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طبع عدد محدود من لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل األمم المتحدة محايدة مناخيا، 

 من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.ويرجى   .هذه الوثيقة
 

 
الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني 

 باستعراض تنفيذ االتفاقية
 الخامس جتما اال

2014يونيو/حزيران  02-61مونتلاير، 
 *من جدول األعمال المؤقت 11البند 

 كومات دون الوطنية والمحلية االنخراط مع الح

 األمين التنفيذي**من مذكرة 

 مقدمة -أوال

ستعراض تنفيذ االتفاقية، في الالمفتوح العضوية المخصص  الوثيقة إلى تزويد الفريق العاملهذه تهدف  -6
 ةلمحليا اتمو ن والحكاالنخراط مع الحكومات دون الوطنية، بما في ذلك المد عن، بآخر المعلومات الخامس اجتماعه
دون الوطني. وتتضمن معلومات بشأن أهمية مساهمة  مستوىاقية التنو  البيولوجي على التنفيذ اتف ، وعناألخرى

 نحوه األطراف وأمانة االتفاقية تخص التقدم الذي أحرز وتل   ،الحكومات دون الوطنية في تنفيذ اتفاقية التنو  البيولوجي
. كما دون الوطني مستوىعلى ال هاتنفيذب ر األطراف في االتفاقية والمتعلقةرات السابقة الصادرة عن مؤتمقر متنفيذ ال

 .لنظر فيهامن أجل ا الفريق العامل عرضها علىتها، وتقترح توصيات لهالتحديات المتبقية التي سيتعين مواج دحد  ت

عدد متنام من ثمة و البيولوجي.  بطاقات هائلة للمساهمة في تنفيذ اتفاقية التنو  1الحكومات المحليةوتتمتع  -0
حرزه األطراف توتيرة التقدم الذي  تسريعمكن إذ يني تبرز هذه الطاقات الكامنة. وطالمستوى دون الأمثلة التنفيذ على 

خدمات مضاعفة أمكن  وأهدافها إذا 0202-0266 ة االستراتيجية للتنو  البيولوجيفي سبيل تحقيق غايات الخط
الحكومات دون التي تقدمها الحكومات دون الوطنية الرائدة بإضافة عدد أكبر من جية التنو  البيولوجي والنظم اإليكولو 

                                                      

* UNEP/CBD/WGRI/5/1. 
 .UNEP/CBD/COP/11/13نسخة محدثة من الوثيقة  **

 كم التي تندرج تحت الحكومة الوطنية.يشير مصطلح "الحكومات دون الوطنية"، في هذا السياق، إلى جميع مستويات الح 1
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بصورة كبيرة في أغلب تحقيق الغايات واألهداف الوطنية سبيل ويمكن تعزيز التقدم العام المحرز في  .الوطنية
 .ةمو حكالمستويات مختلف  في االستراتيجياتمواءمة  عن طريقاألحيان 

فمنذ عام دون الوطني.  مستوىية في تنفيذ االتفاقية على الالمدن بدور بالغ األهماليم أقوتضطلع المدن و  -3
با  وهذه األغلبية الضئيلة مسؤولة عن نحو ثالثة أر  ،من سكان العالم في المدن %50يعيش أكثر من ، 0222

إلى  2030و 2000مي بين عا الحضر من المتوقع أن يصل عدد سكان أنه لىاستهالك العالم من الموارد. فضال ع
في  مرات ثالث يةاإلجمالتوقع أن تزداد مساحة الحضر مليار نسمة، في حين ي   9,4ضعف العدد الحالي تقريبا ليبلغ 

 لم تشيد بعد.    02322 بأن أغلبية المساحة العالمية المتوقع أن تصبح حضرية في عام نفس الفترة الزمنية، علما  

ليس فقط في  -ى التنو  البيولوجي تأثيرا عميقا الحضرية العالمية أن يؤثرا علمن شأن طريقة واتجاه التنمية و  -9
السلع  اتكميسواء عن هذه اآلثار  نجمي، بل وفي كل أنحاء العالم. وتعمليات التوسع الحضر  تشهداألماكن التي 

ا في ذلك تغير المناخ. وينبغي استغاللها، إضافة إلى آثار التغير العالمي، بم أساليب وأ المستغل ة والخدمات الطبيعية
 حتى يتمكن اعتمادنا على النظم اإليكولوجية وخدماتها، يراعي المستقبل مسارا أكثر استراتيجية أن تتخذ التنمية في

 ر.ازدهاالو  من البقاء المجتمع

العمل مع  وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة أمام االستدامة العالمية، يمكن ألطراف االتفاقية االستفادة من -5
وتحقيق أهداف  0202-0266تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنو  البيولوجي  من أجلالمدن والحكومات دون الوطنية 

تسهم الحكومات دون الوطنية إسهاما مباشرا وكبيرا في الخطة االستراتيجية عبر مجموعة متنوعة من ف. أيشي
دارة المناطق الو إذكاء الوعي  تتراواح بيناألنشطة  التنسيق زيادة من خالل  امساهماته عززح أن تتمحمية. ومن المرج  ا 

