
                          مؤتمر األطراف في االتفاقية
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 آثارع البيولوجي ودمجه عبر القطاعات ذات الصلة، وتعميم التنو
والعمليات الدولية األخرى ذات  2030لعام  ةخطة التنمية المستدام

  عمل االتفاقية في المستقبلبالصلة 
  يمذكرة من األمين التنفيذ
  معلومات أساسية

قرر ، 12/31المقرر  المعتمد بموجب ،2020المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام  في برنامج العمل -1
طني، والسيما من خالل وتعزيز التنفيذ الاستراتيجية لإجراءات  في ،في اجتماعه الثالث عشر ،مؤتمر األطراف أن ينظر

على معالجة، وافق مؤتمر األطراف أيضا وفي نفس المقرر،  .التعميم ودمج التنوع البيولوجي عبر القطاعات ذات الصلة
التي تعرف اآلن بخطة التنمية ( 2015خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  آلثار المترتبة علىافي اجتماعه الثالث عشر، 

  .عمل االتفاقية في المستقبلوالعمليات الدولية األخرى ذات الصلة ب أهداف التنمية المستدامةو 1)2030المستدامة لعام 
لمساهمة لمواصلة التعاون مع الشركاء الرئيسيين إلى األمين التنفيذي مؤتمر األطراف  طلب، 12/4المقرر وفي  -2

وباإلضافة إلى ذلك، شجع مؤتمر  .أهداف التنمية المستدامةو 2030لعام لتنمية اخطة ببنشاط في المناقشات المتصلة 
في استراتيجيات القضاء  ،الطبيعة للناس ومنافعالتنوع البيولوجي  جمتدعلى أن ، األطراف 12/5األطراف، في المقرر 

القضاء تطبيق إرشادات تشيناي لدمج التنوع البيولوجي وعلى والمبادرات والعمليات وعلى الفقر وتحقيق التنمية، 
 .الفقر على

للمسائل المذكورة أعاله، صدرت هذه المذكرة لتسليط الضوء على بنود أخرى والواسعة ونظرا للطبيعة الشاملة  -3
ذات الصلة بتعميم التنوع البيولوجي ألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على جدول أعمال االجتماع الثالث عشر لمؤتمر ا

 .ولتقديم تحديث للعمل الجاري والمبادرات

 2030ويرد مشروع مقرر يتناول بحث المسائل ذات الصلة لتعميم التنوع البيولوجي وخطة التنمية المستدامة لعام  -4
وتمت صياغة نص  .(UNEP/CBD/COP/13/2)مؤتمر األطراف في تجميع مشاريع المقررات لالجتماع الثالث عشر ل

تماعين التاسع عشر والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية جمشروع المقرر مع االعتبار الواجب للوثائق الصادرة لال

                                                           
*  UNEP/CBD/COP/13/1.  
 .، المرفق70/1قرار الجمعية العامة   1

CBD 
  

  
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/COP/13/1 0 
21 October 2016 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

  



UNEP/CBD/COP/13/10 
Page 2 

 
د سرد لها في وتظل هذه الوثائق ذات صلة وير. والتقنية والتكنولوجية فضال عن االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ

 .المرفق بالمذكرة الحالية

وهناك عدد من مشاريع المقررات المطروحة أمام مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر ذات صلة أيضا  -5
وتشمل هذه مشاريع المقررات بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي للغابات . بمسائل تتعلق بالتعميم

لحقات، والتلقيح وإنتاج األغذية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وآثار تقييم الم
 .(IPBES)وخدمات النظم اإليكولوجية 

وسيتم النظر أيضا في مسألة التعميم في الجزء الرفيع المستوى من االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في  -6
ومن المتوقع أن يعتمد الجزء الرفيع . 2016كانون األول /ديسمبر 3و 2مقرر عقده يومي اتفاقية التنوع البيولوجي، ال

وقد صدر عدد من وثائق . التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من أجل الرفاهحفظ المستوى إعالنا وزاريا بشأن تعميم 
في النظر في اإلعالن الوزاري ب األطراف وقد ترغ. المعلومات األساسية لدعم المداوالت خالل الجزء الرفيع المستوى

 .المسألة، على النحو الوارد سرده في المرفق بالمذكرة الحالية ذهفضال عن الوثائق المرتبطة به في مداوالتهم عن ه

وتحضيرا لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والجزء الرفيع المستوى المرتبط  -7
لالجتماع العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ، به، وكذلك 

وأتيحت نتائج . نظمت حكومة المكسيك، بالتعاون مع أمانة االتفاقية، حلقة عمل دولية للخبراء بشأن تعميم التنوع البيولوجي
ن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وإلى االجتماع األول للهيئة ذلك االجتماع إلى االجتماع العشري

تشرين /أكتوبر 4و 3وإضافة إلى ذلك، عقد اجتماع غير رسمي لمتابعة حلقة العمل هذه في المكسيك يومي  2.الفرعية للتنفيذ
 .2016األول 

والجزء الرفيع المستوى المرتبط ية التنوع البيولوجي وتحضيرا لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاق -8
بشأن المسائل ) الفاو(على نحو وثيق مع اتفاقية األغذية والزراعة لألمم المتحدة أيضا عملت األمانة وحكومة المكسيك  به،

 اويتضمن هذ .غاباتلذات الصلة بتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة، ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية وا
، والدورة الثانية )2016أيلول /سبتمبر 30إلى  26(العمل مشاركة األمانة في الدورة الخامسة والعشرين للجنة الزراعة 

إلى  18(والدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات في الفاو ) 2016تموز /يوليو 15إلى  11(والثالثين للجنة مصايد األسماك 
 .ويرد المزيد من المعلومات عن هذا العمل في القسم أوال في الوثيقة الحالية). 2016تموز /يوليو 22

تشرين الثاني /نوفمبر 4في  3وسيبدأ نفاذ اتفاق باريس في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ -9
في اتفاق باريس في مراكش، بالمغرب، ألطراف ااجتماع بوصفه وسيعقد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل . 2016
ع البيولوجي، بالنظر إلى وعلى تعميم التن سالتفاق باري تأثيراتوهناك . 2016تشرين الثاني /نوفمبر 18إلى  7من 

بمزيد من  التأثيراتوتمت مناقشة هذه . المساهمة المحتملة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في تنفيذ االتفاق
 .ل في القسم ثالثا من الوثيقة الحاليةالتفصي

 غاباتالتعميم في الزراعة ومصايد األسماك وال  - أوال 
تتطلب معالجة الدوافع المباشرة وغير المباشرة وراء فقدان التنوع البيولوجي تركيزا على القطاعات األساسية  - 10

