
 والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
 والعشرون لثثااالجتماع ال

 5102نوفمبر/تشرين الثاني  52-52 ، كندا،مونتلاير
 
 

التقنية والتكنولوجية عن تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
 والعشرين ثالثاجتماعها ال

 

 إلى 52العشرين في مونتلاير، كندا، من الثالث و عقدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية اجتماعها 
والتقنية لإلطار إرشاد قاعدة األدلة العلمية . واعتمدت سبع توصيات تتعلق بما يلي: )أ( 5102 تشرين الثاني/نوفمبر 52

اإلدارة المستدامة لألحياء البرية؛ التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛ )ج( ؛ )ب( 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
؛ نتائج حلقة العمل اإلقليمية لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق المحيط األطلسي )د(

؛ 5151للتنوع البيولوجي لما بعد عام  الممكنة بشأن الروابط بين الطبيعة والثقافة في اإلطار العالميالعمل  عناصر)ه( 
القضايا  ؛ )ز(0202 مشاريع مقترحات لتعزيز التعاون التقني والعلمي لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام )و(

 . وترد هذه التوصيات في القسم األول من التقرير.ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام الجديدة والناشئة

وستقدم مشاريع المقررات الواردة في التوصيات إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي للنظر فيها في 
 عشر. خامساجتماعه ال

 م الثاني من التقرير.وترد وقائع مداوالت االجتماع في القس
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 المعتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية اتالتوصي -أوال 
 3232للتنوع البيولوجي لما بعد عام إرشاد قاعدة األدلة العلمية والتقنية لإلطار العالمي  32/1

 ،الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن 

 ،01/21و 01/0، والمقررين 50/0التوصية إذ تشير إلى 
الصادر عن المنبر الحكومي  لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةعن ابتقرير التقييم العالمي  رحبت -0

 2؛والمواضيعيةقليمية اإل هوتقييمات 1الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
آثار بشأن  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخالصادرة عن بالتقارير الخاصة  ترحب أيضا   -5

 ذات الصلة مساراتالو  درجة مئوية 0.2بمقدار  ةيالصناع الحقبة مستويات ما قبل حرارة أعلى مندرجة لاالحترار العالمي 
 ،تغير المناخ بشأنو  ،والغالف الجليدي في مناخ متغير اتالمحيط بشأن، و على الصعيد العالمينبعاثات اازات الدفيئة ال
وتدفقات اازات الدفيئة في النظم اإليكولوجية  ،واألمن الغذائي ،واإلدارة المستدامة لألراضي ،األراضي دهوروت ،التصحرو 

 األرضية؛
 وال سيما بما يلي: 3بالمعلومات المقدمة في مذكرة األمينة التنفيذية،تحيط علما   -2
نظرة عامة على نتائج التقييم العالمي والتقييمات األخرى التي أعدها المنبر الحكومي الدولي للعلوم  )أ(

مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والتقييمات األخرى ذات الصلة، واآلثار المتعلقة بعمل  والسياسات في
 ؛5151االتفاقية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ؛5151المعلومات األخرى عن قاعدة األدلة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  )ب(
وكذلك محركات تغير المناح وتدهور فقدان التنوع البيولوجي، محركات  لمعالجةعاجلة ال الحاجةعلى  تشدد -1

الصادر عن  لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةتقرير التقييم العالمي عن ااألراضي، بطريقة متكاملة، تمشيا مع نتائج 
ة من أجل تحقيق رؤية عام يالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوج

 ؛5121
مسألة ذات  5151الحكومات إلى أن تجعل من إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تدعو -2

 كاالت والمكاتب فيها مع توزيع واضح لإلجراءات الالزمة؛أولوية عالية في جميع الوزارات والو 
 فيتغييرات  إجراء يشمللعيش في انسجام مع الطبيعة ل مساراتأحد العناصر الرئيسية في تطوير أن ب تقر   -6

الثالثة مع ضمان التنفيذ الكامل لألهداف النظم المالية واالقتصادية العالمية نحو اقتصاد مستدام على الصعيد العالمي، 
 ؛لالتفاقية

الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما تطلب إلى  -7
بعين االعتبار عند إعداد وثائق أعاله  2إلى  0المعلومات المشار إليها في الفقرات من واألمينة التنفيذية أخذ  5151بعد عام 

مع مراعاة التعليقات التي قدمتها األطراف في االجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة  ،فريق العاملاالجتماع الثاني لل
 الفريق العامل إلى النظر في هذه المعلومات في مداوالته؛ دعوتو العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

                                                 
1

 services-ecosystem-biodiversity-report-assessment-net/global.ipbes.https://www 
2

 reports-net/assessment.https://ipbes 
3

ضافاتها CBD/SBSTTA/23/2 الوثيقة   .وا 

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-ar.pdf
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ipbes.net/assessment-reports
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الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  الذي قدمهالطلب ب تُذك ر -8
اايات محددة، وأهداف محددة  تحديد بشأن بوضع إرشاداتعناصر تتعلق  قديمتمن أجل في اجتماعه األول  5151عام 

ذات صلة بمحركات  اس، وأطر رصد، ومؤشرات، وخطوط أس(SMART) وقابلة للقياس ودقيقة وواقعية ومحددة المدة الزمنية
الرئيسين المشاركين  تطلب إلىو ،في نطاق األهداف الثالثة لالتفاقية ،من أجل تحقيق تغيير تحويلي ،فقدان التنوع البيولوجي

عند إعداد  الحالية في االعتبار التوصيةالمرفق بالمعلومات الواردة في  أخذ ةالتنفيذي ةمفتوح العضوية واألمينالللفريق العامل 
 ؛للفريق العامل الوثائق

مفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما الالرئيسين المشاركين للفريق العامل طلب إلى ت -2
والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة من أجل ات االتفاقالمتعلقة بالتنوع البيولوجي و االتفاقيات  التشاور مع 5151بعد عام 

 ؛5151ة معلوماتها العلمية والتقنية في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام مراعا
الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي،  وتدعوالمقدمة عن المؤشرات،  4بوثائق المعلومات تحيط علما -01

ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والهيئات األخرى ذات الصلة إلى االستمرار في تقديم المعلومات لدعم عملية 
 ؛5151إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

يمات مكتوبة من األطراف واآلخرين تلتمس أراء، وخاصة عن تدعو إلى تقد أناألمينة التنفيذية  تطلب إلى -00
األهداف الممكنة، والمؤشرات وخطوط األساس المتعلقة بمحركات فقدان التنوع البيولوجي وكذلك عن حفظ األنواع وتعميم التنوع 

تاحتها لنظر الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع  البيولوجي عبر القطاعات، وتجميع اآلراء وا 
في اجتماعاته القادمة ولنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها  5151البيولوجي لما بعد عام 

 ؛الرابع والعشرين
ي لما مفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجالالرئيسين المشاركين للفريق العامل  طلب إلىت -05

معلومات عن مدى توافر  ،الثاني للفريق العامل لالجتماعإعداد الوثائق  عند ،ة أن يدرجواالتنفيذي ةواألمين 5151بعد عام 
 لتنوع البيولوجي؛لعالمي لإلطار ال المشروع األوليالمدرجة في  المتعلقة باألهدافالمؤشرات 

عن وثيقة من جانب األطراف وأصحاب المصلحة  نظراءقدم الستعراض التأن األمينة التنفيذية  تطلب إلى -02
لتنوع لعالمي لطار ااإل إلعداد الموارد المتعلقة بالخبرات والمؤشرات: للتنوع البيولوجي هداف العالمية والوطنيةلأل"مؤشرات 

 ،تنوع البيولوجيمؤشرات الالمعنية بشراكة البالتعاون مع األعضاء اآلخرين في أن ُتعد ، و  5،"5151 عام البيولوجي لما بعد
اإلسهامات المقدمة  إلى هذه المعلومات وكذلكستناد إلى االمع و  ،ستخدام المؤشرات في التقارير الوطنية السادسةال تحليال  

وثيقة تحدد  أن تعد ،CBD/SBSTTA/23/INF/3الوثيقة بما في ذلك  6،والمعلومات األخرى ذات الصلةالستعراض النظراء 
والتواريخ المرجعية، وايرها من الوسائل المالئمة لرصد التغييرات في  ،وخطوط األساس ،نطاق المؤشرات الحالية ذات الصلة

لتنوع التنوع البيولوجي، ومؤشرات الفجوات، وعند االقتضاء، خيارات لسد مثل هذه الفجوات، وإلطار رصد لإلطار العالمي ل
مفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع الللفريق العامل نتائج االجتماع الثاني  مراعاةمع  ،5151 البيولوجي لما بعد عام
لهيئة الفرعية لموعد ال يتجاوز ستة أسابيع قبل االجتماع الرابع والعشرين  الوثيقة في أن تصدرو  ،5151البيولوجي لما بعد عام 

 ؛كي تنظر فيهال للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

                                                 
4

 CBD/SBSTTA/23/INF/3  وINF/4 
5

 CBD/SBSTTA/23/INF/4 
6

ية في بما في سبيل على سبيل المثال وليس الحصر، الوثائق المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة أو التي أعدت لغرضها، وبمنظمة التعاون والتنم 
واردة في االقتصادي، والشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي، والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وتلك الالميدان 

 أقسام الوثائق ذات الصلة التي أعدت لالجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.



CBD/SBSTTA/23/9 

Page 5 

 

، بما في التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيبالتقدم المحرز في إعداد اإلصدار الخامس من نشرة تحيط علما   -01
 ذلك المشروع األول وموجزه الخاص بمقرري السياسات؛

الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة والخبراء المعنيين على المشاركة في  وتدعواألطراف، تحث  -02
 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرةعملية استعراض النظراء لإلصدار الخامس من 

الموجز الخاص مشروع وتنقيح التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي  نشرةاألمينة التنفيذية استكمال تطلب إلى  -06
، في ضوء التعليقات المقدمة في االجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية 01/22و 02/52للمقررين  رري السياسات، طبقا  بمق

للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وكذلك اإلسهامات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة 
 عملية استعراض النظراء؛والخبراء المعنيين من خالل 

 عد تقاريرها الوطنية السادسة إلى األمينة التنفيذية على القيام بذلك؛األطراف التي لم تقدم بتحث  -07
إجراء تحليل شامل للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية السادسة واستخدام هذه  األمينة التنفيذيةتطلب إلى  -08
 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرةاستكمال لدى المعلومات 

االتحاد األوروبي، واليابان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا كندا، و بالدعم المالي المقدم من ترحب  -02
ذ تشير إلى المقرر؛ التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرةالشمالية إلعداد اإلصدار الخامس من  لمؤتمر  01/22 وا 

ت ذات الصلة القادرة على تقديم مساهمات مالية في الوقت المناسب إلى األطراف والحكومات األخرى والمنظماتدعو األطراف، 
نتاج اإلصدار الخامس من  ومنتجاته ذات الصلة، بما  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرةالقيام بذلك من أجل إعداد وا 

 يتماشى مع خطة العمل وتقديرات الميزانية المخصصة إلعداده؛
 على ارار ما يلي: األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا  بأن يعتمد مؤتمر  وصيت -51

 إن مؤتمر األطراف،
الصادر عن المنبر  لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةعن ابتقرير التقييم العالمي يرحب  -0

والتقييمات اإلقليمية  7الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 والمواضيعية ذات الصلة؛

آثار بشأن  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخالصادرة عن  بالتقارير الخاصة يرحب -5
ذات  مساراتالو  درجة مئوية 0.2بمقدار  ةيالصناع الحقبة مستويات ما قبل حرارة أعلى مندرجة لاالحترار العالمي 

 بشأنو  ،والغالف الجليدي في مناخ متغير اتالمحيط بشأن، و على الصعيد العالمينبعاثات اازات الدفيئة ال الصلة
وتدفقات اازات الدفيئة في  ،واألمن الغذائي ،واإلدارة المستدامة لألراضي ،األراضي دهوروت ،التصحرو  ،تغير المناخ

 ؛النظم اإليكولوجية األرضية
على النحو  فقدان التنوع البيولوجي لمعالجة محركاتاتخاذ إجراءات عاجلة األطراف على يحث  -2]

للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  التقييم العالميالمحدد في 
 قائمةتنفيذ التدابير المن خالل سواء بطريقة متكاملة  ،األراضي تدهورتغير المناخ و محركات ، وكذلك اإليكولوجية

، ]مع الدعوة إلى تقديم الموارد للبلدان النامية والشروع في إجراء تغييرات تحويلية هاتوسيع نطاقأو  التي أثبتت جدواها
من  من االتفاقية، وبما يتسق مع االلتزامات الدولية[، 51من أجل معالجة مثل هذه التغييرات، بما يتماشى مع المادة 

 .[5121 عام يةتحقيق رؤ أجل 

                                                 
7

 services-ecosystem-biodiversity-report-assessment-net/global.ipbes.https://www 
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 المرفق
 02028لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ةوالتقني ةالعلمي اإلرشاداتعناصر 

 0202عام  مهمة - أوال
إلطار العالمي للتنوع ل مهمة بيان صيااة بشأن عامةمسائل  األعمال جدول من 2 بالبند المعني االتصال فريق أثار -1

 :أن يمكن المهمة أن ولوحظ. 0202 عامالبيولوجي لما بعد 
 نحو موجهة تكونو  ،0252 عام في الطريق إلى وتعمل كمرحلة رئيسية للقياس، قابلة عناصر على تحتوي )أ(

 ؛نشرها سهلمن الو  ةموجز  كونت وأن باإللحاح اشعور وتعكس  البيولوجي، التنوع بحالة يتعلق فيما نتائجال
 إدراج طريق عن مثال ،0202 عاماإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد أن يحققه  يحاول ما على تركز )ب(
منع " و/أو "،طريق االنتعاش على البيولوجي التنوع "وضع/أو و البيولوجي"، التنوع فقدانل عكس االتجاه السلبي"صيغة بشأن 

 "؛الخسائر الصافية
 المستدام؛ واالستخدام ،البيولوجي التنوع قدانفللتصدي ل عاجلة إجراءات واتخاذ الحلول تنفيذ على تركز )ج(
 .أيضاة المستدام وللتنمية للكوكب ولكن للناس، فقط ليس ،المنافع تعكس )د(

 الوثيقة من إحداها محتمل،ال المهمة لبيان اتااصي ست في أيضا االتصال فريق نظرو  -0
CBD/SBSTTA/23/2/Add.4 عليها مالحظات وقدم العامة، الجلسة في 2 البندالمتعلقة ب المداخالت من واألخرى: 

اتجاهه  وعكس البيولوجي التنوع فقدان لوقف المصلحة أصحاب جميع جانب من المجتمع عبر حلول "تنفيذ )أ(
 وضع ،0222 عام وبحلول العالمية، التنمية خطة في والمساهمة ،النظم اإليكولوجية خدماتمن  منافع/المنافع تقاسم وتعزيز
 :"0252 عام رؤية تحقيقل طريق على العالم

 بحلول العلمية الناحية من ممكنا ليساتجاهه  وعكس البيولوجي التنوع فقدان وقف أنإلى  البعض أشار (1)
 ؛فقدانه اتجاهات تغيير على التركيز يكون أن ينبغي وبالتالي، ،0222 عام

 موجهة أو للقياس قابلة وليست ،نشرها السهل من وليس ،للغاية طويلة الصيغة هذه أن إلى البعض شارأ (0)
 في الواردة العناصر تتناول وال 0252 عام رؤية نحو مرحلة رئيسية تشكل الأنها و  العمل، نحو

CBD/SBSTTA/23/2/Add.4 ؛10، الفقرة 
 المنافع دمجه مع ويمكن واضحا ليس اإليكولوجية النظم بمنافع الخاص العنصر أن إلى البعض أشار (2)

 المنافع؛ وتقاسم الحصولالمتعلقة ب
 التنمية إلى اإلشارة ذلك من بدال واقترحوا واضحة اير العالمية التنمية خطة إلى اإلشارة أن البعض رأى (4)

 المستدامة؛

                                                 
من جدول األعمال لتزويد  2ق االتصال المعني بالبند تعكس هذه المذكرة، التي لم يتم التفاوض بشأنها، الجهود التي بذلها الرئيسان المشاركان لفري 8

بإرشادات علمية وتقنية بشأن اايات  5151الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 محركاتومؤشرات، وخطوط األساس، وأطر الرصد، المتعلقة ب ،(SMART) الزمنيةوقابلة للقياس ودقيقة وواقعية ومحددة المدة وأهداف محددة  ،محددة

وال ينبغي أن تؤخذ المسائل المثارة في هذا المرفق على أنها تعني  .فقدان التنوع البيولوجي، لتحقيق التغيير التحويلي، في نطاق األهداف الثالثة لالتفاقية
نة، وينبغي قراءتها في ضوء اآلراء التي أعربت عنها األطراف والمراقبون في االجتماع الثالث والعشرين أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن أي مسألة معي

 .للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
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 أن يمكن المهمة بيان وأن ضمنا المهمة بيان في تنعكس أن يتعين المسائل بعض أن إلى البعض أشار (5)
 محددة؛ مصطلحات أو لعناصر توضيحي أو داعم بنص مصحوبا يكون

 حياءحماية األ عن طريقجميع الناس  لمنفعة طريق االنتعاشوضع الطبيعة على ، 0222 عام "بحلول ()ب
 :"حدوث أزمة مناخية فاديفقدان التنوع البيولوجي وت محركاتالتصدي لالبرية، واستعادة النظم اإليكولوجية، و 

 للقياس، قابلة ايرو  نطاقها، في للغاية مقيدة ومباشرة، قصيرة أنها رام الصيغة، هذه أنإلى  البعض أشار (1)
 اإلجراءات أنإلى  أيضا وأشير. البرية حياءاأل على اضيقتركيزا  وتركز كثيرة مصطلحات وتستخدم
 التحويلي؛ التغيير االعتبار في تأخذ وال تقليدية المقترحة

 أن يمكن بيئية" "أزمة وأن المهمة، بيان في ضرورية ليست "يةمناخ "أزمة إلى اإلشارة أن البعض رأى (0)
 بديال؛ تكون

اإلطار العالمي للتنوع  تنفيذ الطريقة التي ينبغي بها على تركز الصيغة هذه أن إلى البعض أشار (2)
 ؛تحقيقه يحاول ما على وليس 0202 عامالبيولوجي لما بعد 

 الصيغة؛ لهذه التحويلي والتغيير المستدام االستخدام إلى إشارة إضافة البعض اقترح (4)
 تقني؛ اير لجمهور مناسبة اير أنها وأشاروا إلى الصيغة هذه في التقنية العبارات استخدام البعض الحظ (5)
 منافع مع الخلط فاديلت "،للناس الطبيعة "مساهمة بعبارة "منفعة"كلمة  عن االستعاضة البعض اقترح (6)

 "الطبيعة" أو البيولوجي"، "التنوع عبارةب البرية" حياء"األوعبارة  "حفظ"، كلمةب "حماية" وكلمة الجينية، الموارد
 ؛ليكون من السهل نشرها "الموائل" بعبارة اإليكولوجية" "النظمعبارة و  "األنواع"، أو

 :ذلك في بما بديلة،ا صيغ بعضواقترح ال (7)
 التنوع فقدان التصدي لمحركاتو  ،طريق االنتعاش على الطبيعة وضع ،0222 عام "بحلول -أ

 ؛"الناس جميع لمنفعة البيولوجي
 "؛الكوكبو  الناس جميع لمنفعة اآلن تصرفال - ستعادةاال - حمايةال" -ب
 جميع لمنفعة طريق االنتعاش على ووضعها مستدام بشكل الطبيعة مااستخد ،0222 عام "بحلول -ج

 ؛"الناس
 "؛البيولوجي التنوع فقدانل عكس اآلثار السلبية في والمساهمة ،المتعلقة بالمحركات الحلول "دمج -د
: الجيني والتنوع اإليكولوجية والنظم األنواع فقدان مسار لتغيير إجراء ذااتخ ،0222 عام "بحلول -ه

 "؛0252 عام بحلول والكوكب الناس لمنفعة واستخدامها واستعادتها الطبيعة استرداد
 قد انعكست"؛ البيولوجي التنوع فقدان اتجاهات تكون ،0222 عام بحلول" -و
 "؛اتجاهه وعكس 0222 عام بحلول البيولوجي التنوع فقدان لوقف حلول "تنفيذ -ز

 على الطبيعة ووضع اتجاهه وعكس البيولوجي للتنوع المسبوق اير الفقدان وقف ،0222 عام "بحلول )ج(
 ؛"الكوكبو  الناس جميع لمنفعةطريق االنتعاش 

 "وضععبارة  استخدام يمكن نهأشير إلى أو . من السهل نشرهاو  قصيرة الصيغة هذه أنإلى  البعض أشار (1)
 البيولوجي؛ التنوع اتفاقية نطاق خارج ةمفهوم نظرا ألنها لعمل،ل كدعوة "طريق االنتعاش على الطبيعة
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 ينبغي أن ينصب على التركيز وأن البيولوجي التنوع فقدان وقف الواقعي اير من أنهإلى  البعضأشار  (0)
عكس اتجاه ) "الفقدان مسار "تغييرعبارة  استخدام واواقترح البيولوجي لتنوعالخسارة الصافية في ا وقف

 "وقف" مثل عبارات الذي تنطوي عليه لإللحاح متقديره عن واأعرب همبعض اير أن. (اآلثار السلبية
 واقعية؛ أنها وشعروا العمل إلهام أجل من االتجاه"،عكس و"

 الناس جميع لمنفعةطريق االنتعاش  على الطبيعة وضع ،0222 عام "بحلول عبارة أن البعض اقترح (2)
 "وضععبارة  ترجمة كيفية شواال إزاء البعض لدى كانأنه  اير. بديلة صيغة كونت أن يمكن والكوكب"
 واواقترح ،ةواضح اير "منفعة" أشاروا إلى أن كلمةو  مختلفة لغات إلى "طريق االنتعاش على الطبيعة
 المستدامة"؛ "التنميةعبارة  استخدام كبديل

 تكون أن ،0222 عام بحلول ضمان، أجل من البيولوجي التنوع فقدان لوقف وعاجلة فعالة تدابير "اتخاذ )د(
على  حياةأشكال ال تنوع الطريقة بهذه يضمن بما األساسية، الخدمات تقديم تواصلأن و  قادرة على الصمود اإليكولوجية النظم

 :"الفقر على والقضاءاإلنسان  رفاه في والمساهمة الكوكب
 ها؛نشر  صعبمن الو  ومعقدة للغاية طويلة وهي عناصر، عدة تغطي الصيغة هذه أن إلى البعض أشار (1)
 ترتبط ألنها لوجودها تقديرهم عن واأعرب نيآخر  اير أن. و"عاجلة" "فعالة" مثل صفات إزالة البعض اقترح (0)

 الفعالية؛ لقياس الرئيسية والمؤشرات باإلجراءات
 الفقر على القضاء إلى ةواإلشار  النتائج تحقيق نحو الموجه الصيغةهذه  لطابع تقديرهم عن البعض أعرب (2)

دخال  المستدامة؛ التنمية وا 
 ؛على الصمود اإليكولوجية النظم قدرة ضمان مثل عناصر، إضافة البعض اقترح (4)
النظم اإليكولوجية  قدرة لضمان البيولوجي التنوع فقدان لوقف تدابير "اتخاذ نصها بديلة صيغة اقُترحت (5)

 التنمية أجل من الحياةأشكال  أالبية لضمان الخدمات تقديم ومواصلة 0222 عام بحلولعلى الصمود 
 المستدامة"؛

حداث اإلنتاجية القطاعات في بفعالية البيولوجي التنوع دمج ،0222 عام "بحلول )هـ(  في تحويلية تغييرات وا 
 :"النظم اإليكولوجية وخدمات البيولوجي التنوع تقييم بإعادة تسمح واالستهالك اإلنتاج أنماط

 ؛نشرها صعبمن الو  للغاية معقدة الصيغة هذه أنإلى  البعض أشار (1)
 المهمة؛ في إليه اإلشارة الضروري من ليس فإنه التعميم، أهمية من الرام على أنهإلى  البعض أشار (0)
 ضمن تندرج المسائل  وتغطي لالتفاقية الثالثة األهداف تعكس ال الصيغة هذه أنإلى  البعض أشار (2)

 االتفاقية؛ نطاق
 البيولوجي"؛ التنوع تقييم "إعادة معنىما  الواضح من ليس أنه إلى البعض أشار (4)
اإلطار العالمي للتنوع  تنفيذ الطريقة التي ينبغي بها على تركز الصيغة هذه أن إلى البعض أشار (5)

 ؛تحقيقه يحاول ما على وليس 0202 عامالبيولوجي لما بعد 
  :ذلك في بما الصيغة، لهذه بديلة عبارات البعض اقترح (6)

 "؛البيولوجي التنوع لدمج حلول تنفيذ ،0222 عام "بحلول -أ
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النظم  وخدمات البيولوجي التنوع تقييم "إعادة من بدال والناس" للطبيعة مشترك مستقبل بناء" -ب
 "؛اإليكولوجية

 "؛طريق االنتعاش على الطبيعة "وضع -ج
 "؛المستدامة للتنمية يوفرها التي المنفعة زيادة أجل من البيولوجي التنوع فقدانللتصدي ل حلول "تنفيذ )و(
 ؛النتائجالعمليات و ألن هذه الصيغة قصيرة ومباشرة وموجهة نحو  مأعرب البعض عن تقديره (1)
 ؛أشار البعض إلى أن الصيغة قد ال تكون قابلة للقياس وأنها ليست محددة زمنيا (0)
الفقدان إضافة مصطلحات مثل " واأن هذه الصيغة ال تنقل اإلحساس باإللحاح واقترحإلى البعض  أشار (2)

 ؛شديد"ال الفقدان"و اير المسبوق"
 ؛مثل القضاء على الفقر ،النتائج بشأن اقترح البعض إضافة عناصر (4)
 ؛التي تعود على الكوكب المنافعاإلشارة إلى  واواقترح يبشر طابع ذات  الصيغةأشار البعض إلى أن هذه  (5)
 ،إجراءات عاجلة" بما في ذلك استبدال "تنفيذ حلول" بعبارة "اتخاذ ،بديلة لهذه الصيغة عباراتاقترح البعض  (6)

ضافة "وضع التنوع البيولوجي على   ،" "وتأمين جميع أشكال الحياة على األرض"طريق االنتعاشوا 
" أو يسهم" أو "يعزز" بكلمة "يوفرها"كلمة "و" واالستعاضة عن بحرف "من أجل" عبارة واالستعاضة عن 

 ."يقوي"
 ألهدافا - ثانيا

 الوثيقة في الواردة باألهداف المتعلقة المعلومات في األعمال جدول من 2 بالبند المعني االتصال فريق نظر -2
CBD/SBSTTA/23/2/Add.4 أن وُخلص إلى الوثيقة، تلك مرفق فيالواردة  العناصر من للعديد واسع تأييد هناك كان. و 

 .واالقتراحات المالحظات من عددا أيضا االتصال فريق قدمو . يةالمستقبل األهداف بوضع صلة ذو منها العديد
 صياغة األهدافالمتعلقة بعامة المسائل ال - ألف

 الجيني التنوع يتناول أن يمكن الهدف هذا مثل وأن الجيني التنوع بشأن منفصل هدف إلى الحاجة على البعض شدد -4
 .الجينات بنوكو  الطبيعي الموضع خارج الحفظو  المستزرعة واألنواع البرية لألنواع

 للعلوم الدولي الحكومي لمنبرالذي أجراه ا التقييم العالمي في الواردة المباشرة محركاتال استخدام البعض اقترحو  -5
 .الجديدة األهداف إليه تستند كإطار (IPBES) النظم اإليكولوجية وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات

 التنوع" موضوعات من كل في الموائل( فقدان المثال سبيل )على المكونات سردعن طريق  تكرارال من البعض حذرو  -6
 ."الفقدان"محركات  وموضوعات "الحفظ ونتائج البيولوجي

 التنوع نتائج غاياتب تتعلق أن ينبغي الحفظ ونتائج البيولوجي التنوعالخاصة ب هدافاأل أن إلى البعض أشارو  -7
 .0252 عام لرؤية بارزة عالمة تمثل 0222 عام مهمة أن يوضح بشكل أكبر مما المدى،ة طويل البيولوجي

 إلى أعلى من وليس ،أسفل إلى أعلى من نهجوفقا ل البيولوجي لتنوعل العالمي طاراإل بناء أهمية على البعض وشدد -8
 .ومنطقة بلد كلفي  والواقع السياق مراعاة مع أسفل،

 .للمصطلحات مسرد إلى الحاجةالضوء على  البعض وسلط -9
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 جميع فياألخرى  المائية اإليكولوجية والنظم ةالبحريمسائل النظم اإليكولوجية  إدراج أهمية إلى البعض أشارو  -12
 .حسب االقتضاء األهداف،

-الضغط نموذج استخدام البعض واقترح المستهدفة، للموضوعات المنطقي التدفق إزاء قلقهم عن البعض أعربو  -11
 .المنافع ليشملوتمديده  ،االستجابة-لحالةا

 .األهداف صيااة عند المؤشرات في النظر أهمية إلى البعض أشارو  -10
 يتطلب فإنه وبالتالي، االتفاقية،نطاق  تجاوز إلى يهدف البيولوجي لتنوعل العالمي طاراإل أن إلى البعض أشارو  -12

 .فعالبشكل  لتنفيذه دخول كنقاط االتفاقية وشركاء التنسيق وزارات نطاق فيما يتجاوز الفاعلة الجهات ومشاركة انخراط

االقتصاد التدويري يمكن أن يكون مهما لإلطار بأكمله. اير أنه تمت المالحظة أن وأشار البعض إلى أن مفهوم  -14
 قدرات البلدان لتنفيذ مثل هذه الُنهج كانت متفاوتة وتعتمد على ظروفها الوطنية.

صيااتها بوضوح والحظ البعض أن عدد األهداف في اإلطار ينبغي أن يكون محدودا وأن هذه األهداف ينبغي  -15
 ويسهل رصدها. واقترح أيضا أن األهداف الفرعية يمكن استخدامها.

وتساءل البعض إذا كانت المحركات اير المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي ينبغي إظهارها في المشروع األولي  -16
 لإلطار، وفي هذه الحالة، كيف سيتم ذلك.

إدراجها بشأن الحد من نمو السكان، ومنع الصراعات أو معالجة وأثيرت أسئلة بخصوص ما إذا كانت األهداف سيتم  -17
 المحركات اير المباشرة بوسائل أخرى.

 والحظ البعض الحاجة إلى إظهار الصحة كقضية شاملة. -18

 والحظ البعض أهمية االعتبارات الجنسانية، اير أن هناك عدم يقين بخصوص أفضل مكان لمالحظة هذا العنصر. -19

وهناك حاجة إلى معالجة هذه المسألة  CBD/SBSTTA/23/2/Add.4ج "الشباب" في الوثيقة ولوحظ أيضا عدم إدرا -02
 في مكان ما.

 والحظ البعض أنه من المهم النظر في نهج الحكومة ككل عندما معالجة قضايا التنوع البيولوجي. -01

اإليكولوجية، والحاجة إلى  وشدد بعض المشاركين على أهمية الرصد العلمي والتقني للتنوع البيولوجي وخدمات النظم -00
العمل على نظم الرصد. واقترحوا أنه ينبغي أن يكون هناك هدف محدد بشأن إعداد وتعزيز نظم الرصد للتنوع البيولوجي 

 وخدمات النظم اإليكولوجية.

ظهارهم وذكر البعض أن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية كانت شركاء مهمين في تنفيذ االتفاقية وأنهم ينبغي إ -02
 على نحو أوسع في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي باإلضافة إلى أي أهداف بشأن المعارف التقليدية.

 واقترح أن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ينبغي أن يشمل مبادئ اإلنصاف وحقوق اإلنسان. -04

يمكن تفادي التداخل وتحديد تلك والحظ البعض الحاجة إلى مزيد من المناقشة بشأن تدفق اإلطار، لتحديد كيف  -05
 األهداف التي ينبغي أن تكون موجهة نحو تحقيق النتائج أو عملية.