ل هذه. ففي حين فائدة عالقات العممدى  العديد منها بالفعل أثبتقد و مع الحكومات المحلية، واالسترشاد بتوجيهاتها، 
الوطنية بدورها  طرفا، فإن الحكومات 194 اتوى الوطني ألطرافها البالغ عددهالتزامات على المسنشئ االتفاقية ت  
 قضية مشتركة. حوللك القدرة الجماعية على حشد آالف الحكومات دون الوطنية ومئات اآلالف من المدن تتم

االتفاقية  رات بشأن تنفيذقر عن متفاقية االفي طراف األاالجتماعات الثالثة األخيرة لمؤتمر  مخضتوقد ت -1
، وهو أول مقرر في إطار  02/4جتماعه التاسع المقرر على المستوى دون الوطني. واعتمد مؤتمر األطراف في ا

 االتفاق البيئي المتعدد األطراف لألمم المتحدة يقر بأهمية دور المدن وسائر الحكومات دون الوطنية في تنفيذه. 

ودون المحلي ، الذي اعتمدت فيه األطراف خطة عمل بشأن العمل 00/62بالمقرر  02/4المقرر  ع ززو  -2
لتنفيذ على أن يسهم امن خاللها حدد الطرق التي يمكن ت(، 0202-0266التنو  البيولوجي )من أجل الوطني 

قائمة أنشطة إرشادية. ل وفقا 0202-0266المستوى دون الوطني في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنو  البيولوجي 
على تنفيذ )خطة العمل(،  ، األطراف والحكومات األخرى00/62من المقرر  1ويشجع مؤتمر األطراف، في الفقرة 
                                                      

and-artnershttp://www.cbd.int/en/subnational/p- التنو  البيولوجي: اإلجراءات والسياسات:لمدن و الدراسة االستشرافية ل 2

summary-executive-policy-and-action-initiatives/cbo/cbo. 

http://www.cbd.int/en/subnational/partners-and-initiatives/cbo/cbo-action-and-policy-executive-summary
http://www.cbd.int/en/subnational/partners-and-initiatives/cbo/cbo-action-and-policy-executive-summary
http://www.cbd.int/en/subnational/partners-and-initiatives/cbo/cbo-action-and-policy-executive-summary
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شطتها في التقرير ، واإلبالغ عن أن0202-0266حسب االقتضاء، في سياق الخطة االستراتيجية للتنو  البيولوجي 
 ألطراف االتفاقية. الوطني الخامس 

أصحاب المصلحة  انخراطبشأن  ألف 2/66وفي االجتما  الحادي عشر لمؤتمر األطراف، تناول المقرر  -2
حكومات دون الوطنية والمدن قضايا إضافية تتعلق بالفي مجموعات الرئيسية والسلطات دون الوطنية اآلخرين وال

األطراف والحكومات  ألف 2/66رر من المق 4ودعت الفقرة المعنية بالتنو  البيولوجي. األخرى السلطات المحلية و 
ع حكوماتها المحلية ودون الوطنية، من أجل إعداد مبادئ توجيهية ومبادرات لبناء القدرات، بالتعاون ماألخرى إلى 

تعميم التنو  من أجل وضع أو تحسين أو مواءمة استراتيجيات وخطط عمل محلية ودون وطنية للتنو  البيولوجي، أو 
البيولوجي في التنمية المستدامة، تمشيا مع استراتيجياتها الوطنية المتعلقة بالتنو  البيولوجي، لضمان التنفيذ المتناغم 

جميع مستويات  علىللتنو  البيولوجي  أيشيوأهداف  0202-0266والمتسق للخطة االستراتيجية للتنو  البيولوجي 
 الحكم. 

األطراف والمنظمات اإلنمائية وسائر المانحين إلى دعم مبادرات  ألف 2/66 من المقرر 5وتدعو الفقرة  -4
في تحقيق األطراف ألهداف  امباشر  إسهاما ل وتسهمل خطة العمالحكومات المحلية ودون الوطنية التي تكم  شبكات 
 للتنو  البيولوجي؛ أيشي

شراكة مؤشرات التنو  البيولوجي على إعداد مؤشرات لتتبع التقدم  ألف 2/66 المقررمن  6الفقرة وتشجع  -62
إلى مؤشر للتنو  البيولوجي استنادا، على سبيل المثال،  أيشيالحضرية نحو بلوغ أهذاف  المستوطناتالذي تحرزه 

في بلوغ األهداف واإلبالغ عنها في التقرير  اجع األطراف على رصد إسهامات مدنهلمدن، وتشلتنو  البيولوجي ال
 . تحديدا الكل منه الوطني الخامس

 بشأن بتوفر الموارد، دعم الشراكة العالمية إلى األمين التنفيذي، رهنا  ألف  2/66المقرر من  7وتطلب الفقرة  -66
تنمية و وأنشطتها باعتبارها منبرا فعاال للتعاون العلمي والتقني،  3من أجل التنو  البيولوجيودون الوطني  العمل المحلي

