
   

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 الرابع والعشروناالجتماع 

 0202يونيه/حزيران  9 –مايو/أيار  3اجتماع عبر االنترنت، 
 0200مارس/آذار  02-21، جنيف، سويسراو 

 
 ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشور تقرير 

 عن اجتماعها الرابع والعشرين )الجزء الثاني(
 

عبر االنترنت، في اجتماعها في جزأين. عقد الجزء األول  عقدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
مارس/آذار  02إلى  21وعقد الجزء الثاني في جنيف، في الفترة من  0202يونيه/حزيران  9مايو/أيار إلى  3ن مالفترة 
توصيات في مجموعها. ويشمل ذلك توصية بشأن إطار الرصد المقترح لإلطار  22. وأعدت الهيئة الفرعية 0200

وتسع توصيات أخرى إلى مؤتمر األطراف تعالج ما يلي: الطبعة الخامسة  0202لعالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ا
؛ والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن نشرة 

كيبية؛ والتنوع البيولوجي للتربة؛ والتنوع البيولوجي والصحة؛ واألنواع الغريبة ات النظم اإليكولوجية؛ والبيولوجيا التر موخد
واستخدامه المستدام؛ والمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا. والساحلي الغازية؛ وحفظ التنوع البيولوجي البحري 

استكمال نظرها في البندين األخيرين بسبب ضيق لم تتمكن من وبينما نظرت الهيئة الفرعية في جميع بنود جدول أعمالها، 
الوقت. وأعدت الهيئة الفرعية أيضا توصية إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة تتعلق 

دارة المخاطر.  بتقييم المخاطر وا 
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 التوصيات المعتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية -أوال 

العالمية للتنوع البيولوجي الطبعة الخامسة من نشرة التوقعات  42/1التوصية 
 وموجزها الموجه إلى مقرري السياسات

بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توصي
 على غرار ما يلي: 

 إن مؤتمر األطراف،
بما في ذلك موجزها  1،التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة بالطبعة الخامسة من  ]يحيط علما[ ]يرحب[ -2

وتقرير حفظ النباتات  2نشرات التوقعات المحلية للتنوع البيولوجيالموجه إلى مقرري السياسات، وكذلك الطبعة الثانية من 
 3؛0202 لعام

يرلندا آلبريطانيا العظمى و كندا واليابان والمملكة المتحدة  حكومات بالدعم المالي المقدم من مع التقدير يقر -0
 ؛نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الطبعة الخامسة منإعداد من أجل  بي،و ، وكذلك االتحاد األور الشمالية

نشرة التوقعات العالمية للتنوع  المستخلصة من الطبعة الخامسة منباالستنتاجات العامة  يحيط علما -3
 ؛البيولوجي

الواردة  02024-0222المستفادة من تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  بالدروسيحيط علما أيضا  -1
 ؛نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيفي الطبعة الخامسة من 

، حسب ذات الصلةالمنظمات  والحكومات األخرى والحكومات المحلية ودون الوطنية، وكذلكاألطراف  يشجع -5
ترجمة التقرير إلى  خاللن مواسع، بما في ذلك لنشر نتائجها على نطاق اتخاذ خطوات تقارير و االستعانة بال االقتضاء، على

نتاج منتجات اتصال أخرى مناسبة لمختلف الجهات المعنية ، واالستفادة من التقارير إبان تنفيذ اإلطار العالمي اللغات المحلية وا 
  .م بذلكالقياويدعوها إلى ، 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

  

                                                      
 مونتلاير.الطبعة الخامسة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي. (. 0202أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ) 1
الطبعة الثانية من نشرة التوقعات المحلية للتنوع البيولوجي: مساهمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ (. 0202برنامج شعوب الغابات ) 2

وفي تجديد الطبيعة والثقافات. وتعد هذه الطبعة مكملة للطبعة الخامسة من نشرة التوقعات العالمية  0202-0222الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 (.www.localbiodiversityoutlooks.net)انظر ، إنكلترا )المملكة المتحدة( Moreton-in-Marshبيولوجي. للتنوع ال

3 Sharroch, S. (0202 .) 0202-0222 : استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات للفترة0202تقرير حفظ النباتات لعام .
 .95السلسلة التقنية رقم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، مونتلاير، كندا؛ والمنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات، ريتشموند، المملكة المتحدة. 

 مر األطراف، المرفق.الصادر عن مؤت 22/0المقرر  4

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf#page=6
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 4242إطار الرصد المقترح لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  42/4التوصية 
 العلمية والتقنية والتكنولوجية، ةإن الهيئة الفرعية للمشور 

بملخص وقائمة المؤشرات المقترحة للنظر فيها عند إعداد إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع  تحيط علما -2
، وقائمة المؤشرات المقترحة إلدراجها المحتمل كمؤشرات أساسية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 0202البيولوجي لما بعد عام 

االتصال بشأن البند "إطار الرصد المقترح لإلطار العالمي للتنوع  ، التي أعدها الرئيسان المشاركان لفريق0202لما بعد عام 
في الجزء الثاني من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،  0202البيولوجي لما بعد عام 

 على التوالي؛ 2و 1الواردة في التذييلين 

تقوم، بإرشاد من مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، األمينة التنفيذية أن  تطلب إلى -0
من التوصية الحالية،  2و 1بتجميع التعليقات من األطراف والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن التذييلين 

رهنا بتوافر الموارد، من خالل تنظيم حلقة  وتيسير االستعراض العلمي والتقني، مع ضمان التشاور مع األطراف، بما في ذلك،
، للمؤشرات المقترحة في إطار )اإلقليمي والتوازن بين الجنسين لم األطراف مع التمثيهشحتر دعوة الخبراء الذين (عمل للخبراء 

الثاني من االجتماع  االستعانة بالعمل الذي تم إجراؤه في الجزءمع ، 0202الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
مع التركيز على و ، 2و 1الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية على النحو الوارد في التذييلين 

وجدوى استخدام من جانب األطراف، فضال عن عمل  تم وضعهاتحليل شامل للمؤشرات عالية المستوى التي لديها منهجية 
تاحة النتائج لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر.الفريق العا  مل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، وا 

إلى األمينة التنفيذية أن تنظر في الشواغل التي أعلنت عنها األطراف فيما يتعلق بالمؤشرات تطلب أيضا  -3
اإلبالغ عن هذه الشواغل إلى المؤسسات المسؤولة عن إعداد أن يتم  وتطلب كذلكالرئيسية التي سيتم إعدادها في هذا الصدد، 

 هذه المؤشرات.

مع كذلك بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا يتضمن العناصر التالية،  توصي -1
وية المعني باإلطار مراعاة استنتاجات االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، واالجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العض

 :0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 إن مؤتمر األطراف]

 األول المرفقالوارد في  0202إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  يعتمد -1]
 [؛بهذا المقرر
مرجعية ما لم ُيذكر خالف [، التي تتوافر فيها البيانات، كفترة 0202-0222الفترة ]استخدام  يقرر -2

ذ يالحظ، ]0202ذلك، لإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  [ يدرك[ ]وا 
أن خطوط األساس والشروط والفترات المستخدمة للتعبير عن ]مختلف المسؤوليات[، أو الحاالت المنشودة أو 

ألهداف ينبغي أن تراعي عند االقتضاء ]االتجاهات التاريخية[، ]والخسائر التاريخية[، مستويات الطموح في الغايات وا
والوضع الحالي، والسيناريوهات المستقبلية للتنوع البيولوجي، ]بما في ذلك المعلومات المتاحة عن فترة ما قبل الثورة 

 ؛الصناعية[

إعداده في االجتماع السادس عشر، النظر في استعراض إطار الرصد لالنتهاء من  أيضا يقرر -3
 ؛على أن يتم إبقاؤه بعد ذلك قيد االستعراض، حسب االقتضاء
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أن المؤشرات الرئيسية سُتستخدم ]في التقييمات العالمية[ لرصد التقدم المحرز نحو يقرر كذلك  -4]
لها، حسب االقتضاء، ، على أن تكم0202تحقيق غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 مؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية؛[

األطراف في تقاريرها  ]جميع[ تستخدمها]ينبغي أن[ ]سوف[ أن المؤشرات الرئيسية  أيضايقرر  -5]
، حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية 0202الوطنية لإلبالغ عن تنفيذها لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وضع آليات لبناء القدرات في البلدان ويشجع على [ ]02قنية و]حسب االقتضاء[ ]حسب الظروف[ ]ووفقا للمادة الت
 [؛النامية لدعم سد الفجوات في التمويل واإلبالغ[

جميع األطراف على استخدام المؤشرات الرئيسية في عمليات التخطيط الوطني، بما في ذلك يشجع  -6]
مل الوطنية للتنوع البيولوجي ]أو برامج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام[ وعمليات االستراتيجيات وخطط الع

 التخطيط الوطني األخرى ]حسب االقتضاء ووفق أولوياتها وظروفها الوطنية؛[[

األطراف إلى ]تكييف و[ استخدام قائمة مؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية في عمليات يدعو  -7]
الوطني الخاصة بها ]حسب االقتضاء ووفق أولوياتها وظروفها الوطنية[ وفي تقاريرها الوطنية لإلبالغ عن التخطيط 

من  02، بما يتماشى مع المادة 0202التقدم الذي تحرزه في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 [[االتفاقية، ]حسب االقتضاء ووفق أولوياتها وظروفها الوطنية؛

 المعيار اإلحصائيالرصد الوطني مع األطراف أيضا إلى مواءمة[ يدعو ] [بقيمة مواءمة يقر]  -8
االقتصادية في األمم المتحدة من أجل تعميم التنوع البيولوجي في النظم اإلحصائية الوطنية و البيئية  المحاسبةنظام ل

 ؛أولوياتها وظروفها الوطنية[]حسب االقتضاء ووفق  وتعزيز نظم الرصد الوطنية ونظم اإلبالغ

الحكومات األخرى ومرفق البيئة العالمية ويدعو [، 02األطراف، ]عمال بالمادة  [يحث[ ]يشجع]  -9
وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

ن إلى المشاركة في فريق الخبراء التقنيين المعني يذات الصلة ]وأولئك المدعو النظم اإليكولوجية، والمنظمات األخرى 
 بالمؤشرات[ إلى دعم نظم رصد التنوع البيولوجي الوطنية واإلقليمية والعالمية؛

رصد التنوع البيولوجي، والمنبر  –اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة لشبكة رصدات األرض يدعو  -10]
وم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وشراكة مؤشرات التنوع الحكومي الدولي للعل

البيولوجي والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى دعم تفعيل إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ؛[0202

الية محددة زمنيا حتى االجتماع ، ُتسند إليه و من الخبراء التقنيينمخصص فريق  تشكيل يقرر -11
إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  مواصلة تفعيلإلسداء المشورة بشأن  السادس عشر لمؤتمر األطراف،

 ؛هذا المقرر الثاني مرفقالالختصاصات الواردة في ل وفقا 0202لما بعد عام 

والتكنولوجية استعراض حصائل فريق الخبراء الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية يطلب إلى  -12
التقنيين المخصص واستكمال االستعراض العلمي والتقني إلطار الرصد وتقديم تقرير عن نتائجهما لكي تنظر فيهما 

حالةالحقا الهيئة الفرعية للتنفيذ،   ؛رالسادس عش اجتماعه في مؤتمر األطرافإلى هذا التقرير  وا 

بات من المزيد من العمل للتنفيذ الكامل إلطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع النظر في المتطليقرر  -13
 السادس عشر؛ اجتماعهواستعراض فعاليته في  0202البيولوجي لما بعد عام 
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األمينة التنفيذية أن تقوم، بالتعاون مع فريق الخبراء التقنيين المخصص ورهنا بتوافر يطلب إلى  -14
 عبر اإلنترنت بشأن إطار الرصد؛الموارد، بعقد مناقشات 

)ي( واألحكام المتصلة بها 8العامل المعني بالمادة المفتوح العضوية المخصص الفريق يطلب إلى  -15]
أن يواصل تطوير وتشغيل المؤشرات ذات الصلة بالمعارف التقليدية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وتقديم 

لى األمانة لتوفير معلومات عن التقدم المحرز والنتائج لفريق الخبراء التقنيين  تقرير عن هذا العمل إلى األطراف، وا 
 المخصص ]وأفرقة العمل األخرى ذات الصلة[؛[

 بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة: ]رهنا بتوافر الموارد[ األمينة التنفيذية القيام بما يلي،يطلب إلى  -16

نمية[ ]بناء[ القدرات لدعم األطراف في تنفيذ إطار الرصد، ]إتاحة[ ]تيسير إعداد[ توجيهات بشأن ]ت (أ)
مع مراعاة االحتياجات والظروف واألولويات الخاصة للبلدان النامية، ]وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية 

سية ومؤشرات الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية[، في تجميع واستخدام المؤشرات الرئي
المكونات والمؤشرات التكميلية عند االقتضاء، بما في ذلك في تقاريرها الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 للتنوع البيولوجي وعمليات التخطيط الوطني األخرى؛

، بهدف تيسير DaRTتيسير استخدام األدوات ذات الصلة، بما في ذلك أداة اإلبالغ عن البيانات  (ب)
 بالغ الوطني وتقاسم المعلومات بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف.اإل

الشراكة العالمية بشأن حفظ النباتات، بدعم من األمانة ورهنا بتوافر الموارد، إلى إعداد  يدعو -17
لبيولوجي المتوافق لتنوع ال العالمي طاراإلدعم تنفيذ من أجل  اتمجموعة من اإلجراءات التكميلية المتعلقة بحفظ النبات

في  المعتمدة، والمقررات األخرى ذات الصلة 0202لما بعد عام  النهائي للتنوع البيولوجي مع اإلطار العالمي
 اتتنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات في مجالالسابقة  التجارباالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف وكذلك 

وتقرير حفظ النباتات لعام امس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي اإلصدار الخعلى النحو المبين في 
 عقب االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف. اتهااجتماع ا الهيئة الفرعية في أحدفيه لتنظر، 0202

 األولالمرفق 
 02025إطار الرصد المقترح لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

مجموعات من المؤشرات لرصد تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ]أربع[ يتكون إطار الرصد من ثالث  -2
0202: 

النطاق  تلتقطالمستوى التي  عالية(: مجموعة دنيا من المؤشرات 2المؤشرات الرئيسية )الواردة في التذييل  (أ)
المحددين ، المحرزتتبع التقدم للتخطيط و ستخدامها ال 0202يولوجي لما بعد عام لتنوع البل العالمي طاراإل وأهداف لغاياتالعام 

يمكن وهي مؤشرات ]تحققت منها األطراف[ ذات صلة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية. و .  6.--/25في المقرر 
 أيضا استخدام هذه المؤشرات ألغراض االتصال؛

                                                      
المشار  0و 2على أساس نتائج االستعراض التقني للتذييلين وسيجري استكماله  ،المرفق بإتمام هذامؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر  سيقوم 5

 .0202وجي لما بعد عام للتنوع البيول العالمي طاراإلمن  النسخة النهائية، بما يضمن التوافق مع 01/0من التوصية  0إليهما في الفقرة 
 من جدول أعمال االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ. 9الصياغة النهائية على حسب المناقشات بموجب البند  6
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التي ستغطي مع االختيارية ]، والمتعددة األبعاد[  المؤشراتب(: قائمة 0مؤشرات المكونات )الواردة في التذييل  (ب)
العالمي  المستوياتعلى  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإلمكونات غايات وأهداف  كافةالمؤشرات الرئيسية 

 ؛]ودون الوطني[ واإلقليمي
للتحليل االختيارية ]، والمتعددة األبعاد[ (: قائمة مؤشرات 0 التذييليلية )الواردة في المؤشرات التكم (ج)

والوطني، و]دون  العالمي واإلقليمي المستوياتوالتي قد تكون قابلة للتطبيق على  وهدف، غايةالمواضيعي أو المتعمق لكل 
 الوطني[؛

 بمؤشرات ]إضافية[ وطنية ]ودون وطنية.[ ]يمكن أن يتم[ ]سيتم[ تكميل إطار الرصد مكررا[ ])د([ 2]
، أو أن 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  اإلطارينبغي أن تفي المؤشرات الواردة في إطار رصد و  -0

 :0205المعايير التالية بحلول عام ب الوفاءتكون قادرة على 
 ؛المتعلقة بالمؤشر متاحة للجمهورالبيانات والبيانات الوصفية تكون  (أ)

قد أو  النظراءإما منشورة في مجلة أكاديمية خاضعة الستعراض  المؤشر التي يستند إليها منهجيةالتكون  (ب)
 ؛وتم التحقق منها لالستخدام الوطني النظراءعلمية من قبل  استعراضخضعت لعملية 

وات بين ينبغي أن يتم تجميع مصادر البيانات والمؤشرات وتحديثها بانتظام بفاصل زمني أقل من خمس سن (ج)
 التحديثات، إن أمكن؛

بما في ذلك، على سبيل المثال، من قبل و/أو توليد البيانات، ، منهجية المؤشرآلية قائمة للحفاظ على  توجد (د)
بما في ذلك ، مؤشرات التنوع البيولوجي، أو منظمة حكومية دولية أو مؤسسة علمية أو بحثية راسخةالمعنية بشراكة العضو في 

 ؛بلة للتطبيق على المستوى الوطني بشأن استخدام المؤشرتقديم إرشادات قا

ينبغي أن تكون المؤشرات قادرة على اكتشاف االتجاهات ذات الصلة بمكونات الغايات واألهداف في    بديلة (د)
 ؛0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ية القائمة في إطار اللجنة اإلحصائية لألمم المؤشرات مع العمليات الحكومية الدول تتواءمحيثما أمكن،  (ه)
باإلضافة و االقتصادية.  - ة أو نظام المحاسبة البيئيةيحصاءات البيئاإلأهداف التنمية المستدامة أو إطار تطوير  مثلالمتحدة، 

رصد التنوع البيولوجي  شبكة لتنوع البيولوجي في إطارل األساسية متغيراتالإلى ذلك، بذل جهد لالستفادة من العمل الحالي بشأن 
 .التابعة للفريق المعني بعمليات رصد األرض

حسابها استنادا إلى البيانات الوطنية يتم المنهجيات التي وافقت عليها األطراف و الرئيسية تستخدم المؤشرات و  -3
ه في بعض الحاالت قد من شبكات الرصد الوطنية والمصادر الوطنية، التي تم حسابها على المستوى الوطني، مع االعتراف بأن

ذا لم تكن المؤشرات الوطنية متاحة، فينبغي أن يتحقق من استخدام  يحتاج هذا األمر إلى االستعانة بمجموعة بيانات عالمية، وا 
المؤشرات بالتتبع المتسق والقياسي  هذه وستسمحالمؤشرات العالمية على المستوى الوطني من خالل اآلليات الوطنية المناسبة. 

 للغايات واألهداف العالمية. توسيع نطاقهيمكن  والذي

ولتيسير تجميع واستخدام هذه المؤشرات الرئيسية ومؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية على المستوى  -1
الوطني]، الذي تمكنه نظم الرصد الوطنية الفعالة للتنوع البيولوجي ونظم المعلومات األخرى،[ وأنشطة بناء القدرات وتنميتها، 
سيقتضي األمر دعما آخر. ]وحددت األمانة مع المنظمات في ورقات البيانات الوصفية للمؤشرات والمعلومات حيث سيتم دعوة 

، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني بعمليات رصد األرضمقدمي البيانات مثل 
وغيرها، إلى تقديم مبادئ توجيهية ومعلومات لتصميم وتنفيذ نظم الرصد الوطنية لدعم  صاديةاالقت – نظام المحاسبة البيئيةو 
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تجميع البيانات وحساب المؤشرات الرئيسية.[ ]وبهذه الطريقة، تتمكن األطراف من البلدان النامية من االستخدام الفعال للمؤشرات 
، بدعم من التوفير الفعال للوسائل المناسبة للتنفيذ، بما يتماشى مع الرئيسية، فضال عن مؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية

 أحكام االتفاقية، بما في ذلك إنشاء آليات لزيادة بناء القدرات وتنميتها والتعاون التقني والعلمي لسد الفجوات في الرصد.[

مؤشرات الرئيسية ، تتألف قائمة الممكن ومن أجل تعظيم االستخدام وتقليل عبء اإلبالغ إلى أدنى حد -5
المقترحة من عدد صغير من المؤشرات والغرض منها التقاط النطاق العام لغاية أو هدف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 

. وقد ال تلتقط المؤشرات الرئيسية جميع مكونات غاية أو هدف، غير أنه ألغراض تحليلية، يمكن تكميلها، 0202لما بعد عام 
 مؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية.حسب االقتضاء، ب

 
 الثانيالمرفق ]

 0202المعني بالمؤشرات لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام المخصص اختصاصات فريق الخبراء التقنيين 

 على ما يلي:فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمؤشرات سيعمل  -2
، بما في ذلك ]حسب االقتضاء، الفترات المرجعية[ وخطوط التفصيلية ]والمعلومات[ البيانات الوصفيةتحديد  (أ)

( ]ثم -/CBDاألساس العالمية، وترتيب المؤشرات الرئيسية األولى بحسب األولوية )وفقا للمعايير المحددة في مرفق الوثيقة 
، مع مراعاة 0202ي لما بعد عام في إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوج مؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية[

طار تطوير اإلحصاءات البيئية، بما في ذلك مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وضعهاالمنهجيات والمعايير القائمة التي تم   وا 
 ؛تحت إشراف اللجنة اإلحصائية الذي ُأعد االقتصاديةو البيئية  المحاسبةونظام 

أن سد الفجوات في إطار الرصد، وترتيب المؤشرات الرئيسية ووضع توجيهات بش إسداء المشورة التقنية (ب)
، بما في ذلك المشورة 0202إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بحسب األولوية، وفي تنفيذ مؤشرات

، والمشورة العلمية وطنيةوتقاسم البيانات ال للرصدبشأن استخدام تعاريف متجانسة ومتفق عليها للمؤشرات، وأفضل الممارسات 
، 0202والتقنية بشأن تحسين المؤشرات أو إضافة مؤشرات جديدة في إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 بما في ذلك المؤشرات ذات الصلة بأصحاب المصلحة؛
، 0202ق بإطار الرصد لما بعد عام إسداء المشورة التقنية بشأن القضايا المتبقية والتي لم يتم حلها فيما يتعل (ج)

على النحو الذي حدده مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر، ومنح األولوية للعمل على العناصر التالية الذي يسبق 
 االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف:

 إجراء تقييم كامل للمؤشرات الرئيسية، ومؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية؛ (2)

 طرق لتنفيذ المؤشرات في التخطيط واإلبالغ على الصعيد الوطني؛ استكشاف (0)

 )ُتحدد قائمة فيما بعد على أساس التقدم الذي يحرزه االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف(؛ (3)
تقديم توجيهات لألطراف بشأن طرق سد الفجوات الزمنية والمكانية في البيانات، بما في ذلك من خالل  (د)

لضخمة، بما في ذلك علم المواطنين ونظم الرصد والمعلومات المجتمعية واالستشعار عن ُبعد والنمذجة استخدام البيانات ا
والتحليل اإلحصائي وغير ذلك من أشكال البيانات ونظم المعارف األخرى، مع إدراك التحديات المحددة التي تواجهها األطراف 

 إليها؛ من البلدان النامية في تطوير أدوات المعلومات والوصول
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إسداء المشورة بشأن القدرات والفجوات واالحتياجات الحالية فيما يتعلق بتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا  (ه)
واالحتياجات من التمويل المتعلقة برصد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي بالتشاور مع الفريق االستشاري غير الرسمي المعني 

 7بالتعاون التقني والعلمي.
 الفريق ما يلي:سيراعي  -0

 ؛العمل السابق والخبرات بموجب االتفاقية وبرامج العمل األخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالمؤشرات والرصد (أ)

 المعايير اإلحصائية والتطوير بموجب المنتدى الحكومي الدولي للجنة اإلحصائية؛ (ب)
ذات الصلة، واالتفاقات البيئية  العمل السابق والخبرات مع أطر الرصد العالمية واإلقليمية والوطنية األخرى (ج)

 المتعددة األطراف، ونظم المعارف؛
وخطوط األساس الخاصة  بشأن المسائل المتعلقة بالمؤشرات وبياناتها الوصفية األخيرة والمعلوماتالتطورات  (د)

 .بها
االجتماعية  بمن فيهم خبراء في اإلحصاء وخبراء في العلومخبيرا تقنيا ترشحهم األطراف،  32سيتألف الفريق من  -3

. وستقوم والمنظمات األخرى ذات الصلةممثال ترشحهم المنظمات التي تتمتع بصفة المراقب،  25، وحتى والطبيعية ذات الصلة
األمينة التنفيذية، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، باختيار خبراء من الترشيحات المقدمة 

التقنية، مع االعتراف بالحاجة إلى معرفة الخبراء اف والمنظمات مع إيالء العناية الواجبة لتمثيل مختلف مجاالت الخبرة من األطر 
بالتنوع البيولوجي، وضمان توافر الخبرات بشأن النظم اإليكولوجية للمياه العذبة والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، ومع 

وتمثيل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين ومجموعات  في،التمثيل الجغرا مراعاة أيضا
، والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية والدول األرخبيلية والتوازن الجنسي والظروف الخاصة للبلدان النامية أصحاب الحقوق،

 انتقالية.الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة 

 سيرشح الفريق رئيسين مشاركين من بين الخبراء المختارين. -1

 رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى المشاركة في الفريق بحكم منصبه. ىدعسيُ  -5

نية ]والحكومات دون الوط يجوز للفريق أن يدعو أيضا خبراء آخرين، حسب االقتضاء، من الحكومات الوطنية، -2
ومجموعات الشباب والنساء، والشعوب األصلية والمجتمع المدني،  والمحلية[، ومنظمات األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى،

)ي( واألحكام المتصلة بها، 8والمجتمعات المحلية، بما في ذلك ممثلين من الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة 
 لخاص للمساهمة بخبرتهم وتجاربهم بشأن المسائل المحددة المتعلقة باختصاصات الفريق.واألوساط األكاديمية والقطاع ا

حضوري، إن سيجتمع أيضا في اجتماع و  بأساليب إلكترونية ]ورهنا بتوافر الموارد[، في األساسسيجري الفريق أعماله  -2
 خالل الفترة بين الدورات. على األقلمرتين  أمكن،

التقنيين المخصص وبدء عمله فور اعتماده من مؤتمر األطراف في اجتماعه ينبغي إنشاء فريق الخبراء  -8
عشر، وينبغي أن يقدم تقريرا عن عمله إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في  الخامس

 اجتماعيهما المنعقدين قبل االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف.[
 

 

                                                      
 الصادرة عن الهيئة الفرعية للتنفيذ. 3/8 رهنا باعتماد المقرر الوارد في التوصية 7
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الغاية ألف تعزيز سالمة جميع 
النظم اإليكولوجية، مع زيادة بنسبة 

في المائة على األقل في  25
وسالمة النظم  ،واتصال ،مساحة

اإليكولوجية الطبيعية، مع دعم 
مجموعات صحية وقادرة على 

الصمود لجميع األنواع، وتخفيض 
معدل االنقراض بمقدار عشرة 

أضعاف على األقل، وتقليل خطر 
انقراض األنواع عبر جميع 

المجموعات التصنيفية والوظيفية 
إلى النصف، وصون التنوع الجيني 

ة، مع الحفاظ لألنواع البرية واألليف
في المائة على األقل من  92على 

 التنوع الجيني ضمن جميع األنواع.
 
 

النظم  نطاق 2-2-ألف
اإليكولوجية ]المختارة[ 

الطبيعية و]شبه الطبيعية 
و[ المعدلة ]المستدامة  

على نحو ]المدارة[ ]
[[ ]في جميع مستدام

المناطق األحيائية ألنواع 
النظام اإليكولوجي لالتحاد 

الدولي لحفظ الطبيعة[ 
، الغابات أيحسب النوع ])
السافانا و ]الصحراء،[، 

واألراضي العشبية، 
األراضي الرطبة، و 
البحيرات، األنهار،[، و ]
نباتات جبال األلب،[، و ]

نغروف، االموأشجار 
المستنقعات المالحة، و 

 : أخضر/أصفرالصلة
: نيالجدوى على المستوى الوط

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أصفر

صلة، غير جاهز  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

هذا  بدعم العديد من األطراف قام
المؤشر مع تعديالت طفيفة. وأشار 

بعض األطراف إلى الحاجة إلى 
 الترابطمؤشر إضافي بشأن 

اقتراح عدد من  وجرىوالسالمة. 
المؤشرات البديلة. وعلى وجه 
الخصوص، اقترح العديد من 

األطراف القائمة الحمراء للنظم 
 (.8-اإليكولوجية )أ

الترابط مؤشر  2-0-ألف
المحافظة  بمعاهدة الخاص

على األنواع المهاجرة من 
 الحيوانات الفطرية

سالمة مؤشر  2-3-ألف
 النظم اإليكولوجية

ات معلوممؤشر  2-1-ألف
 حالة األنواع 

مؤشر الكوكب  2-4-ألف
  الحي

 األعدادنسبة  2-8-ألف
 داخل األنواع  المصانة

مساحة الغابات كنسبة من إجمالي مساحة  2-أ
-2-25 األراضي )مؤشر هدف التنمية المستدامة

2) 

 توزيع الغابات 0-أ

 فقدان الغطاء الشجري 3-أ

 مدى المراعي والسافانا 1-أ

 خضر الجبليمؤشر الغطاء األ 5-أ

 يةراضي الخثاألمدى وحالة  2-أ

 مك التربة الصقيعية وعمقها ومداهاسُ  2-أ

 القائمة الحمراء للنظم اإليكولوجية 8-أ

ألشجار  المتواصلالغطاء الحرجي العالمي  9-أ
 المانغروف

 نغروفااالتجاهات في تجزؤ غابات الم 22-أ

التغير في مدى النظم اإليكولوجية المتعلقة  22-أ
بالمياه بمرور الوقت )مؤشر هدف التنمية 

 (2-2-2 المستدامة

 نغروفااالتجاهات في مدى غابات الم 20-أ

                                                      
)المملكة أندرو ستوت "، السيد 0202البيولوجي لما بعد عام  للتنوع لإلطار العالميالمشاركين لفريق االتصال بشأن البند "إطار الرصد المقترح  الرئيسينال تمثل التعليقات الواردة في العمود الثالث من الجدول أدناه سوى آراء  8

 تقييم مؤشرات إطار الرصد. )غانا(، بشأن ألفريد أوتينغ يبوايد المتحدة( والس
 .CBD/WG2020/3/3الوثيقة  9
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صافي  1-المعلم الرئيسي ألف
وسالمة  واتصال مساحةالربح في 

في  5نسبة يعادل النظم الطبيعية 
 .المائة على األقل

 
 إيقاف 0-المعلم الرئيسي ألف

الزيادة في معدل االنقراض أو 
طر االنقراض تقليل خو عكسها، 
في المائة على األقل،  22بنسبة 

مع انخفاض نسبة األنواع المهددة 
وفرة وتوزيع تحسين باالنقراض، و 

تجمعات األنواع أو على األقل 
 .الحفاظ عليها

 
 صون 3-المعلم الرئيسي ألف

التنوع الجيني لألنواع البرية 
، مع زيادة نسبة األنواع واألليفة

المائة في  92التي تحافظ على 
  .على األقل من تنوعها الجيني

الشعاب المرجانية، و 
األعشاب البحرية، و 

موائل الالطحالب الكبيرة و 
 ([يةالمد  

 حيالمرجاني الغطاء ال 23-أ

 صلب وتكوينهالمرجاني الغطاء ال 21-أ

 ةالعالمي لشعاب المرجانيةامدى  25-أ

)غطاء  ةالعالمي ألعشاب البحريةا مدى 22-أ
 (هاوتكوين األعشاب البحرية

 العالمية المستنقعات المالحةمدى  22-أ

 أعشاب البحارمدى مظلة  28-أ

 هاغطاء مظلة الطحالب الكبيرة وتكوين 29-أ

 غطاء المجموعات القاعية الرئيسية 02-أ

 الكثيفطحالب الغطاء  02-أ

 مؤشر اتجاهات مدى األراضي الرطبة 00-أ

في مدى النظم اإليكولوجية للمياه التغير  03-أ
 الداخلية بمرور الوقت

التغير في مدى النظم اإليكولوجية المتعلقة  01-أ
 (2-2-2 بالمياه )مؤشر هدف التنمية المستدامة

 اتمؤشر تجزؤ الغاب 05-أ

 مؤشر سالمة المناظر الطبيعية للغابات 02-أ

الكتلة األحيائية لنظم إيكولوجية طبيعية  02-أ
 (0-2-ألف) مختارة

 مؤشر موائل التنوع البيولوجي 08-أ

 منتجات الصحة النباتية العالمية 09-أ

على الصمود النظم اإليكولوجية  قدرةمؤشر  32-أ
 (BERI) المناخيالبيولوجي 

 (RMFللتجزؤ )الحجم النسبي  32-أ

مؤشر موائل  0-2-ألف
 األنواع

 : أحمر/أصفرالصلة
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أصفر

غير صلة منخفضة، ذو : الموجز
 للتشغيل الكاملجاهز 

أعربت بعض األطراف عن دعمها 
، ورأى العديد من رلهذا المؤش

األطراف أنه ال ينبغي إدراج هذا 
 المؤشراتالمؤشر على مستوى 

ينبغي أن يكون على أنه و  ةالرئيسي
تم اقتراح و . اتمستوى المكون

إضافة مؤشر الكوكب الحي من 
 وجرىقبل عدد من األطراف. 

 اقتراح عدد من المؤشرات األخرى.

مؤشر القائمة  3-2-ألف
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)مؤشر هدف الحمراء 
 التنمية المستدامة

 15-5-2) 

 
 

 أخضر: الصلة
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أخضر
 الجاهزية: أخضر

وجاهز  ذو صلة: الموجز
 .لالستخدام

أيدت معظم األطراف استخدام 
إال المؤشر على المستوى العالمي. 

أشارت إلى بعض األطراف  أن
وجود اختالفات في تنفيذ هذا 
 .المؤشر على المستوى الوطني

 اإليكولوجيةمؤشر سالمة المنطقة  30-أ

 مؤشر سالمة التنوع البيولوجي 33-أ

 اتالمحيط سالمةشر مؤ  31-أ

الضرر المادي لموائل قاع مؤشر مدى  35-أ
 البحار السائدة

 مؤشر اتجاهات مدى األراضي الرطبة 32-أ

 األنهارمؤشر تجزؤ  32-أ

 اتصل الشجير امؤشر تو  38-أ

النسبة المئوية لألنواع المهددة التي تتحسن  39-أ
 لقائمة الحمراءحالتها وفقا ل

تغيير الوضع التطوري لألنواع المتميزة  12-أ
 (EDGE عالميا )مؤشروالمهددة باالنقراض 

 عدد األنواع المهددة حسب مجموعة األنواع 12-أ

 البريةمؤشر الطيور  10-أ

 (MSA) األنواع وفرةمتوسط  13-أ

 مؤشر حماية األنواع 11-أ

 تهاالتغيرات في الكتلة األحيائية للعوالق ووفر  15-أ

 األسماك والكتلة األحيائية وفرة 12-أ

السالالت( داخل األنواع عدد )أو  األعداد 12-أ
 522 > بأعدادمقارنة  522< أعداد ذات 

 البريةالجينية لألنواع  البياناتبطاقة  18-أ

 ةفي تنوع األرضي تغيرات األنواعوفرة/ 19-أ
 (PREDICTSة )المحلي

 األنواع البحرية وفرة 52-أ

لى األنواع ذات القيمة شمولية الحفاظ ع 52-أ

نسبة  1-2-ألف
 ]مظلة[المجموعات في 

األنواع ذات حجم عشيرة 
 522<  [جينيا]فعال 

 

 أخضر: الصلة
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أحمر
 الجاهزية: أصفر

صلة، غير جاهز  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

د العديد من األطراف مفهوم هذا أي  
إلى أنه  غير أنها أشارتالمؤشر؛ 

 تشغيله وأنمن أجل سيتطلب موارد 
على المدى  صعباسيكون  ذلك
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اقتراح عدد من  وجرىالقريب. 
 .المؤشرات األخرى

 االجتماعية واالقتصادية وكذلك الثقافية

عدد الموارد الجينية النباتية والحيوانية  50-أ
لألغذية والزراعة التي تم تأمينها في مرافق الحفظ 

طويلة األجل )هدف التنمية المتوسطة أو ال
 (2-5-0المستدامة 

نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها  53-أ
 ضة لخطر االنقراضمعر 

مؤشر القائمة الحمراء )األقارب البرية  51-أ
 (المستأنسةللحيوانات 

تقييم مساهمات الطبيعة الغاية باء 
في الشعوب، أو صيانتها أو 

تعزيزها من خالل الحفظ 
واالستخدام المستدام مع دعم خطة 
 التنمية العالمية لمصلحة الجميع.

 الطبيعة 1-باءالمعلم الرئيسي 
محسوبة  في الشعوبومساهماتها 

جميع القرارات  وتستنير بهابالكامل 
 .العامة والخاصة ذات الصلة

يتم ضمان  2-باءالمعلم الرئيسي 
فئات  لكافةاالستدامة طويلة األجل 

، مع في الشعوب مساهمات الطبيعة
 تعاني حاليا مناستعادة تلك التي 
في كل  يسهمحالة تدهور، مما 

الحسابات  2-2-باء
االقتصادية البيئية الوطنية 

لخدمات النظم 
 اإليكولوجية*

 

 : أخضر/أصفرالصلة
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أحمر
 الجاهزية: أصفر/أحمر

صلة، غير جاهز  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

اقترحت بعض األطراف تقسيم هذا 
فيزيائية المؤشر إلى حسابات 

ونقدية على أن تكون  أحيائية
الحسابات النقدية اختيارية. وذكرت 
بعض األطراف أنه ينبغي إضافة 
 مؤشر بشأن االستخدام المستدام.

مساهمات الطبيعة  2-0-باء
بما في ذلك تنظيم  في التنظيم

المناخ، والوقاية من الكوارث 
)من الحسابات البيئية  يرهاوغ

 االقتصادية(

الطبيعة  مساهمات 2-3-باء
 األغذيةبما في ذلك  ،المادية
وغيرها )من الحسابات  والمياه
 (االقتصادية البيئية

الطبيعة  مساهمات 2-1-باء
بما في ذلك  ،الماديةغير 

)من  المساهمات الثقافية
 (االقتصادية الحسابات البيئية

 

 الجيني لألنواعقع للتنوع المتو  الفقدان 2-ب
لمنبر الحكومي ل الجيني لألنواعلتنوع مؤشر ا)

الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي 
 وخدمات النظم اإليكولوجية(

التي تقوم نواع األمؤشر القائمة الحمراء ) 0-ب
 التلقيح(ب

 مؤشر الحالة الخضراء )الملقحات( 3-ب

 مؤشر جودة الهواء 1-ب

 حساب انبعاثات تلوث الهواء 5-ب

 المصدر في الحياة البرية ةحيواني األمراض 2-ب

 المناخي األثرمؤشر  2-ب

 التنمية المستدامة تحمض المحيطات )هدف 8-ب
21-3-2) 

المياه  انحسارمستوى اإلجهاد المائي:  9-ب
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من أهداف التنمية المستدامة هدف 
 ذات الصلة.

 العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة 

مياه جودة ت نسبة المسطحات المائية ذا 22-ب
-2 محيطة جيدة )مؤشر هدف التنمية المستدامة

3-0) 

 Eflowمؤشر  22-ب

التغير في جودة النظم اإليكولوجية للمياه  20-ب
 مرور الوقتبالداخلية 

التغير في جودة النظم اإليكولوجية للمياه  23-ب
 مرور الوقتبالساحلية 

 مستوى التعرية 21-ب

عدد الوفيات واألشخاص المفقودين  25-ب
والمتضررين بشكل مباشر بسبب الكوارث لكل 

من السكان )مؤشر هدف التنمية  222 222
 (2-5-22 المستدامة

 سالمة المناطق البرية 22-ب

 إنتاج الوقود الحيوي 22-ب

 ممكنةصيد أقصى طاقة  28-ب

 عيالسكان المشاركون في الصيد والتجم 29-ب

انتشار انعدام األمن الغذائي المعتدل أو  02-ب
 المعاناة منالشديد بين السكان، بناء على مقياس 

 انعدام األمن الغذائي

 الغابات والتجارة )وقود الخشب( إنتاج 02-ب

االتجاهات في التجارة القانونية للنباتات  00-ب
 الطبية

 تقييم إدارة الزوار 03-ب
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ير الرسمية عدد برامج التعليم الرسمية وغ 01-ب
التي تنقل القيم الروحية والثقافية في شبكة 

 اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي

عدد المواقع المختلطة )ذات القيم العالمية  05-ب
المتميزة الطبيعية والثقافية(، والمناظر الطبيعية 
الثقافية )المعترف بها كأعمال مشتركة بين الطبيعة 

يعية ذات القيم الثقافية بما والناس( والمواقع الطب
في ذلك تلك التي تدعم المعارف والممارسات 
المحلية واألصلية المدرجة في قائمة التراث العالمي 
لليونسكو وشبكة اليونسكو العالمية لمحميات 

 المحيط الحيوي

اتجاهات التنوع  -التنوع اللغوي  مؤشر 02-ب
 ةاألصلي لشعوباللغوي وأعداد المتحدثين بلغات ا

مؤشر تطوير إطار وضع المعايير لحماية  02-ب
 وتعزيز الثقافة والحقوق الثقافية والتنوع الثقافي

 الثقافية الحيويةمؤشر  08-ب

 لعام ثقافةمؤشرات اليونسكو بشأن ال 09-ب
 )مؤشرات متعددة( 0232

تقاسم المنافع الناشئة  الغاية جيم
عن استخدام الموارد الجينية بطريقة 
عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة 
كبيرة في كال المنافع النقدية وغير 
النقدية التي يتم تقاسمها، بما في 

ذلك لحفظ التنوع البيولوجي 
 واستخدامه المستدام

مؤشر المنافع  2-2-جيم
النقدية الواردة ُيستكمل 

 الحقا*

 : بحاجة إلى مؤشرالصلة
 :الجدوى على المستوى الوطني

 غير متاح
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 متاحتصنيف وطني: غير 
 متاحالجاهزية: غير 

 مؤشر ال يوجد : ذو صلة،الموجز

عدد المستخدمين الذين قدموا معلومات ذات  2-ج 
صلة باستخدام الموارد الجينية لنقاط التفتيش 

 المعينة

العدد اإلجمالي للشهادات المعترف بها دوليا  0-ج
تبادل معلومات الحصول والمنشورة في غرفة 

 وتقاسم المنافع

عدد بيانات نقاط التفتيش المنشورة في غرفة  3-ج
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زيادة حصة  1-جيمالمعلم الرئيسي 
، المقدمين الواردة إلىالمنافع النقدية 

بما في ذلك أصحاب المعارف 
 .التقليدية

زيادة  - 0ئيسي جيم المعلم الر 
المنافع غير النقدية، مثل مشاركة 

مقدمي الخدمات، بما في ذلك 
أصحاب المعارف التقليدية، في 

 البحث والتطوير

هناك  ذكرت معظم األطراف أن
المؤشرات المتعلقة  حاجة إلى

بالمنافع النقدية وغير النقدية 
للحصول وتقاسم المنافع في 

يجب وضع مؤشر  إال أنهاإلطار. 
ألن المؤشر غير موجود. وأشار 

الحفاظ  ميةبعض األطراف إلى أه
 أصحاب المعارف التقليدية. على

 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

عدد شهادات االمتثال المعترف بها دوليا  1-ج
 لألغراض غير التجارية

مؤشر المنافع  0-2-جيم
غير النقدية ُيستكمل 

  الحقا*

 : بحاجة إلى مؤشرالصلة
 :الجدوى على المستوى الوطني

 غير متاح
مع  على المستوى العالميالجدوى 

 متاحتصنيف وطني: غير 
 متاحالجاهزية: غير 

 مؤشر ال يوجد : ذو صلة،الموجز
هناك  وذكرت معظم األطراف أن

المؤشرات المتعلقة  حاجة إلى
بالمنافع النقدية وغير النقدية 
للحصول وتقاسم المنافع في 

اإلطار. والحظت بعض األطراف 
 أن مثل هذا المؤشر قد ال يكون

في حالة المنافع غير  ممكنا
النقدية. وأشارت بعض األطراف 
إلى ضرورة تحقيق اإلنصاف في 

 هذا المؤشر.
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سد الفجوة بين الموارد  الغاية دال
التنفيذ  المالية المتاحة ووسائل

األخرى والوسائل الالزمة لتحقيق 
 0252رؤية عام 

توفر ونشر  1-دالالمعلم الرئيسي 
الكافية لتنفيذ اإلطار، الموارد المالية 

مما يؤدي إلى سد فجوة التمويل 
مليار  222بما ال يقل عن  ياتدريج

بحلول عام  سنويادوالر أمريكي 
0232. 

توفر ونشر  2-دالالمعلم الرئيسي 
الوسائل األخرى المالئمة، بما في 

ذلك بناء القدرات والتنمية، والتعاون 
التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا 

 .0232اإلطار حتى عام  لتنفيذ
التخطيط أو  3-دالالمعلم الرئيسي 

االلتزام بالموارد المالية الكافية 
 من عاموالموارد األخرى للفترة 

بحلول عام  0212 إلى عام 0232
0232. 

مؤشرات  2-2-دال 
تمويل تنفيذ اإلطار 

العالمي للتنوع البيولوجي 
جاهز المتاح و ال]

ُتستكمل الحقا  لالستخدام[
( 19ماشى مع الهدف )يت
* 
 

 : بحاجة إلى مؤشرالصلة
 :الجدوى على المستوى الوطني

 غير متاح
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 متاحتصنيف وطني: غير 
 متاحالجاهزية: غير 

 مؤشر ال يوجد : ذو صلة،الموجز
هناك  وذكرت معظم األطراف أن

معلومات مالية للهدف حاجة إلى 
دال. والحظت بعض األطراف 

جميع أنواع  اقتناصالحاجة إلى 
التمويل والتخطيط المالي واإلعانات 

 والقدرة ونقل التكنولوجيا.

في  التي يتم التقاطهاالموارد المالية  2-د 
 28المؤشرات الرئيسية للهدف 

 لبناء القدراتالذي تم حشده التمويل  0-د

عدة المالية والتقنية بالدوالر )بما تقديم المسا 3-د
في ذلك من خالل التعاون بين بلدان الجنوب، 

 وبين الشمال والجنوب والتعاون الثالثي(

لتعزيز تطوير الذي تم حشده التمويل  1-د
 وتعميمهاالتكنولوجيا ونقلها ونشرها 

 بالنسبة إلى أعداد األنواع العلماءعدد  5-د

نظم ة المنشورة )في األوراق العلمية المشترك 2-د
( حسب معلومات التنوع البيولوجي للمحيطات

 القطاع

 البحري الرصدعدد محطات  2-د

 جودة المياه رصدعدد محطات  8-د

 سفن األبحاث التي تتم صيانتها وطنيا 9-د

نسبة إجمالي ميزانية البحث المخصصة  10-د
 للبحث في مجال التكنولوجيا البحرية

المساعدة اإلنمائية الرسمية حجم تدفقات  22-د
 للمنح الدراسية حسب القطاع ونوع الدراسة

سلع تكنولوجيا  الواردات العالمية من 20-د
المعلومات واالتصاالت كما تظهر في تدفقات 
التجارة الثنائية حسب فئات سلع تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

مؤشر عمليات  2-2-دال
التخطيط الوطني للتنوع 
 البيولوجي ووسائل التنفيذ

بما في ذلك مشاركة لجنة  
االتصال للشعوب األصلية 

 ُيستكمل الحقا*
 

 : بحاجة إلى مؤشرالصلة
 :الجدوى على المستوى الوطني

 غير متاح
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 متاحتصنيف وطني: غير 
  متاحالجاهزية: غير 

واقترح العديد من األطراف أن 
ع االستراتيجيات على وض مؤشر

وخطط العمل الوطنية للتنوع 
 غير أن. سيكون مفيداالبيولوجي 

مثل هذا المؤشر يحتاج إلى 
 .تطوير
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ضمان خضوع جميع  - 2الهدف 
المناطق األرضية والبحرية على 
 الصعيد العالمي للتخطيط المكاني
المتكامل الشامل للتنوع البيولوجي 
الذي يتناول تغير استخدام األراضي 
والبحار، واالحتفاظ بالمناطق 

 السليمة والبرية القائمة.

مؤشر نسبة  1-2-2
األراضي والبحار التي 

 المكانية خطط[ال]تغطيها 
لتنوع البيولوجي التي ل

مستوى على تدمج[ ]
المناظر الطبيعية[ 

ُيستكمل  [ة]المتكامل
 الحقا*

 : أخضر/أصفرالصلة
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أحمر
 الجاهزية: أصفر

صلة، غير جاهز  و: ذالموجز
 للتشغيل الكامل

أيد العديد من األطراف وجود 
 غير أنهامؤشر للتخطيط المكاني؛ 

أن هذا المؤشر يحتاج  أشارت إلى
اقترحت بعض و إلى تطوير. 

األطراف أن هذا المؤشر يمكن أن 
يكون مؤشرا على مستوى المكون. 

وأشارت بعض األطراف إلى 
قضية فقدان الموائل  التقاطضرورة 

وتغير األرض/البحر على مستوى 
تم اقتراح بعض و الرئيسي.  المؤشر

 المؤشرات الرئيسية البديلة.

اظ باألولوية االحتف 2-2-1
 (البريةللمناطق السليمة/

عدد البلدان التي تستخدم حسابات رأس  2-2ه
 المال الطبيعي في عمليات التخطيط

النسبة المئوية للخطط المكانية التي  0-2ه
تستخدم المعلومات المتعلقة بمناطق التنوع 

 البيولوجي الرئيسية

بقع الموائل الموجودة داخل المناطق  3-2ه
الخاضعة لإلدارة المتكاملة لبحرية أو المحمية ا

 للمناطق الساحلية

خطط اإلدارة المكانية األخرى )لم يتم  1-2ه
التقاطها كمناطق لإلدارة المتكاملة للمناطق 

 (2-0-21في  أو مناطق محمية بحرية الساحلية

عدد البلدان التي تستخدم حسابات  5-2ه
 المحيطات في عمليات التخطيط

التي العابرة للحدود  األحواضنسبة منطقة  2-2ه
لترتيب تشغيلي للتعاون في مجال المياه تعمل وفقا 

 (0-5-2 )مؤشر هدف التنمية المستدامة

النسبة المئوية من إجمالي مساحة  2-2ه
 األراضي المزروعة

 

ضمان خضوع ما  - 0 الهدف
في المائة على األقل من  02نسبته 

النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه 
العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية 
واألرضية لالستعادة، مع ضمان 
الترابط فيما بينها والتركيز على 

]النسبة المئوية[  0-2-2
[ المتدهورة ]و[ المساحة]
أو[ النظم اإليكولوجية ]

المحولة التي تخضع 
  [اإليكولوجيةلالستعادة ]

 : أخضرالصلة
 :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر/أحمر
مع  الجدوى على المستوى العالمي
 تصنيف وطني: أحمر/أصفر

 الجاهزية: أصفر/أحمر

صون واستعادة  0-0-2
النظم اإليكولوجية  ترابط

 الطبيعية

 

 ي للموائلتوزيعالنطاق ال 1-2ه

عالية مناطق المؤشر مواقع ندرة األنواع، و  2-2ه
 الشاسعة األراضي الطبيعيةالتنوع البيولوجي، و 

ومناطق استقرار المواقع البرية السليمة لثدييات، و ل
 المناخ

 زيادة الغطاء الحرجي الطبيعي الثانوي 3-2ه
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صلة، غير جاهز  ذو: الموجز النظم اإليكولوجية ذات األولوية.
 للتشغيل الكامل

أشار العديد من األطراف إلى 
اجة إلى التقاط االستعادة على الح

تم و الرئيسية.  المؤشراتمستوى 
 المؤشرات البديلة. بعضاقتراح 

المداري  األوليفقدان الغطاء الشجري  4-2ه
 السنوي

 مؤشر سالمة المناظر الطبيعية للغابات 5-2ه

 ةمؤشر استعادة النظم اإليكولوجية العالمي 6-2ه

ية التراكمية على النظم اآلثار البشر  7-2ه
 اإليكولوجية البحرية

 البحاراألضرار المادية لموائل قاع  8-2ه

 أنهار تتدفق بحرية 9-2ه

 التينسبة المساحات الخضراء المزروعة  10-2ه
 في المائة 22عن فيها  قل األراضي الطبيعيةتال 

البيولوجية النظم اإليكولوجية  قدرةمؤشر  11-2ه
 ة على الصمودالمناخي

حفظ ما نسبته ضمان  - 3الهدف 
في المائة على األقل من  32

المناطق األرضية والمناطق البحرية 
على المستوى العالمي، وخصوصا 

المناطق ذات األهمية الخاصة 
للتنوع البيولوجي ومساهمتها في 
الشعوب، من خالل نظم ُتدار 
بشكل فعال ومنصف، وممثلة 
في إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد 

المناطق المحمية وتدابير الحفظ 

]النسبة المئوية[  3-2-2
]تغطية[ المناطق المحمية 

تدابير الحفظ الفعالة و 
األخرى القائمة على 

، حسب الفعالية، المناطق
نوع النظام اإليكولوجي،[ ]
الحالة وفقا للرابطة ]

األوروبية للسالمة 
  [KBAالبيولوجية/

 : أخضر/أصفرالصلة
: الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر/أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي
 تصنيف وطني: أخضر/أصفر

 الجاهزية: أخضر/أصفر
، جاهز ذو صلة: الموجز

 لالستخدام في الغالب
ارت األطراف إلى أش في حين

أهمية تتبع المناطق المحمية، شدد 

تغطية المناطق  3-2-2
المحمية لمناطق التنوع 

]و/أو ة البيولوجي الرئيسي
المناطق ذات األهمية 

 اإليكولوجية أو البيولوجية[
)هدفا التنمية المستدامة: 

 (2-1-15، و14-5-2

فعالية إدارة المناطق  3-3-1
 المحمية )حماية الكوكب(

 مؤشر حماية األنواع  3-4-1

تخفيض تصنيف المناطق المحمية  2-3ه
 (PADDDوتقليص حجمها وتدهورها )

 البيولوجي الرئيسيةحالة مناطق التنوع  0-3ه

تغطية المناطق المحمية لمناطق التنوع  3-3ه
 البيولوجي الرئيسية

 تغطية المناطق المحمية للشعاب المرجانية 1-3ه

لالتحاد الدولي لحماية القائمة الخضراء  5-3ه
 والمصانةلمناطق المحمية الخاصة با الطبيعة

عدد هكتارات المواقع المعينة لدى  2-3ه
)مواقع التراث الطبيعي والعالمي المختلط اليونسكو 
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الفعالة األخرى القائمة على 
المناطق، ودمجها في المناظر 
الطبيعية األرضية والمناظر 

 الطبيعية البحرية األوسع نطاقا.

العديد من األطراف على الحاجة 
الفعالية والتنفيذ والتمثيل  التقاطإلى 

والجوانب األخرى لتغطية المناطق 
تم اقتراح بعض و المحمية. 

 المؤشرات اإلضافية.

 ومحميات المحيط الحيوي( 
نسبة المناطق اإليكولوجية األرضية  2-3ه

 المصانة بموجب تدابيروالبحرية وللمياه العذبة 
المناطق المحمية أو غيرها من تدابير الحفظ حفظ 

 الفعالة القائمة على المنطقة

 مؤشر حماية األنواع 8-3ه
-PARCالمناطق المحمية ) طترابمؤشر  9-3ه

Connectedness) 

رامسار لتتبع فعالية اإلدارة اتفاقية أداة  22-3ه
(R-METT) 

عدد المناطق المحمية التي أكملت تقييما  22-3ه
 (SAGEواإلنصاف ) دارةعلى مستوى الموقع لإل

عدد مناطق الغابات المعتمدة الخاضعة  20-3ه
قق منها على التح وذات آثار تملإلدارة المستدامة 

 حفظ التنوع البيولوجي

النسبة المئوية لمحميات المحيط الحيوي  23-3ه
دارة فعالة  التي لها نتيجة حفظ إيجابية وا 

مدى أراضي الشعوب األصلية  21-3ه
شكل من المعترف بها بوالمجتمعات المحلية 

 شكالاأل
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ضمان اتخاذ إجراءات  -1الهدف 
تعافي وحفظ إدارة فعالة للتمكين من 

األنواع والتنوع الجيني لألنواع البرية 
واألليفة، بما في ذلك من خالل 

الحفظ خارج الموقع، واإلدارة الفعالة 
للتفاعالت بين البشر والحياة البرية 

من أجل تجنب الصراعات بين 
 البشر والحياة البرية أو الحد منها.

نسبة مجموعات  1-2-2
 األنواع المتأثرة بالنزاع بين

اإلنسان والحياة البرية 
مكثفا بسبب  تعافيا]تتطلب 

الحياة و الصراع بين البشر 
 البرية[

 

 الصلة: أصفر
: الجدوى على المستوى الوطني

 أحمر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أحمر
 الجاهزية: أحمر

غير ، ذو صلة متوسطة: الموجز
 جاهز للتشغيل الكامل

رأي  األطراف عنأعرب العديد من 
أن المؤشرات تحت هذا  مفاده

الهدف تعتمد على الصياغة 
باإلضافة إلى و النهائية للهدف. 

ذلك، أعرب العديد من األطراف 
عن أن هذا المؤشر قد ال يكون 

 .مجديا

مؤشر الحالة  1-2-2
 الخضراء لألنواع 

ات التي تتعرض لها تهديدالمقياس تخفيف  2-4ه
 األنواع واستعادتها

مؤشر الحالة الخضراء لألنواع لالتحاد  0-4ه
 حسب المؤشرات الفرعية الدولي لحماية الطبيعة

األنواع المتميزة والمهددة تطور تغير حالة  3-4ه
 (EDGEباالنقراض عالميا )مؤشر 

النسبة المئوية لألنواع المهددة التي تتحسن  1-4ه
 حالتها

معاهدة المحافظة  بموجبتفاقات االعدد  5-4ه
 األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريةعلى 

عدد الموارد  1-2-0
]والحيوانية[  الوراثية النباتية

المؤم نة  ]لألغذية والزراعة[
في مرافق الحفظ 

المتوسطة أو الطويلة 
 األجل

 : أصفرالصلة
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي
 تصنيف وطني: أخضر/أصفر

 الجاهزية: أخضر/أصفر
، جاهز ذو صلة متوسطة: الموجز

 لالستخدام في الغالب
أعرب العديد من األطراف عن أن 

هذا المؤشر سيكون أكثر صلة 
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 ويعتبر هذابإدراج الموارد الحيوانية. 
 الحالية مؤشراتالالمؤشر أحد 

. ألهداف التنمية المستدامة
اقترحت األطراف بعض المؤشرات و 

 الهدف. اإلضافية لهذا

حصاد  يتمضمان أن  - 5الهدف 
األنواع البرية واالتجار بها 

بشكل مستدام وقانوني واستخدامها 
  وآمن على صحة اإلنسان

]الحياة نسبة  5-2-2
البرية[ ]األنواع البرية[ 

التي  والنبات[ األخشاب]
يتم حصادها واالتجار بها 

 بشكل قانوني ومستدام

 : أخضرالصلة
 :المستوى الوطنيالجدوى على 

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 أصفر/أخضرالجاهزية: 

صلة، غير جاهز  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

شعر العديد من األطراف أن هذا 
على الرغم  تشغيلهالمؤشر يمكن 

تم اقتراح و من عدم توفره بعد. 
 بعض المؤشرات اإلضافية.

 

  

مستجمعات المياه ومصايد األسماك مؤشر  2-5ه
 المستدامة الداخلية

من  ةالبحري رعاية الثروةمجلس مصيد  0-5ه
 األسماك

إجمالي المصيد من الحوتيات بموجب  3-5ه
 االتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان

ألنواع المعرضة المصيد العرضي ل 1-5ه
 وغير المستهدفةلالنقراض 

ولية التي تهدف درجة تنفيذ الصكوك الد 5-5ه
ودون إبالغ  القانونيإلى مكافحة الصيد غير 

-21ة ودون تنظيم )مؤشر هدف التنمية المستدام
2-2) 
في  القانونيةوغير  القانونيةنسبة التجارة  2-5ه

التي تتكون من أنواع مهددة  البريةاألحياء 
 باالنقراض

تصنيف حسب  القانونيةالتجارة غير  2-5ه
االتجار الدولي بأنواع الحيوانات اتفاقية  في نواعاأل

 والنباتات البرية المهددة باالنقراض

عدد البلدان التي تدمج التجارة في  8-5ه

نسبة األرصدة  5-2-0
السمكية ضمن المستويات 

)هدف  المستدامة بيولوجيا
-4-14 التنمية المستدامة

1) 

 : أخضرالصلة
 :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر/أخضر
مع  على المستوى العالميالجدوى 

 أصفر/أخضرتصنيف وطني: 
 أخضرالجاهزية: 

 للتشغيل جاهزصلة،  ذو: الموجز
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 الكامل
هذا  صلةاألطراف عن  أعربت

مستوى المؤشرات المؤشر على 
. ومع ذلك، الحظ العديد الرئيسية

 من شأن مؤشرمن األطراف أن 
أسماك المياه  يلتقطأوسع نطاقا 

العذبة أو األنواع األخرى سيكون 
 وثيق الصلة 

 سياساتها الوطنية للتنوع البيولوجي

أو تحسن حالة حفظ األنواع  اراستقر  9-5ه
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع  تذييالتالمدرجة في 

 هددة باالنقراضالحيوانات والنباتات البرية الم

صيد  آثارتنفيذ تدابير مصممة لتقليل  22-5ه
 على األنواع المهاجرة وموائلها والحيواناتاألسماك 

إدارة مسارات إدخال  - 2الهدف 
ومنع أو األنواع الغريبة الغازية، 

ها واستقرارها معدل إدخال خفض
 في المائة على األقل، 52بنسبة 

األنواع الغريبة  والسيطرة على
يها من أجل الغازية أو القضاء عل

مع ا أو تقليلها، لقضاء على آثارها
األنواع ذات األولوية  التركيز على

 المواقع ذات األولوية.و 

معدل انتشار  2-2-2
األنواع الغريبة الغازية 

 [تأثيرها]ومعدل 

 تضمن: أصفر/أخضر إذا الصلة
 * التأثير

 :الجدوى على المستوى الوطني
 أصفر

مع  الجدوى على المستوى العالمي
 * تصنيف وطني: أخضر/أصفر

 الجاهزية: أصفر
، جاهز ذو صلة: الموجز

 لالستخدام في الغالب
تشير بعض األطراف إلى أن هذا 

المؤشر يجب أن يعالج تأثير 
األنواع الغريبة الغازية وليس 

واقترحت األطراف . فقط انتشارها
 .مؤشرات بديلة

نسبة أثر األنواع  2-3-2
)شبكة رصد الغريبة الغازية 

 التنوع البيولوجي التابعة
للفريق المعني بعمليات رصد 

 األرض(

المدرجة في عدد األنواع الغريبة الغازية  2-6ه
القوائم الوطنية وفقا للسجل العالمي لألنواع الدخيلة 

 والغازية

تشريعات وطنية  تعتمدنسبة البلدان التي  0-6ه
ذات صلة وتوفر الموارد الكافية لمنع األنواع 

 مراقبتهاأو  الغريبة الغازية

 

الحد من التلوث من  - 2الهدف 
جميع المصادر إلى مستويات غير 
ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف 

مؤشر إمكانية  2-2-2
التلوث بالمغذيات في 

المناطق الساحلية )زيادة 

 : أخضر/أصفرالصلة
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر/أصفر

استخدام األسمدة  2-2-2
 )منظمة األغذية والزراعة(

مياه نسبة تدفق  2-2-2

االتجاهات في فقدان النيتروجين التفاعلي  2-7ه
 في البيئة
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اإلنسان، النظم اإليكولوجية وصحة 
بما في ذلك خفض المغذيات 

المفقودة في البيئة إلى النصف على 
األقل، ومبيدات اآلفات بمقدار 

الثلثين على األقل، والقضاء على 
 .بالستيكيةتصريف النفايات ال

حمل النيتروجين 
والفوسفات، المصد ر من 

]حسب  الحدود الوطنية(
المائي[ ]حسب  المسطح

الحوض[ )هدف التنمية 
 أ( 1-1-14المستدامة 

مع  على المستوى العالميالجدوى 
 تصنيف وطني: أخضر/أصفر

 الجاهزية: أخضر
وجاهز  ذو صلة متوسطة،: الموجز

 لالستخدام في الغالب
رأت بعض األطراف أن هذا 

المؤشر أغفل الجوانب الرئيسية 
، بما في ذلك للتلوث بالمغذيات

التأثيرات على النظم اإليكولوجية 
واقترحت مؤشرات إضافية أو  البرية

يلة. ورأت أطراف أخرى أنه بد
ينبغي إدراج هذا المؤشر على 

 .مستوى المؤشرات الرئيسية

المعالجة  الصرف الصحي
بأمان )هدف التنمية 

 (1-3-6ة المستدام
نسبة النفايات  2-4-1

الصلبة للمدن التي تجمع 
ة لتنمية المستدام)هدف اوتدار

11-6-1)  

التلوث الضوضائي  2-4-2
 تحت الماء

توليد النفايات  2-4-3
الخطرة )هدف التنمية 

 (2-4-12المستدامة 

كثافة حطام  2-2-0
 حسب]المواد البالستيكية 
الدقيقة  المواد البالستيكية

)هدف التنمية  والكبيرة[
 (ب 1-1-14المستدامة 

 : أصفرالصلة
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أصفر

غير ، ذو صلة متوسطة: الموجز
 جاهز للتشغيل الكامل

رأى بعض األطراف أن المؤشرات 
األخرى المتعلقة بالتأثيرات أو 

الجوانب األخرى للتلوث ستكون ب
لالستخدام على  ذات صلة أكبر



CBD/SBSTTA/24/12 

Page 26 

 

 

 المؤشرات التكميلية مؤشرات المكونات موجز التقييم المؤشر الرئيسي 9ة/المعلم الرئيسي/الهدفالغاي

أيدت و . مستوى المؤشرات الرئيسية
 أطراف أخرى استخدام هذا المؤشر.

