت ق   4141،137
ال زمة لتعزيز تنويذ االستراتيجية العالمية ل وظ النباتات،  وياعو ال كومات األخرى والمنظمات المعنية إل  اتخاذ ايجرا ات
 ؛السيما ن و ت قي  األهاا  التي ل  ُي رز بشأنها سوى تقا  م اوا

إل  األمين التنويذي أن يقو ، رهنا بتوافر يط    ،76التقا  الم اوا الم رز في ت قي  الها   إذ ي  ظ -4
بتجميع المع ومات ذات الت ة عن الور  المتا ة لتعزيز أنشطة بنا  القارات في الموارا وبالتعاون مع المنظمات المعنية، 

عااا تقرير  مجال ع   النباتات والتختتات واألنشطة األخرى ذات الت ة لاع  تنويذ االستراتيجية العالمية ل وظ النباتات وا 
ية في اجتماع ُيعقا حبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر تجميعي كي تنظر فيل الهيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوج

 األطرا ؛

                                                           
137
 4141-4177اتات على النحو المبيّن في مذكرة أعدها األمين التنفيذي بشأن التقدم المحرز في تحقيق أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النب 
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/3 ووثيقة المعلومات األساسية التقنية دعما الستعراض منتصف المدة لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات )
(UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/10 .) 
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أهاا  ت قي  التقا  ن و  تعجيلهج حا تكون فعالة في المساعاة ع   نُ مجموعة من البأن  يس   -2
المؤسسات الراياة فض  عن أو  المتختتةالمؤسسات  وأ ،أت ا  المت  ة س  االستراتيجية العالمية ل وظ النباتات 

 ؛لوطنيةالظرو  ا

أت ا  المت  ة و وأعضا  الشراكة العالمية ل وظ النباتات  ،ال كومات األخرى وياعواألطرا  ي ث  -2
، وتعزيز وتيسير االتتال والتنسي  والشراكات بين جميع القطاعات ذات تنويذ االستراتيجيةل  جهواه تعزيزاآلخرين إل  

 باال المع ومات، وكذلك ما ي ي:الت ة، بما في ذلك من خ ل ت سين استخاا  آلية غرحة ت

أو  العايا من أت ا  المت  ة الرييسيينيكون هاا  االستراتيجية العالمية ل وظ النباتات  يث ألبالنسبة   أ(
من خ ل  (،72و 72و 71و 6ات  السيما األهاا  خار  مجتمع  وظ النبات المؤسسات الراياة منأو  المتختتةالمؤسسات 

االستراتيجية ل تنوع البيولوجي الخطة  المقاب ة فيلت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي  ل يويةاواع  األنشطة  تنويذ
التوحعات والطبعة الرابعة من نشرة ل ستراتيجية تي ت  ت اياها من خ ل استعران منتت  الماة وت ك ال، 4177-4141

 ؛العالمية ل تنوع البيولوجي

من حبل جهات  مافوعا في األسا التقا   يكونلعالمية ل وظ النباتات  يث هاا  االستراتيجية األبالنسبة    (
اع  سياسي تقاي  من خ ل  (،76و 76و 74و 9و 8و 1و 6إل   7سيما األهاا   ات  الفاع ة من ااخل مجتمع  وظ النبات

 ر؛، بما في ذلك من خ ل االتتاالت والتقاريهاجهوابواالعترا   ، س  االحتضا  ،ومؤسسي ومالي

المهااة باالنقران البرية النباتات  بشأنالستراتيجية العالمية ل وظ النباتات من ا 77 أن الها  ي  ظ -6
 النقرانباة هاامع أهاا  وأنشطة اتواحية االتجار الاولي بأنواع ال يوانات والنباتات البرية الميتس   الاولية التجارة نتيجة

(CITES) تواحية التابعة الالوطنية المعنية بالنباتات والهييات ال جنة باالعترا  ع    حتضا ،، عنا االشجع األطرا ي، وبالتالي
 ، مع مراعاةالراياة لتنويذ هذا الها  بوتوها الكيانات النقرانباة هاااالتجار الاولي بأنواع ال يوانات والنباتات البرية الم

 ؛النقرانباة هااانات والنباتات البرية الماتواحية االتجار الاولي بأنواع ال يو التاار عن  6-76 راقر ال

مع المنظمات الشريكة، بما في انخراطها في العمل تعزيز  إل ال كومات األخرى  ياعوو األطرا   يشجع -6
، عنا االحتضا ،  وظ النباتات تض وطنية لشراكات  إحامةواع   وتيسير ،ذلك أعضا  الشراكة العالمية ل وظ النباتات

والم  ية وأكبر مجموعة من أت ا  المت  ة، مع االعترا  بالاور الها  ل نسا ، من أجل تعزيز تنويذ المجتمعات األت ية 
 االستراتيجية العالمية ل وظ النباتات؛

   موات ة تقاس  األمث ة واراسات ال الة ع والمنظمات ذات الت ة ال كومات األخرى، و األطرا  يشجع -1
االستراتيجية  من خ ل مجموعة أاواتا األطرا  من خ ل تقاريرها الوطنية الخامسة، ، بما في ذلك ت ك التي تتي هذات الت ة

األاوات االستناا إل  و وآلية غرفة تباال المع ومات التابعة ل تواحية  (www.plants2020.net)العالمية ل وظ النباتات 
  ،  س  االحتضا طيط وتنويذ أنشطة  وظ النباتاتتخ المتا ة عنا وايرشااات

 القضايا الجديدة والناشئة: البيولوجيا التركيبية -24البند 
  (البيولوجيا التركيبية  ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية 78/1الن  التالي مقتب  من التوتية 

 مؤتمر األطرا ، إن 
إذ يقر بوضع التكنولوجيات المرتبطة بال ياة التركيبية أو ، ونتها  77/77 من المقرر 2الوقرة  ؤكا من جايايإذ 

الخ يا أو الجينو ، و االت عا  اليقين الع مي التي تكتن  أثرها الم تمل ع    وظ التنوع البيولوجي واستخاامل المستاا ، 
، عنا معالجة تهاياات 72فقا لايباجة االتواحية والمااة ي ث األطرا  وياعو ال كومات األخرى إل  تطبي  النهج الت وطي، و 

http://www.plants2020.net/
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، وفقا ل تشريعات التركيبيةخون أو فقاان التنوع البيولوجي التي تطر ها الكاينات والمكونات والمنتجات الناشية عن البيولوجيا 
  ،الوطنية وااللتزامات الاولية األخرى ذات الت ة

ة ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعها الثامن عشر، استنتاجات الهيية الورعيب ي يط ع ما -7
ال توجا  لإل  أن ويخ   تواحية ل[ عالية] ذات أهميةبأن هذه المسألة  ويقر، 78/1توتية المن  7ع   الن و الوارا في الوقرة 

 التخاذ حرار بشأن، 9/49 من المقرر 74لوقرة في ا الواراةت  يل، باستخاا  المعايير  ال الي يجرا في الوحت  يةكاف مع ومات
 المستاا ؛ استخااملو  لتنوع البيولوجياجاياة وناشية متع قة ب وظ  مسألةما إذا كانت هذه 

 ؛9/49 من المقرر 74باستخاا  المعايير الواراة في الوقرة  موثو ت  يل إكمال  ينتظر -4
من  2[ ]وفقا ل وقرة ع   ملتشي]يمكن أن  ت وطيهج ال كومات األخرى إل  اتخاذ ن وياعواألطرا   ي ث -2

 [:77/77 المقرر
جرا ات يإجرا ات فعالة لتقيي  المخاطر وضع أو وجوا واستخاا ،  س  االحتضا ،  أ(]  اارتها وعم يات وا 

رشااات تنظ  و/أو توجل النظر ]في[ ]حبل[[ ايط   في البيية ألتنظيمية، بما في ذلك تعري  المتط  ات و  ]، أو ي كايناتا 
 ناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية؛ مكونات أو منتجات[

الناتجة  [والمكونات والمنتجات]،  كايناتة لميااني اتاختبار إجرا   ع  []الترخي []ضمان[ الموافقة]]عا [ ]   (
إجرا  تقيي  ع مي مناس   ق []ما ل  يت [[ ]إال بعا[]ع مخاطرع مي احي  لتقيي  ]إال بعا إجرا  عن تقنيات البيولوجيا التركيبية 
 التي ت  إعاااها وفقا ل وقرةوايجرا ات والعم يات التنظيمية  []وفقا لر[ لإلرشاااتع   أسا ل مخاطر يبرر هذا االختبار[ ]

 ؛[ أ( 4
 لكاينات والمكونات والمنتجات الناتجة عن تقنية البيولوجيا التركيبيةبختو  ا]إجرا  تقيي  ع مي   ( 

، مع مراعاة واستخاامل المستاا  لتنوع البيولوجيا وظ ع   ة لضار ا تأثيراتهال ستخاا  التجاري فيما يتع   بالمختتة 
االجتماعية االحتتااية الم تم ة بما في ذلك األمن الغذايي،  س  االحتضا [ آثارها المخاطر ع   ت ة اينسان وكذلك 

ل ستخاا  التجاري إال المختتة والمنتجات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية الكاينات والمكونات ع   الموافقة عا  ]
واالجتماعية االحتتااية الم تم ة  اييكولوجية هافيما يتع   بآثار ل غاية تارمة ومرختة و  تقييمات ع مية مناسبةإجرا  بعا 
، بما في ذلك، إذا كان ذلك ممكنا، اآلثار التراكمية ساناينضارة ع   التنوع البيولوجي واألمن الغذايي وت ة  تأثيراتوأي 

 [هذه الكاينات والمكونات والمنتجات[؛لستخاا  اآلمن والمويا االالت ق  من ت ة شروط  بعاالم تم ة، بطريقة شوافة و  يةالتآزر و 
   التجاري ضمان عا  الموافقة ع   االختبار الميااني أو ايط   البييي أو ايط  أ( و  ( و  ( بايل]

ل كاينات والمنتجات الناتجة عن البيولوجيا التركيبية إل  أن يت  وضع إطار تنظيمي حانوني عالمي أو اولي شوا  لضمان أن 
تمتثل جميع ايرشااات والتقييمات الخاتة بالكاينات والمنتجات الناتجة عن البيولوجيا التركيبية لجميع االلتزامات بموج  

 وليها، بما في ذلك اآلثار البييية واالجتماعية االحتتااية والثقافية؛[االتواحية وبروتوك
لب ث منهجيات تقيي  المخاطر فض   كافيةموارا  ع  البيولوجيا التركيبية  ب وثتمويل أن يشتمل ضمان  ا(] 

متعااة الالب وث  تعزيز، و تاا واستخاامل المس لتنوع البيولوجياية ع    وظ تركيبعن اآلثار اييجابية والس بية ل بيولوجيا ال
 التختتات؛
 هاو/أو تعزيز الموارا البشرية والقارات المؤسسية في مجال البيولوجيا التركيبية وآثار  تنميةتعاون في ال ( ه

تتاااتها ، واألطرا  التي تمر احالناميةالاول الجزرية التغيرة أحل الب اان نموا و ، ال سيما األطرا  الم تم ة في الب اان النامية
 س  و ، القايمةالعالمية وايح يمية واون ايح يمية والوطنية والمنظمات بما في ذلك من خ ل المؤسسات  ،بمر  ة انتقالية

ا تياجات الب اان وفي هذا التاا، ينبغي وضع في االعتبار بشكل كامل إشراك القطاع الخا    تيسيراالحتضا ، من خ ل 
من  ، واألطرا  التي تمر احتتاااتها بمر  ة انتقاليةالناميةالاول الجزرية التغيرة حل الب اان نموا و أ، ال سيما األطرا  النامية
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مكانية : الموارا المالية؛  يث اارة المخاطر  ووضع؛ ونق هما التكنولوجيا والاراية ع  تول  الوا  أو تعزيز األطر التنظيمية؛ وا 
 ؛[ات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبيةالكاينات والمكونات والمنتج بإط  المتع قة 

التاابير المتخذة وفقا ل وقرة  عنل  تقاي  مع ومات إل  األمين التنويذي إاألطرا  وال كومات األخرى  ياعو -2]
 من ايرشااات؛[أع ه وت ايا اال تياجات  4

لمجتمعات األت ية والم  ية وا ،والمنظمات الاولية ذات الت ة ،األطرا ، وال كومات األخرى ياعو -6]
 كاينات والمكونات لاآلثار اييجابية والس بية الم تم ة والوع ية  عنوأت ا  المت  ة المعنيين إل  تقاي  المزيا من المع ومات 

ع    مع مراعاة المخاطرواستخاامل المستاا  لتنوع البيولوجي اوالمنتجات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية ع    وظ 
 س  االحتضا  ع   األطر و االجتماعية االحتتااية الم تم ة، بما في ذلك األمن الغذايي،  هات ة اينسان، فض  عن آثار 

والثغرات حبل اجتماع ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية يعقا حبل المساناة  ايرشاااتالتنظيمية الوطنية وايح يمية القايمة و 
 ؛[عشر لمؤتمر األطرا  االجتماع الثالث