، ومواصلة إشراك السلطات وطنيين المحلي ودون الالمستوىالقدرات، ونشر أفضل الممارسات لتنفيذ االتفاقية على 
الوطنية عمل الستراتيجيات وخطط االاض وتحديث المحلية ودون الوطنية في سلسلة حلقات العمل من أجل استعر 

 ، بما في ذلك األنشطة اإلقليمية.لتنو  البيولوجيل

                                                      
للحكومات دون الوطنية، والشركاء الداعمين لها، بما في ذلك  فرعاتمثل الشراكة العالمية بشأن العمل المحلي ودون الوطني من أجل التنو  البيولوجي  3

لجنة توجيهية للحكومات دون الوطنية ولجنة توجيهية للمدن، يتألف كال  الشراكة وتضمتنو  البيولوجي. الحكومات الوطنية، التي التزمت بتنفيذ اتفاقية ال
 عن صوت الحكومات دون الوطنية أمام األطراف في االتفاقية. نمنها جزئيا من الجهات المستضيفة لمؤتمر األطراف، ويعبرا
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 على المستوى دون الوطني لتنفيذل ادعم الطرافالتي يجريها نططة ال  -ألف

 تقريرا، 43والبالغ عددها  ،2014أبريل/نيسان  24 حتىمة المقد  الخامسة التقارير الوطنية يتضمن أغلب  -60
في التقارير  يجابيأمول أن ينعكس هذا االتجاه اإلشارة صريحة إلى التنفيذ على المستوى دون الوطني. ومن المإ

من التقارير الوطنية التالية تنفيذ على المستوى دون الوطني الستقى أمثلة م بعد. وت  قد  الوطنية الخامسة التي لم ت  
ق نحو تحقيق غايات وأهداف الخطة االستراتيجية للتنو  مل المنس  ، وتوفر دليال على العاآلنمة حتى الخامسة المقد  

. وتغطي موضوعات مثل دعم الحكومات دون الوطنية وتوجيهها؛ والمبادرات التي توضح 0202-0266البيولوجي 
التعاون في التنفيذ؛ والتدخالت على مستوى السياسات؛ واالستراتيجيات وخطط العمل على المستوى دون الوطني؛ 

 تعزيز التنفيذ من خالل التواصل مع الحكومات المحلية.إلى لتنو  البيولوجي؛ وتلبية الحاجة تقييم وتقدير او 

دون الوطنية  ةالحكوم مستويات فياالتفاقية تنفيذ عن  ايتضمن التقرير الوطني الخامس لبلجيكا أقسامف -63
لتنفيذ على المستوى دون ل تخذتها الحكومة الوطنيةالخطوات المهمة التي اجانب إلى  الدولة، تكون منهاتي تلا الثالثة
في آخر تحديث لالستراتيجية الوطنية  ،ألهداف االستراتيجيةلى اعإضافة جديدة  خلتدأ  فعلى سبيل المثال، . الوطني

التنو   تتمثل في "تشجيع التزام المدن واألقاليم وسائر السلطات المحلية في إطار تنفيذ استراتيجية ،2020لبلجيكا لعام 
أن مزيد من المقررات المحددة على المستويين الفيدرالي ودون الوطني تنص على  تم اتخاذ. و "2020 لعام البيولوجي

دون استخدام منتجات حماية النباتات،  اإدارة مجاالته االمجاالت العامة في بلدياته الجهات القائمة على إدارة تولىت"
الذي يشار إليه أيضا باسم  -لمدن لأن مؤشر التنو  البيولوجي بكذلك تقريرها في بلجيكا  فادتوأ". 2019عام  بحلول

 في منطقة العاصمة بروكسل. ت تجربتهتم –مؤشر سنغافورة 

مقاطعة  30وفي جمهورية الصين الشعبية، ووفقا لإلرشادات التوجيهية التي أصدرتها وزارة المالية، قامت  -69
اإليكولوجي  لإلصالحوبلديات على مستوى المقاطعات( بإنشاء صناديق  حتى اآلن )مناطق متمتعة بالحكم الذاتي

عمليات التعدين. وأنشأ عدد من المقاطعات أيضا  منأموال ق التعدين، تحصل من خاللها على والبيئي في مناط
صناديق متخصصة للمناطق المحمية. وبدأت الحكومات دون الوطنية في الصين في إعداد استراتيجيات وخطط 

طلقت في سبع مقاطعات حتى اآلن. وأصدرت وزارة أ  الحكومة الوطنية،  البيولوجي، استرشادا بتوجيهاتل للتنو  عم
طري وعلى بشأن إعداد خطط شاملة الستغالل األراضي على المستويين البلدي والق   قواعدوالموارد الطبيعية األراضي 

األراضي ألغراض التنمية الحضرية والريفية  خدامحلية استن تراقب الحكومات الممستوى البلدات. وتقتضي القواعد أ
لوجية والموائل الطبيعية جيو ال والمتنزهاتالغابات  متنزهاتو لمحميات الطبيعية في اتحديد المناطق المحمية الرئيسية و 