 الموائل –باء 

ومع ذلك، رأى آخرون أن  .البعض أن مصطلح "النظام اإليكولوجي" ينبغي أن يستخدم بدال  من "الموائل" الحظ -56
"الموائل"  يريفاقترح البعض أنه يمكن استخدام تعبينما  .ين معا  مصطلح "الموائل" مناسبا ، واقترح آخرون استخدام المصطلح

 .من االتفاقية 5"النظم اإليكولوجية" في المادة  و
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 مدى التواصلو  ،أن الهدف )األهداف( ينبغي أن يتناول المسائل المتعلقة بسالمة النظام اإليكولوجي والحظ البعض -57
 .ة النظم اإليكولوجية وكذلك تناول المسائل المتعلقة بحالة الموائل واتجاهاتهااإليكولوجي )الوظيفي والهيكلي على السواء( وصح

أن األهداف ينبغي أن تغطي الموائل الطبيعية وفسيفساء الموائل والمناظر الطبيعية لإلنتاج والمناطق  والحظ البعض -58
واقترح آخرون أن ينصب  التركيز ببساطة على الموائل الطبيعية  .ية والمناطق الحضريةثقافالزراعية والمناظر الطبيعية ال

 .يةوطنوالموائل داخل الواليات القضائية ال
أن األهداف يمكن أن تتناول الموائل أو المناطق األحيائية المحددة، بما في ذلك التنوع البيولوجي  والحظ البعض -52

والنظم اإليكولوجية للجبال واألراضي الرطبة والبرية واألراضي الخاصة للتربة والنظم اإليكولوجية الهشة والشعاب المرجانية 
 .ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية

وترتبط بالتنمية  مدى التواصلالمستدام  ستخدامالحفظ واالج التي تجمع بين الحاجة إلى الُنه والحظ البعض -21
 .المستدامة

 ××".انا في الموائل بحلول التاريخ وكان هناك اقتراح محدد لهدف على أنه "ال يحدث فقد -20
 األنواع - جيم

آخرون أنه عنصر مهم  الحظومع ذلك،  .اقترح البعض عدم إدراج وفرة األنواع في الهدف ألنه يصعب قياسه -25
 .للهدف، واقترح آخرون استخدام الوفرة النسبية

واألنواع الحساسة لتغير المناخ، والتنوع واقترح البعض أن الهدف يمكن أن يركز على االستخدام المستدام لألنواع،  -22
واألنواع  ،واألنواع الشائعة ،وحالة المخاطر ،واألنواع المهددة ،واألنواع المهددة باالنقراض ،والملقحات ،البيولوجي للتربة

 . الحجرية الرئيسية واألنواع البرية لألاذية والزراعة
أن هذا الهدف ينبغي أن لوحظ أيضا اير أنه  .ول تاريخ معين"وكان هناك اقتراح محدد للهدف "لم يعد االنقراض بحل -21

 .يراعي االستغالل على مختلف المستويات
 استخدام األراضي في يرتغال - دال

 يضااستخدام األر في ير تغالأو  يضاالتركيز على فقدان الموائل وليس على استخدام األر  نصباقترح البعض أن ي -25
واقترحوا  اومع ذلك، رأى آخرون أنه ينبغي اإلشارة إليه .حيث أنها ليست مصطلحات شائعة االستخدام بموجب االتفاقية

 .ر واستخدام المياهااستخدام البحفي ر تغيالانعكاس المسائل المتعلقة ب
 فقدان الموائل -1

وأن استخدام األراضي والتخطيط  راءاتموجهة نحو اإلجاقترح البعض أن تكون األهداف المتعلقة بهذه المسائل  -26
 .هذه األهداف، وكذلك نهج المناظر الطبيعية تحقيق أدوات لشكالالمكاني البحري يمكن أن ي

زيادة حماية أنواع النظم اإليكولوجية من خالل األهداف المتعلقة بهذه المسألة  تحقيقأنه يمكن والحظ البعض  -27
 .التحتية اإليكولوجية يةواالستثمار في البن ،وضمان الطابع التمثيلي

 التغير في اقترح البعض أهمية تعميم هذه المسألة، بما في ذلك في القطاعات اإلنتاجية واالستخراجية التي تحركو  -28
أنه يمكن ذكر القطاعات في إطار األهداف  ا  ومع ذلك، اقترح البعض أيض .رااستخدام البح في يرتغالاستخدام األراضي و 

 .المفرط االستغاللبلمتعلقة ا
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موجها نحو البعض إعادة تسمية هذا الموضوع المستهدف إلى "التخطيط" بدال  من "فقدان الموائل ليكون واقترح  -29
اقتراح وكان هناك  ."ةاقترح آخرون أنه يمكن إعادة تسميتها "تعديل الموائل" أو "تعديل النظم اإليكولوجيو  .اإلجراءات/الحلول"

 ."ومع ذلك، اقترح آخرون االستمرار في استخدام "فقدان الموائل .استخدام األراضي"في ر تغيالخدام األراضي و "است هوآخر 
التركيز على االستخدام المستدام وأن دور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ينبغي  نصباقترح البعض أن يو  -42

 .االعتراف به في هذا الصدد

 .المسائل المتعلقة بالبيئة البحرية والنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية تناولالبعض التعبير عن "استخدام المياه" ل واقترح -41
البعض مسائل محددة يمكن أن تنعكس في الهدف )األهداف( بشأن هذه المسألة، بما في ذلك تدهور واقترح  -40

والموائل المهمة لتخزين الكربون،  ،والتربة ،والغابات ،لموائل الطبيعيةوفقدان ا ،األراضي، والتغير الصافي في استخدام األراضي
 .، ومراعي األعشاب البحرية والنظم اإليكولوجية في أعالي البحارالخثيةمثل األراضي الرطبة واألراضي 

الحفظ واالستعادة تدابير و  ،أن الهدف )األهداف( بشأن هذه المسألة يرتبط بمسائل المناطق المحميةوالحظ البعض  -42
 .األخرىالفعالة 

خالل تحويل الغابات  منمثال للتغيير،  ا  ا مباشر محركاستخدام األراضي يمكن أن يكون في تغير ال أنوالحظ البعض  -44
أن  والحظ البعض .لةمحرك اير مباشر، على سبيل المثال من خالل إعادة تحويل األراضي المحو   ا  ، ولكن أيضإلى الزراعة

 .اير المباشر ال ينبغي تناوله في اإلطار ألنه سيكون خارج نطاق والية اتفاقية التنوع البيولوجي لمحركهذا اجانب 
أهمية إدراج إشارات إلى الزراعة والمسائل المتعلقة باإلعانات أو الحوافز، مثل تحفيز ممارسات والحظ البعض  -45

في ر تغيالخارج نطاق االتفاقية وأن ندرج هذه المسألة ت أنالحظ آخرون ومع ذلك،  .اإلنتاج الغذائي المستدام، في الهدف
 .الزراعةأن يكون مجرد من نطاقا استخدام األراضي أوسع 

لة، على سبيل المثال تحويل األراضي التي أزيلت منها الغابات إلى اقترح البعض أن إعادة تحويل األراضي المحو  و  -46
 .استخدام األراضيفي تغير للمناطق زراعية مستدامة، يمكن أن يكون مؤشرا محتمال 

 .هذه المسألة تتداخل مع األهداف المحتملة المتعلقة بنتائج التنوع البيولوجي وكذلك أدوات التنفيذ أنوالحظ البعض  -47
 .أهمية حياد تدهور األراضي بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر والحظ البعض -48
 .يمكن وضع هدف فيما يتعلق بإمكانية االسترداد هأنوالحظ البعض  -49
الالزمة دوات األ، والنظر في موجهة نحو اإلجراءاتالبعض على أهمية صيااة األهداف بطريقة إيجابية و  وأكد -52
 .فقدانتركيز على البدال  من ال ذ اإلجراءاتاالتخ
 11لهدف وفقا لهناك اقتراح محدد لهدف بشأن هذه المسألة هو "أن تلتزم األطراف بهدف استخدام األراضي وكان  -51

النظم مختلف نسبة مئوية من النباتات األصلية، مع مراعاة × من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بهدف الحفاظ على 
 ا  والمناطق المحمية وفقالنظم اإليكولوجية فئات حفظ مختلف المناطق البحرية تحت أو المناطق األحيائية و  ةاإليكولوجي

 ."للتشريعات واألولويات الوطنية
 المناطق المحمية -0

لكن هناك حاجة و ، ذات صلة بالموضوعمن أهداف أيشي ما زالت  11المسائل التي تناولها الهدف  أنالحظ البعض  -50
الجظ كما  .التمثيلمدى ل و صتواالمدى ة واالستدامة المالية و النوعية، بما في ذلك فعالية اإلدار ى الجوانب إلى زيادة التركيز عل

 .بوسائل التنفيذ المتاحةترتبط أن فعالية اإلدارة البعض 
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، بما نطاقا ل الوظيفي الفعال المرتبط بالمناظر الطبيعية األوسعصاالتو مدى الحاجة إلى اإلشارة إلى والحظ البعض  -52
 .والزراعة حراجةال في ذلك

اقترح البعض أن يشير الهدف المتعلق بالمناطق المحمية إلى مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية وكذلك اإلدارة و  -54
 .للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةواالحترام  ةوالفعال ةوالمشاركة الكامل ،ركةاة المشالمشتركة واإلدار 

آخرون الحاجة إلى توجيهات بشأن  والحظبير الحفظ الفعالة األخرى، البعض وضع هدف منفصل بشأن تداواقترح  -55
 .هذه التدابير

 النظم إليكولوجية استعادة -2
لتنوع البيولوجي لما العالمي لإلطار ل ةم اإليكولوجيمل المواضيعية بشأن استعادة النظأهمية حلقة العالحظ البعض  -56

 .بشأن هذا الهدفرشادات في توفير اإل 0202بعد عام 
النظم مختلف ، واالعتراف بأن بدون استعادتها ةظم إيكولوجيأي نترك عدم  ضمانالحاجة إلى والحظ البعض  -57

ينبغي أال يركز هدف هذا و  .وأنه ينبغي تقاسم تكاليف وفوائد االستعادةترتبط باالستعادة اإليكولوجية لها احتياجات مختلفة 
 .م اإليكولوجية البحرية والمائيةوينبغي أن يعكس النظفحسب الموضوع على الغابات 

تستخدم األنواع )أ(  :ستعادة اإليكولوجية وأن االستعادة ينبغي أنالعلى ا نصبأن التركيز ينبغي أن يوالحظ البعض  -58
أنواع الموائل الطبيعية بأنواع أخرى من  يستعاض عنوأال )ج( استخدام األنواع الغريبة الغازية،  فادىتتو )ب( المحلية، 
، بما في نواع الموائل والمناطق األحيائيةوتركز على جميع أ( ھ)، المحصول ةاألحاديزراعة استخدام ال فاديوت)د( الموائل، 

 .والبحريةاألرضية ذلك المناظر الطبيعية 
نشاء "أن االستعادة ينبغي أن ترتبط بالتنمية المستدامة واالسوالحظ البعض  -59 " يتم حلقات مثمرةتخدام المستدام وا 

 .واستعادة الطبيعةفرص العمل بموجبها خلق 
ومع ذلك، الحظ آخرون أن  .أن عملية االستعادة مكلفة، وأن هناك حاجة إلى وسائل مناسبة للتنفيذوالحظ البعض  -62

الوصول  علىستعادة يمكن أن تساعد أن االلوحظ كما  .فوائد يمكن أن تعوض هذه التكاليف اأيض حققاالستعادة يمكن أن ت
 .تهحدإلى أهداف أخرى، مثل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من 

عادة تأهيلها انعاشأن يشمل أيضا المسائل المتعلقة بأن الهدف ينبغي والحظ البعض  -61  .النظم اإليكولوجية وا 
البعض الظروف المواتية لالستعادة، بما في ذلك: إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والرصد  والحظ -60

 األخضر،والتمويل  ،الفعال، وبيانات خط األساس، وضمان االستدامة االقتصادية، بما في ذلك من خالل إصالح اإلعانات
النظم  القطاع الخاص الستعادةأصحاب األراضي في ى تحفيز رأس المال الطبيعي، ومواءمة السياسات، والحاجة إل محاسبةو 

 .اإليكولوجية

، ستكون جميع أنواع النظم اإليكولوجية المتدهورة قيد 0222-0201كانت الصيغ المستهدفة المقترحة "خالل العقد و  -62
المتسقة  إليكولوجيةاالنظم المرتبطة باستعادة تحسن ملموس، مع إعطاء األولوية للمناطق واألنشطة نطوي على وست ستعادةاال

استعادتها،  تي ينبغيمع تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي" و "األطراف ينبغي أن تلتزم بتحديد النسبة المئوية ألراضيها ال
 ".اإليكولوجية وأولوياتها هامع مراعاة نظم

 االستغالل المفرط - هاء
المباشرة  محركاتاستغالل الكائنات الحية بما يتماشى مع ال ا  شعر البعض أن هذا الموضوع ينبغي أن يشمل أيض -64
 .(IPBES) البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التنوعلمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال ل
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ضمن  ذلك ال يندرجالمسائل المتعلقة بالتجارة والحوافز وخيارات المستهلكين ألن  تناولأنه ال ينبغي والحظ البعض  -65
في هذا الصدد، اقترح و  .اير المباشرة، مثل التجارة محركاتمن المهم معالجة ال أنهآخرون  الحظومع ذلك،  .والية االتفاقية

الحصول، واإلنفاذ، والتنسيق الدولي، وقواعد  ،مداداتأو معالجة المفاهيم المتعلقة بالشراكة عن بعد وسالسل اإل إدراجالبعض 
دارة الطلب ،أنماط االستهالك واإلنتاجوالبصمة اإليكولوجية و   .ريتدويواالقتصاد ال ،وا 

للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  تقرير التقييم العالميمن  يليالتغيير التحو  دوافعالبعض إدراج واقترح  -66
رشادات   .كيفية معالجتها عنمجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وا 

أن هذا الموضوع يمكن أن يتيح فرصة للتعاون مع  والحظوااإلشارة إلى تجارة األحياء البرية ضرورة البعض واقترح  -67
 .اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

د يومصا الحراجة، –فرط االستغالل الممعالجة البعض ضرورة إدراج القطاعات هنا ألنها تمثل نقاط الدخول لواقترح  -68
 .(، وينبغي اعتبارها بمثابة طرق ممكنة لإلدارة/اإلنتاج المستدامينمشروعواير ال مشروعاألسماك )االستغالل المفرط ال

 ،النهج االستراتيجي الطويل األجل للتعميمالمعني بأهمية عمل الفريق االستشاري اير الرسمي والحظ البعض  -69
 .شأنمؤتمر األطراف بشأن التعميم في هذا الالصادر عن مقرر الاالستخدام المستدام و والمشاورة المواضيعية بشأن 

 .البعض إضافة إشارة إلى االستخدام المألوف المستدامواقترح  -72
بينما  .االستخدام المستدام )االستغالل( واالستخدام اير المستدام )االستغالل المفرط( الخلط بينالبعض من وحذ ر  -71
 .دام عبارة "االستخدام اير المستدام" في هذا الموضوعل البعض استخفض  
"تجريم" استغالل الموارد  تفاديمن  آخرون وحذر .حذر البعض من خلق حوافز ضارة في صيااة هذا الهدفو  -70

ة وقواعد الوصول إلى الموارد مشروعوشدد البعض على أن مشكلة االستغالل المفرط ترتبط بالممارسات اير ال .الطبيعية
 .ةمشروعة واير المشروعيتعلق بالممارسات ال محركالطبيعية، بينما أكد آخرون أن ال

 األنواع الغريبة الغازية -واو 

الحظ البعض أن هناك حاجة إلى معلومات تقنية وعلمية أكثر عن هذه المسألة واقترحوا إنشاء عمليات للحصول  -72
مية االجتماع القادم لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني على مثل هذه المعلومات. وفي هذا الصدد، الحظ البعض أه

 باألنواع الغريبة الغازية.

من أهداف أيشي يحتوي على العناصر الرئيسية التي ينبغي إظهارها في هدف بشأن هذه  9واقترح البعض أن الهدف  -74
 ة الغازية في الجزر.المسألة. اير أن البعض الحظ أنه ينبغي إعداد هدف فرعي يتعلق باألنواع الغريب

 واقترح البعض أن المسائل المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية في البيئات البحرية وبيئات المياه العذبة ينبغي بيانها. -75

 والحظ البعض العالقة بين تغير المناخ، والتلوث البالستيكي واألنواع الغريبة الغازية. -76

لمقصود واإلدخال اير المقصود لألنواع الغريبة الغازية ينبغي إظهاره والحظ البعض أن المسائل المتعلقة باإلدخال ا -77
 في الهدف والحظوا أهمية نماذج تقييم المخاطر بالنسبة إلى اإلدخال اير المقصود.

والحظ البعض أن الهدف ينبغي أن يولي أولوية لمنع األنواع الغريبة الغازية، والرقابة على مسارات اإلدخال، والتحديد  -78
ر نظرا للتكاليف المرتبطة بالقضاء عليها. وفي هذا الصدد، الحظ البعض أهمية النظر في التجارة، بما في ذلك التجارة المبك

 في األحياء البرية، والقطاعات.
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شراك الشركاء، وبناء القدرات،  -79 ولوحظت أهمية التعاون اإلقليمي والدولي، والتخفيف، بالنظر إلى آثار الصحة، وا 
جراء دراسات   وزيادة التوعية بشأن األنواع الغريبة الغازية.وا 

والحظ البعض أن الجهود المبذولة لمكافحة األنواع الغريبة الغازية أو للقضاء عليها ينبغي أن تراعي أثر تلك  -82
األنشطة على الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. وبالمثل، الحظ البعض أيضا أهمية العمل مع الشعوب األصلية 

 عات المحلية في تدابير التحديد والمكافحة.والمجتم

والحظ البعض أن البلدان ينبغي أن تلتزم بوضع قواعد وطنية تستند إلى العلم وتخصص موارد كافية لمنع ومكافحة  -81
 األنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك من خالل بناء القدرات.

 تغير المناخ -زاي 

فقدان التنوع البيولوجي، ولكن التنوع البيولوجي يقدم أيضا وسيلة محركات أحد الحظ البعض أن تغير المناخ هو  -85
 .هج شاملة في هذه المسألةوفي هذا الصدد، الحظ البعض الحاجة إلى نُ  .حدتهمن  تخفيفالمع تغير المناخ و  للتكيف

وفي هذا  .مسألةالحلول القائمة على الطبيعة وذلك في هدف من األهداف في هذه ال أهمية إظهاروالحظ البعض  -82
الحظ البعض أن الحلول القائمة على الطبيعة تتصل بأهداف أخرى وتقدم منافع مشتركة ممكنة، بما في ذلك  ،الخصوص

. معها، وأن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تستخدم أيضا في بيئات حضرية تكيفمخاطر الكوارث وال الحد منمنافع 
أن الحلول القائمة على الطبيعة ينبغي أال أيضا اير أنه لوحظ  .ئمة على النظام اإليكولوجيهج القاولوحظت أيضا أهمية النُ 

نحو الممارسات التي ال تسهم فعال في  ضاراويجب أال تصير حافزا  بفعل اإلنساناالنبعاثات التخفيف من تحيد الجهود نحو 
 ة.م اإليكولوجياستنادا إلى ُنهج النظمصادر الطاقة المتجددة أن تعر ف وتقي م احتمال بللبلدان  السماحوينبغي أيضا  .التخفيف

اير أنه لوحظ أيضا  .أيشي من أهداف 02و 01ن هدفيالوالحظ البعض الحاجة إلى توسيع الركيزة مما أضيف داخل  -81
 .أن نص هذين الهدفين من أهداف أيشي هو نص معقد ويصعب تنفيذه

تغير اإلطارية بشأن اتفاقية األمم المتحدة قشات والعملية في إطار أوجه التآزر المحتملة مع المناوالحظ البعض  -82
 .ة التصحركافحالمناخ وفي إطار اتفاقية األمم المتحدة لم

تغير المناخ والحاجة إلى النظر في استعادة ل اآلثار المستقبليةوالحظ البعض الحاجة إلى إدارة تكيفية في ضوء  -86
 وقدرتها على الصمود.مدى تواصلها، المناطق المحمية و 

 واقترح البعض أن الحد من مخاطر الكوارث ينبغي إظهاره في هدف بشأن هذه المسألة. -87
والحظ البعض الحاجة إلى مراعاة أوجه التآزر والمقايضات الممكنة بين التنوع البيولوجي واإلجراءات المتخذة لمعالجة  -88

 لوجي في سياسات تغير المناخ.تغير المناخ والحاجة إلى إدراج اعتبارات التنوع البيو 
ب المرجانية والمنغروف وموائل اوالحظ البعض الحاجة إلى التركيز على النظم اإليكولوجية الهشة، بما في ذلك الشع -82

الحشائش البحرية، والجبال، والنظم اإليكولوجية القطبية واألراضي والمياه التي تستخدمها الشعوب األصلية والمجتمعات 
 .ة في البيئات البرية والبحرية والمائيةضعيفعلى األنواع ال ثارمثل، الحظ البعض الحاجة أيضا إلى معالجة اآلوبال .المحلية

، مثل الغابات، وأراضي والحظ البعض الحاجة إلى التركيز على حماية واستعادة النظم اإليكولوجية الغنية بالكربون -21
 مية الكربون األزرق.الخث، والحشائش البحرية والمنغروف. ولوحظت أيضا أه

بعد  لمالتنوع البيولوجي لعالمي لطار ااإلوالحظ البعض أن هذا الهدف يرتبط ويتداخل مع أهداف ممكنة أخرى في  -20
 .5151عام 
 .في هدف حول هذه المسألة يمكن إظهارهوالحظ البعض أن تحمض المحيطات  -25
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 .اإلنسانصحة عالقات المتبادلة بين تغير المناخ و والحظ البعض ال -22
 .والحظ البعض أهمية النظر في هذه المسألة من منظور تنظيمي -21
في هذه  المناظر الطبيعية األرضية تخطيط المناطق الساحلية والتخطيط الحضري وتخطيط أهميةوالحظ البعض  -22

 قدرة على الصمود.ال، وذلك بالعالقة إلى استراتيجيات وال سيما في البلدان الناميةية المستدامة، تحتالمسألة وتطوير البنية ال
 تكيف.وقد لوحظت أيضا أهمية الزراعة المستدامة من منظور التخفيف وال -26
 .تغير المناخ على الجزر يمكن أن تستخدم كمؤشر لهذا الهدف آثارواقترح أن  -27
ة الوطنية للتنوع البيولوجي، والمساهمات المقرر وخطط العمل بين االستراتيجيات  والحظ البعض الحاجة إلى المواءمة -98

 .فقدان التنوع البيولوجي محركاتلمعالجة  تكميليعلى أساس وطني والنهج القائم على النظام اإليكولوجي كحل 

 التلوث - اءح
لى عروض أخرى ممكنة  الشاملةقضايا الالحظ البعض أن التلوث هو من  -99 والحظ الحاجة إلى السعي إلى رأي خبير وا 

 .المناقشات في إرشادحول هذه المسألة للمساعدة 
 .على هذا الهدف االستجابة، -األثر -الحالة –ضغط ال -المحرك تطبيق نموذج أهميةوالحظ البعض  -122
وتلوث  ياه،، بما في ذلك تلوث التربة، وتلوث المثو لواقترح البعض أن التركيز على أنواع محددة من الملوثات والت -121

بما في  ضوضاء،الصيدالنية، وتلوث الضوء، وتلوث ال المستحضراتاآلفات، و ، والمغذيات، ومبيدات يةالبالستيكالمواد الهواء، و 
 .، والزئبق، وأكسيد النتروس واألوزونالجزيئيات النانومترية نفاياتتحت الماء، والتلوث الجيني و  ضوضاءذلك تلوث ال

الزئبق والنهج  بشأنا ات والعمليات األخرى، بما في ذلك اتفاقية ميناماتيمع االتفاق روابطوالحظ البعض وجود  -120
 .مع هذه العمليات أوجه تآزرواحتمال وجود  (SAICM)للمواد لكيميائية االستراتيجي لإلدارة الدولية 

 .والحاجة إلى التركيز على القطاعات التعميموالحظ البعض أهمية  -122
 د.الممكنة في هذا الصد أوجه التآزر اإلنسانصحة والحظ البعض الروابط مع  -124
 .أن تركز على كيفية االستجابة لمشكلة التلوث نبغيأن األهداف حول هذه المسألة يوالحظ البعض  -125
 .بين التلوث البري والبحري روابطوالحظ البعض الحاجة إلى النظر في ال -126
فضال عن  ،والحاجة إلى النظر في االستهالك واالنتاج المستدامين ،يتدوير مفهوم االقتصاد ال أهميةوالحظ البعض  -127

 .تلوث من مصدره، والتركيز على المنعومعالجة ال ،ياتإدارة النفا
 .على الثدييات البحرية ثراأل مثال،على األنواع،  التلوث آثارالبعض التركيز على  اقترحو  -128
لتصنيع والتوسع الحضري على التنوع البيولوجي في آثار اأن ينظر  نبغييالتلوث  بشأنهدف الواقترح البعض أن  -129

ولوحظ أن مثل هذه األطر يمكن اعتمادها من جانب جميع البلدان لتقييم  .المخاطر القائمة على العلومفضال عن أطر تقييم 
 .اآلثار اإليجابية والسلبية لمبيدات اآلفات والمواد الكيميائية األخرى

لصالح  في الزيادة الكبيرة في أنشطة التعاون ونقل التكنولوجيا، خصوصاواقترح البعض أن الهدف ينبغي أن ينظر  -112
 .شئةالجديدة النا بما في ذلك التكنولوجياتنتاج الزراعي أكثر استدامة، البلدان النامية، وذلك لتطوير بدائل نحو نظام لإل
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 استعمال الطبيعة وقيمتها - اءط
قد يمثل وصفا أفضل  "المستدام خداماالست"المستدام بشكل عام، واقترح أن  خدامبمسألة االست الروابطالحظ البعض  -111

اير أن البعض اقترح أيضا استعمال االستخدام المستدام والمنافع، وأن فهما أفضل أو فهما شائعا لما يعنيه  .لهذه المسائل
وخدمات النظم اإليكولوجية  ا الصدد، اقترح البعض أن مفهوم حدود الكوكبوفي هذ .أن يتم تطويره نبغيي "االستخدام المستدام"

 ا.كون مفيدييمكن أن 
لتنوع البيولوجي يعد ضروريا، لعالمي لطار ااإلر حول كيفية معالجة هذه المسألة في بوقد لوحظ أيضا أن فهما أك -110

 .حيث أن العديد من الموضوعات يبدو أنها متداخلة، وأن عدد األهداف يبدأ في الزيادة، وأن العالقة بين األقسام تصبح معقدة
 .ألهداف في هذا القسمبالنسبة للموضوع هذا ا أهميةوكرر البعض أيضا 

المنبر الحكومي الدولي  عملهعلى النحو الذي است" حسبما ناسال إلىمفهوم "مساهمات الطبيعة  أهميةوالحظ البعض  -112
أن عملهم بشأن هذه المسألة  والحظوا، (IPBES) للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 .ن يستعمل كأساس لألهداف والمؤشراتيمكن أ
 .نتاجية بالعالقة إلى هذه المسألةالتنوع البيولوجي في القطاعات اإل تعميموالحظ البعض أهمية  -114
ستدام للتنوع البيولوجي فضال عن الم خداماالستبشأن  يةتوجيهال خطوطهاوالحظ البعض أهمية مبادئ أديس أبابا و  -115

 .نهج النظام اإليكولوجي
الحاجة إلى  واالبعض أن العديد من المسائل في هذا الموضوع يمكن أن يثير قياسها تحديات كبيرة والحظوالحظ  -116

 .وضع األهداف التي يمكن رصدها
للمجتمع، مثال من حيث العالقة والحظ البعض أن موضوع هذا الهدف يصور لماذا يعد التنوع البيولوجي مهما  -117

وأن هناك حاجة إلى توجيه التفكير إلى أفضل وسيلة وأهداف التنمية المستدامة، ستدامة، ، واالقتصاد والتنمية المنسانصحة اإلب
تمثل ، ولكن ةم اإليكولوجيمن خالل مفهوم خدمات النظ يمكن أن يتموكان واحد من المقترحات أن ذلك  .لعرض هذه المسألة

 .نصافالفقر، واإلمن وطأة تخفيف الو  ،اديةوالتنمية االقتص الوظائف،من خالل مسائل مثل ذلك  آخر في أن يتماقترح 
والتي تناقش في  ين،المستدامواإلنتاج باالستهالك  روابطوالحظ البعض أن هذا الموضوع من مواضيع الهدف له  -118

 .عناصر أخرى من اإلطار
اع والحظ البعض الحاجة إلى الوضوح بشأن الفرق بين أهداف العمل والنتائج وأن يتم تحقيق الوضوح بشأن أنو  -119

 .األهداف الضرورية في هذا القسم
 .المسائل في هذا الموضوع ببيان المهمة واألهداف طويلة األجل ربطوالحظ البعض الحاجة إلى  -102
لتنوع اإلطار العالمي لوالحظ البعض أن الموضوعات التي تناقش في هذا القسم توفر فرصا تعكس مساهمة  -101

 .0222مستدامة لعام خطة التنمية الفي  0202بعد عام لما البيولوجي 
 .والحظ البعض الحاجة إلى معالجة المقايضات المحتملة بين مختلف أنواع الخدمات -100
، ولكن يمكن أن ةم اإليكولوجيحول كل نوع من أنواع خدمات النظ والحظ البعض أنه يمكن أن تكون هناك أهداف -102

 .ة جميع أنواع الخدمات معاعالجيكون هناك أيضا هدف أكثر اكتماال لم
 .والحظ البعض أن موضوع هذا الهدف يقدم فرصة إلدماج المسائل المتعلقة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية -104
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والحظ البعض أهمية إظهار خدمات النظم اإليكولوجية عموما ودمج مثل هذه المفاهيم في شكل محاسبة رأس المال  -105
ظهار التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطن  ي والموازنة.الطبيعي وا 

والحظ البعض أن هناك خدمات للنظم اإليكولوجية تنشأ بين الناس والتنوع البيولوجي وأن هذا الجانب ينبغي النظر  -056
 فيه في هذا القسم.

والحظ البعض أهمية تقييم مختلف أنواع خدمات النظم اإليكولوجية وضمان إدماج هذه القيم أو بيانها في عمليات  -057
المستويات. وفي هذا الصدد، أشار البعض إلى المحاسبة القومية، والميزانيات الوطنية والتخطيط  صنع القرار على جميع

 الوطني.
 السلع المادية من الطبيعة -1

الحظ البعض الحاجة إلى إلتقاط القيم النقدية ليس فحسب، بل أيضا مجموعة المنافع التي يقدمها التنوع البيولوجي،  -108
مجموعة من الخدمات التي تقع خارج سالسل السلع والتي ال تتوافر عنها معلومات مالية. وفي هذا والحظ البعض أن هناك 

الصدد، الحظ البعض أهمية ُنهج التقييم التي تأخذ في الحسبان مختلف أنواع القيمة، والحظ البعض أهمية العمل الذي يجريه 
لبيولوجي وخدمات النظم أإليكولوجية بشأن المفاهيم المتنوعة للتنوع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع ا

البيولوجي والمنافع من الطبيعة إلى الناس. وفي هذا الصدد، اقترح البعض النظر في مسائل واسعة النطاق، مثل األمن 
 الغذائي.

 والحظ البعض الحاجة إلى أهداف تتعلق بالصناعات وسبل العيش المستدامة. -109

عض الحاجة إلى التركيز على المسائل المتعلقة بتلبية احتياجات الناس بطريقة منصفة ويمكن الوصول والحظ الب -122
 إليها.

والحظ البعض الحاجة إلى التركيز على سالمة قيم التنوع البيولوجي في األطر االقتصادية والحظ البعض أهمية  -121
 البيئي، وتقييم األثر البيئي االستراتيجي.المحاسبة البيئية، ومحاسبة النظم اإليكولوجية، وتقييم األثر 

والحظ البعض الحاجة إلى التركيز على منافع مادية محددة، بما في ذلك الطاقة، والوقود الحيوي والطاقة  -120
 الكهرومائية.

 والحظ البعض أهمية إظهار المسائل المتعلقة باألمن الغذائي. -122

 والحظ البعض أهمية التخطيط المكاني لهذه المسألة. -124

 الحظ البعض أهمية سالسل اإلمداد المستدامة وأهمية إشراك القطاعات.و  -125

 والحظ البعض أهمية االستهالك المفرط في إطار هذه المسألة. -126

 من أهداف أيشي ما زالت مهمة. 6وفيما يتعلق بمصايد األسماك، الحظ البعض أن العناصر في إطار الهدف  -127

الستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في المساهمة في إيجاد الوظائف واقترح البعض الحاجة إلى هدف يظهر إمكانية ا -128
 وتوليد الدخل وللتخفيف من وطأة الفقر.

 تنظيم خدمات الطبيعة -0

 الحظ البعض الحاجة إلى التركيز على المنافع المقدمة إلى الناس. -129

الخضراء، والتنمية المستدامة، والتطوير والحظ البعض أهمية المسائل المتعلقة بالمساحات الخضراء، والبنية التحتية  -142
 الحضري المستدام، وخدمات النظم اإليكولوجية.
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واقترح البعض خدمات محددة يمكن إظهارها في إطار هذه المسألة، بما في ذلك الملقحات، وتنظيم تغير المناخ،  -141
 يق األمن الغذائي.وتوافر المياه العذبة وجودتها، والتدفقات اإليكولوجية، والقضاء على الفقر وتحق

 وفيما يلي األهداف المقترحة بشأن هذه المسألة: -140

، تكون األطراف قد اتخذت خطوات لتقديم المساعدة التقنية إلى صغار المزارعين واألسر 0222بحلول عام  )أ(
 المزارعة العتماد الممارسات المستدامة؛

قانونية لتعزيز نظام المدفوعات مقابل خدمات ، تكون األطراف قد أعدت واعتمدت أدوات 0222بحلول عام  )ب(
 النظم اإليكولوجية فيما يتعلق باألنشطة المرتبطة باألمن الغذائي، والحراجة والزراعة المستدامة.

 الخدمات اير المادية )الثقافية( للطبيعة -2

 الحظ البعض أهمية اإلشارة إلى المنافع النفسية واإللهامية والسيكولوجية للطبيعة. -142

 حظ البعض أهمية النظر في المسائل العالقية.وال -144

 والحظ البعض أهمية الُنهج التي تقدم اعترافا قانونيا بحقوق الطبيعة أو اعتبارا شخصيا. -145

 السالمة األحيائية -4

الحظ البعض أن المسائل المتعلقة بالسالمة األحيائية يمكن معالجتها في إطار هذه المجموعة من المسائل والتعبير  -146
 في شكل االستخدام اآلمن. عنها

والحظ البعض أهمية نتائج اجتماع فريق االتصال المعني ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بالنسبة لهذه المسألة  -147
 .0202والحظوا العمليات الجارية في إطار بروتوكل قرطاجنة المتعلقة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

حاجة إلى معالجة تأثيرات البيولوجيا اإلحيائية على الزراعة التقليدية وكذلك الحاجة إلى بناء القدرات والحظ البعض ال -148
 ونقل التكنولوجيا في هذا الصدد.

والحظ البعض أن نتائج االجتماع األول للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  -149
ما زاال  0219ئج حلقة العمل التشاورية بشأن السالمة األحيائية المنعقدة في نيروبي في أاسطس/آب ، ونتا0202بعد عام 

 .0202مهمين وينبغي استخدامهما في صيااة اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ها تحت "االستخدام والحظ البعض أن السالمة األحيائية ال ينبغي أن تظل تحت "المسائل الشاملة" بل يفضل وضع -152
اآلمن"، وأن هذا الموضوع ينبغي النظر فيه بمعناه الواسع وال يكون مقتصرا على بروتوكول قرطاجنة. واقترح بعض األطراف 

دارة المخاطر على أساس كل حالة على حدة.  أن األهداف أو األهداف الفرعية ينبغي أن تعالج تقييم المخاطر وا 

يات الجديدة، وباإلشارة إلى أن هناك حاجة إلى مناقشة أكبر بكثير حول البيولوجيا والحظ البعض أهمية التكنولوج -151
التركيبية ومعلومات التسلسل الرقمي، أشاروا إلى االجتماع القادم لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمعلومات التسلسل 

 .0202عد عام الرقمي بشأن الموارد الجينية في إطار العملية إلعداد اإلطار لما ب

 شئة عن استخدام الموارد الجينيةالتقاسم المنصف للمنافع النا -5

الحظ البعض أن في إطار هذا الموضوع، أنه ينبغي استخدام عبارة "الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل  -150
 والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها".
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بشأن الحصول وتقاسم المنافع يتم إظهاره بالكامل وبفعالية في والحظ البعض أهمية ضمان أن هدف االتفاقية  -152
اإلطار. وفي هذا الصدد، الحظ البعض أن هناك حاجة إلى هدف يتعلق بالنتائج عن هذه المسألة وكذلك إلى هدف يتعلق 

 بالمنافع أو الحوافز المقدمة إلى الحفظ واالستخدام المستدام.

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي يمكن جمعها إليجاد هدف  16و 12لهدفين والحظ البعض أن الصيااة المتعلقة با -154
 جديد بشأن هذه المسألة.

 والحظ البعض أهمية إظهار المعارف التقليدية المرتبطة بالتنوع الجيني بشأن هذه المسألة. -155

علق بهدف بشأن هذه والحظ البعض أن العملية الجارية بشأن معلومات التسلسل الرقمي يمكن أن تقدم معلومات تت -156
 المسألة.

 والحظ البعض إمكانية إظهار الدعم المقدم إلى بنوك الجينات في إطار هذا الهدف. -157

والحظ البعض الحاجة إلى اإلشارة إلى رصد استخدام الموارد الجينية والحظوا أهمية آليات ارفة تبادل المعلومات في  -158
 هذا الصدد.

التدابير المحلية وفقا لبروتوكول نااويا ونشرها على موقع ارفة تبادل معلومات والحظ البعض الحاجة إلى تعزيز  -159
 الحصول وتقاسم المنافع كجزء من هذا الهدف.