أع ه من خ ل آلية غرفة  6و 2 نإل  األمين التنويذي إتا ة المع ومات المب غ عنها وفقا ل وقرتي يط   -6]
 ؛[تباال المع ومات التابعة ل تواحية وغيرها من الوسايل

 :، رهنا بتوافر الموارا الماليةاالضط ع بما ي ي إل  األمين التنويذي أيضا يط   -1
مكونات والكاينات والمنتجات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا الم تم ة ل ثار اآلعن م اث إعااا تقرير  أ( 

تا تلواالعتبارات االجتماعية االحتتااية المرتبطة بها واستخاامل المستاا  لتنوع البيولوجي االتركيبية ع    وظ  الستعران  وا 
رعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقا حبل االجتماع الثالث عشر لتنظر فيها الهيية الو ث  تقايمل، النظرا 

 ؛لمؤتمر األطرا 
ممث ي المجتمعات  تض  خبرا ، ل موتو ة عمل   قة يل يع   اينترنت  138موتوا العضويةمنتاى تنظي    ( 

 ل ع   ما ي ي:متاختتاتات تشبها ياحية وبروتوكولاالتوعن معرفة الذين لايه  األت ية والم  ية والمنظمات ذات الت ة، 
 ي؛ ول كيوية معالجة الع حة بين البيولوجيا التركيبية والتنوع البيولوج اآلرا تباال  (7 
 ة؛والبيولوجيا التركيبي الوراثيةبين الهناسة  االخت فاتالنظر في  (4 
ض  معايير التضمين واالستثنا ، ي بيولوجيا التركيبية لتعري  عم ي  وضعع   سويا العمل  (2 

 ة؛باستخاا  جميع المع ومات ذات الت 
العمل إل  الهيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقا    قةتقاي  تقرير عن نتايج   ( 

  ؛حبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا
م  المت اة منظمة األ [التابعة لر ة األمن الغذايي العالميالمنظمات ذات الت ة، بما في ذلك ]لجن ياعو -8

 بيولوجيا للنظر في اآلثار الم تم ة إل  اغذية والزراعة ومنتاى األم  المت اة الااي  المعني بقضايا الشعو  األت ية لأل
 كل منهما  واليات سبما تتع   بالتركيبية 

 التنوع البيولوجي وتغير المناخ - 25البند 
 التنوع البيولروجي وتغيرر  ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية 78/71التالي مقتب  من التوتية الن  

ل ورير  العرامي الموتروا العضروية  6/1من مشروع التوتية الوارا في التوتية  2التي تتأل  من الوقرة  6المناخ( باستثنا  الوقرة 
  المخت  الستعران تنويذ االتواحية

                                                           
138
 ة من الزمن.يكون المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت مفتوحا لجميع المشاركين المهتمين ويستمر لمدة محدد 
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 إن مؤتمر األطرا ،
تغير المناخ، فإن  وظ التنوع البيولوجي ضعيوة أما  ولوجي والنظ  االيكولوجية يأنل في  ين أن التنوع البب يقرإذ 

ومكاف ة التت ر والتكي  معل، تغير المناخ من التخوي   تؤاي اورا مهما فيواستعااة النظ  االيكولوجية واستخاامل المستاا  
 ،ر الكوارثوال ا من مخاط

ذ يشيرو  وخاتة  ،6/44الوارا في المرف  بالمقرر  ،ال  برنامج العمل الموسع المتع   بالتنوع البيولوجي ل غابات ا 
 ،ل تخوي  من اآلثار الس بية لتغير المناخ ع   التنوع البيولوجي ل غابات، 2 ها ال، 4 غاية، ال7امج نعنتر البر 

ذ يشير   ،77/47و 77/41و 77/79و 71/22و 9/76ل  المقررات إأيضا وا 
وضع المسايل ذات الت ة  ( لتنظي 7996 بشأن تعايل بروتوكول لنان  LP.4(8)بالقرار  ي يط ع ما -7

 وياعو، 4172الذي اعتما في أكتوبر/تشرين األول  ،بتختي  الم يطات وغير ذلك من أنشطة الهناسة الجيولوجية الب رية
وال كومات األخرى إل  تطبي  تاابير تتس  مع ذلك،  س   اي  ع   هذا التعايلل  التتإ بروتوكول لناناألطرا  في 

 ؛االحتضا 

 ها  االيكولوجي في سياساتاع   النظ قايمةهج الال كومات األخرى ال  إاما  النُ  وياعواألطرا   يشجع -4
 4176-4116إطار عمل هيوغو ا  ال ا من مخاطر الكوارث في سيبالتكي  مع تغير المناخ و الوطنية ذات الت ة  هاوبرامج

طاره المنق  المقرر اعتمااه  A/Res/60/195الذي أياتل الجمعية العامة لألم  المت اة في القرار  المؤتمر العالمي الثالث  فيوا 
 الكوارث؛أخطار المعني بال ا من 

وال ا مع تغير المناخ لتكي    االيكولوجي إزا  ااة ع   النظقايمهج الال  األمين التنويذي الترويج ل نُ  يط   -2
 ذات الت ة؛  افلالعم يات والم، مستغ  الور  المقامة من حبل ر الكوارثأخطامن 

 ال واظ واور النامية؛ الب اان في وتاهورها الغابات إزالة الناجمة عن االنبعاثات لخون وارسو بإطار ير  ] -2

اارتها ع    في ع يل ووف  الذي ،(REDD plus) 139النامية الب اان في الغابات في الكربون مخزون وتعزيز المستاامة الغابات وا 
 وايرشااات ،4172 في عا  المناخ تغيربشأن  ايطارية المت اة األم  اتواحية في األطرا  لمؤتمر عشرة التاسعة الاورة

 يوفرها[؛ التي +REDD أنشطة لتنويذ المنهجية
ل هيية ال كومية جات التي خ   إليها الوري  العامل الثاني التابع االستنتاإزا  النتايج و  إذ يساوره الق   -5

 ال كومات األخرى األطرا  ويشجع ي ث 140،تقرير التقيي  الخام  مساهمتل المقامة في في بتغير المناخ الاولية المعنية
المتع قة  ر تغير المناخآثامعالجة جميع ع   اتخاذ الخطوات ال زمة ل وأت ا  المت  ة اآلخرين والمنظمات ذات الت ة

بشأن  المت اة ايطارية اتواحية األم  ذات الت ة المضط ع بها في إطار األعمال أوجل التآزر مع، وتعزيز بالتنوع البيولوجي
بشأن تطبي   4114في عا   األطرا  لمؤتمر في االجتماع ال ااي عشر المتو  ع يها المشورة وتطبي ] تغير المناخ
 المتع قة بالتنوع البيولوجي المنافعت قي  أحت  حار ممكن من ل، التنوع البيولوجيالبييية، بما في ذلك و  عيةاالجتما الضمانات

األطرا  وال كومات  وياعو[ ]؛141بالمباارة المعززة لخون االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتاهورها من أنشطتها المتع قة
                                                           

139
 الغابات وإدارتها على الحفاظ ودور النامية؛ البلدان في وتدهورها الغابات إزالة الناجمة عن االنبعاثات خفضكمختصر لعبارة " +REDDستخدم ي 

األمم المتحدة اإلطارية بشأن  التفاقية CP.16/1 من المقرر 11"، التي تتسق مع الفقرة النامية البلدان في الغابات في الكربون مخزون وتعزيز المستدامة
لسهولة الرجوع إليه دون أي محاولة الستباق المفاوضات الجارية المقبلة في إطار اتفاقية األمم المتحدة  +REDDتغير المناخ. ويستخدم مختصر 

 اإلطارية بشأن تغير المناخ.
140
عام  تغير المناخ) Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerabilityالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،  

 .(https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2( )متاح على الموقع التالي: التكيف وسرعة التأثرالتأثيرات و :4172
141
ظة على مخزون الكربون في تدهورها، والمحافإزالة الغابات وخفض االنبعاثات الناتجة عن لعبارة " كاختزال +REDDيستخدم االسم المختصر  

الصادر  76-/م أ7 المقرر من 11، وذلك تمشيا مع الفقرة في البلدان النامية"الغابات؛ واإلدارة المستدامة للغابات؛ وتعزيز مخزون الكربون في الغابات 

 المفاوضاتستباق أي محاولة ال دون فقط، تيسيرا لألمر +REDDيستخدم االسم المختصر و. بشأن تغير المناخ األمم المتحدة اإلطارية اتفاقية عن

للتسهيل فقط دون أي محاولة الستباق  +REDDالمختصر ويستخدم  .بشأن تغير المناخ في إطار االتفاقية اإلطارية التي تجري مستقبال أو حاليا الجارية

 ناخ.بشأن تغير الم اإلطاريةاألمم المتحدة اتفاقية المفاوضات الجارية أو المستقبلية بموجب 
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خون االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات تكثي  جهواها لتعزيز مساهمة أنشطة األخرى والمنظمات ذات الت ة إل  موات ة 
 في ت قي  أهاا  اتواحية التنوع البيولوجي؛[ وتاهورها

 ع   القايمة الُنهج وتنويذ إل  تعزيز الت ة ذات والمنظمات األخرى ال كومات وياعو األطرا  يشجع] -6
 ؛[الكوارث أخطار من وال ا آثاره من والتخوي  المناخ تغير مع التكي  إزا  اييكولوجي النظا 

 :[التنويذي ما ي ي األمين إل  يط  ] -1

 المنافع تعظي  ع   األطرا  أفضل طريقة لتشجيع  ول الراياة، التجار  من ذلك في بما مشورة إعااا] (أ 
عااا +REDD أنشطة من البيولوجي بالتنوع المتع قة  والتقنية الع مية ل مشورة الورعية الهيية فيل لتنظر توتية مشروع وا 

 [ األطرا ؛ لمؤتمر عشر الثالث االجتماع حبل يعقا اجتماع في والتكنولوجية

ذا كان ال ال كذلك ما  +REDD كانت أنشطة إذا ما بشأن تقيي  تقرير تقاي ] (   تتط   إرشااات إضافية وا 
 الورعية الهيية فيل لتنظر توتية مشروع إعااا التقيي ، نتايج و س   ة،المان والمنظمات الب اان هو نوع هذه ايرشااات وكذلك

 [األطرا ؛ لمؤتمر عشر الثالث االجتماع يعقا حبل مقبل اجتماع في والتكنولوجية والتقنية الع مية ل مشورة
 وبوتوها باتالغا في المتعااة المكونات لتعزيز باي ة بوتوها آلية السو  ع   غير القايمة الُنهج تعزيز]   (

 المناخ آثار تغير من ل تخوي  مشتركة آليات توطيا في يسه  بما البيولوجي ل تنوع المستاا  ل ستخاا  شام ة استراتيجية
  [معل والتكي 

 حفظ النظم اإليكولوجية واستعادتها -26البند 
 وظ النظ  اييكولوجيرة   والتكنولوجيةل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية  78/77الن  التالي مقتب  من التوتية 

  (واستعااتها

 ،إن مؤتمر األطرا 
 ،11/43و 11/16و 11/41و 9/5ال  المقررات  إذ يشير

، مسراهمة  ورظ 4115لمرا بعرا عرا   في سيا  المناحشات الجارية بشأن خطرة األمر  المت راة ل تنميرة ،ي  ظ -1
 ن خامات، بالنسبة لت قي  التنمية المستاامة والقضا  ع   الوقر؛النظ  اييكولوجية واستعااتها، وما يتتل بذلك م

القطراع الخرا   ويشرجعبمساهمة المناط  الم مية التابعرة ل قطراع الخرا  فري  ورظ التنروع البيولروجي، يقر  -4
 ع   موات ة بذل جهواه ل ماية المناط   واظا ع   التنوع البيولوجي؛

 ل :إلمنظمات ال كومية الاولية وغيرها من المنظمات المعنية وااألطرا  وال كومات األخرى  ياعو -4
 استخاا  األراضي ل مساعاة في ال ا من فقاان الموايل ول ترويج الستعااتها؛ لتخطيطهج شام ة وضع نُ   أ(

لوضع إطار  ،بما في ذلك مع القطاع الخا  والمجتمع الماني ،هج المشتركة بين القطاعاتالترويج ل نُ    (
   االيكولوجية واستعااتها؛ظل وظ الن متماسك

مع األخذ في االعتبار ضرورة إعطا  األولوية، حار ايمكان، لتجن  أو خون  االت فقاان النظ     (
الواسعة النطا  التي يمكن أن تسه  في  وظ التنوع البيولوجي، والتكي  مع تغير االستعااة الترويج ألنشطة اييكولوجية، 

وغير ذلك من خامات النظ  واستخاامها المستاا  الموارا المايية  وظ و  ،وال ا من التت ر ن أثره،المناخ والتخوي  م
 االيكولوجية في سيا  التنمية المستاامة؛
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مثل، في جم ة لمجتمعات األت ية والم  ية في جهواها ل وظ التنوع البيولوجي عن طري  آليات ااع    ا(
 13و 14و 11ت قي  األهاا  المساهمة في بغرن  (ICCAs) ت األت ية والم  يةالمناط  الم مية من المجتمعاأمور، 