، أجرت 0263-0224للحيوانات والنباتات البرية، إلى جانب المناطق المحمية الرئيسية للموارد المائية. وخالل الفترة 
السابقة  نتائج هذا اإلحصاء واإلحصاءات مث لغابات على مستوى المقاطعات. وتالصين اإلحصاء الثامن لموارد ال

 عكس حالة موارد الغابات على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات.ت التيالمرجعية البيانات أوثق أحدث و 

 غاللالحكومات المحلية في إدارة المياه واست شراكتنص على إمادة  طبيقوبدأت جمهورية الكونغو في ت -65
 الغابات.
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بلديات  جميعفي تحديث سجل للموائل الطبيعية المهمة في  دانمركبدأت وزارة البيئة والحكم المحلي في الو  -61
 المناطق أيضا أن الممرات اإليكولوجية بين دانمركتقريبا. وأفادت ال محلية 362,222 بلغ مجموعهبما ي، دانمركال

ضافتهاتوسيعها و  جريالطبيعية سي سلطات البلديات، حيث يجري تشجيع العلى مستوى تخطيط الفي مبادرات  ا 
البيولوجي في  التنو  تعزيزعمل وزارة البيئة حاليا على ممراتها اإليكولوجية. وتلجودة أهداف وضع المحلية على 

لتركيز لضمان وجود في إيالء مزيد من ا حلية بدأالم من السلطات اأن ثمة عدد بلغأ  نتيجة لذلك، البلدات والمدن، و 
الطبيعة بحلول  التي وضعتها الدولة لحفظهداف األمتعددة الوظائف في المناطق الحضرية. وتشمل مساحات خضراء 

 .ةالدولي صبغةذات الالطبيعة  حفظسلبا على مناطق  اتضمان أال تؤثر خطط البلدي 2020عام 

والمتعلق بإنشاء ممرات  التابع للحكومة التشبيكدرالية، دعا البرنامج الفيدرالي إلعادة وفي جمهورية ألمانيا الفي -62
 فضال علىو  .عملينوالمست حفظ الطبيعةتوثيق التعاون بين السلطات الفيدرالية واإلقليمية والمحلية وروابط إلى للموائل 

 نفيذللمشروعات النموذجية التي تهدف إلى ت المنارات"المساعدة في إطار "مشرو   المستوى الفيدرالي ذلك، يوفر
مدينة  220نحو  تالمسمى "ممرات موائل هولشتاين". ووقع طويروالت محاولةمثل مشرو  ال تشبيكدة التدابير إلعا

مام أكبر في المستقبل يالء اهتإل، أعلن الكثير منها عن استعداده "التنو  البيولوجي في البلديات" على إعالنوبلدية 
وجي التنو  البيول حفظلتنو  البيولوجي كأساس للتنمية الحضرية والمحلية المستدامة، واتخاذ خطوات ملموسة لا لحفظ

ويتضمن اإلعالن إعالن الموقعين عن نيتهم مضافرة الجهود في إطار تحالف للتنو   وتعزيزه على المستوى المحلي.
الطبيعة في توفير الدعم التقني والمالي لمرحلة إطالق  حفظدرالية لالبيولوجي. وبدأت وزارة البيئة الفيدرالية والوكالة الفي

 التحالف.

كومة الح تقوموجي للمدن مع السياق الياباني. و مواءمة مؤشر التنو  البيول إلىوبادرت الحكومة اليابانية  -62
لحفظ  خاصةخضراء  مناطقمن أجل إنشاء أراضي  شراءإلنشاء حدائق حضرية و للحكومات المحلية دعم التوفير ب

الطبيعة، إضافة  صالحإالطبيعة استنادا إلى قانون تشجيع  صالح؛ إضافة إلى صوغ خطط لتنفيذ مشروعات إالطبيعة
صوغ استراتيجيات من أجل بلدية  27 لما مجموعهالدعم  قديمالحكومات المحلية. وتم ت إلى تشجيع المشروعات لدى

صوغ المبادئ التوجيهية  فيالحكومة اليابانية أيضا  وبدأتبلدية.  32و مقاطعة 23 تشملالمحلية لتنو  البيولوجي ا
االستراتيجيات اإلقليمية. وعمدت إحدى المقاطعات  وضعالبيولوجي المحلية بهدف تشجيع الستراتيجيات التنو  

للتنو   أيشياإلقليمية للتنو  البيولوجي لتضمين أهداف  تهاح استراتيجي، إلى تنقيأيشياليابانية، وهي مقاطعة 
تشرين أكتوبر/البيولوجي في  لحكومات المحلية بشأن التنو للتعاون بين االبيولوجي. وأنشأت الحكومة اليابانية شبكة 

 .بين الحكومات المحليةالتعاون تطور  س جل في إطارها، 2011 األول

أجل إعادة نباتار من مع مدينة أوالفي منغوليا الوطنية  ةجامعالوتعاونت وزارة البيئة والتنمية الخضراء و  -64
 ل.و ي إلى حوض نهر تو ساور األور حيوان السم  