 وفيما يلي األهداف المقترحة بشأن هذه المسألة: -162

نفذ نقل الموارد الجينية، في أي شكل من األشكال، وتقاسم المنافع، واالمتثال للقوانين الوطنية التي ت )أ(
، بالمقارنة إلى 0225في المائة كل سنة على األقل بحلول عام  12االتفاقيات الدولية للحصول وتقاسم المنافع، قد زاد بنسبة 

، من أجل تعزيز الحفظ واالستخدام المستدام وتقاسم المنافع وتطوير سالالت وأنواع جديدة، وأدوية جديدة 0202عام 
 رورة، من أجل ضمان األمن الغذائي وأمن التغذية والصحة؛وتكنولوجيات حيوية جديدة، حسب الض

في المائة في عدد مشروعات الحفظ في الموقع الطبيعي وخارج × زيادة بنسبة  0222تحقيق، بحلول عام  )ب(
الموقع الطبيعي وكذلك التشارك مع حائزي المعارف التقليدية، وفي عدد المشروعات من أجل تحسين سبل العيش، والصحة 

 لرفاه للشعوب األصلية.وا

 األدوات، والحلول ونقاط االرتكاز -3

الحظ البعض أن بعض اإلجراءات في هذا القسم تبدو أنها توجيهية، وأن األطراف لديها ُنهج ونظم مختلفة  -161
 لالستجابة.

ط باالعتبارات واقترح البعض أن جميع األهداف بشأن األدوات التنظيمية لمعالجة المحركات واالستخدام ينبغي أن ترتب -160
 بخصوص أثرها على الفقر في البلدان النامية.

وكرر البعض أن الكثير من الحلول في إطار هذا العنوان تتعلق بالتعميم وأن الكثير من األهداف يمكن جمعها تحت  -162
جل للتعميم عنوان منفصل في "التعميم". وباإلضافة إلى ذلك، أشار البعض إلى العملية إلعداد نهج استراتيجي طويل األ

 كمدخالت لهذا الموضوع.

االستجابة، ينبغي تنظيم  –األثر  –الحالة  –الضغط  –واقترح البعض أنه، إذا كان اإلطار يستخدم نموذج المحرك  -164
يمكن أن يقدم  SBSTTA/23/INF/3االستجابات لالستجابة مباشرة للضغوط. واقترح البعض أيضا أن الرسم البياني في الوثيقة 

 هيكال لذلك.
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كما اقترح البعض أن االستهالك المستدام والبصمة اإليكولوجية ينبغي الربط بينهما، وأن مفهوم التنمية الخضراء  -165
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي يعتبران مهمين ليكون  4يعتبر مهما. ولوحظ أن تفعيل االستهالك المستدام وتحسين الهدف 

 أكبر. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يدرج في اإلطار مفهوم سالسل اإلمداد المستدامة. ملموسا على نحو

والحظ البعض أن بعض المسائل الشاملة التي تأتي من االجتماع األول للفريق العامل المفتوح العضوية المعني  -166
المقدمة في المرفق بالوثيقة لم تكن موجودة في القائمة  0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

CBD/SBSTTA/23/2/Add.4 .وينبغي إدراجها لغرض االتساق 

وشعر البعض أن هناك بعض التكرار في البنود هنا، مثل قيم التنوع البيولوجي، التي كانت مدرجة أيضا في األقسام  -167
 السابقة.

 لهياكل والممارسات.ورأى البعض أن هذه هي واحدة من أهم األقسام إذ أنه يتناول النظم، وا -168

والحظ البعض أن هناك لبس بشأن ما الذي يمكن القيام به على المستويين العالمي والوطني في هذا القسم، وسيصبح  -169
 ذلك مهما عند التنفيذ.

 على نحو وثيق بوسائل التنفيذ.والحظ البعض أن البلدان ستحتاج إلى الدعم لتحقيق هذه األهداف وأن هذا القسم يرتبط  -172

رح البعض أنه ينبغي أن يكون هناك هدف بشأن اإلنصاف فيما بين األجيال، على النحو الذي تمت مناقشته في واقت -171
 .0202االجتماع األول للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الحوافز -1

تعويضات والعناصر األخرى، والقوانين، والقواعد، والسياسات واالمتثال اقترح البعض أن الحوافز اإليجابية، بما فيها ال -170
 واإلنفاذ يمكن أن تكون مفيدة.

 واقترح البعض أن تقاسم المنافع يمكن اعتباره كأحد الحوافز. -172

واقترح البعض عنصرا جديدا يمكن إضافته تحت الحوافز التي تتعلق بصغار المزارعين. واقترح عنصر جديد آخر  -174
 تخطيط في المناظر الطبيعية األرضية والبحرية.وهو ال

 القوانين والقواعد والسياسات -0
البرية اير  حياءالبرية أو تجارة األ حياءوجريمة األ ،أكد البعض على أهمية وجود هدف يتعلق بالجريمة البيئية -175

 .أهداف للقوانين في إطارة مشروعال
لى الوسائل الضرورية لهانفاواإلالحظ البعض الحاجة إلى وجود آليات لالمتثال و  -176  .ذ وا 
 .المستدامالمألوف اقترح البعض أنه يمكن إعداد هدف عن االستخدام و  -177
دارة البحار من خالل  التفاعل البينيوناقش البعض أهمية  -178 قوانين ال، و مكانيتخطيط الالبين إدارة األراضي وا 

 إيكولوجية.حمراء ، أي وضع خطوط مكانيتخطيط الالة التي تغطي يسياسات البيئالو 
 نتاج المستداميناالستهالك واإل -2

 .أن يضاف نبغيي ةضير األالمناظر الطبيعية شعر البعض أن نهج  -179
لمنتجات على اوشعر البعض أن تغير السلوك سيتطلب االتصال والمشاركة وأيضا العمل على إدارة الطلب  -182

 .البيولوجية
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ري التي تتصل تدوي، واالقتصاد الاإلمدادبصمة، وسالسل الوالحظ البعض أنه كان هناك تكرار لمصطلحات مثل  -181
 .بالعديد من األقسام األخرى

 :وفيما يلي األهداف المقترحة بشأن هذه المسألة -180
جد المشترك او تالتعزيز قليمية، بتقوم األطراف، وفقا لألولويات والسياسات الوطنية واإل، 0222"حتى عام  ( أ)

وتبني الممارسات الجيدة، والتكنولوجيات واإلدارة التي تستعيد  خدامسين مستمر، واستلنظم زراعية مختلفة، استنادا إلى تح
 ؛االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك حفظ النباتات األصلية في المناطق الريفية" دعموتحفظ وت

لنظم اإليكولوجية الموجودة لترمي، وفقا  قواعدت واعتمدت وضعتكون األطراف قد ، 0222"بحلول عام  ( ب)
 ".من األراضي في المزارع المخصصة لحفظ التنوع البيولوجي في المائة xلديها ووفقا ألولوياتها، إلى تحقيق ما نسبته 

 ير التحويلييالمسائل األخرى من أجل التغ -4
د ارتكازوافق البعض على أن االستهالك والنفايات هي نقاط  -182 ارة الطلب هي عوامل مهمة وأن االستهالك المستدام وا 

 .والمحاسبة أن تكون أهدافا فرعية للنهوض بهذا العنصر نبغي النظر فيها. ويمكن لُنهج رأس المال الطبيعيي
 وأشار البعض إلى أهمية وجود التطور العلمي والتكنولوجي من أجل سياسة التنوع البيولوجي. -184

مسائل  معالجةاد تسميته إلى "المسائل الرئيسية"، وذلك لعيشعر البعض أن العنوان "المسائل األخرى" يمكن أن و  -185
 الوثيقةالتنوع البيولوجي، واقترحوا أيضا اإلشارة إلى  فقداناير المباشرة واألسباب الجذرية ل محركاتتتعلق بال

CBD/SBSTA/23/INF/14. 

حاليا كظروف  تدرج، التي توعيةث والو التقليدية والتكنولوجيا والبح ارفشعر البعض أن األدوات والحلول، مثل المعو  -186
إلعطاء ها بشكل مباشر، وذلك تناولتحتاج إلى أهداف ت االرتكاز هذهولوحظ أن نقاط  ارتكاز.تمكينية هي في واقع األمر نقاط 
 .ر التحويلييالتغي اإلطار طموحا أكبر، والنص على

أي ضغط  فاديالظروف الوطنية، وذلك لتأن تكون مرنة بما يكفي للنظر في  نبغيي االرتكازنقاط والحظ البعض أن  -187
 .على البلدان

ربط أهداف أيشي للتنوع تي تال CBD/SBSTA/23/INF/14الوثيقة بمرفق الواقترح البعض إضافة عناصر من  -188
ن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأالبيولوجي مع اقتراحات 

 .لتحقيق التغيير التحويلي" المسارات الممكنة"اإلجراءات و 
 الظروف التمكينية – افك

 عمليات التخطيط الوطني -1
، وأنهم يتطلعون إلى مناقشة إعداد هذه اآللية كجزء من ستعراضالحظ البعض األهمية المركزية آللية التنفيذ واال -189

 .عالمي للتنوع البيولوجيالطار اإل إلعدادالعملية 
البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي وتقييمات األثر  مكانيتخطيط الالهج مثل حظ البعض قيمة تطبيق األدوات والنُ وال -192

 ات التخطيط الوطني.كجزء من عملي
لدى األطراف وتحسين  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بين مواءمةوالحظ البعض الحاجة إلى ال -191

ات المتعلقة بالتنوع البيولوجي )مثل أداة يبين االتفاقلإلبالغ وير واستخدام إطار مشترك لإلبالغ ونظام متكامل التعاون على تط
 واستخدامها في مختلف العمليات، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.إتاحة البيانات من أجل ( DART -اإلبالغ عن البيانات 
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 الموارد حشد -0
ضافيالحاجة إلى موارد جديدة و  أعربت بعض األطراف عن -190 بعد عام لما ة في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ا 

 حشداألهداف وأنه يمكن أن يكون هناك عنصر ل لتحقيقالموارد من حتياجات الوكان هناك أيضا اقتراح لحساب ا .0202
 .هدفكل الموارد كجزء من 

الموارد من عدد من المصادر، بما  حشدالموارد و  تقديممن  يكون هناك نهج مزدوج يركز على كلواقترح البعض أن  -192
 .فيها القطاع الخاص

إما ات لدى النظم المصرفية معلومعن ال فصاحواقترح البعض إضافة اعتبارات تمويل القطاع الخاص وقواعد اإل -194
 سبل عيشحقوق و ات إلى الضمانولوحظت أيضا أهمية إضافة  .تحت هذه المجموعة من المواضيع أو تحت "األدوات والحلول"

 .الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في آليات تمويل التنوع البيولوجي
الموارد في  حشدإلى العملية الجارية ل واالموارد وأشار  حشدحول  مناقشةالبعض أن هناك حاجة إلى مزيد من ال الحظو  -195

 .0202عام ما بعد عداد إطار إلإطار العملية 
جميع  فيأن يكون عنصرا  نبغيأن هذا الموضوع ي وامن االتفاقية واقترح 02ة المادة أهميإلى البعض  أشارو  -196

 .األهداف ضمن مجاالت المواضيع األخرى
 بناء القدرات -2

إلى العملية الجارية حول هذا  وابشأن بناء القدرات وأشار أكبر بكثير أن هناك حاجة إلى مناقشة إلى البعض  ذُكر -197
 .0202بعد عام ما إطار  إلعدادالموضوع في إطار العملية 

 المعارف التقليدية -4
وكان واحد من االقتراحات هو إضافة جائزة للمعارف  .اقترح البعض أن يكون هناك هدف مستقل عن هذا الموضوع -198

 .التقليدية التي تتم مشاركتها
الحاجة إلى  واأن يكون أكثر اتساعا من المعارف التقليدية والحظ نبغيهذه المسألة يوالحظ البعض أن التركيز في  -199

 .اإلشارة إلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بصورة عامة
 المعارف والتكنولوجيا -5

 .الفصل بينهما نبغياقترح البعض أن هذين الموضوعين الخاصين بالمعارف والتكنولوجيا ي -022
دارة المعارف وفيما يتعلق بالم -021 عارف، اقترح أن هذا الموضوع يمكن أن يشمل المعارف التقليدية والمعارف األخرى، وا 

 معلومات.ونظم ال

واعتبر البعض أن الحصول على المعارف، والمسائل المتعلقة باستيعاب المعارف، والروابط مع األهداف األخرى  -020
 ينبغي إدراجها باإلضافة إلى توليد المعارف.

 .فجوات البيانات الموجودة تحت كل هدف تناولبعض أنه يمكن أن يكون هناك هدف فرعي أو مؤشر يواقترح ال -022
 مجاالت عدة، مثل ترميز الحمض النووي.على  إذ أنها تؤثروالحظ البعض أهمية التكنولوجيات الجديدة  -024

 التوعية -6
 ثقيف.والت تواصلاقترح البعض أن هذا الموضوع له عالقة أكبر بال -025
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واقترح البعض أن بعض المشورة يمكن طلبها من المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  -026
، والذي يعتبر الكثيرون أنه كان ناجحا للتقييم العالميالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بخصوص شكل التواصل بالنسبة 

 للغاية.

فقط حول حالة الطبيعة بل أيضا عن الفرص التي تقدمها الطبيعة اقترح البعض إمكانية صيااة الرسائل ليس و  -027
 ناس.لل

أن يضاف إلى هذا  نبغييعد مهما باإلضافة إلى التوعية وأن "االرتباط بالطبيعة" ي ثقيفوالحظ البعض أن الت -028
 .الموضوع

 المسائل الشاملة -م ال
مفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع الأكد البعض على الحاجة إلى قيام الرئيسين المشاركين للفريق العامل  -029

 .في نتائج االجتماع األول للفريق العامل انعكستبالنظر في المسائل الشاملة التي  0202بعد عام لما البيولوجي 
 .ات ضعيفةوركز البعض على أهمية النساء واألطفال كمجموع -012
لى أهمية النهج القائم على المنظور الجنساني في إعديد من األطراف ال أشاروفيما يتعلق بالمنظور الجنساني،  -011

 .االستخدام المستدام والحفظ
في حفظ التنوع  طةنش جهات فاعلةالنساء باعتبارهن عن أن يكون هناك هدفا  نبغيأشار بعض األطراف أنه يو  -010

ن أدوار ع، و ةم اإليكولوجية في وصول النساء إلى خدمات النظعدم المساوا تقليلمستدام، وعن كيفية البيولوجي واستخدامه ال
 .وحقوق وقيادة النساء

 .بين األجيالفيما  نصافإعداد هدف عن الشباب واإل نبغيالحظ البعض أنه يو  -012
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 التنوع البيولوجي وتغير المناخ 00/0
 والتقنية والتكنولوجيةإن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

الصادر عن المنبر  ظم اإليكولوجيةلتنوع البيولوجي وخدمات النُ بشأن ارحب بتقرير التقييم العالمي ت -1
 9التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ للعلوم والسياسات في مجالالحكومي الدولي 

االحترار العالمي )أ(  :تغير المناخ بشأنفريق الحكومي الدولي المعني بلبالتقارير الخاصة ل رحب أيضات -0
 1.5بمقدار آثار االحترار العالمي درجة مئوية. تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن  1.5بمقدار 

نبعاثات اازات الدفيئة، في عالمية المسارات ما يتصل بها من ة، و رحلة الصناعيمالتي تسبق الفوق المستويات درجة مئوية 
 10،(SR1.5) تغير المناخ، والتنمية المستدامة، والجهود المبذولة للقضاء على الفقر لتهديدسياق تعزيز االستجابة العالمية 

تغير المناخ، والتصحر، وتدهور األراضي، واإلدارة التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن  )ب(
التقرير )ج( و 11،(SRCCL) المستدامة لألراضي، واألمن الغذائي، وتدفقات اازات الدفيئة في النظم اإليكولوجية األرضية

 12؛ (SROCC)المحيط والغالف الجليدي في مناخ متغير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن
ة الجديدة بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ وآثاره على تقنيباستعراض المعلومات العلمية وال كذلك رحبت -2

 13؛ةالتنفيذي ةعمل االتفاقية المقدمة في مذكرة األمين
أن الحلول القائمة على الطبيعة التي تتضمن ضمانات للتنوع البيولوجي تعد مكونا أساسيا للُنهج تشير إلى  -4

 والتخفيف من حدة آثاره والحد من مخاطر الكوارث؛ القائمة على النظم اإليكولوجية للتكيف مع تغير المناخ
 ،ةسبعبلدان البميثاق ميتز بشأن التنوع البيولوجي، المتفق عليه في اجتماع وزراء البيئة لمجموعة ال ترحب -5

لمية وبيان االجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المعني بتحوالت الطاقة والبيئة العا 0219،14 /أيارفرنسا في مايوفي المنعقد 
بشأن استعادة النظم اإليكولوجية  ةفريقياألعمل الوخطة  0219،15 /حزيرانمن أجل النمو المستدام، المعتمد في اليابان في يونيه

الحلول القائمة على الطبيعة شجع يي ذالو  0218،16من أجل تعزيز القدرة على الصمود، المعتمدة في نوفمبر/تشرين الثاني 
 هج القائمة على النظام اإليكولوجي؛النُ البيولوجي و التي تتضمن ضمانات للتنوع 

التنوع البيولوجي  للعلوم والسياسات في مجالباألنشطة المشتركة الجارية بين المنبر الحكومي الدولي  رـقت -6
 وخدمات النظم اإليكولوجية والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛

الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ على جميع المستويات وعبر جميع القطاعات  على تشدد -7
 متكامل؛ شكلالتنوع البيولوجي وتغير المناخ ب فقدان والحاجة إلى معالجة

، وكذلك 0202الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  دعوت -8
بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر وتدهور  الصالت والروابطات العمل المواضيعية المرتبطة به، إلى النظر في حلق

هج القائمة على النظم ، ال سيما استخدام النُ 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لعالمي لطار ااإل إعداداألراضي عند 
آثاره والحد من مخاطر الكوارث، مع االستفادة من المعلومات الواردة في حد ة لتخفيف من اإليكولوجية للتكيف مع تغير المناخ وا

                                                 
9 assessment-https://ipbes.net/global 

10 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
11 https://www.ipcc.ch/report/srccl/ 
12 https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 
13 CBD/SBSTTA/23/3 
14 solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.06_EN_Biodiversity_Charter.pdf-https://www.ecologique 
15

 https://www.env.go.jp/press/files/en/803.pdf 
16

 UNEP/CBD/COP/14/INF/50 ،.المرفق الثاني 

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.06_EN_Biodiversity_Charter.pdf
https://www.env.go.jp/press/files/en/803.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/d7da/119e/0c6a0a8d4de9ad16e45e7121/cop-14-inf-50-en.pdf
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العلمية والتقنية  اآلراء التي نوقشت خالل االجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورةمختلف و  5ةالتنفيذي ةمذكرة األمين
 ؛اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيج هذه القضايا في دعم دممواد المصادر الداعمة، بهدف والتكنولوجية فضال عن 

 0202الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام أيضا  دعوت -9
الموارد، إلى النظر في الفرص المتاحة من مصادر تمويل المناخ  حشدخصوص لتنفيذ، في سياق مداوالتهما بلوالهيئة الفرعية 

آثاره حد ة هج القائمة على النظم اإليكولوجية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من النُ اتباع الحالية والجديدة والمبتكرة من أجل 
 والحد من مخاطر الكوارث؛

ات بشأن تحديث االستراتيجيات وخطط اإلرشادى لتنفيذ، عند النظر في الحاجة إللالهيئة الفرعية  دعوت -12
التنوع البيولوجي وتغير  تنفيذ سياسات ة بينمتينروابط  الحاجة إلى وجود لتنوع البيولوجي واإلبالغ، إلى مراعاةلالعمل الوطنية 

 ؛ةالُنهج القائمة على النظم اإليكولوجي خصالمناخ، ال سيما فيما ي

دعو إلى تقديم تقارير مكتوبة من األطراف والجهات األخرى، سعيا إلى أن ت ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبت -11
المتعلقة بالصالت  0202الحصول على آراء بشأن األهداف والمؤشرات المحتملة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

تاحتها لكي الفريق العامل المفتوح العضوية ينظر فيها  والروابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وتجميع اآلراء المقدمة وا 
ة تقنيلمشورة العلمية واللاجتماعاته القادمة والهيئة الفرعية خالل  0202المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الرابع والعشرين؛ اوالتكنولوجية في اجتماعه

 :ما يليعلى ارار اجتماعه الخامس عشر باعتماد مقرر  فيمؤتمر األطراف  وصيت -10

 مؤتمر األطراف،إن 

يمكن والتصحر وتدهور األراضي هي تحديات ال  ،وتغير المناخ ،أن فقدان التنوع البيولوجيبـسل م يإذ 
 قسناخطورة اير مسبوقة يجب معالجتها بشكل متسق ومتومرتبطة ببعضها البعض وتنطوي على ها فيما بينفصل ال

 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لعالمي لطار ااإلمتكامل من أجل تحقيق أهداف مع اتباع أسلوب  وبصورة عاجلة
بموجب اتفاقية األمم المتحدة  األراضيفضال عن األهداف الطوعية المتعلقة بتحييد أثر تدهور  17واتفاق باريس،

ل األفريقية بشأن استعادة النظم اإليكولوجية من أجل تعزيز وخطة العم وأهداف التنمية المستدامة لمكافحة التصحر،
 القدرة على الصمود، من بين مبادرات إقليمية أخرى ذات صلة،

ذ يشعر بقلق عميق  إزاء اآلثار المتزايدة لتغير المناخ التي تؤدي إلى تفاقم فقدان التنوع البيولوجي وا 
 األهمية،وُتضعف تقديم وظائف وخدمات نظم إيكولوجية بالغة 

ذ ي درجة  1.5جة الحرارة على در  في العالمية الزيادةمتوسط الطابع المحدود لبأنه على الرام من  رــقـوا 
درجة مئوية أو أعلى، فإنه ال يكفي لوقف فقدان  0ة، مقارنة بارتفاع يالصناع التي تسبق الحقبةمستويات المئوية فوق 

 فقدان التنوع البيولوجي،من درجة كبيرة حد  بسي كان نا  و التنوع البيولوجي، 

ذ يؤكد التي تسبق وية أعلى من المستويات مئ درجة 1.5 عن العالمية الحرارة درجةعلى أن زيادة متوسط  وا 
ة هو شرط أساسي لتجنب المزيد من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور األراضي والمحيطات وتحقيق يالصناع الحقبة
 ،حدوث تغييرات تحولية[وستتطلب ]مع الطبيعة،  انسجام للعيش في 0252 عام رؤية

                                                 
 .I-54113، رقم التسجيل مجموعة المعاهداتدة، األمم المتح 17
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ذ  في المائة من  27 نسبة ضمانات توفر الحلول القائمة على الطبيعة التي تتضمنأن ب يحيط علماوا 
اإلبقاء على االحترار المتمثل في هدف اللتحقيق  0222آثار تغير المناخ الالزمة بحلول عام حد ة التخفيف من 

تقرير التقييم فوائد مشتركة محتملة للتنوع البيولوجي على النحو الوارد في تحقيق العالمي أقل من درجتين مئويتين، مع 
للعلوم والسياسات في لمنبر الحكومي الدولي الصادر عن ا النظم اإليكولوجيةخدمات ن التنوع البيولوجي و عالعالمي 

 جي وخدمات النظم اإليكولوجية،البيولو  مجال التنوع

ذ يؤكد لحد من من خالل اينبغي التخفيف من حدة تغير المناخ في المقام األول في حين على أنه  وا 
االنبعاثات البشرية المنشأ، فإن االستخدام المحسن للُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي للتكيف مع تغير المناخ 

ا عالميا، بما في متفق عليه ةتعددأهداف منه لتحقيق بد ممخاطر الكوارث أمر ال  آثاره والحد منحد ة والتخفيف من 
 18باريس،ذلك أهداف اتفاق 

ذ ي]و  الغابات الطبيعية لالستعاضة عن أن نشر مزارع الطاقة الحيوية المكثفة على نطاق واسع، بحيط علما ا 
قطاعات التي تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، من واإلعانات الضارة على الزراعة وايرها من ال ،معيشيةمزارع الالو 

آثار سلبية على التنوع البيولوجي تنطوي على من المحتمل أن  بين أمثلة أخرى على المفاضالت اير المراوب فيها،
ج حد ةالمحلي، ويمكن أن يعلى المستوى هدد األمن الغذائي والمائي وكذلك سبل العيش تويمكن أن  النزاعات  ؤج 

 [تماعية،االج

ذ الحلول القائمة على الطبيعية التي تتضمن ضمانات للتنوع البيولوجي تعد مكونا أن ب أيضايحيط علما  وا 
أساسيا للُنهج القائمة على النظم اإليكولوجية بشأن التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدة آثاره والحد من مخاطر 

 ،الكوارث

ذ يشيرو  ، ال سيما الدور الحاسم للتنوع البيولوجي 14/5و 12/4و 12/22و 9/16و 7/15إلى المقررات  ا 
 ،الكوارثوالحد من مخاطر  هآثار حد ة ووظائف وخدمات النظام اإليكولوجي في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من 

الصادر عن المنبر  وع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةلتنعن ايرحب بتقرير التقييم العالمي  -1
 19التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ للعلوم والسياسات في مجالالحكومي الدولي 

االحترار  )أ( :بشأن الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ للفريقيرحب أيضا بالتقارير الخاصة  -0
التي آثار االحترار العالمي درجة مئوية. تقرير خاص للهيئة الفرعية المعنية بتغير المناخ بشأن  1.5العالمي بمقدار 

نبعاثات الة وما يتصل بها من مسارات عالمية يالصناعالتي تسبق الحقبة مستويات الدرجة مئوية فوق  1.5 تبلغ
تغير المناخ، والتنمية المستدامة، والجهود المبذولة للقضاء  لتهديدالعالمية  اازات الدفيئة، في سياق تعزيز االستجابة

تغير المناخ، والتصحر، التقرير الخاص للهيئة الفرعية المعنية بتغير المناخ بشأن  )ب( 20،(SR1.5) على الفقر
في النظم اإليكولوجية  األراضي، واإلدارة المستدامة لألراضي، واألمن الغذائي، وتدفقات اازات الدفيئة وتدهور

                                                 
 .I-54113، رقم التسجيل مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،  18
19

 assessment-https://ipbes.net/global 
20 https://www.ipcc.ch/report/srccl/ 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-16-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-33-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-04-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-05-ar.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
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المحيط والغالف الجليدي في التقرير الخاص للهيئة الفرعية المعنية بتغير المناخ بشأن  )ج( 21،(SRCCL) األرضية
 22؛(SROCC) مناخ متغير

باستعراض المعلومات العلمية والتقنية الجديدة بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ  يرحب كذلك -2
 23الوارد في مذكرة األمينة التنفيذية؛و على عمل االتفاقية  اوآثاره

وأصحاب المصلحة، بما في  الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ويدعواألطراف  يحث -4
هج القائمة على النظم اإليكولوجية للتكيف مع تغير النُ وتوسيع نطاق استخدام إلى تعزيز  ذلك القطاعات اإلنتاجية،

استعادة النظم اإليكولوجية والبنية التحتية حماية و الكوارث، بما في ذلك مخاطر  والحد من هر المناخ وتخفيف آثا
دارة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك المستدامة لمعالجة  لتآزرلتحقيق االنظم اإليكولوجية الزراعية، ومراعاة إمكاناتها  وا 

ددة، بما في ذلك لصحة اإلنسان والتخفيف من وطأة الفقر فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ مع تقديم مزايا متع
وتحقيق التنمية المستدامة، فضال عن قدرتها على تجنب المفاضالت اير المراوب فيها بين التخفيف من حدة آثار 

 التنوع البيولوجي؛ تغير المناخ وحفظ

ب األصلية لشعو لفعالة الكاملة و المشاركة الالحكومات األخرى، ب ويدعواألطراف  يشجع -5
المحلي بموجب  على المستوى المناخي تنفيذ العملعند وفقا للتشريعات الوطنية،  إلى أن تقوم والمجتمعات المحلية،

هج القائمة دمج حفظ التنوع البيولوجي واستعادة النظم اإليكولوجية والنُ لجهودها  وتوسيع نطاقتعزيز ب 24اتفاق باريس،
مخاطر الكوارث في عمليات التخطيط  والحد من هتغير المناخ وتخفيف آثار للتكيف مع  ةعلى النظم اإليكولوجي

وخطط التكيف الوطنية، حسب  والمحدثة[القائمة والجديدة المحددة وطنيا بما في ذلك المساهمات ]الوطنية وايرها، 
كل سنتين، الصادرة  الوطنية والتقارير المنشوراتاالقتضاء، وفي التقارير الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك 

 هج؛التخطيط المكاني، ووضع مؤشرات لقياس التنفيذ وفعالية تطبيق هذه النُ في و 

الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة، بما في  ويدعواألطراف  يشجع -6
إلى القيام  ،ات المحلية والنساء والشبابالمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعبذلك القطاع الخاص، 

مخاطر  والحد من هلتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثار اعند تصميم وتنفيذ تدابير بما يلي، وفقا للتشريعات الوطنية، 
 :ة، مع مراعاة الظروف الوطنيةهج القائمة على النظم اإليكولوجيالكوارث، بما في ذلك النُ 

هج الفعالة القائمة على النظم لتوجيهية الطوعية لتصميم وتنفيذ النُ االستفادة من المبادئ ا )أ(
الموضوعة  اإلرشادات األخرىاألدوات و وكذلك  25تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارثللتكيف مع اإليكولوجية 

 ؛األخرى بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي والصكوك الدولية

 على يز اآلثار اإليجابية وتخفيف أو تجنب اآلثار السلبيةوتعز  أوجه تآزر محتملةوتعظيم تحديد  )ب(
 لنظم اإليكولوجية الضعيفةلال سيما و  [بما في ذلك المخاطر الناتجة عن انتقال الطاقة المتجددة،]التنوع البيولوجي، 

                                                 
21 https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 
22 https://www.ipcc.ch/srocc/home/ 
23 CBD/SBSTTA/23/3 
 .I-54113رقم التسجيل  مجموعة المعاهدات، األمم المتحدة، 24

، والمتاحة على الموقع 92سلسلة المنشورات التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقم والمنشورة مشفوعة بمعلومات تكميلية في  14/5المعتمدة في المقرر  25
 .en.pdf-93-ts-ttps://www.cbd.int/doc/publications/cbdh التالي:

https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-93-en.pdf
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لتنوع التي تعتمد بشكل مباشر على اوالمجتمعات  والنظم اإليكولوجية األخرى التي ال يمكن االستغناء عنها،
 ؛البيولوجي

وأصحاب  ذات الصلةوالمؤسسات المالية والمنظمات  األخرى، الحكومات ويدعواألطراف  يشجع -7
 من االتفاقية: 02مع المادة  يتسقبما إلى القيام بما يلي، المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، 

للُنهج القائمة على النظم  ، ]خاصة لألطراف من البلدان النامية[االستثمارات توسيع نطاق (أ)]
لتنوع البيولوجي االكوارث، بما في ذلك حفظ مخاطر  والحد من هاإليكولوجية للتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثار 

 [المستدامة؛ البنية التحتيةالمستدام واستعادة النظم اإليكولوجية و  استخدامهو 

ذات الصلة وفقا  سياسات والميزانيات القطاعيةهج القائمة على النظم اإليكولوجية في الالنُ  إدراج (ب)]
 [؛لألولويات الوطنية

وتدهور األراضي واالستفادة  تغير المناخو التآزر بين آليات تمويل التنوع البيولوجي  إيجاد أوجه (ج)
 ؛منها

الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة، بما في  ويدعواألطراف  يشجع ] -8
للحد من الضعف أمام تغير المناخ، بما في ذلك المحتملة  الفرصإلى النظر في  اإلنتاجية والمالية،ات ذلك القطاع

وتيسير اإلجراءات  ة، بهدف الحد من مخاطر هذه القطاعاتهج القائمة على النظم اإليكولوجيخالل استخدام النُ من 
 [المنسقة لتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد؛

االستراتيجيات العالمية المعتمدة لمعالجة التنوع البيولوجي وتغير المناخ يجب أن تراعي بأن يقر ]  -9
ن كانت متباينة؛[  الظروف والقدرات الوطنية، وكذلك مبادئ من قبيل المسؤوليات المشتركة وا 

ئ مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى النظر في المباد يدعو -12
التوجيهية الطوعية لتصميم ُنهج قائمة على النظم اإليكولوجية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث 

26بفعالية؛ هاوتنفيذ
 

 صالحعند دعم األنشطة في إطار عقد األمم المتحدة إلبما في ذلك إلى األمينة التنفيذية،  يطلب -11
بالتنوع  المتعلقةن األوثق بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف النظم اإليكولوجية، تشجيع أوجه التآزر والتعاو 

طار س   ،ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات ،واتفاقيات ريو ،البيولوجي  للفترة لكوارثالحد من مخاطر لنداي يوا 
وايرها من  28،ةديدالج ةالحضري والخطةوالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،  0215-0222،27

فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور للتصدي لهج المتكاملة تعزيز النُ إلى المنظمات والعمليات ذات الصلة 
 األراضي والمحيطات؛

                                                 
، والمتاحة على الموقع 92سلسلة المنشورات التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقم والمنشورة مشفوعة بمعلومات تكميلية في  14/5المعتمدة في المقرر  26

 .en.pdf-93-ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbdالتالي: 

 ، المرفق الثاني.69/082قرار الجمعية العامة  27

 ، المرفق.71/056قرار الجمعية العامة  28

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-93-en.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/283&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
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تجنب ازدواجية الجهود، وبالتعاون مع مع إلى األمينة التنفيذية، رهنا بتوافر الموارد و  أيضا يطلب -10
، والشعوب األصلية والمجتمعات ذات الصلة، وال سيما فريق االتصال المشترك التفاقيات ريوالمنظمات والعمليات 

 :، إلى القيام بما يليوأصحاب المصلحة المحلية

عداد إرشادات، حسب االقتضاء، بشأن سبل ووسائل مواجهة التحديات، بما في ذلك تقييم  )أ(] توفير وا 
دارة المخاطر للنظم اإليكولوج ية الضعيفة المتأثرة بتغير المناخ والنظم اإليكولوجية ذات اإلمكانات العالية المخاطر وا 

لتخفيف أثره والمجتمعات المحلية التي تعتمد مباشرة على وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلك الشعوب 
ية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع األصلية والمجتمعات المحلية، وتقديم تقرير لتنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلم

 ُيعقد قبل االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف؛[

تيسير بناء القدرات، السيما للبلدان النامية، لزيادة الوعي بالُنهج القائمة على النظم اإليكولوجية  )ب(
 ؛0202م وفهمها، كعنصر مكمل لإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات لما بعد عا

دعم مبادرات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وفقا للتشريعات الوطنية بشأن نظم الرصد  )ج(
والمعلومات المجتمعية المتعلقة بتغير المناخ، مع مراعاة االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي والمعارف 

 التقليدية؛

زر بين منبر المجتمعات المحلية والشعوب األصلية في تقد ر التعاون المستمر وتطوير أوجه التآ -12
)ي( 8إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة 

