
بـع عـدد   طُاألمم المتحدة محايـدة مناخيـا،    لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرموبين الويرجى من المند .محدود من هذه الوثيقة

  الفريق العامل المفتوح العضوية 
  االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي

  الخامساالجتماع 
 2014حزيران /يونيو 20-16 ،مونتريال

  *من جدول األعمال المؤقت 8 البند
  

  في معالجة التنوع البيولوجي من أجل القضاء تقرير عن التقدم المحرز
  على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

  ذكرة من األمين التنفيذيم
  مقدمة    - والًأ

 القضاء على الفقر من أجل معالجة التنوع البيولوجي في للتقدم المحرز موجزاًعرضاً  هذه المذكرة مقدت -1
 . االتفاقية األطراف في الصادر عن مؤتمر 11/22 للمقرر وفقاً التنمية المستدامةتحقيق و

 بالتنوع البيولوجي من أجل فريق الخبراء المعني التي بذلها جهودال معلومات عن الثاني القسم وردوي -2
المعلومات وتُعرض . 11/22 والذي وسع نطاق واليته بموجب المقرر التنمية،تحقيق و القضاء على الفقر

. نتائج االجتماع، والرئيسية التي نوقشت والمواضيع، لفريق الخبراء الثاني إلى االجتماع المقدمة األساسية
التنوع  إدماجتنفيذ المتعلقة برشادات اإلو) األول أدناهالمرفق ( تشيناي/دهرادون توصيات لنتائجهذه ا تضمنوت

ويمكن ). الرابع أدناه مالقس( التوصيات المقترحة المشار إليها في) المرفق الثاني( والقضاء على الفقر البيولوجي
من  الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي عمل فريقب المتعلقمرحلي ال تقريرال في مزيد من التفاصيلاالطالع على ال

 وثيقة إعالمية صورة في لفريق العاملل والذي أتيح التنميةتحقيق و الفقر أجل القضاء على
)UNEP/CBD/WGRI/5/INF/11.( 

  2015 بعد عاملما  للتنميةاألمم المتحدة  بخطة علقالمت عمل األمانة المذكرة هذه نالقسم الثالث م ويقدم -3
 2020-2011للتنوع البيولوجي  والخطة االستراتيجية التنوع البيولوجي تناول لضمان المستدامة تنميةأهداف الو
 7الفقرتين  مع وذلك تمشياً ،في هذه العمليات بشكل مناسب الواردة فيها للتنوع البيولوجي العشرين أهداف أيشيو
 إدماج التنوع البيولوجي بعنوان في وثيقة إعالمية التفاصيل مزيد منالويرد . 11/22المقرر من ) ج( 11و

                                                             
* UNEP/CBD/WGRI/5/1.  
  مكتـب   قـدمها التي  بعد صدور اإلرشادات من جديد نقحتو. 2014نيسان /هذه الوثيقة في أبريلاستعرض مكتب مؤتمر األطراف

  .اجتماعه الخامس التنفيذ في ستعراضال المخصص المفتوح العضوية الفريق العامل كي ينظر فيهانشرها و مؤتمر األطراف
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بعد لما  للتنميةاألمم المتحدة  خطةالتنمية المستدامة و أهداف إعدادعمليات في  أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف

 .)UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12(  2015 عام

  فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر    -ثانياً
  وتحقيق التنمية                           

وقد  .2008منذ عام  التنميةتحقيق و والقضاء على الفقر التنوع البيولوجي مسألة تفاقيةاال تناولت -4
فرنسا، واليابان و حكومات ألمانيا من المقدم التمويل السخي من خالل في هذا الشأن بأعمالاضطلعت األمانة 
 ، في اجتماعه العاشر ،األطراف مؤتمر عترفوأ. اإلنمائي المتحدة األممبرنامج و حكومة الهند والدعم الذي أتاحته

قضاء على ال وخطط في استراتيجيات االتفاقية الثالثة أهداف لتعميم الالزمة القدرات الملحة إلى تحسين بالحاجة
 2020-2011 االستراتيجية للتنوع البيولوجي االتفاقية والخطة تنفيذ لتعزيز كوسيلةعمليات التنمية و، الفقر

 .)10/6 المقررمن  1الفقرة (الرفاه المستدامة ومساهمتها في التنمية تعزيز و

الخطة االستراتيجية بين التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر في صميم رؤية  القائمة روابطالوتندرج  -5
بحلول عام " أنه ، حيث" مع الطبيعة انسجامالعيش في "، )10/2مرفق المقرر (  2020-2011للتنوع البيولوجي 

مما يؤدي إلى وتصان خدمات النظام اإليكولوجي، ويستعاد ويستخدم برشد،  حفظيوالتنوع البيولوجي  ، يقيم2050
عمل النظم " تالحظ الخطة االستراتيجية أنو". ة لجميع الشعوباستدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسي

ويساعد . على التنوع البيولوجي اناإليكولوجية وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية األساسية لرفاه اإلنسان يرتكز
ي سبل العيش ويسهم فالتنوع البيولوجي في تحقيق األمن الغذائي وصحة اإلنسان وتوفير الهواء النقي والمياه النقية؛ 

مهمة الخطة وتتمثل . "المحلية، والتنمية االقتصادية، وهو أساسي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك الحد من الفقر
 ،2020بغية ضمان أنه بحلول عام فقدان التنوع البيولوجي اتخاذ اإلجراء الفعال والعاجل لوقف "  فياالستراتيجية 

حياة الكون،  وتواصل تقديم الخدمات الضرورية، ومن ثم ضمان تنوعالتحمل ية قادرة على تكون النظم اإليكولوج
أيشي من أهداف  14الهدف فإن عالوة على ذلك، و 1."( ... ) الفقر القضاء علىالبشر، و والمساهمة في رفاه
بحلول : "والفقراء والضعفاء على احتياجات المرأة، والمجتمعات األصلية والمحلية، يركز تحديداًللتنوع البيولوجي 

التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، النظم اإليكولوجية استعادة وصون ، 2020عام 
والمحلية والفقراء  ةمجتمعات األصليوتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء وال

 " .والضعفاء

من أجل القضاء  معني بالتنوع البيولوجيخبراء  إنشاء فريق ،10/6ف، في المقرر األطرا قرر مؤتمرو -6
وتحديد ، والقضاء على الفقر الثالثة تفاقيةالاأهداف  بين مواصلة توضيح الروابطب كلفهو التنميةتحقيق و الفقر على

ات النظم اإليكولوجية من أجل إطار بشأن تنمية القدرات لتعميم التنوع البيولوجي وخدم لوضعأكثر النُهج فعالية 
 .التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

بالتنوع  فريق الخبراء المعني يواصل أن األطراف قرر مؤتمر، 11/22 مقررال من 4 في الفقرةو -7
 رهناًو ،مقررال المرفقة بهذاختصاصات لال وفقاُ أعماله التنميةتحقيق و القضاء على الفقر البيولوجي من أجل

المخصص  المفتوح العضوية الفريق العامل إلىتقريراً  االتفاقية، مع أمانة، بالتعاون يقدمأن و التمويل،ر بتواف
 .في اجتماعه الثاني عشر مؤتمر األطراف لينظر فيه اجتماعه الخامس التنفيذ في ستعراضال

                                                             
1 .  EN.pdf-Targets-2020/Aichi-plan/2011-http://www.cbd.int/doc/strategic 
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، )أ( 4 بالفقرة عمالًو .فريق الخبراءالمتعلقة بختصاصات الا عناصر كذلك 11/22 مرفق المقررويحدد  -8
 :ما يلي إعداد عناصرال هذهشملت فقد 

  ؛ منظم موضوعياً ومبسط توصيات دهرادونمشروع   )1(
إرشادات للتنفيذ استناداً إلى استعراض الخبرات المكتسبة في تنفيذ إدماج التنوع البيولوجي   )2(

يولوجي والقضاء على والقضاء على الفقر، وانعكاس األسباب الجذرية ودوافع فقدان التنوع الب
  .الفقر فضال عن الروابط بالسياسات األخرى ذات الصلة

 المعني بالتنوع البيولوجي لفريق الخبراء الجتماع الثانيبشأن ا 2إخطار ُأرسل، 11/22 وعمالً بالمقرر -9
يضم ل خبراءال تشكيل فريقوأعيد . والمنظمات ذات الصلة إلى األطراف والتنمية الفقر من أجل القضاء على

منظمات  عينتهم أو أعادت تعيينهم مجموعة من المراقبينو حديثاً جددت األطراف تعيينهم أو عينتهم خبراء
ووافق مكتب مؤتمر األطراف . 11/22المقرر  من مرفق 1 للفقرة وفقاً يضطلعون بتمثيلها مجموعات مختلفةو

 تضمن 3آخر خطارإ صدر، وبعد ذلك قبينالمراعلى و األطراف الذين عينتهم خبراءال قائمة بعد ذلك على
 .فريق الخبراءفي  والمراقبين الخبراء تكوين بشأنمعلومات 