ه القطاعات على التنوع البيولوجي وتعتمد على وتؤثر هذ). الزراعة، والغابات، ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية(
العقود القادمة  على مدىومن المتوقع أن يتزايد الطلب على السلع والخدمات المنتجة من هذه القطاعات . التنوع البيولوجي

لبيولوجي ومن الضروري تعميم اعتبارات التنوع ا. رافية أخرىغنتيجة لزيادة السكان، وزيادة متوسط الثروة وتغييرات ديم
عبر هذه القطاعات لضمان ليس فحسب حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بل أيضا البقاء المستمر لهذه 
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للتنوع البيولوجي في هذه القطاعات، وإلى حد كبير،  نية كبيرة لتدابير اإلدارة الصديقة على نحو أكبروهناك إمكا. القطاعات
 .مهم تؤديه في هذه التدابيرلوجي لها دور الحلول القائمة على التنوع البيو

حث مسألة التعميم خالل االجتماعين التاسع عشر والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية بوقد تناول  - 11
عكس ذلك في مشاريع المقررات الناشئة عن هذه نوالتكنولوجية وكذلك في االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ وي

وباإلضافة إلى ذلك، عملت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وحكومة المكسيك مع منظمة األغذية والزراعة . عاتاالجتما
لألمم المتحدة على مسائل ذات صلة بتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة، ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية 

 .والغابات

 الزراعة  - ألف 

ية التنوع البيولوجي في الدورة الخامسة والعشرين للجنة الزراعة، بما في ذلك من خالل تنظيم نة اتفاقاأم اشتركت - 12
من هذه  4وتشمل النتائج .حدث جانبي، من أجل تسليط الضوء على التأثيرات على التنوع البيولوجي في قطاع الزراعة

 :الدورة التي تتصل مباشرة بالتنوع البيولوجي ما يلي

إلى الفاو والبلدان أن تعمم التنوع  تباستراتيجية عمل الفاو بشأن تغير المناخ وطلب رحبت اللجنة  )أ(
النظم اإليكولوجية وفي التكيف مع تغير المناخ والتخفيف  تالبيولوجي في جميع جوانب الزراعة لتعزيز مساهمتها في خدما

بيولوجي، بل أيضا من جانب لجنة مصايد األسماك وطلبت اللجنة كذلك أن تعالج لجنة الزراعة مسائل تعميم التنوع ال. همن
  ؛2018ا القادمة في عام كمسألة شاملة وذلك في اجتماعاته ولجنة الغابات،

ناشدت اللجنة الفاو، في سياق عملها في قطاع األغذية والزراعة في اإلطار االستراتيجي، على مواصلة   )ب(
مع عناية خاصة إلى اإليكولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، واإلنتاج  تعزيز عملها المعتاد والمستند إلى العلوم واألدلة

المستدام، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والميكنة، واإلحصاءات، وسالمة األغذية، والتغذية، والشباب والمنظور 
  الجنساني؛
ادات شرللتربة، بما في ذلك اإلرحبت اللجنة بمشروع الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة   )ج(

   ُ                                                                                          ن هج لحفظ وتعزيز التنوع البيولوجي للتربة، وذلك لنظر مجلس منظمة األغذية والزراعة ومؤتمر الفاو؛البشأن 
حاجة إلى اعترفت اللجنة بالدور الرئيسي للزراعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وشددت على ال  )د(

زن بين أبعاد االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتي تعزز تكامل أكبر عبر تعزيز اإلجراءات التي تحقق التوا
  غابات ومصايد األسماك؛راعة والالز

مساهمتها في الزراعة على                                  ًنظم التراث الزراعي المهمة عالميا دعمت اللجنة عمل الفاو والبلدان بشأن   )ه(
  ذائي واالستدامة البيئية؛المستدامة، وحفظ التنوع البيولوجي، واألمن الغ

المتحدة على أن يتم االحتفال به عالمي للنحل في منظومة األمم بيوم حتفال لال قترحوافقت اللجنة على م  )و(
  أيار من كل عام؛/مايو 20في 

اعترفت اللجنة بصحة النباتات على أنها ذات أهمية حيوية للتنمية الزراعية، والتنوع البيولوجي، واألمن   )ز(
  ذائي والتغذية ودعت إلى تعاون دولي أقوى، بما في ذلك مع اتفاقية التنوع البيولوجي؛الغ

أحاطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة بشأن االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع   )ح(
  البيولوجي؛
العادية القادمة، في المقررات  طلبت اللجنة إلى مؤتمر منظمة األغذية والزراعة أن ينظر، في دورته  )ط(

التي اتخذها مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين ومؤتمر 
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األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه الثالث عشر ذات الصلة بعمل منظمة األغذية والزراعة، بما في ذلك 

  .ا بشأن خطة العمل متوسطة األجل القادمة وبرنامج العمل والميزانيةمداوالته
 مصايد األسماك  - باء 

شاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في الدورة الثانية والثالثين للجنة مصايد األسماك، بما في ذلك من خالل  - 13
من  5وتشمل النتائج. قطاع مصايد األسماك تنظيم حدث جانبي، من أجل تسليط الضوء على تأثيرات التنوع البيولوجي في

 :هذه الدورة التي تتصل مباشرة بالتنوع البيولوجي ما يلي

ودعت  6من أهداف أيشي، 6رحبت اللجنة بنتائج وتوصيات اجتماع الخبراء المشترك المعني بالهدف   )أ(
ؤشرات مناسبة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الفاو إلى تعزيز التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي وأوصت الفاو بإتاحة م

  أهداف أيشي ذات الصلة؛
رحبت اللجنة بمبادرة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة   )ب(

المي بشأن حوار ع: وأعربت عن تقديرها لجمهورية كوريا على تنظيمها اجتماع بشأن مبادرة المحيطات المستدامة
المنظمات اإلقليمية للبحار وهيئات مصايد األسماك اإلقليمية بشأن إسراع التقدم نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في 

  7؛2016أيلول /سبتمبر
دعت المكسيك األعضاء واألطراف األخرى المهتمة إلى االشتراك في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر   )ج(

، مع 2016كانون األول /ديسمبر 17إلى  4البيولوجي، المقرر عقده في كانكون، بالمكسيك، من  األطراف في اتفاقية التنوع
  .التركيز على أن االجتماع سيركز أيضا على دمج قضايا التنوع البيولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

 الغابات  - جيم 

 روتضمن ذلك تنظيم حدث للحوا. الثة والعشرين للجنة الغاباتشاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في الدورة الث - 14
تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الغابات بالتعاون مع حكومة المكسيك ومنظمة التي تواجه بشأن الفرص والتحديات 

قضايا بين الغابات والقطاعات األخرى وال الصالت المترابطةوركزت اللجنة خالل دورتها على . األغذية والزراعة
ومن بين النتائج الرئيسية لهذه الدورة كانت هناك طلبات موجهة إلى . األخرى، بما في ذلك التنوع البيولوجي وتغير المناخ