[ استخدام] 2-2-3
]األكثر مبيدات اآلفات 

[ ]لكل الكميةخطورة[ ]
مساحة من األراضي 

 الزراعية[

 : أحمر/أصفرالصلة
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أحمر
 الجاهزية: أصفر

ال يتم ، ذو صلة أقل: الموجز
 تشغيله بشكل كامل

في حين أشار العديد من األطراف 
إلى الحاجة إلى مؤشر واحد أو 
عدد من المؤشرات اللتقاط أنواع 

مختلفة من التلوث، أشار العديد من 
األطراف إلى أن هذا المؤشر لن 

اآلثار على التنوع البيولوجي  يلتقط
وأن هناك حاجة إلى مؤشرات 

بديلة. واقترحت بعض األطراف أنه 
تحديد مؤشر  يكون باإلمكان قد

 .2بديل يلتقط كل الهدف 

تغير المناخ تقليل أثر  - 8 الهدف
على التنوع البيولوجي إلى أدنى 
حد، والمساهمة في التخفيف منه 

[ جرد]قوائم  8-2-2
غازات ]صافي[ ]انبعاثات[ 

االحتباس الحراري الناتجة 

 ة/منخفضة: مرتفعالصلة
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر/أصفر

البلدان التي  عدد 8-2-2
ساهمات محددة وطنيا لديها م

واستراتيجيات طويلة األجل 

الكتل األحيائية فوق سطح األرض  أرصدة 2-8ه
 في الغابات )طن/هكتار(

وتنفذ استراتيجيات  تعتمدعدد البلدان التي  0-8ه
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هج النُ والتكيف معه من خالل 
مع القائمة على النظم اإليكولوجية، 

غيغا طن من ثاني  22المساهمة بـ
أكسيد الكربون على األقل سنويا في 

د التخفيف العالمية، وضمان جهو 
أن جميع الجهود المبذولة في 

التخفيف والتكيف تتفادى اآلثار 
 السلبية على التنوع البيولوجي.

األراضي  اتاستخدام عن
 اتوتغير استخدام

األراضي ]حسب فئة 
األراضي ات استخدام

 اتوتغير استخدام
األراضي، والفئة الفرعية، 

 ]و[ الطبيعية/المعدلة[

مع  الجدوى على المستوى العالمي
 تصنيف وطني: أخضر/أصفر

 الجاهزية: أخضر
حتى  الصلة: ال يمكن تقييم الموجز

 .يتم االتفاق على الهدف
من األطراف أن الحظ العديد 

المؤشر على هذا الهدف سيحتاج 
مع الصياغة النهائية  التواؤمإلى 

للهدف. وأيدت بعض األطراف هذا 
بعض األطراف  غير أنالمؤشر. 
صلة بالتنوع  ذو هال تعتقد أن

خارج نطاق  أنهالبيولوجي و/أو 
مؤشرات  عدةتم اقتراح و االتفاقية. 

 بديلة

وخطط تكيف وطنية 
واتصاالت تكيف تعكس 

التنوع البيولوجي )بناء على 
معلومات من اتفاقية األمم 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
المناخ وهدف التنمية 

 (1-2-13المستدامة 

إجمالي خدمات  8-2-2
تنظيم المناخ التي تقدمها 

حسب نوع  اإليكولوجية النظم
)نظام  اإليكولوجيالنظام 

 الحسابات االقتصادية البيئية(

عدد البلدان التي  8-3-2
وتنفذ استراتيجيات  تعتمد

وطنية للحد من مخاطر 
الكوارث بما يتماشى مع إطار 

نداي للحد من مخاطر يس
 0232-0225للفترة الكوارث 

الذي يتضمن التنوع البيولوجي 
هدف التنمية  باالستناد إلى)

 (1-2-23المستدامة 

وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يتماشى مع 
للفترة نداي للحد من مخاطر الكوارث يإطار س

دامة )مؤشر هدف التنمية المست 0225-0232
23-2-0) 

وتنفذ  تعتمدنسبة الحكومات المحلية التي  3-8ه
استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث بما 
يتماشى مع االستراتيجيات الوطنية للحد من 
مخاطر الكوارث )مؤشر هدف التنمية المستدامة 

23-2-3) 

عدد أقل البلدان نموا والدول الجزرية  1-8ه
ها مساهمات محددة الصغيرة النامية التي لدي

وطنيا، واستراتيجيات طويلة األجل، وخطط تكيف 
وطنية، واستراتيجيات على النحو المبلغ عنه في 

الوطنية )مؤشر هدف  والرسائلالتكيف  رسائل
 (2-ب-23 التنمية المستدامة

 

ضمان المنافع، بما في  - 9الهدف 
واألدوية ذلك التغذية واألمن الغذائي 

ال سيما و وسبل العيش للناس، 
للفئات األكثر ضعفا من خالل 

الحسابات  9-2-2
االقتصادية  – البيئية

للمنافع الناشئة الوطنية 
 عن استخدام األنواع البرية

 الصلة: أصفر
  :الجدوى على المستوى الوطني

 * أصفر/أحمر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

عدد السكان الذين  9-2-2
يستخدمون الموارد األرضية 
لغرض الطاقة والغذاء أو 
الثقافة )بما في ذلك جمع 

نسبة األرصدة السمكية ضمن المستويات  2-9ه
المستدامة بيولوجيا )مؤشر هدف التنمية المستدامة 

21-1-2) 

رجة تنفيذ الصكوك الدولية التي تهدف د 0-9ه
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اإلدارة المستدامة لألنواع البرية 
األرضية، وأنواع المياه العذبة 

واألنواع البحرية وحماية االستخدام 
المألوف المستدام من جانب 

الشعوب األصلية والمجتمعات 
 المحلية.

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أصفر/أحمر

غير ، ذو صلة متوسطة: الموجز
 جاهز للتشغيل الكامل

ه أشار عدد من األطراف إلى أن
هذا  سيكون من الصعب تشغيل

المؤشر على المستوى الوطني وأن 
تم و المؤشر البديل قد يكون مفيدا. 

 اقتراح العديد من المؤشرات البديلة

الحطب، والصيد وصيد 
األسماك، والجمع، واالستخدام 

ف اليدوية وغير الطبي، والحر 
 ذلك(

نسبة السكان في  9-2-0
العمالة التقليدية )منظمة 

 العمل الدولية(
الكتلة األحيائية  9-2-3

التفريخ )المتعلقة  ألرصدة
 باألنواع المستغلة تجاريا(

ودون إبالغ  القانونيإلى مكافحة الصيد غير 
-21 ودون تنظيم )مؤشر هدف التنمية المستدامة

2-2) 

التفريخ )المتعلقة  ألرصدةالكتلة األحيائية  3-9ه
 باألنواع المستغلة تجاريا(

عدد الموارد الجينية النباتية والحيوانية  1-9ه
في مرافق الحفظ  المؤمنةة لألغذية والزراع

متوسطة أو طويلة األجل )مؤشر هدف التنمية 
 (2-5-0 المستدامة

مؤشر القائمة الحمراء )األنواع المستخدمة  5-9ه
 في الغذاء والدواء(

حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات  2-9ه
حجم المشاريع الزراعية/الرعوية/الحرجية )مؤشر 

 (2-3-0هدف التنمية المستدامة 
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ضمان اإلدارة  - 22الهدف 
المستدامة لجميع المناطق الخاضعة 

للزراعة وتربية األحياء المائية 
والحراجة، والسيما من خالل حفظ 

التنوع البيولوجي واستخدامه 
المستدام، مع زيادة إنتاجية نظم 

 اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.

نسبة المنطقة  22-2-2
الزراعية الخاضعة للزراعة 

المنتجة والمستدامة 
)أضف هدف التنمية 

 (1-4-2المستدامة 
 

 الصلة: أخضر
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر
مع  الجدوى على المستوى العالمي
 * تصنيف وطني: أخضر/أصفر

 الجاهزية: أخضر/أصفر
وشبه جاهز  ذو صلة: الموجز

 لالستخدام
أيد معظم األطراف استخدام مؤشر 

على أهداف التنمية المستدامة هذا 
 .الرئيسية مستوى المؤشرات

متوسط دخل  22-2-2
صغار منتجي األغذية حسب 

 المجتمعاتالجنس وحالة 
)مؤشر هدف التنمية  ةاألصلي

  (0-3-0المستدامة 

مساحة الغابات  22-3-2
الخاضعة لإلدارة المستدامة: 

 إدارة الغاباتات مجموع شهاد
الصادرة عن مجلس رعاية 

الغابات وبرنامج تأييد 
 شهادات الغابات

الكربون العضوي في  أرصدةالتغيرات في  2-10ه
 التربة

مؤشر القائمة الحمراء )األقارب البرية  2-10ه
 (المستأنسةللحيوانات 

التي تقوم نواع األمؤشر القائمة الحمراء ) 3-10ه
 التلقيح(ب

الالت المحلية المصنفة على نسبة الس 4-10ه
 أنها معرضة لخطر االنقراض

التقدم نحو اإلدارة المستدامة للغابات  5-10ه
 (2-0-25ة )مؤشر هدف التنمية المستدام

 

التقدم المحرز  22-2-0
نحو اإلدارة المستدامة 
للغابات )نسبة مساحة 

الغابات الخاضعة لخطة 
إدارة غابات طويلة األمد( 

)أضف هدف التنمية 
 ((4)1-2-15المستدامة 

 

 الصلة: أخضر
 :الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر
مع  الجدوى على المستوى العالمي
 * تصنيف وطني: أخضر/أصفر

 الجاهزية: أخضر/أصفر
وشبه جاهز  ذو صلة: الموجز

 لالستخدام
أيد معظم األطراف استخدام مؤشر 

على أهداف التنمية المستدامة هذا 
. واقترح مستوى المؤشرات الرئيسية

 تصنيف إضافيبعض األطراف 
 لعناصر.ل
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حفظ وتعزيز  - 22الهدف 
في تنظيم جودة مساهمات الطبيعة 

وجودة وكمية المياه وحماية الهواء، 
األخطار جميع الشعوب من 

 .المتطرفة والظواهر

الحسابات  22-2-2
االقتصادية  – البيئية

الوطنية لتنظيم جودة 
الهواء، وجودة وكمية 
المياه، وحماية جميع 
الشعوب من األخطار 

]من  والظواهر المتطرفة
النظم اإليكولوجية[ 

]للحفاظ على خدمات 
النظم اإليكولوجية ذات 

 الصلة أو زيادتها[

 الصلة: أصفر
 :الجدوى على المستوى الوطني

 * أصفر/أحمر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 لجاهزية: أصفرا

غير ، ذو صلة متوسطة: الموجز
 جاهز للتشغيل الكامل

ه أشار عدد من األطراف إلى أن
هذا  سيكون من الصعب تشغيل

المؤشر على المستوى الوطني وأن 
 .مفيداالمؤشر البديل قد يكون 

المستويات  22-1-2
المتوسطة السنوية من 
الجسيمات الدقيقة )مثل 

PM2.5 وPM10 في المدن )
-11)هدف التنمية المستدامة 

6-2) 
معدل الوفيات  11-2-2

بسبب تلوث هواء المنزل 
)مؤشر  ةمحيطوالمنطقة ال

-3هدف التنمية المستدامة 
9-2) 

نسبة المسطحات  11-2-1
مياه جودة المائية ذات 

محيطة جيدة )مؤشر هدف 
 (0-3-2 التنمية المستدامة

الذي معدل الوفيات  11-2-2
إلى المياه غير اآلمنة  يرجع

والصرف الصحي غير اآلمن 
الصحية  ونقص النظافة

)التعرض للمياه غير المأمونة 
وخدمات الصرف الصحي 

للجميع الصحية والنظافة 
(WASH) مؤشر هدف( )

 (0-9-3ة التنمية المستدام

مستوى اإلجهاد  11-2-3

 حسابات انبعاث الهواء 2-21ه

نسبة الوحدات اإلدارية المحلية التي لديها  0-21ه
جراءات  وتشغيلية لمشاركة  راسخةسياسات وا 

اه والصرف المجتمعات المحلية في إدارة المي
 (2-ب-2 الصحي )مؤشر هدف التنمية المستدامة

نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات  3-21ه
مياه الشرب المدارة بأمان )مؤشر هدف التنمية 

 (2-2-2 المستدامة
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المائي )هدف التنمية 
 (2-4-6المستدامة 

عدد الوفيات  11-2-1
واألشخاص المفقودين 

والمتضررين بشكل مباشر 
بسبب الكوارث لكل 

من السكان  222 222
)مؤشر هدف التنمية 

 (2-5-22 المستدامة

المنافع نطاق زيادة  - 20الهدف 
 والوصول إليها من المساحات

صحة من أجل  ،الزرقاءو  الخضراء
في المناطق  هورفاه نساناإل

الحضرية والمناطق المكتظة 
 .بالسكان

متوسط حصة  20-2-2
المساحة المبنية من المدن 
والتي تُتاح فيها المساحات 
الخضراء/الزرقاء الستخدام 

)هدف التنمية الجميع 
 (1-7-11المستدامة 

 الصلة: أصفر
 الجدوى على المستوى الوطني:

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 * ف وطني: أخضر/أصفرتصني
 الجاهزية: أصفر

غير ، ذو صلة متوسطة: لموجزا
 جاهز للتشغيل الكامل

أعرب العديد من األطراف عن أن 
هذا المؤشر قد ال يكون األكثر 

 اأطراف غير أنصلة بالهدف. 
إلى استخدامه في  أشارت أخرى

عملية أهداف التنمية المستدامة. 
المؤشر على  بعض األطرافدعم و 

اقترح و . اتالمكونمؤشرات ى مستو 
عدد من األطراف مؤشر التنوع 

– الحسابات البيئية 12-0-2
االقتصادية الوطنية للخدمات  

 الترفيهية والثقافية
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 البيولوجي للمدن.

تنفيذ تدابير على  - 23الهدف 
المستوى العالمي وفي جميع البلدان 

لتيسير الحصول على الموارد 
الجينية وضمان التقاسم العادل 
والمنصف للمنافع الناشئة عن 

استخدام الموارد الجينية، وحسب 
االقتضاء، للمعارف التقليدية 

المرتبطة بها، بما في ذلك من 
خالل الشروط المتفق عليها بصورة 

 دلة والموافقة المسبقة عن علم.متبا

]النسبة المئوية  23-2-2
للبلدان التي لديها[ ]مؤشر 
]مؤشرات[[ األطر 
التشغيلية التشريعية أو 
اإلدارية أو السياساتية 
التي ]تسهل الوصول إلى 

التقاسم العادل  تكفلو[ 
والمنصف للمنافع ]، بما 
في ذلك تلك المستندة إلى 
 الموافقة المسبقة عن علم

الشروط المتفق عليها و 
[ ]مشتركة بصورة متبادلة

غرفة تبادل معلومات في 
 [الحصول وتقاسم المنافع

 *ُتستكمل الحقا

 * : أخضرالصلة
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 * الجاهزية: أخضر

صلة، غير جاهز  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

في حين أن هذا المؤشر سوف 
يحتاج إلى تطوير، فإن معظم 

األطراف أيدت وجود مؤشر حول 
هذا الموضوع مع اإلشارة إلى أن 
الصياغة النهائية والمنهجية سوف 

اقترحت و تحتاج إلى تطوير. 
 األطراف عددا من المؤشرات البديلة

عدد التصاريح أو  23-2-2
ما يعادلها للحصول على 

الجينية )بما في ذلك الموارد 
تلك المتعلقة بالمعارف 

 التقليدية( حسب نوع التصريح

إجمالي عدد عمليات نقل مواد المحاصيل  2-13ه
من النظام متعدد األطراف للمعاهدة الدولية بشأن 
الموارد الجينية النباتية لألغذية والزراعة الواردة في 

 بلد ما

ادلها، العدد اإلجمالي للتصاريح، أو ما يع 0-13ه
 الممنوحة للحصول على الموارد الجينية

العدد اإلجمالي لشهادات االمتثال  3-13ه
المعترف بها دوليا والمنشورة في غرفة تبادل 

 الحصول وتقاسم المنافعمعلومات 

عدد البلدان التي تتطلب الموافقة المسبقة  1-13ه
عن علم والتي نشرت تدابير تشريعية أو إدارية أو 

أن الحصول وتقاسم المنافع في غرفة سياساتية بش
 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

عدد البلدان التي تطلب الموافقة المسبقة  5-13ه
عن علم والتي نشرت معلومات عن إجراءات 
الحصول وتقاسم المنافع في غرفة تبادل معلومات 

 الحصول وتقاسم المنافع

عدد البلدان التي اعتمدت األطر  2-13ه
لضمان الالزمة التشريعية واإلدارية والسياساتية 

)مؤشر هدف التقاسم العادل والمنصف للمنافع 
 (2-2-25التنمية المستدامة 

النسبة التقديرية للمنافع النقدية وغير  2-13ه
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 لتنوع البيولوجياالنقدية الموجهة نحو حفظ 
 المستدام هواستخدام

قيم الكامل لدمج ال - 21الهدف 
التنوع البيولوجي في السياسات 

والعمليات واللوائح والتخطيط 
واستراتيجيات الحد من  اإلنمائية

اآلثار  ، وتقييماتوالحسابات ،الفقر
 على جميع مستوياتالبيئية 

الحكومة وعبر جميع قطاعات 
االقتصاد، وضمان مواءمة جميع 
األنشطة والتدفقات المالية مع قيم 

 تنوع البيولوجي.ال

مدى ]اعتماد[  21-2-2
األهداف الوطنية إلدماج 

قيم التنوع البيولوجي 
]كحجر زاوية للتنفيذ[ في 

 ،واللوائح ،السياسات
والتخطيط وعمليات 

التنمية واستراتيجيات الحد 
من الفقر ]والحسابات[ 
]المنشأة[ على جميع 

المستويات، مع ضمان 
تعميم قيم التنوع البيولوجي 

في جميع القطاعات 
ودمجها في تقييمات 

 اآلثار البيئية

 * : أخضر/أصفرالصلة
: الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر
مع  يالجدوى على المستوى العالم

 *تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أخضر

ال يتم تشغيله  ،الصلة ذو: الموجز
  بشكل كامل

بعض األطراف عن دعمها  تأعرب
وأشارت إلى ارتباطه بالخطة 
االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وأهداف أيشي  0202-0222للفترة
للتنوع البيولوجي. واقترحت بعض 

 مقبوالاألطراف أن المؤشر سيكون 
مع بعض التعديالت، لكن بعض 
 األطراف لم تؤيد استخدام المؤشر.

لتشريعات القائمة ا 14-3-2
 لتقييمات اآلثار البيئية

 

تماشى مع يس يُستكمل الحقا )
فريق العمل المعني 

باإلفصاحات المالية المتعلقة 
 ( بالطبيعة

 

االعتمادات البشرية لصافي اإلنتاج  1-21ه
 (HANPPاألولي )

سالسل الرعاية د حاملي شهادات عد 2-21ه
حسب بلد  الصادرة عن مجلس رعاية الثروة البحرية

 التوزيع

]عدد البلدان  21-2-0
التي لديها[ تنفيذ نظام 

 -المحاسبة البيئية 
هدف التنمية االقتصادية ])

 ب([1-9-15 المستدامة

 * : أصفرلصلةا
: الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر
مع  العالميالجدوى على المستوى 
 *تصنيف وطني: أصفر

 الجاهزية: أخضر
يتم ، ال ذو صلة متوسطة: الموجز
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 تشغيله بشكل كامل
الحظت بعض األطراف أن هذا 
المؤشر يمكن نقله إلى مستوى 

أو تنقيحه ليكون  مؤشرات المكونات
أيدت األطراف األخرى و . صلةأكثر 

استخدام مؤشر أهداف التنمية 
 ب1-9-15المستدامة 

تقييم جميع األعمال  - 25الهدف 
التجارية )العامة والخاصة، 

والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( 
واإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على 
التنوع البيولوجي، من المحلي إلى 
العالمي، والحد من اآلثار السلبية 

تدريجيا، بمقدار النصف على األقل 
وزيادة اآلثار اإليجابية، مع الحد 

طر المتعلقة بالتنوع من المخا
البيولوجي على األعمال التجارية 
واالنتقال نحو االستدامة الكاملة 
لممارسات االستخراج واإلنتاج، 
وسالسل المصادر واإلمداد، 

 .واالستخدام والتخلص

 الشركات]عدد  25-2-2
التي تقيم وتبلغ عن[ 

ة من[ ]كميات كمي  
التبعيات ]و[ اآلثار 
]والمخاطر والفرص[ 

مال التجارية على لألع
التنوع البيولوجي ]وما 
يتصل بذلك من حقوق 

 اإلنسان[

 الصلة: أخضر
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أحمر

 اصلة، ليست جاهز  ذة: الموجز
 للتشغيل الكامل.

رأت معظم األطراف أن وجود 
مؤشر على التبعيات والتأثيرات أمر 

مثل هذا المؤشر  غير أن؛ هام
يحتاج إلى مزيد من التحديد 

 عددااقترحت األطراف و والتفصيل. 
من التعديالت على المؤشر و/أو 

 المؤشرات البديلة

تماشى مع يس ُيستكمل الحقا )
فريق العمل المعني 

علقة باإلفصاحات المالية المت
 (بالطبيعة

البصمة  15-4-2
 اإليكولوجية

معدل إعادة  25-4-0
 التدوير

 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة  2-25ه
-9 قيمة مضافة )مؤشر هدف التنمية المستدامة

1-2) 

التغير في كفاءة استخدام المياه بمرور  0-25ه
 (2-1-2 الوقت )مؤشر هدف التنمية المستدامة
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ضمان تشجيع الناس  - 22الهدف 
على اتخاذ خيارات مسؤولة 

والحصول على المعلومات والبدائل 
ذات الصلة وتمكينهم من ذلك، مع 
مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل 

النفايات بمقدار النصف على 
األقل، وخاصة النفايات الغذائية 

والمواد األخرى عندما يتعلق األمر 
 باالستهالك المفرط.

صيب الفرد ن 22-2-0
-من البصمة المادية 

)هدف التنمية المستدامة 
8-4-1/12-2-1) 

 : أصفرالصلة
: الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر/أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي
 تصنيف وطني: أخضر/أصفر

 الجاهزية: أخضر
في الغالب  ذو صلة: الموجز

 وجاهز لالستخدام
في حين أن هذا المؤشر متاح من 

خالل عملية أهداف التنمية 
 بعض األطراف إال أنالمستدامة، 

أنه يمكن اختيار مؤشر  الحظت
اقترح عدد من و أكثر صلة. 

األطراف البصمة البيئية أو 
 مؤشرات أخرى.

معدل إعادة  25-4-0)
 التدوير(

 

مؤشر نفايات  16-2-2
األغذية )هدف التنمية 

 ب(1-3-12المستدامة 

 الصلة: أصفر
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أصفر

 غيرصلة في الغالب،  ذو: الموجز
 كامل للتشغيلجاهز 

اقترحت بعض األطراف أنه ينبغي 
تجميع مؤشرات إضافية بشأن 
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النفايات أو الجوانب األخرى للهدف 
على وأن هذا يمكن أن يكون مؤشرا 

أيدت أطراف و . مستوى المكونات
أخرى استخدام هذا المؤشر على 

تم و . ةالرئيسي مستوى المؤشرات
اقتراح عدد من المؤشرات البديلة 

 لهذا الهدف.
تدابير الوضع وتنفيذ  - 22الهدف 

وتعزيز بناء القدرات في جميع 
المحتملة  الضارةلمنع اآلثار البلدان 

للتكنولوجيا الحيوية على التنوع 
إلنسان أو البيولوجي وصحة ا

، والحد من السيطرة عليهاأو  تهاإدار 
 هذه اآلثار.مخاطر 

]القدرة  مؤشر 22-2-2
 المعمول بهاو[ التدابير 

أو[ ]والسيطرة ]لمنع[ إدارة ]
على[ اآلثار ]الضارة[ 
المحتملة لـ ]الكائنات 

الحية المحورة وغيرها من 
المنتجات من االستخدام 

المستدام للتنوع البيولوجي[ 
 الكائنات الحية المحورة]

الناتجة عن التكنولوجيا 
الحيوية الحديثة التنوع 

البيولوجي مع األخذ في 
االعتبار ]الحفظ[ 
صادية ]االعتبارات االقت

والثقافية واالجتماعية و[ 
صحة اإلنسان ]وسالمة 

 الحقا* ُيستكملالبيئة[ 

 : أخضر/أصفرالصلة
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أصفر

: ذات صلة، غير جاهز الموجز
 للتشغيل الكامل
أن هذا المؤشر  على الرغم من

سوف يحتاج إلى تطوير، فإن 
معظم األطراف أيدت وجود مؤشر 
حول هذا الموضوع مع اإلشارة إلى 

أن الصياغة النهائية والمنهجية 
اقترح و سوف تحتاج إلى تطوير. 

العديد من األطراف إدخال تغييرات 
 على صياغة هذا المؤشر.

عدد البلدان التي  22-1-2
يمة تقييمات مخاطر سل تجري

 بشأن قرارالعلميا لدعم اتخاذ 
 السالمة األحيائية

عدد البلدان التي  22-1-2
تضع وتنفذ تدابير إدارة 

 المخاطر
المئوية  النسبة 22-1-3

للبلدان التي لديها آليات 
تبادل المعلومات  لتيسير

والحصول عليها بشأن اآلثار 
السلبية المحتملة للتكنولوجيا 

وجي الحيوية على التنوع البيول
  وصحة اإلنسان

المئوية  النسبة 22-1-4
قائمة  نظمالتي لديها  للبلدان

لالستعادة والتعويض عن 
الحفظ  تصيباألضرار التي 

عدد البلدان التي لديها التدابير القانونية  2-17ه
 واإلدارية الالزمة في مجال السالمة األحيائية

ها الخاصة بلدان التي تنفذ تدابير عدد ال 0-17ه
 السالمة األحيائيةب

عدد البلدان التي لديها التدابير والوسائل  3-17ه
الالزمة الكتشاف وتحديد منتجات التكنولوجيا 

 األحيائية

تقييمات مخاطر  تجريعدد البلدان التي  1-17ه
السالمة  بشأن قرارالسليمة علميا لدعم اتخاذ 

 األحيائية

البلدان التي تضع وتنفذ تدابير إدارة عدد  5-17ه
 المخاطر

النسبة المئوية لألطراف في بروتوكول  2-17ه
قرطاجنة للسالمة األحيائية التي تنفذ أحكام 

 البروتوكول ذات الصلة

عدد البلدان التي لديها تدابير قانونية  2-17ه
 وتقنية لالستعادة والتعويض

ول النسبة المئوية لألطراف في بروتوك 8-17ه
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واالستخدام المستدام للتنوع 
 البيولوجي

نفذ األحكام تي تكوااللمبور التكميلي ال -ناغويا 
 ذات الصلة من البروتوكول التكميلي

إعادة توجيه الحوافز  - 28الهدف 
الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة 

أو إصالحها أو تحديد الغرض منها 
بطريقة عادلة القضاء عليها، 

 522ومنصفة، مع خفضها بمقدار 
مليار دوالر أمريكي على األقل 

بما في ذلك اإلعانات سنويا، 
 يكوناألكثر ضررا، وضمان أن 

، بما في ذلك الحوافز للحوافز
االقتصادية والتنظيمية العامة 

 إيجابي أو محايدأثر الخاصة، و 
 لتنوع البيولوجي.على ا

]النسبة المئوية  28-2-2
لتخفيض في[ ]قيمة[ ل

 األخرى الحوافزو اإلعانات 
الضارة بالتنوع البيولوجي، 

توجيهها،  يتم إعادةالتي ]
إعادة تحديد الغرض أو 
أو[ ]بما يتفق مع  منها

قواعد منظمة التجارة 
 إلغاؤهاالعالمية[ ]أو[ 

]كنسبة من إجمالي 
 اإلعانات[

 

 الصلة: أخضر
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  وى على المستوى العالميالجد

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أصفر

صلة، غير جاهز  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

أشار العديد من األطراف إلى 
الحاجة إلى مؤشر لكل من 

اإلعانات والحوافز اإليجابية. 
اقترحت العديد من األطراف و 

 وأشارت 1-1-18استخدام المؤشر 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

الصياغة الصحيحة  إلىاالقتصادي 
ذلك.  وتم التعبير عنلهذا المؤشر 

تم اقتراح عدد من المؤشرات و 
 األخرى.

]الحوافز اإليجابية[  28-1-2
]الحوافز االقتصادية القائمة 

لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي 
 واستخدامه المستدام[

 

ضرائب متعلقة  تفرضتي عدد البلدان ال 2-18ه
 بالتنوع البيولوجي

 اورسومتفرض أتعابا عدد البلدان التي  0-18ه
 متعلقة بالتنوع البيولوجي

عدد البلدان التي لديها مخططات  3-18ه
 ذات صلة بالتنوع البيولوجي قابلة للتداولتراخيص 

حتمل أن االتجاهات في العناصر التي يُ  1-18ه
م الحكومي للزراعة لدعمن اتكون ضارة بالبيئة 
 )تقدير دعم المنتج(

االتجاهات في عدد وقيمة تدابير دعم  5-18ه
 الوقود األحفوري الحكومية

مقدار دعم الوقود األحفوري لكل وحدة  2-18ه
من الناتج المحلي اإلجمالي )اإلنتاج واالستهالك( 

 (2-ج-20 )مؤشر هدف التنمية المستدامة
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زيادة الموارد المالية  - 29الهدف 
مليار  022إلى  من جميع المصادر

دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما 
جديدة المالية الموارد في ذلك ال

والفعالة، مع زيادة  ضافيةاإلو 
التدفقات المالية الدولية إلى البلدان 

مليارات دوالرات  22النامية بمقدار 
أمريكية على األقل سنويا، 

التمويل الخاص،  واالستفادة من
وزيادة حشد الموارد المحلية، مع 
مراعاة التخطيط المالي الوطني 
للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء 

القدرات ونقل التكنولوجيا والتعاون 
الالزمة حتياجات االلتلبية  العلمي،

لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع 
بما  0202البيولوجي لما بعد عام 

أهداف يتناسب مع طموح غايات و 
 .اإلطار

المساعدة  19-2-2
اإلنمائية الرسمية للتنوع 

)هدف التنمية  البيولوجي
 (2-أ-15 المستدامة

 

 الصلة: أخضر

: الجدوى على المستوى الوطني
 أخضر

مع  الجدوى على المستوى العالمي
 تصنيف وطني: أخضر

 الجاهزية: أخضر
 وجاهز لالستخدام ذو صلة: الموجز

أيدت معظم األطراف هذا المؤشر. 
 أشار عدد من األطراف غير أن

إلى الحاجة إلى حصر النفقات 
العامة والخاصة المحلية والدولية، 

وفقا إما كمؤشر واحد مفصل 
المحلي/الدولي  للمستوى

أو كأربعة مؤشرات.  والعام/الخاص
 تم اقتراح بعض المؤشرات البديلة.و 

من خالل مرفق مقدار التمويل المقدم  2-19ه 
البيئة العالمية والمخصص للمجال البؤري للتنوع 

 (22/3البيولوجي )المقرر 

مبلغ وتكوين التمويل المتعلق بالتنوع  0-19ه
البيولوجي المبلغ عنه لنظام اإلبالغ عن الدائنين 

 االقتصادي في الميدان  في منظمة التعاون والتنمية

ية والتقنية القيمة الدوالرية للمساعدة المال 3-19ه
)بما في ذلك من خالل التعاون بين الشمال 
والجنوب والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

 الثالثي( الملتزم بها للبلدان النامية

القيمة الدوالرية لجميع الموارد المتاحة  1-19ه
لتعزيز القدرة اإلحصائية في البلدان النامية )مؤشر 

 (2-29-22هدف التنمية المستدامة 

مقدار التمويل الخيري المتعلق بالتنوع  5-19ه
 البيولوجي

إجمالي ميزانية البحث من نسبة ال 2-19ه
 المخصصة للبحث في مجال التكنولوجيا البحرية

إجمالي مبلغ التمويل المعتمد للبلدان  2-19ه
 وتعميم النامية لتعزيز تطوير ونقل ونشر

التكنولوجيات السليمة بيئيا )مؤشر هدف التنمية 
 (2-2-22المستدامة 

]التمويل[  29-2-0
]اإلنفاق[ و]التمويل[ 

الخاص ]اإلنفاق[ على 
الحفظ واالستخدام 

المستدام للتنوع البيولوجي 
والنظم اإليكولوجية 

]وكذلك التنمية والوصول 
ونقل  ،إلى االبتكار
والبحث في  ،التكنولوجيا

 مجال االبتكار[

 الصلة: أخضر
: الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي
 تصنيف وطني: أصفر/أحمر

 الجاهزية: أصفر
، غير جاهز ةصل ذو: الموجز

 للتشغيل الكامل
الحظت األطراف أن هذا  في حين

المؤشر أقل جدوى، خاصة بالنسبة 
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ظم إال مع للتمويل الخاص،
 اللتقاطأعربت عن دعمها األطراف 

 عناصر التمويل هذه.

 توجيهضمان  - 02الهدف 
، بما في ذلك المعارف ذات الصلة

وابتكارات  المعارف التقليدية
وممارسات المجتمعات األصلية 
والمحلية بموجب موافقتها الحرة 

المسبقة عن علم لصنع القرار من 
أجل اإلدارة الفعالة للتنوع 

البيولوجي، مع التمكين من الرصد، 
ومن خالل تعزيز التوعية والتثقيف 

 .والبحوث

مؤشر خاص  02-2-2
بمعلومات التنوع 

البيولوجي ورصده، بما في 
ك المعارف التقليدية ذل

]مع الموافقة المسبقة عن 
 علم[ ]والمعرفة العلمية[

ألغراض اإلدارة ُيستكمل 
 الحقا*

 الصلة: أخضر
 :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أخضر

ا ، ليست جاهز صلة ذو: الموجز
 للتجهيز الكامل

يلزم تطوير هذا  من أنهعلى الرغم 
 معظم األطراف إال أنالمؤشر، 

وجود مثل هذا المؤشر بشأن  أيدت
المعلومات والرصد، بما في ذلك 

تم اقتراح بعض و المعارف التقليدية. 
 المؤشرات اإلضافية.

 )2(مدى تعميم  20-2-1
تعليم المواطنة العالمية 

التعليم من أجل التنمية  )0(و
 المستدامة، بما في ذلك
المساواة بين الجنسين وحقوق 
اإلنسان، وذلك على جميع 
الصعد في )أ( السياسات 
التعليمية على الصعيد 

المناهج  الوطني؛ )ب(
الدراسية؛ )ج( تدريب 
 المعلمين؛ )د( تقييم الطالب

-4)هدف التنمية المستدامة 
7-1) 

نمو عدد السجالت واألنواع في قاعدة  2-20ه
 بيانات مؤشر الكوكب الحي

األنواع البحرية التي  تواجدنمو سجالت  0-20ه
يمكن الوصول إليها من خالل نظام المعلومات 

 عن التنوع البيولوجي للمحيطات*

من  هاتم تقييمالتي نسبة األنواع المعروفة  3-20ه
 لحمايةخالل القائمة الحمراء لالتحاد الدولي 

 الطبيعة

القائمة المدرجة في عدد التقييمات  1-20ه
لالتحاد الدولي باالنقراض  الحمراء لألنواع المهددة

 الطبيعة لحماية

 WAZA)محو األمية األحيائية  استقصاء 5-20ه
 لزوارمحو األمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  -

 حدائق الحيوان واألحواض المائية العالمية(

ضمان المشاركة  - 02الهدف 
 اتلقرار في صنع ا المنصفة والفعالة

من بالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق
جانب الشعوب األصلية 

والمجتمعات المحلية، واحترام 
 على األراضي، واألقاليم هاحقوق

النساء والفتيات  ، وكذلكالمواردو 
 والشباب.

]آليات ]مؤشر  21-2-2
على ]درجة[[ المشاركة 

لشعوب لالكاملة والعادلة[ 
األصلية والمجتمعات 

 ةكافالمحلية ]احترام 
 ا، وال سيما حقوقهاحقوقه

في األرض والمياه 
والموارد[، والنساء والفتيات 

 الصلة: أخضر
 :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  المستوى العالميالجدوى على 

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أصفر

صلة، غير جاهز  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

يعتقدون أن النسبة المئوية للسكان الذين  2-21ه 
اتخاذ القرار شامل ومستجيب، حسب الجنس 
والعمر واإلعاقة والفئة السكانية )مؤشر هدف 

 (0-2-22 التنمية المستدامة

النسبة المئوية للمناصب في المؤسسات  0-21ه
الهيئات  الوطنية والمحلية، بما في ذلك )أ(

 الهيئات الخدمة العامة، )ج( التشريعية؛ )ب(
بالتوزيعات الوطنية، حسب  القضائية، مقارنة
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[ التنوع[ كامل تنوعها]في 
ن يوكذلك الشباب ]والمدافع

عن حقوق اإلنسان[ 
صنع عملية يشاركون في 

بالتنوع  ةالمتعلق اتالقرار 
 البيولوجي

أن هذا  إلى األطراف أشارت
المؤشر سيحتاج إلى تعريف 

من التغييرات على  عدداواقترحت 
تم اقتراح بعض و صياغة المؤشر. 
 المؤشرات البديلة.

الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات 
 السكانية

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في  3-21ه
)ب( الحكومات المحلية  ،البرلمانات الوطنية )أ(

 (2-5-5)مؤشر هدف التنمية المستدامة 

عدد البلدان التي لديها نظم لتتبع  1-21ه
يقها للمساواة بين المخصصات العامة وتحق

الجنسين وتمكين المرأة )مؤشر هدف التنمية 
 (2-ج-5ة المستدام

إجمالي السكان الزراعيين الذين  )أ( نسبة 5-21ه
لديهم حقوق ملكية أو حقوق مضمونة على 

المرأة  نسبةاألراضي الزراعية، حسب الجنس؛ و 
 الزراعية أو أصحاب الحقوق مالكي األراضي من

 حسب نوع الحيازة عليها

عدد البلدان التي يضمن فيها اإلطار  2-21ه
القانوني )بما في ذلك القانون العرفي( للمرأة 

المساواة في حقوق ملكية األراضي و/أو السيطرة 
 عليها

]تغيير استخدام  21-2-2 
األراضي و[ حيازة 

األراضي ]في األراضي 
التقليدية[ للشعوب 

األصلية والمجتمعات 
]حسب الجنس  المحلية

 [ونوع الحيازة

 الصلة: أخضر
 :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أصفر

صلة، غير جاهز  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

اقترح العديد من األطراف استخدام 
مؤشرات استخدام األراضي وحيازة 

داف واأله 02األراضي للهدف 
إلى  وأشارتاألخرى عبر اإلطار. 

أن المؤشر سيتطلب مزيدا من 
 .ليتم تشغيله بشكل كاملالعمل 
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 2التذييل 

 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام قائمة المؤشرات المقترحة لإلدماج المحتمل كمؤشرات رئيسية لإلطار العالمي 

  الغايات لمسودةمؤشرات بديلة أو إضافية مقترحة  -1الجدول 

 مسودة -1
 الغاية

 الصالت بالوثيقة غير الرسمية السابقة -3 مؤشر مقترح من مجموعة االتصال -2
طار أهداف التنمية المستدامة  وا 

 الغاية ألف

 

 بالمياه بمرور الوقت المتعلقة اإليكولوجيةالنظم  مدىفي  التغير
 

)مؤشر هدف التنمية  22-التكميلي أ المؤشر
 (2-2-2 المستدامة

شمولية الحفاظ على األنواع ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية 
 وكذلك الثقافية

 52-أالتكميلي  المؤشر
 

األنواع المهاجرة )مفصولة عن المؤشرات الحالية(  المحافظة علىحالة 
 (CMSكمؤشر بديل للتوصيل )مؤشر 

 2-0-ألف مؤشر المكون

 2-3-ألف مؤشر المكون النظم اإليكولوجيةسالمة  مؤشر

 30-ن أالمكو  مؤشر اإليكولوجية المناطقمؤشر سالمة 

 عالمياتغيير حالة األنواع التطورية المتميزة والمهددة باالنقراض 
 (EDGE)مؤشر

 12-ي أالتكميل المؤشر
 

مؤشر هدف التنمية  2-التكميلي أ المؤشر األراضيمساحة الغابات كنسبة من إجمالي مساحة 
 (2-2-25 المستدامة

 23-أ مؤشر التكميليال دةحي في مناطق الشعاب المرجانية المستعاالمرجاني الغطاء ال

  2-4-ألفمؤشر المكون   مؤشر الكوكب الحي

  مؤشر الموائل البحرية

 2-8-مؤشر المكون ألف داخل األنواع األنواع المصانةنسبة 

 8-التكميلي أ المؤشر اإليكولوجيةالحمراء للنظم  القائمة

النظم المحاسبة البيئية واالقتصادية لألمم المتحدة بشأن حالة  نظام
 اإليكولوجية

 وراثيا المحفوظة داخل األنواع المتميزة المجموعاتنسبة 
 ،والسافانا ،الطبيعية المختارة )مثل الغابات اإليكولوجيةمدى النظم 

 ،نغروفاوأشجار الم ،واألراضي الرطبة ،واألراضي العشبية
واألعشاب البحرية  ،والشعاب المرجانية ،والمستنقعات المالحة

 (والطحالب الكبيرة والموائل المدية
 ،شبه الطبيعية المختارة )مثل الغابات وجيةاإليكولمدى النظم 

 ،وأشجار المانغروف ،واألراضي الرطبة ،واألراضي العشبية ،والسافانا
 ،واألعشاب البحرية ،والشعاب المرجانية ،والمستنقعات المالحة
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 (والطحالب الكبيرة والموائل المدية
 ،والسافانا ،المعدلة المختارة )مثل الغابات اإليكولوجيةمدى النظم 

والمستنقعات  ،نغروفاوأشجار الم ،واألراضي الرطبة ،والمراعي
والطحالب الكبيرة  ،واألعشاب البحرية ،والشعاب المرجانية ،المالحة

 المدية(موائل الو 
 مستدام على نحوالمدارة اإليكولوجية مدى النظم 

م النظالمحاسبة البيئية واالقتصادية لألمم المتحدة بشأن حالة  نظام
 اإليكولوجية

 والترابط النظم اإليكولوجيةمؤشر سالمة 
 وراثيا المحفوظة داخل األنواع المتميزة المجموعاتنسبة 

 الغاية باء

 

 بالمياه بمرور الوقت اإليكولوجية المتعلقةفي مدى النظم  التغير
 

)مؤشر هدف التنمية  التكميلي المؤشر
 (2-2-2 المستدامة

 1-4-15مؤشر المكون  البصمة اإليكولوجية

الجيني لتنوع مؤشر ا) 2-بالمؤشر التكميلي   الجيني لألنواعالمتوقع للتنوع  الفقدان
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم ل لألنواع

والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات 
 النظم اإليكولوجية(

على المستويين الوطني والمحلي بشأن االستخدام المألوف  التنفيذ
 والمستدام

 

عدد البلدان التي لديها دستور أو تشريعات وطنية تعترف بالحق في 
 بيئة صحية

 

  النسبة المئوية الستخدام التنوع البيولوجي المستدام

عمليات وأدوات لرصد تنفيذ الحق في بيئة صحية )على سبيل المثال، 
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالمدرجة في تلك 

 (والمبلغ عنها في التقارير الوطنية

 

نسبة المنطقة الزراعية الخاضعة  2-2-22 اإلنتاج الزراعي المستدام
 للزراعة المنتجة والمستدامة
 (2-1-0هدف التنمية المستدامة )

المستدامة للغابات )نسبة مساحة الغابات التقدم المحرز نحو اإلدارة 
 الخاضعة لخطة إدارة غابات طويلة األمد(

)مؤشر هدف  2-2-22المؤشر الرئيسي 
 (2-0-25التنمية المستدامة 

 الغاية جيم

 

المنافع النقدية المتلقاة بموجب اتفاقات الحصول على الموارد  مقدار
تدام للتنوع وتقاسم المنافع والمخصصة للحفظ واالستعمال المس

 البيولوجي
مقدار المنافع المالية المتلقاة بموجب أدوات الوصول وتقاسم المنافع 

 المتخصصة
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المنافع النقدية التي تتلقاها البلدان من استخدام الموارد الجينية  مقدار
ومشتقاتها، نتيجة التفاق الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك 

 المعارف واالبتكارات التقليدية المرتبطة بها

 

مقدار المنافع النقدية التي تتلقاها البلدان من استخدام الموارد الجينية 
المجتمعات المحلية من و  ى الشعوب األصليةهة إلومشتقاتها، والموج

  أجل إدارتها للتنوع البيولوجي

 

المنافع غير النقدية المتولدة بموجب اتفاقيات الحصول وتقاسم  مقدار
 المنافع

 

  المنافع غير النقدية المتولدة بموجب اتفاقيات متخصصة أخرى  مقدار

  تنفيذ أهداف التنمية المستدامةمقدار الفوائد غير النقدية الناتجة عن 

  العدل واإلنصاف في تخصيص المنافع

مؤشر بشأن مشاركة أصحاب المعارف األصلية فيما يتعلق باستخدام 
 الحصول على الموارد وتقاسم المنافع

 

مؤشرات األطر التشغيلية التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية التي 
تكفل التقاسم العادل والمنصف للمنافع، بما في ذلك تلك التي تستند 

 إلى الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة 

 2-2-23المؤشر الرئيسي 

  ات الحصول وتقاسم المنافعالمنافع غير النقدية المتولدة بموجب اتفاقي

عدد طلبات الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بشكل 
 متبادل

 

  APVنهج  بواسطةعدد المجتمعات المستشارة والمستفيدة 

األوراق البحثية المشتركة من اتفاقيات الحصول وتقاسم المنافع  عدد
 التي تساهم في الحفظ واالستخدام المستدام

 

المنافع غير النقدية التي يتم تقاسمها بموجب اتفاقيات الحصول  عدد
وتقاسم المنافع نتيجة الستخدام الموارد الجينية ومشتقاتها وما يرتبط 
بها من معارف وممارسات وابتكارات تقليدية تهدف إلى الحفظ 
واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ورفاهية اإلنسان وتعزيز القدرات 

 والعلمية والبشرية لألطراف التقنية

 

  التقني المتعلق بمؤشر الوصول وتقاسم المنافع النقل

 الغاية دال

 

 طاراإلمواءمة جميع التدفقات المالية العامة والخاصة مع أهداف 
 وغاياتهلتنوع البيولوجي ل العالمي

 

  االستخدام الفعال للموارد المالية للتنوع البيولوجي

 والجاهزالمتاح لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  التمويل
 لالستخدام
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  لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي من جميع المصادر التمويل

  مؤشر على السعة

  اإلعاناتمؤشر 

  مؤشر متعلق بحقوق الملكية

  تمويل التنوع البيولوجي وطنية ل عدد البلدان التي لديها خطط

التنفيذ الوطني والمحلي لخطة العمل العالمية بشأن االستخدام المألوف 
 المستدام

 

   عدد األطراف التي لديها عمليات وأدوات لقياس الحق في بيئة صحية

 

 01-1 األهداف لمسودةمؤشرات رئيسية بديلة أو إضافية مقترحة  -0الجدول 

 دةمسو  -1
 الهدف

 الصالت بالوثيقة غير الرسمية السابقة -3 مؤشر مقترح من مجموعة االتصال -2
طار أهداف التنمية المستدامة  وا 

1 
 

بصورة  المساحة التي يغطيها تغير استخدام البر والبحر الذي يؤثر
 على التنوع البيولوجي سلبية

  

نطاق النظم اإليكولوجية الطبيعية والُمعدلة المختارة )أي الغابات، 
والسافانا، واألراضي العشبية، واألراضي الرطبة، وأشجار المانغروف، 
والمستنقعات المالحة، والشعاب المرجانية، واألعشاب البحرية، 

 والطحالب الكبيرة، والموائل المد ية وموائل جبال األلب(

 2-2-لفأ المؤشر الرئيسي
 

   والبحر البرفقدان الموائل بسبب تغير استخدام 

وضع القائم واالتجاهات في تغير استخدام األراضي وحيازة األراضي ال
 مجتمعات المحليةوال للشعوب األصلية التقليدية المناطقفي 

  

2 

 
 6-2ه المؤشر التكميلي ةالعالمي اإليكولوجية النظممؤشر استعادة 

المئوية لمساحة النظم اإليكولوجية المتدهورة أو المحولة الغنية  النسبة
 بالكربون والتي تخضع لالستعادة اإليكولوجية

  

3 

 

 

تغطية المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على 
 المناطق

  

طية المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على تغ
 ما في ذلك مدى حظر األنشطة الضارةب المناطق

  

تغطية المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على 
 لنهج حقوق اإلنسان المناطق وفقا

المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على  تغطية
 (واألراضي التقليدية )حسب نوع الحوكمة المناطق

 الحوكمة وفعاليتها في حفظ التنوع البيولوجيتنوع أنواع 
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البلدان التي تنفذ تشريعات وطنية أو سياسات أو تدابير أخرى  عدد
 تتعلق بالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة المتعلقة بالحفظ

 

 تحظىوالمياه التي  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مدى أراضي
 ازةمن أشكال االعتراف بالحي بشكل

مؤشر درجة  2-2-02المؤشر الرئيسي 
مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
والنساء والفتيات وكذلك الشباب في صنع 

 القرارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

لالتحاد الدولي لحماية بالمعيار العالمي للقائمة الخضراء  مرتبطمؤشر 
 والمصانةلمناطق المحمية الخاصة با الطبيعة

 

القائمة الخضراء  5-3المؤشر التكميلي ه
الخاصة  لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة

 والمصانةلمناطق المحمية با

 المناطق المحمية حوكمةمؤشر 
 

عدد المناطق  22-3المؤشر التكميلي ه
المحمية التي أكملت تقييما على مستوى الموقع 

 (SAGEواإلنصاف ) دارةلإل

على حقوق اإلنسان فيما يتعلق  التدريبعدد األشخاص الذين يتلقون 
 والمصانةبالمناطق المحمية 

  

 ةتغطية المناطق المحمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسي
 

)هدفا التنمية  2-2-3مؤشر المكونات 
 (2-1-15، و2-5-14المستدامة: 

  1-3-3مؤشر المكون  فعالية إدارة المناطق المحمية )حماية الكوكب(

 4-1-3مؤشر المكون  (Protconn) ةالمحمي المناطق المتصلة مؤشر

 مؤشر حماية األنواع 1-4-3مؤشر المكون  مؤشر حماية األنواع

مؤشر تطوير  02-الغاية ب المؤشر التكميلي بحقوقهم األشخاص الذين يزيد وعيهمعدد 
إطار وضع المعايير لحماية وتعزيز الثقافة 

 والحقوق الثقافية والتنوع الثقافي

4 

 
  2-2-1مؤشر المكون  مؤشر الحالة الخضراء لألنواع

 بين اإلنسان والحياة البرية النزاعمؤشر 
 

نسبة مجموعات  2-2-1الرئيسي  المؤشر
األنواع المتأثرة بالنزاع بين اإلنسان والحياة 

 البرية

النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة المؤمنة في  الجينيةعدد الموارد 
 مرافق الحفظ متوسطة أو طويلة األجل

 

عدد الموارد الجينية  1-9ه المؤشر التكميلي
في  المؤمنةالنباتية والحيوانية لألغذية والزراعة 

مرافق الحفظ متوسطة أو طويلة األجل )مؤشر 
 (2-5-0 هدف التنمية المستدامة

المجموعات في األنواع ذات حجم عشيرة فعال جينيا يزيد على نسبة 
522 
 .وراثيا المحفوظة داخل األنواع المتميزة المجموعات في األنواعنسبة 

  1-2-ألف المؤشر الرئيسي

  بين اإلنسان  بالنزاع سلبانسبة مجموعات األنواع المعروف أنها تتأثر 
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 والمتعافيةوالحياة البرية 

مكثفة لتجنب االنقراض  تعافياألنواع التي تتطلب إجراءات  نسبة
 لتعافي ل نشطة والتي تخضع إلدارة

  

 القائمة الحمراء مؤشر
 

)مؤشر هدف  3-2-ألف المؤشر الرئيسي
 (2-5-15 التنمية المستدامة

5 

 

 

   اعتماد تدابير للحد من االستخدام غير المشروع

االستغالل التجاري والتجارة المحلية والدولية  الذي يفرضه تهديدلمدى ا
 على صحة اإلنسان أو الحيوان

  

)األنواع البرية  هاأو استخدام االتجار باألحياء البريةاستدامة  مدى
والبحرية( بشكل قانوني أو غير قانوني أو غير مسموح به من الناحية 

 اإليكولوجية

  

 مؤشر الكوكب الحي 2-4-ن ألفمؤشر المكو  مؤشر الكوكب الحي

)مؤشر هدف التنمية  53-أالمؤشر التكميلي  نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها معرضة لخطر االنقراض
 (2-5-2 المستدامة

أو االتجار بها بشكل غير  قنصهاالحيوانات البرية التي تم  نسبة
 مشروع

التنمية  يهدف ا)مؤشر  1-2-5 مؤشر المكون
 (1-ج-15و 2-7-15 المستدامة

نسبة األحياء البرية )األنواع البرية والبحرية( التي يتم استغاللها بأي 
طريقة غير قانونية، بما في ذلك التجارة المحلية والدولية غير 

 المشروعة

التنمية  يهدف ا)مؤشر  1-2-5 مؤشر المكون
 (1-ج-15و 2-7-15 المستدامة

مؤشر القائمة  3-2-لمؤشر الرئيسي ألفا مؤشر القائمة الحمراء لتأثيرات االستخدام
 الحمراء

 (1-5-15 )مؤشر هدف التنمية المستدامة
 

مؤشر القائمة  3-2-المؤشر الرئيسي ألف مؤشر القائمة الحمراء لتأثيرات مصايد األسماك
 الحمراء

 (1-5-15 )مؤشر هدف التنمية المستدامة

القائمة الحمراء لحالة واتجاهات الحفظ لألنواع التي يتم أو يمكن 
، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تلك تجاريااستغاللها 

دراج األنواع في مالحق  التي يحتمل أن تكون في التجارة الدولية، وا 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة 
المحافظة على األنواع  بمعاهدة الترابط الخاصمؤشر و راض باالنق

 المهاجرة من الحيوانات الفطرية كمؤشرات رئيسية

مؤشر القائمة  3-2-المؤشر الرئيسي ألف
واألنواع  دولياالحمراء )لألنواع المتداولة 

-15 المهاجرة( )مؤشر هدف التنمية المستدامة
5-1) 

   استدامة استخدام جميع األنواع
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تشريعات ولوائح لحظر التجارة واألسواق في مجموعات  اعتماد
لطبيعة خطر انتشار  نظراتصنيفية معينة، مثل الطيور والثدييات )

، والتي ال يمكن قياسها على أساس كل نوع المسببة لألمراضالعوامل 
 (على حدة

  

نسبة الحياة البرية التي يتم حصادها واالتجار بها بشكل قانوني 
 ومستدام

  2-2-5الرئيسي  المؤشر

  2-ب المؤشر التكميلي األمراض الحيوانية المنشأ في الحياة البرية

6 

 
   وضع وتنفيذ التدابير للتصدي لألنواع الغريبة الغازية مدى

البلدان التي تتبنى تشريعات وطنية ذات صلة وتوفر الموارد  نسبة
 الكافية لمنع أو السيطرة على األنواع الغريبة الغازية

التنمية  هدف)مؤشر  0-5هالتكميلي  المؤشر
 (1-8-15مة المستدا

أحداث إدخال  عدد 1-1-6 مؤشر المكون معدل إدخال وانتشار وتأثير األنواع الغريبة الغازية 
 األنواع الغريبة الغازية

التنمية  هدفمؤشر  3-3-6 مؤشر المكون مؤشر القائمة الحمراء )تأثيرات األنواع الغريبة الغازية(
 1-5-15مة المستدا

   االتجاهات في إدارة مسار األنواع الغريبة الغازية

المحلية  على األنواع االتجاهات في تأثيرات األنواع الغريبة الغازية
 والمناطق المحمية

مؤشر القائمة الحمراء )تأثيرات األنواع  6-3-3
 الغازية( الغريبة

 

أحداث إدخال  عدد 1-1-6 مؤشر المكون االتجاهات في عدد أحداث إدخال األنواع الغريبة الغازية
 األنواع الغريبة الغازية

7 

 
   المياهكمية ومخاطر اللدائن الدقيقة في 

   الحرجة/السمية للتغذية وترسب النيتروجين في الغالف الجوياألحمال 

   المياه األرضية والساحلية والبحرية بالمغذيات تلوث

   الضوضائي الضوئي آثار التلوث

على  ةاإليكولوجي النظمتأثير التلوث على التنوع البيولوجي ووظائف 
لالتحاد  اإليكولوجيةالنحو المحدد في فهرس القائمة الحمراء للنظم 

 الدولي لحفظ الطبيعة والقائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض

  

والكمية/الحجم/التركيز لمبيدات اآلفات شديدة الخطورة حسب  ،االسم
 /منطقة بحرية(أرضالنوع )لكل 

 

   من مبيدات اآلفات شديدة الخطورة عدد البلدان التي تخلصت تدريجيا

المئوية لألطراف التي تضع وتنفذ إدارة المخاطر وتدابير  النسبة
انتقال المواد الكيميائية خارج الموقع، والتي تضر  تقللالتخفيف التي 

 البريةبالبيئة، إلى المسطحات المائية والموائل 
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   األرض عند مستويات حمل النيتروجين الحرجة أو أقل منها نسبة

 هدف)مؤشر مؤشر القائمة الحمراء  3-2-ألف القائمة الحمراء مؤشر
 (1-5-15مة التنمية المستدا

 8-أالمؤشر التكميلي  اإليكولوجية القائمة الحمراء لمؤشر النظم

   السمية أو الحمولة السامة لمبيدات اآلفات

مؤشر استخدام ومخاطر مبيدات اآلفات )حسب فئة المخاطر على 
 التنوع البيولوجي(

  

8 

 
 11-2ه و 32-أالمؤشر التكميلي  المناخيعلى الصمود البيولوجي النظم اإليكولوجية  قدرةمؤشر 

   مخزون الكربون في الموائل الطبيعية حسب نوع الموائل

   السليمة في تخزين الكربون اإليكولوجيةمساهمة النظم 

   مؤشر تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي

   التقليل من تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجيمؤشر قياس 

تغيير استخدام األراضي وحيازة األراضي في األراضي التقليدية 
 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية حسب الجنس ونوع الحيازة

  

   عدد البلدان التي تنفذ سياسات الحماية بشأن التنوع البيولوجي والتمويل

التي دمجت التنوع البيولوجي في المساهمات المحددة  عدد البلدان
 وطنيا

  

البلدان التي لديها مساهمات محددة وطنيا واستراتيجيات طويلة  عدد
األجل وخطط تكيف وطنية واتصاالت تكيف تعكس التنوع البيولوجي 
)بناء على معلومات من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

 خ(المنا

وهدف التنمية  )مؤشر 2-2-8مؤشر المكون 
 (1-2-13المستدامة 

 

في االستراتيجيات  عدد مبادرات التكيف القائم على النظام اإليكولوجي
 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

  

   عدد األنواع المتوطنة واألولوية المعرضة لتغير المناخ

عدد المبادرات والشراكات مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
التي تساهم في المساهمات المحددة وطنيا واستراتيجيات الحد من 

 مخاطر الكوارث

  

   االيجابية للمناخ ةالزراعي النظمنسبة 

   استعادة الموائل الغنية بالكربون

   األزرقعزل الكربون عن طريق مبادرات الكربون 

الحالة واالتجاهات في تغيير استخدام األراضي وحيازة األراضي في 
 مجتمعات المحلية؛وال للشعوب األصلية األراضي التقليدية
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في مدى وحالة النظم البيئية الغنية بالكربون أو المناطق  االتجاهات
 التي توفر عزل الكربون

  

9 

 
الواردة في خطة العمل بشأن االستخدام تدابير التقدم في تنفيذ المهام 

 المألوف المستدام للتنوع البيولوجي

  

دون و  القانونيعدد الصكوك الوطنية المنشأة للتصدي للصيد غير 
 ومكافحته إبالغ ودون تنظيم

 

درجة تنفيذ الصكوك  5-5هالتكميلي  المؤشر
الدولية التي تهدف إلى مكافحة الصيد غير 

ودون إبالغ ودون تنظيم )مؤشر هدف  القانوني
 (2-2-21ة التنمية المستدام

عدد األشخاص الذين يستخدمون الموارد البرية للطاقة أو الغذاء أو 
 الثقافة

  

   عدد األنواع والموائل الخاضعة لإلدارة المستدامة

)مؤشر هدف التنمية  0-2-5المؤشر الرئيسي   بيولوجيا المستدامة نسبة األرصدة السمكية ضمن المستويات
 (2-4-21ة المستدام

)مؤشر هدف  3-2-المؤشر الرئيسي ألف القائمة الحمراء مؤشر
 (2-5-15ة التنمية المستدام

 

نسبة السكان في  0-2-9 مؤشر المكون ممارسة المهن التقليديةب إحصاءات العمل الخاصة حالة واتجاهات
 العمالة التقليدية 

تحت مستويات مستدامة  التي يتم حصادهااالتجاهات في األنواع 
 بيولوجيا

 

نسبة الحياة البرية  2-2-5الرئيسي  المؤشر
التي يتم حصادها واالتجار بها بشكل قانوني 

 ومستدام

   االتجاهات في حالة حفظ األنواع المعرضة للخطر

   حيواني المنشأ واإلنسان والحيوانال التفاعل مؤشر

10 

 
بالنسبة متوسط دخل صغار منتجي األغذية حسب الجنس والوضع 

 إلى الشعوب األصلية

 (2-3-2ة )مؤشر هدف التنمية المستدام

 

)مؤشر هدف التنمية  2-4-10مؤشر المكون  نسبة األراضي المتدهورة من إجمالي مساحة األرض
 (2-3-15ة المستدام

واستعادة التنوع  حفظمنطقة مخصصة لإليكولوجيا الزراعية وخطط 
 البيولوجي األخرى

  

المنطقة المدمجة في برامج االستعادة والحفظ واالستخدام المستدام 
 لألراضي

  

المنطقة المدارة بموجب خطط إصدار الشهادات العضوية والمستدامة 
 للغابات

 

عدد مناطق الغابات  20-3ه المؤشر التكميلي
وذات المعتمدة الخاضعة لإلدارة المستدامة 

التحقق منها على حفظ التنوع  آثار تم
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 البيولوجي

   المجاالت الخاضعة لإلدارة المستدامة في جميع القطاعات

   عدد تصاريح استغالل غير األخشاب

)مؤشر هدف التنمية  5-10المؤشر التكميلي ه التقدم نحو اإلدارة المستدامة للغابات
 (2-0-25ة المستدام

   استخدام الممارسات الزراعية الداعمة للتنوع البيولوجي

   نسبة التحويل الجديد لألراضي من مناطق طبيعية إلى مناطق مزروعة

   المساحة المنتجة مع ضمانات بيئية مستهدفة للتنوع البيولوجي نسبة

   المناظر الطبيعية الزراعيةقدرة موائل الحياة الفطرية داخل 

11 

 
   مؤشرات على الحلول القائمة على الطبيعة

 النظمحصة االستثمارات في مشاريع التنمية لتعزيز النهج القائمة على 
 تحسين جودة الهواء والماء والحماية من المخاطرمن أجل  ةاإليكولوجي

  

   األراضياالتجاهات في فقدان 

 المياه وكميتها جودةاالتجاهات في 

 

في مدى النظم  التغير 11-ي هالمؤشر التكميل
بالمياه بمرور الوقت  المتعلقة اإليكولوجية

 (2-6-6ة )مؤشر هدف التنمية المستدام

 النظم تنظيم التي توفر خدمات ةاإليكولوجي لنظماتجاهات مناطق ا
 والنظم اإليكولوجيةخدمات النظم  التي تتألف من) ةاإليكولوجي

 اإليكولوجية(

  

12 

 
   )مؤشر سنغافورة( للمدنمؤشر التنوع البيولوجي 

   الربط الهيكلي والوظيفي للمناطق الحضرية

عدد المالحقات القضائية من القرصنة البيولوجية، أو الوصول غير  13
 المشروع إلى الموارد الجينية

  

14 

 
  2-2-25المؤشر الرئيسي  البيولوجيتبعيات وآثار األعمال التجارية على التنوع 

عدد السياسات في القطاعات األخرى غير التنوع البيولوجي التي تدمج 
 وأولوياته قيم التنوع البيولوجي

  

عدد أو حصة البلدان والحكومات المحلية والشركات الخاصة التي 
في خطط عمل  ةاإليكولوجي النظمتدمج التنوع البيولوجي وخدمة 

( أو ISO 14001 السياسات الخاصة بنظام اإلدارة البيئية )أي
 االلتزامات ذات الصلة باإلجراءات الملموسة،

  

   .للطبيعة عدد الدول التي تتبنى خطط عمل قطاعية إيجابية

  عدد البلدان التي تطبق نهج الحكومة بأسرها والمجتمع ككل لتطوير 
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 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيومراجعة وتنفيذ 

قيمة اإلعانات والحوافز األخرى التي تضر بالتنوع البيولوجي، والتي 
 يتم إعادة توجيهها أو إعادة تحديد الغرض منها أو إلغاؤها.

 ،وعمليات التنمية ،والميزنة ،والتخطيط ،واللوائح ،نسبة السياسات
المستويات  كافةعلى  القطريةواستراتيجيات الحد من الفقر والحسابات 

ضمان تعميم قيم التنوع من أجل التي تدمج أهداف التنوع البيولوجي 
 البيولوجي في جميع القطاعات.

  2-2-28المؤشر الرئيسي 

 
 

15 

 
الشركات على التنوع البيولوجي وحقوق اإلنسان ذات  وتأثيرات تبعيات
 الصلة

  

  2-4-15مؤشر المكون  اإليكولوجيةالبصمة 

 

اإليكولوجية األرضية بسبب النظم تحول الغطاء النباتي الطبيعي/ مدى
 الخدماتاإلنتاج السلعي/

  

والفرص من فريق العمل  ،والمخاطر ،والتأثيرات ،مؤشر على التبعيات
 المعني باإلفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة 

  

الشركات التي تقيم صافي تأثيرها على التنوع البيولوجي وتبلغ  عدد
 هعن

  

 (2-6-12ة )مؤشر هدف التنمية المستدام عدد الشركات التي تنشر تقارير االستدامة

وتقوم عدد الشركات التي تمتثل لمتطلبات الوصول وتقاسم المنافع 
 عنها باإلبالغ

  

للتأكد من أن الشركات تبلغ عن عدد البلدان التي لديها تشريعات 
 آثارها

  

عدد قطاعات اإلنتاج في كل بلد التي تستخدم خطط إصدار 
أو إرشادات ممارسات التنوع  الخاصة بالتنوع البيولوجي الشهادات
 البيولوجي

  

المئوية لألطراف التي لديها أطر تنظيمية تتطلب من الشركات  النسبة
يولوجي وعلى حقوق الشعوب األصلية تقييم تأثيرها على التنوع الب

 والمجتمعات المحلية واإلبالغ عنه.