بإجراء الرصد  تقومان الحياة البرية حفظالمصايد السمكية وجمعية  إدارةوأفادت جمهورية اتحاد ميانمار أن  -02
 لفين إراوادي المحمية بالتعاون مع السلطات المحلية.دوالمراقبة في منطقة 
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لإلدارة  اإطار  استحدثت نبيال ،بالتنو  البيولوجي ذات الصلةيجيات الرئيسية واالسترات ومن بين السياسات -06
لتي اإدارة التنو  البيولوجي برامج وتنفيذ  إعدادعملية إدراج في  بدأتكما  .2013 عام في المراعية للبيئةحلية الم

 وطنيتين.األهداف المحددة في استراتيجيتها وخطة عملها ال ضمن الحكومات المحليةتضطلع بها 

 التنو  البيولوجي لجزر الكاريبيفي إعداد استراتيجية لرصد  بدأت الحكومة الهولندية ،2012في عام و  -00
. ومن 2010عام "بلديات هولندية خاصة" في الثالثة الهولندية، بعدما أصبحت جزر آروبا وكوراكاو وسانت مارتن 

ل اإلطار االستراتيجي لرصد التنو  البيولوجي في وستشك ،2014 عام االستراتيجية في وضع ستكملي  أن  لمقررا
بشأن  عديدةدراسات  كذلك مع بقية المنطقة. ونشرت الحكومة الهولندية الربطعموم منطقة جزر الكاريبي الهولندية، و 

وتشير النظم اإليكولوجية والتنو  البيولوجي.  ياتة اقتصادر دمباوالتنو  البيولوجي في إطار  يكولوجيةتقييم النظم اإل
الزرقاء -مج التطورات الخضراءإلى أن د ”Groen Loont met TEEB Stad“ى هذه الدراسات، وهي دراسة إحد

ية، وزيادة تكاليف الرعاية الصح حقيق وفورات فيد اجتماعية صافية ضخمة، مثل تالخطط المكانية يحقق عوائ ضمن
لتخلص من مياه األمطار وتنقيتها. وتزداد المنافع على تكاليف اتكاليف الطاقة، و  حقيق وفورات فيقيمة العقارات، وت

 مرة ونصف إلى مرتين. حواليتكاليف االستثمار والصيانة ب

من الحكومة المحلية. ويوضح  متخصصونوكان من بين من صاغ التقرير الوطني الخامس لنيوزيلندا خبراء  -03
، يتضمن توجيهات للسلطات المحلية 2010عام لالتقرير أن بيان السياسة الساحلية لنيوزيلندا، في صيغته المحدثة 

ة بقانون إدارة الموارد، ذات الصلة بإدارة السواحل في إطار وثائق التخطيط الخاص القضايابعض  ية تناولبشأن كيف
رئيسية مثل الحفاظ على  قضاياسة محدثة وأكثر تحديدا بشأن بيئية أفضل باستخدام سيانتائج تحقيق دعم ي بما

، صلية، وحماية التنو  الطبيعي األصلي والموائل األالقائمة الصبغة الطبيعية، وحماية المناظر والسمات الطبيعية
، حسب االقتضاء، والرصد. احترازي، وتحسين جودة المياه، واعتماد نهج المواد المتسربة األخرىومراقبة الرواسب و 

التنو  البيولوجي ب المتعلقذلك، صاغت نيوزيلندا بيانا عن السياسة الوطنية في إطار قانون إدارة الموارد  فضال علىو 
أن تقوم السلطات المحلية بإدارة اآلثار المترتبة على األنشطة من خالل خطط للمناطق واألقاليم،  نص علىي المحلي

 المهم. األصليدوث أي خسارة صافية للتنو  البيولوجي وضمان عدم ح

جمهورية باالو، جرى التشاور مع لنية األخيرة للتنو  البيولوجي ولدى إعداد االستراتيجية وخطة العمل الوط -09
 .ضمن عملية التشاور مع أصحاب المصلحة حكومات الواليات والحكومات المحلية

لسلطات والمجتمعات المحلية ا استهدفتنجاح حمالت التوعية التي  عنوفي جمهورية رواندا، أفادت التقارير  -05
 .المحيطة بالمناطق المحمية

مجلس مدينة هونيارا  إعدادتنو  البيولوجي لجزر سليمان في ويتمثل أحد األهداف الواردة في استراتيجية ال -01
 .2017م بحلول عا هاتنفيذفي بدء الو  هاواعتماددخيلة التوسعية ال نوا استراتيجية لأل
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استراتيجية لدعم الحكومات المحلية،  دإعداإلى لبيئية في جمهورية جنوب أفريقيا إدارة الشؤون ا عمدتو  -02
التدخل العاجل. وفي سياق  ستلزمبلدية( ت 234بلدية )من أصل  108بالتشاور مع أصحاب المصلحة، وحددت 