 :منظمة األغذية والزراعة

ات وقطاع الغابات في بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والوزارات المسؤولة عن الغا  )أ(
لثالث عشر لمؤتمر األطراف، بالعالقة إلى مناقشة قطاع الغابات في إطار الجزء الرفيع المستوى، التحضيرات لالجتماع ا

  3؛من اتفاق باريس 5بما في ذلك النظر في المادة 

 واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،بيولوجي، الكل من اتفاقية التنوع  ةاالستمرار في العمل مع أمان  )ب(
لشراكة في ا، واألعضاء اآلخرين منتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وواتفاقية األمم الم

التعاونية بشأن الغابات، فضال عن العمليات الدولية األخرى ذات الصلة لتحسين وتبسيط اإلبالغ العالمي بشأن الغابات، 
  ؛بلدانهدف تحديد أوجه التآزر وتقليل عبء اإلبالغ على الب

ودور  2030األعمال ذات الصلة بعمل منظمة األغذية والزراعة بشأن خطة التنمية المستدامة لعام   )ج(
للغابات من خالل تقييم خدمات النظم اإليكولوجية وزيادة إشراك  وظائفالغابات، لدعم البلدان في تعزيز الدور المتعدد ال

 .القطاع الخاص في اإلدارة المستدامة للغابات

                                                           
 .mr484e.pdf-http://www.fao.org/3/aعلى الموقع  ثانية والثالثين للجنة مصايد األسماكنتائج الدورة الاح تت  5
  .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/27تتاح نتائج هذا االجتماع في الوثيقة   6
 .تتاح نتائج هذه االجتماع كوثيقة إعالمية  7

http://www.fao.org/3/a
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الوة على ذلك، وخالل الدورة الثالثة والعشرين للجنة الغابات، في سياق خطة العمل العالمية لحفظ الموارد وع - 15
الوراثية للغابات واستخدامها المستدام وتنمينها، دعت اللجنة البلدان إلى دمج حفظ الموارد الوراثية للغابات واستخدامها في 

ذات الصلة، بالتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي، األخرى البرامج الوطنية البرامج الوطنية للغابات واالستراتيجيات و
للمعارف  االبتكاريستخدام الوحسب االقتضاء، المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع ا

 .التقليدية

لوجي في قطاع الغابات التي شاركت األمانة وتضمنت المبادرات الحديثة األخرى ذات الصلة بتعميم التنوع البيو - 16
واتفاقية  المنظمة الدولية لألخشاب المداريةالمتصلة باالتفاق الدولي بشأن الغابات ومبادرة الشراكة بين  اتفيها المناقش

 .من أجل التنوع البيولوجي للغابات المدارية (ITTO/CBD) التنوع البيولوجي

 2030لعام  ةتدامتأثيرات خطة التنمية المس  - ثانيا 
 وأهداف التنمية المستدامة

إلى األمين التنفيذي أن يواصل، رهنا بتوافر في اتفاقية التنوع البيولوجي ، طلب مؤتمر األطراف 12/4في المقرر  - 17
م خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عابلمساهمة بنشاط في المناقشات المتصلة لالتعاون مع الشركاء الرئيسيين الموارد، 

هامة متصلة بالتنوع  تطوراتوإبالغ األطراف بأي  ،ذات الصلة تائجومتابعة الن ،أهداف التنمية المستدامةو 2015
مساعدة األطراف في الجهود التي تبذلها لدمج التنوع البيولوجي وخدمات  مواصلةدعم األطراف من خالل و، البيولوجي

وعمال لذلك، استمر األمين التنفيذي في مشاركته في . تحقيق التنميةفي القضاء على الفقر وووظائف النظم اإليكولوجية 
وأعداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التعاون مع وكاالت األمم  2030العمليات ذات الصلة بخطة التنمية المستدامة لعام 

تتسق مع وتتداعم مع  2030عام المتحدة األخرى وأمانات االتفاقيات األخرى، بهدف ضمان أن نتائج المناقشات بشأن خطة 
 .االلتزامات في إطار االتفاقية وصكوك التنوع البيولوجي األخرى

مداوالت مؤتمر األطراف بشأن هذه الطلبات، يقسم القسم الحالي تحديثا للعمل الذي إرشاد المزيد من ومن أجل  - 18
، وتحديد التأثيرات 2030لتنمية المستدام لعام األمين التنفيذي للمساهمة في تنفيذ، ومتابعة واستعراض عملية خطة ا نفذه

ويرد في وثيقة إعالمية المزيد من . على عمل االتفاقية في المستقبل وتحديد عدد من األنشطة الممكنة التي يمكن القيام بها
 .2030لعام  ةة التنمية المستدامطالمعلومات عن التطورات الرئيسية المتعلقة بخ

 التنمية المستدامةالمعني برفيع المستوى المنتدى السياسي ال  - ألف 

، أنشئ المنتدى السياسي )70/1و 67/290، و66/288(عا للقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة تب - 19
وتقرر أن المنتدى . 2030رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة كمنبر مركزي لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة العام ال

الجمعية العامة على مستوى رؤساء الدول والحكومات،  رعايةسي الرفيع المستوى سيجتمع مرة كل أربع سنوات تحت السيا
 .)67/290انظر القرار (أيام  3المجلس االقتصادي واالجتماعي، بما في ذلك جزء وزاري لمدة  رعايةومرة كل سنة تحت 

 رعاية، تحت 2030وى، وهو األول منذ اعتماد خطة عام وعقد االجتماع الثالث للمنتدى السياسي الرفيع المست - 20
أال ضمان "الرئيسي  شعارال في إطارو. 2016 تموز/يوليو 20إلى  11االجتماعي في نيويورك، من والمجلس االقتصادي 

المستدامة بلدا ونتائج المنتديات اإلقليمية بشأن التنمية  22، تم تقديم استعراضات وطنية طوعية من "يتخلف عن الركب أحد
 .التي نظمتها اللجان اإلقليمية للمجلس

الحالية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى  األربع سنوات دورةللفترة المتبقية من بالنسبة ، 70/299وفي القرار  - 21
الستعراضات التقدم المحرز في خطة تقرر أن الموضوعات السنوية  ،المعقود تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي

القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في ": 2017لعام  )أ(: من جانب المنتدى السياسي الرفيع المستوى ستكون 2030ام ع
تمكين الناس ": 2019لعام  )ج(؛ "التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود": 2018لعام  )ب( ؛"عالم متغير

 ."وضمان الشمول والمساواة
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 صالتها المترابطةوالتنمية المستدامة لمنتدى السياسي الرفيع المستوى مجموعة من أهداف تقرر كذلك أن يناقش او - 22