  

السياسات والتدابير المطبقة التي تمنع وتنظم التأثيرات على التنوع 
 البيولوجي وحقوق اإلنسان ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

  

 تأثيراتالنسبة اإليرادات اإلجمالية لألعمال )أ( تقييم والكشف عن 
التنوع البيولوجي المادي وتبعيات عملياتها وسالسل على  المادية

مستندة إلى التوريد من خالل المقاييس الكمية؛ )ب( وضع أهداف 
 للمناخ مستندة إلى العلمللطبيعة؛ )ج( وضع أهداف  العلم
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الشركات التي تبلغ عن التبعيات  مجموعاإليرادات من  نسبة إجمالي
مستندة إلى تحديد أهداف قامت بوع البيولوجي و والتأثيرات على التن

 للطبيعة العلم

  

16 

 
   مقياس التنوع البيولوجي

  2-4-15مؤشر المكون  اإليكولوجيةالبصمة 

التعليم من أجل التنمية  )0(؛تعليم المواطنة العالمية )2(مدى تعميم 
وذلك المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان، 

على جميع الصعد في )أ( السياسات التعليمية على الصعيد الوطني؛ 
 المناهج الدراسية؛ )ج( تدريب المعلمين؛ )د( تقييم الطالب )ب(

)هدف التنمية  1-2-20مؤشر المكون 
 (1-7-4المستدامة 

 

   التأثيرات البيئية العالمية لالستهالك

؛ )ب( نسبة النفايات الخطرة الواحدالخطرة المتولدة للفرد  )أ( النفايات
 حسب نوع المعالجة التي تتم معالجتها

مياه الصرف نسبة تدفق  2-2-2المكون 
هدف التنمية مؤشر المعالجة بأمان ) الصحي
 (1-3-6ة المستدام

   البصمة األرضية لكل كيلوغرام من البروتين

والنباتات البرية اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات  عدد تصاريح
 المهددة باالنقراض لالستيراد القانوني للجوائز لألنواع المدرجة

  

عدد البلدان التي تطور أو تتبنى أو تنفذ أدوات سياسات تهدف إلى 
 دعم التحول إلى االستهالك واإلنتاج المستدامين

 

 (1-1-12ة هدف التنمية المستداممؤشر )
 

تنظيمية فعالة وتدابير أخرى  أطراالنسبة المئوية لألطراف التي أنشأت 
 لضمان أن تكون خيارات المستهلكين ضمن معايير مستدامة

  

، األغذيةغذائية صحية ومستدامة )مسح استهالك  نظمالتقدم نحو 
 (البصمة األرضية لكل كيلوغرام من البروتين

  

فئات حجم المشاريع حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب 
 الزراعية/الرعوية/الحرجية

حجم اإلنتاج لكل  2-9ه المؤشر التكميلي
وحدة عمل حسب فئات حجم المشاريع 

الزراعية/الرعوية/الحرجية )مؤشر هدف التنمية 
 (2-3-0المستدامة 

17 

 
التي يتم استخدامها والتي تساهم في  األحيائيةتطوير التكنولوجيا 

 اإلنسان رفاهالحفظ واالستخدامات المستدامة للتنوع البيولوجي وكذلك 

  

دارة ومراقبة اآلثار السلبية من أجل القدرات والتدابير المطبقة  منع وا 
 األحيائيةللتكنولوجيا 

  

دارة ومكافحة اآلثار السلبية  مؤشر التدابير المعمول بها لمنع وا 
مع مراعاة حقوق  ،على التنوع البيولوجي األحيائيةالمحتملة للتكنولوجيا 

 اإلنسان وصحة اإلنسان واالعتبارات االجتماعية والثقافية
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مؤشر بشأن إنشاء أو الحفاظ على وسائل تنظيم أو إدارة أو التحكم في 
طالق الكائنات الحية المحورة الناتجة المخا طر المرتبطة باستخدام وا 

والتي من المحتمل أن يكون لها آثار بيئية  األحيائيةعن التكنولوجيا 
تؤثر على الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع  قدضارة 

 مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان؛

  

عدد البلدان التي تجري تقييمات علمية سليمة بشأن إطالق الكائنات 
الحديثة وتقنيات  األحيائيةالحية المحورة الناتجة عن تطبيق التكنولوجيا 

 الحمض النووي المؤتلف

  

عدد البلدان التي لديها التدابير الالزمة لتنفيذ رصد وتقييم المسح 
 األفقي

  

18 

 
شعوب األصلية والمجتمعات ال الموجهة إلىمقدار المدخرات المالية 

 المحلية والنساء والفئات الضعيفة األخرى

  

   مؤشر إصالح الدعم

   عدد التدابير االقتصادية المعمول بها لحماية التنوع البيولوجي

   اإليكولوجية النظمدفع خدمات 

اإليجابية )حسب النوع( المعمول بها لتعزيز حفظ التنوع  الحوافز
 البيولوجي واستخدامه المستدام

  

 جرىاإلجمالية لإلعانات الضارة مقارنة بقيمة اإلعانات التي  القيمة
 أو إلغاؤها.  تحديد الغرض منهاإعادة توجيهها أو إعادة 

  

19 

 
لتقاسم  األطراف متعددةآللية العالمية المقدار األموال المخصصة ل

 المنافع.

  

، بما امقدار التدفقات المالية المستهدفة واإلضافية والمستدامة اقتصادي
في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية والمنح والقروض الميسرة ألهداف 

 التنوع البيولوجي المحددة وطنيا

  

   التدفقات المحلية والدولية العامة والخاصة للتنوع البيولوجي

التمويل المخصص للتنوع البيولوجي على جميع المستويات للشعوب 
التدفقات العامة إجمالي األصلية والمجتمعات المحلية كنسبة مئوية من 

 والخاصة 

  

االستثمار األجنبي المباشر والمساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون فيما 
 بين بلدان الجنوب كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي

 (2-3-17ؤشر هدف التنمية المستدامة )م

مؤشر يقيس مواءمة التدفقات المالية الخاصة والعامة على التنوع 
 البيولوجي

  

   تمويل التنوع البيولوجي أو األدوات المماثلةل الوطنية خططالعدد 
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العام واإلنفاق الخاص على الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع  اإلنفاق
البيولوجي والنظم اإليكولوجية وكذلك التنمية والوصول إلى االبتكار 

 .والتعاون في الموارد نقل التكنولوجياو 

  

   نسبة خدمة الدين إلى اإلنفاق الحكومي

ألغراض ية للشعوب األصلية والمجتمعات المحل المقدمة مقدار المنح
 خدمات الحفظ

  

عدد االحتياجات ذات األولوية المعبر عنها لبناء القدرات والتنمية، 
لتنوع البيولوجي المقدمة ل العالمي إلطارلوالتطوير التكنولوجي/التقني 

 بناء من البلدان النامية في آليات غرفة تبادل المعلومات التي تلقت
 القدرة والتنمية، والتطوير التكنولوجي/التقني المطلوب

  

   قيمة تسويق المنتجات الطبيعية

   قيمة الديون لمقايضات الطبيعة

20 

 
الدرجة التي يتم بها تعزيز المعارف التقليدية للشعوب األصلية 

 ،والمجتمعات المحلية وتطبيقها على نطاق واسع في صنع السياسات
 وصنع القرار/تنفيذ التنوع البيولوجي ،والتخطيط

  

التعليم من أجل التنمية  )0(تعليم المواطنة العالمية و )2(مدى تعميم 
المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان، وذلك 
على جميع الصعد في )أ( السياسات التعليمية على الصعيد الوطني؛ 

 تدريب المعلمين؛ )د( تقييم الطالبالمناهج الدراسية؛ )ج(  )ب(

)مؤشر هدف التنمية  1-2-20مؤشر المكون 
 (1-7-4المستدامة 

   مدى إدراج التنوع البيولوجي في التعليم

إلى أي مدى تعكس االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
وخطط التنمية الوطنية المعرفة  ، والمساهمات المحددة وطنياجيالبيولو 

 التقليدية واالبتكار والممارسات مع ضمانات مناسبة

  

المرفق العالمي لمعلومات التنوع  النمو في عدد السجالت في
 البيولوجي

 مؤشر تكميلي

المسبقة والمستنيرة للشعوب و  الحرة طلبات الموافقةمؤشر بشأن 
 األصلية والمجتمعات المحلية

  

لألنواع المهددة باالنقراض الصادرة عدد التقييمات في القائمة الحمراء 
 عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

  

   ورصدهنسبة السياسات العامة القائمة على معلومات التنوع البيولوجي 

21 

 
نسبة إجمالي السكان الزراعيين الذين لديهم حقوق ملكية أو حقوق )أ( 

 منالمرأة  )ب( نسبةمضمونة على األراضي الزراعية، حسب الجنس؛ 
 حسب نوع الحيازة عليها الزراعية أو أصحاب الحقوق مالكي األراضي

)مؤشر هدف التنمية  5-21ه المؤشر التكميلي
 (1-أ-5المستدامة 

 (2-أ-5)مؤشر هدف التنمية المستدامة  بها التحكمفي ملكية األرض و/أو  للنساءضمان الحقوق القانونية 
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بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عدد البلدان التي تعترف 
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في استراتيجياتها وخطط عملها 

 الوطنية للتنوع البيولوجي

  

عدد البلدان التي تعترف بالحق في بيئة صحية من خالل دساتيرها أو 
 ناتشريعاتها أو كأطراف في معاهدات إقليمية ملزمة قانو 

  

البلدان التي يحترم/يضمن فيها اإلطار القانوني حقوق الشعوب عدد 
، فيما يتعلق اومواردها ومياهه ااألصلية والنساء والفتيات في أراضيه

 بالتخطيط وصنع القرار بشأن التنوع البيولوجي

  

   عدد البلدان التي لديها مركز تنسيق جنساني

   تعرضوا للقتلعدد المدافعين عن البيئة الذين 

المنصفة والمستنيرة في صنع القرار التي و عدد آليات الموافقة الكاملة 
 تم إنشاؤها وتعزيزها وتنفيذها

  

عدد األطراف التي تتضمن التقارير الوطنية و/أو االستراتيجيات 
االعتبارات الخاصة بها  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 الجنسانية

  

السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار شامل ومتجاوب، حسب  نسبة
 الجنس والعمر واإلعاقة والفئة السكانية

 (2-7-16)مؤشر هدف التنمية المستدامة 

نسبة السكان البالغين الذين يتمتعون بحقوق حيازة مضمونة لألراضي، 
يرون أن حقوقهم في األرض و ، )ب( قانونا)أ( بوثائق معترف بها 

 ة، حسب الجنس ونوع الحيازةمضمون

 (2-4-1)مؤشر هدف التنمية المستدامة 

تأمين الوصول إلى المياه واستخدامها للشعوب األصلية والمجتمعات 
 المحلية، وخاصة النساء والشباب

  

االتجاهات في المشاركة العادلة في صنع القرار المتعلق بالتنوع 
والمجتمعات المحلية، البيولوجي المصنفة حسب الشعوب األصلية 

 .والنساء والفتيات، والشباب

  

استخدام األراضي وتأمين حيازة األراضي في  تغير االتجاهات في
 مجتمعات المحليةوال للشعوب األصلية األراضي التقليدية

إنشاء آليات للمشاركة الكاملة والعادلة والفعالة للشعوب األصلية 
 اوالشباب وتنفيذها وتعزيزهوالمجتمعات المحلية والنساء 
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برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال  42/3التوصية 
 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

في اجتماعه الخامس عشر مؤتمر األطراف بأن يعتمد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  توصي
 :03/2، مستكمال به مشروع المقرر الوارد في التوصية على غرار ما يلي امقرر 

 إن مؤتمر األطراف،
 ،21/32و 20/05 مقرريهإلى إذ يشير 

ذ ي في  بشكل منهجيإلى أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قد نظرت  أيضا شيروا 
تقارير التقييم التي أعدها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

فيها مؤتمر  لينظرتوصيات ذات صلة  والتي وفرت ،والتي تمثل أفضل الممارسات المتاحة بشأن المسألةاإليكولوجية 
 ،20/05لمقرر األطراف، تمشيا مع اإلجراءات المنصوص عليها في ا

ببرنامج العمل المتجدد للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  يرحب -1]
، 2/2االجتماع العام للمنبر في مقرره  اعتمدهالذي و ، 0232عام الالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية حتى 

وجب موأنه من المتوقع أن يؤدي العمل ب، 21/32 في المقرر الواردطلب مؤتمر األطراف  تلبيةويالحظ مع التقدير 
 العالمي طاراإلتنفيذ األهداف الستة، بما في ذلك التقييمات األولية الثالثة الواردة في برنامج العمل إلى المساهمة في 

 [؛وأن تكون أساسية بالنسبة له 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل

التي يبذلها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال  الضخمةبالجهود  رحب أيضاي -2
المعارف المتنوعة في  نظمالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للنهوض بإدراج المعارف األصلية والمحلية و 

ها في المنبر بالمعارف األصلية والمحلية والعمل باألخرى من خالل تنفيذ نهجه لالعتراف  هجميع تقييماته ووظائف
مع الشبكات والمنظمات ذاتية التنظيم  انخراطه، وكذلك IPBES-5/1الوارد في المرفق الثاني للمقررعلى النحو 

أصحاب ته بشأن انخراط للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة من خالل تنفيذ استراتيجي
المنبر على تعزيز هذه الجهود في تنفيذ األهداف  شجعيو ، IPBES-3/4مقرر بالفي المرفق الثاني الواردة المصلحة 

 ؛0232ذات الصلة لبرنامج عمل 
يتضمن أهدافا تتعلق بكل  0232أن برنامج العمل المتجدد للمنبر حتى عام حقيقة ب يرحب كذلك -3

وخدمات النظم  وظيفة من الوظائف األربع للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
شراك الحكومات وأصحاب المصلحة وتحسين فعالية المنبر، اإليكولوجية،  المنفذة بطريقة فضال عن تعزيز االتصال وا 

 تدعم فيها األهداف بعضها البعض؛
لتقييم الترابط والتغيير التحويلي والمساهمة العلمية  10بتقارير تحديد النطاق [يرحب[ ]يحيط علما]  -4]
المنظمات األطراف و  ويدعو، 0202التقييمات في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  الهامة لهذه

ضمان ل]التقييم من خالل عمليات االستعراض الرسمية ترشيح خبراء للمشاركة في ذات الصلة إلى المساهمة في 

                                                      
هذه  بقيتمشروع هذه التوصية في الجزء األول من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وبالتالي  تم إعداد 10

التنوع البيولوجي  في مجالاالجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  االتي يصدرهالنطاق  تحديد الفقرة في انتظار الموافقة على تقارير
الرابطين  وهي متاحة على IPBES-8الموافقة على تقارير تحديد النطاق من قبل  وتمت بعد ذلكوخدمات النظم اإليكولوجية في دورته الثامنة. 

https://ipbes.net/nexus وchange-https://ipbes.net/transformative .على التوالي  

https://ipbes.net/nexus
https://ipbes.net/nexus
https://ipbes.net/transformative-change
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على الطبيعة" و"الصحة الواحدة" لمؤلفي مفاهيم مثل "الحلول القائمة المتعلقة بإتاحة المعلومات ذات الصلة 
 [؛[اتالتقييم

بالتقدم المحرز في إعداد التقييم المنهجي فيما يتعلق بالمفاهيم المتنوعة للقيم  يحيط علما أيضا -5]
النظم اإليكولوجية، والتقييم المواضيعي وخدمات ووظائف التنوع البيولوجي المتعددة للطبيعة ومنافعها، بما في ذلك 

الهيئة الفرعية  إلى ويطلبألنواع الغريبة الغازية ومكافحتها، ي لالمواضيعالتقييم تخدام المستدام لألنواع البرية و لالس
بتنفيذ  تتعلقللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية استعراض نتائج تلك التقييمات عندما تصبح متاحة وتقديم توصيات 

مؤتمر األطراف في اجتماعاته  ا، لينظر فيه0202ما بعد عام ل البيولوجي لتنوعالعالمي لطار اإلاالتفاقية وخاصة 
 المعنية؛

المنبر الحكومي الدولي  نظمهاالتي  11الخبراء بتقرير حلقة عمل [يرحب[ ]يحيط علما كذلك]  -6]
]ويحيط  12،والجوائحللعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن التنوع البيولوجي 

 باإلضافة إلى، 0202لما بعد عام أهميته بالنسبة لعمل االتفاقية، بما في ذلك اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ب علما
 [؛[بين التنوع البيولوجي والصحة الروابطاالتفاقية بشأن  الذي تم القيام به بموجب عملال

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  بالتعاون بين المنبر [يحيط علما] [رحبي]  -7]
 مع التقدير ]ويحيط علما، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخو البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 مع مالحظةالتنوع البيولوجي وتغير المناخ، والمتعلقة بمشتركة المنظمة بموجب رعاية حلقة العمل  13تقريرب
ذ يشير إلى [االستنتاجات الواردة فيه، بطريقة شفافة  هتعزيز و  تعاونهما مواصلةعلى الهيئتين يشجع ، 21/32المقرر  وا 

مع نقاط االتصال  هاعملتنسيق  ويطلب إلى األطراف ،بهدف زيادة االتساق مع تجنب ازدواج العملوتشاركية، 
لهيئة لجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية و للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مالوطنية 

للتقييمات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  [دعم نهج متكامل بهدفبالعالقة إلى ]الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 
 [؛وتغير المناخ
وخدمات النظم  لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجياأن  يالحظ -8]

الواردة في الوقت المناسب للنظر  والمقترحات ،والمدخالت ،في الطلبات التاسعةفي دورته عيد النظر ياإليكولوجية س
 الترابطتقييم لتقييم عالمي ثان للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية و لفيها في تلك الدورة، بما في ذلك 

والنظر في طلب إلعداد تقييم بشأن الترابط  0232قبل عام  المنبر إلى إعداد تقييم عالمي ثان ويدعو، اإليكولوجي
 اإليكولوجي؛
األمينة التنفيذية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  ويدعو ةالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب  -9]

الخيارات لمزيد من تعزيز التعاون، لتحديد النواتج مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إلى استكشاف 

                                                      
 .knowledge-https://ipbes.net/assessingانظر  11
(. تقرير حلقة العمل المتعلقة بالتنوع 0202) نظم اإليكولوجيةالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات ال 12

العمل هذا وأي توصيات أو استنتاجات  حلقةتقرير لم يجر استعراض  .https://ipbes.net/pandemicsالبيولوجي والجوائح للمنبر. أمانة المنبر، بون. 
أو الموافقة عليه من قبل االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  تأييدهواردة فيه أو 

 .اإليكولوجية
 ير المناخالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغ/المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 13
العمل  حلقةتقرير لم يجر استعراض  .والمتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ من المنبر والهيئة حلقة العمل المنظمة بموجب رعاية مشتركة (2021)

وم والسياسات في مجال التنوع لمنبر الحكومي الدولي للعلاالجتماع العام لأو الموافقة عليه من  تأييدههذا وأي توصيات أو استنتاجات واردة فيه أو 
 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.أو  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

https://ipbes.net/pandemics
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للعمل بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي والعناصر التي ستدرج في التقييم العالمي الثاني للتنوع البيولوجي وخدمات 
ة والتقنية النظم اإليكولوجية، بالتشاور مع األطراف، واإلبالغ عن النواتج المحددة إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمي

، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تجميع آراء األطرافاألمينة التنفيذية  فيها ويطلب إلىوالتكنولوجية للنظر 
يغطيها تقييم عالمي ثان للتنوع البيولوجي وخدمات يتعين أن بشأن العناصر التي  وأصحاب المصلحة ذوي الصلة،

العالمي اإلطار ين أمور أخرى، أن يكمل ويساهم في رصد واستعراض لضمان، من ب]وخصوصا النظم اإليكولوجية، 
، ]يدرج أمثلة لمختلف التحديات التي تواجه البلدان المتقدمة والبلدان النامية لحفظ 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل

م ليشمل تدهور التنوع التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتي تنظر في تمديد اإلطار الزمني لتحليل التقيي
بموجب االتفاقية قبل عام  تنفيذهالمقرر  البيولوجي منذ الثورة الصناعية األولى وفترات االستعمار، حسب االقتضاء،[[

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لكي بعد استعراض األقران، التقرير النهائي إلى أن تقدم، ، و 0232
 ل االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف؛[تنظر فيه، قب
بالغ دوري ومنهجي إلى الهيئة الفرعية للمشورة  يطلب إلى -10] األمينة التنفيذية أن تقوم بتقييم وا 

العلمية والتقنية والتكنولوجية عن كيفية النظر في النواتج من جميع الوظائف والعمليات في المنبر الحكومي الدولي 
أجل تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك جدول  للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من

 زمني آجل وبند عادي على جدول أعمال اجتماعات الهيئة الفرعية؛[

األمينة التنفيذية أن تحدد اآلراء من األطراف عن كيفية إسهام المنبر الحكومي  يطلب أيضا إلى -11
كولوجية، ضمن وظائفه المحددة بشأن إصدار الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإلي

تقييمات إضافية، وبناء القدرات، وتعزيز المعارف ودعم السياسات، في عملية استعراض ورصد التقدم المحرز في 
 ؛0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

بيولوجي وخدمات النظم المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع ال يدعو  -12]
فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات اإلطار العالمي للتنوع  المساهمة في عملاإليكولوجية إلى 

 [؛0202البيولوجي لما بعد عام 
التقدم  ويالحظ أيضا 14المعلومات الواردة في مرفق المذكرة التي أعدتها األمينة التنفيذية، يالحظ -13

جميع  ويشجعالمحرز في عدد من البلدان في إعداد تقييمات وطنية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 
األطراف والحكومات األخرى وكذلك الحكومات دون الوطنية على إجراء مثل هذه التقييمات الوطنية أو دون الوطنية، 

عات المحلية والنساء والشباب والمجتمع المدني والهيئات األكاديمية مع المشاركة الكاملة للشعوب األصلية والمجتم
وقطاع األعمال، وتكييف عملية المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

ة كمدخالت محتملة اإليكولوجية وفقا للسياقات المحلية، حتى يمكن استخدام هذه التقييمات الوطنية أو دون الوطني
لبرنامج العمل المتجدد للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

، ويحث األطراف، ويدعو المنظمات ذات 0202اإليكولوجية وتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 التقني والمالي على القيام بذلك، حسب االقتضاء. الصلة واألطراف القادرة على تقديم الدعم
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 البيولوجيا التركيبية 42/2التوصية 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن 

 على غرار ما يلي: امقرر في اجتماعه الخامس عشر مؤتمر األطراف بأن يعتمد  توصي -2

 إن مؤتمر األطراف،
الصادرة عن مؤتمر األطراف والتي قدمت التوجيه  21/29و 23/22و 20/01إلى المقررات إذ يشير 

 البيولوجيا التركيبية فيما يتعلق باألهداف الثالثة لالتفاقية، في مجالالعمل فوضت بو 
ذ يشير أي ، التي أرجأت 0، الفقرة 03/2العلمية والتقنية والتكنولوجية  للمشورةإلى توصية الهيئة الفرعية  ضاوا 

الهيئة الفرعية بموجبها النظر في الطلب الذي يفيد بضرورة تصنيف البيولوجيا التركيبية كقضية جديدة وناشئة إلى 
 اجتماعها الرابع والعشرين،

ذ يالحظ  القضايا الجديدة والناشئة المحددة في  التحليل المتعلق بالعالقة بين البيولوجيا التركيبية ومعاييروا 
 15الذي أجراه فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية، 9/09المقرر 

ذ يشير  منتظم وبشكل نطاق واسع ال يمسح أفقفيه على ضرورة إجراء  اتُفق، الذي 21/29المقرر  إلىوا 
السلبية و استعراض المعلومات الجديدة المتعلقة باآلثار اإليجابية  من أجل وتقييم ألحدث التطورات التكنولوجية ورصد

التفاقية وأهداف بروتوكول قرطاجنة لالثالثة األهداف مقابل  المحتملة للتطبيقات الحالية والمستقبلية للبيولوجيا التركيبية
 للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،

ذ يشير  اتباع نهج منسق ومتكامل  ، التي تؤكد على الحاجة إلى21/29من المقرر  2إلى الفقرة  أيضاوا 
، وكذلك من بين االتفاقيات يهابشأن القضايا المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية بموجب االتفاقية وبروتوكول ازدواجيوغير 

 األخرى والمنظمات والمبادرات ذات الصلة،
ذ يالحظ] ذ يشير إلى المقرر بالنسبة ل تسلسل الرقميأهمية معلومات ال وا   21/02لبيولوجيا التركيبية، وا 

ذ يالحظ أيضا الحاجة إلى نهج منسق وتكميلي وغير إزدواجي  بشأن معلومات التسلسل الرقمي والمناقشات الجارية، وا 
 بشأن القضايا المتعلقة بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية،[

ذ يشير إلىو ] مع مراعاة ، ويدعو األطراف والحكومات األخرى، 21/29من المقرر  22إلى  9الفقرات  ا 
ألهداف  وفقا، تحوطي، إلى تطبيق نهج المحورة هندسيامحركات الجينات  بخصوصأوجه عدم اليقين الحالية 

 [االتفاقية،
ذ  لية لمعالجة القضايا المتعلقة بأهمية بناء القدرات وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا والموارد الما سلميوا 

 بالبيولوجيا التركيبية،
ذ  بنتائج اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية الذي عقد في  رحبيوا 

 0229،16حزيران /يونيه 2إلى  1مونتلاير، كندا، في الفترة من 
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 المرتبطة بهااعتبارات القضايا الجديدة والناشئة والمعايير  -ألف
التحديات المختلفة التي واجهها فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية ب يسلم -2

 القضايا الجديدة والناشئة؛ واعتباراتفي إجراء تحليل للعالقة بين البيولوجيا التركيبية 

العمل  أوكلت 21/29، و23/22، و20/01، و22/22، و22/23بأن المقررات  أيضا يقر -0
فيما  9/09على النحو المبين في المقرر  االعتباراتالمتعلق بالبيولوجيا التركيبية بموجب االتفاقية، وأن نتائج تطبيق 

يتعلق بمسألة البيولوجيا التركيبية لم تكن حاسمة في تحديد ما إذا كانت البيولوجيا التركيبية هي قضية جديدة وناشئة 
التحليل حول ما إذا كانت البيولوجيا التركيبية هي قضية جديدة وناشئة[ ]مع الحفاظ  أم ال ]وتقرر عدم طلب مزيد من

بأن البيولوجيا التركيبية لم يتم تحديدها على  مع اإلقرار[ ]االستعراضعلى عمل االتفاقية بشأن البيولوجيا التركيبية قيد 
 أنها ]أو ال تكون[ قضية جديدة وناشئة[؛

أنه ال ينبغي اعتبار ذلك بمثابة سابقة للعمليات المستقبلية لمعالجة القضايا الجديدة  يالحظ -3
 والناشئة المقترحة؛

 والرصد والتقييم منتظم وبشكل نطاق واسع ال يمسح أفق عملية إجراء -باء

وتقييم ألحدث التطورات  ورصدمنتظم وبشكل نطاق واسع ال يمسح أفقإجراء عملية  يُنشئ -1
مدتها ]دورتان خالل فترتين متتاليتين بين  [أولية]على النحو المبين في القسم ألف من المرفق؛ ]ولفترة  ةالتكنولوجي

 [الدورات؛[ ]فترة واحدة بين الدورات؛[[

فريق خبراء تقني مخصص متعدد التخصصات معني بالبيولوجيا التركيبية لدعم عملية  ينشئ] -5
لالختصاصات الواردة في القسم باء من  وفقا المنتظم، ورصد وتقييم التطوراتو  الواسع النطاق األفقي لمسحاإجراء 

 المرفق؛[

أن االتجاهات في التطورات التكنولوجية الجديدة في البيولوجيا التركيبية التي حددها فريق  يقرر -2
متعدد التخصصات[ ]وفريق الخبراء التقنيين المخصص ال 17الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية

 ]لفترة ما بين الدورات التالية؛[ المنتظم، ورصد وتقييم التطورات األفقيستوجه المسح ]األولي[ 

األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات  يدعو -2
 إلثراء المسح ةالتنفيذي ةأعاله إلى األمين 2الصلة إلى تقديم المعلومات ذات الصلة باالتجاهات المشار إليها في الفقرة 

 ؛المنتظم، ورصد وتقييم التطورات األفقي

األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى تيسير التعاون الدولي الواسع، ونقل التكنولوجيا،  يدعو -8
البيولوجيا التركيبية بالنسبة لمنتجات من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية،  بما في ذلكوتقاسم المعارف، 

وبناء القدرات في مجال البيولوجيا التركيبية، مع مراعاة احتياجات األطراف والشعوب التي تعتبر كائنات حية محورة، 
 األصلية والمجتمعات المحلية؛

 بتوافر الموارد: رهنا، ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -9

مناقشات عبر اإلنترنت للمنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت بشأن البيولوجيا التركيبية  إجراء (أ)
 1وكذلك العملية الشاملة الموضحة في الفقرة  [لدعم عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص متعدد التخصصات]

 أعاله؛
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ة من خالل المناقشات أعاله وكذلك المعلومات المقدم 2المعلومات المقدمة استجابة للفقرة  جمع (ب)
فريق الخبراء التقنيين ]عبر اإلنترنت للمنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت بشأن البيولوجيا التركيبية إلثراء مداوالت 

 ؛[ ]الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية[المخصص المتعدد التخصصات

التقنيين المخصص المتعدد التخصصات للعمل وفقا اجتماع واحد على األقل لفريق الخبراء  ]عقد (ج)
 [للمرفق، القسم باء؛

أعاله وتقديم تلك  1المشار إليها في الفقرة  يمسح األفقالإعداد تقارير عن نتائج وتشغيل عملية  (د)
التكنولوجية التقارير الستعراض األقران لدعم استعراض فعالية العملية من قبل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و 

 ]قبل االجتماعين السادس عشر ]والسابع عشر[ لمؤتمر األطراف على التوالي؛[ اجتماعاتهافي 

تيسير التعاون الدولي، وتعزيز ودعم بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا وتقاسم المعارف، فيما يتعلق  (ه)
 لمجتمعات المحلية؛بالبيولوجيا التركيبية، مع مراعاة احتياجات األطراف والشعوب األصلية وا

مواصلة ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في المناقشات  (و)
 نهج حقوق اإلنسان؛[ل]و  22/12للمقرر  وفقاوالعمل بشأن البيولوجيا التركيبية بموجب االتفاقية، 

مسح الن تنظر في نتائج عملية العلمية والتقنية والتكنولوجية أ للمشورةإلى الهيئة الفرعية  يطلب -22
وأن تقدم توصيات لينظر فيها  18[الواردة في تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المتعدد التخصصات،] ياألفق

، وحسب االقتضاء، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع [والسابع عشر]السادس عشر ] يهاجتماع]مؤتمر األطراف في 
ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع  [،والثاني عشر]الحادي عشر ]اجتماعيه ]لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في 

 ؛[والسادس]الخامس ]ه ياجتماع]لألطراف في بروتوكول ناغويا في 

والتكنولوجية أن تنظر في التقارير المؤقتة  العلمية والتقنية للمشورةإلى الهيئة الفرعية  أيضا يطلب -22
أعاله، في اجتماعاتها السابقة لالجتماعين  4المنصوص عليها في الفقرة  األفقيمسح الوالنهائية عن فعالية عملية 

 ؛[بشأن الحاجة إلى تمديد تلك العملية]لمؤتمر األطراف، على التوالي، وتقديم توصية  [[والسابع عشر]السادس عشر ]

واصل متابعة التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات تأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين بيطل -20
 اإلقليمية والدولية األخرى، بما في ذلك المؤسسات األكاديمية والبحثية، بشأن القضايا المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية.

كل من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر علما حيط يبأن  يوصي -0
 مؤتمر األطراف بشأن هذه المسألة. بمقرراألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا 

 المرفق
 تركيبيةمنتظم، ورصد وتقييم أحدث التطورات التكنولوجية في البيولوجيا الالو  النطاق واسعال يفقاألمسح ال

 والرصد والتقييم يمسح األفقالعملية  -ألف
التطورات )المشار إليها فيما بعد بكلمة "العملية" منتظم، ورصد وتقييم الو  النطاق واسعال يفقاألمسح التتكون عملية  -2

 من الخطوات التالية:

 جمع المعلومات؛ (أ)

 ؛وتنظيمها وتوليفها المعلوماتتجميع  (ب)
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 تقييم؛ال (ج)

 اإلبالغ عن النتائج. (د)

والجهات الفاعلة األخرى واالعتبارات  الفاعلة المعهود إليها بالتنسيقخطوة، يتم تحديد الجهات  إلى كلبالنسبة ] -0
 [.2الرئيسية للعملية على النحو المبين في الجدول 

تطورات م توصيات بشأن الينتائج العملية وتقدتقوم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية باستعراض و  -3
 ،التكنولوجية في البيولوجيا التركيبية وآثارها اإليجابية والسلبية المحتملة على أهداف االتفاقية. ]بما في ذلك التأثيرات االجتماعية

 واالقتصادية والثقافية وكذلك القضايا األخالقية ذات الصلة[.

 مر األطراف.مؤت يصدر عن[ وفقا لمقرر] فعالية العملية ]بانتظام[ [استعراض]يجب و  -1

 التركيبيةمتعدد التخصصات المعني بالبيولوجيا ال المخصص اختصاصات فريق الخبراء التقنيين] -باء
 التطورات منتظم، ورصد وتقييمالو  النطاق واسعال يفقاألمسح اللدعم عملية 

بموجب االتفاقية يقوم فريق الخبراء التقنيين المخصص المتعدد التخصصات، بناء على العمل السابق ذي الصلة  -2
 ، بما في ذلك عمل أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة السابقة المعنية بالبيولوجيا التركيبية، بما يلي:يهاوبروتوكول

]واالستفادة من األدوات والنهج لتمكين عملية  يهاالتقييم، فيما يتعلق باألهداف الثالثة لالتفاقية وبروتوكول ])أ(
( التطورات والتطبيقات التكنولوجية 2)ب( أعاله؛ ) 2وألف  )أ( 2ألف التقييم التشاركي[، بناء على نتائج الخطوات الواردة في 

ة لتطبيقات البيولوجيا التركيبية ( حالة المعرفة بالتأثيرات المحتملة على التنوع البيولوجي والبيئ0الجديدة للبيولوجيا التركيبية، و)
 الحالية والمستقبلية، مع مراعاة التأثيرات على صحة اإلنسان والحيوان والنبات، والثقافة والقضايا االجتماعية واالقتصادية؛[

وتقييم المعلومات التي تم جمعها من  [ الستعراضلتمكين عملية التقييم التشاركي وُنهجاستخدام أدوات ] (ب)
هذا األساس، النظر في التطورات استنادا إلى التطورات، و  منتظم، ورصد وتقييمالو  النطاق واسعال يفقاألمسح الخالل عملية 

 ؛االتفاقيةعلى أهداف  [وتبعاتهااإليجابية والسلبية المحتملة ] وآثارها التكنولوجية في البيولوجيا التركيبية

ًا إلى ]الدليل العلمي[ ]أفضل المعارف العلمية ونظم تحديد منهجية لتقييم المعلومات المجمعة، استناد ])ج(
مكانية الوصول إليها؛[  المعرفة األخرى[، مع مراعاة توافر األدوات والخبرات وا 

االتجاهات والقضايا، ]بما في ذلك فئات البيولوجيا التركيبية التي قد تحتاج إلى ]تحديد أولوياتها[  تحديد] )د(
ج إلى مواصلة النظر فيها في ]الدورات الالحقة،[ فضال عن القضايا اإلضافية التي يمكن اعتبارها ]]تحديدها[ أو[ التي قد تحتا

 أولويات ]فيما يتعلق باألهداف الثالثة لالتفاقية[ ]لفترة ما بين الدورات التالية؛[[
لتي تحددها األطراف تحديد احتياجات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعارف على أساس األولويات ا ])ه(

 ؛[يمسح األفقالبشأن القضايا المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية وفي ضوء نتائج عملية 
والمكونات والمنتجات[ ]اآلثار اإليجابية  ،تقييم مدى توافر األدوات لكشف وتحديد ورصد ]الكائنات الحية ])و(

 والسلبية المحتملة[ للبيولوجيا التركيبية؛[
 تقرير عن نتائج تقييمه لتقديمه إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛إعداد  )ز(
قد تتطلب مزيدا  تقديم توصيات إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن قضايا محددة )ح(

 جنة واألطراف في بروتوكول ناغويا.من الدراسة من جانب مؤتمر األطراف و/أو األطراف في بروتوكول قرطا
 . ]تقوم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بما يلي:بديل 2
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، وعلـى هـذا األسـاس، النظـر فـي التطـورات وتقييمهـااستعراض المعلومات التي تـم جمعهـا مـن خـالل العمليـة  (أ)
 واإليجابية المحتملة على أهداف االتفاقية؛ التكنولوجية في البيولوجيا التركيبية والتأثيرات السلبية

تحديـد القضــايا التـي قــد تحتـاج إلــى مواصـلة النظــر فيهـا، فضــال عـن القضــايا اإلضـافية التــي يمكـن اعتبارهــا  (ب)
 في فترة ما بين الدورات المقبلة؛قضايا ذات أولوية 

يبيــة وآثارهــا اإليجابيــة والســلبية إعــداد االســتنتاجات والتوصــيات بشــأن التطــور التكنولــوجي فــي البيولوجيــا الترك (ج)
 أهداف االتفاقية[.على المحتملة 

فترتين بين لأولية  لمدةسيتم تشكيل فريق الخبراء التقنيين المخصص متعدد التخصصات المعني بالبيولوجيا التركيبية و  -0
ة والتكنولوجية، بما في ذلك، كلما الدورات ووفقا للقسم حاء من طريقة العمل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقني

من مجموعة واسعة من التخصصات، فضال عن الخبرة متعددة التخصصات والثقافات، والشعوب المتوفرة أمكن، الخبرة 
 .يمسح األفقالاألصلية والمجتمعات المحلية. وسيتم تقييم الحاجة المستمرة للفريق في ضوء التقييم الشامل لفعالية عملية 

على  21/33في أفرقة الخبراء المنصوص عليه في مرفق المقرر  تهاأو إدار  تجنب تضارب المصالحراء طبق إجنيو  -3
 فريق الخبراء التقنيين المتعدد التخصصات.

سيعمل فريق الخبراء التقنيين المخصص متعدد التخصصات والمعني بالبيولوجيا التركيبية من خالل مجموعة من و  -1
 ، حسب الحاجة من خالل المناقشاتيتم دعمها، إلكترونيةو/أو  والتي ُتعقد بصورة فعلية، لوجهوجها التي ُتعقد االجتماعات 
 .[عبر اإلنترنت اإللكترونية

 

 منتظم، ورصد وتقييم أحدث التطورات التكنولوجية في البيولوجيا التركيبيةالو  النطاق واسعال يفقاألمسح ال -1الجدول ]

الجهات الفاعلة المعهود إليها  العملية والخطوات
 بالتنسيق

 الجهات الفاعلة واالعتبارات األخرى

 عملية المسح 
رصد وال يفقاأل
 تقييموال

األمانة، بدعم من   ع المعلومات)أ( جم
 حسب االقتضاءاالستشاريين 

  تشمل اآلليات الممكنة تقديم المعلومات من خالل
االتصال بالمؤسسات والمنظمات الحكومية و اإلخطارات؛ 

األنشطة و ؛ اإللكترونيةالمنتديات و الدولية ذات الصلة؛ 
تقييم اإلقليمية والوطنية؛ وغيرها من الالتعاونية مع منصات 

األدوات الموجودة مثل التقارير الوطنية وآلية تبادل 
 المعلومات.

  البحث عن مدخالت من مجموعة متنوعة من الجهات
بما في ذلك المنظمات األخرى العاملة في مجال ة، الفاعل

وتسهيل مشاركة الشعوب األصلية ، البيولوجيا التركيبية
العمل  واالستناد إلىوالمجتمعات المحلية، من بين آخرين، 

األخرى ذات الصلة أو  يمسح األفقالالذي تقوم به عمليات 
 عمليات تقييم التكنولوجيا.

  تم تحديدها خالل دورة واحدة قد تحتاج بعض القضايا التي
وذلك بشكل النظر فيها في الدورات الالحقة، مواصلة إلى 

في طريقة تنفيذ العملية بهدف الحصول على نتائج متسق 
 مرور الوقت.مع يمكن مقارنتها 
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الجهات الفاعلة المعهود إليها  العملية والخطوات
 بالتنسيق

 الجهات الفاعلة واالعتبارات األخرى

 تجميع المعلومات)ب( 
 ؛وتنظيمها وتوليفها

 

  األمانة، بدعم من
 حسب االقتضاءاالستشاريين 

  األدوات الرقمية لنشر المعلومات والتعليقات، من استخدم
بين أمور أخرى، من خالل الندوات عبر اإلنترنت، الموجهة 

 إلى األطراف، وأصحاب المصلحة اآلخرين.
  ستتاح المعلومات التي تم تجميعها وتوليفها، بما في ذلك

 .من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
 التقنيينفريق الخبراء   )ج( التقييم

متعدد ال المخصص
التخصصات المعني 
 بالبيولوجيا التركيبية

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتقنية والتكنولوجية )الموافقة 
على االستنتاجات الرئيسية 

 للعملية(

  من مجموعة واسعة من التخصصات، وكذلك المتوفرة الخبرة
 .الخبرة المتعددة التخصصات والثقافات الالزمة

 اإللكترونيةلوجه مع دعم اآلليات  اتماعات وجهاج. 
 لتمكين عملية التقييم  والُنهجاألدوات  االستفادة من

 .التشاركي
 المخصص سيتم اختيار الخبراء لفريق الخبراء التقنيين 

الموحدة للهيئة  العملالمتعدد التخصصات وفقا لطريقة 
 .الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  األفقي ستخضع الجهات الفاعلة الرئيسية في عملية المسح
والرصد والتقييم، بما في ذلك الخبراء االستشاريون وأعضاء 

متعدد التخصصات، إلى المخصص ال فريق الخبراء التقنيين
 أو إدارتها اإلجراء الخاص بتجنب تضارب المصالح

 .21/33المنصوص عليه في المقرر 
 
  من خطوة التقييم، من بين أمور أخرى،  يتم دعميمكن أن

 إجراء دراسات تقييم التكنولوجيا.خالل 
يقدم فريق الخبراء التقنيين   اإلبالغ عن النتائج( د)

متعدد المخصص ال
التخصصات تقارير إلى 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
 والتقنية والتكنولوجية

 الهيئة الفرعية للمشورة  تقدم
العلمية والتقنية والتكنولوجية 

إلى مؤتمر األطراف تقارير 
)و/ أو اجتماع األطراف في 
بروتوكول قرطاجنة واجتماع 

األطراف في بروتوكول 
نتيجة الخطوة  بشأن ناغويا(

 )أ( و)ب( و)ج(.

  الخارجي لمسودة النتائج االستعراض. 
 المخرجات بشكل فعال لمجموعة واسعة من  إحالة

 بلغة مناسبة وبطريقة مالئمة ثقافيا.المستخدمين المحتملين، 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية   استخدام النتائج لدعم صنع القرار
والتقنية والتكنولوجية 
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الجهات الفاعلة المعهود إليها  العملية والخطوات
 بالتنسيق

 الجهات الفاعلة واالعتبارات األخرى

عداد  )استعراض النتائج، وا 
 االستنتاجات والتوصيات(

  مؤتمر األطراف و/أو اجتماع
طراف في بروتوكول األ

قرطاجنة واجتماع األطراف 
في بروتوكول ناغويا )صنع 

 القرار(
  األطراف وغيرها، بما في ذلك

 هيئات األمم المتحدة األخرى
استنادا إلى مؤتمر األطراف   العملية وفعاليتها استعراض

الذي االستعراض الدوري 
الهيئة الفرعية للمشورة ُتجريه 

 والتكنولوجيةالعلمية والتقنية 

 

] 
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دارة المخاطر 42/5التوصية   تقييم المخاطر وا 
العامل كاجتماع لألطراف في مؤتمر األطراف بأن يعتمد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  توصي

 على غرار ما يلي: امقرر بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في اجتماعه العاشر 

 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،إن مؤتمر 
ر فيها أن ينظر، خالل اجتماعه العاشر، فيما إذا كانت هناك CP-9/13 مقررمن ال 2إلى الفقرة إذ يشير  ، التي قــر 

التي تحتوي على الحية المحورة  )أ( الكائناتفيما يخص رشادية بشأن تقييم المخاطر اإلمواد إعداد مزيد من الحاجة إلى 
 ،الحية المحورة، )ب( األسماك محركات الجينات المهندسة

ذ يشير أيضا مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  اي أوصى فيهتال BS-VII/12المقرر من  22إلى الفقرة  وا 
رطاجنة للسالمة األحيائية بشأن مسألة باتباع نهج منسق مع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ق

 البيولوجيا التركيبية، مع مراعاة إمكانية تطبيق أحكام البروتوكول أيضا على الكائنات الحية الناتجة عن البيولوجيا التركيبية،

ذ يشيرو   ،توكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وفقا لبرو إلى أهمية النهج التحوطي ا 
ذ يالحظ من  02االقتصادية في سياق المادة و عية الحالية بشأن تقييم االعتبارات االجتماعية الطو  اإلرشادات وا 

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،
 19؛فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم المخاطربنتائج مناقشات  يرحب -2
-CP مقررلمرفق األول بالبشأن ا فريق الخبراء التقنيين المخصصبالتوضيحات التي قدمها  يحيط علما -0

 20أولويات مسائل محددة لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة التي قد تستدعي النظر؛ رتيبعملية تحديد وتفيما يخص  9/13
التي بشأن مواضيع )أ( الكائنات الحية المحورة  فريق الخبراء التقنيين المخصصالذي أجراه  التحليليرحب ب -3
 ، المرفق األول؛CP-9/13 مقرروفقا لل الحية المحورة و)ب( األسماك الجينات المهندسةات محرك تحتوي على
الحية بشأن الحاجة إلى وضع إرشادات بشأن تقييم مخاطر األسماك  وجهات النظرمجموعة  يالحظ -1

أن تقييم المخاطر المتعلقة بشالطوعية رشادية اإلواد زيد من الموضع مالمضي قدما، في هذه المرحلة، بعدم  يقررو ، المحورة
الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تعزيز التعاون الدولي وتقاسم  ويدعو األطراف ويشجع باألسماك الحية المحورة؛

 ، ]بهدف النظر فيالقائمةالمعلومات وبناء القدرات بشأن تقييم مخاطر األسماك الحية المحورة، واالستفادة من المواد اإلرشادية 
 [بشأن األسماك الحية المحورة في اجتماعه الحادي عشر؛ اإلرشاداتمزيد من 

تقييم المخاطر دعم لطوعية إضافية  بإعداد مواد إرشاديةالمخص ص  التقنيينتوصية فريق الخبراء يؤيد   -5
على أساس كل حالة على حدة، ويوافق على  التي تحتوي على محركات الجينات المهندسةالمتعلقة بالكائنات الحية المحورة 

 ؛طوعية إضافية وفقا للمرفق األول إعداد مواد إرشادية
تم اختيارهم بطريقة تضمن الخبرة العلمية المطلوبة لوضع يخبراء  2إلى  3من مكون من فريق  يطلب -2]

محركات ية المحورة التي تحتوي على مخطط تفصيلي ومسودة أولى لمواد إرشادية إضافية بشأن تقييم مخاطر الكائنات الح
 ؛[لضمان عملية صياغة سريعة وفعالة الجينات المهندسة

 ؛تقريرال الالختصاصات المرفقة بهذلعمل وفقا مخص ص لتقييم المخاطر ل تقنيينإنشاء فريق خبراء  يقرر -2

                                                      
19 CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/5. 
 .CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/5 انظر القسم الثالث من المرفق األول بالوثيقة 20
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مات المعنية إلى أن الحكومات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظغيرها من األطراف و  يدعو -8
 ؛فريق الخبراء التقنيين المخصصل اعمأتقدم إلى األمينة التنفيذية المعلومات ذات الصلة ب

األطراف إلى تقديم معلومات عن احتياجاتها وأولوياتها لمزيد من المواد اإلرشادية بشأن مواضيع  يدعو -9
[ المعايير المنصوص القائم علىمحددة لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة، بما في ذلك األساس المنطقي ]الذي يعكس[ ]

 ؛CP-9/13المرفق األول من المقرر عليها في 
اف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى مواصلة نشر المعلومات وتبادل الخبرات، األطر  يدعو -22

لكائنات الحية المحورة، بما اوخاصة من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، التي تكون مفيدة في تقييمات مخاطر 
 ي على محركات الجينات المهندسة؛المحورة والكائنات الحية المحورة التي تحتو الحية في ذلك األسماك 

 :األمينة التنفيذية إلى يطلب  -22
التعاقد، رهنا بتوافر الموارد، مع فريق من ثالثة إلى ستة خبراء يتم اختيارهم بطريقة تضمن الخبرة العلمية  ])أ(

تحتوي التي لحية المحورة المطلوبة لوضع مخطط تفصيلي ومسودة أولى لمواد إرشادية إضافية بشأن تقييم مخاطر الكائنات ا
 [؛على محركات الجينات المهندسة

دارة المخاطر  (ب) الستعراض مخطط عقد مناقشات على اإلنترنت للمنتدى اإللكتروني بشأن تقييم المخاطر وا 
 ؛فريق الخبراء التقنيين المخصص العمألدعم ومسودة أولى للمواد اإلرشادية الطوعية اإلضافية و 

 ؛فريق الخبراء التقنيين المخصصو  لكترونيل المنتدى اإلاعمألمعلومات ذات الصلة لتيسير ع وتوليف ايجمت (ج)
تاحتها ل 9و 8تين تجميع اآلراء المشار إليها في الفقر  (د) فريق أعاله والمناقشات في المنتدى اإللكتروني وا 

 ؛الخبراء التقنيين المخصص
، على أن يعقد المعني بتقييم المخاطر، رهنا بتوافر الموارد فريق الخبراء التقنيين المخصصعقد اجتماعين ل (ه)

 21أحدهما على األقل وجها لوجه؛
تطلب يمحددة لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة التي قد  مسائلعملية تحديد وترتيب أولويات  تيسير )و(

عن طريق تقديم المعلومات المقدمة من  ،CP-9/13من المقرر  2النظر فيها، على النحو المنصوص عليه في الفقرة األمر 
ذات الصلة مخاطر المن نفس المقرر، فضال عن المعلومات المفيدة لتقييم  المحددة وفقا للمرفق األول المسائلاألطراف بشأن 

 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ على موقعمخصصة  ويبالمتاحة من خالل صفحة و ، مواضيعتلك الب
تقييم المتعلق باركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في المناقشات والعمل ضمان المش )ز(

 المخاطر بموجب بروتوكول قرطاجنة؛
استكشاف طرق لتيسير ودعم بناء القدرات وتقاسم المعارف ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بتقييم المخاطر  )ح(

دارة المخاطر المتعلقة بالكائنات   الحية المحورة؛وا 
الوصول إليها  لتيسيرغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  على موقعصفحات ويب مخصصة  إتاحة )ط(

المحورة الحية وزيادة الوعي بالمعلومات المتاحة ذات الصلة بتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة، بما في ذلك األسماك 
 ى محركات الجينات المهندسة؛التي تحتوي علالمحورة والكائنات الحية 

                                                      
 .حسب القيود المفروضة بسبب الوضع الناتج عن الجائحة 21
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فريق الخبراء التقنيين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظر في نتائج  إلىيطلب  -20
وأن تقدم توصية لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  المخصص المعني بتقييم المخاطر

 قرطاجنة خالل اجتماعه الحادي عشر؛

مواد إرشادية بشأن تقييم تطلب أن ينظر، خالل اجتماعه الحادي عشر، في مسائل إضافية قد ت يقرر -23
دة لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة المنصوص عليها في أولويات مسائل محد رتيبالمخاطر، إضافة إلى عملية تحديد وت

أعاله وتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص  9عمال بالفقرة ، مع مراعاة األولويات التي حددتها األطراف، CP-9/13 مقررال
 )و( من اختصاصاته.2وفقا للفقرة 

 المرفق
 ييم المخاطرفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقاختصاصات 

 :ا يليالقيام بم)الفريق( المعني بتقييم المخاطر  فريق الخبراء التقنيين المخصصجب على ي -2
لهيئة الفرعية للمشورة ل ةالعمل الموحد للقسم حاء من طريقة وفقاقع عليهم االختيار من خبراء يأن يتشكل  )أ(

محددة بشأن الكائنات الحية التي تحتوي على محركات الجينات العلمية[ الخبرة ]، بما يضمن الالعلمية والتقنية والتكنولوجية
ذات الصلة بوالية الفريق، بما في ذلك الخبراء من  بشأن المسائلالمهندسة وتأثيراتها المحتملة على التنوع البيولوجي وكذلك 

بشأن إجراءات تجنب  21/33المقرر ق وتطبيوكذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،  22المنظمات الدولية ذات الصلة،
 أو إدارة تضارب المصالح في أفرقة الخبراء؛

في طرائق العمل لضمان عملية صياغة سريعة وفعالة، ]بما في ذلك فريق صياغة صغير[ استنادا  أن ينظر )ب(]
 إلى المسودة األولى التي استعرضها المنتدى اإللكتروني، حسب االقتضاء؛[

االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف العامل انعقاد ، رهنا بتوافر األموال وقبل ينعجتماأن يعقد ا (ج)
وأن يضطلع بما  األحيائية، على أن يعقد أحدهما على األقل وجها لوجه،كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة 

 ؛ةبدعم من وسائل االتصال واالنخراط اإللكتروني مهام بين اجتماعيهيلزم من 
التي تحتوي على مخاطر الكائنات الحية المحورة ل اتتقييمعمليات إلجراء  يعد مواد إرشادية إضافيةأن  (د)]

أحد مجاالت ينبغي أن يكون . و ا للمرفق الثالث للبروتوكولوفق على أساس كل حالة على حدة محركات الجينات المهندسة
]مع مراعاة االعتبارات العامة للكائنات  محركات الجينات المهندسةي على التي تحتو اد على البعوض و لهذه الم ةالتركيز المحدد

التحديات التي حددها فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم و الحية المحورة التي تحتوي على محركات الجينات،[ ]
في مجال تقييم المخاطر. القائمة [ والخبرات الوطنية واإلقليمية CP-9/13المقرر ب 2والعملية المحددة في المرفق  23المخاطر

االقتصادية وكذلك المعارف التقليدية وقيمة التنوع البيولوجي و البيئية واالجتماعية  اآلثار]مع األخذ في االعتبار صحة اإلنسان و 
 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[[

بناء على ذلك، قائمة بالمواضيع ذات وأن ُيعد، ، 9اف وفقا للفقرة المعلومات المقدمة من األطر  أن يحلل )ه(
المقرر بإلى مزيد من المواد اإلرشادية بشأن تقييم المخاطر وفقا للمعايير الواردة في المرفق األول  تحتاجاألولوية التي قد 

CP-9/13؛ 

                                                      
التنوع البيولوجي وخدمات النظم المعني بمثل منظمة التجارة العالمية، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  22

 .اإليكولوجية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 .CBD/SBSTTA/24/5 من المرفق بالوثيقة 12-1الفقرات  23
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لكائنات الحية المحورة التي تحتوي ، بما في ذلك مشروع مواد إرشادية طوعية إضافية بشأن ااتقرير أن يعد  )و(
إلى مزيد من المواد  تحتاجذات األولوية وفقا للفقرة )هـ( أعاله، والتي قد  مواضيععلى محركات الجينات المهندسة وقائمة بال

 ؛نظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتلاإلرشادية بشأن تقييم المخاطر 
اآلراء الواردة في التقارير والمناقشات في المنتدى  ةظر في توليفالنعمله، المذكور، عند اضطالعه بريق فيجب على ال -0

المحددة في عملية تقييم "دراسة تقييم المخاطر: ، والموارد القائمة، بما في ذلك تلك ه األمينة التنفيذيةتاإللكتروني الذي أعد
 24"،التي تحتوي على محركات الجينات المهندسةالكائنات الحية المحورة  على CP-9/13 مقررتطبيق المرفق األول من ال

دارة المخاطر الصادرة في إطار بروتوكول  والمواد اإلرشادية المتاحة بالفعل، والمقررات ذات الصلة بشأن تقييم المخاطر وا 
 مقرر( من الج) 22لفقرة وفقا لبتجميعها األمينة التنفيذية  توأي معلومات أخرى ذات صلة قامقرطاجنة للسالمة األحيائية 

CP-10/--. 
 

 

  

                                                      
24 CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/4. 
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المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة استعراض  42/6التوصية 
 واستخدامه المستدام وخطة العمل المحدثة

 ،الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن 
 25التي أعدتها األمينة التنفيذية،في المذكرة وقد نظرت 

للمبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه  0232-0202 بمشروع خطة العمل حبتر  -2
 التوصية؛ مرفق هذهعلى النحو الوارد في  ،المستدام

ربة التنوع البيولوجي للتوضع حالة المعارف المتعلقة ب المعنونبالتقرير  ]تحيط علم[ا ]ترحب أيضا[ -0
ي أعدته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بالتعاون مع الفريق الحكومي الدولي التقني ذال 26،والتحديات واإلمكانيات

أمانة لتربة، والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة، والمفوضية األوروبية و من أجل االتابع للشراكة العالمية  المعني بالتربة
 السياسات؛ لواضعيه ملخصالبيولوجي و  اتفاقية التنوع

، التي شارك في تنظيمها 0202بنتائج الندوة العالمية بشأن التنوع البيولوجي للتربة لعام تحيط علما أيضا  -3
كل من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والشراكة العالمية من أجل التربة التابعة لها، والفريق الحكومي الدولي التقني 

ني بالتربة، إلى جانب أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، والمبادرة العالمية بشأن التنوع البيولوجي للتربة وهيئة التفاعل بين المع
 العلوم والسياسات التابعة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛

 على غرار ما يلي: امؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقرر بأن يعتمد  توصي -1

 إن مؤتمر األطراف،

 ،22/31و 8/03و 2/5و ،5/5، و3/22 إلى المقررات إذ يشير

ذ  أهمية التنوع البيولوجي للتربة في دعم عمل النظم اإليكولوجية األرضية، وبالتالي معظم الخدمات ب يسلموا 
 التي تقدمها،

ذ  ، واستخدامه المستدامواستعادته جي للتربة بأن األنشطة الرامية إلى تعزيز حفظ التنوع البيولو  يقروا 
وظائف النظم الزراعية المستدامة من أجل تحقيق األمن  أساسية في ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية التي يقدمها

أكثر استدامة،  [غذائية]و  زراعية نظم نحو و]تخفيف[ التكيف مع تغير المناخ، واالنتقال الغذائي والتغذوي للجميع،
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز

للمبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه  0232-0202خطة العمل  يعتمد -1]
لدعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ، ويعتبرها أداة المقرر مرفق هذاالمستدام على النحو الوارد في 

 وبما يتماشى مع الظروف واألولويات الوطنية؛[، على أساس طوعي 0202عام 

التنوع البيولوجي للتربة وضع حالة المعارف المتعلقة ب المعنونبالتقرير  ]يحيط علما[ ]يرحب[  -2
ي أعدته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بالتعاون مع الفريق الحكومي الدولي ذال 02ت،والتحديات واإلمكانيا

لتربة، والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للتربة، والمفوضية من أجل االتابع للشراكة العالمية  التربةالتقني المعني ب
 اتفاقية التنوع البيولوجي؛أمانة األوروبية و 

                                                      
25 /Rev.1CBD/SBSTTA/24/7. 

26 CBD/SBSTTA/24/INF/8. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-05/full/cop-05-dec-ar.pdf#page=47
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-08/official/cop-08-31-ar.pdf#page=279
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-34-ar.pdf
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األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على دعم تنفيذ خطة العمل  يشجع -3
من خالل  ، وبناء وتنمية القدرات لها،وع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدامللمبادرة الدولية لحفظ التن 0202-0232

 والتقارير الوطنية لتنوع البيولوجيل ةدمج التدابير المناسبة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطني ضمنهاأمور من 
، وفقا لممارسات الزراعية ذات الصلةوالبرامج وا والتشريعات والمعايير واإلدارة المستدامة للتربة والسياسات والخطط

 ؛لألولويات والظروف الوطنية

فقدان التنوع البيولوجي للتربة ل للدوافع ]المباشرة وغير المباشرة[التصدي األطراف على  يحث  -4]
]، بما في ذلك تغير استخدام األراضي، وتحديد الحوافز والضرائب واإلعانات التي تضر بالتنوع  وتدهور األراضي

زالتها[  [؛البيولوجي للتربة والتخلص التدريجي منها وا 

واستخدامه المستدام في النظم استعادته دمج حفظ التنوع البيولوجي للتربة  علىاألطراف  يشجع -5
اضعة لإلدارة[ ]والقطاعات األخرى التي حددتها المقررات السابقة الصادرة عن مؤتمر ] والنظم األخرى الخ الزراعية

، وبرامج التنمية والسياسات ذات الصلة ]على جميع المستويات، بما وفي سياسات إدارة األراضي والتربة األطراف[،
 ؛ارة المستدامة للتربة[في ذلك الحوافز والتدابير األخرى من قبيل الضرائب واإلعانات، بهدف تعزيز اإلد

، والشعوب األصلية والمنظمات والشبكات ذات الصلة ،الهيئات األكاديمية والبحثية يدعو -6
وتعزيز أنشطة إذكاء الوعي بأهمية التنوع  إلى زيادة المعارف والمجتمعات المحلية، ]والمزارعين،[ والنساء والشباب

]، بما في ذلك من  المحددة في خطة العمل سد الفجواتوث من أجل إجراء مزيد من البح البيولوجي للتربة، وتشجيع
 ؛خالل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات فيما بين بلدان الشمال والجنوب[

القيام، بما في ذلك من خالل إطار المبادرة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى  يدعو -7
، من خالل إشراك األطراف، بما فيها وزاراتها المعنية بالزراعة العمل تنفيذ خطة العالمية من أجل التربة، بتيسير

 ؛والبيئة على المستوى الوطني، حسب االقتضاء

برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األغذية والزارعة لألمم المتحدة، واتفاقية األمم المتحدة يدعو  -8
، والمبادرة لتربةمن أجل اشراكة العالمية التابع لل المعني بالتربةالفريق الحكومي الدولي التقني لمكافحة التصحر، و 

فيما يتعلق  0202العالمية للتنوع البيولوجي للتربة إلى دعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 باألهداف واإلجراءات ذات الصلة بالتربة، بما في ذلك رصدها واإلبالغ عنها؛

]األطراف من البلدان المتقدمة[ ]األطراف[ على تقديم الدعم التقني والمالي، حسب يحث  -9
االقتضاء، لتمكين األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من تعزيز البحوث، 

الحكومات يدعو من االتفاقية،[ و 02ة ونقل التكنولوجيا، ورصد وتقييم التنوع البيولوجي للتربة ]، بما يتفق مع الماد
 األخرى والمنظمات ]القادرة على القيام بذلك[ إلى القيام بذلك؛

إلى  والقطاع الخاصووكاالت التمويل  األخرى، والجهات المانحة ،مرفق البيئة العالمية يدعو -10
، ال سيما واإلقليمية ودون الوطنية طنيةلمشاريع الو إلى ا ، بما يشمل أنشطة بناء وتنمية القدرات،تقديم مساعدة مالية

التي تتناول تنفيذ خطة عمل حفظ التنوع البيولوجي للتربة  للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
 27واستخدامه المستدام؛

                                                      
ت مؤتمر ستنعكس هذه الفقرة، التي تتناول الدعم المقدم من مرفق البيئة العالمية، في نهاية المطاف في مقرر بشأن اآللية المالية سيوحد إرشادا 27

 .األطراف إلى مرفق البيئة العالمية
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قت التي تحقاألطراف إلى أن تقدم، على أساس طوعي، معلومات عن أنشطتها ونتائجها  يدعو -11
، وحسب االقتضاء 0202، بما يتماشى مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من تنفيذ خطة العمل

تاحتها ل التقارير المقدمةاألمينة التنفيذية تجميع  إلى ويطلب نظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية كي توا 
 عشر لمؤتمر األطراف؛ السابعوالتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع 

انتباه منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  إلى هذا المقررتنقل إلى األمينة التنفيذية أن  يطلب -12
، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ومنظمات األمم المتحدة واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

تفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية األخرى، والبرامج واال
(0202-0232.)28 

 

 المرفق

 المستدام هواستخدام لتنوع البيولوجي للتربةاللمبادرة الدولية لحفظ  0202-0202مشروع خطة العمل 

 مقدمة -أوال

قدر كبير من المعارف العلمية  صدرتربة واستخدامه المستدام، منذ إطالق المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي لل -2
 والتقنية وأنواع أخرى من المعارف ذات الصلة بالتربة وتنوعها البيولوجي.

للمبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام إلى استعراض  0232-0202تستند خطة العمل و  -0
 التنوع البيولوجي للتربةوضع المعارف المتعلقة بحالة عن  ونتائج التقرير 29في العالم التربة حالة موارد وتقرير المبادرة

 الفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربة.و ي أعدته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ذال 30والتحديات واإلمكانيات

 لجميع القطاعات التي تعتمد على التربة، بما في ذلك الحراجة تقدم اإلدارة المحسنة للتربة وتنوعها البيولوجي حلوالو  -3
زيادة تخزين الكربون وتحسين دورة إلى في الوقت نفسه  أن تؤدي يمكن في حين أنها، ]فضال عن المناطق الطبيعية[ والزراعة
محتملة الناشئة عن تنفيذ نهج مع منع وتجنب اآلثار ال، ]تغير المناخ الصمود في وجهوالقدرة على المغذيات تدوير المياه و 

التربة على الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ ]بما في ذلك من خالل الحلول القائمة على  من أثر تخفيفالوممارسات 
ويعتمد التنوع البيولوجي للتربة على نوع والتخفيف من التلوث. [ ةاإليكولوجي النظم[ ]بما في ذلك من خالل نهج 31الطبيعة
على التربة. ومن أجل حفظ التنوع البيولوجي  بدورههذا التنوع البيولوجي  يؤثروالتربة المعدنية ونوع الغطاء النباتي، و المناخ 
. ويعتبر التنوع تهاأو استعاد والبيولوجية كيميائيةبيو فيزيائية والبيو ، من الضروري الحفاظ على خصائصها الأو استعادته للتربة

ث و لتحسين جودة التربة ووظيفتها، ويسلط الضوء على أهمية البحوتفاعالته الحيوية من العوامل الهامة البيولوجي للتربة 

                                                      

 .0229مارس/آذار  2المؤرخ  23/081 الجمعية العامةقرار انظر  28

 .الرئيسي، روماالتقرير  – يةموارد التربة العالمحالة (. 0225) ألمم المتحدة والفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربةلألغذية والزراعة امنظمة  29

30 CBD/SBSTTA/24/INF/8. 

تعريف  رسميا، "الحلول القائمة على الطبيعة لدعم التنمية المستدامة"في دورتها الخامسة، في قرارها بشأن  ،اعتمدت جمعية األمم المتحدة للبيئة 31]
دارتها على نحو مستدام  الطبيعية أو الُمعدلة للمياه العذبة والساحلية والبحريةإجراءات لحماية النظم اإليكولوجية "الحلول القائمة على الطبيعة على أنها  وا 

صمود ومنافع واستعادتها، تعالج التحديات المجتمعية بشكل فعال وقابل للتكيف، وتحقق في الوقت نفسه رفاه اإلنسان، وقدرة النظم اإليكولوجية على ال
 [."لبيولوجيالتنوع ا

https://undocs.org/ar/A/RES/73/284
http://www.fao.org/3/i5199e/I5199E.pdf
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 وال يعتبرجودة التربة. ل باعتبارها جزءا تكامليا وعنصرا أساسيا والرصد واإلدارة الموجهة مباشرة إلى التنوع البيولوجي للتربة،
 أيضا. والبشر اتالحيوانو النباتات  تحسين صحةل ولكن ،فحسب 32ين سالمة التربةالتنوع البيولوجي للتربة بالغ األهمية لتحس

 وتدهور األراضي، والتصحر، تغير المناخ،و  التلوث، من أضعف موارد العالم في مواجهةتعد التربة  غير أن -1
جي، وزيادة الطلب على المياه وفقدان التنوع البيولو  والجفاف، وتغير استخدام األراضي، والممارسات الزراعية غير المستدامة،

نتاج  ، من الضروري منع والنظم اإليكولوجيةحماية التربة من أجل والتنمية الصناعية. ولذلك،  التوسع الحضري، و األغذيةوا 
لحرارة أو المتعلقة بتغير المناخ، من قبيل ارتفاع درجات ا الدوافع البشرية المنشأ الناتج عنالتنوع البيولوجي للتربة التربة و  فقدان

]مثل الحرائق، وحرق المحاصيل الزراعية األحادية، واالستخدام بتغير استخدام األراضي، و  موجات الجفاف أو غزارة األمطار،
، ةالمكثف والحراثةالتربة، وتملح التربة،  وانضغاطالتربة،  وتصلب، وتلوث التربة، لمواد الكيميائية الزراعيةلغير السليم والمفرط 

زالة الغ دخال األنواع الغريبة الغازية[وا   .ابات، وا 

عالمية لدعم دمج اعتبارات التنوع البيولوجي للتربة في سياق اإلطار العالمي للتنوع  إجراءات هذهتقدم خطة العمل و  -5
 ، وكذلك داخل القطاعات اإلنتاجية وعبرها.0202البيولوجي لما بعد عام 

هج متكاملة التنوع البيولوجي للتربة عبر القطاعات والحاجة إلى نُ تعترف عناصر خطة العمل هذه بأهمية تعميم و  -6
حفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام عادة ما ينطوي  نظرا ألنبشكل أفضل  ذات الصلةالتفاعالت المعقدة  لتناول
لألدوار الواجبة  إيالء العنايةلميداني مع أهمية التنفيذ على المستوى ا وتعتبراجتماعية. و  اقتصادية وبيئية وثقافيةعوامل على 

وبناء  ،وتقاسم المعارف ،رفع الوعي يظلآخر ينعكس في الخطة، في حين  السياق والخصائص المحلية عنصر الجنسانية، وا
 أفضل.بشكل  لضمان فهم دور التنوع البيولوجي للتربة من أجل االستدامة من األمور األساسيةالقدرات والبحوث 

وأمانة الشراكة العالمية من أجل التربة وأمانة اتفاقية  ،باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة هذهة العمل أعدت خطو  -2
 .21/32التنوع البيولوجي، بالتشاور مع الشركاء اآلخرين والخبراء المعنيين، عمال بالمقرر 

 الغرض واألهداف -ثانيا

وظائف التربة. وتم تحديد فقدان التنوع  بالغة األهمية تواجهتهديدات  22 حالة موارد التربة في العالمحدد تقرير  -8
. وتوفر الخطوط التوجيهية الطوعية بشأنه دعوة للعملإطالق بشدة بتمت التوصية هذه التهديدات و  كأحدالبيولوجي للتربة 

 من خالل عدد من السياسات والبحوث واإلجراءات الميدانية. اتجاه الفقدان إطارا لعكس 33المستدامة للتربةلإلدارة 

توفير طرق لتشجيع حفظ التنوع البيولوجي للتربة، واستعادته واستخدامه  فيمن خطة العمل هذه  الغرضويتمثل  -9
 والنساء والشباب، وب األصلية والمجتمعات المحلية،، والشعشبه الوطنية والمحليةدعم األطراف، والحكومات و  المستدام

واستخدامه  واستعادته الجهود الرامية إلى حفظ التنوع البيولوجي للتربة زيادةتسريع و في المنظمات والمبادرات ذات الصلة، و 
لىالمستدام،  ، استعادتهاالمستدام و/أو  /أو استخدامهاو هاكائنات التربة لتعزيز حفظعلى المستوى الُمناظر لرصد التقييم و ال وا 
 للتحديات التي تهدد التنوع البيولوجي للتربة. والتصدي

                                                      
 مكافحةمجتمع متنوع من كائنات التربة التي تساعد في السليمة بالتربة  وتحتفظالتربة بأنها: "قدرة التربة على العمل كنظام حي.  سالمةُعرِّفت  32

ن بنية نباتية األساسية، وتحس  تدوير المغذيات ال وتعيدالحشرات واألعشاب الضارة، وتشكل صالت تكافلية مفيدة مع جذور النباتات، و ، اتأمراض النبات
 ن إنتاج المحاصيل". منظمة األغذية والزراعة.االحتفاظ بالمغذيات، وفي نهاية المطاف تحس  على قدرة الالتربة مع تداعيات إيجابية على مياه التربة و 

 .ISBN 978-92-5-106871-7112السياسات للتكثيف المستدام إلنتاج محاصيل أصحاب الحيازات الصغيرة.  واضعيدليل الحفظ والتوسع. . 0222
http://www.fao.org/3/i2215e/i2215e00.htm. 

 مم المتحدة، روما.. منظمة األغذية والزراعة لألالخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للتربة، 0222منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  33
a37c3bf52db7-90ef-4e9f-f11f-https://www.fao.org/documents/card/ar/c/5544358d. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-30-ar.pdf
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/5544358d-f11f-4e9f-90ef-a37c3bf52db7/
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/5544358d-f11f-4e9f-90ef-a37c3bf52db7/
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تعميم علوم ومعارف وفهم التنوع البيولوجي للتربة في السياسات على  فيخطة العمل هذه ل الشاملالهدف  ويتمثل -22
وتعزيز ربة على المستوى العالمي لحماية لالستثمار في تقييمات التنوع البيولوجي للتجميع المستويات، وتعزيز العمل المنسق 

 والتي تعتبر، التي يقدمهاالنظم اإليكولوجية وخدمات واستخدامه المستدام ووظائف  واستعادته حفظ التنوع البيولوجي للتربة
تساهم في اإلدارة ، مع االعتراف بالعوامل االقتصادية والبيئية والثقافية واالجتماعية التي الستمرار الحياة على األرض أساسية

. وسيضمن المستدامة للتربة، وتشجيع االستثمار في بحوث التنوع البيولوجي للتربة، والرصد والتقييم على المستوى الُمناظر
عزز رسميا يتحقيق هذا الهدف استعادة التنوع البيولوجي للتربة واستمراره في توفير مجموعة كاملة من الوظائف. كما أنه س

عزز التنوع البيولوجي ييمكن أن  األمر الذي األغذية،بما في ذلك األشكال الحرفية إلنتاج ، ة المستدامة للتربةممارسات اإلدار 
 إنتاجية النظم اإليكولوجية الخاضعة لإلدارة. ذاته علىفي الوقت  أن يحافظو للتربة 

وب األصلية والمجتمعات ، والحكومات األخرى، والشعلخطة العمل هذه هي مساعدة األطراف واألهداف المحددة -22
المحلية، والنساء والشباب، وأصحاب المصلحة اآلخرين، وفقا لألولويات والظروف الوطنية، وبما يتماشى مع االتفاقية 

 ما يلي:ب القيام المنظمات والمبادرات ذات الصلة علىكذلك و  وااللتزامات الدولية األخرى المعمول بها،

واستخدامه المستدام على المستويات  واستعادته لحفظ التنوع البيولوجي للتربةتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة  (أ)
مع مراعاة العوامل االقتصادية والبيئية والثقافية واالجتماعية المختلفة واإلقليمية والعالمية،  ،والوطنية ،الوطنية وشبه ،المحلية

إدماجها في الخطط والبرامج واالستراتيجيات تعميم و  ا،اصة بهلجميع القطاعات اإلنتاجية ذات الصلة وممارسات إدارة التربة الخ
 ؛ذات الصلة اتالقطاع متعددةالقطاعية و 

 اإلرشاداتو  ، والممارسات التقليدية المستدامة،واألدوات ،تشجيع استخدام ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة (ب)
 النساء، ال سيما النساء الريفيات،تشجيع نقل المعارف وتمكين و  واستعادته واألطر القائمة للحفاظ على التنوع البيولوجي للتربة

سبل صالح لتسخير فوائد التنوع البيولوجي للتربة من والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة، 
 ؛، مع مراعاة الظروف الوطنيةالعيش

ورفع الوعي وتنمية القدرات في القطاعين العام والخاص بشأن الفوائد المتعددة للتنوع  ،تعزيز التعليم (ج)
لمعارف امن خالل التعاون، ونقل  االنخراط، وتقاسم المعارف وتحسين أدوات صنع القرار، وتعزيز االبيولوجي للتربة وتطبيقه

لتجنب فقدان  القابلة للتنفيذيال، وتوفير اإلجراءات العملية و األجبين  والشراكات التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 التنوع البيولوجي للتربة أو تقليله أو عكس اتجاهه؛

، رصد األنشطة فضال عنلتقييم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للتربة،  طوعية وضع بروتوكوالت قياسية (د)
، والتمكين من تجميع مجموعات كبيرة من البحوث ذات الصلةالفجوات في المعارف وتعزيز  لسد وفقا للتشريعات الوطنية

 البيانات لدعم أنشطة البحوث والرصد؛

وتأييد الموارد استغالل األراضي و  في تملك لشعوب األصلية والمجتمعات المحليةا وحقوق االعتراف بدور (ه)
وأصحاب الحيازات الصغيرة  ،النساء للتشريعات الوطنية والصكوك الدولية، فضال عن دور ا، وفقهذا الدور وهذه الحقوق

التنوع البيولوجي من خالل الممارسات الزراعية حفظ ، في المزارعين األسريينومنتجي األغذية على نطاق صغير، وال سيما 
المنبر  ]]مثل اإليكولوجيا الزراعية والتكثيف اإليكولوجي[ ]مثل الممارسات الزراعية المستدامة على النحو الذي حدده  المستدامة،

هج ونُ  الزراعة اإليكولوجيةالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية[ ]مثل 
 [[.ةالتكثيف المستدام

طار اإل، و 25و 21و 23و 2و 3و 0تسهم خطة العمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وال سيما األهداف و  -20
، واستراتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن 0252عام ل لتنوع البيولوجيا، ورؤية 0202بيولوجي لما بعد عام ال لتنوعلالعالمي 
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بموجب اتفاقية األمم المتحدة  0232-0228واإلطار االستراتيجي للفترة  34تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية
االتفاقيات األخرى واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، بما في  في إطارواألهداف وااللتزامات والمبادرات   35لمكافحة التصحر

واتفاقية روتردام  ،36واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ،ذلك اتفاقيات ريو الثالث
 37ة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدوليةالمتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبق

 .واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، 38واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

 النطاق والمبادئ -ثالثا

، وغيرها من المناظر الطبيعية خطة العمل المحدثة هذه على التربة عبر المناظر الطبيعية الزراعية نطاقز يرك   -23
لحاالت  استجابته لضمانعتمد على السياق يواسع وبعيد المدى و  وهو نطاق. ذات الصلة األخرىوالنظم اإليكولوجية  اإلنتاجية،

 ولويات اإلجراءات على أساس األهداف القطرية واحتياجات المستفيدين المباشرين.أل وتحديدهوأنماط مزارعين معينة 

منظمة األغذية والزراعة وشراكتها وأمانتها، و  ،تفاقيةمن جانب األطراف في االنفيذ المبادرة كمبادرة شاملة ت ويستمر -21
شراكة مع عمل الفريق الحكومي الدولي التقني المعني بالتربة، والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي في لتربة من أجل االعالمية 
األكاديمية و  والهيئات التعليمية ،تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحروالسياسات التابعة الهيئة التفاعل بين العلوم للتربة، و 

ومديري األراضي  أصحاب األراضيو  والمزارعين وكذلك المنظمات ذات الصلة ،والبحثية والوكاالت المانحة والقطاع الخاص
 المدني.والمجتمع  والنساء والشباب والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 39النظم اإليكولوجية، إلصالح، وعقد األمم المتحدة 0202عند ربطه باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام و  -25
 40،التنمية المستدامة ها بشأنوأهدافللتنمية المستدامة  0232وخطة عام ، 2028-2019وعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية 

تحييد وأهداف ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، 41واتفاق باريس، ية المعنية بتغير المناخطار اتفاقية األمم المتحدة اإلو 
عمليات التنوع البيولوجي للتربة من أجل ل متعددةمشتركة نطاق خطة العمل هذه فوائد أن يحقق تدهور األراضي، يمكن  أثر

 ي.ستخدام األراضمحسنة وأكثر استدامة الممارسات الوصول إلى 

واقتصادية  ،وفيزيائية ،التي تهدف إلى توفير تفاعالت بيولوجية 42،النظام اإليكولوجيةنهج  بمبادئتلتزم خطة العمل و  -26
 وبشرية أفضل مرتبطة بالنظم اإليكولوجية المستدامة والمنتجة.

الوطنية وشبه مع السياقات  مكيفةز خطة العمل على تحسين سبل العيش، وعلى تنفيذ حلول متكاملة وشاملة ترك  و  -22
لتنوع البيولوجي للتربة بشكل المتعلقة باث والرصد والتقييم و البحتحسين عمليات تطوير أوجه تآزر من أجل  علىو  الوطنية
 ضمان مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين.و على المستوى الُمناظر أفضل 

                                                      
روما. أن تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية. منظمة األغذية والزراعة بشاستراتيجية . 0202منظمة األغذية والزرعة  34

https://doi.org/10.4060/ca7722en. 

 (.ICCD/COP(13)/21/Add.1)انظر الوثيقة  23-/م أ2اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤتمر األطراف، الدورة الثالثة عشرة، المقرر  35

 .08922، الرقم 2223المجلد ، مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،  36

 .39923، الرقم 0011المرجع نفسه، المجلد  37

 .12021، الرقم 0052المرجع نفسه، المجلد  38

 .0229مارس/آذار  2المؤرخ  23/081 الجمعية العامةقرار انظر  39

 .22/2قرار الجمعية العامة  40

  .I-54113، رقم التسجيل ة المعاهداتمجموعاألمم المتحدة،  41

 .5/2 المقرر 42

https://undocs.org/ar/A/RES/73/284
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/official/cop-05-23-ar.pdf#page=117
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األغذية، والمزارعين األسريين، المزارعين، وأصحاب الحيازات الصغيرة، وصغار منتجي  وتقر خطة العمل بدور -28
والفالحين، وأصحاب األراضي، ومديري األراضي، والمشتغلين بالحراجة، ومربيي الماشية، والشعوب األصلية، والمجتمعات 
المحلية، والنساء، والشباب، والهيئات التعليمية واألكاديمية والبحثية، والمجتمع المدني، والحكومات شبه الوطنية، والقطاع 

خاص وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة في حفظ التنوع البيولوجي للتربة واستعادته واستخدامه المستدام وفي تنفيذ ال
 الخطة.

مواءمة األنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي للتربة  تهدف إلىمنظمة األغذية والزراعة تنفيذ خطة العمل و  وستيسر -29
 ،بما في ذلك الشبكة الدولية للتنوع البيولوجي للتربة منظمة األغذية والزراعة،في  بشكل أوثق مع األنشطة األخرى ذات الصلة
وكذلك مع  ،التربة وسالمةرصد وتوقع ظروف التنوع البيولوجي للتربة من أجل والمرصد العالمي للتنوع البيولوجي للتربة، 

. وسيعتمد التنفيذ الكامل لخطة العمل على نطاقا المكاتب اإلقليمية والقطرية من أجل إيجاد أوجه تآزر وتقديم دعم أوسع
 على توافر الموارد. وشبه الوطنيالمستويين الوطني 

 اإلجراءات العالمية  -رابعا

واستخدامه المستدام على جميع استعادته لدعم تنفيذ سياسات متماسكة وشاملة لحفظ التنوع البيولوجي للتربة  -02
ويمكن النظر فيها، حسب االقتضاء وعلى أساس طوعي، من جانب األطراف  العالمية التاليةالمستويات، تم تحديد اإلجراءات 

 :والحكومات األخرى، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة

[ ]واعتماد[ أساليب منسقة واستخدام أدوات لجمع بيانات التنوع البيولوجي للتربة واتباع]وضع بروتوكوالت  )أ(
 ؛رسم الخرائط، مع االعتراف باالختالفات في أنواع التربة عبر المناطق وتحسين قدرات األطراف على

مهم في استقصاءات وصف التربة باستخدام مجموعة كبيرة من  كمكونإدراج التنوع البيولوجي للتربة  )ب(
 ؛، وتطوير المؤشرات الحيويةوالتكنولوجيا الطرائقاألدوات، بما في ذلك أحدث 

أو وحدات التربة المتعددة  تصنيفاتوفرة وتنوع  تتبعشبكة رصد لتقييم و  االقتضاء،أو تعزيز، حسب  إنشاء )ج(
 ؛، وفقا للتشريعات الوطنيةوالتغيرات في التنوع البيولوجي للتربة وعمله

المأخوذة من التقييمات  الوطنية إعداد تقييم عالمي للتنوع البيولوجي للتربة على أساس تجميع المعلومات ])د(
األقاليم، والتي تتناول الفجوات في المعارف الخاصة بالتربة على المستوى العالمي والحاجة إلى االستثمار في جميع الميدانية 

 [؛في التكنولوجيات لرسم خرائط التنوع البيولوجي للتربة، ال سيما في البلدان النامية

خدمات النظم وظائف و ة تتعلق بتوفير للتنوع البيولوجي للترب يمكن إعدادهاتنفيذ مؤشرات وضع أو تحديد و   ])ه(
 [؛[وفي إطار مفهوم الصحة الواحدة]اإليكولوجية الرئيسية 

تعزيز التعليم والبحث وبناء القدرات الستخدام األدوات لرصد التنوع البيولوجي الدقيق للتربة والمساهمة في  )و(
 ؛والتربةوالنباتات صحة اإلنسان 

دارته بشكل مستدام التنوع البيولوجي للتربة الُنهج القائمة على النظم اإليكولوجية لحفظ تعزيز )ز(  واستعادته وا 
والحاجة إلى اإلدارة المستدامة للتربة في سياق تغير  في التربة،الموجود الكربون العضوي  فقداناستجابة للتحديات العديدة مثل 

، وتعزيز مغذيات التربة، واألمن ومكافحتهااألمراض المنقولة عن طريق التربة والوقاية منها  ومراقبةالمناخ، وتدهور التربة، 
 ؛الكوارث ومخاطروالحد من ندرة المياه ]وسالمة األغذية،[  ،الغذائي

إصالح التربة المتدهورة ووظائفها  مواصلةالنظم اإليكولوجية، ل إلصالحالعمل مع عقد األمم المتحدة  )ح(
المناطق  إلىوتجنب التوسع  األغذيةوالمناطق الزراعية المتدهورة إلنتاج  المستصلحة، بما في ذلك استخدام المناطق المتعددة

 مكن؛يالطبيعية حيثما 
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، والكيانات البحثية، والحكومات شبه الوطنية، والمدن والسلطات المحلية مجموعات المجتمع المدنيتشجيع  )ط(
 ، على المشاركة في تنفيذ خطة العمل؛ ن الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةوالسلطات التقليدية ماألخرى، 

شبه الوطنية  الوعي بأهمية التنوع البيولوجي للتربة ووظائفه وخدماته من خالل المنصات إذكاءتشجيع  )ي(
يمكن ، التي توفر قنوات موجودة اإلقليمية والعالمية، مثل منظمة األغذية والزراعة والشراكة العالمية من أجل التربة والوطنية

 ؛الستفادة منهاا

 نظمتعزيز أنشطة الحفظ واالستعادة واالستخدام المستدام وممارسات اإلدارة في الموقع وخارجه مع تعزيز  )ك(
 المعرفة لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

 ؛لبيولوجي للتربةالتنوع ا نوعيةتحديد اآلثار التراكمية للقطاعات المتعددة على  )ل(

بما في ذلك اإلدارة المتكاملة لآلفات من أجل منع ومعالجة اآلثار  ،تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة ])م(
 [؛ُنهج تقييم المخاطراستنادا إلى السلبية لألسمدة ومبيدات اآلفات على التنوع البيولوجي للتربة، 

 العمل.[تحديد مصادر الموارد المالية لتنفيذ خطة  ])ن(

 العناصر واألنشطة الرئيسية -خامسا

بها األطراف والحكومات األخرى، حسب االقتضاء  تضطلعتشتمل خطة العمل على أربعة عناصر رئيسية يمكن أن  -02
 ، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة:[وعلى أساس طوعي]

 ؛والتعميماتساق السياسات  (أ)

 ؛بةتشجيع استخدام ممارسات اإلدارة المستدامة للتر  (ب)

 ؛وتنميتها وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ،الوعي وتقاسم المعارف إذكاء (ج)

 ث والرصد والتقييم.و البح (د)

 والتعميم: اتساق السياسات 1العنصر 

 األساس المنطقي

تصميم السياسات لدمج االعتبارات في سياق  ينبغيال و  ،شاملة مسألةالتنوع البيولوجي للتربة  التربة وفقدان يعد فقدان
ولكن أيضا في القطاعات األخرى، ال سيما البنية التحتية والتعدين ، فحسب واإلدارة المستدامة للغابات الزراعة المستدامة

 وتمكينيةلة بيئة فعا لتهيئةمناسبة ومتماسكة  وشبه وطنية . وهناك حاجة إلى سياسات وطنيةوالطاقة والنقل والتخطيط المكاني
لدعم أنشطة المزارعين، مع التركيز على أصحاب الحيازات الصغيرة، وصغار منتجي األغذية، والمزارعين األسريين، 

وجميع  ، والشبابوالمجتمعات المحلية، والشعوب األصلية والمشتغلين بالحراجةاألراضي،  والقائمين على إدارةوالمزارعات، 
وتعزز حفظه  االعتبار بعينالتي تأخذ التنوع البيولوجي للتربة  ،أن توفر السياسات الشاملة أصحاب المصلحة المعنيين. ويمكن

نتاج  ،ربط الزراعة عن طريقفوائد متعددة  واستعادته واستخدامه المستدام، والبحار، والمياه، والهواء،  ،والحراجة األغذية،وا 
 .ةيوالبيئ يةالروحالسياسات والثقافة و  ،وصحة اإلنسان

 نشطةاأل

دارته ، بما في ذلك حفظه واستعادتهتعميم التنوع البيولوجي للتربةتعزيز أهمية  1-1 السياسات  في ،واستخدامه المستدام وا 
وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة لحفظ  وضعوالقطاعات األخرى ذات الصلة ودعم  التي تهدف إلى استدامة قطاع الزراعة

 الوطنية واإلقليمية والعالمية؛و الوطنية  وشبهالتنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام واستعادته على المستويات المحلية 
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دماجهةعمليه في الممارسة الوتطبيق لتنوع البيولوجي للتربةاتعزيز األنشطة لحماية وتعزيز أهمية  1-0 ي جداول ا فم، وا 
والتكيف مع تغير المناخ  والمناظر الطبيعية، واستعادة النظم اإليكولوجية ،أعمال السياسات األوسع نطاقا لألمن الغذائي

، 0202والتنمية المستدامة، بما في ذلك اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ، والتخطيط الحضريوالتخفيف من آثاره
 وأهداف التنمية المستدامة؛ 0232-0228التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة واإلطار االستراتيجي 

لتعزيز الحلول المتكاملة والشاملة التي تعترف ممكنة  كوسيلة 43للتربةتنفيذ الممارسات الجيدة لإلدارة المستدامة تعزيز  1-0
المجتمعات المحلية الشعوب األصلية و سطح األرض و تحت /بالدور الرئيسي لتفاعالت التنوع البيولوجي فوق سطح األرض

تأخذ في االعتبار السياقات المحلية والتخطيط المتكامل الستخدام األراضي بطريقة التي ، و التقليديةومعارفها وممارساتها 
 تشاركية؛

مع مراعاة ، خدامه المستدامواستواستعادته لنظم اإليكولوجية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة إزاء اهج متكاملة نُ  تعزيز 1-4
 ؛الممارسات الزراعية التقليدية المستدامة المناسبة

التنوع البيولوجي للتربة، وتجنب تدابير تزيد سياسات توفر حوافز اقتصادية للممارسات التي تحمي أو وضع تعزيز  1-5
تنسجم  والمع االتفاقية ]وقواعد منظمة التجارة العالمية[ وغيرها من االلتزامات الدولية ذات الصلة ال تتسق السياسة العامة التي ]

اإللغاء التدريجي للحوافز، بما في ذلك  عدم الكفاءة؛ و]إلغاء[، ]إصالح بهدف[  وتتسبب في حاالتالتجارة[ تخل بمعها[ ]
 اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي للتربة؛

جراءات تستند إلى االعتراف بأن التنوع البيولوجي للتربة أمر أساسي الستدامة جميع النظم وضع س 1-6 ياسات وا 
 والمتدهورة؛ المترديةفي استعادة وظائف التربة المتعددة في النظم اإليكولوجية من األصول الرئيسية اإليكولوجية وأصل 

المجتمعية  والممارسات واالستعادة والممارسات المستدامة، فظتعزيز أوجه التآزر بين األدلة العلمية وممارسات الح 1-7
والمعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  ، والخدمات االستشارية الزراعية،بين المزارعين والباحثينالمشتركة 

 لدعم السياسات واإلجراءات بشكل أفضل؛

الغذائية المغذية والصحية والتعرض للملوثات،  واألنماط ،[وصحة اإلنسان] معالجة الروابط بين التنوع البيولوجي للتربة 1-8
 األسمدة[؛ والفائض من ،واألدوية البيطرية ،]بما في ذلك مبيدات اآلفات

للتربة الممارسات الجيدة في اإلدارة المستدامة تعزيز السبل والوسائل للتغلب على العقبات التي تعترض اعتماد  1-9
، وحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وال سيما النساء، مستخدمي األراضي والمياهالمرتبطة بحيازة األراضي، وحقوق 

للتشريعات الوطنية والصكوك الدولية، مع  ان الذين يعملون في المناطق الريفية، وفقياألشخاص اآلخر و  وحقوق الفالحين واألفراد
م المهمة من خالل معارفهم وممارساتهم، والمساواة بين الجنسين، والحصول على الخدمات المالية، االعتراف بمساهماته

 والخدمات االستشارية الزراعية والبرامج التعليمية؛
مركز معارف  على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية، مثل اإلرشادات القائمةوتنفيذ األدوات و  النظر في استخدام 1-12
لمنظمة األغذية  الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للتربةو  ولوجيا الزراعة في منظمة األغذية والزراعة،إيك

 45ومدونة السلوك الخاصة بإدارة مبيدات اآلفات، 44منظمة األغذية والزراعة،ل العالمي المراجع للتربةوالميثاق  9والزراعة،

                                                      
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، روما. الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للتربة. ، 0222منظمة األغذية والزراعة  43

bl813e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
44 http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4965Ar 
45 sitemap/theme/pests/code/ar/-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic 

http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I4965Ar
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/ar/
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دار  ألسمدةلاستخدام بشأن سلوك الدولية الومدونة  للجنة المعنية باألمن  الخطوط التوجيهية الطوعيةو  46؛تها على نحو مستداموا 
 47ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني؛ ،لحيازة األراضي بشأن الحوكمة المسؤولة الغذائي العالمي

التقارير الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع ولوجي للتربة في تشجيع األطراف على إدراج التنوع البي 1-11
زيادة وتحسين اإلجراءات العامة والخاصة التي تعمل على تحسين لالوطني،  وشبهوالتنسيق على المستويين الوطني ، البيولوجي

 ؛التنوع البيولوجي للتربة
خرى الرامية إلى الحد من فقدان التربة والتنوع البيولوجي للتربة وتنفيذ رصد تعزيز التخطيط المكاني المنسق والُنهج األ 1-10

 مالئم لتصلب التربة؛
 : تشجيع استخدام ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة0العنصر 

 األساس المنطقي

ومديرو وأصحاب األراضي،  ،استخدام األراضي التي يتخذها المزارعونالمتعلقة ب والقراراتتؤثر ممارسات اإلدارة 
وجميع أصحاب المصلحة المعنيين  ، والنساء والشبابوالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بالحراجة، والمشتغلون ،األراضي

. وهناك اعتراف والغالف الجوي مع التنوع البيولوجي التربة والمياه والنباتات تفاعالتبما في ذلك  اإليكولوجية،على العمليات 
والدورات  تعتمد على االستخدام األمثل للموارد الطبيعية المتاحةالخاضعة لإلدارة والنظم األخرى  الزراعة المستدامةيد بأن متزا

. ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية ذات الصلة ، بما في ذلك التنوع البيولوجي للتربةالبيوجيوكيميائية والتنوع البيولوجي
، التي واستعادة التربة واإلدارة المثلى لخصوبة التربة والخصائص الفيزيائية للتربةاألمثل ستخدام ويتطلب تحسين االستدامة اال

لدوافع المباشرة وغير المباشرة لفقدان التصدي لتعتمد جزئيا على العمليات البيولوجية للتربة والتنوع البيولوجي للتربة. ويلزم 
اهتمام خاص على مستوى المزرعة والغابات وعبر النظم إيالء وهناك حاجة إلى  على نطاقات متعددة،التنوع البيولوجي للتربة 

 اإليكولوجية بأكملها.

 نشطةاأل

 أغذيةما تتحصل عليه من ظروف من خالل تحسين ، هاوتنوع وفرة كائنات التربة زيادةتعزيز تحسين سالمة التربة و  0-1
والتكثيف ة اإليكولوجيالزراعة ]مثل [ 48والممارسات المستدامة األخرى]من خالل ممارسات اإليكولوجيا الزراعية  وموئلهاومياه 

 مناطق اإلنتاج؛استعادة المناظر الطبيعية و  ترابطلزيادة واستعادة التربة المتدهورة  اإليكولوجي[ ]التكثيف المستدام[

بما يتوافق مع تقنيات تقييم المخاطر التي طورتها  م،و وتعزيز وتنفيذ إجراءات تقييم المخاطر القائمة على العل وضع 0-0
طويلة  التأثيراتالميدان و في على أساس منتظم، مع مراعاة التعرض الواقعي  ، ]حسب االقتضاء[،المنظمات الدولية ذات الصلة

 ، والملوثاتاآلفات داتوالبذور المغلفة بمبي ،(، ومبيدات اآلفات49المضادات الحيوية ،لألدوية البيطرية )مثلبالنسبة ]، األجل
والملوثات األخرى  البيولوجية، والمبيدات )بما في ذلك المواد الناشئة، من قبيل اللدائن الدقيقة والمركبات العضوية الجديدة(

وتعزيز التطبيق الحكيم لألدوية البيطرية واألسمدة  إلى أدنى حد لحد من التلوث أو تقليلهواقرارات إدارة المخاطر،  إلرشاد
ومبيدات  ،ومبيدات الحشرات ،ومبيدات الفطريات ،مبيدات السِّلكيات ،)مثل وتقليل استخدامها إلى أدنى حد المبيدات الحشريةو 

                                                      
46 http://www.fao.org/3/ca5253ar/ca5253ar.pdf 
47 http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf 

 الميكروبية البيولوجيةفي التربة، والكتلة الموجودة  المادة العضويةتوى الكافي من الحفاظ على المحو  هذه الممارسات قد تشمل: الحراجة الزراعية؛ 48]
طالة مناوبة المحاصيل؛الكافي الغطاء النباتيوتوفير  للتربة؛ ؛ والنظم العاملة بغير إلى أدنى حد وتقليل اضطراب التربة والحراثة ؛ والزراعة المختلطة؛ وا 
؛ واستخدام تثبيت النيتروجين البيولوجي؛ واإلدارة المناسبة للنفايات الزراعية؛ واإلدارة المتكاملة لآلفات؛ وتحسين تقليل األسمدة العضوية واستخدام الحراثة؛

 الزراعية.[استخدام المواد الكيميائية الزراعية إلى أدنى حد؛ وفقا لتقييم المخاطر القائم على العلوم؛ ووجود موائل أصلية في المناظر الطبيعية 

 [.]على سبيل المثال، المضادات الحيوية المستخدمة على الماشية والتي يمكن أن تتسرب إلى التربة 49

http://www.fao.org/3/ca5253ar/ca5253ar.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
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 واستعادته واستخدام المستدام، لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي للتربة ]الحد من إنتاج واستخدام األسمدة االصطناعية،[[ األعشاب(
 ؛[يتهوصحة اإلنسان ورفاه]

السياسات واألدوات والظروف التمكينية، مثل المعلومات و  وصول جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تيسير 0-0
 واالبتكار والتمويل، وكذلك إلى الممارسات التقليدية التي تعزز حفظ التنوع البيولوجي للتربة التكنولوجياتالوصول إلى 

والمجتمعات  ،لشعوب األصليةلالمشاركة الكاملة والفعالة واستخدامه المستدام على المستوى الميداني، مع مراعاة  واستعادته
وأصحاب المصلحة في تنفيذ هذه  ، والنساء، والشباب، والهيئات التعليمية واألكاديمية والبحثية، والحكومات شبه الوطنيةالمحلية
 المبادرة؛

راعية المستدامة، ]مثل الزراعة اإليكولوجية، ونظم اإلنتاج المتكاملة )المحاصيل، والثروة الممارسات الز  تشجيع 0-4
ل، و مناوبة المحاصيل في الحقو  الحيوانية، وتربية األحياء المائية، والغابات والحراجة الزراعية(، والنظم العاملة بغير الحراثة،

ضافة التغطية محاصيلو  لطة،والمحاصيل الدائمة، والزراعة المخت ،وزراعة المقحمات المادة ، والمحاصيل المختلطة، وا 
، وسمات المناظر الطبيعية، من قبيل ذات التنوع البيولوجيومال الحقولهوامش عند  الدائمةالنباتات  وحفظ وتطوير، العضوية

 ؛مة النظم الزراعيةلتعزيز استدا الُنهجاالعتراف بالمجموعة الواسعة من السياج والسدود الكنتورية والمدرجات،[ و 

ظهر مخاطر طفيفة على التنوع البيولوجي، تفضيل البدائل التي تُ و  50،الموقع للتربة الملوثةمحددة المعالجة  تيسير 0-5
 ؛األصليةالتي تستخدم الكائنات الدقيقة  البيولوجيةاستكشاف تنفيذ استراتيجيات المعالجة و 

وتقليل  الغازية التي تشكل خطرا مباشرا وغير مباشر على التنوع البيولوجي للتربةمنع إدخال وانتشار األنواع الغريبة  0-6
 ؛أو القضاء عليها أو مكافحتها أو إدارتها األنواع الموجودة بالفعل مدى انتشار أثرها إلى أدنى حد ورصد

ك من خالل استخدام ممارسات مهمة، بما في ذلال ةيكولوجياإلنظم الوحفظ التربة التي توفر خدمات  واستعادة حماية 0-7
 اإلدارة المستدامة للتربة؛

التربة الغنية  قدرةلمياه واألراضي التي تحافظ على للتربة وما يرتبط بها من إدارة لدارة المستدامة اإلتعزيز ممارسات  0-8
روف، واألراضي الساحلية ، وغابات المنغوالتربة السوداء ،يةراضي الخثاألوتعززها )مثل  وتستعيدها على الصمودبالكربون 

 والتربة الصقيعية(؛ الرطبة، واألعشاب البحرية

تدهور  تحييد أثرلمياه واألراضي التي تدعم للتربة وما يرتبط بها من إدارة لدارة المستدامة اإلتعزيز ممارسات  0-9
 األراضي؛

زالة هج القائمة على النظم اإليكولوجية لتجنب التغيرات في استخداتعزيز النُ  0-12 م األراضي التي تسبب تآكل التربة، وا 
]مع منع وتجنب اآلثار المحتملة  من التدهور للحدالغطاء السطحي وفقدان رطوبة التربة والكربون، وتنفيذ تدابير التخفيف 

ألغذية التربة على الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وصغار منتجي ا من أثر تخفيفالالناشئة عن تنفيذ ُنهج وممارسات 
 ؛والفالحين[

 النظم، وتنفيذ، عند االقتضاء، النهج القائمة على تهوادار  تهالحفظ المستدام للتنوع البيولوجي للتربة واستعادتعزيز  0-11
]مع منع وتجنب اآلثار المحتملة الناشئة عن تنفيذ ُنهج وممارسات للتكيف والتخفيف والحد من مخاطر الكوارث  ةاإليكولوجي

 ؛التربة على الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وصغار منتجي األغذية والفالحين[ من أثر تخفيفال

                                                      
)على سبيل المثال، التربة الطبيعية شديدة  بيئات ألنواع معينة من الكائنات الحية الموجودة في التربة تتيحاالعتراف بأهمية التربة الخاصة التي  ينبغي 50

على الرغم من أنها ليست و التربة الطبيعية شديدة الملوحة، والتربة الطبيعية التي تحتوي على كميات كبيرة من العناصر النادرة(. الحمضية أو القلوية، و 
تحتوي  يمكن أنألنها  نظراحماية تستحق الالجينات و  مخزوناتبالضرورة تربة منتجة أو عالية التنوع البيولوجي، إال أنها تستضيف مجتمعات مهمة مثل 

 على كائنات غير معروفة ومكيفة يمكن أن تكون مفيدة في المستقبل.
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 الوعي وتقاسم المعارف وبناء القدرات إذكاء: 0العنصر 

 األساس المنطقي

 وتعزيز الممارسات المحسنة لحفظ التنوع البيولوجي للتربة لوضع أهمية بالغةالوعي والفهم  مستوى رفع يكتسي
دارة النظم اإليكولوجية. ويتطلب  ادتهواستع من  والتعليقاتتعاونا يضمن المشاركة الكاملة والفعالة ذلك واستخدامه المستدام وا 

أصحاب الحيازات و  المزارعون، وأصحاب األراضي، ومديرو األراضي، مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك
والنساء والشباب، والهيئات التعليمية واألكاديمية  لية والمجتمعات المحلية،والشعوب األص وصغار منتجي األغذية، ،الصغيرة
القدرات  تنميةإجراءات وآليات تعاونية فعالة. وهناك حاجة إلى وجود والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة لضمان  والبحثية

واستخدامه المستدام وتعزيزه.  واستعادته لتعزيز الُنهج المتكاملة والمتعددة التخصصات لضمان حفظ التنوع البيولوجي للتربة
تحسين تدفقات المعلومات والتعاون بين الجهات الفاعلة لتحديد أفضل الممارسات وتعزيز تبادل مواصلة وسيؤدي ذلك إلى 

 المعارف والمعلومات.

 شطةناأل

الرعوية  النظم اإليكولوجية الزراعية، والغابات، والنظمفي وسالمة التربة دور التنوع البيولوجي للتربة وتقدير زيادة فهم  0-1
 ؛النظم اإليكولوجيةسالمة على ممارسات إدارة األراضي و  وتأثيرهااألخرى الخاضعة لإلدارة، وفي اإليكولوجية والنظم 

محددة، ونظم إيكولوجية  زراعيةإيكولوجية التنوع البيولوجي للتربة في نظم  تراجععواقب ب وتقدير أسبافهم  تعزيز 0-0
شراك مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين المستهدفة، بما في ذلك المزارعون،  أخرى خاضعة لإلدارة وبيئات طبيعية وا 

، ووسائط اإلعالم، ومنظمات ليمية واألكاديمية والبحثيةوالمجتمع المدني، والهيئات التع ،والمشتغلون بالحراجة، الماشية ويومرب
 لصحة والرفاه وسبل العيش؛لالتنوع البيولوجي للتربة  أهميةالمستهلكين بشأن 

دارة التربة، كجزء ال يتجزأ من  وتقدير تعزيز فهم 0-0 المستدامة الزراعية  سبل العيشآثار ممارسات استخدام األراضي وا 
 ؛لسبل العيشوفهم أهميتها بالنسبة 

تعزيز رفع الوعي وتبادل المعارف من خالل األدوات والتكنولوجيا الرقمية وتعزيز بناء القدرات والتعلم المتبادل، بما  0-4
تعزيز من أجل المحلي والميداني من خالل تطوير األنشطة التعاونية، مثل التعلم من نظير إلى نظير،  يينفي ذلك على المستو 
دارة التنوع البيولوجي للتربة ورصد جميع أنشطة إدارة األراضي؛لأفضل الممارسات   تقييم وا 

ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية التي  وسالمة التربة تعزيز التعليم والمعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي للتربة 0-5
زراعة، والطب البيطري، والتصنيف، وعلم االقتصاد، وال مثل في مجاالتالتعليمية للمهنيين  المناهج، من خالل تحديث يوفرها

عالميةونشر مواد تدريب إعداد، ومن خالل والتكنولوجيا الحيوية األحياء الدقيقة وعلم الحيوان  بشأن التنوع البيولوجي للتربة؛ ية وا 

ع البيولوجي إلشراك أصحاب المصلحة المعنيين في حفظ التنو  وأنشطة إذكاء الوعي بها التشاركية حمالت العلومدعم  0-6
الجمعية  حددتهي ذاليوم العالمي للتربة، الب /كانون األولديسمبر 5 احتفاالتواستخدامه المستدام، بما في ذلك  واستعادته للتربة

 51؛0223عام العامة لألمم المتحدة في 

والقطاع  ،الماشية يبيومر  ، وأصحاب األراضي، ومديري األراضي، والمشتغلين بالحراجة،بناء وتعزيز قدرات المزارعين 0-7
والمجتمعات والنساء والشباب،  ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والهيئات التعليمية واألكاديمية والبحثية، ،الخاص

لتنوع البيولوجي للتربة لالضعيفة، حسب االقتضاء، في تصميم وتنفيذ ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة والتطبيق المستدام 
 ؛المعارف والممارسات التقليديةومراعاة 

                                                      
  ة للتربة.بشأن اليوم العالمي للتربة والسنة الدولي 0223ديسمبر/كانون األول  02المؤرخ  28/030قرار الجمعية العامة انظر  51

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/232&Lang=A
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، المزودة بموافقتها المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المستدامة للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةجمع  0-8
وافقة المسبقة الحرة والمسبقة والمستنيرة[ ]الم امع ]موافقته]وتبادلها[ الحفاظ عليها وتعزيزها حمايتها و و  الحرة والمسبقة والمستنيرة،

التنوع البيولوجي للتربة وخصوبة التربة  بحفظوالمستنيرة، والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، أو الموافقة والمشاركة[ المتعلقة 
سات بين المعارف الزراعية التقليدية والمعارف العلمية التي تسهم في تنفيذ الممار  واإلدارة المستدامة للتربة وتعزيز آليات العمل

 واالجتماعية االقتصادية المحلية؛ اإليكولوجيةالزراعية المستدامة وفقا للسياقات واالحتياجات الزراعية 

ضمن مشاركة أصحاب تالتآزر و أوجه هج متعددة التخصصات، وتعزز الشراكات والتحالفات التي تدعم النُ  إقامة 0-9
 ؛ ةيتعلق باإلدارة المستدامة للتربالمصلحة المتعددين فيما 

 لتحسين سبل الوصول إلى أحدث التكنولوجيات واألدوات الجزيئيةونقل التكنولوجيا تعزيز التعاون العلمي والتقني  0-12
للزراعة الحديثة بدون تربة، وتقييم التنوع البيولوجي للتربة ورصده في البلدان النامية ]ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية 

 بينها، والبلدان التي لديها االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية[.الصغيرة النامية من 
 ث والرصد والتقييمو : البح4العنصر 

 األساس المنطقي

واستخدامه واستعادته يعد تقييم ورصد حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للتربة، وتدابير حفظ التنوع البيولوجي للتربة 
المستدام ونتائج هذه التدابير، أساسيا إلرشاد اإلدارة التكيفية وضمان عمل جميع النظم اإليكولوجية األرضية، بما في ذلك 

بيانات التنوع البيولوجي للتربة التي يمكن جمعها على المستوى  وتبرز الحاجة إلىلتربة الزراعية. طويلة األجل لنتاجية اإل
المناطق التي تفتقر إلى البيانات في الوقت و  األقاليم عملية صنع القرار، مع التركيز بشكل خاص على هاالعالمي لتسترشد ب

مزيد من  إجراءاألكاديمية والبحثية والمنظمات والشبكات الدولية ذات الصلة على و  التعليمية الحالي. وينبغي تشجيع الهيئات
 52وتنوع خصائص التربة اإلقليمي،لتربة، خصائص ايولوجي للتربة، وتنوع ث، مع األخذ في االعتبار وظائف التنوع البو البح

]بالموافقة المسبقة والمستنيرة، أو الموافقة المسبقة والمستنيرة،  ]الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة[ والمعارف التقليدية ذات الصلة،
العالمي المنسقة على المستوى حوث ودعم جهود الرصد البنطاق في المعارف، وتوسيع  لسد الفجوات أو الموافقة والمشاركة[

 الوطني والمحلي. وشبهالوطني و واإلقليمي 

 نشطةاأل

مختلفة، ال األقاليمالتصنيفية في  اتالتقييمفي مجال حتياجات االوتلبية  القدرات الوطنية الخاصة بالتصنيفزيادة  4-1
 ؛القائمةلسد الفجوات  موجهةوتصميم استراتيجيات 

 في إطارث لتحديد طرق لدمج تطبيق التنوع البيولوجي للتربة في النظم الزراعية و مزيد من البحإجراء  التشجيع على 4-0
 تخزينالتحليل و ة والدار اإلث وجمع البيانات و و لبحالخاصة باتنسيق البروتوكوالت  تيسيرو  الغلةالجهود المبذولة لتحسين كمية 

 ؛العينات وتنظيم

التنوع البيولوجي للتربة في ظل تغير المناخ  التي تواجهث لتحديد المخاطر و مزيد من البحاء إجر  التشجيع على 4-0
بما  ،وكذلك المخاطر الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية الخطرة أو السامة المحتملة،األثر  وتدابير التكيف وأدوات تخفيف

النظم  قدرةفي  الكائنات الحية الموجودة في التربةدور   عنفضالئلها، االمحتمل لألنواع الرئيسية ومو  انفي ذلك الفقد

                                                      
يمكن قياس فعلى سبيل المثال، من علم األحياء.  البيولوجيتنوع خصائص الدراسة " والعديد من أدوات تنوع خصائص التربةتكييف مصطلح "تم  52

يمكن تطبيق و عن طريق مؤشرات خاصة توضح وفرة األنواع والمسافات التصنيفية بينها.  -ا كما يتم قياس التنوع البيولوجي ، تمامخصائص تنوع التربة
 ، لتحديد عدم التجانس المكاني للتربة.كانت بارامترية أو غير بارامتريةمجموعة من األساليب الرياضية، سواء 
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في صياغة خطط السياسة العامة  ، حسب االقتضاء،األوسع نطاقا على الصمود واستعادة حالتها والتي تسهماإليكولوجية 
 ؛الوطنية

البيولوجية لآلفات، واللوجستيات وتنفيذ ممارسات اإلدارة المتكاملة لآلفات، ]المكافحة ث و البحإجراء  التشجيع على 4-4
العكسية لتعبئة مبيدات اآلفات، وتطبيق المدخالت البيولوجية،[ ألنها تتفاعل مع الوظائف والخدمات التي يوفرها التنوع 

ائل مبيدات اآلفات على كائنات التربة لدعم تطوير بدلغير المستدام  لالستخدامالتأثير السلبي  مراعاةمع ، البيولوجي للتربة ]
 أكثر جدوى واستدامة[؛

جراء بناء القدرات و  التشجيع على 4-5 اإليكولوجية من أجل تحديد كمية وجودة التنوع البيولوجي للتربة في النظم ث و البحا 
لرصد متسقة وقابلة للمقارنة  ، ووضع بروتوكوالتالخاضعة لإلدارة والمناظر الثقافيةالزراعية وغيرها من النظم اإليكولوجية 

 ؛التربة جودة
دارة المعلومات ونشرها، وجمع البيانات و البحإجراء  التشجيع على 4-6 ، ونقل المعارف والتكنولوجيات، بما وتجهيزهاث وا 

نشاء و  [،ةجينية[ ]تقنيات البيولوجيا الجزيئي]والتكنولوجيات الالجغرافية المكانية الحديثة،  التكنولوجياتفي ذلك   الشبكات؛ا 
، مع والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية في التربةالحصول ]تشجيع[ ]ضمان[  4-7

ومع بروتوكول ناغويا بشأن النظر في إمكانية تطوير منتجات وأدوية جديدة، بما يتماشى مع األهداف الثالثة لالتفاقية، 
 ؛الناشئة عن استخدامها الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع

هج والنُ ]، وضمان المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والشباب، ةالمستهدف ةالبحث والتطوير التشاركيأنشطة حشد  4-8
، والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في جميع مراحل البحث [لالعتبارات الجنسانية المستجيبة
 والتطوير؛

الفجوات في المعارف على جميع  سدوتطبيق أدوات لتقييم حالة التنوع البيولوجي للتربة في جميع المناطق و  وضع 4-9
حيوانات التربة، و التقليدية  المجهريةالكائنات  وتحليل استخدام مجموعة من األدوات المتاحة، من مراقبةعن طريق المستويات، 

، حسب والتكنولوجيات الجديدة الُنهجالتربة، إلى أحدث االستقصاءات المتعلقة ب، و لوطنيةوشبه ا واإلحصاءات الوطنية
 االقتضاء؛

 الوطني المستوىوتدهور التربة على  خصائص التربةوتنوع  ،مجموعات بيانات عن التنوع البيولوجي للتربة توليد 4-12
وطنية ومحلية، ونظم  وشبهائط بصرية إقليمية ووطنية خر  تتيح رسم قياسية واإلقليمي من خالل عملية رصد وشبه الوطني

معلومات مرجعية جغرافية وقواعد بيانات لإلشارة إلى حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للتربة والضعف الخاص بالمحاصيل 
جراء المقارناتلدعم اتخاذ   ؛قرارات مستنيرة وا 

)ح( من اتفاقية التنوع البيولوجي، ومن خالل 8)ي( و8لمادتين تعزيز نشر وتبادل المعلومات والبيانات، تمشيا مع ا 4-11
 معلومات؛حديثة للالقرار وأصحاب المصلحة إلى مصادر موثوقة و  صانعيوصول جميع  وضمان ،متعددة التخصصاتالُنهج ال

رصد على المستوى الوطني للتنوع البيولوجي ومؤشرات وأنشطة  أساس قياسية،خطوط و  تعاريف متسقة، تحديدتشجيع  4-10
فعالية تدخالت إدارة  فضال عن رصدللتربة مع إدراج مجموعة واسعة من كائنات التربة، من الكائنات الدقيقة إلى الحيوانات، 

 التربة في الميدان؛

برات أو دراسات الحالة بشأن تنفيذ تعزيز التعاون اإلقليمي لتجميع وتنظيم وتبادل ]البيانات و[ الدروس الناتجة عن الخ 4-10
 ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة في سياق الممارسات الزراعية ذات اآلثار اإليجابية على التنوع البيولوجي للتربة؛

نظم الرصد والمعلومات المجتمعية أو منهجيات وأدوات التقييم المبسطة لقياس التنوع البيولوجي  وضعتشجيع ودعم  4-14]
 [؛العالم الوصول إليها أقاليميمكن لجميع بة التي للتر 
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 اإليكولوجيةتعزيز البحث وبناء القدرات بشأن ممارسات اإلدارة المستدامة للتربة، ]بما في ذلك ممارسات اإلدارة  4-15
تضمن الحفظ  [ التي،للتنوع البيولوجي،[ ]بما في ذلك التكثيف المستدام المراعيةالزراعية وغيرها من ممارسات اإلدارة 

 ؛واالستعادة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للتربة
 تعزيز تطوير التطبيقات التجارية، بطريقة مستدامة، للمنتجات القائمة على التنوع البيولوجي للتربة. 4-16

والمنظمات والمبادرات المتعلقة  ،واألدوات اإلرشادات الطوعية،دعم  -اسادس
 بحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام

االتفاقية،  ُأعدت في إطارواألدوات ذات الصلة التي  الطوعية اإلرشادات غرف تبادل المعلومات اتفي آليستتاح  -00
ة الطوعية لإلدارة المستدامة للتربة ذات الصلة، مثل الخطوط التوجيهي المنظمات والمبادرات الشريكة وضعتهاوتلك التي 

 .لألمم المتحدة منظمة األغذية والزراعة أصدرتهما نيذلوالميثاق العالمي للتربة ال
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 التنوع البيولوجي والصحة 42/7التوصية 
 في اجتماعه الخامس عشر مؤتمر األطرافبأن يعتمد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  توصي

 على غرار ما يلي: امقرر 

 ،إن مؤتمر األطراف
بشأن تعميم ودمج  23/3بشأن التنوع البيولوجي والصحة والمقرر  21/1و، 23/2و، 20/02 إلى المقرراتإذ يشير 
 ،ضمن القطاعات وعبرهاالتنوع البيولوجي 
ذ  عالن  لناس والكوكبلصالح ااالستثمار في التنوع البيولوجي إلى إعالن شرم الشيخ بشأن موضوع  يشيروا  وا 

 ،الحضارة اإليكولوجية: بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة على األرضكونمينغ بشأن موضوع 
ذ] [ ]بعنوان "حق اإلنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامةالتمتع ببشأن حق اإلنسان في ] 18/23القرار  يالحظ وا 

 [اتخذه مجلس حقوق اإلنسان،، الذي التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة"[
ذ يشير أيض  ،2-5 جمعية األمم المتحدة للبيئةمقرر بشأن التنوع البيولوجي والصحة الصادر عن  5/6إلى القرار  اوا 

ذ يحيط  ":الصحة الواحدةالمعني بنهج "من قبل فريق الخبراء الرفيع المستوى نهج "الصحة الواحدة" بتعريف  علما وا 
نهج متكامل وموحد يهدف إلى تحقيق التوازن المستدام وتحسين صحة الناس  هو "نهج "الصحة الواحدة"

 صحة اإلنسان، والحيوانات األليفة والبرية، والنباتات، والبيئة األوسعأن يعترف بفهو نهج والحيوانات والنظم البيئية. 
حشد ويعمل هذا النهج على عض. )بما في ذلك النظم البيئية( مرتبطة ارتباطا وثيقا وتعتمد على بعضها الب نطاقا

قطاعات وتخصصات ومجتمعات متعددة على مستويات مختلفة من المجتمع للعمل معا لتعزيز الرفاه والتصدي 
مياه النظيفة والطاقة والهواء للحصول على الللتهديدات التي تهدد الصحة والنظم البيئية، مع تلبية الحاجة الجماعية 

 ."واتخاذ اإلجراءات بشأن تغير المناخ، والمساهمة في التنمية المستدامةاآلمنة  والمغذيات واألغذية
ذ يالحظ   هذا التعريف أو توافق عليه،االتفاقية وبروتوكوليها لم تناقش أن وا 

ذ  المزيد من الضوء على أهمية العالقة بين الصحة والرفاه، والتنوع البيولوجي، ت قد سلط 29-كوفيدبأن جائحة  يقروا 
ك الحاجة الملحة إلى تقليل الضغوط على الموائل وتقليل تدهور النظام اإليكولوجي وبالتالي تقليل مخاطر انتشار بما في ذل

والتأهب واالستجابة  الجوائحأهمية اإلنذار المبكر والمراقبة وتبادل المعلومات الفوري للوقاية من و  مسببات األمراض وتفشيها،
والعادل على  [المتكافئ]لمساواة العالمية في الصحة، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول لها، والحاجة إلى معالجة أوجه عدم ا

 األدوية واللقاحات والتشخيص والمعدات الطبية،

ذ   أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة في التنوع البيولوجي والروابط الصحية، بأهميةيقر أيضا وا 

ذ   بين ُنهج كلية أخرى، يمكن أن يسهم في الحد من مخاطر األمراض، من "الصحة الواحدة"بأن نهج  يقر أيضاوا 
 واألمراض المنقولة بالنواقل واألمراض المعدية األخرى، وفي الصحة والرفاه للجميع،الحيوانية المصدر، 

ذ يحيط علم] عن بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الصادر  0229بتقرير التقييم العالمي لعام  اوا 
فيه أن األمراض  وردالذي  53المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،

                                                      
53 assessment-https://ipbes.net/global ، الذي وافق عليه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم

 .0229السابعة في مايو/أيار  دورتهاإليكولوجية في 

https://ipbes.net/global-assessment
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حيوانية المصدر واألمراض المنقولة بالنواقل تشكل تهديدات كبيرة لصحة اإلنسان، وأن األمراض المعدية الناشئة في الحياة ال
 النباتات أو البشر يمكن أن تتفاقم بسبب األنشطة البشرية،[ الحيوانات أوأو  ،البرية

ذ يؤكد على الدور الحاسم للموارد الجينية، ]بأي شكل[ ]معلومات التسلسل الرقمي،[ ]والمعارف التقليدية المرتبطة  وا 
تتحول ة التي يمكن أن بما في ذلك في سياق معالجة األمراض الناشئ]بها[، في البحث والتطوير للمنتجات والخدمات الصحية، 

]وبطريقة  وأهمية التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها في هذا الصدد، تمشيا مع االتفاقية، [،جوائح إلى
 متعاضدة مع االتفاقات الدولية األخرى واألدوات ذات الصلة،[

ذ  لصياغة اتفاقية لمنظمة الصحة العالمية أو اتفاق أو صك دولي آخر والتفاوض المبذولة الجهود الجارية  الحظيوا 
]فضال عن المفاوضات الجارية لتعديل اللوائح الصحية الدولية بشأنها لتعزيز الوقاية من األوبئة والتأهب واالستجابة لها، 

 ،يها ]وأال تتعارض مع أهدافها[توكولاالتفاقية وبرو المواءمة ]واالتساق[ ]مع أحكام[ ضمان ]والحاجة إلى (،[ 0225)
الحكومات األخرى، وفقًا للظروف واألولويات  ويدعواألطراف وحكوماتها دون الوطنية والمحلية، يشجع  -1

 :على القيام بما يلي الوطنية، حسب االقتضاء، وأصحاب المصلحة المعنيين

ظ التنوع الذي يساهم في حف، 29-كوفيد المستدام والشامل من جائحة تعافياتخاذ إجراءات من أجل ال )أ(
، مع مراعاة نهج الحيوانية المصدرالبيولوجي واستخدامه المستدام، وبالتالي المساهمة في تقليل مخاطر األمراض المستقبلية 

 أخرى؛ ، من بين نهج شمولية"الصحة الواحدة"

اتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع ، من بين ُنهج كلية أخرى، في استر "الصحة الواحدة"زيادة دمج نهج  )ب(
 ؛0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي ل طاراإلالبيولوجي، وخطط الصحة الوطنية، حسب االقتضاء، لدعم تنفيذ 

زيادة دعم تنمية بناء القدرات لتعميم التنوع البيولوجي والروابط الصحية في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع  )ج(
 ؛0202لما بعد عام البيولوجي 

تعزيز االمتثال لألحكام الدولية والوطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، من أجل تعزيز التقاسم العادل  )د(
 في القطاعات الصحية ذات الصلة.]والمعلومات المرتبطة بها[ والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية 

ضم منظمة الصحة العالمية، والمنظمة التي ت)الجهات الرباعية المعنية بنهج "الصحة الواحدة"  يدعو -2
، وفريق الخبراء الرفيع المستوى للبيئة(العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة 

 :ذات الصلة للقيام بما يلي لخبراء والمبادراتمجموعات ا ، وغيرها من"الصحة الواحدةالمعني بنهج "

، والحاجة إلى نهج الصحة الواحدة، من في عملها ]ونتائجها[ الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي مراعاة (أ)
ان ]، والحاجة إلى االعتراف بأوجه التفاوت االجتماعية االقتصادية بين البلد21/1و 23/2بين ُنهج كلية أخرى، عمال بالمقررين 

 ؛النامية والبلدان المتقدمة، خاصة أوجه التفاوت الصحية، فضال عن مبادئ اإلنصاف والتضامن[

مساهمة بالتوجيه، والتعليم والتدريب متعدد التخصصات، في تنفيذ العناصر المتعلقة بالصحة وتطبيق نهج ال (ب)
 ؛0202البيولوجي لما بعد عام لتنوع العالمي ل طاراإلمن بين الُنهج الشاملة األخرى، في  ،الصحة الواحدة

مساهمة في تطوير المؤشرات المتعلقة بالصحة إلطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ال (ج)
 ؛واإلبالغ عنها 0202عام 

وتعبئة الموارد لتعميم  ،ونقل التكنولوجيا ،في تزويد األطراف بفرص بناء القدرات ةالتنفيذي ةالتعاون مع األمين )د(
 التنوع البيولوجي والروابط الصحية.
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مرفق البيئة العالمية، وفقا لواليته، حسب االقتضاء، إلى النظر في تقديم الدعم التقني والمالي لتعميم  يدعو -3]
 التنوع البيولوجي والروابط الصحية؛[

األطراف والحكومات األخرى وجميع الجهات المانحة ومنظمات التمويل ذات الصلة القادرة على ذلك،  يدعو -4
 إلى النظر في تقديم الدعم التقني وتعبئة الموارد لتعميم التنوع البيولوجي والروابط الصحية؛

لفرعية للمشورة العلمية والتقنية ، رهنا بتوافر الموارد، بالتشاور مع مكتب الهيئة اةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -5]
 23الفقرة  ،21/1واحدة، استكمال العمل عمال بالمقرر الصحة الرباعية المعنية بنهج الوالتكنولوجية، وبالتعاون مع أعضاء 

)ب( )ج( بشأن الرسائل الموجهة ومشروع خطة العمل العالمية، باالعتماد على مداوالت الدورة المستأنفة لالجتماع الرابع 
 والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، على النحو التالي:

نسخة محدثة من مشروع خطة العمل العالمية والرسائل الموجهة استنادا إلى المدخالت الواردة من  إصدار (أ)
أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي والشباب و  ،والنساء ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والحكومات األخرى ،األطراف
عطاء األولوية لقضايا اإلنصاف، خاصة من خالل التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد  الصلة ]وا 

 ؛المرتبطة بها[ ]التقليدية[والمعلومات ]معلومات التسلسل الرقمي[ الجينية، 

والشباب وغيرهم من  ،والنساء ،والمجتمعات المحليةوالشعوب األصلية  ،والحكومات األخرى ،دعوة األطراف (ب)
 أصحاب المصلحة المعنيين الستعراض النسخة المحدثة من مشروع خطة العمل العالمية؛

في اجتماع مقبل،  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإتاحة نتائج هذا العمل لتنظر فيها الهيئة  (ج)
 [طراف في اجتماعه السادس عشر.بهدف تقديم توصيات إلى مؤتمر األ
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 األنواع الغريبة الغازية 42/8التوصية 
 ،الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن 

 /كانون األولنتائج اجتماع ديسمبرو  54نتائج المنتدى عبر اإلنترنت بشأن األنواع الغريبة الغازيةالحظ ت -2
 55؛الخبراء التقنيين المخصصلفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني باألنواع الغريبة الغازية الواردة في تقرير فريق  0229

بالعمل الذي يضطلع به فريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغازية  رحبت -0
والتجارة اإللكترونية عبر ا في النقل الحية باعتبارها سلعا خطرة بيئيطر الكائنات ومنظمة الجمارك العالمية للتصدي لمخا

 56؛الحدود

دعو الحكومات األخرى والمنظمات الدولية إلى التعاون لتبادل المعلومات والتكنولوجيا وتاألطراف شجع ت -3
 ؛الارة الشحنات للتحقق من االمتثوالخبرة بشأن إدارة التجارة اإللكترونية في األنواع الغريبة الغازية لتحسين القدرة على إد

والمنظمات ذات الصلة  والحكومات دون الوطنية، عند االقتضاء،دعو الحكومات األخرى تاألطراف و  شجعت -1
لدعم  هاوتوحيد أشكال أنشطة اإلدارة السابقة عبر األنواع والنظم اإليكولوجية تبيانات وتحليال إلى إلى زيادة إمكانية الوصول

 موحدةطوعية  مبادئ توجيهية ،حسب االقتضاء ،وضعائمة على األدلة واتخاذ القرارات، وتحديث أو اإلدارة القتحديد أولويات 
ك األنواع، وهدف اإلدارة، والتكلفة و/أو الجهد، والمنطقة المغطاة، لمفردات وكيفية جمع هذه البيانات واإلبالغ عنها )بما في ذلل

 ها؛واإلبالغ عن تبادل الخبرات والمعلوماتإنشاء نهج مشتركة لل ، للمساعدة فيونتائج إجراءات اإلدارة(

 على غرار ما يلي: امؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقرر بأن يعتمد  توصي -5