أنشطة  جراء( برنامجا إلSANBI) جنوب أفريقيالتنو  البيولوجي في المعهد الوطني ل أعداستراتيجية الدعم هذه، 
ها. فيصنع القرار موجهة لبناء قدرات البلديات من أجل دمج أولويات التنو  البيولوجي المكاني في خططها وعمليات 

 استيعابمع مديري البلديات في المناطق وسائر منابر صنع القرار لتحفيز  التفاعالتعدد من  أ جريوتحديدا، 
دراجها في عمليات التخطيط وصنع القرار على مساعتبارات ا المجلس توى البلديات. وبالتعاون مع "لتنو  البيولوجي وا 

مجموعة أدوات  كذلكستدامة"، أعدت جنوب أفريقيا الحكومات المحلية من أجل اال - الدولي للمبادرات البيئية المحلية
والتنمية للبلديات في مقاطعة غواتنغ. وفي مبادرة لتعميم التنو  البيولوجي ألغراض تخطيط استخدام األراضي 

تقديم ملخصات عن إلى  طرفانال عمد، المعهد الوطني للتنو  البيولوجي في جنوب أفريقيامنفصلة، وبالتعاون مع 
البيولوجي، تشمل بمعلومات علمية عن التنو   هاتزويدلبلدية،  234التنو  البيولوجي لجميع البلديات البالغ عددها 

رسيت وأ  حالة البيئة. بمسؤولياتها المتعلقة باإلبالغ، مثل صوغ تقارير  ضطال دعمها في االبهدف انات مكانية، بي
أومغونغوندلوفو ومسوندوزي لتحسين التعاون منطقة يكويني و ثطنية لشؤون المياه وبلديات إيشراكة أخرى بين اإلدارة الو 

اإليكولوجية التي تهدف إلى تحسين األمن المائي في مستجمع استثمارت البنية التحتية فيما يتصل بوالتنسيق 
، 2013األراضي الجديد في جنوب أفريقيا الصادر في  خدامقانون التخطيط المكاني واستل ووفقا  أومنغيني الكبرى. 

يولوجي ويفرض أمامها تحديات لتعميم التنو  الب اقرار، مما يوفر لها فرصالالبلديات صالحيات إضافية لصنع  تخو ل
خطة قطاعية للتنو  البيولوجي وثماني خطط  17في عمليتي التخطيط وصنع القرار على مستوى البلديات. وثمة 

في عدد من المقاطعات بجنوب أفريقيا. وترتكز  ية إقليمية للبلديات جرى إعدادها أو ال تزال في طور اإلعدادبيولوج
خرائط لمناطق التنو  البيولوجي الحرجة  ضمنقاطعات، وتتهذه الخطط على خطط التنو  البيولوجي المكاني للم

شرت في ن  التي األراضي،  خدامبالمبادئ التوجيهية الست ةمشفوعالبلديات،  نطاقومناطق الدعم اإليكولوجي على 
من  مجموعة متنوعةاألراضي وصنع القرار في  خداملوجي لتوجيه عمليات تخطيط استقانون التنو  البيو  إطار

 ت. القطاعا

من بين الوكاالت والمنظمات التي جرى التشاور معها  للسلطات واألقاليم المحلية ةالسويديت الرابطة وكان -02
ق وطني لخدمات النظم اإليكولوجية . وتعتزم الحكومة السويدية تعيين منس  دبشأن التقرير الوطني الخامس للسوي

لتنو  البيولوجي والنظم اإليكولوجية في البلديات، ضمن ا خدماتالمتعلقة بمعارف اللتحسين المهارات وزيادة قاعدة 
. وتشمل بشأن تقييم النظم اإليكولوجية سلطات عامة أخرى. وسيجري إعداد توجيهات للسلطات اإلقليمية والمحلية

تحتية البلديات التي تعتمد خططا للبنية المجموعة المؤشرات الوطنية واإلقليمية القائمة لرصد أهداف الجودة البيئية 
 الخضراء.

يد من المز  لمشاركةهذا البند من جدول األعمال، فإن األطراف مدعوة  مراعاةهذه األمثلة، وب فضال علىو  -04
التنفيذ على المستوى دون الوطني، وتقديم توصيات، استنادا إلى القسم الثاني من ب المتعلقة الخبرات وااللتزامات
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عن اإلبالغ عمليات ما في ذلك يفية اعتماد األطراف لهذه اإلجراءات، بالوثيقة الحالية، إلى مؤتمر األطراف بشأن ك
 قة عبر مختلف مستويات الحكومة.ط التنو  البيولوجي المنس  يخطتالتنو  البيولوجي و 

 لتنفيذ على المستوى دون الوطني لأمانة االتفاقية دعما  هايجر تالنططة التي  -باء

األطراف لتيسير تنفيذ االتفاقية  تجريهاودعما للجهود المتزايدة التي ، ألف 2/66من المقرر 7استجابة للفقرة  -32
 : على النحو التاليعلى المستوى دون الوطني، انخرطت األمانة أيضا في عدد من المبادرات مع الشركاء، 