 والذي مولته، الفقر من أجل القضاء على الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي الثاني لفريق االجتماعوعقد  -10
وحظي  ،2013كانون األول /ديسمبر 06إلى  4 منفي الفترة الهند،  شيناي،تفي ، وفرنسا اليابان حكومتا بسخاء
 .الوطنية للتنوع البيولوجي والهيئة التابعة لحكومة الهند والغابات وزارة البيئة من العيني بالدعم

من أجل  للموارد التقييم العالميب المستوى المعني الفريق الرفيع مع اجتماع بالتزامن االجتماع هذا عقدو -11
 بناء القدراتل دون اإلقليمية عملال وكذلك حلقة، 2020-2011لبيولوجي للتنوع ا الخطة االستراتيجية تنفيذ

 4 إلى 2الفترة من  في واللذين عقدا ،آسيا شرقجنوب وجنوب و لشرق بروتوكول ناغويا بشأن اإلقليمية الفرعية
 .يضاًأ شينايت، في على التوالي 2013 كانون األول/ديسمبر 6 إلى 3 الفترة منو 2013 كانون األول/ديسمبر
 للدورة الموضوع الرئيسيوتمثل  .2013 كانون األول/ديسمبر 4 فيالجتماعات الثالثة مشتركة ل دورة وعقدت

 ت إفراديةدراسات حاال بما في ذلك، أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  2الهدف تعميم التنوع البيولوجي وفي 
السيدة ، حكومة الهند والغابات فيالبيئة  ةوزير اليرحبت معالمشتركة،  في هذه الدورةو. نظم المحاسبة الوطنيةل

 .وألقت كلمة أمامهم الضيوفبو االجتماعات الثالثة المشاركين فيب، ناتاراجان جايانثي

المقرر  مرفق المنصوص عليها في الختصاصاته وفقاً لفريق الخبراء االجتماع الثاني أعمال ونظمت -12
 :على النحو التالي رئيسية هي على أربعة مواضيع ركزت المناقشاتو. 11/22

 غُطّي هذا الموضوع(أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف  2الهدف التنوع البيولوجي و تعميم  )أ(
 وتيسير االتساقالتعاون  تعزيزفي  هذه الدورةل الهدف الرئيسي تمثلو ).أعاله المشتركة المشار إليها خالل الدورة

األنشطة العمليات و مختلف فيالنظم اإليكولوجية خدمات و لوجيالتنوع البيو شواغلإدماج من أجل ضمان
  :ما يلي المناقشة وشملت .الجارية

                                                             
  .2013أيلول /سبتمبر 5، المؤرخ )SCBD/MPO/NP/DB/ES/82369المرجع رقم ( 075-2013 اإلخطار 2
  .2013تشرين األول /أكتوبر 18، المؤرخ )SCBD/MPO/NP/DB/ES/82819المرجع رقم ( 093-2013 اإلخطار 3
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الخطة  الالزمة لتنفيذ المواردب المعني الفريق الرفيع المستوى المنبثقة عن عمل النتائج  )1(

يمكن  المتعددة التي فوائدال، بما في ذلك 2020- 2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية
  تنوع البيولوجي؛أهداف أيشي لل االستثمار في ن تنجم عنأ

 مرفق البيئة العالمية التي عقدها الفريق االستشاري العلمي والتقني مع العمل حلقة نتائج  )2(
  ؛تعميم التنوع البيولوجي بشأن

تين حال تيدراس مع، الوطنية ونظم المحاسبةوالنظم اإليكولوجية  الخضراء المحاسبة  )3(
  موريشيوس؛الهند و من ينإفراديت

من ) ح( 4الفقرة ( التنظيمي /المؤسسيوالقطري و اإلقليمي اتعلى المستوي أفضل الممارسات  )ب(
 ؛)11/22المقرر  مرفق

 تشيناي/دهرادون توصيات أي - مبسطةالالمنقحة والمنظمة موضوعياً و توصيات دهرادون  )ج(
  ؛11/22 مقررال من مرفق)) ب( 4و )1() أ( 4الفقرة (

 والقضاء على الفقر إدماج التنوع البيولوجي تنفيذ يسيرلتالتوصيات اإلرشادات و مجموعة من  )د(
 .))ي(إلى ) ج(من و، ))ب( أ(ات الفرعية الفقر ،4الفقرة ( 11/22 مرفق المقرر مع بما يتمشى، التنميةتحقيق و

والنظم  تنوع البيولوجيتعميم الب المتعلقة من بينها المسائل أخرى قضايا فريق الخبراء ناقشو -13
تنوع البيولوجي، وأفضل أهداف أيشي للفوائد االستثمار في و وحالة التمويل، المحاسبة الوطنية، ونظم اإليكولوجية
 المستدامة الفقر وتحقيق التنمية، والقضاء على والنظم اإليكولوجية إدماج التنوع البيولوجيب المتعلقة الممارسات

التي أشرف  البيئةالفقر و مبادرة ن قبيلم بما في ذلك مبادرات، المؤسسي/والتنظيميعلى المستويين اإلقليمي 
 من أجل تجميع قطرية الت إفراديةدراسات حاو ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/برنامج األمم المتحدة للبيئة عليها

التنوع  إدماجتنفيذ ب لتي تتعلقاذات الصلة  اتاإلرشادو تشيناي/دهرادون توصيات في العناصر المقترحة
 .والقضاء على الفقر البيولوجي

 :النتائج التالية عن فريق الخبراء أسفر عملو -14

 والمنظمة نقحةالنسخة الم، أي األول أدناه في المرفق الواردة" تشيناي / دهرادون توصيات"  )أ(
 ؛جتماعه األولافريق الخبراء في التي اقترحها  دهرادون توصيات والمبسطة من موضوعياً

أدناه  في المرفق الثانيوالواردة  والقضاء على الفقر التنوع البيولوجي إدماجب اإلرشادات المتعلقة  )ب(
  ؛ تشيناي/دهرادون توصياتتنفيذ  يسيرتل

 الفقر من أجل القضاء على الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي عمل فريق تقرير مرحلي عن  )ج(
 باإلضافة إلىو. لفريق الخبراء االجتماع الثاني مداوالت يتضمنو، )UNEP/CBD/WGRI/5/INF/11( التنميةتحقيق و
 االجتماع األولالصادر عن  تنمية القدرات إطار أيضاً يتضمن التقرير فإن، أعاله 12 في الفقرة الواردة عناصرال

 استخدامهيمكن  جميعيكموجز ت التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاالأمانة  والذي نقحته وقدمته لفريق الخبراء
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من أهداف  2الهدف  بشأن تعميم الخبراء العروض التي قدمها األمانة أيضاً لخصت وقد .تعليمية/كوثيقة تدريبية
  4.الفعلية العروض رابط إلىمع  في التقرير وقدمتهاالممارسات  وأفضلأيشي للتنوع البيولوجي 

  نة لتعميم التنوع البيولوجينظرة عامة على الجهود التي بذلتها األما    -اًلثثا
    خطة األمم المتحدة للتنميةب في العمليات المتعلقة النظم اإليكولوجيةو                          

 أهداف التنمية المستدامةو 2015لما بعد عام       

ف األطرا(" ،في اجتماعه الحادي عشر ،التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاال األطراف فيمؤتمر شجع  -15
للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية لنظر فيا ختصة علىالمالمنظمات والعمليات والمؤسسات ووجميع الشركاء 

، وسير 2015في إعداد برنامج األمم المتحدة للتنمية بعد عام  أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف 2011-2020
 مقررالمن  7الفقرة ( "معية العامة لألمم المتحدةالعمل نحو تحقيق إعداد أهداف التنمية المستدامة في إطار الج

أصحاب وجميع الشركاء و األطراف األطراف أيضاً دعا مؤتمر، 11/22 من المقرر 1 الفقرة، وفي )11/22
 لخطط والسياساتوا برامجالفي  المتعلقة بالتنوع البيولوجيتفاقية األهداف الثالثة لال إدماج إلى المصلحة

 ...).( والقضاء على الفقر المستدامة التنميةب والمتعلقة واإلجراءات ذات األولوية

، 20+التعاون، مع األخذ في الحسبان نتائج مؤتمر ريو"إلى األمين التنفيذي  األطراف أيضاً مؤتمر طلبو -16
في عملية إعداد أهداف التنمية المستدامة، حسب مقتضى الحال، مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في 

أمانتي االتفاقيتين األخريين من اتفاقيات ريو واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، ومع المنظمات األمم المتحدة، و
الدولية والوكاالت المتخصصة المشتركة في القضاء على الفقر، وصحة اإلنسان، واألمن الغذائي والقضايا 

 ).11/22 من المقرر )ج( 11الفقرة ( 5"الجنسانية

في هذه  تعميم التنوع البيولوجي الرامية إلى مختلف األنشطة األمانة في اركتش واستجابة لهذا الطلب، -17
 .الجارية العمليات

 لتعزيز التنوع البيولوجيب المتعلقة التفاقيةاأمانة في إطار  التدابير التالية األمين التنفيذي وقد اتخذ -18
 تنميةأهداف العمليات و 2015 بعد عاما لم للتنميةاألمم المتحدة  خطةفي  التنوع البيولوجي تعميم مساهمتها في