 واألحكام المتصلة بها أو من يخلفه وايرها من الهيئات ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي.
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 ة المستدامة لألحياء البريةاإلدار  00/0
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، إن
 ،14/7قرر مإلى ال شيرتإذ 
 14/7بشأن اإلجراءات المتخذة عمال بالمقرر  ةالتنفيذي ةبالمعلومات المقدمة في مذكرة األمين حيط علمات -1

 29ووثائق المعلومات المرتبطة به؛
ستخدام الأن استراتيجيات خفض الطلب وُنهج سبل العيش البديلة الستهالك اللحوم البرية، و ب تحيط علما -0

أو اير مستدام، /اير قانوني و االستهالك أو االستخدامكون يرجح أن تكون ضرورية عندما البرية بشكل عام، من األ األحياء
البرية يمكن أن تسهم بشكل كبير في حفظ التنوع البيولوجي، على عكس البدائل األخرى التي  لألحياءألن اإلدارة المستدامة 

 تؤدي إلى تغييرات في استخدام األراضي قد تكون ضارة بالبيئة والنظم اإليكولوجية؛ يمكن أن
ق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد الرئيسين المشاركين للفري دعوت -2

، مع 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إعدادعند  بعين االعتبار التاليةإلى أخذ المعلومات  0202عام 
 تنوع البيولوجي":مكونات اللمستدام ال ستخداماال" المتمثل في مراعاة الهدف الثاني لالتفاقية

، وال سيما التوصية 0202حلقة العمل التشاورية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية فيما بعد عام تقرير  )أ(
أن فقدان التنوع البيولوجي و محركات  كأحد االستغالل المفرط 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لعالمي لطار ااإلبأن يتناول 

 30؛البرية ءحيادامة لألعزز اإلدارة المستي
 31البرية؛ ءحياإلدارة المستدامة لألبا المتعلقة نتائج الدراسة االستقصائية )ب(
التعليقات التي أبدتها األطراف في االجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  )ج(
 والتكنولوجية؛
بذلك،  التي هي في وضع يسمح لهاذات الصلة  والمنظمات األخرى الحكومات شجعتاألطراف، و دعوت -4

 ، بما في ذلك14/7في البلدان النامية من أجل تنفيذ المقرر والرصد على تقديم المساعدة المالية ودعم مبادرات بناء القدرات 
، من بين عناصر أخرى ة باالنقراضالبرية المهددتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات تفاقية االالالنتائج اير الضارة تطوير 

 ؛لإلدارة المستدامة لألحياء البرية
إلى  0202العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الفريق  دعوت -5

دارة باإلج القضايا المتعلقة ادمإ غيةمراعاة نتائج االجتماع الثالث والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بُ 
في االستخدام  إسهاما بالغ األهمية بوصفها 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام البرية في  ءحياأللمستدامة لا

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛في المستدام للتنوع البيولوجي و 
نبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي لماأمانة  ةدعو  ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبت -6

العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الفريق تزويد وخدمات النظم اإليكولوجية إلى 
بالتقدم المحرز في التقييم  المتعلقة اتالمعلومبالتنوع البيولوجي في اجتماعه الخامس عشر  ومؤتمر األطراف في اتفاقية 0202

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  إعداد لكي ُيسترشد بهذه المعلومات عندالمواضيعي لالستخدام المستدام لألنواع البرية، 
 البرية؛ ءحيافيما يتعلق باإلدارة المستدامة لأل 0202بعد عام 

                                                 
29 CBD/SBSTTA/23/5. 
 .CBD/WG2020/1/INF/3 انظر 30

 .CBD/SBSTTA/23/INF/19 انظر 31

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/2d1f/ab01/681ae86a81ab601e585ecfe0/wg2020-01-inf-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/9976/abec/faeb75bca38405469916049f/sbstta-23-inf-19-en.pdf
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لقطاع الطوعية رشادات اإل تعزيز ةواصللمستدامة لألحياء البرية مالمعنية باإلدارة ا الشراكة التعاونية تدعو -7
بما في ذلك االستخدامات االستهالكية واير  وجمع أمثلة إضافية للتطبيقات العملية من سياقات مختلفة، للحوم البريةمستدام 

 ؛البرية المهددة باالنقراضتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات اتفاقية االتلك الخاصة بال سيما االستهالكية، و 
بين الجنسين  اتنتائج تحليل الفجو  رضتحديد اإلجراءات الالزمة لع ةالتنفيذي ةإلى األمين طلب كذلكت -8

دماجها بالكامل في تنفيذ   للحوم البرية؛مستدام لقطاع الطوعية رشادات اإلومعالجتها وا 
 تمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا على ارار ما يلي:بأن يعتمد مؤ  وصيت -9

 مؤتمر األطراف،إن 
إحراز  سهم فيقد أالبرية،  حياءإدارة األ ذلك االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، بما في بأن  إذ يعترف 

 ذا أهمية بالنسبةال يزال بأنه و ، تحقيق العديد من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامةنحو  تقدم
 ،0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ذ يعترفو  بأن اإلدارة اير المستدامة لألحياء البرية تعوق التقدم نحو العديد من أهداف أيشي للتنوع  ا 
 البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة،

ذ يعترفو  للحوم البرية في المناطق مستدام لقطاع الطوعية رشادات اإل دراسةحرز في أُ  الذي بالتقدم ا 
 ،المدارية وشبه المدارية
ذ يرحب بين اتفاقية التنوع بشأن المسائل المتعلقة باإلدارة المستدامة لألحياء البرية بالتعاون القائم  وا 

ومعاهدة المحافظة على األنواع ، النقراضالبرية المهددة باالبيولوجي، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات وا، لألمم المتحدة ومنظمة األاذية والزراعة المهاجرة من الحيوانات الفطرية،

 لاعمباألو ، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
فضال عن االتحاد الدولي المعني البرية،  ءحيااإلدارة المستدامة لألب المعنيةالشراكة التعاونية  التي تضطلع بها

 ،وايرها من الجهات المعنية بإنفاذ القانون بمكافحة الجريمة المرتبطة باألحياء البرية
ذ يدرك ، وتنفيذ مبتكرة ومواضيع استراتيجية تحقيق االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي يتطلب نهجا أن   وا 

 إجراءات فعالة لضمان تعميم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات ذات الصلة،
ذ يحيط علما ستخدام الأن استراتيجيات خفض الطلب وُنهج سبل العيش البديلة الستهالك اللحوم البرية، و ب وا 

أو اير /اير قانوني و االستهالك أو االستخدامكون يرجح أن تكون ضرورية عندما البرية بشكل عام، من األ األحياء
البرية يمكن أن تسهم بشكل كبير في حفظ التنوع البيولوجي، على عكس  لألحياءمستدام، ألن اإلدارة المستدامة 

 ظم اإليكولوجية،تؤدي إلى تغييرات في استخدام األراضي قد تكون ضارة بالبيئة والن يمكن أنالبدائل التي 
ذ و  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن اإلدارة المستدامة  02/2بالتوصية  حيط علمايا 

 البرية، ءحيالأل
والشعوب  ،خرىاألحكومات ال، بالتشاور مع األطراف، و القيام بما يلي إلى األمينة التنفيذية يطلب -1

سائر و  البرية، ءحيااإلدارة المستدامة لألب المعنيةالشراكة التعاونية  فيوأعضاء آخرين  ،األصلية والمجتمعات المحلية
 رهنا بتوافر الموارد: ،أصحاب المصلحة وأصحاب الحقوق المعنيين

 خارجتحديد المجاالت األخرى  ها، بما في14/7في المقرر  ال المنصوص عليهاعماأل إنجاز )أ(
األنواع خارج نطاق و األخرى، المناطق الجغرافية مثل  ،ات تكميليةإرشادطلب قطاع اللحوم البرية التي قد تت
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العمل التشاورية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء  حلقة ، واالستفادة الكاملة من نتائج تقريرالمذكورةواالستخدامات 
0202البرية فيما بعد عام 

 البرية؛ ءحياالمستدامة لألإلدارة با المتعلقةونتائج الدراسة االستقصائية  32

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع امواصلة التعاون الوثيق مع أمانة  )ب(
ه على انعكاساتالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن التقييم المواضيعي لالستخدام المستدام لألنواع البرية و 

 ؛0202وجي لما بعد عام تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيول
تعميم االستخدام  لتعزيزوأصحاب المصلحة المعنيين،  المعنية التعاون مع جميع الجهات الفاعلة )ج(

 ألنواع البرية، في جميع القطاعات ذات الصلة؛ل ال سيماالمستدام للتنوع البيولوجي، و 
مع اتفاقية م لألحياء البرية في مجال االستخدام المستدامواصلة التعاون وتعزيز أوجه التآزر  )د(

، ومعاهدة لألمم المتحدة ألاذية والزراعةا، ومنظمة البرية المهددة باالنقراضاالتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات 
 ؛األخرى ذات الصلة المتعددة األطراف البيئية االتفاقاتو  ،المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية

وصيااة توصيات ألعمال األنشطة المذكورة أعاله تنفيذ  فيرير عن التقدم المحرز اتقديم تق )هـ(
الهيئة الفرعية  االتفاقية في المستقبل المتعلقة بالمسائل المتعلقة باإلدارة المستدامة لألحياء البرية لكي تنظر فيها

 .جتماع السادس عشر لمؤتمر األطرافقبل اال ُيعقد للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع
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نتائج حلقة العمل اإلقليمية لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  32/4
 في شمال شرق المحيط األطلسي

 ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
لشمال شرق المحيط األطلسي ولجنة مصايد األسماك في بالتعاون بين اتفاقية حماية البيئة البحرية تقر   -1

شمال شرق المحيط األطلسي، بخصوص عملهما الرائد المتعلق بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق 
 ؛المحيط األطلسي

إلى  0202د عام الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعتدعو  -0
استخدام المعلومات العلمية المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا كقاعدة معارف لدعم إعداد اإلطار العالمي 

 فيما يتعلق بالبيئة البحرية؛ 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 على ارار ما يلي:بأن يعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه الخامس عشر، مقررا توصي  -2

 إن مؤتمر األطراف

بأن األمينة التنفيذية، بناء على طلب مؤتمر األطراف في اجتماعيه العاشر والحادي يحيط علما  -1
قد استكملت بنجاح سلسلة حلقات العمل اإلقليمية التي تغطي معظم المحيطات في العالم، مما ييسر وصف  33عشر،
 لبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛منطقة تستوفي معايير المناطق ا 228

لجميع األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات وأصحاب المصلحة الذين يعرب عن تقديره  -0
على بذل جهود مستمرة لوصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية ويشجع ساهموا في هذه العملية، 

ضل المعلومات العلمية المتاحة، وعلى زيادة عدد وتغطية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا باستخدام أف
 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا حول العالم؛

لحكومة السويد الستضافتها حلقة العمل اإلقليمية لتيسير وصف المناطق  يعرب عن امتنانه -2
نمرك وفرنسا وألمانيا االبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق المحيط األطلسي، وكذلك لحكومات الد

مصايد  محيط األطلسي ولجنةشمال شرق الل حماية البيئة البحريةتفاقية الو  ،حلقة العمللالمالي  الدعموالسويد لتوفيرها 
 ؛مةت علمية وتقنية قي  إسهاما قديمهماشمال شرق المحيط األطلسي لت في األسماك

بالتقارير الموجزة التي أعدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في  يرحب -4
تند إلى تقرير حلقة العمل اإلقليمية لتيسير وصف وتس الحاليبمشروع المقرر  ترفقتي أُ اجتماعها الثالث والعشرين، وال

 34المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق المحيط األطلسي؛
مستودع المناطق البحرية المهمة التقارير الموجزة في  أن ُتدر ج ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -5

قدمها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة، وكذلك األطراف ت، وأن إيكولوجيا أو بيولوجيا
والحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، تمشيا مع الغرض واإلجراءات المنصوص عليها في المقررات 

 .14/9و 12/10و 10/00و 11/17و 12/09
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 إضافة
تقرير موجز عن وصف المناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال 

 شرق المحيط األطلسي والمناطق المجاورة

 معلومات أساسية

الفقرة ، 12/10والمقرر ، 6الفقرة ، 10/00والمقرر ، 10الفقرة  ،11/17والمقرر ، 26الفقرة ، 12/09عمال بالمقرر  -1
حلقة عمل إقليمية لتيسير وصف المناطق المهمة  عقدت األمينة التنفيذية التفاقية التنوع البيولوجي، 4الفقرة ، 14/9والمقرر ، 8

 35 (.0219سبتمبر/أيلول  07-02إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق المحيط األطلسي )ستوكهولم، 
معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ما يتضمن التعبير عن  وليس في وصف المناطق التي تستوفي -0
منها أو بشأن تعيين تخومها أو  بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي   رأي كان بشأن الوضع القانوني ألي   أي  

 .ممارسة علمية وتقنيةوال تترتب عليه آثار اقتصادية أو قانونية؛ وهو يشكل على وجه الدقة  .حدودها
، في حين أدناه 1 الجدول في العمل اإلقليمية هذه ةحلق نتائجل ملخص يتاح، 11/17من المقرر  10وعمال بالفقرة  -2

 في مرفق كيفية التي تستوفي بها هذه المناطق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،الكامل لل وصفال يتاح
 .العمل حلقة تقرير

 وأتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  ظ مؤتمر األطراف أن  ح  ، ال12/09المقرر من  06الفقرة في و  -4
زة لالمعايير قد تتطلب تدابير  التي يخلص إلى أنها تستوفيالمناطق  أن  و ممارسة علمية وتقنية،  يشكل بيولوجيا لحفظ ُمعزَّ

نشاء التخطيط المكاني البحري  من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك لكأنه يمكن تحقيق ذواإلدارة، و  وا 
 أيضا على أن   مؤتمر األطراف وشدد .طق وتقييم األثراا من تدابير الحفظ الفعالة القائمة على المنمالبحرية وايره اتمحميال

المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا واختيار تدابير الحفظ واإلدارة من اختصاص الدول والمنظمات الحكومية البحرية تحديد المناطق 
  36لقانون البحار.، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة الدولي لقانونلالدولية المختصة، وفقا 

  المختصرات المستخدمة في الجداول

ترتيب معايير المناطق البحرية المهمة 
 جيا أو بيولوجياإيكولو 

 درجة األهمية

H  :عالية 

M :متوسطة 

L منخفضة : 

 ال توجد معلومات: -

 

 المعايير

 C1 :فريدة أو نادرة  

 C2 :أهمية خاصة لمراحل حياة األنواع 

 C3: باالنقراض  همية بالنسبة إلى األنواع و/أو الموائل المهددةاأل
 نخفاض العددالالمعرضة  المعرضة لخطر االنقراض أو أو

 C4 :االنتعاشبطء  أوأو الهشاشة أو الحساسية  الضعف مدى 

 C5 :نتاجية البيولوجيةاإل 

 C6: التنوع البيولوجي 

 C7الخصائص الطبيعية : 
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http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
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 والمناطق المجاورة شمال شرق المحيط األطلسيوصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في   -1الجدول 

  ((CBD/EBSA/WS/2019/1/4) شمال شرق المحيط األطلسيتقرير حلقة العمل اإلقليمية لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في ترد التفاصيل في )

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 لها موجز ووصف ةمنطقكل  موقع

 في الجداول انظر المختصرات المستخدمة

 ةالدنماركي يراكغسكا  -1
  شرقا، أي إلى ' 45°6 غرب إلىباتجاه الالمنطقة  وتمتد .يراكاسكامن مضيق  الدنماركيالجزء الموقع: تقع هذه المنطقة في

تبلغ و . يشرقالشمال ال إلى يناسكامن مدينة  وتمتد وتالند،يشبه جزيرة الطرف الشمالي من التي تقع عند ين، اسكامدينة 
هذه من  تغطي األجزاء الشمالية والغربيةو . امتر  465وتصل من الساحل إلى عمق  امربع اكيلومتر  7876هذه المنطقة ة مساح

 .للخندق النرويجي ةالجنوبي األطرافالمنطقة 

 على طول الحافة الجنوبية للخندق النرويجي فيها مياه القاع إلى السطح رتفعتاجية اإلنت عالية تركز هذه المنطقة على منطقة .
فيها مياه القاع إلى  رتفعالتي ت منطقةالتوفر كما ، فيها األسماك وتنوعية سمكية الائحيالكتلة األ بارتفاعهذه المنطقة  تميزتو 

 .والطيور ياتتغذية عدد من أنواع الحيتانل أماكن هامة السطح

H H M L H M L 

 كاتيغات الدنماركية  -2
 يحدها من الجنوب الساحل الشمالي لسيالند، ومن ، و الموقع: تضم منطقة كاتيغات الجزء الشمالي من المياه الدنماركية الداخلية

من أقصى نقطة في شمال  يمتد ومن الشمال خط ،، ومن الشرق الحدود الدنماركية السويديةالشرقي وتالند الشمالييالغرب ساحل 
 ةالمنطق د منطقة كاتيغاتحُ ت  ا. و مربع اكيلومتر  14995هذه المنطقة ل جماليةاإل ةمساحال تبلغو . الشرقي هاالدنمارك إلى شمال

ة العمل حلق(، الموصوفة في ليال ميدلغروندو  وستورا فالدين :9المنطقة رقم وهي الحالية ) المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا البحرية
 ة العمل هنا:حلقبحر البلطيق )انظر تقرير  بالمناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا فياإلقليمية الخاصة 

en.pdf-04-01-2018-ws-71d64e8094722/ebsahttps://www.cbd.int/doc/c/aa9a/bde9/eaf24f73bd4). 

 ومناطق بها  ةقيرملية ضحلة وقنوات موحلة عم مسطحات يحتوي علىالجزء الدنماركي من منطقة كاتيغات منظرا طبيعيا  ضمي
ية في بحر مياه السطحعناصر من بيئات ال تشمل ،من الطيور مجموعة متنوعةالمنطقة  ضمتو شعاب صخرية وشعاب فقاعية. 

يصعب الوصول إلى . و االسكندنافية بلدانالتكاثر في االتحاد الروسي وال ماكنمن أالقادمة الطيور الشتوية  بعض لشمال وكذلكا

H H H H M M M 

https://www.cbd.int/doc/c/7d96/2418/5a119cb332dbc741312d97b6/ebsa-ws-2019-01-04-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/aa9a/bde9/eaf24f73bd471d64e8094722/ebsa-ws-2018-01-04-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/aa9a/bde9/eaf24f73bd471d64e8094722/ebsa-ws-2018-01-04-en.pdf
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 لها موجز ووصف ةمنطقكل  موقع

 في الجداول انظر المختصرات المستخدمة

الشائع  سقطوراأل، مثل للبط البحريبالنسبة  طرح الريشل هامة مواقع مما جعلهااألنشطة البشرية،  ألاراضالمنطقة  هذه أجزاء من
المنطقة مروج في  توجدو . بحرية المرفأيةخنازير اللل تجمعات الفرعيةمن النوعين  لتقاءال االمنطقة موقع. وتشكل مخمليالسقطور واأل

ن كان حجمها اآلن، لعشب ثعبان البحر ثروة من ألعشاب البحرية و لاابات  . وتوجد1922أصغر مما كان عليه في عام  وا 
 تهاكتل بارتفاع الكائنات القاعية مجتمعاتتتسم الفقاعية في هذه المنطقة، و على الشعاب الصخرية والشعاب  يةالحيوانالكائنات 

 شعابللهياكل حواض هذه األتشكل  في الجزء الجنوبي من كاتيغات، حيث ةأساسي بصورةبلح البحر  حواضتوجد أ. و يةائحياأل
 امحدد نها لم تعد تشكل موئالإال أ، Haploopstubicola من نوع قشريات صغيرةأيضا  في المنطقة توجد. و حيويةال المرجانية

 .الكثافة شديد

 بحر كانتابريا )جنوب خليج بسكاي(  -3

 22°7و '12°0الطول  اخط  شماال و ' 22°45' و05°42 خط ا العرض هاد  حُ يالمنطقة في جنوب خليج بسكاي و  هذه الموقع: تقع' 
 .الحدود الموصوفة حاليا خارجشمال الشرق و ال باتجاه هذه المنطقة أيضا بهاتي تختص تمتد الميزة الو . اربا

 5222 فيه عمق المياهالذي يبلغ والحوض السحيق العميق ) ينوالمنحدر القاري الجرف االنظام اإليكولوجي لبحر كانتابري ضمي 
استاكا دي  رأس كابريتون إلى أخدود ، من رأسالواقع على طول الحدود الشمالية لشبه جزيرة أيبيريا )جنوب خليج بسكاي(و متر( 
 بنشاط تأثرا عميقاشديدة التعقيد، حيث يتأثر الجرف القاري الضيق  بأنها منطقةال . وتتسم هذهيساليغساحل الال، على زباري

. الكبيرة لبحريةوالجبال ا األخاديد المغمورة بالمياهمة، مثل اتحتوي المنطقة على عناصر جيومورفولوجية ه. و الضغط التكتوني
 القادمة من مياهالد أيضا بسبب التفاعل بين المياه المتكونة في المحيط األطلسي و يعقبالت في هذه المنطقة الهيدرولوجياوتتسم 
 بؤراعتبر القاعية، بما في ذلك الموائل التي تُ  الكائنات هذه المنطقة مجموعة متنوعة من موائل . وتضمالمتوسط األبيض البحر

 لبعض تحتوي المنطقة أيضا على موائل. و القاعية من الكائنات لعدة أنواع تجارية مسارئهذه الموائل . وتشكل للتنوع البيولوجي
 التي توجد فيالمهاجرة  نواعكذلك لبعض األو  نخفاض العددوالمعرضة الالمعرضة لخطر االنقراض و ألنواع المهددة باالنقراض ا
 .الحيتانيات ، بما في ذلكمياه السطحيةال

H H H H H H L 
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 اأيبيري شبه جزيرة غربالمصطبات واألخاديد في   -4
  سبانياهذه الموقع: تقع كيلومترا مربعا وتنقسم إلى  189029تبلغ مساحتها اإلجمالية ، و المنطقة في المياه المحيطة بالبرتغال وا 

 ضموت .ارب شبه الجزيرة األيبيرية جنوبارب شبه الجزيرة األيبيرية و  وسطثالثة أقسام: شمال ارب شبه الجزيرة األيبيرية و 
 .وجزر وأرخبيل مصطباتهياكل لجبال بحرية و  ةوخمس أخدودا مغمورا بالمياه 10المنطقة 

 شمال شرق ل حماية البيئة البحرية بموجب اتفاقيةبحرية  اتالبحرية )بما في ذلك ست محمي اتمحميال عددا من المنطقة تضم
حدى محيط األطلسي(، و ال تابعة لشبكة موقعا من مواقع المصالح المجتمعية ال 10لليونسكو، والتابعة  لمحيط الحيويا اتمحميا 

تنقسم المنطقة إلى ثالثة أقسام: الشمال . و 0222تابعة لشبكة ناتورا  للطيور البحرية مناطق حماية خاصة 12، و0222ناتورا 
البحرية وتمثل مناطق ذات إنتاجية  ةللحيا بؤرافي المنطقة  عالم الموجودةالم. وُتعتبر ربيالوسط الغربي والجنوب الغو الغربي 
كذلك القاعية و  الكائناتتنوعا كبيرا من مجتمعات  المذكورة تضم المنطقةبها. و  إذا قورنت بالمناطق المحيطة ال سيما، محسَّنة
 2411في المنطقة . ويبلغ إجمالي عدد األنواع المسجلة لحوتياتالبحرية، وهي منطقة مهمة لمن الكائنات  لعدة أنواع مسارئ
 .محمية بموجب القانون الدولي أو اإلقليميأنواعا في المائة منها  11 وُيعتبر نوعا،

H H H H H H L 

 خليج قادس  -5
 الذي ي مضيق جبل طارق، فحدودها الشرقية وتتمثل . المنطقة إلى الجنوب الغربي من شبه الجزيرة األيبيرية هذه الموقع: تقع

 '22°6الطول  اخط  شماال و ' 56°25' و22°27 خط ا العرض المنطقة د  حُ يو . على الحدود الغربية للبحر األبيض المتوسطيقع 
 . اربا '04°7و

  والجبال البحرية األخاديد المغمورة بالمياهمة، مثل االمنطقة معقدة هيكليا للغاية، وتحتوي على عناصر جيومورفولوجية هوُتعتبر 
القادمة  مياهالد أيضا بسبب التفاعل بين المياه المتكونة في المحيط األطلسي و يعقبالت في هذه المنطقة الهيدرولوجيا. وتتسم الكبيرة

قيعان العلى  الموجودة القاعية، سواء الكائنات هذه المنطقة مجموعة متنوعة من موائل . وتضمالمتوسط األبيض البحر من
المعرضة لخطر و ألنواع المهددة باالنقراض ا لبعض موائلوكذلك  للتنوع البيولوجي بؤراعتبر صخرية، والتي تُ القيعان ال أو الرخوة

مياه ال التي توجد فيالمهاجرة  نواعلبعض األ ةموسميال مسارا للهجرةأيضا  ُتعتبر المنطقةو  .نخفاض العددوالمعرضة الاالنقراض 
 .ياتانتيألنواع الح ةماه منطقةص اوجه خوهي تشكل ب، السطحية

H H H H H H L 
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 يتور  -ماديرا  -6
  :10،88'21°12الطول  اخط  شماال و '' 17،24'21°22'' و4،29'08°29 خط ا العرض المنطقةهذه  د  حُ يالموقع'' 

 .اربا ''58،54'05°14و

  عام مناطق  وجهبُتعتبر للحياة البحرية و  بؤراالجبال البحرية وتمثل ا. بحري جبال 17 من بينها رائعا، هيكال 19تضم هذه المنطقة
، امربع اكيلومتر  197421توري -ماديراة مساحبها. وتبلغ  إذا قورنت بالمناطق السحيقة المحيطة ال سيما، محسَّنةذات إنتاجية 
المنطقة  وتضمجبل توري البحري(.  أسفلمترا ) 4922و( البحري يتيسبيرغامترا )قمة جبل  05ها بين المياه في وتتراوح أعماق

 بموجب اتفاقيةفي أعالي البحار  بحريةال اتمحميواحدة من الو  )ضفة اورينج( يةمجتمعالألهمية ا ا من المواقع ذاتمقترح اموقع
ي ف 7 وُيعتبر نوعا في هذه المنطقة، 965يوجد . و جوزفين البحري(جبل شمال شرق المحيط األطلسي )ل حماية البيئة البحرية

 .محمية بموجب القانون الدولي أو اإلقليمي أنواعا المائة منها

H H H H H H M 

 رتاسيديز   -7
  :جنوب إلى الوتقع  امربع اكيلومتر  455تبلغ مساحتها و  ،رتاسيهذه المنطقة المناطق البحرية المجاورة لجزر ديز  تضمالموقع

 .(اربا 16،50شماال و 20،47) يةجزيرة ماديرا البرتغال ي منشرقال

  طيور المحيط األطلسي، حيث تضم أعدادا كبيرة من  منطقة رتاس بعضا من أهم مستعمرات الطيور البحرية فييتمتلك جزر ديز
 الجزر أيضا تحتويو . (Pterodroma deserta) الديزيرتاسية النوء ة في العالم لطيورالوحيد التجمعات، بما في ذلك النوئيات

في شكل كهوف وذلك  (Monachusmonachus) االنقراض لخطر ةعرضالراهب الم فقمة هامة لتتكاثر وتستريح فيها على موائل
 لالستراحة.وشواطئ  للوضع

H H H H - - - 

 والجبال البحرية في منطقة الكناري يةجزر المحيطال  -8
  96°02الطول  يخطشماال و ' 07°20' و62°04 خطي العرضحولها، بين ما المنطقة في جزر الكناري و هذه الموقع: تقع' 

( مصطباتالجبال البحرية والو على سبيل المثال الجزر الناشئة منها البركانية ) التراكيب بعض المنطقةتضم و  اربا. '22°22و
 .متر 2222 للمياه فيهاويبلغ أقصى عمق 

 الحمم المنصهرةتحركها كانت ثرة بالعمليات التي تضم المنطقة المحيطة بجزر الكناري مجموعة من الجزر والجبال البحرية المتأ 

H H H H H H M 
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ومجموعة  ،يتكون األرخبيل من سبع جزر رئيسيةالساخنة البركانية. و  الكناري فوق بقعةعلى مدى عشرات الماليين من السنين 
في الجنوب الغربي  حقلفي الشمال الشرقي لألرخبيل و  حقلبحرية: ال الجبال حقولمن وثالثة  ،في الشمال الشرقي اتر ي  ز من الجُ 

( وكذلك تحديدا كونسيبسيون والبنكويت وأمانايبعض هذه الجبال البحرية )ل ات متعمقةدراس جريت. وقد أُ بين الجزر حقل آخرو 
 هامين من المواقع ذات نيمنطقة بحرية خاصة لحفظ الطبيعة وموقع 29 . وتضم المنطقةلمناطق الساحلية في منطقة الكناريل
تمثل هذه المنطقة، بظروفها . و ثالث محميات بحرية فضال عن ،(0222شبكة ناتورا  ُحددا بموجب) يةمجتمعالألهمية ا

مياه السطحية. ال واألنواع التي توجد في القاعية ، الحد األقصى للتوزيع الجنوبي للعديد من األنواعالمداريةاألوقيانوارافية شبه 
. وتشكل للتنوع البيولوجي بؤرا الموائل التي ُتعتبر القاعية، بما في ذلك بعض الكائنات مجموعة متنوعة من موائل تضم المنطقةو 

ألنواع المهددة باالنقراض ا لبعض تحتوي المنطقة أيضا على موائل. و القاعية من الكائنات لعدة أنواع تجارية مسارئهذه الموائل 
، بما في مياه السطحيةال التي توجد فيالمهاجرة  نواعكذلك لبعض األو  نخفاض العددوالمعرضة الالمعرضة لخطر االنقراض و 

 .ذلك الحيتانيات

 يمدار ال الجبل البحري  -9
 ةالقاري الحافةعلى طول  ،' اربا(45°02وشماال،  '55°02في شمال شرق المحيط األطلسي ) يمدار ال الموقع: يقع الجبل البحري 

 .ألفريقيا ةالشمال اربي

  ان  ال المرجانيات الضعيفة، بما في ذلك حدائق نواعللعديد من األ اموطن يمدار ال الجبل البحرييشكل شعاب الو  ،ة عالية الكثافةيَّ ثُم 
 ماكن تواجدوأ زنابق البحر،وحقول  ،xenophyophoresالمنخربات من نوع و  ،Solenosmiliavariabilisالمنعزلة من نوع 

ن وجود نظم إيكولوجية م الواقع حقق على أرضتلل متعمقة حديثة أول نظرة بيولوجيةقدمت دراسة . وقد اإلسفنج في أعماق البحار
الدراسات  إلى خارج نطاقالتغطية المكانية  توسيعة على الجبل البحري المداري، إلى جانب نماذج تنبؤية لضعيف أن تكون حتمليُ 

الموائل لإلسفنج الزجاجي ب تقلة. وقد وجد نموذج التنبؤوتحت الماء المساالستقصائية التي تجريها المركبات التي تعمل عن بعد 
(Poliopogonamadou)، واسعة شبه أحادية  أماكنتشكل التي جغرافيا و بيو  ةمقيدال نوع من اإلسفنجيات السداسية ووه

نوارافي ضيق نظام أوقيا داخلالبحرية العميقة لهذه المنطقة  سفوح الجبال أن  الموائل المفضلة لهذا النوع هيالخصوصية، 
 .للغاية

H - H H M H H 
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 ميتيور البحرية -اتالنتيس جبال عمجم    -11
 شمال ارب أفريقيا.  تر منميلو ك 1522جنوب جزر األزور وحوالي من  ترميلو ك 722المنطقة على بعد حوالي  هذه الموقع: تقع

البحري(  سيمترا )قمة جبل أتالنت 065ها بين المياه في ، وتتراوح أعماقامربع اكيلومتر  124279المنطقة اإلجمالية ة تبلغ مساحو 
 اخط  شماال و '' 2،222'10°09'' و2،222'22°25 خط ا العرض المنطقة د  حُ يو . البحري( اريت ميتيورمتر )أسفل جبل  4822و

 .اربا ''2،222'22°21-و ''2،222'2°07-الطول 

   للحياة البحرية ومناطق ذات  بؤراهذه الجبال البحرية وتشكل . جبال بحرية 12على  البحريةميتيور -أتالنتيس جبال عيحتوي مجم
 اكيلومتر  124279 هذا ع الجبال البحريةتبلغ مساحة مجم  . و إذا قورنت بالمناطق السحيقة المحيطة بها ال سيما، محسَّنةإنتاجية 

. البحري( اريت ميتيورمتر )أسفل جبل  4822والبحري(  سيمترا )قمة جبل أتالنت 065ه بين المياه في ، وتتراوح أعماقامربع
ة وما عيانيالضخمة وال يةالحيوان الكائنات في المائة من 16نوعا ) 427المنطقة  هذه فيويبلغ إجمالي عدد األنواع الموجودة 

في المائة منها   2،6 وُيعتبر ،ستوطن مجموعة الجبال البحرية(تي تة التوسطالم يةالحيوان الكائناتفي المائة من  91يصل إلى 
 .محمية بموجب القانون الدولي أو اإلقليميأنواعا 

H H H H M H M 

 جزر األزور من جنوبال المرتفع الواقع إلى  -11
  على أعماق  موجودة هذه المنطقة هياكل . وتضمجزر األزور من جنوبإلى ال -المنطقة على المحيط األطلسي هذه الموقع: تقع

ومياه سطحية ( رينبو -قاس مُ )عمق  ترام 0202وأعماق متوسطة تبلغ جنوب( ال أوقيانوارافي -ج ستنت  )عمق مُ  ترام 2462 تبلغ
 عند مرتفع ألبرت موناكو.