. في جميع األهدافالمحرز في تيسير إجراء استعراض متعمق للتقدم  ذلكويتمثل الهدف من . مع أهداف أخرى كل عام
 :وفيما يلي اإلطار الزمني الستعراض أهداف التنمية المستدامة

المساواة بين ( 5 و ،)يةالصحة والرفاه( 3 و ،)الجوع( 2 و ،)الفقر( 1األهداف  :2017في عام   )أ(
  ؛)النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية( 14  و) البنية التحتيةاالبتكارات والصناعة، و( 9  و، )الجنسين

، )اتالمدن والمجتمع( 11 و، )الطاقة( 7 و) المياه والصرف الصحي( 6األهداف : 2018في عام   )ب(
  ؛)النظم اإليكولوجية األرضية( 15 و) االستهالك واإلنتاج( 12 و

، )الحد من انعدام المساواة( 10 و، )العمل والنمو االقتصادي( 8 و، )التعليم( 4األهداف : 2019في عام   )ج(
  .)السالم، والعدالة والمؤسسات( 16 و) المناخ اتإجراء( 13 و

 .على أساس سنوي) ألهدافبشأن اشراكة ال( 17ذلك، سيستعرض الهدف وباإلضافة إلى 

 مؤشرات ألهداف التنمية المستدامة  - باء 

التنمية المستدامة تقوده اللجنة اإلحصائية في األمم  إلعداد إطار للمؤشرات العالمية ألهداف الجهد المبذول إن - 23
وكمساهمة في . (IAEG-SDGs)مستدامة المتحدة وفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية ال

هذه العملية، أبلغ األمين التنفيذي شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بالعمل الجاري في إطار االتفاقية لتحديد مؤشرات 
 وعالوة على ذلك، قدمت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مدخالت إلى. على المستوى العالمي أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 .من أهداف التنمية المستدامة 15و 14العملية لتحديد المؤشرات على المستوى العالمي للهدفين 

 اعدد البلدان التي اعتمدت أطر 1- 6-15) أ: (وتعتبر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مسؤولة عن مؤشرين - 24
التقدم المحرز نحو األهداف الوطنية  1-9- 15) ب(و منافعتشريعية وإدارية وسياساتية لضمان التقاسم العادل والمنصف لل

وقد . 2020- 2011نوع البيولوجي للتمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في الخطة االستراتيجية  2المحددة وفقا للهدف 
 .ورقات حقائق وصفية بشأن هذين المؤشرين وتبادلتها مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدةاألمانة أعدت 

متكامل نظام يذي أيضا إجراء دراسة عن المساهمة المحتملة للمحاسبة البيئية االقتصادية إلى وكلف األمين التنف - 25
وتعالج الدراسة الفجوات في البيانات وعدم االتساق . للمعلومات ومؤشرات التفاقيات ريو الثالث وألهداف التنمية المستدامة

هداف ألالخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات فريق ددت كعقبات من جانب                                بين مصادر البيانات، وهي مسألة ح 
سة التطوير المنهجي واستخدام المحاسبة البيئية االقتصادية لمؤشرات أهداف التنمية اويمكن أن ترشد الدر .التنمية المستدامة

 .وسوف تتاح الدراسة كوثيقة إعالمية. المستدامة

 2020- 2011ع البيولوجي العمل على ربط الخطة االستراتيجية للتنو  - جيم 
  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي مع أهداف التنمية المستدامة

قدمت األمانة مذكرة إلى االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن الروابط  - 26
وة على ذلك، أعد األمين التنفيذي، بالتعاون وعال 8.بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وغايات أهداف التنمية المستدامة

 المعني بأهداف التنمية المستدامةالمفتوح العضوية فريق الدعم التقني التابع للفريق العامل الوثيق مع الوكاالت األعضاء في 
ي والنظم اإليكولوجية أعد مذكرة تقنية بشأن الدور التمكيني للتنوع البيولوج ،)الفاو، واليوئنديبي، واليونيب والبنك الدولي(

من أجل مساعدة صناع القرار في تحديد مساهمة التنوع البيولوجي في أهداف  2030في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
ج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في تنفيذ جميع أهداف دمالتنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها ولتعزيز 

 .(UNEP/CBD/COP/13/10/Add.1)والمذكرة التقنية مقدمة في إضافة بالوثيقة الحالية . تدامةالتنمية المس

                                                           
8  UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/9. 
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من  14مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستوى لدعم تنفيذ الهدف   - دال 
 أهداف التنمية المستدامة

ة أن تعقد ، قررت الجمعية العامة لألمم المتحد2015كانون األول /ديسمبر 22المؤرخ  70/226في قرارها  - 27
حفظ المحيطات والبحار والموارد : المستدامة التنمية هدافمن أ 14 الهدفلدعم تنفيذ الرفيع المستوى مؤتمر األمم المتحدة 

أن ، 70/303وبعد ذلك، قررت الجمعية العامة، في القرار . واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامةالبحرية 
 ا، وطلبت إلى رئيس الجمعية العامة أن ينظم اجتماع2017حزيران /يونيو 9إلى  5ألمم المتحدة من تعقد المؤتمر في مقر ا

  .2017شباط /لمدة يومين في فبراير اتحضيري
على العمل في إطار االتفاقية  2030مزيد من تأثيرات خطة عام   -  هاء

 يعالمعلى المستوى ال

هج شامل لرصد العمليات واإلبالغ عنها عبر االتفاقات البيئية فرصا لن 2030توفر خطة التنمية المستدامة لعام  - 28
وبالتعاون مع المنظمات واآلليات المعنية، يمكن أن تساهم . المتعددة األطراف واألدوات األخرى في إطار األمم المتحدة

مستويات العلى  2030عام اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانتها في تفعيل آلية لمتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة ل
 :العالمي، واإلقليمي، والوطني واالستخدام الفعال آللية الرصد واإلبالغ في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي من خالل ما يلي

 لصياغة تقرير التنمية المستدامة على الصعيد العالمي الذي يصدر كل أربع سنواتتقديم مدخالت   )أ(
في  15و 14مستوى المعني بالتنمية المستدامة كل سنة، وذلك لالستعراض المواضيعي للهدفين والمنتدى السياسي الرفيع ال

، على التوالي، من خالل المساهمة في التقرير المرحلي السنوي عن أهداف التنمية المستدامة، 2018وعام  2017عام 
  ؛ات الصلةواالستعراضات الطوعية الوطنية وغير ذلك من عمليات المتابعة واالستعراض ذ

فريق الخبراء المشترك بين تنقيح مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار عمل   )ب(
 .والمنظمات المعنية األخرى(IAEG-SDGs) الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