 :المستدامة

في  توعيةالوالشراكات وتعميم لبا تحت إشراف الشعبة الجديدة المعنيةهذه المسألة  وضع  )أ(
 ؛2013 نيسان/بريلأ

األمم واتفاقية  التنوع البيولوجيالمتعلقة بتفاقية بين اال االتصال المشترك لمكتب االستخدام الفعال  )ب(
  ؛نيويوركفي  المتحدة في مقر األمم مكافحة التصحرل المتحدة

                                                             
، بعد االجتماع هذا الموضوع بشأنالعمل  فريق الخبراء واصلوقد ؛ في التقرير تغطيته جرلم ت الوحيد الذي العنصرتقييم الحواجز هو  4

 .كوثيقة إعالمية فاألطرا لمؤتمر الثاني عشر لالجتماع وثيقةفي هذا الشأن تتاح  ومن المتوقع أن
هيئة األمم المتحدة للمسـاواة  مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، و 5

 .بين الجنسين وتمكين المرأة
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نطاق في  2015لما بعد عام  فرقة عملإنشاء و 2013 شباط/في فبراير داخلية وضع استراتيجية  )ج(

 ؛2013 شباط/مارسفي  التنوع البيولوجيب المتعلقة التفاقيةا أمانة

 المتعلقة باالتصاالت مختلف األنشطة فيبفعالية  التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاالأمانة  وشاركت -19
ويمكن االطالع على  .في االجتماعات ةاستراتيجيمشاركة  انت لهاكو، حداثاألالتقارير وفي  اهمتس، ووالتوعية

 :ما يلي األنشطة هذه تضمنتو). UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12(المعلومات  في وثيقة من التفاصيل المزيد

 لدعم تقني التابع لألمم المتحدةالدعم الفريق المتحدة و مممنظومة األ عملفريق  المشاركة في  )أ(
  :التنمية المستدامة أهدافب المعني باب العضوية الفريق العامل المفتوح

 ،مدخالت من خالل إعداد المتحدة منظومة األمم عملفريق  أنشطة المشاركة الفعالة في  )1(
 األمم كيانات عدتهاأالتي  ورقات المعلومات األساسية مختلف على تعليقاتو آراءتقديم و

المعني  باب العضوية الفريق العامل المفتوح المواضيع التي يتناولها خصوصب المتحدة
  ؛أهداف التنمية المستدامةب

 االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة لتنفيذ 6األموال الالزمة تقديم مدخالت بشأن  )2(
 ةالخبراء الحكومي لجنةإلى  صلةوالمعلومات ذات ال أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف

 اقتراح سبل المسؤولة عن تمثل الجهةالتي و التنمية المستدامة بتمويل ةالمعني ةالدولي
  التنمية المستدامة؛ أهداف لتحقيق الموارد المالية الالزمة لمساعدة في حشدا

 أيضاً ةعروف، والمالتنوع البيولوجي ورقة المعلومات األساسية بشأن إعداد في االشتراك  )3(
 للدورة، التنوع البيولوجي: فريق الدعم التقنيصادرة عن  أساسيةرقة معلومات و باسم

منظمة مع ، المعني بأهداف التنمية المستدامة باب العضوية العامل المفتوح الثامنة للفريق
برنامج األمم المتحدة و برنامج األمم المتحدة للبيئة،و األمم المتحدة لألغذية والزراعة،

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا  من المقدمة مساهماتالو، والبنك الدوليئي، اإلنما
، واليونسكو، وهيئة األمم المتحدة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، ووالمحيط الهادئ

األخرى المتعلقة بالتنوع  واالتفاقيات، اللجنة المنظمة العالمية لألرصاد الجويةللمرأة، و
، تفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضا( البيولوجي

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية و ،اتفاقية حفظ انواع الحيوانات البرية المهاجرةو
  ؛)رامسارووالزراعة، النباتية لألغذية 

 للفريقالثامنة  في الدورة اوركمح التفاقية التنوع البيولوجي األمين التنفيذي تحدث  )4(
 .2014 شباط/فبراير 7إلى  3 في الفترة من ، والتي عقدتباب العضوية العامل المفتوح

من ثم، ، ووالغابات والمحيطات للتنوع البيولوجي محددة وتضمنت هذه الدورة مواضيع
مم األ خطة في والنظم اإليكولوجيةدماج التنوع البيولوجي إل أهمية خاصة فهي تكتسي

  ؛2015 بعد عاملما  للتنميةالمتحدة 
                                                             

 لمرفـق  للصندوق االستئماني ةالسادس التجديدفترة ل تفاقيةاال لتنفيذ األموال الالزمة لمقدار كاملال تقييمالمن  المتأتية نتائجالإلى  استناداً 6
 الفريق الرفيـع تقرير و، )UNEP/CBD/COP/11/INF/35( االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي خبراء فريق أعضاءتقييم : البيئة العالمية

ــي ــتوى المعن ــ المس ــالميب ــوارد التقييم الع ــة للم ــذ الالزم ــتراتيجية لتنفي ــة االس ــ الخط ــوجي للتن  2020-2011وع البيول
)UNEP/CBD/COP/11/INF/20.( 
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االتحاد وجمهورية كوريا و اليابان حكومتا استضافته اشتركت في جانبي اجتماع تنظيم  )5(
العامل  الثامنة للفريق الدورة على هامشالدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، وعقد 

  ؛باب العضوية المفتوح
 المكرسة األهدافو بالغاياتقائمة  إعدادفي  حدة للبيئةاألمم المتاالشتراك مع برنامج   )6( 

فريق المحتملة ل بالغايات واألهداف وقائمة على الصعيد الحكومي الدولي المتفق عليهاو
باب  العامل المفتوح لفريقا هالذي قدم لطلبل استجابة، تقني التابع لألمم المتحدةالدعم ال

  ؛في دورته التاسعة العضوية
 لفريقل الرئيسان المشاركان التي حددها مجاالت العملب لمتعلقةا اترسمماال ترتيب  )7(

لغاية محتملة وخمسة  خياراتإعداد ومجاالت التركيز، ل باب العضوية المفتوح العامل
  ؛تقني التابع لألمم المتحدةالدعم الفريق لأهداف  وخمسة

 :االتصال مع األطراف  )ب(

 22 المؤرخ) SCBD/ITS/NP/DB/LZ/81424 رقم المرجع( 017-2013 اراإلخط  )1(
 المتعلقة التفاقيةالتابعة ل االتصال الوطنية مراكزإلى والموجه  2013 شباط/فبراير

  ؛عملياتالفي  مشاركة األطراف لتشجيع التنوع البيولوجيب
 11 المؤرخ) SCBD/MPO/AF/NP/82985 رقم المرجع( 112- 2013 اإلخطار  )2(

األمم  خطة المتعلقة بوضع  عملياتالفي  المشاركة بشأن ،2013كانون األول /يسمبرد
 جميع الى أرسل الذيو، المستدامة تنميةأهداف الو  2015 بعد عاملما  للتنميةالمتحدة 
والمنظمات ذات  التابعة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي االتصال الوطنية مراكز
  العمليات؛ ا فيمشاركته لتشجيع الصلة

 مشاركةب المتعلق) SCBD/MPO/AF/Jhed/83126 رقم المرجع( 015- 2014 اإلخطار  )3(
 في الفترة لتي عقدتاالمفتوح باب العضوية و للفريق العامل الدورة الثامنة األمانة في

 مراكز إلى هذا اإلخطار أرسلوقد ، في نيويورك 2014 شباط/فبراير 7إلى  3 من
  ؛2014 كانون الثاني/يناير 30 في ات الصلةوالمنظمات ذ االتصال الوطنية

 :المواد األساسية/التوعيةمواد   )ج(

 اتفاقية التنوع البيولوجي( "CBD Get Ready for 2015"من بينها مثالً نشرة  إعالميةمواد   )1(
 درانصتتان ل، وال)حقائق سريعة( "fast facts " شهريةالنشرة الو ، )2015عام ستعد لت

  ؛ 2013أغسطس  ارس إلىمن م رفع مستوى الوعيل على نطاق واسع انوتوزع
 ألبعادفي ا البيولوجي للتنوع كبيرةالمساهمات ال عن من صفحتين وثيقة عدد خاص من  )2(

ومواد التوعية ، عليه القضاء/الحد من الفقر، بما في ذلك المختلفة للتنمية المستدامة
  ؛ باب العضوية العامل المفتوح الثامنة للفريق للدورة لمكرسةا األخرى

والنظم  التنوع البيولوجي لتعميمعرض مواد و تجميعيةثائق ووومقاالت  تقارير إعداد  )3(
  ؛ اإليكولوجية

 :الجارية للعمليات التقارير المعدة المساهمات في  )د(
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جهات منها برنامج  للعديد من التقارير من خالل المكرسةوالتعليقات  واآلراء المدخالت  )1(