 شي ل تنوع البيولوجي؛أيمن أهاا   18و 16و
 إاخالمع تجن   ،االستعااةال وظ و والتنوع الجيني في أنشطة الم  ية االهتما  الواج  لألنواع  ي  إ  ه(

 ومنع انتشارها؛ األنواع الغريبة الغازية
  األمين التنويذي، في الضو  النظر في التقيي  المواضيعي المقترا بشأن تاهور األراضي إليط    -3

واستعااتها ل منبر ال كومي الاولي ل ع و  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية وبغرن تعزيز 
نتايج ذات الت ة مع المنبر ال كومي الاولي، والتعاون في أوجل التآزر وتجن  ازاواجية العمل، أن يتقاس  جميع المع ومات وال

ب غ الهيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية عن التقا  الم رز في اجتماع يعقا حبل  إعااا الخطوات القاامة، وا 
 االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا  

 إدارة لحوم الطرائد والحياة البرية المستدامة االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي: - 27البند 
االسررتخاا  المسررتاا    ل هييررة الورعيررة ل مشررورة الع ميررة والتقنيررة والتكنولوجيررة 78/72الررن  التررالي مقتررب  مررن التوتررية 

  (ل تنوع البيولوجي: إاارة ل و  الطرايا وال ياة البرية المستاامة

 إن مؤتمر األطرا ،
المستاامة  وال ياة البرية إاارة ل و  الطرايا ل تنوع البيولوجي: بشأن االستخاا  المستاا  77/46 المقرر إذ يشير إل 

 ؛المستاا  مألو االستخاا  ال البيولوجي بشأن التنوع ( من اتواحية  71والمااة 
 ؛  ياة البريةل المستاامة اارةاي الشراكة التعاونية بشأن بإنشا  ر  ي -7
 يشااو 4172،142عا  في  المنعقا، بشأن االتجار غير المشروع باأل يا  البرية مر لنانمؤت نتايجب عتر ي -4

 ؛ل تجار غير المشروع باأل يا  البريةالضارة و  ذات النطا  الكبير البيييةواالجتماعية و النتيجة االحتتااية  ع  
 تكري  من أجل تعمل ،77/46و 71/24، بما يتس  والمقررين ساتويامامباارة الاولية ل أن الشراكة ي  ظ -2

اماجل في ل تنوع البيولوجي االستخاا  المستاا   ؛والموارا المايية األراضي والغابات إاارة وا 
األمن تعزيز و  الرامي إل  وضع نظ  مراحبة وطنية وم  ية ل  ياة البرية  الت ة الوا اة  نهجب  يط ع ماي -2

 ؛ و  الطرايا لمتع قة ببالممارسات ا البيولوجي ل ب اان والذي يرتبط
 منبر ال كومي الاولي ل ع و  والسياسات في مجال التنوع لالعا  الاورة الثانية ل جتماع  بموافقة ير   -6

 ت ايا النطا البا  في ع   ، 4178-4172 برنامج عم ل في إطار 143،(IPBES) البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية
في  العا  لنظر االجتماع واألاوات، وتعزيز القارات و وظل البيولوجي ل تنوع اا  المستاا بشأن االستخ موضوعي يجرا  تقيي 
 ؛اورتل الرابعة
الاولي بأنواع ال يوانات  تجاراتواحية اال األطرا  في مؤتمرالتاار عن  729-76المقرر    ظ أيضاي -6

 المتع   ب  و  الطرايا، مع مراعاة 77-72 القرار استعران مةال جنة الااي إل  الذي ط  و ، المهااة باالنقرانوالنباتات البرية 
 لوري  االتتال االجتماع المشترك بما في ذلك نتايج، لبيولوجيا تواحية التنوعا وضعت في إطار التي التوجيهاتو  مقرراتال

 تجارتواحية االوالتابع ال   و  الطراياني بالمع لوسط أفريقيا الوري  العاملالبيولوجي و  التنوع التواحية والتابع ب  و  الطراياالمعني 

                                                           
142
 .https://www.gov.uk/government/publications/declaration-london-conference-on-the-illegal-wildlife-tradeانظر  
143
 .4178-4172: برنامج العمل للفترة IPBES-2/5، ومقرر المنبر IPBES/2/17مقرر المنبر انظر 
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اتواحية  األطرا  في لمؤتمر السابع عشر االجتماع في ينظر فيهال، المهااة باالنقرانالاولي بأنواع ال يوانات والنباتات البرية 
 ؛المهااة باالنقرانالاولي بأنواع ال يوانات والنباتات البرية  االتجار

الاولي بأنواع ال يوانات  االتجاراتواحية و التنوع البيولوجي  تواحيةالتتال الوطنية الا نقاطبين  التعاون شجعي -1
بين  التآزر أوجل لضمانالطرايا ل و  اياارة المستاامة ل  ياة البرية، بما في ذلك  بشأن، المهااة باالنقرانوالنباتات البرية 

 ؛االتواحيتين
، المستاامة ل  ياة البرية اارةاي التعاونية بشأن مع الشراكة تعاون، بالأن يضط ع التنويذي إل  األمينيط    -8

 :، بما ي يبتوافر الموارارهنا و 
الخطة  تنويذفي  المستاامة ل  ياة البرية اياارة الذي تؤايل اورال تقنية بشأن إعااا مباا  توجيهية  أ(
 ؛4141-4177ل تنوع البيولوجي  االستراتيجية

ل  ياة البرية  اارة المستاامةاي التعاونية بشأن أعضا  الشراكةبين فيما باال المع ومات تو  تعزيز التواتل   (
عااا  ؛ل توعية واالتتال مواا مشتركة وا 

حبل  اجتماع يعقا فيالتكنولوجية والتقنية و  الورعية ل مشورة الع مية التقا  الم رز إل  الهيية عن تقاي  تقرير   (
  التنوع البيولوجي اتواحية األطرا  في رلمؤتم الثالث عشر االجتماع

 االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي: إدارة لحوم الطرائد والحياة البرية المستدامة - 28البند 
  UNEP/CBD/COP/12/23 في اي اطة ع ما بالتقرير المر  ي الوارا في الوثيقةمؤتمر األطرا   حا يرغ 

 ، بما في ذلك قطاع األعمالت والمنظمات والمبادرات الدولية األخرىالتعاون مع االتفاقيا - 29البند 
 وتجرار  الموتوا العضروية المختر  السرتعران تنويرذ االتواحيرة ل وري  العامل 6/1الن  التالي مقتب  من التوتية 

ع المقررررر ت رررت أارجرررت فررري مشررررو  6/1فررري توتررريتل  مرررن مشرررروع المقررررر الرررذي أعررراه الوريررر  العامرررل 2ايشرررارة إلررر  أن الوقررررة 
 مكرررررررا( مرررررن الوثيقرررررة 6زاي والوقررررررة 4ألررررر  إلررررر  4وأعرررررا األمرررررين التنويرررررذي عناترررررر إضرررررافية: الوقررررررات التمهيايرررررة   46 انرررررالب

UNEP/CBD/COP/12/24  

 ، بما في ذلك قطاع األعمالالتعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى
 إن مؤتمر األطرا ،

 ، 77/42 من المقرر 2رة إل  الوق إذ يشير
ذ و    144األمين التنويذي، الذي أ رزهتقرير عن التقا  ال ي  ظا 
كمسراهمة مرن الخطرة االسرتراتيجية ل تنروع البيولروجي  البنية الت تية الطبيعية من أجل الميراه  ول منتة بمقترا  ر  ي

 ية المستاامة؛ وأهاا  التنم 4176ا عا  ل تنمية لما بعألم  المت اة في خطة ا 4177-4141
  ؛الكامل هااألطرا  وال كومات األخرى والمنظمات ذات الت ة إل  تقاي  موارا لاع  تنويذ ياعو

ذ يشيرو   ، 77/6 إل  المقرر ا 
الخطرة باالسرتناا إلر  البيولروجي،  االتواحيرات ذات التر ة برالتنوعال اجة إل  تعزيز عم يات الترآزر برين  من جايا ؤكاي

الركيرررزة األساسرررية، بالتعررراون الوثيررر  مرررع برنرررامج األمررر  المت ررراة ل بييرررة، باعتبارهرررا  4141-4177ع البيولررروجي االسرررتراتيجية ل تنرررو 
                                                           

144
 UNEP/CBD/COP/12/24. 
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األخررررى ذات التررر ة فررري  الكيانررراتو  ،منظمرررة األغذيرررة والزراعرررة لألمررر  المت ررراةو  ومنظمرررة األمررر  المت ررراة ل تربيرررة والع ررر  والثقافرررة،
 تواحيرررات والرررتع   مرررن العم يرررات لتمكرررين التنويرررذ المنسررر  لاوات وايجررررا ات األ مواتررر ة تطرررويرهرررا  ب ،منظومرررة األمررر  المت ررراة

 مجموعة المواا الكيميايية والنوايات، المنوذة في إطار عم ية الاألخرى ذات الت ة، بما في ذلك 
ذ ي  ظ ظمرات األمر  البيولروجي لتعزيرز الترآزر فيمرا بينهرا ومرع من االتواحيرات ذات التر ة برالتنوع، مرع التقراير، عمرل وا 
 المت اة األخرى، 

ذ ي  ررظ التررآزر لتنويررذ الخطررة االسررتراتيجية أوجررل كبررر مررن جانرر  ال كومررات الوطنيررة فرري تعزيررز األمشرراركة الفوايررا  وا 
ذ يشريرالروطني،  المسرتوىبرالتنوع البيولروجي ع ر  ذات التر ة واالتواحيرات المعنيرة  4141-4177ل تنوع البيولوجي  إلر  الوقررة  وا 

شرررجع األطررررا  فررري االتواحرررات البيييرررة المتعرررااة تي ترررال 145ثيقرررة الختاميرررة لمرررؤتمر األمررر  المت ررراة ل تنميرررة المسرررتاامة،مرررن الو  89
مزيرررا مرررن التررراابير لتعزيرررز اتسرررا  السياسرررات ع ررر  جميرررع المسرررتويات ذات التررر ة، وت سرررين اللنظرررر فررري اتخررراذ ع ررر  ااألطررررا  

 تواحات البييية متعااة األطرا ،، وتعزيز التنسي  والتعاون بين االينيالكوا ة، وال ا من التااخل واالزاواجية غير الضرور 
ذ يس  م ااة الهاا  األب اون ايخ لو   والية كل من هذه االتواحيات، ب وا 
 استراتيجياتها لموا مةي احيات ذات الت ة بالتنوع البيولوجتومجال  إاارة اال بالجهوا التي تبذلها ير   -1
 ؛أيشي ل تنوع البيولوجي وأهاا  4141-4111 ستراتيجية ل تنوع البيولوجياالالخطة  مع وخططها

إل   ريو المشترك التواحياتفري  االتتال و  ياحيات ذات الت ة بالتنوع البيولوجل تو فري  االتتال ياعو -4
من خ ل  لوعاليةات سين جهوا المبذولة في مجال الرتا ع   أفضل وجل و ال تعزيز ضرورةل االعتبار الواج  أن يوليا
 ؛ونظ  مؤشرات متسقة أطر رتا استخاا 

فري  االتتال ل تواحيات ذات الت ة بالتنوع البيولوجي إل  موات ة عم ل لتعزيز االتسا  والتعاون  ياعو -أل 4
 في تنويذ االتواحيات؛ 

بيولوجي يض  عضوين من إنشا  فري  عامل معني بأوجل التآزر بين االتواحيات ذات الت ة بالتنوع ال يقرر -با 4
كل مجموعة من المجموعات ايح يمية، مع ضمان التمثيل المناس  لألعضا  من أحل الب اان نموا والاول الجزرية التغيرة 

 النامية؛ 
وبها  إشراك االتواحيات األخرى ذات الت ة بالتنوع البيولوجي في عمل الوري  العامل المعني بأوجل التآزر  -جي 4
إل  األمين التنويذي أن ياعو الرؤسا  التنويذيين ل تواحيات األخرى ذات  يط  يات ذات الت ة بالتنوع البيولوجي، بين االتواح

الت ة بالتنوع البيولوجي لتيسير مشاركة الموظوين أو غيره  من ممث ي أطرا  كل اتواحية من االتواحيات، من خ ل لجانها 
 ،  س  االحتضا ؛ الاايمة أو مكاتبها أو عم ياتها األخرى

إل  الوري  العامل استكشا  سبل ووسايل لتعزيز أوجل التآزر بين االتواحيات ذات الت ة بالتنوع  يط   -اال4
البيولوجي بها  تعزيز تنويذها ع   جميع المستويات، بسبل ااعمة لجميع األطرا ، وت ايا فر  وعم يات لتعزيز تعمي  

ع   المستوى الوطني، وتقاي  تقرير مؤحت عن أعمالل إل  الوري  العامل  4141-4111وجي الخطة االستراتيجية ل تنوع البيول
 146االتواحية، في اجتماعل الساا ؛ الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ

هييات إاارة االتواحيات األخرى ذات الت ة بالتنوع البيولوجي إل  النظر في تأييا الوري  العامل،  ياعو -ها 4
يتب  فريقا عام  مشتركا معنيا بأوجل التآزر بين االتواحيات ذات الت ة بالتنوع البيولوجي، ووضع الترتيبات ال زمة  ب يث