 2020-2011ستراتيجية للتنوع البيولوجي أن تدعم تنفيذ الخطة اال 2030ويمكن لخطة التنمية المستدامة لعام  - 29
لتعميم  ةقوي حجةوعالوة على ذلك، فهي تمثل . هية البشرلوجي من أجل رفاووهي أداة لزيادة التوعية بأهمية التنوع البي

اضي، واعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تدمج قضايا االستخدام المستدام لألر. التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات
للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في القطاعات  جوالنظم اإليكولوجية والموارد الطبيعية، يقدم مجاال لمزيد من الدم

يكولوجية داخل القطاعات وعبرها في إلالجهود المعززة المبذولة لتعميم التنوع البيولوجي والنظم ا فإنوبالتالي، . االقتصادية
بيولوجي تفضي إلى تحسين اتساق السياسات من خالل نهج يشمل الحكومة بأكملها في تحقيق خطة إطار اتفاقية التنوع ال

وعلى المستوى الوطني، يمكن تيسير دمج التنوع البيولوجي في التخطيط اإلنمائي الوطني . 2030التنمية المستدامة لعام 
بيولوجي، الوخطط العمل الوطنية للتنوع  عن طريق الحصول على دعم موسع لعمليات تنفيذ ومراجعة االستراتيجيات

 .الصلة بالتنوع البيولوجي توتطبيق أدوات أخرى ذا

على العمل في إطار االتفاقية  2030مزيد من تأثيرات خطة عام   - واو 
  الوطني على المستوى

أن الكثير من البلدان بدأ في وضع آليات  20309كشفت العملية المتعلقة بأول استعراض طوعي وطني لخطة عام  - 30
غير أنها كشفت أيضا أن . أهداف التنمية المستدامة في الخطط اإلنمائية الوطنية وخطط التعاون الدوليمؤسساتية ودمج 

                                                           
 ، تقرير ممثلي2016شباط /فبراير 24-23، 2016ى في عام لمنتدى السياسي الرفيع المستوا جتماعمعكتف بشأن التحضير ال  9

MGOS 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9798MGOS%20report%20on%20HLPF%20Retreat%20F

eb%2023%202016_FINAL.pdf  ،موجز الجتماع المنتدى السياسي . 27، العدد 33، المجلد شرة المفاوضات المتعلقة باألرضن

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9798MGOS%20report%20on%20HLPF%20Retreat%20F
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وات فج تعاني منأن البلدان التقييم وتحديد خطوط األساس تم االعتراف بها على أنها خطوات حيوية بالنسبة للسنة األولى، و

ويتفاوت التقدم المحرز في تخطيط . تحديد البيانات وجمعها، فضال عن الدراسات التحليليةفيما يتعلق بفي القدرات، السيما 
فعلى سبيل المثال، تكون . االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنمية المستدامة وفقا لألولويات البلدان وقدراتهاوتنفيذ 

تنفيذ خططها اإلنمائية الوطنية الجارية، بينما تشمل خطط أخرى بالفعل مجاالت كثيرة  بعض البلدان في منتصف دورة
 مستوى الطموح في إضافية تأخذ في الحسبانوأهداف وعلى هذه البلدان أن تدمج إجراءات . تتعلق بأهداف التنمية المستدامة

 .أهداف التنمية المستدامة

عدد من األدوات المفيدة التي يمكن أن تساعد في إرشاد ودعم تنفيذ  ويرتم تطوفي إطار اتفاقية التنوع البيولوجي،  - 31
 :وتشمل هذه ما يلي. على المستوى الوطني 2030خطة عام 

  وإطار المؤشرات المرتبط بها؛ 2020-2011بيولوجي الالخطة االستراتيجية للتنوع   )أ(
  حشد الموارد؛استراتيجية   )ب(
  برامج العمل المواضيعية؛  )ج(
 .طار اإلبالغ الوطني وإطار اإلبالغ الماليإ  )د(

بيولوجي في توفير نقطة دخول مهمة إلى تعميم التنوع الوتستمر االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  - 32
وطني، وبالتالي استخدامها كأدوات لمواءمة التنفيذ المستوى العلى  2030البيولوجي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

. ، والعكس صحيح2030ني لالتفاقية مع أهداف التنمية المستدامة األوسع نطاقا في البلدان، بما في ذلك خطة عام الوط
                                                                 ُ                                   لهذا الغرض، هناك حاجة إلى االستمرار في تشجيع وتعزيز تبادل ونشر الن هج والدروس المستفادة، من خالل قنوات و

ي واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في التخطيط وطنية وإقليمية مالئمة، بشأن تعميم التنوع البيولوج
 .اإلنمائي الوطني وتنفيذها

 مختلفة من أجل تيسير تطوير وتنفيذ االستراتيجياتوطنية تنسيق واستخدمت األطراف في االتفاقية أيضا آليات  - 33
اآلليات مثل من شأن و. الوزارات ذات الصلةجميع  مصالحأولويات والتي تدمج للتنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية 

الوكاالت والوزارات  عبرللبلدان لضمان التعاون أيضا إنشاء لجنة مشتركة بين الوكاالت أو بين الوزارات أن تكون مفيدة 
 .2030الضروري لتنفيذ خطة عام 

لتنفيذ خطة التنمية  لدعم متسق ومتكامل من جهاز األمم المتحدة اإلنمائيواستجابة لطلب الدول األعضاء  - 34
طار عمل األمم المتحدة للمساعدة   ، قام فريق األمم المتحدة اإلنمائي بتحديث اإلرشادات المؤقتة إل2030المستدامة لعام 

 .(UNDAF)ية اإلنمائ

، فإن فريق اإلدارة البيئية UNEP/CBD/COP/12/INF/48وعلى النحو الذي وصفه األمين التنفيذي في الوثيقة  - 35
بشأن التنوع البيولوجي التابع له قد حددا إطار عمل األمم المتحدة  (IMG)وفريق إدارة القضايا  (EMG)م المتحدة في األم

للمساعدة اإلنمائية كنقطة دخول أساسية يمكن من خاللها دمج التنوع البيولوجي في السياسات والمشاريع اإلقليمية والوطنية 
ات لضمان أن يكون التنوع البيولوجي مدرجا في المواد اإلرشادية ذات ون الخطفي وكاالت األمم المتحدة، وأوصا بعدد م

 ذي مدخالت إلى هذه العمليةوقدم األمين التنفي. العمليات األخرى إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةفي والصلة 
ات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة الجارية من أجل تعزيز إدراج التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في إرشاد

قدم ، 2017ولصالح البلدان المذكورة في العمليات األخرى إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في عام . اإلنمائية

                                                                                                                                                                                           
. (IIED)المعهد الدولي للتنمية المستدامة . 2016تموز /يوليو 23، 2016لعام  ةالمعني بالتنمية المستداموى تسفيع المالر

p://www.iisd.ca/download/pdf/enb3327e.pdfhtt  

http://www.iisd.ca/download/pdf/enb3327e.pdf
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 تحليل محدث عن التقدم المحرز في مراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي استنادا إلى الوثيقة

UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.1 ويتضمن هذا التحليل معلومات عن مدى توقع البلدان . إلى فريق األمم المتحدة اإلنمائي
 .تعميم خطط التنمية المستدامة واستراتيجيات الحد من الفقر في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي

التعقيبات من العمليات األخرى  مجدوذلك ب 2016نهاية عام  لىعوسيتم االنتهاء من صياغة اإلرشادات المؤقتة  - 36
 .فرقة األمم المتحدة القطرية، وسيتم تحديثها بانتظام لتعكس الدروس المستفادة وتشارك خبرات وابتكارات األفرقة القطريةأل

 تأثيرات االتفاقات األخرى ذات الصلة  -ثالثا 

  التنوع البيولوجي وتغير المناخ  - ألف 
، قدم األمين التنفيذي عرضا عاما لنتائج الدورة الحادية والعشرين UNEP/CBD/SBSTTA/20/10وثيقة في ال - 37

 .ويعرض هذا القسم تحديثا للمعلومات المقدمة من قبل. لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم اإلطارية بشأن تغير المناخ

قاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية اإلببهدف  2015كانون األول /ديسمبر 13واعتمد اتفاق باريس في  - 38
قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع  في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما

تفاق ومن شأن التنفيذ الناجح ال. درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية 1.5درجة الحرارة في حد ال يتجاوز 
فبدونه، يمكن توقع حدوث زيادة في متوسط درجة الحرارة . باريس أن يسهم في تحقيق أهداف اتقاقية التنوع البيولوجي

ومن المتوقع أن تتخذ . على التنوع البيولوجي خدرجات مئوية، مما يؤدي إلى آثار كارثية لتغير المنا 4العالمية إلى 
، الفقرة 4ووفقا للمادة .                             بواليع وخز انات غازات الدفيئةوتعزيز، حسب االقتضاء، األطراف في اتفاق باريس إجراءات لحفظ 

 النظم عن فضال والمحيطات، والغابات، الحيوية الكتلةمن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، تشمل هذه ) د(1
 .والبحرية والساحلية البرية األخرى اإليكولوجية

التي قد تشمل  ،(NDCs)                         ًمساهماتـها المحددة وطنيا  وتبلغ وتحافظ علىتفاق أن تعد، وعلى األطراف في اال - 39
والمساهمات المحددة . أو خطط التنوع االقتصادي/و الخاصة بالتكيف األطراف خططلتخفيف الناشئة عن المنافع المشتركة ل

تشرين /أكتوبر 20وحتى . (INDCs)معتزمة  وطنيا ةأنها مساهمات محددعلى  المقدمة قبل بدء النفاذ، يشار إليهاوطنيا 
بلدا وقدمت إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة  190تمثل  163معتزمة عددها ، أعدت مساهمات محددة وطنيا 2016األول 

وفي ). قدم االتحاد األوروبي مساهمة محددة وطنيا معتزمة واحدة لجميع دوله األغضاء(اإلطارية بشأن تغير المناخ 
الكلية نبعاثات التحليال لتقديرات مستويات ا) اليونيب(، أجرى برنامج األمم المتحدة للبيئة 2015تشرين الثاني /نوفمبر

أن اليونيب ووجد . 2015تشرين األول /أكتوبر 1مساهمات محددة وطنيا حتى  119غازات الدفيئة مما أدى إلى تقديم ل
وبدال من ذلك، من المرجح أن الجهود . جتين مئويتين على األقلاالنبعاثات الكلية ال تخضع لسيناريوهات في حدود در

زيادة في متوسط درجة الحرارة  المعتزمة ينتج عنهاالرامية إلى خفض االنبعاثات المحددة في المساهمات المحددة وطنيا 
 .يعلى التنوع البيولوجللغاية  وسيكون لذلك عواقب خطيرة. تقريبا درجات مئوية 3تصل إلى العالمية 

 4وسيبدأ نفاذ اتفاق باريس في . 2016تشرين األول /أكتوبر 5وتحقق الحد األدنى لبدء نفاذ اتفاق باريس في  - 40
ألطراف في اتفاق باريس ااجتماع بوصفه وستعقد الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل . 2016تشرين الثاني /نوفمبر

(CMAI)  2016ن الثاني تشري/نوفمبر 18إلى  7في مراكش، بالمغرب، من. 

إلى إعداد تقرير خاص  (IPCC) ودعا المقرر الذي اعتمد اتفاق باريس الهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ - 41
ومسارات االنبعاثات العالمية لغازات  درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية 1.5العالمي بـ عن آثار االحترار
ليه، قررت الهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ، في دورتها الثالثة واألربعين، الموافقة وبناء ع. الدفيئة ذات الصلة

عن آثار االحترار  2018في عام تقديم تقرير خاص لعلى الدعوة من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
ومسارات االنبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذات ة درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعي 1.5بـ العالمي
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 10وفي دورتها الرابعة واألربعين، اعتمدت الهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ عرضا عاما للتقرير الخاص. الصلة

الحقبة  فوق مستويات ما قبل درجة مئوية 1.5 االحترار العالمي مع ةمتطابقالالذي سيشمل تقييما لمسارات التخفيف 
وقررت الهيئة الحكومية الدولية أيضا أن . مئوية على النظم البشرية والطبيعيةدرجة  1.5ـ، وآثار االحترار بالصناعية

تصدر تقريرا خاصا عن تغير المناخ والمحيطات والغالف الجليدي، فضال عن تقرير خاص عن تغير المناخ، والتصحر، 
. راضي، واألمن الغذائي، وتدفقات غازات الدفيئة في النظم اإليكولوجية األرضيةوتدهور األراضي، واإلدارة المستدامة لأل

 .تغير المناخ والتنوع البيولوجي بشأنعمل االتفاقية بوستقدم جميع هذه التقارير معلومات ذات صلة 

الحكومية الدولية  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية دعت الهيئة 20/10والتوصية  - 42
درجة مئوية فوق  1.5يتجاوز عند تقديم تفاصيل عن تقريرها الخاص عن آثار االحترار العالمي بما بشأن تغير المناخ، 

، أن تدرج النظر في اآلثار على التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية، مستويات ما قبل الحقبة الصناعية
إلبقاء على ا رامية إلىلبيولوجي واستخدامه المستدام، واستعادة النظم اإليكولوجية، في الجهود الولمساهمة حفظ التنوع ا

وقد قدمت األمانة العديد من التقارير ذات الصلة إلى عناية الهيئة الحكومية . درجة مئوية 1.5االحترار العالمي في حدود 
فاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مثل المساهمات في وتضمن ذلك مدخالتها لعمل ات. الدولية بشأن تغير المناخ