  ؛التنمية المستدامةمتحدة لحلول وشبكة األمم الاألمم المتحدة للبيئة 
 خطةب والنهوض لأللفية نحو تحقيق األهداف اإلنمائية التقدمب التعجيل: األمين العام تقرير  )2(

  ؛2015عام  إلى ما بعد المتحدة للتنمية األمم
التي  المتحدة كيانات األمم ومن بين: 2013 لعام للتنمية المستدامة التقرير العالمي  )3(

 التنوع البيولوجي،ب المتعلقة تفاقيةاال: لتقرير اتفاقيات ريو الثالثا هذا ساهمت في
بشأن تغير  اتفاقية األمم المتحدة اإلطاريةو مكافحة التصحر،األمم المتحدة لاتفاقية و

  .المناخ
 :االستراتيجية في االجتماعات اركةشالم  )ه(

كانون /منذ يناير بات عديدةفي مناس نيويورك المتحدة في مقر األمم األمين التنفيذي زار  )1(
مسؤولين و دائمينممثلين و المتحدة مسؤولي األممعقد اجتماعات مع و ،2013 الثاني

الحادي العاشر و يناالجتماع أهم نتائج إحاطات بشأن وقدم. آخرين رفيعي المستوى
أهداف  عمليات فيتعميم التنوع البيولوجي الدعم ل التمسو ،عشر لمؤتمر األطراف

 2020-2011للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية تنفيذ من خالل لمستدامةالتنمية ا
  ؛على صعيد المنظومةللتنوع البيولوجي  العشرين أهداف أيشيو

بما في ، العديد من االجتماعات في أيضاً واوساهم هوممثل أو/و التنفيذي األمين شارك  )2(
من أجل  واالقتصاد اإليكولوجيا - 7التنوع البيولوجي بشأن السابع تروندهايم ذلك مؤتمر

 ؛2013أيار /مايو 31إلى  27في الفترة من  في النرويج الذي عقدو، مستدام مجتمع
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج  في قياداتال اجتماعو
في  قدع والذي، االستدامة البيئية بشأن 2015 لما بعد مواضيعيةال مشاورةال خصوصب

بشأن  للشراكة الثامن عشر االجتماعو؛ 2013 آذار/مارسفي ، كوستاريكا، خوسيه سان
 ؛2013 أيار/مايو 16إلى  14 في الفترة من ،ألمانيا، برلينالذي عقد في و والبيئة، رالفق
بشأن إدماج التنوع  لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارداالجتماع االستشاري و

في والذي عقد ، التنمية المستدامة أهداف في النظام اإليكولوجيوخدمات  البيولوجي
  ؛ أخرى كثيرة اجتماعاتضمن  ،2014كانون الثاني /يناير 17إلى  16 الفترة من

 المرونة بشأن إدماج متعددين مصلحةأصحاب بين  العالمي الحوار إعداد في ةالمساهم  )3(
، كولومبيا، ميدلين في ية، والذي جرىالخطة الجديدة للتنم في االجتماعية واإليكولوجية

  .هذا الحوار في والمشاركة ،2013 كانون األول/ديسمبر 4إلى  2من في الفترة 
  

                                                             
 Biodiversity and Sustainable Development – the relevance of the Strategic Plan for Biodiversity" المعنونة وثيقةالاستخدمت أيضاً  7

2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets for the post-2015 development agenda and the Sustainable Development Goals" 
 أيشي للتنـوع البيولـوجي   وأهداف 2020-2011 االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة أهمية - المستدامة والتنمية التنوع البيولوجي(
 الجتمـاع  ها أمانـة االتفاقيـة المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي     التي أعدتو، )المستدامة وأهداف التنمية 2015لما بعد عام التنمية خطة ل

 .أعاله المشار إليهاو التنوع البيولوجيب ورقة القضايا األساسية المتعلقةعداد كأساس إل، تروندهايم
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 مقترحة توصيات     - رابعاًً

إلى  ، في اجتماعه الخامس،تنفيذ االتفاقية المخصص الستعراض العضوية المفتوح لفريق العاملا يدعى -20
التنوع  إدماج شأن تنفيذبذات الصلة  اتاإلرشادو) األول أدناهالمرفق ( ايتشين/دهرادون توصيات استعراض
من أجل  تقديم المشورة العامل في قد يرغب الفريقو). الثاني أدناهالمرفق ( والقضاء على الفقر البيولوجي

 .الثاني عشر هاجتماعفي  مؤتمر األطراف فيها لينظر ارضهع أو/و مواصلة تنقيحها

ما نظر ، استناداً إلى تنفيذ االتفاقية المخصص الستعراض العضوية المفتوح العامل يقالفرقد يرغب و -21
  :على غرار ما يلي توصية، الخامسفي اجتماعه ، يعتمدفي أن  ،فيه

  تنفيذ االتفاقية المخصص الستعراض العضوية المفتوح العامل الفريقإن 
 بالتنوع البيولوجي من أجل خبراء المعنيفريق ال بعمل لمتعلقا بالتقرير المرحلي حيط علماًي  -1

  ؛)UNEP/CBD/WGRI/5/INF/11( والتنمية القضاء على الفقر
 التنوع البيولوجي إدماج شأن تنفيذبذات الصلة  اتاإلرشادو تشيناي/دهرادون توصياتب رحبي  -2

 التوصيات دعم تنفيذ إلى، 11/22من المقرر ) ب(و ) أ( 4 استجابة للفقرتين، ي تهدفتوال والقضاء على الفقر
  ؛UNEP/CBD/WGRI/5/6 التنفيذي مذكرة األمينمن على التوالي،  األول والثاني ينفي المرفق الواردة

بعد ، تشيناي/دهرادون توصيات االقتضاء،عند ، وينقح التنفيذي أن يستعرض األمين يطلب إلى  -3
 لينظر فيها نسخة منقحةيقدم و، اجتماعه الخامس في والمشورة التي يقدمها الفريق العاملالتي يجريها  مناقشاتال

  ؛في اجتماعه الثاني عشر مؤتمر األطراف
أيشي  وأهداف لتنوع البيولوجيا إدماج المعنونة الوثيقة اإلعالمية الواردة في بالمعلومات رحبي  -4

 2015لما بعد عام التنمية خطة التنمية المستدامة و أهداف إعداد عملياتفي  للتنوع البيولوجي
)UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12(؛  

 عمليات إعداد بشأن باإلضافة إلى آرائها، تعاونها ومشاركتهاعن اإلبالغ  األطراف إلى يدعو  -5
من أجل  إدماج التنوع البيولوجي في سياق، وال سيما 2015لما بعد عام  التنمية وخطة التنمية المستدامةأهداف 

في  هذه المعلوماتل تقديم موجز تجميعي ويطلب إلى األمين التنفيذي، ةالمستدام الفقر وتحقيق التنمية القضاء على
  ؛الثاني عشر هاجتماعفي  األطراف مؤتمر ينظر فيهالوقت المناسب ل

  :على غرار ما يلي في اعتماد مقرر األطراف مؤتمر نظربأن ي وصيي  -6
  إن مؤتمر األطراف

على  ، بناءاالقتضاء سبح، األمين التنفيذي هاالتي نقح، تشيناي/دهرادون توصيات ؤيدي  -1
  ؛في اجتماعه الخامس المخصص العضوية المفتوح الفريق العامل من المقدمةتوصيات ال

والتي  والقضاء على الفقر التنوع البيولوجي إدماج باإلرشادات المتعلقة بتنفيذ رحبي  -2
 المفتوح العضوية الفريق العامل ااستعرضه لماثم، تشيناي/دهرادون توصيات دعم تنفيذ إلى تهدف

  اجتماعه الخامس؛ التنفيذ في ستعراضال المخصص
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ذوي وأصحاب المصلحة  وغيرها من المنظماتوالوكاالت الدولية  األطراف يطلب إلى  -3

  ؛تشيناي/دهرادون توصيات تنفيذ تيسير سبل الصلة
أصحاب المصلحة و شركاءوجميع ال، المنظمات األخرىالدولية و المنظمات يشجع  -4

 اتاإلرشادو تشيناي/دهرادون توصيات على مراعاة التنميةولتنوع البيولوجي ا بعمليات وبرامج المعنيين
هم ذات إجراءاتو همسياساتو همخطط في والقضاء على الفقر التنوع البيولوجي إدماجتنفيذ المتعلقة ب

  ؛البرامج ذات الصلةفي تنفيذ و، الصلة
الخطة  إدماج تعزيزعلى  ذوي الصلةجميع أصحاب المصلحة األطراف و جع أيضاًيش  -5

 الواردة فيها تنوع البيولوجيلل العشرين أهداف أيشي مع 2020-2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية
 بالغةاألهمية ال إبرازو، 2015لما بعد عام  التنمية خطةفي  2050لعام  بهذه الخطة المرتبطة والرؤية

 في من خالل المشاركة 8أهداف التنمية المستدامة تحقيقي ف والتنوع البيولوجي م اإليكولوجيةللنظ
  ؛المستدامة تنميةأهداف الو 2015 بعد عاملما  للتنميةاألمم المتحدة  خطةبشأن  العمليات الجارية