 إن مؤتمر األطراف،

البيولوجي في جميع أنحاء  أن األنواع الغريبة الغازية هي أحد الدوافع الرئيسية لفقدان التنوعإذ يالحظ بقلق 
تقرير التقييم ، في اإليكولوجية التنوع البيولوجي وخدمات النظمفي مجال ، كما أفاد المنبر الحكومي الدولي لعالما

 ،0229لعام  العالمي

، وكذلك التغيرات في وعناصر تكاثر دولية التي تحتوي على كائنات حيةتزايد حجم الشحنات ال الحظيإذ 
 ،وعاداتهمتجارة وسلوك المستهلكين أنماط ال

ر اوالبح اضيبما في ذلك تغير المناخ وتغير استخدام األر ، أن التغيرات البشرية المنشأ في البيئة دركي إذ
تزيد من التعقيد وتزيد من مخاطر الغزو  ،وكذلك التغيرات في استخدام األراضي، واالستغالل المفرط والتلوث

 ،جيبيولو البيولوجي والتهديدات المترتبة على التنوع ال
الحكومات دون الوطنية، عند ، و الحاجة إلى زيادة التعاون بين األطراف والحكومات األخرى إذ يؤكد

بما في ذلك  وجميع القطاعات ذات الصلة، المعنيةوالمنظمات المحلية  ،والمجتمعات ،الشعوب األصليةو االقتضاء، 
 ،قطاع األعمال

المتعلقة باألنواع الغريبة الطوعية بأن اإلرشادات  ويقر ،21/22و 23/23و 20/22إلى المقررات  إذ يشير
 ،ار بالكائنات الحية قد تنطبق أيضا على التجارة اإللكترونيةالغازية واالتج

                                                      
54 CBD/IAS/AHTEG/2019/INF/1 . 
55 CBD/IAS/AHTEG/2019/1/3. 
 .CBD/SBSTTA/24/10انظر  56
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واجتماع فريق الخبراء  57بنتائج المنتدى عبر اإلنترنت بشأن األنواع الغريبة الغازية يحيط علما -2
 58؛، بما في ذلكالغازيةالمعني باألنواع الغريبة التقنيين المخصص 

ى إدارة األنواع التي تنطبق على أفضل وجه عل المنافع والفعالية من حيث التكلفةطرائق تحليل  (و)
وتحليل المخاطر بشأن العواقب المحتملة إلدخال األنواع الغريبة الغازية على القيم االجتماعية ، الغريبة الغازية

 ؛واالقتصادية والثقافية

ير تحديد وتقليل المخاطر اإلضافية المرتبطة بالتجارة اإللكترونية عبر الحدود طرائق وأدوات وتداب (ز)
 في الكائنات الحية واآلثار الناجمة عنها؛

طرائق وأدوات واستراتيجيات إدارة األنواع الغريبة الغازية، من حيث صلتها بمنع المخاطر  (ح)
 استخدام األراضي؛ في ة وتغيراتالمحتملة الناشئة عن تغير المناخ وما يرتبط به من كوارث طبيعي

 ؛المخاطر اإلبالغ عن، لدعم وآثارهابشأن األنواع الغريبة الغازية  قائمةاستخدام قواعد البيانات ال (ط)

 .ن إدارة األنواع الغريبة الغازيةضافية بشأاإلرشادات اإلمشورة و ال (ي)

لمشورة عمال اللتماس األقران انظم عملية استعراض تأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -0
، المقررات السابقة لمؤتمر األطراف، مع مراعاة أدناهالمرفقات من األول إلى السادس بشأن ، 21/22 بالمقرر

عقد منتدى مفتوح أن ت[ و ،مختلفةالمناطق الوالظروف المحددة في  المتعددة األطرافمن ]والقواعد المتفق عليها 
تاحة النتائج لالعضوية عبر اإلنترنت حول نتائج عملية استعرا ة العلمية نظر فيها الهيئة الفرعية للمشور تض األقران وا 

 ؛، بهدف تقديم توصيات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشروالتقنية والتكنولوجية

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى إدراج القيم االجتماعية والثقافية يدعو  -3]
بما في  و/أو دون الوطنية ،ةالوطني ياتالبيولوجي بشكل أكثر وضوحا عبر المجتمعات على المستو المتنوعة للتنوع 

تقييم المنبر  يالحظ]وكبار السن،  ذلك تلك الخاصة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب،
اإليكولوجية فيما يتعلق بالتصورات الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

[، 59المتنوعة للقيم المتعددة للطبيعة ومنافعها، بما في ذلك وظائف وخدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية،
و تحديد  منافعلحقوق وااللتزامات الناشئة عن االتفاقات متعددة األطراف ذات الصلة، عند تقييم التكاليف والووفقا ل

إلشراك  والوطنية دارة األنواع الغريبة الغازية، والبناء على العمليات الحالية وأفضل الممارسات الدوليةأولويات إ
بناء على األدلة العلمية بشكل فعال  المعايير ةمتعدد عمليات صنع القرار إفادةالجهات الفاعلة ذات الصلة، من أجل 

 ؛[وتقييمات المخاطر

إطار  بموجب التقنيةألنواع الغريبة الغازية في المواصفات لبإدراج منظمة الجمارك العالمية  يرحب -1
 ؛التجارة اإللكترونية عبر الحدود معايير

وطنية أو  بوابات وضعالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى  ويدعواألطراف  يشجع -5
الوعي التعاون و ، لزيادة الجمهور العامأخرى موجهة إلى  نيةإلكترو أو مواقع  على اإلنترنت إقليمية أو دولية مفتوحة

وتقديم المساعدة العملية  والنظم اإليكولوجية، األنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي التي تشكلها تهديداتالوفهم 

                                                      
57 CBD/IAS/AHTEG/2019/INF/1. 
58 CBD/IAS/AHTEG/2019/1/3. 
 .0200 /تموزهيوليمن المتوقع نشره في  59
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دارتها لتحديد األنواع الغريبة الغازية طرة على والسي ،األحداث ، وكذلك طلب المساعدة من الجمهور في اإلبالغ عنوا 
دارتها األنواع الغريبة الغازية  ؛وا 

أنه عند النظر في األساليب، مثل  على ،21/29المقرر من  22إلى الفقرة مشيرا ، يؤكد من جديد  -2]
الموصوف في ديباجة االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة  االحترازي، ينبغي تطبيق النهج ياهندسعدلة محركات الجينات الم

 [إلدارة األنواع الغريبة الغازية؛

األطراف والحكومات األخرى على تعزيز رصد تأثيرات التغييرات في المسارات  [ ]يشجع[يحث] -2
األسماك  ،ال، على سبيل المثتربيتها في األسر تالمنقولة أو التي تم ألنواع الغريبةل واسعة النطاقواإلطالقات ال

األجل على التكيف مع بيئة طويلة  اوقدرته نواع المحلية األصليةعلى التنوع الجيني لأل ،واألشجار وأنواع الطرائد
وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات ة، األصلي نواعتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة أي آثار ضارة على األال ،متغيرة

 ؛مع األطراف األخرى، حسب االقتضاء

، واالتفاقية لألمم المتحدة، ومنظمة الجمارك العالمية أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي يدعو -8
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم  ،منظمة الصحة العالميةو ، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، النباتات حمايةالدولية ل

فريق و اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، أمانة ، و المتحدة ودستورها الغذائي
دعم إلى ، نطاق واليات كل منهم ، فيالخبراء المتخصصين المعني باألنواع الغازية في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

متعلقة يتعلق باألهداف واإلجراءات الفيما  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طارالوطني لإلتنفيذ ال
 ؛، بما في ذلك رصدها واإلبالغ عنهاباألنواع الغريبة الغازية

أن لجنة الخبراء الفرعية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والمعنية بنقل البضائع  يالحظ -9
، من 9-0الفصل  من 9الفئة  يا فيخطرة بيئالحية الكائنات الفي إدراج  أثناء انعقاد جلستها المقبلة الخطرة ستنظر

مع األخذ في االعتبار مخاطر اإلدخال  60،اللوائح النموذجية –توصيات األمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة 
، بالتعاون مع فريق االتصال المشترك بين المقصود لألنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك مسببات األمراضغير 

 ؛اع الغريبة الغازية وخبراء آخرينالوكاالت المعني باألنو 

لالتفاقية المعنية بحماية الحياة البرية األوروبية وموائلها ي بالعمل الجار  [ ]يحيط علما[رحبي] -22
، ببات األمراض والطفيليات الغريبةالتي تسببها مس الناشئة األمراض المعدية موضوعبشأن  61(برن الطبيعية )اتفاقية

في ضوء التهديد  62،لمسببات األمراض والطفيليات عوائلزية التي قد تعمل كناقالت أو وكذلك األنواع الغريبة الغا
األطراف والحكومات والمنظمات األخرى إلى تقديم  يدعوو المتزايد الذي يشكله هذا الموضوع على التنوع البيولوجي، 

دارة األمراض  فاق،اآل ستكشافبشأن الخبرات والمبادرات ذات الصلة ال ةالتنفيذي ةمعلومات إلى األمين ورصد وا 
وخاصة صحة الحيوانات والنباتات البرية التي تسببها مسببات ]المعدية الناشئة التي تؤثر على التنوع البيولوجي 

 ؛[لمسببات األمراض أو الطفيليات اتالغريبة الغازية التي تعمل كناقالت أو مضيفواألنواع األمراض أو الطفيليات 

العمل الجاري للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع ب [ماعل ]يرحب[/ ]يحيط  -22]
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن التقييم المواضيعي لألنواع الغريبة الغازية ومكافحتها، والمتوقع نشره في 

 ؛[0203 /أيارمايو

                                                      
 .E.19.VIII.1 منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع  60
 .02259، رقم 2081 ، المجلدالمعاهدات مجموعةاألمم المتحدة،  61
 .PVS/Inf (2019)-T 18انظر، على سبيل المثال،   62
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ية في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى فريق الخبراء المتخصصين المعني باألنواع الغاز  يدعو -20]
مسببات األمراض أو الطفيليات الغريبة واألنواع الغريبة الغازية الناجمة عن إجراء تقييمات بشأن حجم اآلثار السلبية 

تاحة المعلومات من خالل قاعدة  التي قد تنقل مسببات األمراض أو الطفيليات التي قد تؤثر على التنوع البيولوجي وا 
 ؛[بيانات العالمية لألنواع الغازية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةال

]بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ، ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -23
 بتوافر الموارد: رهناو  [،،والتكنولوجية

إلى اللجنة الفرعية للخبراء التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والمعنية بنقل  حاقتر ا إعداد ])أ(
 الخطرة بيئيا،أو عناصر التكاثر منسق عالميا لشحنات الكائنات الحية  وضع عالماتالبضائع الخطرة بشأن نظام 

األنواع الغريبة ب المعنيلوكاالت بالتشاور مع فريق االتصال المشترك بين او  بما يتسق وينسجم مع االتفاقيات الدولية
لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع السادس للتنظر فيه الهيئة الفرعية  ،الغازية وأمانة اللجنة الفرعية

 [؛عشر لمؤتمر األطراف
لتعاون مع منظمة السياحة العالمية، للنظر في الجهود المشتركة في معالجة السياحة كقطاع ا ])ب(

دارتها؛[  رئيسي إلدخال األنواع الغريبة الغازية وا 

، وكذلك األعضاء اآلخرين في فريق االتصال النباتات حمايةالتعاون مع االتفاقية الدولية ل مواصلة )ج( 
استخدام ] بشأن تشغيلية منسقة عالميا طوعية ضع إرشاداتالمشترك بين الوكاالت المعني باألنواع الغازية من أجل و 

 ؛]نظافة الحاويات البحرية وحموالتها[[/حاويات البحريةونقل ال

المعني باألنواع الغريبة مواصلة وتعزيز التعاون مع أعضاء فريق االتصال المشترك بين الوكاالت  (د)
دارة األنواع الغريبة الغازية بشكل مفيد على ال كافحةكيفية تطبيق نهج منع وم تحديد، بما في ذلك بهدف الغازية  غزووا 
 ؛مسببات األمراض الحيوانية المنشألمسببات األمراض، وال سيما  يالبيولوج

، على أساس التقارير الوطنية وبالتعاون مع فريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني القيام (ه)
لحالية لرصد ، بوضع المشورة بشأن تقييم القدرات واالحتياجات اازية والمنظمات األخرى ذات الصلةباألنواع الغريبة الغ

مع مراعاة الصكوك  ،وتأثيراتها الضارة على التنوع البيولوجي الغازية الغريبة ومنع ومكافحة إدخال وانتشار األنواع
 اإللكترونيةاتفاقية التنوع البيولوجي  ، تحديث مجموعة أدواتوبعد ذلك حسب االقتضاء ،المتعددة األطراف ذات الصلة
مواد تدريبية إضافية لموضوعات مثل إدارة األنواع ذات األولوية ومسارات اإلدخال  ووضعبشأن األنواع الغريبة الغازية 

دارة المجاالت ذات األولوية، وكذلك تطبيق معايير البيانات الدولية في قواعد البيانات الوطنية واإلقليمية  والتعريف وا 
 ؛األنواع الغريبة الغازية بشأنالتي تحتوي على معلومات 

ازية أعضاء فريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغ التعاون مع (و)
دارة األمراض المعدية الناشئة التي تؤثر على التنوع والمنظمات األخرى ذات الصلة ، لتحديد الفجوات في المعرفة ورصد وا 

ها واقتراح تدابير لتخفيف وتقليل اآلثار السلبية البيولوجي وصحة اإلنسان والتي تتعلق باألنواع الغريبة الغازية أو التي تيسر 
 ؛زية ذات الصلةعلى التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان ومنع المزيد من إدخال وانتشار األنواع الغريبة الغا

تقديم تقرير عن التقدم المحرز بشأن ما ورد أعاله إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  (ز)
 جتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف.والتكنولوجية قبل اال

 

  



CBD/SBSTTA/24/12 

Page 92 

 

 

 المرفق األول

مسودة طرائق لتحليل المنافع والفعالية من حيث التكلفة التي تنطبق على أفضل وجه على إدارة 
 األنواع الغريبة الغازية

 ()أ( 1 الفقرة، المرفق الثاني، 14/11المقرر  مشورة مؤقتة بمقتضى)

البيولوجي على الحاجة إلى تحديد األنواع الغريبة الغازية ومساراتها وتحديد من أهداف أيشي للتنوع  9ينص الهدف  -03
لى م يتضمن األساس المنطقي التقني الموسع لهذا الهدف و األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها.  كافحةأولوياتها وا 

(CBD/COP/10/INF/12/Rev.1 بيان )لى أنواع الغازية لمتعددة إلدخال األن"بالنظر إلى المسارات ا بأنه األنواع الغريبة  وا 
جهود المكافحة واالستئصال لتلك ل إيالء األولوية من الضروريكون ي، فإنه سودة بالفعل في العديد من البلدانالمتعددة موج

 ث الموارد".من حي في التصدي لها كثر فعاليةتلك األ األنواع والمسارات التي سيكون لها أكبر تأثير على التنوع البيولوجي و/أو
دارتها بشكل فعالطرق لتحديد أولويات األنواع الغريبة الغازية  عدادعلى ذلك، توجد حاجة واضحة إل وبناء  .وا 

التكلفة متاحة على نطاق واسع وهي مستخدمة بالفعل في بعض المناطق المنافع والفعالية من حيث ق ائطر إن  -01
هذه  عادة طلب، تتفي ذلك تحديد األولويات. ومع ذلك، بما بإدارة األنواع الغريبة الغازية للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة

ويمكن أيضا أن لتطبيقها.  فنية، وقد تحتاج إلى خبرة معلومات مفصلة، على سبيل المثال حول التكاليف القائمةالتحليالت 
على و ، إشكالية المنافع من حيث التكلفةفي تحليالت  العام قبولالنوع البيولوجي ورفاهية الحيوان و الت اتتضمين اعتبار يمثل 

 بعبارات مالية بسيطة. هذه المسائل ا ما يكون من الصعب تمثيلالرغم من ذلك، غالب

في حين أن هذه و القرار النهائي الستئصال أو إدارة األنواع الغريبة الغازية على تكاليف ومخاطر كبيرة. وينطوي  -05
دراسات إجراء وصى ب، يإلدارةا النظر فيها بغرضنتج "قوائم مختصرة" لألنواع ذات األولوية التي يجب األساليب السريعة قد ت
 وتقييمات اقتصادية قبل االلتزام باإلدارة. تجريبية أكثر تفصيال

ن تكو كبيرة من األنواع إلى تقييم سريع، وحيث عندما تحتاج أعداد  دعم إدارة المخاطروقد تكون الطرائق مطلوبة ل -06
 القيم االجتماعية والثقافية مطلوبة. بشأنوحيث تكون المدخالت غير النقدية  في الغالب المعلومات التفصيلية مفقودة

 الطرائق متعددة المعايير -ألف

، ولكن المتعطشة األكثر تفصيال النهجمتعددة المعايير في الظروف التي قد تكون فيها  الطرائقيمكن استخدام  -02
ق متعددة المعايير طريقا للتقييم السريع للخيارات ائتوفر الطر و ، غير عملية. المنافع من حيث التكلفةتحليل نهج مثل  ،للبيانات

على سبيل المثال من خالل عملية  – ستخدم بالفعل على نطاق واسع لدعم اتخاذ القرارات بشأن األنواع الغريبة الغازيةتُ هي و 
ق متعددة المعايير على نطاق أوسع لدعم اتخاذ القرار لإلجابة على أسئلة مثل ائطر الهناك مجال الستخدام و تقييم المخاطر. 

ة ار بين الوقاية أو االستئصال أو أهداف اإلدارة طويليختيكون اال، ومتى إلدارةبغرض الألنواع  اتاألولوي يتم وضع كيف
 مقارنة جدوى خيارات اإلدارة المختلفة؟تم ت ، أو كيفت سريعة ألعداد كبيرة من األنواعإنتاج تقييما يتم ، وكيفاألجل

ويمكن يهتم صنع القرار متعدد المعايير بهيكلة وحل مشاكل القرار والتخطيط التي تنطوي على معايير متعددة. و  -08
ى ا بسرعة عل، ويمكن تطبيقهالقرارات بطريقة شفافة وعقالنية لتقييم م المشاكل إلى مكوناتها المختلفةمن خالل تقسياستخدامها 

المسبقة والمستنيرة  ابموافقته، أو معرفة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عدد كبير من الحاالت، وباستخدام رأي الخبراء
تطبيقها في حالة نقص المعلومات  أيضا الممكن منالموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة أو الموافقة والمشاركة، ال يزال  وأ

النمذجة والمنهجية هذه إليجاد الحلول المثلى للمشاكل المعقدة حيث يتم قياس معايير التقييم أو أدوات  وقد صممتالمنشورة. 
 البيانات بعمالت مختلفة.
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، فقد يثير ذلك مخاوف بشأن استخدام الرأي لبا في غياب البيانات المنشورةنظرا ألن النهج متعددة المعايير تعمل غاو  -09
 ،الطريقة التي يتم بها الجمع بين معايير متعددة لدعم استنتاج شامل مشكلة أيضا تشكليمكن أن و أو المعلومات غير المؤيدة. 

المنافع متعددة المعايير وتحليل  الطرائق، فإن كتم التحقق من صحته. ومع ذلقد من نهج  ا ما تستند إلى البراغماتية بدالوغالب
، يمكن إجراء ترتيب أولي لألولويات بناء على عدد كبير من العلى سبيل المثفيكمالن بعضهما البعض،  من حيث التكلفة

، ولكن يمكن بعد ذلك تقييم األولويات المقترحة بشكل كامل باستخدام نهج أكثر صرامة نهج متعدد المعاييرالرات باستخدام الخيا
 قبل تخصيص الموارد. المنافع من حيث التكاليف نهج مثل

 المشورة بشأن اإلجراءات -باء

األنواع الغريبة  منسقة لتقليل توغل وتأثير ودون الوطنية ومحلية استجابة وطنية اتاستراتيجي يتم وضعغي أن ينب -32
المتعلقة باألنواع الغازية كجزء من  ودون الوطنية والمحلية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيةإدراج ، مثل الغازية

لك تعزيز وتنسيق البرامج للتنوع البيولوجي. ويمكن أن يشمل ذ المحليةودون الوطنية و  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
بما في ذلك  ،ة والقدرات لدى المنظمات الشريكة، والبناء على نقاط القو مبادرات جديدةواسطة ، وتحديد الفجوات وسدها بالقائمة

على المستويات الوطنية واإلقليمية  الشبابوالنساء و  والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،المؤسسات األكاديمية والعلمية
 والمحلية.

األنواع الغريبة الغازية داخل البلدان  انتشارلتحديد أولويات إدارة مسارات المتاحة  أفضل الطرقق يتطب يتم ينبغي أنو  -32
لنهج ل ومكملة متوافقق في شكل ائلطر أن تكون هذه اينبغي و . يم الجدوى والفعالية من حيث التكلفةي، من أجل تقوفيما بينها

فعالية ال، و منافعالتكاليف وال ،األنواع الغريبة الغازية مخاطر أولويات وتشمل الطرائق المستخدمة لتحديد .الحالية لتقييم المخاطر
من حيث فعالية الو  المنافعالتكلفة وتحليل المخاطر. ومع ذلك، فإن المعلومات التفصيلية المطلوبة إلجراء تحليالت من حيث 

عدد من منهجيات تحديد  إعدادتم و التكلفة غالبا ما تكون غير متوفرة أو غير مؤكدة، وتتطلب هذه التحليالت خبرة فنية كافية. 
دارة أنواع فردية أو متعددة من واستكشافات اآلفاقألنواع الغريبة الغازية، الخاصة باالعلم  القائمة علىاألولويات  ، وتأثير وا 

 البلدان األخرى. أن تنظر فيهاالدولية المستقلة، وهي تستحق  يةفرق العلمالية من قبل األطراف أو األنواع الغريبة الغاز 

المتاحة لتحديد األولويات بشكل  الطرائق، وكذلك التدريب وبناء القدرات لتطبيق أفضل ينبغي تعزيز تبادل المعرفةو  -30
 متسق عبر البيئات.

الجدوى يد أولويات األنواع الغريبة الغازية التي يتعين إدارتها ولتقييم ق المتاحة لتحدائأفضل الطر وينبغي استخدام  -33
صنع القرار متعددة  ُنهجاستخدام  نبغييو لنهج الحالية لتقييم المخاطر. ل، في شكل متوافق ومكمل والفعالية من حيث التكلفة

من  فعاليةالو  المنافعالمعايير لدعم تحديد أولويات اإلدارة على أساس المخاطر عندما تكون المعلومات المطلوبة إلجراء تحليل 
 التكلفة غير متوفرة أو غير مؤكدة. حيث

ات عن أفضل ممارساتها المعلوم تبادلوالسلطات والمنظمات القطاعية والحكومات دون الوطنية على ، ع الدولُتشج  و  -31
األنواع الغريبة الغازية التي يمكن تنفيذها عبر القطاعات على جميع  63فيما يتعلق باألدوات والتكنولوجيات الخاصة بإدارة

 المستويات.

 منافع، وتحليالت ال، حيثما أمكن ذلك، عند تطبيق تحليل المخاطرمتعددة المعايير لصنع القرار ُنهجاستخدام  ويمكن -35
بعد ذلك النظر في األنواع الغريبة الغازية التي  ويمكنالتكلفة لدعم تحديد األولويات على أساس المخاطر. من حيث الية فعالو 

التفصيل لضمان أن الفعلية أو المحتملة باستخدام مثل هذه األساليب السريعة بمزيد من  اآلثارمن خالل  إيالء األولوية لهاتم 

                                                      
، CBD/IAS/AHTEG/2019/1/2 الوثيقة يشير هذا إلى "تطبيق تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية أو مكافحتها أو القضاء عليها" )انظر 63

 .()هـ( 23 الفقرة

https://www.cbd.int/doc/c/f82f/90c8/4e82b4a23db2edfc632d56c5/ias-ahteg-2019-01-02-en.pdf
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 ةصنع القرار متعدد تراعي عمليةيمكن أن و فعالة من حيث التكلفة وممكنة. هي بالفعل ، اضحةاإلدارة، القائمة على أهداف و 
، بما في ذلك لدى والتكلفة والقبول العام ،ة النجاحواحتمالي ،والجدوى ،والتطبيق العملي ،جوانب مثل الفعاليةبعض الالمعايير 

ا ار سلبية غير مقصودة لإلدارة جنبوكذلك أي آث ،جراءات المقترحةلإل والنساء والشباب ،شعوب األصلية والمجتمعات المحليةال
، بما يتماشى مع االتفاقات متعددة األطراف ذات التي تسببها األنواع الغريبة الغازية المستهدفة ثارإلى جنب مع المخاطر واآل

المشكالت المرتبطة باتخاذ القرار والتخطيط الذي  يمكن أن تساعد في حلو  هيكلةعملية م على هذه األساليب نطويتو . الصلة
معايير متعددة ومصممة إليجاد الحلول المثلى للمشاكل المعقدة حيث يتم قياس معايير التقييم أو البيانات بطرق  نطوي علىي

 عند توفر معلومات غير كاملة أو غير دقيقة.فقط الخبراء  باستشارةا يمكن استخدامها أيضو  مختلفة.

دارة المخاطر وصنع القرار بحاجة إلى مزيد من م تحديد أولويات األنواع الغازيةطرق متعددة المعايير لدعال وتبقى -36 ، وا 
 :التطوير تشمل فرصو التطوير. 

ات المستخدمة في مختلف والُنهج المتبعة في تحديد األولويات واتخاذ القرار  الطرائقهناك تباين كبير في  (أ)
 مهما لهذه المسألة؛ا الُنهج األخرى أمر  الضعف فيمواطن نقاط القوة و سيكون استعراض  –البلدان 

، مثل اق واسع في مجاالت أخرىُتستخدم إدارة المخاطر كجزء من عملية تحليل مخاطر أكبر على نط (ب)
 ؛لمجاالت في تطوير أفضل الممارساتسيساعد الحوار المتزايد مع الخبراء من هذه ا –ت تاصحة النبا

 ؛ق النهج على مختلف مسائل اإلدارةة إلى اعتبارات أخرى عند تطبيستكون هناك حاج (ج)

الغريبة الغازية ال تزال طرق متعددة المعايير على اتخاذ قرارات إدارة األنواع الالحاالت التي تم فيها تطبيق  (د)
 ؛النهج حسينن شأنها أن تساعد في تالمزيد من التجارب والتطبيقات م –محدودة 

، من أجل تحديد المعلومات راراستخدام البيانات الكمية المنشورة لدعم عملية صنع الق، ينبغي، حيثما أمكن (ه)
 .األساسية والوصول إليها بشكل أفضل

ا عند تقييم التكاليف تماعية والثقافية بشكل أكثر وضوحُيقترح وضع مبادئ توجيهية من أجل تضمين القيم االجو  -32
االجتماعي  ثر، تصنيف األ)على سبيل المثال قائمةعلى العمليات ال ذلكيمكن أن يعتمد و وتحديد أولويات اإلدارة.  منافعوال

أن تستند  وينبغي( وأفضل الممارسات الدولية بشأن مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار. لألنواع الغريبةواالقتصادي 
المتفق عليها بموجب المنظمات الدولية ذات الصلة مثل أن تتبع المعايير الدولية  نبغيالقرارات وتحليالت المخاطر إلى العلم وي

 ، حسب االقتضاء.الصحة والصحة النباتية االتفاقية الخاصة بتطبيق تدابير

والمفردات الخاصة بأنشطة اإلدارة عبر األنواع إلى البيانات  جهود لزيادة إمكانية الوصولالبذل ويوصى بأن يتم  -38
مشتركة لتبادل  ُنهجفي ذلك إنشاء  ساعدوسيعلى األدلة.  ينالقائموصنع القرار  اإلدارة ياتلدعم تحديد أولو  والنظم اإليكولوجية

دارة، والتكلفة ، وهدف اإلة التي تتضمن معلومات عن التصنيف، وأشكال البيانات المشتركلخبرات والمعلومات واإلبالغ عنهاا
إنتاج قوائم  تعزيزمن أجل دل المعرفة والتدريب وبناء القدرات هناك حاجة لتباو ، والمجال المغطى ونتائج اإلدارة. و/أو الجهد

 .العمل ذات األولوية

أن هذه المخاطر يمكن أن  بإلقاء الضوء على، مرتبطة باألنواع الغريبة الغازيةعند اإلبالغ عن المخاطر ال ،يوصىو  -39
 .ةالصحة العامكذلك على لية و والمجتمعات المحالشعوب األصلية لتنوع البيولوجي واقتصاد المناطق/ا تؤثر على
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 المرفق الثاني

مسودة طرائق وأدوات وتدابير لتحديد وتقليل المخاطر اإلضافية المرتبطة بالتجارة اإللكترونية 
 عبر الحدود في الكائنات الحية إلى أقصى حد واآلثار الناجمة عنها

 ()ب( 1الفقرة ، المرفق الثاني، 14/11المقرر  مشورة مؤقتة بمقتضى)
 الوكاالت الحدوديةو/أو دون الوطنية/ اإلجراءات المقترحة للسلطات الوطنية -ألف

 التشريعات والسياسات التي وضعتها الدول -2

وانتشار األنواع الغريبة على إدخال  هاتقييمو التحقيق في المخاطر التي تشكلها جميع أشكال التجارة اإللكترونية  -2
ذا لزم األمر، وأجزائهاالغازية  .20/22)د( من المقرر  9انظر أيضا الفقرة  وتنفيذ أنشطة مناسبة إلدارة المخاطر. وضع، ، وا 

عند التعامل مع التجارة مع األنواع الغريبة الغازية من خالل التجارة  23/23من المقرر  8و 2الفقرتين  تنفيذ -0
األنواع الغريبة كحيوانات  المخاطر المرتبطة بإدخالتدابير لمعالجة الواستخدام التوجيه الطوعي بشأن وضع وتنفيذ ، اإللكترونية

( واإلرشادات التكميلية لتجنب اإلدخال غير المقصود 20/22، وأحواض مائية ومربيات كطعم حي وأغذية حية )المقرر أليفة
 ، حسب االقتضاء.(21/22ي الكائنات الحية )المقرر لألنواع الغريبة الغازية المرتبطة باالتجار ف

التجارة اإللكترونية  تناولالقائمة للتحقق من  و/أو دون الوطنية التشريعات واللوائح والسياسات الوطنية استعراض -3
 .23/23من المقرر  0، بموجب الفقرة بشكل مناسب أو إجراء تغييرات حسب الحاجة لضمان إمكانية اتخاذ إجراءات اإلنفاذ

لحصول عليها عن طريق التجارة اإللكترونية مع التركيز على التي يمكن ا المثيرة للقلقآليات لتحديد السلع  إنشاء -1
 ، مثل التربة ووسائط النمو والكائنات الحية.عالية الخطورة التي من المحتمل أن تكون عالية الخطورة أو الشحنات

تي تحدد فقط تلك من القوائم ال تي يمكن استيرادها وتقييد الباقي، بدالفي استخدام القوائم التي تحدد األنواع ال النظر -5
ال سيما في حالة البلدان  ة،الغازي ألنواع الغريبة، من أجل منع اإلدخال غير المقصود لحظر أو يقيد استيرادهااألنواع التي يُ 

أن تكون  وينبغي، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الجزرية والبلدان التي بها جزر. لغازيةالمعرضة لألنواع الغريبة ا
، وكذلك االلتزامات 65)أ( 21/22والمقرر  20/2264المقرر  من 03الفقرة  الواردة في اإلرشاداتهذه االعتبارات متسقة مع 

والمعايير الدولية األخرى السارية بما في ذلك تلك المعترف بها في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن االتفاق العام بشأن 
الفقرة ، و 20/22 من المقرر 00للفقرة  ابالتجارة اإللكترونية عبر الحدود، وكذلك وفقلصلة ( ذات اGATSالتجارة في الخدمات )

 . 21/2 )أ( من المقرر 22

 مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين -0

لتحديد تجار ، المصلحة في التجارة اإللكترونية ، بالتعاون مع أصحاب2فقرة ، ال23/23مقرر وفقا للوضع آليات  -6
، ومواقعهم وأصحاب المصلحة اآلخرين بهدف تيسير المشاركة والتعاون بين الوكاالت وأصحاب المصلحة التجارة اإللكترونية

 المتعددين.

                                                      
، بناء على نتائج تحليل المخاطر، مشاركتهايشجع األطراف والحكومات األخرى على )أ( وضع قائمة باألنواع الغريبة الغازية الخاضعة للتنظيم و  64

 )أ(. 22الفقرة ، 21/22 المقرر كان ذلك مناسبا.حيثما 
تاحتها من ينبغي أن تحتفظ الدول بقوائم األنواع التي يمكن تقييم أنها قد تصبح غازية وأنها مرتبطة بمخاطر غير مقبولة على التنوع البيولوجي وا   65

  .03الفقرة  ،20/26 المقررخالل آلية غرفة تبادل المعلومات أو غيرها من الوسائل المناسبة. 
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للكشف  العام المجتمع األوسع والجمهور، والنساء والشباب، وكذلك العمل مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية -2
عبر األراضي والمياه  ،التجارة اإللكترونية الناتج عن ، بما في ذلكعن التوغل المبكر أو إنشاء أو انتشار األنواع الغريبة الغازية

 .وكذلك المجتمع األوسع والجمهور العام ،التقليدية

طرية للبلدان المستوردة بين عمالء التجارة والنباتية والبي البشرية االمتثال لمتطلبات االستيراد المتعلقة بالصحة ضمان -8
بلد المن خالل توفير معلومات جيدة عن المخاطر التي يتعرض لها ، 22الفقرة  ،21/22، وفقا لمقرر اإللكترونية والتجار

 .(والصحية القانونية والبيئيةذات صلة بالمخاطر العميل )

قل المعلومات ذات الصلة بشأن المخاطر والتدابير الوقائية تعزيز التنسيق مع خدمات البريد والبريد السريع لضمان ن -9
الواردة في  09و 23و 22-9و 2الفقرات  ، مع مراعاة01، الفقرة 20/22للمقرر  اوفق، إلى مستخدمي التجارة اإللكترونية

 .21/22المقرر المرفق األول ب

التصدير محدثة وواضحة متطلبات االستيراد/جارية الوطنية واإلقليمية، من أن ، بالتعاون مع السلطات التالتأكد -22
 ومتاحة لتجار التجارة اإللكترونية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين.

، مع التركيز على مسؤوليتهم القانونية. المحتملة األنواع الغريبة الغازية بشأنرين إعالم البائعين والمشت العمل على -22
الخاصة كتب ال/الصحف/مجالتالكل من وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم المتخصصة، مثل  استخدام نبغييو 
الحيوانات األليفة أو النباتات وحمالت الدعاية المستهدفة  جمعيات/رابطات الصادرة عنالحيوانات األليفة، وخاصة المجالت ب

أصلية  استخدام األنواع المستهلك )على سبيل المثال نحو تحويل قيم بهدف، الصحيحةنشر المعلومات ل ،متعددة الوكاالت
 )أ( من 2للفقرة  وفقا لألنواع الغريبة الغازية( مندفعواألنواع غير الغازية( ولتغيير السلوكيات )على سبيل المثال لمنع الشراء ال

 .23/23لمقرر ا

مات البريد والبريد السريع على التقيد ، وخدة ومقدمي خدمات الدفع اإللكترونيتشجيع منصات التجارة اإللكتروني -20
، بما يتوافق مع االلتزامات الدولية واع الغريبة الغازية في عملياتهمباللوائح الوطنية والمعايير الدولية والتوجيهات بشأن األن

 .23/23المقرر  من 2الفقرة  مع مراعاة، و األخرى

لمعلومات والوثائق الموحدة مع نقطة دخول واحدة للوفاء تبادل االذي يتيح  66نهج النافذة الواحدة النظر في تنفيذ -23
و/أو دون  على المستوى الوطني هذا النهج قد يسهل تنفيذو بجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة باالستيراد والتصدير والعبور. 

النباتية والصحة  الصحة على اإلبالغ عن المواد الخاضعة للتنظيم )بما في ذلك الكائنات الحية الغريبة ذات المخاطر الوطني
المرفق األول و ، )ج( 2، الفقرة 23/23المقرر ، و 2، الفقرة 20/22المقرر  ، مع مراعاةعلى التنوع البيولوجي( التي تشكل خطراو 

 .33، الفقرة 21/22بالمقرر 

الجهات الفاعلة المشاركة قانونية وسياساتية تسمح بتبادل البيانات اإللكترونية الدولية المتقدمة بين جميع  أطر اءنشإ -21
وب )التفتيش القائم واستخدام هذه البيانات لفرز الحزم وتحديد مستوى التفتيش المطل ، حسب االقتضاء،في سلسلة التوريد الدولية

 .على المخاطر(

                                                      
للوفاء بجميع  ُتعر ف النافذة الواحدة على أنها مرفق يسمح لألطراف المشاركة في التجارة والنقل بتقديم معلومات ووثائق موحدة عبر نقطة دخول واحدة 66

)انظر  المتطلبات التنظيمية المتعلقة باالستيراد والتصدير والعبور
-gociations/wcone-programmes/tf-and-http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities

concept.pdf-window-measures/single-tf-on-sheets-docs/info). 

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/tf-negociations/wco-docs/info-sheets-on-tf-measures/single-window-concept.pdf
http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/tf-negociations/wco-docs/info-sheets-on-tf-measures/single-window-concept.pdf
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 الرصد واالمتثال -3

، 21/22المقرر مراعاة  ، ومع(االستعانة بالجمهورجمع البيانات باستخدام جميع الوسائل واألدوات المتاحة )مثل  -25
لرصد االمتثال وتقييم فعالية األنشطة التي تُنفذ للتخفيف  ووفقا للتشريعات والظروف الوطنية، 32-31الفقرات المرفق األول، 

ب مع المعلومات األخرى ا إلى جناستخدام البيانات التي تم جمعها، جنب وينبغيالمخاطر المرتبطة بالتجارة اإللكترونية.  من
الحرة  افقته، والمعلومات ذات الصلة من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بمواذلك سجل االمتثال ، بما فيالصلةذات 

. إنفاذعمليات التفتيش القائمة على المخاطر وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تحقيق أو  فادة، إلوالمسبقة والمستنيرة
أي اتجاهات وأنماط غير طبيعية بما في ذلك توغل األنواع الغريبة الغازية المحتملة  حديدتطبيق تحليالت البيانات لتوينبغي 
 .آثارهاومخاطر 

نشر الممارسات الجيدة والتدخالت القائمة على المخاطر باستخدام أساليب أفضل ممارسات تحليل البيانات لتيسير  -26
عطاء األولوية،  التجارة غير المشروعة ووقفها.، وفي نفس الوقت تحديد كترونية المشروعةالتجارة اإلل ، الستخدام حيثما أمكنوا 

، على سبيل المثال الماسحات الضوئية والكالب البوليسية وتعزيز مالءمة التقنيات الحالية ،غير االقتحاميتقنيات التفتيش 
تحسين الكشف لاالستشعار الحيوية اآللية  ومواصلة تطوير أجهزة، الغريبة الغازية الكتشاف األنواع واألدوات األخرى المتاحة

 الفعال عن المواد المحظورة والمقيدة التي تنتقل عبر أنظمة البريد السريع والبريد.

يمكن و والتفتيش في أسواق التجارة اإللكترونية.  الرصدوتنفيذ التدريب واألدوات لتيسير المستوى المناسب من  إعداد -22
منصات التجارة اإللكترونية وبشأن إصدار التحذيرات واإلخطارات وغيرها من  درصأن يشمل ذلك وضع إرشادات بشأن 

ع العناصر ، والتعامل الصحيح ممعامالت التجارة اإللكترونيةبعض متثال في االعدم حاالت إجراءات اإلنفاذ عند اكتشاف 
 و/أو دون الوطني. ا للقانون الوطنيالمحظورة المصادرة وفق

)منصات البيع( ومقدمي خدمات الدفع  الشبكة اإللكترونيةحة ألسواق اإلجراءات المقتر  -باء
 اإللكتروني، وخدمات البريد والبريد السريع

 خدمات الدفع اإللكتروني والخدمات البريدية والبريد السريع ي)منصات البيع( ومقدم لشبكة اإللكترونيةأسواق اُتشجع  -28
 :بقوة على

 و/أو دون الوطنية السلطات الوطنية، و الهيئات الدولية ذات الصلةحة من في المعلومات المتا النظر (أ)
خذ أن تت، و تشكلها األنواع الغريبة الغازية ، فيما يتعلق بالمخاطر )القانونية والبيئية على حد سواء( التيوالمصادر األخرى

 ؛23-22األول، الفقرات ، المرفق 21/22المقرر ، مع مراعاة اء على ذلك لتوعية مستخدميها بهاالخطوات بن

السلطات  وتنبيه واليتهم القضائية في نطاق التي تحدث داخل منصاتهم أو التجارة اإللكترونية رصد (ب)
 ذات الصلة، في حالة وجود دليل على حدوث تجارة غير قانونية و/أو دون الوطنية المختصة، بما يتفق مع التشريعات الوطنية

 ية.أو ضارة في األنواع الغريبة الغاز 

مخاطر إدخال األنواع الغريبة الغازية من خالل التجارة  من حدة لتقليللوتطبيق تدابير إدارة محسنة  وضع (ج)
 .والوطنية اإللكترونية، بما يتمشى مع االلتزامات الدولية

 اإلجراءات المقترحة للهيئات/االتفاقات الدولية والتعاون عبر الواليات القضائية -جيم 

، على ة والسلطات الوطنية حسب االقتضاء، بالتعاون مع المنظمات اإلقليميبقوة فاقات الدوليةشجع الهيئات/االتتُ  -29
 القيام بما يلي:

ألنواع الغريبة والتكنولوجيا والخبرة بشأن التجارة اإللكترونية في ا ،والمعلومات ،التعاون لتقاسم البيانات (أ)
 ؛الغازية المحتملة
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، بما في ذلك العمل الجاري من قبل منظمة الهيئات الدولية األخرى رشادات الصادرة عناالعتماد على اإل (ب)
 ؛لجمارك العالمية وفي اتفاقية برنا

االستمرار في رصد التجارة اإللكترونية في األنواع الغريبة الغازية المحتملة على المستويين العالمي  (ج)
 ؛الغازيةي تجارة األنواع الغريبة واإلقليمي بهدف تحديد االتجاهات والمخاطر ف

، مع األخذ في ي االستجابة لحاالت عدم االمتثالإعداد إرشادات لمساعدة وكاالت الحدود الوطنية ف (د)
 ؛محلية ودولية لالستجابة بفعالية االعتبار أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات

ارة تحسين التعاون بين وكاالت الحدود الوطنية من أجل تعزيز فرص ربط المبادرات األمنية القائمة بإد (ه)
أيضا آلية لتبادل المعلومات  ذلكمخاطر األنواع الغريبة الغازية وعمليات التفتيش المستهدفة )القائمة على المخاطر(. وسيوفر 

بالتجارة األخرى بشأن القضايا المتعلقة المعنية في الوقت المناسب بين الوكاالت الحدودية الوطنية والوزارات/اإلدارات 
 ؛اإللكترونية عبر الحدود

وتقديم  ، واألطراف والحكومات األخرىاالضطالع بأنشطة بناء القدرات المشتركة مع المنظمات ذات الصلة (و)
و/أو دون  ، ووضع أطر أو تدابير تنظيمية وطنيةجيهية والمعايير الدولية القائمةالمساعدة التقنية والموارد لتنفيذ المبادئ التو 

، بما في ذلك الشعوب األصلية ية لجميع أصحاب المصلحة المعنيينلكترونللتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة اإل وطنية
 المجتمعات المحلية؛و 

للتجارة اإللكترونية عبر الحدود  همموثوق بال جارتوال؛ 67المشغلين االقتصاديين المعتمدين"توسيع مفهوم " (ز)
دراج مخاطر األنواع الغريبة الغازية في معايير ومتطلبات   ينتنفيذ برامج المشغلو . ديين المعتمدينالمشغلين االقتصاوا 

وشركات النقل السريع  ،مشغلي البريدلدى وبرامج التجار الموثوق بهم في بيئة التجارة اإللكترونية  ينالمعتمد ناالقتصادي
 ؛إلى انخفاض وتيرة عمليات التفتيشوالمنصات اإللكترونية مما قد يؤدي 

انات بين جميع األطراف المشاركة في سلسلة التوريد الدولية وضع أطر تسمح بتبادل إلكتروني متقدم للبي (ح)
 واستخدام هذه البيانات لفرز الحزم وتحديد مستوى التفتيش المطلوب )التفتيش القائم على المخاطر(.

 اإلجراءات المقترحة لمنظمات الخبراء الدولية ذات الصلة -دال

 :بقوة على منظمات الخبراء الدولية ذات الصلةُتشجع  -02

التجارة اإللكترونية بشأن متطلبات ب واألطراف المعنية والوطنية الوعي بين المنظمات الدولية إذكاء (أ)
ة المرتبطة مخاطر إدخال وانتشار األنواع الغريبة والتي يحتمل أن تكون غازي من حدة لتقليللاالستيراد/التصدير وما يمكن فعله 

 ؛23/23من المقرر )أ(  2، مع مراعاة الفقرة بالتجارة اإللكترونية

نشاء نظام دولي لوضع العالمات على  68،تصنيف اآلثار البيئية لألنواع الغريبةالبناء على أطر مثل  (ب) وا 
جميع األنواع المباعة عن طريق التجارة اإللكترونية وتقديم في ، الستخدامه لغريبة الغازية على أساس مخاطرهااألنواع ا

، يجب أن تتضمن هذه العالمات لق بشحنات األنواع الغريبة الحيةفيما يتعو والعناية بها. بشأن التعامل مع الكائنات  رشاداتاإل
األدنى )مثل من الفئة على التنوع البيولوجي وتحديد األنواع أو األصناف  التي تشكلها معلومات تمكن من تحديد المخاطر

                                                      
/http://www.wcoomd.org-، (0229) خالصة منظمة الجمارك العالمية لبرامج المشغل االقتصادي المعتمدانظر أيضا  67

compendium.pdf?db=web-package/aeo-tools/tools/safe-and-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments 
instruments/environmental-support/tools-https://ipbes.net/policy-، الغريبةاالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة لألثر البيئي لألنواع  تصنيف 68

eicat-taxa-alien-classification-impact 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?db=web
https://ipbes.net/policy-support/tools-instruments/environmental-impact-classification-alien-taxa-eicat
https://ipbes.net/policy-support/tools-instruments/environmental-impact-classification-alien-taxa-eicat
https://ipbes.net/policy-support/tools-instruments/environmental-impact-classification-alien-taxa-eicat
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باإلضافة إلى العمل المستمر  21/22و 20/22المقررين  ، مع مراعاةاالسم العلمي أو الرقم التسلسلي التصنيفي أو ما يعادله(
 لجنة الفرعية للخبراء التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والمعنية بنقل البضائع الخطرة.الذي تضطلع به ال

 

 المرفق الثالث

المحتملة  إدارة األنواع الغريبة الغازية، من حيث صلتها بمنع المخاطرطرائق وأدوات واستراتيجيات مسودة 
  الناشئة عن تغير المناخ وما يرتبط به من كوارث طبيعية وتغيرات استخدام األراضي

 )ج((1الفقرة ، المرفق الثاني، 14/11المقرر )مشورة مؤقتة بمقتضى 
ستكون لتفاعالت تغير المناخ والتغيرات المرتبطة به في النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية والغزوات البيولوجية  -2

ويرد فيها ذكر  CBD/AHTEG/IAS/2019/1/2عواقب وخيمة على التنوع البيولوجي. وُينظر في هذه التفاعالت في الوثيقة 
 االستجابات المحتملة لهذه التفاعالت.

ويساعد تغير المناخ على زيادة معدالت )وخطر( انتشار العديد من األنواع الغريبة. وسيغير تكيف اإلنسان مع تغير  -0
 ماط استخدام األراضي، وسيزيد من االضطرابات في النظام اإليكولوجي، وهو ما يسهل بدوره استقرار األنواع الغريبة. المناخ أن

وال ُتكلل كل غزوات األنواع الغريبة بالنجاح، ولن تستفيد جميع األنواع الغريبة الغازية من تغير المناخ، إذ قد يصبح  -3
. وستقل أهمية بعض األنواع الغريبة الغازية، في حين أن بعض األنواع الغريبة بعضها أقل وفرة في مناخات متغيرة معينة

 الغازية، ذات التأثير المنخفض في الوقت الحالي، قد تصبح أنواعا غريبة غازية هامة.

غير وقد يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المشاكل القائمة وآثار األنواع الغريبة الغازية، باإلضافة إلى آثار مباشرة و  -1
مباشرة على قيم التنوع البيولوجي والقيم االجتماعية واالقتصادية. وستكون لتيارات المحيطات المتغيرة آثار هائلة على تحركات 
األنواع في البيئات البحرية، فضال عن تأثيرها على الظروف المناخية على اليابسة. ويؤدي فقدان الجليد البحري الدائم إلى فتح 

البحري، كما أن عمليات الشحن في القطب الشمالي تولد احتمالية كبيرة إلدخال األنواع الغريبة الغازية طرق جديدة للنقل 
 واستقرارها في البيئات األرضية والبحرية في القطب الشمالي.

ويرتبط تغير المناخ بظواهر طقس متطرفة أكثر تواترا من قبيل األعاصير والفيضانات. وال يقتصر تأثير ظواهر  -5
قس المتطرفة على نقل األنواع الغريبة الغازية إلى مناطق جديدة فحسب، بل يسبب أيضا اضطرابات في الموائل التي تمك ن الط

األنواع الغريبة الغازية من االستقرار واالنتشار. وقد تؤدي ظواهر الطقس المتطرفة الناتجة عن تغير المناخ أيضا إلى تحركات 
 نقل أنواع غريبة غازية بدون قصد.سكانية مفاجئة ويمكن للنازحين 

دارة األنواع الغريبة الغازية في ظل تغير المناخ تحديا أكبر اآلن من أي وقت مضى مع تغير  -6 وقد أصبح منع وا 
 المناخ. وسيتعين اتخاذ إجراءات جديدة لتحديد األولويات.

يبة الغازية في مواجهة تغير المناخ، ولالطالع على مزيد من المعلومات عن األدوات التي تدعم إدارة األنواع الغر  -2
 69انظر الحاشية.

 التنبؤ -ألف

األنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي معرفة الطريقة التي  آثارتتطلب إدارة  -8
 .ا لذلكقأولويات اإلدارة وف تكييفيمكن  سيتنوع بها التأثير الفعلي والمحتمل نتيجة لتغير المناخ بحيث

                                                      
 .(CBD/IAS/AHTEG/2019/1/INF/1)للمنتدى عبر اإلنترنت  انظر التقرير التجميعي 69
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، مع مراعاة عدة أمور من بينها بقوة على القيام بما يلي المعنيونُتشجع الدول والمنظمات وأصحاب المصلحة و  -9
 :21/5 المقرر

 لمخاطر واآلثار الفعلية والمحتملة لألنواع الغريبةل/التنبؤ بالتغيرات المستقبلية توقعل استكشاف لآلفاقإجراء  (أ)
 ؛الغازية الناشئة عن تغير المناخ

تتغير  من المرجح أنو تحديد تغيرات مخاطر مسار األنواع الغريبة الغازية الناشئة عن تغير المناخ.  (ب)
النواقل والمسارات، بما في  التغيرات في معالمتبادلة في المستقبل  الحالية والتي تشكل أكبر المخاطر المناطق المتشابهة مناخيا

 ؛ة وحركة األشخاص بين هذه المناطقالتجار  ت فيذلك التغيرا

تغير  في سياقالمحتملة المباشرة وغير المباشرة  ثاراألولوية لألنواع الغريبة الغازية على أساس اآل منح (ج)
 ؛المناخ

أو مسارات عمليات  تغير المناخ على عمليات إدخال األنواع الغريبة الغازية الجديدة المحتملة آثارتحديد  (د)
 جتاحة؛والم نقيةفي المجتمعات ال واالستقراراإلدخال 

يالء األولوية تغير المناخ واألنواع الغريبة الغازية الناتجة عن مخاطر للعرضة األكثر مواقع التحديد  (ه) وا 
 للعمل بها؛

منح األولوية للجهود الرامية إلى حفظ سلع وخدمات النظم اإليكولوجية، فضال عن هياكل ووظائف النظم  (و)
 في المواقع المعرضة ألكبر خطر نتيجة تغير المناخ واألنواع الغريبة الغازية؛اإليكولوجية 

يكولوجية نواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإلآثار األتطبيق النماذج المناخية لفهم  (ز)
 ؛بلدان الناميةطاق واسع من قبل الالنماذج الستخدامها على ن تطوير، ومواصلة الناشئة عن تغير المناخ

اتجاهات و ( 3) ،سيناريوهات استخدام األراضيو ( 0، )( نماذج تغير المناخ2أفضل لدمج )تطوير أساليب  (ح)
 ؛لغازية لتحسين القدرة على التنبؤالتجارة مع تحليل بيانات األنواع الغريبة ا

لى زيادة تأثيرات تغير المناخ تحديد السيناريوهات لفهم المواضع التي قد تؤدي فيها األنواع الغريبة الغازية إ (ط)
 ؛عن طريق تحويل النظم اإليكولوجيةبشكل غير مباشر على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

المحتملة )بما في ذلك  70الغازيةاألنواع الغريبة  وتعريف، ل مخاطر األنواع الغريبة الغازيةتحلي ضبطتعديل/ (ي)
في الظروف الحالية دون تأثير كبير؛ ومن المرجح أن تصبح مستقرة و/أو غازية  ال تبقى عرضية إال األمراض( التي نواقل

 ؛جة لتغير المناخوذات أثر متزايد بسبب النمو السكاني السريع نتي

الغريبة الغازية المستقبلية المحتملة القادرة على االستقرار أو االنتشار وذات األثر دراسة األنواع تعريف و  (ك)
مثل  وفرةاقع المراقبة لرصد التغيرات في مثل مو  ُنهج معينة. ويمكن القيام بذلك عن طريق استخدام متزايد نتيجة لتغير المناخال

 عن طريق إجراء تقييمات للمخاطر قائمة على السمات واآلثار؛أو  وانتشارها وآثارها هذه األنواع

 تفيد في ظل زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون،أن تس من المرجحتحديد األنواع الغريبة الغازية التي  (ل)
لمياه ل الكبيرة توغالتال، و ئق ذات التواتر والشدة المتزايدة، وأنظمة الحراالظواهر المتطرفةتواتر زيادة و  وارتفاع درجات الحرارة،

، بما في آثارهاو إلدارة منع انتشارها  األولوية يالء، والتغيرات في التيارات البحرية والتغيرات في أنماط هطول األمطار، وا  المالحة
 ؛الستئصالها ومكافحتها بشريةذلك األساليب ال

                                                      
أكبر مما هي  األنواع الغريبة النائمة: األنواع الغريبة التي يكون استمرار تواجدها محدودا بسبب المناخ الحالي والتي من المتوقع أن تظهر بمعدالت 70

 عليه نتيجة لتغير المناخ.
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، بما في ذلك التطور غازية مع الظروف البيئية الجديدةتحسين المعرفة بمخاطر تكيف األنواع الغريبة ال (م)
 ؛السريع والتهجين

تنوع البيولوجي وخدمات النظم تحديد آثار األنواع الغريبة الغازية الناشئة عن تغير المناخ على ال (ن)
 اإليكولوجية؛

كفالة المشاركة الهادفة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، واستخدام ما لديها من مؤشرات ثقافية  (س)
بيولوجية، ونظم للكشف واإلنذار المبكر ومعارف تقليدية في إعداد تنبؤات باألنواع الغريبة الغازية في ظل تغير المناخ بموجب 

 قتها الحرة المسبقة" أو "موافقتها الحرة المسبقة المستنيرة" أو "موافقتها ومشاركتها"، وفقا للظروف الوطنية."مواف

 التخطيط والوقاية -باء

والحكومات دون الوطنية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  ء، بالتعاون مع الخبراعلى القيام ُتشجع الدول -22
 :يليبما ، وأصحاب المصلحة المعنيين

 من أجل إدارتهااألولوية لألنواع الغريبة الغازية  منح بهدفلمخاطر ذات الصلة بتغير المناخ لتحليل  إعداد (أ)
 ؛الحرائق( تعززشاب الضارة التي )مثل األع

الغريبة الغازية واألنواع الغريبة  األنواع مكافحةوضع وتنفيذ استراتيجيات إدارية الستئصال أو احتواء أو  (ب)
. وينبغي أن تخضع هذه االستراتيجيات تتمكن من االستجابة لتغير المناخقبل أن  العالية التصنيف دخلة أو المستقرةالغازية المُ 

 لتحليل مخاطر مناسب، بهدف تجنب أي شواغل غير ضرورية تتعلق بالسالمة األحيائية؛

واقع أو المناطق التي يحتمل ، ال سيما في المجميع األنواع الغريبة المستقرة والمحتملةرصد انتشار وتأثير  (ج)
نهج أفضل  ُيقترح اتباعو التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بسرعة في ظل تغير المناخ.  كل من أن يتدهور فيها

 ؛ار، االستشعار عن بعد أو شبكات االستشعالممارسات التي تستخدم، على سبيل المثال

التقليل إلى أدنى حد من احتماالت الغزوات البيولوجية أو وضع تخطيط لالستجابة المكانية للمناطق التي  (د)
والحدائق  ،، نقل حدائق الحيوان)على سبيل المثال قاسيةالطقس الظواهر  كبيرة من جراءتكون فيها المجتمعات مهددة بمخاطر 

 ؛(قاسيةال لظواهرمناطق المعرضة لن الالنباتية ومرافق تربية األحياء المائية الغريبة م

، بما في ذلك التغييرات المخاطر الناشئة عن المناختكييف إدارة المسار الحالي بهدف الحد من تغيرات  (ه)
 ؛ة بذلك في التجارة وحركة األشخاصالمتوقعة المرتبط

ة تخطيط ، في أنشطلعامةالزراعة والصحة ا وصناعات ، بما في ذلك وكاالتإشراك جميع القطاعات (و)
 ؛ر تغير المناخ عدة قطاعاتمخاط تشملاألنواع الغريبة الغازية حيث 

شراكالوعي العام بشأن التهديدات المتغيرة لألنواع الغريبة الغازية الناشئة عن تغير المناخ  إذكاء (ز) الجمهور  وا 
 ؛وجميع القطاعات ذات الصلة في تخطيط االستجابة

والمجتمعات المحلية بشأن رصد ومراقبة وتخفيف آثار األنواع جمع أفضل ممارسات الشعوب األصلية  (ح)
 الغريبة الغازية الناشئة عن تغير المناخ؛

 االنخراط مع متخصصين إقليميين ومحليين عند النظر في تدابير الوقاية والتخطيط والتخفيف. (ط)
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 اإلدارة -جيم

 :ُيقترح أن تتخذ الدول اإلجراءات التالية -22

تغير المناخ وتقاسم  في سياقيفية على إجراءات اإلدارة المستقبلية ذات األولوية تطبيق ُنهج اإلدارة التك (أ)
 ؛ع األطراف األخرى لتحسين النتائجالمعلومات م

ل المهددة في مواجهة تغير اتخاذ خطوات لزيادة المرونة الوظيفية طويلة األجل للنظم اإليكولوجية والموائ (ب)
 سيما في الجزر ، والتوغالت األنواع الغريبة الغازية الطبيعية وما يرتبط بها منوالكوارث  قاسية، وظواهر الطقس الالمناخ

، الفقرة 22/33 )ب( ومرفقه، وكذلك المقرر1)ح( و3، الفقرتان 21/5المقرر  ، مع مراعاة اإلرشادات الواردة فيوالنظم الساحلية
 )ن(؛8

أو السيطرة على األنواع الغريبة  ند اإلمكان،، عاحتواء أو استئصال اتخاذ إجراءات إدارة مركزة، بما في ذلك (ج)
أو المعرضة للخطر و/ المحددة الغازية في المناطق التي يمكن أن تعمل كمصادر غير أصلية لالنتشار في المناطق

 ؛المجتمعات األصلية

ارف المعارف الموجودة في قواعد البيانات الدولية على اإلنترنت للسماح بجمع ونشر البيانات والمع تجميع (د)
القابلة للتشغيل المتبادل بشأن فعالية اإلجراءات للتخفيف من آثار األنواع الغريبة الغازية الناشئة عن تغير المناخ. ومن األمثلة 

  71؛قاعدة بيانات استئصال األنواع الغازية على الجزر ،على قاعدة البيانات هذه

دراج وضع (ه) المهددة  نقل األنواعالمساعدة في استراتيجيات إدارة األنواع الغريبة الغازية في "إجراءات  وا 
 ؛)ه(8، الفقرة 22/33 ، مع مراعاة المقررالمعرضة لخطر المناخ" لتجنب النتائج غير المقصودةو 

نواع جمع أفضل ممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشأن رصد ومراقبة وتخفيف آثار األ (و)
 الغريبة الغازية واألمراض وتوزيعات األنواع المتغيرة الناشئة عن تغير المناخ.

 التعاون الوطني والدولي -دال

متعددة المعايير والقائمة  ولوياتاألهج تحديد نُ و  مسارات دمج بشدة على لدول والمنظمات الدولية ذات الصلةا ُتشجع -20
، بما في ذلك ما على منافع متعددة ونتائج مشتركة جميع مستويات التخطيط للحصولألنواع الغريبة الغازية في ل على المخاطر

 ؛يلي

، وأنشطة تغير المناخ والتكيف معه، وتقييمات األثر البيئيمن حدة تخفيف لاالستراتيجيات الوطنية والدولية ل -2
 )ع(؛8، الفقرة 22/33 وفقا للمقرر الستجابةاتخطيط 

، واتفاقية حفظ أنواع متحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ)مثل اتفاقية األمم الاالتفاقيات األخرى ذات الصلة  -0
 ؛ة باإلرشادات المتعلقة بالسياساتالحيوانات البرية المهاجرة( وتزويد وكاالت التنفيذ التابعة لألمم المتحدة ذات الصل

 ؛مستدامةلأهداف التنمية ا واإلجراءات في ظلااللتزامات واإلجراءات الوطنية والدولية  -3

ت أو المنتديات المتعددة األطراف، مثل مرفق برامج حوافز السوق واإلجراءات األخرى التي تمولها الوكاال -1
 .، والصندوق األخضر للمناخالبيئة العالمية، وآلية التنمية النظيفة

وغير الحكومية والعاملين  ُيقترح أن تنظم المنظمات الدولية ذات الصلة تدريبا لوكاالت المساعدة اإلنمائية الحكوميةو  -23
 من خالل أنشطتها، األنواع الغريبة الغازية مخاطر إدخال وانتشار المشاركين في اإلغاثة في حاالت الكوارث، لتحديد

                                                      
71 http://diise.islandconservation.org. 
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، واالستجابة للطوارئ، واإلبادة، للمعدات والسلع تدابير مناسبة، مثل الحجر الصحياستخدام واالضطالع باالستجابة السريعة ب
  مكافحة.وال واالحتواء

 المرفق الرابع

مسودة تحليل المخاطر بشأن العواقب المحتملة إلدخال األنواع الغريبة الغازية 
 على القيم االجتماعية واالقتصادية والثقافية

 ()د(1الفقرة ، المرفق الثاني، 14/11المقرر )مشورة مؤقتة بمقتضى 
لثقافية بشكل أكثر وضوحا عند تقييم التكاليف والفوائد وتحديد ُيقترح وضع مبادئ توجيهية إلدراج القيم االجتماعية وا -2

أولويات اإلدارة. وقد يعتمد ذلك على العمليات القائمة )من قبيل تصنيف األثر االجتماعي واالقتصادي لألنواع الغريبة( وأفضل 
معنيين في صنع القرار. وتدرج الممارسات الدولية بشأن إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة ال

المعارف والقيم واآلراء الثقافية )ماتورانجا( في إدارة األنواع الغريبة الغازية. ويشارك الماوري في تسيير إدارة األنواع  انيوزيلند
دير محاكاة هذا الغريبة الغازية، ال سيما عندما تكون األنواع ذات األهمية الثقافية والروحية )تاونغا( عرضة للخطر. ومن الج

النظام. فينبغي أن تسعى الدول إلى المشاركة الرسمية وأن تكفل تدفقات البيانات ثنائية االتجاه بين أصحاب البيانات ومولديها 
من خالل بوابات البيانات الوطنية )حيثما ينطبق ذلك( إلى مجمعي البيانات على المستوى العالمي. وينبغي أن تفهم جميع 

ضوية البلد وقدراته وموارده والجوانب األخرى الخاصة به. ويعد النفاذ المفتوح إلى البيانات والتكامل السلس األطراف وضع ع
لهذه البيانات بين أدوات البيانات التي تستخدمها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيون أمرا 

ي ذلك إلى )أ( زيادة تدفقات البيانات الالزمة للتحليل على مستوى االتفاقية ضروريا لتحسين إدارة هذا التهديد ورصده. وسيؤد
تاحة فرص لبناء القدرات وتوفير الموارد على الصعيد الوطني.  المتعلقة بالتنوع البيولوجي وصنع القرارات الدولية )ب( وا 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألنواع وُيقترح بذل الجهود لزيادة المعارف والبيانات النوعية والكمية بشأن اآلثار  -0
الغريبة الغازية على المجموعات والمجتمع، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وطرق استخدام هذه المعارف 

هم تحديد معايير عند منح األولوية لألنواع الغريبة الغازية فيما يتعلق بأثرها وجدوى إدارتها واحتمالية نجاحها. وسيكون من الم
الرفاه االجتماعي واالقتصادي والثقافي والمجتمعي من أجل تقييم هذه اآلثار بشكل جماعي، على سبيل المثال كيف يمكن 

 قياس آثار األنواع الغريبة الغازية على األنواع األصلية الُمقدرة والمقدسة والهامة ثقافية وروحيا، وفهم عتبات األثر وتناولها.

اإلبالغ عن المخاطر أمرا ضروريا لتيسير الحوار والتفاهم بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  ويعد تحسين -3
وأصحاب المصلحة المعنيين، الذين قد يشملون عامة الجمهور والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية. ويهدف اإلبالغ عن 

ل إلى فهم مشترك للمخاطر التي تشكلها األنواع الغريبة المخاطر إلى توفيق آراء جميع األطراف المهتمة من أجل الوصو 
 الغازية، ووضع خيارات إدارة موثقة ولوائح متسقة، وتعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية.

معي والتي ال وُيفتقر إلى المعايير شبه الكمية الموثقة جيدا فيما يتعلق بالرفاه االجتماعي واالقتصادي والثقافي والمجت -1
 يقتصر دورها على تقييم اآلثار فحسب، بل أيضا لتقييم فعالية خيار إدارة المخاطر الُمطبق.