لمدى مالءمة الهدف العالمي طويل األجل بدرجتين  2015-2013الستعراض الفترة  (SED) منظمالخبراء الحوار 
من المناخ  التخفيفتقرير أعدته جامعة جنوب باريس عن تحليل لمساهمة أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في و 11مئويتين،

الذي يستكشف أهمية التنوع البيولوجي في اإلبقاء على االحترار العالمي عند درجتين مئويتين أو  12القائم على األراضي
وتشمل التقارير األخرى . أقل، ودور النماذج والسيناريوهات في إرشاد المسارات لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي والمناخ

 :يئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ ما يليذات الصلة المحددة إلى اله

السلسلة التقنية التفاقية التنوع (ثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري آلتجميع محدث   )أ(
  ؛)75البيولوجي، العدد 

ع البيولوجي السلسلة التقنية التفاقية التنو(الهندسة الجيولوجية بالعالقة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي   )ب(
  13وتحديثه؛) 66 العدد

والتوصيات القائمة استعراض للمعارف  :إدارة النظم اإليكولوجية في سياق التخفيف من تغير المناخ  )ج(
  14ة على النظم اإليكولوجية التي تنظر فيما يتجاوز الغابات األرضية؛معتمددعم إجراءات التخفيف البشأن 

فريق الخبراء االجتماع الثاني لتقرير : من تغير المناخ والتكيف معهربط التنوع البيولوجي والتخفيف   )د(
 )41السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي العدد (لتنوع البيولوجي وتغير المناخ المخصص المعني باالتقنيين 

ند سيناريوهات وال تست. ولم يحدد اتفاق باريس أي مسارات للتخفيف ويستند إلى االلتزامات الوطنية ألطرافه - 43
فتراضات بأن تكنولوجيات االنبعاثات السلبية الة كبيرة على اجللهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ بدر خامسالتقييم ال

وورقات عديدة في المؤلفات العلمية  15غير أن عدة تقارير. ستكون قد تطورت ومستخدمة في الجزء األخير من هذا القرن
زائد على تكنولوجيات االنبعاثات السلبية البعيدة عن كونها جاهزة للنشر على نطاق واسع، وإضافة إلى تحذر من االعتماد ال

 .ة على التنوع البيولوجيمعتمدتنوع البيولوجي وعلى سبل العيش الالا آثار ضارة على هقد يكون لذلك، ف
                                                           

 .http://ipcc.ch/meetings/session44/l2_adopted_outline_sr15.pdf: العرض العام متاح على الموقع  10
  :على الموقع التالي 2015-2013السنوات  ضن استعراعنظم يمكن االطالع على تقرير حوار الخبراء الم  11

http://unfccc.int/resource/docs/2015/sb/eng/inf01.pdf 
12  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29. 
13  UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/12. 
14  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/3. 
15  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29  و UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/2. 

http://ipcc.ch/meetings/session44/l2_adopted_outline_sr15.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/sb/eng/inf01.pdf
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ي إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية والصلة بين األهداف القائمة على النظم اإليكولوجية في الخطط الوطنية ف - 44
ومن أجل . في التنفيذ خلق أوجه التآزر وتجنب التضارببشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي تعتبر حيوية في 

 (APA)تعزيز االتساق بين هذه الخطط الوطنية، استجابت األمانة لدعوة من الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس 
هذا الفريق العامل قبل دورته في االجتماع الثاني والعشرين لمؤتمر لتقديم معلومات، وآراء ومقترحات بشأن أي عمل ل

تشرين الثاني /، بالمغرب في نوفمبرشاألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، المقرر عقده في مراك
رتيجياتها وخطط عملها في استمساهماتها المحددة وطنية إجراءات حة بوقد اعترفت بلدان عديدة أخرى صرا. 2016

 .ج التنوع البيولوجي في تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف منهالبيولوجي، مما سمح بدمالوطنية للتنوع 

 نداي للحد من مخاطر الكوارثسإطار   - باء 

 المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارثفي  2030- 2015اعتمد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  - 45
وكانت المرة األولى التي يعترف فيها في إطار دولي للحد من مخاطر الكوارث باإلدارة المستدامة  16.في األمم المتحدة

عتبار في للنظم اإليكولوجية كوسيلة لبناء القدرة على الصمود أمام الكوارث؛ والحاجة إلى أخذ النظم اإليكولوجية في اال
 .صموداالستثمار في القدرة على ال) ج(حوكمة المخاطر؛ وو) ب(إجراء تقييمات المخاطر؛ ) أ: (ثالثة مجاالت ذات أولوية

والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث هو المنبر الرئيسي على المستوى العالمي للمشورة االستراتيجية،  - 46
وسيعقد . دم المحرز في تنفيذ األدوات الدولية بشأن الحد من مخاطر الكوارثوالتنسيق، وتطوير الشراكات واستعراض التق

ر، ظوسين. 2017أيار /مايو 26إلى  22في كانكون، بالمكسيك من  2017المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 
 .عمل، في حماية النظم اإليكولوجية وإدارتها والزراعة القادرة على الصمود جلسةفي 

واعترف إطار سنداي . منديات إقليمية عديدة للحد من مخاطر الكوارث ،2016وة على ذلك، عقدت في عام وعال - 47
مستوى اإلقليمي الللحد من مخاطر الكوارث بالمنتديات اإلقليمية كعمليات وآليات حيوية لرصد التقدم المحرز في تنفيذه على 

 .شات فيهوالمناق 2017ولدعم التحضيرات للمنتدى العالمي لعام 

متابعة إلرشادات تشيناي بشأن دمج التنوع البيولوجي   - رابعا 
 والقضاء على الفقر

التنوع البيولوجي في  جمتدعلى أن يشجع األطراف مقررا اعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثاني عشر،  - 48
اج شواغل مإدمن أجل يات، استراتيجيات ومبادرات وعمليات القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، على جميع المستو

وأولويات القضاء على الفقر وتحقيق التنمية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وغيرها من الخطط 
 ).3، الفقرة 12/5المقرر ( 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  لتنفيذوالسياسات والبرامج المالئمة 

المقرر (وع البيولوجي والقضاء على الفقر بإرشادات تشيناي إلدماج التنمؤتمر األطراف رحب وفي نفس المقرر،  - 49
تحديد وتعزيز السياسات واألنشطة والمشاريع واآلليات المتعلقة بالتنوع وشجع األطراف على  ،)، المرفق2  ، الفقرة12/5

ت الفقيرة والمهمشة والمستضعفة التي تعتمد مباشرة على والفئا ،المجتمعات األصلية والمحلية تمكنالبيولوجي والتنمية التي 
في  إرشادات تشيناي، وتطبيق )10، الفقرة 12/5المقرر ( سبل عيشها فيالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