 لترشي  ما يتل إل  عشرة أعضا  من كل اتواحية كأعضا  في الوري  المشترك؛ 

                                                           
145
 رفق.، الم66/488قرار الجمعية العامة  
 .أو الهيية الورعية المعنية بالتنويذ التي حا يت  إنشاؤها 146



UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2/Rev.1 
Page 188 
 

الت ة بالتنوع البيولوجي إل   إل  الوري  العامل المشترك المعني بأوجل التآزر بين االتواحيات ذات يط   -واو4
عااا مقتر ات لتعزيز أوجل التآزر بين االتواحيات ذات الت ة بالتنوع  4117عقا اجتماعل المشترك األول في عا   وا 

البيولوجي، بها  تعزيز تنويذها ع   جميع المستويات بسبل موياة لجميع األطرا ، لتنظر فيها هييات إاارة االتواحيات ذات 
 تنوع البيولوجي التي أيات الوري ، بما في ذلك مؤتمر األطرا ، في اجتماعل الرابع عشر؛الت ة بال

إل  األمين التنويذي موات ة التما  التعاون والشراكات مع األطرا  والكيانات التابعة لمنظومة األم   يط   -زاي4
يجية ل تنوع ات لاع  تنويذ الخطة االستراتالمت اة، والمجتمعات األت ية والم  ية، وأت ا  المت  ة من مخت   القطاع

 ؛4141-4111البيولوجي 
 لت سين التعاون ذات الت ة بالتنوع البيولوجي البييية المتعااة األطرا  أهاا  االتواحات أهمية اع  يؤكا -4
ي بالتعاون مع إل  األمين التنويذ ويط  العم يات ذات الت ة مع المنظمات و التنسي  ع   المستوى الوطني والتواتل و 

احيات ذات الت ة بالتنوع االتتال التابعة ل تو نقاط ال زمة لاع  بنا  القارات تيسير موات ةبالمنظمات والعم يات المعنية، 
 ؛التاا في هذا يالبيولوج

ذ و  -3 تنوع البيولوجي، أهاا  أيشي ل  لت قي  العم يات ذات الت ة جان  جميع جها شامل بضرورة بذل يس  ا 
 4141-4111ل تنوع البيولوجي  االستراتيجيةالخطة تنويذ في  المت اة ع   نطا  منظومة األم  أهمية اتباع نهج ر تأكيايكر 
 فري  إاارة البيية بتقرير ير  و 147؛ل تنوع البيولوجي المت اة عقا األم في إطار الواراة فيها أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي و 

 والمنظمات المت اة األم  وياعو 148التنوع البيولوجيالمعني ب قضاياال فري  إاارة ضط ع بهااألنشطة ذات الت ة التي ا بشأن
بما  المت اة برمتها، في منظومة األم تنوع البيولوجي إاما  أهاا  أيشي ل  موات ةالرامية إل   األخرى إل  موات ة جهواها

 ت ة؛وغيره من المباارات ذات ال إاارة البيية من خ ل فري  في ذلك
المت اة ل تربية  بين منظمة األم  البرنامج المشترك المتع   بتنويذ األوروبي األول المؤتمر بنتايج ير   -5

، ع   وجل الختو  بما في ذلك،، الثقافي والبيولوجي بين التنوع الترابطأوجل  اتواحية التنوع البيولوجي بشأنو الع   والثقافة و 
 149؛البيولوجي والثقافي التنوعبشأن الت ت بين  ف ورنساإع ن 

كمسرررراهمة مررررن الخطررررة  البنيررررة الت تيررررة الطبيعيررررة مررررن أجررررل الميرررراه  ررررول منتررررة بمقترررررا  ر رررر ي - مكررا(5
، وأهرراا  التنميررة المسررتاامة 4176 ا عررا ل تنميررة لمررا بعررألمرر  المت رراة فرري خطررة ا 4141-4177االسررتراتيجية ل تنرروع البيولرروجي 

 ؛الكامل هاالت ة إل  تقاي  موارا لاع  تنويذ ذاتوالمنظمات  األطرا  وال كومات األخرى ياعو
من أجل  هامة ال تزال التعاونية في مجال الغابات في الشراكة اتواحية التنوع البيولوجي أن مشاركة يؤكا -6
 في الشراكة التعاونية، بوتول عضوا التنويذي إل  األمين ويط   التنوع البيولوجي ل غابات، العمل بشأن لبرنامج التنويذ الوعال

بما في ذلك ، التعاونية في مجال الغابات الشراكةعمل  في المتا ة،، في  اوا الموارا بوعالية ، أن يشاركفي مجال الغابات
 بغية، المت اة المعني بالغابات في إطار منتاى األم  المتع   بالغابات الترتي  الاولي العم ية الجارية الستعران مشاركتل في

 ؛معالجة كافية المتع قة بالتنوع البيولوجي جة القضايامعال
ذكا  الوعي أاراسة  أن يواتل إل  األمين التنويذي يط   أيضا -7 ه  اال تياجات في مجال بنا  القارات وا 

 متعااة األطرا  ع   المستوى الوطني البختو  التعاون مع االتواحات البييية 
  الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية وري  العاملل  6/6الن  التالي مقتب  من التوتية 
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 أصحاب المصلحةإشراك 
 إن مؤتمر األطرا ،

وع   وجل الختو   4141-4111بشأن اعتماا الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  11/4إل  المقرر إذ يشير 
مجتمعات التعزيز ايسهامات الكام ة والوعالة ل مرأة و   أ( بشأن تمكين المشاركة ع   جميع المستويات من أجل 4الوقرة 

األت ية والم  ية ومؤسسات المجتمع الماني والقطاع الخا  وأت ا  المت  ة من جميع القطاعات األخرى في التنويذ 
 ،4141-4111الكامل ألهاا  االتواحية والخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

ذ يس   أت ا  المت  ة والور  التي تتي ها اجتماعات االتواحية وبروتوكوليها لتعزيز تنويذها بثرا  وأهمية تجار   وا 
 بوعالية،

ذ ي  ظ  مكانات وا  الجهوا التي تبذلها األمانة وأت ا  المت  ة لاع  األطرا  في تنويذ االتواحية وبروتوكوليها، وا 
 ،4141-4111لوجي تعزيز هذه الجهوا اعما لتنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيو 

ت قي  الخطة المتت ة ببعقا ج سة/ وار خا  غير رسمي يها  إل  إبراز الت ايات والور   ير   -1
رشا بها في مااوالت االجتماع الثاني ستُ اا  أيشي ل تنوع البيولوجي، التي وأها 4141-4111االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

 لرفيع المستوى؛عشر لمؤتمر األطرا ، بما في ذلك الجز  ا
ألت ا  المت  ة حبل اجتماعات مؤتمر  منتاىبوضع سبل ووسايل وآليات مناسبة مثل  ير   أيضا -4

األطرا ، من اجل تعزيز المشاركة الوعالة وفي الوحت المناس  ألت ا  المت  ة في اجتماعات وعم يات االتواحية 
 وبروتوكوليها وهيياتها الورعية؛

عزيز الممارسات واآلليات من أجل تعزيز مشاركة أت ا  المت  ة، بمن فيه  األطرا  ع   ت يشجع -4
 الشبا ، في المشاورات وعم يات تنع القرار المرتبطة باالتواحية وبروتوكوليها ع   المستويين ايح يمي والوطني؛

ا وتنويذ الجيل األطرا  إل  العمل بوعالية ع   إشراك أت ا  المت  ة، بمن فيه  الشبا ، في إعاا ياعو -3
 الجايا من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنق ة ل تنوع البيولوجي واع  المباارات التي تسع  إل  تعزيز هذه المشاركة؛ 

إل  األمين التنويذي أن يار  ممارسات وآليات مناسبة، بما في ذلك أاوات اتتال  ايثة، من أجل  يط   -5
ها يات المقب ة ل تواحية وبروتوكولالوحت المناس  ألت ا  المت  ة في العم يات واالجتماعتعزيز المشاركة الوعالة وفي 

وهيياتها اياارية، وذلك بالتشاور مع مكت  االجتماع المعني واالستوااة الكام ة من الارو  المستوااة من االتواحية وغيرها من 
 ركية ع   المستوى الاولي؛الخبرات الاولية والتطورات المستجاة في الممارسات التشا

تمكين المشاركة الشام ة لإل  األمين التنويذي أن يقو ، رهنا بتوافر الموارا، بتقاي  مع ومات عن وسايل يط   أيضا  -6
ألت ا  المت  ة في المباارات ذات الت ة وعن الور  والخبرات والتجار  التي يمكن أن يتي ها أت ا  المت  ة، مع 

 ارسات والارو  المستوااة من األنشطة السابقة مراعاة أفضل المم
  الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية ل وري  العامل 6/2الن  التالي مقتب  من التوتية 

 إشراك قطاع األعمال
 إن مؤتمر األطرا ،

ذ يعتر  بالعمل الرايا الذي التطور الجاري ل شراكة العالمية بشأن حطاع األعمال والتنوع البيولوجي، بإذ يعتر   وا 
اضط عت بل بعن األطرا  في االشتراك مع حطاع األعمال من أجل تنويذ االتواحية، كما يال ع   ذلك العاا المتزايا من 

 المباارات الوطنية وايح يمية المتع قة بقطاع األعمال والتنوع البيولوجي،
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ذ ي يط ع ما جتماع الثالث ل شراكة العالمية بشأن حطاع األعمال والتنوع بالنتايج والتوتيات المنبثقة عن اال وا 
 ،4114أكتوبر/تشرين األول  4و 4، كناا يومي مونتلايرالبيولوجي، والذي ُعقا في 
ذ ي يط ع ما الثاني  االجتماعبتنظي  منتاى األعمال المقبل، والذي سيشمل االجتماع القاا  ل شراكة العالمية، خ ل  وا 

 را  الذي سيعقا في بيونغ تشانغ، جمهورية كوريا،ألطمؤتمر اعشر ل
ذ يس    بأن المشاركة النشطة لقطاع األعمال تشكل عنترا هاما لت قي  التنمية المستاامة، وا 

ذ يعتر   الشركات في جميع أن ا  العال  ال تارك أهمية أو منافع التنوع البيولوجي في أنشطتها أو اآلثار  أغ  أن بوا 
 حي  التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية في نماذ  أعمالها وفي س سل ايمااا، اييجابية لتعمي 

ذ يارك بأهمية إشراك المؤسسات التغيرة والمتوسطة ال ج  فيما يتع   بالتنوع البيولوجي، وختوتا في الب اان  وا 
 النامية، و اجتها إل  بنا  القارات والاع ،

ذ ي  ظ  ع   بايب غ عن أنشطة حطاع األعمال وال اجة إل  تقاي  بيانات إضافية وأنماط منفجوات فيما يت وجوا وا 
 ، ل مساعاة في اتخاذ مقررات مستنيرة فيما يتع   بإشراك حطاع األعمال،ايجرا ات من جان  حطاع األعمال

ذ يقّار   منظمات،العمل الها  الجاري بشأن موضوع التجارة البيولوجية والذي تضط ع بل مخت   الوا 
ذ  أن الشرا  المستاا ، في القطاعين العا  والخا  ع    ا سوا ، يمكن أن يكون اافعا رييسيا ل تغيير في  يوه وا 

 العايا من حطاعات األعمال، ولذلك ينبغي تشجيعل،
ذ يقرّ  اارة التنوع البيولوجي و بالاور الها  ل  كومات في  ماية  وا   ،لن و األمثل   اع وال ياة في انسجا  مع الطبيعةا 

 األطرا ، مع مراعاة سياساتها الوطنية وا تياجاتها وأولوياتها، إل  أن تضط ع بما ي ي: ياعو -1
تعمل، بالتعاون مع أت ا  المت  ة والمنظمات األخرى، ع   وضع آليات مبتكرة لاع  الشراكة العالمية   أ(

 ايح يمية المرتبطة بها؛بشأن حطاع األعمال والتنوع البيولوجي والمباارات الوطنية و 
الشراكة العالمية بشأن حطاع األعمال والتنوع البيولوجي والمباارات الوطنية وايح يمية المرتبطة  تتعاون مع   (

بها من أجل المساعاة في إعااا التقارير التي تقامها شركات األعمال عن الجهوا التي تبذلها لتعمي  أهاا  االتواحية 
وأهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي،  4141-4111  قين بها، وكذلك الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي والبروتوكولين الم

وتوفير هذه المع ومات من خ ل آلية غرفة تباال المع ومات مع تقاي  م خ  شامل أيضا إل  مؤتمر األطرا  في 
 االجتماعات المقب ة؛

تعزيز الشراكات بين القطاعين العا  والخا  من أجل التشجيع تسع ، بالتشاور مع المجتمع الماني، إل     ( 
ع   وضع وتنويذ استراتيجيات التنوع البيولوجي ااخل حطاع األعمال، بما في ذلك ما يتع   ب شا الموارا، وتعزيز بنا  