 الم ناف س الحرمائية المحيط األطلسي، من منطقة حقل لمرتفع وسط التابعة مرتفعاتهذه المنطقة الوادي المحوري وقمم ال ضمت 
 ةهيشب ومعالمألبرتو موناكو مرتفع من  االمنطقة جزء ضمالشرقي، ت مرتفعقمة ال . وعندهاينز صدعإلى منطقة  وينامينيز 

بحرية ال اتمحميالبحرية )جزء من شبكة  اتتضم المنطقة ثالث محميمرتفع. و مرتبطة باألجزاء الغربية من الو الجبال البحرية ب
وين اومينيز  الم ناف س الحرمائية الكي سترايك حقولهي  -شمال شرق المحيط األطلسي( ل حماية البيئة البحرية التابعة التفاقية

 اللجيةبالمناطق  هارنتاقم عند محسَّنةمناطق ذات إنتاجية و البحرية  ةللحيا بؤرافي المنطقة  عالم الموجودةالموُتعتبر . رينبوو 
. (رينبودرجة مئوية ) 260( وسالدانهاو  مينيز أومدرجات مئوية ) 12تتراوح درجات الحرارة المائية بين و بها.  ة المحيطةسحيقوال
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 لها موجز ووصف ةمنطقكل  موقع
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المياه الباردة  مرجانياتتجمعات اإلسفنج و  حتوي علىت مرتفعقمة ال عندر اقاع البحمرتبطة ب أخرى عالمتضم المنطقة أيضا مو 
 .الكاريزمية يةحيوانكائنات الوايرها من ال

 غراسيوسا  -12
  :077المنطقة ة تبلغ مساحو : بايكسو وبريا. هما ا وجزيرتين صغيرتينسراسيو اهذه المنطقة المياه المحيطة بجزيرة  تضمالموقع 

 .(اربا 07،99 -شماال  29،25) يةجزر األزور البرتغال إلى الشمال بين مجموعة وهي أقصى جزيرة امربع اكيلومتر 

 لطيور النوء من نوع  ةالتكاثر الوحيد تجمعاتل ةرئيسيمنطقة ا سراسيو تشكل اHydrobatesmonteiroi الضعف التي تتسم ب
التي  Puffinuslherminieribaroli لطيور جلم الماء من نوعالتكاثر  تجمعاتل منطقة هامةأيضا تشكل ، و ياتوطن مونتير تسو 

 جداو تت. و نخفاض العددمعرض ال/أو والنقراض مهدد باكنوع  شمال شرق المحيط األطلسيل حماية البيئة البحرية اتفاقية صنفتها
كوري ال وجلم الماء (Hydrobatescastro) طائر نوء ماديرانمن الطيور البحرية األخرى، مثل  كثيرهذه المياه الفي 

(Calonectris borealis)  الخرشنة الشائعة و(Sterna hirundo)  ة ورديالخرشنة الو(Sterna dougallii) . وتتسم جميع هذه
 ة.البشري ةنشطاألعن  الناجمالبيئي االستنزاف للتدهور البيئي أو  يتها الشديدةحساسوب االنتعاشمعدالت  بانخفاض األنواع

H H H H - - - 

 هضبة شمال جزر األزور   -13
  :االمنطقة موطنوُتعتبر جزر األزور.  من شمالإلى ال وتقع من المحيط األطلسي، كبيرالمنطقة على جزء هذه  تمتدالموقع 

المنطقة البحرية  شمالالواقع إلى  المحيط األطلسي مرتفع وسطو ، للم ناف س الحرمائية مثل حقلألنواع متعددة من الهياكل )
تتسم و  ،كبير من حيث البيولوجيا والجيولوجيا بتباين الهياكلوتتسم هذه  .جبال بحرية(و جزر األزور،  المحمية ألعالي البحار في

 ها.وأعمار  هاومواقع ناتهايو تك فأيضا باختال

 وجزء كبير من هضبة  ،البحر سطح ، وحوض تحتللم ناف س الحرمائيةواحد  تتكون هذه المنطقة من عدة جبال بحرية، وحقل
ُتعتبر للحياة البحرية و  بؤرافي هذه المنطقة  الموجودة الهياكلوتمثل . المحيط األطلسي التابعة لمرتفع وسط شمال جزر األزور

س ف  للم ناأول حقل  مويتيرا ُيعدبها. و  إذا قورنت بالمناطق السحيقة المحيطة ال سيما، محسَّنةعام مناطق ذات إنتاجية  وجهب
ما جعل هذه وهو جزر األزور،  من شمالال الواقع إلى المحيط األطلسي مرتفع وسطمعروف في أعماق البحار على  ةمائيالحر 

 .محمية بموجب القانون الدولي أو اإلقليميأنواعا في المائة منها  6 وُيعتبر نوعا في هذه المنطقة، 526 شوهدقد و  .المنطقة فريدة من نوعها للغاية
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 شمال المحيط األطلسي المنظومة الجبهية لوسط  -14
  :حماية  اتفاقيةلجنة  التي رسمتها مع الحدود البحرية وافقتتو  مرسومة بوضوحة( اربية جبه) حدودبهذه المنطقة  تتميزالموقع

شكل حلقة تراند بانكس، حيث لغالمنطقة شماال على طول الجهة الشرقية  متدوت .شمال شرق المحيط األطلسيل البيئة البحرية
. ة شماالدرج 54عند  يةالقطب شبهالشمالي للجبهة  اددتمالحدود الشمالية باال حدَّدتُ ا. و ستمر شرقثم تتسمى الركن الشمالي الغربي 

هناك  من المعروف أن  اربا. و درجة  22ايبس عند -في منطقة صدع تشارلي طوبوارافيا ةالشمالي بهة شبه القطبيةالج وترتكز
 052 في خطوط العرض إلى ما بين اتغير الت صلية، حيث تجبهفرع الاألطلسي واألالمحيط تيار شمال اختالفات شديدة بين 

 .ني الكامل للمنطقةاالتباين الزم تحديدالسنوية لضمان  متوسطاتخرائط ال تخدماستُ  فقدوبالتالي . كيلومتر 222و

  عديدة دوامات ثابتة وجبهات حرارية ويوجد بالقرب منها ،متوسط ة ذات نطاقمكثفة نشطأ وتضمنائية  بأنها منطقةالهذه وتتسم 
وزيادة  اإلنتاجية الثانويةبظ احتفاالاإلنتاجية األولية و على تحسين  ماتهذه الجبهات والدوا ساعدتية. و مناطق مجموعاتفي  ُمرتَّبة
وأسماك التونة  البحرية عن الطيور البحرية والحيتان والسالحف تمعع التي جُ تؤكد بيانات التتب  و . أفقيو رأسي بشكل  هاز يترك

كثافة  وترتفع فيهانتاجية اإلهذه المنطقة عالية  عالم( أن  على مستوى الباالنقراض ا العديد منها مهددالتي ُيعتبر وأسماك القرش )
 .ية أعلىو غذتهذه اإلنتاجية إلى مستويات  وصول، مما يشير إلى ة العلفيةنشطاأل

- H M H H H H 

 غيبس-منطقة صدع تشارلي  -15
  منطقة صدع  قعالمحيط األطلسي، وت مرتفع وسط' درجة شماال على طول 188°55درجة و° 48الموقع: تمتد هذه المنطقة من

الصدوع  قع أماكن، وتاربادرجة ° 45إلى  اربادرجة ° 05تمتد المنطقة من حوالي . و ' درجة شماال22°50ايبس عند -تشارلي
عند أماكن أبعد ايبس -يمكن اكتشاف الحدود الشرقية لمنطقة صدع تشارلياربا. و درجة ° 25و اربادرجة ° 22بين  يةالتحويل

-هذه المنطقة منطقة صدع تشارلي ضمتو . اربادرجة ° 45 حتىالجنوبي دون انقطاع  المرتفع متدياربا. و درجة ° 40 من
 فرادى المحيط األطلسي، بما في ذلك لمنطقة مرتفع وسطوالمجتمعات القاعية  ،ة شبه القطبية المتعرجةجبهومنطقة ال ،ايبس

 .الجبال البحرية

  ُمنطقة  عتبرتُ و لصفائح. لالتكتونية الحركة  للمحيط والتي تنشأ من خالل بوارافية الشائعةو الط معالممن ال الصدوعمناطق  عدت
يقابله و في شمال المحيط األطلسي،  مألوفاير و  يسراألجانب على ال وموجوداا مزدوج ياتحويل صدعاايبس -صدع تشارلي
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منطقة أعمق هذه ال فتحوت شماال. '22°50 بالقرب من تراميلو ك 252المحيط األطلسي بمقدار  لمرتفع وسطالوادي المتصدع 
( ويبلغ طوله حوالي ترم 4522حوالي  اهأقص عمقبالمحيط األطلسي وشمال شرق المحيط األطلسي ) اتصال بين شمال ارب

 في مرتفعات وسطمنطقة االنقطاع األبرز هذه ال تبرعوتُ . اربادرجة ° 45درجة إلى ° 05، ويمتد من حوالي ترميلو ك 0222
هذا  يبلغ الصدع فيهاالوحيدة بين أوروبا وأمريكا الشمالية التي  صدعمنطقة الُتعد و  ،المحيط األطلسي بين جزر األزور وأيسلندا

فريدة في الالجيومورفولوجية  من المعالمالمنطقة  تبرعهيكات. وتُ و  مينيا :ية هماالتحويل ان بهذه الصدوعبحري نرتبط جبال. ويالحجم
تمثل و ة. مستمر التاريخ الجيولوجي لألرض، بما في ذلك العمليات الجيولوجية الهامة ال تعكس انهأ كما ،طلسيشمال المحيط األ

النطاق  جزء منكلى أهميتها إ استناداوصف المنطقة مياه السطحية. وتاللبيئات  جبهية ةمو نظمالجبهة شبه القطبية أيضا 
 وثمةوسط المحيط األطلسي.  لمرتفع النطاق الشماليمن ا جغرافيبيو  اثيليتم اجزء تشكلالمحيط األطلسي و  لمرتفع وسط الشمالي

 مرتفععد باإلضافة إلى ذلك، يُ و المياه الباردة في هذه المنطقة.  مرجانياتتجمعات اإلسفنج في أعماق البحار و  وجود أدلة على
ف القارية والجبال البحرية المنعزلة اجر األ عندق القاعية والت العآكالزة الصلبة الوحيدة المتوفرة لنشر اوسط المحيط األطلسي الرك

 .في المنطقة

 يجنوبالس يريكيانمرتفع   -16
 :عندالحدود الجنوبية لهذه المنطقة وتقع . يسلنداألي المنطقة االقتصادية الخالصة فلمنطقة هذه االحدود الشمالية ل تتمثل الموقع 

درجة  50الدافئة والباردة وعادة ما توجد بين  ئيةكتل المااللجبهة شبه القطبية التي تفصل بين اشمال أي ، شماال '55°188
يلتقط الجزء  وذلك ألنهالمنطقة،  هذه متر لتحديد حدود 0522 ي عندعمقال التساوي خط خدماستُ  . وقددرجة شماال 52شماال و

 .متر( 0422العميقة )بحد أقصى  المياه ياتوالتوزيع المعروف لمرجان المرتفعمن قمة  كبراأل

 المحيط األطلسي مرتفع وسطوهو أال بوارافية الرئيسية للمحيط األطلسي، و س جزءا من أحد المعالم الطيريكيانمرتفع  يشكل .
ن عرمنغر يبحر إيفصل أيضا نيوفاوندالند والبرادور عن حوض ارب أوروبا و  يالمحيط األطلسي حوض مرتفع وسطيفصل و 

جبال ه د  حُ بطولها وت  يمتد صدع عميق متواد  المرتفعقطع قمة وي. انما يؤثر على الهيدروارافيا والدور وهو ، حوض أيسلندا
من الصخور البركانية، التي تشكل أساس  في معظمهاتتألف هذه المنطقة . و متصدعة عالية ها هضابد  حُ متصدعة عالية ي  
. واألنواع التي تشكل الموائل ضعيفةاألنواع ال هاات القاعية، بما فيكائنال اتستعمر نشاء مإل القاعزة صلبة االمنطقة وتوفر رك
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مرتفع يسهم . و المهددة باالنقراضو االنقراض الشفنين المعرضة لخطر  وأسماكالقرش  أسماك تدعم المنطقة العديد من أنواعو 
 اد فيهازدت وجود مناطق ما يؤدي إلىواالضطراب الرأسي، م مزجال تحسينالهيدروارافي المعقد في  وتكوينهس نفسه يريكيان

 المرتفعمن قمة  كبرالجزء األ ويغطيمتر لترسيم حدود المنطقة،  0522 ي عندعمقال التساوي خط ستخدمويُ ه. وقاإلنتاجية ف
 . المياه العميقة ياتوالتوزيع المعروف لمرجان

 هاتون وروكال  وحوضضفتا   -17
 الشمال الغربي  من ارب يلومترك 522-422المنطقة في شمال شرق المحيط األطلسي على بعد حوالي  هذه الموقع: تقع

ضم يسلندا. وتي ألشرقال الجنوب جنوبمن  يلومترك 522-422يرلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأل
 إلى جانبروكال وهاتون،  ضفتي منمتر  2222مق أقل من السطحية على ع المياه ر ومناطقاالبح انعيق مناطق المنطقة

ل م لألسباب التاليةالم   احدود هذ لترسيممتر  2222 ي عندعمقال التساوي خط . وقد اختيربينهما الواقع هاتون-حوض روكال : ع 
 خط إلى أن  يشير البيانات األوقيانوارافية  استعراض ألن  ( 0)وة؛ سحيقوال اللجيةألنه يشير إلى الحدود المقبولة بين البيئات  (1)

ل مالم   اهذل مع التأثير األوقيانوارافي جيدامتر يتوافق  2222 ي عندعمقال التساوي تأثيره المحتمل على مجتمعات  من ثم معو  ع 
السطحية قبالة  المياه األنواع تستخدم مناطق إلى أن   تشير البيانات الجديدة عن الطيور والثدييات ألن  ( 2السطحية، و) المياه

 .حدود هذه المنطقةتضمها  التيمباشرة، و  ضفةال

 ابتداء من ة وسحيق، موائل بحرية سطحية بينهماصل احوض الو الالمنحدرات المرتبطة بها و  فضال عنهاتون وروكال،  تاتمثل ضف
ل مامجتمعة  وتشكل ،متر 2222إلى عمق  البحر سطح بأن  المنطقة  سمتت. و ط األطلسيلشمال شرق المحي اومميز  افريد م ع 
والنظم  مياه السطحيةال األخرى الموجودة فيالقاعية و  الكائنات ة واسعة من أنواعطائفتدعم بأنها و  ها شديدة التباينموائل

من  قدرابعد مئات الكيلومترات من الجرف القاري ي الذي نسبياالمحيطي النائي ا موقعه لها يوفرو  ،اإليكولوجية المرتبطة بها
 .تدهور البيئة البحرية الطبيعيةأنها تؤدي إلى الحماية والعزلة عن العديد من األنشطة البشرية المعروفة ب

H M H H M H M 

 

 



CBD/SBSTTA/23/9 

Page 46 

 

للتنوع البيولوجي  الممكنة بشأن الروابط بين الطبيعة والثقافة في اإلطار العالميالعمل عناصر  32/5
 0202لما بعد عام 

 ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن الهيئة الفرعية للمشور 
)ي( واألحكــــام  8الفريـــق المفتـــوح العضـــوية العامـــل بـــين الـــدورات المخصـــص للمـــادة  بتوصـــيةتحـــيط علمـــا  -0

المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بخيارات لعناصر العمل الممكنة بشأن الروابط بين الطبيعة والثقافـة فـي فتـرة 
 37؛5151ما بعد عام 
 مؤتمر األطراف بما يلي:توصي  -5

تفسير أو استخدام أي شيء في برنامج العمل بشأن الروابط بين الطبيعة والثقافة لدعم الحواجز ينبغي عدم  ])أ(
 اير الجمركية المعوقة  للتجارة؛[

من منطوق توصية الفريق العامل أيضا لتشمل العمليات ذات  5توسيع نطاق الدعوة الواردة في الفقرة  )ب(
 علوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛الصلة، بما في ذلك المنبر الحكومي الدولي لل

 إضافة المهمة التالية إلى برنامج العمل المشترك بشأن الروابط بين التنوع البيولوجي والثقافي: ])ج(
 . ب0المهمة  ،0العنصر  ‘ 0’

ستقوم أمانة االتفاقية، إلى جانب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( واالتحاد الدولي 
المنافع الناشئة عن  تقاسملحفظ الطبيعة والهيئات األخرى ذات الصلة، بوضع استراتيجية فعالة لضمان 

قليدية من أجل الحفاظ على ثقافتهم استخدام الموارد الجينية بشكل عادل ومنصف مع أصحاب المعارف الت
 وصحتهم ورفاههم.[

 
  

                                                 
37
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 0202 مشاريع مقترحات لتعزيز التعاون التقني والعلمي لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 32/6
 ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

قوي ووسائل تنفيذ أخرى لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما أهمية وجود تعاون تقني وعلمي إذ تؤكد على 
 ،0202بعد عام 

ذ تالحظ   القيود والتحديات التي ووجهت عند تنفيذ برامج التعاون التقني والعلمي بموجب االتفاقية،وا 
ذ تدرك  الت والتخصصات لدعم أنه سيتعين توسيع نطاق التعاون التقني والعلمي عبر مجموعة واسعة من المجاوا 

 تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات األخرى، ومعالجة العوامل الدافعة إلى فقدان التنوع البيولوجي،
ذ تشير إلى  ذ تالحظ، 2، وخصوصا الفقرة 14/02المقرر وا  المناقشات الجارية عن معلومات التسلسل الرقمي  وا 

 بشأن الموارد الجينية،
ذ تشير إلى  آلية ارفة تبادل المعلومات التفاقية التنوع البيولوجي باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز التعاون أهمية وا 

 ،12/15( من االتفاقية وفي المقرر 2)18التقني والعلمي على النحو المنصوص عليه في المادة 
لما  نوع البيولوجيلإلطار العالمي للتبالمقترحات الخاصة بتوطيد التعاون التقني والعلمي دعما  حيط علمات -4
 ؛الواردة في المرفق األول أدناه 0202بعد عام 

ورهنا بتوافر الموارد، بإعداد مقترحات لعملية  14/04األمينة التنفيذية أن تقوم، عمال بالمقرر تطلب إلى  -5
صالح النظام شاملة الستعراض وتجديد برامج التعاون التقني والعلمي، بما في ذلك مبادرة الجسر البيولوجي ومبادرة إ
، وأن تقدم 0202اإليكولوجي للغابات والمبادرة العالمية للتصنيف، من أجل دعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 هذه المقترحات لتنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛
ذلك أعضاء اتحاد الشركاء العلميين األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، بما في تدعو  -6

 :0202يناير/كانون الثاني  02بشأن التنوع البيولوجي، إلى تزويد األمينة التنفيذية بما يلي، بحلول 

أعاله، بما في ذلك عناصر للتعاون  1آراء ومقترحات إضافية بخصوص المقترحات المشار إليها في الفقرة  )أ(
مسح أفق التكنولوجيا وتقييمها ورصدها، مع تجنب إزدواجية التكنولوجيات ذات الصلة التي التقني والعلمي بشأن التمكين من 

 نظر فيها فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية؛
 أمثلة على اآلليات المؤسسية الفعالة والشراكات والشبكات والترتيبات المؤسسية اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ )ب(

أعاله، مع مراعاة المشورة  1األمينة التنفيذية أن تعد أيضا المقترحات المشار إليها في الفقرة لب إلى تط -7
والتعديالت الواردة في المرفق األول أدناه والتقديمات الواردة من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، وأن تقدم 

فرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث والفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار المقترحات المحدثة لكي تنظر فيها الهيئة ال
 في اجتماعه الثالث؛ 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

أعاله، قدر  4األمينة التنفيذية أن تقدم ما يلي، عند االضطالع بالمهمة الواردة في الفقرة تطلب أيضا إلى  -8
 وافر الموارد:اإلمكان ورهنا بت

 معلومات عن مزايا وعيوب الخيارات الثالثة للترتيبات المؤسسية؛ )أ(
 معلومات عن التكاليف المرتبطة بالخيارات الثالثة؛ )ب(
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تجميع وتحليل أوليين للمعلومات المتعلقة بالترتيبات المؤسسية ذات الصلة والشبكات على المستويات  )ج(
قليمي فيما يتعلق بمواضيع مختلفة، بما في ذلك العمل الجاري من جانب المنبر الحكومي العالمي واإلقليمي و/أو دون اإل

 الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وفرق العمل التابعة له؛

على النحو  بمشروع اختصاصات الفريق االستشاري اير الرسمي المعني بالتعاون التقني والعلميترحب  -9
الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى أن تقوم في اجتماعها الثالث بالنظر في هذه االختصاصات وتدعو الوارد في المرفق الثاني أدناه، 

 وتقديم توصية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر.

 

 المرفق األول
 2121العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام مشاريع مقترحات لتعزيز التعاون التقني والعلمي لدعم اإلطار 

 مقدمة -1

( من االتفاقية األطراف بتعزيز التعاون التقني والعلمي الدولي في ميدان صيانة التنوع البيولوجي 1)18ُتلزم المادة  -1
وكذلك، ُتلزم أجزاء  واستخدامه على نحو قابل لالستمرار من خالل القنوات الدولية والوطنية المناسبة، كلما كان ذلك ضروريا.

األطراف بأن تقوم، وفقا للتشريعات والسياسات الوطنية، بتشجيع وتطوير طرائق التعاون لتطوير واستخدام  18أخرى من المادة 
التكنولوجيات، بما في ذلك التكنولوجيا المحلية والتقليدية، سعيا إلى تحقيق أهداف االتفاقية، والعمل، بناء على اتفاق متبادل، 

ى تشجيع وضع برامج بحث مشتركة ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف االتفاقية. عل
)البحث  10وباإلضافة إلى ذلك، هناك مواد أخرى ذات صلة تتعلق أيضا بالتعاون التقني والعلمي، بما في ذلك المادة 

)استخدام التكنولوجيا  19 )تبادل المعلومات(، والمادة 17 (، والمادة)الحصول على التكنولوجيا ونقلها 16 والتدريب(، والمادة
 الحيوية وتوزيع فوائدها(.

قررات المتعلقة بالتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا. وتشمل هذه ممؤتمر األطراف عددا من ال عتمداوقد  -0
بموجب المقررين و . 14/04و 12/21و 12/02و اء،ب 10/0و 11/12و 12/02و 12/16و 9/14و 8/10و 7/09المقررات 

قامةومتسق ومنسق للتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا و  نسجمنهج م اتباعنفيذية تباء، ُطلب من األمينة ال 10/0و 11/0  ا 
وع البيولوجي والمواد ذات الصلة من االتفاقية والخطة االستراتيجية للتن 18شراكات وقدرات من أجل تيسير التنفيذ الفعال للمادة 

سر البيولوجي  بلورةستجابة لذلك، تم وفي إطار اال. 0211-0202 ، Bio-Bridgeعدد من األدوات والمبادرات، مثل مبادرة الج 
وتيسير التعاون التقني والعلمي  وطيدلتوذلك وايرها، للتصنيف والمبادرة العالمية ومبادرة إصالح النظام اإليكولوجي للغابات، 

 .ونقل التكنولوجيا بين األطراف. ومع ذلك، فقد واجهت تلك الجهود تحديات وقيود مختلفة

نفيذية إعداد مقترحات لعملية شاملة الستعراض تإلى األمينة ال رابع عشراجتماعه ال فيطلب مؤتمر األطراف و  -2
، باء 14/04)المقرر  0202عم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وتجديد برامج التعاون التقني والعلمي، من أجل د

تم إعداد المقترحات الواردة أدناه استجابة للطلب المذكور أعاله وفي سياق االستعدادات الجارية لإلطار العالمي . و (9الفقرة 
لق بفقدان التنوع البيولوجي خالل العقود الماضية، سيتم ة فيما يتعفزعألعداد المُ ولتلبية ا. 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

حداث تغيير تحويلي نحو رؤية  ستتطلب هذه الجهود و مع الطبيعة".  انسجام"العيش في  0252تصميم اإلطار لتكثيف العمل وا 
التقني والعلمي ونقل  لتعاونتوطيد ا عتبريو على األرض.  تمالطموحة وسائل قوية ومنتظمة للتنفيذ إذا كان التغيير الحقيقي ي

التكنولوجيا والتشجيع على الحلول المبتكرة، التي تشمل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، عناصر أساسية لتحقيق هذا 
 .التغيير

راء واحتياجات األطراف والمقررات ذات الصلة لمؤتمر األطراف آل إيالء االعتبار الواجبوضعت المقترحات مع و  -4
الخبرات والدروس إلى  ندستت مال السابقة عن التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا بموجب االتفاقية. كماى األعواالستناد إل
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في ها، ويستفيدون من المقترحات السابقة نطاق وخارج 38االتفاقيةبموجب المستفادة من مختلف مبادرات التعاون التقني والعلمي 
ومقترحات عن خيارات  39ومتسق ومنسق للتعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا نسجمنهج م اتباعفيما يتعلق ب هذا الشأن

 41.والتكيف معها ومقترحات إلنشاء مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي 40التكنولوجياتوصول إلى التدابير واآلليات لتيسير ال

كخطوة أولى، و عملية شاملة. ، ستتم مواصلة تطوير مشاريع المقترحات هذه من خالل 14/04لمقرر وبموجب ا -5
نفيذية تحليال مكتبيا للمقررات والمبادرات السابقة ذات الصلة عن التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا وأعد تاألمينة ال تأجر 

 ه/حزيراناجتماعها الذي عقد في يوني فيمشروع وثيقة استعرضتها اللجنة االستشارية اير الرسمية آللية ارفة تبادل المعلومات 
الهيئة الفرعية  نظر . وبعدمكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةكما أجرى عليه استعراض األقران  0219

المقترحات المنقحة إلى جميع األطراف  شروعاجتماعها الثالث والعشرين، سيتم إرسال م في العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشورة 
تضمن اآلراء يثالث  شروعم إصدارسيتم و مقترحات. الراء و مزيد من اآلالحكومات والمنظمات المعنية للوصول إلى ايرها من و 
وستتم  0202لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيالجتماع الثاني للفريق العامل مفتوح العضوية المعني بل مستلمةال

. 0202 /آذارمارس 1سيعقد في  الذيعن بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي  مناقشته في المشاورة المواضيعية العالمية
 0202 /أيارالمقترحات المنقحة الرابعة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ خالل اجتماعها الثالث في مايو مشاريعوسيتم بعد ذلك تقديم 

في  ،0202ما بعد عام العالمي للتنوع البيولوجي لباإلطار مفتوح العضوية المعني بالواالجتماع الثالث للفريق العامل 
/تشرين اجتماعه الخامس عشر في أكتوبر فيالنهائي للمقترحات  شروعسينظر مؤتمر األطراف في المو . 0202 ه/تموزيولي

 .0202 األول

مؤسسة أو أكثر  في سياق هذه المقترحات، يشار إلى التعاون التقني والعلمي باعتباره عملية يقوم بمقتضاها بلدان أوو  -6
لتحقيق أهدافهم الفردية أو الجماعية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خالل اإلجراءات التعاونية و/أو تبادل المعارف العلمية، 

تنمية الموارد البشرية، وبناء المؤسسات، وتبادل الخبرات،  الخبرة والبيانات والموارد والتكنولوجيات والدراية التقنية. ويشمل ذلك
األصلية الشعوب والتدريب المشترك، والبحث المشترك، والتطوير المشترك ونشر التكنولوجيات )بما في ذلك تكنولوجيات 

 .التقليدية( ونقل التكنولوجيا والدراية التقنيةالتكنولوجيات و 

 واألهداف والمبادئ التوجيهية غراضاأل -2
 األاراض واألهداف )أ(

ها من تسخير العلم وتيسيره بما يمك نالتعاون بين األطراف والمنظمات المعنية  دوطيالهدف العام للمقترحات هو ت -7
من أجل تحقيق أهداف  0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام دعم التنفيذ الفعال لوالتكنولوجيا واالبتكار بفعالية ل

 كما يلي:األهداف المحددة وستكون . االتفاقية وبروتوكوليها

تنمية من خالل ، اتم والتكنولوجيا واالبتكار و اإلسهام في تطوير وتعزيز القدرات الوطنية، فيما يتعلق بالعل )أ(
 42؛القدرات المؤسسيةالموارد البشرية وبناء 

 توالتكنولوجيااألصلية الشعوب وتيسير تطوير ونقل واستخدام التكنولوجيات، بما في ذلك تكنولوجيات  عزيزت )ب(
 43؛التقليدية

                                                 
 الحالية. واللمحة العامة الواردة في القسم الثاني من الوثيقة )CBD/COP/13/INF/22(انظر وثيقة دراسة المدى  38
 .UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1انظر  39
 .UNEP/CBD/COP/8/19/Add.2انظر  40
 .UNEP/CBD/WG-RI/3/10انظر  41
 .من االتفاقية 0، الفقرة 18المادة يتماشى ذلك مع  42
 .من االتفاقية 4، الفقرة 18يتماشى ذلك مع المادة  43

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/information/cop-13-inf-22-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-05/official/wgri-05-03-add1-ar.pdf
https://www.cbd.int/meetings/COP-08
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 44؛البحوث ذات الصلةفي استخدام التطورات العلمية في والتشجيع عليه والتعاون المشترك البحث عزيز ت ج()

وتوسيع نطاقها، بما في ذلك التكنولوجيا البيولوجية  الحلول المبتكرةوتنفيذ  إيجاد بناء الخبرات وتعزيز )د(
 العصرية والتكنولوجيات الناشئة األخرى، وفقا للوائح الوطنية واستنادا إلى نهج استباقي؛

 البيانات والمعلومات والمعارف التقنية والمعلومات العلمية ذات الصلة وتبادلها، بماُسبل الوصول إلى تيسير  )ه(
معارف و  ،المثال ال الحصر، نتائج البحوث التقنية والعلمية واالجتماعية االقتصادية والمعارف المتخصصة في ذلك، على سبيل

 45، وأفضل الممارسات.الشعوب األصلية والمعارف التقليدية
 المبادئ التوجيهية )ب(

مج التعاون التقني في ضوء الخبرة التشغيلية السابقة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من تنفيذ مختلف برا -8
 46المبادئ التالية:إلى جهود التعاون التقني والعلمي  ندوالعلمي، ستست

الطلب وتبدأ بناء  على قائمة على : ستكون أنشطة دعم التعاون التقني والعلمي الطلبالنهج القائم على  أ()
ات المحلية، بناء  على احتياجاتهم المحددة طلب األطراف والمؤسسات والجهات المعنية، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمع

 ووفقا للتشريعات الوطنية؛ والُمعينة حسب األولوية

 االحتياجات سيتم تنفيذ أنشطة دعم التعاون التقني والعلمي بطريقة مرنة وقابلة للتكيف، مع مراعاة المرونة: ب()
 ألصحاب المصلحة؛المختلفة  واألحوالالظروف و 

أنشطة دعم التعاون التقني والعلمي لالحتياجات التي لم تعالجها  بما يضمن تلبيةبذل الجهود يتم س الكفاءة: ج()
 ؛المنظمات الشريكة بعد

ستُتخذ تدابير لضمان أن تسفر أنشطة التعاون التقني والعلمي عن التغيرات المنشودة وأنه يمكن  الفعالية: )د(
 تحديد النتائج كميا؛

: ستعمل مبادرات التعاون التقني والعلمي على تعزيز الحلول المصممة خصيصا التي تنطوي مالنهج المصم   ()ه
، الوطني والمحليالمستفيدين على المستويين على إمكانات قوية للقبول واالستيعاب على المستوى المحلي، وملكية الشركاء 

 ؛الستدامةاآفاق أفضل و 

ن التقني والعلمي نهجا برنامجيا، مع التركيز على التنفيذ من خالل : ستعتمد مبادرات التعاو النهج البرنامجي ()و
مشاركة طويلة األجل ومستدامة بدال من التدخالت القصيرة و  يتضمن خطة تشمل خطوات ومعالم بارزة نهج تعاوني متكامل
 ؛األجل القائمة بذاتها

: ستستند مبادرات التعاون التقني والعلمي إلى المشاركة النشطة مع الشركاء المؤسسيين الشراكات والتعاون ()ز
القطاع ( 2)المؤسسات األكاديمية والعلمية؛ ( 0)البحوث والشبكات المتخصصة؛ ( 1)ومقدمي المساعدة التقنية، بما في ذلك 

المنظمات اير الحكومية الوطنية والدولية، بما في ( 5)الوطنية واإلقليمية؛ و  دون الوطنية المؤسسات الحكومية( 4)الخاص؛ 

                                                 
 .من االتفاقية 10يتماشى ذلك مع المادة  44
 .من االتفاقية 0، الفقرة 17يتماشى ذلك مع المادة  45
دعم األمم المتحدة للتعاون فيما بين المتعلقة بية نفيذالمبادئ التوجيهية التية المحددة في إطار تنفيذوجيهية مع المبادئ المعيارية والتتسق هذه المبادئ الت 46

 .)SSC/19/3( بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=SSC/19/3&Lang=A
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المؤسسات الثنائية والمتعددة ( و 7)المجتمعات األصلية والمحلية؛ ( و 6)؛ يةعلوم الوطنالذلك المنظمات العاملة في مجال 
 ؛ومؤسسات التمويل (8)األطراف؛ 

بادئ االحترام المتبادل والمساواة والمنفعة ملمبادرات التعاون التقني والعلمي متث ــل : ستاالحترام المتبادل ()ح
 ؛المتبادلة

سيخضع التعاون التقني والعلمي للضمانات المناسبة وسيمتثل للمتطلبات احترام المتطلبات التنظيمية:  )ط(
 القانونية والتنظيمية للبلدان المتعاونة؛

م مي أحكاما لتوفير فرص التعليم والتعل  : ستشمل مبادرات التعاون التقني والعلانالتعليم والتطوير المستمر  (ي)
النهج البرنامجي الطويل األجل لمواصلة معالجة التقدم المحرز في تطوير التكنولوجيات الجديدة والناشئة؛ في إطار المستمرة 

 جهات المتلقية.تعزيز المعارف التقنية للو 
 مجاالت التركيز ذات األولوية -3

 حول 0202أعمال التعاون التقني والعلمي لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تُنظميمكن أن  -9
 :مجاالت التركيز التالية

التشجيع على التعاون في مجال البحوث لتعزيز االستخدام الفعال للمعلومات العلمية لدعم السياسات  العلوم: أ()
 47 ؛األدلةالقائمة على  واألدوات واآلليات واإلجراءات
 تكنولوجياتالها واستخدامها، بما في ذلك رويج لتالونقلها و  المناسبة : تطوير التكنولوجياتالتكنولوجيا ب()
 ؛ الحلوللتوسيع نطاق األصلية والتقليدية،  والمعارف

 48.: التشجيع على االبتكاراالبتكار )ج(
 أنشطة ومسارات التعاون التقني والعلميالمرتبطة بخيارات ال -4

يمكن تيسير وتوطيد التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا بموجب االتفاقية من خالل عدد من المسارات  -12
قيد  0202واإلجراءات االستراتيجية، رهنا بتوافر الموارد وتمشيا مع اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات ما بعد عام 

 :يلي يارات مايمكن أن تشمل الخو اإلعداد حاليا. 
 :خدمات دعم مكتب المساعدة أ()

لى الخبرة التقنية عصول حتقديم المعلومات والمشورة عن التعاون التقني والعلمي، بهدف تيسير ال (1)
 ؛والدراية التقنية

                                                 
ل ألطراف على الترويج للبحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه )الفقرتان )ب( و)ج(( من االتفاقية على أن تعم 10المادة  تنص   47

الهيئة الفرعية للمشورة  من بين بلدان أخرى، وفقا لمقررات مؤتمر األطراف التي اُتخذت بناء على توصية ، ال سيما في البلدان النامية،على نحو مستدام
والتشجيع على استخدام التطورات العلمية في مجال بحوث التنوع البيولوجي  ،02و 18و 16ألحكام المواد والتقنية والتكنولوجية، وفي االمتثال  العلمية

 .على نحو مستداملحفظ الموارد البيولوجية واستخدامها  في هذا األمر وتوطيد أواصر التعاون
يدة والحلول واختبارها وتطبيقها وتوسيع نطاقها، مما يؤدي إلى ، يوصف االبتكار على أنه عملية تشمل تصميم األفكار الجدالحالية ألاراض الوثيقة 48

 .إحداث تغيير تحويلي وأكثر تأثيرا
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بما في وأصحاب المصلحة، المؤسسات المعنية وفقا للتشريعات الوطينة، و  ،دعم األطراف الطالبة (0)
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، في التعبير عن  الحكومات دون الوطنية، وكذلك ذلك