ويقدم تقييم األثر االجتماعي عملية منظمة لتحديد تقييم ومعالجة التكاليف والفوائد االجتماعية. ولهذا التقييم قيمة  -5
 وباعتباره مكونا رئيسيا للتقييمات المتكاملة لخيارات اإلدارة.محتملة في التمكين من مشاركة الجمهور في التخطيط 
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 المرفق الخامس

مسودة استخدام قواعد البيانات الحالية المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية وآثارها، 
 لدعم اإلبالغ عن المخاطر

 )ه((1الفقرة ، المرفق الثاني، 14/11المقرر )مشورة مؤقتة بمقتضى 
المشورة إلى مساعدة األطراف والحكومات والمنظمات األخرى في تطوير وحفظ بيانات ومعلومات فعالة تهدف هذه  -2

 ومناسبة التوقيت ومحدثة إلدارة األنواع الغريبة الغازية.

ويعد تحسين اإلبالغ عن المخاطر أمرا ضروريا لتيسير الحوار والتفاهم بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  -0
ويهدف اإلبالغ عن المخاطر إلى توفيق آراء جميع األطراف المهتمة من أجل الوصول إلى فهم لمصلحة المعنيين. وأصحاب ا

مشترك للمخاطر التي تشكلها األنواع الغريبة الغازية، ووضع خيارات إدارة موثقة ولوائح متسقة، وتعزيز الوعي بالقضايا 
 المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية.

جراءات وآثارها األنواع الغريبة الغازية ن توزيعبشأ المنظمة والمحدثة بانتظام البياناتب االحتفاظي من الضرور و  -3 ، وا 
البيانات ذات الصلة المتاحة للجمهور مع مجمعي البيانات العالمية الرئيسيين  تقاسمينبغي و ذات الصلة.  والمعارف إدارتها

 .واالتفاقات الدولية واإلقليمية األخرىدعم العمليات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي ل

ومن الضروري أن تشارك األطراف والحكومات والمنظمات األخرى مع مجمعي البيانات العالمية الرئيسيين ومقدمي  -1
ألنواع المدخلة والغازية( وضمان تدفقات البيانات البيانات )مثل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، والسجل العالمي ل

مجمعي البيانات على ثنائية االتجاه بين أصحاب البيانات ومولديها من خالل بوابات البيانات الوطنية )حيثما ينطبق ذلك( إلى 
انات وتوافر البيانات للشعوب المستوى العالمي. ويعد النفاذ المفتوح إلى البيانات والتكامل السلس لهذه البيانات بين أدوات البي

األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين أمرا ضروريا لتحسين إدارة األنواع الغريبة الغازية ورصدها. ويعد 
التنسيق الوطني أو المركزي لتدفقات البيانات أمرا ضروريا للتوافر الشامل والعادل وفي الوقت المناسب لبيانات الحدوث 

علقة باألنواع الغريبة الغازية من مصادر متعددة. وسيؤدي ذلك إلى: )أ( زيادة تدفقات البيانات الالزمة للتحليل وصنع المت
تاحة فرص لبناء القدرات وتوفير الموارد على الصعيد الوطني.  القرارات على الصعيدين العالمي واإلقليمي )ب( وا 

االقتضاء باستخدام معايير البيانات الدولية المشتركة، والمصطلحات  ومن المهم تيسير تقاسم البيانات، والقيام عند -5
 اللغات بين بوابات البيانات.  اختلفتلو و حتى  القياسية في قواعد البيانات الوطنية واإلقليمية والمحلية والمواضيعية،

عند المجتمعات المحلية ا الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب األصلية و من المهم أيضو  -2
 معارفها التقليدية. استخدام

االكتشاف  للسماح بالوصول إلى معلومات ُمحدثة من أجل التمكين من البيانات في الوقت الحقيقي بتقاسم ويوصى -2
 المبكر واالستجابة السريعة.

لمعلومات المتعلقة باألنواع ويتعين على الدول والمنظمات والدوائر العلمية بالضرورة تحديد الفجوات في المعارف وا -8
الغريبة الغازية في قواعد البيانات القائمة والسعي إلى تحسين المعارف والبيانات، ال سيما بالنسبة لمجموعات الكائنات الحية 

يات. التي تكون المعارف عنها ضعيفة بشكل خاص، مثل األنواع البحرية الغريبة، والالفقاريات والكائنات الحية الدقيقة والفطر 
وقد يفضي التفاعل المتزايد بين مولدي البيانات ومقدمي البيانات والخبراء إلى تحسين جودة البيانات. كما أن التعاون بين 
الخبراء في تجميع قواعد البيانات القائمة باستخدام المعايير القائمة قد يسهم في سد فجوات المعلومات هذه. وينبغي تحديد 

 ات الحالية وتصحيحها في قواعد البيانات القائمة.األخطاء في قواعد البيان
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فريق الخبراء المتخصصين المعني ، مثل ن بشأن األنواع الغريبة الغازيةو ن الحاليو البيانات العالمي ومقدم وقد ُيدعى -9
دولي للزراعة والعلوم المركز ال، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي و ي االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةباألنواع الغازية ف

، والخبرات وتحليل نتائج أنشطة اإلدارة فيما يتعلق باألنواع الغريبة معلوماتال إلى توفير منصة عالمية لتقاسم البيولوجية
إلى إدخال وانتشار  تفضيالممارسات في السياسات واآلليات التنظيمية وقواعد السلوك لمعالجة األنشطة التي الغازية، وأفضل 

 .، وأحواض السمك واألنشطة اإلنتاجية المحليةع الغريبة الغازيةاألنوا

 لى فهرسةإوالشركاء  فريق الخبراء المتخصصين المعني باألنواع الغازية في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وقد ُيدعى -22
-25ة المستدامة مؤشرات استجابة السياسات ضمن إطار مؤشرات التنوع البيولوجي ومؤشر هدف التنمي وضعوأرشفة  وجمع

8-2. 

 لسجل العالمي لألنواع المدخلة والغازيةل المستمر وُتدعى الدول، والمنظمات والخبراء إلى مواصلة دعم التطوير -22
 البيانات الجديدة والقائمة. تنظيموشبكات الخبراء األخرى التي تركز على تجميع و 

إدراج بيانات التوزيع الخاصة باألنواع الغريبة الغازية في إلى المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي وقد ُيدعى  -20
 قواعد بيانات التنوع البيولوجي العالمية الخاصة بها.

وقد ُتدعى الدول والسلطات القطاعية والمنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيون إلى  -23
موسوعي  مصدر، وهي واستخدامها بشأن األنواع الغازية لبيولوجيةالمركز الدولي للزراعة والعلوم اخالصة  المساهمة في

 للمعلومات العلمية عن األنواع الغريبة الغازية للمساعدة في صنع القرار.

 وُتدعى الدول والسلطات القطاعية والمنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيون إلى استخدام -21
ومواصلة  (لألنواع الغريبة االجتماعية واالقتصاديةتصنيف اآلثار و  ،نيف اآلثار البيئية لألنواع الغريبةتص )مثل أطر تقييم األثر

 72إدارة األنواع الغريبة الغازية. سياسات قائمة على العلم وتحديد أولويات إجراءات وضعل تطويرها

 
 المرفق السادس

رشادات تقنية بشأن إدارة األنواع  الغريبة الغازية مسودة مشورة إضافية وا 

 النباتيةو  البشرية تدابير الصحة المشورة بشأن استخدام -ألف 
لتنظيم استيراد/تصدير الكائنات الغريبة على المستوى الوطني تعاونا  النباتيةوالصحة  يتطلب تطبيق تدابير الصحة -2

البلدان بتنسيق أنشطتها عن كثب بشأن تقوم بعض و وثيقا بين السلطات الوطنية والوزارات واإلدارات األخرى ذات الصلة. 
متطلبات االستيراد للكائنات الغريبة بين الوزارات والوكاالت ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الوطنية لوقاية النباتات 

 ة(.والسلطات البيطرية )على سبيل المثال، التنسيق في أستراليا بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة والطاق

السلطات البيئية والمنظمات الوطنية لوقاية النباتات والسلطات البيطرية بإقامة شراكات قوية مع  ينبغي نصحو  -0
في منع إدخال األنواع الغريبة  ذلكسيساعد و إدارة األنواع الغريبة.  والياتالحكومات الوطنية واإلقليمية والمحلية فيما يتعلق ب

عة واإلدارة الفعالة. ويمكن أن تشمل هذه الشراكات التعاون في تحديد األولويات الغازية ودعم االكتشاف المبكر واالستجابة السري
 .، واستكمال تقييمات المخاطر، والقيام بالمراقبة، ووضع خطط االستجابة، وتبادل المعلومات، وتبادل الخبراتواإلقليمية الوطنية

                                                      
 .35-32، الصفحات CBD/AHTEG/IAS/2019/1/2لالطالع على مزيد من المعلومات عن استخدام هذه األدوات، انظر  72
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 تطبيق تدابير الصحةبشأن  منظمة التجارة العالمية اتفاقية عدد كبير من المعايير الدولية المعترف بها من قبلويوجد  -3
على نطاق أوسع،  هذه يجب تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتيةو ذات الصلة بحماية التنوع البيولوجي.  النباتيةوالصحة 

 .البرية ليس فقط في سياق الزراعة، ولكن أيضا لحماية صحة الحيوانات والنباتات

لبناء القدرات ودعم  النباتات حمايةفي إطار االتفاقية الدولية ل يةمواد التدريبالكتيبات و تم وضع عدد من األدلة والو  -1
يجب استخدام هذه المواد لزيادة الوعي وبناء القدرات بين المنظمات الشريكة لمعالجة قضية األنواع و تنفيذ المعايير الدولية. 

 .الغريبة الغازية

، لتنفيذ المبادئ التوجيهية والمعايير الدولية الحالية لالتفاقية البلدان النامية لقدرات فيما بينهناك حاجة إلى بناء او  -5
ووضع أطر تنظيمية وطنية لمواجهة المخاطر المرتبطة باألنواع  والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ة النباتاتحمايالدولية ل

 .الغريبة الغازية
، وراءهمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما  9عم تحقيق الهدف ينبغي زيادة تطوير التعاون اإلقليمي والشراكات لدو  -6

من خالل التنسيق والتواصل المنتظمين، وتحديد األولويات المشتركة ومواءمة الجهود على أساس إقليمي. ويمكن دعم ذلك من 
ات لتعزيز التعاون بشأن األنواع الغريبة ة النباتحماية النباتات باستخدام نموذج المنظمات اإلقليمية لحمايخالل االتفاقية الدولية ل

 .الغازية
 الحياة البرية التي تؤثر علىهي مسببات األمراض و  واإلرشاداتثغرة رئيسية تحتاج إلى مزيد من االهتمام وهناك  -2

التي ال تفي والكائنات الحية األخرى  واألنواع الغريبة الغازية والتي قد تكون ناقل أمراض أو عائل لمسببات أمراض أو فطريات
آفات الحجر الصحي، ومسببات األمراض المسببة لألمراض المدرجة فيما يتعلق بة النباتات حمايبتعريف االتفاقية الدولية ل

وغيرها من الكائنات الحية )مثل النمل الغازي( التي ال تغطيها االتفاقية الدولية  المنظمة العالمية لصحة الحيوان قوائم ضمن
 المنظمة العالمية لصحة الحيوان.أو ة النباتات حمايل
 قيدة، قوائم األنواع الملغريبة الغازية )على سبيل المثالا مختلفة في تنظيم األنواع انظرا ألن البلدان تتبنى ُنُهجو  -8

تدابير ا التفاق ة حول كيفية تنفيذ هذه النهج وفق، يمكن وضع مبادئ توجيهي(الهجينة األنواع بها أو والمصرحوالمحظورة 
 أنظمة أفضل وضمان الشفافية. وضع، وذلك بهدف تسهيل الصحة والصحة النباتية

  المشورة بشأن المسارات الخاصة باإلدارة -باء
 نقل المياه بين األحواض والقنوات المالحية -2

لمراقبة االتفاقية الدولية التصديق على االتفاقات البحرية الدولية ذات الصلة وتطبيقها )مثل  التشجيع علىينبغي  -9
دارة التصاقل، والمبادئ التوجيهية 8/02من المقرر  05ورة في الفقرة ، المذكوتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها  ضبط وا 

( من أجل الحد من انتشار األنواع الغريبة الغازية من خالل 8/02من المقرر  32و 09المذكورة في الفقرتين  الشوائب الحيوية
 .نتيجة لتغير المناخ يتم فتحهاطرق الشحن الجديدة التي 

التخطيط والرصد وتبادل البيانات بشأن األنواع الغريبة مجال  في فيما بين الدول التعاون اإلقليمي تعزيزينبغي و  -22
، فضال عن الغازية المتصلة على وجه التحديد بقنوات المياه بين األحواض إلنشاء أنظمة إنذار مبكر واستجابة سريعة

 والتوظيف من أجل الحد من غزوات جديدة عبر هذه القنوات.منهجيات البحوث 
تدابير لمنع إدخال وانتشار األنواع الغريبة الغازية في إجراءات تخطيط  وينبغي القيام، حسب االقتضاء، بتعزيز -22
دارة  وضعو  ية والمجتمعات شعوب األصل، والنبغي استشارة المنظمات ذات الصلةيو . البنيات التحتية للطرق المائية الداخليةوا 

، بما في ذلك الصيادون المحليون والمجموعات األخرى التي تعتمد وأصحاب المصلحة اآلخرين والنساء والشباب، المحلية،
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شراكهم عند تخطيط وتصميم مثل لقوارب الترفيهية وتجار المالبس(المائية )مثل أصحاب المراكب ومستخدمي ا طرقعلى ال ، وا 
 هذه التدابير.

 لمساعدات الدوليةبرامج ا -0
دارة مخاطر األنواع الغريبة الغازية  -20 تحتاج البلدان النامية إلى بناء القدرات وتعبئة الموارد وتقاسم المعلومات لتقييم وا 

 .المرتبطة ببرامج المساعدة الدولية

بة الغازية إلى اتفاقيات تتجنب إدخال األنواع الغريمن وكاالت المعونة أن أي مبادرات/مشروعات/برامج/يجب أن تضو  -23
 .المنطقة

 اإلغاثة في حاالت الطوارئ والمساعدات واالستجابة

أو  تدابير الصحة والصحة النباتيةالمتثال التفاق ا المختصة من أجللسلطات البيئية استشارة وكاالت اإلنفاذ ل ينبغي -21
 لوائح الحجر الصحي للبلد لمنع مخاطر الغزو البيولوجي المرتبط باإلغاثة في حاالت الطوارئ والمساعدة واالستجابة.

 ينبغي الشروع في توثيق أي حالة لألنواع الغريبة الغازية في البلدان المتلقية للمعونة عبر قطاعات واسعة.و  -25

 مخاطر األنواع الغريبة الغازية في استراتيجيات االستجابة للطوارئ. دمجينبغي و  -26

مسؤوليات مقدمي المعونة والمتلقين للمعونة لتجنب إدخال أي أنواع غريبة غازية من خالل الملوثات  تحديدينبغي و  -22
 تحويلها.في عمليات نقل المساعدات و 

 النقل الجوي -3
جميع األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين على الشعوب  لمنظمات ذات الصلة إشراكلينبغي  -28

 عن طريق الجو. خلسةأو  تنتقل بشكل متطفللمنع وصول األنواع التي  القواعد القياسيةوضع في المستويات 

ان لمنظمة العالمية لصحة الحيو وا ة النباتاتحماياالتفاقية الدولية ل للمنظمات ذات الصلة، بما في ذلكينبغي و  -29
أن تتعاون في وضع قواعد قياسية  ،ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الجمارك العالمية واالتحاد الدولي للنقل الجوي

 .أصحاب المصلحة المعنيينو  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية دخالت منبم منسقة ذات صلة بالبضائع الجوية،

، وفقا لإلرشادات المرفقة ازية من خالل نقل الكائنات الحيةاع الغريبة الغوانتشار األنو  دخولينبغي للدول أن تتجنب و  -02
 .21/22و 20/22بالمقررين 

 السياحة -1
وضع برامج وحمالت توعية لتثقيف ب، السفر والمنظمات غير الحكومية شركات، بالتعاون مع أن تقوم ينبغي لألطراف -02

دارة ي السياسات بشأن مخاطروواضع والمجتمعات المحلية السائحين ووكاالت السياحة وضع ، و ة الغازيةاألنواع الغريب وا 
 .استراتيجيات وتقنيات لتقليل المخاطر إلى أدنى حد

مراعاة النظم  ، معوانتشار األنواع الغريبة الغازيةاألولوية لتقليل تأثير النشاط السياحي لمنع إدخال  منحينبغي و  -00
 .النظم اإليكولوجية الجزريةو  كما في المناطق المحمية، اإليكولوجية الهشة

باعتبارها معالجة السياحة لجهود مشتركة  بذل ينبغي أن تتعاون األمانة مع منظمة السياحة العالمية للنظر فيو  -03
دارتها.  احتمال رئيسي إلدخال األنواع الغريبة الغازية وا 
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 الحاويات والبضائع البحرية -5
الحاويات البحرية قد تحمل أنواعا غريبة غازية مع أي بضائع، بما ينبغي أن تدرك األطراف والحكومات األخرى أن  -01

 في ذلك المنتجات الصناعية، وليس في البضائع التي تحتوي على كائنات حية فحسب.

وينبغي أن تقوم المنظمات ذات الصلة بإشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين  -05
طريق الحاويات  عن خلسةأو  تنتقل بشكل متطفل ع مبادئ توجيهية من أجل منع غزو األنواع التيعلى جميع المستويات لوض

 البحرية.

لمنظمة العالمية لصحة الحيوان وا ة النباتاتحماياالتفاقية الدولية ل للمنظمات ذات الصلة، بما في ذلكينبغي و  -06
التعاون في وضع قواعد قياسية منسقة لمعالجة مسارات الغزو  أن تواصل ،ومنظمة الجمارك العالمية والمنظمة البحرية الدولية

 دخالت منبمو  البيولوجي )الملوثات واألنواع المتجولة( عبر الحاويات البحرية، بالتعاون الوثيق مع قطاع األعمال المعني
الحاويات البحرية قبل ، مع مراعاة التعامل المناسب مع أصحاب المصلحة المعنيينو  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 تحميل البضائع.

وينبغي تجنب إدخال وانتشار األنواع الغريبة الغازية من خالل نقل الحاويات البحرية، وفقا لإلرشادات المرفقة  -02
 واتخاذ إجراءات مناسبة لمنع االنتشار غير المقصود لألنواع الغريبة الغازية عبر الحاويات البحرية، مع مراعاة 23/23 بالمقرر
واإلرشادات الدولية األخرى ذات الصلة، على سبيل المثال  21/22من اإلرشادات المرفقة بالمقرر  32و 35و 31و 22الفقرات 

إرشادات االتفاقية الدولية لحماية النباتات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالحاويات البحرية والتابعة لالتفاقية الدولية لحماية 
 73النباتات.

يعمل الشركاء التجاريون، المشاركون في تشغيل الحاويات البحرية، بشكل استباقي لمنع إدخال وانتشار  وينبغي أن -08
 األنواع الغريبة الغازية دون قصد.

  المشورة بشأن أنشطة بناء القدرات -جيم
 غازية.بناء القدرات في إدارة األنواع الغريبة ال أن يتضمن برنامج بناء القدرات بموجب االتفاقية ينبغي -09

عن طريق دعوة قطاعات  الوطني أو دون الوطني أو المحليبرامج تدريبية على الصعيد الدولي أو  إنشاءينبغي و  -32
، بما في ذلك الشعوب األصلية األخرى ذات الصلة ، ال سيما األكاديميين ومنظمات الخبراء العلميين والمنظماتواسعة

 .والنساء والشباب والمجتمعات المحلية

وعات تدريبية للمواضيع ذات الصلة، مثل التصنيف مجم ووضعتقييم القدرات الموجودة  لنظر فيوينبغي ا -32
دارة األنواع والمسارات ذات  والمراقبة البيولوجية –ال سيما مسح األفق  – واإليكولوجيا وبيولوجيا الغزو وتحليل المخاطر وا 

 . ، في اإلطار االستراتيجي طويل األجل لبناء القدراتاألولوية

 :تاليالعلى النحو ، لقطاعات واسعة، بما في ذلك الكتيبات التقنية موارد تقنية وضعإلى  وثمة حاجة -30

بما في ذلك مفاتيح التعريف القائمة على التشكيل والربط بقواعد البيانات  التصنيفي للكائنات، التعريف (أ)
 بمساعدة الذكاء االصطناعي وعلم المواطن؛ترميز الحمض النووي، وتحديد الهوية و  بالصور وقوائم المتخصصين،

 كيفية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لمنع انتشار األنواع الغريبة الغازية؛ (ب)

                                                      
 .)http://www.fao.org/3/ca7670en/CA7670EN.pdf(الحد من انتشار اآلفات الغازية عن طريق الحاويات البحرية  73

http://www.fao.org/3/ca7670en/CA7670EN.pdf
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لبيانات الدولية لضمان ل القواعد القياسيةكيفية نشر واستخدام البيانات عن األنواع الغريبة الغازية باستخدام  (ج)
 واإلقليمية والعالمية؛ ودون الوطنية لمواضيعية الوطنيةالربط المتبادل بين قواعد البيانات ا

المعلومات المفيدة األخرى بشأن  صادرأفضل الممارسات المنشورة بشأن عمليات االستئصال الناجحة، وم (د)
 ؛لكترونيةمواقع اإلالالمشورة التقنية على 

 ودون الوطنيةياسات الوطنية كيفية استخدام المعلومات المشتركة بشأن األنواع الغريبة الغازية لوضع الس (ه)
 وتنفيذها؛

وما هي الظروف التي يتم فيها  كيفية تطبيق عوامل المكافحة البيولوجية التقليدية ضد األنواع الغريبة الغازية (و)
 ؛القيام بذلك

 األنواع الغريبة الغازية؛ مكافحةكيفية تطبيق نهج قائم على النظام اإليكولوجي لل (ز)

 اضعي السياسات؛دليل متعدد المعايير لدعم و  (ح)

مع تقاسم المسؤولية بين  ، إذا لزم األمر،قانون تنظيمي نموذجي بشأن األنواع الغريبة الغازية وضع (ط)
 قطاعات واسعة؛

كتيبات اإلدارة لقطاعات عريضة للتواصل بشأن األنواع الغريبة الغازية بين مختلف أصحاب المصلحة، بما  (ي)
 .والنساء والشباب في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
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 حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام 42/9التوصية 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية:إن 

من جدول  2الرابع والعشرين في إطار البند  ابنتائج المناقشات التي لم يتم حلها خالل اجتماعه علما تحيط -2
حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام، الواردة في مرفق هذه التوصية، والمقترحات  بشأن األعمال

بناء على دعوة من الرئيس، والواردة في الوثيقة  جرى تقديمها والتي، هذه المسألةالمقدمة من األطراف والمراقبين بشأن 
(CBD/SBSTTA/24/INF/42) من قبل مؤتمر  المسألةكأساس لمزيد من المفاوضات حول هذه ، والتي يجب أن تؤخذ

 الخامس عشر؛ اجتماعهاألطراف في 

أن العمل الوارد في مرفق هذه الوثيقة لم يكتمل بسبب الظروف االستثنائية الناتجة عن القيود  تالحظ -0
ى وجه السرعة بشأن اإلطار ، والحاجة إلى التفاوض عل19-كوفيد جائحةبسبب  بحضور شخصيالمفروضة على االجتماعات 

المندوبين الذين شاركوا في الدورة الرابعة للمؤتمر  توفروالحاجة إلى مراعاة ، 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري  قانوناصك دولي ملزم  حولالحكومي الدولي 

 74الوالية الوطنية؛ خارج في المناطق الواقعة استخدامه المستدامو 
لن تشكل سابقة للمستقبل وأنه سيتم تخصيص وقت كاف  2أن الممارسة الموصوفة في الفقرة  أيضا تالحظ -3

 والتكنولوجية؛ومنصفة من قبل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ومناسبة للسماح بمداوالت شاملة وعادلة  مستقبال
، قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، ورهنا بتوافر الموارد المالية، ةالتنفيذي ةإلى األمين تطلب -1

تيسير المشاورات، شخصيا وعبر اإلنترنت، فيما بين األطراف، والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك 
حفظ التنوع البيولوجي البحري المتعلقة بالمناقشات  عجلة والنساء والشباب، بهدف دفع ،والمجتمعات المحلية الشعوب األصلية

 والساحلي واستخدامه المستدام؛
بأن نتائج هذه المشاورات ستساعد في تشكيل األساس لمداوالت مركزة بشأن هذه المسألة في االجتماع  تقر -5

 مؤتمر األطراف؛لتخصيص وقت لهذه المسألة في تنظيم عمل االجتماع الخامس عشر  وتطلبالخامس عشر لمؤتمر األطراف 
 المتعلقة تفاقيةاالأعاله، إلى مؤتمر األطراف في  1العمل الذي يسرته األمانة، والمشار إليه في الفقرة  تحيل -2

 ألة.التنوع البيولوجي للنظر فيه في اجتماعه الخامس عشر بهدف اعتماد مقرر بشأن هذه المسب
 

 المرفق
 في اجتماعها الرابع والعشرين، ،العلمية والتقنية والتكنولوجية للمشورةنتائج مداوالت الهيئة الفرعية 

 75من جدول األعمال 6بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام في إطار البند  
 على غرار ما يلي: امؤتمر األطراف مقرر بأن يعتمد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  توصي

 ،إن مؤتمر األطراف
فيما يتعلق  21/32و 23/20و ،23/22و، 23/9و، 20/03و، 22/28و، 22/09و، 9/02إلى مقرراته إذ يشير 

 ة واإلقليمية ذات الصلة،التعاون مع المنظمات والمبادرات العالميالتآزر و ب
                                                      

 .2022/آذار مارس 28إلى  2المنعقد في الفترة من  74
)"حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه  0 رقم ويعكس هذا المرفق نتائج مداوالت الهيئة الفرعية المعنية بورقة غرفة االجتماعات 75

  .0200 آذار/مارس 03في التي جرت المستدام"( 
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ذ يقر  ]حماية ]األخرى[ التي لها والية التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية المختصة التآزر و بالحاجة إلى تعزيز وا 
في المناطق خارج الوالية الوطنية في دعم تطبيق نهج النظام  على الصعيد اإلقليمي[ هحفظو  وحفظ التنوع البيولوجي البحري

 ا[،يه]، في نطاق الوالية القضائية لالتفاقية وبروتوكول اإليكولوجي وحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام
ذ  ألخرى لدعم حفظ مع المنظمات الحكومية الدولية المختصة ا نسيقبالحاجة إلى تعزيز التعاون والت أيضايقر ]وا 

وتطبيق نهج النظام  ،بما في ذلك المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية ،التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام
 [ ،اإليكولوجي والمبدأ التحوطي واستخدام أفضل العلوم المتاحة

ذ ي] م المحيطات من و ويرحب بالعمل في إطار مبادرات مثل عقد األمم المتحدة لعل ،بأهمية العلم في صنع القرار قروا 
 [،أجل التنمية المستدامة وعقد األمم المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية

ذ يقر  إلطار العالمي للتنوع ل [كأحد العناصر الرئيسية] [كعنصر شامل] لتنوع البيولوجي البحري والساحليبأهمية اوا 
 للتنوع البيولوجي، 0252لتحقيق رؤية عام  وبدوره الحاسم 0202ما بعد عام البيولوجي ل
بتقرير حلقة العمل المواضيعية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لإلطار  ]يحيط علما[ ]يرحب[ -2

ستراتيجيين لبرنامج إجراء استعراض وتحليل ا ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلبو 0202،76العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
، 0202 عام تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد [ ]توجيه[في سياق]العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

عداد مشروع منقح لبرنامج العمل على أساس هذا التحليل، مع األخذ  انتائج حلقة العمل المشار إليهاالعتبار أيضا في  وا 
مؤتمر ل االجتماع السادس عشر[ ]قبلالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  لتنظر فيهحسب االقتضاء، أعاله، 

 األطراف؛

بتقرير حلقة العمل المواضيعية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي  ]يحيط علما[ ]يرحب[ بديل -2]
تجميع التقارير المقدمة من األطراف  ةالتنفيذي ةويطلب إلى األمين 0202،77م لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عا

عناصر محتملة لالستعراض والتحليل االستراتيجيين لبرنامج ك للنظر فيهاذوي الصلة والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة 
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  الوالية الوطنية في سياق تنفيذ ضمنالتنوع البيولوجي البحري والساحلي  بشأنالعمل 
الهيئة  طرفلبرنامج العمل من  محدثلدعم إعداد مشروع  السالفة الذكرالتقارير  استنادا إلىعداد تجميع لآلراء إلو  ،0202عام 

 ،نتائج حلقة العمل المشار إليها أعاله ،عند االقتضاء ،مع األخذ في االعتبار ،الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشر؛[ لينظر فيه ،حينما يكون ذلك مناسبا

استعراض وتحليل استراتيجيين لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي  إعداد ةالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب -0
واستنادا العالمية  يةشراكة الجزر ال، بالتعاون مع 0202جي لما بعد عام الجزري في سياق تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولو 

االلتزامات واألهداف العالمية للتنوع الوفاء باألخرى ذات الصلة من أجل استعراض التقدم المحرز نحو  المبذولة الجهود إلى
عداد مشروع منقح لبرنامج العمل على أساس هذا التحليل،البيولوجي الجزري،  الهيئة الفرعية للمشورة  كل من ظر فيهنيل وا 

 العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف؛

من األطراف والحكومات األخرى وأصحاب مقدمة تجميع التقارير ال ةالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى بديل -0]
للنظر فيها كعناصر محتملة الستعراض وتحليل استراتيجيين لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي  ذوي الصلةالمصلحة 

واستنادا الشراكة الجزرية العالمية بالتعاون مع  ،0202ما بعد عام لالجزري في سياق تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 
اللتزامات واألهداف العالمية للتنوع لوفاء بااض التقدم المحرز نحو ااستعر من أجل األخرى ذات الصلة المبذولة الجهود  إلى

                                                      
76 CBD/POST2020/WS/2019/10/2. 
77 CBD/POST2020/WS/2019/10/2. 
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عداد تجميع لآلراء على أساس ال برنامج عمل الهيئة ل محدثالمذكورة أعاله لدعم إعداد مشروع  عروضالبيولوجي الجزري، وا 
 [؛السادس عشر لينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه ،الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

التنوع البيولوجي  [مراعاة أهمية] لحفظ[ اتاتخاذ ]إجراء الحكومات األخرى إلى ويدعواألطراف  يحث -3
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  [ ]في تنفيذ[في الجهود المبذولة في تنفيذ] [المستدام هواستخدام] البحري والساحلي

صالحها واستخدامها المستدام، ]وال من خالل بما في ذلك ، 0202 تعزيز حفظ النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية وحمايتها وا 
في المائة من المحيطات  32سيما أكثر النظم اإليكولوجية البحرية ضعفا وفقا لضرورة توفير حماية فعالة لما ال يقل عن 

غير المبلغ عنه وغير و  ]غير القانوني ري البالستيكي والصيد، مع معالجة التهديدات والضغوط، مثل الحطام البحالعالمية،[
، وحفظ استخدام الموارد الجينية البحرية واستخدامها على نحو مستدام فضال على دعم الحصول [غير المستدام]المنظم[ 

نطاق اختصاص  المناسب على الموارد الجينية البحرية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ضمن
واالعتراف بدور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي ، ] االتفاقية وبروتوكوليها

دارته على نحو مستدام[؛  وا 

المنظمات العالمية واإلقليمية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير يدعو  -1
 اإلقليمية هيئاتالو ، والمنظمة البحرية الدولية، والسلطة الدولية لقاع البحار، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، المناخ

لى دعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إللبحار وخطط عملها،  تفاقيات اإلقليميةاالو ، د األسماكيمصال
 تعلق بتنفيذ اإلطار؛يبيولوجي البحري والساحلي، والمساهمة في الرصد واإلبالغ فيما فيما يتعلق بالتنوع ال 0202

 بالعمل الذي تجريه األمينة التنفيذية بشأن تجميع وتوليف المعلومات عن: يرحب -5

ووسائل  ،آثار الضجيج تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي )أ(
 ؛من حدتها تخفيفالهذه اآلثار و تقليل 

 تخفيفالآثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل ووسائل تقليل هذه اآلثار و  )ب(
 ؛من حدتها

 تجارب تطبيق التخطيط المكاني البحري؛ )ج(

من أهداف أيشي للتنوع  22تحقيق الهدف الرامية إلى الجهود المبذولة لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية  )د(
 ؛الوثيقة االرتباط بهاالبيولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية 

الواقعة الجهود المبذولة لتنفيذ خطة العمل الطوعية المحددة بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة  (ھ)
 التفاقية؛ضمن نطاق اختصاص ا

إلى استخدام المعلومات المشار إليها في  المعنيةالحكومات األخرى والمنظمات  يدعواألطراف و يشجع -2
وفقا لألولويات والظروف أعاله في جهودها لحفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه على نحو مستدام،  5الفقرة 

الجهود المبذولة لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع  عنت المعلوماوتوليف وتقاسم تجميع  يسيرت ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلبوالوطنية، 
، بما بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي ذات الصلةفيما يتعلق بمختلف القضايا المواضيعية  0202البيولوجي لما بعد عام 

 ؛ع مقررات مؤتمر األطرافميتماشى 

المي لتقليل الحطام البحري الحكومات األخرى إلى دعم إعداد اتفاق ع ويدعواألطراف  أيضا يشجع -2
 البالستيكي تحت إشراف جمعية األمم المتحدة للبيئة؛

األمينة التنفيذية دعم تنفيذ التخطيط المكاني البحري، بما في ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات  يطلب إلى -8
 المنظمات ذات الصلة؛والشراكات بموجب مبادرة المحيطات المستدامة، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى و 
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قليل آثار التعدين في أعماق البحار والتخفيف من حدته تالحكومات األخرى إلى ويدعو  األطراف يشجع -9
 على التنوع البيولوجي فضال عن آثاره على االستخدامات األخرى للبيئة البحرية؛

 ةالتنفيذي ةلحفظ الطبيعة واألمين واالتحاد الدولي ،بالتعاون بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة رحبي -22
 ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبي، وواستخدامه المستدام د األسماكيالتنوع البيولوجي في مصاحفظ لدعم الجهود المبذولة لتعميم 

بطريقة مفتوحة وشفافة والبناء على نتائج اجتماع الخبراء المعني بتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة  مواصلة هذا التعاون
على المنطقة في قطاع مصايد األسماك البحرية الطبيعية، بما في ذلك إلعداد إرشادات طوعية بشأن تحديد وتطبيق تدابير 

 ؛د األسماكالحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة في مصاي

من خالل مبادرة بما في ذلك  ة،التنفيذي ةيسرها األمينتبأنشطة بناء القدرات والشراكة التي  أيضا يرحب -22
والحكومات األخرى والمنظمات ذات  ،على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية بالتعاون مع األطراف ،المحيطات المستدامة

تنفيذ األنشطة في من أجل لعديد من الشركاء اآلخرين لتوفير الدعم المالي والتقني لللبلدان المانحة و  عن امتنانه يعربالصلة، و
مواصلة تيسير أنشطة بناء القدرات في إطار مبادرة المحيطات  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلبإطار مبادرة المحيطات المستدامة، و

فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام تيسير تنفيذ اإلطار العالمي من أجل المستدامة 
 ؛الساحلي والجزريو 

لألمم ألغذية والزراعة اومنظمة  ،بالجهود التعاونية بين األمانة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة كذلك رحبي -20
 اإلقليمية هيئاتالو  للبحار وخطط عملها، تفاقيات اإلقليميةاالو ، والسلطة الدولية لقاع البحار، البحرية الدوليةالمتحدة، والمنظمة 

لتعزيز التعاون بين ذات الصلة ومشاريع/برامج النظم اإليكولوجية البحرية الكبيرة والمبادرات اإلقليمية األخرى  ،د األسماكيمصال
لبيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع امن أجل القطاعات على المستوى اإلقليمي 

لبحار والهيئات اإلقليمية لمصايد ل اإلقليمية منظماتالمع  ةالمستدام اتبما في ذلك من خالل الحوار العالمي لمبادرة المحيط
 عام مواصلة هذا التعاون في سياق تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ةالتنفيذي ةاألمين إلى يطلباألسماك، و

 ؛0202

األمينة التنفيذية تعزيز التعاون وأوجه التآزر مع المنظمات العالمية واإلقليمية األخرى دعما لتنفيذ  يطلب إلى -23
 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ 020278خطة التنمية المستدامة لعام 

ذات الصلة األمينة التنفيذية إقامة أوجه التآزر مع المنظمات العالمية واإلقليمية األخرى  لب أيضا إلىيط -21
بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري  79لدعم تنفيذ صك دولي ملزم قانونا في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

 عند اعتماده؛وذلك لقضائية، واستخدامه المستدام في المناطق الخارجة عن الوالية ا

 وال سيماتعزيز التعاون وأوجه التآزر مع المنظمات العالمية واإلقليمية،  ةالتنفيذي ةإلى األمين كذلك طلبي -25
بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي وتغير  ذات الصلةفيما يتعلق بالمسائل  80اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،

 المناخ.

  

                                                      
 .22/2قرار الجمعية العامة  78
 .32363، العدد 2833، المجلد مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،  79
 .I-30822، العدد 2222المرجع نفسه، المجلد  80
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 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 42/02التوصية 
 إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

من جدول  2بنتائج المناقشات التي لم يتم حلها خالل اجتماعه الرابع والعشرين، في إطار البند  علما تحيط -2
والمقترحات المقدمة من  ،األعمال بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، والواردة في مرفق هذه التوصية

ناء على دعوة من الرئيس، والواردة في الوثيقة تقديمها ب جرىالتي و األطراف والمراقبين بشأن هذه المسألة، 
(CBD/SBSTTA/24/INF/41 والتي ،)من قبل مؤتمر  المسألةكأساس لمزيد من المفاوضات حول هذه  يجب أن تؤخذ

 األطراف في اجتماعه الخامس عشر؛
القيود  أن العمل الوارد في مرفق هذه الوثيقة لم يكتمل بسبب الظروف االستثنائية الناجمة عن تالحظ -0

، والحاجة إلى التفاوض على وجه السرعة بشأن اإلطار 19-كوفيدبسبب جائحة  بحضور شخصيالمفروضة على االجتماعات 
والحاجة إلى مراعاة توفر المندوبين الذين شاركوا في الدورة الرابعة للمؤتمر ، 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري  قانونازم صك دولي مل حولالحكومي الدولي 
 81خارج الوالية الوطنية؛في المناطق الواقعة واستخدامه المستدام 

أعاله لن تشكل سابقة للمستقبل، وأنه سيتم تخصيص  2أن الممارسة الموصوفة في الفقرة  أيضا تالحظ -3
 العلمية لمشورةلومنصفة بشأن هذه المسألة من قبل الهيئة الفرعية  ومناسبةإلتاحة مداوالت شاملة وعادلة  مستقبالوقت كاف 

 والتكنولوجية؛ والتقنية
، قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، ورهنا بتوافر الموارد المالية، ةالتنفيذي ةإلى األمين تطلب -1

، فيما بين األطراف، والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك تيسير المشاورات، شخصيا وعبر اإلنترنت
أو  إيكولوجياوالنساء والشباب، بهدف دفع المناقشات حول المناطق البحرية المهمة  ،والمجتمعات المحلية الشعوب األصلية

 ؛ابيولوجي
كزة بشأن هذه المسألة في االجتماع بأن نتائج هذه المشاورات ستساعد في تشكيل األساس لمداوالت مر  تقر -5

مؤتمر ل عمل االجتماع الخامس عشرطلب تخصيص وقت لهذه القضية في تنظيم تالخامس عشر لمؤتمر األطراف، و 
 األطراف.

أعاله، إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع  1العمل الذي يسرته األمانة، والمشار إليه في الفقرة  تحيل -2
 في اجتماعه الخامس عشر بهدف اعتماد مقرر بشأن هذه المسألة.البيولوجي للنظر فيه 

  

                                                      
 .2022/آذار مارس 28إلى  2في الفترة من  ةالمنعقد 81
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 *مرفق بالتوصية
نتائج المداوالت في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع والعشرين بشأن المناطق 

 من جدول األعمال 6البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تحت البند 
مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر  بأن يعتمد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توصي

 على غرار ما يلي: مقررا

 ،إن مؤتمر األطراف
( 3)ال سيما الفقرة  23/20و 20/00و 22/22و 22/09من االتفاقية وكذلك المقررات  00المادة  من جديد إذ يؤكد

 الصادرة عن مؤتمر األطراف بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، 21/9و
ذ يشير إلى  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن المحيطات وقانون البحار وفقرات  25/039القرار وا 

 82ن البحار،الديباجة المتعلقة باتفاقية األمم المتحدة لقانو 
ذ ي الدور الهام للجمعية العامة لألمم المتحدة في معالجة القضايا المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي ؤكد من جديد وا 

 واستخدامه المستدام في المناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية،
ذ يحيط علما  صك دولي ملزم قانونا في إطار اتفاقية بالمفاوضات الجارية في المؤتمر الحكومي الدولي لوضع وا 

األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على 
 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، 20/019نحو مستدام، عمال بالقرار 

ا وألمانيا لدعمهما تنظيم حلقة عمل الخبراء لتحديد خيارات تعديل وصف لحكومتي بلجيك عن تقديره يعرب -2
 83بتقرير حلقة العمل؛ يرحبالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف مناطق جديدة، و

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  وصفطرائق تعديل  التي تتناولالمقرر  مرفقات هذا يعتمد -0
الحكومات األخرى إلى القيام بذلك، مع االحترام ويدعو األطراف على تنفيذ هذه الطرائق، ويشجع  مناطق جديدة، ووصف
 84،85تنفيذ هذه الطرائق؛ يسيرت ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلبو سيادة الدول وحقوقها السيادية ووالياتها القضائية،لالكامل 

 ،سمي المعني بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياتمديد والية الفريق االستشاري غير الر  يقرر -3
الصلة"  اتستشارية ذالخبراء االأن يدرج في اختصاصات الفريق االستشاري غير الرسمي مهام ومسؤوليات "هيئة  ويقرر أيضا

                                                      
 بمشروع المقرر فقط.المرفقات من األول إلى السادس  من تناول تمكنت التييعكس هذا نتائج مداوالت الهيئة الفرعية  *

من جديد على أن اتفاقية األمم المتحدة  2980تؤكد األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي غير األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،  82
ي هذا لقانون البحار ليست الصك القانوني الوحيد الذي يحكم جميع األنشطة التي يتم االضطالع بها في المحيطات والبحار. وال تؤثر مشاركتها ف

 األمم المتحدة لقانون البحار.  المؤتمر على وضعها أو حقوقها، وال يمكن تفسيرها على أنها قبول ضمني أو صريح ألحكام اتفاقية
83 CBD/EBSA/WS/2020/1/2 . 
بموقف الدول األطراف بشأن نزاع على السيادة البرية أو  يمسهذه الوثيقة أو اعتبار أنه  بموجبال يجوز تفسير أي إجراء أو نشاط يتم اتخاذه  84

رية التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ال ة. ووصف المناطق البحالمناطق البحري حدود البحرية أو نزاع يتعلق بتعيين
ها، أو فيما يعني بأي حال من األحوال التعبير عن أي رأي من أي نوع فيما يتعلق بالوضع القانوني ألٍي من البلدان أو األقاليم أو المدن أو لسلطات

 يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها. 
 .[بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار جراءات المتخذةباإل مسوثيقة ما يمكن تفسيره على أنه يليس في هذه ال] 85
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المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف مناطق جديدة، على النحو المبين في  وصففي سياق طرائق تعديل 
 86؛مرفقات هذا المقرر

 ناطقتحديد المل النظراءمبادئ توجيهية طوعية بشأن عمليات استعراض  وضع ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبي -1
جيا وغيرها من المعايير العلمية المتوافقة والمتكاملة ذات الصلة، التي تفي بمعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولو 

 ؛مؤتمر األطرافو  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية كل من فيها ينظرلكي 

األطراف على مراعاة الجوانب العلمية لعملية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في يشجع  -5
الحكومي الدولي لوضع صك دولي ملزم قانونا في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع  لمؤتمرمداوالت ا

 البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على نحو مستدام.

 المرفق األول
 همة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف مناطق جديدةاعتبارات عامة في تعديل أوصاف المناطق البحرية الم

مناطق  حات لتعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصفار اقتويقدمون  عدونالذين ي ُيشجع -2
 :النظر فيما يلي على جديدة مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

بمن فيهم الشعوب األصلية الخبراء وأصحاب المعارف المعنيين، و  المنظمات ذات الصلة، التعاون مع (أ)
، مع التماس موافقتهم المسبقة المستنيرة أو الموافقة الحرة المسبقة أصحاب المعارف التقليدية والمجتمعات المحلية، باعتبارهم

 ؛يةوااللتزامات الدول المستنيرة أو الموافقة والمشاركة، وفقا للظروف والتشريعات الوطنية

 ؛األساس العلمي القوي وكذلك أهمية الشفافية (ب)

اإليكولوجية والبيولوجية، بما في  وعملياتها األبعاد اإلقليمية للنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية وخصائصها (ج)
 ذلك االختالفات اإلقليمية في توافر البيانات، وكذلك التعاون عبر المناطق.

مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تثير شواغل البلدان بشأن النزاع على السيادة البرية أو أو مقترحة ُتعدل أي مناطق قائمة  -0]
 البحرية أو نزاع يتعلق بتعيين حدود المناطق البحرية.[

وصف المناطق البحرية التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ال يعني بأي ] -0 للفقرة بديلة]
حال من األحوال التعبير عن أي رأي من أي نوع فيما يتعلق بالوضع القانوني ألٍي من البلدان أو األقاليم أو المدن أو 
لسلطاتها، أو فيما يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها، وال إذا كانت لها آثار اقتصادية أو قانونية. وهي ممارسة علمية وتقنية 

بموقف الدول األطراف بشأن نزاع  يمسهذه الوثيقة أو اعتبار أنه  بموجبأو نشاط يتم اتخاذه ال يجوز تفسير أي إجراء  بحتة.[
 ة.[المناطق البحري حدود على السيادة البرية أو البحرية أو نزاع يتعلق بتعيين

أي  عليها ولن تترتباإلجراءات المتخذة على أساس هذه الوثيقة ممارسة علمية وتقنية بحتة  وكافة كليجب اعتبار   -3
 .آثار اجتماعية واقتصادية

                                                      
سُينظر في اختصاصات "هيئة الخبراء االستشارية ذات الصلة" لكي يعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر على أساس مسودة أعدتها  86

بشأن اختصاصات الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالمناطق البحرية المهمة  21/9و 23/20فق الثالث للمقررين األمينة التنفيذية، مع مراعاة المر 
بين في إيكولوجيا أو بيولوجيا، في سياق طرائق تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف مناطق جديدة، على النحو الم

 مرفقات هذه التوصية. 
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 المرفق الثاني
 مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وآلية تبادل المعلومات الخاصة بها

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ما يلي أن يتضمن مستودعينبغي  -2
 حرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي نظر فيهاأوصاف المناطق التي تستوفي معايير المناطق الب (أ)

رسالهامؤتمر األطراف، والتي طلب مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية إدراجها في المستودع  وصادق عليها إلى الجمعية  وا 
 .وعملياتها ذات الصلة وكذلك المنظمات الدولية المعنية [للعلم]العامة لألمم المتحدة 

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ما يليب الخاصةتتضمن آلية تبادل المعلومات وينبغي أن  -0
روابط بالعمليات الوطنية والمعلومات المتعلقة بالمناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة  (أ)

والمتفق عليها على الصعيد الوطني والواقعة داخل الوالية إيكولوجيا أو بيولوجيا وغيرها من المعايير العلمية المتوافقة والمتكاملة 
 الوطنية والتي تم تقديمها كمعلومات لكل من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف؛

كولوجيا أو وتقارير حلقات العمل اإلقليمية التفاقية التنوع البيولوجي لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إي (ب)
 بيولوجيا؛

واإلرشادات المتعلقة بتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا واستخدام معلومات  (ج)
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛

لية بما في ذلك المعارف األص]، األخرى معارفوالمعلومات العلمية والتقنية األخرى ذات الصلة، وأشكال ال (د)
 [والمستنيرة أو الموافقة والمشاركة، عند االقتضاء المسبقةالحرة و  هاوالمحلية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بموافقت

 المتعلقة بالمناطق التي وصفت بأنها تلبي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛

على العلمية ذات الصلة التكميلية األخرى والمتفق عليها  المتعلقة بتطبيق المعايير اتوالمعلومات والخبر  (ه)
 ؛الصعيد الحكومي الدولي

اإلصدارات السابقة من أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي كانت موجودة في  (و)
ذلك المعلومات المتعلقة ، بما في [بمقرر صادر عن مؤتمر األطرافالمستودع، في الحاالت التي تم فيها تعديل األوصاف ]

 بشكل مبدئي في المستودع. بالطريقة التي تم من خاللها إدراج وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 المرفق الثالث
 أسباب تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

نطوي على تعديل في الوصف يي يمكن أن ذبيولوجيا )البحرية مهمة إيكولوجيا أو ة أسباب تعديل وصف منطقإن  -2
أو تعديل ترتيب المنطقة مقابل معايير المناطق  [بما في ذلك اسمها،] البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ةلمنطقلالنصي 

 همة إيكولوجيا أو بيولوجيا(البحرية الم ةالمنطق و/أو حجم شكل موقع و/أو البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا و/أو تغيير في
 :هي

المعارف المتاحة/التي يمكن الوصول إليها حديثا، بما في ذلك المعارف العلمية والتقليدية، بشأن السمات  )أ(
 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ ةالمرتبطة بالمنطق

 كولوجيا أو بيولوجيا؛إي التي تظهر في الوصف الحالي ألي منطقة بحرية مهمةالمعلومات تغير  (ب)

 إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ منطقة بحرية مهمةأي تغير السمة )السمات( اإليكولوجية أو البيولوجية في  )ج(
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 إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ منطقة بحرية مهمةأي في وصف  )علمية( خطأ )أخطاء( علميتحديد  )د(

توجيه في تطبيق ال على إيكولوجيا أو بيولوجيا أوالبحرية المهمة  المنطقةتعديل )تعديالت( على معايير  )ه(
المستخدم لوصف المناطق البحرية المهمة  87معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أو على النموذج

 ؛إيكولوجيا أو بيولوجيا

 [؛زاعات الحدود البرية و/أو البحريةن )و(]

 إيكولوجيا أو بيولوجيا. بحرية مهمةمنطقة أي أخطاء تحريرية في وصف وجود  )ز(

 المرفق الرابع
 مقترحو تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

تعديل ل 88اقتراحتقديم  للمقترحين التالي ذكرهم، يمكن الواردة في المرفق الثالث (زمن )أ( إلى ) بالنسبة لألسباب -2
 :بيولوجيامنطقة بحرية مهمة إيكولوجيا أو وصف 

: الدولة ]المحددة بموجب اتفاق وحيث ال توجد نزاعات قضائية جارية بين الدول[ داخل الوالية الوطنية (أ)
 )الدول( التي ُيقترح إجراء التعديل داخل واليتها )والياتها(؛

لديها  [منظمة حكومية دولية مختصة]دولة و/أو  [أي]في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية:  (ب)
قليمية ودون إقليمية وقطاعية أخرى ذات صلة تتعامل مع تدابير متوافقة وتكميلية  إخطار لجميع الدول وأي هيئات عالمية وا 

 ؛[واستخدامها المستدام مناطق البحريةال حفظأخرى ذات صلة لتعزيز 

ة )الدول( التي تقع : الدولعلى حد سواء الوطنية وخارجها ة )الواليات(الوالي ضمنفي المناطق الواقعة  (ج)
وأي دولة و/أو منظمة حكومية دولية مختصة بالجزء من  (والياتها) واليتها ضمن نطاقجزئيا  لخاضعة لمقترح تعديلاالمنطقة 

دون المساس بالتدابير المتخذة ، المنطقة البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الذي يقع في مناطق خارج واليتها القضائية
 حقوق السيادية للدولة )الدول( التي تقع المنطقة المقترحة جزئيا في نطاق واليتها القضائية.[وممارسة ال

 إيكولوجيا أو بيولوجيا. منطقة بحرية مهمةأي (، يجوز لألمانة أن تقترح تعديل وصف زلسبب )وبالنسبة ل -0

على التعاون مع أصحاب المعارف ذات الصلة، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية، في  المقترحونع شج  ويُ  -3
 .التعديل مقترحات إعداد

 المرفق الخامس
 تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ألسباب تحريرية

 :أو بيولوجياسابق لمنطقة بحرية مهمة إيكولوجيا في حالة وجود أخطاء تحريرية في وصف  -2

إخطار بشأن التعديل  بتوزيع بمبادرتها الخاصة أو عند إبالغها من قبل الدولة )الدول(،، األمانة تقوم (أ)
 المقترح؛

 تنفذ األمانة التعديل المقترح في غضون ثالثة أشهر من إصدار اإلخطار أعاله؛و  (ب)

                                                      
87 en.dot-template-01-2015-01/other/ebsaws-2015-http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsaws 
في حاجة  المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي هي وصف وأسباب يشرح عناصر رير مقدم إلى األمانةاقتراح التعديل من تق ألفيت 88

 .لتعديلإلى امحتملة 

http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsaws-2015-01/other/ebsaws-2015-01-template-en.dot
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للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لهيئة الفرعية إلى ا( زلسبب )لتقرير عن التعديالت التي أدخلت  وُيقدم (ج)
 .حاطةولمؤتمر األطراف لإل

 المرفق السادس
تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة ضمن الوالية الوطنية، بما في ذلك المناطق البحرية 

 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة ضمن واليات وطنية متعددة
إدراجه في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو لغرض و  من المرفق الثالث (ولألسباب من )أ( إلى )بالنسبة  -2

 بيولوجيا:

المعنيين  المقتِرحين] ُيقدم اقتراح تعديل وصف أي منطقة بحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة من (أ)
]جميع[ الدولة )الدول( التي يقع التعديل ضمن نطاق واليتها )والياتها( ]التي تتأثر بهذا التعديل[[،  وفقا للمرفق الرابع[ ]]جميع[

]،  إلى جانب معلومات بشأن العملية التي أسفرت عن التعديل المقترح، بما في ذلك عملية استعراض النظراء السليمة علميا
أي معلومات عن المشاورات مع الشعوب األصلية و المعارف التقليدية،  وفي الحاالت التي يتم فيها تضمين معلومات تستند إلى

والمجتمعات المحلية التي أجريت مع الموافقة المسبقة والمستنيرة أو الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة أو بموافقة ومشاركة 
 89؛شعوب األصلية[[الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ]، وفقا إلعالن األمم المتحدة بشأن حقوق ال

سيكون و وتنشر األمانة معلومات عن التعديل المقترح من خالل إخطار صادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي.  (ب)
التعديل المقترح مفتوحا لتعليقات األطراف، ]بناء على طلب المقتِرح )المقتِرحين([، ]والحكومات األخرى[ ]والمنظمات ذات 

ثالثة أشهر. وترسل األمانة التعليقات مباشرة إلى المقتِرح )المقتِرحين( للنظر  لمدة[ لةذات الص الصلة[ ]وأصحاب المعارف
فيها، وبعد ذلك سيمهل المقتِرح )المقتِرحون( ثالثة أشهر للنظر في تعديل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب االقتضاء، و/أو 

 إصدار رد على ]أي من[ التعليقات، ]إذا ما رغبوا في ذلك[؛

 ؛توصلت بهاجميع االقتراحات بالتعديالت التي  حالة تصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأنو  (ج)

تقرير، يتضمن التعليقات الواردة والردود، عند االقتضاء، ]وفي الحاالت التي ُتدرج فيها  إعدادوتقوم األمانة ب (د])
اورات مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، معلومات تستند إلى المعارف التقليدية، وأي معلومات بشأن المش

بموافقتهم المسبقة والمستنيرة أو موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة أو موافقة ومشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات 
لعلمية [[، على أن ُيتاح للهيئة الفرعية للمشورة اوفقا إلعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية]، المحلية

في المستودع.  المصادق عليهإدراج التعديل  للنظر فيه والمصادقة عليه بغيةوالتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف 
بتكليف من مؤتمر  هيئة استشارية متخصصة ذات صلة]وعند إعداد التقرير، يجوز لألمانة أن تلتمس مشورة 

 األطراف[؛[

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية لتقرير ُيتاح  إعداديقرر المقتِرح، تقوم األمانة ب(، وحسبما د)2بديلة للفقرة فقرة ك ])ه(
دراجه في المستودع؛[ [للنظر فيه]/[لإلحاطة] والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف  وا 

البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، والطريقة التي أدرج بها في  ةسيظل الوصف السابق للمنطقو  )و(
 متاحين في آلية تبادل المعلومات.المستودع، 

                                                      
والتكنولوجية  مبادئ توجيهية طوعية تعدها األمينة التنفيذية بشأن عمليات استعراض النظراء لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 89

 ومؤتمر األطراف.
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لغرض التعديل في آلية تبادل معلومات المناطق البحرية المهمة و  من المرفق الثالث (ولألسباب من )أ( إلى )بالنسبة  -0]
 إيكولوجيا أو بيولوجيا؛

أي منطقة بحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة، إلى جانب معلومات بشأن  ُيقدم تعديل وصف (أ)
 العملية التي أسفرت عن التعديل المقترح، بما في ذلك عملية استعراض النظراء السليمة علميا والمتفق عليها وطنيا؛

]سيكون التعديل . لبيولوجيوتنشر األمانة معلومات عن التعديل من خالل إخطار صادر عن اتفاقية التنوع ا (ب)
والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المعارف ذات الصلة لمدة ثالثة أشهر.  ،والحكومات األخرى ،مفتوحا لتعليقات األطراف

ين( ثالثة أشهر )المقترحِ  المقتِرحين( للنظر فيها، وبعد ذلك سيكون أمام )المقترحِ  المقتِرحترسل األمانة التعليقات مباشرة إلى و 
 [؛ذلك ر في تعديل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب االقتضاء، و/أو إصدار رد على التعليقات، إذا رغبوا فيللنظ

 ؛تلقتهاجميع التعديالت التي  تصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأنو  (ج)

ولمؤتمر األطراف تقرير يتاح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  بإعدادتقوم األمانة و  (د)
بالتعديل، والتي ينبغي دعمها بأفضل المعلومات المتاحة المعلومات المتعلقة ب الشبكيةالروابط  إدراج بعد ذلك يتمو . حاطةلإل

الموقع الشبكي للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  ، وُتعرض علىفي آلية تبادل المعلومات وباستخدام أفضل الممارسات،
 بيولوجيا.[

 المرفق السابع
 تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة في مناطق خارج نطاق الوالية الوطنية

 إدراجه في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا:لغرض ( و ولألسباب من )أ( إلى )بالنسبة  -2

معلومات الإيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة، إلى جانب  أي منطقة بحرية مهمةُيقدم اقتراح تعديل وصف  (أ)
 ؛عملية استعراض النظراء السليمة علميا، بما في ذلك عن العملية التي أسفرت عن اقتراح التعديل

لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو ل الشبكي موقعالمعلومات عن التعديل المقترح على التنشر األمانة و  (ب)
 ؛تلقتهاحات التعديالت التي اقتر اإخطارات نصف سنوية بشأن بيولوجيا وتصدر 

اتفاقية التنوع صادر عن تقوم األمانة بإعداد تقرير عن االقتراح الذي يتم نشره من خالل إخطار و  (ج)
 لمهسيو فترة ثالثة أشهر للتعليق العام.  إتاحة مع ، بما في ذلك إلى المنظمات العالمية واإلقليمية ذات الصلة،البيولوجي
ثالثة أشهر لتعديل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب االقتضاء، و/أو إصدار رد على أي من التعليقات. وتقوم األمانة  المقتِرح

م إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بإعداد تقرير منقح عن التعديالت، بما في ذلك التعليقات الواردة، يقد  
لى مؤتمر البحرية المهمة  ةيمكن للخبراء الذين شاركوا في حلقة العمل التي تم فيها وصف المنطقو األطراف للنظر فيه.  وا 

بتكليف من مؤتمر األطراف، تقديم المشورة  متخصصة ذات صلة، هيئة استشاريةل وكذلك ساس،إيكولوجيا أو بيولوجيا في األ
 في إعداد هذا التقرير؛

 :اتباع أحد النهجين التاليينعلى أساس التقرير المنقح، يقرر مؤتمر األطراف و  (د)

 طلب إدراج التعديل في المستودع؛ي (2)

عمل للخبراء، رهنا  حلقةطلب من األمانة عقد يلالقتراح،  والتنقيحإذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحليل  (0)
ذات متخصصة مشورة هيئة استشارية  نة أن تلتمسويجوز لألماالتعديالت المقترحة.  تنقيحبتوافر الموارد، ل

الخبراء  وسُيشرك في االستعراض، إن أمكن،حلقة العمل.  إعدادمن مؤتمر األطراف في  كليفبت ،صلة
في  البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ةالمنطق فيها وصفالعمل التي تم  حلقةالذين شاركوا في 



CBD/SBSTTA/24/12 

Page 121 

 

 

لى لى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية و نتائج حلقة العمل إتقدم . و األساس مؤتمر ا 
 األطراف للنظر فيها؛

البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، والطريقة التي أدرج بها في  ةسيظل الوصف السابق للمنطقو  (ه)
 .متاحين في آلية تبادل المعلوماتالمستودع، 

 المرفق الثامن
 رية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة في مناطق داخل وخارج نطاق الوالية الوطنيةتعديل وصف المناطق البح

 إدراجه في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا:لغرض ( و ولألسباب من )أ( إلى )بالنسبة  -2

إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة، إلى جانب معلومات  أي منطقة بحرية مهمةُيقدم اقتراح تعديل وصف  (أ)
 ؛عملية استعراض النظراء السليمة علميا، بما في ذلك التعديلب االقتراحعن العملية التي أسفرت عن 

لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو ل الشبكي موقعالمعلومات عن التعديل المقترح على التنشر األمانة و  (ب)
 ؛بهاتتوصل التعديالت التي بحات اقتر االبيولوجيا وتصدر إخطارات نصف سنوية بشأن 

 صادر عن يتم نشره من خالل إخطار قتراحاتاال بشأنعلى أساس تلك االقتراحات، تعد األمانة تقريرا و  (ج)
فترة ثالثة أشهر للتعليق العام. إتاحة مع  المية واإلقليمية ذات الصلة،، بما في ذلك إلى المنظمات العاتفاقية التنوع البيولوجي

( ثالثة أشهر لتعديل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب االقتضاء. وتقوم األمانة بإعداد ترحونمقال) المقتِرح مهلبعد ذلك، سيو 
لى  إلى الهيئة تم تقديمهالتعليقات الواردة، ي يشملتقرير منقح عن التعديالت،  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وا 
البحرية المهمة إيكولوجيا  ةيمكن للخبراء الذين شاركوا في حلقة العمل التي تم فيها وصف المنطقو مؤتمر األطراف للنظر فيه. 

 في إعداد هذا التقرير؛ ، عند االقتضاء،تقديم المشورة األساسأو بيولوجيا في 

 :اتباع أحد النهجين التاليينير المنقح، يقرر مؤتمر األطراف على أساس التقر و  (د)

 طلب إدراج التعديل )التعديالت( في المستودع؛ي (2)

عمل  حلقةاألمانة عقد  إلىطلب يحات، اقتر مزيد من التحليل واالستعراض لالإلى إذا كانت هناك حاجة  (0)
مشورة هيئة  ويجوز لألمانة أن تلتمسالتعديالت المقترحة.  استعراضمن أجل للخبراء، رهنا بتوافر الموارد، 

حلقة العمل. إعداد من مؤتمر األطراف لتقديم المشورة في  كليفبت، ذات صلة متخصصة استشارية
المناطق وصف فيها العمل التي تم  حلقةالخبراء الذين شاركوا في  وسُيشرك في االستعراض، إن أمكن،

نتائج حلقة العمل إلى الهيئة الفرعية للمشورة تقدم . و في األساس بيولوجيا أوالبحرية المهمة إيكولوجيا 
لى العلمية والتقنية والتكنولوجية و   مؤتمر األطراف للنظر فيها؛ا 

، والطريقة التي )السابقة( مة إيكولوجيا أو بيولوجيا السابقالبحرية المه ةالمنطق )أوصاف(سيظل وصف و  (ه)
 .في آلية تبادل المعلومات )متاحة( حينمتافي المستودع،  بهاُأدرجت 

 المرفق التاسع
 مقترحو وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 :منطقة بحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيااقتراحا لوصف  من يلي ذكرهميمكن أن يقدم  -2

 )والياتها(؛واليتها داخل  تقع المنطقة المقترحة داخل الوالية الوطنية: الدولة )الدول( التي (أ)
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 في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية: أي دولة و/أو منظمة حكومية دولية مختصة؛ (ب)

ضمن جزئيا في المناطق الواقعة داخل الوالية الوطنية وخارجها: الدولة )الدول( التي تقع المنطقة المقترحة  (ج)
 (.والياتها) واليتها

 إعدادفي  ، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية،ذات الصلة معارفأصحاب العلى التعاون مع  قترحينالم ُيشجع -0
 .قتراحاتاال

 المرفق العاشر
وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة ضمن الوالية الوطنية، بما في ذلك المناطق البحرية المهمة 

 متعددةإيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة ضمن واليات وطنية 
 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيافي مستودع  غرض إدراجهل -2

تقع المنطقة البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الدولة )الدول( التي  من جانب ُيقد م االقتراح إلى األمانة (أ)
معلومات الإيكولوجيا أو بيولوجيا، إلى جانب  باستخدام نموذج المناطق البحرية المهمة ،ضمن نطاق واليتها )والياتها( المقترحة

 90؛وطنياالمتفق عليها و  علمياالسليمة  النظراءعملية استعراض العملية التي أسفرت عن االقتراح، بما في ذلك عن 

ذامن خالل إخطار صادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي. ] االقتراحوتنشر األمانة  (ب) طلب المقتِرح  وا 
لتعليقات األطراف، ]والحكومات األخرى[ ]والمنظمات ذات الصلة[  لمدة ثالثة أشهر مفتوحاسيبقى اإلخطار [، ذلك )المقتِرحين(

. وترسل األمانة التعليقات مباشرة إلى المقتِرح )المقتِرحين( للنظر فيها، وبعد ذلك سيمهل على االقتراح]وأصحاب المعارف[ 
يل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب االقتضاء، و/أو إصدار رد على أي من المقتِرح )المقتِرحون( ثالثة أشهر للنظر في تعد

 ؛التعليقات، إذا ما رغبوا في ذلك

الخاصة بالمناطق البحرية جميع االقتراحات  حالة تصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأنو  (ج)
 ؛توصلت بهاالتي  الجديدة المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

تقرير، يتضمن التعليقات الواردة، عند االقتضاء، ]وفي الحاالت التي ُتدرج فيها  إعدادوتقوم األمانة ب (د)
معلومات تستند إلى المعارف التقليدية، وأي معلومات بشأن المشاورات مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمعلومات 

الحرة والمسبقة والمستنيرة أو موافقة  امستنيرة أو موافقتهالمسبقة وال اعما إذا كانت هذه المعارف تم الحصول عليها بموافقته
ومشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[، على أن ُيتاح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر 

هيئة ألمانة أن تلتمس مشورة المقترح في المستودع. ]وعند إعداد التقرير، يجوز ل الوصفإدراج  للنظر فيه بغيةاألطراف 
 ؛بتكليف من مؤتمر األطراف[ استشارية متخصصة ذات صلة

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية لتقرير ُيتاح  إعداد(، وحسبما يقرر المقتِرح، تقوم األمانة بد)2بديلة للفقرة فقرة ك ])ه(
دراجه في المستودع لإلحاطة والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف  ؛[وا 

 ن وصف المناطق البحريةيمك ،22/09 المقررمن  32الفقرة  مع وتمشيا )ه(-)أ(2كفقرة بديلة للفقرات من  (و)
نظر فيها لت األمانة، رهنا بتوافر الموارد، تقدم نواتجها من خالل حلقة عمل إقليمية تعقدها المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الجديدة

وبالنسبة للمناطق الجديدة المقترحة ضمن نطاق الوالية  والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف.لمشورة العلمية ل الهيئة الفرعية
 الوطنية، سيكون المقتِرح )المقتِرحون( هو الدولة )الدول( التي تُقترح المنطقة داخل واليتها )والياتها(.