 القارات؛
التواحية تعزز، من خ ل الشراكات، أنشطة المجتمعات الم  ية من أجل التنويذ الوعال ألهاا  ا  ا(
 ؛4141-4111بها، وكذلك الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  الم  قينوالبروتوكولين 
تواتل العمل من أجل تهيية بيية تمكينية، استنااا إل  المقررات القايمة، ب يث يمكن ل شركات أن تنوذ   ه(

، مع 4141-4111الستراتيجية ل تنوع البيولوجي بشكل فعال أهاا  االتواحية والبروتوكولين الم  قين بها، وكذلك الخطة ا
مراعاة ا تياجات المؤسسات التغيرة والمتوسطة ال ج  ووضع األطر المناسبة لت بية هذه اال تياجات فيما يخ  المسؤولية 

 االجتماعية والبييية؛
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الم افل المتعااة  تشجع مراعاة التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية المتت ة بقطاع األعمال في  و(
األطرا  األخرى ذات الت ة، وتسع ، حار ايمكان، إل  امج هذه القضايا في اعتباراتها ونتايجها، وا ترا  اختتاتات هذه 

  الم افل؛
 شركات األعمال ع   أن تضط ع بما ي ي:يشجع  -4
عااا ت  ل آثار حرارات وعم يات شركات األعمال ع   التنوع البيولوجي وخامات ال  أ( نظ  اييكولوجية، وا 

 خطط عمل ياما  التنوع البيولوجي في عم ياتها؛
اعتبارات متع قة بالتنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية وتضمن تار  في أطر ايب غ الخاتة بها    (

االتواحية وأهاا  الخطة تجسيا ايجرا ات التي تتخذها الشركات، بما في ذلك أنشطة س سل إمااااتها، مع مراعاة أهاا  
 ؛وأهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي 4141-4111االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

تعزز حارات المستويات الع يا في اياارة والموظوين التنويذيين وس سل ايمااا بختو  المع ومات    (
  تي تم  التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية؛المتع قة بمنافع التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية واآلثار ال

 تامج اعتبارات التنوع البيولوجي في سياسات الشرا ؛   ا(
التواحية التنوع البيولوجي لاع  تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع نشاط في استراتيجية  شا الموارا تشارك ب  ه(
 جي؛وأهاا  أيشي ل تنوع البيولو  4141-4111البيولوجي 
إل  األمين التنويذي أن يضط ع، رهنا بتوافر الموارا، بايضافة إل  العمل الم اا في المقررات يط    -4

 السابقة، بما ي ي:
الرامية إل  تعزيز إاما  اعتبارات التنوع البيولوجي   اع  األطرا ، وال سيما في الب اان النامية، في جهواهي  أ(

 في حطاع األعمال؛
راكة العالمية بشأن حطاع األعمال والتنوع البيولوجي والمباارات الوطنية وايح يمية المرتبطة بها، يساعا الش   (

 ت رزه س  االحتضا  وبالتعاون مع برامج أخرى، فيما يخ  ت ايا أنماط من ايجرا ات، ع   وضع تقارير عن التقا  الذي 
الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية في اجتماعل  شركات األعمال في تعمي  التنوع البيولوجي ل وري  العامل

الساا  ومؤتمر األطرا  في اجتماعل الثالث عشر، من خ ل وسايل منها عقا   قة عمل تقنية بشأن أطر ايب غ المعتماة 
 في هذا المجال؛
ت الوطنية وايح يمية المرتبطة بها يساعا الشراكة العالمية بشأن حطاع األعمال والتنوع البيولوجي والمباارا   (

 التنوع البيولوجي في حرارات شركات األعمال؛ تعمي من أجل اع  بنا  حارات حطاع األعمال بها  
يوسع نطا  اور الشراكة العالمية بشأن األعمال والتنوع البيولوجي واألعمال لتعزيز اور حطاع األعمال في   ا(

عااا  4141عا  في الوترة المؤاية إل  ي كل ع    اة، من خ ل ت ايا المعال  الرييسية تنويذ أهاا  أيشي ل تنوع البيولوج وا 
 ؛4141-4111إرشااات في مجال األعمال لاع  تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

شراك حطاع التعاون وأوجل التآزر مع المنتايات األخرى بشأن المسايل ذات الت ة بالتنوع البيولوجي  يعزز  ه( وا 
 األعمال فيما يتع   بأمور منها مؤشرات الس ع األساسية واينتا  واالسته ك المستاامان؛

المع ومات وي  ل أفضل الممارسات والمعايير والب وث المتع قة بتقيي  خامات النظ  اييكولوجية،  يجمع  و(
اتواحية التنوع البيولوجي وأهاا  أيشي ل تنوع أهاا   امها حطاع األعمال لت قي لتيسير عم يات تقيي  المساهمات التي يق
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هذه المع ومات ع   مخت   المنتايات ذات الت ة من أجل ت قي  أحت  حار ممكن من  نشرالبيولوجي، والمساعاة في 
 المنافع لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي 

  المخت  الستعران تنويذ االتواحية الموتوا العضوية ل وري  العامل 6/6الن  التالي مقتب  من التوتية 

 والمحلية الوطنية دون الحكومات إشراك
 ،إن مؤتمر األطرا 

ت ايا الت ايات وال  ول المرتبطة بأنماط التوسع ال ضري الجارية ولوت االنتباه المبذولة لبالجهوا  ير   -1
الم  ي وايح يمي  المستويينجي لتناع السياسات ع   إليها، مثل منشور اراسة احتتاايات النظ  اييكولوجية والتنوع البيولو 

ع    ويشجع 150 ،التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية: الت ايات والور و التوسع ال ضري والتقيي  العالمي المعنون  
 نشرها واستعمالها ع   نطا  واسع؛

ضري االستراتيجي والمستاا  عن طري  األطرا  إل  زيااة جهواه  لت قي  واع  وتوجيل التوسع ال  ياعو -4
ات وخطط العمل ستراتيجياالالعمل جنبا إل  جن  مع ال كومات اون الوطنية والم  ية لت قي  أهاا  أيشي، وخاتة تعزيز 

 ؛ تنوع البيولوجيالم  ية واون الوطنية ل
ال ضري وف  البنية التنوع البيولوجي في تخطيطه  ال ضري وشبل  اعتباراتاألطرا  إل  إارا   ياعو -4

وتاعي  حارات ال كومات اون الوطنية والم  ية ع   إارا  التنوع البيولوجي في  ، البنية الت تية الخضرا  األساسية مثل 
 ؛التخطيط ال ضري

األطرا  ع   اع  المباارات ذات الت ة التي تسه  في ت قي  األنماط المستاامة ل توسع ال ضري،  يشجع -3
وشبكة مان الب ر  ،(MITIN(، والشبكة الاولية لألحالي  االبتكارية الب رية  URBIS يط ال يوي ال ضري  مثل مباارة الم

 ( ضمن غيرها؛MediverCitiesالمتوسط من أجل التنوع البيولوجي  
ال كومات اون الوطنية والم  ية ع   المساهمة في ت قي  الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  يشجع -5

، وذلك عن طري  امج اعتبارات التنوع البيولوجي في خطط التوسع ال ضري المستاا  ت اياا، بما في ذلك 4111-4141
اارة المياه والنوايات؛ وتعزيز ال  ول القايمة ع   الطبيعة؛ ورتا وتقيي   الة التنوع  النقل الم  ي، والتخطيط المكاني، وا 

اما   وظ  عطا  األولوية لقضايا التنوع البيولوجي من البيولوجي والتقا  ل  واظ ع يل؛ وا  التنوع البيولوجي ك ل لتغير المناخ؛ وا 
خ ل توضي  اآلثار اييجابية ل تنوع البيولوجي وخامات النظا  اييكولوجي ع   مواضيع أخرى، مثل الت ة والطاحة المتجااة 

 وسبل العيش؛
 اة الجهوا الرامية إل  ت قي  ما ي ي:إل  األمين التنويذي، رهنا بتوفر الموارا، زيا يط   -6
تعمي  التنوع البيولوجي في عمل ساير الوكاالت والشركا  الرييسيين المنخرطين في العمل ع   المستويين  أ(  

 اون الوطني والم  ي؛
مساعاة األطرا  وال كومات اون الوطنية والم  ية، وشركايها، ع   امج مساهمة ال كومات اون الوطنية   (  

 ؛4141-4111الم  ية ع   ن و أكثر فعالية في تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي و 
، بما في ذلك وأت ا  المت  ة اآلخرين التعاون مع وكاالت األم  المت اة والمنظمات الاولية األخرى   (

اون الوطني والم  ي، مثل العمل  المستوييني، بشأن القضايا ذات الت ة بالتنويذ ع   احيات ذات الت ة بالتنوع البيولوجاالتو
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مع أمانة اتواحية األراضي الرطبة ذات األهمية الاولية وخاتة بوتوها موي  ل طيور المايية  اتواحية رامسار( فيما يتع   
 بقضايا األراضي الرطبة في المناط  ال ضرية وشبل ال ضرية 
  UNEP/CBD/COP/12/24/Add.1ة أعا األمين التنويذي الن  التالي ع   أسا  الوثيق

 التنوع البيولوجي والتنمية السياحية
 ،إن مؤتمر األطرا 

أهميررة الع حررة بررين السرريا ة والتنرروع البيولرروجي، وترر تها، فرري هررذا الترراا، بالمبرراا  التوجيهيررة بشررأن التنرروع  إذ ي  ررظ
 البيولوجي والتنمية السيا ية، 

ذ يذكر بشرأن أنمراط االسرته ك واينترا  المسرتاامة فري الوثيقرة الختاميرة لمرؤتمر األمر  باعتماا إطار البرامج العشري  وا 
   41،151المت اة ل تنمية المستاامة ريو+

ذ ينظرررر فررري الخبررررات المسرررتقاة مرررن تطبيررر  طايورررة مرررن األاوات فررري اياارة السررريا ية المسرررتاامة ذات التررر ة برررالتنوع  وا 
 البيولوجي، 
خرى، باع  من المنظمات ذات الت ة، وبالتعاون مع أت ا  المت  ة في األطرا  وال كومات األ  ياعو  -1

 تناعة السيا ة، بما في ذلك المجتمعات األت ية والم  ية:
تعزيررز أنشررطة التواتررل والتع رري  والتوعيررة ل جمهررور العررا  والسررياا بشررأن خيررارات السررور المسررتاامة، وبشرررأن   أ( 

تاار الشهااات،  س  االحتضا ؛استخاا  الع مات اييكولوجية، ونظ  المع   ايير وا 
وت ايرررا المنررراط  التررري تتسررر  بقرررار كبيرررر مرررن التنررروع البيولررروجي وضرررغوط كبيررررة أو م تم رررة مرررن األنشرررطة     (

السيا ية ع   السوا ، وتنمية واع  المشروعات اييضا ية في  المناط  الساخنة فري مجرالي السريا ة و ورظ الطبيعرة ، بمرا فري 
 ى ايح يمي، من أجل خون اآلثار الس بية وزيااة آثار الم ققة من السيا ة؛ذلك ع   المستو 
وايبرر غ عررن أنشررطة الترفيررل والزيررارات وغيرهررا مررن األنشررطة السرريا ية فرري المنرراط  الم ميررة، إضررافة إلرر      (

مقب رة فري إطرار االتواحيرة وضرمن اآلثار والعم يات اياارية ذات التر ة فري المنراط  ال ساسرة إيكولوجيرا، فري التقرارير الوطنيرة ال
مسرراهمات األطرررا  وال كومررات األخرررى فرري حواعررا البيانررات وآليررة تبرراال المع ومررات ذات الترر ة بعمررل برنررامج العمررل المتع رر  

 بالمناط  الم مية؛ 
وبنررا  حررارات الوكرراالت المعنيررة بال ررااي  والمنرراط  الم ميررة الوطنيررة واون الوطنيررة،  سرر  االحتضررا ، مررن   ا( 

أجل االنخراط في شراكات مع تناعة السيا ة ل مساهمة ماليا وتقنيا فري إنشرا  المنراط  الم ميرة وتشرغي ها وتريانتها باسرتخاا  
أاوات مثررل االمتيررازات والشررراكات بررين القطرراعين العررا  والخررا ، وآليررات السررااا، وغيرهررا مررن األشرركال المتع قررة بسررااا خررامات 

ترات الميزانيرة العامرة واون المسرا  بالواليرات وااللتزامرات العامرة ن رو ت قير  آهراا  آيشري النظا  اييكولوجي، تكمري  لمخت
 ل تنوع البيولوجي 

مرفرر  البييرة العررالمي والجهررات المان رة األخرررى،  سرر  االحتضرا ، إلرر  مررن  األولويرة ل تمويررل المترراا  ويراعو -4
اول الجزرية التغيرة النامية، إل  جان  الب اان التري تمرر احتتراااتها من أجل اع  الب اان النامية، ال سيما أحل الب اان نموا وال

بمر  ة انتقالية، في المشروعات اييضرا ية المتع قرة  بالمنراط  السراخنة فري مجرالي السريا ة و ورظ الطبيعرة ، المشرار إليهرا فري 
   ( أع ه  1الوقرة 
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ثرر التراكمري ل سريا ة ع ر  الرنظ  اييكولوجيرة مراكرز الب روث ذات التر ة إلر  إجررا  اراسرات عرن األ وياعو -4
ال ساسررة، واآلثررار الناجمررة عررن مبرراارات سرربل العرريش المسررتاامة، بمررا فرري ذلررك حطرراع السرريا ة، ع رر  التنرروع البيولرروجي ونشررر 