ن أ لىإالمنظمات األخرى ذات الصلة األمم المتحدة اإلنمائي و وبرنامج األطراف يدعو  -6
 والدروس ت اإلفراديةودراسات الحاال الممارساتأفضل  خالل اآلليات المناسبةتتيح وتتبادل من 

 يةرفاهووسبل العيش  والتنمية المستدامة القضاء على الفقر إدماج التنوع البيولوجي في نمالمستفادة 
  ؛اإلنسان

  :، بما يليالموارد البشريةو التمويل بتوافر ، رهناًأن يضطلع التنفيذي األمين يطلب إلى  -7
ر مقر، وال10/6المقرر  في القيام به مؤتمر األطراف الذي طلبالعمل  مواصلة  )أ(

 العشرين وأهداف أيشي 2020-2011 للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية تنفيذ في سياق، 11/22
 للتنميةاألمم المتحدة  طةبشأن خ العمليات الجاريةو 20+ ريومؤتمر  نتائجتنوع البيولوجي، مع مراعاة لل

مؤتمر  فيها كي ينظر الجهود التي بذلها عن تقديم تقاريرو، المستدامة تنميةأهداف الو 2015 بعد عاملما 
   ؛الثالث عشر هاجتماعفي  األطراف
 إدماجتنفيذ ات المتعلقة باإلرشادو تشيناي/دهرادون توصيات في تنفيذ مساعدة البلدان  )ب(

  ؛والقضاء على الفقر التنوع البيولوجي
لتنوع اا إدماج لضمان العمليات الجارية في لمشاركةا مواصلةمن خالل  األطراف دعم  )ج(
أهداف و 2015 بعد عاملما  للتنميةاألمم المتحدة  خطةفي  بشكل مناسب والنظم اإليكولوجية البيولوجي

إدماج التنوع البيولوجي  مية إلىفي جهودها الرا مساعدة األطراف ومن خالل مواصلة، ،المستدامة تنميةال
 .التنمية المستدامةتحقيق و القضاء على الفقر في

                                                             
التنمية المسـتدامة   أهدافب عنيالم باب العضوية العامل المفتوح المشاركان للفريق الرئيسان التي حددها مجاالت التركيز بما في ذلك 8

والصـحة   ،التغذيـة واألمن الغذائي و ،، والزراعة المستدامةالقضاء على الفقر من، في الوقت الحاضر، التي تتألفو الثامنة دورته في
ـ والصرف الصحي، والمياه وتمكين المرأة المساواة بين الجنسين، والتعليم، السكان ديناميةو ادي، والتصـنيع،  ، والطاقة، والنمو االقتص

والمنـاخ   ،واإلنتاج المستدامين، واالستهالك والمستوطنات البشرية المستدامة، والمدن والمساواة ،العمل الالئقوالعمالة و ،والبنية التحتية
 المسـتدامة، التنميـة   الشراكة العالمية مـن أجـل   /وسائل التنفيذو ،روالمحيطات والبحا ،المستدام للموارد البحرية خدامحفظ واالستلاو
 .مقتدرةالمؤسسات الو، وسيادة القانون وغير العنيفة السلميةالمجتمعات و
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  المرفق األول
   تشيناي/دهرادونتوصيات 

  القضاء على الفقر وتحقيق التنمية التنوع البيولوجي من أجلشأن ب
 "تنميةوال القضاء على الفقر عمليات إدماج التنوع البيولوجي فيب" المتعلق 10/6المقرر  إذ يشير إلى  

من  الذي عقد في الفترة، التنوع البيولوجيالمتعلقة بتفاقية اال األطراف في لمؤتمر االجتماع العاشرالصادر عن و
  ،2010 تشرين األول/أكتوبر 29إلى  18

 "التنميةتحقيق و القضاء على الفقرالتنوع البيولوجي من أجل ب" المتعلق 11/22 المقرر إذ يشير إلىو  
 19إلى  08 في الفترة من الذي عقد في االتفاقية،مؤتمر األطراف الجتماع الحادي عشر لا عنالصادر 

  ،2012 تشرين األول/أكتوبر
 9،في مؤتمر قمة األلفية 2000في عام  التي اعتمدت لأللفية األهداف اإلنمائية الثمانية إذ يشير إلىو  

من الخطة  للتنوع البيولوجي العشرين أيشيأهداف البيولوجي، و المتعلقة بالتنوعأهداف ومواد االتفاقية و
األمم  وعقد، العاشر لمؤتمر األطراف المؤتمر التي اعتمدت فيو 2020،10- 2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية

  ،تنوع البيولوجيلل المتحدة
 أمور، ي جملةف، تؤكد ، والتي"صبو إليهالمستقبل الذي ن" 20+ ريولمؤتمر  الوثيقة الختامية إذ يشير إلىو  
خدمات النظم  علىالذي يؤديه في الحفاظ  البالغ األهميةالدور  وكذلك للتنوع البيولوجي متأصلةالقيمة ال

الوضع من حيث فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية على  جسامةمدى بتعترف اإليكولوجية و
  ،التنميةعلى  الذي تمثله هذه العوامل والتهديد الصعيد العالمي

تنوع أهداف أيشي لل وكذلك البيولوجي، المتعلقة بالتنوع الثالثة لالتفاقية جميع األهدافبإمكانات  وإذ يسلم  
 اتخاذفي وعدم المشاركة  الدخل مثل نقص للفقر أبعاد محددة معالجة بشكل كبير في في المساهمةالبيولوجي، 

  القدرات، مبادرات بناءى عدم الوصول إلو على التعليموعدم الحصول  اتالقرار

الواضحة بين موضوع المساواة بين الجنسين والتخفيف من حدة الفقر وحفظ التنوع  روابطبال وإذ يسلم
  البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام،

 األساسي التعليم فيجانبي التغطية والجودة  التنوع البيولوجي في تعزيز إدماج إلى بالحاجة وإذ يسلم  
  ،الثانوي والجامعيو واالبتدائي
األمم  خطة بشأنالعمليات الجارية و) 20+ ريو( المتحدة للتنمية المستدامة مؤتمر األمم بنتائج وإذ يسلم  
  ،المستدامة تنميةأهداف الو 2015 بعد عاملما  للتنميةالمتحدة 

                                                             
9 http://www.un.org/millennium/. 

10 http://www.cbd.int/sp/. 
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يولوجي وخدمات النظم التنوع الب 11قيمةرصد من خالل ، إلى تحسين المعارف لحةبالحاجة الم وإذ يسلم  

  السيما في سياق عمليات القضاء على الفقر وتحقيق التنمية،و، هامؤشرات حديدتو اإليكولوجية
 خدمات النظم اإليكولوجية فيتعميم التنوع البيولوجي ول الالزمة اتزيادة القدر بالحاجة إلى وإذ يسلم  
 من خالل(الفاعلة  طرافاألت والقطاعاجميع لو على جميع المستويات التنميةتحقيق و الفقر القضاء على عمليات

  ،)والتعاون الثالثي فيما بين بلدان الجنوب وكذلك الشمال والجنوبالتعاون بين 
هما بشكل استخدامو الطبيعة والتنوع البيولوجي على المحافظة يتضمن حفظال أن إذ يأخذ في اعتبارهو  

 هاتنوعو للطبيعة كل في العادة جهات حفظ فعالةتش حالياً المجتمعات الفقيرة العديد من وأن 12مستدام واستعادتهما،
 التابعة للمجتمعات المحمية واألقاليم المناطق أشكال وسائل منها على سبيل المثال مختلف من خالل، البيولوجي
  ،ةم اإليكولوجيوخدمات النظ تنوع البيولوجيللمن ثم، فهي تظل جهات مستخدمة والمحلية، األصلية و
 وأوجه الترابط القائمة بينهما،فقدان التنوع البيولوجي و للفقر األسباب الجذرية أيضاً إذ يأخذ في اعتبارهو

وذلك على النحو الذي ، والعكس بالعكس التنميةتحقيق و القضاء على الفقر إدماج التنوع البيولوجي في ومزايا
  التنمية،تحقيق و القضاء على الفقر بالتنوع البيولوجي من أجل فريق الخبراء المعنيحدده 

بشأن  الرابع المنتدى الرفيع المستوى والتي ُأنشئت في الفعال للتعاون اإلنمائي بوسان شراكة وإذ يدرك
  ،فعالية المعونة

م خدمات النظفي مجال التنوع البيولوجي و والسياساتأن المنبر الحكومي الدولي للعلوم  وإذ يالحظ
. جميع المنافع التي تحصل عليها اإلنسانية من الطبيعة"ة إلى لإلشار" منافع الطبيعة للناس" عرف ةاإليكولوجي

وفي سياق نُظم . وتدخل في هذه الفئة سلع النُظم اإليكولوجية وخدماتها، سواء نظر إليها منفصلة أو مجتمعة
حياة المعرفة األخرى، تشير هبات الطبيعة والمفاهيم المماثلة إلى منافع الطبيعة التي يستمد منها الناس نوعية 