 ؛احتياجاتهم المحددة وصيااة مقترحات مشاريع لتلبية هذه االحتياجات
 :خدمات التوفيق ب()

قليمي اإلدولي و على المستويات ال 49العمل مع شبكة متعددة التخصصات من مقدمي وشركاء (1)
 ؛لتسخير المعارف التقنية والمؤسسية في المجاالت المتعلقة بالتنوع البيولوجيوطني الو 

المساعدة التقنية من خالل التوفيق بين األطراف الطالبة، بناء  على االحتياجات المحددة  حشد (0)
، بما في ذلك الشعوب األصلية وأصحاب المصلحة المعنيينأو والمؤسسات و/ذاتيا، واألطراف 

  50؛المحلية، في وضع يمكنها من المساعدة والمجتمعات
أو تعزيز الشراكات والمشاريع المشتركة لتسريع عملية تطوير ونشر التكنولوجيات المناسبة  وطيدت (2)

 قياس؛والحلول القابلة لل
 ؛التشجيع على مشاركة القطاع الخاص في تطوير حلول مبتكرة (4)

 :تطوير الشبكات وبناء الشراكات ج()
 وتعزيزها؛ الشبكات التقنية والعلمية الدولية واإلقليميةعلى فيز تحال (1)
 ؛تبادل بيانات بحوث التنوع البيولوجيرويج لالت (0)
مواصلة تحسين رصد التنوع البيولوجي من خالل التعاون مع اللجنة المعنية بسواتل رصد األرض  (2)

، ضمن (GEO-BON)رض وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األ
آخرين، من أجل تحسين الحصول على بيانات رصد األرض والخدمات ذات الصلة وتنسيقها 

 وتقديمها واستخدامها؛
 ؛تحديد مراكز الخبرة ونشرها وربطها وتعزيزها (4)

 :بناء القدرات في المجاالت المتعلقة بالتعاون التقني والعلمي د()
خالل تيسير برامج التدريب والتعليم، بما في ذلك توجيه الخبراء تعزيز المؤسسات العلمية من  (1)

 ؛والعلماء الشباب
دعم األطراف لوضع وتعزيز السياسات التمكينية واألطر التنظيمية والترتيبات المؤسسية والحوافز  (0)

 ؛لتحفيز االبتكار وتوسيع نطاقه
نية في مجاالت متخصصة مثل االستشعار تيسير توفير التدريب على المهارات لتطوير الدراية التق (2)

ذج، وتقييم التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات انموضع الو  هاتالسيناريو  تعن بعد، وتحليال
، وتعديل الجينات، والبيولوجيا (DNA)النظام اإليكولوجي، وتكنولوجيات الحمض النووي 

                                                 
والمنظمات الحكومية واير  ،والقطاع الخاص ،والمؤسسات األكاديمية والعلمية ،بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الشبكات المتخصصة 49

 .ومؤسسات التمويل ،والمؤسسات الثنائية والمتعددة األطراف ،المحلية والمجتمعات والشعوب األصلية ،الحكومية
 .المرجع نفسه 50
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لنظم اإليكولوجية، وتحديد التركيبية، ومعلومات التسلسل الرقمي، وتقييمات حالة األنواع وا
 51ذلك؛ وايرالمجاالت ذات األولية في التنوع البيولوجي المكاني، 

 :تيسير البحث والتطوير  )ه(
بما في ذلك على إجراء البحوث ذات الصلة،  ودون الوطنية تعزيز قدرة المؤسسات العلمية الوطنية (1)

األخرى، وتيسير المشاريع البحثية المشتركة، من خالل الشراكات مع المنظمات النظيرة في البلدان 
 ؛وتبادل الخبراء والموظفين

االبتكارات  تطوير وتيسيرلتعزيز  وآليات التسريعبرامج حاضنة للتكنولوجيا  أو تعزيز وضع (0)
التكنولوجيات والحلول المصممة محليا،  والحلول ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك

 ؛األصليةب الشعو تكنولوجيات و 
 :في مجال التعاون مبادرات المثاليةالتحديد وتعزيز  و()

ستراتيجية إدارة وفقا التيسير تبادل المعلومات ذات الصلة وقصص النجاح وأفضل الممارسات،  (1)
برامج التدريب والمساعدة و  ،معلومات عن نتائج البحوث التقنية والعلميةالالمعارف، بما في ذلك: 

 وآليات التمويل؛ المعنية،التقنية 
ليها واالستفادة عصول حتيسير إمكانية ال بهدفتحديد وتعيين ونشر التكنولوجيات المعنية القائمة  (0)

 ؛منها
 وتوسيع نطاقها؛ االبتكارات المؤثرة وتيسير تنفيذتحديد وتعزيز  (2)
 ؛مشاريع نموذجية للتعاون )نقاط مضيئة( ودراسات الحالة عرض (4)
 .ات والحلولكنولوجيأحدث الت تقديمل اتالتكنولوجيا واالبتكار معارض وعروض تنظيم  (5)

بما في  ،سيتم تحديد اختيار الخيارات التي سيتم تطبيقها على أساس كل حالة على حدة بناء  على عدد من العواملو  -11
المطلوبة، وقدرة البلدان على  ةوالمالي ةتقنيالالموارد ذلك احتياجات وظروف الطرف )األطراف( الذي يطلب المساعدة، ومستوى 

 .من االعتباراتذلك  استيعاب التكنولوجيات والحفاظ عليها، واير
بعض العقبات والتحديات تجاوز توقع أن تساعد المسارات واإلجراءات المذكورة أعاله في يُ لى الخبرة السابقة، ع وبناء   -10

 على القيام بما يلي: ساعدتعلى سبيل المثال، يمكن أن و التي تعترض جهود التعاون التقني والعلمي. 
معظم طلبات تلبية : عن طريق زيادة األنشطة والموارد لزيادة عدد شراكات التعاون الناجحة المنشأة )أ(

 المساعدة المقدمة من األطراف والمؤسسات المعنية لتلبية االحتياجات التقنية والعلمية؛

من خالل الشراكات وبرامج التبادل بين األطراف والشركاء التقنيين والتدريب التقني : تعزيز الشبكات الحالية ب()
 ونقل المعارف المحلية وتبادل المعدات والخبرات بين المؤسسات والبلدان؛

: دعم تطوير وتعزيز التكنولوجيات المحلية واألصليةالشعوب تكنولوجيات وحلول  زيادة وضوح واستخدام )ج(
 .المحلية لتعزيز االستدامة وتقليل االعتماد على التكنولوجيات الخارجيةوالحلول 

 

                                                 
 .األطراف مؤتمرباء من  14/04وفقا للمقرر  51
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 المؤسسية ساليبآلليات واألالمرتبطة با خياراتال -5
فعال وجود  0202لما بعد عام  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجيسيتطلب توطيد التعاون التقني والعلمي دعما  -12

 .وموارد مالية وبشرية كافيةآليات تشغيلية فعالة للحوكمة و 
الفريق قدم يسو ة، سيوفر مؤتمر األطراف التوجيه االستراتيجي والسياسي/السياسي الشامل. حوكمالخص فيما يو  -14

ي سينشئه مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الخامس عشر عمال ذالمعني بالتعاون التقني والعلمي، ال االستشاري اير الرسمي
المشورة والتوصيات عن المسائل البرنامجية والتشغيلية. وترد االختصاصات المقترحة للفريق  ،باء 14/04 المقررمن  5الفقرة ب

 .أدناه لتذييلاالستشاري اير الرسمي في ا
يمكن أن تشمل الخيارات الممكنة لآلليات المؤسسية التشغيلية لتيسير وتوطيد التعاون التقني والعلمي بموجب و  -15

 :يلي االتفاقية ما
مركز عالمي لدعم التعاون التقني والعلمي مستقل عن األمانة العامة، يعمل بتعاون وثيق مع مختلف مقدمي  أ()

 المساعدة التقنية؛
 مراكز دعم التعاون التقني والعلمي اإلقليمية و/أو دون اإلقليمية التي يعينها مؤتمر األطراف؛ ب()

 .ألمانة، بالتعاون مع الشركاءالمبادرات والبرامج التي تنفذها/تنسقها ا )ج(
 العالمي على المستوى مركز دعم التعاون التقني والعلميالخيار ألف: 

وتيسير التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا بواسطة مركز عالمي مستقل لدعم  عزيزبموجب هذا الخيار، سيتم ت -16
دارته من قبل مؤسسة دولية و  عن أمانة االتفاقية.يكون مستقال التعاون التقني والعلمي  سيتم استضافة هذا الكيان التشغيلي وا 

 نها مؤتمر األطراف ويمكن أن تعمل بطريقة مشابهة لتلك الكيانات مثل مركز وشبكة تكنولوجيا المناخسمعة طيبة يعي  تحظى ب
(CTCN) غير المناخن تبشأ، وهي ذراع تشغيلية لآللية التكنولوجية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية (UNFCCC)  التي

 فيسينظر مؤتمر األطراف و  52يستضيفها برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(.
 ويوافق عليها. اجتماعه الخامس عشر في معايير اختيار المؤسسة المضيفة للمركز

الموارد لتعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا بين األطراف سيكون لمركز الدعم العالمي والية حشد و  -17
للمساعدة أو  اا" مركزيا لألطراف لتقديم طلباتهحال  جامع. وستوفر "م0202لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ي:فرصا للتعاون والدعم التقني والعلمي. وتشمل وظائفها المقترحة ما يل
مساعدة: لتزويد، بناء  على طلب األطراف والمؤسسات المعنية والجهات المعنية، بما في للتشغيل مكتب  )أ(

ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بالمعلومات والمشورة والدعم التقني من حيث التعبير عن احتياجاتهم وتطوير 
التقنية لتسخير المعارف المؤسسية وحشد اء المؤسسين ومقدمي المساعدة مشروع مستهدف مقترحات، بالتعاون مع شبكة من الشرك

 الخبرة التقنية؛
من بين أعضاء شبكة  االتوفيق: ربط األطراف الطالبة والشركاء ذوي الصلة الذين تم اختيارهخدمات تيسير  ب()

 وذات األولوية الذاتية؛الشركاء والمقدمي المذكورة أعاله، من أجل االستجابة لالحتياجات المحددة ذاتيا 
 من أجل:توفير خدمات دعم المشاريع: للمساعدة في تنفيذ مشاريع التعاون التقني والعلمي  ج()
 تعزيز الشراكات بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والشراكات الثالثية، باستخدام نهج برنامجي؛ (1)

                                                 
 n.org/-https://www.ctc و UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/13 :انظر التفاصيل على 52

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-13-en.pdf
https://www.ctc-n.org/
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بما في ذلك األدوات والتكنولوجيات القائمة والمبادرات القابلة تيسير تطوير التكنولوجيات ونقلها ونشرها،  (0)
 ؛للتطوير والحلول المحلية المبتكرة

تيسير الحصول على المعارف والمعلومات والبيانات العلمية واستخدامها، وكذلك المعارف األصلية  (2)
 والتقليدية؛

 (1، الفقرة الفرعية )و()12الفقرة لمحددة في تبادل المعلومات من خالل تحديد وتقديم المعلومات ا تيسير د()
 أعاله إلى آلية تبادل المعلومات؛

 .وظائفهاضطالع بالقيام بأنشطة أخرى مثل ما قد يكون ضروريا لال )هـ(
اإلرشادات والتوصيات الصادرة  راعيلمؤتمر األطراف وسي ةاالستراتيجي في إطار اإلرشاداتسيعمل المركز العالمي و  -18

سيقدم المركز تقارير مرحلية عن أنشطته إلى مؤتمر و أعاله.  14في الفقرة  وارد وصفهاعن الفريق االستشاري اير الرسمي ال
لإلطار التشغيلي المحتمل للمركز العالمي  اتخطيطي اأدناه توضيح 1يرد في الشكل و األطراف من خالل أمانة االتفاقية. 

 الجهات المعنية األخرى.ه بمؤتمر األطراف و وعالقت

 توضيح تخطيطي لآللية المؤسسية العالمية لدعم التعاون التقني والعلمي: 1الشكل 

 
ذا تم تحديد هذا الخيار، فقد يراب مؤتمر و عملياته. لقيام بسيحتاج مركز الدعم العالمي إلى موارد مخصصة لو  -19 ا 

تفاقية والمانحين اآلخرين إلى توفير التمويل للمركز العالمي لتمكينه من توفير الدعم في األطراف في دعوة اآللية المالية لال
من أجل ي اآلخر الالزم تقنوالدعم ال ذات الصلة التكنولوجيات والخبراتوصول إلى لحتى يستطيعوا االوقت المناسب لألطراف 

 .بفعالية 0202لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيتنفيذ 
 ي والعلمي اإلقليمية و/أو دون اإلقليميةتقنالخيار باء: مراكز دعم التعاون ال

ي والعلمي ونقل التكنولوجيا من خالل المراكز اإلقليمية و/أو تقنوتيسير التعاون ال وطيدسيتم تبموجب هذا الخيار،  -02
وسيتم استضافة مراكز الدعم اإلقليمية في المؤسسات الشريكة القائمة التي تتمتع دون اإلقليمية التي يعينها مؤتمر األطراف. 

موارد ال حشدية لبلدان المنطقة أو المنطقة دون اإلقليمية عند الطلب ولتقنبالخبرة والقدرات المؤسسية المعنية لتقديم المساعدة ال
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اختيار المؤسسات المضيفة للمراكز ويوافق في معايير  األطرافسينظر مؤتمر و  53.ي في مناطقهاتقنمشاريع التعاون العلمي الل
 .خالل اجتماعه الخامس عشر اعليه
اير أعاله وصفه  بالشكل الواردمراكز الدعم اإلقليمية بمهام مماثلة لتلك الموجودة في المركز العالمي  ضطلعستو  -01
جميع  حشدمع المراكز األخرى ل لتنسيقتعمل على ارة، سعند الضرو و . مناطقها دون اإلقليميةها ستعمل داخل مناطقها أو أن

 اومعالجة األولويات المحددة في مناطقه 0202لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيالخبرات الالزمة لدعم كامل لتنفيذ 
 .دون اإلقليمية هاأو مناطق

اإلرشادات والتوصيات ذات الصلة للفريق  يراعيوسلمؤتمر األطراف  ةاالستراتيجي رشاداتتحت اإلستعمل المراكز و  -00
تقدم المراكز تقارير مرحلية عن أنشطتها إلى مؤتمر األطراف من خالل و أعاله.  14ة في الفقرة وارداالستشاري اير الرسمي ال

ي تقنودعم التعاون القترحة لتعزيز ملآللية المؤسسية اإلقليمية ال اتخطيطي اأدناه توضيح 0أمانة االتفاقية. ويرد في الشكل 
 خرى.والعلمي، بما في ذلك العالقة بين المكونات المذكورة أعاله، ومؤتمر األطراف والجهات المعنية األ

 ي والعلميتقن: رسم تخطيطي لآللية المؤسسية اإلقليمية لدعم التعاون ال2الشكل 

 
 

 من األمانةالخيار جيم: دعم التعاون التقني والعلمية بواسطة البرامج المنسقة 
قها يتنستقوم بوتيسير التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا من خالل برامج  وطيدت تواصلذا الخيار، سيه إطاروفي  -02

ومبادرة استعادة النظم اإليكولوجية للغابات  Bio-Bridgeالج سر البيولوجي  مبادرة، بما في ذلك أمانة االتفاقية بالتعاون مع الشركاء
سيقوم كل برنامج بتنفيذ التدخالت المستهدفة في مجال و . وايرها مبادرة المحيطات المستدامةوالمبادرات العالمية للتصنيف و 

بالشكل إرشادات فريق استشاري اير رسمي،  راعيستقدم األمانة تقارير مرحلية إلى مؤتمر األطراف، والذي سيو مواضيعي محدد. 
 .أولويات ومتطلبات الجهات المانحةعلى أساس ، امجر ا باختالف البختلف وظائفهتو أعاله.  14في الفقرة  الوارد

                                                 
كهولم، التي تقدم ستايمكن للمراكز اإلقليمية و/أو دون اإلقليمية أن تعمل بطريقة مماثلة للكيانات مثل المراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية بموجب اتفاقية  53

وجب ع على نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فيما يتعلق تنفيذ التزاماتها بموتشج  ة تقنيالمساعدة ال
 .)http://chm.pops.int/Partners/RegionalCentres/Overview/tabid/425/Default.aspx( كهولم انظر الرابط التالي:ستااتفاقية 

http://chm.pops.int/Partners/RegionalCentres/Overview/tabid/425/Default.aspx
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ي والعلمي من خالل اتفاقات الشراكة والبرامج التعاونية مع مختلف تقنوتيسير التعاون ال وطيدستواصل األمانة تكما  -04
مركز وشبكة شمل ما يلي: و ما قد يالدولية. وهالشركاء بما في ذلك المؤسسات البحثية واألكاديمية والمنظمات والشبكات 

الدولي  الشريطيشفير تالتكنولوجيا المناخ )مثال عن الترويج للحلول القائمة على النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بتغير المناخ( 
 (CGIAR)لمراكز الدولية للبحوث الزراعية اواتحاد  (GBIF)ع البيولوجي والمرفق العالمي لمعلومات التنو  (iBOL)لحياة مدى ا

: الشراكة ما يلي وتشمل األنشطة األخرى .(GEO-BON) وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض
نوع البيولوجي، مؤشرات التالشراكة المعنية باإلدارة المستدامة للحياة البرية، و  نبشأالعالمية لحفظ النباتات، والشراكة التعاونية 

المية ، والشراكة العالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازية، والشبكة الع(GBRC)لبيولوجية والشبكة العالمية لمركز الموارد ا
واتحاد المستدامة لمحيطات امبادرة بيولوجي للمحيطات، و المبادرة العالمية للتنوع الو ، (GGBN)للتنوع البيولوجي للجينوم 

 54.ن التنوع البيولوجيبشألعلميين الشركاء ا
لتنوع البيولوجي لما بعد ل لإلطار العالمي اي والعلمي دعمتقنالتعاون ال تيسيرفي  فعاال ااألمانة دور ؤدي لكي تو  -05
ستحتاج الميزانية األساسية لألمانة إلى توفير وظائف و ، ستحتاج األمانة إلى دعم تمويل كاٍف ويمكن التنبؤ به. 0202 عام

 .ي والعلمي وكذلك لألنشطة األساسيةتقنمخصصة للموظفين مسؤولة عن التعاون ال
 دور أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

 :يلي من االتفاقية، تقوم أمانة االتفاقية بما 04لمادة ل اطبق -06
من االتفاقية(  18إلى  16ي والعلمي ونقل التكنولوجيا )المواد تقنإعداد الوثائق ذات الصلة بالتعاون ال )أ(

 ؛واإلبالغ عن ذلك لمؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية
تاحتها من تقنتجميع المعلومات المتعلقة بالتعاون ال ب() ي والعلمي ونقل التكنولوجيا في مجال التنوع البيولوجي وا 

 خالل آلية ارفة تبادل المعلومات، تمشيا مع استراتيجية إدارة المعارف؛
االقتضاء، مع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ووكاالت األطراف المعنية، واتحاد التنسيق، حسب  ج()
ية تقنالخبرة النطوي على التي ت المعنيةالمبادرات ايرها من لميين، ومنصة األعمال والتنوع البيولوجي، والشبكات و الشركاء الع  

 ؛والعلمية و/أو المشاركة بالتعاون
 فعالياتم منتديات علوم التنوع البيولوجي ومعارض التكنولوجيا واالبتكار وايرها من الالمشاركة في تنظي د()

 على هامش االجتماعات الدولية؛
 .بوظائفها ضطالعالقيام بأنشطة أخرى قد تكون ضرورية لال )هـ(

  

                                                 
 .UNEP/CBD/WGRI/5/INF/2و  UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1في ذات الصلة ترد لمحة عامة عن المبادرات األخرى  54

https://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-05/official/wgri-05-03-add1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri-05/information/wgri-05-inf-02-en.pdf
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 المرفق الثاني
 االستشاري غير الرسمي المعني بالتعاون التقني والعلمي الفريق اختصاصاتمشروع 

 معلومات أساسية -1
صيانة التنوع  ميدانفي  الدولي ي والعلميتقنالتعاون البتعزيز من اتفاقية التنوع البيولوجي األطراف  18المادة  ُتلزم -1

بما في  من خالل مؤسسات دولية ووطنية مناسبة، كلما كان ذلك ضروريا، ،البيولوجي واستخدامه على نحو قابل لالستمرار
، وتشجيع وتطوير طرائق التعاون لتطوير واستخدام تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات علىالتعاون من خالل تعزيز ذلك 

وتعزيز التعاون في مجال تدريب  ليدية(،التقالتكنولوجيات األصلية و الشعوب )بما في ذلك تكنولوجيات التكنولوجيات ذات الصلة 
 18وتشدد المادة  .المعنيةإنشاء برامج بحثية مشتركة ومشاريع مشتركة لتطوير التكنولوجيات  الموظفين وتبادل الخبرات، وتعزيز

 أيضا على أهمية آلية ارفة تبادل المعلومات لتعزيز التعاون التقني والعلمي.
اعتمد مؤتمر األطراف  ،12/21و 12/02و 10/0و 12/16و 12/15و 9/14و 8/10و 7/09 قرراتبموجب المو  -0

 .ي والعلمي ونقل التكنولوجياتقنمختلف الجوانب المتعلقة بالتعاون ال عنمن التدابير وقدم إرشادات  اعدد
 استشاري فريقه الخامس عشر، في إنشاء خالل اجتماع، قرر مؤتمر األطراف أن ينظر، 14/04بموجب المقرر و  -2

آللية تبادل المعلومات  اير الرسمية الحالية في نهاية والية اللجنة االستشاريةعمل يتقني والعلمي، لتعاون المعني بااير رسمي 
 لتحقيقي والعلمي تقنالتدابير واألدوات والفرص العملية لتوطيد التعاون ال بشأننفيذية بالمشورة ت، لتزويد األمينة ال0202في عام 

 .التنفيذ الفعال لالتفاقية
 الغرض -2
بل سُ  بشأننفيذية تي والعلمي المشورة إلى األمينة التقنبالتعاون ال االستشاري اير الرسمي المعني الفريققدم سي -4

دارة المعارف وآلية تقنووسائل تعزيز وتيسير التعاون ال دعم لتبادل المعلومات ي والعلمي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وا 
المشورة  االستشاري اير الرسمي الفريق وعلى وجه التحديد، سيقدم. 0202لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي

 ما يلي: نبشأواإلرشادات والتوصيات 
 ي والعلمي من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية؛تقنج العملية لتوطيد التعاون الالتدابير والنهُ  أ()
بمبادرات  يتعلقفيما األخرى  االتفاقات والعمليات والمنظمات الدولية لتوطيد التعاون معالالزمة تدابير ال ب()
 يا؛ي والعلمي ونقل التكنولوجتقنالتعاون ال
ي تقنالبرنامجي لمبادرات التعاون ال الُنهج االستراتيجية لتلبية احتياجات وأولويات األطراف من خالل التنفيذ ج()

 ؛ذات الصلة والعلمي
داتقنالرصد تنفيذ االستراتيجيات المتعلقة بالتعاون  د() لإلطار رة المعارف دعما ي والعلمي، وبناء القدرات وا 

 واالتساق؛ نسجاملضمان اال 0202البيولوجي لما بعد عام لتنوع ل العالمي
دارة ال يتقنوتيسير التعاون ال وطيدوضع وتنفيذ أدوات وآليات لت هـ() ، بما في معارفوالعلمي وبناء القدرات وا 

 ؛ذلك نظم العلوم والمعارف التقليدية
وتيسير  وطيدالمعلومات، ال سيما عن كيفية تحسين فعاليتها كآلية لتالمسائل المتعلقة بآلية ارفة تبادل  )و(

 ؛ي والعلمي وتبادل المعلوماتتقنالتعاون ال
 ؛ي والعلمي والحفاظ عليهاتقنية والمالية لتعزيز أنشطة التعاون التقنلالموارد ا حشدالفرص المحتملة ل )ز(
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 تحديد أنشطة التعاون القائمة ووضع خرائط لها. )ح(
دعم ما يلزم من ، بما في ذلك توفير االستشاري اير الرسمي الفريقستدعم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عمل و  -5

 .لهاعمأل ةسكرتاريالخدمات اللوجستي و 
 العضوية -3
األطراف، مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل اإلقليمي  من خبراء ترشحهم االستشاري اير الرسمي الفريقتألف يس -6

يتجاوز عدد  ولنالعادل والتوازن بين الجنسين، وكذلك خبراء من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات المعنية. 
لمعايير التالية، كما يتضح من وفقا ليتم اختيار األعضاء سو براء الذين رشحتهم األطراف. الخبراء من المنظمات عدد الخ

 :سيرتهم الذاتية
ية والعلمية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي تقنخبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات في المسائل ال أ()

 ؛األخرى االتفاقات والعمليات الدوليةو/أو 
دارة المعارف وآلية ارفة تبادل المعلوماتتقنذات الصلة بالتعاون الالخبرة  ب() أو  ي والعلمي، وبناء القدرات، وا 

 ؛المنصات اإللكترونية المماثلة لتبادل المعلومات
 .و/أو البيئة أثبتت التجربة في عمليات وبرامج التعاون اإلقليمي أو الدولي المتعلقة بالتنوع البيولوجي ج()

 باعتبارهما عضويين رسميين سابقين. حاد الشركاء العلميين بشأن التنوع البيولوجيرئيسان المشاركان التوسيدعى ال -7
تستند إلى المعايير المذكورة  عملية ترشيح رسمية عبر االستشاري اير الرسمي الفريقأعضاء على ختيار قع االيسو  -8

 إضافيين خبراءرئيسين المشاركين للفريق االستشاري اير الرسمي، أن تدعو، بالتشاور مع ال نفيذيةتمينة اليجوز لألو أعاله. 
، مع االستشاري اير الرسمي للفريق االجتماعات ذات الصلةعلى دراية بقضايا أو مجاالت مواضيعية محددة لمناقشتها في 
الشخصية وليس كممثلين لحكومة يعمل األعضاء بصفتهم سو ضمان وجود توازن بين الخبراء في المسائل المتعلقة باالتفاقية. 

 .أو منظمة أو كيان آخر
 .عامين، مع إمكانية التجديد لفترة إضافية مدتها سنتان لمدة االستشاري اير الرسمي الفريقيعمل أعضاء و  -9
 العمل أسلوب -4

بتوافر الموارد، حيثما أمكن ذلك على  الوجه مرة واحدة على األقل كل عام، رهن اوجهاالستشاري  الفريقجتمع يس -12
فيما بين  الفريقعمل يسو يمكن تعديل وتيرة االجتماعات من قبل األعضاء كلما دعت الحاجة. و هامش االجتماعات األخرى. 

 .الوسائل اإللكترونية بر، حسب االقتضاء، ععن ُبعد الدورات
ا محددة أو مجاالت في معالجة قضاي فرعية لدعمهنشئ لجانا ياالستشاري، حسب االقتضاء، أن  للفريقيجوز و  -11

 .ختار الخبراء المعنيين للمساعدةيمواضيعية وأن 
تم تاير أنه سمكافآت أخرى من األمم المتحدة. رسوم أو على أي أتعاب أو  االستشاري الفريقال يحصل أعضاء و  -10

ن النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة البلدا األطراف من الذين رشحتهم الفريقتغطية تكاليف مشاركة أعضاء 
 .األمم المتحدةالمعمول بها في  اللوائحقواعد و وذلك طبقا للانتقالية، 

 .رئيسين مشاركين للعمل لفترة سنتين االستشاري اير الرسمي الفريقنتخب سيو  -12
 .الفريقلغة عمل  هي ليزيةكاللغة اإلن تكونوس -14
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 والناشئة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام القضايا الجديدة 32/7
 

 إن  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
بالمقترحات المتعلقة بالقضايا الجديدة والناشئة التي ورد تلخيص لها في المذكرة المقدمة من  تحيط علما   -0

 55األمينة التنفيذية بشأن القضايا الجديدة والناشئة؛
إرجاء النظر في العرض الذي اقترح أن تصن ف البيولوجيا التركيبية بوصفها قضية جديدة وناشئة إلى تقرر  -5

 للبيولوجيا التركيبية في االعتبار؛ مع أخذ المشورة المقدمة من فريق الخبراء التقنيين المخصص عشرين،اجتماعها الرابع وال
بأن ينتظر مؤتمر األطراف نتائج االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  توصي -2

ضافة قضية جديدة وناشئة إلى جدول أعمال الهيئة الفرعية في ليقرر عدم إ 56والتكنولوجية بشأن موضوع البيولوجيا التركيبية
 .2/52فترة السنتين القادمة، عمال  باإلجراء المتخذ بموجب المقرر 
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 .ألطرافعلى مشروع المقرر النهائي لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر ا إدخال كل ما يستتبع ذلك من تغييراتإلى ، وفقا  لذلك، قد يحتاج 
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 وقائع المداوالت -ثانيا 

 مقدمة
ن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التفاقية التنوع البيولوجي في و عقد االجتماع الثالث والعشر  -0

، مباشرة بعد 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09إلى  05ن ممونتلاير، كندا، في مقر منظمة الطيران المدني الدولي، في الفترة 
 )ي( واألحكام المتصلة بها.8ات المخصص للمادة للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدور  عشراالجتماع الحادي و 

 الحضور

:أسماؤها التالية األخرى والحكومات األطراف ممثلو االجتماع حضر -5
 أفغانستان

 أنتيغوا وبربودا
 األرجنتين
 أستراليا
 النمسا

 جزر البهاما
 بربادوس
 بيالروس
 بلجيكا
 بوتان

 البوسنة والهرسك
 بوتسوانا
 البرازيل

 بوركينا فاسو
 كمبوديا

 الكاميرون
 كندا
 تشاد
 شيلي

 الصين
 كولومبيا

 جزر القمر
 جزر كوك
 كوستاريكا

 كرواتيا
 كوبا
 اتشيكي

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 الدانمرك
 إكوادور
 مصر
 إستونيا

 ثيوبياإ
 بيو تحاد األور اال

 فنلندا
 فرنسا

 جورجيا
 ألمانيا
 اانا

 اواتيماال
 اينيا
 بيساو -اينيا
 هايتي
 أيسلندا
 الهند

 إندونيسيا
 أيرلندا
 إسرائيل
 إيطاليا
 جامايكا
 اليابان
 األردن
 كينيا

 الكويت
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 مداشقر

 مالوي
 ماليزيا
 ملديف
 مالي

 موريشيوس
 المكسيك
 المغرب
 موزامبيق
 ميانمار
 ناميبيا
 نيبال
 هولندا

 نيوزيلندا
 النيجر
 النرويج
 باكستان

 باالو
 بيرو

 الفلبين
 بولندا

 البرتغال
 جمهورية كوريا

 جمهورية مولدوفا
 سانت لوسيا

 المملكة العربية السعودية
 صربيا
 سيشيل

 سنغافورة
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 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 جزر سليمان
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 إسبانيا

 سري النكا
 السودان
 سورينام

 السويد
 سويسرا

 الجمهورية العربية السورية
 تايلند
 ليشتي -تيمور
 تواو
 تونغا

 ترينيداد وتوبااو
 تركيا

 تركمانستان
 أواندا

 اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 وأيرلندا الشمالية
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 الواليات المتحدة األمريكية

 
وحضر االجتماع أيضا مراقبون من هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وأمانات االتفاقيات والهيئات األخرى:  -2

اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات و  ،اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض
منظمة األاذية والزراعة لألمم المتحدة، ومرفق البيئة العالمية، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال و  ،الفطرية

والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 
األمم المتحدة للتجارة والتنمية، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،  مؤتمرو ئة األمم المتحدة للمرأة، لألاذية والزراعة، وهي

للتربية األمم المتحدة منظمة و ألمريكا الالتينية والكاريبي،  االقتصاديةاألمم المتحدة وبرنمامج األمم المتحدة اإلنمائي، ولجنة 
ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومعهد الدراسات المتقدمة لالستدامة التابع المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم ، والعلم والثقافة

 لجامعة األمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.
:بمراقبين أيضا ممثلة التالية المنظمات وكانت -1

ABS Capacity Development Initiative 
African Union 
African Union Development Agency-NEPAD 
African Wildlife Foundation 
AGROICONE 
Aichi Prefecture 
American Museum of Natural History 
ASEAN Centre for Biodiversity 
Assembly of First Nations 
Association of Fish and Wildlife Agencies 
Australian Rainforest Conservation Society 
Avaaz 
Barnes Hill Community Development 

Organization 
Biodiversity Matters 
Bioversity International 
BirdLife International 
Born Free Foundation 
Botanic Gardens Conservation International 
Campaign for Nature 
Canadian Parks and Wilderness Society 
CBD Alliance 
Center for Support of Indigenous Peoples of the 

North/Russian Indigenous Training Centre 
Centro para la Investigación y Planificación del 

Desarrollo Maya 
International Council for Game and Wildlife 

Conservation (CIC) 
Central African Forest Commission 

Conservation International 
Consultative Group on International Agricultural 

Research 
DHI Water & Environment 
ECOROPA 
Environment Management Group 
ETC Group 
Federation of German Scientists 
Forest Peoples Programme 
Foundation on Future Farming (Zukunftsstiftung 

Landwirtschaft) 
Friends of the Earth International 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
Future Law 
German International Cooperation Agency (GIZ) 
Global Biodiversity Information Facility 
Global Forest Coalition 
Global Youth Biodiversity Network 
Greenhorns 
Greenpeace International 
Group on Earth Observations – Biodiversity 

Observation Network 
ICCA Consortium 
ICLEI - Local Governments for Sustainability 
Indigenous Information Network 
Indigenous Leadership Initiative 
Indigenous Reference Group of the Fisheries 

Research and Development Corporation 
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Institut du développement durable et des 

relations internationales 
Institute for Biodiversity Network 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt 
International Development Law Organization 
International Fund for Animal Welfare 
International Institute for Applied Systems 

Analysis 
International Institute for Sustainability 
International Partnership for the Satoyama 

Initiative 
International Planning Committee for Food 

Sovereignty 
International University Network on Cultural and 

Biological Diversity 
Inuit Circumpolar Council 
International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) 
Jabalbina Yalanji Aboriginal Corporation 
Japan Civil Network for the United Nations 

Decade on Biodiversity 
Japan Committee for IUCN 
McGill University 
National Capital Commission 
Natural Resources Canada 
Natural Resources Defense Council 
Nirmanee Development Foundation 
Nordic Council of Ministers 
OGIEK Peoples Development Program (OPDP) 
Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
PBL Netherlands Environmental Assessment 

Agency 
Qikiqtaaluk Wildlife Board 
Queen’s University 

Ramsar Convention on Wetlands 
Ramsar Network Japan 
Regions4 Sustainable Development 
Réseau des gestionnaires d’aires marines 

protégées en Méditerranée 
Rueda de Medicina y Asociados, A.C. 
Saami Council 
Sasakawa Peace Foundation 
Smithsonian Institution 
Society for Wetland Biodiversity Conservation - 