 نتايجها؛
 إل  األمين التنويذي، رهنا بتوفر الموارا، القيا  بما ي ي: ويط   -3
ااا األطررا  تقرارير منتظمرة ومنهجيرة  رول تطبير  المبراا  التوجيهيرة ل تنروع تطوير سبل ووسايل لتيسرير إعر أ(  

 البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي والتنمية السيا ية، بالتعاون مع المنظمات ذات الت ة؛
  والتعرراون مررع برنررامج األمرر  المت رراة البييرري ومنظمررة السرريا ة العالميررة ومنظمررة األمرر  المت رراة ل ثقافررة والع رر   (  

والثقافرررة  اليونسررركو(، وغيرهرررا مرررن المنظمرررات ذات التررر ة لوضرررع معرررايير لت ايرررا منررراط  السررراخنة فررري مجرررالي السررريا ة والتنررروع 
 البيولوجي، وت ايا األنشطة ذات األولوية لتطبي  المباا  التوجيهية ل تنوع البيولوجي والتنمية السيا ية في ت ك المناط ؛ 

منظمات ذات الت ة والشركا  اآلخرين في تجميع ونشر األاوات والمباا  وموات ة إشراك األطرا  وال  (  
التوجيهية ذات الت ة، والمع ومات المتع قة ببرامج بنا  القارات، والممارسات الوض   بشأن الت ت بين السيا ة والتنوع 

 البيولوجي 

  عمليات االتفاقية -خامسا

 (سحب المقررات)بما في ذلك  ي إطار االتفاقية وبروتوكوليهاتحسين فعالية الهياكل والعمليات ف - 31البند 
 الوقررات  الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويرذ االتواحيرة ل وري  العامل 6/4الن  التالي مقتب  من التوتية 

 مكرررررررررررررررا( مرررررررررررررن الوثيقرررررررررررررة 6 مكرررررررررررررررا( و6و 2(  وأعرررررررررررررا األمرررررررررررررين التنويرررررررررررررذي عناترررررررررررررر غضرررررررررررررافية: الوقررررررررررررررات 6إلررررررررررررر   7
UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1 ت  س بل 6/4من مشروع المقرر الوارا في التوتية  2  والوقرة  

 البروتوكولين عقد اجتماعات مؤتمر األطراف بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
 إن مؤتمر األطرا ،

مستقبل، جز ا رفيع المستوى ل تواحية ، في الاألطرا المستوى من مؤتمر  الرفيعبأن يعتبر الجز   يوتي -1
 ها؛يوبروتوكول

 ؛االتواحية وبروتوكوليهاالمتكام ة لتنويذ  هجالنُ المقب ة عن  اجتماعاتلإارا  بنا في جاول أعمال  يقرر -4
أن تعقا االجتماعات العااية لمؤتمر األطرا  في غضون فترة أسبوعين تشتمل ايضا ع   اجتماعات  يقرر  -4
 طرا  العامل كاجتماع لألرطا  في بروتوكول حرطاجنة وبروتوكول ناغويا؛مؤتمر األ

وفي ضو  نظر هذه المسألة من جان   التنويذيالخطة التي يضعها األمين  ع   أسا ، أيضا يقرر -3
ر لمؤتمر نظ  االجتماع الثالث عشيُ أن  ،االجتماع السابع لمؤتمر األطرا  العامل كاجتماع لألطرا  في بروتوكول حرطاجنة

مؤتمر و  تماع لألطرا  في بروتوكول ناغوياتضمن أيضا اجتماعات مؤتمر األطرا  العامل كاجتأسبوعين  فترةاألطرا  في 
 بهذا المقرر؛ 152األولالوارا في المرف   ع   الن وبروتوكول حرطاجنة في األطرا  العامل كاجتماع لألطرا  

 ؛لمجتمعات األت ية والم  يةوا ألطرا لالوعالة المشاركة الكام ة و  ضمانال اجة إل   يؤكا -5
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بضرورة ضمان توفر الموارا المالية ال زمة لاع  مشاركة ممث ين عن الاول النامية األطرا ،  رقّ يُ  - مكررا(5
ممث ررري وكرررذلك بمر  رررة انتقاليرررة، احتتررراااتها ال سررريما أحرررل الب ررراان نمررروا والررراول الجزريرررة الترررغيرة الناميرررة، واألطررررا  التررري تمرررر 

 في االجتماعات المتزامنة الث ثة؛الجماعات األت ية والم  ية، 
االستيمانية الطوعية ذات الت ة  التنااي األطرا  من الب اان المتقامة إل  زيااة مساهماتها في  ياعو -6

 لاع  المشاركة الكام ة والوعالة ل ممث ين من األطرا  المؤه ة والمجتمعات األت ية والم  ية؛
إل  األمين التنويذي مراعاة الخبرات المكتسبة من التنظي  المتزامن ل جتماع الثاني عشر  يط   -ررا( مك6

لاى تنظي  أعمال الثالث األطرا  في بروتوكول ناغويا  كاجتماعاالجتماع األول لمؤتمر األطرا  العامل لمؤتمر األطرا  و 
 ؛عشر

مرن مشرروع المقررر الروارا  1، وي ل م رل الوقررة UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1الوثيقة الن  التالي مقتب  من 
 ل وري  العامل الموتوا المعضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية  6/4في التوتية 

 الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ
  ر األطرا ،إن مؤتمر 

حع مؤتمر األطرا  أن يتخذها بها  من االتواحية، التي تضع التاابير الذي يتو  2، الوقرة 42إل  المااة  إذ يشير 
 إبقا  تنويذ االتواحية حيا االستعران،

من النظا  الااخ ي الجتماعات مؤتمر  7، الوقرة 46 ز( والقاعاة  2، الوقرة 42أيضا إل  المااة  إذ يشيرو 
 األطرا ، التي تشير إل  إنشا  مؤتمر األطرا  لهييات فرعية أخرى،

ذ يارك   تكام ة فيما يخ  استعران واع  تنويذ االتواحية وبروتوكوالتها،منافع الُنهج الم وا 
ذ  أهمية المشاركة الكام ة والوعالة لجميع األطرا ، والسيما األطرا  من الب اان النامية، وخاتة  ارك كذلكي وا 

انتقالية، في اجتماعات الهيية وكذلك الب اان التي تمر احتتاااتها بمر  ة  النامية التغيرة الجزرية الاولالب اان األحل نموا  و 
 الورعية ل تنويذ،

ذ يس   أيضا  المشاركة الكام ة والوعالة لممث ي المجتمعات األت ية والم  ية في اجتماعات الهيية  بأهمية وا 
 ة، ط( وأ كا  االتواحية ذات الت  8الورعية ل تنويذ، خاتة خ ل أي اراسة ل هيية الورعية لمسايل تتع   بتنويذ المااة 

باستعران  المعني المخت  العضوية الموتوا العامل الوري إنشا  هيية فرعية ل تنويذ ت ل م ل  حررّ  -7 
 تنويذ االتواحية، تسنا لها والية ع   الن و الوارا في االختتاتات المرفقة بهذا المقّرر؛

هذا المقّرر، وكذلك أي مها   إل  الهيية الورعية ل تنويذ القيا  بالمها  المبينة في مرف  يط   - مكررا(7 
تقع في نطا  اختتاتاتها كما أشار إليل مؤتمر األطرا  أو مؤتمر األطرا  العامل كاجتماع لألطرا  في البروتوكولين، 

 وتقا  تقريرا  عن عم ها؛
  
ماعات إل  األمين التنويذي اع  عمل الهيية الورعية ل تنويذ بوسايل منها تنظي  اجت يط   - مكررا ثانيا(7 

عااا الوثاي  ال زمة الجتماعات الهيية الورعية وتقاريرها؛   وا 
إل  األمين التنويذي وضع ترتيبات لعقا اجتماع الهيية الورعية ل تنويذ حبل االجتماع الثالث  يط   - مكررا ثالثا(7

 عشر لمؤتمر األطرا  
 تحسين كفاءة الهياكل والعمليات بموجب االتفاقية: مسائل أخرى
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والتقنية والتكنولوجية لتمكينها من االضط ع  الع ميةلهيية الورعية ل مشورة اعم ية ت سين عم يات    ظي -8
بالتشاور مع المكت ، استكشا  سبل ت سين كوا تها  ،إل  األمين التنويذي أن يواتل ويط   ،بواليتها بقار أكبر من الكوا ة

من االجتماعين السابع عشر والثامن عشر ل هيية الورعية ل مشورة الع مية األطرا  والارو  المستوااة  آرا باالعتماا ع   
 ؛والتقنية والتكنولوجية

االجتماعات بما في ذلك من خ ل وسايل  عقاإل  األمين التنويذي أن يستكش  سبل زيااة كوا ة يط    -9
ل مناوبين بما في المراف  ال زمة  لت ايا نماييلتواتل مع الكيانات الم يمة مثل برنامج األم  المت اة ايعبر اينترنت، وا

ب غ الوري  العامل الموتوا العضوية  نقاطذلك  االتتال الوطنية في الب اان النامية ل مشاركة بوعالية في هذه االجتماعات وا 
 7ة وفقا ل وقر  يت  إنشاؤهاالتي حا لتنويذ المعنية باأو الهيية الورعية  الساا المخت  الستعران تنويذ االتواحية في اجتماعل 

 153؛ع ه ل نظر من جان  مؤتمر األطرا  في اجتماعل الثالث عشرأ
طوعية ل ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع  نظرا استعران  عم يةالتمكين من إجرا   يقرر -11
مثل منتاى االستراتيجيات  المتا ةآلليات استوااة من ات قي  أفضل و  المهتمةتجريبي بواسطة األطرا   ع   أسا البيولوجي 

 التي تواجلعن التقا  الم رز والت ايات  اتقرير  أن يقا إل  األمين التنويذي  ويط  وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي، 
 تنويذ إل  مؤتمر األطرا  في اجتماعل الثالث عشر؛ال

من استعران التقا  الم رز  4141عا   وبغية تمكين مؤتمر األطرا  في كل اجتماع من اجتماعاتل  ت  -11
( من ه  4لوقرة عم  باوت قي  أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي  4141-4111في تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 

مع ومات عن التقا  الم رز تو   ،طوعي ع   أسا األطرا  وال كومات األخرى إل  أن تتي ،  ياعو، 11/4المقرر 
هج تو  تقيي  التقا  بما في ذلك ا  أيشي ل تنوع البيولوجي وما يتتل بها من أهاا  وطنية، وعن المؤشرات والنُ ت قي  أها

تباال المع ومات، ويط   إل  األمين التنويذي إب غ مؤتمر األطرا  عن غرفة آلية في  عبر اينترنتمن خ ل أااة ايب غ 
 العم ية الطوعية؛هذه 

الخبرات والارو  المستوااة من إعااا التقرير الوطني  ع   أسا التنويذي أن يعا،  إل  األمينيط    -14
، مقتر ات بشأن التقرير الوطني الساا  لتيسير تبسيط ايب غ عن عبر اينترنت الخام  واستخاا  أااة ايب غ الطوعية

ل نظر  عبر اينترنتتكون ضرورية ألااة ايب غ  فض  عن أي ت سينات أخرى حا االتواحية وبروتوكوليها فيالقضايا المشمولة 
أو الهيية الورعية التي حا  من جان  الوري  العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية في اجتماعل الساا 

 أع ه؛ 7يت  إنشاؤها وفقا ل وقرة 
ات ايب غ مع االتواحات البييية المتعااة األمين التنويذي أن يستكش  إمكانية تو يا عم ي إل يط   أيضا   -14

ذات الت ة بالتنوع البيولوجي ل نهون بعم ية ال تول ع   البيانات لتنويذ االتواحية وال ا من أعبا  ايب غ، األخرى األطرا  
 ؛واالستوااة من الخبرات المستماة من هذا العمل لاى إعااا مقتر ات ل تقرير الوطني الساا 

عقا اجتماعات ، خيارات، بما في ذلك التكالي  المتع قة بها أن يستكش األمين التنويذي  إل  ككذليط    -13
إل  الوري  العامل  اتقرير  وأن يقا ، يناألطرا  في البروتوكولو مؤتمر األطرا  المتزامنة لجتماعات االت ضيرية إح يمية حبل 

 7أو الهيية الورعية التي حا يت  إنشاؤها وفقا ل وقرة  تماعل الساا الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية في اج
 ؛أع ه

الماير التنويذي لبرنامج األم  المت اة ل بيية إل  أن ينظر في تعزيز مشاركة المكات  ايح يمية  ياعو -15
 ؛االتواحية وبروتوكوليهال برنامج في اع  األطرا  في جهواها لتنويذ التزاماتها بموج  

                                                           
153
الفريق العامل اجتماعه الثاني عشر بشأن إنشاء هيئة فرعية معنية بالتنفيذ على النحو الذي أوصى به رهنا بمقرر يصدر عن مؤتمر األطراف خالل  