وشجع مؤتمر األطراف كذلك األطراف، ). 16، الفقرة 12/5المقرر ( ذات الصلة اوإجراءاته اوسياساته اخططه
والمجتمعات األصلية والمحلية على تحديد  ،اآلخرينالمعنيين والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة  ،لحكومات األخرىوا

المستدامة،  التنميةتحقيق ج التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر ومد ، بشأن كيفيةأفضل الممارسات والدروس المستفادة
 السبل األخرى ذات الصلة ،تفاقية، وحسب االقتضاءالبادل المعلومات التابعة لوتبادل هذه المعلومات باستخدام آلية غرفة ت

 ).12، الفقرة 12/5المقرر (

                                                           
 .69/283انظر قرار الجمعية العامة   16
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 10/6الذي طلب مؤتمر األطراف القيام به في المقررين وطلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يواصل العمل  - 50

نشر ومساعدة األطراف على  الفقر وتحقيق التنمية،القضاء على  من أجلج الفعال للتنوع البيولوجي مدل، من أجل ا11/22و
، دعا األمين التنفيذي األطراف، 078-2016ومن خالل اإلخطار ). 17، الفقرة 12/5المقرر ( إرشادات تشيناي واستخدام

ادة والمنظمات الدولية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى تقديم معلومات عن أفضل الممارسات والدروس المستف
، استلم األمين التنفيذي تقديمات من أستراليا، وبلجيكا، وبوليفيا، 2016أيلول /سبتمبر 8وحتى . فيما يتعلق بإرشادات تشيناي

شبكة المناطق مديري وتم أيضا استالم تقديمات من . والبوسنة والهرسك، والمفوضية األوروبية، وفنلندا، وبيرو والسويد
 .(UNCTAD)ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  (MedPAN)بحر األبيض المتوسط المحمية البحرية في منطقة ال

 .وأعضاء وشركاء مبادرة حفظ المرونة المجتمعية (GFC)من التحالف العالمي للغابات  وهناك أيضا تقديم مشترك

بالفعل مدمجة في ماتهم أن التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية هي الحظ الكثير من األطراف، في تقديو - 51
ومن بين الممارسات الطيبة الشائعة المتعلقة بإرشادات . لتعاون اإلنمائي الدوليةل هالتنمية وسياساتل ها الوطنيةاستراتيجيات

                                                                                                    ُ   هناك الدعم لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في مجاالت األغذية والتغذية، من خالل الن هج تشيناي 
والحظ عدد من . وتم توثيق استخدام المعارف التقليدية أيضا واإلدارة المجتمعية في تقديمات عديدة. وجية الزراعيةاإليكول

محلية في الصالحات القانونية والسياسية والمؤسسية لضمان حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات إلالتقديمات أيضا أهمية ا
 ،في التقديمات التي تمت معالجتهاخرى األمسائل ومن بين ال. مة المألوفةحيازة األراضي، والحصول على الموارد والحوك

تعزيز البرامج الوطنية التي تحقق التوازن بين أهداف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في التخفيف من التفاوت 
ويرد في وثيقة إعالمية موجز أكثر . يئيةاالجتماعي، من خالل تقييم شامل لنتائجها االجتماعية واالقتصادية والثقافية والب

 .تفصيال للتقديمات

بشأن التنوع البيولوجي من أجل القضاء للمناقشة وفيما يتعلق بالقضاء على الفقر، نظمت األمانة مائدة مستديرة  - 52
وبية راألوبالتعاون مع المفوضية  2015تشرين األول /أكتوبر 28ل، في حقيق التنمية المستدامة في بروكسعلى الفقر وت

ي بشأن نفس الموضوع أيضا على هامش االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة بونظم حدث جان. وحكومة فرنسا
وباإلضافة إلى ذلك، عقدت حلقة عمل دولية بشأن تعميم التنوع البيولوجي، استضافتها حكومة . العلمية والتقنية والتكنولوجية

 .2015تشرين الثاني /نوفمبر 19إلى  17المكسيك من 
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  مرفق
 لالتفاقية تينالفرعي تينالوثائق الصادرة الجتماعات الهيئ

 العنوان  الرمز

UNEP/CBD/SBSTTA/19/2  والتقارير  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمزيد من النظر في آثار نتائج اإلصدار الرابع من
 البيولوجي في مختلف القطاعات ج التنوعتعميم ودمبذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/2 اآلثار : بالعالقة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي لهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناختحديث ل
 المحتملة واإلطار التنظيمي

UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/7 مؤتمر األطراف تجميع للمقررات ذات الصلة الصادرة عن: التعميم في إطار االتفاقية 

UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/9  2030الروابط بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وخطة التنمية المستدامة لعام 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/10 التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/15 
UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.1 

 ذلك الزراعة والغابات ومصايد األسماكتعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات بما في 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/27  من أهداف أيشي  6اجتماع الخبراء بشأن تحسين التقدم في اإلبالغ والعمل نحو تنفيذ الهدف
 للتنوع البيولوجي

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29 على األراضي معتمدالعالقات بين أهداف أيشي والتخفيف من المناخ ال 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/49  المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي القضايا العلمية والتقنية االستراتيجية
 التنوع البيولوجي ونظم األغذية والزراعة: 2020- 2011

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/50 
UNEP/CBD/SBI/1/INF/56 

 المستدامة للغاباتإجراءات لتعميم التنوع البيولوجي في اإلدارة 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/51 ة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي علقالقضايا العلمية والتقنية االستراتيجية المت
 التنوع البيولوجي، ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية: 2020- 2011

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/53 
UNEP/CBD/SBI/1/INF/58 

 حلقة العمل الدولية للخبراء بشأن تعميم التنوع البيولوجي تقرير

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/55 
UNEP/CBD/SBI/1/INF/44 

اإلرشادات الطوعية لتعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات بما في ذلك الزراعة، والغابات 
ممارسات أكثر أدوات، وإرشادات، وأطر، ومعايير ومنابر لالنتقال إلى : ومصايد األسماك

 استدامة

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/64 
UNEP/CBD/SBI/1/INF/25 

تعميم التنوع البيولوجي في  –استعراضات أداء منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
 السياسات القطاعية

UNEP/CBD/SBI/1/5 2011ية للتنوع البيولوجي اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيج-
2020 

UNEP/CBD/SBI/1/5/ADD2 القضايا الشاملة  :اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز تعميم التنوع البيولوجي 

UNEP/CBD/SBI/1/INF/11  مبادرة اتفاقية التنوع البيولوجي : نتاج السلعإل بالنسبةالتنوع البيولوجي األثر على مؤشرات
 جي في الممارسات والسياسات الزراعيةلتعميم التنوع البيولو
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