Nepal 
South Asia Co-operative Environment 

Programme 
State University of New York at Plattsburgh 
Stockholm Resilience Centre 
SWAN International 
Tebtebba Foundation 
The Coalition of the Willing on Pollinators 
The Mountain Institute 
The Nature Conservancy 
The Pew Charitable Trusts 
The Union for Ethical BioTrade 
The World Bank Group 
Third World Network 
TRAFFIC International 
Tulalip Tribes 
United States Council for International Business 
Université de Montréal 
Université de Sherbrooke 
University of Strathclyde 
University of Wageningen 
Wetlands International 
Wildlife Conservation Society 
Wilfrid Laurier University 
World Agroforestry Centre 
WWF International

 افتتاح االجتماع 1البند 

 05اح اإلثنين بص 12:12افتتح االجتماع السيد إيزيكيو بنيتز دياز )المكسيك(، رئيس الهيئة الفرعية في الساعة  -2
لنظر الهيئة الفرعية من مقررا  15البالغ عددها مقررات من المقررات  8 الهيئة الفرعية بأنر . وذك  0219نوفمبر/تشرين الثاني 

مقررات الباقية سيتم  7في االجتماع الحالي وأن سيتم معالجتها لمؤتمر األطراف  عشر رابعالمعتمدة في االجتماع الالمقررات 
تلك المقررات ينبغي أن  حول. وقال إن المناقشات 0202معالجتها في االجتماع الرابع والعشرين الذي سيعقد في مايو/أيار 

تستند إلى أفضل مشورة ممكنة، التي ستقدم في إطار البنود الالحقة؛ وينبغي اإلبقاء على االعتبارات السياسية حتى ينظر فيها 
االقتصادية واالجتماعية المستدامة طراف. وأضاف أن حالة التنوع البيولوجي تعتبر خطيرة وترتبط بالتنمية مؤتمر األ

واألخالقية، وسيتم لذلك اتخاذ خطوات سياسية واقتصادية لضمان االستخدام المستدام والمنصف للتنوع البيولوجي وضمان القيام 
ل الهيئة الفرعية أيضا في "المشروع األولي" لإلطار العالمي للتنوع بما هو أفضل للبشرية والكوكب. وسوف يساهم عم

، من أجل معالجة االتجاهات الحرجة وتكثيف 0202، الذي سيتم تقديمه في أكتوبر/تشرين األول 0202البيولوجي لما بعد عام 
 استنادا إلى علم واضح. 0252اإلجراءات لتحقيق رؤية عام 
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وأدلت ببيان افتتاحي السيدة إليزابيث مروما مريما، الموظفة المسؤولة عن أمانة االتفاقية. وأعربت عن شكرها  -6
لبريطانيا العظمى وأيرلندا لحكومات النمسا، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، واليابان، ونيوزيلندا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة 

وبي على تقديم الموارد المالية لدعم مشاركة ممثلي البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها االتحاد األور وكذلك الشمالية، 
للتنوع البيولوجي بالنسبة بمرحلة انتقالية وممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. ويتم عقد االجتماع في وقت حرج 

بواسطة المنبر الحكومي  لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةا عنالتقييم العالمي تقرير أول ولالتفاقية، بعد إصدار 
. وخلص التقييم إلى أنه بالرام من (IPBES) الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

في تقليل هذا  ةناجحعديدة ءات إجرا تأن التنوع البيولوجي كان يتناقص على نحو كبير على جميع المستويات، فقد كان
الفقدان. وتجري األمانة مشاورة مفتوحة وشفافة مع جميع األطراف وأصحاب المصلحة من أجل اإلطار العالمي للتنوع 

. وطلبت األطراف أن تستند العملية إلى أفضل العلوم واألدلة، ولذلك، سيستند "المشروع األولي" 0202البيولوجي لما بعد عام 
وقابلة للقياس ودقيقة محددة  "ذكية"وأهداف محددة اايات اقشات في االجتماع الحالي، بما في ذلك اإلرشادات حول إلى المن

. ومن شأن كات وراء فقدان التنوع البيولوجيلمحر لومؤشرات، وخطوط أساس، وأطر الرصد، ، وواقعية ومحددة المدة الزمنية
مه أيضا على المستوى الوطني أن يكون أحد ركائز ابشأن التنوع البيولوجي يمكن استخد قابل للتنفيذإطار عالمي واضح و 

التنمية الدولية المستدامة. وقالت إنها تتطلع إلى مقترحات من المشاركين الستعراض وتجديد مختلف برامج التعاون التقني 
 األمانة. في إطاروالعلمي 

تحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا. فالجولة األولى  وأضافت أن أحد إنجازات االتفاقية تتمثل في -7
منطقة معايير المناطق البحرية المهمة  222في المائة من المحيطات في العالم، واستوفى أكثر من  75شملت أكثر من 

لنحو الذي أظهره تقييم المنبر فقدان التنوع البيولوجي، على اوراء محركات الإيكولوجيا أو بيولوجيا. ويجب معالجة جميع 
نطالقا من روحالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.  خطة التنمية  وا 

وأهداف التنمية المستدامة، سيتم معالجة المسائل بطريقة متكاملة عن طريق دعم جميع النساء والرجال  0222المستدامة لعام 
في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي، وذلك مع  ةر نشطادو أشعوب األصلية والشباب والمجموعات المهمشة في أداء وال

. ومن خالل االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف وأطر وقطاع األعمالالحكومات 
، يمكن معالجة التحديات على نحو كلي. واختتمت ةم اإليكولوجيإلصالح النظالمتحدة ومبادرات األمم المتحدة مثل عقد األمم 

س مسار فقدان التنوع البيولوجي، وأن الهيئة كف أو حتى عأو وق لتباطؤأن الوقت ليس متأخرا كلمتها بإعادة التأكيد على 
 تحديد الحلول.ل زخمال وفرالفرعية يمكن أن ت

 الشؤون التنظيمية 2البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ألف 

 ز، برئاسة السيد إيزيكيو بنيتز ديا0219نوفمبر/تشرين الثاني  05في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في  -8
 )المكسيك(، تناولت الهيئة الفرعية بحث جدول أعمال االجتماع.

ال المؤقت الذي أعدته األمينة التنفيذية بالتشاور وأقرت الهيئة الفرعية جدول األعمال التالي على أساس جدول األعم -2
 :(CBD/SBSTTA/23/1)مع المكتب 

 افتتاح االجتماع. -0

قرار جدول األعمال، وتنظيم العمل. ،الشؤون التنظيمية: انتخاب أعضاء المكتب -5  وا 

 .0202إرشاد قاعدة األدلة العلمية والتقنية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -2

 تنوع البيولوجي وتغير المناخ.ال -1
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الممكنة بشأن الروابط بين الطبيعة والثقافة في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام العمل عناصر  -2
0202. 

 اإلدارة المستدامة لألحياء البرية. -6

 التعاون التقني والعلمي. -7

شمال نتائج حلقة العمل اإلقليمية بشأن تيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيُا أو بيولوجيُا في  -8
 األطلسي.المحيط  شرق

 القضايا الجديدة والناشئة. -2

 شؤون أخرى. -01

 اعتماد التقرير. -00

 اختتام االجتماع. -05
 انتخاب أعضاء المكتب -باء 

 هاتألف مكتب اجتماعوفقا لالنتخابات المنعقدة في االجتماعين الحادي والعشرين والثاني والعشرين للهيئة الفرعية،  -01
 التالية أسماؤهم:ألعضاء من االعشرين و  لثالثا

 إيزيكيو بنيتز دياز )المكسيك( السيد الرئيس:
 السيدة هيلينا جيفري براون )انتيغوا وباربودا( نواب الرئيس:

 السيد أوليغ بورودين )بيالروس(
 السيدة سنكا بارودانوفيتش )البوسنة والهرسك(

 مصطفى فودة )مصر( السيد
 السيدة مارينا فون فايسنبرغ )فنلندا(

 سيغوردور ثرانسون )أيسلندا(السيد 
 يماكونغ )جمهورية الو الديمقراطية الشعبية(بكونغتشاي السيدة 

 السيدة إلهام أثو محمد )ملديف(
 السيد العربي سباعي )المغرب(

 مارتن كاوكاها كاساونا )ناميبيا(السيد 
 لي )جمهورية كوريا( نيو  -السيد بيونغ

 نت )سانت لوسيا(اآدمز توسالسيد 
 السيد نوبرت بارلوكر )سويسرا(
 السيد سيرااي اوبار )أوكرانيا(

 من االستمرار في خدمة المكتب.أن السيد سيرااي اوبار أشار أنه لن يتمكن  الهيئة الفرعيةوأبلغت األمانة  -00
أن المجموعات اإلقليمية لم تستكمل بعد مناقشاتها  علمودعا الرئيس أعضاء المكتب إلى ترشيح أعضاء جدد. و  -05

 واقترحت أن يتم معالجة البند في وقت الحق خالل األسبوع.

انتخبت الهيئة الفرعية رسميا ، 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  -02
والعشرين،  خامسوالعشرين وتنتهي في نهاية االجتماع ال ثالثاألعضاء التالية أسماؤهم لمدة عضوية تبدأ من نهاية االجتماع ال

 -ة ماريوسانت لوسيا: السيد وناميبيا، وملديف، أيسلنداوسيحل هؤالء األعضاء الجدد محل األعضاء من البوسنة والهرسك، و 
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آدمز  )البوسنة والهرسك(، والسيد والسيدة سينكا بارودانوفتشماي موزونغالي )سيشيل(، والسيدة اواندلين ك. سيسيور )باالو(، 
 .(، والسيدة تيا ستيفنز )أستراليا()سانت لوسياتوسانت 

هانسن )النرويج( كعضو بديل في المكتب للقضايا المتعلقة  -نتخبت الهيئة الفرعية أيضا السيد اوتي فويتوا -01
 ببروتوكول قرطاجنة وببروتوكول نااويا.

ده في رئاسة جلسات ، عضو المكتب من فنلندا، ستساعفايسنبرغوأبلغ الرئيس الهيئة الفرعية بأن السيدة مارينا فون  -02
تنوع البيولوجي لما بعد عام قاعدة األدلة العلمية والتقنية لإلطار العالمي للمن جدول األعمال، إرشاد  2ماع بشأن البند االجت

عناصر ، 5، التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والبند 4ند بالجلسات بشأن ال (أيسلندا) سيغوردور ثرانسون؛ وسيرأس السيد 0202
؛ وأن السيدة إلهام أثو 0202تنوع البيولوجي لما بعد عام الممكنة بشأن الروابط بين الطبيعة والثقافة في اإلطار العالمي للالعمل 
سانت )اإلدارة المستدامة لألحياء البرية؛ والسيد آدم توسينت  من جدول األعمال، ،6بشأن البند  ةلسجسترأس ال (ملديف) محمد
البوسنة )؛ والسيدة سانكا بارودانوفيتش التقني والعلمي ، التعاونمن جدول األعمال 7بشأن البند  ةلسجسيرأس ال (لوسيا

نتائج حلقة العمل اإلقليمية بشأن تيسير وصف المناطق البحرية  ،من جدول األعمال 8سترأس الجلسات بشأن البند  (والهرسك
 القضايا الجديدة والناشئة. ،9، والبند لسياألطالمحيط  شمال شرقالمهمة إيكولوجيُا أو بيولوجيُا في 

 مقررا لالجتماع. العربي سباعي )المغرب(واتفق على أن يعمل السيد  -06

، أدلى المقرر ببيان بالنيابة عن جميع المشاركين في االجتماع. وهنأ رئيس الهيئة الفرعية وبناء على دعوة من الرئيس -07
وفريقها على التحضيرات ذات الجودة العالية لالجتماع. وشكر أيضا حكومة  والموظفة المسؤولة عن األمانةوأعضاء المكتب 

أن  وأعرب عن ثقتهالبلدان النامية.  ممثليكندا على استضافة االجتماع واألطراف التي قدمت تمويال سخيا لتيسير مشاركة 
 المداوالت ستكون بناءة وشكر الرئيس على إتاحة الفرصة له للتحدث في الجلسة.

 2121تنوع البيولوجي لما بعد عام إلطار العالمي لللإرشاد قاعدة األدلة العلمية والتقنية  3 البند

من  2البند  فيالهيئة الفرعية  نظرت، 0219نوفمبر/تشرين الثاني  05في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في  -08
جدول األعمال. ولدى نظرها في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن إرشاد قاعدة 

وأربع إضافات تغطي ما  (CBD/SBSTTA/23/2) 0202األدلة العلمية والتقنية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  قرير التقييم العالميتنتائج )أ(  يلي:

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما السيما على عمل االتفاقية و  وانعكاساتهاالنظم اإليكولوجية والتقييمات األخرى ذات الصلة، 
معلومات أخرى عن قاعدة األدلة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ؛ )ب( و (CBD/SBSTTA/23/2/Add.1) 0202بعد عام 

لإلصدار الخامس من نشرة سياسات ال يمقرر ل مشروع موجزو )ج(  ؛(CBD/SBSTTA/23/2/Add.2) 0202لما بعد عام 
مالحظات بشـأن العناصر المحتملة لإلطار ؛ )د( و (CBD/SBSTTA/23/2/Add.3) التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

وكان معروضا أمامها أيضا مشروع اإلصدار  .(CBD/SBSTTA/23/2/Add.4) 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
يولوجي تغيير االتجاه السلبي لفقدان التنوع البووثائق المعلومات التالية: ؛ التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالخامس لنشرة 

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و ؛ (CBD/SBSTTA/23/INF/2) خطة استعادة طارئة –العالمي للمياه العذبة 
؛ (CBD/SBSTTA/23/INF/3)القياس على المستويين العالمي والوطني  وانعكاسات قابلية: األهداف، والمؤشرات 0202

الخبرات وموارد المؤشرات إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  –نوع البيولوجي ومؤشرات لألهداف العالمية والوطنية للت
بشأن تدابير الحفظ القائمة على  0202؛ واعتبارات لهدف إطار ما بعد عام (CBD/SBSTTA/23/INF/4) 0202بعد عام 

وتجميع للمقترحات من األطراف ؛ (CBD/SBSTTA/23/INF/5) 11محتمل للهدف الحق  هدفكالمناطق أو المواقع، 
؛ وحالة (CBD/SBSTTA/23/INF/6)وأهدافه  0202والمراقبين بشأن هيكل اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

؛ وتقرير مؤتمر تروندهايم التاسع بشأن (CBD/SBSTTA/23/INF/8)التقارير الوطنية السادسة من األطراف في االتفاقية 
دراج الحصول وتقاسم المنافع في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد (CBD/SBSTTA/23/INF/9)جي التنوع البيولو  ؛ وا 
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دراج نظم األاذية، والتنوع البيولوجي(CBD/SBSTTA/23/INF/10) 0202عام  والتغذية والصحة في اإلطار العالمي  ،؛ وا 
؛ ووثيقة تقرير موجز عن حفظ النباتات: تقرير عن (CBD/SBSTTA/23/INF/11) 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

؛ (CBD/SBSTTA/23/INF/12) 0202-0211التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 
تهديدات التي تواجه األنواع ومقاييس االستعادة ال والحد من: 0202لما بعد عام  األنواعوتعجيل التقدم في حفظ 

(CBD/SBSTTA/23/INF/13). 

 .0202إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لواستمع المشاركون إلى عروض تتعلق بقاعدة األدلة  -02

لتنوع البيولوجي وخدمات النظم للتقييم العالمي عن ا الرئيسين المشاركينأحد ، ووقال السيد أدواردو برونديزي -51
 الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اإليكولوجية
(IPBES) النماذج واألفكار واألهداف في التنمية االقتصادية. وقد نظروا في االنعكاسات على وراء قصة ال، إن التقييم كان

ى مدى الخمسين سنة السابقة ووجدوا أن المنافع واألعباء لم تكن موزعة على الطبيعة وتوسيع االقتصاد العالمي والتجارة عل
على األراضي وفي بيئات المحيطات والمياه العذبة، بالنسبة لجميع  ،تراكمت األعباء على المستوى العالميو و. سانحو مت

تحديد العوامل التي من أجل ع البيولوجي أهداف أيشي للتنو تحقيق التقدم المحرز في  تحليلمؤشرات التنوع البيولوجي. وقد تم 
وكيف يمكن زيادتها. وقدمت الشعوب األصلية مساهمة هائلة بمعارفها وابتكاراتها وممارساتها؛ ويجب  ينطوي عليها التغيير

تفاؤل االعتراف بمساهماتها، وينبغي أن يصبحوا شركاء بالكامل في الحوكمة البيئية. وتم تقييم مختلف السيناريوهات، من ال
في المائة من  82االقتصادي إلى المنافسة اإلقليمية واالستدامة العالمية. ووجدوا أن "العمل كالمتعاد" سوق يقو ض تحقيق 

عن األهداف. وقد أظهرت السيناريوهات التي تحتوي على أيضا أهداف التنمية المستدامة، وأن مؤشرات التنوع البيولوجي تبتعد 
دورا متزايدا على مدى العشر سنوات القادمة، وسيكون استخدام األراضي محددا قويا. وتتطلب تلعب ستغير المناخ أنها 

العادل ، والتكيف اإليكولوجي واالجتماعي ينمو السكانالالسيناريوهات الممكنة تغييرات أساسية في اإلنتاج واالستهالك، وتقليل 
، فإنها اعالميو  امحلية، الهائلستجابة الوعلى الرام من ا قطاعات.المناخ والتخفيف من حدته وتخطيط وحوافز شاملة لعدة مع 

، إذ أنه تم إحراز تقدم قليل في معالجة المحركات اير المباشرة للتغيير، مثل القيم سرعةلم تكن كافية من حيث النطاق أو ال
ة بدون احترام إليكولوجيتها. وكانت هناك االجتماعية. وهناك أسباب كامنة قوية مرتبطة بالتنمية، وفيها تم استخدام مواد طبيعي

األصلية والمجتمعات  لشعوبالحقوق لقيود كثيرة بالنسبة للمناطق المحمية. فعلى سبيل المثال، في منطقة اآلمازون، منحت 
حتية قد تم لبنية التاتخطيط هم على المدى الطويل، إذ أن ض، ولكن نموذج التنمية يمكن أن يقو  غاباتإزالة ال أتالمحلية وتباط

وكانت أنواع مختلفة من الحوكمة والمباني يمكن أن تحدد النتائج.  قفإن السدود والطر  ،وبالتالي ؛تجاهله على نحو كبير
ية على الصمود والتخطيط من أجل استخدام الطبيعة لتحقيق النتائج االجتماعية باقمطلوبة ومنها الشامل، والقدرة االست

ك نحو اقتصاد أكثر استدامة، ومعالجة ر زيادة قيم الحوكمة والقطاع العام واألفراد من أجل التحاالقتصادية األفضل. ويجب 
التفاعالت بين األسواق والتجارة وسلسلة العرض الكاملة بنهج عالمي متكامل، ألن الموارد تأتي من مناطق بعيدة على نحو 

اعة وليست االستثناء. وزادت قيمة الموارد مع تركها لمصدرها، متزايد. وينبغي أن تكون األساليب الرشيدة هي العادة في الصن
لتنمية االقتصادية. وتشكل إحدى الخطوات األكثر أهمية إزالة اإلعانات الضارة من أجل امع ترك قدر قليل للمجتمعات المحلية 

السلبي للتنوع البيولوجي" يعني  ة. "فعكس االتجاهخاصمواجهة المصالح ال ي، حتى لو كان ذلك يعنواستبدالها بحوافز إيجابية
عكس اتجاه عدم المساواة. وينبغي أن تستند معالجة أهداف التنمية المستدامة كلها معا على تكامل االتفاقات العالمية، مما 

 سيعززها، مع احترام األدوار اإلقليمية.

عن قطاعات معينة من اإلنتاج التي قد قدم أي معلومات  التقييم العالميتقرير ما إذا كان عوتساءل ممثل كولومبيا  -50
تدفع إلى فقدان التنوع البيولوجي. وقال إن قطاع األعمال في بلده طلب منه ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات أو إعادة تقييم 

 عملهم فيما يتعلق باستخدام النظم اإليكولوجية.

وال أفقدان التنوع البيولوجي. وقال إنهم قاموا وراء ووصف السيد برونديزيو العملية التي حددوا بها المحركات المباشرة  -55
بتقييم المؤلفات عن المحركات المباشرة وبعد ذلك حددوا تلك المحركات التي لديها أقوى تأثير حسب المنطقة. وبعدها حددوا 
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نولوجيا في قطاعات في التك اتإصدار الشهادات وتغيير  مطلباألدوات المستخدمة لمعالجتها، مثل الرصد، وتقديم الحوافز، و 
 بعض المحركات المباشرة. حد منمختلفة، والنتائج. وبهذه الطريقة، خلصوا إلى ما الذي 

 االجتماعية واالقتصادية المعينة ينبغي تواجدها إلزالة المحركات المباشرة. عوقال الرئيس إن الدواف -52

يم التاسع بشأن التنوع البيولوجي الذي لوحظ عن نتائج مؤتمر تروندها (النرويج)ياس بنجامين شاي ر تحدث السيد أندو  -51
. وعلم المؤتمر أن عدد الورقات العلمية المنشورة اكبير  افيه أن العملية نحو إطار عالمي جديد للتنوع البيولوجي تسترعى اهتمام

أن هناك قاعدة عن التنوع البيولوجي كان يتزايد بسرعة واستمع إلى عروض بشأن مجموعة واسعة من التقييمات التي أظهرت 
نتيجة للتغييرات في المحيط  كانت تحدث معارف جيدة يمكن االستعانة بها. وقال إن التغييرات األساسية في نظم األرض

حدد المشاركون مجموعة عريضة من المسارات الممكنة لتحقيق رؤية معالجة تتطلب تغييرا تحوليا. و يوي، وهناك خيارات للحال
جراءات إلام مع الطبيعة" وقدموا عددا من األفكار عن كيفية تحقيق التغيير التحويلي لتخطي ا"للحياة في انسج 0252عام 

 0202ة من العناصر التي يمكن إدراجها في إطار ما بعد عام مجموعالخاصة "بالعمل كالمعتاد". ونظر المشاركون أيضا في 
 .)elements-and-sessions-interactive-from-https://trondheimconference.org/outputs( وتتاح نتائج تلك المداوالت على:

للتوقعات صدار الخامس ة عامة على اإللمحثم قدم السيد تيم هيرش من المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي  -52
، لتقييم 0202. وسيعمل اإلصدار الخامس الذي يمر بمرحلة االستعراض قبل نشره في مايو/أيار العالمية للتنوع البيولوجي

 .0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  رشادالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وا  
تقرير التقييم العالمي عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم معلومات الرئيسية لإلصدار الخامس: وتضمنت مصادر ال

والتقييمات اإلقليمية والمواضيعية التي أجراها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي؛  اإليكولوجية
؛ وتقرير حفظ النباتات؛ ومؤشرات محدثة والتوقعات المحلية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية السادسة التي قدمتها األطراف؛

. 0252من الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي؛ والعمل بشأن السيناريوهات المتعلقة بالمسارات لتحقيق رؤية عام 
سياق كل من خطة التنمية المستدامة  واستعرض اإلصدار الخامس استنتاجات اإلصدارات السابقة ووضع اإلصدار الحالي في

الفرصة القائمة لوضع التنوع البيولوجي في التعميم نظرا ألهمية تغير المناخ في الخطط واتفاق باريس، مع إبراز  0222لعام 
و كل هدف السياسية والشااب العام لحالة الكوكب. ومع اقتراب حقبة التنوع البيولوجي إلى نهايتها، تم تقييم التقدم المحرز نح

من أهداف أيشي، مع أمثلة ملحوظة من النجاح حتى إذا لم تكن أي من األهداف على المسار الصحيح لتحقيقها. وفي القسم 
النهائي، لخص اإلصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي آخر المعلومات عن المسارات إلى مستقبل 

مناطق المترابطة الرئيسية، بما في ذلك أمثلة عن مثل هذه التحوالت. وباإلشارة إلى اإلجراءات مستدام والتحويالت الالزمة في ال
ستنطوي على مجموعة متنوعة من الخيارات التي تعكس الجوانب المختلفة لعالقة الناس مع الطبيعة  0252لتحقيق رؤية عام 

ن الخيارات السياساتية في العقود القادمة. وحث السيد هيرش وأن إيجاد التوازن المالئم بين هذه الجوانب سيكون جزءا مهما م
 فترة االستعراض. تنتهي ما، عند0202يناير/كانون الثاني  6األطراف على التعليق على مشروع اإلصدار الخامس قبل 

اهمات الشعوب األصلية سأبرزت م التوقعات المحلية للتنوع البيولوجيقالت السيدة جوجي كارينو إن نشرة و  -56
دراسة حالة  42وتضمن  بفضل تمويل سخي من مختلف المصادر،والمجتمعات المحلية. وأعد المشروع األول لإلصدار الثاني 

. وتمثلت الغاية االستراتيجية األولى في معالجة األسباب الكامنة وراء للتنوع البيولوجي توضح االبتكارات لتحقيق أهداف أيشي
ع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي في الحكومة والمجتمع، وهو ذو أهمية لجدول أعمال إطار ما بعد فقدان التنو 

وبالرام من أن قيم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ساهمت كثيرا في معالجة األسباب الكامنة وراء فقدان  .0202عام 
ع القرار على نحو يضر بكال التنوع البيولوجي والمجتمع. ويتطلب تعميم التنوع التنوع البيولوجي، فقد تم تهميشها في عملية صن

دراج المعارف األصلية والمحلية. ويتناقص التنوع  البيولوجي تمكين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب وا 
صلية والمجتمعات المحلية، بالرام من أنها كانت في أراضي وأقاليم الشعوب األأقل سرعة بالبيولوجي بمعدل يثير القلق ولكن 

التنوع البيولوجي قامت برعاية البنية التحتية. فقد تطوير بير من األعمال الزراعية، والصناعات االستخراجية، و كتحت ضغط 
النظم الغذائية  حيازة العرفية لألراضي أن يحسن حفظلالزراعي على مدى آالف السنين، ومن شأن االعتراف القانوني الكامل ل

https://trondheimconference.org/outputs-from-interactive-sessions-and-elements
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حيائاألصلية و  وما زال  ،م اإليكولوجية ووظائفها وخدماتهافي سالمة النظ هاعن مساهمات بالقدر الكافي فلم يتم اإلبالغ .هاا 
مطلوبة لبناء كانت مالية الموارد ال بالرام من أن، على نحو كبير ، ومحليا واير مضمونيتم بشكل مؤقت هاتمويل أعمال

التقريب بين نظم معارف متنوعة ودمج المؤشرات المتعلقة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في و  القدرات، والبرمجة
الجماعي في أهداف االتفاقية، وأهداف التنمية المستدامة واتفاق تغير المناخ. ويمكن زيادة  هاعملهم سالرصد واإلبالغ. وقد ا

ة وتعزيز اإلنصاف، وتقديم التمويل ودعم الرصد المجتمعي ونظم مساهماتها على نحو أكبر عن طريق تقليل عدم المساوا
المعلومات المجتمعية. وقالت إن مشروع اإلصدار الثاني من نشرة التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي متاح حاليا، وهي تتطلع 

 الرابع والعشرين للهيئة الفرعية. إلى إطالقه مع اإلصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي في االجتماع

، متحدثة بالنيابة عن الشراكة العالمية في فرنسا وقدمت السيدة مايتي دلماس، من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي -57
لحفظ النباتات. وقالت  بشأن حفظ النباتات، تقرير حفظ النباتات الذي استعرض التقدم المحرز نحو تحقيق االستراتيجية العالمية

، فقد أحرز تقدم كبير. وشجعت أهداف 0202الرام من إنه من اير المرحج أن الكثير من األهداف سيتم تحقيقها بحلول عام ب
االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات على استجابات عالمية ومبادرات جديدة، وحفزت النمو الكبير في الشبكات والشراكات، على 

د سواء. وقالت إن أهم الدروس التي تستمد من العقدين اآلخيرين تمثلت في إحراز التقدم المستويين الوطني والدولي على ح
عندما كانت األهداف قابلة للقياس ومدعومة من مجتمع مركز ومبتزم. وشددت على أهمية البيانات التي يمكن الحصول عليها 

منبثقة توصية  عقباتات وأطر اتفاقية التنوع البيولوجي. و والحاجة إلى المواءمة واإلبالغ بين االستراتيجية العالمية لحفظ النب
، وكانت األهداف 0222-0201أعد أول مشروع ألهداف حفظ النباتات للفترة ن االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، ع

الحياة على األرض، متوائمة على نحو وثيق مع أهداف أيشي القائمة. وأصافت أنه نظرا ألهمية النباتات في دعم جميع أشكال 
 .0202فمن الضروري أن تستمر النباتات ظاهرة في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 0219نوفمبر/تشرين الثاني  02عقدت في التي عمل الوادزي مانديفينيي من جنوب أفريقيا عن حلقة  ةالسيد تأبلغو  -58
 وقالت إن المشاركين في حلقة العمل استمعوا إلى. 0202جي لما بعد عام طار العالمي للتنوع البيولو لإلبشأن قاعدة األدلة 

التوقعات العالمية ، واإلصدار الخامس لنشرة لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةتقرير التقييم العالمي عن اعروض عن 
وناقشوا  تقرير حفظ النباتاتلواإلصدار القادم  التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي، واإلصدار الثاني لنشرة للتنوع البيولوجي

، بما في ذلك: الحالة واالتجاهات في التنوع 0202المسائل المتعلقة بقاعدة األدلة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ه التغيير التحويلي من البيولوجي، واالنعكاسات على رفاه اإلنسان والحاجة إلى التغيير التحويلي؛ وما الذي يمكن أن يعني

والروافع ونقاط االرتكاز الالزمة للتغيير التحويلي؛ وما الذي توحي به السيناريوهات وجهة العملية وكيف يمكن تحقيقه؛ ال
ل نتائج للمجتمع. وبشكل عام، أظهرت حلقة العمل الحاجة إلى االستعانة ضكمستقبل ممكن للتنوع البيولوجي والمسارات إلى أف

التعاون. وسيتاح تقرير حلقة  منافعو  0202األدلة المتاحة في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام بأفضل 
العمل كوثيقة معلومات لالجتماع الحالي، وستنشر العروض التي قدمت في حلقة العمل على الصفحة اإللكترونية الجتماع 

 حلقة العمل.

الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات تقييمات المنبر الحكومي  -ألف 
النظم اإليكولوجية، والمعلومات األخرى ذات الصلة واإلصدار الخامس من نشرة 

 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
ياسات في للعلوم والس قال الرئيس إن المداخالت ينبغي أن تكون أوال على مسألة تقييمات المنبر الحكومي الدولي -52

التوقعات ، والمعلومات األخرى ذات الصلة واإلصدار الخامس من نشرة مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
لمهمة والغايات واألهداف والمؤشرات بشأن اأن تناقش بعد ذلك الهيئة الفرعية اإلرشادات  يوينبغ العالمية للتنوع البيولوجي

 .0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  وخطوط األساس وأطر الرصد
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، وفنلندا، والمكسيك، والنرويج، وسويسرا، يا، وكمبوديا، واالتحاد األوروبيوأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وأسترال -21
 عن الدول الجزرية الصغيرة النامية(.أيضا وتايلند، وترينيداد وتوبااو )بالنيابة 

، برئاسة السيدة 0219نوفمبر/تشرين الثاني  05الجلسة الثانية لالجتماع، المنعقدة في الهيئة الفرعية، في ت استأنفو  -20
لجزء األول من بند جدول األعمال الذي يتناول تقييمات المنبر الحكومي الدولي للعلوم ل تهايسنبرغ، مناقشافمارينا فون 

م اإليكولوجية، والمعلومات األخرى ذات الصلة واإلصدار الخامس من والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظ
 .التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرة

وأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا، والبوسنة والهرسك )بالنيابة أيضا عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الحاضرة(،  -25
ثيوبيا، والبرازيل، وكندا، والصين، وكولومبيا، وكوستاريكا، وك كوادور، ومصر )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(، وا  وبا، وا 

 أمم جنوب شرق آسياوفرنسا، وألمانيا، واليابان، واألردن، ومالوي، وماليزيا )بالنيابة عن الدول األعضاء في رابطة 
(ASEAN) ،سويد، الوجنوب أفريقيا، والسودان، و (، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، وبيرو، والفلبين، والمملكة العربية السعودية

 ليشتي، وتركيا، وأواندا، والمملكة المتحدة. -والجمهورية العربية السورية، وتيمور

وأدلى ببيانين أيضا ممثال المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  -22
 ة لألمم المتحدة.ومنظمة األاذية والزراع (IPBES)اإليكولوجية 

اتفاقية التنوع البيولوجي، وتجمع  من أجلوأدلى ببيانات إضافية ممثلو المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، والتحالف  -21
، والمنتدى الدولي (GYBN)النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي 

وهيئة األمم المتحدة  ،(IPC)، ولجنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية (IIFB) المعني بالتنوع البيولوجيللشعوب األصلية 
 المركز الدولي لألبحاث في مجال الحراجة الزراعية، و )هيئة األمم المتحدة للمرأة( مرأةللمساواة بين الجنسين وتمكين ال

(ICRAF). 

الموضوعات للجزء الثالث من مشروع التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي إنه وقال ممثل األمانة، ردا على تساؤل عن  -22
من تقرير المنبر الحكومي الدولي، بالرام من استخدام مصادر أخرى مثل منظمة  6و 5تم اختيارها أساسا من الفصلين 

ية التحتية مسائل مثل التلوث والبنالحاجة كذلك إلى النظر في األاذية والزراعة. اير أن هناك بعض التداخالت التي أبرزت 
 ، مع المعلومات المأخوذة من التقارير الوطنية السادسة.خارج المناطق الحضرية

لنظر الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت األطراف  منقحا   وبعد تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا   -26
 والتعليقات المستلمة كتابة. عنها شفويا  

إرشادات بشأن المهمة، والغايات، واألهداف، والمؤشرات، وخطوط األساس، وأطر الرصد  -باء 
 2121لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

رغ السيد فرانسيس بيسيناف، دعت السيدة 0219نوفمبر/تشرين الثاني  05في الجلسة الثانية لالجتماع، المنعقدة في  -27
ن للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي ين المشاركييد بازيل فان هافر )كندا(، الرئيسأواوال )أواندا( والس

ن الرئيسين وأشارت إلى أ ، إلى تقديم عرض عن توقعاتهما للمدخالت من الهيئة الفرعية.0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ية في اليوم السابق بشأن التقدم المحرز والخطوات القادمة لتحضير اإلطار. المشاركين للفريق العامل قد قدما إفادة اير رسم

 هما إلى اإلعراب عن توقعاتهما للمدخالت التي ستقدمها الهيئة الفرعية للفريق، والسيما في التحضير الجتماعه الثاني.دعتو 

في  مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر نمللفريق العامل الصادر وأشار الرئيسان المشاركان إلى التكليف  -28
" لنص اأولي ا"مشروع ن المشاركين أن يعدايمن الرئيسالعامل لفريق ا، طلب . وفي استنتاجات اجتماعه األول14/24مقرره 

القة إلى تقييم اإلطار ودعا الهيئة الفرعية إلى القيام بالمهام المذكورة في وثيقة النتائج وطرح أي توصيات إضافية، والسيما بالع
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ودعيت الهيئة الفرعية أيضا 
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إلى تقديم إرشادات حول الغايات، والمؤشرات، وخطوط األساس وأطر الرصد لمحركات فقدان التنوع البيولوجي ولتحقيق التغيير 
أن تقدم مشورة بشأن تنظيم  اجتماعها الحالينطاق األهداف الثالثة لالتفاقية. وطلب إلى الهيئة الفرعية في  التحويلي ضمن

ومجاالت مواضيعية للغايات واألهداف، وخصوصا  0222ناصر الهيكلية الرئيسية، وخيارات ملهمة ومحفزة لمهمة عام عال
أن تشير الهيئة الفرعية إلى الوثيقة  رح الرئيسان المشاركانالبيولوجي. واقت لمعالجة المحركات وراء فقدان التنوع

CBD/SBSTTA/23/2/Add.4  وقدما نسخة معدلة تعديال طفيفا للتحديث اير الرسمي المقدم في اليوم السابق. وأضافا أن
 دور الهيئة الفرعية يتمثل في تقديم مشورة علمية بشأن هيكل وعناصر اإلطار وتقييم نتائج المفاوضات.