 .6/4من مشروع المقرر الوارد في التوصية  1اجتماعه الخامس، في الفقرة في  المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
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األطرا  ع   إارا  الس مة األ يايية وال تول وتقاس  المنافع في االستراتيجيات وخطط العمل  يشجع -16
الوطنية ل تنوع البيولوجي، وخطط التنمية الوطنية وغير ذلك من السياسات والخطط والبرامج القطاعية والمشتركة بين القطاعات 

 األولويات الوطنية؛ س  مقتض  ال ال، مع مراعات الظرو  والتشريعات و 
 إل  األمين التنويذي، رهنا بتوافر الموارا:يط    -17
أن يجرى تقييما ال تياجات األطرا  من القارات والثغرات في المهارات فيما يتع   بإارا  حضايا الس مة   أ(

وخطط التنمية الوطنية من أجل  األ يايية وال تول وتقاس  المنافع في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي
 تتمي  تاخ ت بنا  القارات استنااا إل  ا تياجات األطرا ؛

بروتوكول ناغويا واالتواحية فض  بروتوكول حرطاجنة و االتتال الوطنية ل لنقاطأن ينظ    قات عمل إح يمية    (
والارو  والمستوااة في مجال إاما  الس مة  أت ا  المت  ة المعنيين لتباال الخبراتو  عن المجتمعات األت ية والم  ية

 ؛العمل الوطنية ل تنوع البيولوجي األ يايية وال تول وتقاس  المنافع في االستراتيجيات وخطط
األطرا  وال كومات األخرى،  س  مقتض  ال ال، ووفقا ل ظرو  واألولويات الوطنية ع   تعزيز  يشجع -18

 االتواحيات األخرى ذات الت ة بالتنوعفض  عن  االتواحية وبروتوكوليهالتنويذ  منس ع نهج وطنية ل تنسي  لتيسير وضالليات اآل
  األخريين ريو واتواحيتيالبيولوجي 

الموترروا العضرروية  ل وريرر  العامررل 6/4  ( و ا( مررن التوتررية 7المرفقررات التاليررة، وفقررا ل وقرررتين  يأعررا األمررين التنويررذ
  ةالمخت  الستعران تنويذ االتواحي

 
 المرف  األول

 كاجتماعلتنظيم المتزامن لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، واالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف العامل لخطة 
 األطراف في بروتوكول قرطاجنة كاجتماعاألطراف في بروتوكول ناغويا، واالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل 

متزامن ل جتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا ، واالجتماع الثاني عشر لمؤتمر يتضمن المرف  خطة التنظي  ال  7
األطرا  في  كاجتماعاألطرا  في بروتوكول ناغويا، واالجتماع الثامن لمؤتمر األطرا  العامل  كاجتماعاألطرا  العامل 

 154بروتوكول حرطاجنة 

  لمؤتمر األطرا ( بافتتاا اجتماع مؤتمر األطرا  رسميا مؤتمر األطرا   ريي  االجتماع السابلريي  العامل ال تول وي   4
ويتو  ع    لانتخا  رييسل  ويعتما مؤتمر األطرا  جاول أعمالبمؤتمر األطرا   قو يو   اتترة الاور ولاألول يو  الفي تباا 

في الج سة  جرى مناحشتهاتي تيقو  مؤتمر األطرا  بإنشا  فريقي عمل لتناول جميع البنوا باستثنا  ت ك الث  تنظي  العمل  
إنشا  لجنة ل ميزانية  وينتخ  مؤتمر األطرا  ريي  كل فري  عامل من بين أعضا  المكت  الذين ينتمون يقو  بالعامة و 

   155ألطرا  االتواحية وبروتوكوليها 

                                                           
154
. 2/5)ب( من توصيته  1لمفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في الفقرة وضعت هذه الخطة تمشيا مع طلب الفريق العامل ا 

األطراف في بروتوكول  كاجتماعالمعدة لتنظيم االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف واالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل ستكمل الخطة وت
 ، وعلى البدائل الواردة في الوثيقةUNEP/CBD/COP/12/1/Add.1/Rev.1نامويا الوارد في المرفق الثالث بالوثيقة 

UNEP/CBD/WGRI/5/12 وقد أكد مؤتمر األطراف الحاجة لضمان المشاركة الكاملة والفعالة لألطراف والمجتمعات األصلية والمحلية في .
 األطراف في بروتوكول نامويا. كاجتماعامل االجتماعات التي يتم تنظيمها بصورة متزامنة لمؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف الع

155 
نتخب بديل مناوب من بين أطراف البروتوكول لتولي مهام الرئاسة عند مناقشة البنود في حالة كان الرئيس من بلد مير طرف في البروتوكول، يُ 

 المتعلقة بالبروتوكول.
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 وتوكول حرطاجنة ث  يقو  ريي  مؤتمر األطرا  بافتتاا اجتماع األطرا  في بروتوكول ناغويا واجتماع األطرا  في بر    2

بإحرار جاول أعمال اجتماعاتل، ويتو  ع   تنظي  عم ل، و باعتماا اجتماع األطرا  لكل بروتوكول  قو وبالتس سل، ي 156
 ث وي يل بنوا جاول أعمالل إل  الوريقين،  س  االحتضا    ،الوريقين العام ين ولجنة الميزانية التي أنشأها مؤتمر األطرا 

 ن  لألفرحة العام ة البا  في أعمالها ترفع الج سات كي يتس

وال تتخذ القرارات في إطار أي تك إال من جان  أطرا  هذا التك فقط؛ وسوا  عقات االجتماعات في سيا  ج سات    2
عامة أو في إطار الوريقين العام ين، ت ضر ت ك الاول غير األطرا  في أ ا البروتوكولين أثنا  نظر البنوا المتع قة 

 ل المعني بتوة مراح   ولمساعاة الريي ، ينبغي اتخاذ تاابير تقنية ل تمييز بين األطرا  وغير األطرا   بالبروتوكو 

تناولها في الج سة العامة، يت  تناول البنوا الواراة في إطار االتواحية  ىوباستثنا  بعن البنوا الم ااة التي يجر    6
، يجوز لكل فري  عامل تختي  كل اجتماعإل  م توى جاول أعمال  الوريقين العام ين  واستناااسيا  والبروتوكولين في 

نو  الوري  إطار بكل تك في متع قة تناول البنوا ذات الطبيعة المتماث ة التكوك م ااة  ع   أن تُ تناول ل زمنيةفترات 
الواراة في إطار االتواحية أو وثي   وبالتالي، يت  النظر في أورا  االجتماع المتع قة بالبنوا القر  ع   أسا  من الالعامل 

نظر أطرا  أ ا البروتوكولين في أورا  االجتماع مباشرة عق  مث  يأتي  ،البروتوكولين ع   أسا  القر  الوثي   ومن ث 
  متتلنظر أطرا  االتواحية ألورا  االجتماع المتع قة بموضوع 

ا في سيا  ج سة يجان في كل من البروتوكولين ماألطرا   كاجتماعيعقا مؤتمر األطرا  ومؤتمر األطرا  العامل و    6
ع   سبيل المثال، يمكن فلمؤتمرين  في إطار اعامة رسمية  س  االحتضا   ويمكن أيضا تنظي  ج سات غير رسمية مشتركة 

جز بعا لبروتوكولين لتقيي  ما أنفوي اطرا  األ كاجتماععقا ج سة عامة غير رسمية لمؤتمر األطرا  ومؤتمر األطرا  العامل 
القرا ة األول  ل بنوا الواراة في إطار االتواحية والبروتوكولين بغية تقيي  التقا  الم رز  وفي ختا  أعمالهما، يقا  الوريقان 

األطرا  في بروتوكول  كاجتماعات إل  مؤتمر األطرا ، ومؤتمر األطرا  العامل مقرر العام ن مجموعة من مشروعات ال
 األطرا  في بروتوكول ناغويا  كاجتماعالعامل  حرطاجنة، ومؤتمر األطرا 

، يعقا مؤتمر األطرا  واجتماعات األطرا  في البروتوكولين مرة أخرى في سيا  ج سة اتوفي اليو  األخير لوترة الاور   .2
حرار مشروعات ال تما  المسايل ايجرايية المقرر عامة الستعران وا  بهما  ويقو   ع قةمتات التي مررها إليهما الوريقان العام ن، وا 

مؤتمر األطرا  أيضا بالنظر في أي توتيات ترا من اجتماعات األطرا  في البروتوكولين واعتمااها  وبعا ذلك، يغ   
اجتماع األطرا  في أ ا البروتوكولين، ث  يغ   اجتماع األطرا  في البروتوكول اآلخر  وفي النهاية، يغ   اجتماع مؤتمر 

 األطرا  

 المرف  الثاني 
 اختصاصات الهيئة الفرعية للتنفيذ

ت ت إشرا  مؤتمر األطرا ، ينبغي أن تقو  الهيية الورعية ل تنويذ بأاا  الوظراي  التاليرة مرن أجرل اعر   - 7 
 :42من المااة  2مؤتمر األطرا  ع   إبقا  تنويذ االتواحية حيا االستعران عم   بالوقرة 

  الم ررررز فررري تنويرررذ االتواحيرررة، بمرررا فررري ذلرررك تقررراي  الررراع  اسرررتعران مع ومرررات ذات تررر ة بشرررأن التقرررا  أ( 
 لتنويذها، وأي خطط وأهاا  استراتيجية اعتمات في إطار االتواحية وغيرها من المقّررات التاارة عن مؤتمر األطرا ؛

                                                           
156 

في أحد  األطراف كاجتماعولين، ينتخب رئيس مؤتمر األطراف العامل في حالة كان رئيس مؤتمر األطراف من بلد ليس طرفا في أحد البروتوك

 في البروتوكول المعني. االبروتوكولين من بين أعضاء المكتب الذين يمثلون بلدانا أطراف
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  سرر وضررع توجيررل جايررا ومسرراعاة مررؤتمر األطرررا  فرري إعررااا المقررررات بشررأن تعزيررز تنويررذ االتواحيررة،    ( 
 ؛ضا االحت

إترررراار توترررريات لتجرررراوز التررررعوبات الترررري تعترررررن تنويررررذ االتواحيررررة، وأي خطررررط وأهرررراا  اسررررتراتيجية    ( 
 اعتمات في إطار االتواحية؛

 إتاار توتيات عن كيوية تعزيز آليات لاع  تنويذ االتواحية؛  ا( 
 ؛االحتضا   س تها، ت ايا سبل ووسايل لتعزيز التكامل والوعالية في تنويذ االتواحية وبروتوكوال  ه( 
 مؤتمر األطرا   ي اِّاه الذي الن و ع  أاا  وظاي  أخرى   و( 
العامررل ينبغرري   أن تقررو  الهييررة الورعيررة ل تنويررذ بوظرراي  ع رر  الن ررو الررذي أشررار إليهررا مررؤتمر األطرررا   - 4 

 كاجتماع لألطرا  في البروتوكولين؛
العتبررار، عنررا أاا  وظايوهرا، الرراور والوظرراي  الترري تضررط ع وينبغري أن تأخررذ الهييررة الورعيررة ل تنويرذ فرري ا - 4 

 وتركز عم ها استنااا إل  ذلك  والتكنولوجية والتقنية الع مية ل مشورةبها الهيية الورعية 
، والتكنولوجيرررة والتقنيرررة الع ميرررة ل مشرررورةوينبغررري أن تقرررو  كرررل مرررن الهييرررة الورعيرررة ل تنويرررذ والهييرررة الورعيرررة  - 3 

 بتباال المع ومات من أجل ضمان التكامل في أعمالهما وتجن  التااخل في المها    س  االحتضا ،
 

  ل وري  العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية 6/9الن  التالي مقتب  من التوتية 

 سحب المقررات
 إن مؤتمر األطرا ،

عاضة عن العم ية ال الية بنهج جايا الستعران وح  العمل بالنهج ال الي لس   المقررات واالست يقرر -1
 ؛هاالمقررات أو عناتر المقررات بطريقة تاع  التنويذ وترسي أساسا جياا يعااا مقررات جاياة واعتماا

، باستخاا  أااة لتتبع المقررات عبر اينترنت والتي سيجري المقرراتإعااة تركيز عم ية س    أيضايقرر  -4
آلية غرفة تباال المع ومات بغية اع  استعران المقررات القايمة، وت سين عم ية إعااا مقررات جاياة  تطويرها وت ايثها في

 ؛هاواعتماا
 بما ي ي: أن يقو إل  األمين التنويذي يط    -4
االستناا إل  األاوات ال الية، ع   وضع أااة لتتبع المقررات عبر اينترنت وت ايثها في آلية غرفة بالعمل،   أ(

 باال المع ومات بها  اع  استعران المقررات ال الية وت سين عم ية إعااا واعتماا المقررات الجاياة؛ت
تجريبي واستخاامها الستعران مقررات االجتماعين  ع   أسا تنويذ أااة تتبع المقررات عبر اينترنت    (

ت أخرى ذات ت ة ع   الن و الوارا في المرف  بهذا تجميع مع ومات عن  التها وأية مع وماو الثامن والتاسع لمؤتمر األطرا  
تا ة المع ومات ذات الت ة بنتايج هذه العم ية ل وري  العامل الموتوا العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية  المقرر وا 