                                                      
والتكنولوجية  مبادئ توجيهية طوعية تعدها األمينة التنفيذية بشأن عمليات استعراض النظراء لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 90

  .ومؤتمر األطراف
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 ة إيكولوجيا أو بيولوجيا:في آلية تبادل المعلومات بشأن المناطق البحرية المهم ولغرض إدراجه -0]

من ]جميع[ الدولة )الدول( التي تقع المنطقة البحرية المقترحة المهمة إيكولوجيا أو  إلى األمانة الوصفُيقد م  (أ)
، إلى جانب معلومات بشأن العملية التي أسفرت عن التعديل المقترح، بما في ذلك عملية تها(ضمن نطاق واليتها )واليا بيولوجيا

 ؛نظراء السليمة علميا والمتفق عليها وطنيااستعراض ال

 اتفاقية التنوع البيولوجي؛صادر عن من خالل إخطار  الوصفتقوم األمانة بنشر و  (ب)

 ؛تلقتهاالتي الجديدة المناطق  جميع أوصافتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن و  (ج)

مؤتمر األطراف العلمية والتقنية والتكنولوجية و تقرير يتاح للهيئة الفرعية للمشورة  بإعدادتقوم األمانة و  (د)
، والتي ينبغي دعمها بأفضل المعلومات المتاحة المعلومات المتعلقة بالوصفب الشبكيةالروابط  إدراج بعد ذلك يتمو . حاطةلإل

إيكولوجيا أو  وُتعرض على الموقع الشبكي للمناطق البحرية المهمة في آلية تبادل المعلومات وباستخدام أفضل الممارسات،
 [.بيولوجيا

 المرفق الحادي عشر
 نطاق الوالية الوطنية في مناطق خارجوصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة 

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيادراجه في مستودع لغرض إ -2

البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة باستخدام نموذج المناطق  ةُيقدم اقتراح وصف المنطق (أ)
عملية ، بما في ذلك االقتراح أسفرت عنمعلومات عن العملية التي الالبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، إلى جانب 

 ؛استعراض النظراء السليمة علميا

 لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ل الشبكي قعمو المعلومات عن االقتراح على التنشر األمانة  (ب)

 ؛تلقتهاالتي الجديدة  وصف المناطقحات اقتر جميع اتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن  (ج)

أحد النهجين  اتباعيقرر الذي على أساس تلك االقتراحات، تقدم األمانة تقريرا إلى مؤتمر األطراف،  (د)
 التاليين:

أن ألمانة ل ويجوزحات. اقتر ألمانة عقد حلقة عمل للخبراء، رهنا بتوافر الموارد، الستعراض االا يطلب إلى (2)
 إعدادمن مؤتمر األطراف لتقديم المشورة في  كليفبت ،ذات صلة متخصصة مشورة هيئة استشاريةتلتمس 

لى مؤتمر  تقدم نتائج حلقة العمل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيةو حلقة العمل.  والتكنولوجية وا 
 األطراف للنظر فيها؛

فترة ثالثة  إتاحة اتفاقية التنوع البيولوجي مع صادر عن األمانة نشر التقرير من خالل إخطار يطلب إلى (0)
ثالثة أشهر لتعديل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب االقتضاء.  سيمهل المقتِرح ثمأشهر للتعليق العام. 

ويقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  االقتراحاتداد تقرير عن وتقوم األمانة بإع
لى مؤتمر األطراف للنظر فيه؛  وا 

 المهمة الجديدة البحرية المناطق وصف يمكن ،32فقرة في ال 22/09 المقرربالتناوب، وتمشيا مع  (ه)
 الهيئة تنظر فيها لكي نواتجها وتقدم الموارد، بتوافر رهنا األمانة، اتعقده إقليمية عمل حلقة خالل من بيولوجيا أو إيكولوجيا
وينبغي دعم وصف المناطق البحرية الجديدة المهمة إيكولوجيا  لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف.الفرعية ل

 أو بيولوجيا بأفضل المعلومات المتاحة.
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 المرفق الثاني عشر
 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة في مناطق داخل وخارج الوالية الوطنية على حد سواءوصف المناطق 

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياإدراجه في مستودع غرض ل -2

ق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة باستخدام نموذج المناط ةُيقدم اقتراح وصف المنطق (أ)
 االقتراح؛ أسفرت عنمعلومات عن العملية التي الالبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، إلى جانب 

لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو ل الشبكي موقعالمعلومات عن االقتراح على النشر تقوم األمانة ب (ب)
 بيولوجيا؛

 ؛تلقتهاالتي الجديدة  المناطق وصف اقتراحات جميع تصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن (ج)

 على أساس تلك االقتراحات، تقدم األمانة تقريرا إلى مؤتمر األطراف، يقرر فيه أحد النهجين التاليين: (د)

ويجوز لألمانة أن حات. اقتر األمانة عقد حلقة عمل للخبراء، رهنا بتوافر الموارد، الستعراض اال يطلب إلى (2)
 إعدادمن مؤتمر األطراف لتقديم المشورة في  كليفبت صلة، ذاتمتخصصة مشورة هيئة استشارية  تلتمس
إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  عمل الخبراءتقدم نتائج حلقة و . عمل الخبراءحلقة 

لى مؤتمر األطراف للنظر فيها؛  وا 

فترة ثالثة إتاحة ع البيولوجي مع اتفاقية التنو  صادر عن األمانة نشر التقرير من خالل إخطار يطلب إلى (0)
ثالثة أشهر لتعديل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب االقتضاء.  ثم سيمهل المقتِرحأشهر للتعليق العام. 

حات ويقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية اقتر وتقوم األمانة بإعداد تقرير عن اال
لى مؤتمر األطراف للن  ظر فيه؛وا 

المهمة  الجديدة ن وصف المناطق البحريةيمك ،32الفقرة في  22/09 المقرربالتناوب، وتمشيا مع  (ه)
الهيئة  تنظر فيهاإيكولوجيا أو بيولوجيا من خالل حلقة عمل إقليمية تعقدها األمانة، رهنا بتوافر الموارد، وتقدم نواتجها لكي 

وينبغي دعم وصف المناطق البحرية الجديدة المهمة إيكولوجيا  جية ومؤتمر األطراف.لمشورة العلمية والتقنية والتكنولو ل الفرعية
 . أو بيولوجيا بأفضل المعلومات المتاحة
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 وقائع المداوالت -ثانيا 
 مقدمة

 معلومات أساسية -ألف
عقد الجزء األول من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية  -2

األول من االجتماع  ء، بالتعاقب مع الجز 0202يونيه/حزيران  9/أيار إلى مايو 3 من الفترةالتنوع البيولوجي عبر اإلنترنت في 
 فيذ. وكان من المفهوم أن االجتماع سيستأنف في جزء ثاني، بالحضور الشخصي، في وقت الحق.الثالث للهيئة الفرعية للتن

والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية  ُعقد الجزء الثاني من االجتماع الرابعو  -0
، باالقتران 0200مارس/آذار  02إلى  21سرا، في الفترة من التنوع البيولوجي في المركز الدولي للمؤتمرات في جنيف، سوي

والتزامن مع الجزء الثاني من االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ والجزء الثاني من االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح 
 .0202نوع البيولوجي لما بعد عام العضوية المعني باإلطار العالمي للت

 91الحضور -باء
:التالية وحكومات أخرىحضر االجتماع ممثلو األطراف  -3

                                                      
*( سجلوا للجزء الثاني من االجتماع واحدة )*( سجلوا للجزء األول من االجتماع فقط؛ والمشاركون مع عالمة نجمتين )* المشاركون مع عالمة نجمة 91

 فقط.
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 ألبانيا
 الجزائر

 أنغوال**
 أنتيغوا وبربودا

 األرجنتين
 أرمينيا
 أستراليا
 النمسا

 *أذربيجان
 البهاما رجز 

 البحرين**
 بنغالديش
 *بربادوس
 بيالروس
 بلجيكا
 بليز

 بنن**
 بوتان

المتعددة  –بوليفيا )دولة 
 القوميات(**
 البوسنة والهرسك

 بوتسوانا
 البرازيل
 *بلغاريا

 بوركينا فاسو
 بوروندي**
 كابو فيردي

 كمبوديا
 الكاميرون

 كندا
 جمهورية أفريقيا الوسطى**

 تشاد**
 شيلي

 الصين
 كولومبيا

 جزر القمر
 كوستاريكا

 كرواتيا
 كوبا

 تشيكيا
 كوت ديفوار**

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

 الدانمرك
 جيبوتي**

 الجمهورية الدومينيكية
 إكوادور
 مصر

 *السلفادور
 إريتريا**
 إستونيا
 إثيوبيا

 االتحاد األوروبي
 فيجي
 فنلندا
 فرنسا

 غابون**
 جورجيا
 ألمانيا
 غانا

 اليونان
 غرينادا

 غواتيماال
 غينيا**

 بيساو** -غينيا
 غيانا
 هايتي

 الكرسي الرسولي**

 هنغاريا
 أيسلندا
 الهند

 ندونيسياإ
 -إيران )جمهورية 
 اإلسالمية(

 أيرلندا
 إسرائيل
 إيطاليا
 جامايكا
 اليابان
 األردن
 كينيا

 الكويت
 تفياال

 لبنان**
 ليسوتو**

 ليبيريا
 *ليبيا
 وانيا**تلي

 لكسمبرغ
 مدغشقر
 مالوي
 ماليزيا
 ملديف
 مالطة

 موريشيوس**
 المكسيك

 -ميكرونيزيا )واليات 
 الموحدة(

 موناكو
 منغوليا**

 الجبل األسود**
 المغرب

 مبيقاموز 
 *ميانمار
 ناميبيا

 نيبال**
 هولندا

 نيوزيلندا
 نيكاراغوا**
 النيجر**

 نيجيريا
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 النرويج
 عمان**
 باكستان

 باالو
 بنما

 باراغواي
 بيرو

 الفلبين
 بولندا

 البرتغال
 قطر**

 جمهورية كوريا
 جمهورية مولدوفا**

 االتحاد الروسي
 سان كيتس ونيفس**

 سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
 ساموا

 العربية السعوديةالمملكة 

 السنغال
 صربيا
 سيشيل

 سنغافورة
 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 الصومال**
 جنوب أفريقيا

 إسبانيا
 سري النكا

 دولة فلسطين
 سودانال

 سورينام
 السويد
 سويسرا

الجمهورية العربية 
 **السورية

 طاجيكستان**
 تايلند
 توغو

 تونغا
 وتوباغوترينيداد 
 تونس
 تركيا
 أوغندا
 أوكرانيا

 مارات العربية المتحدةاإل
المملكة المتحدة لبريطانيا 

العظمى وأيرلندا 
 الشمالية

 جمهورية تنزانيا المتحدة**
 الواليات المتحدة األمريكية

 أوروغواي**
 أوزبكستان**

 -فنزويال )جمهورية 
 البوليفارية(

 فييت نام
 اليمن**

 زامبيا
 زمبابوي**

 

، ووكاالت متخصصة، وأمانات االتفاقيات والهيئات األخرى:التالية وحضر أيضا مراقبون من هيئات األمم المتحدة -1
African-Eurasian Migratory Waterbird 

Agreement** 
Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora** 

Convention on the Conservation of Migratory 
Species of Wild Animals 

Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 

Global Environment Facility 
Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services  
International Fund for Agricultural 

Development** 
International Labour Organization** 
International Maritime Organization 
International Seabed Authority* 
International Treaty on Plant Genetic Resources 

for Food and Agriculture** 
Minamata Convention on Mercury** 
Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights 

Secretariat of the Basel, Rotterdam and 
Stockholm Conventions** 

Secretariat of the Carpathian Convention  
UNEP World Conservation Monitoring Centre 
UNEP/MAP Regional Activity Centre for 

Specially Protected Areas 
UNESCO World Heritage Centre** 
United Nations Conference on Trade and 

Development 
United Nations Convention to Combat 

Desertification 
United Nations Development Programme 
United Nations Division for Ocean Affairs and 

the Law of the Sea 
United Nations Economic Commission for Latin 

America and the Caribbean* 
United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization 
United Nations Entity for Gender Equality and 

the Empowerment of Women (UN-Women) 
United Nations Environment Programme 
United Nations Human Settlements 

Programme** 
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United Nations Office for Project Services 
United Nations Permanent Forum on Indigenous 

Issues** 
United Nations University 

World Health Organization 
World Intellectual Property Organization** 
World Meteorological Organization* 

 

 وُمثلت المنظمات التالية أيضا بمراقبين: -5
ABS Capacity Development Initiative 

Advanced Conservation Strategies** 

African Centre for Biodiversity 

African Indigenous Women’s Organization 

(Nairobi) 

African Institute for Development Policy** 

African Union 

African Union Development Agency-NEPAD 

African Wildlife Foundation 

Agroecología Universidad Cochabamba** 

Aichi Prefecture 

ALMACIGA-Grupo de Trabajo Intercultural** 

Amazon Cooperation Treaty Organization** 

American Institute of Biological Sciences** 

Andes Chinchasuyo 

Arabian Leopard Fund** 

ASEAN Centre for Biodiversity 

Asia Indigenous Peoples Pact Foundation 

Asociación Ak’Tenamit** 

Asociación de la Juventud Indígena Argentina** 

Assembly of First Nations* 

Association of Fish and Wildlife Agencies 

Association of Indigenous Village Leaders in 

Suriname** 

Australian Conservation Foundation** 

Avaaz 

Barnes Hill Community Development 

Organization 

Beijing Chaoyang District Yongxu Global 

Environmental Institute** 

Beijing Greenovation Institute for Public 

Welfare Development** 

Biodiversity Hub International** 

Bioversity International 

BirdLife International 

Blue Ventures** 

Born Free Foundation 

Botanic Gardens Conservation International* 

Brahma Kumaris World Spiritual University** 

Brazilian Foundation for Sustainable 

Development** 

Brazilian Network of Plant-Pollinators 

Interactions* 

Brighter Green** 

CAF Development Bank of Latin America** 

California Natural Resources Agency* 

Campaign for Nature* 

Canadian Environmental Network** 

Capitals Coalition 

Caribbean Community Secretariat* 

CBD Alliance 

Center for Biological Diversity* 

Center for Support of Indigenous Peoples of the 

North/Russian Indigenous Training Centre 

Centre de Coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le 

Développement** 

Centre for European Policy Studies** 

Centre for Indigenous Peoples Research and 

Development** 

Centre for International Sustainable 

Development Law* 

Centro para la Investigación y Planificación del 

Desarrollo Maya 

CGIAR** 

Change our Next Decade 

Chartered Institute of Ecology and 

Environmental Management** 

China Biodiversity Conservation and Green 

Development Foundation** 

China Environmental Protection Foundation** 

Clan Ancestral Quinatoa* 

ClientEarth 

Coalition of the Willing on Pollinators** 

Coastal Oceans Research and Development in 

the Indian Ocean 

College of the Atlantic** 

Colorado State University* 

Comité français de l’UICN** 

Commission des Forêts d’Afrique Centrale** 

Confederação Nacional da Indústria** 

Consejo Shipibo Konibo Xetebo 

Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentavel** 

Conservation International 

Convention on the Conservation of European 

Wildlife and Natural Habitats, Council of 

Europe (Bern Convention)** 

Cooperativa Autogestionaria de Servicios 

Profesionales para la Solidaridad Social, R.L. 

Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas** 
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Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazónica** 

Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, 

Fisheries and Food Security** 

Cornell University 

CropLife International 

Cultural Survival** 

David Shepherd Wildlife Foundation 

Deep Sea Conservation Coalition** 

Deep-Ocean Stewardship Initiative / University 

of Southampton** 

Defenders of Wildlife 

DHI Water & Environment 

Duke Kunshan University  

Duke University 

Earth BioGenome Project / University of 

California, Davis** 

Earth Island Institute** 

Earth Law Center** 

Earthjustice** 

Ecologistas en Acción** 

EcoNexus 

ECOROPA 

Elephant Protection Initiative Foundation** 

Enda Santé** 

Endangered Wildlife Trust** 

Environmental Defense Fund** 

Environmental Investigation Agency* 

ETC Group 

Eurogroup for Animals** 

European Bureau for Conservation and 

Development 

Every Woman Hope Centre* 

Expertise France**  

Fauna & Flora International* 

Federación Indígena Empresarial y 

Comunidades Locales de México**  

Federation of German Scientists 

Finance for Biodiversity Foundation** 

Fondation Franz Weber 

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y el Caribe** 

Forest Peoples Programme 

Forest Stewardship Council 

Forest Watch Indonesia** 

Forests of the World** 

Forum Environment and Development (Forum 

Umwelt & Entwicklung)* 

Forum for Environment and Development** 

Foundation for the National Institutes of Health 

Foundation of Future Farming (Zukunftsstiftung 

Landwirtschaft)** 

Friends of the Earth Europe 

Friends of the Earth International 

Friends of the Earth U.S.* 

Friends of the Siberian Forests** 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales 

Fundación para la Promoción del Conocimiento 

Indígena** 

Future Earth 

GenØk - Centre for Biosafety* 

German Centre for Integrative Biodiversity 

Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig 

German Nature Conservation Union (NABU)** 

German Research Foundation (DFG)** 

Ghent University 

Global Biodiversity Information Facility 

Global Forest Coalition 

Global Industry Coalition 

Global Ocean Biodiversity Initiative  

Global Youth Biodiversity Network 

Global Youth Online Union 

Greenpeace International 

Griffith University 

Group on Earth Observations** 

Group on Earth Observations Biodiversity 

Observation Network 

Heinrich Böll Foundation** 

Helmholtz Centre for Environmental Research - 

UFZ** 

Heñói** 

Heriot-Watt University 

ICCA Consortium 

ICLEI - Local Governments for Sustainability 

Ifakara Health Institute** 

Imperial College London 

Indigenous Information Network 

Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating 

Committee** 

Indigenous Peoples’ Center for Documentation, 

Research and Information** 

Indigenous Reference Group of the Fisheries 

Research and Development Corporation** 

Indigenous Women’s Biodiversity Network** 

Institut de la Francophonie pour le 

développement durable** 

Institut de recherche en sciences de la santé 

Institut de Recherche pour le Développement* 

Institut du développement durable et des 

relations internationales 

Institute for Biodiversity Network 

Institute for Global Environmental Strategies* 

Inter-American Institute for Cooperation on 

Agriculture 

International Chamber of Commerce 
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International Collective in Support of 

Fishworkers 

International Coral Reef Initiative 

International Council for Game and Wildlife 

Conservation (CIC)** 

International Council of Environmental Law* 

International Council on Mining and Metals* 

International Environment Forum** 

International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers and Associations 

International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies** 

International Fertilizer Association 

International Fund for Animal Welfare 

International Grain Trade Coalition* 

International Indian Treaty Council** 

International Indigenous Forum on Biodiversity 

International Institute for Applied Systems 

Analysis** 

International Institute for Environment and 

Development 

International Partnership for the Satoyama 

Initiative  

International Planning Committee for Food 

Sovereignty 

International Studies Association** 

International Trade Centre** 

International Tropical Timber Organization* 

International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) 

International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants** 

International Union of Biological Sciences* 

International University Network on Cultural 

and Biological Diversity  

International Whaling Commission** 

Inuit Circumpolar Council* 

IPIECA 

Island Conservation 

Italian Climate Network (ItaliaClima)** 

J. Craig Venter Institute 

Jabalbina Yalanji Aboriginal Corporation* 

Japan Civil Network for the United Nations 

Decade on Biodiversity 

Japan Committee for IUCN 

Japan Environmental Lawyers for Future 

Japan Wildlife Research Center 

Keele University** 

Kenya Plant Health Inspectorate Service** 

Land is Life** 

Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop 

Plant Research** 

Leibniz-Institute DSMZ (German Collection of 

Microorganisms and Cell Cultures) 

Les Amis de la Terre - Togo** 

Linking Tourism & Conservation** 

Lupane State University** 

Malaria Research and Training Center** 

Marine Conservation Society**  

Max Planck Institute for Social Anthropology** 

McGill University* 

McMaster University 

Mesa Nacional Indígena de Costa Rica**  

Ministry of Environment of Finland** 

Missionary Society of St. Columban** 

Missouri Botanical Garden* 

Mount Holyoke College** 

Mouvement d’Organisation des Ruraux pour le 

Développement** 

Nagoya University 

National Geographic Society 

National Institute for Environmental Studies* 

Natural Resources Defense Council 

Nature Conservancy of Canada** 

Nature Conservation Society of Japan 

North Carolina State University 

New Wind Association* 

Nia Tero 

Nirmanee Development Foundation*  

Nordic Council of Ministers 

Norwegian Forum for Development and 

Environment** 

OceanCare* 

OGIEK Peoples Development Program** 

On the EDGE Conservation** 

One World Analytics** 

Organisation for Economic Co-operation and 

Development 

Pacific Environment** 

Pan African Sanctuary Alliance** 

Pan-African Mosquito Control Association 

(PAMCA)** 

Panthera** 

Parabukas* 

Partners for Indigenous Knowledge 

Philippines** 

PBL Netherlands Environmental Assessment 

Agency  

Pesticide Action Network UK 

Planet Tracker 

Plantlife International** 

Plateforme Océan et Climat** 

POLLINIS 

Polo Innovazione Genomica Genetica e 

Biologia** 
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Public Research and Regulation Initiative 

Rainforest Foundation Norway 

Ramsar Convention on Wetlands 

Ramsar Network Japan 

Rare 

Re:wild** 

Red de Cooperación Amazónica** 

Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad 

para América Latina y el Caribe 

Reforestamos México AC** 

Regions4 Sustainable Development 

Research Institute for Humanity and Nature* 

Réseau des gestionnaires d’aires marines 

protégées en Méditerranée 

Resources Legacy Fund** 

Revive & Restore** 

Royal Botanic Gardens, Kew 

Royal Society for the Protection of Birds 

Rueda de Medicina y Asociados, A.C.** 

Saami Council* 

Saami Council - Norway** 

Saami Parliament** 

Sasakawa Peace Foundation 

Save our Seeds 

Secretariat of the Pacific Regional Environment 

Programme 

Smithsonian Institution* 

Society for Ecological Restoration 

Society for the Preservation of Natural History 

Collections (SPNHC) 

Society for Wetland Biodiversity Conservation - 

Nepal 

Soka Gakkai International** 

South Asia Co-operative Environment 

Programme 

South Centre 

Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment 

Stand.earth** 

Stockholm Resilience Centre 

Stop Ecocide Foundation** 

Survival** 

Sustainable Development Solutions Network** 

Sustainable Environment Food and Agriculture 

Initiative** 

SVS/BirdLife Switzerland** 

Tebtebba Foundation 

The Nature Conservancy 

The Pew Charitable Trusts  

The World Bank Group* 

Third World Network 

TRAFFIC International 

Tulalip Tribes 

Uganda Virus Research Institute 

Union for Ethical BioTrade 

United States Council for International 

Business** 

Universidad Nacional Agraria La Molina** 

Universidad Nacional Federico Villarreal* 

Université Saint-Louis - Bruxelles** 

University of California* 

University of Cambridge*  

University of Cambridge Conservation 

Leadership Alumni Network** 

University of Edinburgh* 

University of Geneva - GEDT Research Hub** 

University of Ghana** 

University of Guelph 

University of Manchester** 

University of Oxford** 

University of the Philippines Los Banos** 

University of Vienna** 

Unnayan Onneshan** 

Wellcome Sanger Institute**  

Western Ghats Hotspot Conservation Forum* 

Western Michigan University 

Wetlands International** 

Wetlands International - Japan* 

Wildlands Conservation Trust** 

Wildlife Conservation Society 

Women Engage for a Common Future 

Women’s Environment & Development 

Organization** 

World Agroforestry Centre 

World Animal Protection 

World Business Council for Sustainable 

Development 

World Federation for Animals** 

World Future Council** 

World Overview of Conservation Approaches 

and Technologies**  

Worldrise Onlus** 

WWF International 

Yellowstone to Yukon Conservation Initiative** 

Youth Biotech 

Zambia Alliance for Agroecology and 

Biodiversity** 

Zoi Environment Network** 

Zoo and Aquarium Association Australasia** 

Zoological Society of London 
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 افتتاح االجتماع -0البند 
 العالمي بالتوقيت 22022 الساعة في جتماعالجزء األول من اال، )المكسيك( دياز بينيتيز إيزيكيو السيد، الرئيس افتتح -2

 االفتراضية العامة الجلسات أولى في بالمشاركين رحبو  0202 /أيارمايو 3 االثنين يوم مونتلاير( بتوقيت اصباح 2) المنسق
 الفرعية للهيئة الثالث االجتماع مع بالتعاقب، ه/حزيرانويوني /أيارمايو شهري خالل مجموعات ثالث في ستعقد التي التسع
 والمقربون المشاركون يكون أن في أمله عن وأعرب. مجموعات ثالث في إلكترونيا العامة جلساته اأيض عقديس يذال للتنفيذ
مرض  جائحة خالل فقدوا الذين أولئك لذكرى صمتدقيقة  إلى ودعا. همئأحبا فقدوا لمن تعازيه وعن، وآمنين جيدة بصحة منهم

 .(29-فيروس كورونا )كوفيد

أدلى ببيانين افتتاحيين السيد حمد اهلل زيدان )مصر( والسيدة إليزابيث ماروما مريما، األمينة التنفيذية التفاقية التنوع و  -2
 البيولوجي.

 وعن جائحةال أثناء معهم تضامنه عن وأعرب بالمشاركين األطراف،، متحدثا باسم رئيسة مؤتمر زيدان السيد رحبو  -8
 إن وقال، لالجتماع التحضير في قيادتهم على المكتب وأعضاء الفرعية الهيئة رئيس وشكر. بخير وأحبائهم يكونوا أن في أمله

 لالجتماع االستعداداتعلى النهوض ب الحالي االجتماع وسيعمل. بتوجيهاتهموبروتوكوليها  االتفاقية عمل سيواصلون المشاركين
 التقدم وسيسمحوبروتوكوليها،  لالتفاقية الرئيسية العمل مجاالت األعمال جدول بنود طت. وغاألطراف لمؤتمر عشر الخامس
 الفريق إلى المشورة تقديم خالل من 0202 عام بعد لما البيولوجي للتنوع وتحويلي طموح عالمي إطار بوضع فيها المحرز
 المناقشات تؤدي. وسالثالث اجتماعهفي  0202 عام بعد مال البيولوجي للتنوع العالمي اإلطارب المعني العضوية المفتوح لالعام
 يعتمد أن المقرر من كان الذي، األطراف مؤتمر عمل المطاف نهاية وفي العامل الفريق عمل تقدم إلى الحالي االجتماع في

 .الصين، كونمينغ في عشر الخامس اجتماعه في 0202 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي اإلطار

 وشكرت، افتتاحية مالحظات، البيولوجي التنوع التفاقية التنفيذية األمينة، مريما ماروما إليزابيث السيدة ألقت كما -9
 حكومة وكذلك، الصعبة األوقات في الفرعية للهيئة الرسمية للدورة التحضير في قيادتهم على اآلخرين المكتب وأعضاء الرئيس
 أكثر تسجيل إلى وأشارت. المتطوعين من متخصص فريق وتوفير االفتراضية الرسمية للدورة اإلضافية التكاليف لتغطية كندا
 التي الشبكية ةالحلقات الدراسي حضور فرصة للمشاركين تتاح أن في أملها عن أعربتف، بلد 220 يمثلون شخص 2 522 من
 ةاألمين تاستعرضو  .الحالية الرسمية للدورة ااستعداد العام من سابق وقت في عقدت التيلدورة غير الرسمية وا االجتماع تسبق

 على جدول أعمال االجتماع. المدرجةبإيجاز البنود  ةالتنفيذي

ي الثامن لمنتدى الخامس للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي والمؤتمر الدولبشأن اقدم الرئيس أيضا تحديثا و  -22
هي أن العقد  ُنقلتكانت الرسالة الرئيسية التي و كجلسات مشتركة في الشهر السابق.  افتراضياعلوم االستدامة، الذي ُعقد بشأن 

. مع الطبيعة انسجامفي  حياةال مسارالقادم سيكون حاسما لثني منحنى فقدان التنوع البيولوجي، ووضع التنوع البيولوجي على 
افي في صب سإيجابيا للطبيعة، يهدف إلى تحقيق مك 0202لما بعد عام اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  وسيتعين أن يكون

، ويعكس التحديات المنهجية. ولكي يتم تنفيذ تعميم التنوع 0232حالة التنوع البيولوجي ومساهمة الطبيعة للناس بحلول عام 
ها ُنهج النظم تتمام المركزي للحلول القائمة على الطبيعة التي وضعالبيولوجي على نحو فعال، هناك حاجة إلى إيالء االه

اإليكولوجية. واألهداف الطموحة ينبغي أن تعالج المحركات المنهجية لفقدان التنوع البيولوجي، مثلما كانت اإلجراءات التي 
ب صافي" من خالل س"مك قتحقي تجاوزت الحد من فقدان التنوع البيولوجي من أجل دعم االستعادة والسير قدما نحو

 الممارسات التجديدية.

عشر لمؤتمر  مي )الصين(، ممثلة رئاسة االجتماع الخامسو غو  زواالجتماع السيدة الجزء الثاني من افتتحت و  -22
 21 اإلثنين يومصباح  22025نيتيز دياز )المكسيك( في الساعة الهيئة الفرعية السيد إيزيكيو ب عن رئيسأيضا األطراف، نيابة 
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، وذلك في جلسة مشتركة ُعقدت أيضا الفتتاح الجزء الثاني من االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ والجزء 0200ارس/آذار م
 .0202الثاني من االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

، والسيد فرانز بيريز )سويسرا( والسيدة إليزابيث ماروما مريما، األمينة التنفيذية وز فتتاحية السيدة اوأدلى ببيانات  -20
 التفاقية التنوع البيولوجي.

بيانها بالنيابة عن السيد هوانغ رون تشيو، وزير اإليكولوجيا والبيئة في الصين ورئيس االجتماع  وز وقدمت السيدة  -23
وشكرت حكومة سويسرا وشعبها على استضافة االجتماع، الذي سيحرز تقدما في التحضيرات الخامس عشر لمؤتمر األطراف. 

للجزء الثاني من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف وفي اعتماد إطار عالمي جديد للتنوع البيولوجي، مع تحديد المسار 
. وقالت إن ذلك االجتماع سيمثل 0252يعة بحلول عام يولوجي وتحقيق رؤية الحياة في انسجام مع الطببلمعالجة أزمة التنوع ال

نقطة تحول في الجهد العالمي لحماية التنوع الثقافي والبيولوجي وبناء مستقبل متشارك لجميع أنواع الحياة على األرض. 
د سلط الضوء وأضافت أن شعار االجتماع، "الحضارة اإليكولوجية: بناء مستقبل متشارك لجميع أنواع الحياة على األرض"، ق

على المستقبل المتشارك للبشرية والطبيعة؛ وأن الطبيعة ضرورية للحياة وتتطلب احتراما وحماية لضمان استخدامها على نحو 
 مستدام وتقاسم منافعها على نحو عادل ومنصف.

لطموح، وقد أظهر الجزء األول من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف الطاقة السياسية عن طريق تعزيز ا -21
وتعزيز التعاون وأوجه التآزر على مدى االتفاقات المتعددة األطراف، وتعزيز الحوكمة العالمية للتنوع البيولوجي. ومن شأن 

، وأن صندوق كونمينغ للتنوع 0232إعالن كونمينغ أن يضمن أن يكون التنوع البيولوجي على مسار نحو التعافي بحلول عام 
يس شي جين بينغ، سيساعد في تنفيذ اإلطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي في البلدان النامية. ه الرئعلنالبيولوجي، الذي أ

وسيستمر االجتماع الحالي في تحقيق إعالن كونمينع للمساعدة في إنشاء حضارة إيكولوجية عالمية تحافظ على التنوع 
، من جتمع الدولي في تعزيز التعاون وبناء التوافق العامالبيولوجي وتحميه من أجل التنمية المستدامة عن طريق مساعدة الم

 خفض معدل فقدان التنوع البيولوجي ووضع التنوع البيولوجي على مسار التعافي. أجل

عن حكومة سويسرا، بالمشاركين في جنيف، ولكنه سجل قلقا بشأن أوكرانيا،  بالنيابةورحب السيد بيريز، متحدثا  -25
والدمار واسع االنتشار، بما في ذلك التدهور البيئي الجاري. وقال إن سويسرا تعتبر أن المشاكل ينبغي سيما الحالة اإلنسانية  وال

حلها معا، مع احترام كامل للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة، ووضع قيمة عالية على تعددية األطراف، بما في ذلك العمل 
أن اعتماد إطار عالمي طموح وفعال وتحولي للتنوع البيولوجي لما بعد عام الذي سيتم تنفيذه في االجتماعات الحالية. وأضاف 

يمثل أولوية عالية بالنسبة لسويسرا. وقال إن األيام السبعة عشرة المخصصة لالجتماعات سمحت بوقت كاف لالنتهاء  0202
على نحو فعال وبحكمة، مع  تخدميسمن العمل التحضيري الجتماع ناجح لمؤتمر األطراف في كونمينغ، وأن الوقت ينبغي أن 

التركيز على ما هو الالزم، أال وهو المشاركة البناءة القائمة على إيجاد الحلول وااللتزام من المشاركين. وبدال من التركيز على 
ما الذي يمكن أن يحصلوا عليه من اإلطار وشروطه التمكينية، ينبغي أن تركز األطراف على كيف يمكنهم المساهمة في 

ماية التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واالتفاق على غايات وأهداف يمكن لكل طرف أن يسعى إلى تحقيقها ألن وقف ح
فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره هو لمصلحتهم الخاصة األفضل. ومن شأن "نافورة المياه" في جنيف أن تزود األطراف 

 اد إليجاد التوافق، بما فيه منفعة للجميع.باإللهام نحو الطموحات العالية واالستعد

وفي بيانها، رحبت األمينة التنفيذية بالمشاركين في أول االجتماعات التي تعقد بالحضور الشخصي في إطار االتفاقية  -22
للصين على استضافة الجزء األول من االجتماع  امتنانهاوأعربت عن  (COVID-19)منذ بداية جائحة مرض فيروس كورونا 

لى الخ نشاء صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي؛ وا  امس عشر لمؤتمر األطراف، الذي خلص إلى اعتماد إعالن كونمينغ وا 
لى حكومة سويسرا  رئيسي الهيئات الفرعية والرئيسين المشاركين للفريق العامل على قيادتهم المستمرة في األوقات الصعبة؛ وا 

لى حكو  مات أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، واليابان، ومالطة، على استضافة االجتماعات الحالية؛ وا 
وموناكو، ونيوزيلندا، والسويد، وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، فضال عن االتحاد األوروبي، على 
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لى حكومات أستراليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، والنرويج، وسلوفاكيا والسويد على  تقديم الدعم لضمان مشاركة كل طرف مؤهل؛ وا 
 الدعم الذي قدموه لضمان حضور الخبراء والممثلين من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.

وقالت إن عمل الهيئات الفرعية والفريق العامل على مدى األيام القادمة، يركز على الوجهة السياسية الواضحة التي  -22
كونمينغ، وأنه أساسي لضمان التقدم الالزم لتمكين زعماء العالم من حضور الجزء الثاني من االجتماع الخامس  قدمها إعالن

مع  0202عشر لمؤتمر األطراف من أجل تحقيق النتيجة التاريخية التي تتمثل في إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
إجراء عاجل لتحويل  اتخاذواالستعراض من أجل االستجابة لدعوة العالم إلى الموارد الضرورية وآلية فعالة بالكافي للرصد 

العالقة غير المستدامة للبشرية مع الطبيعة وخفض معدل فقدان التنوع البيولوجي. وأضافت أن مرفق البيئة العالمية يتخذ بالفعل 
حدة للبيئة، لتسريع مسار الدعم المقدم إلى الحكومات إجراءات، بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المت

وأن البلدان المتقدمة كانت ملتزمة  ؛وأن الصين تعد طرائق لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي ؛للتحضير للتنفيذ السريع لإلطار
بمضاعفة تمويلها للتنوع البيولوجي. وتعليقا على تلك المبادرات والمبادرات األخرى في إطار خطة عمل شرم الشيخ إلى 
كونمينع من أجل الطبيعة والناس، ناشدت جميع الجهات الفاعلة إلى تعزيز التزاماتها وتنفيذ هذه االلتزامات. وتحقيقا لهذا 
الغرض، كان من الحيوي الخروج من ظالل الجائحة العالمية والصراع العسكري الذي يهدد السالم ورفاه اإلنسان والعمل معا 

مع الفريق الكامل لألمانة والمكاتب المستعدة لدعم األمانة األطراف. وال يوجد وقت لضياعه. ف بروح من التعاون الدولي وتعددية
 بت عن تمنياتها للمشاركين بكل النجاح في مداوالتهم.على مدى األيام القادمة، أعر 

بمناسبة وفاة السيد أوريستس بالسينسيا، عضو األمانة  قليلة صمت في لحظات ينمينة التنفيذية المشاركوقادت األ -28
 التي وافته المنية في وقت سابق من السنة.

ا الالتينية والبحر الكاريبي(، وفرنسا )بالنيابة عن وأدلى ببيانات إقليمية ممثلو األرجنتين )بالنيابة عن مجموعة أمريك -29
ونيوزيلندا )بالنيابة عن أستراليا،  ،االتحاد األوروبي ودوله األعضاء(، والكويت )بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ(

سرائيل، واليابان، وموناكو، والنرويج، وجمهورية كوريا، وسويسرا، والمملكة المتحدة والواليات المتحدة  وكندا، وأيسلندا، وا 
. وترد البيانات تحت تبويب "البيانات"، على الموقع ، والسنغال )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(األمريكية(

24/documents-tta2022/sbs-https://www.cbd.int/conferences/geneva. 

 استفزازوطلب ممثل أوكرانيا وضع بيانه في سجل االجتماع، قائال إن االتحاد الروسي يشن حربا واسعة النطاق بدون  -02
نية بالصواريخ، ويدمر المناطق السك يهاجم كان االتحاد الروسيقال إن وبدون مبرر ضد أوكرانيا، وأوروبا والعالم بأكمله. و 

من نصف وهو يدمر أيضا الموائل الطبيعية، مع تأثر أكثر  في األرواح المدنية والقرى، مع خسارة عاليةالمدن، والبلديات 
وتشير التقديرات إلى أن االتحاد الروسي يجري حاليا عمليات عسكرية في ثلث مناطق صندوق  مواقع رامسار في أوكرانيا؛

لميثاق األمم المتحدة، والقانون الدولي، وحقوق  هاك الصارخباالنتغزو أوكرانيا  ووصفالمحميات الطبيعة في أوكرانيا. 
اإلنسان، والسالمة البيئية والنووية واألمن والسالم العالميين، مما يشكل تهديدا وجوديا على البيئة والمستوطنات البشرية، وناشد 

 المجتمع الدولي إلى العمل للتصدي للعواقب البيئية للحرب.

ان ممثل أوكرانيا، فضال عن دعاءات ضد بلدها، في ممارسة حقها في الرد على بيوسي االورفضت ممثلة االتحاد الر  -02
ونيوزيلندا )بالنيابة عن أستراليا، وكندا،  (ه األعضاءودول االتحاد األوروبي فرنسا )نيابة عن ممثلي البيانين المقدمين من

سرائيل، واليابان، وموناكو، والنرويج، وجمهورية كور  اليات المتحدة(، وقالت إن يا، وسويسرا، والمملكة المتحدة والو وأيسلندا، وا 
دعاءات كاذبة وال تمت بصلة بجوهر القضايا التي يتم النظر فيها في إطار االتفاقية ودعت األطراف إلى االمتناع عن هذه اال

من ميثاق األمم  52مادة تسييس المنتدى الحالي. وقالت إن االتحاد الروسي يمارس حقه في الدفاع عن النفس بموجب ال
 وأكدتالمتحدة بإجراء عملية عسكرية خاصة تهدف إلى نزع السالح واألفكار النازية في أوكرانيا وجعلها دولة سلمية محايدة. 
اءا في أن االتحاد الروسي أيد االتفاقية باستمرار على أنها األداة الدولية الرئيسية للتعاون في مجال التنوع البيولوجي وأنه كان بن  

https://www.cbd.int/conferences/geneva-2022/sbstta-24/documents
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لتزام بلدها بالتفاعل غير المسيس مع جميع الوفود وأكدت ا ،0202يولوجي لما بعد عام إعداد اإلطار العالمي للتنوع الب
 المهتمة، مع التحذير بأن الخطاب المعادي المستمر ضد روسيا يمكن أن يؤدي إلى تأخيرات غير مبررة في عملية التفاوض.

مات التالية بالنيابة عن المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين: تحالف وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظ -00
األعمال التجارية من أجل الطبيعة ومؤسسة التمويل للتنوع البيولوجي؛ والتحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي؛ وتحالف 

واللجنة االستشارية بشأن ؛ (GYBN)ية بالتنوع البيولوجي النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي؛ وشبكة الشباب العالمية المعن
؛ واالتحاد (IIFB)؛ والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي دون الوطنية والتنوع البيولوجيالحكومات 

شبكة خريجي الرواد في مجال ؛ وفريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ و (IUCN)الدولي لحفظ الطبيعة 
. وترد البيانات تحت تبويب (WWF)ة الطبيعة ؛ والصندوق العالمي لحماي(UCCLAN) جامعة كمبريدجالحفظ التابعة ل

 .documents-2022/sbstta-https://www.cbd.int/conferences/geneva/24"البيانات"، على الموقع 

رحب رئيس الهيئة الفرعية ، 0200مارس/آذار  21المنعقدة في  ،الجتماعلجزء الثاني من افي الجلسة العامة الثانية لو  -03
الشخصي. وشكر األمينة التنفيذية وموظفيها على األعمال  بحضورهمأيضا بالمشاركين وأعرب عن سعادته بانعقاد االجتماع 

لوم أعضاء المكتب على دعمهم في تنظيمه، وقدم السيدة جيهيون لي، المديرة الجديدة لدائرة العشكر التحضيرية لالجتماع، و 
 ة، والتي ستعمل كأمينة لالجتماع.لدى األمان والمجتمع والمستقبل المستدام

، ُعقد 0229في نوفمبر/تشرين الثاني  المنعقدوقد أشار الرئيس إلى أنه منذ االجتماع الشخصي السابق للهيئة الفرعية  -01
وبالرغم من تطوير . للهيئة الفرعية غير رسميةجلسة جلسة رسمية و منها جلسة افتراضية من مختلف األنواع،  22أكثر من 

سابقة ضرورية للتسيير السلس لهذا االجتماع والنهوض بالتقدم المحرز نحو العمل ال ةجديدة لالتصال، ستظل طريق وسائل
. وريثما ُيعتمد هذا 0202عشر لمؤتمر األطراف، وال سيما اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  االجتماع الخامس

ن األمثلة على ذلك مساهمة حكومة اإلطار، سيكون من المهم أيضا مواصلة تعزيز أوجه التآزر مع العمليات األخرى. وم
وحفظ ، الذي شاركت في إنشائه وزارة البيئة االستئماني للطبيعة من أجل الصحةمليون يورو في الصندوق  52ألمانيا بمبلغ 

تحديد وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة االتفاقية، وكان على وجه ال األمانيالطبيعة والسالمة النووية وحماية المستهلك في 
 ض.نوعا من الشراكات التي من شأنها أن تعزز تنفيذ اإلطار الجديد وتبني مستقبال مستداما لكوكب األر 

 الشؤون التنظيمية -4البند 
 إقرار جدول األعمال -ألف

 الدورة أن إلى الرئيس أشار، 0202مايو/أيار  3في الجلسة العامة األولى للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -05
 االجتماع نحو الزخم على الحفاظ في ساهمت قد 0202 /شباطفبراير في عقدت التي الفرعية للهيئة الرسمية غير االفتراضية
 الثالث واالجتماع، 0202 /تشرين األولأكتوبر 01 إلى 22 من عقده والمقرر، االتفاقية في األطراف لمؤتمر عشر الخامس
 2 إلى 0 من عقده المقرر، 0202 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي باإلطار المعني العضوية المفتوح العامل للفريق

هذين  من كل ضوء في الحالي االجتماع تنظيم تم أضاف أنهو . والتقدم في األعمال التحضيرية بشأنهما 0202أغسطس/آب 
. المستقبل في االتفاقية بموجب مماثلة اجتماعات لتنظيم سابقة يشكل وال. 29-جائحة كوفيدل االستثنائية الظروفو  االجتماعين

 بطريقة، األعمال جدول على المدرجة الثمانية الموضوعات من ستة في بالفعل الفرعية الهيئة نظرتلدورة غير الرسمية، ا يوف
 على المشاركين تشجيع تم، الوقت ذلك وفي. الفرعية للهيئة رسمي اجتماعأي  في اتالدور  قبل ما لوثائق األولى للقراءة مماثلة
 نتائج أي تصدر ولم مفاوضات أي تجر لم ولكن، الدورة قبل ما وثائق في الواردة التوصيات مشاريع على مداخالتهم تركيز

 .اجتماعات غرفة ورقات أو رسمية موضوعية

 الرئيس حث، الحالي االجتماع في ببيانات واإلدالء الكلمة أخذ في بالحق األطراف جميع احتفظت وفي حين -02
ضافةلدورة غير الرسمية ا أثناء بالفعل أثيرت التي النقاط تكرار عدم على المشاركين  باستثناء، بياناتهم في فقط جديدة نقاط وا 
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لدورة غير ا في بها ُأدلي التي البيانات وستؤخذلدورة غير الرسمية. ا امفيه نظرت لم اللتين األعمال جدول من 9و 8 للبندين
 يتم ن. ولالحالي االجتماع أجل من ُتعد رسمية غير ورقات أو اجتماعات غرفة ورقات أي إعداد عند باراالعت فيالرسمية 

الجلسات  إلى تأجيلها سيتمو ؛ )الجزء األول( لالجتماع الحاليةاالفتراضية  الجلسات في اعتمادها أو نهائية وثائق أي في النظر
 المفتوح العامل للفريق حضوري اجتماع مع بالتعاقب تنظيمه سيجريلالجتماع )الجزء الثاني( الذي  ةالحقال الحضورية
 يكن لم ما، األطراف لمؤتمر عشر الخامس االجتماع أو 0202 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي باإلطار المعني العضوية

 إلى تقريرا الرئيس يقدم. وسذلك خالفومكتب مؤتمر األطراف  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةا يقرر مكتب
 .0202 عام بعد ما لعملية الالزمة البنود بشأن العامل للفريق المشاركين الرئيسين

 األعمال جدول إقرار -ألف

 جدول الفرعية الهيئة أقرت، 0202 أيار/مايو 3 في المنعقدة، العامة األولى للجزء األول من االجتماع الجلسة في -02
 المكتب مع بالتشاورمينة التنفيذية األ هتأعد الذي المؤقت األعمال جدول أساس على التالي األعمال

(CBD/SBSTTA/24/1): 

 .االجتماع افتتاح -2

قرار المكتب، أعضاء انتخاب التنظيمية: الشؤون -0  .ملوتنظيم الع األعمال، جدول وا 

 .0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -3

 البيولوجيا التركيبية. -1

دارة المخاطر المتعلقة بالكائنات الحية المحورة. -5  تقييم المخاطر وا 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي: المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا. -6

 التنوع البيولوجي والزراعة. -2

 النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي المنبربرنامج عمل  -8
 .اإليكولوجية

 التنوع البيولوجي والصحة. -9

 األنواع الغريبة الغازية. -22

 .أخرى شؤون -22
 .التقرير اعتماد -20

 .االجتماع اختتام -23

، أشار الرئيس إلى أن 0200مارس/آذار  21في الجلسة العامة الثانية للجزء الثاني من االجتماع، المنعقدة في و  -08
جدول األعمال على أساس جدول األعمال المؤقت  ،رت في الجزء األول من االجتماعالهيئة الفرعية أق

(CBD/SBSTTA/24/1). 

 انتخاب أعضاء المكتب -باء
مكتب  سيتألفوالعشرين للهيئة الفرعية،  الثالثين الثاني والعشرين و وفقا لالنتخابات التي ُأجريت في االجتماع -09

 ة أسماؤهم:التالياألعضاء من والعشرين  االجتماع الرابع
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 نيتيز دياز )المكسيك(السيد إيزيكيو ب الرئيس:
 السيدة أليسون ماكمورو )أستراليا( نواب الرئيس:

 السيدة سينكا بارودانوفيتش )البوسنة والهرسك( 
 السيدة مارينا فون فايسنبرغ )فنلندا( 
 السيدة كونغشاي فيماكونغ )جمهورية الو الديمقراطية الشعبية( 
 العربي السباعي )المغرب(السيد  
 ور )باالو(يغويندالين سيس ةالسيد 
 السيد آدامز توسان )سانت لوسيا( 
 ماي موزونجيل )سيشيل(-السيدة ماري 
 السيد فولوديمير دوماليشنيتس )أوكرانيا( 

 نواب الرئيس لبروتوكول ناغويا: دالءب
 االسيدة هيلينا جيفري براون )أنتيغوا وبربودا( عن سانت لوسي 
 تاتسيانا ليبينسكايا )بيالروس( عن البوسنة والهرسك وأوكرانياالسيدة  
 المغربالسيد مصطفى محمد فودة )مصر( عن  

 :بديل نائب الرئيس لبروتوكول قرطاجنة
 )النرويج( عن أستراليا هانسن-غوتى فويتالسيد  

 بأنها الفرعية الهيئة تذكير تم، 0202مايو/أيار  3وفي الجلسة العامة األولى للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -32
 الديمقراطية الو وجمهورية والمغرب فنلندا من واليتهم المنتهية األعضاء محل ليحلوا للمكتب جدد أعضاء ترشحأن  إلى بحاجة
من  أيضا يكونوا المكتب في بدالء أعضاء رشيحت أيضا الضروري من يكون قد، اترشيحالت تلك نتيجةوفقا لو . وأوكرانيا الشعبية

)الجزء  الفرعية لهيئةللجلسات االفتراضية الحالية الجتماع ا ختامية جلسة ه لن تعقدأن ما. وباالتفاقية بروتوكولي في طرافاأل
 الهيئةتنتخب  أن على اتُفق، الفرعية الهيئة اجتماع اختتام بعد إال مناصبهم يتولوا مل الجدد المكتب أعضاء أن وبما، األول(
 .أثناء الجزء الُمستأنف من االجتماع الجدد المكتب أعضاء الفرعية

 .لالجتماع مقررة والهرسك( )البوسنةسنكا برودانوفتش  السيدة وبناء على توصية من المكتب، انتخبت -32

 الفرعية الهيئة رئيسة وهنأت. االجتماع في المشاركين جميع باسم ببيان ةالمقرر  تأدل، الرئيس من دعوة على بناءو  -30
 أن في ثقتها عن وأعربت. لالجتماع التحضيرية لألعمال العالية الجودة على وفريقهامينة التنفيذية واأل المكتب وأعضاء
 .بالنيابة عن جميع المشاركين للتحدث لها الفرصة إتاحة على الرئيسة وشكرت مثمرة ستكون المداوالت

أشار الرئيس إلى أنه ، 0200مارس/آذار  21في الجلسة العامة الثانية للجزء الثاني من االجتماع، المنعقدة في و  -33
، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، فنلنداحلوا محل األعضاء المنتهية واليتهم من ييتعين ترشيح أعضاء المكتب الجدد ل

والعشرين.  والعشرين وتنتهي باختتام االجتماع السادس نهاية االجتماع الرابعفي ؛ لفترة والية تبدأ لمغرب وأوكرانيا، واوالمكسيك
وأشار الرئيس أيضا إلى أنه بناء على نتيجة هذه الترشيحات، قد يكون من الضروري ترشيح أعضاء بدالء ليحلوا محل 

 أطرافا في بروتوكولي االتفاقية. األعضاء من البلدان التي ليست

رئيس  انتخاب عشر لمؤتمر األطراف، عند الخامس وأضاف الرئيس قائال إن فترة واليته ستنتهي باختتام االجتماع -31
وأشار أيضا . يةشرقى وأوروبا الوسطأوروبا ال إقليمجديد. ووفقا للممارسة المتبعة، سيتم تلقي الترشيحات لمنصب الرئيس من 

رة في الجزء األول من االجتماع الرابع سيدة سينكا بارودانوفيتش ستواصل، بعد انتخابهاإلى أن ال والعشرين، االضطالع  كمقرِّ
 بهذا الدور في الجزء الثاني من االجتماع.
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، انتخبت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  02الجتماع، المنعقدة في للجزء الثاني من اوفي الجلسة العامة السابعة  -35
والعشرين،  لفترة تبدأ في نهاية االجتماع الرابع والعشرين وتنتهي باختتام االجتماع السادسكأعضاء في المكتب ضاء التالية األع

ليحلوا محل األعضاء من جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، والمكسيك، والمغرب وأوكرانيا: السيد يان بليسنك )الجمهورية 
تيريزا ليكاروس تيري )بيرو(،  اقطيشات )األردن(، والسيدة أنيكيسا )غابون(، والسيد بالل التشيكية(، والسيد جان برونو م

 )فنلندا(. مارينا فون فايسنبرغوالسيدة 

وأشادت ممثلة جورجيا بالسيد فلوديمير دوماليشنتس )أوكرانيا( العضو السابق في المكتب وقالت إن إقليمها سيرشح  -32
 الجزء الثاني من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف. مرشحا لرئاسة الهيئة الفرعية في

با وأعربت ممثلة االتحاد الروسي، مطالبة بأن ينعكس بيانها في التقرير، عن خبية األمل مع مرشح إقليم أورو  -32
من  و مرشحالجمهورية التشيكية، وه خاب ممثلقدورها أن تدعم أو توافق على انتليس في م الوسطى والشرقية وقالت إنه
مثل مصالح يأو  اعتبر صديقيال ت أحادية غير قانونية على روسيا عقوبافرض  تشك أن ممثل بلداالتحاد األوروبي، إذ أنها 

تنسيق مع االتحاد األوروبي. وأكدت أن الاالتحاد الروسي أو موقفه في الهيئات الرئاسية لالتفاقية على نحو مستقل وبدون 
سنة من التعاون مع خمس  02، وأكثر من 0228مارسات والعادات، الراسخة في اإلقليم منذ عام االنتخاب قد حطم التقاليد والم

 ،االتحاد األوروبي ، وهيبلدانالالتي تم استبعادها من االنتخاب ألول مرة. وهي ترى أن مجموعة من بلدان من آسيا الوسطى، 
لتوازن التمثيل والحقوق بالنسبة للبلدان واألقاليم األخرى. ولديها لها مقعدين في مكتب الهيئة الفرعية، مما يشكل انتهاكا كبيرا 

لل العمل داخل اإلقليم وعدم قدرته على إعداد موقف موحد، فضال عن المزيد من القيود على استخدام ششواغل خطيرة إزاء 
أن يلتزم بشدة ودعت إلى ألمم المتحدة. لغة رسمية لالتفاقية داخل اإلقليم، وهي اللغة الروسية، مما يقيد مبدأ تعدد اللغات في ا

المتطلبات التالية: استمرار الممارسة المعتادة لمشاركة بلدان آسيا الوسطى في باألعضاء الحاليين واألعضاء الجدد في المكتب 
الروسي على أي بيان عمل اإلقليم؛ وتنظيم التواصل مع ممثلي اإلقليم باللغة الروسية؛ والموافقة المسبقة واالتفاق المكتوب للوفد 

إلى  عيطرح بالنيابة عن اإلقليم؛ واإلفصاح الكامل وفي الوقت المناسب لعمل المكتب والهيئة الفرعية. وختاما، قالت إنها تتطل
 العمل مع أصحاب المصلحة الستعادة نظام عادل لالنتخابات في الهيئات الرئاسية لالتفاقية.

 تنظيم العمل -جيم
 انتباه الرئيس استرعى، 0202 أيار/مايو 3 في المنعقدة، األولى للجزء األول من االجتماعالعامة  الجلسة في -38

 لالجتماع السيناريو ومذكرة (CBD/SBSTTA/24/1/Add.1) المشروح المؤقت األعمال جدول إلى االجتماع
(CBD/SBSTTA/24/1/Add.2) .في الجزء األول  عطىستُ  األولوية فإن، األعمال جدول بنود جميع تناول وفي حين سيجري

 باإلطار المعني العضوية المفتوح العامل الفريق لتمكين 0202 عام بعد ما بعملية المباشرة الصلة ذات للعناصرمن االجتماع 
 في البيولوجي للتنوععالي الجودة  عالمي إطار وضع من، المشاركين ورئيسيه، 0202 عام بعد لما البيولوجي للتنوع العالمي
 .العامل للفريق الثالث االجتماع

بالتعقيدات التي  اواعتراف الجاري بسبب الجائحةوضع المع األخذ في االعتبار الظروف االستثنائية السائدة بسبب و  -39
 ه سيتمإلى أن (CBD/SBSTTA/24/1/Add.2)في مذكرة السيناريو  ُأشيرينطوي عليها عقد االجتماع في بيئة افتراضية، 

للفريق العامل  حضورينظم بالتعاقب مع اجتماع يُ  حضورياالنتهاء من توصيات الهيئة الفرعية إلى موعد الحق في اجتماع 
قرر المكتب يأو االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، ما لم  0202المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 20أخرى( و شؤون) 22جئت البنود الثالثة األخيرة من جدول األعمال، وهي البنود بسبب تعليق الجلسة، أر و  خالف ذلك.
 عقد في وقت الحق.تُ )اختتام االجتماع( إلى جلسة مستأنفة لالجتماع  23)اعتماد التقرير( و

 ؤقتالم األعمال جدول في المبين النحو علىللجزء األول من االجتماع  العمل تنظيم على الفرعية الهيئة وافقتو  -12
. (CBD/SBSTTA/24/1/Add.2) االجتماع الجزء األول من سيناريو مذكرةو  (CBD/SBSTTA/24/1/Add.1) المشروح



CBD/SBSTTA/24/12 

Page 139 

 

 

 البيولوجي التنوع بشأن، األعمال جدول من 9 بندباستثناء الجلسة المتعلقة بال العامة الجلسات جميع سيرأس إنه الرئيس الوق
 .وبربودا( )أنتيغوا براون جيفري هيلينا السيدة ستترأسه والذي، والصحة

في االجتماع. وستجتمع أفرقة االتصال  الجزء األول من أفرقة االتصال خالل طريقة عملالرئيس بعد ذلك  وأوضح -12
إلى ثالث ساعات ويمكن جدولة جلسات متعددة كل يوم بشرط أال تجتمع أفرقة االتصال المختلفة مدتها جلسات تصل 

مفتوحة لممثلي جميع األطراف والحكومات األخرى والمراقبين. وستنطبق الممارسة المعتادة على  الجلساتبالتوازي. وستكون 
تحدث األطراف ت، يمكن إعطاؤهم الكلمة بعد أن ألفرقة االتصال مشاركة المراقبين: بناء على تقدير الرؤساء المشاركين

وشجع المشاركون  االتصال. حتى يتناولها فريقألقل وستحتاج أي مقترحات موضوعية يقدمونها إلى دعم من طرف واحد على ا
ولن  الكلمة.أخذ لإلشارة إلى هذا الدعم بدال من طلب  Interactio المؤتمرات اإللكترونية الدردشة لنظام خاصيةعلى استخدام 

هذا النظام، ُطلب  للمؤتمرات، ومن أجل الحفاظ على سالمة Interactioالوصول إلى أفرقة االتصال إال من خالل نظام  يتيسر
 متابعةمن األطراف والمنظمات المعتمدة األخرى أن تقتصر على متحدث واحد أو اثنين. ويمكن ألعضاء الوفود المتبقين 

لممارسة ووفقا لالمناقشة ويمكن تبادل المتحدثين في أي وقت. ويمكن لجميع المشاركين اآلخرين االنضمام كمشاهدين. 
 .لمداوالت أو مشاركتها عبر وسائل التواصل االجتماعيالمعتادة، ال يمكن تسجيل ا

وافقت الهيئة الفرعية و ،0200مارس/آذار  21في الجلسة العامة الثانية للجزء الثاني من االجتماع، المنعقدة في و  -10
 .(CBD/SBSTTA/24/1/Add.2/Rev.2)على تنظيم العمل الوارد في مذكرة السيناريو للجزء الثاني من االجتماع 

وبعد ذلك، ُعد ل تنظيم العمل ليشمل جلسة تقييم مشتركة بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  -13
. وخالل جلسة التقييم 0202والهيئة الفرعية للتنفيذ والفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

الجلسة العامة الرابعة للجزء الثاني من االجتماع الرابع  وتمثلت في 0200مارس/آذار  03المشتركة هذه، التي ُعقدت في 
والعشرين للهيئة الفرعية، قدم الرئيس تقريرا عن التقدم المحرز حتى اآلن بشأن مختلف البنود الُمدرجة في جدول أعمال 

 .جداول أعمال الهيئات الثالث البنود المختلفة فيوأوضح الروابط بين  االجتماع

 4242اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -3البند 
في  العامة األولى للجزء األول من االجتماع، المنعقدةمن جدول األعمال في الجلسة  3نظرت الهيئة الفرعية في البند  -11
هيئة الفرعية مذكرات من األمينة التنفيذية بشأن: . ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا أمام ال0202مايو/أيار  3
لمقرري السياسات الخاص بها  والموجز التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالطبعة الخامسة من نشرة  )أ(

(CBD/SBSTTA/24/2))األهداف المحدثة، والمؤشرات وخطوط و الغايات  استعراضالمعلومات العلمية والتقنية لدعم  ؛ )ب
؛ )ج( والمؤشرات المقترحة (CBD/SBSTTA/24/3) 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ات الصلةاألساس ذ

المعلومات و  ؛ )د((CBD/SBSTTA/24/3/Add.1) 0202ونهج الرصد المقترح لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
العلمية والتقنية لدعم استعراض الغايات واألهداف المقترحة في تحديث المسودة األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

. وكانت الوثائق (CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1)، وتحديثها الحقا بعد عملية استعراض تقني للنظراء 0202عام 
وتجميع لألدلة العلمية إلرشاد إعداد اإلطار العالمي للتنوع  (أرة مدعومة بعدد من وثائق المعلومات: )الرسمية الصادرة قبل الدو 
وشروحات للمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في صياغة  ؛ )ب((CBD/SBSTTA/24/INF/9) 0202البيولوجي لما بعد عام 

؛ )ج( والروابط بين اإلطار العالمي (CBD/SBSTTA/24/INF/11) 0202تحديث الغايات واألهداف المؤقتة لما بعد عام 
؛ )د( ومؤشرات (CBD/SBSTTA/24/INF/12) 0232وخطة التنمية المستدامة لعام  0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

عداد استراتيجية عالمية لحفظ (CBD/SBSTTA/24/INF/16) 0202لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ؛ )ه( وا 
؛ )و( ومعلومات (CBD/SBSTTA/24/INF/20)كمكون من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  0202لنبات لما بعد عام ا

علمية وتقنية مفصلة لدعم استعراض الغايات واألهداف في تحديث المسودة األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 
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رير حلقة العمل التشاورية الثانية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛ و)ز( وتق(CBD/SBSTTA/24/INF/21) 0202عام 
 .(CBD/SBSTTA/24/INF/27))برن الثاني(  0202عن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 28و 22 في المنعقدة، أن الموضوع قد نظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -15
 مكتوبا بياناببيانات. وتلقت األمانة أيضا  امراقب 28، ويةإقليم ةومجموع طرفا 18، والتي أدلى فيها ممثلو 0202 فبراير/شباط

 92.ا آخرامراقب 02واحدا من أحد األطراف و
وجنوب أفريقيا )بالنيابة وأدلى ببيانات إقليمية ممثال األرجنتين )بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي(  -12

 عن المجموعة األفريقية(.