ندونيسيا،  -22 وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وبلجيكا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، وفنلندا، وفرنسا، وا 
  وملديف، والمكسيك، ونيوزيلندا، والنرويج، وجمهورية كوريا، وسيشيل )بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية(.

الجزء ، استأنفت الهيئة الفرعية نظرها في 0219تشرين الثاني /نوفمبر 06في ، المنعقدة لالجتماع الثالثة الجلسةوفي  -11
داف، والمؤشرات، وخطوط األساس، وأطر الرصد هجدول األعمال الذي يتناول اإلرشادات للمهمة، والغايات واأل بندالثاني من 

 .0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

، والنمسا، ومصر، واالتحاد األوروبي، وألمانيا، وأيسلندا، والهند، واليابان، واألردن، جنتينوأدلى ببيانات ممثلو األر  -10
سبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة والمملكة  ومالوي، وماليزيا، وهولندا، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وا 

 المتحدة.

، ومنظمة األاذية والزراعة ظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريةاتفاقية المحافوأدلى ببيانات أيضا ممثلو  -15
، (IUCN) ، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألاذية والزراعةلألمم المتحدة، و 

األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها واتفاقية ، (OECD) منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديو 
واتفاقية األمم المتحدة )متحدثا بالنيابة عن فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي(،  موئال  للطيور المائية

، وجامعة األمم المتحدة، ريقيالمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أف
 ومنظمة الصحة العالمية. ، والمركز العالمي لرصد الحفظ، والبنك الدوليللمرأةوهيئة األمم المتحدة 

وأدلى ببيانات أخرى ممثلو اللجنة االستشارية للحكومات دون الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي، وحياة الطيور الدولية  -12
منظمة الحفظ الدولية، والصناديق الخيرية بيو، والجمعية الملكية لحماية الطيور، وجمعية حفظ  عنبالنيابة متحدثة أيضا )

فريق العمل المعني األحياء البرية، ومنظمة حفظ الطبيعة(، وتجمع النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي )بتأييد من كندا(، و 
 ، واللجنة العالمية للغاباتالبيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض شبكة رصد التنوعو ، بالتحات والتكنولوجيا والتركيز

)متحدثة أيضا بالنيابة عن المنظمة الدولية ألصدقاء األرض(، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي، والمنتدى 
الملحقات، والصندوق العالمي للطبيعة )بتأييد من تشجيع على تحالف الالدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، و 

 اانا( وجمعية حفظ األحياء البرية.

ر )االتحاد األوروبي( والسيد خورخي مورييو يسره السيدة آن تلتفريق اتصال  ةالرئيس تشك لتبادل اآلراء،  بعدو  -11
أهداف لمحركات فقدان التنوع البيولوجي، ، و 0222)كولومبيا(، مع تكليف بإعداد إرشادات للغايات طويلة األجل، ومهمة عام 

على أساس األدلة المتوافرة  0202ومؤشرات، وخطوط أساس، وأطر للرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 .(CBD/SBSTTA/23/2/Add.4) المذكرة التي أعدتها األمينة التنفيذيةو 

، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09قدة في عوفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المن -12
لغرض دعم الرئيسين المشاركين للفريق العامل  توي على نص لم يتم التفاوض بشأنهأعده فريق االتصال، تضمن مرفقا يح

 .0202المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ثلي األرجنتين، وبلجيكا، والبرازيل، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وألمانيا، ومالوي وسويسرا.وقدمت مداخالت من مم -16



CBD/SBSTTA/23/9 

Page 72 

 

، استأنفت الهيئة الفرعية نظرها في 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -17
 النص المنقح الذي أعده فريق االتصال.

األرجنتين، والنمسا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، والدانمرك، وقدمت مداخالت من ممثلي  -18
سبانيا، وسويسرا،  سرائيل، ومالوي، والمكسيك، والمغرب، والنرويج، وا  واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واينيا، وا 

 والمملكة المتحدة. شتييل -وتيمور

تألف ت ةصيااة مصغر  مجموعةالفقرة التي لم يتم االتفاق عليها بواسطة  ح الرئيس أن تناقشوبعد تبادل اآلراء، اقتر  -12
 من ممثلي األرجنتين، والبرازيل، وكولومبيا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، ومالوي والمكسيك.

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع 0219 نوفمبر/تشرين الثاني 09وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  -21
 التوصية المنقح الذي قدمه الرئيس.

وطلب ممثل البرازيل إدراج البيان التالي في تقرير االجتماع: "إن البرازيل تشدد على أن المرفق بالوثيقة  -20
CBD/SBSTTA/23/L.8  هذا هو جزء من يفتقد إلى التوازن في إلتقاط المواقف التي قدمتها األطراف. ونحن نفهم أن

الذي يتعلق وفقا  -المفاوضات الجارية ونتطلع إلى تصحيحه. وتالحظ البرازيل أيضا محاولة لتغيير معنى "تقاسم المنافع" 
مصاحبتها بالمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية،  عند –لالتفاقية بالمنافع المالية الناشئة عن استخدام الموارد الجينية 

 ."إعادة المدلولوبالتالي ( -بإضافة )وقد تغير معناه قة بين بائع ومشتري، المما يعني ع

. ويرد نص التوصية، بصيغته 02/1وتمت الموافقة على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا ، بوصفه التوصية  -25
 .المعتمدة في القسم األول من التقرير الحالي

 التنوع البيولوجي وتغير المناخ 4البند 

 سيغوردور ثرانسونبرئاسة السيد ، 0219نوفمبر/تشرين الثاني  06لالجتماع، المنعقدة في  الثالثةوفي الجلسة  -22
من جدول األعمال. ولدى نظرها في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية  4البند  فيت الهيئة الفرعية نظر )أيسلندا(، 

كان أمامها أيضا، كوثيقة و  .(CBD/SBSTTA/23/3)مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن التنوع البيولوجي وتغير المناخ 
على عمل ولوجي وتغير المناخ وانعكاساتها المحتملة استعراض المعلومات العلمية والتقنية الجديدة عن التنوع البيمعلومات، 

 .(CBD/SBSTTA/23/INF/1)تفاقية الا

كينسون، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التفاقية تالفيديو السيد بول واعن طريق رسالة بوتحدث  -21
روابط بين االتفاقيتين والهيئتين الفرعيتين، وقال أن هذه إلى الهيئة الفرعية بشأن ال ،األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

الروابط ينبغي تعزيزها، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة إسناد عملهما إلى تقييمات علمية. والحظ أن الفريق الحكومي الدولي 
اخ والتنوع البيولوجي، تلقت . ونظرا للروابط بين المنسابقالمعني بتغير المناخ قد أصدر ثالثة تقارير خاصة مهمة في العام ال

الذي أجراه المنبر  التقييم العالميإفادة حول  0219المفاوضات بشأن المناخ في مؤتمر بون لتغير المناخ في يونيه/حزيران 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ومؤتمر األمم المناخ للمناخ لعام 

الذي سيعقد في ديسمبر/كانون األول سيشمل يوم معلومات األرض، يركز على البحوث وعلى المالحظات الممنهجة  0219
وأعرب عن أمله أن يستمر الحوار بين االتفاقيتين وتعزيز الروابط المؤسسية من  .للمحيط الجوي بل أيضا المحيطات واألراضي
 .0222التنوع البيولوجي، من أجل التنفيذ الشامل لخطة التنمية المستدامة لعام أجل تيسير القيام بالعمل في مجالي المناخ و 

ثيوبيا )بالنيابة ع عقبو  -22 المجموعة  نمالحظات السيد واتكينسون، أدلى ببيانات ممثلو البرازيل، وكمبوديا، وكندا، وا 
ندونيسيا، والنرويج، وباالو )بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية(، وسنغافورة )بالنيابة عن الدول  األفريقية(، وفنلندا، وا 

 جنوب شرق آسيا( وسويسرا.أمم األعضاء في رابطة 
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الهيئة الفرعية نظرها في  ، استأنفت5102نوفمبر/تشرين الثاني  56وفي الجلسة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في  -26
 .1 البند
كوادور،  -27 وأدلى ببيانات ممثلو أنتيغوا وباربودا، واألرجنتين، وبلجيكا، وبوتسوانا، والكاميرون، وكولومبيا، وكوبا، وا 

يطالياوألمانيا، ، )بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية( واالتحاد األوروبي، وفرنسا، وجورجيا ، وجامايكا، واانا، والهند، وا 
مغرب، ونيوزيلندا، ونيبال، والنيجر، وبيرو، والفلبين، وسانت لوسيا، وسيشيل، وجنوب الواليابان، واألردن، ومالوي، والمكسيك، و 
سبانيا، والسويد، وتايلند، وتيمور  ليشتي، وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. -أفريقيا، وا 

 .(اليونسكومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )ثال منظمة األاذية والزراعة و وأدلى ببيانين أيضا مم -28

(، )بالنيابة أيضا عن المنظمة الدولية أصدقاء األرضGFC منظمة حياة الطيور، ووأدلى ببيانات أخرى ممثلو  -22
ولجنة  ،األصلية المعني بالتنوع البيولوجيالمنتدى الدولي للشعوب والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي، و 

أجل اتفاقية التنوع  منوتحالف النساء ، Regions4 و ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،التخطيط الدولية للسيادة الغذائية
 .لألحياء البرية للطبيعةوالصندوق العالمي البيولوجي، 

أو مع مراعاة اآلراء التي أعربت األطراف عنها لنظر الهيئة الفرعية،  نصا  تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد  بعدو  -61
 والتعليقات المستلمة كتابة. شفويا  أيدتها 

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع 0219نوفمبر/تشرين الثاني  08وفي الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  -60
 توصية قدمه الرئيس.

، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، ومصر، واالتحاد النمساو وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين،  -65
سبانيا،  يطاليا، وجامايكا، واليابان، والمكسيك، ونيوزيلندا، والنرويج، وجنوب أفريقيا، وا  سرائيل، وا  األوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وا 

 حدة.وتركمانستان والمملكة المتوتركيا، ليشتي،  -والسويد، وتيمور

طلبت أن يتضمن تقرير االجتماع البيان التالي: "تعيد  هبلدوخالل النظر في مشروع التوصية، قال ممثل تركيا إن  -62
الذي أجراه المنبر الحكومي  التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةتقرير تركيا التأكيد على حقيقة أن 

رف اكمشورة علمية تستند إلى أفضل المع عمليالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  الدولي للعلوم والسياسات في مجال
كوصفة سياسية. ولذلك، ترحب تركيا بالموجز  عملوال يمكن أن ي عملفرة وايرها من أنواع المعارف ولكنه ال ياالعلمية المتو 

 ستنظر فيها تركيا على أساس كل حالة على حدة."  لمقرري السياسات في التقرير وتحيط علما بخيارات السياسة، التي

الصادر  التقرير العالمي"إن اإلطار الزمني لتحليالت  تقرير االجتماع: إدراج البيان التالي فيممثل األرجنتين  طلبو  -61
يا فحسب عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يلتقط جزئ
 المسؤوليات التاريخية للبلدان تجاه فقدان التنوع البيولوجي. وينبغي إجراء المزيد من الدراسات لمعالجة هذه المسألة."

، استأنفت الهيئة الفرعية مناقشتها 0219نوفمبر/تشرين الثاني  08وفي الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في  -62
 لمشروع التوصية.

ثيوبيا، واالتحاد وأدلى ببيانات ممثل -66 و األرجنتين، وبلجيكا، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وا 
يطاليا، وجامايكا، واليابان، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا،  سرائيل، وا  ندونيسيا، وا  األوروبي، وفرنسا، وألمانيا، واينيا، وا 

سبانيا  ليشتي، وتركيا والمملكة المتحدة. -، والسويد، وسويسرا، وتيموروالنرويج، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وا 

ممثل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع أيضا مداخلة ب أدلىوبناء على طلب الرئيس،  -67
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
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الهيئة الفرعية  منوبعد تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا ، لالعتماد الرسمي  -68
 .CBD/SBSTTA/23/L.4بوصفه مشروع التوصية 

، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  -62
. ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة 02/0، بصيغته المعدلة شفويا ، بوصفه التوصية CBD/SBSTTA/23/L.4ة التوصي

 في القسم األول من التقرير الحالي.

العناصر الممكنة للعمل بشأن الروابط بين الطبيعة والثقافة في اإلطار العالمي  5البند 
 2121تنوع البيولوجي لما بعد عام لل

 سيغوردور ثرانسونبرئاسة السيد ، 0219نوفمبر/تشرين الثاني  06لالجتماع، المنعقدة في  الرابعةوفي الجلسة  -71
من جدول األعمال. ولدى نظرها في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية  5البند  فيت الهيئة الفرعية نظر )أيسلندا(، 

ت لعناصر عمل ممكنة بشأن الروابط بين الطبيعة والثقافة في اإلطار العالمي للتنوع مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية عن الخيارا
؛ وكذلك استنتاجات وتوصيات الفريق العامل (CBD/SBSTTA/23/4-CBD/WG8J/11/5) 0202البيولوجي لما بعد عام 

 .(CBD/SBSTTA/23/4/Add.1) )ي( واألحكام المتصلة بها بشأن هذه المسألة8المعني بالمادة 

لمخصص ابين الدورات العامل المفتوح العضوية الجتماع الحادي عشر للفريق ارئيس ، وقدم السيد حمد اهلل زيدان -70
النتائج ذات الصلة بذلك االجتماع. وقال إن الفريق العامل نظر، ضمن جملة تقريرا عن  ،)ي( واألحكام المتصلة بها8لمادة ل

ند ب، وهو 0202في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ةالطبيعة والثقاف أمور في عناصر العمل الممكنة للروابط بين
الحالي. وأضاف أن أحد العناصر كان إنشاء آلية مشتركة بين الوكاالت تجمع  هااجتماعستنظر الهيئة الفرعية فيه أيضا في 

اإلدماج المعزز للتنوع البيولوجي من أجل ضمان  الهيئات العاملة في مجال الطبيعة مع الهيئات العاملة في مجال الثقافة
. وقال إن الفريق العامل أعد أيضا توصية 0252في الحياة بانسجام مع الطبيعة بحلول عام  0252والثقافي لتأكيد رؤية عام 

، لنظر 0202م في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عا ةبشأن عناصر العمل الممكنة للروابط بين الطبيعة والثقاف
 حوار ن األمانة، قبل اجتماع الفريق العامل، قامت بتنظيمأأيضا  أضافمؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر. 

، وأن الفريق 0202تنوع البيولوجي لما بعد عام عالمي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية واإلطار العالمي لل مواضيعي
 بنتائج ذلك الحوار. الفرعية علما  العامل قد أوصى بأن تحاط الهيئة 

ثيوبيا، وفنلندا، وفرنسا، واانا، جنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكوأدلى ببيانات ممثلو األر  -75 كوادور، وا  مبوديا، والدانمرك، وا 
 يد.واليابان، واألردن، والمكسيك، وملدوفا )بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية(، والمغرب، والفلبين، والسو 

 وأدلى ببيان ممثل اليونسكو. -72

لتخطيط الدولية للسيادة ولجنة اوأدلى ببيانات أخرى ممثلو المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي  -71
 الغذائية واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

أو مع مراعاة اآلراء التي أعربت األطراف عنها لنظر الهيئة الفرعية،  نصا  تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد  بعدو  -72
 والتعليقات المستلمة كتابة. شفويا  أيدتها 

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع 0219نوفمبر/تشرين الثاني  08 في، المنعقدة لالجتماع السابعة الجلسةوفي  -76
 التوصية المقدم من الرئيس.

سرائيل، و يكا، والبرازيل، وكندا، والصين، والدانمرك، وفنلندا، وألمانيا، األرجنتين، وأستراليا، وبلج وأدلى ببيانات ممثلو -77 ا 
 واليابان، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد والمملكة المتحدة.
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من ممثلي األرجنتين، وأستراليا، والبرازيل،  ألفمجموعة صيااة صغيرة تتتقوم وبعد تبادل اآلراء، اقترح الرئيس أن  -78
 الفقرات التي لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء حولها. تلكمناقشة بكندا، وفنلندا، ونيوزيلندا، والنرويج والمملكة المتحدة، و 

 وجنوب أفريقيا أن ينضموا إلى مجموعة الصيااة.والمكسيك وألمانيا وفرنسا والدانمرك رح ممثلو بلجيكا واقت -72

، نظرت الهيئة الفرعية في نص منقح 0219نوفمبر/تشرين الثاني  08 في، المنعقدة لالجتماع الثامنة الجلسةوفي  -81
  قدمته مجموعة الصيااة الصغيرة.

ووافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية المنقح العتماده الرسمي بوصفه مشروع التوصية  -80
CBD/SBSTTA/23/L.2. 

، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  -85
. ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة 02/5، بصيغته المعدلة شفويا ، بوصفه التوصية CBD/SBSTTA/23/L.2التوصية 

 في القسم األول من التقرير الحالي.

 إلدارة المستدامة لألحياء البريةا 6البند 

ت نظر برئاسة السيدة إلهام أثو محمد، ، 0219نوفمبر/تشرين الثاني  07، المنعقدة في لالجتماع الخامسةفي الجلسة  -82
من جدول األعمال. ولدى نظرها في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرة أعدتها  6البند  فيالهيئة الفرعية 

 14/7رير عن اإلجراءات المتخذة عمال للمقرر األمينة التنفيذية عن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية: تق
(CBD/SBSTTA/23/5) 0202وتقرير حلقة العمل التشاورية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية بعد عام ؛ 

(CBD/SBSTTA/23/INF/3). 

اذية والزراعة، وقالت السيدة كريستينا رودينا، مسؤولة الغابات، إدارة األحياء البرية والمناطق المحمية، منظمة األ -81
ألحياء البرية تدعم حفظ التنوع لمستدامة لدارة ااإل، إن (CPW)ة الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية أمينو 

البيولوجي عن طريق التركيز على المنافع التي سيتم الحصول عليها من التنوع البيولوجي، وبذلك تشجع الناس على حماية 
دارة مس األحياء البرية، من أعداد البشر  علىالضغط العالمي  مواجهةدورها في  يزيدؤولية األحياء البرية. ومن المرجح أن وا 

المتزايدة، وتحويل استخدام األراضي وسبل العيش المتغيرة. ومع ذلك، كانت اللحوم البرية مصدرا أساسيا من البروتين والدخل 
في المائة من البروتين الغذائي.  122-62 ما نسبته ت المحلية ويمكن أن تعزى إلىلماليين من الشعوب األصلية والمجتمعا

لمعالجة أربعة مواضيع: األحياء  0210في عام  11/05وأشارت إلى أن الشراكة التعاونية قد أسسها مؤتمر األطراف في مقرره 
رتكب ضد الجرائم التي تالبرية، واألمن الغذائي وسبل العيش، والصراع بين البشر واألحياء البرية؛ والصيد اير المستدام و 

األحياء البرية وصحة الحيوان. وترى الشراكة التعاونية أن النهوض باالستخدام المستدام لألحياء البرية ينبغي أن يعالج 
المحركات واألسباب الجذرية لالستخدام اير المستدام واإلدارة ومساهمة اإلدارة المستدامة لألحياء البرية في تحسين سبل عيش 

لنمو االقتصادي المحلي. وينبغي أن تكفل الجهود المبذولة أن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنهوض با اتالمجتمع
دارة األحياء البرية، وفقا للت مارساتها الثقافية التقليدية. وقد عقدت الشراكة التعاونية حلقة عمل مستفيد من حقوقها في استخدام وا 

 0202ألحياء البرية في اإلطار العالمي لما بعد عام تشاورية لتحسين الفهم عن كيفية دمج إدارة ا
(CBD/WG2020/1/INF/3). 

بشأن المبادئ التوجيهية الطوعية لقطاع  وقالت السيدة كارولينا بيهي، متحدثة بالنيابة عن مجلس اإلنويت القطبي -82
النظام اإليكولوجي بأكمله، وفيه يكون مستدام للحوم البرية، إن األمن الغذائي للشعوب األصلية في القطب الشمالي يعتمد على 

كل عنصر مهما على نحو متساو. وتنشأ التحديات عندما وجدت توصيات سياساتية لعنصر واحد فقط بدون مراعاة أثره 
مثل الحصاد المستدام، وال يأخذون  ،المتراكم. ويعني الحق الطبيعي لجميع اإلنويت أنهم مسؤولون عن اإلدارة المستدامة للبيئة

في الدولة أو الحكومة إال إذا كانت األحوال الجوية سيئة، وهو ما يتعارض أحيانا مع القوانين  بدا أكثر مما يحتاجون إليهأ
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الفيدرالية. وقد أبرمت مجموعات اإلنويت اتفاقات ثنائية، مثل إدارة الدب القطبي، وحيوان الفظ، والحيتان والتنوع البيولوجي 
اللجنة القطبية إلدارة األحياء إنشاء  نتج عنها، وعقدت قمة اإلنويت لألحياء البرية، مما ن الجليدالبحرية الخالية مللمناطق 

المبادئ التوجيهية ينبغي أن تعكس قيمها وممارساتها ومؤسساتها وآرائها على نحو دقيق، بما في البرية عند اإلنويت. وقالت إن 
الكثير من المبادئ األراضي والمياه لدعم السيادة الغذائية. وأضافت أن ذلك تعريف سياساتها للصيد والجمع وصيد األسماك و 

التوجيهية المقترحة لم ينتج عنها إدارة مستدامة لألحياء البرية في القطب الشمالي أو دعم التنوع البيولوجي أو الصحة ورفاه 
لقطبية للتعلم عن ممارساتها منذ آالف السنين النظام اإليكولوجي بأكمله. واقترحت أن تعقد االجتماعات مع الشعوب األصلية ا

القرار الجوهرية واإلجرائية. وأضافت أنه سيكون من صنع وفهم المفاهيم المختلفة للحفظ ومشاركة الشعوب األصلية في عمليات 
 المهم االعتراف بأهمية إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية في المناقشات.

 ليشتي. -باكستان وتيمور وضيحا للنقاط التي أثارها ممثالوقدمت المتحدثتان ت -86

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وبيالروس )متحدثة أيضا بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى(، وبلجيكا، وبوتسوانا،  -87
كوادور، ، وتشاد، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو وكمبوديا، والكاميرون )أيضا بالنيابة عن المجموعة األفريقية( الديمقراطية، وا 

سرائيل، واألردن، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، وناميبيا، ونيوزيلندا،  ومصر، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واانا، واينيا، والهند، وا 
 والنرويج، وجنوب أفريقيا، والسودان، وسويسرا، والجمهورية العربية السورية، وتايلند والمملكة المتحدة.

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  ان أيضا ممثلببي ىوأدل -88
 اإليكولوجية.

وأدلى ببيانات أخرى ممثلو المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، وتحالف النساء من أجل  -82
للسيادة  ة)متحدثة أيضا بالنيابة عن فيا كامبسينا ولجنة التخطيط الدولي ين في كيبيكمزارعاتفاقية التنوع البيولوجي، واتحاد ال

أيضا بالنيابة عن جمعية حفظ األحياء البرية متحدثة ) (TRAFFIC) شبكة رصد االتجار بالحيوانات والنباتات البريةو الغذائية( 
 (.لألحياء البريةوالصندوق العالمي 

مع مراعاة اآلراء التي أعربت األطراف عنها ستعد نصا  لنظر الهيئة الفرعية، تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها  بعدو  -21
 .والتعليقات المستلمة كتابة شفويا  

، نظرت الهيئة الفعية في مشروع توصية 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  -20
مقدم من الرئيس، وبعد تبادل اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا ، لالعتماد الرسمي 

 .CBD/SBSTTA/23/L.6بوصفه مشروع التوصية 

، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  -25
. ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة 02/2، بصيغته المعدلة شفويا ، بوصفه التوصية CBD/SBSTTA/23/L.6التوصية 

 في القسم األول من التقرير الحالي.

 التقني والعلمي التعاون 7البند 

انت سبرئاسة السيد آدمز توسانت )، 0219نوفمبر/تشرين الثاني  07لالجتماع، المنعقدة في  الخامسةفي الجلسة  -22
من جدول األعمال. ولدى نظرها في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية  7البند  فيت الهيئة الفرعية نظر لوسيا(، 

 0202مشروع مقترحات لتجديد وتعزيز التعاون التقني والعلمي دعما لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
(CBD/SBSTTA/23/6).  عية بأن القسم بعنوان "التذييل" ينبغي تسميته ولدى تقديمه للوثيقة، أبلغ ممثل األمانة الهيئة الفر

"المرفق الثاني"، مما يعني أن المرفق الثاني سيصبح المرفق الثالث. وكان معروضا أمام الهيئة الفرعية أيضا وثائق معلومات 
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مكانية تمكينة للرصد البيولوجي العالمي عن  ات في وبناء القدر  (CBD/SBSTTA/23/INF/7)الترميز الخطي الوصفي وا 
 .(CBD/SBSTTA/23/INF/18)مجال ترميز الحامض النووي بالنسبة لتحديد األنواع من خالل المبادرة العالمية للتصنيف 

ثيوبيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(،  -21 وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، وكولومبيا، وا 
يطاليا، وجامايكا، واألردن، والمغرب، ونيوزيلندا، والفلبين، وجنوب واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرن ندونيسيا، وا  سا، وألمانيا، وا 

 أفريقيا، وتايلند، وتركمانستان )بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الحاضرة في االجتماع(، والمملكة المتحدة.

، برئاسة السيد آدمز توسانت )سانت 0219شرين الثاني نوفمبر/ت 07وفي الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في  -22
 .7لوسيا(، استأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند 

كوادور، ومصر، واانا، واليابان، ومالوي، -26 والنرويج،  والمغرب، وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، وا 
 ليشتي وأواندا. -لعربية السعودية، والسويد، وسويسرا، وتيموروبيرو، وجمهورية كوريا، وسانت لوسيا، والمملكة ا

)بالنيابة أيضا عن شبكة العالم الثالث  فريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجيا والتركيزوأدلى ببيانات أيضا ممثلو  -27
ي التابعة للفريق المعني شبكة رصد التنوع البيولوج، و (ECOROPA) الشبكة األوروبية المعنية بالتفكير والعمل اإليكولوجي

، والمجلس الدولي لمعاهدات الهنود (GBIF)، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي (GEOBON) برصد األرض
 )بالنيابة عن لجنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية( والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.

ها، وسيعد نصا  بينوجد اختالفات تمع األطراف التي  اتشاور ممزيد من الالتبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعقد  بعدو  -28
 .والتعليقات المستلمة كتابة شفويا  أو أيدتها مع مراعاة اآلراء التي أعربت األطراف عنها لنظر الهيئة الفرعية، 

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع 0219فمبر/تشرين الثاني نو  09وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  -22
 توصية قدمه الرئيس.

ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وأستراليا، وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين،  -011 والنمسا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وا 
يطاليا،  سرائيل، وا  وريا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وأواندا والمملكة واليابان، والمكسيك، وجمهورية كوجامايكا، وفرنسا، وا 

 المتحدة.

يااة صغيرة تتألف من ممثلي أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، صوبعد تبادل اآلراء، اقترح الرئيس تشكيل مجموعة  -010
ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وأواندا والمملكة المتحدة، لمناق صل إلى الفقرات التي لم يتم التو  شة تلكوا 

 اتفاق بشأنها.

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  -015
التوصية المنقح الذي قدمه الرئيس. وبعد تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفويا ، 

 .CBD/SBSTTA/23/L.7وع التوصية لالعتماد الرسمي من الهيئة الفرعية بوصفه مشر 

، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  -012
. ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة 02/6، بصيغته المعدلة شفويا ، بوصفه التوصية CBD/SBSTTA/23/L.7التوصية 

 تقرير الحالي.في القسم األول من ال

تيسير وصف المناطق البحرية المهمة بشأن نتائج حلقة العمل اإلقليمية  8البند 
 شمال شرق المحيط األطلسيي ف بيولوجيا   وأ إيكولوجيا  

برئاسة السيدة سانكا بارودانوفيتش ، 0219نوفمبر/تشرين الثاني  07لالجتماع، المنعقدة في  السادسة في الجلسة -011
من جدول األعمال. ولدى نظرها في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة  8البند  فيت الهيئة الفرعية نظر )البوسنة والهرسك(، 
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ط نتائج حلقة العمل اإلقليمية لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق المحي الفرعية
، ومشروع تقرير موجز عن وصف المناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية (CBD/SBSTTA/23/7)األطلسي 

، وتقرير حلقة العمل اإلقليمية (CBD/SBSTTA/23/7/Add.1) في شمال شرق المحيط األطلسي المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
جيا أو بيولوجيا في شمال شرق المحيط األطلسي لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولو 

(CBD/EBSA/WS/2019/1/5). 

وأدلى ببيانات ممثلو الدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، واانا، وأيسلندا، وأيرلندا، والمغرب، والبرتغال، وجنوب أفريقيا،  -012
 والسويد، وتركيا، والمملكة المتحدة.

وفيا كامبيسينا )بالنيابة عن لجنة التخطيط الدولية للسيادة في كيبيك ين مزارعوأدلى ببيانات أيضا ممثلو اتحاد ال -016
 ( والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.ةالغذائي

أنهما ما زاال ملتزمين بعملية ينبغي أن يعكس حقيقة أيرلندا والمملكة المتحدة عن رابتهما في أن التقرير  وأعرب ممثال -017
تقدم معلومات علمية مهمة يمكن، بل ينبغي، استخدامها في حفظ  يرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، والتالمناطق البح

ا أن اياب أوضحبل  لى مؤتمر األطرافع تي ستطرحالمحيطات واستخدامها المستدام. ولم يعترضا على التوصية ال
 األطراف. ال تخل بموقفهما بشأن التوصية عندما ينظر فيها مؤتمر تهمامعارض

مع مراعاة اآلراء التي أعربت األطراف عنها تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا  لنظر الهيئة الفرعية،  بعدو  -018
 .والتعليقات المستلمة كتابة شفويا  

، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  -012
شفويا ، العتماده الرسمي  الرئيس. وبعد تبادل اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة هة قدمتوصي

 .CBD/SBSTTA/23/L.5مشروع التوصية بوصفه 

، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع 0219نوفمبر/تشرين الثاني  09وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  -001
. ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة 02/4، بصيغته المعدلة شفويا ، بوصفه التوصية CBD/SBSTTA/23/L.5التوصية 

 في القسم األول من التقرير الحالي.

 الجديدة والناشئةالقضايا  9البند 

برئاسة السيدة سانكا بارودانوفيتش ، 0219نوفمبر/تشرين الثاني  07لالجتماع، المنعقدة في  السادسة في الجلسة -000
من جدول األعمال. ولدى نظرها في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة  9البند  فيت الهيئة الفرعية نظر )البوسنة والهرسك(، 

الفرعية مذكرة أعدتها األمينة التنفيذية بشأن القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 
(CBD/SBSTTA/23/8). 

كوأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وأستراليا، وبل -005 ثيوبيا، وفرنسا، والمغرب، و جيكا، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، وا  ادور، وا 
 ونيوزيلندا، والنرويج، والفلبين، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وتركيا، وتركمانستان والمملكة المتحدة.

المجلس الدولي لمعاهدات الهنود و  فريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجيا والتركيزوأدلى ببيانين أيضا ممثال  -002
 )بالنيابة عن لجنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية(.

مع مراعاة اآلراء التي أعربت األطراف عنها وعقب تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا  لنظر الهيئة الفرعية،  -001
 .والتعليقات المستلمة كتابة شفويا  
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نظرت الهيئة الفرعية في مشروع توصية ، 0219نوفمبر/تشرين الثاني  08 في، المنعقدة لالجتماع الثامنة ةجلسالوفي  -002
قدمه الرئيس. ووافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية المنقح العتماده الرسمي بوصفه مشروع التوصية 

CBD/SBSTTA/23/L.3. 

، اعتمدت الهيئة الفرعية مشروع 0219لثاني نوفمبر/تشرين ا 09وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  -006
. ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة 02/7، بصيغته المعدلة شفويا ، بوصفه التوصية CBD/SBSTTA/23/L.3التوصية 

 في القسم األول من التقرير الحالي.

 أخرى شؤون 01البند 
قدم عرض احتفالي للفائزين في  ،0219الثاني  نوفمبر/تشرين 09الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في في الجلسة  -007

 :ون همجلسات الملصقات التي عقدت بالتزامن مع اجتماع الهيئة الفرعية. وكان الفائز 

 ، من وزارة البيئة والطاقة، كوستاريكا؛stopanimalselfies# )أ(
العلمية تدام، السلطة كبش الجبال الصخرية في سونورا، المكسيك: قصة استعادة نتيجة الستخدامها المس )ب(

 ، المكسيك؛(CONABIO)في المكسيك  CITESالتفاقية 
حماية الطبيعة والتنمية المستدامة، و توقعات اإلدارة المستدامة لألحياء البرية في الكاميرون، وزارة البيئة،  )ج(

 الكاميرون.

 التقرير اعتماد 00البند 

نوفمبر/تشرين  09في لالجتماع، المنعقدة  الحادية عشرةفي الجلسة  ، بصيغته المعدلة شفويا ،اعتمد التقرير الحالي -008
، على أساس الفهم بأن المقرر (CBD/SBSTTA/23/L.1) ، على أساس مشروع التقرير الذي أعده المقرر0219الثاني 

 .سيتولى االنتهاء من إعداده

 اختتام االجتماع 01البند 

. وكانت الفقيدة نقطة 0219ة رومانا ألخندرو باريوس بيريز في مايو/أيار أبلغ الرئيس الهيئة الفرعية بنبأ وفاة السيد -002
كان  مناالتصال الوطنية للحصول وتقاسم المنافع في المكسيك التي تفانت في خدمة االتفاقية وبروتوكوليها. وقال إن جميع 

 لهم الشرف في مقابلتها سيفتقدونها.

االجتماع الثالث والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية اختتم وعقب تبادل المجامالت المعتادة،  -051
 .0219نوفمبر/تشرين الثاني  09مساء يوم الجمعة الموافق  12:22 في الساعة

 

__________ 
 