تاار توتية م يمة لمؤتمر األطرا  خ ل اجتماعل الثالث عشر؛ 157خ ل اجتماعل الساا   ل نظر فيها وا 
تا تل لألطرا ،  س  االحتضا ؛ (    إعااا م خ  ل مع ومات الواراة في أااة تتبع المقررات عبر اينترنت وا 
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ت ايا ال االت التي يال فيها إعااا واعتماا عناتر مقرر جايا بشأن الموضوع نوسل ع   أن المقرر   ا(
 متسقا مع المقرر الجايا؛حا ال يكون  (4( سي ل م  ل  تما المقرر الجايا؛ و 1الساب  المعني:  

استكشا  تجربة االتواحات البييية المتعااة األطرا  األخرى، وال سيما اتواحية التجارة الاولية بأنواع  (ه 
ارا  مقتر ات في المع ومات ا 158ال يوانات والنباتات البرية المهااة باالنقران، لتي في إاارة وتو يا المقررات والقرارات، وا 

 ؛رة   ( أع هستتاا وفقا ل وق
 ،خ ل اجتماعل الساا  العضوية المخت  الستعران تنويذ االتواحية الموتواالوري  العامل إل  يط    -3 

  ( أع ه وأن يعّا  4في الوقرة  والمشار إليهافي المع ومات المقامة من األمين التنويذي  النظر 159أو إل  الهيية ال  قة لل،
مؤتمر فيها نظر يالمر  ة التجريبية كي  المقررات بعالتتبع  المنوذة عبر اينترنت قة باألااة توتية بختو  االحترا ات المتع

 األطرا  خ ل اجتماعل الثالث عشر  
 المرف   

 تتبع المقررات عبر اينترنت عرن عا  ل مع ومات التي يمكن إاراجها في أااة
 مع ومات عن المقرر: -1

 قرر  تشغي يا  أو  مع وماتيا ؛ما إذا كان الم –نوع المقرر   أ(
 ما إذا كان  ُمطّبقا  أو  م غيا  أو  منقضيا  أو  ساريا  أو  مس وبا ؛ – الة المقرر    (
مؤتمر األطرا ، أ ا األطرا /األطرا ، ال كومات األخرى، األمانة،  –الكيان الذي يوجل إليل المقرر    (

ة الع مية والتقنية والتكنولوجية، هييات فرعية أخرى، المجتمعات األت ية والم  ية، مرف  البيية العالمية، الهيية الورعية ل مشور 
 أت ا  مت  ة آخرون؛

  ذات الت ة بالتنويذ أو العم ية(،  س  االحتضا ؛ –الجااول الزمنية   ا(
 مع ومات ذات ت ة: -4

 ؛المقرر أسا  لوالتي تشك، إن وجات، توتية التاارة عن هيية فرعيةال عنتر توتية أوال  أ(
 المقررات ذات الت ة؛   (
 ايخطارات التاارة؛   (
 التقارير الواراة؛  ا(
 الوثاي  ذات الت ة  مثل التقارير، ووثاي  العمل أو المع ومات، والمنشورات(؛ (ه 

 األنشطة والنتايج ذات الت ة  مثل   قات العمل، أو االجتماعات التقنية، أو برامج التاري (   و(
  ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية 78/9التالي مقتب  من التوتية  الن 
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 ةفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيوالسياسات لعلوم لالمنبر الحكومي الدولي 
 إن مؤتمر األطرا ،

 جي ، 77/72ها  و 77/4المقررين  إل  إذ يشير
ذ ير   في مجال التنوع البيولوجي وخامات النظ  والسياسات  ع و  لالمنبر ال كومي الاولي ج عمل باعتماا برنام وا 

 ،4178-4172ة ل وترة اييكولوجي
المنبر أنل ينبغي ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية، وفقا لإلجرا ات التي  ااها يقرر  -7]

ة، أن تعّا توتيات ]إل  مؤتمر ال التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجيفي مجوالسياسات  ع و  لال كومي الاولي 
األطرا [ بختو  المسايل التي حا ُتعرن كط بات إل  المنبر ال كومي الاولي، مع مراعاة برنامج العمل متعاا السنوات 

مقامة من األطرا ، والمع ومات األخرى ، والتقارير ال4141-4177لمؤتمر األطرا ، والخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 
 ؛ذات الت ة

أنل يجوز ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية أن تعّا الط بات الموجهة إل   ر أيضاقر ي -4
ماما ،  يث ينار  الموضوع ضمن الوالية المنوطة بها من جان  مؤتمر األطرا ، وتتط   المسألة اهتالمنبر ال كومي الاولي

عاج  من جان  الهيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية، والتي حا تتأثر كثيرا بسب  التأخير ال ز  ي التها إل  
مؤتمر األطرا   وفي هذه ال االت، يجوز ل هيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية أن ت يل هذه الط بات من خ ل 

ة، في مجال التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجيوالسياسات  ع و  لالمنبر ال كومي الاولي ويذي إل  أمانة األمين التن
 [وفقا لإلجرا ات التي  ااها المنبر ال كومي الاولي؛

 األمين التنويذي االضط ع بما ي ي: يط   إل  -2
ية والتقنية والتكنولوجية، موات ة التعاون مع المنبر بالتشاور مع ريي  ومكت  الهيية الورعية ل مشورة الع م  أ(

ال كومي الاولي  يثما ي ز  األمر، وتعزيز أوجل التآزر وتجن  ازاواجية العمل، واستعران التقا  الم رز بشأن عناتر 
ة التي تتع   يفي مجال التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجوالسياسات  ع و  لالمنبر ال كومي الاولي برنامج عمل 

ب غ التقا  الم رز إل  الهيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية 4141-4177بالخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  ، وا 
 والتكنولوجية؛
جمع المع ومات، عنا الضرورة، كي تعرن ع   نظر الهيية الورعية فيما يتع   بالمسايل المشار إليها في    (

 ه، وتباال المع ومات ذات الت ة مع أمانات االتواحيات األخرى المتع قة بالتنوع البيولوجي، عنا االحتضا ، أع 4و 7الوقرتين 
 بما في ذلك بواسطة فري  االتتال المعني بالتنوع البيولوجي، وذلك بها  ت قي  أوجل التآزر وتجن  ازاواجية العمل؛

ية وبروتوكوليها إل  نسخ مشاريع نواتج المنبر ال كومي توجيل نظر جميع نقاط االتتال في إطار االتواح   (
الاولي عنا إتا تها الستعران النظرا ، واعوتها إل  المشاركة في عم يات استعران النظرا  من خ ل المشاركة وتقاي  

يولوجي وخامات ايسهامات من خ ل نقاط االتتال التابعة ل منبر ال كومي الاولي ل ع و  والسياسات في مجال التنوع الب
 النظ  اييكولوجية، عنا االحتضا ، ووفقا يجرا ات إعااا نواتج المنبر ال كومي الاولي؛

العمل، من خ ل آلية غرفة تباال المع ومات، ع   إتا ة المع ومات عن التقا  الم رز في تنويذ برنامج   ا(
ة، بما في ال التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجيفي مج ل ع و  والسياساتكومي الاولي ل منبر ال  4178-4172العمل 

، وعرن هذه المع ومات ع   نظر 4178ذلك التقيي  العالمي ل تنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجية الذي سيباأ في عا  
 الهيية الورعية،  س  االحتضا ؛
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 ل ع و  والسياساتالمنبر ال كومي الاولي  العمل من خ ل آلية غرفة تباال المع ومات، ع   إتا ة نواتج  ه(
ة عنا توافرها، وذلك بغرن تقاس  المعار  بشأن حضايا التنوع البيولوجي في مجال التنوع البيولوجي وخامات النظ  اييكولوجي

ارا  وتعمي  هذه القضايا في عم يات السياسات الوطنية،  يثما ينطب  ال ال؛  وا 
في مجال التنوع البيولوجي وخامات النظ   الاولي ل ع و  والسياسات عرن نواتج المنبر ال كومي  و(

ة ع   نظر الهيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية فيما يخ  أهمية النتايج بالنسبة لعمل االتواحية، ومن اييكولوجي
 أجل إعااا توتيات إل  مؤتمر األطرا ، عنا االحتضا ؛

اركة ريي  ومكت  الهيية الورعية ل مشورة الع مية والتقنية والتكنولوجية في فري  الخبرا  موات ة تيسير مش  ز(
 المتعاا التختتات في المنبر ال كومي الاولي بتوة مراح  

 2121برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام  - 31البند 
  UNEP/CBD/COP/12/26ثيقة الو  ع   أسا المرفقات التالية  يأعا األمين التنويذ

 ،إن مؤتمر األطرا 
والنتايج  4141-4111األولويات الم ااة في الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي يأخذ في اعتباره إذ 

 ،التوحعات العالمية ل تنوع البيولوجي نشرةالطبعة الرابعة من المستخ تة من 
ران التقا  الم رز في تنويذ الخطة االستراتيجية مؤتمر األطرا  استعل ل ينبغيأن ؤكا من جاياي -1

المزيا ل ينبغي أن يستنا وضع أن، و 4141عا   ت   كل اجتماع من اجتماعاتلفي  4141-4111ل تنوع البيولوجي 
حا تتب  متا ة التي جاياة المع ومات الاستعران التنويذ وكذلك  إل لوضع السياسات واع  التنويذ  رشاااتمن اي

 الع مية؛ التقييمات هابوسايل من
برنامج العمل المتعاا السنوات لمؤتمر األطرا  وفقا  لقايمة القضايا الواراة في مرف   ت ايث يقرر -4 

  هذا المقرر؛
السابقة  الاايمة التي تتس  مع المقررات البنوا اعاتلفي كل اجتماع من اجتم أن يتناول يقرر أيضا   -4 
أن ي تز  ، و شام ة عمل م ااة وحضايا ببرامج المتع قةعن مقررات مؤتمر األطرا  األخرى الناشية  قضاياوكذلك ال

من أجل استيعا  القضايا المستجاة العاج ة واالستجابة  برنامج العمل المتعاا السنوات في بقار كا  من المرونة
 ل ور  الناشية 

 المرف 
 تمر األطرافتناولها اجتماعات مؤ تالتي س الرئيسية مقترحة بالقضاياقائمة 

 2121-2115خالل الفترة 

 القضايا االستراتيجية االجتماع

الثالث  االجتماع
لمؤتمر  عشر

 األطرا 

  4141-4111استعران مر  ي ل تقا  الم رز ن و تنويذ الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي 
 وب وغ أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجي، ووسايل التنويذ ذات الت ة 
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 2116-2115رنامج عمل فترة السنتين ميزانية ب - 32البند 
عناترررررررر مشررررررراريع مقرررررررررات بشرررررررأن الشرررررررؤون ايااريرررررررة وشرررررررؤون الميزانيرررررررة أعررررررراها األمرررررررين التنويرررررررذي فررررررري الوثيقرررررررة 

UNEP/CBD/COP/12/27 لها ةوايضاف  

_____ 

 4116)   الوطني، وال سيما من خ ل تعمي  التنوع  ع   التعيا جرا ات االستراتيجية لتعزيز التنويذاي
اماج  القطاعات  ع   تعيا لالبيولوجي  وا 

  موات ة النظر في آثار نتايج الطبعة الرابعة من نشرة التوحعات العالمية ل تنوع البيولوجي
 والتقارير الوطنية 

  وتوكوليهاالتكامل فيما بين االتواحية وبر  

  مباا  توجيهية ل تقارير الوطنية السااسة وطراي  ل طبعات المقب ة من  نشرة التوحعات وضع
 العالمية ل تنوع البيولوجي 

  أهاا  التنمية المستاامةو  4115خطة األم  المت اة ل تنمية لما بعا عا   عناآلثار المترتبة 
 واحية في المستقبل والعم يات الاولية األخرى ذات الت ة ع   عمل االت

  4118 اورة لمرف  البيية العالمية موارا التجايا السابع ل رشااي ا تياجات التمويلت ايا-
4141  

 رابعال االجتماع
لمؤتمر  عشر

 األطرا 
 4118) 

  بما في 4141-4111استعران مر  ي لتنويذ االتواحية والخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي ،
 .تواحية وتقيي  التقا  الم رز في ب وغ أهاا  أيشي ل تنوع البيولوجيذلك برامج عمل اال

 ل تنوع البيولوجي 4115 عا  لرؤية جلطوي ة األالاالستراتيجية  تجاهاتاال   

  أوجل التآزر فيما بين االتواحيات المتت ة بالتنوع البيولوجي 
 

 خام ال االجتماع
لمؤتمر  عشر

 األطرا 
 4141) 

 ب وغ أهاا  و  4141-4111تنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية ل و  االتواحية تنويذالتقيي  النهايي ل
 أيشي ل تنوع البيولوجي

  4141-4114الخطة االستراتيجية ل تنوع البيولوجي  

  4141 ل اورةمرف  البيية العالمية موارا التجايا الثامن ل رشااي ا تياجات التمويلت ايا-
4145  