تعاونت األمانة مع مدينة مونتلاير وحكومة كاتالونيا، باعتبارهما الحكومتين دون الوطنيتين  (أ)
، في من أجل التنو  البيولوجي ، في تنظيم اجتماعات للشراكة العالمية بشأن العمل المحلي ودون الوطنيالمضيفتين

عقد اجتما  مشترك للجنة التوجيهية للمدن واللجنة في مونتلاير وبرشلونة على التوالي. ومن المقرر أن ي   ،2013عام 
غانغوون، جمهورية كوريا، في يوليو/تموز  مية في مقاطعةشراكة العالالتوجيهية للحكومات دون الوطنية التابعتين لل

عما تقنيا من األمانة في مجال صوغ مشروعات تتلقى اللجنة االستشارية للحكومات دون الوطنية حاليا دو . 2014
 ؛في الشراكة العالميةن و أعضاء آخر فيها ينظر  لكيتجريبية نموذجية 

  التنو خدمات التوسع الحضري و " المعنون عالميالتقييم الواإلسهام في وقامت األمانة بدعم  (ب)
 الصمودكهولم للقدرة على و وهو مطبوعة أطلقها مركز ست -التحديات والفرص"  البيولوجي والنظم اإليكولوجية:

 بمساهمات من العديد من المؤسسات البحثية وشركاء آخرين؛

مانة حاليا مشروعا تجريبيا األ تستكملوبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية للحكومة اليابانية،  (ج)
للتنو  البيولوجي  محليةلمساعدة المدن الرئيسية في الهند وماالوي وجنوب أفريقيا إلعداد استراتيجات وخطط عمل 

 مع االستراتيجيات وخط العمل الوطنية للتنو  البيولوجي ذات الصلة؛تمشيا 

مشرو  تجريبي لتقييم الصالت في  وبتمويل من الحكومة الكندية، تعمل األمانة حاليا على تنسيق (د)
بدعم  -كندا والبرازيل وجنوب أفريقيا وهي  –تخطيط التنو  البيولوجي بين مستويات الحكومة في ثالثة بلدان  سياق

 المعنية؛ وطنيةمن البلدان والحكومات دون ال

جنوب وشرق  بلدانالمدن والتنو  البيولوجي ل حولعمل إقليمية  حلقةومن المقرر أن تعقد األمانة  (ه)
الحكومة الصينية، كوسيلة لبناء القدرات والخبرات العملية بشأن تخطيط التنو   تستضيفها وتدعمهاوجنوب شرق آسيا، 

 البيولوجي على المستوى المحلي في عموم اإلقليم؛

مع االجتما   بالتوازيآخر للحكومات دون الوطنية  ر مؤتمر قمةيومن المقرر أن تقوم األمانة بتيس (و)
 ؛ 2014اني عشر لمؤتمر األطراف، تستضيفه حكومة جمهورية كوريا ومقاطعة غانغوون، في أكتوبر/تشرين األول الث
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األمانة الدعم التقني إلنشاء شبكات الحكومات دون الوطنية دعما لتنفيذ اتفاقية التنو   ووفرت (ز)
 لتنو  البيولوجيامن أجل  مدن البحر المتوسطشبكة  ومنهاالبيولوجي على المستوى دون الوطني 

(MediverCities) ،االبتكارية البحريةقاليم والشبكة الدولية لأل (MITIN)حيوي الحضريال محيط، ومبادرة ال 
(URBIS) ؛ 

وكاالت األمم المتحدة سائر المشورة والخبرة العملية بشأن التنو  البيولوجي ل تقديموتواصل األمانة  (ح)
الجتما  المشترك لاالستثنائية  الدورةثال، حضر األمين التنفيذي يل المالمعنية بقضايا التوسع الحضري. فعلى سب

قد في إطار المنتدى الحضري العالمي في ميدلين، في أبريل/نيسان بين وكاالت األمم المتحدة الذي ع  الرفيع المستوى 
 كماالثالث، مؤتمر الموائل  نحولى جدول األعمال الحضري الجديد ، لضمان وضع التنو  البيولوجي ع2014

استجاب لطلب لإلسهام بآرائه في مناقشات المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بشأن التوسع الحضري 
والوكاالت  سائر وكاالت األمم المتحدةالمستدام. وفي الوقت ذاته، تواصل األمانة تلمس الفرص لتعزيز العالقات مع 

 ف لالتفاقية على المستوى دون الوطني. لحشد التأييد من أجل تنفيذ األطرااألخرى 

ذ و  -36 ك السلطات المحلية ودون أيضا إلى المدير التنفيذي مواصلة إشرا ألف 2/66من المقرر  7تطلب الفقرة ا 
في سلسلة حلقات العمل من أجل استعراض وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنو  البيولوجي،  وطنيةال

وقف سلسلة حلقات العمل  ،بعد االجتما  الحادي عشر لمؤتمر األطراف، رتقر   قليمية، فقدبما في ذلك األنشطة اإل
 .هذه