وتدخل في هذه الفئة العريضة أيضاً جوانب الطبيعة التي قد تكون سلبية للناس، مثل اآلفات أو مسببات . طيبة
 -وتنطوي جميع منافع الطبيعة على قيمة مرتكزة على اإلنسان، بما في ذلك القيم العملية . األمراض أو الضواري

حياة طيبة، يمكن أن ينظر إليها م اإليكولوجية في نوعية ت النُظوهي المساهمات المباشرة وغير المباشرة لخدما
من حيث إشباع التفضيل والقيم العالقية، التي تسهم في العالقات المرغوبة، مثل العالقات فيما بين الناس 

  13،"العيش في وئام مع الطبيعة”والعالقات بين الناس والطبيعة، مثل فكرة 
 على والمنظمات الدولية المختلفة،الرؤى ومراعاة للنُهج وية لظروفها الوطن ، وفقاًاألطراف يشجع  -1
التنوع البيولوجي  والمراعية لالعتبارات الجنسانية والمنصفة، شاملةال وسائل منها العمليات من خالل ،أن تدمج

 اتومبادرات وعملي استراتيجيات في ،اووظائفه ةم اإليكولوجيخدمات النظ، بما في ذلك للناسالطبيعة منافع و
تحقيق و القضاء على الفقر أولوياتو إدماج شواغلو على جميع المستويات،، الفقر وتحقيق التنمية القضاء على

                                                             
جتماعيـة  اإليكولوجية والجينية واال: "، القيم20+الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو  من 197تشمل هذه القيم، على النحو الوارد في المادة  11

 ".واالقتصادية والعلمية والتربوية والثقافية والترفيهية والجمالية
12 World Conservation Strategy )غالند، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واالتحاد الـدولي لحفـظ   )االستراتيجية العالمية لحفظ الطبيعة ،

 .1980. الطبيعة والموارد الطبيعية، والصندوق العالمي للطبيعية
الدورة الثانية لالجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم       تقرير  -13

 )44، الصفحة IPBES/2/17( 2013كانون األول /ديسمبر 14-9اإليكولوجية، والتي عقدت في أنطاليا، تركيا، 
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الخطط والسياسات غيرها من و الوطنية للتنوع البيولوجي خطط العملفي االستراتيجيات والتنمية المستدامة 
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي و 2020- 2011 وجيالخطة االستراتيجية للتنوع البيول لتحقيق المالئمة والبرامج

  ؛الواردة فيها
إدماج التنوع  تعزيزوالتنمية المستدامة  تحقيق أهداف في عملية شاركةمال األطراف على يشجع  -2
 العملية؛ في هذه والنظم اإليكولوجية البيولوجي

ن أعلى ذوي الصلة أصحاب المصلحة والمنظمات األخرى ووالوكاالت الدولية  األطراف يشجع  -3
خدمات ، بما في ذلك للناسالطبيعة منافع و إدماج التنوع البيولوجي) المؤشرات المناسبةمن خالل وضع ( يرصدوا

رؤى ل وفقاً، التنميةتحقيق و القضاء على الفقرومبادرات وعمليات  استراتيجيات في ،اووظائفه ةاإليكولوجي مالنظ
 ؛ُأمنا األرض مع انسجامتوازن و في ةالطيب معيشةلا منها على سبيل المثال ،مختلفة نُهجو

معلومات عن  في التقارير الوطنية التي تقدمها إلى االتفاقية األطراف على أن تدرج شجعي  -4
 القضاء على الفقر استراتيجيات وبرامج وأنشطة إدماج التنوع البيولوجي في في المتخذة والتقدم المحرز الخطوات

  التنمية؛تحقيق و
على أصحاب المصلحة ذوي الصلة والمنظمات األخرى ووالوكاالت الدولية  األطراف يشجع  -5

 والتي تعمل والتنمية المستدامة التنوع البيولوجيب المتعلقةالمشاريع واآلليات واألنشطة وتعزيز السياسات تحديد و
بصورة  ممن يعتمدونتضعفين، المسوالمهمشين و، المحلية، والفقراءوالمجتمعات األصلية و ،المرأة على تمكين

  ؛كسب رزقهمفي النظم اإليكولوجية خدمات التنوع البيولوجي و على مباشرة
 أصحاب المصلحة ذوي الصلةوالمنظمات األخرى ووالوكاالت الدولية  األطراف يشجع  -6

 والدروس رساتأفضل المماتحديد مستضعفين على الوالمهمشين ووالفقراء  والنساء والمحليةوالمجتمعات األصلية 
آلية  باستخدام هذه المعلومات وتبادل، التنميةتحقيق و والقضاء على الفقر إدماج التنوع البيولوجي نمالمستفادة 

  ؛حسب االقتضاء والسبل األخرى ذات الصلة، التفاقية، غرفة تبادل المعلومات التابعة
 المصلحة ذوي الصلةأصحاب والمنظمات األخرى ووالوكاالت الدولية  األطراف يشجع  -7

 تحديدل الالزمة خطواتالعلى اتخاذ  مستضعفينالوالمهمشين ووالفقراء  والنساء والمحليةوالمجتمعات األصلية 
التمويل حشد عدم و بين القطاعات التنسيق كانعدام األطراف، مقررات مؤتمر تنفيذوتجاوز الحواجز التي تعترض 

 وتقاسم الدروس بشكل فعال، الفقر وتحقيق التنميةالقضاء على و دماج التنوع البيولوجيإ ن أجلم، بشكل كاف
  غرفة تبادل المعلومات؛ آلية باستخدام الحواجز لتجاوز الممارسات المستفادة وأفضل

على  أصحاب المصلحة ذوي الصلةوالمنظمات األخرى ووالوكاالت الدولية  األطراف يشجع  -8
، وال سيما وأصحاب المصلحةمستضعفين الوالمهمشين ووالفقراء  يةوالمحلالمجتمعات األصلية  مشاركةتيسير 
 الصكوك الدولية مراعاةمع  ،الحصول على التعليمو اتالقرار اتخاذ في عمليات فعالةكاملة ومشاركة  النساء،

منافع و إدماج التنوع البيولوجي جهودها الرامية إلى إطار في، اإلنسان ذات الصلة بحقوق القانون الدوليقواعد و
القضاء  استراتيجيات ومبادرات وعمليات في ،اووظائفه ةاإليكولوجي مخدمات النظ، بما في ذلك للناسالطبيعة 

  المستدامة؛ التنميةتحقيق و على الفقر
 ةم اإليكولوجيوخدمات النظ إدماج التنوع البيولوجي التشجيع على أن يراعي األطراف طلب إلىي  -9

 العرفي االستخدامالمستدامة  التنميةتحقيق و القضاء على الفقر بادرات وعملياتاستراتيجيات وم في اهظائفوو
األخذ بعين االعتبار، و ،على الحقوق النهج القائمتطبيق ذلك ب، ووإدارته التنوع البيولوجي إلى والوصول المستدام
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 عالميةالعمل ال وخطة، ري لقواعد السلوك األخالقي: مدونة تكاريهواي، للتشريعات الوطنية ووفقاً حسب االقتضاء
  ذات الصلة؛ الطوعية األخرى اتواإلرشاد ،المستدامالعرفي بشأن االستخدام 

إدماج التنوع  تنفيذ برامج المكتسبة من المعارف والخبرات األطراف على استخدام شجعي  -10
مخاطر لها ظائفوو ةم اإليكولوجيخدمات النظ قدرة تحمل لبناء والتنمية الفقر برامج القضاء على البيولوجي في

 /اإلنمائيةالخطط الوطنية االستراتيجيات و دى وضعلتؤخذ في االعتبار لالمخاطر الطبيعية، المناخ و تغير
  ؛ أمور أخرى ، من بينالقطاعية

المتعددة األطراف  نمائيةاإل مصارفالوالمنظمات األخرى ووالوكاالت الدولية  األطراف يشجع  -11
المساواة بين  التي تحترمو للتنوع البيولوجي المتنوعة والشاملة القيمب على االعتراف والقطاع الخاص واإلقليمية
لقضاء من أجل ا هذه الجهات الجهود التي تبذلها في ذه القيمهومراعاة  الروحي والثقافي التنوع وكذلك، الجنسين

  ؛التنمية المستدامةتحقيق و على الفقر
صون احترام و وأصحاب المصلحة على األخرىوالمنظمات  والوكاالت الدولية األطراف يشجع  -12

، وعلى حقوق اإلنسان القائمة على السوق ةالمناسبوالنهج  السوق غير القائمة على فعالةالمالئمة وال النهجوتعزيز 
الذي  العمل الجماعي دوروكذلك  ،ُأمنا األرض وحقوق سالمة تحافظ علىالتي  تلك ومن بينها على سبيل المثال

التي تشمل، و االستخدام المستدام لمكوناته،التنوع البيولوجي وفي حفظ المحلية مجتمعات األصلية وتضطلع به ال
، والمناطق واألقاليم المحمية للمجتمعات األصلية ُأمنا األرض مع انسجامتوازن و في الطيبة فيما تشمله، المعيشة