وأدلى ببيانات إضافية ممثلو األرجنتين، وأرمينيا، وبنغالديش، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا،  -12
ندونيسيا، وجمه كوادور، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وا  ورية إيران اإلسالمية، وكوبا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وا 

سبانيا، والسويد،  واليابان، واألردن، وماليزيا، وملديف، والمكسيك، والمغرب، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وجمهورية كوريا، وا 
 وسويسرا، وأوغندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

 1العامة الثانية للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في الجلسة  واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند خالل -18
 .0202مايو/أيار 

ثيوبيا، والهند والسنغال. -19  وأدلى ببيانات ممثلو كمبوديا، والكاميرون، والصين، والدانمرك، وا 

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو اللجنة االستشارية للحكومات دون الوطنية من أجل التنوع البيولوجي )بتنسيق من شبكة  -52
Regions4  وحكومة كيبيك( )أيضا بالنيابة عن اللجنة األوروبية لألقاليم، ومجموعة الحكومات دون الوطنية الرائدة نحو أهداف

مات المحلية من أجل االستدامة، وبالنيابة عن شركاء عملية أندبرة(، وتحالف اتفاقية الحكو  – ICLEIأيشي للتنوع البيولوجي، و
التنوع البيولوجي، وتحالف النساء من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي 

(GYBN)ي ، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوج(IIFB) وجمعية حفظ األحياء البرية )بالنيابة أيضا ،
، ومركز التنوع البيولوجي، ومؤسسة دافيد شيبرد لألحياء البرية، والمدافعون عن األحياء البرية، ووكالة Born Freeعن مؤسسة 

 PROالموارد الطبيعية، والتحقيقات البيئية، ومؤسسة فرانز ويبير، والصندوق الدولي لحماية الحيوانات، ومجلس الدفاع عن 

Wildlife واالتحاد العالمي لحماية الحيوان). 

وباإلضافة إلى البيانات من المراقبين المقدمة شفويا، لم يتمكن من تسليم البيانات من المنظمات المراقبة نتيجة لضيق  -52
جي والمركز الدولي للزراعة المدارية، الوقت ولكنها متاحة على صفحة الويب لالجتماع: التحالف الدولي من أجل التنوع البيولو 

، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر (CORDIO)ومركز البحث والتطوير الساحلي للمحيطات في المحيط الهندي 
للتنوع  الكاريبي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، وبادرة أرض المستقبل، والمركز األلماني للبحوث المتكاملة

، وجامعة غريفيث، وشبكة رصد التنوع (GFC)، والتحالف العالمي بشأن الغابات Halle-Jena-Leipzig (iDiv)البيولوجي 
، والرابطة الدولية (ICRI)، ومبادرة الشعاب المرجانية الدولية (GEO-BON)البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض 

، ولجنة التخطيط الدولية لسيادة األغذية (IPIECA)ناعة النفط الدولية لحفظ البيئة ، ورابطة ص(IFA)لصناعة األسمدة 
(IPC) واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ،(IUCN) ومنظمة حفظ الجزر، وشبكة المناطق المحمية في منطقة ،

، وجمعية الرياح الجديدة، ومفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، ومبادرة (MedPAN)البحر األبيض المتوسط 
، وأمانة االتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وأمانة اتفاقية (PRRI)البحوث العامة والتنظيم 

اقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني اإلطارية لحماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها المستدامة، وأمانة اتف

                                                      
 .documents-prep-24-sbi3/sbstta-https://www.cbd.int/conferences/sbstta24/03يتاح تقرير عن الجلسة غير الرسمية في  92
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من جفاف شديد و/أو التصحر، وخاصة في أفريقيا، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وبرنامج األمم 
ات، وجمعية حفظ األحياء البرية المتحدة للبيئة )اليونيب(، وجامعة األمم المتحدة، ومنتدى حفظ المناطق الساخنة في غرب الغ

(WCS) ومجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة ،(WBCSD).ومركز التراث العالمي ، 

 نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  الطبعة الخامسة -ألف
، قال الرئيس 0202/أيار مايو 1عقب تبادل اآلراء في الجلسة العامة الثانية للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -50

، التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيإنه سيعد نصا منقحا بشأن عناصر بند جدول األعمال المتعلقة بالطبعة الخامسة من نشرة 
خالل الجلسة غير  ، والتعليقات الواردة كتابةأيدتهامع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها األطراف شفويا، أو التي مع مراعاة 

 .رسمية المنعقدة في فبراير/شباط وفي هذا االجتماعال

، في 0202مايو/أيار  05، المنعقدة في للجزء األول من االجتماع الجلسة العامة الخامسةنظرت الهيئة الفرعية في و  -53
 ،بصيغته المعدلة شفويا ،وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصيةاآلراء،  عقب تبادلو  مشروع التوصية المقدم من الرئيس.

 .CBD/SBSTTA/24/L.2لتوصية امشروع في مرحلة الحقة بوصفه العتماده رسميا 

ت الهيئة الفرعية اعتمد، 0200مارس/آذار  02ة للجزء الثاني من االجتماع، المنعقدة في سابعفي الجلسة العامة الو  -51
ص التوصية، على النحو المعتمد، في القسم . ويرد ن01/2، بوصفه التوصية CBD/SBSTTA/24/L.2مشروع التوصية 

 األول من التقرير الحالي.

الجوانب التقنية والعلمية لغايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  -باء
طار الرصد المقترح 4242لما بعد عام   وا 

 ، أنشأ0202مايو/أيار  1 في الجلسة العامة الثانية للجزء األول من االجتماع، المنعقدة فيعقب تبادل اآلراء،  -55
. وتمثلت خورخي موريللو )كولومبيا(السيد آن تيلر )االتحاد األوروبي( و  السيدة الرئيس، فريق اتصال شارك في رئاسته كل من

 0202والية الفريق في العمل على إجراء استعراض علمي وتقني لغايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
، والمسائل والتوصيات المتعلقة بإطار الرصد على أساس الوثيقتين CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1على أساس الوثيقة 

CBD/SBSTTA/24/3 وAdd.1ستعد بشأنها ورقة غير رسمية. ، التي 

 الرئيسان المشاركان، قدم 0202مايو/أيار  05في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع الخامسةالعامة وفي الجلسة  -52
 ى الهيئة الفرعية عن عمل الفريق.لفريق االتصال تقريرا إل

اض العلمي والتقني للغايات واألهداف في يتعلق باالستعر  وأشار الرئيسان المشاركان لفريق االتصال إلى أنه، فيما -52
 إلى أن، والعناصر العامة لتنظيم إطار الرصد 0202المحدثة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  مسودة الصفر

سان أعد الرئيو دراسة استقصائية على اإلنترنت بشأن المؤشرات الرئيسية. فتحا جلسة لن المشاركان لفريق االتصال يالرئيس
"(، مع مراعاة نتائج المناقشات التي جرت في فريق االتصال واآلراء 3المشاركان نصا )"نص الرئيسين المشاركين بشأن البند 

، فضال عن نتائج عنها في الجلسة العامة وخالل الجلسة غير الرسمية التي عقدتها الهيئة الفرعية في فبراير/شباط المعرب
 مرفق يبين نتائج الدراسة االستقصائية بيانيا لكل مؤشر رئيسي.مصحوبا بالرئيسين المشاركين  نصوكان  ؛الدراسة االستقصائية

وتم تجميع التعليقات الكاملة التي أبدتها األطراف في الدراسة االستقصائية في وثيقة المعلومات 
CBD/SBSTTA/24/INF/29.  المشاركين لفريق االتصال  ئيسينكان المفهوم هو أن رئيس الهيئة الفرعية سيحيل نص الر و

، ليؤخذ في 0202المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إلى الرئيسين المشاركين للفريق العامل  3بشأن البند 
، إلى جانب الوثيقة 0202لما بعد عام  لتنوع البيولوجيلطار العالمي لإل ىاألول المسودةاالعتبار عند إعداد 

CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1 وجميع البيانات األصلية. 
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نتائج الدراسة االستقصائية، إلى جانب ب بالمثل، سيستعين الرئيسان المشاركان للفريق العامل، بدعم من األمانة،و  -58
 عنها، لتنقيح إطار الرصد. المعرباآلراء األكثر عمومية 

ت ُأدرج، 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إلطار اوفيما يتعلق بالمسائل والتوصيات المتعلقة بإطار رصد  -59
 . التي جرت في فريق االتصال في مشروع توصية مقدم لتنظر فيه األطراف نتائج المناقشات

تقرير الرئيس المشارك لفريق االتصال، أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وكولومبيا  وبناء على -22
 وماليزيا والمكسيك والمغرب والنرويج والسويد وسويسرا وأوغندا والمملكة المتحدة. وفرنساوالدانمرك 

وأشير إلى أن الرئيسين المشاركين سيقومان، بدعم من األمينة التنفيذية، بمواصلة تحديث إطار الرصد حسب  -22
االجتماع الخامس عشر لمؤتمر حق في وقت النظر فيه في كي يُ ، لاالجتماع الثالث للفريق العاملاالقتضاء لمواءمته مع نتائج 

 األطراف.
، المنعقدة للجزء األول من االجتماع واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في مشروع التوصية في الجلسة العامة السادسة -20
 ،بصيغته المعدلة شفويا ،وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية المنقحاآلراء،  عقب تبادلو  .0202مايو/أيار  02في 

 .CBD/SBSTTA/24/L.3توصية المشروع في وقت الحق بوصفه العتماده رسميا 

، على 0200مارس/آذار  21، المنعقدة في االجتماعوافقت الهيئة الفرعية في الجلسة العامة الثانية للجزء الثاني من و  -23
االجتماع مجددا مع فريق االتصال الذي ُأنشئ خالل الجزء األول من االجتماع، وسيشارك في رئاسته السيد آندرو ستوت 

ن نهج أمام فريق االتصال وثيقة غير رسمية بشأ كان)المملكة المتحدة( والسيد ألفريد أوتينغ يبواه )غانا(. وكأساس لمناقشاته، 
المناقشات التي جرت خالل  على أساس، أعدتها األمانة 0202الرصد المقترح لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

اآلراء الُمعرب عنها في الجزء األول من االجتماع الثالث أيضا مراعاة  مع، االجتماع الثالث للهيئة الفرعية الجزء األول من
نوع البيولوجي لما بعد عام للفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتوالجزء األول من االجتماع الثالث  للهيئة الفرعية للتنفيذ

0202. 

مارس/آذار، أفاد أحد الرئيسين المشاركين  29وفي الجلسة العامة الثالثة للجزء الثاني من االجتماع، المنعقدة في  -21
لتناول العناصر الرئيسية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي،  ةرات مختلفناقش مؤشو ع يق االتصال أن فريق االتصال اجتملفر 

، وسيواصل مناقشة باقي األهداف والغايات في اجتماعه المقبل، وبعد ذلك 29إلى  9ومن  2إلى  2بما في ذلك األهداف من 
 صا لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية.سيعد ن

، قدم أحد الرئيسين 0200مارس/آذار  03المنعقدة في  ،االجتماع لخامسة للجزء الثاني منوفي الجلسة العامة ا -25
 أخرى للنظر في القضايا المعلقة. المشاركين لفريق االتصال تقريرا عن التقدم المحرز وقال إن الفريق سيجتمع مرة

، أفاد أحد الرئيسين 0200مارس/آذار  05، المنعقدة في لسادسة للجزء الثاني من االجتماعوفي الجلسة العامة ا -22
 بالرغم من بقاء بعض النصوص بين قوسين. ،بشكل أساسيلفريق االتصال أن الفريق استكمل أعماله المشاركين 

وبعد تبادل اآلراء، وافقت  ،توصية قدمه الرئيس بشأن إطار الرصد المقترحفي مشروع بعد ذلك نظرت الهيئة الفرعية و  -22
 عتمده الهيئة الفرعية بشكل رسمي.، لكي تCBD/SBSTTA/24/L.10مشروع التوصية بوصفه ، بصيغته المعدلة شفويا، يهعل

، اعتمدت 0200مارس/آذار  02عامة السابعة للجزء الثاني من اجتماعها الرابع والعشرين، المنعقدة في وفي الجلسة ال -28
ويرد نص  01/0.93، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفة التوصية .10CBD/SBSTTA/24/Lالهيئة الفرعية مشروع التوصية 

 التوصية، على النحو المعتمد، في القسم األول من التقرير الحالي.

                                                      
 في توصية واحدة. L-10و  L-3تم الجمع بين مشروعي التوصيتين  93
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ألمينة عمل للهيئة فرعية وأعرب ممثل البرازيل، مطالبا بأن تنعكس مالحظاته في التقرير، عن قلقه إزاء تكليف  -29
 قال إن ذلك ال ينبغي أن يشكل ممارسة عادية.التنفيذية يكون له عواقب على الميزانية و 

، اعتمدت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  02، المنعقدة في الجتماعوفي الجلسة العامة السابعة للجزء الثاني من ا -22
ويرد نص التوصية، على النحو . 01/0، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفة التوصية CBD/SBSTTA/24/L.3مشروع التوصية 

 ، في القسم األول من التقرير الحالي.المعتمد

وأعربت ممثلة االتحاد األوروبي، مطالبة بأن تنعكس مالحظاتها في التقرير، عن خيبة أمل عميقة بأن األطراف لم  -22
تدعم الرئيس بالرغم من بذله أفضل الجهود لتيسير عمل مؤتمر األطراف فيما يتعلق بقضية مهمة، وبالرغم من كل الجهود 

رة التي أسدى بها رئيسي الهيئتين الفرعيتين والرئيسين المشاركين للفريق المبذولة في أفرقة االتصال، تحدت األطراف المشو 
لترك فقرات معينة نظرا للحاجة العاجلة لتطابق عمل  0202العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ي االجتماع الحالي. وأعربت عن أسفها بأن الهيئات الثالث. وهي تعتبر أن المسألة هي مسألة ثقة، ويبدو أنها غير متوافرة ف
 أخذتها للمضي قدما.الهيئة الفرعية بدت كأنها تتراجع خطوتين بالنسبة لكل خطوة 

، أعرب ممثل كولومبيا، 0200مارس/آذار  02، المنعقدة في الجتماعوفي الجلسة العامة الثامنة للجزء الثاني من ا -20
ن قلقه العميق بخصوص اعتماد النصوص بدون حذف النص الخارجي أو إزالة مطالبا بأن تنعكس مالحظاته في التقرير، ع

 األقواس.

 البيولوجيا التركيبية -2البند 
في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع من جدول األعمال في الجلسة العامة الثالثة 1نظرت الهيئة الفرعية في البند  -23
البيولوجيا بشأن معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية  . ولدى النظر في البند، كان0202مايو/أيار  03

قائمة  )أ(: أيضا، كوثائق معلومات معروضا عليهاكان و ، تتضمن توصية مقترحة. (CBD/SBSTTA/24/4/Rev.1)التركيبية 
التقنية بشأن البيولوجيا التركيبية  ةتحديث بشأن السلسل )ب(، (CBD/SBSTTA/24/INF./6)البيولوجيا التركيبية  بشأنلمراجع 

(CBD/SBSTTA/24/INF./19) ،)تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية  )ج
(CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/3)، )البيولوجيا التركيبية تقرير توليفي للتقارير المقدمة بشأن  )د

(CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/INF./1) )لمناقشات المنتدى اإللكتروني بشأن البيولوجيا التركيبية رير توليفي تق )ه
(CBD/SYNBIO/AHTEG/2019/1/INF./2). 

 29و 28في  المنعقدة، أن الموضوع قد نظر فيه خالل الجلسة غير الرسمية ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -21
 بياناتمراقبين ببيانات. وتلقت األمانة أيضا  8ن، وين إقليميتيوعتطرفا، ومجم 32، والتي أدلى فيها ممثلو 0202 فبراير/شباط

 94من المراقبين. وبيانينواحد  ة من طرفمكتوب
كوادور واالتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا  -25 وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين والنمسا والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوبا وا 

يطاليا وماليزيا و  ندونيسيا وا   المكسيك والمغرب وبيرو وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسويسرا وأوغندا.وألمانيا وا 
 المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيو وأدلى ببيانات أيضا ممثلو تحالف اتفاقية التنوع البيولوجي  -22

(IIFB) .)نيابة أيضا عن شبكة التنوع البيولوجي لنساء الشعوب األصلية( 
وباإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المراقبون المقدمة شفويا، وردت بيانات مكتوبة، وأتيحت على صفحة االجتماع  -22

على اإلنترنت من: المجموعة النسائية من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، والمؤسسة األلمانية للزراعة في المستقبل )نيابة أيضا 
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العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي، ومعهد األخالقيات والسياسات لالبتكار في جامعة حفظ بذورنا(، والشبكة عن منظمة 
 .TWNماكماستر، و 

السيدة نتاكادزني تشيدادا )جنوب أفريقيا(  أنشأ الرئيس فريق اتصال شارك في رئاسته كل منوعقب تبادل اآلراء،  -28
في مرفق مشروع الموصوفة  مسح اآلفاقاالتصال في العمل على عملية والسيد فيرنر شينكل )ألمانيا(. وتتمثل والية فريق 

نه على الرغم أالرئيس  عند وضع والية فريق االتصال، أوضح. و (CBD/SBSTTA/24/4/Rev.1)التوصية الوارد في الوثيقة 
، 21/29فإن األطراف، في المقرر جديدة وناشئة،  مسألة بشأن ما إذا كان ينبغي اعتبار البيولوجيا التركيبية اآلراءمن اختالف 

للتطورات التكنولوجية الجديدة في مجال البيولوجيا التركيبية، وأن فريق االتصال ينبغي أن  مسح اآلفاق أن هناك حاجة إلى
 .يركز عمله على مسألة مسح اآلفاق فقط

، قال الرئيس إنه قرر، بعد 0202مايو/أيار  02في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع وفي الجلسة العامة السادسة -29
تألف من األرجنتين وأستراليا والنمسا والبرازيل وكندا وكولومبيا يمن أصدقاء الرئيس،  إنشاء فريقالنظر في اآلراء المتنوعة، 

ثيوبيا واالتحاد األوروبي وفنلندا واليابان والمكسيك والنرويج، لمساعدت قة بين بشأن العال إعداد نص مقترحالعمل على  في هوا 
مكتب الهيئة الفرعية، السيدة هيلينا  عضواتالبيولوجيا التركيبية والمعايير المتعلقة بالمسائل الجديدة والناشئة. وطلب إلى إحدى 

 الفريق. تيسر عملبراون )أنتيغوا وبربودا( أن  جيفري
ة الثامنة للجزء األول من واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في هذا البند من جدول األعمال خالل الجلسة العام -82

 .0202/حزيران يونيه 8االجتماع، المنعقدة في 

وقدم ُميسِّر أعمال فريق أصدقاء الرئيس، الذي كان يتألف في النهاية من األرجنتين وأستراليا والنمسا والبرازيل وكندا  -82
عن عمل هذا الفريق، وقدم أحد الرئيسين المشاركين وكولومبيا واالتحاد األوروبي وفنلندا واليابان والنرويج وجنوب أفريقيا، تقريرا 

لفريق االتصال تقريرا عن عمل فريق االتصال. ونظرت الهيئة الفرعية بعد ذلك في مشروع توصية أعده الرئيس، عكس نتائج 
 المناقشات في الفريقين.

مشاركتهم بشكل مناسب في وخالل هذه الجلسة، أشار عدة ممثلين إلى قضايا التواصل التي شعروا أنها تحول دون  -80
المناقشات، ولوحظ أن بعض األطراف لم تتمكن أبدا من المشاركة أو التعبير عن آرائها، وهو أمر غير مقبول في اجتماع 

 متعدد األطراف مثل هذا. 

 وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين والبرازيل وكندا وفنلندا وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وسويسرا وتوغو. -83

واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في هذا البند من جدول األعمال في الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع،  -81
. وعقب تبادل اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية، بصيغته الُمعدلة شفويا، 0202/حزيران يونيه 9المنعقدة في 

 بشكل رسمي في مرحلة الحقة. ، العتمادهCBD/SBSTTA/24/L.5كمشروع التوصية 

ت الهيئة الفرعية اعتمد، 0200مارس/آذار  02المنعقدة في  ، جتماعالمن اة للجزء الثاني سابعفي الجلسة العامة الو  -85
. ويرد نص التوصية، على النحو المعتمد، في القسم 01/1، بوصفه التوصية CBD/SBSTTA/24/L.5مشروع التوصية 

 .التقرير الحالياألول من 

دارة المخاطر المتعلقة بالكائنات الحية المحورة -5البند   تقييم المخاطر وا 
في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع من جدول األعمال في الجلسة العامة الرابعة 5نظرت الهيئة الفرعية في البند  -82
لهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن تقييم . ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا على ا0202مايو/أيار  01

دارة المخاطر أيضا، كوثائق  معروضا عليهاكان و ، بما في ذلك توصية مقترحة. (CBD/SBSTTA/24/5) المخاطر وا 
 الحية المحورةمحركات الجينات المهندسة واألسماك  بشأنمراجع الببليوغرافية للقائمة  )أ(: معلومات
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(CBD/SBSTTA/24/INF/7)من التقارير الوطنية الرابعة بشأن تنفيذ المستمدة لمعلومات ذات الصلة تقرير توليفي ل )ب( ؛
تقييم المخاطر: تطبيق المرفق األول  دراسة عن )ج(؛ (CBD/SBSTTA/24/INF/13) لسالمة األحيائيةلبروتوكول قرطاجنة 

دراسة عن تقييم المخاطر:  )د(؛ (CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/3)الحية المحورة على األسماك  CP-9/13لمقرر با
على الكائنات الحية المحورة التي تحتوي على محركات الجينات المهندسة  CP-9/13لمقرر باتطبيق المرفق األول 

(CBD/CP/RA/AHTEG/2 2020/1/4) تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم المخاطر  )ه(؛
(CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/5)عن التجارب والتحديات واالحتياجات المتعلقة بتقييم  توليفي للتقاريرتقرير  )و( ؛

مخاطر الكائنات الحية المحورة التي تحتوي على محركات الجينات المهندسة واألسماك المحورة الحية 
(CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/INF/1) المفتوح العضوية تروني اإللكالمنتدى  تقرير توليفي لتدخالت )ز(؛
(CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/INF/2) . 

 01و 29 في المنعقدة ةغير الرسمي ةجلسأن الموضوع قد نظر فيه خالل ال ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -82
ووردت مراقبين،  5ن، وان إقليميتامجموعتو ، األطرافغير من  واثنانطرفا،  02، حيث قدم مداخالت0202فبراير/شباط 

 95.آخرين مراقبين 0أطراف آخرين و 3مكتوبة إضافية من بيانات 
ندونيسيا وماليزيا  -88 وأدلى ببيانات ممثلو النمسا وبيالروس والبرازيل وكوبا واالتحاد األوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وا 

 والمكسيك والمغرب وبيرو وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسويسرا.
 الجتماع.لشبكي لا الموقعشفويا، أتيح بيان مكتوب من البرتغال على  األطراف هاالبيانات التي قدمتوباإلضافة إلى  -89
المجموعة النسائية من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، و وأدلى ببيانات أيضا ممثلو تحالف اتفاقية التنوع البيولوجي،  -92
 مكافحة المالريا، والمعهد الوطني للصحة. ، واتحادالمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيو 

 التخطيط الدولية للسيادة الغذائية لجنــةوباإلضافة إلى البيانات التي قدمها المراقبون شفويا، أتيح بيان مكتوب من  -92
 الجتماع.لشبكي لا الموقععلى 

نتاكادزني تشيدادا )جنوب أفريقيا( السيدة أنشأ الرئيس فريق اتصال شارك في رئاسته كل من وعقب تبادل اآلراء،  -90
طوعية إضافية بشأن  إرشاديةمواصلة النظر في المسائل المتصلة بعملية وضع مواد ، وُمكلف بوالسيد فيرنر شينكل )ألمانيا(

 ورقة غير رسمية بشأنها. وسُتعدالتي تحتوي على محركات الجينات المهندسة،  الُمحورة لكائنات الحيةا تقييم مخاطر

، قدم أحد الرئيسين 0202يونيه/حزيران  9الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في وفي  -93
المشاركين لفريق االتصال تقريرا إلى الهيئة الفرعية عن عمل الفريق. وناقش الفريق معظم فقرات ومرفق الورقة غير الرسمية 

)ج( من االختصاصات فيما يتعلق بنطاق المواد 2حل بعد تتعلق بالفقرة بشأن تقييم المخاطر، ولكن تظل هناك قضايا لم تُ 
اإلرشادية الطوعية اإلضافية بشأن الكائنات الحية التي تحتوي على محركات الجينات المهندسة، أو من ينبغي أن يعد مسودة 

رشادية طوعية إضافية بشأن الكائنات أولى للمواد اإلرشادية الطوعية اإلضافية. وتوصل الفريق إلى فهم مشترك إلعداد مواد إ
الحية التي تحتوي على محركات الجينات المهندسة وعدم القيام، في المرحلة الحالية، بإعداد مواد إرشادية طوعية إضافية بشأن 

 األسماك الحية الُمحورة.

كمشروع التوصية الُمعدلة شفويا،  فرعية على مشروع التوصية، بصيغتهوعقب تبادل اآلراء، وافقت الهيئة ال -91
CBD/SBSTTA/24/L.6بشكل رسمي في مرحلة الحقة. ، العتماده 
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الهيئة الفرعية  ، اعتمدت0200مارس/آذار  02المنعقدة في ، وفي الجلسة العامة السابعة للجزء الثاني من االجتماع -95
المعتمد، في القسم ويرد نص التوصية، على النحو  .01/5التوصية  ، بوصفهCBD/SBSTTA/24/L.6 مشروع التوصية

 األول من التقرير الحالي.

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي -6البند 
في  للجزء األول من االجتماع، المنعقدة الثانية ةالعام الجلسةمن جدول األعمال في  2نظرت الهيئة الفرعية في البند  -92
يئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن التنوع . ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا أمام اله0202مايو/أيار  1

رير حلقة عمل ق. وكان أمامها أيضا وثائق المعلومات التالية: )أ( ت(CBD/SBSTTA/24/6)البيولوجي البحري والساحلي 
الخبراء لتحديد خيارات لتعديل وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف المناطق الجديدة 

(CBD/EBSA/WS/2020/1/2) )تقرير حلقة العمل المواضيعية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لإلطار و ؛ )ب
؛ )ج( وتجميع للتقديمات بشأن الخبرات (CBD/POST2020/WS/2019/10/2) 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
من  22؛ )د( وتجميع للخبرات من أجل تحقيق الهدف (CBD/SBSTTA/24/INF/1)في تنفيذ التخطيط المكاني البحري 

؛ (CBD/SBSTTA/24/INF/2)أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية وثيقة االرتباط بها 
المياه الباردة وتجميع للتقديمات بشأن الخبرات في تنفيذ خطة العمل الطوعية المحددة بشأن التنوع البيولوجي في مناطق  (ھ)

ورقة تقنية لتحديث السلسلة التقنية رقم و ؛ )و( (CBD/SBSTTA/24/INF/3)ضمن النطاق القضائي التفاقية التنوع البيولوجي 
؛ )ز( ومشروع السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن (CBD/SBSTTA/24/INF/4)التفاقية التنوع البيولوجي  83

؛ )ح( وتقرير اجتماع الخبراء بشأن تدابير الحفظ الفعالة األخرى (CBD/SBSTTA/24/INF/5)الماء الضوضاء البشرية تحت 
؛ )ط( وأطر الرصد والمعلومات (CBD/SBSTTA/24/INF/10)القائمة على المنطقة في قطاع مصايد األسماك البحرية 

فيما يتعلق بالتنوع  0202نوع البيولوجي لما بعد عام المتوافرة لدعم رصد التقدم المحرز نحو غايات وأهداف اإلطار العالمي للت
؛ )ي( والتقرير عن التنوع البيولوجي في البحار اإلقليمية بموجب (CBD/SBSTTA/24/INF/23)البيولوجي البحري والساحلي 

التفاقية  82والسلسة التقنية رقم )ك( ؛ (CBD/SBSTTA/24/INF/24) 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 .من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن استدامة مصايد األسماك 2تقييم التقدم المحرز نحو الهدف  التنوع البيولوجي:

 05و 01 في ة المنعقدةغير الرسمي ةجلسأن الموضوع قد نظر فيه خالل ال ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -92
أطراف  1أيضا من مكتوبة  بياناتووردت ، امراقب 21و، إقليمية ةمجموعو طرفا  30مداخالت، حيث قدم 0202شباط  فبراير/

 96.آخرين مراقبين 5آخرين و

والدانمرك، وفرنسا،  وكولومبيا، وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وبنغالديش، وبلجيكا، والبرازيل، والكاميرون، والصين، -98
ندونيسيا، وجهورية إي وجنوب  والسنغال، والمغرب، وبيرو، والبرتغال، وجمهورية كوريا، اليزيا، وملديف،ران اإلسالمية، وموا 

سبانيا، والسويد والمملكة المتحدة.  أفريقيا، وا 

وباإلضافة إلى البيانات المقدمة شفويا من األطراف، أتيحت أيضا على صفحة الويب لالجتماع بيانات مكتوبة من  -99
 إسرائيل، واليابان، والمكسيك وساموا.

ولم يتم استالم بيانات من المنظمات المراقبة نتيجة لضيق الوقت ولكنها متوافرة على صفحة الويب لالجتماع: منظمة  -222
Birdlife  الدولية، وتحالف النساء بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي، وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في مكتب الشؤون

وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد غذية والزراعة لألمم المتحدة، القانونية في األمم المتحدة، ومنظمة األ
، والجمعية الوطنية للجغرافيا، (IIFB)ة المعني بالتنوع البيولوجي يوالمنتدى الدولي للشعوب األصل ،(GEO-BON)األرض 
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وخريجو قيادة الحفظ في جامعة كيمبريدج، وجمعية حفظ األحياء ، (UNU)وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وجامعة األمم المتحدة 
 البرية.

والسيد  )سيشيل( موزونجيل ماي ماري السيدةوعقب تبادل اآلراء، أنشأ الرئيس فريق اتصال شارك في رئاسته كل من  -222
ث عشر من مشروع التوصيات ياس ستيتز )ألمانيا(، وتم تكلفه بالتركيز على المرفقات السادس والثامن والحادي عشر والثالمت

 .CBD/SBSTTA/24/6الواردة في الوثيقة 

وخالل الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، ألقت األطراف الضوء على أهمية القضايا البحرية وضرورة  -220
 .0202ضمان انعكاسها بالكامل في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

، قدم الرئيسان المشاركان 0202يونيه/حزيران  9ة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في وفي الجلسة العام -223
لفريق االتصال تقريرا عن مداوالت الفريق. وأوضح الرئيس المشارك أن تلك المناقشات انعكست في الوثيقة 

CBD/SBSTTA/24/CRP.4 لها فريق االتصال. وظهرت النصوص ، إلى جانب المرفقات والتوصيات األخرى التي لم يتناو
 التي ُطلب إلى فريق االتصال التركيز عليها في شكل المرفقين السادس والعاشر في الوثيقة.

وعقب تقرير الرئيس المشارك، قال الرئيس إنه نظرا لضيق الوقت، سيؤجل النظر في مشروعي التوصيتين الواردين  -221
، واللذان يعكسا البيانات التي ُأدلي بها CBD/SBSTTA/24/CRP.4والوثيقة  CBD/SBSTTA/24/CRP.2في الوثيقة 

ل، إلى الجزء الثاني والتقديمات الواردة أثناء الجلسة غير الرسمية وخالل االجتماع الحالي، ونتائج المناقشات في فريق االتصا
 ، والذي سُيعقد حضوريا في موعد الحق.من االجتماع

على وافقت الهيئة الفرعية ، 0200مارس/آذار  21، المنعقدة في الجتماعالثاني من افي الجلسة العامة الثانية للجزء و  -225
االجتماع مجددا مع فريق االتصال الذي ُأنشئ خالل الجزء األول من االجتماع لمواصلة المناقشات بشأن مشروعي 

 للعمل كرئيس مشارك. ألمانيا(التوصيتين، مع السيد آدم فان أوبزيالند )نيوزيلندا( ليحل محل السيد ماتياس ستيتز )

 حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام -ألف
نظرت الهيئة الفرعية في ، 0200مارس/آذار  03المنعقدة في  ،جتماعالعامة الخامسة للجزء الثاني من االفي الجلسة  -222

 .والساحلي واستخدامه المستدامالبحري بشأن حفظ التنوع البيولوجي قدمه الرئيس توصية مشروع 

يطاليا، وجامايكا، والمغرب، وأدلى ببيانات ممثلو البرازيل،  -222 وكندا، وشيلي، والصين، وكولومبيا، والدانمرك، وفرنسا، وا 
 والنرويج والمملكة المتحدة.

الفرعية ، واصلت الهيئة 0200مارس/آذار  05جتماع، المنعقدة في الوفي الجلسة العامة السادسة للجزء الثاني من ا -228
 مناقشتها لهذا البند الفرعي من جدول األعمال.

 .واالتحاد الروسي جامايكاشيلي، وفرنسا، و  وأدلى ببيانات ممثلو -229

وجي البحري لقضايا التنوع البيول المناسباالعتبار  وأعرب ممثل سويسرا عن قلقه إزاء عدم توافر وقت كاف إليالء -222
الذي كان  0202د عام اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بع على تركيزالوالساحلي في االجتماع الحالي بالنظر إلى أهمية 

. واقترح في نفس الوقت 0202المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  الفريق العامل المفتوح العضويةيعد ه 
 صيغتها الحالية، مباشرة إلى مؤتمر األطراف.إرسال التوصية، ب

واستجابة للشواغل التي أعرب عنها العديد من الممثلين من أن األطراف لم تتمكن من تقديم مدخالت موضوعية  -222
اقترح ممثل سويسرا السماح لألطراف بتقديم نصوص إضافية بشأن مشروع التوصية وال النظر في إجراء تغييرات في النص، 

سابقة للمستقبل،  يهدف إلى وضعلم يكن أشار بالتحديد أن اقتراحه ها ثم النظر فيها من جانب مؤتمر األطراف. و يتم تجميع
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مرض فيروس ولكنه كان استجابة للظروف االستثنائية الناتجة عن القيود المفروضة على االجتماعات الشخصية بسبب جائحة 
 ، وضرورة0202عاجل بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ، والحاجة إلى التفاوض بشكل (29-كوفيدكورونا )

استيعاب الممثلين الذين شاركوا في الدورة الرابعة األخيرة للمؤتمر الحكومي الدولي لوضع صك دولي ملزم قانونا في إطار 
في المناطق الواقعة خارج نطاق ه المستدام واستخداماتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري 

 .الوالية الوطنية

ووافقت ممثلة تركيا على اقتراح ممثل سويسرا، إال أنها أعربت عن قلقها إزاء عدم مناقشة التوصية، مما يعني أنها لن  -220
هذا األمر في تقرير  إسداء المشورة لحكومتها بشأن الموقف الواجب اتخاذه، وأعربت عن رغبتها في اإلشارة إلى تتمكن من
 االجتماع.

كيفية معالجة التنوع  إزاء ، بتأييد من ممثلي شيلي وكولومبيا، إن الدانمرك تشعر بقلق عميقالدانمرك ةممثل توقال -223
نه من المؤسف  إذ أنه يرتبط بشكل  ،هذا البند من جدول األعمال عدم مناقشةالبيولوجي البحري والساحلي خالل االجتماع وا 

 اعلى مضض على االقتراح، وقال الرئيس إن إحجامه ت. وقد وافق0202طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام مباشر باإل
 سُيذكر في تقرير االجتماع.

، مطالبا بأن تنعكس مالحظاتها في التقرير، إن الوقت المخصص لبند جدول األعمال تم تقييده وقالت ممثلة شيلي -221
نها تؤيد الطريقة ال مقترحة للمضي قدما على أساس فهم أن الوقت الكافي سيخصص لمناقشة القضية خالل الجزء الثاني بشدة وا 

 من االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف.

وعقب هذه المناقشة، جرت الموافقة على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا، كمشروع التوصية  -225
CBD/SBSTTA/24/L.12 وتم االتفاق على تقديم مقترحات نصية أخرى إلى الفرعية بشكل رسمي، لكي تعتمده الهيئة ،

تاحتها يتم تجميعهاس 0200مارس/آذار  05األمانة في   97.وا 

ت الهيئة الفرعية اعتمد، 0200مارس/آذار  02جتماع، المنعقدة في الة للجزء الثاني من اثامنفي الجلسة العامة الو  -222
. ويرد نص التوصية، على 01/9بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية ، CBD/SBSTTA/24/L.12مشروع التوصية 

 النحو المعتمد، في القسم األول من التقرير الحالي.

 إيكولوجيا أو بيولوجيا المهمةالمناطق البحرية  -باء
رئيسين ، قدمت إحدى ال0200مارس/آذار  03، المنعقدة في لخامسة للجزء الثاني من االجتماعفي الجلسة العامة ا -222

أو  النص المتعلق بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا بشأن استعراضالمشاركين لفريق االتصال تقريرا عن التقدم المحرز 
. وقالت إن جميع القضايا لم ُتحل، واقترحت أن تتناول الهيئة الفرعية القضايا المعلقة في جلسة عامة. وقال الرئيس إنه بيولوجيا

 ح يعكس عمل فريق االتصال.نص منق سيجري إعداد

، نظرت الهيئة في 0200مارس/آذار  05، المنعقدة في جتماعالاللجزء الثاني من  السادسةفي الجلسة العامة و  -228
 رتينفي الفقولنفس األسباب الواردة  .بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياقدمه الرئيس منقح مشروع توصية 

، لكي CBD/SBSTTA/24/L.11مشروع التوصية بوصفه ، على مشروع التوصيةالموافقة  من هذا التقرير، تم 222و 222
يتم س 0200مارس/آذار  05تقديم مقترحات نصية أخرى إلى األمانة في ، وتم االتفاق على تعتمده الهيئة الفرعية بشكل رسمي

تاحتها تجميعها   98.وا 

                                                      
 .CBD/SBSTTA/24/INF/42تتاح المقترحات المجمعة في الوثيقة  97
 .CBD/SBSTTA/24/INF/41تتاح المقترحات المجمعة في الوثيقة  98

https://www.cbd.int/doc/c/183d/639a/c22d228477d08806aec6c213/sbstta-24-inf-42-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/1d0e/12b4/4e669a1c2d30e0c3492ad2d9/sbstta-24-inf-41-en.pdf
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، نظرت الهيئة الفرعية في 0200مارس/آذار  02، المنعقدة في ثاني من االجتماعالوفي الجلسة العامة السابعة للجزء  -229
 .CBD/SBSTTA/24/L.11التوصية 

 وأدلى ببيانات ممثلو ماليزيا، وسيشيل وتركيا. -202

ت الهيئة الفرعية اعتمد، 0200مارس/آذار  02جتماع، المنعقدة في الة للجزء الثاني من اثامنفي الجلسة العامة الو  -202
. ويرد نص التوصية، على 01/22، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية CBD/SBSTTA/24/L.11التوصية  مشروع

 .النحو المعتمد، في القسم األول من التقرير الحالي

 التنوع البيولوجي والزراعة -7البند 
في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع من جدول األعمال في الجلسة العامة الرابعة 2نظرت الهيئة الفرعية في البند  -200
استعراض . ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن 0202مايو/أيار  01
، بما (CBD/SBSTTA/24/7/Rev.1)المحدثة عمل اللمبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام وخطة ا

عن حالة المعرفة بالتنوع البيولوجي للتربة  تقرير ،معلوماتفي ذلك توصية مقترحة. كما كان معروضا عليها، كوثيقة 
(CBD/SBSTTA/24/INF/8). 

 02و 05 في المنعقدة ةغير الرسمي ةجلسأن الموضوع قد نظر فيه خالل ال ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -203
من  0من  أيضامكتوبة  بيانات ووردتمراقبين،  22ن وان إقليميتاطرفا، ومجموعت 33، حيث قدم مداخالت0202فبراير/شباط 

 99.آخرين مراقبين 2غير األطراف اآلخرين و

 وأدلى ممثل غانا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( ببيان إقليمي. -201
ندونيسيا وكينيا والمغرب وبيرو وساموا  -205 كوادور وفرنسا وا  وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين والبرازيل والصين وكولومبيا وا 
سبانيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وأوغندا.)نياب  ة أيضا عن باالو( وا 
والمكسيك والبرتغال على شفويا، أتيحت بيانات مكتوبة من أستراليا  األطراف هاوباإلضافة إلى البيانات التي قدمت -202

 صفحة االجتماع على اإلنترنت.
التنوع البيولوجي،  المجموعة النسائية من أجل اتفاقيةو وأدلى ببيانات أيضا ممثلو تحالف اتفاقية التنوع البيولوجي،  -202

الصندوق العالمي عن ا ، ومنظمة حفظ الطبيعة )نيابة أيضالتخطيط الدولية للسيادة الغذائية لجنــةو ومنظمة األغذية والزراعة، 
 حفظ البيئة بجامعة كامبريدج. روادللحياة البرية(، وشبكة خريجي 

وعقب تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصا منقحا عن عناصر بند جدول األعمال المتعلق بالتنوع البيولوجي  -208
خالل الجلسة غير  والتعليقات الواردة كتابة والزراعة، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها األطراف شفويا، أو التي أيدتها،

 .الرسمية في فبراير/شباط وفي هذا االجتماع

، للجزء األول من االجتماع نظرت الهيئة الفرعية في مشروع التوصية الذي أعده الرئيس في الجلسة العامة السابعةو  -209
 .0202 /حزيرانيونيه 2المنعقدة في 

ندونيسيا واليابان وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين والنم -232 سا وبلجيكا والبرازيل وكندا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وألمانيا وا 
 وبيرو وسويسرا والمملكة المتحدة.

                                                      
 .documents-prep-24-sbi3/sbstta-https://www.cbd.int/conferences/sbstta24/03يتاح تقرير عن الجلسة غير الرسمية في  99

https://www.cbd.int/conferences/sbstta24-sbi3/sbstta-24-prep-03/documents
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واستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في مشروع التوصية في الجلسة العامة الثامنة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -232
 .0202يونيه/حزيران  8

اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية، بصيغته الُمعدلة شفويا، كمشروع التوصية وعقب تبادل  -230
CBD/SBSTTA/24/L.7،  العتمادها بشكل رسمي في مرحلة الحقة. وُأشير إلى أنه نظرا لضيق الوقت، لم يتسن النظر في

لدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه بشأن المبادرة ا 0232-0202المرفق الذي يتضمن مسودة خطة العمل للفترة 
 المستدام، وبالتالي ُوضع بين أقواس.

أنشأت الهيئة الفرعية ، 0200مارس/آذار  21، المنعقدة في االجتماعالجلسة العامة الثانية للجزء الثاني من  وفي -233
، للنظر في مشروع )سانت لوسيا( والسيد نوربيرت بارلوشير )سويسرا( السيد آدامز توسان سيشارك في رئاستهفريق اتصال 
 .خطة العمل

بعد المناقشة في فريق  ،0200مارس/آذار  29وفي الجلسة العامة الثالثة للجزء الثاني من االجتماع، المنعقدة في  -231
ولية للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع للمبادرة الد 0232-0202االتصال، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع لخطة العمل للفترة 

بشكل  لكي تعتمده الهيئة الفرعية، بصيغته المعدلة شفويا، مشروع خطة العملعلى وبعد تبادل اآلراء، وافقت  ؛البيولوجي للتربة
 .CBD/SBSTTA/24/L.7/Rev.1كمرفق لمشروع التوصية  رسمي

ت الهيئة الفرعية اعتمد، 0200مارس/آذار  02جتماع، المنعقدة في الة للجزء الثاني من اسابعفي الجلسة العامة الو  -235
. ويرد نص التوصية، 01/2، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية CBD/SBSTTA/24/L.7/Rev.1مشروع التوصية 

 على النحو المعتمد، في القسم األول من التقرير الحالي.

للعلوم والسياسات في مجال التنوع برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي  -8البند 
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

في  الجلسة العامة الثانية للجزء األول من االجتماع، المنعقدةمن جدول األعمال في  8نظرت الهيئة الفرعية في البند  -232
من األمينة التنفيذية بشأن برنامج عمل . ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا أمام الهيئة الفرعية مذكرة 0202مايو/أيار  1

 (IPBES)المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
(CBD/SBSTTA/24/8) التي تضمنت توصية مقترحة. وكان أمامها أيضا وثيقة معلومات عن الموضوع للنظر فيها ،

(CBD/SBSTTA/24/INF/17). 

أدلى ببيانات إقليمية ممثال صربيا )بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية( وجنوب أفريقيا )بالنيابة عن و  -232
 المجموعة األفريقية(.

 وأدلى ببيانات إضافية ممثلو األرجنتين، والبرازيل، واليابان، والمكسيك وسويسرا. -238

 03في  ، المنعقدةللجزء األول من االجتماع سة العامة الثالثةواستأنفت الهيئة الفرعية نظرها في البند خالل الجل -239
 .0202مايو/أيار 

ثيوبيا واالتحاد  -212 كوادور وا  وأدلى ببيانات ممثلو بلجيكا والبوسنة والهرسك وكندا وكمبوديا وشيلي والصين وكولومبيا وا 
يطاليا والمغرب والنرويج  ندونيسيا وا  سبانيا والمملكة المتحدة.األوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وا   وبيرو والبرتغال وا 

ولوجي وخدمات النظم البي في مجال التنوعالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  وأدلى ببيان أيضا ممثل أمانة -212
 اإليكولوجية.
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شباب المعنية وأدلى ببيانات أخرى ممثلو المجموعة النسائية من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية لل -210
 بالتنوع البيولوجي، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.

لمنظمات المراقبة التالية اإلدالء ببيانات بسبب لوباإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المراقبون شفويا، لم يتسن  -213
بة شؤون المحيطات وقانون البحار، وجامعة غريفيث، ضيق الوقت، ولكنها أتيحت على صفحة االجتماع على اإلنترنت: شع

( وأمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اليونسكوة أيضا عن أمانة )نيابوأمانة اتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية 
 التصحر في البلدان التي تعاني من جفاف و/أو تصحر خطيرين، وال سيما في أفريقيا.

نظر فيه الهيئة الفرعية، مع مراعاة اآلراء التي تل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد مشروع توصية منقحا لوعقب تباد -211
 أعربت عنها األطراف شفويا أو التي أيدتها والتعليقات الواردة كتابة.

توصية ، في مشروع 0202 /حزيرانهيوني 2، المنعقدة في من االجتماع السابعةنظرت الهيئة الفرعية في الجلسة و  -215
العتماده  ،بصيغته المعدلة شفويا ،وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصيةاآلراء،  عقب تبادلو  مقدم من الرئيس.منقح 
 .CBD/SBSTTA/24/L.4لتوصية امشروع في مرحلة الحقة بوصفه رسميا 

، اعتمدت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  02وفي الجلسة العامة السابعة للجزء الثاني من االجتماع، المنعقدة في  -212
. ويرد نص التوصية، على النحو 01/3، بصيغته المعدلة شفويا، بوصفه التوصية CBD/SBSTTA/24/L.4مشروع التوصية 

 المعتمد في القسم األول بالتقرير الحالي.

وعقب اعتماد التوصية، وبناء على دعوة من الرئيس، أدلت ببيان ممثلة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في  -212
، سينظر االجتماع العام للمنبر في 0200دورته التاسعة المقرر عقدها في يوليه/تموز في وقالت إن مجال التنوع البيولوجي. 

لبرنامج عمل المنبر  "جددةتالم"لبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. غير أن الطبيعة طلبات للتقييم العالمي الثاني للتنوع ا
تماع جتعني أن نواتج إضافية تم االتفاق عليها على أساس جاري، وستحدث بعد الدورة التاسعة، كجزء من الجزء الثاني لال

جتماع العام أن ينظر في طلبات تقييم عالمي ثاني الخامس عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، فقد يقرر اال
، قد الخامس عشر هجتماعمن ا. وفي الجزء الثاني 0203، المقرر عقدها في أبريل/نيسان أو مايو/أيار فقط في دورته العاشرة

ر الحكومي الدولي بالتالي تفاصيل إضافية عن طلبه بإجراء تقييم عالمي ثاني وينظر في الطلب إلى المنبمؤتمر األطراف يقدم 
 .0202لنواتج إضافية يمكن أن تدعم تنفيذ أو رصد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 التنوع البيولوجي والصحة -9البند 
من جدول األعمال في الجلسة العامة الثامنة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  9نظرت الهيئة الفرعية في البند  -218

. ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن التنوع 0202/حزيران يونيه 8
، تضمنت وصية مقترحة. وكان معروضا على الهيئة الفرعية أيضا، في شكل (CBD/SBSTTA/24/9)البيولوجي والصحة 

وثائق معلومات، إرشادات وأدوات داعمة بشأن الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة وُنهج الصحة الواحدة 
(CBD/SBSTTA/24/INF/25) ومجموعة من الرسائل والُنهج الرئيسية للروابط بين التنوع البيولوجي والصحة 
(CBD/SBSTTA/24/INF/26). 

وأشارت رئيسة الجلسة، السيدة هيلينا جيفري براون )أنتيغوا وبربودا(، إلى أن هذا البند لم يكن مدرجا في جدول أعمال  -219
الجلسة غير الرسمية، وقالت إنه نظرا لضيق الوقت، فإن مشروع التوصية بشأن هذا الموضوع لن ُينظر فيه إال خالل الجزء 

 الجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية، الذي سُيعقد حضوريا في موعد الحق. الثاني من ا

 وأدلى ببيان إقليمي ممثل أوكرانيا )نيابة عن بلدان وسط وشرق أوروبا(. -252
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وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وبنغالديش، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وشيلي، والصين، وكولومبيا، وكوستاريكا،  -252
كوادور ندونيسيا، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، وبيرو، وا  ، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وا 

سبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوغندا، والمملكة المتحدة.  والفلبين، والبرتغال، وجنوب أفريقيا، وا 

 وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية.وأدلى ببيانات ممثلو منظمة األغذية والزراعة،  -250

وأدلى ببيانات أيضا ممثلو اللجنة االستشارية للحكومات دون الوطنية من أجل التنوع البيولوجي )التي تنسقها شبكة  -253
Regions4 ئدة من أجل بلوغ وحكومة كيبيك( )أيضا نيابة عن اللجنة األوروبية للمناطق، ومجموعة الحكومات دون الوطنية الرا

الحكومات المحلية من أجل االستدامة، ونيابة عن  –أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية 
 شركاء عملية أدنبرة(، والتجمع النسائي التفاقية التنوع البيولوجي، والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي، والمنتدى

 الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي )أيضا نيابة عن شبكة التنوع البيولوجي لنساء الشعوب األصلية(.

وباإلضافة إلى البيانات التي أدلى بها المراقبون شفويا، لم يتسن اإلدالء ببيانات المنظمات المراقبة التالية بسبب  -251
ماع على شبكة اإلنترنت: أرض المستقبل، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضيق الوقت، ولكنها ُأتيحت على صفحة االجت
 .WCS، وTarget Malariaالدولية، وائتالف  TRAFFICوالموارد الطبيعية، ومنظمة حفظ الطبيعة، ومنظمة 

ه قرر، ، قال الرئيس إن0202/حزيران يونيه 9وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -255
عقب المشاورات مع المكتب، إنشاء فريق اتصال لمواصلة مناقشة هذه القضية عندما تجتمع الهيئة الفرعية في المرة القادمة 
حضوريا. وتتمثل الوالية المحددة لفريق االتصال هذا في استعراض مرفق الوثيقة، وخطة العمل العالمية للتنوع البيولوجي 

سمح الوقت بذلك، باستعراض التوصيات. وسيشارك في رئاسة فريق االتصال كل من السيدة جيفري والصحة، والقيام أيضا، إذا 
براون والسيدة مارينا فون فايسنبيرغ )فنلندا(. واستنادا إلى التدخالت والتقديمات الواردة، ستصدر األمانة وثيقة غير رسمية تشك ل 

 األساس للمناقشة في فريق االتصال.

أنشأت الهيئة الفرعية ، 0200مارس/آذار  21، المنعقدة في االجتماعة الثانية للجزء الثاني من في الجلسة العامو  -252
براون )أنتيغوا وبربودا( والسيدة مارينا فون فايسنبرغ )فنلندا(، وتتمثل واليته -فريق اتصال تشارك في رئاسته السيدة هيلينا جيفري

 مية بشأن التنوع البيولوجي والصحة، والقيام أيضا، إذا سمح الوقتخطة عمل عالمشروع يتضمن  الذيفي مناقشة المرفق 
 دتها األمانة.ة غير رسمية أعرقالتوصية. وسيعمل فريق االتصال على أساس و مشروع ، باستعراض بذلك

إحدى الرئيستين  ت، أفاد0200مارس/آذار  29، المنعقدة في وفي الجلسة العامة الثالثة للجزء الثاني من االجتماع -252
قة ر صدرت و المية واستعرض مشروع التوصية. وأُ مشروع خطة العمل الع ناقشن فريق االتصال لفريق االتصال أ المشاركتين

عداد  مداوالتهصلة امو أن يجتمع الفريق مرة أخرى ل، ولكن في ضوء التعليقات الواردة، تقرر المناقشاتغير رسمية تعكس  وا 
 ح لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية.نص منق

، قالت إحدى الرئيستين 0200مارس/آذار  03، المنعقدة في لخامسة للجزء الثاني من االجتماعفي الجلسة العامة او  -258
المشاركتين لفريق االتصال إنه في ضوء المناقشات في فريق االتصال، رأت الرئيستان المشاركتان أنه سيكون من الصعب 

 الجتماع الحالي.العالمية خالل ا استكمال استعراض مشروع خطة العمل

-جيفريصدقاء الرئيس، برئاسة كل من السيدة أل مجموعةوأنشأ  لفريق االتصال وشكر الرئيس الرئيستين المشاركتين -259
مجموعة من ممثلين تألف الت. وسةالحق جلسة عامةيمكن النظر فيها في  والسيدة فون فايسنبرغ، إليجاد سبل للمضي قدما براون
وكولومبيا، واالتحاد األوروبي، وألمانيا، ومالوي، وماليزيا، والمكسيك، وصربيا، والبرازيل، أنتيغوا وبربودا، واألرجنتين،  من

 100ا ألي طرف آخر يرغب في المشاركة.أيض ةكون مفتوحتس اولكنه وأوغندا،وسويسرا، 

                                                      
 رنسا، واليابان، والنرويج، وتركيا، والمملكة المتحدة.تشترك البلدان التالية أيضا في فريق االتصال: بلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبوتسوانا، والصين، وف 100
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ين تالرئيس ى، أفاد أحد0200مارس/آذار  05، المنعقدة في لسادسة للجزء الثاني من االجتماعوفي الجلسة العامة ا -222
 .21/1عمال بالمقرر  ،األمينة التنفيذية العمل المطالبة بأن تستكمل تناقش مجموعةأصدقاء الرئيس أن ال مجموعةين لتالمشارك

، بصيغته المعدلة عليهوبعد تبادل اآلراء، وافقت  ،قدمه الرئيس توصيةبعد ذلك في مشروع نظرت الهيئة الفرعية و  -222
 ، لكي تعتمده الهيئة الفرعية بشكل رسمي.CBD/SBSTTA/24/L.9شفويا، كمشروع التوصية 

، اعتمدت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  02، المنعقدة في السابعة للجزء الثاني من االجتماعوفي الجلسة العامة  -220
. ويرد نص التوصية، على النحو 01/2وصفه التوصية ، بصيغته المعدلة شفويا، بCBD/SBSTTA/24/L.9مشروع التوصية 

 في القسم األول بالتقرير الحالي. ،المعتمد

التحالف الرباعي من أجل برنامج األمم المتحدة للبيئة ببيان بالنيابة عن  ةممثل توبناء على دعوة من الرئيس، أدل -223
صحة واحدة والصندوق االستئماني للطبيعة من أجل الصحة. ويتاح بيانها تحت عنوان "البيانات" على الرابط: 

ocuments24/d-2022/sbstta-https://www.cbd.int/conferences/geneva. 

ورحبت ممثلة فنلندا، مطالبة بأن ينعكس بيانها في التقرير، بالجهود المبذولة المتعلقة بالتنوع البيولوجي والصحة في  -221
االجتماع الحالي. وقالت إن اعتماد قرار بشأن التنوع البيولوجي والصحة في جمعية األمم المتحدة للبيئة مؤخرا يمثل خطوة 

لة التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومع فريق الخبراء العامل المعني بالتنوع البيولوجي، والمناخ مهمة ولكن من المهم مواص
والصحة الواحدة والحلول القائمة على الطبيعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

األخرى، وأن تنتهي الهيئة الفرعية من عملها والوفاء  قة بالتنوع البيولوجيوبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واالتفاقيات المتعل
 ، بما في ذلك ما يتعلق بإعداد خطة عمل عالمية.21/1)ب( و)ج( من المقرر 23بتكليفها عمال للفقرتين 

الرئيس وبينما وقال ممثل بلجيكا، مطالبا أيضا بأن ينعكس بيانه في التقرير، إن وفده قد شارك في مجموعة أصدقاء  -225
يشكر المشاركين والرئيسين المتشاركين على عملهم البناء، فقد شعر بخيبة أمل مع نتيجة المفاوضات حول التنوع البيولوجي 
والصحة في االجتماع الحالي، وخاصة حقيقة أن عرض مشروع خطة العمل العالمية للتنوع البيولوجي والصحة قد أرجأ حتى 

تمر األطراف. ومن الصعب تبرير ذلك التأجيل في وقت ما زالت محتدمة فيه الجائحة العالمية التي االجتماع السادس عشر لمؤ 
 يحتمل أن تكون من مصدر حيواني.

 األنواع الغريبة الغازية -02البند 
 المنعقدة، للجزء األول من االجتماع من جدول األعمال في الجلسة العامة السادسة 22نظرت الهيئة الفرعية في البند  -222
. ولدى النظر في البند، كان معروضا على الهيئة الفرعية مذكرة من األمينة التنفيذية بشأن األنواع 0202مايو/أيار  02في 

أيضا، كوثائق  معروضا عليهاكان و ، بما في ذلك توصية مقترحة. (Corr.1و CBD/SBSTTA/24/10) ةالغريبة الغازي
: المواصفات التقنية في إطار معايير منظمة الجمارك الغازيةالغريبة  عبشأن األنوافيذية مذكرة من األمينة التن )أ(: معلومات

بشأن مشروع مذكرة من األمينة التنفيذية  )ب(؛ (CBD/SBSTTA/24/INF/15) العالمية بشأن التجارة اإللكترونية عبر الحدود
تحقيق  لتيسيرتنفذها قطاعات واسعة الغازية التي ريبة الغ عاألنواتقني بشأن تدابير إدارة إلعداد إرشاد أو عناصر  ةمشور 

تقرير فريق الخبراء التقنيين  )ج(؛ (CBD/IAS/AHTEG/2019/1/2) غيرهأيشي للتنوع البيولوجي و من أهداف  9هدف ال
 . (BD/IAS/AHTEG/2019/13)المخصص المعني باألنواع الغريبة الغازية 

https://www.cbd.int/conferences/geneva-2022/sbstta-24/documents
https://www.cbd.int/conferences/geneva-2022/sbstta-24/documents


CBD/SBSTTA/24/12 

Page 154 

 

 

 02في  المنعقدةغير الرسمية،  الجلسةأن الموضوع قد نظر فيه خالل  ولدى تقديم هذا البند، أشار الرئيس إلى -222
من  0أيضا من مكتوبة  بيانات 2ووردت مجموعتان إقليميتان و طرفا،  02التي قدمت فيها مداخالت من و ، 0202فبراير/شباط 

 101مراقبين. 2األطراف اآلخرين و
يطاليا وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأستراليا والبرازيل وشيلي  -228 سرائيل وا  ندونيسيا وا  كوادور وفنلندا وفرنسا وا  وكولومبيا وا 

سبانيا والسويد وأوغندا.  واليابان وماليزيا والمغرب وبيرو والبرتغال وساموا وجنوب أفريقيا وا 
شفويا، أتيحت بيانات مكتوبة من كندا والمكسيك وبنما على صفحة  األطراف هاوباإلضافة إلى البيانات التي قدمت -229

 االجتماع على اإلنترنت.
وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المجموعة النسائية من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األغذية والزراعة، والمنتدى  -222

 الجزر، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. منظمة حفظو ، الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي
أو ترتيبات أخرى لتيسير التقدم بشأن  يس إنه سيتشاور بشأن الحاجة إلى فريق اتصالوعقب تبادل اآلراء، قال الرئ -222

. وريثما تجرى تلك المشاورات، سيعد أيضا نصا منقحا عن عناصر بند جدول األعمال المتعلق باألنواع الغريبة هذا البند
خالل الجلسة غير الرسمية  ، والتعليقات الواردة كتابةاأيدتهالغازية، مع مراعاة اآلراء التي أعربت عنها األطراف شفويا، أو التي 

 .المنعقدة في فبراير/شباط وفي هذا االجتماع

 وأنشأ الرئيس بعد ذلك مجموعة أصدقاء الرئيس، تيسر أعمالها السيدة سينكا بارودانوفيتش )البوسنة والهرسك(. -220

، قدمت ُميسِّرة أعمال 0202/حزيران هيوني 9ي وفي الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة ف -223
أصدقاء الرئيس تقريرا عن مداوالت الفريق. وأوضحت أنه بناء على طلب الرئيس، أرسلت األمانة دعوات إلى مندوبين  مجموعة

الواردة إيجاد طريقة للمضي قدما بشأن المرفقات  المجموعة. وُطلب إلى مجموعةطرفا اجتماع ال 21طرفا، حضر منهم  22من 
 .المجموعةالرئيس. وتم تحديث مشروع التوصية لتعكس نتائج مناقشات  ذي أعدهفي مشروع التوصية ال

وبعد تقرير ُميسِّرة األعمال، قال الرئيس إنه نظرا لضيق الوقت، سيؤجل النظر في مشروع التوصية الوارد في الوثيقة  -221
CBD/SBSTTA/24/CRP.7 بها والتقديمات الواردة خالل الجلسة غير الرسمية في ، الذي يعكس البيانات التي ُأدلي

 فبراير/شباط واالجتماع الحالي، بما في ذلك نتائج المناقشات في مجموعة أصدقاء الرئيس، إلى موعد الحق.

، المنعقدة في الجتماعللجزء الثاني من ا الخامسةونظرت الهيئة الفرعية في مشروع التوصية هذا في الجلسة العامة  -225
 .0200مارس/آذار  03

تنظيم استعراض أقران للمرفقات من األول إلى السادس، وعقد  تأصدقاء الرئيس اقترح مجموعةوقال الرئيس إن  -222
منتدى مفتوح العضوية على اإلنترنت لمناقشة نتائج عملية استعراض األقران. واقترح الرئيس أن تقوم الهيئة الفرعية بمجرد 

 رسال المرفقات الستعراض األقران.لوثيقة والموافقة على إالنظر في التوصية الواردة في ا

وقال ممثل البرازيل، مطلبا بإدراج بيانه في التقرير، إن المرفقات ال تعكس جميع التعليقات الواردة خالل الجزء األول  -222
ا بعد، وأشار إلى أن من االجتماع، وطلب من الرئيس توضيح وضع المرفقات. وأكد الرئيس أن المرفقات لم يتم االتفاق عليه

 رصة لتقديم المزيد من التعليقات.عملية استعراض األقران ستكون ف

وبعد تبادل اآلراء، وافقت الهيئة الفرعية على مشروع التوصية، بصيغته المعدلة شفويا، كمشروع التوصية  -228
CBD/SBSTTA/24/L.8 لكي تعتمده الهيئة الفرعية بشكل رسمي. 

                                                      
 .documents-prep-24-sbi3/sbstta-https://www.cbd.int/conferences/sbstta24/03يتاح تقرير عن الجلسة غير الرسمية في  101

https://www.cbd.int/conferences/sbstta24-sbi3/sbstta-24-prep-03/documents
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، اعتمدت الهيئة الفرعية 0200مارس/آذار  02، المنعقدة في الجتماعة للجزء الثاني من اوفي الجلسة العامة السابع -229
. ويرد نص التوصية، على النحو 01/8، بصيغتها المعدلة شفويا، بوصفها التوصية CBD/SBSTTA/24/L.8التوصية 

 المعتمد في القسم األول من التقرير الحالي.

 شؤون أخرى -11البند 

 أخرى. ام تثار أي شؤون -282

 ريراعتماد التق -11البند 

، ةبعد مقدمة من المقرر ، 0202يونيه/حزيران  9في الجلسة العامة التاسعة للجزء األول من االجتماع، المنعقدة في  -282
سيتم استكماله  على أساس أنه (CBD/SBSTTA/24/Part1/L.1) تقرير الجزء األول من االجتماعوافقت الهيئة الفرعية على 

 سيتم النظر في التقرير الكامل واعتماده في دورة مستأنفة. الجلسة وأنه ليعكس وقائع

وأشار الرئيس إلى أنه سوف يسترعي انتباه الرئيسين المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار  -280
ات التي ُأدلي بها، حتى يتمك نا من إلى وقائع االجتماع والوثائق الُمعدة والبيان 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 أخذها بعين االعتبار، حسب االقتضاء، عند إعداد المسودة األولى لإلطار قبل االجتماع الثالث للفريق العامل.

للجزء الثاني من  العامة الثامنةفي الجلسة  الجزء الثاني من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعيةتقرير اعتمد و  -283
 ةه المقرر ت، على أساس مشروع التقرير الذي أعد0200مارس/آذار  02في جتماع، المنعقدة الا

(CBD/SBSTTA/24/Part2/L.1) ، تولى االنتهاء من إعدادهتس ةعلى أساس الفهم بأن المقرر بصيغته المعدلة شفويا، و. 
 االجتماع.مع تقرير الجزء األول من ء الثاني من االجتماع ز للجوسيجمع التقرير النهائي 

 اختتام االجتماع -11البند 

وموصوف في الفقرة  (CBD/SBSTTA/24/1/Add.2) السيناريو للجزء األول من االجتماعكما هو مبين في مذكرة  -281
، 0202 ه/حزيرانيوني 9في المنعقدة ، التاسعة للجزء األول من االجتماعالعامة  ةجلسالوافقت الهيئة الفرعية، في  أعاله، 39

وخالل هذه الجلسة، أشار عدد من الممثلين إلى مشكالت  واستئنافه في وقت الحق. والعشرين الرابع اجتماعهاعلى تعليق 
 التواصل التي شعروا أنها تحول دون مشاركتهم بشكل مناسب في المناقشة.

بتوقيت مونتلاير( يوم صباحا  22025بعد الظهر )التوقيت العالمي المنسق( ) 0025وُعلق االجتماع الساعة  -285
 .0202يونيه/حزيران  9

 رابعاختتم االجتماع العقب تبادل المجامالت المعتادة، من االجتماع، و  ثانيوفي الجلسة العامة الثامنة للجزء ال -282
 .0200ر مارس/آذا 02 األحد، بعد الظهر يوم 5025 والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في الساعة

 

__________ 