 التوصيات المقترحة -ثانيا

توصية مؤتمر يود الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية  لعل -30
 4ا يلي:األطراف، في اجتماعه الثاني عشر، باعتماد مقرر على غرار م

 إن مؤتمر األطراف،

التنو  البيولوجي في التدابير الرامية إلى التصدي لتحديات التوسع الحضري  تضمينأهمية  إذ يالحظ 
والوكاالت العاملة في منظومة األمم المتحدة مثل  راف في اتفاقية التنو  البيولوجيمن جانب األطوالمتخذة المستدام 

ون والمجلس االقتصادي واالجتماعي، والحكومات د)موائل األمم المتحدة( ت البشرية برنامج األمم المتحدة للمستوطنا

                                                      
رات قر المأيضا في جميع  ترد التوصية أن تنفيذ على المستوى دون الوطني، من المهمإضافة إلى نص التوصية هذا، وفي ضوء الطابع الشامل لل 4

لنظر لعامل مدعو، في اجتماعه الخامس، إلى اكان مالئما. وعليه، فإن الفريق احيثما  ا، بحيث يمكن النظر فيهاألطراف مؤتمراألخرى الصادرة عن 
ق العامل مدعو كذلك إلى وطني الواردة في الوثائق في إطار بنود أخرى من جدول األعمال. والفريفي التوصيات المتعلقة بالتنفيذ على المستوى دون ال

 .حسب االقتضاءلتوصية بهذا النص ا
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الحكومات المحلية من أجل  -، مثل المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية ة لهاعمادلالوطنية والمنظمات ا
 ،2015التنمية المستدامة لما بعد  خطةاالستدامة، وفي سياق 

ذ يحيط علما مع التقدي المعار من المجلس الدولي للمبادرات البيئية المؤقت مة للموظف المساهمة القي  ر وا 
أعمالها المتعلقة بتنفيذ  إجراءالحكومات المحلية من أجل االستدامة، الذي تعتمد عليه األمانة حاليا في  -المحلية 

 االتفاقية على المستوى دون الوطني؛

أنماط التوسع الحضري الجارية ولفت ب رتبطةوالحلول المبالجهود الرامية إلى تحديد التحديات  يقر -6
التنو  البيولوجي والنظم اإليكولوجية: خدمات التوسع الحضري و "المعنونة االنتباه إليها، ومنها مطبوعة التقييم العالمي 

 نشرها واستعمالها على نطاق واسع؛على  شجعوي 5،"التحديات والفرص

ودعم وتوجيه التوسع الحضري  حقيقعلى المستوى الوطني لتمضاعفة جهودهم إلى األطراف يدعو  -0
إصالحها إلغائها تدريجيا أو لحوافز الضارة بالتنو  البيولوجي أو الحد من ا ،مثال ،االستراتيجي والمستدام عن طريق

عدادو  تخطيط وأن ذلك ينطبق على  ال سيماالتنو  البيولوجي واستخدامه المستدام، حفظ وتطبيق حوافز إيجابية ل ا 
للتنو   أيشيمن أهداف  3األراضي ألغراض التوسع الحضري كجزء من التقدم المحرز نحو بلوغ الهدف  استخدام

 .UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1 في الوثيقة شاملالبيولوجي والذي تمت مناقشته بشكل 

التنفيذ الوطني الخامس على إدراج تقارير عن  ابصدد إعداد تقريره تي ال تزالاألطراف اليشجع  -3
 على المستوى دون الوطني، وتزويد األمانة بأمثلة ملموسة عن التنسيق بين مختلف مستويات الحكومة؛

                                                      
 ويمكن االطال  على المطبوعة المتاحة لالستخدام العام على الرابط اإللكتروني  ،دار نشر سبرنغر في 2013شرت في ن   5

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-007-7088-1. 

للتوسع األطراف على دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق األنماط المستدامة  يشجع أيضا -9
 (MITIN) بتكارية البحريةاال لألقاليم، والشبكة الدولية (URBIS) الحيوي الحضري محيطالحضري، مثل مبادرة ال

 ؛(MediverCities)مدن البحر المتوسط من أجل التنو  البيولوجي وشبكة 

الخطة االستراتيجية للتنو   تحقيقالحكومات دون الوطنية على المساهمة في ويشجع كذلك  -5
 لمستدامعن طريق دمج اعتبارات التنو  البيولوجي في خطط التوسع الحضري ا ، وذلك0202-0266البيولوجي 

 ؛تحديدا

 ما يلي:الرامية إلى تحقيق زيادة الجهود التنفيذي، رهنا بتوفر الموارد،  إلى األمينيطلب  -1

تعميم التنو  البيولوجي في عمل سائر الوكاالت والشركاء الرئيسيين المنخرطين في العمل على  (أ)
 المستوى دون الوطني؛

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-007-7088-1
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ساهمة الحكومات دون الوطنية على دمج م، اوالحكومات دون الوطنية، وشركائه مساعدة األطرافو  (ب)
 .0202-0266أكثر فعالية في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنو  البيولوجي  على نحو

----- 
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