  سبل العيش؛ تعزيزل دارة العرفية المستدامةواإل المستدام العرفياإلدارة المجتمعية، واالستخدام ووالمحية، 
قدرات األطراف و البيئة التمكينية أو تعزيز هيئةت والمجتمع الدولي األطراف طلب إلىي  -13
 بين التنوع البيولوجي القائمة الترابط أوجه ن تُدمج بشكل فعالأمن أجل  والمنظمات واألفراد المحلية والمجتمعات

المحلية و والمجتمعات األصلية بالنوع الجنساني لتي تتعلقا ذات الصلة الشاملةالقضايا و والقضاء على الفقر
  .المالية الالزمةالموارد التقنية و من خالل توفير المهمشين والمستضعفينوالفقراء و
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  المرفق الثاني
  اإلرشادات المتعلقة بإدماج التنوع البيولوجي

  القضاء على الفقر و
 حسب، وفرهما ي ، بسببيهالقضاء عل أو الفقر من حدة فيفتخال أهمية بالغة في التنوع البيولوجييكتسي   -1

قطاعات  ال يتجزأ من اًجزء وهو يشكل. النظام اإليكولوجيخدمات و وظائفو األساسية السلعاالقتضاء، من 
 يعتمد عليها ، وغيرها، والتيوالرعيومصايد األسماك، والسياحة،  ،حراجةالو ،مثل الزراعة الرئيسية التنمية
التنوع  فقدانو بوجه عامالتدهور البيئي  آثاروتكون . اعتماداً كبيراً في كسب رزقهم شخص مليار 1,5 ىحوال

نظراً لعدم امتالكهم  في فقر بالفعل يعيشونالذين  أشد وطأة على األشخاص على وجه الخصوص البيولوجي
   .لخيارات سبل عيش أخرى

 ،بيئية( متعددة األبعادو معقدة هي عالقة الفقرو بين التنوع البيولوجي العالقةأن على الرغم من و  -2
التنوع إدماج فإن ، فاعلة متعددة أطرافاً تشملو النطاق متعددةو) اقتصاديةو، ثقافيةو ،وسياسية ،اجتماعيةو

ونقاط  فرصال واستخدام عن طريق تحديد يمكن أن يتحقق والتنمية المستدامة القضاء على الفقر البيولوجي في
فقدان التنوع  دوافع الكامنة وراءالو األسباب الجذريةمختلف  وذلك بالنظر فيكل سياق، ل ددةالمح نطالقاال

 يعتمد أيضاً هذا اإلجراء اعتماداً كبيراًو .للتغلب عليها التدابير الالزمة اتخاذو الفقر يؤدي إلى تفاقمالذي  البيولوجي
 على النحو المحدد في الفقر المستدامة والقضاء على ميةتحقيق التنلالبلدان  التي تتبناها والنهج الرؤى مختلف على

بما  ،)56الفقرة (" صبو إليهالمستقبل الذي ن" ،) 20+ ريو( المتحدة للتنمية المستدامة مؤتمر األمملالوثيقة الختامية 
  .منا األرضُأومعيشة الطيبة ال مفهوم والبيئة التي يتضمنها والمحلية لمجتمعات األصليةل النظرة الشاملة في ذلك

 واألولويات الوطنية، واألهداف الظروف في القائمة االختالفاتإلى مراعاة  أيضاً دماجهذا اإل يحتاجو  -3
 وتعزيز، عدم المساواةأوجه و، والمحلية، والمجتمعات األصلية بالنوع الجنسانيالمتعلقة  القضايا الشاملة وكذلك

 على ساعدت فرصة قدر ما يمثلب حلها يتعين مشكلة  يمثلال الحفاظ على التنوع البيولوجي أنب يدفالذي ي فهمال
اإلجراء وهذا  .سليم مجتمعبناء و بيئة صحية تهيئة ، باإلضافة إلىأوسع نطاقا اقتصاديةو اجتماعيةأهداف  تحقيق

ومن األهمية . االقتصادية- االجتماعيةالظروف البيئية و في مستمرال مع التغير قدرة على التأقلموال تكيفلل مهم
على الصعيدين  الشاملة لعدة قطاعاتو في السياسات القطاعية إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي يذتنفأيضاً  بمكان

وخطط  في االستراتيجياتمسألة القضاء على الفقر التنمية المستدامة و أبعاد إدماج، وكذلك والوطني اإلقليمي
  .يةدون الوطن وخطط العمل واالستراتيجيات للتنوع البيولوجي الوطنية العمل

 التنميةتحقيق و القضاء على الفقر بالتنوع البيولوجي من أجل فريق الخبراء المعنياقترح فقد ، من ثمو  -4
، لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر إدماج التنوع البيولوجي بتنفيذ التالية فيما يتعلق طوعيةالرشادات اإل
حول التي تو فقدان التنوع البيولوجي دوافع الكامنة وراءالو ريةاألسباب الجذ بعض التغلب علىالكفيلة بسبل الو

 يسير سبلتو السياسات ذات الصلة التي تتعين معالجتها من أجل تعزيزالقضايا الرئيسية و، الفقر دون القضاء على
 الشاملة االقضاي وكذلك واألولويات الوطنية التي تعتمدها البلدان هجوالنُ الرؤى مع مراعاة القضاء على الفقر

بلدان، وال لوالظروف الخاصة ل، عدم المساواةأوجه و، والمحلية، والمجتمعات األصلية بالنوع الجنسانيالمتعلقة 
 في يؤخذأن  ومن المهم للغاية". صبو إليهالمستقبل الذي ن" 20+ ريو لمؤتمر والوثيقة الختامية ،البلدان النامية سيما

 مع التكيف إلى، إذا ما طبقت ،اإلرشادات تحتاجهذه  البلدان، وأن جميعيصلح ل واحد نهج عدم وجود االعتبار
  .الظروف واألولويات الوطنية



                                                                                                                                                     UNEP/CBD/WGRI/5/6 
                                                                                                                                                     Page 16 

 
  إدماج التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر لتحقيق التنمية المستدامة  - 1
كذلك ، ولتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر بين التنوع البيولوجي الروابط القائمة تحديد  )أ(

 رسم محددة مثل طوعية استخدام أدوات بوسائل منها، الفقرتسارع و فقدان التنوع البيولوجي دوافع الكامنة وراءال
التي تُقيم الصالت  التوزيعية دراساتالو، الفقر بيئةل اإلقليميةتحديد السمات و ،والبيئية الهشاشة االجتماعية معالم

المختارة  األدوات تراعي أن وضمان والفقر؛ بين التنوع البيولوجي يعلى الصعيدين القطري واإلقليم المحددة
 والنساء والمحلية المجتمعات األصلية التي تبديها نظرلوجهات ا تنوع في وأن تنظر ،االعتبارات الجنسانية

  ؛نومستضعفالن وووالمهمشوالفقراء 
خطط في االستراتيجيات وستدامة التنمية المو القضاء على الفقرأولويات و شواغل إدماجتعزيز   )ب(

غيرها من و لتنوع البيولوجي،ل المحلية واإلقليمية ستراتيجيةاالعمل الوخطط  الوطنية للتنوع البيولوجي،العمل 
-2011للتنوع البيولوجي  والخطة االستراتيجية تفاقيةاال أهداف لتحقيق المالئمة السياسات والبرامجو خططال

  المستدامة؛ لتحقيق التنمية البلدان التي تعتمدها المختلفة نهجوال الرؤىمراعاة ، مع 2020
في استراتيجيات النظم اإليكولوجية وظائف وخدمات و التنوع البيولوجي شواغل إدماج تعزيز  )ج(

. تنفيذهاو، والنظم الضريبية، حسب االقتضاء نظم المحاسبة الوطنية وفي ،الوطنية التنمية القطاعية التنمية وخطط
  ؛في التخطيط الوطني الفقر والبيئة موضوع في دمج مساهمة فعالة اقتصادية وطنية استخدام أدواتساهم وقد ي

األطراف في  مؤتمر ااعتمده تيالمؤشرات التنوع البيولوجي ، حسب االقتضاء، لستخداماال  )د(
 ،ريومعالم ، وأللفيةل في األهداف اإلنمائية المؤشرات المستخدمة وكذلك التنوع البيولوجي،ب المتعلقة تفاقيةاال

الظروف واألولويات  بما يتناسب مع التنمية المستدامة تحقيقل التنوع البيولوجي والفقر من معالجة كل ومؤشرات
  ؛الوطنية

 حوارال في، حسب االقتضاء، النظم اإليكولوجيةخدمات و وظائفالتنوع البيولوجي و إدماج  )ه(
  ؛2015عام  بعد عملية ما في التنمية المستدامةالدولي بشأن 

 رشاداتاإل بمراعاة التنوع البيولوجيب التابعة لالتفاقية المتعلقة االتصال الوطنيةمراكز  توصية  )و(
  .لتحقيق التنمية المستدامة القضاء على الفقرعمليات  إدماج التنوع البيولوجي في النظر في لدى المقترحة

  تقليل اآلثار السلبية وتيسير المشاركة  - 2
 أثر من أي حدةخفيف ت أو/وتقليل من أجل  دارة التنوع البيولوجيإل فعالة د وتنفيذ خططإعدا  )أ(

التنمية تحقيق الفقر و سياق القضاء على في المجتمع، يةرفاهالموارد البيولوجية و محتملة علىالسلبية ال ثاراآل
  :بوسائل من بينها ما يلي المستدامة

االتصال  مركزمثل ( على المستوى الوطنيت المنظماوذوي الخبرة  األشخاص تحديد  )1(
والمستوى ) نمائياإلتعاون ال أو وكالة التنوع البيولوجيب التابع لالتفاقية المتعلقة الوطني

 لكل قطاع الخطط وضع هذه أو المشورة بشأن لتقديم المساعدة التقنية الوطني دون
 وكذلك والتنمية المستدامة؛ لى الفقرالقضاء ع التنوع البيولوجي في إدماج يجري فيه

  ؛هذه الخطط تنفيذعزيز ت
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 عرفياالستخدام ال اآلثار السلبية على تجنبتتيح  آليات/أدوات استخدامو تصميم  )2(
 للتشريعات اًوفق، المحلية المجتمعات التي تتمتع بهاالحصول على الموارد البيولوجية و

  .الوطنية
، االعتبارات الجنسانيةتراعي  ، والتيمع أصحاب المصلحة نطاقالواسعة ال المشاورات شجيعت  )ب( 

 خالل هذه العملية من المتأتية المدخالت أخذ في االعتبارتو، والمسبقة والمستنيرة الموافقة الحرة مبدأ بوسائل منها
تخفيف  /هاللتقلي التدابير المناسبة، ووضع السلبية المحتملة اآلثار من أجل تحديد القطاعي دماجاإل وضع خطط

 وضع في ذلكبما  ألية رصد وتقييم بسيطة،/تصميم أداةها من خالل وتقييم هارصدتنفيذ الخطط، وكذلك و، حدتها
 إدماج التنوع البيولوجيمن أجلها  جرىالمحلية التي  المجتمعات والذي تنفذه المراجعة االجتماعية شكل من أشكال

المجتمعات  المستنيرةوالمسبقة والموافقة الحرة  أن تشملبغرض القضاء على الفقر من خالل التشجيع على 
  ؛نووالمهمش نومستضعفوال، وال سيما النساء أصحاب المصلحة اآلخرينالمحلية وجميع األصلية و
 سبل عيشوتحسين  اآلثار السلبية لتفادي تدابير وقائيةتنفيذ على ، ، حسب االقتضاءالتشجيع  )ج(

والمهمشين الفقراء خاص للنساء و، مع إيالء اهتمام على المدى الطويل اهيتهاورف المجتمعات األصلية والمحلية
 :يلي ، وذلك من خالل االضطالع بماالوطنية للظروف واألولويات وفقا على وجه الخصوص،المستضعفين و

الذين ال وحصول الفقراء و ،إدارة األراضيفي تعزيز الشفافية ل الالزمة تدابيرالاتخاذ   )1(
والمجتمعات  للنساءخاص الموارد الطبيعية، مع إيالء اهتمام  على ضاًيملكون أر

  الفئات المهمشة؛والمحلية واألصلية 
المستوى من المستوى المحلي إلى في جميع القطاعات و، حسب االقتضاء، اتخاذ تدابير  )2(

 التنوع التي تحافظ على استخدام المواردفي  كثر استدامةاأل نماطاأل، لتعزيز الوطني
على وجه  الفقيرة والضعيفة للمجتمعات ةم اإليكولوجيالنظ ووظائف وخدمات البيولوجي

المستقبل الذي "المؤتمر  20+ ريو الوثيقة الختامية لمؤتمر مع بما يتمشى الخصوص،
  ؛"نصبو إليه

ونظم  الموارد الطبيعية في إدارة العمل الجماعي ودور اإلدارة المجتمعية تعزيز  )3(
  .للشعوب األصليةليدية التق المعارف

  دعم التمويلبناء القدرات والبيئة التمكينية و  - 3

  تعزيز بناء القدرات  -ألف
التفاعل أوجه و الروابط أهميةبشأن  المراعية لالعتبارات الجنسانية المناهج الدراسية وضعدعم   )أ(

أنماط اإلنتاج ، وال سيما ستدامةلتحقيق التنمية المالقضاء على الفقر والنظم اإليكولوجية و التنوع البيولوجيبين 
 فيممارسين التدريب المشترك لل ودعم؛ والعالي، والثانوي لتعليم االبتدائيمراحل ال، يناالستهالك المستدامو

  ؛)أخرى مثلةمن بين أنظم الرصد استخدام المؤشرات و بشأن(الهيئات األخرى ذات الصلة الوزارات و
  :ما يلي من خالل بناء القدرات مقدمي بينفيما  لتآزرا وتحقيق هاوتنسيق األنشطة تشجيع  )ب(
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 ،على حد سواء والتقليدية العلمية المعارف تضمنالتي ت برامج بناء القدراتتنفيذ  ضمان  )1(

 ،نهج النظام اإليكولوجي واستخدام المجتمعية،، واإلدارة العمليات التشاركيةتشمل و
ال و، أصحاب المصلحة ذوي الصلة احتياجاتاالعتبار في  ضعتو الحياة،إدارة نظم و

   ؛والمستضعفون والمهمشون والنساء والشباب األصلية والمحلية المجتمعاتسيما 
والعدالة االجتماعية، والحصول على الموارد  للمساواة بين الجنسين إيالء اهتمام خاص  )2(

بما في ، نيةاستخدام الموارد الجي الناشئة عنالمنصف للمنافع والتقاسم العادل والجينية 
خدمات النظم اإليكولوجية، لاإلدارة المستدامة و، السوق غير القائمة على النهج ذلك

أفضل  وتوسيع نطاق التنوع البيولوجي،ب المتعلقة تفاقيةلال المناسبة وفقاً فزالحوآليات 
  ؛المجتمعات األصلية والمحلية وتمكين، الممارسات

والتعاون  فيما بين بلدان الجنوب وكذلك الجنوبالشمال و يسير التعاون بينتشجيع وت  )3(
  .الخبراتتبادل و، الثالثي

  تعزيز البيئة التمكينية  - باء
الناجحة على  إلى مراعاة الخبرات وأفضل الممارسات المتحدةووكاالت األمم  األطرافدعوة   )أ(
، هقيمو التنوع البيولوجي فهم درجةو الشاملة وجهات النظر من أجل تعزيز والدولي واإلقليمي الوطني المستويات

  ؛هيئات الرقابة وتعزيز، بين القطاعات من خالل التنسيق، ُأمنا األرض احترامبما في ذلك 
 بمراعاة المدنيالفاعلة في المجتمع  طرافاألالوطنية والدولية ووالوكاالت  األطراف توصية  )ب(

  ؛حقوق الشعوب األصلية المتحدة بشأنمم وإعالن األ )ج( 10 تمشياً مع المادة القانون العرفي أهمية
 مراعاةإلى  المدنيالفاعلة في المجتمع  طرافاألالوطنية والدولية ووالوكاالت  األطرافدعوة   )ج(

 وضرورة، إدارة الموارد الطبيعيةب المتعلقة قضاياال تناول لدى)) ج( 10المادة  مع تمشياً( القانون العرفي أهمية
معارفها التقليدية، األصلية و تمعاتاجب باألقاليم والمناطق المحمية للشعوب والمجعلى النحو الو االعتراف

 العرفية دارتهاإ في نظم دون التدخل المحلي التنوع البيولوجي المحلية لحفظ  خططللكأساس وممارسات الحفظ 
التنوع  ظمحلية لحف خطط ووضع؛ )أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  11حقيق الهدف المساعدة على ت(

تحقيق ل الالزم األساس من أجل تعزيز مستدامةال عيشسبل اللخدمة  لقضاء على الفقربرامج ال كأساس البيولوجي
  .أهداف التنمية المستدامة

  توفير التمويل الكافي  - جيم

 نمائيالثنائية للتعاون اإل المتحدة، والوكاالت، ووكاالت التمويل، ووكاالت األمم البيئة العالمية مرفق دعىي
  :إلى االضطالع بما يلي المتعددة األطراف والمصارف اإلنمائية

في  التنمية المستدامة تحقيق من أجل والقضاء على الفقر بين التنوع البيولوجي صلة القائمةال دمج  )أ(
  المساعدة التقنية؛و التعاون اإلنمائي برامج

والقضاء  التنوع البيولوجي التي تجمع بينومبادرات تنمية القدرات والمالي ل الدعم التقني وفيرت  )ب(
 المبتكرة وأفضل اآلليات وتوسيع نطاق البلدان؛ المزيد من دعمت بحيث، لتحقيق التنمية المستدامة على الفقر
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والثانوي  التعليم االبتدائيدعم و وفيما بين بلدان الجنوب، الشمال والجنوب بوسائل منها التبادالت بين الممارسات
 .والعالي

 ---- - 

 


